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كوردكی یكەنگ

ــو چند ژمــــارە)ی ئ ــاریــی (دی وا دیـــارە
زیاتر  (رۆژنامنووس)  رابــردووی ژمارەی
دانسقكانی (خوندكارو  بوكراوە بدەوری
كاتش ئو وای پشم خوالوەتوە، الوان)دا
خشن برنامیكی پشتر و ن وتكر ن
راستی دیارە بم كشراوەی ھبووە، بۆ
بۆ ركوتی ئو وا بدواداچوونكان ل

واقیع. تكردووین
دا، ل(نووسرۆژنام) (١٨)ی ل ژمارە مئ
(پشنگ)دا و (رزگاری) گۆڤاری ھردوو پاڵ
رۆژنامنووسانمان نقیبی بدواداچوونكی
ــــوزاد (ن ھـــاوكـــارمـــان ــســر بــابــتــــكــی ل
پشووتری ژمــارەی ل ك ئحمد)،  علی
بوكردەوە. كــراوە، پخش گۆڤارەكماندا
وردی ــی  ــدواداچــوون ب كۆمك ئــویــش 
پایشیوە چند ل كردبوو، كتر بابسل
قوتابیانی دیــكــی ــراوەی ــوك ب دانــیــكــی
قوتابیانی قوتابیان) و (دەنگی (خباتی وەكو
(موسا ھاوكارمان  كتبكی  و كوردستان) 
یكتی (رۆژنــامــگــریــی لسر  ئحمد) 

دیكی بۆ ناردبووین. شتی قوتابیان)و
و بــۆچــوون ویستپ پشوە ل جــارێ 
لسر خۆشویستمان برادەركی تبینییكی

رۆژنامنووسان نقیبی بدواداچوونكی
،نووسیووی ك ئو گوای بكینوە. خاو
(رۆژنامنووس) گۆڤاری   ئاشكرای (وەكو
ئوە (ی(ڤانیرۆژنام) ناوەكی پشتر ك
لرەدا بووە، دواوە ل سیاسی مبستكی
كسكی ب ھر و برادەرە عزیزەمان بو
ئو دەین: ــوە، ــن دەك بیر وا  كــ  ،دیــكــ
قسو ل چ و  نووسین  ل چ  ھاوكارەمان 
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ئو بدرژایی رۆژانی ھسوكوتی
ئگر رابــــردوو، ســاــی نــۆ  ھشت 
قت بــووایــھــ وای نیازكی ھــر 
بكو ساڵ،  (١٠) نك نماندەتوانی
بكین. لگدا كــاری مانگیش  (١٠)
بوكراوانی ئو نو ل بھرحاڵ
بــدواداچــوونــدا بۆمان ل تــك ئــو
دانسقی بــوكــراوەیــكــی ھــاتــبــوو، 
كدەم ك بردەست خستین دیكی
بدواداچوونكانی و نووسین نو ل
.نیی رەنگی و یھ نــاوی قوتابیان 
شونك و سرچاوە چند ل تنیا
ژمــارەكــی دواتــری جــووت ئاماژە ب
ژمارە دەبینین  لرەدا ئوەتا دراوە، 
ژــر  ــ ل قــوتــابــیــان)  (رـــبـــازی  (١)ی
پناوی ل زانیاری و (خبات دروشمی
كوردستانی بۆ ئۆتۆنۆمی چسپاندنی
قوتابیانی (گۆڤاركی وەكو  عیراق) 
سلمانی لقی جارك  مانگی  گشتیی
دەری كوردستانی قوتابیانی یكتی
گۆڤارەكش  بوكراوەتوە، ئكات)
ــی تــــدا چــاپ دەرچــــــوون و شــوــنــی
فلس (٥٠) نرخیشی و نــنــووســراوە 
وا دیارەھمووكارەكانی برۆنیۆ بووە،
و بدەست ناوەكشی لۆگۆی و كراوە

رازنراوەتوە: جوان بختكی
(٣)یگۆڤاری الپڕە(١٥٤)یژمارە ل
٢٠٠٥دا، ســاــی (رۆژنـــامـــنـــووس)ی 
ل نزەنگ بدولع و ساح  رەفیق

!نووسیومان گۆڤارە ئم بارەی
دەرچووە. ١٩٧٢دا ل (١)ی ژمارە

١٩٧٣دا سای ل ٣-٤ی ــارە ژم  -
بوكراوەتوە.

مــبــســتــی ــــدەواریــــن، بــــئــــومــــ
دروســتــی و راســـت ــوەی ــن ــووســی ن
كــوردی ــامــنــووســی ــژووی رۆژن ــ م
ــی ــان ــرەك ــب ــل ك پــــكــــردنــــوەی و 
بــدواداچــوونــی ھــاوكــارانــی دیــكــش
وت و بكن نووسینكانمان و بابت

ئاوەدان.
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سپیی خۆی ناوەوە برگی الپڕەی ئم
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ڕاگیاندندا ل چاوپكوتن
چاوپكوتن ژانری و لسر تكنیك گشتیی توژینوەیكی

نووسراوە كوردی ڕاگیاندنی باشتركردنی بمبستی

سپان* مغدید د. نووسینی:

پشكی:
ھرە ژانرە  ل یك چاوپكوتن، ژانری 
ل برفراوان زۆر بشوەیكی و كانگرنگ
خونر، بینر، بیسر، بكار دت. ڕاگیاندن
پویست، زانیاری  چاوپكوتن، ژانــری   ل
یان سروچاوە ل دیاركراو بابتی لسر

وەردەگرت. یكم كسی
ل جــار زۆربــــی ژانـــری چــاوپــــكــوتــن
دیدار، ب: "چاوپكوتن، كوردی ڕاگیاندنی
ش ئینترڤیو" گفتوگۆ، ھڤپڤین، ،دیمان
"چاوپكوتن" زۆر ژانرە ئم ناوی دەبرێ.
پویست ــاری ــی زان جــار بــۆ كــۆكــردنــوەی
ھواڵ یان رپۆرتاژ  گوتار، نووسینی  بۆ
ل شوەی كاتدا، زۆر ل و ئنجام دەدرێ
بردەم تدەخر و دەكرتوە بو خۆشی
و نــــاوەڕۆك بینر. ــان ی بیسر خــوــنــر،
ھوای جار،  زۆربی ژانرە، ئم ئنجامی 
ڕاگیاندن ل دواتر و لدەكوتوە گرنگی

ب بۆیش دەكرێ، لسر زۆری مشتومی
.ناوبانگب ھوای ژانركی

ب ئـــگـــرچـــی، ــن، ــوت ــك ــ ژانـــــری چــاوپ
بكار كوردستان ل فراوان زۆر شوەیكی
نتواندراوە ئستا تا ئــوەش، لگڵ دت،
سوود لوەربگیرێ.. سوودی پویست وەك
كادیری كمی لبر زیاتریش، وەرنگرتنی،

ڕاگیاندن. ل پسپۆرە و بتوانا
ئو ئگرچی كــورد، ڕۆژنامنووسانی 
لگڵ دەھنن، بكار بفراوانی زۆر ژانرە
بچن پویست وەك نیانتوانیوە ــوەش، ئ
ل سوود و ژانــرە ئو وردەكارییكانی نا 
،بۆی ھر وەربگرن، چاوپكوتن تكنیكی
بیسری بینر، خونر، ئستا، تا ئگر
بش نزیك  لداھاتووكی ،كــردبــ ڕازی 
و بدەن ئنجامی  پسپۆران دەب و  ناكات
ئاڕاستی دیك بجۆری پرسیارەكانیان

بكن. قارەمانكانیان
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ــری "ژان بــنــاوی: مئ توژینوەی ئــو 
شوە ــو ب ڕاگــیــانــدنــدا" لــ چاوپكوتن 
كوردی ب زمانی مكی بۆ جاری فراوانیی
داھاتووكی ل ئامانجی بو بو و بنووسری
ل بووارە لو كموكورتییانی ئو نزیكدا،
و رادیۆ گۆڤارەكان، برنامكانی و ڕۆژنام
لسر و كاری بكرێ چاك تلفزیۆندا ھن،

بكرێ.
بابتكی  ،ــ لــوەدای تباب ئــو گرنگی 
پسپۆركردنی ب بۆپشخستنو و یینووكھ
زۆر نزیكدا داھاتووی ل كوردی ڕاگیاندنی

.ویستپ
توژینوەیدا، لــم  نــووســر، ئامانجی
بۆ ،كوردیی ڕۆژنامنووسی خزمتكردنی
كورد، ڕۆژنامنووسانی لداھاتوودا، ئوەی
باشتر وەریــدەگــرن، چاوپكوتنانی ئــو 
ل ســوود  زیاتر و بكن  ئــامــادە بۆ  خــۆی 
نووسینی بۆ وەربگرن. چاوپكوتن تكنیكی
كۆمك ــ ل ســـوود  ،وەیــــژیــنــتــو ئـــم 
رووسی، زمانكانی، ب گرنگ، سرچاوەی

وەرگیراوە. كوردی، سودی،

چاوپكوتن ژانری
ل چــاوپــــكــوتــن ــی ژانــــری ــوون ــداب ــی پ

ڕاگیاندن:
گرنگكانی ھــرە  ــرە ژان ل چاوپكوتن
ڕۆژنامو ژدە لھ سدەی و ل یاندنڕاگ
پش ھدا. سری بریتانیادا گۆڤارەكانی
گۆڤارەكان و ڕۆژنام ل ژانرە ئم ئوەی
وەرگرتنی بۆ دادگــا ل ــارە دی بت، بكار
و جــیــا جــیــا ــی تــاوان ـــــارەی زانـــیـــاری دەرب
وەمی و پرسیار دەھات. بكار لكۆینوە
وەك خونران بۆ تاوانبار و گشتی دادوەری
ھشتا سردەمدا (لو دەكرایوە. بو خۆی
كابرای ل خۆیان پرسیاری ڕۆژنامنووسان
ڕۆژنــامــنــووس بكو ــدەكــرد، ن تــاوانــبــار 
دادوەری پــرســیــاری كــ بــوو ڕازی  بــوە 
سر  بخات تاوانبار  وەمــی لگڵ گشتی

كاغز.)"١" 

بریتانیا، ل جگ چاوپكوتندا، (ژانــری
ناوەڕاستی ل یۆرك نیو- ڕۆژنامكانی ل
 ل ڕوونتریش پدرا، بایخی زۆرتر  ١٨٣٠
 ١٨٦١ ل ئمریكا نوخۆی شڕی سردەمی
ڕاگــیــانــدن   لــ خــۆی پی  شون   ١٨٦٥ -

گرت.)"٢" 
ل درەنــگــتــر زۆر ژانـــری چــاوپــــكــوتــن
ڕپۆرتاژ)  (ھواڵ، ھوای دیكی ژانرەكانی
بكارنھنانی كوردی. ڕاگیاندنی ناو وتك
كوردی، گۆڤارەكانی ڕۆژنام و ل ژانرە ئم
لھموویان یوانم لب ،یھ زۆری ھۆی
كوردییكان، گۆڤارە و ڕۆژنــامــ گرنگتر،
زوو زووش و دەرندەچوون پكی بڕك و
دەرنچوونش، ئم دەوەستان. دەركردن ل
ھۆی جار، زۆربی ،١٩٩١ سای ڕاپڕینی تا
دیكشوە لالیكی بووە. لپشتوە سیاسی
و دەركــردنــی ڕۆژنــامــ ئــوانــی خریكی
و كوڕە شاعیر نووسر، زیاتر گۆڤار بوون،
ئوانش بدوور بوون، دەومند بگزادە و
خۆیان، كۆمیتی پگی لبر نازاندرێ
بگ، الی شخ،  بچن ،بووب شرم پیان
دەزگاكانی ل دەستتیان ھبوو، ك ئاغا،
ســرچــاوەی و  دەكـــرد كــاریــان حكومت 
زانیاری بوون، داوایزانیارییان لسر بابتی
زانیاریك ھر ئگر بكن. ل دیاركراو
خۆشی دەبـــ ،گ بــیــزانــــاغــا، بــ شــــخ، ئ
تبوون ســرەوەن، ھۆیانی بیزان...ئو
چاوپكوتن ژانری بكارھنانی كم ھۆی
ڕۆژنامنووسانی كوردیدا. ڕاگیاندنی ل
زانیاری گومان وەرگرتنی بۆ پشتری كورد،
بینیووە، پرسیاریان خكیان ك ،نیی لوە
وەریان زانیاریانی ئو بم كردوون، ل
وەم بویان و پرسیار شوەی ل گرتووە،
ھــواڵ، نووسینی: بۆ بكو نكردۆتوە،

ھناوە. بكاریان گوتار...ھتد. ڕپۆرتاژ،
ھیچزانیارییك لڕاگیاندن بئاسانیدەست
ڕۆژنامنووس دەب لڕاستیدا و ناكوێ
دیارە شونیش،  باشترین بگڕێ. بــدوای 
پیداكردنی بۆ ڕۆژنامنووس .كخ ناو
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بۆ بــم خك، ناو تبچ دەبــ زانیاری
پویست، بابتی ئامادەكردنی و نووسینوە
ڕۆژنامنووس ھوای، ژانری بتایبتیش
گوتاری ل) ئو نابیندرێ. و و بزرە دیارنیی
ڕۆژنامنووس گشتی شوەیكی ب ھوای،
نووسیمان لــســرەوە وەك  "٣"(.نیی دیــار
ل و بریتیی ییواھ چاوپكوتن، ژانركی
،سانك ل ڕۆژنامنووس  پرسیاركردنی 
بیسر و خونر، بۆ ڕایان ،یوایپ ك ئو
وەم و پرسیار بڕگای .گرنگ زۆر بینر،
و دەكوێ دەست نوی زانیاری كۆمك
ڕپۆرتاژ ھــواڵ، گوتار، شوەی ل دواتــر
دەكرتوە. بو خۆی چاوپكوتن وەك یان
ل الرســۆن، ســۆران ڕاگیاندن، پسپۆری 
(بۆئوەی :دەنووس …Att skriva كتبی
بزانی دەب چاك، ڕۆژنامنووسكی ببیت تۆ
چۆنیش و چۆن ئنجام دەدرێ چاوپكوتن
بی و ئلف و بناغ  مئ دایدەڕژیتوە.

"٤"(.نووسییڕۆژنام
چوار ل چاوپكوتن لسر كــاركــردن

پكدت: قۆناغ
خۆئامادەكردن - ١

كردن قس - ٢
چاپكردن - ٣

كردن كۆنترۆل - ٤
پرۆسی ســـرەوە قۆناغی چــوار ئــو 
چاوپكوتن بم چاوپكوتنن، وەرگرتنی
ڕۆژنام و گۆڤار یان رادیۆ و تلفزیۆن بۆ

جیاوازە. لیكتر زۆر

گۆڤار: و ڕۆژنام بۆ چاوپكوتن
دەكات گۆڤار، و ڕۆژنام بۆ چاوپكوتن
خونر چاپ،  بۆ ئامادەكردنی و كاركردن 
قارەمانی دەنگی ڕۆژنامنووس یان ل گوی
چاوپكوتن (قارەمانی نابت. چاوپكوتن
ڕۆژنــامــنــووس ك بــو كس دەگــوتــرێ،
و پرسیار  ئنجامی ل خۆی، برھمی بۆ 
بینر یــان بیسر  خونر، بۆ  ڕای وەم
نابیستن، و نابینن ـــوان ئ وەردەگــــــرێ). 

لرە دەخوننوە.  كنووسین تنیا بكو 
ب كارەكان دەتوان ڕۆژنامنووس ھموو
یارمتی ب پویستی و  بدات ئنجام تنیا
بباشی كــارەكــ ئـــوەی بــۆ نابت. كــس 
سوود دەتوان ڕۆژنامنووس ،بچ بڕوە
وەك ئمیش وەربــگــرێ، تكنۆلۆجیا  لــ
تۆماركر(ریكۆردەر) ئامری بكارھنانی
نووسینی بۆ چاوپكوتن كامیرا. لگڵ
بۆ ــــوەی ل جــیــایــ زۆر ھـــــواڵ،  كــورتــ
زیاتر چند بت. ڕپۆرتاژ.. گوتار، نووسینی
دەب زیاتر بت، ئوەندە درژ كنووسین
كوتنكچاوپ بكیت. ئگر ئامادە بۆ خۆی
یوانل بت، ھــواڵ نووسینی  بۆ تنیا
ــاوەی م لــ و بــچــنــد كــورتــ پــرســیــارــك
زانیارییكان ـــواوی ت خوولكك، چند
بكارھنانی  ب پویست و  بكون دەســت
بۆ پچوانش ب نــكــات، ریــكــۆردەریــش
ل جگ  یوانل ــژ، در و زۆر نووسینی
و كامیرا ب پویست خۆی، ڕۆژنامنووس

بكات. ونگریش

رادیۆ: بۆ چاوپكوتن
لگڵ ــۆ رادی بۆ چاوپكوتن جــیــاوازی
دەنگی تــۆمــاركــردنــی ــار، گــۆڤ ــ و  ــام ڕۆژن
.وتنكچاوپ قارەمانی  و  ڕۆژنامنووس
ناكات، پویست ڕۆژنــامــنــووس رادیــۆ بۆ 
دەبت بكو بنووستوە، نووسینكان
ل و ــكــات ب ــار ــۆم ت ـــان بـــدەنـــگ ـــك وەم
ال ھــردوو دەنگی دەبــ تۆماركردنیشدا،
دەنگی و لبت گــوــی بیسر ــاش ب زۆر 
ڕۆژنامنووس لرەدا  .بن تكڵ البالی
بنووستوە نووسینكان ناكات، پویست
بكات، دەستكاری زمانوانییوە لالینی و
پبدرێ، بایخی دیك الینی دەبــ بكو
خۆی چاوپكوتنك وەك ئایا ھموو وەك
یانیش لوەربگیرێ، سوودی  و لبدرتوە
رادیۆ، بۆ چاوپكوتن ل بكرتوە. كورت
بكرن پرسیار شوەی ل پرسیارەكان دەب
یان پكی بڕكو چاوپكوتنیش قارەمانی و
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دەربت. پیامكی بداتوە و وەم بڕوونی
زۆربی و گرنگ زۆر دەنگ رادیــۆ بۆ چاوپكوتن  ل
بۆ بت. الیان دەنگی ھردوو ل گوی  دەب بیسر جار،
ئو و گرنگ زۆر شون رادیۆ بۆ چاوپكوتن وەرگرتنی
كسان دەنگی یان دەنگدانوە قسكردن لكاتی ناب نشو
دەبن ھموویان چونك ،بھ با ھاشی ئۆتۆمبل، یان
بۆ شون سرەوە لبر ئو ھۆیانی بیسر. بزاركردنی
جۆرەكانی بكارھنانی و رادیۆ بۆ چاوپكوتن وەرگرتنی

گرنگن. زۆر میكرۆفۆن
رنامب بــۆ زیــاتــر ســـرەوە نووسینی لــو مبست 
بیوێ بۆنموون ڕۆژنامنووس، ئگر بم ،كانگشتیی
زۆر قوتابخانیك بكات، بڕوەبری گڵ وتن لكچاوپ
بت، قوتابیان دەنگی ،كوتنكچاوپ پاشخانی ل ،ئاسایی
زیندووتر زۆر كوتنكچاوپ قوتابییان ھاتوھاواری لرە
ئندازیاری ڕۆژنامنووس باشترە رادیۆ، بۆ دیدار دەكات.
باش شوەیكی كان بوەی دەنگئ بت، بۆ لگڵ دەنگی

بكرن. تۆمار

تلفزیۆن: بۆ چاوپكوتن
رادیــۆ لگڵ ـــراورد ب ب تلفزیۆن بۆ چاوپكوتن
بۆ چاوپكوتن  زۆرە. جــیــاوازی گۆڤار و ڕۆژنــامــ یــان 
بتنھاش و دەوــت زۆری خۆئامادەكردنی  تلفزیۆن،
دەب، بالی ڕۆژنامنووس نادرێ. ئنجام بھیچ شوەیك
ئندازیاری دەنگ، ئندازیاری ونگر، و كامیرا یك كم
دابت. لگڵ كلوپلكان گواستنوەی بۆ یكك ڕووناكی،
پویستی بكرێ، چاوپكوتنك ڕاستوخۆش پخش ئگر
زیندووی پخشی  دەبت.  "SNG" تایبت ئۆتۆمبلی ب
زۆرتری پــارەی و زیاترە خرجی  ستۆدیۆ، دەرەوەی  ل
دەرەوەی  ل و بت زیندوو چاوپكوتن ئگر تدەچت. 
ئامادەیی ب و بكرت مونتاژ ڕاستوخۆ ویستپ ستۆدیۆ،
دیسان نبت، ڕاستوخۆ ئگر بكرێ، پخش بینران بۆ
چاوپكوتن شونی گیرا، ل یك كامیرا ل زیاد ب ئگر
بۆ كامیراكان فیلمی یانیش دەكـــرێ، مۆنتاژ ڕاستوخۆ
ب ڕۆژنامنووس لوندەر و  دەگوازرنوە تلفزیۆن
بیكوە بۆ پخش كمرھب پسپۆری مۆنتاژ ھاوكاری
جیا زمانی ب چاوپكوتن  قارەمانی ئگر دەكن.  ئامادە
ككی ب لوكاتدا پویستی قس بكات، ڕۆژنامنووس ل
كانوەرگ ئایا دەدرێ بیار تلفزیۆن ل و وەرگان بۆ
بكرێ. دۆبالژ دەب یان دەدرێ نیشان بینران ب بتایتل

ــــــی ــــــن ــــــرت بــــــــۆ وەرگ
ــۆ رادی چــاوپــــكــوتــن بــۆ
ئو و  گرنگ زۆر شون 
لــكــاتــی نــابــ ــنــ شــو
ــوە ــدان ــگ دەن قــســكــردن
یان كــســان یــان دەنــگــی
با ــاشــی ھ ئــۆتــۆمــبــــل،
ھموویان چونك ،بھ
دەبن بزاركردنی بیسر

*      *    `*

بــۆ چــــاوپــــــــكــــوتــــن
بـــراورد بــ تلفزیۆن
ڕۆژنام یان رادیۆ لگڵ

زۆرە جیاوازی گۆڤار و

،،

،،
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شونی ،گرنگ زۆر تلفزیۆن، بۆ چاوپكوتن وەرگرتنی ل
باكاوند و دیكۆر و كورسی دانیشتن، شوەی دانیشتن،
كموكورتی، و ھ بچووكترین لبكرتوە. بیری زۆر
ئاراستكردنی دەبــ ڕۆژنامنووس دەكــات. بزار بینر
بینر ت، چونكب جۆری دیك فزیۆن بلبۆ ت پرسیاریشی
زیاتری زۆر خۆئامادەكردنی بۆی ،دەبین ھمووی ھر
،بدروست ن چاو و دەم لسر سبر ئوەی دەوت. بۆ
لگڵ ئپ)  (میك  موكیاجزانیش كسكی كات،  زۆربی 
ل پۆدرە پویست لكاتی و ئامادەی ڕۆژنامنووس گروپی
ر شاشس ل ئوانی لگڵ ڕۆژنامنووس و چاوی دەم
دەرەوەی ل چاوپكوتن ئگر دەدات. دەكــون بدیار
و سبر و ڕۆژ ل كشوھواو، بیر دەب بكرت، ستۆدیۆ

بكرتوە. سرماش

بۆ چاوپكوتن: بكارھنانی تلفۆن
تلفۆن دەتــوانــ خــۆی كارئاسانی بۆ  ڕۆژنــامــنــووس
ب چاوپكوتن وەرگرتنی و قسكردن بم ،نبھ بكار
گیانی و دەكــات مــردار كارەك درــژ، بابتی بۆ تلفۆن
دەبوای لدوان سرەتاییكانم، ل كارە (یك .ناھ وەبر
ی   Axel Ericsson ــرم. ــگ وەرب جــووتــیــارــك چــنــد   لــ
بچند كمن لوبوایدابوو، و لكردم داوای سرنووسر
لدوانكانم و دەكوت زانیارییانم دەست ئو تلفۆنك
ئو بۆ چاوپكوتن  وەرگرتنی ــرد. دەك تۆمار خــۆم الی 
یان   Set Poppius ی (ڕۆژنامنووس) كتبی كسانی
ل لدوان وەرگرتنی من بۆ ئاسان بوو. زۆر نخوندبۆوە،
لخوڕی.)"٥"  پاسكیلم ئوڕۆژە كم ١٠٠ نزیكی جوتیار پنج
١٩٤٩ سۆران  سای ل لینۆرت ڕۆژنامی بۆ ڕووداوە ئم
كم سد لوەی نزیكی جگ ئوە ئنجامی دابوو. الرسۆن
شرمی جووتیار كابرای لبردەم ڕۆیشتووە، پاسكیل ب
قسكان نمدەتوانی (من بنووستوە. قسكانی بووە، بخۆی
بكم، تۆمار جووتیار لسر دەفترەكم كابرای لبردەم
پاسكیلكم دەبووم، لو ون دەڕۆیشتم و الی ئوەی پاش

"٦" دەنووسییوە.) خۆی وەك قسكانم تواوی و دادەنا
و بھزترە لوەی باشتر زۆر بینینی قارەكانی چاوپكوتن
ل جگ لوكاتدا چونك لوەربگریت، لدوانی تلفۆن ب
و باش پیوەندی نازاندرێ بدوور چاوپكوتن، وەرگرتنی
چاوپكوتن قارەمانی و ڕۆژنامنووس لنوان دۆستانش
ڕۆژنامنووس داھــاتــووی جارەكانی بۆ ببت، دروســت
سوودی جوولی جستش قسكردن، ل جگ و ویستپ

ــیــنــی قـــارەكـــانـــی ــن ــی ب
باشتر زۆر چاوپكوتن 
ــــوەی ل بـــھــــــزتـــرە  و 
لــــدوانــی ــۆن ــف ــل ــ ت ب
چــونــكــ ــت، ــری ــگ ــوەرب ــ ل
لوكاتداجگ لوەرگرتنی
ـــدوور ب چــاوپــــكــوتــن،
باش پیوەندی نازاندرێ
لــنــــوان ــش ــان و دۆســت
قارەمانی ڕۆژنامنووس و
ــن دروســــت ــوت ــك ــ ــاوپ چ

ببت

،،

،،
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لوەردەگیرێ.

چاوپكوتن: بۆ ئامادەكردن خۆ
ھـــمـــوو ـــــــواو بــــۆ ــــوازی ت ك شــــیـــــ
چاوپكوتنیان كسانی و ڕۆژنامنووسان
ب لوان ھر یك و بۆ ت، نییدەكر لگڵ
جۆرە ئو دەكرێ. ئامادە خۆ تایبت جۆری
تندروستی وەزیــری بۆ خۆئامادەكردنی
ڕۆشنبیری وەزیــری بۆ یوانل ،ویستپ
خۆئامادەكردنی ئو لرە نكات. پویست
یوانل  ،ویستپ تندروستی وەزیری  بۆ
ڕۆژنامنووس دەب بگۆڕدرێ وەزیر ئگر
چاوپكوتن ھمان بۆ خۆ دیك جۆری ب
پــرســیــاری ــســر ــگــر ل ــكــات. ئ ئــامــادە ب
تندروستی وەزیــری ل چاوپكوتن دیك
نوێ دەب لشوەی بۆ ئویش وەربگیرێ،
ئامادە  باش بكیت. (خۆت ئامادە  بۆ  خۆی

منووسوە.)"٧"  پرسیار ھیچ بم ،بك
وەرگرتنی بۆ خۆی ڕۆژنامنووس ئگر
چی بزان و ئامادەكرد باش چاوپكوتن
،ویستپ پرسیاری  چ وەمــی یان دەوــت
بم بت، باش ننووسین پرسیار یوانل
كم بۆ ڕۆژنامنووسانی ننووسین، پرسیار
پرسیار ئگر .بئاسانن یوانل ئزموون،
رۆلی ڕۆژنامنووس ،زۆرگرنگ بنووسرن،
كاغزی سیری بــوەی  ،بینن رۆبــۆت
نووسرای پرسیارەی ئو بكات، بردەمی
بزووترین و چاوەڕێ بكات، بكات ئو تنیا
ئگر بكات. ل داھاتووی پرسیاری كات
نووسیمان، مئ وەك چۆن  ڕۆژنامنووس
رۆبۆت ل زیاتر ئو دیارە كرد، پیەوی
ڕۆژنامنووس. مرۆڤكی ل لوەی دەچت
ڕۆژنامنووس ئوەی پش جار، زۆربــی
فاكس، بتلفۆن، قارەمانی، بردەم بگات
كات  كردۆتوە. ئاگادار E-mail كابرای یان
بۆ داندراوە. چاوپكوتن وەرگرتنی شونی و
دوا و بینینل گرنگ ڕۆژنامنووس یكجار
لوندەر پش كاتی دیاركراو بكو نكوت،
مبست كردبت. ئامادە باش خۆی و بت

زۆرترین كۆكردنوەی ئامادەكردن، خۆ ل
بابتی پرسیاری  و كس  لسر زانیاری 
ڕۆژنامنووس جار،  ھندك  .وتنكچاوپ
لگڵ گوتاریش بگنام، ڕۆژنام و كتب،
نیشانی بكن، پویست ئگر و دەبات خۆی
،زۆرگرنگ لرە قارەمانیچاوپكوتندەدات.
بگانی و ڕۆژنامنووس ئو بابت ئگر
كۆیكردوونتوە، خۆی قارەمانی لسر
كابرا بــوەی بــدات، نیشانی  بشوەیك
و ــوە ــدراوەت ــۆدان ب ھست نــكــات تــلــی
گۆڤار و ڕۆژنام ھندك كــراوە. ل فی
بئاسانی و یھ دەومندیان ئرشیڤی
دەیــوێ زانیارییانی ئو ڕۆژنامنووس
ل دیك ھندكی بــم دەكـــوێ، دەستی
ناچارە ڕۆژنامنووس و ھژارن ئرشیڤ
زۆرجار بگڕێ. زانیارییكان بدوای خۆی
بتنیا كارەكانی ــواوی ت ڕۆژنامنووس
.یھ یارمتیدەركیشی بۆی سر، تبۆناچ
ناتوانن،  (فریالنس)  ئازاد ڕۆژنامنووسانی
بكار دیك ڕۆژنــامــنــووســانــی ئرشیڤی 
ئرشیڤی خــاوەن لــوان زۆر بۆی بھنن،
پشوەچوونی بھۆی ئستا خۆیانن. تایبتی
ئاسانتر زۆر زانیاری كۆكردنوەی تكنیك،
ل چاوپكوتن وەرگرتنی  بووە.  خراتر و
جیاوازە، زۆر كی دیكسك بۆ كسكوە
ب و قارەمان ھــر  بۆ دەبــ ھربۆیش، 
بكات. ئامادە خۆی ڕۆژنامنووس  جۆرك
نوێ شوەی پرسیارك، و بابتك ھــر
وەرگرتنی شونی و دەوت خۆئامادەكردنی
ھــــــدەبـــژـــردرێ. چــاوپــــكــوتــنــیــشــی بـــۆ
وەرگرتنی بــۆ كسك بــۆ شونی ــو  ئ
كسكی چاوپكوتن دەگونج، لوانی بۆ

نبت. گونجاو دیك

وەرگرتنی بۆ پسپۆران ئامادەكردنی خۆ
الرســۆن چــاوپــــكــوتــن بــقــســی ســـۆران

:دەكات
بابتك چ باس ل نووس دەزانڕۆژنام -

دەكات.
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ــات، دەك ھست زوو ڕۆژنــامــنــووس  -
ل دەیوێ چاوپكوتن قارەمانی لوكاتی
بكات. دیك بابتی ل باس و بھ پرسیار
،دەزان قارەمانی چاوپكوتن لوكاتی -
پرسیار لسر باشی زانیاری ڕۆژنامنووس
دەبــ نــاچــار ،یــھــ ــراوی ــارك بابتی دی و 
بداتوە پرسیارەكانت وەمی دیك بجۆری

.بدات زۆرترت زانیاری و
دەكات ھست چاوپكوتن قارەمانی -
ل و بكات ڕۆژنامنووس ل ف ناتوان
باشترە بیردەكاتوە بۆی بكات، ڕا پرسیار

.بدات زانیارییكانت تواوی یكسر
پدەكرێ."٨" بوای ڕۆژنامنووس -

زۆر ســرەوە، گرنگانی خا لو جگ
دەست چۆنتی ل بیر ڕۆژنامنووس باش
چ بــكــ بــكــاتــوە، چاوپكوتن پكردنی 
و وەم چۆن پبكات و دەست  پرسیارك
چۆن و بكوت دەست گرانكانی پرسیارە
بكات، ھست چاوپكوتن قارەمانی وابكات،
وەرگرتنی نــك  خۆش دانیشتنكی  مئ

چاوپكوتن.

وەرگرتن سوود و چاوپكوتن ل ئامانج
چاوپكوتن: تكنیكی ل

و ــامــنــووس خــۆی ئــامــادە دەكـــات ڕۆژن
پرسیارەكان چۆن دادەڕــژێ، برنامیك
بكرن. چاوپكوتن قارەمانی ئاڕاستی
پرسیارە ،گرنگ زۆر ڕۆژنــامــنــووس بۆ 
ھواش ھواش و نكرن لسرەتا گرانكان
ئگر بچت. گرانكان پرس و بابت بۆ
پ دەست گران پرسیاری ب ڕۆژنامنووس
چاوپكوتن دەست لو ھیچی یوانبكات، ل
بجبت. شون ئو، قارەمانی و نكوێ
ئاسانیش دەست و نرم پرسیاری ر بگئ
ڕۆژنامنووس وەم لكاتی بم بكات، پ
بكات، دیسان خریك الوەكی شتی ب خۆی
بۆی ــو وەمـــانـــی ئ بــــدوور نـــازانـــدرێ
نــكــوێ، دەســتــی چـــووە، لــو قــارەمــانــی
داوای ڕۆژنامنوس جار، ھموو بتایبتیش

ك بن دەكات، چاوپكوتن ڕۆژی كات و
پچوەانوە...

وتنكچاوپ لو ئامانجت بیربكوە، (باش
ڕۆژنامنووس نزانیت، ئامانج ئگر چیی؟
لی و دەربــازبــوون دەكــوــتــ بــازنــیــك

"٩"(.نیی ئاسان
گوێ  تنیا نــابــ ــووس ــامــن لــــرە ڕۆژن  
ویستپ ــات، ك ھــمــان لــ بكو ڕابــگــرێ، 
ژمـــــارە، ـــــاو،  ن وەك نـــووســـیـــن ـــدێ  ـــن ھ
ل پرسیار كورت یــان داھــاتــوو پرسیاری
بۆ بكات. بردەمی خۆشی تۆمار دەفتری
لبر ئو ،بزان گرنگ زۆر ڕۆژنامنووس
پرسیاركردن ناب قسكان، نووسینوەی
تنیا ـــو ئ بـــكـــات، چــونــكــ كــــاری لــبــیــر 
نووسینوە، لگڵ بكو ،نیی نووسینوە
شداری كردنیشب گوگرتن، پرساركردن و
ھندك گفتوگۆ. و وەالم  و پرسیار لــ
جوولی ئنجامی ل ڕۆژنامنووس وەم
ئگر دەكــوێ. دەستی لش یان ستج
وەرگرتنی چاوپكوتن ڕۆژنامنووس پش
،بترس و زۆر بیربكاتوە و بیگرێ ڕاوكد
كارەی ئو ئگر بت، باشتر زۆر یوانل
ڕۆژنامنووس پرسیاری ل ندات. ئنجام
چــاوپــــكــوتــن ــوە بــاشــتــریــن شــچـــۆن بــ
:دەنووس ڤرەشیلۆڤ ڤ.ڤ. وەربگرێ،
ڕۆژنامنووس دەبــ شتك ھموو (پش
دیكی ھیچ سرچاوەیكی لوەی، نیابد
وەدەستھنانی بــۆ بــاوەڕپــــكــراو  و  گرنگ 
پرسیارەی ئــو و نیی پویست زانــیــاری
و گرنگ كردۆتوە، برزی ڕۆژنامنووس
بڕگای چاوپكوتن وەگیردەكوێ.)  تنیا
تنیا چاوپكوتن ژانری ڕاستیشدا ل "١٠"
لوەرناگیرێ، ســـوودی  چاوپكوتن بــۆ 
ب ڕاگیاندن ل بدواداچوونك ھیچ بكو
.ناب تسل و تر چاوپكوتن وەرگرتنی
چاوپكوتنكی ئوەی بۆ ڕۆژنامنووس
دەب ھبت، چاكی ئنجامی  و بت باش
چاوپكوتن بابتی لسر زانیاری ھندك
بكات قسكان   ل بشداری تاوەكو   ،بھ
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ڕۆژنامنووس چاوەڕی ئوانی  زۆرجار  بگات. تیان و
خۆیان، ئاگای ب نوەك ،دەب تووشیان ڕاوكد دەكن،
نھنییك ڕۆژنامنووس وریایی ئنجامی ل یان ھب یان

بدركنن.
جیاوازە. دیك پرسیاركی بۆ  پرسیارك ئاراستكردنی
ھندك و یھ درژ وەمی ب ھندك پرسیار پویستیان
پرسیار لكاتی .یھ كورت ب وەمی پویستی پرسیاریش
ڕۆژنامنووس بابت، باسكردنی  و دانیشتن  یان وەم و
بباشی گرفتكش بكو ،بھ زانیاری ھندك تنیا ناب
چاوپكوتن  ئوەی (بۆ  .بھ ال  چارەسریشی  و  بزان
شتك ھموو ل بكات، پ دەســت باش سرەتایكی   ب
ڕۆژنــامــنــووس .كــراوەیــیــ ســاكــاری،  ڕاستگۆیی،  باشتر: 
بتایبتیش بكات قس بكات ناچار  كابرا بــزۆر ناتوان

ئاشكراكردن.)"١١" نھنی
و رسكس تووتن دەككرەتاوە چاوپسل جار زۆر
ھواشی و بجوانی زۆر و وەردەگرێ خۆی نرمی ئاراستی
ڕۆژنامنووس لوكاتی بم دەڕوات، و دەبتوە غلۆر
دەگرێ، بۆچوونكی ل ڕەخن و ڕادەگرێ خۆی قارەمانی
قۆناغی تودەك و دەگۆڕت چاوپكوتن شوەی یكسر
گران زۆر ڕۆژنامنووس كاركردنی و دەب توند و دیك
چاوپكوتنك، ڕازی قارەمانی نازاندرێ دەب. بدووریش
بۆ ڕۆژنامنووس بداتوە. دیكی وەمی پرسیاری نبت
بڕای بكات ڕۆژنامنووس لو قیران خۆی ڕزگار ئوەی

:ویستپ ڤرەشیۆڤ ڤ.ڤ.
خۆی قسكانی بدرێ چاوپكوتن قارەمانی ب ڕگا -

تواو بكات.
نیشان و شل بكرێ قسكانی بۆ سرنجوە گوێ ب -
یان ڕوونكردنوەكانی ڕۆژنامنووس قسكانی بۆ ك بدرێ،

سرنجن. و بایخ جی ڕۆژنامنووس بۆ
بكرێ. ئو بۆچوونكانی ل پشتگیری چاو جوولی ب -
ئو قسكانی ب نكرد، بوا سرەوە بشی ئمانی ئگر
ڕۆژنامنووس گرنگ زۆر "١٢".بك و پشتگیرییان ل نبھ
داواكاری ن پۆلیس و نئ و ت بگات، بزان خۆی رۆلی ل
توندی قسب ،بھ تاوەكو ئو مافی دادوەر، ن گشتی و
تاوانباری ب تۆمتك یانیش خۆی بكات، قارەمانی لگڵ
وەرگرتنی بۆ خۆی ،چبیری نل دەب ڕۆژنامنووس بكات.
ئو و ــردووە ك قارەمانكی ب پیوەندی چاوپكوتن
زۆر بینر یان بیسران خونر، بۆ ھن، زانیارییانیالی ئو
پرسیارك چند تنیا بزان ناب (ڕۆژنامنووس پویستن.

لــســرەتــاوە جــار زۆر 
تودەك چاوپكوتن
ئاراستی نرمی سرسك و
زۆر و ـــــرێ خـــۆی وەردەگ
غلۆر ھواشی و بجوانی
بم دەڕوات، و دەبتوە
ڕۆژنامنووس لوكاتی
ڕادەگــرێ خۆی قارەمانی
بۆچوونكی ل ڕەخن و
شوەی یكسر  ــرێ،  دەگ
و دەگۆڕت چاوپكوتن 
دیك قۆناغی تودەك
كاركردنی دەب و توند و
گران زۆر ڕۆژنــامــنــووس

دەب

،،

،،
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وەرگرتنی بۆ دەروونی الینكی چ بزان كو دەبب بكات،
لوەربگرێ.)"١٣" ســوودی  دەتوان ئو  پویست، زانیاری
پاش دەكن، قسكان تواوی ئوەی پاش كس، (ھندك
چاك لرە دەبنوە، گوتنكانیان پشیمان ل بوبوونوەی
خۆی الی و كردب تۆمار قسكانی تواوی ڕۆژنامنووس
نووسین ب ڕۆژنامنووس دەست پش ئوەی پاراستبتی.
بۆ  بــزانــ ویستپ بــكــات، چاوپكوتن وەرگــرتــنــی یــان 
ھنووكیی ،ب "وردبین :دەب پویست زانیاری وەرگرتنی
سرەوە  مرجانی س ئو بالین ب.)"١٤" ئگر و ب
و سركوتوو  كاركی دیــارە ھبوو، كوتنكچاوپ  ل
كردووە. ئامادە خونران  بۆ بایخی  ب و سرنجاكش
زۆری  بایخی (خبر)  زانیاری گۆڤار یان  ڕۆژنام ل
بۆ تایبتییان ڕۆژنــامــنــووســی ـــوان ئ بــۆیــ پــــدەدرێ، 
ژانرانش لو ھیچ و یھ خبر  نووسینی داڕشتنوەی
كات و لگأل ناكرێ. جبج چاوپكوتن وەرگرتنی ب
،شاش قارەمانی و پیدابوونی تكنۆلۆجیا برەوپشچوونی
ئوان وەك بوون.  زیاد ھونرمند لسر كسانی مرج 
ڕایان فردەكرن جار زۆر بكو وەرناگیرێ، ڕایان پشان
بوو (چاوپكوتن، شوازك وەربگیرێ. پرسیارك لسر
جماوەر، و ڕاگیاندن لنوان دووری كردنوەی بچووك بۆ
باشتر و بكرتوە كم نوانیان دووری ھوبدرێ بۆئوەی
ڕووداو نزیك و و شون ن. قسك بگیل لگڵ جماوەر
نوان گفتوگۆی بۆی وەك پویستی ھردووك ال، بكاتوە،
"١٥" خونران.) بردەستی دەخرا  قارەمان  ڕۆژنامنووس
بش ئمۆ برەوەپشچوونی، تكنۆلۆجیا زیادبوونی
پرسیاری وەمی یان باس تنیا چاوپكوتن قارەمانی ناكات،
ویستپ كس، ھمان بداتوە، بكو ڕۆژنامنووس ڕەقی
بتایبتیش بكات، خۆشی تایبتی ژیانی ل باس ھندك
چاوپكوتن، قارەمانی ئگر تلفزیۆن. برنامكانی ل
ئگر و ھیبژرنوە داھاتووش جاری خك بت، سیاسی
بكێ. برھكانی خك بت، نووسریش یان ھونرمند
تكنیكی دیدار بكارھنانی بڕگای وەمكان ل ھندك
باسی بئاسانی خۆیان دیكش ئوانی و وەگیردەكون

دەكن.
 Karl-Hampus Dahlstedtدیپرۆفیسۆریزمانیسو
پشتیوانی یان (بیارمتی :دایوایوبل زمان مسمدیاو ل
سای   ١٠٠ دوا ل سودی نووسینی زمانی ڕۆژنامكان،
بووە، ساكارتر بووە، ئاسانتر ھنگاو ب ھنگاو ڕابردوو،
 ل  "١٦" بــۆتــوە.) نزیكتر ڕاستی ل و بــووە تندروستتر

لــــ چـــاوپــــــكـــوتـــن،
پرسیار ڕۆژنـــامـــنـــووس
قارەمانیش وەم دەكات و
مــرج بــم ــــوە، دەدات
ڕۆژنامنووس ئوەی ،نیی
سر تبچ بۆی  بیوێ،
ئــامــادەبــــت و قـــارەمـــان
یان وەمــیــان بــداتــوە،
لدەرگای ڕۆژنــامــنــووس
بدات پرسیارك  ھموو 
ئاسانی ب وەمكانی و

دەست تبخر

،،

،،
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چاوپكوتنیان كــســانــی ئــو ڕاســتــیــدا 
بن، ــوەر ــخــت زۆرب ــوەردەگــیــرێ، دەبــلــ
لالین لدوان بۆ وەرگرتنی  ئوان بوەی
بۆچوونی خك و ھبژردراون میدیاوە
سرەوە بۆچوونی ئم   .گرنگ ال ئوانی 
ھندێ و  نیی یك وەك كس ھموو  بۆ
(ئوەی دەكاتوە. بیر وانچپ ب تواو ب
دەكرێ چاوەڕێ دەكرێ، لگڵ چاوپكوتنی
دەرەوە ل جــمــاوەر ك بت، بختوەر
دیارە ،بشاد نو در ئگوە. ئتدەیناس
قارەمانی "ئگر .نیی ڕۆژنامنووس ختای
نھنییك دیــارە ،بن دشاد چاوپكوتن
دەیــوێ یانیش نبیدرك نایوێ و یھ
ڕۆژنامنووسانچاالكتر  "١٧"(.كی قۆڕ بشت
بۆئوەی وشیارتر، قارەمانكانیش و بووین
لم سوود ھردووكیان  شوە بباشترین 
تایبت لوان كۆرسی وەربگرن، زۆر كات
ڕۆژنامنووس قس لگڵ چۆن ك دەبینن،
بباشترین ــان  ــی ھــردووك چــۆن و  بــكــن 
یانھ بیكوە كاتی لم ســوود شوە
وەرگرتنی بــۆ ڕۆژنــامــنــووس ــگــرن.  وەرب
برنامی یان نووسین بۆ زانیارییانی ئو
تدەگر جیا رگای زۆرجــار  پویستییتی
چاوپكوتن گوای ئوەی وەك ئمش بر،
ریـــكـــۆردەر ـــان ی ــــواو بــــووە و كــامــیــرا ت
و پن ھردووكیان لڕاستیشدا كوژاوەتوە،
كامیرا ڕووی یوانل بم نكوژاونتوە،
بشوەیكی (ئستا نبت. لــو لــوكــات
خك لگڵ چاوپكوتن فراوانتر زۆر
چاوپكوتن قارەمانی ئــوەی ب دەكــرێ،
لوكاتی لوەردەگیرێ. چاوپكوتنی بزان
ریكۆردەر گوای یان شاردراوەتوە  كامیرا
بجۆری چاوپكوتن قارەمانی كوژاوەتوە،
دەردەبێ. خۆی دەكات و ڕای قسكانی دیك
بھیچ كامیرا بــ بــرانــبــر  كــس ھــمــان 
(چاوپكوتن شوەیك ئوقسان ناكات.)"١٨"
سرنج ون زۆر ب گۆڤار، ڕۆژنام و بۆ
ل قــارەمــانــكــی ھــرچــنــد  ،نیی ڕاكــــش 
بینیم "مــن بت. بناوبانگیش زۆر  وت

زۆرتری بایخی فۆرم،  وەك  چاوپكوتن
تایبت زۆرتر شتی ڕۆژنامگری پدراوە.
كم. نووسینی و زۆر ونی ناو، دەخرای
لوان ھندك گرنگترن. نووسین ل ونكان
زۆربیان بم بوون، خوندنوە شاینی
بوون. چۆن؟ ھستت ئمۆ ئایا لشوەی:
بووم و ھیالك چاوپكوتن لوەرگرتنی من
(ڕۆژنامنووس دەكرد.)"١٩" بیریكاریدیكم
قس ئــو  قارەمانی ك ،بزان چــاك  دەبــ
بینر. یان خونر بۆ نك دەكات، ئو بۆ
دەكات. ھاوار و دیارە باش "چاوپكوتنی
و پدەكن ھستی و دەبیسن دەبینن، ئوان
بنرمی، و و وەمكان، دەگڕن پرسیار
خۆیان كاری ئوان دەبنوە. غلۆر خۆیان
بئاسانی زۆر بۆی و دەزانن بباشی زۆر
ھندك  " پــــدەكــرێ.)"٢٠"  ھستی دیــارە و
و ــاخــۆشــن ن و چــاوپــــكــوتــن بــــزاركــر
ڕۆژنامنووس نوان پیوەندی لسرەتاوە
وەم و پرسیار و دەكات گرژ قارەمان و
جاریش ھندك ناگونجن. یــك لــگــڵ
دەســت وەمـــانـــی ئـــو ڕۆژنـــامـــنـــووس
و ــدەكــرد ن ــی چــاوەڕ دەكــــوێ، كــخــۆی

ندەبینی. پی خونیشی
پرسیار ڕۆژنامنووس چاوپكوتن، ل
دەداتوە، بم وەم قارەمانیش و دەكات
ئوەیڕۆژنامنووسبیوێ، بۆی ،رج نییم
وەمیان ئامادەبت قارەمان و سر تبچ
ــدەرگــای ل ــووس ــن ــام ڕۆژن ــان بــداتــوە، ی
ب وەمكانی و بــدات پرسیارك ھموو

ئاسانی بخرت دەست.
شتك ھــمــوو پشكوتوو، وتــانــی  لــ
برژەوەندیوبازرگانیی،بیكچاوپكوتن
ھونرمند، كسی خراپ، وەمی یك یان
بدات، لدەست دۆالر ھزار سدان یوانل
ئو برھمی دیك ھیچی جماوەر بوەی
چاوپكوتن سیاسی قارەمانی نكن. ئگر
كلگڵ بۆچوونی، ئو لبر یوانل بت،
حیزبكی زۆرترین یك ناگرتوە، خك
بدات. لدەست داھاتوو ھبژاردنی ل دەنگ
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چاوپكوتنانی ئو ھــرەزۆری (زۆربی
دەردێ، ئنجام ئكتر یان گۆرانیبژ لگڵ

شوەی خوارەوەن:  بو
بك و ڕەوان پرسیاری ڕاست -

ب بزاركر ناب پرسیار -
نا چاوپكوتن باش بگرە...ئگر ونی -
ڕۆژنامنووسی  و وەرناگیرێ.)"٢١" نووسر
بناوبانگ   August Strindberg سودی
ئو چاوپكوتن، لڕگای (بـــوەی بــوو،
دەھنا)."٢٢" وەدەستی دەیویست راستییانی

چاوپكوتن: وردەكاری و تكنیك
گۆڤار و ڕۆژنام باشتركردنی  مرجی
بوەی ناوەڕۆكیان ،زیادبووندای ل بردەوام
ئاسانتر، ونی زمانی باشتر، دەومندتر،
یان ڕۆژنــامــ ھــر ئگر بت. زیندووتر
،نھن مرجی خونرانی بدی گۆڤارك
وتانی زۆربی ل مئ نابت. درژ تمنی
ڕاگیاندنیش دەزگــاكــانــی  و وایـــ جیھان 
یان ڕۆژنام ئگر دەژینن. خۆیان خۆیان
مرج حیزبیش بن، یان گۆڤارەكان حكومی
دادەنــــدرێ، نــووســران لــســر دەســتــی
یان باشترین بتوانن، خرجی كمترین ب
دەربكن گۆڤار یان ڕۆژنام پبازاڕترین
و بكن برز تیراژیان كات، بزووترین و
خۆكینوە، ل (مبست بكتوە. خۆی
یان ڕۆژنام خرجی ژمــارە، بفرۆشتنی
گۆڤار  یان ڕۆژنام دەست)  بھتوە  گۆڤار 
ڕۆژنامنووسی ژانرەكانی زۆربــی دەب
ژانــری گرنگتر  لھمووی بــم تدابت،
ژمارەیك ھموو ل دەبك ،وتنكچاوپ
كــس ھـــمـــوو بـــۆ ــــكــوتــن ھـــبـــ. چــاوپ
ئنجام بدرێ، بیك شوە پویست ناكات
یك وەك ڕۆژنامنووسكان ھموو یان
نووسڕۆژنام ھر  بكو بدەن،  ئنجامی
بۆ خۆی، زۆری ئزموونی ئنجامی ل و
خاوەنی تدەب چاوپكوتن وەرگــرتــنــی
لگڵ كاركردن ل) خۆی. تایبتی شوازی
ربازی و كریھ  گرنگ چاوپكوتن،

ژانـــری ــۆ ب چ ــمــش ئ ــوە ــت ــدۆز خـــۆی ب
 ."٢٣" ڕپۆرتاژ.) ژانــری  بۆ چ  چاوپكوتن
وەرگرتنی بۆ كاتی  ئو درــژی  زۆرجــار
دەكرێ، دیاری و وەردەگیرێ چاوپكوتن
نازاندرێ  بــدوور بت،  خولك  ٣٠ ئگر
ئمش ــر. ــات زی ــان  ی كاتژمر ــك ی  تبب
لپ ناب ڕۆژنامنووس چونك ،سروشتیی
ئگر بتایبتیش بكات، خۆی قارەمانی ل
زیاتر بدات پ ڕگات و ھبت كاتی ئو،
لرە مرۆڤ بت. بردەوام لسر قسكردن
دەدوـــن و  دەبــیــنــن یكتر  مـــرۆڤ لــگــڵ 
لسر قــســكــان دیــكــ ــوەی مــرۆڤــی ــۆئ ب
بخونتوە. گۆڤار یان ڕۆژنام الپــڕەی
،وەیئ سرەوە، نووسینی لو مبست
بشدارە. تیدا ڕووداوەكـــان ل مــرۆڤ  ك
و پوخت برھمكی بــۆئــوەی ،ربۆیھ
ڕزی دەب و بكرێ لپ ناب ،دەربچ باش
خۆئامادەكردنی (بۆ بگیرێ. برانبر كسی
دونیا یــك ناكات پویست  چاوپكوتن،
دەبــ بخونتوە، لــســر ســـرچـــاوەی
ك بھتوە، ئوەندە بشی ڕۆژنامنووس
دەكات، قس چاوپكوتن قارەمانی لوكاتی

بدات.)"٢٤"  ڕۆژنامنووس ب نوێ شتی
وەرگرتنی پش ڕۆژنــامــنــووس ئــگــر 
تــــواوی لــســر چــاوپــــكــوتــن زانـــیـــاری
وەمــكــان و بھ چاوپكوتن بابتی
نـــكـــات، ئــو ــ پــــویــســت ــی ــوان بـــزانـــ، ل
كات، لھمان بــدات. ئنجام وتنكچاوپ
،بھ زانیاری ئوەندە ڕۆژنامنووس باش
ناشب بگات. پرسیار ل وەمی ئوەی بۆ
خۆی برزكراوە، پرسیاری ل ڕۆژنامنووس
لوكاتش چونك بت، پسپۆر باشترین پ
سوودكی ھیچ  چاوپكوتن وەرگــرتــنــی 
زۆری زانیاری ڕۆژنامنووس، ئگر نابت.
پویست ھبت، دیــاركــراو بابتی لسر
زۆر بكو وەربگرێ، چاوپكوتن ناكات،
ب گوتار لشوەی زانیارییكان باشترە
نیشانی ناب ڕۆژنامنووس  بدات.  خونر
لڕاستیدا لوەی دەزان كمتر ئو بدات،
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كــرد، ھستی چاوپكوتن، قــارەمــانــی ئــگــر  .ــ ــزان دەی
تدەگات، پرسیار پسپۆرە، لو لخۆی زیاتر ڕۆژنامنووس
بۆی پنادات، زانیاری نوی ھیچ بسوودە و ئو قسكانی
نایكات، سۆزە و ھست بو بكات، قسكانیش لوكات ئگر
ب و بستھ ئو ئگر بن سیر بالتوە وكاتل
دراماتورگ وەك (ڕۆژنامنووس بوو. تواو چاوپكوتن
یان فیلم دەكات، چۆن شانۆنام ئامادە شوە، وای. بھمان
و شوە لسر بیار ڕۆژنامنووسیش ،ندەھ برھم
چاوپكوتن كسكیش، ل چ دەدات و چاوپكوتن فۆرمی
یان بدەنوە چ پرسیارك وەمی یان وەرنگرێ، وەربگرێ

ندەنوە.)"٢٥"
پــرســیــارە ،گــرنــگــ زۆر ــی چــاوپــــكــوتــن ــن ــرت ــۆ وەرگ ب
پرسیار ئاراستكردنی یان پالنی توەر یان سرەكییكان
بردەوام ،نیی مرج بم بنووسرێ، چاوپكوتن لكاتی
ھیچ ،نووسیوت پرسیارانی لو جگ و بكیت سیری
نكیت. چاوپكوتن قارەمانی ئاراستی دیك پرسیاری
زۆر دەبــ ڕۆژنــامــنــووس  پرسیارەكان، نووسینی پش 
و دەدات ئنجام  وتنكچاوپ ئــو بۆچی  ،بــزانــ بــاش 
پاش ھبژاردووە.  خۆی قارەمانی بۆ كسی ئو بۆچی 
بۆ زۆرباش كاغز، سر خستن و چاوپكوتن وەرگرتنی
ئو نوەك بكرێ، ڕەوان دەقكی چاوپكوتن قارەمانی
ئو ك ،بزان دەب ھب. ڕۆژنامنووس  تبینی ھندك
ئگر بم نگۆڕێ، یان بگۆڕێ تبینییكان لوەی ئازادە،
خونر بۆ بزان ڕۆژنامنووس و بن باش تبینییكان
پ دەومند چاوپكوتنكی و ناو تبخر باش چاكن،
بوبوونوە، پش چاوپكوتن، دەقــی بناردنی  بكرێ.
لھمان داوا داھاتووش جارانی دەب ڕووی ڕۆژنامنووس

چاوپكوتن بكات. بۆ وەرگرتنی كس
ھبژرێ، شون  درا، ڕۆژنــامــنــووس ب ڕگا ئگر 
كسانی، ئو بۆ ندا.  خۆی لدەست  تدەرف ئو چاك
یوانل ،یھ حیزبدا یان حكومت ل گورەیان پایی
پرسیارەكانی وەمی ھموو بدرژی توانن كار، لسر
كار، تواوكردنی دوای چاك لرە بداتوە، ڕۆژنامنووس
شونی لو یان ئو دابندرێ، لمای چاوپكوتن بۆ كات
پش ڕۆژنامنووس ،گرنگ زۆر بت. لسر ڕەزامندی ئو
باشی شونی ھندك ھبژردراو، كسی ب كردن پیوەندی
كردب دەستنیشان خۆی الی چاوپكوتنكان وەرگرتنی بۆ
پكھاتب، لكاتی پویست ئوتل یان لگڵ خاوەنی شون و
ئنجام چاوپكوتن  لوندەر بن دژ و بــدات یارمتی

پرسیارەكان، نووسینی پش
زۆر ــــ دەب ـــووس ـــن ـــام ڕۆژن
ئــو ــی ــۆچ ـــ، ب ـــزان بـــاش ب
و دەدات ئنجام وتنكچاوپ
قارەمانی بۆ كسی ئو بۆچی
پــاش خـــۆی ھــــــبـــژاردووە.
و چاوپكوتن وەرگــرتــنــی
زۆرباش كاغز، سر خستن
چاوپكوتن قــارەمــانــی  بــۆ 
بــكــرێ، ی ڕەوانـــــكـــدەقـــ
تبینی ھندك ئو نوەك

بھ

*      *    `*

دەقـــــــی ـــــــی ـــــــاردن ـــــــن ب
پــــش ــــن، ــــوت ــــك ــــ چــــاوپ
ڕۆژنامنووس بــوبــوونــوە، 
دەب جارانی داھاتووش ڕووی
بۆ كــــس لـــھـــمـــان داوا 
بكات چاوپكوتن وەرگرتنی

،،

،،
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بكرێ، كار لدەرەوەی یان لماڵ چاوپكوتن ئگر بدرێ.
قارەمانیش و ناكات بزارتان كس ،وەدایل باشییكی
دەرەنجام (باشترین دەكــات. قسكان خۆی، بئارەزووی
برادەر وەك ڕۆژنامنووس ك دەكوێ، دەست لوكاتدا
كشوەی بكات، قسكان ل بشداری وەرەكت الینكی و
دەب ڕۆژنامنووس بچت. برادەرانی لگڵ دانیشتن ل
پرسیار لدوای پرسیار  بردەوام لوەی دووربكوتوە، 
مرۆڤ. ل لوەی بكات رۆبۆت ل زیاتر و بكات قارەمانی ل
وەمكان و بگرێ  لقسكان  گوێ  دەب ڕۆژنامنووس 
یان یمئ مبستت ب و قسكان ناو توبك و بیجونن
بكات،  تمسیل ناكات پویست  ڕۆژنامنووس ئــوە...)"٢٦" 
چونك ،بھ خۆی سۆزی و ھست دەب بــردەوام ئو
مرۆڤیشوە بۆ ل مرۆڤ و و مرۆڤئ شتك ھموو پش
و نین منتقی ھن، وەم زۆر وەردەگیرێ. چاوپكوتن
ك ،بزان دەب ڕۆژنامنووس بم درۆن، دەكن، ھاوار
داواكــاری نك ،نووسڕۆژنام شتك ھموو پش ئو

بدات. خك لسر حوكم تا پۆلیس، یان گشتی،
بۆ وەستان ئگر بتلفۆن، چاوپكوتن، وەرگرتنی
زۆر دابندرێ بماوەیكی مئ یوانل بت، دە چرك ماوەی
وەمی درەنــگ ئوەندە بۆچی زانن ڕۆژنامنووس و 
پیوەدیار ،كات بینین، ئم ل بم دایوە، ئوی پرسیاری
زمانی ،بیستن قسش ڕۆژنامنووس ئگر چونك ،نیی
چاكن،  كاغز و دەگات. (قم ت لھۆكی و دەبین ستج
نــكــردووە، لبیر ھیچی  بزان ڕۆژنــامــنــووس بــۆئــوەی 
،بھین بكار (تسجیل)  ریكۆردەر كات، لھمان  ئگر
دیكی گرفتی یان نكات كار یان بت تواو پاتری یوانل
دیكی دیوی كایوە. بكارھنانی ریكۆردەر تب تكنیكی
وردەكارییكانی ب ڕۆژنامنووس لوكاتدا ،یھ باشی
ڕۆژنــامــنــووســی دەكــــات. چــاوپــــكــوتــن خـــۆی خــریــك
 Elisabeth سودی، ئكسپرسنی ڕۆژنامی بناوبانگی
بكار  بۆ وەرگرتنی چاوپكوتن ریكۆردەری Frankl دوو

دەھنا.)"٢٧"
دەستنیشان چاوپكوتن وەرگرتنی بۆ لــوانــی زۆر 
تۆمار دەنگ ئگر بت. بكار ریكۆردەر دژنین، دەكرن،
قسكان تــواوی دەتوان ئازادتر ڕۆژنامنووس بكرێ،

سركاغز. بخات خۆی وەك
دەگیرێ، بھیچ لوەر چاوپكوتنی كسی ھندك جار،
و بۆچوون لدوان شوەیك نایوێ لسر ھندك پرس
لوكاتدا بــداتــوە. پرسیار ــی وەم و بكا  قس یــان بــدا 

كسی ـــار، ج ھــنــدــك
لــــوەر چــاوپــــكــوتــنــی
شوەیك بھیچ دەگیرێ،
ھندك لسر نــایــوێ
لدوان بــۆچــوون و پــرس 
وەمی و بكا قس یان بدا

بداتوە پرسیار

،،

،،
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پرساركردنی جۆری   دەب ڕۆژنامنووس 
نـــوێ فــۆرمــولــیــان ــگــۆڕێ و لــشــــوەی ب
لدەمی دەیـــوێ ئــو ڕستی ئــو بكات. 
لشوەی دەتوان ،ببیست قارەمانكی
ب ب ئویش و بكات ئاڕاستی پرسیار

وەمی بداتوە. نخر یان
،وەیــئــ چاوپكوتن دیــكــی الینكی 
مرۆڤ لگڵ قس نیشانبدرێ، دەبــ  ك
(ئــگــر :بــۆنــمــوونــ ـــۆت. ــك رۆب ـــراوە، ن ك
قارەمانكی لــ پرسیار ڕۆژنــامــنــووس
ئاراستی قارەمانیش ھمان پرسیار و بكات
لــوەمــدا و  بكات خــۆی  ــامــنــووس ڕۆژن
ڕام مــن نــھــاتــووم :ــنــووس بــڕۆژنــامــ
ھاتووم بكو دەرببم، پرسیارە ئو لسر
ك دەست بكوێ، ئو پرسیارانم وەمی
بــڕای بزانن، ئوەی ل دەیــانــوێ خك 
ڕۆژنامنووس،  لوكات  Stig Hansen
لــگــڵ ،رۆبـــۆتـــ و  نیی ڕۆژنـــامـــنـــووس

"٢٨" (.خۆش نیی رۆبۆتیش قسكردن
باش بــوای ڕۆژنامنووس گرنگ زۆر
خك و تواوی قارەمانی چاوپكوتن الی
پیوەندییی ئــو چونك بكات، دروســت
.ــگــ گــرن زۆر ـــران ـــن خـــو ـــۆ  ب  ،رمــــگــــ
یھ خۆیان تایبتی زمانی سیاستمداران،
و نادون خك بقسی جار زۆربــی و 
،نیی خراپ بۆی تنگات، لیان جماوەر
ك بكات، ل تكایان ڕۆژنامنووس ئگر
وەمی و دەرببن پیامیان ئاسان بزمانی
بپرس لی وەك  ــوە. ــدەن ب پرسیارەكان 
بزمانی بۆمان بۆچوونی خۆت، ئو ،تكای
بگین. تی باشتر بۆئوەی دەرببە، ئاسان
مبستی تۆ نگیشتم، بپرس: من لو یان
ئگر بكیتوە؟ ڕوون بۆم باشتر دەتوانی
كسی لــوەی  جگ بكرێ،  پرسیاران ئو
بزمانكی بــابــت ھــمــان سیاستمدار،
نازاندرێ بدوور دەكاتوە، ڕوون ئاسانتر
پشتر ئوەی و كتباب ناو تبچ قوتریش
خونر، بۆ ئستا بكات، باسی نیدەویست

.نر بیدركبین یان بیسر

ھندك چاوپكوتن، وەرگرتنی لكاتی
ڕۆژنامنووس یارمتی ھــن، وردەكـــاری
ئنجام باشتر چاوپكوتنكی دەدەن،
بكوێ، ــری دەســت زۆرت زانیاری بــدات و
ڕۆژنــامــنــووس ئــگــر ،نیی خــراپ   بۆی
پكردنی دەســت پش خــۆی، قارەمانی  ل
بكات پویست ئگر :بپرس چاوپكوتن
ھمان لسر نوت پرسیاری و ڕاتدەگرم
نووسینوەی لكاتی ئگر لدەكم، بابت
بكات، نــوێ  زانــیــاری بھندك پویست 
باشن، قسان ئم دەكموە. پوە پیوەندیت
ئو بــۆ نــك  سیاستمدار، كسانی بــۆ 
زۆر پۆستی و گران زۆر بینینان كسانی
سركردایتی یان حكومت ل گورەیان

.یھ حیزب
و قارەمانی دەبت تواو ڕوودەدات، كات
ك نــكــردووە، قسانی ئو چاوپكوتن،
لوكاتدا دەكــرد، چاوەڕی ڕۆژنامنووس 
الی تا بكرێ، داوەت خــواردن بۆ باش وا
زیادە ئو ئوەی بۆ بچیت، لگی ئۆتۆمبل
ئگر لوەربگیرێ.. سوودی كمش كات
بشی نكرد، سرەوە دوو ھنگاوەی ئم
بكرێ، ل دیكی جاری بینینی داوای دەكرێ

.دیك چند ڕۆژكی یان پاش ڕۆژ ھمان
دەبـــ زۆر بــ وریــایــی ــووس ــن ــام ڕۆژن
ئــامــادە خـــۆی چـــاك ــكــات، پــرســیــارەكــان ب
چاوپكوتن قارەمانی  ئگر بــم  بكات،
ڕۆژنامنووس ك بكات، قسان ئو نیوت
چونك بت، تووڕە  لی ناب چاوەڕیتی، 
مــافــی وەرگــرتــنــی چـــۆن ڕۆژنـــامـــنـــووس
قارەمانی شوە بھمان ،یھ زانــیــاری
نــاچــاری نــاتــوانــ كـــس چاوپكوتنیش 
ئویش پــ بــكــات، قــســی ـــزۆر بــكــات، ب
.یھ نكردنی قس و  بوون بدەنگ مافی
ھركسك لگڵ چاوپكوتن لوەرگرتنی
شتك ھموو ڕۆژنامنووس دەب پش ،ب
.نوشن وەمــكــان و  ب پــاك دەســت 
یھ ــی ــاف م ــرچــی ــگ ئ ـــووس ـــن ـــام ڕۆژن
وەمكان خۆی پویستی و بیر بگورەی
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و پای  درۆخستن نك بم بكا، گوبژر
ئوەی چونك قارەمانكی! كردنی سووك
ھــزاران و نیی بۆخۆی ،دەینووس ئــو
یان  دەیبین دەیخونتوە، دیك كسی 

.دەیبیس
پرسیار زۆرتر چاوپكوتن لكاتی یوانل
ھموو پرسیارەكان نیی بۆی مرج بكرن،
بوكردنوە بشن. بۆ و كاغز سر نبخر
پش بۆی ھی پرسیارەكان ڕۆژنامنووس
دەتوان گرنگتر لھمووش بكات، پاش و
دابژرتوە. ئدەبی پوختی بزمانكی
ڕۆژنــامــنــووس دەستكارییان ــوجــۆرە ل
نووسین شوازە لو خۆی پسپۆری دەتوان

نیشان بدا.
بۆ ژن ڕۆژنامنووسكی ئگر یوانل
پیاوك، الی  تبچ چاوپكوتن وەرگرتنی
بھمان بكوێ، دەست باشتری زانیاری
پیاو بۆالی ڕۆژنامنووسكی شوەش ئگر
ب ئاسانتری و زۆرتر بچت زانیاری ژنك
لنوانیان خراتر پیوەندی و بكوێ دەست

.دروست بب
ئو بوو، كاری لسر ئگر چاوپكوتن
دانیشتوویت پرسگ تۆ ل كاتی ئو باش
لو ســوود ژووریـــت، ــی چوونو چــاوەڕ
سیری وردی ب زۆر و وەربگریت كات
ھواسراون ـــدراون، دان شتكانی ھموو
لگڵ  قس باش زۆر كرا، ئگر بكیت. 
سكرتر  چونك بــكــیــت، ئــو سكرتری 
خۆی شفی كارەكانی زۆربــی ل ئاگای
.بدات بنرخت زانــیــاری  دەتــوانــ و   یھ
شتك ل ھموو سوود نووس دەبڕۆژنام
و ئاسان دەكات چاوپكوتن وەربگرێ، ك
ڕۆژنامنووس بۆ دەدات. زۆرتــر زانیاری
ئاسان زمانی ب گران، پرسیاری ،گرنگ زۆر
بوون. و تووڕە ھاوار و ب ھات نك بكات،
ل شارەزایی ھندك باش ڕۆژنامنووس
جووكان بتوان و   بھ ستج زمانی

بكاتوە. شی
خــریــكــی ـــووس ـــن ـــام لـــوكـــاتـــی ڕۆژن

بینی، ئــگــر ،ــ ــان وەمــك نــووســیــنــوەی
بزار چاوپكوتن قارەمانی نووسین ئو
نووسین ل دەست ڕاستخۆ دەب دەكات،
ــی، ــوون ــردەوامــب ب بــ چونك ھبگریت، 
ئگر دەدات. لدەست چاوپكوتن گیانی
سریری زوو زوو چاوپكوتن قارەمانی
ھشتا ڕۆژنامنووسیش كــرد، كاتژمری 
ھندك وابــزانــم ،ب چاك مــابــوو،  كاتی 
،تلپ ئگر زۆر :ب پی ماوە، یان كاتمان
دواتر كاتكی بۆ كوتنكچاوپ دەتوانین
نوان دیواری بئاسانتر لوكاتدا ھبگرین.
الدەبــردرــن، قارەمانی و ڕۆژنــامــنــووس

.دروست دەب باشتر متمان لنوانیاندا
و ناو  ھندك چاوپكوتنك ھموو  ل
ببیر چونك بنووسرنوە، باش ھن، داتا
ڕۆژنــامــنــووس .نیی ئــاســان ھــاتــنــوەیــان 
قارەمانی شوەیك بھیچ ھوبدات، دەب
چاوپكوتنبزار نكاتو ئوكشوھوایی
ڕۆژنامنووس ل كئو بكات، دروست بۆ
وەك: نــتــرســ. لــــرە ھــنــدــك كــلــوپــل
ببن یوانل تلفۆن كامیرا، ریــكــۆردەر،
بینی ئگر بۆی ،كسك بزاركردنی ھۆی
ئگر باش بدات. الیان دەكن، با بزار ئو
چاوپكوتن، وەرگرتنی بۆ ڕۆژنامنووس
ــم ـــرێ، ب ـــگ وەرب ـــۆردەر ـــك ــ ری ســـوود ل
لگڵ نیی مرج بھندرێ، بكاریش ئگر
.دابگیرس یكم پرسیاری ئاڕاستكردنی
یان ئامادەبوون پش خولكك چند دەكرێ
چند با پبكرێ، ڕیكۆردەر پكردن، دەست
باشترە زۆر ــوات، ب ببۆشی خوولكك
بكیت، پی یكم  پرسیاری لگڵ  لوەی
دەستپكردنی یان كردنوە لوكاتدا، چونك
كمرۆڤ نابت، وەیوشب چاوپكوتن،
یكم ئــاراســتــكــردنــی ــی. بــ ــت ــارەزووی ئ
یوانل ــۆردەر، ــك ری پكردنی و پرسیار
قارەمان و ڕۆژنامنووس لنوان دیوارك
دیوارەش ئم دروستبوونی ل ،بب دروست
سوودمند بھیچ شوەیك ڕۆژنامنووس

نابت.
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دەمــی لــبــردەم ریــكــۆردەر ــووس ــن ــام ھــنــدــك ڕۆژن
قسكردن چونك ،نیی باش ئمش دادەنن، قارەمانیان

.نیی ئاسان ئامر لگڵ

چاوپكوتن: بۆ گوگرتن
چاوپكوتن قارەمانی لگڵ  ڕۆژنامنووس  لوكاتی
گرنگ زۆر دەكــات،  پرسیاركردن ب دەست و  دادەنیش
و بھ پرسیارەكانی ئاراستكردنی بــۆ ستراتیژكی
دەب ڕۆژنامنووس .دابن پرسیارەكانی بۆ برنامیك
لگڵ بھواشی و بن تووند زۆر كسك لگڵ بدا ھوڵ
وەمكان بۆ گوێ سرنجوە  ب و بوات  پرسیارەكان
زۆر بالیوە وەمانی ئو بــدات، نیشانی و بكات شل
نكیت، لبیر و پرسیارەكان بۆیت لگڵ دەب) گرنگن.
ســرەوە ــوەی ئ ئگر چیی؟ كوتنكچاوپ ئامانجی
 "٢٩" نابیت.) ڕزگار و لی بازنیك دەكویت ناو نزانیت،
ندات، چاوپكوتن قارەمانی ب ڕگا ڕۆژنامنووس ئگر
ناچاری بكا،  باس ئاڕاستكراو پرسیاری لسر بیروڕای 
بدوور یان نداتوە، بداتوە وەمی دیك بجۆری بكات،
بن ئامادە و بچت لدەست زانیاری گرنگترین نازاندرێ

بداتوە. پرسیارەكانی وەمی
بتایبتیش ،بك ئاسان نموو كاتگرتن، ھگو یوانل
ڕاستگۆ زۆر یــوانــلــ ــك ــالی ل كــســانــی ســیــاســی،   لــ
دوورن وەمكانیان جار زۆربــی  ،دیك لالیكی نبن،
ئوەش لگڵ دەكــات، چاوەڕیان ڕۆژنامنووس لوەی
پیوەندی ــو، ئ گوگرتنی  ،بــزانــ ــ دەب ڕۆژنــامــنــووس
ڕۆژنامنووس نبا، پویستی خۆی بكارەوە ھی. ئگر
بۆ گوێ و دابنیش ئو شون الی كات و لو ندەكرد، 
گوگرتن، ست لبم بكا.. شل درۆكانی قۆرەكانی یان قس
دەبــ گوگرتن، لــگــڵ بكو ،نیی ڕاســتــكــی بمانا 
دیراسیان و بكاتوە قسكانی   ل بیریش ڕۆژنامنووس
وەمكانی ئو ل كاتدا، لھمان ،ننگیانسھ و بكات
ئوی ئاراستی و  بكات دروســت نوێ  پرسیاری بتوان

بكاتوە.
قارەمانی ئو و بۆ ئوەی ،بزان چاك نووس دەبڕۆژنام
شتكی خونران بۆ یوانل ،ڕوون و ئاشكرا چاوپكوتن
دەمی ل زۆر گرنگ، ڕوونكردنوەكان لرە بۆی بت، نامۆ
ڕۆژنامنووس دەمی ل نك دەربچن، چاوپكوتن قارەمانی
چونك گرنگن، زۆر ئو، پرسیاری نوێ لوەمكانی خۆی.
دەكنوە، ڕوونی باشتر و دەبخشن كتباب وردەكاری

چاك نــووس دەبــڕۆژنــامــ
و ئـــو ــۆ ب ــــوەی بـــزانـــ، ئ
قـــارەمـــانـــی چــاوپــــكــوتــن
یوانل ،ــ ڕوون و ئاشكرا
نامۆ شتكی خــوــنــران  بــۆ 
،گرنگ زۆر لرە بۆی بت،
دەمــی لــ ــان ــوەك ــردن ــك ڕوون
قـــارەمـــانـــی چــاوپــــكــوتــن
دەمـــی ك لـــدەربــــچــــن، نــــ

خۆی ڕۆژنامنووس

،،

،،
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كاتی باش بۆ ڕاگیاندن، زانایانی ھندك ھربۆیش بڕای
"پویست ننووستوە. پرسیار ھیچ وەرگرتن چاوپكوتن
لگڵ لــســرت ویستپ بنووسیت، پرسیار تۆ ناكات
پرسیار ل قسكردنیش بكی، قس چاوپكوتن قارەمانی
وردەپرسیارەكانی گرنگتر ھمووی ل) وەم پك نایت. و
وردەكارییكانی بۆئوی  گرنگن،  زۆر  ك  ،كانموە ناو
كورت لو  مبست بكرێ.  ئاشكراتر چاوپكوتن  بابتی 
چاوپكوتن قارەمانی  ل گوت  تۆ   ك ،وەیئ پرسیاران
ل كردۆتوە، لی چی گوتووە، بیرت ئو دەزانی و گرتووە
تئاراستپرسیارینو بووە، گ بیرینوتال وەمكانی
دەست تــواوت كۆنكرت و وەمــی تۆ بمش كــردوون،
ڕۆژنامنووس بۆپشوە دەچن.)"٣٠" قسكانیش دەكوێ و
بزاركردنی ھۆی تبنك بكات، پرسیار بجۆرك دەب
لسر ئو ڕای ب پویستی ڕۆژنامنووس چونك قارەمانی،
و قم پچوانوە. بھگرتنی ك بن ،یھ بابت ئو
بتایبتیش ئگر ناچن، لدەست زانیارییكان كاغز، دیارە
وەمی ب و پویستی بۆچی چۆت الی بزان ڕۆژنامنووس
پاش و بگرێ گوێ باش دەتوان ئو .یھ پرسیارك چ
الی ل دەفتری نووسینكان دەرەوەی، و ھاتن تواوبوون
زۆر (ڕۆژنامنووسی خاوەن ئزموون، بكات. تۆمار خۆی
زۆربــی و تیژە  زۆر بیری بۆی دەگــرێ، گوێ  بجوانی
داھاتوو دتوە كاتژمری چند لماوەی قسكانی كابرای
دەبتوە. نوێ رەش زانیاری پكردنی بیرەش ب ئو بیر.
خۆت بیری ب بوا ناكات، پویست لوبوایدان، ھندك
بیری ب بوا دەب مرۆڤ دەن، ،دیك ئوانی بكیت،
ھنانوە بۆ  مشك  دەبــ لوبوایدام، من بكات. خۆی

قسكان ڕابھندرێ.) "٣١" بیری
،نیی ــی ــك ڕەوان و ڕاســت مانا بــ تنیا گوگرتنیش
گوێ وردی و ب جوانی زۆر دەب ڕۆژنامنووس  بكو
لكاتی ڕۆژنــامــنــووس گوگرتنی ڕابــگــرێ. قسكان   لــ
كۆڕ برادەر، قسی ل گوگرتنی زۆر چاوپكوتن وەرگرتنی
ڕۆژنامنووس گوگرتن، ھرلكاتی .جیای كۆبوونوە و

.نبھ بكار بجوانی چاویش و ھست و بۆن دەب
كاتی لــ نووسیمان، ــســرەوە ل وەك ڕۆژنــامــنــووس 
چاك زۆر گوگركی ــ دەب وەرگــرتــنــدا و  چاوپكوتن
بن بدڵ زۆر كابراشی قسكانی كاتكدا ل ئگر .ب
قسكان ھموو  ل گوێ بسرنجوە بكو و  چنھ
برانبر، كسی بۆ نانزلڕ لوەی جگ بمش ڕابگری.

خۆشی. بۆ زگرتنڕ

و  چاوپكوتن كاتی ل  
گوگركی  دەبــ وەرگرتندا
ل ــر  ــگ ئ .بـــ چـــاك  زۆر 
كابراشی قسكانی كاتكدا
چنھ  بن ــدڵ  ب زۆر
گوێ بسرنجوە بكو و
ڕابگری. قسكان  ھموو  ل
نانزلڕ لوەی جگ بمش
زگرتنڕ برانبر، كسی بۆ

خۆشی بۆ

،،

،،
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ستنۆگرافی:
ھـــوـــدەدات، زۆرجــــار ڕۆژنـــامـــنـــووس
تۆمار بنووسین  كابرا قسكانی تــواوی 
ھموو لتوانای ،وەینووسین ئم بكات،
كۆرسی دەبــ كادیران ئــو  ،نیی  سك
،بینیب نووسینیان ئو فربوونی ب تایبت
پابگن، ــی  ڕەوان و  خرایی ب بۆئوەی
نووسینوە، ژانــری بنووسنوە. ھمووی
یھ زۆر ڕاھنان و ئزموونی ب پویستی
و ویستپ زۆر ڕۆژنامنووس بۆ زانینی و
و نووسانی ڕۆژنامڕۆژنام بتایبتیش بۆ
ئوەیڕۆژنامنووسنیشانی بدات، گۆڤار. بۆ
،نیی تنیا نووسینوەی قسكانی ئو كاری
كۆنتاكت بچاو باش یكم، وەمی پاش
بینی ڕۆژنامنووس  ئگر  بكرێ. دروست 
خۆی خراییی بو وەمكان پاناگات،
و قم دەفتر چاك دەیوێ بنووستوە،
بت. كردن پرسیار تنیا كاری و بنت وەال

ســـردەمـــی ـــ ل ــن ــوت ــك ــ ژانـــــری چــاوپ
چوار:  دەستتی س یان

سیم دەستی ڕاگیاندن، وتانی لو
ڕستی و بیك بھزە چوارەم، زۆر یان
گوەرترین دەگۆڕدرێ، حكومت نادروست،
كم نرخی چاو، لبر بفر، وەك كۆمپانیا
ئو دەكات. ئیفالس و و دەتاوتوە دەبتوە
باش زۆر  تانو لو ســرەوە، ڕاستییی
سیاسی شوەیك، بھموو بۆی دەزانــن،
ھموو یــان ھــونــرمــنــدان، و بــازرگــان و
الپڕەكان و  شاش ل زوو زوو  ئوانی
باشترین ب دەدەن، ھوڵ دەكون. بدیار
ب و وەربــگــرن لڕاگیاندن ســوود  شوە 
ئوانوە، بھۆی  ڕاگیاندن، پچوانش، 
بۆ دەكنوە. پ الپڕەكانیان یان رنامب
ھیچ و بۆن پكی برك كارەكان ئوەی
ھــردووك ل ،بن ھ تووشی الیــك
كــاردەكــن. پسپۆر و  بتوانا كسانی ال، 
خزمان خزم بنمای لسر كار، وەرگرتنی

ئمۆ ڕاگــیــانــدنــی ئــو .نیی  واسیت و 
ساڵ   ٣٥٠ ل زیاتر تمنی ،یانھ ئــوان
ئزموونی ل زۆریشیان  ســوودی  و یھ
چی، ئگر وەرگــرتــووە. خۆیان پشینی
 ٣٥٠ نزیكی ئــزمــوونــی خــاوەنــی ئـــوان 
 ٥٠٠ نزیكی و ڕۆژنامن دەركردنی سای
 ٢٠٠ نزیكی چاپخانن، ھبوونی ســاڵ
لگڵ چاپمنین، یاسای  خــاوەنــی  سا
ڕابــردوو، سدەی شستكانی تا ئــوەش،
نیدەتوانی ڕۆژنامنووس، پویست وەك
بیوێ پرسیارەی ئو خۆی، ئارەزووی ب
برانبری یان سیاسی كسانی ئاڕاستی
بۆ ســنــووریــان ــووســان، ــن ــام بــكــات. ڕۆژن
ــان ــوورەی ســن ئـــو دانــــدرابــــوو و قــتــیــش
ڕابردوو، سدەی شستكانی ل ندەبزاند.
باشتری ئامری و كــنــال ــی  ــوون زۆرب  بــ
رژەیكی  ب بوبوونوەی و  تلفزیۆن
زۆر خــــرا بــمــاــكــانــدا، ڕۆژنــامــگــریــش
لسر زۆرتــر مرج نوی، قۆناغی وتك
دەبــ بــــوەی دانـــــدرا، ــووســان ــن ــام ڕۆژن
و ــمــداران ــاســت ســی ــ ل پــرســیــارەكــانــیــان
سود وتی ل بت. تووندتر بازرگانكان
شكاندیان: ڕۆژنامنووس س یچكڕ ئو
 Gustaf Olivecrona، Lars Orup
نووسڕۆژنام س ئو ،،Åke Ortmark
پرسیارەكانی دەكرد.  كاریان  تلفزیۆن  ل
ئــو وەزیـــرانـــی ــ ســــرۆك ئــمــجــارە و ل
پشتر وەك ئرالندەر، تاگ سود  كاتی
ب زۆر ئوان نكران. جوانی و نرمی ب
ئاڕاستی ڕەخنگران پرسیاریان و تووندی
كۆمك لناو دەكــرد. ــران وەزی ســرۆك
ھموو ل الرش ئۆروپ پرسیاری پرسیار،
لو یــك بــوو. تووندتر تر پرسیارەكانی

كرا: وەیش بم پرسیاران
و كــوڕ بیربكوە  ئــــرالنــدەر! جنابی  -
دەیانوێ جنابت، خزمت ند گنج كچكی
ــدەن، ب ســاز گــواســتــنــوە بـــووك  ئاھنگی 
داوای بژین، لی نیی شونكیان ھیچ بم
وەمیان چــۆن دەكــن، ل ئامۆژگاریتان 
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دەدەنوە؟
:رۆك وەزیران دەس

بووەستن! وەرگرتن شوق سەی ل با -
:دەپرس ڕۆژنامنووس

وەزیران؟ سرۆك ئامۆژگاری مئ -
سرۆك ل  پرسیاران جۆرە ئم  پشتر
گلۆپی ستۆدیۆ ك  بۆی ندەكرا،  وەزیــران 
دیموكرات سۆسیال سكرتری دەكوژتوە،
تووڕەییوە ب و ڕۆژنامنووس الی تدەچ

:دەپرس
وەزیران سرۆك كوشتنی ب ھستكت چ

بوو؟ دروست ال
دیار تووند ئوەندە كات ئو بۆ پرسیارەك
وەزیران سرۆك حیزبی سكرتری بووە،
بو ــامــنــووس ڕۆژن ــو بــوایــ دابــــووە، ل
كوشتووە!"٣٢"  وەزیرانی سرۆك پرسیاران
لگڵ مامیان  ڕۆژنامنووس ھندك 
كقارەمان دەب تواو چاوپكوتن و خۆش
قسكردنكان، ناكات، دانیشتن و پ ھستی
تر ھندكی بــوو. چاوپكوتن وەرگرتنی
قارەمانی چاوپكوتن و چاوی دەم تف ب
پرسیار ھمان لوەش جگ دەدەن، سواغ
كابرا  تا دەكنوە دووبارەی ١٠ جار ل زیاد
،نبیدرك نیدەویست ئوەی و تووڕەدەب
ئم تووڕەیی دەی. پیەوكردنی ب ناچار
،بن باش ھموو كس لوان بۆ كنیكت
ھموویان لــ سیاسی كسانی بــۆ ــم ب
پرسیارەكان وەمی ئوەی كاریگرترە بۆ

بدەنوە. بڕاستی
ــوەی ئ بــۆ ،ــ ــان وت ــو ئ سیاسییكانی
لو ســوود باشتر لــگــڵ ڕۆژنــامــنــووس 
بۆ ڕاھنانیان خوولی وەربــگــرن، كاتیان 
قس ڕۆژنامنووس لگڵ چۆن دەكرتوە،
ھردووك بۆ یوانل ،نانڕاھ ئم بكن.
،وەیئ باشییكی  بت.  خراپ و  باش ال
كورترین ل دەیوێ، ڕۆژنامنووس ئوەی
ڕاھندراو، كسی ڕستیك بچند ماوە،
خراپییكشی، دەت، ڕۆژنامنووسی ب
ئگر ،ربووینف ئـــوان ئستا ،ــ ــوەی ئ

چونك نایكن، بكن، قسیك نیانوێ
ندەن. دوانانو جۆرە لل ك ،ركراینف

ڕاھنانی ئــركــكــانــی و كـــار  ــ ل  كــیــ
لگڵ چاوپكوتنیان لكاتی سیاسییكان
و ـــرس ت نھشتنی ـــووســـان، ـــامـــن ڕۆژن
كۆرسان (لم .خۆبوونب بوا بھزكردنی
دەكرێ، چونك پرۆسیان بۆ باس تكنیك و
لسر شارەزایی برانبر، كسی ئگر
ئاسانتر ،بھ ڕۆژنامنووس كاری و پیش
ئاسانتر ئو بۆ و وەمكانیش دەگات تی

"٣٣" دەبن.)
پرسیارك ڕۆژنـــامـــنـــووس جـــار  زۆر 
وەرگرتنی پرسیارەی بۆ بم ئم دەكات،
دیكشی پرسیاری بابت، وردەكارییكانی
دیك دەھنینوە: دادت، نموونیكی بدوا
سود چپی پارتی پشووی سكرتری
،Gudrun Schyman شیمان گــودرون 
ھــزار   ٢٢ ھنا، لكار وازی ئــوەی پــاش
دۆالری  ٢٨٠٠ (نزیكی ســوــدی كــۆنــی
جژنی  ئاھنگی گانی كاتی ل ئمریكی) 
قــرزاری  وە  ١٩٩٨ سای ل لدایكبوونی
 ننئ لالین ٢٠٠٤ سای ل بــوو. حیزب
ڕۆژنامنووسی  ی  Anna Krook كرۆك
رزەكق دەربــارەی پرسیاری ئكسپرسن

دەكرێ. ل
بدەیتوە؟ رزەكق ناتوێ :ننئ

تا نووسیوە نامیكم بۆ حیزب گودرون:
وەرنگرتۆتوە. وەمم ئستا

نووسی. كنام ل چیت :ننئ
جــۆرە ــم  ل چــاوەڕــی حیزب سكرتری 

گوتی: بۆی ندەكرد پرسیارە
زۆر بكم بیرم، پاناگم قسان نایتوە
دەوتانی  زۆربی وەك سود ٣٤" ل".ملپ
ب نیی بــۆیــان سیاسییكان پشكوتوو
قس بیانوێ چندی خۆیان ئـــارەزووی
دەنگوباس.  برنامی ل بتایبتیش بكن.
بناوی سودی دەنگوباسی برنامی ل)
سای ١٩٨٢ درژی  ل Rapport ڕاپۆرت:
 ٣٥ ڕاپــۆرتــكــان نــاو ل سیاسییان قسی 
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 .٢٠ چرك ب ١٩٩٥ كرا سای ل بوو، چرك
سیاسی  كسانی ب ١٠ چرك نزیكی ئستا
١٤ چركیان  پسپۆریش كسانی و دەدرێ
تـــواوی كــۆی گشتی لــ ــان ی دەدرێ   پــ

دەردەھندرت)"٣٥" كات ئوەندە قسكان
سود وتــی دیكی نموونیكی باش
لسر مشقیان ئوانی بوەی بھنینوە،
پكراوە، ڕۆژنامنووسان لگأل قسكردن
دەكن، قس چۆن بكن، شرم ئوەی ب
لرە دەكـــن. ڕۆژنــامــنــووس یــان درۆ بۆ
تا ڕاھندراو كسانی ،وەیئ گرنگ ئوەی
دەدزنوە، ڕاستییكان ل خۆیان بكرێ، بۆیان
باش زۆر ڕاستیی ئو ڕۆژنامنووسیش
چاوپكوتن، وەرگرتنی  پش  بۆی ،دەزان
بۆ دەزانن و دەكن ئامادە باش زۆر خۆیان
ئــوان دەچن. الی بۆ پرسارك چ وەمــی
چاوپكوتنك  سودی ی  DN ڕۆژنامی
ئرالند سود سندیكاكانی سكرتری لگڵ
ئنجام   Erland Olsauson ئۆلساوسۆن
گوای  ،وتنكچاوپ ئــم ئامانجی دەدات.
خۆی، پلوپایی و كورسی بھۆی ئرالند
خزم بۆ نیشتجبوون شوقی داوە ھوی
سندیكاكان سكرتری بكات. دابین كسی و
دەكات، ڕۆژنامنووس بۆچوونی لم نكۆی
خــوارەوە شوەی بــم پرسیارەكان  بۆی

كران:
باخانی خــاوەن  دەزانـــی :ــامــ ڕۆژن  -

كی؟ دەژین، تدا كوڕەكانتی
نازانم. نخر، بتواوی سكرتر: -

لكوێ منداكانت نــازانــی   :ــامــ ڕۆژن  -
دەژین؟

دەزانم. بی، سكرتر: -
تۆ  ك AFA دەژین، ل ئوان :ڕۆژنام -

ئوانیت. ئنجوومنی ئندامی
لوندەر منداكانم  ،ــبــ سكرتر:  -

دەژین.
ڕاستییكت یكم جاری بۆ :ڕۆژنام -

نگوتین؟ پ
چونك ــگــوتــی، ن پــــم ــن م - ســكــرتــــر: 

بی. پ ئوەم تۆ دەمویست
دەیویست ك سكرتر، زۆری ھوی پاش
دەرچوو بم ببات، تر ڕۆژنامنووس بۆالی
درۆت جارك تۆ ئگر دەكرد. درۆی ئو
جــمــاوەر بۆت متمانی كــرد، گــڕانــوەی
مشقیان میدیا لسر ئوانی .نیی ئاسان
لم و زۆر وریان وەمكانیان ل كراوە، پ
دەپارزن."٣٦" باش خۆیان رشانھ جۆرە

ئنجام
زــریــن بۆ پــاش ڕاپـــڕیـــن، دەرفــتــــكــی
جار بۆیكم ڕەخسا. كــوردی ڕاگیاندنی
تواندرا كــوردی،  ڕۆژنامگری لمژووی
ب گۆڤار و  ڕۆژنــامــ ــان دەی كاتدا لیك 
ناوەڕۆكیان جیا  جیا بابتی  ب و ــازادی ئ
كنالی و ڕادیۆ ئزگی دەیان پبكرتوە.
بینران و ب بیسر پیامی خۆیان تلفزیۆن
ل حیزبی فرە سیستمی ھبوونی بگنن.
ھرم ی لو ئازادییئ كوردستان، لگڵ
ئوەندەی ڕۆژنامنووسانی كــاری ،یھ
ی "سنسور" ڕەقابی و كرد ئاسان دیك

كردەوە. ھشب، زۆر كم ئگر
بنڕەتدا ل چی ئگر كوردی، ڕاگیاندنی
ئــوەشــدا، لــگــڵ ،حیزبیی ڕاگیاندنكی
و دانانی بربست بۆتن بحیزبی بوونی،
برەوپشچوونی، لپش زنجیر و كــۆت
و پشچوون دینامیكی بۆت ،وانچپب

جماوەر. ب زۆرتر زانیاری گیاندنی
و زۆر كتبی دوایــی، سانی لم چند
،كانی دیكزمان ویست لپ و بابتی باش
نووسراون. یان و وەرگردراون كوردی بۆ
،تانباب یان كتب لو  ھندك ناوەڕۆكی
ڕۆژنامنووس كادیری پروەردەكردنی بۆ
زۆر كــوردی ڕاگیاندنی كردنی باشتر و 
بدەگمن، زۆر ئوەشدا،  لگڵ  پویستن،
كوردی ڕاگیاندنی گرفتكانی ل باس لوان
ژانــری لرە دەكـــن. كوردستان ئــمــۆی
و دراوەتـــنـــ خــۆی چــاوپــــكــوتــن، مــافــی
لسر باسی یان تژوینوە بكمی زۆر
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كراوە...
"ژانری لسر: كارەمان  ئو  ئنجامی ل
ئو یشتینگ ڕاگیاندندا"   ل چاوپكوتن
كسانی ل كوردستان ڕاستییی، ك ئو
ل جـــار، زۆربــــی چــاوپــــكــوتــن دەكــــن،
بدیار كموكورتی نووسینكانیاندا تواوی
یوانل كورتییانش، كمو ئم دەكویت.
ڕۆژنامنووس، خۆئامادەكردنی خراپی لبر
بابتی و قارەمان لسر ئو زانیاری كم
ئمۆ چاوپكوتن، ژانری ..ب ھبژردراو
لوەردەگیرێ، سوودی پسپۆرانتر ھندك
بكار پویست وەك مـــاوە، زۆری ــم ب

بھندرێ...

پراوزەكان
1- Björn Nöljer، Så snickar du en 

tidningsartikel. Borås، 1994.- p.116.
و ڕۆژنــامــوانــی ژانرەكانی د.، مغدید سپان 

ل. ٣٨ ٢- . ١٤٥٠ - ١٥٠٠ چاپخان مژووی
٣- Söran Larsson، Att skriva I Tidning، 
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پشتر. ل.٥١ سرچاوەی - ھمان ٤
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 ٢٠٠٧

بشی – ئاداب كۆلژی – زانكۆی سالحددین *
٢٠٠٨ - -ھولر ڕاگیاندن
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غریب* مح سادق

پشكی:
الی كـــاغـــز داھــــــنـــان  و دروســتــكــردنــی
بازدان لموبر، ساڵ ھــزاران و چینییكان 
خزمتی بــۆ بــوو گـــورە وەرچرخانكی  و 
بشی پاراستنی گرنگترینیان ل مرۆڤایتی،
فوتان، ل بوو مرۆڤایتی كلتوری زۆری ھرە
یكمی نیوەی كۆتایی ل چاپخان داھنانی دواتر
كردە چاپكراوی  كاغزی پانزدەیمدا چرخی 
و زانیاری و زانست گواستنوەی سرچاوەی

زانایان. ئندشی بیرو
یكم ل سرچاوەكان، زۆرك گورەی ب
چینییكاندا ئیمپراتۆری زەمینی لسر ڕۆژنام
چرخی  ل سریھداوە، زایین پش ٩١١ ساڵ
لبارەی زانیاری و ھواڵ زاینییوە حوتمی
و  (پكین)  شاری ل ڕووداوەكــانــوە، بۆن و
یكم بـــم بـــوبـــووەتـــوە، دەوروبـــریـــدا
چرخی لنوەدەكانی ئوروپای ڕۆژنامی
شستكانی ھتاكو  بوبوویوە، شانزەیمدا
وەكو نیتوانی   ڕۆژنــامــ نــۆزدەیــم چرخی 
خــۆی ـــی ــدن ڕۆ ــان ــی ڕاگ ھــۆكــارــكــی كــــارای

بكات. سترجب

بــووە، گــۆڕانــكــاریــدا لــ ڕۆژنــامــ بــــردەوام
ئاستی و ــاوەڕۆك جۆرو ن ژمــارەو ل ڕووی
زیاتر كارلككی بمبستی كاریگرییوە،
وتنشكپ لــگــڵ  بــۆیــ ــردا، ــن خــو لــگــڵ 
بــوارە، ئــو  نوكانی نانداھ و تكنلۆجی
و پیوەندیكردن بجیھانیكردنی پــرۆســی
ڕیشی ئگرچی سریھدا، زانیارییكان
چرخی ناوەڕاستی بۆ دەگڕتوە  كارە ئو
زیاتر كــ بین دەتــوانــیــن بـــم نـــۆزدەیـــم، 
لو چونك ،مبیست چرخی دییاردەیكی
زانیارییكان و پیوەندیكردن كرداری ردەمس
تایبتمندییكی و بوون جیھانیدا پوەركی ل
و ــدن ــان ڕاگــی ـــواری ب ـــاری دی و  ھمیشیی 

پرسكۆمیتییكان. و ئابووری
پخشی سیستمی ــرا خــ بــشــــوەیــكــی 
كۆمپانیا چاكی ھۆی ب تلفزیۆنی و ڕادیۆیی
بجیھانیكردنی ئم كرد، گشی گورەكانوە
زیاتر بیستمدا چــرخــی لــ ڕاگــیــانــدنــش

برجستبوو.
داھــــنــان، ھزی تــوانــای ،رمــایــبــوونــی ســ
بكۆگیاندن، تكنلۆجیای پشكوتوو، كاری

ئلیكترۆنی رۆژنامگریی
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جولنری ڕۆژئاوادا، ل ڕەگزەكان فرە كۆمپانیا
ئو پراكتیزەبوونی و  سرھدان سرەكی
و تگیشتن لم .یجیھانیكردن ب كــرداری
ناوەندی ك بین دەتوانین نیگایوە گۆش
میشھ و ڕۆژئاوای جیھانی ڕۆژنامگریی

دەدوێ. ئینگلیزی زمانی ب میشھ و

نوی دەروازەیــكــی ئلیكترۆنی  ڕاگیاندنی
مــرۆڤــدا خــیــاــی  و شندئ بــیــرو بــــڕووی 
ــاری لیوە ــی زان كــ كــــردووە. بــ شــــوەیــك
بۆ نــوــی شوازكی و گشتی موكی بـــووە 
زانیارییكان برھمھنانی و سوودوەرگرتن
بیستراوو خوندراوو تباب سرجم ڕگی ل
ھموو بلبرچاوگرتنی بدیھنا، بینراوەكانوە
و ڕۆشنبیرییكان و كۆمیتی بندە و كۆت

ناوەكی و دەرەكییكانوە. سانسۆرە
گورەیی تگوزارییخزم ئــو ڕگی  ل
دەكــــات، پــــشــكــشــی كــ تــــۆڕی ئــیــنــتــرنــــت
تــوانــیــویــتــی ڕۆژنـــامـــگـــریـــی ئــلــیــكــتــرۆنــی
گــۆڕەپــانــی ــ ل خـــۆی ــاو ــرچ بــشــــوەیــكــی ب
ڕكبركی وەك و نلمبس ڕاگــیــانــدنــدا
سرەڕای كاغزی دەربكوت، ڕۆژنامگریی
كلیك كردن وای پی ك نوێ بوونی نوەیكی
زانیاری و  ھواڵ بسرچاوەكانی گیشتن  و
چژی ساناترەو پڕەكان ھدانوەی ل زۆر

زۆرترە.
بوكردنوەی زانیارییكان و بواریچاپكردن
گورەی گۆڕانكارییكی و كاریگریی ژر ل
ئازادی بردەوامی پشكوتنكی و تكنلۆجی
ھموو لــ  رییكاریگ ــو ئ كــ .ــ ــروڕادای ــی ب
ھستی جوانی ب و دەركــتــووە بــوارەكــانــدا 
ڕاگیاندن ھۆكارەكانی لــوانــش پدەكرت.
تۆفلریش و ماكلۆھان و سبیل و سمپ ھروەكو
ل سرەتا وتنشكپ ئو پكردووە، ئاماژەیان
وتدەستك پاشان و چاپكراو وشی داھنانی
تلگراف داھنانی  وەك  مــرۆڤ مزنكانی
و تلفزیۆن ڕادیـــۆو و تلفۆن و بتل و 
كۆمپیوتر و ئاسمانی كنای دەركــوتــنــی
جاجالۆكی تۆڕی ھتاوەكو پكردوە دەستی
نامخانی بوكردنوەی و دەركوتنی جیھانی
ئلیكترۆنی ڕۆژنامگری دواتر و ئلیكترۆنی و

ل یــانــدنــڕاگــ نــوــی شــــوزاــكــی و   شكك
ل یھ زۆری توانایكی ئینترنتوەو ڕگی

ناوەرۆكدا. گۆڕینوەی
دەستپكی رەتا بریی جیھانی سگڕۆژنام
ســریــھــــدا، ئاسمانییكان ــنــاكــ پخشی 
و ببزنت دەستكردەكان سنوورە كتوانی

ببینت. سنوور بزاندن بخۆوە ڕەفتاركی
جیھانی تری گرنگكانی ھنگاوە ل یكك
ڕۆژنامگری دەركوتنیڕاگیاندنی ئلیكترۆنی
ندییتمتایب  ــ ل یــكــــك ــ ــووەت ب  كــ ـــوو،  ب
ئمۆ. پشكوتووی جیھانی  برچاوەكانی
دوورییكی ل پیامكان دەتوانرت چونك
و وەربگیرن كــمــدا كاتكی لــ و  زۆرەوە 

بگوازرنوە.
ئنجامی لــ ئلیكترۆنی ــامــگــریــی ڕۆژن
و كۆگیاندن بــ تكنۆلۆجیای پشكوتنی
 world wide) جیھانی جاجاۆكی تــۆڕی
ھمایكی بووە سندو پرەی زیاتر (…web
شۆڕشی ك زانیارییكان، شۆڕشی دیــاری
شۆڕشی دەرەنجامی خۆی بۆ زانیارییكانیش
ئینترنت كۆمپیوتر و تكنلۆجیایی ژمارەیی

بوو.
مشت، مویت عبدولئمیر دكتۆر ھــروەك
ژمــارەیــی تكنلۆجیای پــــدەكــات، ئــامــاژەی 
(Digital World) ژمارە جیھانی ل مبست
ل ژمارەیی بشوەی زانیارییكان ك دت،
ب دەگــوازرــنــوە و  تۆماردەكرت ڕگیوە
و زنجیرەیی شوازی ب شوەكانییوە، ھموو
ك (سفر ـ یك). ژمارەی ھردوو ل پكھاتك
دەدرت قم ل كۆمپیوتر زمانی ب ئمش

بیانخونیتوە. دەتوانت و
زانیارییكان تكنلۆجیای پشكوتنی لگڵ
نوێ پگیكی ــوارو  ب سیمای ڕاگیاندندا و 
یان ،(Multi Media) نـــاوی بــ دەركــــوت

.(New Media) نوێ میدیای
تكنلۆجیای گۆڕانكارییكانی دەرەنجامی

ئینترنت: زانیارییكانی
ــوەی ــوكــردن ب شــــوەی ــكــاری لــ ـ گــۆڕان
فایلی چندین برھمھنانی زانیارییكاندا،
ل زانـــیـــاری و  ـــگ دەن و دەق كــ دیجیتای 
ئینترنتوە تۆڕەكانی ڕگی ل خۆگرتووە،
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ڕۆژنامی ك دەكرت. بكارھنر پشكشی
ئلیكترۆنی كتبی ،(e-publishing)لیكترۆنیئ
ب ونیی، دیسكی دەنگی، دیسكی ،(e- book)
بكۆ ھۆكارەكانی نوی شوازی گلكی نموون

گیاندن دن ئژمار.
پشكشكردنی شــــوەی لــ گــۆڕانــكــاری ٢ـ 
ب ھواڵ و زانیاری خزمتگوزاری و گیاندنی

تازە. و نوێ شوازی
و ڕــژی رنامب شوەی ل گۆڕانكاری ٣ـ 

وەبرھناندا. پنی
بدەستھنانی چۆنتی لــ گــۆڕانــكــاری ٤ـ 

سرەتاییكان. ستییداوپ
كاو وەبرھنانی شوەی ل گۆڕانكاری ٥ـ

پویستكاندا. كشم
ـــداری خـــزن شــــوەی ٦ـ گـــۆڕانـــكـــاری لــ
ئنبار كشم كـــاو و بــابــت پاراستنی و 

كراوەكاندا.
ئاڵ و بازرگانیكردن شوەی ل گۆڕانكاری ٧ـ

كادا. وگۆڕی
پارەو گواستنوەی شوەی ل گۆڕانكاری ٨ـ

بانككاندا. كاروباری
فركاری. خزمتگوزاری پشكشكردنی ٩ـ

دەركوتنی ك وای شومان باوەڕی محمد د.
بــدیــھــــنــانــی ـــۆی ھ ـــ ــــوێ، بـــووەت ــای ن ــدی ــی م
شوازی و زانــســت  ل ڕیشیی گــۆڕانــكــاری

ڕاگیاندندا: كاری
زانایان نوان ل یھ زۆر گفتوگۆیكی ١ـ
ئو بارەی  ل ڕاگیاندندا بواری پسپۆڕانی  و
بابت چمكی واتـــاو لــ كــ گــۆڕانــكــاریــانــی 
دوای بدیھاتووە، ڕاگیاندندا جۆرەكانی و
بشوەیك و ڕاگیاندن زانیارییكان شۆڕشی
ڕۆژنــامــ و تنیا بــ ــدن ــان كــ ئــمــۆ ڕاگــی
واتاكی بكو ناگرتوە تلفزیۆن ئیزگو
نوكانی و  تــازە شوازە سرجم فروانترو

دەگرت. خۆ ل پیوەندیكردنیش
نوان ئاساییكانی جیاكرەوە  سنوورە ٢ـ
چبوونتوەو تلفزیۆن ڕادیــۆو ڕۆژنامو
ئینترنت تۆڕی میدیایی ل سر مۆتی شوەی

لخۆگرتووە.
لسر ڕاگیاندن خزمتگوزارییكانی ٣ـ
دەدات تایبت گرنگییكی ئینترنت ــۆڕی ت

بمبستی گشتی، بــ ئرشیف بـــواری  بــ
و ڕاگیاندن كاری نوان پیوەندی پتوكردنی

زانیارییكان. سرچاوەی كتبخانو
ڕاگیاندن خزمتگوزارییكانی خرایی ٤ـ
كات بۆ داتایكی  زانیارییكان، شۆڕشی  و
زیاتر  ك بشوەیك نھشتۆتوە شون  و
چی یان ــداوە پرسیارەكانی چی ڕووی وەمــی

ڕویداوە؟ نك چی دەدات.؟ گرنگترە ڕوو
(نماذج) پیوەندیكردندا،  ل فۆڕمكانی گۆڕان ٥ـ
جخت زیاتر میدیادا مۆتی  ل كوەیشب
نوان ئاراستیی دوو فۆرمی سر تدەكر
كارلكی و پیوەندی بوونی نرەر وەرگــرو
نرەرەوە ل تنیا ب نك نوانیاندا ل بردەوام
ئاسمانییكان، ناك وەك بگشتی، جماوەر بۆ
تدەب حاتدا لــو وەرگــریــش خــودی  بۆی

بگینت. پیامی ھمانكات دەتوانت نرەرو
ب پویستی نــوــدا مــیــدیــای  لــ ـــر  وەرگ ٦ـ 
ل چۆنیتی یھاتوویی ھل توانا و شارەزایی و
تكنلۆجیای ل وەرگرتن وسود و بكارھنان

زانیارییكاندا.
ل گــــورەی ــكــاری گــۆڕان ٧ـ مــیــدیــای نــوێ
بۆ كــردووە دروســت ڕاگیاندندا كاروپیشی
لگڵ بگونج ك ڕۆژنامنووسان بشوەیك

سردەمدا. پشكوتنكانی
كاغزییوە ڕۆژنامی ل گۆڕان قۆناغكانی

ڕۆژنامی ئلیكترۆنی. بۆ
سردەمی ب چرخی بیستم دووەمی نیوەی
لقم زانــیــاریــیــكــان  تــقــیــنــوەی  ــــاردەی  دی
زۆر زانیارییكان برھمھنانی ك دەدرــت،
خۆی بۆ ــورەی گ بازاڕكی كــردوو گشی
لگڵ ئوتۆی جیاوازییكی ك دەستبركرد،
نبوو، ماددییكاندا  كــا و بــرھــم بـــازاڕی
سازییپیش تو ل زۆرك ك بشوەیك
برھمھنانی ل زۆرتریان پارەیكی گورەكان
لگڵ ببراوورد دەكرد. سرف زانیارییكاندا
جیھاندا ل تر  ستراتیجییكانی و  گرنگ كــا
ڕیشیی گۆڕانكاری ویستی بپ سیرنتی فزای
چاپكراوو ڕۆژنامی ئاسایی شوازی ل بوو
زانیارییكاندا، و ھواڵ گواستنوەی ل توانای
ب بت پابند كــ ئلیكترۆنی شــــوازی  بــۆ 
جوگرافییوە، سنووری و شون و كات ڕوبرو
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سیماو ڕۆژناموانی ھونری ك بشوەیك
بگرن. خۆ نوێ ل ئرككی

شــۆڕشــــكــی گــــورەی ۆ جــیــھــان بــمــئــ
و زانستیدا پشكوتنی تكنلۆجی و ئابووری
خراو زۆر شوەیكی   ب ئویش تدەپڕت. 
ندییتمتایب  ك ھمانكاتدا  ل سرسوڕھنر
سترجب خۆدا ل بوارانی ئو ھاوچرخكانی
ب بووە چرخدا لم زانیاریی بۆی كردووە،

ئاییندە. سرمایی ئمۆی كای
چــرخــی ــ ل ــ كــۆگــیــانــدن ــی ب ــان ــامــرازەك ئ

زانیارییكاندا:
كۆمپیوتر ١ـ

فزایی تلفزیۆنی ٢ـ
كبی تلفزیۆنی ٣ـ

كارلكی تلفزیۆنی ٤ـ
ژمارەیی تلفزیۆنی ٥ـ

وئینترنتی فزایی ڕادیۆی ٦ـ
مۆبایل ٧ـ

تكس ڤیدیۆ ٨ـ
تلیتكس ٩ـ

دی سی ١٠ـ
ئینترنت ١١ـ

نانۆتكنۆلۆجیا ١٢ـ
المكتبي) (النشر كتبخانیی بوكردنوەی ـ

(النشر كتبخانیی بوكردنوەی چمكی
 (Desk Top Publishing ـ الــمــكــتــبــي
تكنۆلۆجیای بۆ ئاماژەی سرەكی بشوەیكی
بكارھنراندەتوانن ڕگیوە ل ك كۆمپیوتر،
ھواڵ ب بگات  دەسیان سانایی خرایی و ب
دیكۆمنتانی ونو و  دەق  ئو و زانیاری و
كس (یك  بشوەی دەزانت، پویستیان ب
 One Person / ـ دیكۆمنت و  دەق یك -
ب كــ  (One – document approach
پیشسازی پشكوتنی برچاوی ھنگاوكی

ژماردن. تد بوكردنوە و چاپ
بــوكــردنــوەی ســرەكــیــیــكــانــی  كھاتپ

كتبخانیی:
كۆمپیوتر ـ

لزەری چاپگری ـ
بوكردنوەی كتبخانیی پرۆگرامی ـ

سكانر ـ

ئیشارەكان). ڕاستكردنوەی (بۆ مۆدم ـ
ل زانیارییكان ك فاكسمیلی  پرۆگرامی ـ

دەگوازتوە. مۆدموە ڕگی
 sound system دەنگ سیستمی ـ

پرنتر ـ
كتبخانیی بوكردنوەی مژووی

ل كتبخانیی، ــوەی ــردن ــوك ب شــۆڕشــی 
ئو بــھــۆی پــــكــرد، دەســتــی  ١٩٨٤دا  ســاــی
ل گــورە كۆمپانیای س ك گۆڕانكارییانی
ھناوە بدیان كۆمپیوتردا دروستكردنی بواری
 Adobe، Aldus، Apple com putter) وەك
گۆڕانكارییكی توانی یپئ كۆمپانیای (inc
بدات وەك (Macintosh)دا، ئنجام ل گورە
(Laser printer) و   (Mouse) دابینكردنی
سوودی ھتاوەكو بكارھنرانی بتوانن بۆی،
كۆمپانیای شوە ھمان ب ببینت، ل زیاتری
وەك ھرزانی پرۆگرامكی توانی .(Aldus)
چند لگڵ ھاوكات بھنت، برھم میكر) (بیج
ھرچی بمبستی تر پشكوتنی ھنگاوی
بوكردنوەی ڕۆــی پراكتیزەكردنی  باشتر

كتبخانیی.

بوكردنوەی كتبخانیی: پرۆگرامكانی
وشكان چارەسری پرۆگرامی ـ

Word – processing programs
گرافیكییكان پرۆگرامیبرھمھنانیڕەگزە ـ
Graphics Programs چارەسركردنیان و

ونكان چارەسری پرۆگرامی ـ
Image- Fiddling programs

نخشكان پرۆگرامی ـ
mapping programs

ـــــدیـــــكـــــردن ـــــیـــــوەن پ پـــــــرۆگـــــــرامـــــــی  ـ 
communications programs

. ئكسپرس كوارك پرۆگرامی ـ
ئیزایدین. پرۆگرامی ـ

االلكترونی) (النشر ئلیكترۆنی بوكردنوەی
پرۆسی ل كشب ئلیكترۆنی ڕۆژنامگری
ئلیكترۆنی، بوكردنوەی فراوانی پشكوتوو
دابشكردنی بواتای بوكردنوەی كچمكی
(Hard disk)دا بسر زانیارییكان ئلیكترۆنی
(communication link tale) ڕگی ل یان
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بۆی دەكـــات، پشكش خزمتگوزارییكان
و زانیارییان بابت ئو تگیشتنكی ھموو
ھۆكارەكانی ل یكك ڕگی ل ك دەگرتوە
بینری و بیسر بخونرو ڕاگیاندنوە بكۆ
تلیتكس تیكس و ڤیدیۆو وەك سیدیو دەگات،

..ھتد. و
لالین ئلیكترۆنی  بوكردنوەی پناسی
بریتی ھاتووە؛  وەیم شب (صادق طاھر)ەوە
ھموو ل ئلیكترۆنی دەزگای بكارھنانی ل
و كــارگــــی و ــی بــرھــمــھــــنــان ــان ــوارەك ب
بۆ ئامادەكردنیان و زانیارییكان دابشكردنی

بكارھنران.
ل بریتیی ئلیكترۆنی بــوكــردنــوەی ـ 
پشكشكردنی و پــخــشــكــردن و البــــردن  
و پیام ل بریتیی یان زانیارییكان، ژمارەیی
برھم و نرەرە الین ل  ك نوێ نامیكی 
یان ئلیكترۆنی كاغزی و بشوەی دەھنرت
خۆگرتنی ل تایبتمندییكانی ب بودەكرتوە.
ڕــگــی ــ ل كــ ـــووســـراوەوە ـــی ن وــنــ و دەق
ئینترنتوە تۆڕی و كۆمپیوتر بكارھنانی

لوەردەگیرت. سوودی
باس ئلیكترۆنی ــوەی بــوكــردن واتـــای ـ 
پسپۆڕتییكی چند ھاوبشی  بواركی ل
زانستی ڕاگــیــانــدن،  زانستی وەك جــیــاوازی
زانستی زانیارییكان، سرچاوەی كتبخانو

دەكات. بوكردنوە چاپخانو و كۆمپیوتر
مــادە ـ بـــوكـــردنـــوەی ئــلــیــكــتــرۆنــی، ئـــو
چاپ ئاسایی بشوەی ك یریگڕۆژنام
و ــدا ــی ــارەی ژم ــ فــۆرمــــكــی نــاكــرــت، بــــكــو ل
بوكردنوەی ئلیكترۆنیوە لسرچاوەیكی
زانستیان بشوەیكی زانیارییكان،  ژمارەیی
ئلیكترۆنی یان كاغزی شوەی ب دادەڕژرت

بودەكرتوە.

ئلیكترۆنی  بــوكــردنــوەی پرۆگرامكانی
االلكترونی) النشر (برامج

لسر ئلیكترۆنیدا بوكردنوەی بواری ل
ئامراز و پرۆگرام ژمارەیك ئینترنت، تۆڕی
ك پرۆگرامانی ئو :وانل بكاردەھنرت
پیشاندانی شوازی وەسفی بۆ بكاردەھنرت
وب، پڕەكانی  خوندنوەی و دەق ونو 

ل ئاسانكاری بۆ ك ملفانی ئو پناسی
بكارھاتوون: دەقكاندا خوندنوەی

1- SGM- Standard Generalities 
Markup Language.

2- HTML- Hyper Text Markup 
Language

3- XML- Extensible Markup 
Language.DVD

4- PDF – Portable Document 
Format.
رنــامــانــبــ و ـــو پـــرۆگـــرام ھـــر یــكــــك ل
جیاواز ئاستی ب ھیو خۆیانیان تایبتمندی
ئلیكترۆنیدا بــوكــردنــوەی ل بكارھنیان
ب زمانی ك(HTML) تایبتی ب سوودمندە،
و ڕكخستن دروستكردن و بنڕەتی سرەكی
ئلیكترۆنیكان گپ و سایت نخشكشانی و
ب خـــوارەوە ئــامــاژە لــ ـــت كــم دەدرقل

دەكین: تایبتمندییكانی گرنگترین
.ئاسان بكارھنانی و فربوون كپرۆگرام ـ
گونجاودا كارلككی لگڵ ونكان و دەق ـ

دەدەرت. پیشان
دا كــاركــردن نیزامكی زیادبوونی لگڵ  ـ 

بكاردەھنرت.
پرۆگرامدا لم ونیك و ملف و ھردەق ـ

دەدرت. لقم سربخۆ یكیكی ب
رمانف پیشاندانی و بــدەركــوتــن  گڕ ـ 

نادات. ھكان

ئلیكترۆنی سوودەكانی بوكردنوەی
ك تچوونی ئو تچوون، كمكردنوەی ١ـ
چاپ و وەك: ویستپ كتبك بوكردنوەی بۆ
خۆی بۆ ئینترنت تۆری چونك بوكردنوە،
بوكردنوە و چاپ ئركی ب كاتدا یك ل

ھدەستت.
پویستی بكارھنر ندان،  بفیۆ كات ٢ـ
بدەستھنانی و گڕان بۆ نیی زۆر بكاتكی
بۆی كتبخانیكدا ل ــوەی ئ وەك كتبك،

بگڕت.
و زانیاری بــدوای گــڕان  ل ئاسانكاری ٣ـ 
(كلیك)ەوە، كرداری پویست ل ڕگی بابتی
گۆڤارو و كتب پــڕەی ھــــدانــوەی  لجی 
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بدەستھنانی بــۆ بــوكــراوەكــان ــو ــام ڕۆژن
زانیاری پویست.

بكارھنانی بـــ(Interactivity) كارلكی  ٤ـ 
ل دەتوانت بكارھنر ،(Hyper Links)
پگو ب پیوەندی ناوبراوەوە فرمانی ڕگی
پویست زانیاری و بكات ترەوە ملفی و سایت

بھنت. بدەست
بوكردنوەی ڕووبری پویست بۆ بوونی ٥ـ
و  (وب) فراوان پڕەكانی چونك زانیارییكان،
بابت دەكرت پویست پی ب و سنوورن ب

بوبكرتوە. تیایاندا
ـــوار ب ــی ــرۆن ــت ــك ــی ــل ئ ــــوەی  ــــوكــــردن ب ٦ـ 
لگڵ پیوەندی دروستكردنی بۆ دەڕەخسنت

زیاتر. سوود وەرگرتنی بكارھنرانیدا بۆ
زانیاریی ڕاستكردنوەی ل ئاسانكاری ٧ـ
زیاد كم و و گۆڕانكاری ھكان ئنجامدانی

كردنیان.
(Self Publishing) خودی بوكردنوەی ٨ـ
ـــواردەدات ب ئلیكترۆنی بــوكــردنــوەی  ــ وات
و بابت  ك لكۆرەوان و بكارھنران  ب
سایت ڕگی ل ڕاستوخۆ برھمكانیان
ئینترنت تــۆڕی لسر ئیمیلكانیانوە و 

بوبكنوە.
ك بو واتایی ،ژینگ پارزگاری كردنی ٩ـ
لبردەم ڕگرە ئلیكترۆنی بــوكــردنــوەی
دواجار و بكارھنانیدا كاغزو دروستكردنی

.ستبم ئو بۆ درەوخت دارو بینی
ئلیكترۆنی بوكردنوەی ئامانجكانی

سرەتا ئلیكترۆنی  بوكردنوەی ئامانجی
سربازی مبستی بۆ تنیا  كورتكرابووەوە
ڕگی ل و دەقكانوە گواستنوەی بھۆی
ناوەندە ل ــر دوات بــم ئینترنتوە، تــۆڕی
گلك زانكۆكاندا و زانستییكان و ئكادیمی

دەستنیشانكرا: بۆ تری ئامانجی
لكۆینوەی بـــواری كــارو خراكردنی ١ـ 
تكنۆلۆجیای پشكوتنی  بــھــۆی  زانــســتــی
بدەستھنانی لــ ئــاســانــكــاری و ڕاگــیــانــدن 

زانیارییكاندا.
بوكردنوەی خراكردنی  و  زیادكردن ٢ـ
و ئینترنت تۆڕی ڕگی ل بازرگانی زانیاری

ئكادیمی. بشوەیكی

بۆ فیكری بــرھــمــی دەســتــبــركــردنــی  ٣ـ 
لسرچاوە گـــڕان شــــوازی  لــســر وتـــان 

ئلیكترۆنییكاندا.
و ڕۆژنامگریی ئلیكترۆنی. ئینترنت

:ناسپ
دووبش  ل  internet ئینترنت چمكی ـ
وشــی لــ  ــــ (inter)ك یكمیان پكھاتووە، 
داخل بواتای وەرگیراوە، (interconfracted)

تۆڕ. بواتای Net وە بوون
زمانوانییوە ڕووی  ل ئینترنت  وشــی
تۆڕی وات (International Net Work) ل
چند ب ك وەرگــیــراوە، جیھانییوە زانیاری
تۆڕی ،(The Net) وانل ھاتووە تریش ناوكی
 The)جالۆكجا تۆڕی ،(World Net) جیھانی
زانیارییكان ئلیكترۆنی خرای ڕگای ،(Web

.(Electronic Sapir Highway)
ب ك فراوان جیھانی تۆڕكی ئینترنت: ـ
خۆ لــ كۆمپیوتر ملیۆنھا ــۆڕو ت ھـــزاران 
وە ل ڕگی جیھاندا، دەگرت ل سرانسری
وەرگرتنوە و گیاندن پرۆتۆكۆلی ســدان

پیوەستن. بیكوە
تــۆڕی كــۆمــــــك ــ ل بریتیی ئینترنت  ـ 
گروپ و كس كموكی گــرــدراو، بیكوە
بكو نین،  تایبت پرۆتۆكۆلكی و كیان  و
گشتیی دەزگا لالیك پكھاتكانی ك لریھ

دەبرت. جیھانییكانوە بڕوە
فراوان ئینترنت ھۆكاركی گیاندنی زۆر ـ
كۆمپیوتری شومار ب ك جیھاندا، ل بوە و
زۆر ژمــارەیــكــی  ئتوانت بــســتــراوە، پوە 
ب پیوەندیان ك بدات، ئنجام خزمتگوزاری
گشتی ب ھیو زانیارییكانوە پشكشكردنی
دەدات. ئنجام میدیایی گورەی زۆر ئرككی
زۆر ئینسایكلۆپیدیایكی ل بریتیی ئینترنت ـ
دەتوانن ڕگیوە ل بشداربووان ك گورە،
بابتكی ھر بارەی ل بھنن بدەست زانیاری
یان نووسراو، دەقكی شوەی ل دیاریكراوەوە
ئلیكترۆنییوە، پۆستی ڕگی ل نخش،یان
پوە كۆمپیوتری  دەزگـــای ملیۆنھا چونك
ئاوگۆڕ نوانیاندا   ل زانــیــاری  ك بستراوە

دەكرت.
ل برچاو شوەیكی ب ك ئینترنت تۆڕی
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دیارو سیما ل یكك بوەت بوبۆتوە جیھاندا
پشكوتووەكانی بواری شۆڕشی زانیارییكان
ئمستا تا چاپخانوە داھنانی ل ڕاگیاندن، و
بوارە ئو داھنان و دەستكوتی بگورەترین
سای ــان دەی برھمی  ك ئدرت  لقم
ل ییفیدرا حكومتی داھنانكاری ھــوــی
و (ARPA Net) وەك لكۆینوە، تۆڕەكانی

.( NSF NET)
ل ئینترنت ل وەرگرتن سوود ئاستكانی

ڕۆژنامگریدا
زانیاریی سرچاوەیكی وەك یكم: ئاستی

كان
ھۆكاركی وەك لــــوەرگــرتــنــی ســـوود  ١ـ 
ھواكان بوكراوكردنوەی یارمتیدەری
ســرەكــیــیــكــانــی ـــان یــكــــك لـــســـرچـــاوە ی
گپ ڕگی ل خراكان ییواھ ڕووداوە

پیوەندیدارەكانوە.
سرچاوەیكی وەك لوەرگرتنی سوود ٢ـ
و ھــواڵ ــژەی در زانیارییكان، تــواوكــری
ڕووداوە وردەكاری پشینو یان زانیارییكان

گرنگكان.
و ــامــادەكــردن ئ بــۆ لوەرگرتنی ســـوود  ٣ـ 
رییگڕۆژنام تباب بسرچاوەی گیشتن
ڕامــیــاری، وەرزشــــی، وەك: تایبتمندەكان

ھتد. كۆمیتی. ڕۆشنبیری،
گۆڤارو و كتب ناساندنی و پشكشكردن ٤ـ

گشتی. ب بوكراوەكان ڕۆژنام و
وەك  لوەرگرتنی ســـوود دووەم:  ئاستی

پیوەندیكردن ھۆكاركی
ھۆكاركی وەك لــــوەرگــرتــنــی ســـوود  ١ـ 
پیامنرەكانوە ب دەرەكــی پیوەندیكردنی
ئــلــیــكــتــرۆنــیــیــوە ــی ــۆســت ـــگـــی پ ڕ ـــ كـــ ل
یان دەگـــوازنـــوە. ڕۆژنــامــوانــیــیــكــان  تباب
و گفتۆگۆكردن و خــواس و باس ئنجامدانی
ناوخۆیی گرییواھ تیم لگڵ بدواداچوون

دەرەكییكاندا. و
وەك تۆڕی ئینترنت وەرگرتن ل سوود ٢ـ
ل ،دەزگاك ناوخۆیی پیوەندیكردنی نیزامكی

ئینترنتوە. تۆڕی ڕگای
تــۆڕی  لــ ــن  ــرت ســوودوەرگ سیم:  ئاستی
زیندوو پیوەندییكی دروستكردنی ل ئینترنت

فراھمكردنی و، گینردا نرەرو نوان ل
فراوان و ڕووبركی لبارو كات زەمینیكی

بكارھنران. بۆ
وەك  چـــــوارەم: ســـوود وەرگـــرتـــن ئــاســتــی
ڕۆژنامگری، كاری بوكردنوەی ناوەندكی
ڕۆژنام خودی ئلیكترۆنی دانیكی چ ئیتر
ئلیكترۆنی ڕۆژنامیكی یان بت كزییكاغ
شــقــامــدا لــ نــیــیــو بــــت كــ بــوونــی مــــادی

بونابتوە.
ســوودی  ئینترنت تــۆڕی پنجم:  ئاستی
ھموو بــ ڕیــكــالم كــاری بــۆ لوەردەگیرت
ڕیكالم وەك تایبتی ب شوازەكانییوە جۆرو

ڕۆژنامگری. ھونركی
بجیھانیبوونی پرۆسی ل ششم: ئاستی
گرنگترین وەك  ئینترنت ــۆڕی ت ئــابــووریــدا
لقم بــوارە ئــو خزمتگوزاری فاكتری

ئدرت.
تــۆڕی ســر لــ ــان ــك ــام ــی ڕۆژن ــن دەركــوت

ئینترنت
١٩٩٢دا، ســاــی ئــایــاری  ــ ل بــۆیــكــمــجــار 
 Chicago ـ الیــن ئــۆن (شیكاگۆ ــامــی ڕۆژن
ئلیكترۆنی  ڕۆژنــامــیــكــی وەكــو   (Online
تۆڕی سر ل ئمریكا یكگرتوەكانی  تول
تریبۆنوە شیكاگۆ الیــن  ل ئۆنین ئمریكا

بوكرایوە.
ــۆڕی ت ــســر ل دەركــوتــنــی ڕۆژنـــامـــكـــان
بــتــایــبــتــی بــــوو، ھــــواش ئــیــنــتــرنــــت زۆر 
نوەدەكانوە كلسرەتای ،(Web) لسر
لو (mark Deuce) دیوز مارك دەركــوت،
ل ھواكان ھشتاكاندا ل دەت:" ــارەوە ب
بم بــوو، ئینترنت تــۆڕی دیارەكانی  سیما
دەركوت، ھواكان دەركوتنی (Web)دا، ل
 Word) گۆڤاری دەسپككانی گرنگترین ل
ل كانوونی دوەمی سای بوو ك (Magazine
ئزگی ك ھر لو سادا دەركوت، ١٩٩٣دا
تریش و گۆڤاری ڕۆژنام و دواتر ئینترنتی
پشووتردا قۆناغكانی ھموو ل دەركوتن)
(ئمریكا وەك بوون، بازرگانی  تۆڕی  لسر
سای  لــ كمبیوسیرف)  جــی، ــرود ب ئۆنالین،
ڕۆژنامكان بوكردنوەی پرۆسی  ١٩٩٤دا،
ك پكرد، دەستیان  ئینترنت تــۆڕی  لسر 
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ل ئمریكا ڕۆژنامان ئو زۆرترینی گرنگترین و
 Palo Alto ئاتویلكی (پالو ل بــوون بریتی 
نت) (سی گۆڤاری و شوبات ل ،(WEEKLY
 real Athens and) ڕۆژنامی ــازارداو ئ ل
ھبوو. وب لسر پگیكیشی ك (observer
(DAILY TELEGRAPH) تلگراف دەیلی
 FINAN) تایمز و فایننشاڵ دووەم تشرینی ل
تشرینی ل ھمان شوە  ب (CIAL TIMES
 DALLAS) نیوز مورنینگ داــس و دووەم
كــانــوونــی  لـــ و   (MORNING NEWS
ئیرلندی (THE IRISH TIMS)ی یكمیشدا

بوكرایوە.
(دەیــلــی ئــزمــونــی بــــارەی ــ ـــوز ل مـــارك دی
سرتایترین  ل ككی دەت:"  تلگراف)ەوە
لــســر ئــوروپــیــیــكــان ڕۆژنـــامـــ پگكانی 
١٩٩٤ەوە دوەمــی تشرینی  ل ك ئینترنت
مــلــیــۆن لـــ یــــك ـــوەو زیـــاتـــر ـــت ـــر ـــودەك ب
یھ ئلكترۆنییكاندا دان ل بشداربووی

٢٠٠٢)ه". سای ئاماری زانیاریی (ئم
ئینترنت كرانوەی بسرەتای ئوەش ك
سای لــ ــم ب جیھاندا، بـــڕووی ــرــت دادەن
ئلیكترۆنی ڕۆژنامی زۆرترین توانی ١٩٩٥ەوە
پش ك خۆ بگرت، تری جیھان ل وتانی ل
ڕۆژنام زۆری ھــرە زۆربـــی مــــژووە ئــو 
ژمارەیان ك بوون ئمریكی ئلیكترۆنییكان

ڕۆژنامبوون. (٦٠) ل زیاتر
ل بــكــارھــــنــران  ١٩٩٦ەوە  ســاــی  لـــ
وەكــو ئینترنتیان جــیــھــانــدا ــســری  ســران
دەرك ڕۆژنامگریی زانیاری سرچاوەیكی
سادا، بینای ھمان نیسانی نوزدەی كرد، لپ
تقییوە، ئمریكا ئۆكالھۆمای ــی شــارەوان
دوانل و ڕۆژناموانی ڕاپۆرت توانرا دواتــر
ڕگی ل كوژراوەكان لیستی و حكومییكان
دوابـــدوای بگوازتوەو ئینترنتوە تــۆڕی
 News) ڕۆژ ھــواــی پگی  ڕووداوەكــــش
شــارەكــی  نخشی بــرودجــی  لــ  ،(  Days
(ئاسۆشتدپرس) لسر  ھروەھا بوكردەوە،
لــبــارەی ــی ــۆرت ڕاپ یــكــم ئینترنت تـــۆڕی 
بۆمب چۆنیتی لــ ونیكی  ڕووداوەكـــــو

بوكردەوە. بكارھاتووەكان
ســاــدا، ھــمــان دووەمـــی  تشرینی  ٢٨ی  لــ

یكمین وەكــــو بــۆســنــ ئــاشــتــی نــخــشــی 
سرنجی ك بوكرایوە تۆڕ بگنام لسر
ڕاكشاوە خۆیدا بــالی خونرانی  زۆربــی
ژمارەیكی دواتر ھواڵ. سرچاوەیكی وەك
گاردیانی وەك جیھاندا ل ناودار ڕۆژنامی زۆر
و نیسان یكی ل (GARDIAN TGE) بریتانی
یوری ئایارو ل (DiE WELT) ئمانی جیھانی
یابانی (Yomiuri Shimboun)ی شیمبوون
 ASAHI) شیمیون ئساھی و حــوزەیــران  ل
گلی و ئـــاب ــ ل یــابــانــی  ی   (SHIMBUN
یكم كانوونی ل ئرجنتینی (lancion)ی
لگڵ ،(LEMONDE) رەنسیف لۆمۆندی  و 
پۆست)  ئمریكی (واشنتۆن گورەی ڕۆژنامی
سادا لسر تۆڕی ھمان ل مانگی یۆلیۆی ك
 USA TO) یڕۆژنام (INTER CHANGE)

بوكراونتوە. نیساندا مانكی ل(DAY

ئلیكترۆنی ڕۆژنامگریی
ڕۆژنامگریئلیكترۆنیكۆكرەوەی :ناسپ
زنجیرەیی ملفی نیزامی و ڕۆژنامگری واتای
ــكــی ــراوەی ــوك ـــك لــ دوایـــكـــكـــانـــ، ب و ی
ئیتر ،كانیینووكھ ڕووداوە ئلیكترۆنی
ل تایبتییكان، یــان بت گشتییكان تباب
تۆڕی ھــۆی  ب كۆمپیوترو دەزگـــای ڕگای 
كاتیش ھندك دەھنرت. برھم ئینترنتوە
ڕۆژنامب یوەستپ ئلیكترۆنی  ڕۆژنــامــی

چاپكراوەكانوە. زییكاغ
ئــلــیــكــتــرۆنــی ـ چــمــكــی ڕۆژنــــامــــگــــری

(ELECTRONIC JOURNALISM)
یاسای بكارھنانی  بــۆ ــاژە ــام ئ زۆرجــــار 
بم  دەكرت، المعلومات) (قواعد زانیارییكان
تۆڕی بكارھنانی  بۆ ئاماژە كاتیش ھمان 
بسرچاوەی گیشتن بمبستی ئینترنت
ملیۆنھا لـــبـــارەی  نــامــــگــبــ و  زانـــیـــاری 

بابتوە.
لو كجۆر ئلیكترۆنی ڕۆژنامگریی ـ
ل دت بدی نوان مرۆڤكاندا ل ك پیوەندییی
تۆڕەكانی ئینترنت، ئلیكترۆنی، فزای ڕگی
ھونرو ھــروەھــا  بكۆگیاندن، و زانــیــاری
ڕۆژنــامــگــری ل ك توانایی ئــو شــــوازو 
ھۆكاری ئالیت و لگڵ كاغزیشدا بكاردت،
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گونجاو تردا،ك تكنلۆجیای پیوەندیكردنی
وەكــو ئلیكترۆنییدا، ــزا ف ئــو لــگــڵ بت 
بكارھنانی لوانش پیوەندیكردن ناوەندكی
جیاوازەكانی  ئاست و ڕەنــگ و دەنــگ و دەق 
ئاگاداربوون بۆ وەرگــردا، لگڵ كارلك تری
ئاییندەدا. و ئستا  و ــردو ڕاب  ل ڕا دۆخــی  ل
جماوەر ب شیكردنوەی و گیاندن ھروەھا
شوەیكی ب ئلكترۆنییوە فزا ئو لڕگی

خرا.
 ڕۆژنــامــ ئیحسان:  محمود ئیحسان د. ـ
ئینترنت ك ڕۆژنامانن ئو ئلیكترۆنییكان
بوكردنوەی بۆ  بكاردەھنن كناك  وەكو
زیندوو بشوەیكی ــگ ڕەن و ــگ  دەن وشــو 

ھواڵ و زانیارییكان. ھروەھا
ــری  ــگ ــام ــن: ڕۆژن ــدی ال عــلــم ـ د. مــحــمــود
لسر ك ڕۆژنامانی لو بریتیی ئلیكترۆنی
وەكوڕۆژنامیكی تۆڕیئینترنتبودەبنوە،
و ك متن كۆمپیوتر شاشی چاپكراو لسر
خۆدەگرت، و لجو ونی و ڕەنگ و دەنگ
ھمان ل یھ زیاتری یان شكك ھروەھا
تواوی ل یان كورتیك كاغزی ڕۆژنامی
مینبرو  ـــ وات ،یــڕۆژنــامــ ئـــو نـــاوەرۆكـــی 
و ــازادی ڕادەربــیــن ئ بۆ ــراوان ف ڕووبركی

بكۆگیاندن. خزمتگوزاری
واتای بچندین ئلیكترۆنی ڕۆژنامگریی ـ

ھاتووە: جیاواز
الفوریة). (الصحافة خرا: ڕۆژنامگریی ـ

الكترونیة). (النسخة ئلیكترۆنی دانی ـ
(الصحافة الرقمية) ژمارەیی ڕۆژنامگریی ـ

.Electronic News Paper -
.On Line Edition -

.Virtual News Paper -
.Electronic Journalism -

ئلیكترۆنی ڕۆژنامگریی جۆرەكانی
تــۆڕی ســـر  ئلیكترۆنییكانی ڕۆژنـــامـــ

دەكرن: پۆلن شوە سب ئینترنت
كاغزییكان،  ــ ــام ڕۆژن سایتی پگو ١ـ 
ل ھــنــدــك یـــان ئینترنت، ـــۆڕی ت ــســر  ل
ئلیكترۆنی دانی ب  ك ئاسمانییكان،  ناك
بــابــت زۆر ـــژمـــارو ئ  ــ ــت ـــان د ـــواوكـــری ت

ــی ــم ــرھ ب چــنــدیــن  و بــــوكــــراوەكــــان و 
بھۆی دەگرت، لخۆ تریش ڕۆژنامنووسی
بوكردنوەی ڕووبــڕووی سنووربوونی ب

تیایدا. ڕۆژنامنووسان بردەوامی كاری
ڕاگیاندنییكانی گپ و ھواگری سایت ٢ـ
تفسیرو شیكردنوەو لیكۆلینوەو ب تایبت
و و ڕوداوەكــــــــان بــــدواداچــــوونــــی ھـــــواڵ
تۆری لسر بوكردنوە بۆ ئامادەكرنیان
و (Arabia online) وەك ئــیــنــتــرنــــت
(پیامنیر)و و (nassi) و (blanket Arabia)
ھواگرو پیامنیرو ئو تر. سایتی چندین
كاردەكن سایتاندا جۆرە  لم نووسرانی
ناوزەد ئینترنتی  رۆژنامنووسانی گشتی  ب

دەكرن.
دانی ك ئلكترۆنییانی ڕۆژنام ئو ٣ـ
و بوناكرنوە لشقامدا نییو كاغزیان
ھموو و  تاككسین برھمی  كات زۆربــی 
ئابووری، وەك لخۆ دەگرن ھواكیش جۆرە
وەرزشـــی، زانــســتــی، ــاری، كــۆمــیــتــی، ــی ڕام
شــانــۆ، ـــری، وەك ھـــون ھـــواـــی ھـــروەھـــا 
ل ســوود بودەكنوە، مۆسیقاش سینماو
و ڕاگیاندن تكنلۆجیای پشكوتووترین
بجوانترین ھتاوەكو وەرەگرن، زانیارییكان
ئم بــدەن، ئنجام خزمتگوزاری شوەكاری
ـــردەوام ب ــنــوەو بــودەب ـــ ڕۆژنــامــانــ ڕۆژان

دت. ناوەڕۆككیاندا بسر گۆڕانكاری
سربازكی (on line)وەكو رۆژنامنووسی
ھموو ویستپ ك ،ــ وای شــڕ نوجرگی
پ ڕووبڕووبوونوەی پویستییكانی ئامازو
بتایبتی پدەبت، پویستی نگج لو ك بت،
و ڤیدیۆیی ئامریی پیوەندییكان كـــوی
دەزگای زۆر پشكوتوو، دیجیتای و فۆتۆگرافی
بتوانت تا ھتد. . بچووك، ئلیكترۆنی ڕادیۆی
بگوازتوە ڕۆژناموانییكان مادە ئاسانی ب
تۆڕی ڕگی ل ئلیكترۆنییكان رۆژنام بۆ

ئینترنتوە.

ئلیكترۆنی ڕۆژنامگریی تایبتمندییكانی
ب نووكھ ك ئلیكترۆنی ڕۆژنامگریی
و ئژمار تد ڕۆژنامگری كاری لووتكی
لگڵ ك گرتووە تایبتمندی ل خۆ كۆمك
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زانیارییكان كۆمگای و زانیارییكان شۆرشی
ڕۆژنامگری و ڕاگیاندن جیھانیبوونی ب و
دەگرتوە یك دا سیرینتی فــزای سایبرەو

وەك:
ھــواــكــانــدا، گــواســتــنــوەی  لــ خرایی  ١ـ 
ڕووداوە و روودانی گۆڕانكاری ساتی لھمان
تۆڕی لسر بــوكــردنــوەیــان دواتــر  كــانــدا، 

ئینترنتدا.
ئلیكترۆنی ڕۆژنــامــی زۆری تــوانــای ٢ـ 
ـــدواداچـــون و ھــــواڵ و ب ــ گــواســتــنــوەی ل
و ڕوداوەكان ھواڵ شیكردنوەو لكۆینوەی
دابزاندنی درژەی فراون بۆ بوونی ڕووبری و

ھواكان.
بۆ زانــیــاری و ھــواڵ  گیاندنی  تــوانــای ٣ـ 

وشونكدا. كات ھر ل بكاربر
سایت ل زیاتر  ب پیوەندیكردن توانای  ٤ـ
ئاگاداربوون بۆ ئلیكترۆنییوە پگیكی و
و ــان ــك ــی ــاگــاداری ئ و رووداو لــســرجــم 
ل پویست زانیاری و ھــواڵ بدەستخستنی

بارەیانوە.
دیمنی و  ڕەنــگ ڕەنــگــاو ونی  بوونی ٥ـ 
و دەگمن كاغزییكاندا ڕۆژنام ل ك ڤیدیۆیی
زۆری مادی ھشبت تچوونكی ئگر كم،وە
و تقلیدییكان ڕۆژنام خاوەنی بۆ ویستپ
سرنج ڕاكشانی گرنگی خاش فاكتركی ئو

خونرو بیسرو بینرە.
ڕۆژنام ب گیشتن  ئاسانی  و  ھرزانی ٦ـ
ئینترنتوەو ڕــگــی  لــ ئلیكترۆنییكان
ركالم كاری ئنجامدانی ل زۆر ئاسانكاری

تیایاندا.
نوان لــ ــــردەوام ب كارلككی بــوونــی ٧ـ 
گواستنوەی ھروەھا بكاربردا، رۆژنامو
س بھر زانیارییكان و ھــواڵ و بابت 
كاتدا، و دەنگ و ڕەنگ لیك نوسین شوەی
ڕۆژنامی دیارەكانی ھرە  لسیما كئوەش

.لیكترۆنییئ
بچركی چرك و بردەوام گواستنوەی ٨ـ

زانیارییكان. و ھواڵ
ئازادییكی بوونی سانسۆرو  نبوونی ٩ـ

ئلیكترۆنیدا. ڕۆژنامگری ل لڕادەبدەر
ل گــیــانــدن بــكــۆ ــامــرازەكــانــی ــوازی ئ شــ

ئلكترۆنیدا ڕۆژنامگری
ڕۆژنامگریی لبارەی تییانباب بۆچوونی
دەرككردنی بتنیا بواتای ئلیكترۆنییوە،
تایبتمندی جــۆرو شــــوازو لــ نیی گـــۆڕان 
وانیدا، چونكڕۆژنام بابتی ھۆكاری گیاندنی
ڕوو ھــۆكــارەدا لــو ك گۆڕانكارییانی ئــو 
نامو لسر كاریگریشیان ڕاستوخۆ دەدەن
كرداری وات دەبت، كرییگڕۆژنام یامپ
دەخولقنت كشكی پیوەندیكردنی بۆ گیاندن
كــۆمــیــتــی و و كــ ڕەھــنــدە ڕاگــیــانــدنــی
یھ زۆری جــیــاوازیــیــكــی ئــابــووریــیــكــی
چاپكراوی ڕۆژنامگری  كشی ئو  لگڵ
ب ئاماژە زەروریی ت، بۆیندەیخولق كاغزی
بدەین ئلیكترۆنی ڕۆژنامگری ئامرازەكانی

وەك:

االیصالیة) (الرسالة پیوەندیكردن نامی ١ـ
ڕۆژناموانی پیامی بابتیانی  پكھاتی
نوان پیوەندی لسر ڕیشیی بشوەیكی
شوەو شوازیڕۆژناموانیوناوەڕۆكدا دروست
ڕۆژناموانییكان بۆچوون زۆربـــی ــووە. ب
تایبت رۆژناموانی شوەیكی ئاستی لسر
ئایا ئیتر  ،نیی چارەسركردنیان ككی نبت 
یان تفسیری ھــواــی قابكی وەیش ئــو 
ئو گۆڕانكارییانی خۆ گرتبت، ل ئاراستیی
بگومان دەگرتوە كوانییڕۆژنام شوە ك
دەبت. كیامر ناوەرۆكی پسل كاریگریشی
ناوەرۆكی ك وتی ڕاستبت ئو ئگر بۆی
ــوا ئ ڕۆژنــامــكــان خــوــنــر ھــــدەبــژــرــت،
خونر دەگوترت ك  ڕاست پچوانكیشی
ك ئــوەی ھدەبژرت ڕۆژنام نــاوەڕۆكــی

پدانییتی. گرنگی جی دەیخونتوە

نرەر: ٢ـ
ل ڕۆژنامگریی ئلیكترۆنیدا چۆن ھروەك
ڕۆژنامگرییكان نام و پیام سروشتی
شوە ھمان ب ــت، د بــســردا گــۆڕانــكــاری
لچند دەگرتوە نرەریش گۆڕانكاریی ئو

:وانل ڕوویكوە
پیامنری كـــاری ــ ب پــیــوەســت ــنــی  الی ـ 
و ـــردن ـــادەك ـــام ئ ــــ وات ـــوە، ـــی ـــی ـــامـــوان ڕۆژن
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شوازی لگڵ ك برنامیك برھمھنانی
ئمۆی پشكوتووی تكنۆلۆجیای ــاری ك

بگونجت. بوارەكدا
ــاری دەرھــــنــری ــك ب ـ الیــنــی پــیــوەســت
لتوژینوەو ئو رگی ل رۆژناموانییوە،
دەقــــی ـــــــواری ب ــــ ل ی كــــوانــــــیـــنــــــكـــۆلـــ
و شوە بھموو كـــراون،  رۆژناموانییوە
كۆمك دەكرت جیاوازییكانییوە ئاست
بتوانرت ت كب بدەست یاسای جیاواز بنماو
دەقكی برھمھنانی شوازی و ھنگاوەكان
وتووی لركس و ئكادیمی و زۆر زانستی
ڕگیشوە دەكرت لو ت، كنربھ برھم
كاری و ئرك ت كژرگشتگیر داب نیزامكی

بكات. دیاری (Editor) داھنر

كۆگیاندن گشتی ھۆكاری ب شوەی ٣ـ
كــاغــزی و ئــاســایــی ــراوی ــك ــاپ ــوەی چ شــ
شوەی ــگــل ل  یــھــ زۆری جــیــاوازیــیــكــی
كــلــســر ــراوی ئــلــیــكــتــرۆنــیــدا، ــك نــوــی چــاپ
تلفزیۆنكانوە شاشی و ئینترنت تۆڕی
كسی ل مۆنیتری كۆمپیوترە یان دادەبزت
ڕووەوە زۆر وە لتدەب بو گشتییكانوە و
دەق، یكتی نخشسازی، خاوەندارتی وەك
جوو، جگیرو ونی بوكردنوەی ڕووبری
ئاسانی وەرگــــردا، نــــرەرو نــــوان   لــ كارلك 
چۆنیتی و چندتی ــاری،  ــی زان بــ گیشتن 
ھتد. ڕادەربین. و ئازادی ڕادەی زانیارییكان،

(المستقبل): وەرگر ٤ـ
دەقــ لــگــڵ وەرگـــر  ھسوكوتی تــوانــای 
توانای لــ ئلیكترۆنییكدا وانــیــیــڕۆژنــامــ
توانای كاتك دەبــــت.  سترجب خونردا
وانییڕۆژنام دەقــ دارشتنی لگڵ خونر
سانایی و ڕوونـــی ئاستی ئلیكترۆنییكو
كــرداری واتــكــ یكدەگرتوە، تگیشتنیدا
بــووە،  جبج بباشی ككردن پیوەندی 
ڕۆژنامی بۆ خونر  ھۆكاری سستی چونك
گرتووە، سرچاوەی سۆنگیوە لو كاغزی
خونر ئلیكترۆنیدا لڕۆژنامی كاتكدا ل
(لینك)ەوە كــرداری ڕگی ل ئاسانی ب زۆر
دەتوانت و خۆی خوازراوی زانیاری ب دەگات

لوەرگرت سودی پویستدا شونی و كات ل
شوە. بچاكترین

 :وانچپ خۆراكی ٥ـ
وانچپ كاردانوەی یان وانچپ خۆراكی
كــردارــكــی ئلیكترۆنیدا ڕۆژنــامــگــری  لــ
بشوەیكی و  ڕەنگ و  بدەنگ   گواستراوەی
وات ـــردا، وەرگ نــــرەرو  نوان ل ڕاستوخۆ
كسی دوو زیــنــدووی كارلكی كــردارــكــی
نیی سرنجك و تبینی تنیا و وخۆیڕاست
بدی كاغزیدا ڕۆژنامگری ل ك دورەوە ل

دەكرت.
ئلیكترۆنی: ڕۆژنامگريی تایبتمندیكانی
نوی و  گرنگ تایبتمندییكی چند بوونی 
ڕۆژنامگريی ل ك ڕاگیاندن ئامرازەكانی
سیمای فاكترو برجستبوون ئلیكترۆنیدا
ڕۆژنامگری ل جیاكردنوەیتی سرەكی
سرجم كۆكردنوەی  ئویش ك كاغزی، 
ـــزراوەدا، دام لیك یاندنڕاگ ھۆكارەكانی
پیامی ـــاوەڕۆكـــی ن گــیــانــدنــی بــمــبــســتــی 
شوە چاكترین و باشترین ب ڕۆژنامگری
دابنت وەرگر لسر كاریگری  زۆرترین ك

وەك:

(التنوع): جۆرایتی ١ـ
ل ــك ــار وت نووسینی  بــۆ  ــووس ــن ــام ڕۆژن
ڕووبـــرووی زۆرجـــار ــامــی كــاغــزیــدا ڕۆژن
ك دەبتوە پویست ڕووبــری كمی گرفتی 
بوونی ئلیكترۆنیدا رۆژنامی ل گرفت ئم
پیویستی رووبــری ڕۆژنامنووس  وات .نیی
بكاری خۆی ویستی ب ك دەبت فراھم بۆ
ھاوسنگییك بتوانت و ھــتــاوەك بھنت،
ــاری ــی زان پــانــتــایــی ــوان ــ ــ ن دروســــت بــكــات ل
ئركی وەرگرو جماوەر لالیك و خوازراوی
پویست زانیاری گیاندنی ل رۆژنامگری
تــۆڕی ئاشكرای ھـــروەك ـــرەوە، ت لالیكی 
كردووە كشیی ئو چارەسری ئینترنت
بڕووبری ئلیكترۆنی ڕۆژنامی ودەتوانت

بكات. دەستبر فراوان زۆر
(المرونة): بكارھنان ئاسانی و نرمی ٢ـ

(بــكــارھــــنــری ــــر بــۆ وەرگ تــم ســیــفـــــ ئ
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ئــوەی  چونك گــونــجــاوە، زۆر  ئینترنت) 
و ئنترنت لبكارھنانی زانیاریشی كمترین
بگات سانایی ب دەتوانت ھبت كۆمپیوتردا
تۆڕی ل زانیاری و ھواڵ سرچاوەكانی ب

لوەربگرێ. سوودی و ئینترنتدا

جوگرافی: رووبری ٣ـ
زەمنی ل پیوەندیكردن و ڕاگیاندن كرداری
تۆڕی ڕگی ل ڕاگیانداو  جیھانیبوونی  ب
جیھان بسرتاسری توانیویتی ئینترنتوە
تقلیدییكان یاندنڕاگ ھۆكارە بــم بگات،
ڕادەیـــكـــی تـــا ـــری كـــاغـــزی ـــگ ـــام و ڕۆژن
جــوگــرافــی ســنــوورــكــی ــ زۆر پــیــوەســتــن ب

دیاریكراوەوە.
تپڕنت سنوورانش ئو ئگر تنانت
ب بگینن پیامكی پویست بپی ناتوانت

جیھاندا. ل زۆر خونركی وەرگرو
(الكلفة): تچوون ٤ـ

كمترە ئلیكترۆنیدا ڕۆژنامی ل تچوون
كاغزو ب كاغزی ك پویستی ڕۆژنامی ل
كارمندو زۆر ژمارەیكی دابشكرو چاپخانو
ڕۆژنــامــگــريــی بــۆیــ ھـــر  .ــ ھــی پیامنر 
گشی برچاو بشوەیكی ئمۆ ئلیكترۆنی
پرۆژەیكی وەك زۆرجــاریــش بگرە ــردوەو ك
ســرەڕای لوەردەگیرت ســوودی ئــابــووری

ڕۆژنامگریش. ئركی ئنجامدانی
:(Interactive التفاعل ـ) ٥ ـ كارلك

بریتیی كارلك تنیا كاغزیدا ڕۆژنامی ل
ئویش كڕۆژنام خونرو نوان پیوەندی ل
پاشان خونرو خوازراوی بابتی سیركردنی
پڕەكاندا، ھدانوەی لگڵ خوندنوەیتی،
و ل تلفزیۆنیشدا بینین و لڕادیۆدا گوگرتن
رنامبل سادە كارلكی ھندك لگڵ بیستن
ڕۆژنامگريی ل بــم ڕاستوخۆكانیاندا، 
بردەوام ڕاستوخۆو كارلككی ئلیكترۆنیدا
گواستنوەو ھۆكاری نرەرو نوان ل كارا و

.یھ وەرگردا
تایبتییوە جماوەركی ب پابندنبوونی ٦ـ

:(Densification ـ (الالجماھیریة
كرییگڕۆژنام پیامی ك واتیی بو
یان بكرت، كسك تاك ئاراستی دەكرت

زۆر جماوەركی بۆ نــك  ــم ب كۆمك،
ڕاگیاندندا تری ھۆكارەكانی ل ھروەكو فراوان
گۆڕانی دیاردەی ب كئوەش دەكرت، بدی
بۆ جماوەرییوە ل ڕاگیاندن ھۆكارەكانی
تر بواتایكی ــت، دەدر لقم كسی تاك
یكخستنی و پیوەندیكردن ناوەندتی ل گۆڕان
و پیوەندیكردن نامركزی بۆ جماوەرەوە
ئاراستی بــدوو جماوەر، پرتوازەكردنی
وەرگـــر ــرەرو ــ ن ــســر ل ــاواز ــی كــاركــردنــی ج
رۆژنامگری خــۆراكــی نــاردنــی  ل مبست 
و بۆ وەرگرتن وەرگر ئازادی بۆ وەرگر، تتایب
بابتانی زانیاری و ھواڵ و بدەستھنانی ئو

مبستییتی. كخۆی
وشوینوە:الالتزامیة بكات پابندنبوون ٧ـ

:(Synchronization)
و پیام نامو وەرگرتنی  و  ــاردن ن توانای
گونجاودا و شونی كات ل زانیاری  و ھواڵ
پۆستی ل و ھــروەك بكارھنر كسی بۆ 

دەدرت. ئنجام ئلیكترۆنیدا
(الشیوع بــوبــوونــوەی و فــراوانــبــوون ٨ـ 

:(UBIQUITY ـ واالنتشار
بوبوونوەیكیبرنامییبۆسیستمی وات

جیھاندا. ل پیوەندیكردن ھۆكارەكانی
ـ (الكونیة گردوونیت یان بجیھانیبوون ٩ـ

:(Globalization
ڕاگیاندن ھۆكارەكانی نوی سرەكی ژینگی
ك نودەوتی جیھانی ژینگی لــ بریتیی
سنوورە ڕــگــی لــ زانــیــاریــیــكــان ئتوانت 

بكات. ئاوور نودەوتییكانوە
ئلیكترۆنی ڕۆژنامی سیماكانی

و شوازی سیفات و تایبتمندی رچی لگئ
ب ئاماژەمان ئلیكترۆنیدا ڕۆژنامگری كاری
یوانل ك كرد پیوەست و گرنگ خای زۆر
بۆ سیماكانی ئاماژەبن بشوەیك ھندكیان 
بكورتی بــم ئلیكترۆنی، رۆژنامگريی
ینبخ خاكدا لچند سیمایان ئو ئتوانین

ڕوو:
و كات ھمان ل ئلیكترۆنی ڕۆژنامی ١ـ

دەردەچت. و بودەبتوە چاپكردنیدا ساتی
ك خونر دەرەخسنت بوارك بۆ و ھل ٢ـ

بیخونتوە. بیوت كاتكدا لھر
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و ڕاگــــیــــانــــدن ــــاوازی ــــی ج ھــــۆكــــاری  ٣ـ 
دەھنت. بكار پیوەندیكردن

كارلكی. شوازكی بكارھنانی ٤ـ
بـــداوادا بۆ گونجاو ھلی ڕەخساندنی ٥ـ 
سرچاوەی بدەستھنانی و ھبژاردن و گڕان

پویست.
دان لپش بوبوونوەی  و دەرچــوون ٦ـ 

چاپكراوەكان. زیكاغ
ئلیكترۆنی رۆژنامگری گرفتكانی

و بـــاش و گــرنــگ نیب ــامــاژە كـــردن ئ
ئلیكترۆنی ڕۆژنــامــگــريــی ــســوودەكــی ب
ركــئــ كـــارو و ــاكــانــی ب نــدیــیــتــمــو تــایــبــ
ب ك وەنییئ مانای خزمتگوزارییكانی
لبردەمدا كۆسپكی ھیچ و یشك و گرفت
ڕووبــــــڕووی كــۆســپ نــیــیــ، بــــكــو گــلــــك
و ڕاگیاندن جیھانبوونی ئم پیادەكردنی
زەروریی ك دەبنوە ئلیكترۆنی ڕۆژنامگری
لو كسانی و سرجم ئو ڕۆژنامنووسان
وەك: بگرن كاردەكن بھند وەریان بوارەدا

لھاتوویی جیاوازو توانای ب بوون پویست ١ـ
ڕۆژنامگريی ل ڕۆژنامنووس چونك زۆر،
ھۆكاری فرە ژینگی ڕووبڕووی ئلیكترۆنیدا
جیاواز خزمتگوزاری زۆرو و پیوەندیكردن 
جیاواز دەستی توانای ب پویستی ك دەبتوە

: وەك یھ
بكارھنانی ـــی شـــارەزای و لــــھــاتــوویــی ـ 
كومپیوتر،كامرایدیجیتاڵ،شارەزاییكاركردن
دەق و چارەسركرنی ونو ب پرۆگرامكانی
و ئلیكترۆنی پۆستی پرۆگرامی  بكارھنانی

گشتی. ب ئینترنت
ــی ــــردەوامــــی ئـــــرك: ئـــركـــی ســرەك ـ ب
ڕۆژنـــامـــی ــ ل ـــامـــوانـــی دەرھــــــنـــری ڕۆژن
كۆكردنوەی ھنان و پاش بدەست كاغزیدا،
ئامادەكردنی و ڕووداوەك شونی ل زانیاری
ناردنی نووسراوداو دەقكی كۆتایی شوەی ل
كمی ئرككی لگڵ دەبت،  تــواو چاپ بۆ 
چاپ، دوای چاودریكردنی و بــدواداچــوون
ركئ ئــم ئلیكترۆنیدا ڕۆژنــامــی ل بــم 
درژ زۆر زۆر  ڕۆژنــامــنــووس لسرشانی
دەبتوەوسنووریمزو دۆبكیتدەپڕنت
دیاریكردنی و گـــڕان پویستیی  و وەك و 

ل بوارەكداو بانگھشتكردنیان پسپۆڕ خكانی
پرسكانی وەمدانوەی بۆ ئامادەكردنیان و
تۆڕی ل ڕگی ئویش لو بارەیوە، جماوەر

پگوە. لھمان و ئینترنت
ئینترنت لبر تۆڕی كمی بكارھنرانی ٣ـ
بكارھنانی، ناشارەزایی وەك ھۆیكی چند

..ھتد. ئینترنت ھی نبوونی تچوون، بی
ڕگی وە لوكردنب ئایندەی ناڕۆشنی ٤ـ
بنكیكی نبوونی لڕوانگی ئینترنتوە،

فراوانوە. بكارھنری جماوەری
بازاڕ. سوودی گڕاوەی الوازی ٥ـ

ڕۆژنــامــنــووســی ٦ـ كــمــی یـــان نــبــوونــی
دەرھنانی و بڕوەبردن بۆ لھاتوو شارەزاو
پشكوتنی بھۆی ئلیكترۆنی، ڕۆژنامگری
پویستی و بــوارەكــ تكنلۆجیای زۆری 

لبكارھنانیدا. پسپۆڕتی
ڕۆژنام نوان ل بھز ڕكبرییكی بوونی ٧ـ
سرچاوەكانی ب گیشتن بۆ ئلیكترۆنییكاندا
پشكشكردنیان رایی لو خ زانیاری و ھواڵ

ببكاھنر.
ئامادەكردندا، و خوندن پرۆگرامی ل گۆڕان ٨ـ
دونــیــای لــگــڵ بگونجت  كــ بــ شــــوەیــك 
كارو شوازی و ئلیكترۆنی ڕۆژنــامــگــری

خزمتگوزارییكاندا.
ئليكترۆنیدا ڕۆژنامگری ل ئازادی

كــاركــردن ـــراوەی ك فـــزای كاتك ســیــری
ل ئلیكترۆنیدا ــری ــگ ــام ڕۆژن  لــ دەكــیــن 
كچندە دەبینین ئینترنتوە، تۆڕی ڕگی
و داخــراوی و بندی سنوورو ھیچ فراوانو
ببراورد لگڵ ،نیی لسر و بندكی كۆت
ڕۆژنامگريی ســنــوورداری ھــوای و  كــش 
ئازادی بوونی ب دەرك ڕاستوخۆ كاغزیدا،
ئازاد ڕۆژنامگری كاری پیادەی و ڕادەربین
ئلیكترۆنی ڕۆژنامگری ك دەبینین دەكین.
ڕادەربیندا ئازادی ل نوی چرخكی ئاسۆو
مقستكردنی سانسۆرو ل دوور ك خوقاندووە
ئم ،كانوانییڕۆژنام مادە و ھواڵ و بابت
پرسكانی ڕووبڕووی ڕاستوخۆ ڕاستییش
گوگرتن ب ناچار ك دەكاتوە دیمان ئوی
دەم  ك ڕاستییك دەكــات، وەمدانوەمان و 
بۆ زمانیش و دەكاتوە داخراوەكان سنگ و
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گڕ.. دەخاتوە ڕاستییكان دركاندنی
ڕۆژنمنووسانی سندیكای ل ئازادییكان لیژنی برپرسی
 ك ئــوەی لسر دەكــاتــوە جخت  شقی)  (یحیا ئردەنی
ھموو سروشتی مافی ئلیكترۆنی ڕۆژنامگريی پیادەكرنی
بپشت زانیارییكاندا، بوكردنوەی و  لوەرگرتن ،كمرۆڤ
ھمان  مافی مرۆڤدا، ڕاگیاندنی جیھانی ١٩ ل مادەی ب بستن

و ڕامیارییكاندا. پیمانی نودەوتی ماف شارستانی ل مادە
ڕۆژنــامــی ــو وەك ئلیكترۆنی ــامــی ڕۆژن كــاتــدا لــ ھــمــان 
پابندبوون و دەرچوون مۆتی ب پویستی كاغزی و تقلیدی
بۆی ،نیی نودەوتیوە حكومی و ڕسای یاساو ھندك ب
ل سانسۆر باس كاتكیش تدابت، زیاتری ئاسایي ئازادییكی
و خودیی نووسران و زاتی سانسۆری زیاتر مبست دەكرت
 یاندنڕاگ بواری پسپۆڕی زایدە) ك (سوسن ،نووسانڕۆژنام
شوەیكی ئلیكترۆنی ڕۆژنامگری سانسۆری ك وای باوەڕی
خستنسری پیامنرانی گوشار ئویش خۆوە گرتووە، ب نوی
پگی داخستنی یان جیاوازەكاندا،  تو ل یڕۆژنامان ئو
وتی چــۆن ھــروەكــو بشداربوواندا، ڕووی ب كڕۆژنام
وتدا  ئو ھاوتیانی داخست بڕووی (البوابة) سعودی پگی
باوەڕی  زایدە)  (سوسن گشتی ب بم دیاریكراو، كاتكی بۆ
ل زۆر ئلیكترۆنیدا  ڕۆژنامگری  ل ئازادی  ك سقفی وای

برزترە. زیاترو خوندراو كاغزی ڕۆژنامگری
ڕۆژنامی (الرأي) لبارەی  العبادي) ل (حاتم ڕۆژنامنووس
ئلیكترۆنیدا ــری  ــگ ــام ڕۆژن لــ ئــــازادی ئاستی ســانــســۆرو 
جۆرە لو زۆر ئازادییكی بوونی ســرەڕای ك وای باوەڕی
ئازادیی ئو ئاستی نیتوانیوە ئینترنت بم ڕۆژنامگریدا،
سانسۆرە ئــو ھــۆی ب بكاتوە بــرز برچاو بشوەیكی

داناوە. خۆیانیان لسر ڕۆژنامنووسان ك زاتیی
ژیان" و مرگ ئلیكترۆنی.. و كاغزی "ڕۆژنامی

جگرتنوەی بــۆ ئلیكترۆنی ــامــی ڕۆژن دەركــوتــنــی ئایا 
كاغزی و چاپكراو ڕۆژنامی ئایا بوو؟ كاغزی ڕۆژنامی
ئلیكترۆنی ڕۆژنامی ئایا ڕاگرێ؟ خۆی بمنتوەو دەتوانت
ئاسواری بتقتوەو كاتكدا ل دەكرت چاوەڕێ و كۆنبا تنیا
و دەكات لق كاغزی ڕۆژنامی پی ژر زەوی یان نمنت

دەكاتوە؟ كم لكاریگری
ھــروەكــو میدیا تكنلۆجیای  و زانــیــاریــیــكــان  شــۆڕشــی 
و چاپ پیشسازی لسر زۆریشی  كاریگری  تر بوارەكانی
ڕۆژنامنووسی پیشی و ڕۆژناموانی ھونری بوكردنوەو
سرەتای داناوە، ترەوە لالیكی بوارەی سوودمندەكانی ئو و
ئلیكترۆنی ڕۆژنامی برچاوی دەركوتنكی بیستم چرخی
زیاد كتمنكی چاپكراودا، ڕۆژنامی لبرامبر بینی بخۆوە

گوزەراندبوو. قڕنی پنج ل

ڕۆژنــــــــــــامــــــــــــی
وەكــو ئــلــیــكــتــرۆنــی
تقلیدی ــامــی  ڕۆژن
پویستی كاغزی  و
دەرچوون مۆتی ب
ب ــوون ــدب ــن ــاب پ و 
ـــك یـــاســـاو ـــد ـــن ھ
و ــی ــوم ــك ـــای ح ـــس ڕ
ـــوە ـــی ـــت ـــودەو ـــ ن
ئاسایی بۆی ،نیی
زیاتری ئازادییكی

تدابت

،،

،،
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توانایكی ڕۆژنامی كاغزیدا چاو لیكترۆنی لئ ڕۆژنامی
بیسرو خونرو سرنجی چكردنوەی ل یھ باشی زۆر
لالین و گرنگی پدانی بوبوونوەی ئاستی بینرو ھروەھا

بكارھنرەوە.
ئامرازی جیاوازی بكارھنانی بھۆی ڕۆژنامی ئلیكترۆنی
دەڕەخسنت بكارھنر بۆ بوار ،(Multi Media) ڕاگیاندنوە
بكاربھنت بركوتن و بینین و بیستن ھستی كاتدا لیك ك
و ھــواڵ ھاوكات ئتوانت چونك لوەربگرت، سوودیان و 
بیانخونتوە و ھبژرت  خوازراوەكانی  تباب و زانیاری
دەنگی بۆ گوێ و بكات جووەكان یان ون جگیر سیری و
ڤیدیۆیی فلیم سیری خۆی بگرت و خوازراوی تۆماركراوی
خرای ل كرداركی ئمانش ھموو كراوەكانیش بكات، پخش

دەدرن. ئنجام دیاریكراودا
(BBC)دا ل بریتانی ڕاگیاندنی بواری پسپۆڕی راسل، جون
ڕووبڕووی ئاییندەدا ل گورەیی ترسییم ئو ك وای باوەڕی
تواوكردنی لیكتر بریتی دەبــــتــوە، كــاغــزی ڕۆژنــامــی 
دەتوانین ك ئینترنت، و تلفزیۆن پشكوتووی تكنلۆجیای
بكن، سترجب ڕەتییبن كاریگرو و فاكترە سیفت دوو ئو
جدی پرسیاری ژر نبخ تقلیدی ڕۆژنامی ئایندەدا ل ك

: وەك كاراییوە و ڕۆڵ الوازبوونی
بب ــیــاری زان و ھـــواڵ بدەستھنانی زۆری تــوانــای ١ـ 

ڕەچاوكردنی كاتكی دیاریكراو.
لبردەم ڕۆژنام دەستبربوونی و ئامادەگی بردەوامی ٢ـ
سیركردنی خوندنوەو بۆ ھبت پویستی كاتكی تا خونردا
زەمنییكان. كچ لدەستی ترس بب بوردی پڕەكانی

چــاپــكــراوو ڕۆژنــامــی نــــوان پیوەندییكانی  ئــاراســتــی 
ئلیكترۆنی ڕۆژنامی

توانای  وەسفی بۆ ئاماژەی یئاراست ئم یكم:  ئاراستی
مرۆڤ بۆ گونجاو ھلی و كات دابینكردنی ل ئینترنت زۆری
شوەیكی  ب زانیاری سرچاوەكانی ب گیشتن بمبستی 
ڕۆژنامی كاغزی توانایی ب بۆ ئاماژەش كات ك ھمان خرا

بوارەدا. لو
ئو  بۆچوونی  بۆ ئاماژەی یئاراست ئم  دووەم:  ئاراستی
باوەڕیان ك ڕۆژنامگری و ڕاگیاندن بواری پسپۆڕانی زاناو
ڕۆژنامی جگرەوەی تناب ئلیكترۆنی ڕۆژنامگری وای
شۆڕشكانی و پشكوتن گشو قۆناغكانی ل چونك چاپكراو،
ھدانی بسر بابتك كاریگری ڕۆی كات ھیچ ڕاگیاندندا،
كۆمك  كریھ بكو پنھاتووە، كۆتایی نوێ بابتكی 
دت بسردا گۆڕانی ئوەی یھ خۆیانیان تایبتمندی بنماو
و ڕۆژنامگری بابتی برھمھنانی ئامرازەكانی و شواز

.یاندنڕاگ ھونری

ڕۆژنــــــــــــامــــــــــــی
چاو ل ئلیكترۆنی
كاغزیدا ڕۆژنــامــی
باشی توانایكی زۆر
چكردنوەی ل یھ
ســرنــجــی خــوــنــرو
ـــرو بــیــنــرو ـــس ـــی ب
ئــاســتــی ھــــروەھــــا
وگرنگی بوبوونوەی
لـــالیـــن پــــــدانـــی

بكارھنرەوە

،،

،،
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پچوانی  ئــاراســتــی سیم:  ئــاراســتــی
بۆ ــامــاژەیــ ئ ھــــردوو ئــاراســتــی پــــشــووە،
ل كام ھیچ ئایندەی  ناتوانرت  ك ڕاستییك
ئلیكترۆنی و تقلیدی ڕۆژنامگری جۆرەكانی

بكرت. پشبینی
 ئاماژەی یئاراست ئم چــوارەم:  ئاراستی
ڕۆژنامگری جیھانی ھــردوو یكگرتنی بۆ 
ھۆكارك چند لبر ئلیكترۆنی كاغزیو

وەك:
ل ــامــوانــی ڕۆژن ١ـ ڕۆــی بــوكــردنــوەی
بوونی ھمجۆر ئاراستی ب گشتی، ب جیھاندا
بیكاچوون و ڕۆژناموانییكان كییچا
تلفزیۆن ــۆو ڕادی بوارەكانی تكبوونی  و 
سترجبل تایبتمندەكاندا نییمچاپ و
(تــریــبــۆن)  كۆمپانیای   نــمــوونــ بــۆ .بــوونــدایــ
دەردەكـــات،  تریبۆن)  (شیكاگۆ  ڕۆژنــامــی  ك
تلفزیۆنی وستگی خــاوەنــی كــات ھمان 
گۆڤارەو و ئلیكترۆنی پگی و ڕادیــۆیــی و 
ب پیوەست گرنگكانی كۆمپانیا ل بیكك
ھروەكو دەدرــت، قم ل ئینترنت تۆڕی
پیشسازی داكـــوتـــراوی  ڕیــشــ بشكی   بــ
زانیارییكانیش شــۆڕشــی و پیوەندیكردن
پشت  ك لیبراكاندا كۆمگا ل ئژمار  تد
ڕۆژئاوا دیموكراتی بازاڕو ئابووری بنمای ب

دەبستن.
پیشسازی نــــوان  ھاوبشی فاكتری ٢ـ 
بریتی ئلیكترۆنی و تقلیدی  بوكردنوەی
ناوەرۆك ئو بب زۆرباش ك ناوەرۆكی ل
پخش كناك ن و برھمدت نبوكراوەیك
دەمنت، ئینترنتیش پگیكی ن و دەكرت
رییگڕۆژنام ناوەرۆكی سرەكی پرسی بۆی
جخت ئمۆشدا جیھانی ل و یككیان ھر بۆ
یكگرتنی ھروەكو دەكرتوە ئــوە لسر
وۆرنر)، (تایم الین)و (ئمریكا ئۆن كۆمپانیای
جیھانی ــورەی گ زۆر كۆمپانیای دوو وەكــو
بوكردنوەو ئلیكترۆنی و دەروازەی  بواری

جیھاندا. ل پیوەندیكردن
دوا كاغزی ڕۆژنامی دۆخی ب سبارەت
ئوا دەركوتنی ڕۆژنامی ئلیكترۆنی بدوای
ب پشكشكراوە ك لكۆینوەیی ئو بپی
ئمریكییكان تیرنئینت ڕۆژنام كۆمی

ڕووبڕووی ك دەركوتوە  ٢٠٠٤دا، سای ل
ئنجامدا ل ك بووەتوە كاریگری كۆمك
ل سرەكی دوو ئاراستی دەكرت چاوەڕوان

وەك: بگرت خۆ
ڕۆژنــامــی بوونی ناوخۆیی ئاراستی ١ـ 
 ب توانای ڕۆژنامان ئــو زۆربــی كــاغــزی: 
بوكردنوەی ڕگی ل ،نیی جیھانبیوونیان
بھۆی ئینترنت لسر تۆڕی ئلیكترۆنییوەو
بۆی ئلیكترۆنیدا، ڕیكالمی بواری ل الدانیان
خۆی پگ ناوخۆییكی ریان كسل ویستپ

بكات. پارزراو بھزو
ڕۆژنامی بوونی تایبتمندی ئاراستی ٢ـ
ئاییندەیكی  ل ك یھ زۆر كاغزی: ئگری
چندتی ڕووی ل زۆر گۆڕانكاریكی نزیكدا
كاغزیدا ڕۆژنامی بسر جۆرایتییوە و
تایبتمندیبوونی برەو گۆڕانی بتایبت بت
ل خونران جــیــاوازی بھۆی  ڕۆژنــامــكــان
حزو داواكـــاری ئـــارەزوو و خواست ڕووی 
ڕۆژنامكان شوەیش بو  خولیاكانیانوە،
چونك دەكـــــن، زیــــاد ژمـــــارەوە  ڕووی   ــ ل

دەبت. زۆر تایبتمندتیان
تایبتی ئاراستی پشبینی لگڵ ھاوكات
وتدەرك ئو ڕوانگی ل كاغزی، ڕۆژنامی
ھكانیدا و ئلیكترۆنی ڕۆژنامی بھزەی
ڕاگیاندندا گۆڕەپانی ل خۆی خۆسپاندنی بۆ
ڕۆژنــامــی بۆ جگرەوەیك وەك ھــروەھــا
ك راستیش ئــو بــڕەچــاوكــردنــی كــاغــزی، 
شوەیكی ئلیكترونی ڕۆژنـــامـــی ھشتا 
ھوا و كش چونك نگرتووە، بخۆوە جگیری
،گۆڕاندای ل بــردەوام كلیكترۆنییئ گشتی
بۆ گشتی ئاراستیكی چند دەكرت بــم

وەك: بكرت دەستنیشان
ڕۆژنــامــگــری  تكنلۆجی:  ئاراستی  -١
تكنلۆجییكان تواناو  ل سوود  ئلیكترۆنی
سروشتی ناوەڕۆكی ڕگیوە لو وەردەگرت و
ستاتیكییكان گپ ــدەكــات، ــاری دی كیامپ
نوان ل كارلكی پیوەندییكی ــادەن ن بــوار
ببت دروست ئلیكترۆنیدا ڕۆژنامی خونرو
ك و جووەكان دینامیكی گی پوانچپ ب
برزی توانای ھۆی  ب ڕووەوەو  چندین ل
ــرزی ب ئاستكی بـــوارەكـــوە تكنۆلۆجیای
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دەھنت. بدی كارلك
ئاراستی دەرھنری: ڕۆژنامگریئلیكترۆنیڕووگیكی  ٢ـ
لگڵ بكارھنر ھسوكوتی بواتای ،یھ ناوەندی كارلكی
ئازادییوە بوپڕی زانیارییكاندا و ھواڵ و دەق ناوەرۆكی
ھروەھا  بابتكان)  لسر  قسكردن و پگكان  ل گڕان )
دەكاتوە گفتوگۆ دەروازەی ئلكترۆنییكان ڕۆژنام پگی
گشتییوە ببرژەوەندی پیوەست  گرنگكانی  تباب لمڕ
بكارھنر بۆ بواریش كات ھمان ڕەھندەكانییوە، بھموو
ڕۆژنام ناوەڕۆكی برھمھنانی ل بشداری ك دەڕەخسنت

بكات. ئلیكترۆنییكاندا
ئمۆ  سرەكی نموونی شواز ئابووری: دوو ئاراستی ٣ـ
خۆڕایی دەستنیشانكراوە، نموونی ڕۆژنامگریی ئلیكترۆنی بۆ
ئلكترۆنیكوە گپ ناوبانگی ب بستن پشت و ناوەڕۆك بوونی
و بكارھنان كاتی ل لبشداربوو  پارە  وەرگرتنی نومونی

.كلیكترۆنییئ ڕۆژنام ل ناوەرۆكی وەرگرتن سوود
ڕاگیاندن، پرسی گرنگكانی دونیای ئمۆی پرس ك لكی
بھز ڕكبریكی ك ،یاندنڕاگ جیاوازەكانی ھۆكارە ئایندەی
ھر كاریگری و  ڕۆڵ مانوەی  پناو ل  ،یھ نوانیاندا  ل
دەوری برجستبوونی زیاتر یكك الوازبوونی دا، یككیان
شوە ڕكخستنوەی دووبارە لڕگی دەكرت، بدی دی ئوی

ئامانجكاندا. گۆڕینی و
لبارەی  میردۆخ)  (روبیرت  ڕاگیاندن ئیمبراتۆری گــورە
بسرچوو. ڕابردوو دەت: ڕاگیاندنوە كاری ئایندەی ڕابردوو
كرزەیلبووم ئلیكترۆنی ڕۆژنامگری مردن. یان گۆڕان یان
لرزین و شــۆك تــووشــی تقلیدییكی زییكاغ  كۆشك
چرخی زینی وای ك لبرەبیانی باوەڕی كردووە، میردۆخ
نویكاندا، زانیاریی ئیمپراتۆریتی سردەمی یان زانیارییكان،
بكات پشوە سیری بخونتوەو ئایندە چاكی ب دەتوانت
مترسیدارە دژوارو و سخت دەت" ھروەھا دواوە نك
تكنلۆجیای گورانی گۆڕانكاریی ئو سیركردنی بكم
یان بكن وران وتك كدەتوانن ھناوە، بدیان زانیارییكان
ك وای باوەڕی ئو كۆمپانیایك، ب دەگات تا بكنوە دروستی
دەسنرتوە چرخی كۆنی ڕۆژنامگری ل كم كم دەست

دەسپردرت. ڕۆژنامگری نوی بنوەی
ــامــی ڕۆژن گرنگكانی ھـــرە  تایبتمندییی لــ یكك 
دەكاتوە جیای ڕاگیاندن تری ھۆكارەكانی ل ك ئلیكترۆنی
كۆمپیوتر، شاشی لسر زانیاریی و ھواڵ پیشاندانی شوازی
ترەوە سرچاوەی چندین ب لینكوە فرمانی ڕگی ل ك
ڕۆژنامی بۆ خونر پشوازی ل سیفتش ئم بستراوەتوە،
ب ئلیكترۆنییكی  نموون كاتكدا ل دەكاتوە  كم كاغزی
پی خونر ئینترنتوە تۆڕی  ڕگی  ل خۆڕایی و ئاسانی

ــــ ل یــــــــكــــــــــــــــك
نــــــــدیــیــتــــــــمــتــایــبــ
ــی ــان ــك ــگ ــرن ــــــرە گ ھ
ئلیكترۆنی ڕۆژنــامــی
ــی ــان ــارەك كـــ لـــ ھــۆك
جیای ڕاگیاندن تری
ـــوازی شـــ ـــــاتـــــوە دەك
ھــــواڵ ــی ــدان ــان ــش ــی پ
لــســر ــ ــی ــاری ــی زان و 
شــاشــی كــۆمــپــیــوتــر،
فرمانی ڕگی ل ك
چندین  بــ لینكوە
تـــــرەوە ـــــاوەی ـــــرچ س
ئــم بــســتــراوەتــوە،
پشوازی ل سیفتش
ڕۆژنــامــی بــۆ خونر 
كمدەكاتوە كاغزی

،،

،،
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دەگات.
ژر ل دوایی بم  ك ڕاپۆرتك پی ب
یاندنییڕاگ ھۆكارە (دۆخــی ناوونیشانی
واشنتۆن ل ٢٠٠٦)دا سای ھواییكانی
پــیــمــانــگــاو بـــوكـــرایـــوەو ژمــــارەیــــك
كاری ب پیوەندیدار لكۆینوەی ناوەندی
تدا بشداریان ئمریكا   ل ڕاگیاندنوە
مردنی ــای (ســرەت  بــ  ٢٠٠٥ سای ــرد، ك
پكراوە،  ئاماژەی كاغزی)  ڕۆژنامگریی
ك ڕووبڕووی كزبوونی ڕوانگی ئو ل
ئمریكا گورەكانی ڕۆژنــامــ ل ھندك
 تــایــمــز) ك (نــیــیــۆرك ،وانـــلـــ بـــووەتـــوە
پیامنرو ٦٠٪ی ل زیاتر دەستبرداری
ئنجلۆس ـــۆس (ل بــــووەو ــركــان ــن دەرھــ
 ٣٠ سرپرشتی ك الیدر) تایمز) یان (نایت
ك ئمریكی دەكات ڕایگیاندووە ڕۆژنامی
ڕووبڕووی گرفتی ماددی گورە بووتوەو

ئامادەی پشككی بفرۆشت.
ئلیكترۆنی ڕۆژنـــامـــگـــریـــی گــرنــگــی 
بابتكیسرەكی وەكو ئمۆ ك وایكردووە
ل ڕۆژناموانی و ڕاگیاندن پویستی و
پویستیكی وەكو ڕۆژئاواییكاندا زانكۆ
و ڕاگیاندن پیشسازی بواری ھنووكیی
ڕۆژنامگرییكان مرھب كردنی بازاڕ ب

بخونرت..
ڕۆژنامی ھشتا ئوەشدا لگڵ بم
ل ھــنــدــك كـــاغـــزی بــپــــی بــۆچــوونــی
و ســنــگ ــدن ــان ــی ڕاگ پــســپــۆڕانــی بـــواری
(سمیر ھــروەكــو ،یــھــ خــۆی قورسایی 
گشتی  ــی دەســت ــری ــوەب ڕــ ســرحــان) ب
ئزموونی ڕوانگی   ل میسر نووسرانی 
كڕۆژنامگریی باوەڕیوای كاریخۆیوە
بكو یك نین، دژی كاغزی ئلیكترۆنی و
و ھاوكاری دەكرت یكترن،  تواوكری
بت، ئاراستیی دوو نوانیاندا ل گۆڕانكاری
خۆیانیان  ب تایبت ئرككی یكو  ھر
ھردوو نوان ھاوكاری ب شانو لسر
ئنجام ب باشتر چاكترو دەكرت وازەكش
و  مامۆستا نصار)  (سھام  ھروەھا بگات،
ئادابی كۆلژی ڕاگیاندنی بشی سرۆكی
 ك دەكاتوە ئوە لسر (حلوان) جخت

و ئلیكترۆنی ڕۆژنامی نوان پیوەندی
و بیكوە بیكگیشتن ل جۆری كاغزی
بكو وركــابــری، ملمالن نــك گونجان
جگرەوەی ئاسمانییكان بڕكبرو ناك

ئدات. لقم كاغزی ڕۆژنامی
الین) اون (اسالم سرنووسری جگری
و كــاغــزی ــی ــام ڕۆژن كــ ـــاوەڕی وایــ ب
زیاتر ڕاستگۆیی و بابتی الینی چاپكراو

دەكات. ڕەچاو ئلیكترۆنی ڕۆژنامی ل
و ھــــگــرتــن تــوانــای ھـــرزانـــی نـــرخ و
باشكانی سیفات  بــ بــئــرشــیــفــكــردنــی
ڕۆژنامی كاغزی لقم ئدات. ئگرچی
و  ئلیكترۆنی ڕۆژنــامــی السید)  (حسام
كاغزی دەزانت، جگرەوەی ت برنئینت
ك ــوە ــوە دەكــات ئ ــم جخت لــســر ب
نتوە لسر كاغز نبت دروست نابت.
(الشعب)ی ــی ــام ڕۆژن ســرنــووســری
ل كــ لكۆینوەیكیدا لــ ئلیكترۆنی 
ئلیكترۆنیدا ڕۆژنامی كۆنگرەی یكمین
پشكشی  قاھیرە ل و ٢٠٠٤/٨/٩ دا ل و
ئلیكترۆنی (ڕۆژنــامــی نــاوی ب كــردووە
ڕاگیاندنی ":ـــ دە دەسلمنی).  بــوونــی
زۆر بسرچاوەیكی بــووە ئلیكترۆنی
ئوكسیكۆمپیوترو گرنگیزانیارییكان،
كاغزی ڕۆژنامی ھبت، ئینترنتی ھی
ڕۆژنامی ك وای باوەڕی ھروەھا ناكت،
ھۆكاری دوو وەكو كاغزی و ئلیكترۆنی
بكو نــاكــن، ــز  ڕەف یكدی بــوكــردنــوە
یكتر كرداری جاریش ھندك و كشبپ
ھــروەھــا وە دەدەن. ئــنــدام ــردن ــواوك ت
ھندك لكۆینوەكیدا ل عبدالمنعم)، (عامر
بگیك، وەكــو پدەكات، ئاماژە  ھۆكار
جی ناتوانت ئلیكترۆنی ڕۆژنــامــی  ك

:وانل بگرتوە، كاغزی ڕۆژنامی
خونر الی  زۆر متمانیكی بوونی ـ
ك زانیارییانی و ھــواڵ بــو ســبــارەت 
ب بودەكرنوە كاغزیدا ڕۆژنامی  ل

لگڵ ڕۆژنامی ئلیكترۆنیدا. براورد
بۆ ڕۆژنام ئابووری الوازی پشتیوانی ـ
ڕیكالمی نــبــوونــی و ئلیكترۆنییكان

بۆی. ئابووری داھاتكی وەكو سوودمند
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ڕۆژنامی ل بابتیبوون  الینی زیاتری ڕەچاوكردنی ـ
كاغزیدا.

دكتۆر  و، (سنعا)  زانكۆی ل راگیاندن كۆلژی ڕاگری
ڕۆژنامگریی بــۆ خوندنوەیكدا لــ عقبات)،  (أحــمــد
كۆسپ كۆمك ـــوەی ئ ــاش پ لــیــمــن، ئلیكترۆنی 
ڕووداوداو ل شونی ئامادەگی دەكات، وەك دەستنیشان
زانستییكانی بنما ڕەچاونكردنی و ھواڵ داڕشتنوەی
ڕاگــیــانــدن. نــوــی تكنۆلۆجیای بكارھنانی ــای  ــوان ت
ڕۆژنامگری گــورەیــی  ھنگاوە ئــو  ســـرەڕای ھتد، 
خرایی ل ك دەستكوتانی ئو وەكو ئلیكترۆنی ناویتی
و كات ب پابندبوونی و زانیاری و ھواڵ بوكردنوەی
نیانتوانیوە سد  لسدا ھشتا كردووە. پیادەی  شوندا
ڕۆژنامی چونك ئاسایی، ڕۆژنــامــی  جگرەوەی تبب
و پڕەكان ھدانوەی توانای وروژنرترەو كاغزی
و ئاسانترە ونكان سیركردنی و زانیاری خوندنوەی

.یھ سرنجاكشتریشیان نخشسازیكی
نـــاوەنـــدە ــــــی زۆرب لـــ بــشــــكــی تــــری بـــابـــتـــكـــدا
لكۆینوەی گفتوگۆو سرگرمی ڕۆژناموانییكان،
كاغزییوە، ڕۆژنامگری ئایندەی  بــارەی ل زانستین
پسپۆڕان و زانایان پداوە، ئاماژەمان پشتریش كوەكو
توانای ل باس ھندكیان ،یھ بارەیوە لو جیاوازیان ڕای
ئلیكترۆنیش جۆری  جۆری ئاسایی دەكن و خۆڕاگری
.ندەگوزەر ھشتا سانی مندای ك دەكن وەسف بوە
گورەی مترسییكی داھاتوودا ل سانی ك واتایی بو
دەكات، دروســت كاغزی  ڕۆژنامی لسر  لناوچوون 
بۆ یھ فراوان ڕووبركی ك وای باوەڕیان تریش ھندكی
بگشتی ئایندەییكانیش، و ھنووكیی گریمان خۆی گرتن
ھونرەكانی ئاییندەی سر  ل كاریگر ھۆكاری ھندك

وەك: پدەكن ئاماژە ڕاگیاندن،
ل ڕاگــیــانــدن ھونرەكانی ل زۆرــك ــردەوامــی  ب ١ـ 
نــگــۆڕەوە، دیاریكراوو ژمارەیكی ب بــوون پیوەندی
بوونوەی كم دەبت ھۆی ئنجامدا ل ك لبشداربووان،
الوازی ھۆی تدەب ئوەش و كات تپڕبوونی ب زیاتریان
ڕكبری  ل توانایی ب و زەرەرمندبوونی و داھات  ل

ھاوشوەكانیدا. بتوانا كۆمپانیا
بۆ برچاو داراییكی گیاندن، كۆ ب ھۆكارەكانی ٢ـ
كاتكدا ل ترخان دەكن، زانیاری ھواڵ و بوكردنوەی
یلسم ئو زانیاریدا بدەستھنانی كۆكردنوەو بواری ل
بوونیان الواز ھۆی تدەب ئوەش وەرناگرن، بھند زۆر
لدەستدانی و زانیارییكان بھزی سرچاوەیكی وەك

بشداربووانیان.

ـــــدە ـــــاوەن ـــــــــــی ن زۆرب
ڕۆژنــــامــــوانــــیــــیــــكــــان،
ــۆو ــوگ ــت ــف ســــرگــــرمــــی گ
زانستین لــــكــۆــیــنــوەی
ـــدەی ـــن ـــای ــــــــارەی ئ ــــ ب ل
كاغزییوە، ڕۆژنامگری
ئاماژەمان پشتریش كوەكو
پسپۆڕان و زانایان پداوە،
بارەیوە جیاوازیان لو ڕای
ل باس ھندكیان یھ
جــۆری ــای خـــۆڕاگـــری ــوان ت
جۆری ئكن و تقلیدی 
وەسف بوە ئلیكترۆنیش
سانی ھشتا ك ــن دەك

ندەگوزەر مندای

،،

،،
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ناوەڕۆكی و گرنگی نكردنی ڕەچــاو ٣ـ 
ھۆیپخشی ب بابتكان زانیاریو و ھواڵ
ھرچی پرسی ڕۆژی و شو و بردەوامی
ببشداربوو زانیارییكان گیاندنی خراتر
سبارەت متمانیك ب ھۆی تدەب ئوەش

ناڕاستییان. و ڕاستی ب
ســــتــــانــــداردە پــــــــــوەرە ـــــاوازی  ـــــی ج ـ 
ــی ــكــردن ــا ڕووم بــۆ ڕۆژنــامــوانــیــیــكــان
ــك ی نــــاو ـــ ل ــــــــــان، تـــنـــانـــت ڕووداوەك
ب نــمــوونــ ڕــگــدان دامــــزاروەشــــدا بــۆ
و ھونرك ل ھواك بــوكــردنــوەی
تری بابتكی ل بوكردنوەی ل ڕگرتن
ناوەندی یان كۆمپانیا یان دامزراوە ھمان

ڕاگیاندندا.
مانوەو بــارەی ل گرنگ پرسی  ــم ب
پیوەندی ڕاگیاندن  بردەوامی ھونركی
ھر ھونركی ،یھ الینی ئابووریوە ب
نرخ ڕاســتــوخــۆ ــدن نــتــوانــــت ــان ــی ڕاگ
دیاریكراوەكانیپیوەستببشداربووانوە
بۆ ببت پگیكی باشی بھنت و بدەست
گشی بگومان ا ئو ڕیكالم و پوپاگندە

دەكوت. و دەكات داكشان ل ڕوو
ئوانی نوان ل الوەكی بوونی شڕی ـ
ڕاگیاندنوە بابتی ڕگی ل ھوئدەن ك
و دابنن گشتی ڕای لسر كاریگری
ب ھدەستن  پیامنرانی  كارمندو  ئو 
زۆرجار ئوەش ك زانیاری، ڕوماكردنی
و داواكــــاری ھــۆی گــۆڕانــكــاری لــ تدەب
ستراتیجی و الیك ل بشداربووان خواستی

ترەوە. الیكی ل كتباب كاركردنی
ڕۆژنامگرییوە، ئایندەی بارەی ل ھر
 The) الین ل ك بوكرایوە ڕاپۆرتك 
٢٠٠٦ەوە ب state of the news Media
واتای(دۆخیھۆكارەڕاگیاندنھواییكانی
 ل بــاســی ئــامــادەكــرابــوو،  (٢٠٠٦ ســاــی
ئمریكییكانی یاندنییڕاگ ھۆكارە سرجم
و ــۆڕە ئیزگیی ت ــامــو ڕۆژن لــ كــردبــوو، 
ڕۆژنامگریی ھروەھا و تلفزیۆنییكان
ئو ئینترنت، ــۆڕی ت ســر ئلیكترۆنی
با پــرۆژەی (پیمانگای الین ل ڕاپۆرت
ھبوو پیوەندییكی ك ڕۆژنامگریدا) ل

كۆۆمبیاوە ڕۆژنامگری زانكۆی بدۆخی
ــك ــارەی ــشــداری ژم ــب ب ــوو، ــراب ــادەك ــام ئ
پیوەندیدار لكۆینوەی ناوەندی پیمانگاو
ڕاپۆرتكی ڕاگیاندنوە ل ئمریكا. بكاری
ھزار   ١٧٨ ل زیاتر   ك بوو گــورە  زۆر

خۆگرتبوو. ل وشی
نك كــرد باسمان پشتریش ھـــروەك 
ــ ــام ڕۆژن بــــكــو ڕۆژنـــامـــ بــچــووكــكــان
لۆس تایمز، (نیویۆرك وەك گورەكانی
ریــدەری نایت كۆمی  تایمز،  ئنجلۆس
ـــی بــشــداربــووانــی ــی)، زۆرب ــوان ــام ڕۆژن
لدەستداوە، دواییدا سای چند ل خۆیانیان
،نیی ڕۆژنام  ب تایبت تنیا  ترس ئو
بناوبانگكانیشی گــۆڤــارە  زۆری بكو
یوئیس نیوزویك،  (تــایــم،  وەك گرتۆتوە
بوونوەی كم ھۆی ب تایم نموون بۆ نیوز)،
دابشبووەكانی، ژمــارەی و ڕیكالمكانی
 ٢٠٥ ــ ل ــر ــات زی ــوەی ــردن ــك ــم بــیــاری ك
ل خۆی ك بنیشیدا دا، خۆیی كارمندی
گۆڤاركوە تنیا دەركردنی كۆمپانیایكی
ڕاگیاندنی (كۆمپانیایكی بــۆ بــگــۆڕــت
لو  ك رنجس جی ئــوەی بابت)  فرە
(شھادەی نووسینی ل بــاس ڕاپــۆرتــدا، 
كــراوە،  تقلیدییكان ڕۆژنام بۆ ــات)  وەف
گولدستین) ڕاگری  (توم وتی ب ئاماژە ب
ئگر  " دە كۆۆمبیا ڕۆژنامگری كۆلیژی
و نیت بسردا گۆڕانكاریان ڕۆژنامكان
پشكوتوویی جیھانی لگڵ خۆنسازنن

نامنن". دەچن و ئوا تیا ئمۆ
نوێ بــۆچــوونــی شــش ــو ڕاپـــۆرتـــدا ل
زۆر   ٢٠٠٦ سای ل ك بــوكــراونــتــوە
بۆ پشبینییك  وەكــو پدانن  گرنگی جی
ل ــامــگــری ڕۆژن و ڕاگــیــانــدن ئایندەی 
گۆڕانكاریی بدواداچوونی چوەی چوار

چاوەڕوانكراوەكاندا.
ك ـــ ـــوەی ئ ـــوون ـــۆچ ب دیـــارتـــریـــن  ١ـ 
ب ڕاگــیــانــدن ژمــارەیــكــی زۆر ھــۆكــاری
دەكن، لگڵ بچووك ڕومای ڕووداوكی
و پخش شونی و ھۆكارەكان زیادبوونی
ھر جماوەری ھواكاندا، بوكردنوەی
كمبوونوە ل ڕوو  ھۆكاران لو یكك
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كارمندەكانیشیان چۆن و ھروەك دەكن،
بۆی دەبت ،یھ ئگری كمبوونوەیان
بدرت گورەكان نگشپب گرنگی زیاتر
ئــابــووری كــاریــگــری  كــ (كاترینا)،  وەك

ھبوو. جیھان لسر
دووەم بـــۆچـــوونـــی بـــ ســــبــــارەت  ٢ـ 
زیــاتــر كــ ڕۆژنــامــانــی ــ كــ ئـــو ــوەی ئ
نــمــان الوازی ئـــگـــری  ـــــــڕووی  رووب
شــارە دەبــنــوە، ڕۆژنــامــنــاوخــۆیــیــكــانــی
كــۆتــایــی لـــ كـــ ـــی ـــوان ـــن، ئ گـــورەكـــان
بــوون، كاریگر زۆر بیستمدا چــرخــی
ل ڕووی و ڕۆژنامانئ ك ئوەی لگڵ 
دەبت ،نیی گرفتیان مرۆییوە و مــاددی
سردەمدا گۆڕانكارییكانی لگڵ خۆیان
شون برژەوەندی ئاراستی ب بسازنن

دەوروبریان. و
پارزگاریكردن باوەڕی ل كردن داكۆكی ٣ـ
ـــــزراوە دام ــ ل گشتی بــــرژەوەنــــدی  ــ ل
رووبـــڕوو دواجـــار دیــارەكــانــدا،  میدیایی
كارگی بڕوەبری لگڵ بوونوەكیان
ئو و دارایـــی بشی  ژمریارییكانی  و 
شكستیان نبوو ئاكامكی ــدا دامــزراوان
 ٢٠٠٥ ل ســاــی چــۆن خــــوارد، ھــــروەك
كاری مریكا لئ دیارترین سرنووسرانی
(جۆنكارول) سرنووسری  ڕۆژنامگریدا
دروستبوونی  پاش تایمز)  ئنجلۆس (لۆس
برپرسكانیدا لگڵ ئیداری ناكۆكییكی
ئسترەیكی ھــروەھــا خــرایــوە، دوور 
 A) تۆڕی ل كابل) (تید وات ڕاگیاندن تری
دوور شوە ھمان ب تلفزیۆنی (B C

خرایوە.
بۆچوونكانی ل چــوارەم بۆچوونی ٤ـ 
تقلیدی میدیای وەیئ ئمریكی ڕاگیاندنی
نانداھ بــرەو خرا زۆر ھنگاوی  خۆی

دەنت. نوكان كنۆلۆجیت
ب ی كوانم، ئنجوەكو بۆچوونی پ ٥ـ
لسر دەكرن ناوزەد ھواڵ كۆكرەوەی
،گوگ) پگكانی وەكــو ئینترنت تــۆڕی
پدانی  شگ بۆ دەكن ئامادە یاھو) خۆیان
ھاوڕك بمبستی پیداویستییكانیان 
خواستی ــڵ  ــگ ل ــان ــی كــاركــردن ــا  ــاوت ھ و 

بكارھنراندا. و بشداربووان
جیھانی بـــارەی  لــ پــرســی ســرەكــی ٦ـ 
ششم بــۆچــوونــی وەك ــانــدنــوە، ڕاگــی
ڕۆژنامی ھتاوەكو چندە پویست كاتی
بۆ بــگــۆڕــت خــۆی بتوانت  ئلیكترۆنی
توانای ك گورە ئابووری سرچاوەیكی
ھبت بــاشــی دارایــیــكــی بدەستھنانی
ناك و تقلیدی   ڕۆژنــامــ لــ ھـــروەك 

دەكرت. دەرك تلفزیۆنییكاندا
ڕۆژنامی بۆ چاوەڕوانكراوەكان سیناریۆ

نودا چرخی ل چاپكراو
ئاییندە: ڕۆژنامنووسی ١ـ

س پشبینی ئایندەدا ل زانستی خیای ـ
: وەك دەكات ڕۆژنامنووس جۆر

ھروەكو ئاسایی ڕۆژنامنووسكی أـ
و كۆدەكاتوە ھواڵ ك بیستم چرخی

دەینووستوە.
لسر نائاسایی ڕۆژنامنووسكی ـ ب
یان كۆمپیوترك، مرۆڤكی ڕۆبۆتی شوەی
بگرتوە. ئاسایی ڕۆژنامنووسی جی ك
شارەزایی ھۆی ب ك خونر خودی ـ ج
ڕاگیاندنوە تكنلۆجیای  بكارھنانی  و
ئنجام ڕۆژنامنووسیش ئركی كات ھمان

ئدات.
سیناریۆی  جۆر ئایندە: س ڕۆژنامی ٢ـ

دەكرت: پشبینی بۆ
ـــیـــشـــســـازی پ لـــــگـــــڵ ھـــــاوكـــــات  ـ 
كـــاغـــزی ـــكـــراوی ــــامــــگــــری چـــاپ ڕۆژن
چوارچوەی ئلیكترۆنیدا، ڕۆژنامگری
خزمتگوزاری كاری بینراوەكانیش ناك
بواری ل تایبتی ب ئدەن ئنجام خۆیان
وتاندا لو زیاتر چاپكراودا، ڕۆژنامگری
خوندەوارو ھشتا دانیشتوانیان ڕژەی ل

ھژارن.
چاپكراو ڕۆژنامگری وەرگرتنی سوود ـ
تكنلۆجیای و ئینترنت تۆڕی ل كاغزی و
ڕۆژنـــامـــگـــری ـــو ڕاگـــیـــانـــدن، ھـــروەك
تگوزارییخزم ــی ــزۆرب ل ئلیكترۆنی
یان دا، گیاندنییكان و ــری ــن ــ دەرھ
خودی وەكو تۆڕ لسر  بوكردنوەیان 
ك كۆپیكراوەیی، ب چاپكراوەكیان دانــ
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ئلیكترۆنی رۆژنامگریی

دەكرت. پیەو پشكوتوودا تازە وتانی ل شوازە ئم زیاتر
ڕۆژنامگری كاریگری و ڕۆڵ الوازبوونی  ئگری ل بریتیی سیم سیناریۆی ـ
و ڕاگیاندنی تگوزارییخزم بۆ ئلیكترۆنی ڕۆژنامگریی ب برەودان زیاتر و كاغزی
و دەركوتنی بوارەكوە پشكوتووی تكنلۆجیای لڕگی و زانیارییكان ھواگری
 News paper on ـ خواست پی ب ئلیكترۆنی  ڕۆژنــامــی  " وەك ڕۆژنامكانی
ب بشداربوو ك ،(Interactive news paperـ كارلكی (ڕۆژنامی Demand) و

وەردەگرت. ناوەرۆككیان ل سوود خۆی ئارەزووی

سرچاوەكان:
المجلة ايالف، صحيفة عن تطبيقية دراسة العربية، الصحف االلكترونية شـومان، د.محمد -١

القاهرة، اكتوبر،٢٠٠٣م. االعالم، لبحوث المصرية

السعودية، ابراهيم، تعريب د.م.سرورعلي االنترنت، و واالتصاالت الحاسـبات كابرون، -٢

الرياض،٢٠٠٥.

الكتاب،يوليو والتطبيق،عالم المفهوم النشـرااللكتروني محمد، اماني صالح، ٣- عمادعيسـي

١٩٩٨م.

دكتوراه، اطروحة العربي، الوطن في الفيصل،الصحافةااللكترونية عبداالميرمويت مشتت -٤

االعالم،٢٠٠٤م. كلية بغداد، جامعة

كلية ماجسـتير، رسـالة االنترنت، لشـبكة االعالمية الوضيفة الدناني، ردمان عبدالملك -٥

بغداد،١٩٩٩م. جامعة االداب،

الصحافة المنشـورة في االنترنت في االخبارية المـواد المحمداوي، كاضم كاصد ٦- هنـاء

االعالم،٢٠٠٣م. كلية بغداد، ماجستير، جامعة رسالة العراقية،

یكم ،  اصغركيا، چاپـی اليكترونـي، ترجمة علـي نـگاري روزنامـه وارد، ٧- مايـك

تاران،٢٠٠٠م.

القاهرة،٢٠٠٧م. الطبعةاالولي، االلكترونية، الصحافة عبدالواجدامين، د.رضا -٨

، بيروت االولي، الطبعة التكنو_اجتماعيـة، والمنظومة رحومة.االنترنت محمـد ٩- د.علـي

يوليو٢٠٠٥م.

االثنين ايالف:عدد١٩٥٩، الورقية، يهز زلزال االلكترونية الصحافـة دارغوس، بلقيس -١٠

١٣/اكتوبر/٢٠٠٦م.

ھولر.    سالحددین- * مامۆستا ل زانكۆی
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یاساییكانی رۆژنامنووسیی ئخالقی و بنما
مھرپروەر مھدی ئینگلیزییوە: ل وەرگانی

تــوانــایــی مـــانـــای ت بـــر دەســـــگـــئـــ
ئوا ،ب  دیك كسانی لسر كارتكردن 
لرادەبدەری دەستكی ئازاد چاپمنی
دیــمــوكــراتــیــدا، ھــیــ. لــ كــۆمــــگــیــكــی
مافی گشتیی ــ ب ھــــواڵ راگــیــنــكــانــی
ھواك لالین ئوەی پش یوەیان ھئ
راپۆرتكی بكرتوە، پشتراست دەوتوە
بۆ ــدا ــان وت زۆربــــی لــ ــو بــكــرــتــوە، ب
پشبینی یاسایی پشتیوانیی رۆژنامنووسان
برپرسایتیشی ماف، بوونی بم كراوە.
یكمین رۆژنامنووسان بۆ دت. لگدا
ئـــازاددا، كۆمگیكی لــ گــرنــگ ئــركــی 

.واھ بالینانی و راپۆرتی ورد
و بنما كۆمك ئخالقییكان بنما
دەستنیشان كردەوە رەوی ك روشونن
پگی تایبتیی یاسا ك ل شونك دەكات.
بنما نــابــ)كــان دیـــاری دەكـــات، و دەبـــ)
بكن. چ دەبــ دەن پتان ئخالقییكان
تاككسی، ئخالقی بپی بھای روشونی
گرتووە فۆرمی و ئخالقییكان كۆمیتی
ل .یــھــ بگھنانوەدا لــ ریــشــی و 
ئخالقییكان، ب پی بنما بیاردان راستیدا
ل ینۆرمان ئــم بكارھنانی مانای  ب

رۆژاندا. چاالكیی

سای  ل ك پك(١)  شاپۆلت بیاننامی 
رگایك  وەك ئمریكا كیشوەری ١٩٤٤ ل
ئازادیی ل گوشار لگڵ رەكانربب بۆ
پسند زەوی گۆی باكووری ل رادەربین
رۆژنامنووسی ك دەخــات دەری كــراوە،
سركوتنی بۆ ئخالقییكان بنما  پی ب
شتكی ھــواڵ راگینكانی درژخاینی

.ویستپ
بم پیوەندیی چاپمنی پگی و بایخ
راستی، ب پابندبوون  :یھ ھۆكارانوە 
پاراستنی ھواڵ، دروستیی بدواداچوونی
ب پابندبوون و بینی واقیع و عــداــت
ریكالمدا. و ل نوان ھواڵ دانان جیاوازی

و ئخالقی خبای و  رز  بدەستھنانی
مانئ ،ب زۆرەملی ب ناتوان پیشییكان
و رۆژنامنووسان تایبتی برپرسایتی
مئ ئــازاددا، كۆمگی ل راگیاندنكانن
پاداشت كۆتاییدا  ل ك گشتیی بــیــروڕای 
رۆژنامنووسیدا ل دەكات. دیاری سزا یان
ھندك دەدات، رەنگ ئخالقی روو ھی
پشكش ساخت زانیاریی  ھوانران  ل
ل سرنووسرەكان ل ھندك یان بكن
وەربگرن پارە  جۆراوجۆرەوە سرچاوەی 
ركالم ھواڵ، ئۆرگانكانی ك ئوەی یان
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كاتك بــوبــكــنــوە. ـــواڵ بــ شــــوەی ھ
گشتیی بیروڕای روو بدات ئوتۆ رووداوكی
ناوەندەكانی ل ك ئو شتانی خۆیتی مافی
پــرســیــارەوە. ژــر نبخ دەبــیــنــن ھـــواڵ 
پچوانی ب رۆژنامنووسان ئوكاتی
ھموو دەكن، رەفتار ئخالقییكان بنما 
زیان ھواڵ ناوەندەكانی و رۆژنامنووسان
دروستیی ئوتۆ، رەفتاركی چونك دەبینن،
رۆژنامنووسی پیشی تواوی راستیی و
ب كاتك زیــان پــرســیــارەوە. دەبــاتــ ژــر
بگومان دەگـــــات، رۆژنـــامـــیـــك پــــگــی 
ئۆرگانكی ئابووری بردەوامبوونی توانایی

پ دەگات. ھوایش زیانی

ئخالقی روشونی
ــووســری ن و ھــواــنــیــری كــۆچــكــردوو
ھــــرســی(٢) كــ ھــواــی  جــۆن بــنــاوبــانــگ،
ھیرۆشیمای ئتۆمیی ھرشی ب پیوەندیدار
پیرۆز یاسایكی ـــی: دە بــوكــردۆتــوە،
ــووســر ن ،یـــنـــووســـیـــدا ھـــرۆژنـــامـــ لـــ
كاتی ل .ندابھ شتك خۆیوە ل ناب
رست ئــم ــ دەب بابتك بــوبــوونــوەی
ساخت بابتكان  ل یك  ھیچ بنووسرێ:
پابندی ك رۆژنامنووسانی ئو نین".
خك بۆ  قس ئخالقییكانن نوشور
بوون شونیكدا ل نان یان و ھنابستن
ھموو لــ نــبــوون. لی لــ راســتــیــدا  كــ
دزیــی و  ساختكردن جیھاندا شونكی 
ســتــانــداردە ئـــدەبـــی، لــبــرچــاونــگــرتــنــی
بم ،یھ رۆژنامنووسی بنرەتییكانی
نین. ئــاشــكــرا  میشھ ھــــكــان ھــمــوو 
گوشاری ژر ل بردەوام رۆژنامنووسان
و ریــكــالم ــی دەزگــاكــان ،ـــاوەن رۆژنـــامـــ خ
لسر جــار ھندك و گشتین ــیــروڕای ب
ئــوان ھــــدەكــون. ئخالقدا دووریــیــانــی
ل خۆیان  ك  یھ رەوتك  ب پویستیان 
تا بكن دەرباز  دوورییانان لو ھشتنوە 
و رۆژنامنووسی ئوان لسر شوازی كار
ب پویستیان ئوان .ب ئخالقییكان بنما
پرسی ب سبارەت بیركردنوە ل شوازك

تنانت بدا یارمتیان ك ،یھ ئخالقی
رادەستكردانی بۆ  شونك  ك كاتكدا ل
دروست دیاری دەكرێ، بیاركی كارەكیان
ل ریشی  وەیبیركردن شوە ئم  بدەن.
مانئ .یھ رۆژنامنووسیدا بنماكانی
ئنجوومنی ك سرەكییانن بنما ئــو
 ك پیشیی(٣)  رۆژنامنووسانی ئمریكی
،نووسییرۆژنام خۆبخشی ئۆرگانكی

دامزراوە:. لسری
بــوی  و بــن  راستییكاندا ـــدوای  ب  •  

بكنوە
كۆكردنوەی ل دەبــ رۆژنامنووسان 
بــ خــوش، ـــی زانــیــاری راپــــۆرت و راڤ

بن. و بور بالین
بگینن كمی خۆی النی ب زیانكان •
لــگــڵ ــخــالق ئ ــ ب ــی ــووســان ــن ــام رۆژن
و ھـــاوكـــارانـــی بـــابـــت ســــرچــــاوەكــــان، 
رزە، شایستی ك مرۆڤك وەك خۆیان

دەكن. ھسوكوت
• سربخۆ بن

ــوون ــادارب ــاگ ئ ــ ھــمــبــر مــافــی خــــك ل
بۆ ــ دەب ك ،كنییب و نــاچــاری تنیا 

.بھ رۆژنامنووسان
بن. برپرس •

خونران، ھمبر ل رۆژنامنووسان
یكتر برپرسن. بیسران، بینران و

یــكــمــدا پاراستنی  لــ روانــیــنــی  رەنــگــ 
دیــارە چــاو. پش تب ئاسان  نخا ئــم 
بن راستیدا دوای ب دەب رۆژنامنووسان
ل ھوای ك بگرن رچاوانس لو رز و
،مایانبن ئم ــی  زۆرب بــم وەردەگـــرن،
ئو ھــاتــوون. دژبـــری تووشی خۆیدا  ل
راستییكان دوای ك رۆژنامنووسانی
پ ئوتۆیان زانیارییكی رەنگ كوتوون
تاوانبار كسی ببنمای زیان ك بگات
ئۆرگانكی ل ھوانرك ئندامتی .نیبگ
ئاگاداربوون ھۆی تبب رەنگ نادەوتی
لگی پیوەندیدار  ئۆرگانی ك لپرسك 
ئو ئو لگڵ پیوەندیی بم برەوڕووە،
سربخۆییكی ل ڕەشھ رەنگ ئۆرگان
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.ب دژوار  خك بۆ راستییكی و بكات 
ئخالقی بیاركی گرتنی حاتدا زۆر ل
دروست و نوان ل ھبژاردن ب نیشانی
نوان ل ھبژاردن بكو  ،نیی نادروست
دن برچاو. دروست دوو ك ھر كشت

دەتوانن چۆن رۆژنامنووسان كوابوو
ل یكمدا قۆناغی ل بدەن؟ ئخالقی بیاری
ل خۆپاراستن كار، باشترین حاتدا ھندك
.كانخالقییئ گرفت لگڵ رووبڕووبوون
بنن بدەن بیار ھوانران رەنگ نو بۆ
ل بوكردنوە یان ھیچ گرووپك ئندامی
تیدا گــرووپــی  بــو  پیوەندیدار ھــواــی 
دیكدا حاتی  ل ببورێ. خۆی ئندامن 
ھاوسنگی بــدوای دەبــ رۆژنــامــنــووس
و ب دژبــرەكــانــدا  بنما نوان  ل باشتر 
گڕان ب گرنگی خۆیدا زەینی ل بردەوام
خك ب خزمت و راستییكان بــدوای

بدات.

ئخالقی بیاردانی
نــاوەنــدەكــانــی  ــ ل ھندك كــارمــنــدانــی 
نزمتر  پل كسانی تا برپرسان ل ھواڵ، 
كاتك ــــن. دەب ــــشــــواوی ســرل تــووشــی 
چــارەســر ك بــیــــشـــــان كــ پــرســــك ی
چ ك دەدا، بیار  بڕوەبر دەمنتوە، 
ئم ئرنی خای بگرتبر. كاردانوەیك
بیاردان، خرایی بۆ  دەگرتوە  شوازە
شوازە ئم .یەوانتاك شوازكی بم
بیاردانی پناوی  ل رۆژنامنووسان،  بۆ
بردەستدا نبل بڕوەر كاتكدا دروست ل
سوود ب برەوڕوون پرسك لگڵ ئوان و
ھواڵ ژوورەكانی زۆربی بۆی ھر .نیی
ك ھدەبژرن ئخالقی بیاری بۆ رەوتك
رۆژنامنووسان ھموو یارمتی و وردترە
بتوانن بیاری جیاوازدا رەوشكی تا ل دەدا

بدەن. دروست
رەوتــــــــدا ـــــم ل ـــاو ـــگ ـــن یـــكـــمـــیـــن ھ
خك زۆربی .كانشك دستنیشانكردنی
تووشی سرلشواوی ل كاتكدا ك دەزانن
دەروونی مترسیی ئاژیری دەبن، ئخالقی

لگڵ رووبـــڕووبـــوونـــوە ــدەدرێ. بــ ــ ل
دەب دروست ستھ ئم تایبت، رەوشكی
جۆرە بم كاتك .ئارادیل كشیك ك
دەدا باسی ئوەی ئازارتان ویستپ ،دەب
رككوتنی ئــگــری بھاگلك چ بكن.
ل ــووســی ــن ــام رۆژن بابتكی چ  ــ؟  ھــی
ئامانجی نــــوان لــ ـــر زۆرت مــتــرســیــدایــ؟
ئاۆزیی ئخالقی بابتی و رۆژنامنووسی
ئامادە بابتك  ك ھوانرك  دێ.  پك
كسكی ــوەی ئ پش خۆش پی  دەكــات
بم بكاتوە، بوی بكات، ئامادەی  دیك
بگرت. لبرچاو ئاسوارەكانیشی وستپ
راست نیی كتباب ك ئگر روون بتوە
بھا ناب رۆژنامنووسان بكرێ؟ چ دەب
ھنانی بدەست بۆ خۆیان ئخالقییكانی
الینی پھنانی شكست وەك دیك مبستی

بكن. پشل برانبر،
دەستنیشانكردنی پــاش ــر دوات ھنگاوی
ب زۆرتـــر ــیــاری كش، كــۆكــردنــوەی زان
سیاستكان باشترە. بیاردانی مبستی
تاوتوێ ھواڵ ژووری رنونی ھكانی و
كاری لسر پرسی بو و سبارەت بكن
بكن. راوــژ دیك كسانی لگڵ دەكــن
ھواڵ ژووری چاودرانی و ھاوكاران ل
پ كۆتایی لووە بم بكن، پ دەست
بۆچوونی ل وەرگرتن كك زۆرتر نھنن.
راستوخۆ لگڵ ك ئوانی ،سانی دیكك
پرس بو سبارەت بم نین، پرسكدا 

بسوودە. ،یھ زانیارییان
پزیشككان، پچوانی ب ك ئاگاداربن
ب ك ل رۆژنامنووسان ناكرێ چاوەڕوانی
.نیگن كسك  ب زیان  شوەیك ھچ
زیان راستقینكان، و گرنگ پرس زۆربی
ئم .نیدەگ خك ناوبانگی و ھست ب
رۆژنامنووسان بم حاشاھنگرە. پرس
خك رووبڕووكردنوەی ل خۆپاراستن ب
تا دەدن ھوڵ ناپوستدا مترسی برانبر ل
بگینن. خۆی كمی ب النی زیانكان رژەی
پونتر(٥)  دامــزراوەی  ل ك ستیل(٤)  باب
رۆژنــامــونــووســی ئخالقی بــ ســبــارەت 
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یھ پرسیارە بم ئۆگریی دەتوە، وان
بابتی و رۆژنامنووس  رۆی "ئگر  ك
روو چ بكرێ  پــ گۆڕكیان جــ دــخــواز

ھستكمان دەب؟" چ كاتدا دەدات؟ لو
ھوانرك بكن ئوە ونای نموون بۆ
خوار كوڕانی ك دۆزیــوەتــوە كارگیكی 
دەكن  كار رۆژك ٦ كاتژمر ١٢ ساڵ تمن
مووچی النی كمی نیوەی ل مووچكیان و
دەستوور كمترە. وتش لو پسندكراو
خوار كسانی كاركردنی ك داوە بیاری
 ٤٥ ل زیاتر كاركردن و یدەغق ١٤ ساڵ
دۆزینوە .نایاسایی حوتوودا ل كاتژمر
ھوانرە ئم ك یمانای بو یكارگ ئم
نلمدەیس ك ردەستدایبل بگیكی
وەردەگیرێ، بم مندان ل خراپ ككی
چ دەبــ ھــواڵ، ئــو پش بــوكــردنــوەی

.بزان زیاتر شتكی
بم ــارەت ســب راستییكان نووسینی
بدواوە ئاسواركی دنیاییوە ب یكارگ
پ زیانیان ھندك ئاكامدا  لــ كــ  ــ دەب
جۆرە لم بابتكی لگڵ  كاتك دەگــات.
ل لیستك ئامادەكردنی دەبــن رووبــڕوو
رەنگ ی كزراوانـــدامـــ ئــو نــفــرات و
و دابن لسر كاریگرییان تباب ئــم
رییانكاریگ ــم ئ تــاوتــوــكــردنــی پــاشــان 
بسرھاتی نووسینی دیـــارە ــســوودە. ب
لسر كاریگیی راستوخۆ یكارگ ئم
م پرسئ بم  ،دادەن كوڕان ئم ژیانی
كارگش خاوەن لسر بنما و كاریگریی
ئاسوارەكان، ل ئاگاداربوون ب .ــ دادەن
پشكشكردنی بۆ دەتوانن رۆژنامنووسان
تا ــدا بــگــڕــن ــل ــدی ب زانـــیـــاریـــی، بـــــدوای
و بكرێ باس راستیی  پی  ب بابتكیان 
ھوانر بكنوە. كــم  زیانكان ــژەی ر
ونی ل یكارگ بو سبارەت دەتوان
ل تا وەربگرێ كك ناوھنان ب ب مندان
بوكردنوەی ئنجامی  ك زیانك  رژەی

بكاتوە. كم دی، تد واھ ئم
ــی ــاردان ــی ب لـــ كــــ ــی ــن نــیــا وتــ ــ ــم ئ
دەتــوانــ ئــاســواری ك رۆژنــامــنــووســان

دیك پــرســكــانــی .دواوە بــــــ ئــخــالقــی ب
راپۆرت ھكوتی شونی و جۆر ل بریتین
كاریگریی دەربینی. شوەی ھروەھا و
گورە تیتری ب یكم الپڕەی ل بابتك
كورت لــ زیــاتــرە زۆر ـــورە، و وــنــی گ
پرۆگرامی .دیك الپــرەكــان ل چیرۆكك
چندین بوبوونوە پش ك تلفزیۆنی
زۆرترە كاریگریی دەكرێ بۆ ریكالمی جار
زۆرترە ئخالقیی ئاسواریی ئاكامدا ل و
كاتی لــ تنیا جــارــك  كــ راپــۆرتــــك  لــ

بودەبتوە. ھواكانیدا
بۆ جۆراوجۆرەكاندا قۆناغ ب تپڕبوون
رۆژنامنووسان ئخالقییكان، یاردانب
دادەن پگیكدا ل ھواڵ ئۆرگانكانی و
روون بكنوە. خۆیان ئاشكرا بتوانن ب ك
ك ئوەی شكردنوەی ب رۆژنامنووسان
دەتوانن چووە، بڕوە چی بۆ و كارك چ

بنن. دنیایی خك بدەست زیاتر
بیارە بــ بھا كــ ھـــواڵ ــی ــان ژوورەك
تانمبابوەئنیاییدب ئخالقییكاندەدەن،
بن، رووبڕوو كشیك لگڵ ئوەی پش
ل ژوورەكانی ھندك لسر دەكن. باسی
یك لــــدوای ــك ی ــوەی ــوون ھـــواڵ كــۆب
گریمانییكان بڕوە وتكھ بارەت بس
كراوەوە، زەینی ب رۆژنامنووسان دەبن.
خۆیان ھستی و دەكــن بیستن مشقی
خۆنگونجان لــگــڵ و  دەكـــن كۆنتۆڵ 
دەبورن، خۆ روانگكانیان ب ســبــارەت
لگڵ رووبڕووبونوە كاتی ل دەتوانن
بكار  كنیكانت ئم ئخالقییكاندا تباب

بنن.

رەفتارناسی یاسایكی كۆم
فــیــدراســیــۆنــكــانــی و  ـــجـــوومـــن  ـــن ئ
جیھاندا سرتاسری ل رۆژنامنووسی
ھناوە پك ئخالقییان یاسایكی  كۆم
ئندامی رۆژنامنووسانی ھسوكوتی تا
ئخالقییكان یاسا بكن. رنونی خۆیان
ئدەبی دزیــی  ل شتك، ھموو دەتــوانــن
چاكسازیی لــ و تایبتی كـــاروبـــاری  تــا 
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ژان كلود بگرتوە. نھنی كــاروبــاری تا 
راگیاندنی  زانكۆی مامۆستای برتران(٦) 
ئخالقییكانی  یاسا پاریس ل فرەنسا(٧)
دە و كــردووە تاوتوێ زۆربــی وتانی
زۆربیاندا ل سرەكیی ھۆكاری س ك

ھاوبشن.
ل رزگرتن وانل بنڕەتییكان، بھا •

مرۆڤكان. ھاوپیوەندیی و ژیان
تدەب قدەغكراوەكان لوان درۆكردن، •
دەستبسرداگرتنی و خك ئازاردانی ھۆی
دیكوە كسكی  ب پیوەندیی   ك شتك

.یھ
بنماكانیرۆژنامنووسیوەك پاراستنی •

سربخۆیی. و دادپروەری وردبینی،
ب جار ھندك مایانبن ئم پاراستنی
ب بــ یخشانخۆب سروشتی شــــوەی 
ب، بم بدواوە تایبتی ئوەی ئاسواركی
كارمندان، و ھاوكاران ك دەكرێ چاوەڕوان
دوور ل رەفتاری ی كنووسانو رۆژنامئ
ل ئخالقییان ب برپرس بزانن. ل ھندك
رۆژناموانی، گلیی وتان ئنجوومنكانی
و رۆژنامنووسان دەبیسن گازەندە دژی و
پشنیار ھكان راستكردنوەی بۆ دەتوانن
رۆژنامنووسی گۆڤارانی ئاستی ئو بكن.
رەفتاری دانی نیشان رگی ل ھدەسنگنن
كرداركی ــووســان،  ــامــن رۆژن نائخالقی
ل ھندك .ــ ھــی چــاكــســازیــخــوازانــیــان
كارمندكیان ھواڵ ب تایبت ئۆرگانكانی
كارمندە ئم "نوبژیوان". دەن پی ك یھ
لو و دەگڕێ ھ ئخالقییكاندا دوای ب

.كخ نونری ئۆرگاندا
ویستپ رۆژنامنووسان ك وتانی لو
بن، دامزراوەیك یان  یكتییك  ئندامی
گرەنتی جــار زۆر ئخالقییكان  بنما
دامزراوەی نو ھی. بۆ بڕوەبردنیشی
ئۆسترالیایی(٨) كۆمیتیكی  رۆژنامنووسی
ل تـــاوانـــانـــی ـــو ئ  كــ  ــ ھــی دادوەری 
دژی نائخالقیی رەفتاری لگڵ پیوەندیی
تاوتوێ برباس تھاتوون رۆژنامنووسان
تاوانبار ب رۆژنامنووسك ئگر و دەكات

یان بــدرێ سزا و ركۆنس رەنگ ناسرا، 
تنانت لسركار الببرێ.

رەفتارییكان نوشور
و نودەوتی  خالقییئ بنما سرەڕای
ھواڵ ئۆرگانكانی زۆربی ناوچییكان،
ســتــانــداردی و ــاری ــت رەف خـــاوەن بــنــمــای
رۆژنامنووسانی ل چاوەڕوانیی و پیشیین
ئم بپارزن.  مایانن ئو تا  یھ خۆیان
چاالكییان ئو نیشاندەری دەتوان مایانبن
یان و كــراون دەغق یان پشنیار ك بن 
بڕوەبریی پشتراستكردنوەی ب پویستی

.یھ
ئـــوەی ھــــواڵ ــدەكــانــی ــاوەن ــــی ن زۆرب
ل یــان كــار كاتی ل ك رۆژنــامــنــووســان
ببن بــڕــوەی دەتــوانــن ئــو دەرەوەی 
ئم سرەكیی ھۆكاری دەكن. سنووردار
خك دنیایی پاراستنی سنووداركردنان
رەنگ .ــواھــ بــرانــبــر بــ نــاوەنــدەكــانــی
ب ھوانران ئاشكرا ب ناوەندەكانی ھواڵ
خك ل داوا ناتوانن ك بن ونگران و
ل ك بكن كارك راپۆرتكانیان بۆ بكن
نادەن ئنجام كارە ئو ئاساییدا بارودۆخی
خك پشكشی ئاۆز ھواكی پاشان و
ندرێ پ رگیان ھوانران رەنگ بكن.
راپۆرت ئامادەكردنی بۆ خۆیان ناسنامی ك
بدەستھنانی ك ئوەی مگر بشارنوە،
برژەوەندیی گبۆ كۆم ئوتۆ زانیارییكی
بۆ دیك رگیكی ھیچ و بھ ئاشكرای
كناكی رەنگ .بن زانیاری بدەستھنانی
ل وەرگرتن كك روونــی  ب تلفزیۆنی
ب نھنی ریــكــۆردی یــان كامرای شــاراوە
دەغق ھـــواڵ  بدەستھنانی مبستی
ھۆی ب ئوەی ك بروەبر مگر بكات،
ئم مۆتی  گكۆم گشتیی برژەوەندیی 

بدات. كارە
دیــجــیــتــاــی، ـــی ـــن یـــدابـــوونـــی وپـــ ـــ ب
ستانداردگلكینوێدەربارەیقدەغكردنی
جۆرك ب ڤیدیۆ  یان و نو دەستكاریی 
زیادی ھۆی چواشكردنی خك، تبب ك
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بووە گرنگ چندین رووداوی زۆر كردووە.
،وانل .ینو تسیاس ئم پكھاتنی ھۆی
گۆڤاری نشناڵ برگی لسر ك كینو
 ك بوبووەوە سای ١٩٨٠ جیوگرافی(٩) ل
تكنۆلۆژیای دیجتاڵ ل كك وەرگرتن ب
ل جیزا شــاری بناوبانگكانی رەمــھــ

نیشان دابوو.  یكتر میسر(١٠) نزیكتر ل
ــی ــان ــك ــن ــوشــو ر ــا و ــم ــن ب زۆربـــــــی 
پرسی ب پیوەندییان ھواڵ ناوەندەكانی
.یھ رۆژنــامــنــووســانــوە سربخۆیی 
لسرھدانی پشگیری مبستی ب رەنگ
ل رۆژنامنووسان برژەوەندی، جیاوازیی
لو یان برژەوەندیی تاككسی پشك بوونی
دەیگرتوە ناوەندە ئو ھوای ك كۆمپانیان
رۆژنــامــنــووســان رەنــگــ بكرن.  دەغــقــ
تایبتیی بۆچوونكی دەربــیــنــی مۆتی 
سیاسی پرسكی ب سبارەت كۆمیتی
ــ پــاــــوراوــك ل یـــان پــشــتــیــوانــی ئــاشــكــرا
.بن تایبتی پۆستكی وەرگــرتــنــی بــۆ 
پیوەندیی ب ھواڵ رەنگ پش ناوەندەكانی
لگڵ رۆژنامنووسان ئابووریی – كاریی
یان بگیرێ ھواڵ سرچاوەیكی جۆرە ھر
جۆرە ھر ب پش ركخراو، دەرەوەی ل
وەرگرتنی پارە برامبر ل ك كارك بگرن
الین ل ك ئوەی مگر دەدرێ ئنجام

.كراب پشتگیری بڕوەبرەوە
ئــازادی رۆژنــامــی ئخالقیی سیاستی
ئمریكایی رۆژنامیكی ك دیترۆیت(١١)،
شوەیكی  ب  (١٢)میشیگان ئیالتی ل
ــامــ رۆژن كــ دەكـــات ـــوە ئــاشــكــرا بــاس ل
و ــات ــك ب كـــارـــك چ ـــــوەی ســرپــشــكــ ل
بۆ ـــ دە یــاســایــ ــات. ئــم ــك چ كــارــك ن
سرچاوەی ب پارە ناب ھواڵ وەرگرتنی
مۆتی ھواڵ سرچاوەی و بدرێ ھواڵ
بوبوونوەی پش بابتی تاوتوكردنی
كانادا ھوای ناوەندی بوكردنوەی .نیی
بنماكانی  كتبی (سی بی سی)(١٣) خاوەنی
كارمندەكان ویستپ دە ك ستانداردە،
ك دیارییك جــۆرە ھــر قبووكردنی  ل
بی سی بیاری لسر كاریگریی رەنگ

بی سی كارمندانی بپارزن. خۆ دابن سی
جنیشت یان سفر پشنیاری ناب سی
بوكردنوەی مبستی ب بخۆڕایی بوون

قبووڵ بكن. ھوای بابتك
ھـــمـــوو لــــ ــــــوون ــــــازب بــــــــوواری دەرب
ـــم ب ،ــ ــی ــی ن رووبـــــڕووبـــــوونـــــوەكـــــان
ھسوكوتی ك بزانن دەب رۆژنامنووسان
لسر خراپی رەنگدانوەی دەتوان ئوان
كاتك .ب بــدواوە ھواكانیان  ناوەندی
ئــگــری كــ ـــن دەك ـــوان ھــســت بـــوە ئ
ویستپ ،ئارادایل كشیك سرھدانی
ــادار ــاگ ئ ــان خــۆی بـــڕـــوەبـــری گـــرووپـــی
تایبتی پیوەندی  ك ھوانرك بكنوە. 
تا بكا داوا دەتوان  ،یھ راپۆرتكوە ب
بكات. ئامادە راپۆرت ئو دیكی ھاوكاركی
ھواڵ ناوەندەكانی زۆربی كاری شوەی
ھوانرانیان  لــ داوا  كــ یشنچ بــم 
ك پیوەندییك راپۆرتكانیاندا ل دەكن
برژەوەندییكان دژبــریــی ھــۆی  تدەب
راستیی ب ئگر تنانت بكن، ئاشكرا

.بن ئارادا ل ئوتۆش پیوەندییكی
كردن، ھسوكوت و  رەفتار چۆنیتی
رۆژنامیك نوخۆیی بگی روونــی  ب
ناوەندەكانی بم ،واھ ناوەندكی یان
ل لـــرادەبـــدەر نانوشور ئــو  ھـــواڵ 
خك تا دەكنوە بو خۆیان سایتكانی
و بھ چاوەڕوانییكیان چ دەتوانن بزانن،
كاتی ل ناوەندی ھواڵ رۆژنام یان بتوانن
نبخ خۆی ستانداردەكانی كردنی پشل

پرسیارەوە. ژر
لــگــڵ ھــــواڵ ــی ــان ــدەك ــاوەن زۆربــــی ن
گكۆم ستانداردەكانی نوان دژبــریــی
ـــــڕوون، رووب ھــــواڵ و بـــوبـــوونـــوەی
پویستی ئوتۆ كشیكی چــارەســریــی
برچاوی ننب .یھ ئخالقی بیاركی ب
كاتی  ل ھبژردراو برپرسكی خۆتان 
ئندامی بــ ســبــارەت وتــارخــوــنــدنــوەدا
نژادی ب سووكایتی ركبر، گرووپكی
ب رۆژنــامــكــان لــ بــكــات. رەنــگــ ھندك
بكاری رپرسب ئو ك وشگلك وردی
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رەنگ  دیك ھندكی بوبكاتوە ھناوە
چند ئــــودا ــــدوای و ب ــك چــنــد وشــی
ئوەی ب ب بنن بكار وتكانی ل خاك
ل كی دیكندنن. ھزكانی دابواوی وتتب
ئاماژە راپۆرتكدا ل تنیا رەنگ رۆژنامكان
وشی ل ككی برپرسك ك بكن بوە
ســرنــووســری ـــووە. ـــرت نــگــونــجــاو وەرگ
خۆیان خوندنوەی پی  ب رۆژنامكان
ــارەی چ ــگــر لــ ئــۆقــرەیــی خــوــنــرانــیــان
جار ھندك بم ھدەبژرن. جۆراوجۆر
دەتوان ك دەبن بڕوە بیارك ئوان
خونرانیان. ل ھندك ئازاردانی ھۆی تبب
ھبژاردنی كــاتــی لــ ســرنــووســرەكــان
ل رەنگ ك راچكنر ڤیدیۆی و نو
،بن پسند جگی خونرانیانوە الین
رەنگ بم دەبن. بــرەوڕوو شك لگڵ
بۆ ــگــر باشترین  ئــوتــۆ ھبژاردنكی
مبستی ب .ب گرنگ راپۆرتكی نیشاندانی
ئوتۆ، ھبژاردنكی ئازاری كمكردنوەی
ھۆكاری ھواڵ بروەبرانی زۆربی ئستا
یان خودی بابت ل یان ھبژاردنی خۆیان
پراوزی ل ك سرنووسر یادداشتی ل
بۆ ــوە. دەكــن روون   تودەبب راپـــۆرت 
الوازیی جستی ك دایكك ونی نموون
ھۆی ب  ك زدایئام ل خــۆی كــوڕەكــی
دنیاییوە ب داوە، لدەست گیانی برستی
بۆ چـــاوەڕوانـــی جگی  بــ خــمــھــــنــرە.
و ـــووڕە ت وەرگــرتــنــی تــلــفــونــی كــســانــی
ل دەتوانرێ گلییكانیان، ب وەمدانوە
ئم ك بنوسرێ سرنووسر یادداشتی
باسكردنی ل ل وشكان روونترە زۆر نو
قاتوقییوە. ھــۆی ب مرۆڤكان  ئـــازاری
شــــــكـــردنـــوەی ـــ رۆژنــــامــــنــــووســــان ب
پیشیی رنونی بنمای بــیــارەكــانــیــان،
ب برپرسایتی قبووكردنی وات خۆیان

بردووە. بڕوە كردەوە

یاساییكان تباب
رــكــخــراوی ــامــی ١٩ی جــاڕن ــــاددەی م
ستانداردە بناغی نتوەیكگرتووەكان(١٤)،

راگینكانی ب سبارەت نودەوتییكان
:واڵ دەھ

ئازادیی مافی خــاوەن مرۆڤكان ھموو
ل بریتیی ماف رادەربینن. ئم و بۆچوون
دەستوەردان ب ب بیروبۆچوون ئــازادی
ـــدواداچـــوون، ب مــافــی ـــودا و ھــروەھــا ل
ل ــاری ــی زان ــوەی ــردن ــوك ــن و ب ــرت وەرگ
لبرچاوگرتنی ب ب راگینك ھر رگی

بڕوەبردنی. بۆ سنوورك
ــخــراوی ــك ر ئــــو وتــــانــــی ئـــنـــدامـــی
ــوەی ب پــابــنــدن نــتــوەیــكــگــرتــووەكــانــن
ــ ــوان ل و ــ ــامــی جــاڕن ـــم ــی ل ــاری ــزگ ــار پ
نیتوانی  پرس ئم بم بكن، ١٩ ماددەی
بۆ وت ھندك ــبــردەم ل كۆسپ تبب
ھواكانیان راگینكانی فشارخستسر
یشتن بی دەستراگگستكردنی رربیان ب
حاتدا، ھندك ل نودەوتییكان. واھ
بڕوەبردنی كاتی لــ رۆژنــامــنــووســان
كراون زیندانیی كــوژراون، خۆیان، ئركی

دوورخراونتوە. یان
ئنجوومنی  ئندامی ئاربیال(١٥)  دانیلۆ 
چاپمنیئینترئمریكن(١٦)وبوسكودا(١٧) 
ئۆرۆگوا دەن باشترین یاسای چاپمنی، ل
ناوبراو .گشتیی بشوەی یاسا نبوونی
زاڵ یاسای  پشكوتوودا، جیھانی ل  دە
دوو یان یك ل زیاتر  چاپمنی،  بسر
ھگری ــك كــلــڕەگــالپــ " ،ڕە نــابــالپـــ
پشگیری ل خــوش  ب و روون وشــی
كۆنتۆكردنی بۆ ھودانك جۆرە ھر ل
بین ناكات پویست ".ینرادەرب ئازادیی
یاساكانی .نیی بــاش شونكی جیھان  ك
سرتاسری ل چاپمنی ب پیوەندیدار
ناتوانرێ ك جیاوازن چشنك ب جیھاندا
ھندك بكرنوە. كورت وانئ ھمووی
بۆ یاساگلكن خاوەنی ــازاد، ئ وتانی ل
سبارەت رۆژنامنووسان دنیاكردنوەی
ل گشتی، زانیاریی  ب دەستراگیشتن ب
زانیاری دیك بوكردنوەی وتانی حاكدا
وتاندا، ل ھندك ل دەكــن. سنووردار
تاوانكی قوربانیی نــاوی  ب ئــامــاژەكــردن
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نــاســنــامــی ئــاشــكــراكــردنــی یـــان  جینسی 
كــاری ئــنــجــامــدانــی بــ ــك كــــــرمــنــدامــ
قدەغی. تنانت كراوە، نایاسایی تاوانبار
ناوچیی یاسای رەنگ وتك نوخۆی ل
وەك پــرس، زۆر ب سبارەت بن جیاواز 
رۆژنامنووسك دەتوانرێ ئایا ك ئوەی
سرچاوەیكی ناوھنانی ب بكرێ ناچار
یاسایی دادگایكی یادداشتكانی یان نھنی
ئم بارودۆخكدا چ  ل ھــروەھــا نــا، یــان 
ك بین ویستپ دەچـــ؟  بــڕــوە كــارە 
شونی یاساكانی ل دەب رۆژنامنووسان
ك ھونی ئو ھروەھا و خۆیان كاری
ســنــووردارەكــان یاسا ھوەشانوەی بۆ 

بن. ئاگادار دەدرێ، ئنجام
ك یاساییكان تباب باوترین ل یكك
بوختان برەوڕوون لگی رۆژنامنووسان
ویالیتیكگرتووەكاندا، ل .ستنبدرۆھ و
نادروست ئاماژەیكی بوختان بنڕەتدا ل
روون ناسنامیكی ك كسك ب سبارەت
دەتوان ئاماژەی ئم و یھ ئاشكرای و
ب .نیبگ سوكئ ناوبانگی ب زیــان
راست وتیك ئگر گشتیی شوەیكی
كــوابــوو بــوخــتــانــوە. خــانــی  تناچ  بــ
سربخۆ، شوەی ب دەب رۆژنامنووسان
تبن ئگر سرچاوەكانی خۆیان، زانیاریی
كسك، كسایتی خوشداركردنی  ھۆی

بسلمنین.
شوازەكانی نوێ، تكنۆلۆژیای حاكدا ل
یاساكانی دەگۆڕن، رۆژنامنووسی كاری
پــــداچــوونــوەی ــنــوێ چــاپــمــنــی، ســرل
یكمدا چندین قۆناغی ل بسردا دەكرێ.
ھوانرانی ئایا :وانل پش ند پرسیار
و مــاف ھــمــان خـــاوەن  دەبـــ ئینترنتی 
ركخراوە رۆژنامنووسانی پیشتیوانیی
تایبتی مافی ھمان ئایا  بن؟ فرمییكان
دەگرتوە؟ ئینترنتیش نووسانی ویبالگ
ب وەم ماوەیك پرسیاران بۆ رەنگ ئم

بمننوە.
ب ناچار رۆژنامنووسان دنیاییوە ب
ھموو ك ھن، دیكش یاساكانی پاراستنی

یاساكانی وەك دەگرتوە، تو ئو تاككی
خــــك. تــایــبــتــی ــی ــان ــ ژی ــدار ب ــدی ــوەن ــی پ
دان، زانیاری دوای  ب نووسان كرۆژنام
خكوە، تایبتی ژیانی ناو بچن ناتوانن
بدەست  نامگب مۆت، ب ب ناتوانن 
ئاكام چاوەڕوانی كاتدا ھمان ل و بنن
نــاوەنــدەكــانــی رەنــگــ یــاســایــیــكــی نــبــن.
راپۆرتكی  كــ بگن ئاكام بــم ھـــواڵ،
ك وتۆیئ گرنگییكی خـــاوەن تایبتی،
قبووڵ مترسییكی  یھ ئوەی بایخی 
بدرێ، ئنجام  بۆ نایاسایی كاری و  بكرێ
زۆرینی ب دەبــ ئوتۆ بیاركی بــم
و بڕوەبران الین ل بــوردی  و دەنگ

بدرێ. ھوانرانوە

1- Declaration of Chapultepec
2- John Hersey     
3- U.S. Society of Professional 

Journalists  
4- Bob Steele
5- Poynter Institute
6- Claude – Jean Bertrand   
7- University of Paris's French 

Press Institute
8-Association Australian 

Journalists
9- National Geographic
10- Giza in Egypt
11- Ditroit Free Press
12- Michigan
13- Canadian Broadcasting 

Company (CBC) 
14- Article 19 of the United Nations 

Charter
15- Danilo Arbilla  
16- Anerican Press Association    
17- Busque

  America.gov :رچاوەس 
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كاری ل دەرگاوان بیردۆزی و پوەندیكر
ڕاگیاندندا

علی* ڕەمزان ئازاد د.

بایختر كــم پوەندیكر ل لكۆینوە 
پیامی ــی  ــاوەرۆك ن لكۆینوەی لــ  نیی
ل لــــكــۆــیــنــوە جـــار ـــدراو، زۆر ـــان ڕاگـــی
شیكردنوەی چوارچوەی ل پوەندیكر
پیی دەبت، بو ھۆكارەكانی ڕاگیاندنوە
،یھ كۆمیتییان ئركی و دەزگــان ك
بسر كاریگری بارودۆخی ئو وای
.یھ دیاریكراودا ناوەرۆككی ھبژاردنی

ك مرجانی، ئو خستنڕووی لرەدا
ھروەكو ھبن، پوەندیكردا ل ویستپ
 ،گرنگ الینكی پداوە، ئاماژەی برلۆ) (دیڤید

:ل بریتین ك
ك پوەندی كردن، ھبوونی كارامیی -١

كارامیین: پنج
نووسین، گوگرتن،  قسكردن،  كارامیی 
دروست توانستی بیركردنوەی خوندنوە،
پوەندی مبستكانی دیــاریــكــردنــی بــۆ 

كردن.
ب برانبر پوەندیكر ئاراستی -٢
ئاراستان چند ئم وەرگر. و و بابت خۆی
پوەندیكر چاالكییكانی بن، ئوەندە ئرنی

دەبن. زیاد
ئاستی زانیاری سرچاوە (پوەندیكر)  -٣
،ندەیوروژ  ك بابتی لو  پسپۆری و
چاالكییكدا زیادكردنی بسر كاریگری

دەبت.
چوارچوەی ل پوەندیكر پایی پلو -٤
ڕۆشــنــبــیــریــدا و ــی ــت ســـنـــووری كــۆمــی
و دەیــبــیــنــ ـــــی ـــو رۆالن و ســروشــتــی ئ
،ك دەیانبینخ ئو بارودۆخی ھروەھا
چاالكی زیــادكــردنــی بسر كاریگرییان

پوەندی كردنكوە دەبت.
ھۆكارانی  تان) ئو (ئلیكسس ھروەھا
پوەندیكر دەكــن كــوا ــاری كـــردووە، دی
ك كردنی جماوەردا، ل قایل بت كاریگر

ھۆكارن: س
ڕاستگۆیی -

سرنج راكشی -
دەست -

ڕاگیاندن دەرگاوانیی بیردۆزی
دا   ٢١ ســدەی ل ڕاگیاندن دەزگاكانی
پوەندی گـــورەی زۆر  تۆركی تبوون
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كشبپ ل تیایاندا برژەوەندییكان كردن،
خۆی دەزگــایــكــیــش ھــر و مــلــمــالنــــدان،
بادەستی ــاــۆزی ئ پەوكی خــۆیــدا  لــ
كــارو لــو لكۆینوە كات .ــ دەســت و 
دەزگایكی لناو  ك دەكــیــن، چاالكییان
تلڤزیۆندا یان ڕادیۆ، یان ،ڕۆژنام وەكو:
ئاۆزی رادەی  ل دەدرن سرمان ئنجام
ھریكك لناو .نسوڕدەم كارەكانیاندا
خولككدا ھر ل ڕۆژان، یان دەزگایان لو
بۆی دەدرێ، مترسیدار و گرنگ بیاری
نیسبت بــ یــارانــبــ ــو  ئ گرنگی لــبــر 
دەربارەی زانیاریمان ویستپ جماوەرەوە،
ئو ھۆیانوە ب ك ھبت،  وازانش ئو
و ناوەند ئو ئاگاداری و دەدرن یارانب
یارانب ئو  ك بین، پایان و  پل خــاوەن
سروشتی ھــروەھــا ـــن. دەك جــ بــ جــ
الینانی كاریگرییان ئو و پوەندیكریش
ئیعالمییكانوە تباب ھبژاردنی بسر

.یھ
زانیاری ئامادەكردنی و كۆكردنوە كرداری
چــوارچــــوەی لــ ــاوەر ــاردنــی بــۆ جــم و ن
.نیی ئــاســان ئیشكی ڕاگــیــانــدنــدا، ــاری  ك
زانیارییان ئو  لگڵ مام ڕاگیاندنكار 
یان دەكـــات، ئامادەیانی خــۆی ك دەكــات 
لالی جیاجیاكانوە لسرچاوە ئوانی
و ھــواڵ ئاژانسكانی  :وانل كۆدەبنوە، 
لپاش ...... تد. و برپرسكان پیامنران و
كۆدەبتوە، لالی پویست زانیاری ئوەی
ڕكخستن ب دەكــات دەســت ڕاگیاندنكار 
و ھندكی ــردنــی الب و ڕیــزبــنــدكــردن  و 
گونجاو، شوەیكی  ب ئامادەكردنی  ئمجا
شارەزایی و كارامیی و توانست لمدا
ڕاگیاندنكار تگیشتنی ئاستی و ھونر و
كۆمیتییكان ڕامیاری یاسای دەربارەی

دەردەكوێ.
بۆ كسكوە لــ زانــیــاری تپڕبوونی
ڕاگیاندن دەزگــایــكــی لــ و تــر كسكی 
(ئاژانسی ل :نموون بۆ تر، دەزگایكی بۆ
ڕاگیاندندا پرۆسی ل ،(بۆ ڕۆژنام ھواڵ
ندەنو ئاۆز خۆی و زنجیركی درژ وەك
ئو درژایی ب ك ڕاگیاندنكارانی، ئو و

ل دەبینن گرنگ ڕۆكی ریزبووین، زنجیرە
.زانیارییان ئو كۆتایی شوەی دیاریكردنی
ــی ــردن ــادەك ــام ئ لـــو مــــاوەیــــدا كــــــرداری
تپڕبوونی ب ڕگاپدان پش زانیارییكان
ھۆكارەكانی ڕگای ل كۆتاییكی شوە ب
گلك ملكچی جماوەر، بۆ ڕاگیاندنوە
پی ئــاــۆزە ــرۆســ پ ئـــم ــار دەبــــت. ــی ب
حراسة ڕاگیاندن، (دەرگــاوانــیــی دەوتــرێ
ھروەھا .(gate keeping،االعالمیة البوابة
ئنجام ــارە ك ئــو ڕاگــیــانــدنــكــارانــی ئــو
حراس (دەرگاوانان، دەوترێ پیان دەدەن
زاراوەیــ ئــو  .(Gate keepers،الــبــوابــة
پدەس یاندنكارانڕاگ ئو ھموو بسر
ب بیار و زانیارییكان ھبژاردنی كاری ك
و دەدەن ڕاگیاندندا زنجیری ل تپڕبوونیان
دەكن، پشكش دەربارەیان گونجاو تبینی
ب بیار  كۆتاییكی  شوە ب لوەی  بر 
وات بدرت. جماوەر بۆ بوكردنوەیان
خۆی، شونی  دەگات تا  پیام یان ھــواڵ 
قۆناغكدا یان دەرگــا ب چند وەرگــرە  ك
لم دەرگایك ھر لبردەم تدەپڕت،
گرتووە دەستی وەستاوە یكك دەرگایان
وەك خۆی، ك پیامكدا، بسر تپڕینی
ھر یان سری یان دەخات دەبات یان لی ال
ڕاگیاندندا دەزگاكانی ل تپڕت. ناھت
ــكــراوەوە ــاری دی نــــرەر لــ ســرچــاوەیــكــی
رچاوەیس ئم دەكوت، دەست ھواكی
دادەنرت دەرگا یكم پاسوانی بیكم
یان ھـــواڵ بــســر بـــوەی كــ دەســـت
دانپای یان دەسپن ب البردن پیامكدا
نرەر (ڕاگیاندنكار)  ئمجا زانیاری، ھندك
دەرگایك، دەرگاوانی تدەب ئویش دت
ھــواڵ بشی سرۆكی  پشكشی  ئمجا
ئمجا نووسین بڕوەبری دواتــریــش و 
ڕۆــی ھــمــوویــان ــ ــوان ــووســر، ئ ســرن

دەبیینن. دەرگاوان
دەروونناسی بیردۆزە بۆ ئم  پرەپدانی
خـــــاوەن و ـــســـاوی ـــم بــــ ڕەچــــــــــك ن
 Kurt) لیوین) (كۆرت ئمریكی ڕەگزنامی
لكۆینوەكی  دەگــڕــتــوە.  (Lewin
بوارە  ئم لكۆینوەی چاكترین (لیوین) ب
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ب ،دەبین زانای وای دەدرت. ئم لقم
ڕاگیاندن بابتكی ماوەیی  ئو درژایی
ك جــمــاوەرەی ئو دەگات تاكو دەیبێ
(دەرگاوان) بربستك چند مبستییتی،
دەدەن. سر یاری البردن و خستنب ھن
دەیانبێ ھواك  ك ماوانی،  ئو بۆی
دەركــوێ، ڕاگیاندندا ھۆكاركی ل تاكو
ژمارەی ئو و شون بت، درژ و چند زۆر
كیامپ دەدەن ئوە بیاری ك كسانی
یان دەسكاری بگوازرتوە، ھمان شوە ب

بكرت، زۆرتر دەبن.
(بیستم) ڕابردوودا سدەی پنجاكانی ل
نــالیــ ــســر زنــجــیــرەیــك لــــكــۆــیــنــوە ل
ئم درا، ئنجام ـــاوان دەرگ بناغییكانی 
ئركییان شیكردنوەیكی وانینكۆل
ھۆبی ل كردن برزەفت شوازەكانی بۆ
بۆچوونی خست ڕوو، ھروەھا ھواكاندا
كارمندانی پایی پلو و ڕۆڵ و جیاواز
ســرچــاوەی و ــدن ــان ــی ھــۆكــارەكــانــی ڕاگ
ك كاریگرییان ھواكانیان وئوبھایانی،
ھوادا پشكشكردنی و ھبژادن بسر

.یھ
كۆمك دەستی لسر وانینكۆل ئم
:وانل ئنجامدران، ئمریكایی توژەری
ستارك ،(Carter) كارتر ،(Breed) برید
،(Judd) گاد ،(Gieber) گیبر ،(Stark)

.(White) وایت
ل (Gieber) گیبر ئمریكایی  توژەری 
بریتیی (ھــواڵ ناوونیشانی ب وتاركیدا
ب دەیــكــن ــامــنــووســان ـــوەی كــ ڕۆژن ل
ھــمــوو  ــــواڵ) كــورتــی ئــنــجــامــكــانــی ھ
دەرگـــاوان دەربــــارەی توژینوانی  ئــو 

ڕوو. خست ئنجامدرابوون
ك دەكن،  بوە ئاماژە وانینكۆل ئم 
گواستنوەی كاتی  ل ڕاگــیــانــدن  پیامی 
قۆناغكی بچند وەرگــر بۆ نــــرەرەوە   ل
وەك قۆناغانش ئم تدەپڕت، جیاجیادا
چــنــد بــازنــیــك ــ ل ــ زنــجــیــرــك وان، ك
ل كزنجیر پوەندیكردن واتــ .كھاتبپ
سادەترین بستراو، بیك حلقیكی چند
زنجیری ــ ل  بریتیی زنــجــیــریــش  جـــۆری 

نــــوان بـــــڕووی ڕوو ــدی كــردنــی ــوەن ــ پ
دۆخی ل  زنجیران ئم بــم كــس. دوو 
دەبن، درژتر زۆر جماوەریدا پوەندیكردنی
یان ،بازن گلك ب تیایدا زانیارییكان ك
دەبن، ھروەكو تپڕ پەوكی یكگرتوودا
دیارە، تلڤزیۆندا و ڕادیــۆ و ڕۆژنام  ل
ھیندستاندا ل ك ڕووداوەی ئو نموون بۆ
یان خونر، بگات لوەی بر دەدات ڕوو
ب ئمریكادا، میسر و ر لبین یان گوگر،
دەبت، بی تپڕ جیاجیادا چند قۆناغكی
بازنكاندا ل ھندك ل ك زانیارییانی ئو
ك لوەی بت زیاتر یوانل دەردەھندرێ،
پی  (شانۆن)  ك یمئ ســری، تدەخر

كردن. بھز ئامری دە
(لیوین)  كــ بناغییانی ڕاستیی ــو ل
زنجیرەك درژایی كردووە، بپ ئاماژەیانی
كسك  زنجیرەی ئو بازنیكی ھر  ل
پیامی ئــو ك یھ ــوەی ئ مافی  یھ
بۆ نوبی خۆی  گرتووە ھروەكو وەری
بكات و كم بۆ زیاد یان شتی بازنیكی تر

ببات. جاری الی یاخود ھر بیك
(دەرگاوان) واتای برزەفت كردنی  چمكی
پوەندی زنجیری  لــ ستراتیژی شونی
(دەرگــــــاوان) ــ ك ــك ــوەی شــ ــ كـــردنـــدا، ب
و تپڕبوون ھی بیاری ئوەی دەستی
بدات، دەرگاكیوە ل تپڕبوون چۆنیتی
ك جماوەرەی ئو دەگات كۆتاییدا ل تاكو

.ستبم
 ك دەكات، بوە ئاماژە (لیوین)  ھروەھا
یشتنگت مانای دەرگاوان ئركی تگیشتنی
برزەفتی ك ھۆكارانی و كاریگریی لو

دەكن. دەرگاوان بیارەكانی
سر  بۆ  كاریگرییان ھۆكارانی ئــو   

یھ ڕاگیاندن دەرگاوانیی
كاریگرییان ك ھۆكارانی ئو دەكــرێ
یھ ڕاگیاندندا دەرگاوانیی كاری سر بۆ

بكین: بناغییان ھۆكاری چوار دابشی
ئــاكــارە و ــت ــری ن و داب پــــوەری   -١

كۆمیتییكان
ھــۆكــاری كــ ــوەرە خــودیــیــكــان، ــ ٢- پ
و فــــركــردن و گــشــكــردنــی كــۆمــیــتــی



19 زستانی 2010ژمارە 11 ھاوینی 2007 ژمارە 72

ڕاگیاندندا كاری ل دەرگاوان بیردۆزی و پوەندیكر

میلكان و  ـــارەزوو ئ و حــز و ئاراست
دەگرتوە.

سیستمی  ك پیشییكان، پــــوەرە   -٣
واھ سرچاوەكانی و ڕاگیاندن ھۆكاری
پوەندییكانی و فشار و كراوەكان دەستبر

دەگرتوە. ئیش
جماوەر. پوەرەكانی -٤

ئــاكــارە و ــت ــری ن و داب پــــوەری   -١
كۆمیتییكان: 

ھۆكارەكانی ك پەوە كۆمیتییی ئو
دەكــن، كار  چوارچوەیاندا ل ڕاگیاندن 
كاریگریی ك بناغییكان ھزە ل ككی
برید وارن  ،یھ پوەندیكرانوە بسر 
 ك ژەر، وای دەبینتو ) ی Warn Breed)
پوەندیكرڕووماكیتواوی لھندێباردا
ڕوو ك ل دەورووبریدا ڕووداوانــی ئو
خمساردی ئنجامی ل مئ ناكات. دەدەن،
ھست لبر بكو ،نیی خستن پشتگوێ و
و كــۆمــیــتــی ــ بــرپــرســیــاری ــ ب كــردن
تاك چاكی الینی ھندێ ل پارزگاریكردن
ھۆكارەكانی جار ھندێ یاخود كۆمڵ، و
ل پۆشی چاو ھۆیوە بو ھر ڕاگیاندن

دەكن. ڕۆژناموانی پشینیی
پوەندیكر: خۆییكانی پوەرە -٢

ــمــاو تــایــبــتــیــیــ كــســایــتــیــیــكــانــی ســی
كردنی پیادە ل گرنگ ڕۆكی پوەندیكر
وەكو: دەبینن، ڕاگیاندندا دەرگاوانیی كاری
كۆمیتی، چینی  داھـــات، تــمــن، جــۆر، 
كردن ھست و بۆچوون بیرو كــردن، فر

بخۆ.
دیــاریــكــراوی بیرو بــۆچــوون ڕەگــزــكــی
كسایتیی،چونككاریگرییبسرشوازی
كارلككردن و تكوبوون و  بیركردنوە 
بو ،یھ تاكدا دەورووبری جیھانی لگڵ
،كۆم ھندك  ب سر تاك  ك ھۆیی
ڕامــیــاری، كۆمیتی، فركاری، :وانــلــ
بناوانك وەكو كۆمنش ئم ئابووری. 
ل ئندامكانی لگڵ بشدارە تاك ك وان،
و پابندی بیرو بۆچوونیان و و میل ڕوانگ
یان بیارەكان، ھموو ل وانئ ئاكارەكانی

ڕەوشتكی دیاریكراو. ئنجامدانی ھر

پوەندیكر: پیشییكانی پوەرە -٣ 
فشارگلكی دووچـــــاری پــــوەنــدیــكــر
بسر كاریگرییان  ك دەبتوە، پیشیی 
گونجانی ھۆی دەبن و یھ پیشكیوە
ڕاگیاندنانی دەزگا ئو سیاستی لگڵ

كاری تدا دەكات. ك
ھۆكاری سیاستی پیشییكانیش پوەرە
ھواڵ ڕەخساوەكانی سرچاوە و ڕاگیاندن
دەگرێ. لخۆ ئیش پوەندییكانی فشاری و

 
ڕاگیاندن:  دەزگای سیاستی أ-

فشارانش ئم  زۆرن، دەزگا فشارەكانی 
دیارن، ناوخۆییكاندا و دەرەكی ھۆكارە ل
پگی ـــی دەرەك ھــۆكــاری لــ مبستمان 
ك كۆمیتییی ــــەوە پ ــو ل ھــۆكــارە
برژەوەندییكی ب پوەندی  بی و یھ
ئزگیكی ھبوونی وەكو: دیاریكراوەوە،
ــاوخــۆ جــۆری ن ھــۆكــاری ـــم ركـــابـــر. ب
و كــردن برزەفت  شوازی خــاوەنــداری و
برھمھنان فشارەكانی و كارگی پەوی
و گرنگ ڕۆــی  ھۆكاران ئــم  دەگــرــتــوە.
ناوەرۆكی ئو شوەی ل دەبینن سترجب
وا ھروەھا دەكرت. جماوەر پشكشی
ل بشك تبب ك دەكــن پوەندیكر  ل

.دەزگاك گشتی قوارەی
ھــواــنــووس ھسنگاندنی جــار زۆر 
ڕای بیرو بكو نابت، بناغیی ڕۆكی
بــۆیــ ،ــ ــگ ــرن گ و ـــار بــنــاغــیــی خـــــاوەن ك
تنیا ئــوان دەكــن ھست  ھوانووسان
كۆكردنوەی بیرۆكراتییتی ل فرمانبرن
ھر ــبــرن. فــرمــان تنیا ئـــوان ھــواــدا 
تایبت سیاستكی ڕاگیاندنیش ھۆكاركی
یان دانی بنرێ، پدا دانی جا ،یخۆی ھب
كردنی ئاوەژوو ل تسیاس ئم ننرێ. پدا
دیاریكراودا یان ھوایی، بابتی ھندك

دەردەكوێ.
چۆن ڕاگیاندن ھۆكاری كارمندانی بم
ڕۆژنــامــوانــی نووسینی سیاستی فری 
ملكچكردن زیاتر بۆ ھۆكار یكم دەبن؟
ژینگی كـــردنـــوەی  ئــاســایــی  ــ ل  بریتیی
پل تاكو ،دەزگاك كارمندانی كۆمیتی
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ھیچ ئوەی بب بن ئیشكیان  فری پل
ڕاستوخۆیان پشكش ڕنمایی زانیاری و

بكرت.
ڕەگزەكانی ل گرنگ ڕەگزكی سیاست
ژووری بـــاوەكـــانـــی ـــوازە ـــان شـــ ی ـــۆر  ج
خانی ئم ڕگای ل ئمش ھواكان،

دەبت: جب ج خوارەوەدا
كوانییڕۆژنام دەزگــا  كارمندی  -١
دەخونتوە. دەزگاك ڕۆژنامی ڕۆژانــ
ل مـــرج ــ دەكــن مــئــ ــ ــام ھــنــدێ ڕۆژن
خوندنوەیدا لم كارمندەكانیان. سر
دیاری كڕۆژنام تایبتمندی ئاسانی ب

دەكرت.
ب نویكانی كارمندە كڕۆژنام -٢
نووسر ڕگای ل ناڕاستوخۆ شوەیكی

دەكات. ئاراست كۆنكانییوە كارمندە و
ــوەی ــ لـــ چــوارچ ـــووس ـــن ـــام ٣- ڕۆژن
ڕۆژنامنووسكانی، ھاوڕێ لگڵ ئاخاوتن
ك ڕۆژنامنووسییكاندا،  كۆنگرە ل یان 
سیاستی ئنجامدەدرێ، ڕۆژنامكدا ل

دەردەكوێ. بۆ ڕۆژنامكی
ل ـــــوا ك چـــیـــن، و ھـــۆیـــانـــــــ ـــــم ئ ب
ــن دەك ــك ــی ــام ڕۆژنــامــنــووســانــی ڕۆژن
ھن ھۆ گلك سیاستكی بن؟ ملكچی

:وانل
دەزگا خاوەن بازرگانییوە ڕووی ل -١
لالی ئو كسانی ك ھموو دەبین وای
خــاوەن بــن، ملكچی دەبــ دەكـــن، ئیش 
دەركــردنــی و ســــزادان ــی ـــا دەســت دەزگ
ڕگای ل ئمش ،یھ ڕۆژنامنووسانی
سنوورداركردنی و دەست كمكردنوەی
پسپاردنی یان ڕۆژنامنووس، پایی و پل
سزایان ترسان لو بایخ. چاالكی كم و كار

ملكچ بت. ل ڕۆژنامنووس دەكات وا
ب ڕۆژنــامــنــووس ٢- ھــســت كــردنــی
،كیاندنڕاگ دەزگا سیاستی ب پابندبوون

ڕەخساندووە. ئیشی بۆ ھلی چونك
لوەی ڕۆژنامنووسان بیركردنوەی -٣
دەبینن، وای  ــووس ــن ــام ڕۆژن ھــنــدێ  كــ
بۆ دەیانپڕنتوە  كپرد پیشكیان ك
زۆر قازانجكی ھۆیوە ب تر، ئیشگلكی

وەكــو: دــنــن، بــدەســت لــ بــوارــك زیــاتــر
یان كــردن، ڕیكالم گشتییكان، وەندییپ
و الیــن ب ڕەخنگركی  وەكــو  ئیشكردن
جیا ڕۆژنامی بۆ برھمكانیان ناردنی

جیا.
سیاستی دژی ئۆپۆزسیۆن نبوونی -٤

.كیاندندەزگاڕاگ باوی
،دەزگاك ڕاگیاندنی كاری سروشتی -٥
گۆڕینوەی و ھــرەوەزی و خۆشویستی

ڕا لخۆ دەگرێ. بیرو
وەك ھـــواڵ ٦- جــخــت كـــردن لــســر
ئـــوەی جــیــاتــی ــ بــھــایــكــی بــنــاغــیــی، ل
كردنی جبج ھوی  ڕۆژنامنووسان 
سیاستی گـــوـــرەی  ــ ب بــــدەن بــــالیــنــی 
ھوی باش، كاری پوەركی وەك ڕاگیاندن
بدەستھنانی ھواكی پناو دەدەن ل زۆر
ڕۆژناموانی ملمالنی و كبك زۆردا،
ل پــــشــیــنــیــی ئــامــانــجــی ــســت و  مــب و 

ھوادا. كۆكردنوەی

ھواڵ:  سرچاوەكانی ب-
ـــوارە ب ـــم ئ زۆربـــــی تــوــژیــنــوەكــانــی
پوەندیكر دەكرێ   ك دەكن  بوە  ئاماژە
مئاست بم بكات، جماوەر چاوپۆشی ل
توژینوە گلك بكات. سرچاوە ل پشت
ل سیاسییكان نووسڕۆژنام دەربــارەی
ئمریكادا ئوەیان ویالیت یكگرتووەكانی
سرچاوە ھزی كاریگریی ك سلماندووە
پوەندیكر بسر ڕۆژنامنووسییكان 
برزەفتكردنی ئاستی  دەگات ،كڕادەی ب
بۆ ڕۆژنامنووس ھولدانی شوەیك ب
ھــواڵ ســرچــاوەی لــ ــوون ب سربست 

.گران زۆر كاركی
بسر ســرچــاوەكــان كاریگرییكانی
خانی الینی پیشییدا لم و ھواڵ بھای

دیارن: خوارەوەدا
سرنج ئاراستی ھواڵ ئاژانسكانی -١
ڕگای ب دیاریكراوەكان واھ بۆ ڕاكشان

دەدەن. ئنجام جۆر جۆراو
یھ كاریگرییان ھواڵ ئاژانسكانی -٢
ســرۆك ھسنگاندنی شــــوازی بسر 
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و ـــاری نــوــنــر ــۆ ك ب ــــواڵ، بــشــكــانــی ھ
پیامنرەكانیان.

یھ كاریگرییان ھواڵ ئاژانسكانی -٣
ھۆكارەكانی كردنی دابش شوازی بسر
ب پیامنرەكانیان، بــۆ كـــردن پــــوەنــدی
. ڕووداوكی گرنگ مبستی ڕووماكردنی
ڕۆژانی تۆماركی ھواڵ ئاژانسكانی -٤
شــارە كـــراوەكـــانـــی  پشببینی  ڕووداوە 

ڕوو. ندەخ گورەكان
شــــوازی لــ ــ بــچــووكــكــان ــام ٥- ڕۆژن
ڕۆژنام ل چــاو ــدا، ــاوەرۆك ن ھبژاردنی

دەكن. گورەكان

ئیش: پوەندییكانی فشاری ج-
ك كـــۆكـــن، ئــــوە ــــژەران لـــســـر ــــو ت
بسر پنجی  ج ئیش پوەندییكانی 
ھاوڕكانی لگڵ ك دیارە، پوەندیكرەوە
ــی ــك ــد ــن و ڕەھ پــــــوەنـــدی دەبــســتــــت
پوەندی لم دەكــات. دروست كۆمیتی 
گورەی ب سرەتایی كۆمكی بستندا
لناو پاشاندا نی لك دەھپ پوەندیكرەوە
جیھانی لــگــڵ  و  دەگـــرن  یــك كۆمك 
دەرەوەدالچوارچوەیھستخودییكانیان
دەكــن. ھسوكوت  كۆمدا ئو  لناو
پشت دەكــات ڕۆژنامنووس   ل وا  یمئ
.ستبب وییانعنم پشتپا و كۆمڵ بو
لــــوەدا گــرنــگــی پــــوەنــدیــیــكــانــی ئــیــش
خۆی پوەندیكر ئركی ك دەردەكـــوێ،
،ییكبك و ملمالن ئرككی خۆیدا ل
ــووســــك ــامــن ڕۆژن ــامــاجــی ھــمــوو كــ ئ
بۆ  (الــســبــق)   ییشینپ دەســتــبــركــردنــی
و جــمــاوەر زۆر ژمارەیكی ب گیشتن 
لبر وەرگــــران بــــاوەڕی بدەستھنانی
بیروباوەڕەوە. و ھزری و ئابووری ھۆی
ڕۆژنامنووسان ھموو ئوەی وای بۆی
،یھ پیشیی پوەری ھمان ب باوەڕیان
یككیان ھر ك دەمنتوە، ئــوە بــم
شانبشانی یھ خــۆی تایبتی پــــوەری
لالین پیشییكان پوەرە  بدەستنانی
یارمتی ئیش پوەندییكانی پوەندیكرەوە،
مترسی پیشیی دوور ل وەی دەدات، كئ

جب وەزیفیش ج ڕەزامندیی كوتوە و
و ھاندان بسر كاریگریی ئمش بكات،

دەبت. بدەستھناندا
جماوەرییكان: پوەرە -٤

پۆل) دی سۆال (ئسیل توژەر ھــردوو
ك كـــرد، ئــوەیــان تبینی ــمــان)،  (شــۆل و
پوەندیكرەوە بسر كاریگریی جماوەر
بسر پوەندیكریش چۆن ھروەك ،یھ
ئـــو پــیــامــانــی ــتــی. جــــمــــاوەرەوە ھــی
پوەندیكرپشكشیاندەكات،پشبینییكانی
دیاریان جماوەر  كــاردانــوەی دەربــارەی
ڕۆلكی جــمــاوەر پاشاندا ل ك دەكـــات،
پــــوەنــدیــكــردنــكــدا ــرۆســی ئــرــنــی لــ پ

.دەبین
(ڕیمۆند ئزموونییانی توژینوە ئو
 ك دەرخستووە، ئویان پاوەر) ئنجامیدان
دەیوێ جماوەرەی پوەندیكر ئو جۆری
بسر لگدا بكات، كاریگرییان پوەندییان
ڕكخستندا و ناوەرۆك ھبژاردنی شوازی
دەب ڕاگیاندن  ھۆكارەكانی بۆی  .یھ
ئم بۆ بــن، جــمــاوەر جگای ڕەزامــنــدی
ڕاگیاندنكان دەزگا ویستپ مبستش
ئمش بناسن،  جــمــاوەر وردی ب زۆر 
دەستبر زانستیدا توژینوەی  لڕگای

دەبت.
سرچاوەكان:

دار ،العبدلل می د.  االتصال،  نظریات -١
الطبعة لبنان،  – بــیــروت العربیة النھضة

.٢٠٠٦ االولی،
حسن د. المعاصرة، نظریاته و االتصال -٢
الــدار السید، حسین لیلی د. مكاوی، عماد
السادسة، الطبعة القاھرة، اللبنانیة، المصریة

.٢٠٠٦
د. الجماھیری، االتصال في المدخل -٣
للنشر الكتاني الــمــوســی، سلیمان عــصــام 

.١٩٩٧ الطبعة الرابعة، والتوزیع، اربد،
انجلیزی االعالمیة، معجم المصطلحات -٤
دار الجیل، بیروت، كرم شلبی، عربي، د. –

 .١٩٩٤ الثانیة، الطبعة
تكنیكی پیمانگای – ــدن ــان ڕاگــی بــشــی  *

ھولر
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پشهکی
باسه؟ ئهم بۆچی

نو کهوتۆته ئاۆزیک جۆره  ئهگهرچی
دهوترت که پی چوارچوه مژووییهی ئهو
ئهو کــوردی، ناسیونالیستی بزووتنه وهی
ســه رچــاوهی ـــهوهوه  ل زیــاتــر ئاۆزییه ش 
و نووسهر ئستاش تا داخهوه به که گرتووه،
حزبی و دهسهت نیگای له کورد لکۆه ری
و دهسهت تر واتایهکی به گرتووه ، گهوره
خاوهنی بوونه ته پگه خاوهن و گهوره حزبی
ئاستکیش تا و لکۆینهوه بهرھه می زۆرترین
جهوی زۆرجار کورد لکۆهری پیاھهدان.
دهدات، دهســت  لــه زانستییهکان پــــوه ره
لکۆینه وهیهکی ئستا تا بۆچی ئهگهرنا
کۆمههی به سهبارهت وردمان و زانستی
" کــورد ی یهکتی و ئـــازادی و ژیــانــهوه
سهنگ رکخراوه  ئهم راسته نییه. کاژیک" 
کوردایهتیدا بزووتنهوهی نو له پگهی و
ژماره له ژمارهیهکه به م ئهوهنده نهبووه،

له ــاس ب کاتک ــه ر ھ ــان.  ــراوهک ــه رک ــه زب ئ
بکرت، کوردی ناسیونالیستی بزووتنه وهی
به سهباره ت باسکیش قسهو چهند ناکرت

نه کرت. پاسۆک و کاژیک
دوو رکخراوه ناوبراوه لهو یهکک ھهر
به به م چاپکراون، الپهڕهی سهدان خاوهنی
له ھهه پ دهنووسینکی داخهوه له چهند
ئستا تا ئهگهرنا بترازت  کهموکوڕی و
کاژیک ئهدهبیاتهکانی زۆری ھهره زۆربهی
نووسراوی کتب و توی له دوو پاسۆک و

نهکراونهتهوه. کۆ تایبهتدا
ھهوهی من زیاتر بۆ بهرچاوروونی ئهم
که کـــورده، مــــژوونــووســانــی و  لکۆه ر 
بهگهنامهیهک چهند به  ئاماژه ھهومداوه
و کاژیک مــــژووی له به شکن که ــده م ب

پاسۆک.

گیروگرفت!
مژوویی بــهدواداچــوونــی و  لکۆینهوه

پاسۆک و کاژیک رۆژنامه گهریی
ئۆرجینادا بهگهنامهیهکی چهند له

سوید شانوو- باوکی
بۆ نووسیوه پشهکی و ئامادهی کردووه
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بهگهنهویست بــهــگــهی ــه ب پویستیان
نهبن گومان جگای بهگهکان واته  ھهیه،
باسهکان نــاوهڕۆکــی  و بــا به ته مومژ و 
نووسینی  بۆ ١٩٩٩ و ٢٠٠٠  سای نهده ن.
چهندان بوکراوه بوانامهی ماجسترهکهم
دهستکهوت، پاسۆکم گۆڤاری بهیاننامه و و
رگای له ژیانم کرده بنهگهی سویدیشم که
کتبخانهیهکی چــهنــد  پشکنینی و بینین
شــتــی تــرم ــســان کــۆمــهــــک شــه خــســی دی
کاژیک، بهرھه مهکانی تایبهتیش به دۆزییهوه،
کتبخانه له سوودم بهرھهمانه ئه و بۆ که
دهکهم. سوپاسیان بینیووه و شهخسییكان
نهبوونی بم؛ دهمــهوــت کورتی  به زۆر 
گرفته له بریتین ســهرچــاوه و به گهنامه 
ئامادهکردنی و نووسین بۆ سهرهکییهکان

جۆره. لهم بابهتی

ستراکتوری باسهکه چوارچیوەی
نووسراو تــهواوی نهمتوانیوه ئه گهرچی
چنگ رکخراوه دوو ئه و چاپکراوهکانی و
بهرھهمکی چهند ھهومداوه بهم بخهم،
له بجگه بــهرده ســت. بخهمه دانسقهیان
بهش دوو ــهشــی داب بــاســهکــهم پشه کی 
ئهو مژووی یهکهمدا  بهشی له  کــردووه،
بهگهنامهیهکدا چهند ئاونهی له حزبهم دوو
مژووی بهشی دووهمدا و له نووسیوه تهوه
کۆتایشدا له خراوهتهڕوو، رۆژنامهگهرییان
چ بــیــروڕاکــانــم  ئهنجامکدا  ــه کــورت ــه   ل

کردۆتهوه.

یهکهم بهشی
چهند  ــه  ل ــه  حــزب دوو  ئـــهو  مــــــژووی   

ئۆرجینادا بهگهنامه یهکی
ی یهکتی و ژیانه وه و ئازادی کۆمههی

" کاژیک" کورد
رابردووه وه سهرهتاکانی سهدهی له ھهر
به بووه  ئاشنا کوردستان خهکی کورد و
ئهگهرچی رکخراوهیی،  و حزبی  ژیانی
شارکی له حزبییه ژیانه ئهو ناتوانرت
رووت ئهستهنبۆڵ وه ک ئاوهدانی و گهوره
کورده رووناکبیری ئهوه  بهم بکرته وه،

و دهبت ئــه وێ حزبی ژیانی به  تکهو
نهتهوهیی ھوشیاریی کورت ماوهیکی دوای
و بــه چکرن دهســـت دــنــ و وه ئــاگــای 
حزبی و رکخراو و کۆمه ه دروستکردنی
زۆربــهی ســهردهمــه ئــهو ــوردی ده کـــات. ک
و کــوردی حزبه  و رکخراو  ھـــه رهزۆری 
و کوردایهتی بیری به  کوردستانییهکان
بهم ئاودراوبوون، نهتهوهیی ھوشیاریی
متوی کورد رۆژێ ئهوێ شیوازکی وهک
و مارکسی فهلسهفهی و ئایدیۆلۆژیا به 
کــورد رووهوه ــهو ل گــرتــبــوو.  چه پایه تی 
بووه، زهره رمهندیش نه و گوناھباره نه
ئایدیۆلۆژیایه ئهو سهردهمه ئهو چونکه
و بیر به رگای ھهروهھا تهنیبوو، دنیای
بکات، گهشه تریش نهدهدا که ئایدیۆلۆژیای
شۆڕشی سهرکهوتنی دوای  تایبهتیش به

رووسیادا. له ١٩١٧ سای ئۆکتۆبهر له
ژیانی نووسینهوهی بــۆ نووسینه ئــه م
ھهر نهکراوه، تهرخان کوردستاندا له حزبی
و دهبورین چوارچوهیهدا لهم خۆمان بۆیه
که روو دهخهینه بهگه نامهیهک چهند تهنیا
ئهو کهسانهی بۆ خاو له کهرهسهی بریتین
مژووی و گشتی به حزبایهتی مژووی که

دهنووسنهوه. کوردی ناسیونالیستی
" خـــــواروو" عــیــراقــدا،  ــه  کــوردســتــانــی ل
مهحموود شخ شکستهکانی و سهرکهوتن
له لکهوتۆته وه دهرھاویشتهی کۆمه ک
کۆمهیهتی، ئابووری، سیاسی، بوارهکانی
زۆربــهی سیاسی بــواری بۆ رۆشنبیریدا.
" کۆمههی که کۆکن ئه وه لکۆهران لهسه ر
له سلمانی  ١٩٢٢ که سای کوردستان" که
سیاسی کۆمه هی یهکهمین به ــهزراوه دام
مژووه دوای ئهو و ئه ژمار دهکرت کوردی
و ده سته و رکخراو و کۆمه ه چه ندان
ئهوهی دامهزراون. سیاسی حزبی و گروپ
و ئـــازادی کۆمههی " مهبهستمانه ئمه 
که ه کاژیک" کورد- ی یه کتی و ژیانهوه

دامهزراوه. ١٩٥٩ سای
مــــژووی بــه ــارهت ســهب جــه مــال نــه بــهز
له  " نووسیویهتی: کــاژیــک دامــه زرانــدنــی
له تــازه بیرکی پهنجاکانهوه ناوهڕاستی
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" به دووایــی که کایهوه، ھاته کوردستاندا
بیره، ئهم ناسرا. الیهنگیرانی نهتهوهیی" بیری
له به رهخنهگرتن سهرهتای کاریان چونکه
ھورده دهستهی و سهرکردهیهتیی کالسیک
و کوردستانی ربازی چ " کورد بۆرژوای
کرد،  پ دهست ناکوردستانی"  ربازی چ
ھزی " به پشهوه له  ئه مانه ئهوه  لهبهر
لهو جیاکردنه وهیان بۆ دهبران؛ نو سیهم"
تازهیه بیره بهم ئهم سهره؛ ربازهی دوو
رکخراوی  چوارچوهی له ١٩٥٩/٤/١٤ دا له
ی یهکتی و ژیانهوه و ئازادی کۆمههی "
به ست  چلوورهی کاژیک" ه دا که " " کورد
یا  نهته وهیی"  بیری " به  فه لسهفهکهی و
" دهست  سۆسیالیزم ی کوردی "قوتابخانهی

نیشا کرا.
کـــاژیـــک" بــه  ــی ــهوهی ــهت ــخــراوی ن ــک ر "
و ھــورده بــۆرژوا رکخراوی پچه وانهی
دیموکراتی پارتی " واته کوردهوه؛ کالسیکی
له  خوشکه کانی ده سته و عیراق" کوردستانی
ھهر خۆیان که کوردستاندا، دی پارچه کانی
کوردستان" دهدایه  بهشکی " رکخراوی به
" رکخراوی خۆی به " کاژیک"ـه ئه م قه هم؛
ھهموو و " کورد" دهزانی نهتهوهی ھهموو
چاالکییهکانی سنووری " به  کوردستانی" 
پهوی  دووهمــی مــاددهی خــۆی" داده نـــا.
مهیدانی " دهبژی: کاژیک کاتیی نوخۆیی
کوردستانه. ھه موو کاژیک کــارگــوزاریــی
کوردستان بهشکی ســهرهتــاوه له بــه م
لهووه پهل و ئیش کردن بنکهی به ئهکات
کوردستاندا" سهرچاوه:  به ھهموو ئهھاوت

ل١٧٤ و ١٧٥ کوردی. نهتهوهیی بیری
ســـــهرهڕای کـــاژیـــک لـــه  کـــوردســـتـــانـــدا
بانگهواز، به یاننامه و چهندان بوکردنهوهی
" کــاژیــکــنــامــه "ی ـــوکـــراوهی ب ھـــه روه ھـــا
کوردستانیش دهرهوه ی  له و دھرکردووه 
داوو زمانحای کاژیک" بانگی  " رۆژنامهی
یهکهمین ئهوروپا. له بوو کاژیک دهزگهی
نیسانی  ١٤ ی له رۆژنامهیه ئهم ژمــارهی
پنجی" له  ژماره ژمارهی " دووا و ١٩٦٨ دا

١٩٦٨/١٠/١٠دەرچووە.
سیاسهته و ئاشنابوون به کاژیک باشتر بۆ

نووسینه دوو ئــهم وا  کــراوهکــانــی په و 
له بوکراوهی که دهق دهنووسینهوه دهقاو

بوکراونهتهوه: دا کاژیکنامه" "

کاژیک بوونی پویستی -١
کوردستاندا له تا ئستا که حیزبانهی ئهو
بناغهی لــهســه ر ھیچیان بــوون دروســـت 
رکخراو رهسه نی نهته وهیی بیروباوڕکی
نهیانتوانیوه ھیچ کامکیان بۆیه دانهمهزراون.
ئه نجامدا له و بکهن بهرپا فیکر شۆڕشکی
لهسه ھــهر  ھهموو چونکه  ئامانج. بگهنه
چهند دهستکهوتی تایبهتیی عاتیفه و بنچینه ی
کارهسات بهسهر داوه  فه رمانیان  کهسک
لهبهر ئهمهشه  ھه ر کاروباری رۆژگاردا. و
یهکهم له ھهر و کورت تهمه ن زۆربهیان که
خۆ نهبووان. ریزی چوونه ته جهزرهبهدا
پایهی دوو یــهک تهنیا ماویشن ئــه وانــهی 
ھهر ده که وتن. ھاکا ماوه پوه قرچۆکیان
و بزووتنهوه ھۆیهشه که ھهموو ئهم له بهر
کردووه به رپایان حیزبانه ئهو که شۆڕشک
بزووتنهوانه نهگرتووه. چونکه ئهو سهریان
وهختی عاتیفهیهکی بنچینهی لهسهر ھهموو
ئـــهوه که لــهبــهر ــاوڕ. ــروب ــی بـــوون نــه ک ب
رهھهندهکراون یان کوژران سهرۆکهکانی
باوه ل گیانییهی خۆراکه ئهو بزووتنه وه که
دهستی ھهمیشه رهسهن بزووتنهوهیهکی که
بیروباوڕه کهیهوه لهسهرچاوهی و ئهکهوێ
به و کهوتووه پهکی  ئهوه  لهبهر  ئهیمژێ.
تر حیزبی ھهندک ــهوه. کــوژاوهت جارک
فهلسهفهکه یان و بیروباوڕ ھهن و بــوون
بگانه وه له بهکو  نییه.  و  نهبووه خۆیی
که زۆرجــار ئهوه لهبهر گرتووه. وه ریــان
نهتهوهیی واقیعی بهردی بهر لووتیان سهری
بگۆڕن خۆیان ربازی بوون ناچار کهوتووه
به  درۆشــم ھه ندک و راڕایـــی بکه ونه  و 
تریش له ھهندکی واز و ھهگرن کوتوپی
ده ستکاری ھه ندێ جاریش ناچار ببن و بھنن
باوڕی خهکی ئهوه  لهبه ر بکهن. پۆگرام
فیکرییان یهکتیی لهمهشهوه و نهماوه پیان
جارک به ئهنجامدا له و ھه وه شاوه لک
رۆژگار. واتهی بوونه ته و رهویونهته وه لک
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ئهو کهواته پهند. به بوون بهم ماون یان
ژیانی له که  بیروباوڕانهیهی چۆییه  ج
ئستاش بووه، کۆنهوه له ھهر کوردهواریدا
داپچیوه بۆ و دهمــی  مــاوه و ھــه ر ھه یه
پی که بیروباوڕکی تر قۆزتنهوهی ھهموو
که رۆژانی دواییهدا له م به تایبهتی بکاتهوه.
سهختهوه زۆر تاقیکردنهوهیهکی ئهنجامی له
که ـــهوت دهرک بۆیان کوردستان خه کی
بیروباوڕه وهک شیووعتیش بیروباوڕی
نــادات کــورد دادــکــی ھیچ تر  بگانه کانی
پاشگهزئهبنهوه لی خهریکن وا لهبهرئهوه
که  تردا بیروباوڕکی دوای به ئه گهڕن و
،ب ھی بگانه ھهر بتو ئه مجارهش ئهگهر
چاره نووسی له ئهویش چاره نووسی دیاره
دمۆکراتتی و عوسمانلی خهالفهتبازی
باشتر نانهتهوهیی شیوعتیی و ئینگلیزی

.ناب
ـــی ـــدن ـــهزران دام ـــه ر ئــــه م ھــۆیــانــه ـــه ب ل
کــه  " عــقــائــدی" بــه ھــــز ــی دامــوده زگــایــهک
بهرژهوهندیی ناوجهرگهی له بیروباوڕهکهی
ـــــوردهوه ک وهک ھــی و کــــورد ــعــی  ــی واق
ھهر قابدا و جهوھهر له و نجابھھه
پویسته بۆ ئهوهی زۆر شتکی ،کوردانه ب
جارێ به بکا که بهرپا فیکری وا شۆڕشکی
ھۆشیاری و  نهکراچ کـــورد میللهتی
دهوری پیسییه ی و  چک ئهو  و بکاتهوه
ما رای گرتووه کوردی بلیمهتیی کانگای
راستهقینه ی بــاری خاونی و پــاک به تا 
له واتــا .بن دای خۆیدا شونی له  خــۆی
ئاده میزادادا کاروانی پشه وهی ریزهکانی
پی مژوویییهی دهوره ئــهو ــهوهی ئ بۆ 

ئهنجام. بیگهیهنته سپردراوه

کاژیکی بیروباوهڕی -٢
نهتهوهی که بهوهیه بــاوڕی کاژیک  -١
رۆشن رابردوو و بلیمهت نهتهوه یهکی کورد
شارستانتیی و کولتوور دامهزرنه ری و
مهیدانی لــه  ھــهروهھــا بـــووه، به ناوبانگ
ئازایهتی و مهردایهتی وهک بهرزی سروشتی
ھاوتا ب دا خۆنهویستی و وهفـــاداری و 
کۆنهوه خاوەن له نهتهوهیه ھهر بووه. ئهم

جیھان. بیگهیهنته بووه مژوویی پهیامکی
دهورانــی له  یهزدانیه په یامه ئهم ھه گری
بووه. زهردهشت" مهزن " پشهوی کۆندا
به رگکی تایبهتی کاره ساتی ھه ندێ بهم
له و پهیامهدا ئهو بهبه ر کردووه بگانه ی
نهتهوهیهی کانگای بلیمهتی ئهم کاتدا ھهمان
به پویستی ئــهوه لهبه ر ــهوه. شــاردووهت
ئهو تا ھهیه  خۆشهکاندنک و راچه کین
بچیته و  داکهن خۆی لهبهر  پیسه بهرگه 
قافلهی پشه وهی ریزه کانی له خۆی شونی
له نهمره پهیامه ئهو پاشماوهی و گهالندا
نهوهی به دا عصری" " مودیرن شوهیهکی

.بگه یهن ئینسان
دهمــــکــه  ـــــهوهی ئ لـــه بـــهر ــــورد   ٢- ک
نیه جگهیهکی خۆی بیروباوڕکی نهتهوه یی
کوردایهتییهوه ژیــانــی کــه وتــووهتــه چــۆڵ 
بــه چهند جــ چــۆــه ــهو ئ و ھــه تــا ئسته
بهم پــبــووهتــه وه. بگانه بیروباوڕکی
نهبوون، خۆیی چونکه بیروباوڕانه ئــهو
لهبهر ئهوه ئامانج. کوردیان نهگهیاندووهته
بیروباوڕکی نهتهوهیی له رگهی پویسته
بیروباوڕانهیه بۆشاییه  ئهو شۆڕشگهوه
فیکرییه شــۆڕشــه ئــهو  و  بــکــرــتــهوه  پــ
نهب بیروباوڕکیش خۆیی بهرپابکرێ. ھهر

ئهکات. بهربهرکانیی کاژیک
کورد دهردهکــانــی پی وایــه  ٣- کاژیک
ئهب و  بنچینه سهریهک ئهچنهوه  ھهموو 
بروای ئهوه لهبهر تیماربکرن بنهڕهته وه له
ئهگاتهوه که چاره سهرکردنهیه بهو تهنیا
ھیچ به  ــوای ب کهواته  رهگوریشه.  ســه ر
ھهر نیه. وهختی و رووکهش چارهسهرکی
بهکارھنانی به تهنیا  بوای ئهوه یه  لهبهر
بــه کــــرداری جــۆرــک ــزه  و بــه  ھــیــچ ھــ
وهک نیوه ناچی و که موکورت و رواه تانه
و بگانان پهرلهمانی بۆ ھه بژاردن نونهر
و ئیمزاکۆکردنهوه پۆتستۆنامه و نووسینی
دمۆکراسیانه" سهربهستی " به متمانهکردن
به زۆر مافک که ھه موو وایه چونکه پی نیه.

ئهسینرتهوه. به زۆر ھهر کراب زهوت
کوردستان ھهموو کاژیک داگیرکهرانی -٤
تهنیا کوردستان و ئهکا تهماشا چاو یهک به
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ھهر کورد ئهب و ئهزان کورد موکی به
لهبهر کوردستاندا. له ب فهرمانرهوا خۆی
که نیه درۆزنهیه برایهتییه بهو بوای ئهوه
تان به سامانی و سه روهت رگهیهوه له
بهش مرۆڤانه ب مافی کهمترین و له ئهبرێ
ھهموو فهرمانهوایی  ئهوه  لهبهر ئهکرێ. 
کارکی به  کوردستاندا به سهر ناکوردک

.ناشهرعی ئهزان
ری له خۆی رزگار ئهکا خۆی کورد -٥
ئهوه لهبه ر کوردایهتییهوه، پاکی بیروباوڕی
و بوا ئه بهست به کورد پشت کاژیک ھهر
" ب کهس ھهر و ناکا بگانهیهک به ھیچ
ساویلکه به یان ئهکا" رزگار کورد بگانه
که چونکه ئاشکرایه .دوژمنی دائهن به یان
له بکا دروست کورد بۆ ده وهت بگانهیهک

ئهسنتهوه. لشی ئاسانی به زۆر ھیچه
نهتهوه یهک ئهگرێ ھهموو کاژیک رزی -٦
کوردستان، نهکهنه تهماع  مهرجهی بــهو
کهمه ــه و ئ تــهمــاش نیه کــه ھــه روه ھــا بــه
بهو کوردستاندان له که بتونتهوه نهته وانه
بیروباوڕی و کورد لهگهڵ ناپاکی مهرجهی

دا نه کهن. کاژیک
و تایبهتی نیه چینکی کاژیک حیزبی -٧
بنهماهیی و چینایهتی امتیازاتی " به بوای
و مشک جیاوازیی به بوای تهنیا و نیه "
ھه موو به ربهرهکانی ئه وه لهبهر ھه یه. لهش
استثمار" ک  و احتکار و استغالل " جۆره
ئابوورییهوه سهرنجی باری له  واتا ئهکا،
تهواوی باوڕی و سۆسیالیستانهیه حیزبکی

ھهیه. کۆمهیهتی دادی به
توندی ئهوه ست بهرامبهر کاژیکزۆر به -٨
به کوردستان ی اقتصادیات" " بهستنهوهی
و داگیرکهره کانهوه وته ی "اقتصادیات"
ناوێ ئابوورییانهی پشکهوتنکی جۆره ھیچ
و جیوب" " دروستبوونی حیسابی که لهسهر

کوردستاندا. له ب بگانان بنکهی
الیکاژیکهوه داموده زگایهکه  دهوهتبه -٩
بنچینه ی له سهر نه تهوهکهمان پگهیاندنی بۆ
پهیامه گهیاندنی  و  کاژیکانه  بیروباوڕی 
تهواوی و ھاونهژادان به میژووییه کهمان
به ھیچ چهشنه دهوهتکی کاژیک دان جیھان،

.نان تردا
نهتهوهیهکه  کــورد ئــهوهی له بهر  -١٠
نهمری جیھانی یهزدانی مژوویی پهیامکی
ھهموو بــه  بیگهیه ن تــا ســپــــردراوه  پــ
ئهم ھه گری ئا ئهوهی و لهبهر ئاده میزاد
دهنگی نهکرا پی نهمر" زهردهشتی پهیامه "
گۆشه یهکی ھهموو بگه یهنته یهزدان زهنگی
که وته بیروباوڕهکهی خۆشی پاش و جیھان
نه وهی و تکدرا، لهبهر ئهوه بگانه دهست
له ه  مسئوول" " بهرپرسیار کورد نوی 
له په یامه ئهو درژه پدانی و تهواوکردن
ئه مهش بۆ خۆیدا. راستی قابی و شوه

ئهین:
ــی ــاوهن خ خـــۆی ــــورد ک نـــه تـــه وه ی ا- 
ئــهوه لهبهر پهیامهیه.  ئــهو  راستهقینهی
ئهب جیھان بــه پــهیــامــه ئــهو  گــه یــانــدنــی 
پ دهســت بنچینهییهکهیهوه  له سه رچاوه 
.ب خۆیهوه کورد رگه ی له واتا بکاتهوه،

" خزانی  به که کــورد ھاونهژادانی  ب- 
کۆنهوه له ھــهر نــاســراون ئاریا" نــه ژادی
لهبهر پهیامهدا.  لهو بوون ھاوبهشی کورد
و پشتگیری لــهســهریــان پویسته ئـــه وه  

رووهوه. لهم بکهن کورد ھاوکاری
جیھان، به ئاریایی پهیامی گهیاندنی ج-
ئاریایی بهھزی دهوهتکی به پویستی
ھهموو و ب پهیامه بهم  بــاوڕی که  ھه یه
رۆیوه ناویان نــاوهوه بهم نهتهوانهی ئه و
به م کۆبکاتهوه. فیدڕالی شوهیهکی به
رزگاریی تهنیا پاش دهوهته دامهزراندنی ئهو
کوردستان تــهواوی سهربهخۆیی و کورد
ھهموو لهسهر پویسته ئهوه لهبهر .ئهب
رزگاریی و سهربهخۆیی بۆ ھاونهژادک
ت کــوردهکــان شانی به شان کوردستان

.بکۆش
فیدرالی دهوــهتــــکــی ــی ــدن ــه زران دام د- 
پهیامهدا ئهو ئای  له ژر نهته وانه و لهم
راگــرتــنــی بــۆ بهربهستکه ــن ــری ــه وره ت گ
و عــهرهب یهکتیی و شیوعتی لشاوی
خهتهرکی جۆره ھهموو و ئهوروپا یهکتی
ئهم سهر بۆ  که تر  سوپایی  و  ئیدۆلۆژی
.بکوت یهزدانییهکهی خۆی و پهیامه نهژاده
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کاژیک بوکراوهکانی
وهک و ــه وه ــۆت ــب روون ــۆم ب ئــه وه نــدهی
بهردهستم، کهوتۆته کــه به گهنامهیه ک
روونکردنهوه و بهیاننامه چهند تهنیا کاژیک
کاژیکنامه" " نــاوی به  بوکراوهیه کی و 
بــه م دهرکــــــردووه، ــک" ــاژی ک بانگی   " و 
زۆر و زاره کـــی شوهی به کادرهکانیان
بیروڕای بوکردنهوه ی ھهوی له بهرفراوان
دهتوانین جیاوازی لرهدا دا بوونه، کاژیک
کادری و رۆژنامهگهریی جیھانی نوان له
دوای بکهین. جــهمــاوهردا نو تــوانــای به  
ھاوکاریی به نهبهز جهمال ده رهوهی ھاتنه
بــه ــی دهســت ــر چــه نــد کــه ســــک جــارــکــی ت
ئه دهبیاتهکانی بوکردنهوهی و چاپکردنهوه
له سهر بــوو بــه رده وامــیــش و کــرد کاژیک 
ئهمهش کاژیکی، بیروڕای بوکردنهوهی

کاژیکه: بوکراوهیهکی چهند
له  کاژیک حزبی فهلسهفهی کاژیکنامه، -١
 ١٩٦٨ چاپی سای دووه مین چهند درکدا،
چاپخانهی له و بوکراوهتهوه ئهوروپا له
ئهوروپا چاپکراوه. لکی دامودهزگای کاژیک-
مانفستی به  بوکراوهیه ئهم کاژیکهکان
بریتیه بــوکــراوه یــه ئــهم ده زانـــن، خۆیان 
بیروڕای به  ســهبــارهت بابهتک چهند له  

ئایدیۆلۆژیای به کراو ئاوزان ناسیونالیستی
جهمال بــوکــراوهیــه ئــهم سۆسیالیستی.
رهســـوول" " نــاوی خــــوازراوی نــه بــه ز بــه

نووسیویهتی.
ژمــــــارهی  (٥) ــــک،  ــــاژی ک بـــانـــگـــی   -٢

لدهرچووه.
العامة القیادة اصدرتھا سیاسیة، بیانات -٣
سلسلة مختلفة، بازمن الکردی کاژیک لحزب
علی طبع ،"١ " العربیة الكاژیکیه باللغة الوثائق
 ٢٥٨١ اوروبا، فی کاژیک حزب فرع مطابع

کتبه: ئهم ناوهڕۆکی م، ١٩٦٩ و کردی
له ١٩٦٩/٤/١٤  ت کاژیک في سطور حزب -

نووسراوه.
الــخــالفــات حـــول ــک ــاژی - بــیــان حـــزب ک
و الپارتی قیادة و البارزانی بین االخیرة
نووسراوه. ١٩٦٤/٣/٣٠ له معالجتھا، کیفیة

له ١٩٦٤/٤/٦  الجدید، عارف دستور حول -
نووسراوه.

له  ــهڕه، الپ  ٢١ له بریتیه  نامیلکه یه ئهم 
دایه. گیرفان نامیلکهی قهبارهی

قدمتھا مذکرات البارزانی، و کاژیک بین -٤
بازمنة الکردی  کاژیک  لحزب العامة  القیادە 
القائد البارزانی السید مصطفی  الجنرال الی
الوثائق سلسلة المسلحة، الکردیة للقوات العام
مطابع  علی طبع ،" ٢ " العربیة باللغة الكاژیکی
و  ٢٥٨١ کردی اوروبا، في کاژیک حزب فرع

نامیلکهیه: ئهم ناوهڕۆکی م، ١٩٦٩
نووسراوه  ١٩٦٩/٢/١٥ مقدمة، -

له  الــراھــنــة، القومیة المشاکل حــول   -
نووسراوه  ١٩٦٤/٥/١٣

له  االن، الجاریة المفاوضات حول کلمة -
نووسراوه  ١٩٦٤/٨/٢٣

العام القائد البارزانی مصطفی االخ السید -
 ١٩٦٤/١٢/٧ له المحترم، االنــصــار  لقوات

نووسراوه
ــه  ل - حـــول الـــوضـــع فـــي الــســلــیــمــانــیــة،

١٩٦٥/٢/٢١ نووسراوه. 
له  ــهڕه، الپ  ٣٠ له بریتیه  نامیلکه یه ئهم 

قهبارهی نامیلکهی گیرفانه.
حزب العربیة، موقف و الوحدة کاژیک -٥
العربیة، االمة شعوب وحدە من الکردی کاژیک
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 ،" ٣ " العربیة باللغ الكاژیکی الوثائق سلسل
اوروبا، فی فرع حزب کاژیک مطابع علی طبع
نامیلکهیه دا  لهم م،  ١٩٦٩ و  کــردی  ٢٥٨١
الوحدة و نحن بوبۆته وه: وتاره تهنیا ئهم
سای دووه می تشرینی مانگی له که العربیة،
 ١٨ له  بریتیه نامیلکهکه نووسراوه.  ١٩٦١

گیرفاندایه. قهباره ی له و الپهڕه
وهدهست کاژیک بۆ ھاوبیرک چۆن -٦
جهمال نهبهز" ئهھنیت، نووسینی: رهسوول "
 ١٩٦٨ سای دووهمینی نامیلکهیه چاپی ئهم
دامودهزگای چاپخانهی له بوکراوهته وه

لکی ئهوروپا چاپکراوه. کاژیک-

پاسۆک" " کورد سۆشیالیستی پارتی
و کهوت چاالکی کاژیک له ئه وهی دوای
پهرتهوازه کادرهکانیان و سهرکرده زۆربهی
جه مال سهفهری دوای تایبهتیش به  بوون
ئهمانیا، له جنشینی و ئهوروپا بۆ نهبهز
ئهدهبیاتی ھزی کاژیک کوردستاندا له
چــونــکــه جــهمــال ــــه ره و کـــزی ده چـــــوو، ب
له ئهگهرچی بوو. کاژیک کۆهگهی نهبهز
سهدهی ھهفتاکانی ناوهڕاستی تا ئهوروپاش
بۆ کاری گوڕی به گهرم و زۆر رابــردوو
بهم دهکرد، کاژیکی  بیری بوکردنهوهی 
ئهده بیاتهکانیان کوردستاندا ــاوهوهی ن له 
چهند بوو ئهوه نهما. گهرموگوڕییه ی ئهو
زیندووکردنهوهی کاژیک له کهسک بیریان
و ربازکی شواز به شوه و کردهوه، بهم
چهند و مستهفا ــازاد  ئ لهسه ردهستی تر 
پارتی  "  ١٩٧٥ سای له تر کهسایهتیکی
ــهزرا. دام " پاسۆک کــورد- سۆشیالیستی
دامــه زرانــدنــدا ئــه وانــه ی لــه كــۆبــوونــهوهی
ســهربــازی كهسانی زیــاتــر بــه شــداربــوون
كهریم كهلۆش، حسن جه اللی وهك؛ بوون،

تر. ھی و شهوقی سهالم، مالزم
پـــا"، " پـــارتـــی ـــکـــراوهی پـــاســـۆک کـــورت
واته: ه، ک" " کورد سۆ"، " سۆشیالیستی
خۆی پاسۆک کــورد. سۆشیالیستی پارتی
کــاژیــک" " ــدهری رــکــخــراوی ــ ــژه پ بــه  در
تر، و شوهیهکی شواز به بــهم  ــا، دادهن
خۆیان کاژیک له جیاواز  واقیعکی  له  که

راگهیاندووه.
له کــوردســتــان ره نــجــدهرانــی کۆمه ه ی 
تایبه تیهکانیدا سهبارهت له بوکراوه یهکک
ئایدیۆلۆجی له رووی " دهت: پاسۆک به
ــاوهڕی ــروب ــی ب ھــهــگــری ــه ـــه وه  خـــۆی ب ی
ئیشتراکیهتی " واته سۆسیالیزم ناسیونال-
له فه لسهفهکه ی که بناغهی دائهن " قهومی
مۆسۆلۆنی، ھیتلهر، وهکو کهسانی الیهن
ناوچهی لــه  وه ــــدراوه، دان وه – فرانکۆ 
له نواندوتهوه خۆ ناوهڕاستیشدا رۆژھهتی
دا، فارس ناو له ئیرانیست" پان- حزبی "
له ناو تورک میللی" حه رهکهتی " حزبی له
لبنانی و ھهندێ ی کتائب " له " حزبی دا،
دا، بهم بهعس" له ناو عهرهب " حزبی بای
کوردستان له و حکومهتی نیه کورد چونکه
نهبوه، مۆنۆپۆلی و مالی بــۆرجــوازی دا، 
ئهم گهشهکردنی و بوبونهوه زهمینهی

نهبوه". له بار و ئاماده بیروباوهڕهش
پاسۆک سه رکردایهتی  ئهندامی و ئهمه 
ــاســۆک ـــت: پ ـــ ده شــــمــحــه مــه د بـــاـــهک
ئهمهی کــاژیــک بــوو کــه ــهوهی ــوون ــژب در
ــه شــاری  ل دا   ١٩٥٩ ســاــی ــه ل دوایـــیـــان
دروستبوونی به شکی و دامهزرا سلمانی
که بوو قهناعهته ئه و وهمدانهوه ی کاژیک،
ئهو مارکسیهکانی کورده زۆربهی الی له
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وهک کاژیک بوو. بوو  دروست  سهردهمه
رۆشنبیران حیزبی وهک  و  کهمایهتییهک
دوای مایهوه ، ئهیلوولدا شۆڕشی ناو له
سهرکردایهتی ئهیلوول شۆڕشی رووخانی
خۆیاندا چاالکی وهستاندنی بیاری کاژیک
له  بهشک  ساه دا لــهو ھــهر دا،   ١٩٧٥ له
خوارتر بـــهرهو کــادیــرانــی ســهرکــردایــهتــی
پاسۆک" پارتی  " بۆ دهگۆڕن حیزبهکه ناوی
و سهرکرده ئهو دیاره کورد سۆسیالیستی
ناو لهو بوون نهبوو بهشداریش کادیرانهی
بهرپهرچدانهوهیهکیان نهبووه گۆڕینهدا ھیچ

دهکاته نیشانهی پازیبوون. که
پارتی له بهگهنامهکان یهکک گورهی به
١١ی لــه پــاســۆک"  " ــورد ک سۆشیالیستی
شاری کهرکووک  ١٩٧٥ له سای ئهیلوولی
٥ ساڵ  نزیکهی ــاوهی م بۆ و ـــهزراوه  دام
چاالکی سیاسی  رکخراوکی وهک تهنیا 
سهدهی ھهشتاکانی سهرهتای له نواندووه و
چهکداریی خهباتی به دهستی رابـــردوودا
که شۆڕشدا، له بووه  به شدار و کــردووه
الیهنک بووه دامهزرا کوردستانی بهرهی
ماوهی له بهره. الیهنه بهشداربووهکانی له
کۆنگرهی پاسۆک که نهمزانیوه  ژیانیدا
ــی رۆژان کۆنگرهی  بۆیه ھــهر گردابت،
له  کــه   ١٩٩١ سای  ئه یلوولی ی  ١٠ -٧

یهکهمین به سازکرا شارۆچکهی شهقوه
لهو و قههم دهدهنه پارتهکهیان کۆنگرهی
پارتی " له پارتهکهیان  نــاوی کۆنگرهیهدا
سهربهخۆیی پارتی بۆ " کورد سۆشیالیستی
به بــهم ــۆڕی، گ کوردستان" دیموکراتی
پاسۆک" " واته پشوو کورتکراوهی ھهمان
دوو  لهگهڵ  ١٩٩٢ سای ناساند.  خۆیان 
کوردستان" یهکگرتنی حزبی " تر حزبی
چوونه مــاوهیــهک دوای و راگــه یــانــد یــان 
عیراق. کوردستانی دیموکراتی پارتی ناو
بهو کادریان و سهرکرده له ھهندک بهم
ــهردهوام ب و نه بوون  رازی یه کگرتنهوانه 
پاسۆک " خهباتی به درژهدان لهسهر بوون
بهرگومان دته نــاوه نــاوه ئستاش و   "
بۆ ئارادایه له که ھه وڵ دهخونینهوه یاخود

پاسۆک. زیندووکردنهوهی
پاسۆک نووسراوی  ئهدهبیاتی مژووی 
پدهکات، دهست دامهزراندنیهوه رۆژی له
ئــهوهی گــۆڤــار ــراوه و ــوک ب بــه م وه ک
ســووری ئـــای " گــۆڤــاری بینیوومه مــن 
رۆژنامهگهریی کاری یهکهمین کوردایهتی"
ئهو ژمــارهی  یهکهمین  و نــاوبــراوه  پارتی 
 ١٩٨١ سای شوباتی مانگی لــه گــۆڤــاره 
یه که  -٣٣ ژماره دوا ژماره ش و دهرچووه
پاشان  ١٩٨٥ دهرچووه. سای ئابی مانگی له
بوکراوه یهک دهرکردنی به دهستی پاسۆک
ناوی  به ــامــه دا رۆژن شوهی له کـــردووه
مانگی  له ژماره ی یهکهمین "سهربهخۆیی" و
تا راپهڕینی  ١٩٨٦ دهرچووه  سای ئایاری
دوای  لدهرچووه، ١٩٩١ نزیکهی ٣٠ ژمارهی
دهرچوون لهسهر سهربهخۆیی" " راپهڕینیش
دووهم خوولی وهک بووه، بهم بهرده وام
مانگی له ژمارهی لهم خوولهدا یهکهمین و
ھهروهھا  ده رچـــووه،   ١٩٩١ سای مارتی 
چهند و بانگه واز و بهیاننامه ده یان پاسۆک

دهرکردووه.  نامیلکهیهکیشی و کتب
ھهر "پاسۆک" پارتی سۆشیالیستی کورد
١٩٨٧ ئازاد  سای تا هوه -١٩٧٥ سای له
کۆچی دوای و ــووه ب سکرتری مستهفا 
بووه دهماستی غازی مسته فا، ئازاد دوایی
بووه عهبدول حاجی سهحی و پاسۆك 
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بووه باخهوان ھاوڕێ و ركخستن بهرپرسی
١٩٨٨ دوای  سای له راگهیاندن. بهرپرسی
به پهیوهندی شاعیر ھهردی ئهحمهد ئهوهی
پاسۆک  ١٩٩٢ سکرتری سای تا کرد شاخ

بوو.

پهوی ناوخۆی پۆگرام و
پاسۆک" " کورد سۆشیالیستی پارتی

ــه و ئ و ــر نــاســیــنــی پـــاســـۆک ــاشــت بـــۆ ب
خهباتی و دامه زراوه بۆی که بیروباوه ڕهی
و پرۆگرام  دەقی  بریاربوو وا کــردووه  بۆ 
بم لبر بوبكینوە ناوخۆیان پیرەوی
لم چاوپۆشیمان جاری كتباب دریــژی
بوكردنوەی برگی ب ھر و كرد نالی
ل ك ھینا، لی وازمان كپرۆگرام و پیرەو
ل ئاییندەیكی نزیكدا، خۆی ھیوادارم كاتی
یناملگب ئم دەقی چاپكرا، كتیب وەك ك

بوبكوە. تریش بلگنامی چندان و

باسه پاشبهندی ئهم
و رۆژنامه و دووهمدا لهم گۆڤار بهشی  له

دهدوم: بوکراوانه
سووری ئای " رۆژنامهی و گۆڤار -١
پاسۆک که سهربهخۆیی" " و کوردایهتی"

بویکردوونهتهوه.
دهنگی " و کاژیکنامه" " بوکراوه کانی -٢

کاژیک"
نهتهوهیی  یهکتیی " رــکــخــراوی  -  ٣
بــوکــراوهکــانــیــان و کــورد خوندکارانی 

وهک:
Kurdistan informationا-

کوردستان باسی دهنگو ج-
کورد خوندکاری د-

خوندکارانیسۆشیالیستی رکخراوی" -٤
خوندکاری " گۆڤاری و ئهوروپا" له کورد

کورد.
تر. چهندان بهگهنامهی لهگهڵ -٥

سهرچاوهکان
ی نــهتــهوهیــی بیری ١- جــه مــال نــهبــهز،
ی رۆژھهتی قهومیه ت" " نه بیری کوردی،
رۆژئاوایی یه، ی ناسیۆنالیزم" " نه بیری و

.١٩٨٤ سوید
ئهم کاژیک، ئهدهبیاتی باخه وان، ھاوڕێ -٢
بینیووه. ئهنتهرنتدا ماپهڕهکانی له کتبهم

ھونهرهکانی ئهحمهد، عهلی ــهوزاد ن  -٣
کوردیدا، نھنی رۆژنامهگهریی له ئــهدهب

.٢٠٠٥ سلمانی
کوردستان، رهنجدهرانی کۆمههی -٤
بۆ تهنیا ،٣ ژمـــاره نــاوخــۆ، ــراوهی ــوک ب

.١٩٨١ سای ئهندامان،
محهمهد شخ لهگهڵ  چاوپکه وتن  -٥
سای نیوز، رنیسانس ماپهڕی بــاــهک.

.٢٠٠٨
له  باخه وان ھــاوڕێ تایبهتی نامه ی  -٦

.٢٠٠٩/٨/١ له پرسیارکمدا چهند وه می
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ھڤپیڤین ڕكخستنی و ئامادەكردن

ھڤپیڤین ڕكخستنی و ئامادەكردن

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

مــــژووی ــی ــژەران ــو ت ــاو ــن ئــگــرچــی ل
یكمین پیدابوونی لبارەی رۆژناموانیدا
جیھاندا چاپمنی یڤین لڤپھ نموونكانی
یكایی بـــم ،یــھــ نــاكــۆك توانینی 
یڤینڤپھ یكمین ك دایمل ھموویان
(١٩٣٠)دا دەیی ناوەڕاستی ل براییكان
ل ككی ھڤپیڤین گیشتووەو بچاپ
كۆكردنوەی زانیاری(١). ئامرازە گرنگكانی

ھڤپیڤین *ناسینی
ئــو لــنــــو بگشتی ــووســان ــن ــام رۆژن
بشكیان یاخود  سرجم ك ھــوانــی 
ل ڕكدەخرت ھڤپیڤین سربنمای ل
ھــردوو  ھرچندە  جیاوازە،  (ھڤپیڤین) 

دادەندرت. بیك وازەكش
ك ھــــوانــــی ــــو ـــ ڕــكــخــســتــنــی ئ ل
ھڤپیڤین لسربنمای زانــیــاریــیــكــی
ك بــابــتــانــی ــو ئ ــدەســت دەھــــنــرــت، ب
.مدایكی پلی ل گرنگییكی دەخرتڕوو
شوە ھمان ھلومرجكاندا، لزۆرینی
كموە بجیاوازییكی  دەتوانرێ زانیاری 
ئو بۆنموون وەربگیرت. كسكیتر ل
ڕووداوكی شایتحاكانی ل زانیارییانی
و...بدەست بووملرزە الفــاو، تقینوە،
ــردا ــكــت ی لـــگـــڵ دەھــــنــرــت، بــگــشــتــی
لھمانكاتدا .نیی ئوتۆیان جیاوازییكی

 متمان ئو پیڤدەر(٢) بھۆی لجۆرەكیتردا،
ھیتی، كۆمگادا ل ك پگیی یاخود پل و
زیاتر بابتكان گرنگی .دانپ بایخ جگی
بتایبتی كسك ك یھۆی ئــم لبر
و خــســتــۆتــڕوو ئـــو چــشــنــ بــابــتــانــی
خۆی توانینی یــوانــلــ كسكیتریش 

بخاتڕوو. بجۆركیتر
لپناو ھڤپیڤین گشتی بشوەیكی
دەدرت: ئنجام مبستدا س لم یكك
ــارەی دەرب زیاتر زانیاریی ١-وەرگرتنی

ڕووداوك.
كسانی كــاردانــوەی ل ٢-ئاگاداربوون

ڕووداوك. دەربارەی ناسراو و ئاسایی
توانین، ــاوەڕ، ــروب ــی ب ـــوەی ـــاردان ٣-ك
تییسایكب تــایــبــت ــی ــاری ــی زان بــــواو 
برپرسكان پلدارە ھواسازنرەكان(٣)،

كۆمگا. كسانیتری و
:(١) نموون

نزیكبوونوەی لساتی نــوت وەزیـــری
چاودریی كۆمیتی كۆبوونوەی نۆیمین
نوت برھمھنرەكانی تو ڕكخراوی
 ل بــڕــوەدەچــــت،  جنڤ   لــ  كــ (ئۆپیك) 
لمڕ ئیرانی ھوستی  ھڤپیڤینكدا 
برھمھنان ئاستی نیشانكردنی دەســت
ڕاگیاند، ئمسادا چوارەمی مانگی رسھل
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بۆ دۆالر (٢١) ك نرخی بنچینیی بجۆرك
دادەندرت. برمیلك ھر

:(٢) نموون
ھــــرشــیــان ورچــــ دڕنـــــدە بــرســیــیــكــان
و  (قندیل)  ھنگوینكانی پوورە  كردەسر

پوورەیان لناوبرد. (٢٠)
زیانلكوتووەكان واننگھ ل یكك
قندیل بناری لناوچی گفتوگۆیكدا ل
پالماردانی ســـرەڕای ورچان ئــم وتــی: 
بۆسر پشتریش ل پالماركدا پوورەكان،
گامشیان سر لناوچكدا، چندین گاڕانك

ڕاوكردبوو.
:(٣) نموونی

دەرەوەی كاروباری وەزارەتــی وتبژی
ھۆنكری ــریــش ــی:"ئ وت ــنــدو ــا  ڕووســی
خۆرھتی ئمانیای پشووی سرۆكی
ڕووســیــا نــزیــكــدا ــ ئــایــنــدەیــكــی پــــشــوو ل
ئسۆشتدپریس، ھوای  بپی  جدت.
قسی ھڤپیڤینكدا ل ك وتبژە ئــم
بیكجاری دەكرد، جختی كردەوە:"ھۆنكر

دەرەوە." تدەچ ڕووسیا ل

*جۆرەكانی ھڤپیڤین   
جۆری چندین بۆ ھڤپیڤین دەتوانرێ
ژمارەی لڕووی بكرت. واتا دابش جیاواز
پیڤوانكان(٥)، ژمــارەی پــیــڤــدەرەكــان(٤)، 
ڕەھــنــدی كیڤینڤپھ ئایا كــ ئــمــش 
ل ئاگاداربوون بۆ یاخود یھ ھوایانی
دەربارەی كسكان  پسپۆڕانی توانینی 

ڕووداوك.
ھــڤــپــیــڤــیــنــی ١-ھــڤــپــیــڤــیــنــھــواڵ-

شرۆڤكاریی:
*ھڤپیڤینھواڵ:

پیڤوان ئامانجی ھڤپیڤینھوادا، ل
ل دیاریكراوە وردو زانیاری بدەستھنانی
ڕوونكردنوەی بۆ ھواوە سرچاوەیكی
ــیــیــواھــ لــســمــ ــاخــود ــیــك ی مــســل
تباب ھڤپیڤیندا، جۆرە لم رۆژانییكان.
لخۆگرتووە نویان زانیاری ئامادەكراوەكان

بونكراوەتوە. پشتر ك
ژمارەیك ڕایدەگینت حكومت گریمان
لــگــڵ ــی ــكــاری ھــاری پــســپــۆڕی كــــورد بــۆ
تا نردراون تو ئو بۆ كوت، حكومتی
سرچاوە وەبرھنانی دۆزینوەو لبواری
كوتی پسپۆڕانی ھاریكاریی نوتییكان
رۆژنامیكدا ل یلسم مئ ھوای بكن.
ك ماوە پرسیار چندین بم بودەبتوە،
ویستپ وەمكانیان، وەرگرتنوەی بۆ
نوت) وەزیری (لرەدا برپرسكان پلدارە

بدەن. ڕوونكردنوە
:نموون

ــنــوەو كــاری دۆزی لــ -ئــایــا كــوردســتــان
لو نوتییكان ســرچــاوە وەبرھنانی

دەكن؟ سرمایگوزاریش وتدا،
شوەیك بچ وت ھردوو -ھاریكاریی

دەبت؟ ئاستك تاچ و
كوت بۆ  كوردستانی پسپۆڕی -چند 
ھــردوو وت ھاریكاریی ماوەی و  دەچن

دەبت. چند
بۆ ك ..وەیش لــم  كۆمپرسیاركی
رەكنواھ وەمكانیان، وەرگرتنوەی 
برپرسكانی لگڵ پلدارە ھڤپیڤین دەب

بكات. وتكدا
نــاتــوانــرێ ل ــ ــان ــی ــاری ــی ـــم جــــۆرە زان ئ
بدەست كسكیتریوەكوەزیریكشتوكاڵ
لم بازاڕ. كوچو خكی چجای بھنرت،
ك بابتانی ئــو ھڤپیڤیناندا، جــۆرە
متمانو خاوەنی دەب دەیخاتڕوو، پیڤدەر
لسربنمای ـــواڵ ھ كاتك  بــــت. بــھــا 
ــوا ئ ئـــم جـــۆرە وەمـــانـــ كــۆبــكــرــتــوە،

ئامادەكراوە. (ھڤپیڤینھواڵ)
خستی س ھڤپیڤینھواڵ ،یپ بم

:یھ تایبتی
ڕووداوە دەربارەی كیڤینڤپھ ١-بابتی

.كانیینووكھ
 كسك (كواھ (سرچاوەی ٢-پیڤدەر
متمانی بــھــاو خونر بــۆ وتــكــانــی  كــ

.یھ
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زیاترو زانیاری  ،ئامادەكراوەك  وا٣-ھ
كتباب تگیشتنی ڕۆشنبوونوەو بۆ تازە
پشوودا ك ل ھواكی دەدات خونر ب
ھوانر ھڤپیڤینھوادا، لــ ــبــووە. ن
و بكات شنوكو كتباب دەدات ھــوڵ

الببات. ئاۆزییكان
دنیای ل .ڕۆشن ھڤپیڤینھواڵ گرنگی
ڕووداوە ئو گرنگی ئاۆزی و بھۆی ئمۆدا
گــۆشــوكــنــارەكــانــی ی لــجـــۆراوجـــۆرانـــ
برپرسیارتی ڕوودەدات، جیھاندا و وت
رۆژنامكان، بتایبت ھواڵ میدیاییانی
رۆژی سادەكی واھ خستنڕووی ل
ك شــــ ــم ــرئ ــب ــرل ھ ـــرە. ـــات یـــكـــم زی
پرسیاركردن ب دەدەن ھــوڵ ھوانران
زیاترو زانیاری برپرسكان، پلدارە ل
پانری -بتایبتی دەربارەی ھۆكارو تازە
-ڕووداوەكـــ چــۆن)ی ڕوودانـــی و (بۆچی
رۆژنامكی خونرانی بخنبردەست

خۆیانوە.
شرۆڤكاریی: *ھڤپیڤینی

ــی ڕوودان دوای ــرا، وت شوەی بھمان
ــــوەی ــــردن ــــك ڕوون ـــك بــــۆ ـــ واـــ ھـــــر ھ
بۆ ھنگاو ،ڕووداوەكــــ وردەكارییكانی 
نوێ زانیارییكی تا دەنرت، ھڤپیڤینھواڵ
خونر، تندریبگ ئاگاداربوونوەی بۆ
ھڤپیڤیندا، جــۆرە ئــم  لــگــڵ ھــاوكــات 
دەدرت ئنجام شرۆڤكاریش ھڤپیڤینی
ــی ڕوودان پانری  ـــارەی دەرب پیڤدەر  ك

خۆی دەخاتڕوو. ڕووداوەك، توانینی
ھڤپیڤیندا جـــۆرە ــم ل پــیــڤــدەرەكــان
ھندك كــ كــۆمــــدیــدگــایــكــن ــی  خــاوەن
و دەبــخــشــن كــــ واھــ ــ ب  متمان جـــار 
جــاریــش ھــنــدــك ــــن، بــئــاراســتــیــدا دەب
واھ پچوانی توانینكانیان یوانل
یڤینڤپھ بھرحاڵ .ب ندراوەكیڕاگ
ل تایبتیان پگیكی شرۆڤكارییكان

.یھ ھوادا میدیاكانیتری و رۆژنام
ل كــ ھــواــــك بــۆ نــمــوونــ دەربــــارەی
وتــرا، ھڤپیڤینھوادا شــرۆڤــكــردنــی

توانینی ھنانی بــدەســت بــۆ ھوانر
بخاوەنا ناسراون، ك لو كسانی ھندێ
دیدگای ل تا دەكــات ئامادە ھڤپیڤینك
لمڕ حكومت بیاری دەربارەی ئوانوە
خونرانی كوت، بۆ وتی پسپۆڕ ناردنی
سم كئ یوانل بكاتوە. خۆیان ئاگادار
ب ــارەت ســب یــارمــتــیــدەری توانینكی 
ب ئوە و ھبت كوردییكان پسپۆڕە ناردنی
بپچوانوە یاخود بزانت كتو قازانجی
رژەوەندییب پچوانی ب ھنگاوە ئم
بھرحاڵ بكات. نیشان  دەست  میللییكان
ئو ھبژاردنی  خودییو توانینكی  مئ
ڕاستوخۆی پیوەندییكی ،سانك شنچ

.یدا ھكرۆژنام لگڵ ستراتیژی
ھڤپیڤینھواڵ :نموون

ھواڵ: دەستی سلمانی-
نفرھگری شمندەفری الدانی دوای
ھكی، برپرسی ل سلمانی- كركووك
بفاكتری سككانی ڕزینی ئاسن، ھكانی
ــدەفــری شــمــن ـــاوبـــرد. ن ڕووداوە  ئـــم 
ندو كركووك سلمانی- نفرھگری
ھكی ل بازیان ناوچی ل نیوەڕۆ پاش

بوون. بریندار سرنشین (١٨) الیداو
ــاو)ی ــازن ن و (نـــاو ڕووداوە ئــم  دوای
ھڤپیڤینكدا ل ئاسن ھكانی برپرسی
ســـرقـــاـــی ــــدان وتـــی:"ئــــــســـتـــا كــــارمــــن

سككانن." چاككردنوەی
ڕووداوی دووەمــیــن موتی:"ئ نــاوبــراو
تا بیاردرا مرئبل ڕگیدا، لم مسائ
چاك ڕزیوەكان م سكرجس ساڵ كۆتایی

بگۆڕدرت." یاخود بكرتوە
وتی:"ھموو ئاسن ھكانی  برپرسی
دونبشوەیكی ،بریندارەكانیڕووداوەك
بناردنی و كـــران چــارەســر ســرەتــایــی
ب درــژەیــان تایبتی، شمندەفركی

دا." خۆیان گشتكی
شرۆڤكاریی: ھڤپیڤینی :نموون

دەستی كاتك ئندەنۆسیا ل نائارامییكان
كردەسر ھرشیان  ك سربازەكان پكرد
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دیموكرات)  (حیزبی ئۆپۆزسیۆن  حیزبی بارەگاكانی بنكو
ئحمد كچی سۆكارنۆ)ی (میگاواتی خاتوو بسركردایتی
لگڵ ئندەنۆسیا و پشووی كۆماری سۆكارنۆی سرۆك
(٢٠٠) نزیكی ناوبراو، الینگرەكانی و برینداركردنی لدان

 دەستگیركرا. كسیشیان
میگاواتی خاتوو (P.D.I) دیموكرات (١٩٩٣) حیزبی سای ل
سای ماوەی سل ھبژارد. خۆی سۆكارنۆی بڕبری
بڕژەیكی سۆكارنۆ خاتوو خۆشویستی ـــردوودا، ڕاب

كرد. زیادی برچاو
لترسی لموپش  مانگ  دوو ســرەنــجــام  سۆھارتۆ
بزواندن ب سۆكارنۆ، كچكی خۆشویستی زیادبوونی
دیموكرات، حیزبی ل جیابۆوە دەستیكی ھاریكاریی و
ڕبرایتی قیرانی  البرد. حیزب ڕبرایتی ل ناوبراوی
حكومت كراو ڕاكش جاكارتا شقامكانی بۆ حیزبدا، ل

جنڕاڵ. سای (٣٠) دەوتی بۆ بوو نیگران
مافكانی  پشتیوانی دەستی بۆجاجیۆ) ل (كارمل خاتوو
ل ،نــدەنــــ لــ ل ــارەگــاكــی ب كــ مـــرۆڤ لــ ئــنــدەنــۆســیــا
بارودۆخی (B.B.C) ھوای تــۆڕی لگڵ ھڤپیڤینكدا

ھسنگاند: شنچ بم ئندەنۆسیای ئستای
ل پشتیوانی بۆ جماوەرییكان ناڕەزایی ك توایپ *ئایا
دروست حكومتی سۆھارتۆ بۆ مترسییك سۆكارنۆ، سرەنجام خاتوو

بكات؟
سۆھارتۆ .یھ ئگرە ئــم  ،ب بۆجاجیۆ: -كارمل
الینگرانی لگڵ ئگر و  ـــ دژواردای ھلومرجكی  ل
ساكی (٣٠) حكومت تاكەوە بكن، دیموكراسی سازش
توندوتیژیشدا، نیشاندانی لكاتی مترسییوە. دەخات خۆی
ئوان ل وا و دەكات زیاتر خك توڕەبوونی تنیا سۆھارتۆ

نیشان بدەن. دەكات ناڕەزاییكی زیاتر
ل سۆكارنۆ خاتوو بركناركردنی ئامرازەكانی بدیھنانی *ئایا
تواو سۆھارتۆ جنڕاڵ بزیانی دیموكرات، حیزبی ڕبرایتی

نبووە؟
بركناركردنی  دوای .وایــ ،ب بۆجاجیۆ: كارمل  -  
نك .لووتك یشتۆتگ ئو خۆشویستی سۆكارنۆ، خاتوو
بچوككاندا خك شارە زۆربی ل بكو جاكارتا، نیا لت
ئازادیی الینگری و ئۆپۆزسیۆن بشوەی سركردەیكی
ئنجامی ك ھیی بو سۆھارتۆ لڕاستیدا ئو. دەنۆڕن

كرد. دروست سۆكارنۆ كچكی ل قارەمانكی دا،
الینگری بۆ ك كسی (٣٠٠٠) لو جگ ھروەك چۆن *بم
خكی ل ژمارەیكی زۆر خۆپیشاندان، دای سۆكارنۆ دەستیان خاتوو

لم پیڤدەرەكان
ھڤپیڤیندا جۆرە

خاوەنی
كۆمدیدگایكن

ھندك ك
ب جار متمان

دەبخشنء كواھ
بئاراستیدا

ھندك دەبن،
یوانل جاریش
توانینكانیان

واھ پچوانی
ب ندراوەكیڕاگ

،،

،،
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بارودۆخك بوون؟ چاودری تنیا كوچو بازاڕ
من -كارمل بۆجاجیۆ: ئو ژمارەیی الی
لیاد ئوە .سك ھزار (٣٠٠٠) ل پتر ،یھ
ناتوانن خای بدەستی خك ك نكیت
ــدڕەوە چــكــدارەكــانــدا ــون ت ــازە  بگژ ســرب
لئۆتۆمب ب پشتیان تنیا سوپا بچنوە.
پۆلیسییكانی داردەســتــ و ئاوپرژنكان
دوادوای رۆژانی ل بكو نبست، دژەئاژاوە
خۆیان خۆپیشاندانكدا، تنانت تانككانی
مانۆڕی ل خك جگیر كرد. شقامكاندا ل

ترسان. سوپا ھزی
بۆ ویستپ ھزكی خاوەنی سۆھارتۆ *ئایا

ئازادیخوازان؟ سركوتكردنی
ك نیی دنیا ئــو بــۆجــاجــیــۆ: ــارمــل  -ك
سوپای بچندوچوونی پشتیوانی خاوەنی
شــــوەی بــۆتــ ئـــو الی مــــاخــود نـــا. ئــ ی
فــرمــانــدە مــــزن. نــیــشــانــی پــرســیــارــكــی
بم لدەكن، پشتیوانی سوپا پلدارەكانی
یاخود بچووككان پل ئفسرە ك نازانرێ
دەبــن ــو ئ ملكچی ســوپــاش ســربــازانــی
ئاماژەن پردە پشت ھواكانی نا. یاخود
پۆلیس و ئفسرانی ل ھندێ بۆ ناڕەزایی
مامی چۆنییتی لبارەی ئاسمانی ھزی
كچكی لــگــڵ جــنــراڵ توندوتیژانی

سۆكارنۆدا.
نودەوتی دەستی

(١٩٩٧/٧/٣١ ەوە- ـ اخبار ـ رۆژنامی ل)
ب ھڤپیڤینی تاككسی- ھڤپیڤینی -٢

كۆمڵ
تاككسی: -ھڤپیڤینی

ئامانجكی تاككسیدا، ھڤپیڤینی ل
ناساندنی و ئاگاداریی ھنانی بدەست زیاتر
ئــاســایــی)، یــاخــود كــســكــان (بــنــاوبــانــگ
كانیانوانینت و ــوا  ب بــیــروبــاوەڕەكــان،
مزھبی، كلتوری، سیاسی، لبوارەكانی

و...ھتد. زانستی و كۆمیتی
لگڵ یڤینڤپھ  شنچ ئم جیاوازی
 ك دایمل  (ژیاننام) بیۆگرافیدا نووسینی
(كی دەنووسرت كسك لمڕ بیۆگرافی

ل خوندەوارییكی لدایكبووە،  لكوێ و
ئنجام كاركی كۆم چ ،كدایئاست چ
كــردووە، خزمتی بواركدا چ ل و داوە
ل لكاتكدا ـــووەو...)، ب چی نووسینكانی
دەربارەی كسك تاككسیدا ھڤپیڤینی
یڤینڤپھ  شنچ ــم ئ ــــت. دەدو خــۆی 
تاككانی ل تاكك ھر  لگڵ دەتــوانــرێ
ویستپ بــم بدرت، ئنجام كۆمگادا 

بدرت: خوارەوە خانی سرنج لم
كسایتییكیوە بھۆی كسك -١
ناوبانگی)و (ڕەھندی ناسراوە لكۆمگادا
تایبتی بھایكی وتكانی، و كار یاخود

.یھ
ئو ــم ب ،نیی بناوبانگ  كــســ٢-كــ
ئنجامی یــاخــود داوە  ئنجامی كـــارەی
ئستا  كــ پــــگــیــی ئـــو  ــاخــود  ی دەدات، 
داھنان بۆنموون .دانپ بایخ جی ،تیایدای
لبرەی كـــردووە، دۆزینوەیكی یاخود
نیشان داوە، تایبتی جنگدا قارەمانتییكی
لم كاركی و بــووە فیداكار پرستاركی

كردووە...ھتد شوازانی
تاككس)دا (ھڤپیڤینی لئامادەكردنی
خـــوارەوە خــانــی ــم ل پویست ســرنــج

بدرت:
ك ھڤپیڤینھواوە  پچوانی  ١-ب
جووكانی ھڤپیڤینكو ژینگی وەسفی
ڕكخستنی ــ ل  ،نــیــیــ پــــویــســت ــڤــدەر  ــی پ
كسانی لگڵ -چ تاككسیدا ھڤپیڤینی
ئم ئاسایی- كسانی لگڵ چ و ناسراو

.ویستپ كارە
یاخود پیڤدەر بوتی بستن پشت -٢
زۆر ك ل ھڤپیڤینكدا دەستواژانی ئو
ھڤپیڤینھوادا  ل دەكاتوە،  دووبــارەی
ھڤپیڤینی ل ك لكاتكدا ،نیی پویست
،ویستپ كاتكاندا زۆربی ل تاككسیدا
ندییتمتایب  تانباب جــۆرە  ئــم چونك
بــم دەردەخــــات، كسك خودییكانی
خستنڕووی ك بكرت رەچاو ئوە دەب
سرەكی مسلی ناب تانباب جۆرە ئم
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كاریگرییوە. بخاتژر كیڤینڤپھ
ھڤپیڤیندا، لــ گشتی ٣-بشوەیكی
لــــڕووی ڕــزمــانــوە ھــــكــانــی پــیــڤــدەر
لــیــاد ـــوە ئ بــكــرــتــوە. ڕاســـت   ویستپ
تاككسیدا، ھڤپیڤینی   لــ كــ نكرت
شوازی ناساندنی  سرەكییكی  ئامانج
ل و پیڤدەرە دیدی بیروباوەڕو بیركردنوە،
زانیارییكی خستنڕووی ھڤپیڤینھوادا

ڕووداوك. دەربارەی ینو
بكۆمڵ:  -ھڤپیڤینی

بــیــروبــاوەڕو بكۆمدا، ھڤپیڤینی  لــ
زۆری ژمـــارەیـــكـــی  تــــوانــیــنــی و  ـــزر  ھ
بایخپدانو جگی كۆمگا ئندامانی
لچندین خــۆی زانیارییكانی ھوانر
بابتی بگشتی دەھنت. بدەست كسوە
بابتگلكن بــكــۆمــــكــدا  یڤینڤپھ
ك ــووكــوە لــبــارەی ڕووداوەكـــانـــی ھــن
.یھ بخكوە پــیــوەنــدی ڕاســتــوخــۆ
لگڵ كــۆمــڵ بــ ھڤپیڤینی  ــاوازی ــی ج
پیڤدەر كــ دایــمــلــ ھڤپیڤینھوادا
كسكتاك بكو ،نیی برپرس كسكی

دەخاتڕوو. خۆی توانینی تنیا ك
ھڤپیڤینی بكۆمڵلژرناوی ڕاپرسیشدا
دەیوێ گریمان حكومت دەدرت.  ئنجام
زانكۆكاندا ل خوندكار وەرگرتنی دەربارەی
بپی زانكۆ چوون مرجی ك بدات بیار
ئامادەیی قۆناغی دواسای ناوەندی ڕژەی
ــنــــرانــی واھــ ـــت. ـــر دەســــت نــیــشــان دەك
توانینی ل لسرئاستی شارك، كرۆژنام
بیارە ئم دەربارەی خوندكاران كۆمكی
و وەردەگـــرن توانینكانیان و دەپرسن
،ڕاوەرگرتن جۆرە ئم دەگینن، بچاپی
و ھندێ بیارك دوادەخن ھندك جار

دەیگۆڕن. كاتیش
كــۆمــــدا، ھڤپیڤینی لــئــامــادەكــردنــی
ڕەچــاو خــــوارەوە خــانــی ــم ئ  ویستپ

بكرت:
بۆ ــك خــ ــگــرچــی دۆزیــــنــــوەی ئ  (١
بگرفت كــارــكــی بــكــۆمــڵ ھڤپیڤینی 

ك بكرت رەچــاو ئــوە دەبــ بــم  ،نیی
بابتی لگڵ دەب كسكان  ھبژاردنی
بۆنموون بت، گونجاو  ھڤپیڤینكدا 
لسم بواری ل كیڤینڤپھ بابتی ئگر
پیڤدەرەكان ویستپ ،كاندایكارییكر
ھببژردرت، كارگكاندا كركارانی لناو

بازاڕ. كوچو خكی نك
ئــنــدازەیــكــی ــــارەی پــیــڤــدەرەكــان ٢)ژم
ژمارەیك كاتدا لزۆربی ،نیی دیاریكراوی
بــم ،ســبــ ــس  تــا ٢٠) ك  ١٠) لــنــــوان
جــۆرە ئــم كــ ــوە رەچـــاو بكرت ــ ئ دەب
وەك نــاتــوانــرێ كاتك ھیچ یڤینانڤپھ
مگر ناوببردرت، زانستی لكۆینوەیكی
خمندنی ڕبازەكانی ئامارو بنمای لگڵ
ئامانجكی ئگر بت. كۆك گشتیدا ڕای
توانینكان ل ونایك خستنڕووی تنیا
ســنــووردارو كسانكی ــاوەڕی ــروب ــی ب و 
ھڤپیڤینی بــــت، كۆمگا ــراوی ــك ــاری دی
بم گــونــجــاوە. ستبم ــم ئ بــۆ  كــۆمــڵ 
زانیاریی ناب كۆمدا ھڤپیڤینی ل یپ
بۆ تنانت كۆمگاو گشت بۆ كۆكراوەكان

بگشتندرت. تایبتی كۆمكی
بنووسرت ئمی لبری ڕووەوە لــم
"...ك لوبوایدان كارگكان "كركارانی
كركارانی ئو بنووسرت:"زۆرینی دەب
لوبوایدان بشداربوون، ھڤپیڤیندا لم

"...ك
ــ دەب ٣) لـــم چــشــنــ ھــڤــپــیــڤــیــنــانــدا
بتوانرێ ك ئمی بۆ بكرت رەچاو ئوە
دەبــ گــرــبــدرــنــوە، وەمـــكـــان پــــكــوە
یكسان ھموو پیڤدەرەكان بۆ پرسیارەكان
پرسیارەكان بابتكدا، میدانی ل ئگر بت.
پكھات یاخود بخرتڕوو، بجۆری جیاواز

نابت. شیاو وەمكان ئنالیزەكردنی
ڕوون ســادەو ویستپ پرسیارەكان  (٤
ل بخرایی  بتوان پیڤدەر تا  بخرتڕوو
پرسیارە ناب یپ بم بگات. كتباب مانای
كۆمدا ھڤپیڤینی  ل ئاۆزەكان و درژ
پرسیارەكان ناب ھــروەھــا بخرتڕوو.
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ــارەدا،  ــوب ل  چونك تدابت، (الیــنــگــریــی) 
بسر پــیــڤــوان وەمـــكـــان كــاریــگــریــی

لخۆدەگرت. پیڤدەردا
و  (داخــــراو)  ڕنماكراو ھڤپیڤینی -٣

(ئازاد) ڕنمانكراو ھڤپیڤینی
ڕنماكراو: -ھڤپیڤینی

بھڤپیڤینك ڕنماكراو ھڤپیڤینی
خــســتــنــڕووی دەــــــن كـــ دەســــتــــی
پرۆسی كۆنتۆكردنی و پرسیارەكان
بت. ــڤــدەردا ــی پ ــدەســت ل كیڤینڤپھ
دیــاریــكــراو پــرســیــاری كۆمك پــیــڤــدەر 
ل دیاریكراویشی وەمگلكی و دەخاتڕوو
ھڤپیڤینی كیتر لمانایت، بدەو پیڤدەر
پشتر كیڤینڤپھ بابتی ڕنماكراودا
ھردووال ڕەزامندی جگی دیاریكراوەو

بووە.
(ھڤپیڤینكی كموكوڕییكانی ل یكك
پیڤدەر  كــ دایــمــلــ ـــواو ڕــنــمــاكــراو)  ت
پیڤدەرەوە. ڕۆی ژركاریگریی تودەك
ئاراستی دەخرتڕوو، پرسیارانی ئو
ئگری و دەكــات دەستنیشان كــمــوە
ـــارەی دەرب پویست ــاری ــی زان یھ ئــوە 

نبت. سترجب كیڤینڤپھ بابتی
نیشانكراوەكان دەست پرسیارە ھروەھا
پیڤدەر. ڕەنجاندنی ببتمایی  یوانل
ھڤپیڤینكوە، ســرەتــای رلھ ئگر
دیــاریــكــراو وردو كــۆمــــپــرســیــارــكــی
پیڤدەر ك یھ ئگرە ئم بخرتڕوو،
گرنگان پرسیارە ئو وەمدانوەی ل خۆی

.ردەمیدایبل ك ببورت
(پیوەندی جوو ڕەفتارو ھسنگاندنی
 چونك ،ویستپ پیڤدەر ی نــازارەكــی)(٦) 
یاخود ئینتیما ڕژەی بتوان یوانل ھوانر
كیڤینڤپھب سبارەت پیڤدەر نائینتیمایی

بكات. دەستنیشان
بابتی ــ ب ســـبـــارەت پــیــڤــدەر ــگــر  ئ
توانینكی كــیــڤــوانــپــ و ھڤپیڤین 
ئوە دەتوانرێپشبینی ڕەزامندانیھبت،
وتووانركسب كیڤینڤپھ ك بكرت

بت، بــھــرشــــوەیــك ـــات.  دەگ بئنجام 
میشھ ھــڤــپــیــڤــیــن  بــشــی  یــكــمــیــن 
بــوە ھست ئــگــر .قۆناغ بگرفتترین
ھاریكاریی بــ حــز پــیــڤــدەر  كــ بكرت 
ــات، دەك ھڤپیڤینكدا ئــامــادەكــردنــی  لــ
دەستنیشانكراو پرسیارگلكی دەتــوانــرێ
بـــم ـــاوە بـــخـــرـــتـــڕوو، ـــســـرەت ـــرل ھ
ئو ك بكرت واھست ئگر بپچوانوە
واباشترە بخۆوەگرتووە، برگریی دۆخكی
ئاسانكان(٧) یاخود  پرسیارە ب كیڤینڤپھ
،یئاسانكمیوەوپرسیارانئ لڕاستیدا
ب و پرسیارە گرنگترەكان پبكرت دەست

بسپردرت. كیڤینڤپھ قۆناغكانیتری
ڕنماكراو ھڤپیڤینی باشی خستی
ب كیڤینڤپھ لــبــرئــوەی  ك  یمئ
وردەكـــارەكـــان و پــرســیــارە دەســتــنــیــشــان
خراییكی و ــی ــارای ك ــــت،  دەدر ئــنــجــام 
ڕنماكردنی ھوانر، .دایگل زیاتریشی
ئم یپ بم لئستۆدایو  ھڤپیڤینكی 
دەستنیشان كیڤینڤپھ ئاراستی دەتوان
بكات. زانیاری پویست دەستبر و بكات

نكراو ڕنما *ھڤپیڤینی
 یڤینڤپھ نكراو(٨) بو ڕنما ھڤپیڤینی
پشتر پــرســیــارەكــان دەــــن كــ بــابــت و
ڕەوتی كۆنتۆی و نكرابت دەستنیشان
ئم بت، پیڤدەردا لدەست  كیڤینڤپھ
گفتوگۆیكی ھـــروەك یڤینڤپھ جــۆرە
ھڤپیڤینی ڕووەوە لـــم ،یـــنـــدووالیـــ
ئــازادیــشــی ھڤپیڤینی و ڕــنــمــانــكــراو

پدەن.
ھڤپیڤینی گــرنــگــكــی مــوكــوڕیــیــكــ
ئـــامـــادەو بـــۆ كـــ ــ ــی ــم ــراو ئ ــك ــان ــم ــن ڕ
بھداردانی ب پویستی ڕكخستنكی
رۆژان ك ھوانرەی ئو زۆرە. كاتكی
،ستۆدایئل ھواكی چند ئامادەكردنی
مسالن ترخان بۆ ئو خۆی كاتی ناتوان
سرەكی مسلی  ب پیوەندی  ك بكات
ڕنما ھڤپیڤینی ل  .نیی ھڤپیڤینكوە
لدەست كیڤینڤپھ كۆنتۆی نكراودا،
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وابت. گشتی نابب ك كدایسك
ب پشتی  بــتــواوەتــی ھوانرەی  ئــو 
كاتدا لو ڕنمانكراو بستووە، شوازكی
ڕەوتی ئاراستی  یھ بوە  پویستی ك
ھبژاردنكی بكات، دیــاری كیڤینڤپھ
ئگری چووندەرەوە نشیاویدت بردەم.
ناپویستكان لسم ھنانئارای و بابت ل

زۆرە. ڕنمانكراودا، ھڤپیڤینی ل
ھڤپیڤینی بــاشــكــانــی تــــســخــ  لــ
دۆخی ل ئمی ك ھڤپیڤین ڕنمانكراو
بپی پــیــڤــدەر ڕەســمــی چــــۆتــــدەرەوەو
پرسیارەكان وەمی خۆی دەتوان خواستی
تدەچ كمتر پیڤدەرە ئم یپ بم بداتوە،

ھوانرەوە. كاریگریی ژر
ئازاد و ڕنماكراو شوازی *ئاوتكردنی

دوو لــم یكك  بدەگمن ھوانران 
(داخــراو) ڕنماكراو ھڤپیڤینی شوازی
بكاردەھنن.  (ئـــازاد)  ڕنمانكراو یاخود
وازەكش ھردوو ك یمئ ڕباز باشترین
كیڤینڤپو ھ بكرت تكتردا ئاوی لگڵ
بت، ردووجۆرەكھ كلیتوەیئاوشب
پرسیارگلكی رەچاوی  ھم ھوانر  واتا
پرسیارگلكی ھــم و ورد  و دیــاریــكــراو

و بپرست. بكات گشتی(٩)
پرسیارگلكی ب كیڤینڤپھ واباشترە
پیڤدەر تا دەستپبكرت بالین و گشتی
دەســـت ئـــــارامـــــوە، ـــی ـــك ـــی ـــادەوەری ـــی ب
ئو خستنڕووی بكات.   كیڤینڤپھب
خستنڕووی یوانل تنانت پرسیاران
ھڤپیڤینكدا ــ ل نـــوێ مــســلــیــكــی
ھوانر پرسیاركی تنیا نك ش كپتنبھ
رلب بكو نخستۆتڕوو، لــبــارەیــوە

بۆنكردبت. پشبینی ھڤپیڤینكش
یــاخــود ــار ــرســی پ ــڕووی ــن خــســت دوای 
ھوانر بــرایــیــكــان، گشتیی پــرســیــارە 
ئاۆزییكاندا، البــردنــی  لپناو ــ ــوان دەت
خۆی دیاریكراوەكانی وردەكــارو پرسیارە
ك لبرچاوبگرت ئوە دەب بخاتڕوو.
یاخود گشتی بشوەی پرسیار چۆنیتی

پیوەندییی ــو ئ ســــرەڕای  دیــاریــكــراو،
بڕوەبردنی ــی ڕەوت چۆنیتی لگڵ  ك
جۆری ب ستواب ھیتی، ھڤپیڤینكدا
ھڤپیڤینھوای  ل ھڤپیڤینكشوە. 
ك واگــونــجــاوە بكۆمدا ھڤپیڤینی و 
ڕنماكراو بشوەی كیڤینڤپھ ھوانر
دیاریكراو كۆمپرسیاركی بڕوەببات،
كیڤینڤپھ ڕەوتی كۆنتۆی و بپرست

بدەستوەبگرت.
ھوانر كاتك تاككسیدا، لھڤپیڤینی
تا ـــدات ــڤــدەرەكــ ب ــ پــی ــــوێ ڕــگــ ب دەی
و نـــوێ تــبــابــ و بــیــروبــاوەڕ، تــــوانــیــن
ئوا بخاتڕوو، خۆی  سرنجاكشكانی 
(ئــازاد) یاخود  (ڕنمانكراو)  ھڤپیڤینكی
گشتیان پرسیارگلكی بخستنڕووی

گونجاوترە.
ھڤپیڤینی قــووــی- ھڤپیڤینی  -٤

بربو
قووی:  ھڤپیڤینی

ڕاستیدا گفتوگۆیكی  ی(١٠) لیڤینیقوڤپھ
رۆژنامنووسكی لالیكوە .یندووالی
و ـــدوبـــۆچـــوون دی تــایــبــتــمــنــدو خـــــاوەن
خاوەندارانی یاخود خــاوەن لالیكیترەوە
سیاست، دیدگا ل بوارەكانی پسپۆڕو و ھزر
وەك فرھنگ، ھونرو.. ئدەب و ئابوری،
.قس وندەك پیڤدەرەكان  یاخود  پیڤدەر
گفتوگۆك مبستی  ج مسلی بازنی
سنووردارتر ھتاوەكو قوویدا ھڤپیڤینی ل

دەچت. تایبتمندبوون برەو بت،
تایبتمند رۆژنــامــنــووســــكــی گریمان 
تنیا گفتوگۆیك سینما، ــاری كــاروب  لــ
دەرھنركدا لــگــڵ سینما دەربــــارەی
سینما بــابــتــی ــت. ــ ــن دەگــی بــئــنــجــام 
ــدەوری ل كباس تایبتمندەو بابتكی
پیامی و تكنیكییكان ھونریی- توەرە
گفتوگۆ شنچ ئو دەسووڕتوە. سینمایی
قووڵ ھڤپیڤینكی شوەی  ،یندووالی
دەتوانرێ ئمشدا لگڵ بخۆوەدەگرت.
دەكرت. بوترێمامیلمشتایبتمندتر
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رۆژنــامــنــووســــكــی گفتوگۆی  بــۆنــمــوونــ
بیروبۆچوونكی خــاوەن لگڵ  تایبتمند
دەربــارەی بتایبت سینمادا كــاروبــاری
مۆزیكاڵ سیاسی، كۆمیدی یاخود سینمای

و...ھتد.
سنووردارترو كباس بازنی وەیش بم
دەربــارەی ــووە. ب زیاتر گفتوگۆك قووی
ئابووری، سیاسی، ــوارە ب ل ھریكیان
لگڵ دەتوانرێ ھونرییكاندا و فرھنگی
بۆ ھنگاو بیروبۆچووندا خــاوەن كسانی

بنرت. قووڵ ھڤپیڤینكی ئنجامدانی
قوویدا، ھڤپیڤینی ل وەم پرسیارو
جۆرەكانیتری لگڵ بنچینیی جیاوازییكی

.یھ ھڤپیڤینكاندا
تــایــبــتــمــنــد رۆژنــــامــــنــــووســــــــكــــی
خاوەنی خۆی ،نیی ڕووت  پرسیاربژكی
ــگــڵ بــڕــوەبــردنــی ل كــ دیــدوبــۆچــوونــ
(پیڤدەركی توانینكانی ھڤپیڤینكدا،
ئنالیزەكردنوە.  دەخاتبردەم تایبتمند) 
تباب ــی ــردن واك بــۆ تنیا پــرســیــارەكــان
(ھڤپیڤینی مرئبل .یكستبم ج
مشتومك، ھــاوشــــوەی تدەب ـــوڵ)ی  ق
توانینكانی بدنیاییوە لــبــرئــوەی
یكسان پیڤدەردا لگڵ كنووسرۆژنام
زۆربی ل ئوا میشھ نین ئگر .نیی
ھــاوتــانــبــوونــی ــدا، ــكــان قــوو  یڤینڤپھ
لگڵ كــنــووســرۆژنــامــ توانینكانی
جۆرە لم زۆرجار ك كدیاردەی پیڤدەردا،
شخا ئم ھر و دتپش ھڤپیڤیناندا
شیاوی دەكــاتــ قووكان یڤینڤپھ  ك

سرنجاكشان. خوندنوەو
بــابــتــی ـــادا ـــســـرەت ـــووس ل ـــن ـــام رۆژن
دەكاتوە، ڕوون خونر  بۆ  كیڤینڤپھ
ئنجامدانی چۆنییتی پیڤدەر بناساندنی
لم شی دەكاتوە. پرسیارەكان كیڤینڤپھ
پرسیارە ل كیتئاو ھڤپیڤیناندا، جۆرە
پرسیارە لگڵ ئاراستكان یك و سادە

فرەپرسیارەكاندا. تیئاو
ئم ل پرسیارو وەمكانی بشك بنۆڕە

:ییقوو یڤینڤپھ
چمكی  بو ماناو بم كلتور پرسیار: 
نموون ل ككۆم ھات،  تۆوە لوتكانی
مرۆڤی كــ ناماتریالییكان و مــاتــریــالــی 
بدوای میشھ یكمرۆڤ ئو ئایدیالیستو
بزاوتدا ئم لپناو رزترەوەیب پلیكی
دروست بزاوتدا ئم دەرەنجامی ل یاخود
كیپرۆس كلتور ك مانایی بم بــووە.
دەگرت، ســرچــاوە (خــود)ی مــرۆڤــوە ل
ھلومرجكدا ھیچ لــ ڕووەشـــــوە ــم  ل
یاخود ناسپ بم ڕابوەستنرت. ناتوانرێ
ل بــاس  بمانوێ ئــوەی ب  ،نایو بــم 
وادتبرچاو بكین،  چندوچوونكی 
تۆ باسكانی بابت و ندێ لھ لگڵ ك
لم لبرئوەی ،باینات پرتووكدا لم
(كلتورو و  نبوون)  و  (بــوون پرتووكدا
(بوون)  لكاتكدا خراوەتڕوو، نیمچكلتور)
رەسنایتی  یاخود (نبوون) ناوەرۆك یاخود
 ،ی(خودی) ھ ڕەھندكی ك پرۆسیك بۆ

وانیی؟ ھبت؟ بوونی دەتوانرێ چۆن
ــــرەدا ل لـــبـــرئـــوەی ــر، وانــیــیــ خــــ -ن
كلتور) نبوونی یاخود (بــوون من ئگر
ئــوا خــســتــڕوو، كلتور)م   نیمچ) یــاخــود
لبرچاوگرتووە. دەستواژەكیم چمكی
كلتورك لبنڕەتدا  ك بم ناموێ واتــا
بووە ئوە كستبم بكو  ،نیی لئارادا
كلتوری و یھ ڕەسنمان كلتوركی ك

خراپیش. ئاوەژووكراویش، باشمان ھیو
وەك ھرشتكیتر ك كلتوریش سروشتیی
شربۆیھ بت. خراپ یاخود باش دەب
كۆمك خاوەنی بت بھرشوەیك كلتور
دەین ئگر نزم، پلی باو پلی  ،یپل
تنیا ك ب بنما واتا كلتوركی نیمچكلتور
بداخوە ئمۆ و یھ كلتوركی شوە
دەبینین وەیوشل زۆری ھاوتای كۆمك
لكاتكدا خراپ، كتبكی و باش كتبكی وەك
كــایــكــی ــــت، ب ــوەیــك رشــھــــ ب كتب 
فیلمكی شوە  بھمان یاخود  كلتوریی
مبست وەیش بم خراپ. فیلمكی و باش
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تنیا نیمچكلتور، و كلتور دەستواژەی ل
بووە. بنچینكی بنماو كلتورو پلبندی

باشی  و خراپی  ل باس كاتك پرسیار: 
دتپش پرسیارە ئم دەكرت، كلتورك
كلتوردا ل خراپی و باشی لبنڕەتدا ك
بنمایك كۆم چ بنماو چ لسر چییو
پرسیارانی ئم  ك لودا بم  داندراوە؟
(بــھــاكــان)ەوە باسوخواسی تدەچ مئ
بگشتی باسش، ئو شیكردنوەی ب و
لـی لرەدا دەچــیــنــدەرەوە،  كلسم  ل
مسلیكی پویستتر ل باس ڕادەبورین و

دەكین.
بالینی  دەب ڕاببورین، لـی ناب وەم:

بكرت. بۆ ئاماژەیكی كموە
ئم  بــدوای  ب پویست  ئگر  پرسیار: 
لبارەیوە ڕوونكردنوەیك پرسیارەدا،
قسی بــۆ ـــارە دووب بــفــرمــوو، لــــرەدا مــن
كلتور  ك دەگــڕــمــوە وتكانت یكمی 
بم  ،نیی (خــودی)  گوتزایكی لبنڕەتدا
ئگر ك دەخــمــڕوو پرسیارە ئــم  یپ
خــودی و   مــرۆڤــ (خــــود)ی  زادەی كلتور
مرھب ئــم چــۆن  ،بــ نــگــۆڕ مرۆڤیش 
خۆیوە سقامگیرەكی بنما بپچوانی
دەبتوە؟ نزم و برز بسردادت، گۆڕانی
پوەركی تۆ یاخود بپی ھر بگوزارشتی
ئاراستیدا لو خراپی و باشی بھادار،

ھی؟
ئیسالمی علی محمد (گفتوگۆكان-

ندۆشن-
١٣٥٧، ال١٤٩ تا  توس، ئینتیشارات تاران-

(١٥١
بــشــی ئــــم ــج لـــ ھــــنــانــوەی ــان ــام ئ
جۆری ب ئاشنابوون قووڵ، ھڤپیڤینكی
ك دەدات پــیــشــان  ئــمــش   ،گــفــتــوگــۆكــ
نكالیی ھڤپیڤینكی قووڵ، ھڤپیڤینی
ل ھردووكیان پیڤدەر و پیڤوان بكو ،نیی
شنوكوكردنی تا لگڵ پشكدارن باسكدا
ئنجامك دەستبر ج باسكدا، لسم

بكن.

ل ـــدە ھـــرچـــن ـــی ـــوو ھــڤــپــیــڤــیــنــی ق
بم ،یھ تایبتی جگیكی رۆژنامكاندا
تایبتمندەكانو بوكراوە بنچینیی بنمای
ــن ــری زۆرت ــ گــۆڤــارە تــایــبــتــمــنــدەكــانــدا ل
دوورترەو ھواڵ ل چونك ،یھ بكارھنانی

درژترە. ئندازەشوە لڕووی
*مزگردەكان

مزگردەكانكخۆیان بجۆرەھڤپیڤینك
گفتوگۆكان یاخود ڕیزی ل ھژمار دەكرت،
جیاوازییی ئم ،كاندایییقوو یڤینڤپھ
لگڵ تایبتمند رۆژنامنووسی ك یھ
خـــاوەن ــدو ــرمــن ھــون ــ چــنــد كــســــك ل
دەربــــارەی تــــوانــیــنــكــانــدا گــفــتــوگــۆیــك
ــوەی ڕــ ب و دەخــــات مــســلــیــك ڕـــك

دەبات.
ھوایانی ڕەھندكی ئگر مزگردەكان
ڕووداوەك ڕوودانی رلب بگشتی ھبت،
تا ڕكدەخرت ڕوودانــكــی دوای یاخود
توانینكان چۆنییتی خاوەن ئاگاداران و
بخنژر ڕووداوــــك ڕوودانـــی ئــگــری 
دەرەنــجــامــی ڕووداوەكـــ بــاســوە، یــاخــود

بكن. شرۆڤ ڕوودانكی دوای
تایبت رۆژنامنووسی مزگردەكانیشدا ل
ناساندنی ،كیڤینڤپھ ببڕوەبردنی
بشداربووانیمزگردەكودەستنیشانكردنی
،ستۆدایئل مبستكی ج لسم
خستنڕووی لــگــڵ  كــنــووســرۆژنــامــ
باسكوە دەســتــوەردەداتــ پرسیارەكاندا
ھڤپیڤینكدا، ڕەوتــی  ل نــدات گڕ تا 

ببرت. باسگلكیتر بۆ كباس سرباسی
بربو ھڤپیڤینی *

مسلو لــ بــاس بــربــو ھڤپیڤینی
قووی و  دەكــات جــۆراوجــۆرەكــان  تباب
پــرســیــارە ـــاس. ـــرب ب ــ ــاخــات ــكــان ن ــت ــاب ب
وەمدانوەكانیشی لئنجامدا كورتكان
ب) ب جار پیڤوان دەبت، ھندك كورت
پرسیارەكان  وەمـــی دەتــوانــ نخر)  و

بداتوە.
لمجۆرەھڤپیڤینداڕژەیخوندەواریی،
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لبرچاو تایبتمندتی و ھۆشیاریی زانست،
بابتگلكی ھۆی لبرئم ناگیردرت(١١)،
تدەخر سادە لسرئاستكی جۆراوجۆر،
یــوانــلــ پــیــڤــدەر ــارەوە. ــرســی ــــردەم پ ب
شۆفركی پزیشكك، كۆمارك، ســرۆك

بت. یاخود فرۆشیاری كایك تاكسی
پرسیارەكان ك ھڤپیڤیناندا جۆرە لم
ــجــكــی ــامــان ئ و وەمــــكــــان ســـــــادەن،
بب كانواھ و زانیاری بدەستھنانی
یاخود كلسم ڕەگوڕیشی دۆزینوەی
جۆری ــان، ژی لــڕووی كسكان ناسینی
جــۆراوجــۆرەكــانــی لسم لــگــڵ  مام

چۆنییتی كاروكاسبییكیدا. و كۆمگا
ــ ــی ــوان ل لـــ ھــڤــپــیــڤــیــنــی بــــربــــودا
شونی كــار، ــاو،  ن زانینی  ل پرسیارەكان 
كاتكانی بسربردنی چۆنییتی ژیـــان،
دەچیت؟"."حز بۆ سینما "ئایا دەستبتای،
نكات، تپڕ دەكیت؟"و.. فیلمك جۆرە چ ب
ئم جۆرە سرتاپاگیریی بم لھمانكاتدا
خستنڕوو وابست ب چۆنییتی یڤینڤپھ
پــرســیــارو ئـــو ــدی ــن ــزب ڕی و   كھاتپ و 
و وەریدەگرت رەكنواھ ك وەمانی
بوەرگر لوماوەیدا بیارە ك پیامی ئو

بدرت.
ھڤپیڤینی و  نــووســراو ٥-ھڤپیڤینی

زارەكی
نووسراو *ھڤپیڤینی

وەمی دەكن پیڤدەران واحز ل ھندێ
بدەنوە، نووسراو بشوەی پرسیارەكانیان
و دەبت زیاتریان زابوونكی ھم چونك
وەمــدانــوە بۆ تــواویــان فرستكی ھم 

.یھ
ھوانر ــومــرجــانــدا ھــل  شــنــوچــلــ
دەدەنــ نــووســراو بشوەی پرسیارەكان
پرسیارەكان وەمــی پیڤدەریش پیڤدەر،
ئــگــر ــــــوە. دەدات ــشــــوەی نـــووســـراو ب
(پرسیارنامكان)یش پرسیارەكانی وەمی
دابنین، نووسراوەكاندا یڤینڤپھ ڕیزی ل
كارە بۆ یڤینانڤپھ جــۆرە ئم  بگشتی

بكاردەھنرت. لكۆینوەییكانیش
ڕەھندی كمتر نــووســراو ھڤپیڤینی
كــمــوكــوڕیــشــی ــاوتــریــن ــ، ب ــی ھــواــی ھ
ئگرە ئم میشھ ھوانرەو نائامادەگی
یاخود پرسیار ــی وەم پیڤدەر  ك یھ

نداتوە. كۆمپرسیارك
زارەكی  *ھڤپیڤینی

ئو یاخود ئامادەگییكان یڤینڤپھ ل
تلفۆنوە لــڕــگــی كــ ھڤپیڤینانی
كــرەكــیــیــســ ــجــام دەدرــــــت، بــنــمــا ــن ئ
ســـرەڕای دەبـــ پــیــڤــوان .یــكــیــڤــوانــپــ
ھڤپیڤیندا، تكنیككانی  بسر  زابوون
ھبت، برفراوانی گشتی ھۆشیارییكی
تایبتمندتییكانی لئاستی ھۆشیاریی ئم
زانست ل دەب پیڤوانك .وانیدایرۆژنام
سۆسیۆلۆجیا ت لتایبجۆراوجۆرەكاندا ب
تــواوی رۆشنبیرییكی سایكۆلۆژیادا، و 

ھبت.
بــارودۆخــ و وەرگــــر ــرای خــ ناسینی 
دەستی ئــامــرازی گرنگترین ڕۆحییكانی،
پــیــوەنــدیــیــكــی ــ، لـــبـــرئـــوەی ــڤــوان ــی پ
پیڤدەردا و پیڤوان لنوان ــ ــن دووالی
ئم  توانایدای ل ك كسی ئو و  یھ
لبردەم ڕگر تبب و بپارزت یوەندییپ
سرنج بیكمین .یكیڤوانپ پچانیدا،
و ھبسنگنرت پیڤدەر دۆخكانی دەب
ببت، كام یبردنم پئ پرسیار بیكمین
چند میشھ  دەب پیڤدەر لھمانكاتدا 
یادەوەریی ك لی یك لدوای پرسیاركی

ئامادە بكات. خستنڕووی خۆیدا بۆ
(كۆنفرانسی چاپمنی ٦-كۆنفرانسی

ھواڵ)
زانیاریی گیاندنی ڕگاكانی ل یكك
بشوەیكی یاخود چاپمنی لڕگی
ھـــواـــوە ــگــی مــیــدیــاكــانــی ڕــ گــشــتــی ل
.(١٢)نــیــیــمــچــاپــ كۆنفرانسی خــــك،   بــ
ل خك ئاگاداركردنوەی  بۆ برپرسان 
ڕاگیاندنی و چاالكییكان نویكان، بیارە
ھوانران ببانگھشتكردنی  ھوستكان 



19 زستانی 2010ژمارە 11 ھاوینی 2007 95ژمارە

ھڤپیڤین ڕكخستنی و ئامادەكردن

پكھنانی بۆ ھنگاو ھواڵ، میدیاكانی رۆژنامنووسانی و
دەنن. چاپمنی كۆنفرانسی

سرەتا شتكراوەكبانگھ رپرسب كۆبوونواندا، لم
ج خا و دەخاتڕوو وەیكۆبوون لم خۆی مبستی
فرستی خستنڕووی پاشان و دەكات مبستكان شیكار
ھوانران دەدرت. كۆنفرانسچاپمنییكان پرسیارەكانب
بابتگلكی یاخود یكگرتوو بابتكی دەربارەی یوانل

بت. جۆراوجۆر
.زۆرگرنگ چاپمنییكاندا كۆنفرانس یپرسیارەكانلڕۆ
تائندازەیك رۆشن، پوخت و ھسنگندراو و پرسیاری

دەكات. دروست پیڤدەرەكدا لگڵ پیوەندیی
ڕوونییكی لگڵ ڕوو كتك بخرجۆرب پرسیار دەب
بم بگرت. پیڤدەر ل خۆدەربازكردن ڕگی تــواودا،
جۆری باشترین ئاوتكان پرسیارە خستنڕووی وەیش
بگشتی  چونك ،كاننییمچاپ كۆنفرانس پرسیاری 
خستنڕووی فرستی ھڤپیڤیناندا شنچ لو ھوانر
یك پرسیاركی  چند نییو زیاتریان پرسیارك چند 
بڕوەبرانی ناڕەزایی ببتمایی یوانل یك لدوای

.كیڤینڤپھ
ڕاستوخۆ ــ دەب پــرســیــارەكــدا  خستنڕووی لكاتی 
برزو دەنگكی  ب پرسیارەك پیڤدەرو چاوی  تبنۆڕدر
پرسیاری خــســتــنــڕووی لــگــڵ بــوتــرــت. بــیــســتــراوەوە 
كش ــرەكــــنــواھــ بــــرەو ھــــســنــگــــنــدراودا، وەرگــــر
كۆنفرانسی  ل شیاو پیوەندییكی ڕگیوە لم  دەبت،
دەبت. دروست پیڤواندا پیڤدەرو لنوان چاپمنییكدا
و ناوونیشان ناو بخستنڕووی پیڤدەر ك باس شیاوی
دروستكردنی لسر كاریگریی ئاراستكی، بارودۆخی و

.یھ یوەندییپ ئم
ھڤپیڤین *پناسی

بم ھڤپیڤین دەتوانرێ وترا، ئوەی بلبرچاوگرتنی
بكرت: پناس شنچ

ھوانر  نوان ل) سییك پیوەندییكی جۆرە ھڤپیڤین
ئاگاداربوون  نوێ، زانیاری وەرگرتنی لپناو یڤدەردا) كپ و
ڕەنگدانوەی و ئاسایی و ناسراوەكان سك كاردانوەی ل
و كسان ب تایبت زانیارییكانی بیروباوەڕو توانین،

دەدرت. ئنجام كۆمگا ئندامانیتری
ھڤپیڤین ئامادەكردنی *قۆناغكانی

مــۆدیــلــكــان، لــ ــك ھــری بــۆ ھڤپیڤین ئــنــجــامــدانــی 
دەكین. باسی ك دەكات تی كۆمقۆناغك

پرسیار دەب
بخرتڕوو بجۆرك
ڕوونییكی لگڵ ك

ڕگی تواودا،
ل خۆدەربازكردن

بم بگرت. پیڤدەر
خستنڕووی وەیش
ئاوتكان پرسیارە

جۆری باشترین
كۆنفرانس پرسیاری

كاننییمچاپ

،،

،،
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ھڤپیڤین رلب *بدواداچوون
بتایبتی ھڤپیڤیندا، ئامادەكردنی ل
ــی ــووی ــوت ــســرك ب ــھــواڵ، ــن ــی ــڤ ــی ــپ ھــڤ
ــدی ــوەن ــی پ كــیــڤــیــنــڤــپــنــجــامــدانــی ھــــ ئ
ــردن ــك لــ شــرۆڤ ــــر ــن واكــۆشــشــی ھــبــ
دەربــــارەی پشوەخت بــدواداچــوونــی و 

.یھ پیڤدەرەكوە و ھڤپیڤین
ناتواوی زانیارییكی ھوانرەی ئــو
ھڤپیڤینكو پیڤدەر دەربارەی مسلی
كموكورتیداری ھڤپیڤینكی بگشتی ،یھ
زانیارییكی لسربنمای و كردووە ئامادە
ھواكی كموكورتیدار، بدەستھاتووی

دەكات. ئامادە كموكورتیداریش
دەتوان پشوەخت، ئامادەگییكی بوونی
ھوانر یارمتی خوارەوەدا بوارانی لم

بدات:
ھوانر ك دەكات ڕەچاو ئوە ١-پیڤدەر
دەربــارەی زانیاریی جددیو كارەكیدا  ل

.یھ كیڤینڤپھ باسی
بخستنڕووی كیڤینڤپھ ٢-كــاتــی
ئگری ڕگاكانیترەوە ك بابتانی ئو
و نـــاڕوات بــھــدەر  ،یھ بدەستھنانی
سرەكییكان  لسم بــۆ كیڤینڤپھ

دەكرت. ترخان
دەرفتی پشوەخت، ــدواداچــوونــی ٣-ب
دنتئارا گرنگكان پرسیارە خستنڕووی
ــپــرســرــت. ن یـــوانـــلـــ مــــــ ـــدەرل كـــ ب
و بئــامــادەبــاشــ كــ ــرەی ــ ــن واــ ـــو ھ ئ
بۆ ـــی پــــــشـــوەخـــتـــوە ـــك ـــ ـــدواداچـــوون ب
پرسیارگلكی دەتوان دەچت، كیڤینڤپھ

بخاتڕوو. گونجاو
كۆنتۆی ل كیڤینڤپھ ٤-پــرۆســی
ئــگــری ــرەكــدا دەمــــنــــتــوە و ــ ــن واھــ
پــراوــزخــراوەكــان لسم خستنڕووی

.مك
ل پیڤدەر بابتكانی ھسنگاندنی -٥
ھاتندی شیاوی ھڤپیڤینكدا پرۆسی
لو بــدرــت ـــوە ــت. دەبـــ ســرنــج ل ــ دەب
یاخود مك كاتكی ك ھڤپیڤینانی

دەربــارەی تــواوی زانیارییكی  ھوانر
ـــ ـــوان دەت ،ـــ ـــی ھ ـــڤـــدەر ـــی ـــاســـكـــی پ ب
ئنجام ھڤپیڤین رلــبــ بــدواداچــوونــی
زانــیــاریــی بدەستھنانی بــۆ  ــــــدات(١٣).  ن
،كیڤینڤپھ باسی دەربـــارەی پویست
سرچاوە  ل یارمتی دەتــوانــ ھوانر
،بخانكت ئرشیف، وەك جۆراوجۆرەكانی
بردەستكانوە ســرچــاوە و ھــاوكــاران

وەربگرت.
*خستنڕووی پرسیارەكان  

توانا  ئوپڕی تا ھوانر ئوەی  دوای
بدواداچوونیدەربارەیپیڤدەروبابتكی
بگورەی خۆی  پرسیارەكانی  دەب كرد،
سركوتنی بخاتڕوو. كیڤینڤپھ جۆری
ب زۆری وابــســتــیــیــكــی ھڤپیڤینك 
پــرســیــارەكــانــوە خــســتــنــڕووی چۆنیتی 

.یھ
بڕوەبردنی چۆنیتی و پرسیارەكان *جــۆری

ھڤپیڤین
دەبپرسیارەكانیھڤپیڤینكی ھوانر
چۆنیتی بــ بــایــخ  و ــت ــ ــاب دان پشتر 

بدات. پرسیار خستنڕووی
ھوانران بگشتیدەربارەی خستنڕووی
یاخود  (دیاریكراو)  بشوەی پرسیارەكان
بكرێ رەچاو ئوە دەب دوودــن. (گشتی)
بڕوەبردنی بچۆنیتی پیوەندی باس ئم
یاخود  (ڕنماكراو)  بشوەی كیڤینڤپھ

.یھ نكراو)ەوە (ڕنما
ھوانربگشتی لھڤپیڤینیڕنماكراودا،
دیاریكراو بشوەیكی خۆی پرسیارەكانی
ك دەكات ئوە  چاوەڕوانی و دەخاتڕوو 
ل وەربگرتوە. دیاریكراویش وەمكی
پیەوی بگشتی ھڤپیڤینھواییكاندا

دەكرت. شوازە لم
ھوانر نــكــراودا، ڕنما ھڤپیڤینی   ل
دەپارزت، دیاریكراوەكان پرسیارە ل خۆی
خــراونــتــڕوو بابتانی ئــو بــدەگــمــن 

ھدەسنگنرت. پیڤدەرەوە لالین
لگڵ پیڤوان نكراودا، ھڤپیڤینیڕنما ل
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باسوخواسكدا میدانی ل ڕادەربین دەرفتی پیڤدەردا
باسكانی خستنڕووی ل دەكات ئازاد پیڤدەر و دەدات
ھڤپیڤینی ب ،یڤینانڤپھ جۆرە ئم ڕووەوە لم خۆی.

ئازادیش ناوزەد دەكرن.
نووسراوەكان  پشتر پرسیارە ل وەرگرتن *سوود

ئم لبارەی توانین ناكۆكی  رۆژنامنووساندا  لناو
پشتر  دەبــ ھڤپیڤین پرسیارەكانی ك یھ خــاــوە
داڕشتنی تازەكار،  ھوانركی بۆ نا. یاخود بنووسرت 
كیڤینڤپھ دەستپكی رلب كیڤینڤپھ پرسیارەكانی

.ویستپ
ل دەستنیشانكراوەكان پشتر پرسیارە خستكانی ل
یارمتییی ئم  كموە، بالینی ك یمئ ھڤپیڤیندا
ھڤپیڤینكی سرەكییكانی  باس ك دەدات  ھوانر
نكات. فرامۆش جۆراوجۆرەكان پرسیارە و نچت لیاد
خستنڕووی لگڵ ھڤپیڤیندا  لكاتی  كــس ھندێ
دەست ل كیڤینڤپھ كۆنتۆی جۆراوجۆرەكان، باس
لبردەم پرسیارەكان ئگر دەبــنــدەرەوەو ھوانر
توانای بــدژواریــی رەكنواھ ئــوا نبت، ھوانردا
دەبت. خۆی دی بپی ھڤپیڤینكی بئاراستدابردنی
ب نایو ئم پرسیارەكان، لبردەستدابوونی ھروەھا
گرنگی و كارەكیدا شلگیرە ل ك ھوانر دەدات پیڤدەر

داوە. كیڤینڤپھ ب
نووسراوەكان پشوەخت پرسیارە سرەكی مبستی
قتیس دەكات شتدا لو ھوانر ھزریی چقی ك یمئ
باس ئو دەربارەی ناتوان پرسیارك لبردەمیدایتی، ك
كاتكاندا زۆربی ل خستوویتڕوو. پیڤدەر ك بكات تازان
(نك باس ئو ك خودی دەخاتڕوو باسكی تازە پیڤدەر
بھاكانی ھبووە) ھوانردا زەینی ل پشتر ك باسی ئو
ھوانر دەب بكرت. شرۆڤ دەب و لخۆدەگرت ھواڵ
ھبت، نویكانی خستنڕووی پرسیارە ئامادەگی میشھ
ھوانر  ك دیھاتنب شیاوی لكاتكدا تنیا كارەش  ئم
ھبت. تواوی ھڤپیڤینك زانیارییكی باسی دەربارەی

چوارچوەی  ل ھوانر ك یمئ شواز گونجاوترین 
دیاریكراو بشوەی خۆی پرسیارەكانی باسكو سرەكی
بایخ ھڤپیڤینكدا لكاتی بم بخاتڕوو، گشتیان و
ھر ھاتنپشی لكاتی تا بدات پیڤدەریش بابتكانی ب
ك پرسیارانی ئو بخستنڕووی   بتوان ڕووداوــكــدا،

بچن. مسلكدا بدوای نخراونتڕوو، پشتر

چند پاراستنی
ء پرسیارك

یك وتنوەی
یكی لدوای

پرسیاران ئو
یڤینڤپھ ل

بۆ ك ھواییكاندا
پویستی ئنجامدانی

كم و ب كاتكی
خرا ھی، زۆر

چارەنووسسازە

،،

،،
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ھڤپیڤین  دەربارەی *كۆمخاكیتر
لگڵ پــیــوەنــدی دروســتــكــردنــی كــ وتـــرا  پشتریش 
.كیڤینڤپھ بڕوەبردنی قۆناغی  گرنگترین پیڤدەردا،
ھڤپیڤین ھواییكاندا)  یڤدەر (لپ ك ڕوودەدات زۆرجار
وەمدانوەی ھڤپیڤینكو ل خۆی ھۆكارك لبرچند
ل ھوانر ئاگاداربوونی دەگرت.  بــدوور پرسیارەكان
پیڤدەر ك دەكات ئوەی ھاریكاریی دەروونزانی، بنماكانی
و پرسیارك  چند پاراستنی بكات. ناچار قسكردن بۆ 
یڤینڤپھ  ل پرسیاران ئو یكی لدوای یك  وتنوەی
و كم پویستی ب كاتكی ئنجامدانی ھواییكاندا ك بۆ

چارەنووسسازە. زۆر ،یھ خرا
پــیــڤــدەرو بــــدەنــگــی بــگــژ بــھــمــوو چشنك  ـــ دەب
كیڤینڤپھ ــوەی ئ بب بچیتوە، ــودا  ئ جووكانی
بۆ خك ڕاكشكردنی جنجای. یاخود ناكۆكی ببتمایی
مافی زانینیان خك بت ھوانر ك ئمش ناوباسك و
چونك دەكاتوە، كاردانوە ڕووبــڕووی پیڤدەر ،یھ
زانیاریگیاندنی كنای  ب خۆی  ئاماژەدارانب ھوانر

ناساندووە. خك
لھمبر كـــاردانـــوە میشھ بــرپــرســان ھــروەھــا 
نادروستكان واھ ك دەزانن و نیشان دەدەن واتواتكاندا
ھنگاوەكانی ــوەی ــاردان ك زیانبارترین واتــواتــكــان، و 
نمانوێ یاخود بمانوێ گشتیدا، ڕای لبرامبر وانئ
ئم خستنڕووی ھستوەرن(١٤). گشتی بڕای سبارەت
دەكات" زیاتر واتانم واتئ "بدەنگی تۆ ك دەستواژەیی
بشكنت. خۆی پیڤدەر بدەنگی ك نوەدیدەھ ئگرە ئم
ماس واتا ھاوتیان سكۆی بلبردەستدابوونی پیڤدەر
بن پیڤدەر  ب بجۆرك خا ئم دەب  میشھ میدیا،
بنشیاو خكی الی پیڤدەرەكان  بدەنگی  دەتوان ك
ھاریكاریی بــوكــردنــوەی جــارــك تنیا بـــدات،. پیشان 
یاخود ھواییكاندا  یڤینڤپھ  ل پیڤدەرك نكردنی
ك الپڕەیك تنانت و ستوونك ھشتنوەی بسپی
ھموو كاردانوەكی، و كراوە  ترخان  كیڤینڤپھ بۆ

دەكات. ناچار قسكردن بۆ بۆدواوە وساتل پیڤدەرك
ھڤپیڤینك دەستپكی بۆ چاوەڕوانی  كاتی خاكیتر،
كامكردنی زانیاری بۆ بكرت ترخان وەك دەرفتك دەب

.یڤدەرەكپ یاخود كیڤینڤپھ باسوخواسی
رەكنواھ ھڤپیڤینك، ئنجامدانی بۆ جار ھندك
دەب بكو بت، چاوەڕوان  كاتژمرك تنیا  نك ناچارە
شنچ لو مبست. بكات تا بگات قس زیاتر كاتش لم

میشھ برپرسان
كاردانوە لھمبر

نیشان واتواتكاندا
ك دەزانن و دەدەن

نادروستكان واھ
واتواتكان، و

زیانبارترین
كاردانوەی

وانئ ھنگاوەكانی
ڕای لبرامبر

گشتیدا،

،،

،،
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ــی، چــاوەڕوان ساتكانی ھــلــومــرجــانــدا،
كــۆكــردنــوەی بــۆ ــ ــت دەرف گونجاوترین 
یڤدەرەكپ و ھڤپیڤین دەربارەی زانیاریی
كیڤینڤپھ باسی دەربارەی  شنوكو و

نبووبت. ئاگاداری ھوانر ڕەنگ ك
ھڤپیڤینكان *ڕكخستنی

دەبــ ھڤپیڤینكاندا ڕكخستنی  ــ ل
چشنی و ھــواــنــووســیــن شــــوازەكــانــی 
بگورەی بكرت، ڕەچـــاو  كیڤینڤپھ
وەك جــۆراوجــۆرەكــانــی ــتــیــیــســنــووردار

نووسینی بكرت. دەست ب (كات)،
بگشتی ك ھواییكاندا یڤینڤپھ ل
ئنجام ھواییكان  تباب كامكردنی بۆ
ــ كـــۆكـــراوەكـــان ــت ــاب ــــــت، ئـــگـــر ب دەدر
چبووبتوە، بابتكدا ـــری ـــدەوروب ل
(شوازی نووسین شوازی گونجاوترین
ھڤپیڤینھواڵ .ڕاوە)یگھ ھڕەمی
ترۆپككدا ل ك ڕكدەخرت جــۆرە بم
ل دەخرتڕوو، بابت  گرنگترین  پوختی
زیاتر ڕوونكاریی دواتــردا پارەگرافكانی
ــڕوو. ــت دەخــر بــابــت دەربـــــارەی ھــمــان

(فۆرمی٩)

بابت یك ھڤپیڤینھوای -١ شوەی
بابتگلكی ھڤپیڤینكدا، ل ك كاتك
ل ســـرەتـــا ـــۆر لــ ئـــارادابــــــت، ـــۆراوج ج
بــابــت گرنگترین  پــوخــتــی تــرۆپــكــكــدا 

ڕوونكاریی دوای  پاشان و دەخــرــتــڕوو 
دەتوانرێ بابتی ترۆپككوە، ب پیوەندیدار
سیم  دواتردا (پرەگرافی پرەگرافكانی ل
پستی  خستنڕووی ب چوارەم) دەست و
جۆراوجۆرەكانی تباب بكرت. بابتكانیتر
(ناومانشت)  ب دەتــوانــرێ كیڤینڤپھ

(١٠ بكرتوە. (فۆرمی لیكتر جیا

فرەبابتی ھڤپیڤینھوای -٢ شوەی
تباب ك نیی ھڤپیڤینھوادا شیاو ل
ل پــــســت جـــۆراوجـــۆرەكـــان بــشــــوەی
بابتكانی یاخود بنووسرت، ترۆپككدا
وەم ـــارو ـــرســـی پ ـــوەی  شــــــ ب  كــــدەقــــ

ڕكبخرت.
كــۆمــڵ، بــ تــاكــكــســی،  یڤینڤپھ  لــ
بگشتی ك قووییكاندا  و شرۆڤكاریی 
توانینی بیروباوەڕو بــوكــردنــوەی بۆ 
ناھواییكان(١٦) و ھوای(١٥) تییسایك
نووسینی (شوازی  دەدرت، شوازی ئنجام
جۆرە  ترۆپكوە) گونجاوە. لم ب مژوویی
ترۆپككدا لــ بگشتی ھڤپیڤیناندا،
كیڤینڤپو گونجاوەكانی ھ گشتی زەمین
دواتــردا پرەگرافكانی ل شیدەكرتوە،
وناكردن لگڵ كیڤینڤپھ بابتكانیتری
یــڤــدەرەكــپــ خـــودی و ژینگ وەســفــی  و 

دەخرتڕوو.

بابت) (گرنگترین لید
لید ڕوونكاری

بابتكانیتر پرستی

زیاتر ڕوونكردنوەی
بلبرچاوگرتنی
كتباب گرنگی

بابت) (گرنگترین لید

زیاتر ڕوونكردنوەی
گرنگی بلبرچاوگرتنی

كتباب
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دەتوانرێ یڤینانڤپھ جــۆرە ئم دەقــی
وەم)  (پــرســیــار: ڕاســتــوخــۆ بــشــــوەی
ڕــكــخــســتــنــی ــی ــگــشــت ب بـــنـــووســـرـــت و 
ھــمــان بــپــــی خــســتــنــڕووی بــابــتــكــان

.یكیڤینڤپھ ئنجامدانی ڕكخستنی
تاككسی یڤینڤپھ بابتكانی ئگر
پــرســیــارو بــشــــوەی ــان ــك ــ ــۆم ــك و ب
ژینگی وەسفكردنی بنووسرت، وەم
لم بگشتی وناكردنكی ھڤپیڤینكو
كاتكی و ویستپ ھڤپیڤیناندا جــۆرە
ئاشكرای ــــت. دەو تــایــبــتــی مــیــوانــداریــی 
ترۆپكی لگڵ ترۆپك تایبتمندییكانی
ـــڕووی ل ھـــم ھڤپیڤینھواییكاندا
چۆنایتییوە ــڕووی ل ھم  و چندایتی
و وەســفــی دۆخــــكــی جـــیـــاوازە و زۆرتــــر
وەمكان و پرسیار بگشتی .یھ شیكاریی
بشوەی ــرێ ــوان دەت ھڤپیڤینكاندا  لــ
ئاوتیك یاخود ڕاستوخۆ ناڕاستوخۆ،

بت. لھردووكیان
قندی: د. حسین بدیعی، د. نعیم سرچاوە:
انتشارات چھارم، چاپ نوین، روزنامنگاری

چھارم. فصل عالمگباگبایی، دانشگاە
سرچاوە:

1-Interview. 
2- Interviewee. 

یاخود كۆمگا كسانی ك لناو لو ٣-مبست
ناوبانگن، و بایخ جگی ئاستی وتكدا لسر
چاالكییكانیان كارو و ھواڵ بزانینی حز خك
بۆچوونكانی و و دید زۆری رووداو بشكی دەكات،
میدیاكان ب بشكی زۆری الی ،تییانسایك ئم
بایخ جگی خك الی ت، چونكواڵ دادەندرھ

پدان. (و-ك)
گفتوگۆ ك  یسك لو  مبست  پیڤدەر:  -٤

دەكیت. لگدا ھڤپیڤینكی یاخود
یــاخــود  گفتوگۆ  كــ یــســكــ ئـــو ــوان:  ــڤ ــی پ   

دەدات. ئنجام كیڤینڤپھ
5- Interviewer.

 جوو ئــو لــســرجــم مبستی لــــرەدا  -  ٦
ھڤپیڤینكدا لكاتی  پیڤدەر  ك یییانستج
دەتوان رۆژنامنووس بۆنموون دەدات، ئنجامی
ــوە ل ــدەرەكــ ــڤ ــی پ بــســیــركــردنــی دەمـــوچـــاوی
بووە، بدڵ  پرسیارەكی چند  تا ئایا ك تبگات 
دەست چۆن  قسكردنیدا كاتی ل پیڤدەر یاخود 

ھستیاریی پــرســیــارــكــی كــاتــ ــت،  ــ ــن رادەوەشــ
ئارەق وەریدەگرت یاخود ئایا بسادەیی لدەكرت
رۆژنامنووس واتك ھدەگڕت.. سور دەكاتوەو
پیڤدەر بــارودۆخــی دەتــوانــ جستوە لزمانی 

(و-ك) ھبسنگنت.
بوایان رۆژناموانی  پسپۆڕانی  ل ھندك  -٧
پرسیاران ئــو ھڤپیڤینكدا، لسرەتای وایــ
الی وەمكانیان ك بكرت پیڤدەر ئاراستی
ئاستی تا یھ كنووسرۆژنام یاخود پیڤوان

بزانرت..(و-ك) پیڤدەرە ڕاستگۆیی
8- Nondirective Interview.
9- Broad Questions.
10- In-Depth Interview.

فــزیــۆنــیــانــلــتــ یــڤــیــنــڤــپــو ھـــــ ١١-زیــــاتــــر ئ
بمایككوە  رنامب پشكشكاری  ك دەگرتوە
دەگڕت لشونكی گشتیدا لسیرانگایكدا یاخود
پرسیار بــۆنــمــوونــ دەكــــات، لــخــــك پــرســیــار  و 
دەكیت؟. ھونرمندك چ دەنگی ب حز دەكرت:
لبرچاوگرتنی  بب و دیاریی و  پرسیار یاخود
ئاراستی پرسیارەك رۆشنبیری، و وانامب ئاستی

دەكرت (و-ك). سرجم توژەكان
12-Press Conference. 

ئگر ك یگرنگ خا لو مبست ١٣-لرەدا
ئــوە فــرســتــی بـــوو، ــم ك  كیڤینڤپھ ـــاوەی  م
بكرت ترخان ئــوە بۆ ككات بشكی تا ناب
كاری ــاوە؟ ژی لكوێ كوی؟ خكی پیڤدەر  ك
ئم بكو چیی؟...ھتد، بوانامی چیی؟ ئستای
كاتی ھموو و بكرت پیدا لڕگایترەوە زانیاریان
بكرت. ترخان گرنگ مسلی بۆ كیڤینڤپھ

(و-ك).
بــرپــرســان ــ ك وەیــلــ ـــرەدا مــبــســت ـــ ١٤-ل
لترسی بكو راگیاندن، لبرخاتری نك زۆرجار
دەزگاكانی بۆ قس ناچارن واتوات بوبوونوەی
و توانینكانیان زانیاری ل و خك بكن راگیاندن

(و-ك) بكنوە. ئاگادار
لــو بــریــتــیــن ــكــان ــی ــی واھــ ــ ــی ــی ــت ١٥-كــســای
چاالكییكانی كــارو  زۆریــنــی ك كسایتیانی
لدوان، چاوپكوتن، و ســـردان وەك: ژیانیان
الی مردن، و نخۆشی دەگات تا وەرگرتن پۆست
ئمش ھواڵ. تبكر وەیئ شیاوی و گرنگ خك
دەگرتوە. سیاسی و ئاینییكان تییسایك زیاتر

(و-ك)
ك كسانن ئو  نھواییكان  تییسای١٦-ك
كارەوە، ئو و بھۆی ئنجام دەدەن گرنگ كاركی
ژیانی ھموو بم بودەكرتوە لسر ھوایان

(و-ك) ھواڵ. شیاوی تناكر ھر

100
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نورۆزی/برۆكسل رناس

دەربارەی تواو و ڕوون شتكی ھیچ ئستا تا
بشی ــ ل كــــوردی مــــــژووی رۆژنـــامـــوانـــی
ننووسراوە. سوریا و كوردستان ــاوای رۆژئ
 كۆن بـــدرەدیـــن، لــ (عــبــدولــقــادر ھــریــك
چند و جعفر) علی بكس، كامران رەش،
لسر ســادانــ و یانرپس زۆر كسكیتر
رۆژئـــاوای رۆژنــامــوانــی خــبــات و مــــژووی
نداوە ھویان ھیچیان نووسیوە، كوردستانیان
رۆژنام سرجم ھبوونی ب دان یان ئاماژە
و ئۆرگان تایبتیش  ب دابنن  گۆڤارەكان و
و ركخراو و پــارت سرجم بوكراوەكانی
بۆچوونی كوردستان. ب سیاسی رۆژئاوای با
میان: رەنگكوە، یئ ھن بۆ دوو ھۆكار من
ب ھموویان ھر یان راننووس لو بشك
گۆڤارە ھموو رۆژنام و ل ھبوونی ئم ئاگابن
سای تا ل ماوەی رابردوودا ل ك كوردیانی
زیاتر  سربخۆ و كسانكی لالین چند ٢٠٠٩

كوردی  سیاسی و بای ركخراو و ٣٠ پارت ل
راننووس لم ھندك دووەمیان: .دەرچوون
سیاسی الینگری یان خباتكار و خۆیان ئندام
بشی ــم ئ سیاسیكانی نــالیــ لــ یكك 
بابتكانیاندا و وتــار  ل و بوون كوردستان
بــوكــراوەی ھبوونی بــ دان نیانویستوە
لم ستمبم ئوەی دابنن. الینكان ھموو
ب ئاماژە داوە ھوم خــوارەوە پانۆڕامایی
بكم گۆڤاران و رۆژنام ئو سرجم ناوی
ھروەھا  .١٩٣٢-٢٠٠٩ دەرچوون نوان ل ك
خاوەنی ب ناوەكانیان ھومداوە ئاماژە تك ل
دەرچــوونــی سای و رۆژنــامــ و گــۆڤــارەكــان

یكم ژمارەیان بكم.
ل ــــوردی ك ـــامـــوانـــی بــیــبــلــۆگــرافــیــای رۆژن
 ١٩٣٢ ب سای سوریا و كوردستان رۆژئاوای
جالدەت الین ل ھــاوار  گۆڤاری دەرچوونی 
گلك ل ئگرچی پدەكات. دەست بدرخان

رۆژئاوای كوردی ل بیبلۆگرافیای رۆژناموانی
١٩٣٢-٢٠٠٩ سووریا و كوردستان
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ك ــراوە ك بــوە ئــامــاژە ســرچــاوەی كــوردیــدا
حوسن حوزنی سید ھــاوار، گۆڤاری ل بر
كوردی گۆڤاركی و رۆژنام چند موكریانیش
كرمانج، چیا ــان، (كــوردســت وەك: نھنی بــ
كورد....) دیاربكر، شۆڕش، موكریان، سۆران،
حــلــب  شـــاری  ــ ل  ١٩١٥-١٩٢٥ ــوان ــ ن  ــ ل
لكۆینوەی و بدواچوون دوای دەركردبت!
حوزنی ك بـــاوەڕەی ئــو تیشتوومگ مــن، 
بوكراوەیكی و گۆڤار و جۆرە ھیچ موكریانی
حوزنی راست دەرنكردووە. حلب ل كوردی
چاپخانكی حلبوە  رگای  ل موكریانی
زۆری بشی ناوبراو رواندزێ، بم ھناتوە
پیت و  دروســتــكــردن شكل ھــونــری كـــاری 
لگۆڤاری و  ئنجامداوە ئستنبوڵ  ل لدانی
و كاریكردووە مھیری محممد (كوردستان)ی
چاپخانی برپرسیاری بڕوەبری ماوەیك
ھونرییكانی كارە  ھموو و بووە  گۆڤارەك
سید حوسن شانی لسر گۆڤاری كوردستان
گۆڤارە لم بووە. كاركردنی موكریانی حوزنی
ك بوەبكرت تكل ئـــوەی ھــۆی بــووەتــ
حلب ل (كوردستان)ی گۆڤاری ناوبراو گوای
گۆڤاری ئــو ھــر  ــ پم وای من  دەركــردبــــت.
كۆچی دوای ل خۆی كاتی ك (كوردستان)ەی
برایوە موكریانی گیوی زاری ل حوزنی دوایی
پاشان  جباری) و (جبار سرەتا و بوبۆتوە
نووسركیتری  چند دواتریش فتاح) و (شاكر
سرچاوەكانی ئم ل وەرگرتن سوود كورد ب
ب بارە چندین زانیارییكانیان پشوو دووەی
چۆن خۆی  كاتی نازانم بــوكــردۆتــوە.  ھ
زانیاریانی گیوی موكریانی ئم بۆچی و چۆنی
چندین ل بوكردۆتوە. حوزنی ــارەی دەرب
رۆژناموانی مژووی ب تایبت سرچاوەی
ھیچ ــڕام گ حلب  ل بتایبتیش  و سوریا
ناوبراوان گۆڤارە ئم دەربــارەی زانیاریكم
ك موكریانی حوزنی  خودی نكوت.  دەست
دوور مــــژووی تــوانــای بــ مژوونووسكی
ھیچ ل خــۆی  بۆ بــووە، نتوەكی نزیكی و 
و كرمانجی زاری گــۆڤــارەكــانــی ژمــارەیــكــی
و پرتووككانیدا تازە دەنگی گتی و رووناكی
گۆڤار دەرچوونی ھیچ یان ب كاركردن ئاماژەی

نكردووە. حلب ل كوردی بوكراوەیكی و
ناوەكانیتری  (كوردستان)  ناوی ل جگ دیارە
موكریان....) كۆمك  سۆران، (دیاربكر، وەكو
كاروانی ل بوونیان وساكئ ك نامۆن و ناون
ساكانی ل ھبووبت! كوردیدا رۆژناموانی
بۆ  ئـــامـــادەكـــاری ــی كــات  لــ و   ١٩٢٤-١٩٢٥
سعیدی شخ ربرایتی ب كورد سرھدانی
كسایتیكی و رۆشنبیر چند لالین پیران
دەرچوونی بۆ ئامادەكاری كــورد ئوساكی
نــاوەكــانــی ــ ب كــــراوە چــنــد بـــوكـــراوەیـــك
ھندەی بــم (میزۆپۆتامیا)...، و  (دیاربكر) 
پروشكی تقینوەی زوو بھۆی بم ئاگادار من
لو كوردی بوكراوەیكی ھیچ كدانرھس

دەرنچووە!. سردەمش
بسر ئاماژەم خــوارەوەدا پانۆرامایی لم
بوكراوانی و گۆڤار و رۆژنــامــ ئــو جــم 
ك كردووە، كوردستان رۆژئاوای كوردەكانی
باشووری ل بوكراوەكانیان زۆری بشی
دەركـــردووە، سوریا و كوردستان رۆژئـــاوای
و ئوروپا ل چند بوكراوەیكیشیان ھروەھا
ئاماژەم بم دەركردووە، باشووری كوردستان
سیاسیكانی نــالیــ گــۆڤــاری و رۆژنــامــ  بــ
ل بشك ك نكردووە كوردستان باشووری
سوریا وكراوەكانیان لب و گۆڤار و رۆژنام
رای الشرارە، نوێ، (ربازی وەك چاپكردووە
سۆسیالیزم، و ئاشتی رگای پشنگ، ،الحری
نشرە الكردستانی، جبھ االتحاد، مرصد ،الشعل

ھتد). و.... صحیف
بشی ئم گۆڤارەكانی و رۆژنام زمانی
(كوردی (كوردی)، :بوون بمجۆرە كوردستان
(عــرەبــی)، عــرەبــی)، و (كــوردی وفرەنسی)،
زۆربــی ھونری و چاپ الینی (ئینگلیزی). 
سیاسیكان نالی ئۆرگانكانی و  رۆژنــامــ
بم راكشراون، كۆپی ب و سادە بشوەیكی
گۆڤارەكان ل زۆر  بشكی ھونری  الینی
زۆربی و ئنجامداروە ركوپكتر بشوەیكی
رەنگین برگی ب و چاپخان ل گۆڤارەكان
بوكراوە چاپی  تیراژی كمترین چاپكراون. 
برزترینیش  و بــووە دانــ  ١٠٠ كوردییكانی

.دان ٥٠٠٠ گیشتوە ب نزیكی
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١٩٣٢-٢٠٠٩ سوریا و كوردستان رۆژئاوای كوردەكانی گۆڤاری و رۆژنام لیستی
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سوریا) ل كورد (پارتی دیموكراتی باكانی نوان ل
١٩٥٩-٢٠٠٩ كورد) دەنگ) رۆژنامی دوازدە ل زیاتر

سیاسی مژووی یكم رۆژنامی دەربارەی
ھیچ ئستا تا كوردستان رۆژئــاوای ل بشی
لرەدا ننووسراوە. من دروست راست و شتكی
باتی سیاسی پارتخ ناموێ لسر ناوەڕۆكی
ستمبم ئوەی بدوم، ئوێ سیاسییكانی
پنجا بــارەی ل كراستیی چند دەرخستنی 
(١٩٥٩-٢٠٠٩) حزبیدا رۆژناموانی سای
ئـــاراوە. ھاتۆت كــوردســتــان كــ لــم بــشــی
رۆژنــامــی بابتكشم ســرەكــی مبستی 
سیاسی رۆژنامی یكم ك كورد)ەك دەنگ)
چندین بھۆی كوردستاندا. بشی لم حزبیی
(پارتی جیابوونوەی لك و پارچبوون جار
و  چپ بای بۆ سوریا)  ل كورد  دیموكراتی 
رۆژنامی تاقمی جیاواز، دەست و بای و راست
و پارچبووە  جار چندین كورد)یش  دەنگ)
درژەی بجۆرك خۆیوە ولالی باك ھر

تا من لكۆینوەی پی ب داوە. دەرچوونی ب
بناوی رۆژنام (١٢) دوازدە ل زیاتر  ئستا
ئم  جیاوازەكانی با لالین كورد) دەنگ)
كورد)  دەنگ) ل جگ ،دەرچوون پارتییوە
كوردیدا ل رۆژناموانی پارچبوون نموونی
ل كوردستاندا زیاتر رۆژئاوای ر لھ زۆرن.
دوو .دەرچوون (گالوژ) بناوی گۆڤار دوو
دوو  ،دەرچوون (ركاگل)  بناوی رۆژنام
(دیموكراتی) دەرچوون....ھتد.  رۆژنام بناوی
كۆم و ركخراو و پارت پارچبوونی دیارە
خۆیاندا لــگــڵ رۆشنبیرییكان و سیاسی
و ــامــوانــی رۆژن پــارچــبــوونــی دامـــــزراوەی
مئ لكوتۆتوە. كۆمیتیشی و رۆشنبیری
روویــداوە، كوردستاندا پارچكانی ھموو  ل
سانی  ل كوردستاندا  باشووری  ل  نموون
(رزگاری) رۆژنامی  دوو ماوەیك بۆ  ١٩٥٠
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دوو  ماوەیك بۆ  ١٩٦٤ سای ل .دەرچوون
ئستا ھــر ــامــی (خــبــات) دەرچــــووە، رۆژن
دوو  ــازادی) و ئ (ئــای بناوی  رۆژنام دوو
نوان  لــ (رــگــا) دەردەچــــن. ــاوی ن بــ گــۆڤــار
رۆژھتی سیاسییكانی ركخراوە و پارت
دوایین ك شوە، ھمان ب كوردستانیشدا
٢٠٠٧ بدوا،  سای بۆ دەگڕتوە نموونیان
ئران كوردستانی دیموكراتی حزبی ك كاتك
چاپمنییكانیشیان تواوی باڵ، دوو ب بوو
كاتدا یــك لــ كــ چاپمنی، دوو بــ ــوون  ب
گۆڤاری  دوو و (كوردستان)  رۆژنامی دوو
دوو  (دنیای مندان) و گۆڤاری دوو و (ژنان)
بوكراوەیتریان چندان و (ئاگری) رۆژنامی
خۆیان زنجیرەی لسر و شوە ھمان ب

دووان! ب ببوون
دیرۆكی داوە ھوم لكۆینوەیمدا لم من
ـــورد) و  ك ــگــ (دەن ــاوی ــن ب ــ ــام یــكــم رۆژن
با كـــورد)ی ھــمــوو دەنــگــ) رۆژنــامــكــانــی
یكال كــوردســتــان رۆژئــــاوای  سیاسییكانی
 ل  (٢٠٠٩ (سای ئستا ھر چونك بكموە،
زیاتر كوردستاندا رۆژئاوای باشووری بشی
ب خۆیان ك دەردەچـــن،  رۆژنام ھشت  ل
سای (دەنگ كورد)ی درژكراوەی رۆژنامی
چواریان  ،یرۆژنام ھشت لو ١٩٥٩ دەزانن!.
پارت  چوار لالین كورد) دەنگ) بناوی ھر
سوریا)   ل كورد دیموكراتی (پارتی  ناوی ب
(ھڤگرتنا  ناوەكانی   ب ئوانیتریش دەردەچن، 
دەردەچن، (دیموكراتی) و (وەكھڤی)....! و گل)
زنجیرەی دەرچوونی ئم رۆژنامانش ھموو
دەنگ) ژمارەكانی درژكراوەی ب ژمارەكانیان
بھۆكاری  دواتــر ك ــن دەزان  ١٩٥٩ ــورد)ی ك
باكانی ناوی گۆڕینی لگڵ ھزری و سیاسی
 دەنگ)  ك ئۆرگانكشیان ــاوی ن ،كپارت

گۆڕیوە! بووە كورد)
دیموكراتی كورد (پارتی سیاسی یكم: پارتی

سوریا) كوردستان/
 ب كوردستان/سوریا)  دیموكراتی (پارتی
یكم پارتیسیاسی كوردی دەناسرتل بشی
پارتیی لم  بر دیارە كوردستان. رۆژئــاوای 

بشی لم كوردی دیكی ركخراوكی چند
زۆر چاالكییكانیان ك دامزراون، كوردستان
و بوكراوە ھیچ خاوەنی و سنوورداربووە
و ئازادی (كۆمی وەك: ،بوونن ئۆرگانك
(كۆمی سای ١٩٤٦، كوردستان) ل یكتی
(گروپی ،١٩٥٠ سای  ل ئاشتی)  پشتگیری

سای ١٩٥٧. ئازادی) ل
دیــمــوكــراتــی (پــارتــی  دامـــزرانـــدنـــی دوای 
 ١٩٥٧/٦/١٤ رۆژی ل سوریا) / كوردستان
سبری، عوسمان زازا،  ــن ــورەدی (ن لــالیــن
محممد شخ حمۆ، رەشید نویران، ھمزە
حمید محممد، خلیل حنان، شوكت عیسا،
پاشان  و  (خۆج علی محممد دەورـــش،
ل كپارتیی كۆنگرەی یكمین سازكردنی
سرۆك  ب زازا نورەدین ١٩٥٧/٨/٥ ك رۆژی
ھبژردران سكرتر ب سبری عوسمانی و
دراوە ئۆرگان یكمین دەرچوونی بیاری و
ئم  ١٩٥٨ ناوی سای كورد). دەنگ) بناوی
كوردن دیموكراتی (پارتی بۆ گــۆڕدرا  پارت
بــ (پــارتــی ــوو ســاــی ١٩٦٢ ب ــا) و لــ ســوری
سای سرەتای ل سوریا). دیموكراتی كورد ل
و  سیاسی بچند ھۆكاركی پارت ١٩٦٥ ئم
پارچی جیاواز، پارچی  دوو  ب بوو ھزری
سوریا  ل كورد دیموكراتی (پارتی  ب یكم
 ب دووەم پارچی دەنــاســراو، چــپ) بای  /
بای ــا/ كـــورد لــ ســوری ــارتــی دیــمــوكــراتــی (پ
پارچبوونوەش  ئم بھۆی راست) دەناسرا.
دواتــر .دوو رۆژنــامــ ش بــووەتــكــرۆژنــامــ
جار  چندین  ١٩٧٠-٢٠٠٧ نوان ــاوەی م  ل
ئم باكانی ناوخۆیی و سیاسی بھۆكاری
پارچیتری و ــاڵ ب چندین تــبــوونــ  پــارتــ
بــردەوام جیاواز ب ھریكیان و جیاواز
ل ھریككیش و سیاسی ژیــانــی  لــ ــووە  ب
دەرچوون ل ردەم بوونخۆی ب باكان لالی
كــورد)ی دەنگ) ب رۆژنــامــی ـــژەدان و در
ل جیاوازی بھۆی .كپارت ناوەندی ئۆرگانی
منیش رۆژنامی خاوەنكانیان، و ل ناوەڕۆك
ب پارتكم باكانی ھموو كورد)ی دەنگ)
ھموو  ك پكردووە، ئاماژە جیاواز پرەگرافی
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بــدرــژكــراوەی ــان خــۆیــان ــورد)ەك ك دەنــگــ)
دەنگ) ــك دای ــامــی رۆژن یــكــم ژمــارەكــی

١٩٥٩ ناساندووە.  سای كورد)ی

(رۆژنامی دایك): یكم (دەنگ كورد)ی
كورد)  دەنگ) یكمی سای (١)ی ژمارە
كوردن دیموكراتی پــارتــی (ئــۆرگــانــی وەك
كــوردی  ســوریــا) لــ ســاــی ١٩٥٩ بــ زمــانــی
التینی رــنــووســی و ژووروو" "كــورمــانــجــی
الین ل  ژمارەی ئم بابتكانی دەرچــووە. 
رەشید سبری و عوسمان و زازا نوورەدین 
ب دەنگ كورد (٢)ی ژمارە نووسراون. حمۆ
و  حمۆ رەشید لالین ١٩٥٩ كوردی ل سای
و ئامادەكراوە تایپ ب دەروش حاجی حمید
الپڕە  پوانی ٢ ١٩٦٠ ب سای سرەتای ل
كوردی ب (٣)ی ژمارە بوكراوەتوە. و چاپ
 ب ژمارەی یكم ١٩٦٠/٣ دەرچووە، مانگی ل
دەرچــووە.   ١٩٦٣/٧ مانگی ل عرەبی زمانی
 ١٩٦٣/١٢ مانگی ل كــوردی ب (٦)ی  ژمــارە
مانگی ل كــوردی (٧)ی ب ژمــارە دەرچــووە،
كــوردی ب (٨)ی  ــارە ژم دەرچـــووە،   ١٩٦٤/١
گرتنی  بھۆی و چاپكراوە  ١٩٦٤/٣ مانگی ل
حلب ل و رەشید حمۆ) سبری (عوسمان
رگای ب بوبكرتوە. ھمووی نتوانراوە
سیاسییكانی پارت رۆشنبیران و و نووسران
نموونی ھودا  زۆرم كوردستان رۆژئــاوای 
ببینم، یرۆژنام ئــم ژمارەكانی ل یكك
دەستم و نموونیكیم نھیچ و نووك تا بم

نكتووە!

چپ-ھڤگرتنا (بــاــی  دووەم ـــورد)ی ك  دەنــگــ)
گل):

كورد  دیموكراتی (پارتی دابشبوونی  دوای
 ل (راســت)  (چــپ) و  باكانی  بۆ سوریا)  ل
چــپ  بــاــی  ١٩٦٥/٨/٥ رۆژی كــۆنــفــرانــســی
سالح و سبری  (عوسمان  ربرایتی ب
(پارتی  بۆ  گۆڕیوە خۆیان نــاوی بــدرەدیــن) 
لسر  و سوریا)  ل كورد  چپی  دیموكراتی 
دەرچــوونــی ب درــژەیــان  پارتیی ئــم  ــاوی  ن

داوە.   ١٩٥٩ ــــورد)ی ك دەنــگــ) رۆژنـــامـــی 
زمانی  ب قۆناخ ئــم  ژمارەكانی ســرجــم
یان بابتك بناو ناو و دەرچوون عرەبی
زمانی م بكی كڕەیالپ چند یان الپڕەیك
كورد)ی دەنگ) ئم بوكراوەتوە. كــوردی
ــارە بــ ژم گــیــشــتــووە بــاــی چــپ ھــمــووی
چوارەمی كۆنگرەی سازكردنی دوای ل ،(٦٩)
گۆڕینی  بیاری   ١٩٧٥/١ مانگی ل  كپارتیی
كــورد)ەوە  دەنگ)  ل دراوە كرۆژنام ناوی
ب دوا (٧٠) ژمارە ل ئیدی گل) (ھڤگرتنا بۆ
بناوی (ھڤگرتنا  دەرچووە ١٩٧٥ ل سای ك
رۆژنامی  ژمارەكانی زنجیرەی سر ل گل)
(ھڤگرتنا رۆژنامی ئم رۆیوە. (دەنگ كورد)
و  دەرچــوون ل ردەوامــبــ گــل) تا ئستاش
درــژكــراوەی ب خــۆی ژمارەكانی  زنجیرەی
 ١٩٥٩ كـــوردی دەنــگــ ــامــی رۆژن زنجیرەی 

زانیوە.

راست-دیموكراتی): (بای سیم كورد)ی دەنگ)
پارتك ل ١٩٦٥ بای  دابشبوونی  ل دوای
(حمید بربرایتی كپارت راســتــەوەی
(١٧)ی ــارە ژم تا  حمۆ)  رەشید و دەروــش
رۆژنامی  دەرچوونی ب ١٩٦٦ درژەی سای
لسر سادا  ھمان   ل داوە.  كــورد)  دەنگ)
دەنگ) ل ناوەكی حمۆ رەشید پشنیاری
(الدیموقراطی رۆژنامی بۆ گۆڕدراوە كورد)ەوە
ژمارەی یكم  (١٨) ژمــارە  ك -دیموكراتی) 
 ١٩٦٦ دووەمی سای ل نیوەی (دیموكراتی)ی
وەك رۆژنامی (ھڤگرتنا  دەرچووە. ئمشیان
دەنگ) زنجیرەی سر ل چپ بای گــل)ی
دەنگ) پدەری ب درژە و خۆی رۆیوە كورد)
بای  ئم دواتر ك ١٩٥٩ زانیوە، كورد)ەكی
 ب كرد خۆیان ناوی ١٩٧٦ سای ل كپارت
ل كــورد پشكتوخوازی دیموكراتی (پارتی
ســویــا) و رۆژنــامــكــشــیــان (دیــمــوكــراتــی) تا 

دەرچوون. ل ردەوامب (٢٠٠٩) ئستاش

چوارەم: كورد)ی دەنگ)
نزیك  یك ل مبستی ١٩٦٩-١٩٧٠ ب سای
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كسایتییكی چند ھوی ب كپارت باكانی كردنوەی
ل باشوور، شۆڕشی سركردایتی بۆ نام ناردنی و كورد
باشووری  ل چۆمان ناوپردان-ی ناوچی ١٩٧٠/٨/٢٣ ل رۆژی
كۆنگرەی بارزانی  مستفا مال  چاودری ژر  ل كوردستان
پارتی ناوی ریزەكانی  یكتی پناو  ل یكتی و  نیشتیمانی
كۆنگرەكدا ژمارەیك سوریا سازكراوە. ل ل دیموكراتی كورد
و  كپارت راستی بای ئندامانی  و چپ  بای ئندامانی  ل
رۆژئاوای نیشتمانییكانی سیاتییك ل ئندامیش ژمارەیك
كۆنگرەكدا ل كردووە. كۆنگرەكدا ل بشداریان كوردستان
كوردستان رۆژئاوای كسایتی میرۆ)ی (دەھام ربرایتی ب
پكھاتبوو ك ھبژردراوە كپارتیی بۆ كاتی) (سركردایتی
تییسایك ل ژمــارەیــك و كبا ھـــردوو نونرانی  ل
ــوەی ــڕان گ و كۆنگرەی ــم ئ دوای بـــم ســربــخــۆكــان،
ل دووبارە كوردستان، باكان بۆ رۆژئاوای كۆنگرە ئندامانی
بجیا خۆیوە لالی ھر یكیان و دووركوتوونتوە یك
سادا ھمان ل نوەندەدا لو داوە. كارەكانیان ب درژەیان
ربرایتی  كاتی) ب (سركردایتی پارتك وەك بای سیمی
كاتی)  ١٩٧٢ (سركردایتی ل سای دەھام میرۆ سریھدا و
میرۆ بووەت دەھام و سازكردووە خۆیان یكمین كۆنگرەی
كۆنگرەكی  دوای ١٩٧٠ ب سای ل باش ئم .كپارت سكرتری
ب دەستیكردۆتوە (١)ەوە ژمارە ل نودا خوولكی ل ناوپردان
درژە پدەری  خۆی ب كورد) ك دەنگ) رۆژنامی دەرچوونی
رۆژنامی (١)ی ژمارە زانیوە. ١٩٥٩ كورد)ی دەنگ) ھمان
 م ژمارەیئ مانگی ١٩٧٠/١١ دەرچووە لسر كورد) ل دەنگ)
كورد دیموكراتی پارتی كاتی سركرایتی (ئۆرگانی نووسراوە:
دەرچــووە   ١٩٧٣/٧ مانگی كۆتایی ل (١٥) ژمــارە  سوریا)،  ل
ناوەندی  كۆمیتی نووسراوە: (ئۆرگانی ژمارەی ئم لسر و
ل (١٦)ی ژمــارە /پارتی).  سوریا ل كورد دیموكراتی پارتی
ـــووە،  دەرچ  ١٩٧٣/٨ مانگی كۆتایی 
 ١٩٧٣/٩ مانگی كۆتایی ل (١٧)ی ژمارە
كۆتایی ل (١٩)ی ــارە ژم دەرچـــووە،
ژمــارە  دەرچــــووە،  ١٩٧٣/١٢ مانگی
 ١٩٧٤/٣ مانگی ســرەتــای ل (٢٠)ی 
سرەتای ل (٢١)ی ژمارە دەرچووە،

دەرچووە. ١٩٧٤/٤ مانگی

پنجم: كورد)ی دەنگ)
(پارتی  ١٩٧٥ سای ســرەتــای  ل
سوریا) جاركیتر  دیموكراتی كورد ل
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(العقاریون) ب  ك یكم پارچی جیابۆوە ل پارچی دوو 
(١٩٤٠-١٩٨٤/١٠/١٦) سینۆ حمید ربرایتی   ب ناسرابوون
سبری محمود مال ل ھریك  و  پارتی گشتی  سكرتیری
(ئلیاس دواتر ك پارتكداوە. ب درژەیان حاجۆ جمیل و
بدواش  سای ١٩٨٠  ل و كپارت سكرتری بووەت رەمكۆ) 
- ١٩٩٦/١١/٣ رگای  كانی (١٩٣٩ سرێ كمال ئحمد ئاغا
ئم  .پارتیی ئم گشتی سكرتری بووەت حسك-قامشلۆ)) 
دەرچوونی ژەیان بدر ١٩٧٥ەوە ل سای ھر بای پارتكش
مانگی ل (٤٦)ی ك ژمارە: داوە كورد-ی١٩٥٩ دەنگ رۆژنامی
دەرچووە. ١٩٨١/٢ مانگی ل (٧٧)ی ژمارە: دەرچووە، ١٩٧٨/٣

(دەنگ كورد)ی ششم:
میرۆ (پارتی دەھام پارتكی ١٩٧٥ ل ك سای دووەم باڵ
رۆژی ١٩٧٥/٦/١٥  ل سوریا) جیابۆتوە. دیموكراتی كورد ل
ئیلول/ تل گوندی ١٩٣٦ باقی شخ (محممد بربرایتی
دیمشق) كۆنفرانسی  ٢٠٠٨/٥/٥ ممدووش - ١٩٣٦ دەرباسی
شخ (جمال ٢٠٠٨ەوە سای ل سازكردووە. پارتكیان گشتی
دەنگ) ژمــارەی یكم .پارتیی ئم سكرتری بووەت باقی)
بوكراوەتوە  ١٩٧٥ دووەمی سای نیوەی ل م بائ كورد)ی
 ١٩٥٩ كــورد)ی دەنگ) رۆژنامی درژەپدەری ب خۆی و
دیموكراتی  (پارتی نووسراوە  یرۆژنام ئم لسر زانیوە.
مانگی ل (١٢٦)ی ژمارە: دەریدەكات). P.D.K.S سوریا ل كورد
٢٠٠٣/١ دەرچووە،  مانگی ل (٢٠١)ی ژمارە: دەرچووە، ١٩٩٢/١١
ژمارە:  ٢٠٠٧/١١ دەرچووە، مانگی سرەتای ل (٢١٩)ی ژمارە:
ژمــارە:  دەرچـــووە، الپــڕە  ١٢  ب  ٢٠٠٨/٦ مانگی ل (٢٢٠)ی
ئستا  تا و دەرچووە الپڕە ١٢ ٢٠٠٨/٧ ب مانگی ل (٢٢١)ی
ونی ژمارەیكدا ل چند ل دەرچوون. ردەوامب بناو ناو

بوكراوەتوە. تدا

حوتم: كورد)ی دەنگ)
 ك سوریا ل كــورد دیموكراتی پارتی  ١٩٨١/١٠ مانگی ل
ب نــوێ باكی بــوو، ئــاغــا)  ئحمد (كــمــال سكرترەكی
ئندامی  عفرین)  ١٩٥٣ ئالی شخ (محدین سركردایتی
ب حلب پارزگای ركخستنی برپرسی و سیاسی مكتبی
ل سوریا) جیابوونوەتوە  كورد (پارتی دیموكراتی ھمان ناوی
خۆیان لالی ئمانش ئاغا ئحمد كمال وەك پارتیكی و
كورد)داوە. دەنگ) رۆژنامی درژەیان جیا ب ١٩٨٣ سای تا
 ب ســوریــا لــ ــورد ك دیموكراتی پــارتــی كاتك   ١٩٨٣ سای
(پارتی بۆ گۆری خۆیان ناوی ئالی) شخ (محدین ربرایتی
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جیاتی ل و سوریا) ل كورد دیموكراتی كاری
كــورد) رۆژنــامــی (كــار- دەنگ) رۆژنــامــی
رۆژنامی ب دەركردووە. كلح ل العمل)یان
رۆژنــامــی  لگڵ  ١٩٩٠ سای  ل (كــار)یــش
و یكیانگرتووە ھشتم ـــورد)ی ك دەنــگــ)

دەركردووە. (یكبوون)یان رۆژنامی

ھشتم: كورد)ی دەنگ)
نا (كۆنگرەی ناوی  ب باكیتر  ١٩٨٨ سای
 سوریا) ب ل پارتی دیموكراتی كورد ئاسایی -
پارتیكی  ل عومر ئیسماعیل  سرۆكایتی 
چند  و ئــاغــا) جــیــابــۆتــوە (كــمــال ئــحــمــد
كورد)  دەنگ) ل رۆژنامی ژمارەیكی كمیان
لگڵ  با ئم  ١٩٩٠ سای ل دەركـــردووە.
و  ئالی) یكیانگرتووە شخ (محدین پارتیكی
ل سوریا/ یكبووی كوردی (پارتی دیموكراتی
ئــوەش لبر دامـــزارنـــدووە. یكبوون)یان 
با ئم كورد)ی دەنگ) رۆژنامی دەرچوونی
دەنگ) ئم جیاتی و ل وەستاوە دەرچوون ل

دەرچووە. (یكبوون) رۆژنامی كورد)ە

(دەنگ كورد)ی نۆیم:
سكرتری ئاغا)ی ئحمد (كمال ئوەی دوای
ل كورد دیموكراتی (پارتی باكانی ل یكك
ئۆتۆمبیل  كارەساتی ی ١٩٩٦ بسا سوریا) ل
كۆچی كسقامشلۆ-ح نــــوان رــگــای  لــ
ربرانی ناو وتۆتك ناكۆكی دواییكردووە،
ئم باش بۆ ئنجامدا ل .كی پارتم بائ
جیاواز. بایتری  دوو بووەت جار چندەمین 
مستفا نزیر (محممد لالین یكم بای
سوریا) درژەی  ٢٠٠٨/١٢/٢٢ - ١٩٣٩ مالكی
دیموكراتی (پارتی بناوی داوە كپارت ب
دوایی  كۆچی سوریا/ئلپارتی). دوای ل كورد
(دكتۆر ئمجارە  مستفا)  نزیر (محممد
سای ٢٠٠٩ بدوا  سرەتای شار) لب حكیم
ئم ــدی ــاوەن ن كۆمیتی سكرتری بــووەتــ
لسر پارتیش ئم .كپارت سیاسیی با
پارتیكی  كورد)ی دەنگ) رۆژنامی زنجیرەی
دەرچوونی  ب درــژەی ئاغا) ئحمد  (كمال 

١٩٥٩ داوە. لسر  كورد-ی دەنگ رۆژنامی
ناوەندی (رۆژنامی نووسراوە: یرۆژنام ئم
ئلپارتی). / سوریا كورد ل دیموكراتی پارتی
دەرچووە،   ٢٠٠٨/٣ مانگی ل (٤٠٠)ی ژمارە:
الپڕە  ٢٠ ٢٠٠٨/٥ ب مانگی ل (٤٠٢)ی ژمارە:
 ٢٠٠٨/٩ مانگی ل (٤٠٦)ی ژمــارە: دەرچــووە.
 ٢٠٠٨/١٢ مانگی ل (٤٠٩)ی دەرچووە، ژمارە:
دەرچــــووە،  ــــڕەی نــیــو فــۆلــســكــاب ٢٤ الپ بــ
٢٠٠٩/١٠ دەرچووە.  مانگی ل (٤١٩)ی ژمارە:
دەنگ) رۆژنامی (٠)ی ھروەھا ئمان ژمارە
 ٢٠٠٩/٤ ل مانگی ئینگلیزی ب زمانی كورد)یان

بوكردۆتوە.

(دەنگ كورد)ی دەیم:
بای (كمال ئحمد ئاغا) دوایی كۆچی دوای
ربرایتی  ١٩٩٨ ب سای ل كپارت دووەمی
دیموكراتی (نسرەدین ئیبراھیم) بناوی (پارتی
ناوی ب درژەیان  سوریا/ئلپارتی) ل كورد
 ك كورد) داوە دەنگ) رۆژنامی و كپارتی
پارتیكی درــژكــراوەی ب خۆیان ئمانش
 كرۆژنام لسر و ئاغا) زانیوە ئحمد (كمال
دیموكراتی پارتی ناوەندی (ئۆرگانی نووسراوە:
ربس پارتی ئم (الپارتی). سوریا ل كورد
ل (٣٢٣)ی ژمــارە: بوو. (ھڤبندی-التحالف) 
ژمارە:  بگورەی دەرچــووە،  ٢٠٠١/٩ مانگی
مانگی ل (٣٣٧)ی ژمــارە:   ،٢٠٠١/١٠ (٣٢٤)ی
مانگی ل (٣٤٦)ی ژمارە: دەرچووە، ٢٠٠٢/١١
مانگی ل (٣٦٦)ی ژمارە: دەرچــووە،  ٢٠٠٣/٨
مانگی ل (٣٨٥)ی ژمارە: دەرچــووە،  ٢٠٠٥/٤
مانگی ل (٣٩٠)ی ژمارە: دەرچووە، ٢٠٠٦/١١
مانگی ل (٤٠٠)ی ژمارە: دەرچــووە،  ٢٠٠٧/٤
ژمارە  دەرچوونی ببۆنی و ٢٠٠٨/٢ دەرچووە
ب خۆی یرۆژنام ئم نووسراوكدا ل (٤٠٠)
 ١٩٥٩ ــورد)ی ك دەنگ) ھمان درــژكــراوەی
دامزرنرانی دەستی لالین ك دانــدراوە
درابوو.  دەرچوونی ١٩٥٧ بیاری ل كپارتی
٩و٢٠٠٩/١٠. مانگی ل (٤١٩و٤٢٠)ی ژمــارە:
الپڕەی  ٨-١٢ نوان  ل ژمارەكان سرجم 

فۆلسكابن.
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یازدەیم: كورد)ی دەنگ)
ــی  ــارت (پ بـــنـــاوی  بــاــــكــیــتــر  ٢٠٠٧ ــی ســا
 ب  (PDK-S كــوردی-ســوریــا دیــمــوكــراتــی
 ەحــمــان ئــالــوجــی) لــ (عــبــدول رــبــرایــتــی
جبابۆتوە.  ئیبراھیم)  (نسرەدین  پارتیكی
درــژەیــان زنجیرە  ھــمــان لــســر ئمانش 
كــورد- دەنــگــ) بــنــاوی داوە كرۆژنام  ب
لسر رۆژنامك نووسراوە  الكرد) ك صوت
كوردی- دیموكراتی پارتی ناوەندی (رۆژنامی
لمانگی (٣١٦)ی ژمـــارە:   (PDK-S سوریا
مانگی (٣٤٠)ی ژمــارە: ٧و٢٠٠٧/٨ دەرچــووە،
مانگی ل (٣٤٢)ی ژمارە: دەرچــووە،  ٢٠٠٩/٨
دەرچــووە. سرجم  الپــڕە  ١٦  ب  ٢٠٠٩/١٠
دیومن  من  ك  ٢٠٠٧-٢٠٠٩ نوان ژمارەكانی
رژەیكی  ب فۆلسكابن. ناو بناو الپڕەی ١٦
پارتیش ئم بوكراوەتوە. تدا ونی كم
ب خۆی  ئیبراھیم نسرەدین پارتیكی وەك 
و  ناساندووە (ھڤبندی-التحالف)  ئندامی
گشتی سكرتری ب ئاغا)یان ئحمد (كمال
ھروەھا زانیووە. خۆیان پارتكی پشووی
رۆژنامی درــژكــراوەی ب رۆژنامكشیان 

زانیوە. ١٩٥٩ كورد)ی دەنگ)

(وەكھڤی): دوازدەیم كورد)ی دەنگ)
سای ل كپارت پارچبوونی یكم دوای
 راست ك بای چپ. و راست ١٩٦٥ بۆ باكانی
(دیموكراتی)  كورد)یان گۆڕی بۆ دەنگ) ناوی
بۆ  گۆڕی خۆشیان ناوی ١٩٧٦ دواتر ل سای
ل كورد)، پشكتووخوازی دیموكراتی (پارتی
سای  ل جیابۆوە پارتی م ل ١٩٩٢ باك سای
پارتی بناوی با جیابۆوەكی ئم ٢٠٠٨یش
كورد دیموكراتی وەكھڤی (پارتی وەك خۆیان
ناوەندیشیان  رۆژنامی و سوریا) راگیاند ل
(٤١٤)ی ژمارە: دەركردووە. (وەكھڤی) بناوی
 ك دەرچـــووە،  ٢٠٠٨/٥ مانگی  ل (وەكھڤی) 
یك الپڕە ل و یكرۆژنام ژمارەی یكم
پدەری درژە ب ژمارەیدا خۆی ئم دووی و
زنجیرەی  و، داناوە كورد)  دەنگ) رۆژنامی

ژمارەی یكم درژە پدەری ب ژمارەكانیشی
داناوە! ١٩٥٩ كورد)ی دەنگ) رۆژنامی

نناسراو!؟ كورد)كی دەنگ)
لسری ك الی كورد)كم ی (دەنگشكل
ــاوەنــدی ن ــۆرگــانــی كــۆمــیــتــی (ئ ـــووســـراوە: ن
ــارە:  ژم ســوریــا)  ل كــورد دیموكراتی  پارتی 
دەرچووە.   ١٩٦٩/١٢ مانگی كۆتایی ل (٤٢)ی
یرۆژنام ئم من لكۆینوەی گوەی ب
،با كام ھی نــزانــراوە ــواوی ت ب ئستا تا 
راست رۆژنامی لو سردەمدا بای چونك
دەردەكرد عرەبی زمانی ب (دیموكراتی)یان
گۆڕی كورد)یان دەنگ) ناوی بوو دەمك و
ناوی پیشچ بای  ھرچی (دیموكراتی)، بۆ
پی ــ ب ـــ وەل ــان نــگــۆڕیــبــوو، ــی ــامــك رۆژن
و بــدرەدیــن ســالح نووسینكانی و لدوان
ناوی سوریا) ل ھڤگرتنی گلی كورد (پارتی
بۆ (پارتی گۆڕیبوو ١٩٦٥ بدوا ل پارتكیان
ل ناش سوریا)، ل كورد  چپی  دیموكراتی 
پارتكیان كۆنی نــاوی  رۆژنامكیان ژــر
(كامران نووسراوكی بگورەی نووسیبت،
نورۆز- رۆژنامی سرنووسری بكس)
سوریا ل كورد دیموكراتی  یكتی  پارتی ی
 ٣٢ ژمــارە  وەك  ١٩٦٩ سای ل ژمارەیكیتر
نووسینكی ســرچــاوەكــشــی و دەرچــــووە 
ئویش و بــووە خــزنــدار جمال مامۆستا
 ١٩٦٩ ل ك (٣٢)ەیی ژمارە ئم ك نیزانیوە
كــامــران ــم ب بـــووە، ال كــام ـــووە ھــی دەرچ
ھی تی رەنگنووسیوی و وای بۆچووە بكس
بۆچوون ئم من دەروش بت! حمید باكی
ل سرەوە ھروەك چونك نازانم، راست  ب
بای واتا بای حمید دەروش، پكرد ئاماژەم
رۆژنــامــی  نــاوی ١٩٦٦ بـــدوا لــ راســتــەو
بۆ  ــوە گــۆڕی كـــورد)یـــان بــ رەســمــی ــگــ (دەن
ھر (٢٠٠٩) ئستاش تا  ك و (دیموكراتی)
دەرچـــوون. نمزانی ل ردەوامــبــ بــم نــاوە
دووریــش  ــ!؟ الی كــورد) ھی كــام دەنگ) ئــم
الینگرەكانی و زازا نورەدین دكتۆر ھی نیی
پارچبوونی دوای لــ زازا ئگرچی بت،
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ل وازی چپ دوو بای راست و بۆ كپارت
دەرەوەی و ناوەوە ل پارتك ھنابوو، بم
بدرەوامبووە ئاشكرا ب و نھنی ب كوردستان
دۆست خاوەن و نتوەكی ب خزمتكردن ل
راستو زازا  رەنگ بووە، زۆر الینگركی  و
ھاوكاری سردەمدا لو ناراستوخۆ و خۆ
بناوی ك كردبت دەستیكیتری پشتگیری و
برەودان ل بردەوامبن كرۆژنام و كپارت
و سوریا) ل كورد دیموكراتی (پارتی بناوی

كورد)! دەنگ) رۆژنامی ئۆرگانكی

كورد)!؟ دەنگ) یان (ئازادی) رۆژنامی
سای ك سوریا) ل كــورد  ــازادی ئ (پارتی
پارتی  دوو جیابۆوەی باكی چند ل  ٢٠٠٥
ناوەندیان ئۆرگانی دامزراوە، سوریا كوردی
زنجیرەی  لسر   مانگان (ئـــازادی)  نــاوی  ب
ئستاش تــا كــ ــــن دەردەك رۆژنامیكیتر
 ٢٠٠٩ ل سای (٤١٤)ی بــردەوامــ و ژمــارە
ــژكــراوەی در رۆژنــامــیــش دەرچــــووە. ئــم
زنجیرەی ئو گورەی  ب و رۆژنامیكیترە
رۆژنامیش ئم بۆ دەچم وای داندراوە، بۆی
 دەنگ) خولكانی  و زنجیرە  درـــژكـــراوەی 
زانیاری  و  دنیابوون بۆ  بت!  ١٩٥٩ كورد)ی
ژمــارەی  یكم ئایا  ئــوەی دەربـــارەی زیاتر 
و  كی دەرچــووە ناوك و چی (ئـــازادی) ب
رۆژنامك!؟ ب پیوەست زانیاریكیتری چند
پیوەندیم جارك چند ئیمیل و نام رگای ب
پیوەندیداری  كسانی (ئازادی) و رۆژنامی ب
 وەل ســوریــا) كــرد كــورد ل (پــارتــی ئـــازادی
ئم وەرنگرتۆتوە. وەمك ھیچ نووك تا
خوندەوە مالپڕەكان ل ل ئوەندەم یفتھ
بم .پارچ دوو ب بــووە  پارتیش  ئم ك
دوو تدەب داخــۆ رۆژنــامــیــش نــازانــم ئــم

نا!؟ یان رۆژنام
٢٠٠٩/١٢/١٢

سرچاوەكان:
ئۆرگانی پارتی دیموكراتی رۆژنامی دەنگ كورد: -١

میرۆ. دەھام كاتی- سوریا/سكردایتی ل كورد
ــۆرگــانــی پــارتــی ئ كــــورد: ــ ــگ ـــامـــی دەن ٢- رۆژن

باقی شخ محممد  ل سوریا/بای  كورد دیموكراتی 
باقی. شخ جمال -

ئۆرگانی پارتی دیموكراتی رۆژنامی دەنگ كورد: -٣
ئاغا. ئحمد كمال سوریا-الپارتی/بای ل كورد

ئۆرگانی پارتی دیموكراتی رۆژنامی دەنگی كورد: -٤
دكتۆر - نزیر مستفا محممد سوریا/بای ل كورد

حكیم. بشار
ئۆرگانی پارتی دیموكراتی رۆژنامی دەنگ كورد: -٥

ئیبراھیم. سوریا/بای نسرەدین ل كورد
ئۆرگانی پارتی دیموكراتی رۆژنامی دەنگ كورد: -٦

ئالوجی. عبدولەحمان سوریا/بای كوردی
پارتی ئــۆرگــانــی گـــل: ھڤگرتنا رۆژنـــامـــی  -٧

بدرەدین. سوریا/سالح ل كورد ھڤگرتنی گلی
ــی پــارتــی ــۆرگــان ئ ــمــوقــراگــی: ــدی ـــی ال ـــام ٨- رۆژن
بای سوریا/ ل كــورد پشكتووخوازی دیموكراتی

دەروش. حمید
پارتی دیموكراتی ئۆرگانی رۆژنامی الدیموقراطی: -٩

داود. عزیز بای سوریا/ ل كورد پشكتووخوازی
وەكھڤی پارتی ئۆرگانی وەكھڤی: رۆژنامی -١٠

سوریا. ل كورد
كورد ئازادی ئازادی: ئۆرگانی پارتی رۆژنامی -١١

سوریا. ل
األكراد جبل السیاسیة في عبدو: الحیاة د.محمد -١٢

نت. عفرین. الثالثة. /الحلقة العشرین القرن فی
أدبــیــات فــي مختصرة فــــرأءة ــاســم: ق محمد   -١٣
www.. أدباء الشام رابطة سوریا، في األحزاب الكردیة

 odabasham.net
سوریة في الكردیة السیاسی التنظیمات نمر: فرج -١٤

عام ١٩٨٦ ١٩٥٦ وحتی عام من
serbuxaparty.maktoobblog

و من التأسیس عاما وخمسون برو: واحد حسن -١٥
www.alparty.org مستمر.....لتاریخة. االنشقاق

رۆژنامگریا رەوشا و مژوو بكس: د.كامران -١٦
نڤیس، ژمارە: گۆڤاری رۆژئاڤا. ل كوردستانا كوردی

.٢٠٠٢ سای (١٩)ی
و گــۆڤــار و رۆژنــامــ ــ ل زۆر ــكــی ــارەی ژم  -١٧

سوریا. و كوردستان رۆژئاوای بوكراوەكانی
و كۆم ژمارەیك ئرشیفخانی و بخانكت -١٨
ھۆلندا، (بلجیكا، وتانی ل كوردی  دەزگــای و دام

ئمانیا). فرەنسا،
سیاسی پارتی و ركخراو ژمارەیك ماپڕی -١٩

كوردستان. رۆژئاوای
بواری ل چاپنكراوەكانم  مرھب و  پــرۆژە  -٢٠

مژووی رۆژناموانی كوردی.
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پشهکی
وهزارهتــی  و چاالکییهکانی  کار و ئهرک نازانم ئستاش  تا من زیاتره، ١٨ ساڵ ئهوه
له ــه وهزارهت ئهو سانه ناکرت ئایا چییه! کوردستان ھهرمی حکومهتی  رۆشنبیری
مهسروفاتانهش ئهو مهرجک مهبلهغی به بوبکاتهوه خۆی چاالکییهکانی تهواوی کتبکدا
بپرسم تا ھنایهوه بۆیه بهرباسهم و پشنیار و پرسیار ئهو کراون، خهرج که بنووست
ئه رشیفکی کتبخانه یاخود و چکردنی و پۆلنکردن کۆکردنهوه به رپرسه بۆ ک ئهرێ

کوردی؟ رۆژنامهگهریی بواری به تایبهت
کوردستان له دهره وهی کردۆتهوه که بارهم چهند دووبــاره و جارک چه ند ئستا تا 
له کارتۆن دهیان ماه کورددا زهمینی چهندان ئه مریکادا لهژر و ئهوروپا له تایبهتیش به
شونی ناتوانن ب لهبهر و کراون که هکه به نرخ نووسراوی و بوکراوه گۆڤار و رۆژنامه و
بهرپرسیاره ک ئهرێ گواستنهوهدا، ماڵ تایبهتیش له کاتی به بپارزن گهنجینهیه ئهو تاسهر

کوردستان!؟ بۆ بهگهنامانه رۆژنامه و گۆڤار و گواستنهوه ی ئهو و کۆکردنهوه له
دانسقهی ونهی نامه و سه دان بهگهنامانهدا و گۆڤار و رۆژنامه کارتۆن ئهو نو له
ونانهش و نامه ئه و و ھهبکات ئه جهل ساکی تر بای چهند دوای ره نگه که تدایه مژوویی
و ونه و نامه ئهرشیفکردنی و پۆلنکردن له کۆکردنهوه و بهرپرسه ک ئهرێ بفهوتن،

تر! کهلوپهلی
تا ئهوه ھه بت شارهزای و دسۆز خهکی کوردستان ھه رمی حکومهتی ئهگهر دنیام
پاراستنی بۆ مۆزهخانۆچکهیهک ئهوروپاش له  بهکو  کوردستان له نهک دهیتوانی ئستا
له سوود رووهوه دهتوانرت لهو که دابمهزرنت کوردی دانسقهی بهگهنامهی سهدان
بۆ تایبهتیش وهربگیرت به نهتهوهیهکگرتووهکانیش و ئهوروپا یارمهتی یهکتیی و کۆمهک
ھهڕهشهی بهرده وامیش و نییه سهربهخۆ خاوهنی وتی که ملیۆن کهسی چل نهتهوهیهکی

لهسهره. لهناوچوونی
دیواره نو له ئاسانی به بتوانن تا نین ئهوه نده خهمخۆرهکان بهم زۆرن،  خهمهکان

بکهن. رایی کاروبارهکانیان بهرپرسهکاندا تهبهندی و کۆنکرتی

سوید ئحمد/ علی نوزاد
Nawzad.ali@hotmail.com
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سهرهتا
بــهرھــه مــه ــهو ل یهککه رابــــوون ــاری  گــۆڤ
بــوو پــــویــســت کـــه رۆژنـــامـــه گـــه ریـــیـــانـــه ی
کتبخانهکانی زۆری ـــه ره ھ ــــهی زۆرب ــه   ل
بهداخهوه بن، پارزراو ژماره کانی کوردستاندا
کتبخانهکاندا له  گۆڤاره  ئهو ژمارهکانی  نهک
ژمارهکانی ھهیه  زۆر خهککی بــهم  نین،
نهبیستووه! گۆڤارهکهشی  ناوی و  نهیبینووه
وتی که گۆڤاره که دهرچوونی شونی رهنگه
بــهم ھــۆکــارهکــان، لــه بت یه کک ســویــده  
فعلی به کوردستان ھهرمی حکومهتی ئهگه ر
بت، پویست نهتهوهیی خاوهنی کتبخانهیهکی
و کۆکردنهوه  بۆ دواداچـــوون به خۆی بوو 

بکات! بهرھهمانه جۆره ئهو ئهرشیفکردنی
بهرھهمی  دهیان بهکو رابوون، گۆڤاری  نهک
و ئهوروپا له که کوردی رۆژنامه گهریی تری
دهوهتییهکانی کتبخانه له دهرچوونه ئهمریکا
بۆ لکۆهران زۆرجـــار  و نین کوردستاندا
دانیشتووی کوردی زانیاری ھانا بۆ پهیداکردنی
رۆژنامهگهریی حای ئهگهر دهبــه ن، ده رهوه
مان بت، زهمینی ژر دیلی دهرهوهش کوردی
گۆڤارکی له سوود دهتوانرت چۆن کهواته

ببینرت. رابوون" وه ک " دهوهمهندی
بۆ دهدات گینگ مشکم ساکه چهند ئهوه
بهرھهمه جۆره  ئهو پاراستنی  و گواستنهوه 
ــهم ب ــان، ــوردســت ک ــۆ ب ــانــه ــی ــامــه گــه ری رۆژن
تهنیا خهباتیان بهرھهمی بهرپرسهکانمان
زراڤــی باخانهی  کهه کهکردنی له بریتییه 
نه دونی ئاینده دهڕوانن نه بۆ بهس، رهنگین و

بیره!! له خۆیان
ئهسته مه کــه  تگه یشتم ئــــهوهی دوای 
که بکرت بهبهرپرسهکان قهناعهت بتوانرت
له گرنگتره نهته وهیی گهنجینهی پاراستنی
ئوارانیان، و نیوهڕۆ دهعوهتی قههباغی مزی
ھاوکشهی بۆ گهڕامه وه دشکاوی به بۆیه
به بزنیش خــۆی پی  بــه  ــه ڕ م " نــاتــه واوی
لک ھه ه به پهنده ئهم ھیوادارم خۆی" پی
و دڕا کراسم ئــهوهی دوای ئیتر نه درته وه،

ئیندکسک ناوه ناوه دا بیارم پنهبا، ھیچم
بکه م بوکراوهیک رۆژنامه یک، گۆڤارک، بۆ
تا ببته دهرچووه، ئهمریکا یان له ئه وروپا که
گۆڤاری کورد. پسپۆرانی و لکۆهر بۆ کلیلک
سهبی که  ئه وهیه  شایانی یش  ــوون" راب  "

بکات.
ئهکادیمی لکۆینهوهیهکی دهمویست سهرهتا
بنووسم ــه ــان زهم و  دهور  بــهو ســه بــارهت
بوو، له دایــک تدا ی ــوون" راب " که  گۆڤاری
سیستهمی" رهنـــگـــدانـــهوهی تایبه تیش ــه   ب
گۆرباشۆڤ گالسنۆست" ی " و " بیرۆسترۆیکا
وهک فکرهیه م ئه و گۆڤارهکه، ناوهڕۆکی لهسه ر
نووسینهدا لهم بیارمدا بهالناو رهشنووس
بۆ ئیندکس و بناسنم گــۆڤــاره کــه تــه نــیــا 
بۆ خۆئامادهکردن وه ک چبکهم. ژمارهکانی
پرسیارکم چهند نامهیهکدا له یهکهم، فکرهی
گۆڤارهکه سهرنووسهری سابیر رهفیق د. بۆ
و بهڕزیانه وهمی خوارهوه ئهمهی که نارد،
ده قی نامهکه خونهران زانیاری باشه بۆ پم

بنووسمهوه:
نه وزاد کاکه سو

بیت. سهرکهوتوو و شاد ھیوادارم
بارهی له  باسک بهنیازی که  دهستخۆش
کارکی چاوهڕی و بنووسی رابوون گۆڤاری

دهکهم. ل سهرکهوتووانهت
٣١ ژمارهی  تهنیا رابوون گۆڤاری گیان برا
گۆڤارهکه دارایــی دهرچــووه. سهرچاوهی لی 
رابــوون دۆستانی  و خۆمان پنج ــاره  ژم تا 
لهوانه  ھهندک ناوی یهکدا ژماره له ) بووین.
ئهو دهرچوونی به کۆمهکیان که نووسراوه
پنجه وه  ژمــاره دوای له ــردووه.)  ک ژمارهیه
پنج چوار- ماوهی بۆ رۆد، کولتوور سانه
ھهر که  ده کردین، که می کۆمهککی ساک،
ئهمهیش ده کرد. ژمارهی دوو چاپکردنی بهشی
له دواتــر که  بــوو گــهوره گرفتکی بۆخۆی 
ھهبوو. خۆی کاریگهریی گۆڤارهکهدا راگرتنی

دهخوازم. و سهرکهوتنتان بۆ خۆشی ھیوای
برات

سابیر رهفیق
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رابوون ناساندنی

تـــهواوی ــهســهر ل ئـــه م ده ســـتـــهواژهیـــه
گۆڤارکی رابــوون، نووسراوه : ژمارهکانی

کولتوورییه، گشتی
و بـــووه ــووســه ر ســهرن ره فــیــق ســابــیــر:
میراودهلی، کهمال نــووســهران:  ده ســتــهی
بوون، " عهبدو کــاروان کۆچانی، ھاشم
عهبدو کـــاروان هوه  -(٢٥) ژمـــاره لــه 
لهسهر نــووســهران دهســتــهی ــاوی وه ک ن
ژماره تا دهرسیم  دیالن نهماوه، گۆڤاره که 
ــهم ب بــــووه ، ھــونــهری بــه رپــرســی  (٢٣)
وهک گۆڤارهکه  لهسهر کهس ناوی پاشان 
دوای له ــدراوه، ــهن دان ھونه ری به رپرسی
یاریدهریان شخانی رزگــار ــارهوه  ژم ئه م 
ئهگهرچی ھــونــهری، ــاری ــووه  بــۆ کــاروب ب
پرسیارهکانمدا وهمی له سابیر رهفیق کاک
لده رچووه،  ژمــارهی  ٣١ گۆڤارهکه دهت
(٣٠) تنیا کرد، سۆراغم من ئهوه ندهی بهم
بۆ ئیندکسم لرهدا لدەرچووە، ژمــارەی
گۆڤارهکه دهرچوونی ناوونیشانی کردوون.

ستۆکھۆمه. سوید-
جیاواز به دوو قهبارهی رابوون گۆڤاری
١ تــا ژمـــاره ١٤ له  لــه ژمـــاره ده رچــــووه:
له  و دایــه " به ١٦،٥ سم  ٢٣،٥ قــه بــارهی"
قهبارهی" ٢٥ به  ژماره ٣٠ له ١٥ تا ژماره

دایه. " سم ٢٠
کراوه،  رهنگ لهسه ر کار بهرگ بۆ  تهنیا
ھهر لــه  بـــهرگ کارتۆنهکانی بــۆ ئــه ویــش 
کۆتایدا ژمارهکانی له تایبهتیش به ژمارهیه کدا
گۆڕاوه، گۆڤارهکه بهرگی کارتۆنی رهنگی
نووسین بۆ رهنــگ یهک  ــه ردهم  ھ ئه گهرنا
تهنیا بهکارھاتووه، تابلۆکان و ھکاریی و
ژماره ٢٩  له جیاوازن (٣٠) (٢٩) و  ژماره
بهم بهکارھنراوه،  جیاواز رهنگی دوو  دا

ره نگاورهنگه. بهرگهکهی ٣٠ ژماره
کــه گــۆڤــارانــهی  لـــهو یه ککه  رابــــوون 
و پــــاک ســـــاده و نــخــشــســازیــیــکــی
تایبهتیش بــه ـــراوە،  ک بــۆ ھــاوچــه رخــانــهی

ناوونیشانهکان. و بابهته کان فۆنتی جۆری
ئۆفست به گۆڤارهکه دهرده کــهوــت وه ک 
ھونهری به الیه نی زۆر گرنگی و چاپکراوه

دراوه . گۆڤارهکه چاپی کاروباری و
کاک دارایـــی، ســهرچــاوهی به ســه بــاره ت
له باس نامهکه مدا وه می له سابیر رهفیق
دهکــات گۆڤارهکه  سهرهتایی ژمــاره کــانــی
کهسک چهند  و خــۆیــان  کۆمهکی بــه کــه  
دهستهی " رۆد کولتوور پاشان دهرچووه،
کــردووه، گۆڤارهکه به کۆمهکی کولتوور"
له بریتین ســویــدی کــولــتــووری ده ســتــه ی 
و ئــهدهب بــواری  به کۆمهک ئه نجومهنک
بهرنامهیهکیان ئهوساش ــهن، دهک کولتور
رۆژنامهیک یاخود گۆڤار ھهر که ھهبوو
دهتوانت ــاره ژم چــوار  ده رچــوونــی  دوای 
" گۆڤاری بکات، یارمهتی و کۆمهک داوای
که گۆڤارانهی له و بوو یهکک یش رابوون"

وهرده گرت. کۆمهکهی ئهو
کاری  به گرنگی زۆر ــوون راب گۆڤاری   
رووپهڕی له و داوه شوه کاری ھونهریی
ئهم تابلۆی  و ھکاری ــاوه وهدا ن و  به رگ
بیانییانهیبوکردۆتهوه: و کورد ھونهرمهنده
ربوار سهعید، ربوار کاکهیی، مهدحهت
عیسمهت قادر، ره سووڵ، نامیق فایق خالید،
ئیریک ھیل، ف. ھانس ئارپ، س. عهبدولقادر،
ستانگنس، سیسهل ئۆسته رلین، ئا. ئۆلسۆن،
ونهی ھهروهھا پۆرن. ئیساینس میرۆ، یۆئان
ــه ڕی رووپ له کهسایهتیانهش ئــهم و شــار 
به دلیسی، میر شهرهفخانی ده بینرن: بهرگدا
فهڕهنسایی، گــه ڕۆکــی بیندهر زانـــا، له یال 
خـــاوهر، عــومــهری ــ ئـــۆجـــه الن، ــدو عــه ب
و گاوشینجینهن حیلمی، ره فیق ئۆکتاڤیۆباز،
له کوردستان جووله کهی دوو ھاوسهرهکهی،
خهنجهری ،١٩٩١ سای کۆڕهوی ئیسرائیل،
شروانه، قــهی مهھاباد، شــاری  کــوردی،

ھتد. اللش..
پش بزانم من ئهوهندهی  باسه،  شایانی
تری  ١٩٧٥ گۆڤارکی ه سای رابوون" " ئهم
له رابوونه  ئهم کاری  ئاڕاستهی  له نزیک 
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که دهرچــووه، رابــوون" " ناوی به ئه مانیا
رابوونهیه :  ئهو ١ ی ژماره ناساندنی ئهمه
رکخستنا ــاھــۆز- ب ئــۆرگــانــی ــــوون:  راب
ساڵ: کوردستان. شۆڕشگن و تکۆشهر

مارک ١ بھا: ،١٩٧٥ گون: ،١ ھژمار: ،١
ــهرگــی ب لـــهســـهر ــــهش ئــــه م درووشــــم
یا سهردهستیی و سهرکه تن نــووســراوه:

بندهسته. گهلن

ھه بژارده بابهتی
زوو رووبــهڕووی رابــوون ھهر گۆڤاری
بــانــگــهوازهدا ــهم ل بـــووه، ـــی کشه ی دارای
له ئازارک چ به رابوون که دهبت ئاشکرا
ئازاره ئه و برینه کانی پاشان و بووه دایک
گۆڤارهکه تهمهنی کوژاندنهوهی بوونهته
دهقی ئهمهش بت،  بهردهوام نهیتوانیوه  و
 ٢٠ ژمــاره له رابــوونــه و بــانــگــه وازهکــه ی
" گــۆڤــاری له  بانگهوازک " بــوبــۆتــهوه؛ 

هوه": رابوون"
کۆمهکی بــه  ئستا، پش ســاڵ شــه ش 
گۆڤاری نووسهر و رووناکبیر کۆمهک
گۆڤارهکه ماوهیهدا له و دایکبوو. له رابوون
سهختی گیروگرفتی تووشی  جارک چهند
کۆمهه کۆمه کی بــه کــه ھــات، ــابــووری ئ
کاک بــرایــان تایبه تی بــه ھــــژا، بــرایــه کــی 
له کــورده حــازم کاک و قوربان  ئیبراھیم 

دهربازبکرت. گۆڤارهکه توانرا سوید،
سانه، رابوون دواییدا ساهی س لهم
که بیانی  و گۆڤاری سویدی وهک سهدان
له دهزگــای کولتوور دهردهچــن، له  سوید
ئابووریی کۆمهککی سودییهوه رۆدی
مهسرهفی نیوهی بهشی که پده درا، کهمی
دی مهسرهفهکهی نیوه نهدهکرد، چاپهکهی
بکهین، دابینی گۆڤارهکه فرۆشتنی به دهبوو
ھهشتا پارهی  تهنیا ژمارهیه ک ھهر له  که
خۆی که ئهمه ده ستدهکهوتهوه، دانه یهکمان
کولتووری و چاپهمهنی بۆ کارهساتکه 

کوردی.
کۆمهکی بیاریداوه رۆد کولتوور ئهمساڵ

بیاره ئهم ھۆکاری ئمه  نهکات، رابــوون
ناشمانهوێ نازانین، نــهکــراوه چـــاوه ڕوان
قسه لۆکانه بهو بــاوهر فاکت ب به جارێ
الی رابوون، ناحه زانکی دهن، که بکه ین
و لکردووین دووزمانیان رۆد کولتوور
بیارهکهی لداوین. درۆزنانهیان راپۆرتی
بت ھۆکارک ھــهر له بهر  رۆد کولتوور
چونکه رابوونه، لهباربردنی بۆ ئهنجامهکهی
گۆڤاره تهنانهت کولتووری گۆڤارکی ھیچ
ھهیه کیاریان که ھهزاران سودییه کانیش
کۆمهکی ب به ئیعالنیش بودهکهنهوه، و
به ردهوام ناتوانت دهزگایهک یان دهوهت

بت.
ئهگهر ــز! ــهڕ ب خوشکی ھــــژا..!  بـــرای 
گــۆڤــاره، ئــهم گرینگه ــه وه ــان ــه الت ب ئــــوه  
دهنگکی و کولتووری پۆژهیهکی وهک
ـــازاد ئ و ــهخــۆ کــوردســتــانــیــیــانــهی ســهرب
پبکهن کۆمهکمان ھیوادارین نهوهستت،
که بــکــهن. گــۆڤــارهکــه کینی  بــه شــداری 
 ٢٤٠ ژمـــاره بــۆ چــوار ئــابــوونــه ی ســانــه
دۆالری  ٥٠ ئهوروپا بۆ سودییه، کرۆنی
پارهکه چواریهکی له زیاتر  که ئهمریکاییه،
ژماره تبینی: " دهچت. پۆست کینی بۆ
ده کرت ھهروا داده نین" ژماره به یهک دهب
له و شارهکهت و گــهڕهک کتبخانهی له 
کوردییهکانی کولتوورییه ناوهنده و کۆمهه
کینی بهشداریی که داوابکهیت  شارهکهت

رابوون بکهن.
که رووناکبیر، کۆمهک دۆست و ئستا تا
نیگهرانی رۆد کولتوور بیاره کهی ھهوای
به و کردووه  دهستپشخهرییان کــردوون،
له که  کـــردووه، رابوونیان کۆمهکی پــاره
ناوه کانیان سوپاسهوه به داھاتوودا ژمارهی
دهتانهوت ئوهش ئهگهر بودهکهینهوه.
تکایه بــکــهن،  گــۆڤــاره کــه مــادیــی کۆمه کی 

بکهینهوه. ئاگادارمان
دهیان  رابوونیش، وهک پکهوه نهھین  با

لهناوبچت. کوردی دیکه ی گۆڤاری
رابوون نووسهرانی دهسته ی



19 زستانی 2010ژمارە 11 ھاوینی 2007 133ژمارە

رابوون گۆڤاری ئیندکسی و ناساندن

ناوهڕۆک
گۆڤارهکه به ناوهڕۆکی لکۆینهوه سه بارهت و دوان بۆ
ئهو باسی لوه بکرت، بابهتکدا و له چهند تهوهر پویسته
خۆی ئستا که ئهکادیمییه ی بابهته ئهو بۆ باسه ھهدهگرم
نووسینی به له ئایندهیهکی نزیکدا دهست دهکهم تا ئاماده بۆ
و به ناوه ڕۆک سهبارهت قسهیهک ھیچ بۆیه لرهدا بکهم،

گۆڤارهکه نانووسم. کاری ئاڕاستهی

رابوون ئیندکسی
ھیوادارم  ٣٠ ژمارهکه یه، ھهر ئیندکسی خوارهوه ئهمه ی
ناسینی گۆڤاره که. باشتر بۆ تایبهتیش به ھهبت  سوودی
ژمارهکهم بهرگی ونهی ژمارهیهکدا ھهر ئیندکسی لهگهڵ

داناوه:

الپهڕه. ١١٥ ،١٩٩١ بهھاری ،١ ژماره
ل ٣ نوێ. رابوون، قۆناغکی  راپهڕین. کاره سات.

ل٦ نووسهران، دهستهی ئازادی... بهرهو
مافی بهره و کوردستان کشهی جیھانیکردنی به بهره و

ل٩ بیاردانی چارهنووس... رابوون،
مهسه لهی بۆ هوه کوت- له مهسهلهی بیرورایه ک: چهند

ل١٢ کهمال میراودهلی، کورد..
لکۆینه وه و باس

نهتهوهی خۆنامۆکردنی به  و ئیسالم ئهنترۆپۆلۆژیای
ل٢٣ سابیر، رهفیق کورد..

کــورد.. کشهی بۆ عهرهبی روانینکی ھه سهنگاندنی
ل٣٢ میران، رهشاد

له چارهنووس بیاردانی مافی و سهرانسه ریی حیزبی
ل٣٨ دهوهتی فره نیشتماندا.. ھاشم کۆچانی،

م. گۆران، روون. ئاسۆیهکی و پیرۆز و کۆششکی ھهوڵ
ل٤٩

ببین؟. ستالینیزم دهستبهرداری نهھاتووه ئهوه کاتی ئایا
ل٥٣ عه لی، ئارام

کوردستان رزگاریخوازی بزوتنه وهی نوان پوهندی
ل٥٧ عهلی، شخ عیراق". نموونهی " دیموکراتی بزوتنهوهی
کوردستان کشهی بۆ چــۆن محهمهد  عهزیز ھــاوڕێ

ل٦٥ زنار، دهڕوان؟..
چاوپکهوتن

نادر باوه ژن.. نهک دایکه، نیشتمان سۆڤیهت: کورده کانی
ل٧٥ نادیرۆڤ، و: ئارام،
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خاتوو لهگهڵ داپیرهی کوردناسی دانیمارکیدا: چاوپکهوتن
ل٨٠ ھاراد ھهنس. ربوار سیوهیلی، ھنی

سهرکۆماریچیکۆسلۆڤاکیا. ڤاکالڤھاڤل، ئاخاوتنکلهگهڵ
ل٨٦ ئاشتی، گۆڕینی:

داھنان و ھونهر
ل٨٩ مهھدی، ئومد ھۆنراوه. دوو

ل٩١ عارف، خهبات رابهر.. تاریکهشه و، ترس،
لهگهڵ چاوپکهوتنک ـــازار؟ ئ یــاخــود چژ، نووسین، 
بهڕۆژ ئامادهکردنی: و وتووژ ئابادی.. دهوهت مهحمودی

ل٩٤ ئاکرهیی،
ل١٠٣ فهلالح، کاکهی ئارام مهرگ... ئهفسانهی

ل١٠٦ سیروان، کاکان.. کاکی بۆ
ل١٠٨ ئهحمهد، رواس خهوز.. سوه

پانۆراما
ل١١٠ بارام، مام چهتوونهکان.. چهمکه

ل١١٢ بوو!.. زۆراب، جرجکی و کوهکه زا
١١٤ ل نوێ.... بوکراوهی دوو

الپهڕه  ١١٦ ،١٩٩١ ھاوینی ،٢ ژماره
نووسهران، ده ستهی ده دهن.. دیموکراتی په الماری ملھوڕان

ل٥
ھاشم  چبکهین؟..  ئستا چمانکرد، رزگاریی. رۆژی   ٢٠

ل٨ کۆچانی،
ل١٨ شهمزینی، زهینهبی ستراتیژیهتدا.. دوو نوان له

لکۆینه وه و باس
کهمال کوردستاندا...  له کۆۆنیالیزم نهفرهتی دوازده 

ل٢٧ میراودهلی،
.. سهرانسهریی؟ مژووی یــان ناوچهگهریی  مژووی

ل٣٦ سابیر، رهفیق
ل٤٢ گوندی، کرمانج ودا!.. ئاستانهیکی له کورد دۆزی

ل٤٦ عهزیز، ئازادی.... حوسن محهمهد بهرهو
رووداوهکان، کرۆنۆلۆجی کوردستان. دیموکراتی کۆماری
یه کهم.. بهشی کــۆمــاردا، ســهرۆک سهردهمی له پشه وا

ل٥٢ عزهت، مهحمود مهال
مژوویی دۆکۆمنتی

ئاشتی کۆنفانسی له پاشا شهریف یاداشتنامه کهی دهقی
پیرباڵ، ل٦٣ وهرگانی: فهرھاد ... "١٩١٩ " له پاریس

کوردستان جوگرافیای
دهریاچهکانی و ــار رووب و  شاخ  دهربــارهی کورتهیهک
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ل٧٤ عهلی، مه ال کوردستان..
داھنان و ھونهر

فهالح، کاکهی سۆز.. فریشتهی دابان، لک خاۆکه، خاڵ
ل٧٩

ل٨٤  میرزا کهریم، جه الل ته مهنمان.. حهیرانی سهرهتای
ل٨٧ ،عهبدو کاروان سووره.. ماینه

ل٩٠ مه حمود، ئازاد و: گهربۆنۆڤ، پالستیکی.. توکاری
ئارام عهلی، و: گۆرکی، مهکسیم دهوت... رووسیام خۆش

ل٩٤
ربوار نالی.. الی  له  په یوهندی دوو دهسنیشانکردنی

ل١٠١ سیوهیلی،
پانۆراما

یه زدین.. و موسمان ئینجا کوردین، شتکدا ھه موو پش له
١٠٩ ل سهیدهڤ، حهسهن شخ

یهکتی له ژرده ستهکان نهته وه راگوزانی ــاره ی ده رب
ل١١٠ بۆگای، نیکۆالی سۆڤیهت..

ل١١٤ حهالق، محهمهد ترسناک... دیاردهیهکی
ل١١٦ .. ئۆتۆنۆمی بۆ کورد. بهم ئهوان، بۆ دهوهت

الپهڕه. ١٢٠ ،١٩٩٢ ،٣ ژماره
کوردستان.. کۆماری بهرهو کوردستان. پهرلهمانی بهرهو

ل٥ رابوون،
کهریم ژیانی دیموکراسی... فازیل و کشهی کورد کشهی

ل١٠ ئهحمهد،
لکۆینه وه و باس

ره شاد کوردستاندا... له ئیسالم  پش ــاوهڕی ب و ئاین
ل١٥ میران،

چارهنووسی گهالن.. بیاردانی مافی شواندنی مهبدهئی
ل٢٤ ،عهبدو کاروان

سهرنجکی دیموکراسی" و چهند  " گۆڤاری  وتاری دوو
ل٣١ گۆران قهرهداغی، رهخنهگرانه ...

ل٣٩ شهریف، سیروان د. .. دیموکراسی دهربارهی
نــهتــهوهی رزگــاریــخــوازانــهی  بــزاڤــی ره وایـــی مژوویی 

ل٤٤ عهزیز، بنیامین ئاشووریی..
رووداوهکان، کرۆنۆلۆجی کوردستان. دیموکراتی کۆماری
دووهم.. بهشی کۆماریدا، ســهرۆک سهردهمی له  پشهوا

ل٥٦ مهالعیزهت، مهحمودی
مژوویی دۆکۆمنتی

د: ئا، ... دا ئهرمهنییهکان تۆماری له کورد بزووتنه وهی
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ل٦٩ پیرباڵ، فهرھاد
چاوپکهوتن

رووس بهناوبانگی رۆژنامهنوسی لهگه ڵ چاوپکهوتن
ل٧٨ عهلی، ئارام ئا: زگرسکی... دیمتری

داھنان و ھونهر
مهریوانی، گــۆران ئا:  .. دا  عــارف  حوسن دیدارکی له  

ل٨٤
ل٩١ گوڵ، عومهر مارف چهپه رزان..

ل٩٤ ... مارف ئاغایی، شیعر ١١
ل٩٧ ھدی، پهنابهرک.. بهستهی

گرت... قوڕ به  چۆن نیشتمانیان نهخۆشه .. کوڕهکه مان 
ل٩٨ سوتانی، ئهنوه ری و: حیکمه ت، نازم

ل١٠٠ کاکه، ک. ھۆنراوه... پنج
ک. " شیعری چمکه پنج  ئاخی ناخه  ئاقاری  به رامان

ل١٠٥ ھهندرن"، " مهھدی ئومد ... شاعیردا ی کاکه"
محهمهد، ئهنوهر و: دانزری، برۆل ونبو.. رووخساری

ل١١٢
پانۆراما

فهڕهنسیدا... له رۆژنامهنووسی کورد کشهی دهنگانهوهی
ل١١٥ مهعروف، کهمال

ل١١٨ شهیدا، سهعید حهمه پاکستان... کوردهکانی

الپهڕه. ١١٨ ،١٩٩٢ ،٤ ژماره
کوردستان حکومهتی و پهرلهمان سهرکهوتنی بــهرهو

ل٥ نووسهران، مژوودا.. دهستهی لهبهردهم
نهدهین.. کاروان دهست له نهتهوایهتییه ئهم دهستکهوته با

ل٩ ،عهبدو
لکۆینه وه و باس

له ئیسالم پش  ــاوهڕی ب و ئاین  دهربــارهی کورتهیهک
ل١١ میران، رهشاد دووهم.... بهشی کوردستاندا،

خواروو  کوردستانی لکاندنی له مه زھهبی فاکتهری  رۆی
ل٢١ سابیر، رهفیق عراقهوه... به

ھاشم کوردستان.. کشهی و جیھانی نوی سیسته می
ل٣٢ کۆچانی،

کورد ئافرهتی دۆسییهی
ئهنوهر و: بریشت، بیرتۆلت دایــک... ناوی دایکبوون، به 

ل٤٣ رهشید،
سامیه د. پهنابه ریدا.. ژیانی سایهی له کــورد ئافرهتی

ل٤٥ چاوشلی،
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... ــت؟ دهدو خۆی له چۆن ئهوروپا له کــورد ئافرهتی 
ل٤٩ خانی، بهگی نهزهند

تابوو- هکان؟ .. موحسین ئهحمه د عومه ر، کورد و ژنی
ل٦٣

.. ناھه ق؟ و ھه ق نوان کشه ی یان ئافرهت، کشهی
ل٦٨ ئهحمهد، رواس

ئه زموونی " سیاسهتدا و شــهڕ مــهیــدانــی لــه ئــافــره ت 
ل٧٣ سیوهیلی، ربوار سهحه ری قارهمان، و: .. کوردستان"
به پهراگهندهیی ھهست من بت چۆنک جهفارۆڤا: ھهر باس

ل٩١ عه لی، ده کهم! .. ئا، و: ئارام خۆمان
ل٩٥ ... عادیله خانم" " تاج ب شازادهی

داھنان و ھونهر
ل٩٦ ،عه بدو زایهر ستان.... .. مهرگ

ل٩٨ رهشید، سابیر چیۆک.. کورتیله ده
ل١٠٢ سامان، فهرهیدون .. کل

ل١٠٣ مهلهکشا، جهالل .. ھۆنراوه چوار
و سهرۆ و: دهوهت ئابادی، ..... مهحمود کابووس کۆتایی

ل١٠٥ بهڕۆژ،
ل١١٥ کوردی، مهھاباد ئا: کوردک... لهگهڵ ئاخاوتن

الپهڕه. ١٣٢ ،١٩٩٣ ،٥ ژماره
 .. مهحمود مهلیک حوکمدارتی  ساهی  ٧٠ بــیــرهوهری

ل٥ رابوون،
رابوون، ... فره دهوهتی و شهڕی کوردستان پهرلهمانی

ل٧
له جهنگهستانی کوردستان دیموکراتی و فیدراڵ کۆماری

٩ ل کۆچانی، ھاشم ناوچهکه دا. تاریکی
لکۆینه وه و باس

نهتهوهیی کهسایه تی تکشکاندنی له دینی فیکری رۆی
ل٢٥ فایق، عهتا دابان.. پۆژهی و کورددا

مهال ... سهپندراو!  مافی پلهی چوارهمین ئۆتۆنۆمی، 
ل٤٠ بهختیار،

لهناوبردنی بۆ عراقی ھرشکی ئاشکراکردنی ئهنفال
ل٥٤ زاده، خالد نازدار و: کهنعان مهکیه، کورد...

لهمهڕ فههستین رزگاریخوازی رکخراوی ھهوستی
٦٨ ل کۆچی، خالد خالد ... کورد کشهی

بهرژهوهندی جولهکه، و کورد نوان پهیوهندی دهربارهی
فایق عهبدولکهریم، کوردستان... و نیشتمانیی کورد میللهتی
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ل٧٥
زانیاریی باوهڕنهکردنی به سهرهوهچوون و بۆ خواره وه له

ل٨٠ ناله حهفید، ...
و ـــازادی ئ نــــوان لــه لــه کــوردســتــان"  " حیزبی شیوعی 

ل٩٢ شوان، م. ملکهچیدا...
..... پویستییهکی ھهرم رکخراوی کردنی کوردستانیی به

ل٩٧ ،عهبدو کاروان
مژوویی دۆکۆمنتی

بهشی ئهرمهنییهکاندا، تۆماری له کــورد بزووتنهوهی
ل١٠٢ فهرھاد پیباڵ، دووهم... و:

داھنان و ھونهر
رزگار : و: ئا. ... وهکۆت درک به  درا نۆب خهتی

ل١٠٦ شخانی،
ر. و: گوستافسۆن.. سودی- الرس شیعری ھاوچهرخی

ل١١٢ ،عهبدو
ل١١٧ حهمه، ئازاد ...... دیالۆگ ئاکسیۆلۆژیای

رۆژنامهگهریی لکۆینهوهی
قازانجی به کــورده کــان دواییهی ئه و براکوژی شــه ڕی

ل١٣٠ گۆران مهریوانی، و: بۆسترۆم، الش ... تورکییه

الپهڕه. ١٢٦ تایبه ت" ژماره ی " ،١٩٩٣ ،٦ ژماره
دهوهتییه.. نو کۆۆنیکی کوردستان دۆسیه: ئــهم

ل٥ نووسهران، دهستهی
میراودهلی، کهمال و: ئۆدیس، جاک ........ چییه؟ کۆۆنیالیزم

ل٦
کۆۆنیالکردنی لــهمــه ڕ بشکچی ئیسماعیل د. تــــزی 
د. ......... نودهوهتییه کۆۆنیهکی  کوردستان کوردستان:

ل١٦ سهیده، فوئاد
له کۆۆنیالیزم قــهوارهگــرتــنــی  و ســۆڤــیــهت یه کتیی 

ل٤٣ بهختیار، کوردستاندا...... مهال
له کۆۆنیالیزم کــارتــۆگــرافــیــیــانــهی  خــوــنــدنــه وه یــه کــی

ل٦١ پیرباڵ، ...... فهرھاد کوردستاندا
تیۆری دیــدگــای لــه کــوردســتــان ده وــه تــی ســه ربــهخــۆی

٨٢ ل قهرهداغی، فوئاد سۆسیالیزمهوه...
ئامانج گهرمیانی، کورد.... مرۆڤی کهسایهتی کۆۆنیالیزم و

٩٥ ل
موحسین فهڕهنسیه کان.... گهڕۆکه الی کــورد ونهی

ل١٠٢ عومهر، ئهحمهد
کوردی! ھونه ری و سامان تانی و کوردستان داگیرکردنی
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ل١١٧ رهزازی، ناسری ......
زهینهبی .... کۆۆنیالیزم له رزگــاربــوون کرۆنۆلۆژیای

ل١٢٦ شهمزینی،

الپهڕه. ١٥٤ ،١٩٩٣ ٧ و ٨، ژماره
دیموکراتیزه کردنی پۆسهی نو له دیموکراتیک ئهنتی

ل٥ ،عهبدو کاروان کوردستاندا..
لکۆینه وه و باس

گونجاو... بۆ کاتی تاکتیکی گونجاو ستراتیژی و دروشمی
ل١٣ قهرهداغی، فوئاد

ع، ئا. و: کاوتسکی، کارل دیکتاتۆریی.. ب به سوسیالیزم
ل٢٣

ل٢٩ ته یفور، کورد.... و کاوه و نهورۆز
سۆڤیهتی مرۆڤی دهمــهی ئهو تا سۆڤیتیسکوس، ھۆمۆ
گۆران مهریوانی، و: برکۆڤ، ڤالهریژ روسیادا ماوه.... له

ل٤١
کهریم فازیل .... کوردیدا به یتی و له داستان دایکساالری

ل٤٩ ئهحمهد،
ل٥٩ وهیس، کاکه .... ئایدیۆلۆژیا گژاوی و کورد

بهرژهوهندییهکانی روانگهی له ھهوهشاوه سۆڤیهتی یهکتی
ل٦٧ عهزیز، محهمهد حوسن کوردهوه.. نهتهوهی

مژوویی دهکومنتی
مــــژووی ـــارهی ب لــه دۆکــیــوومــه نــت ئــانــابــاز. کۆنترین 

ل٨٢ پیرباڵ، فهرھاد و: کوردستان..
چاوپکهوتن

.... ئۆلگاژیگالینه رووس کوردناسی لهگهڵ چاوپکهوتنک
ل١٠٧ عهلی، ئارام ئا:

کتب پداچوونهوهی
پوور، حهسهن ئهمیر کورد.....د. ئیتنۆناسیۆنالیزمی کتبی

ل١١٢ ھاشم، و:
داھنان و ھونهر

رــواس ئــا: و. رووســـی... شیعری شاژنی ئه خماتۆڤه.
ل١١٨ ئهحمهد،

و: .... سۆدرگران" ئیدیت " سودی ھاوچهرخی شیعری
ل١٣٤ ،عهبدو رزگار

محه مهد ئه نوه ر و: دا.... ڤلیسیا کارایی، ڤیلنا" " ی گیتو" " له
١٣٨ ل ئه حمهد،

ئهنوهر بریتانیا..... کتبخانه ی له بایهخدار دهسنووسکی
١٤١ ل سوتانی،



19 زستانی 2010ژمارە 11 ھاوینی 2007 ژمارە 140

رابوون گۆڤاری ئیندکسی و ناساندن

..... دهگــا!؟ کــوردان له چۆن ئابادی دهوــهت مه حمودی
ل١٥١ شهریفی، ئهحمهد

الپهڕه. ١٣٨ ،١٩٩٤ ،٩ ژماره
رکهوتنامهی دوای بـــهرو ھـــهوای و کــهش و  کـــورد 

ل٥ کهریم، ئاسۆ .... ئیسرائیل فههستین-
لکۆینه وه و باس

رهفیق ... کوردستان کۆۆنیالکردنی نه فرهتی دووهمین
ل١٠ سابیر،

..... کورد  کۆمهی سترهکتوری دهربارهی کورته باسک
ل١٥ عومهر، ئه حمهد موحسین

کوردستانی له دهرهبهگایهتییهکان ئابوورییه پهیوهندییه
ل٢٠ ،عهبدو نه جات خواروودا.......

ل٣٠ عومهر، و کهستی کورد... ئاریان کولتوور مهرگی
کوردستان گهلی تراژیدیای چارهنووسی و لۆزان پهیمانی

ل٣٨ پوور، عه لی ھاوڕێ ....
ل٥١ کاردۆیی، ھیوا ... کوردستان ئای و کورد

شیعری بهسهر دهریچهیهک ئــهزهلــی: شینی و جیھان
ل٦١ سۆما، و: ساحی، عهلی سهید عراقدا.... کوردستانی

دۆسیهی ئافرهت
دهره وهی بۆ فدراو  ی "م " رهگــهزی ونهکانی مافه

ل٧١ ئهحمهد، کهژاڵ مژوو..
پیاوی کورد و ژن کهسایهتی دهربارهی چهند سهرنجک

ل٨٤ خانی، بهگی نهزهند ...
ل٩٣ گوندی، ئارام و: سهعداوی، نهوال ....... کۆیله و ئاغا

دهکومنت
و: ... ناشیرینهکان بگانه وه، جهرده ژنه له دیدی کورد

ل١٠٤ پیرباڵ، فهرھاد
وو. پیتهر .... دا حوسن سهدام له سهردهمی کوردستان

ل١١٠ ئازاد حهمه شهریف، و: گابریت،

الپهڕهیه. ١٥٤ ،١٩٩٤ ١٠ و ١١، ژماره
کۆتایی دهکا کورد سهرکردایه تی له داوا جیھانی، ئهمنستی

ل٥ ....نبھ مرۆڤ به کارھنانی مافی خراپ به
باکووری گهلی کردنی پشتگیری بۆ جیھانی بانگهوازکی

ل٨ خانی، و: نهزهند به گی کوردستان..
بــاشــووری ئــهزمــوونــی تکشکانی  لــه  به رپرسیاره  کــ

ل١١ ،عهبدو کاروان کوردستان..
لکۆینه وه و باس
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بدهوهت... گهلکی یان قهواره بۆ حزب، بۆ ئیمپراتۆریهت
ل١٥ کۆچانی؟، ھاشم

حهفید، ناله .. دیموکراتیبهکارھنان  یان  دیموکراتبوون،
ل٢٦

کهمال ... حکومهت و رۆی حزب شار، بۆ شاخهوه  له
ل٣٣ میراودهلی،

پاراستنی بۆ پویسته به شدارییهکی کوردی: دهوهتکی
ھه ژار، د. و: رۆناد مۆتش، خۆرھهتی نزیکدا... د. له ئاشتی

ل٤٦
عهزیز، محهمه د حوسن ... کورد  کهسایهتیی دهرباره ی

ل٧١
ل٨٣ قه رهداغی، مهھاباد ... ئافرهتدا ژیانهوهی پناوی له

مژووی له فه رمانهواکان ژنه کوردستان، له وهجاغی م
ل٩٨ قازی، حهسه نی و: بوانسن، ڤان مارتین ... کورددا

خزان..... کشهی درووستبوونی و زۆریی منداڵ دیاردهی
ل١١٧ گهرمیانی، ئامانج

دهکومنت
فهرھاد کوردییهکان... چاپخانه یهکهمین مژوولکه ی

ل١٢٣ پیرباڵ،
چاوپکهوتن

پۆفیسۆر قهفقاز: کوردی  مژووناسی لهگهڵ  ئینتهرڤیو
ل١٣١ عه لی، ئارام ئا: محۆی، شاکرۆ

پانۆراما
بهکۆ بۆ ژ کالمهک به سهبارهت سهرنجک چهند کورته

ل١٤٢ رهئووف، دانا ....
ب خۆشهویستیان رهنگی کهسانه ی ئهو خۆشبهحای

ل١٤٥ زهندی، سهالم سنووره....
جهستهی و رهشبینی نــــوان لــه الــســیــاب  شــاکــر  ــدر  ب

ل١٤٨ ساح محهمهد سابیر ردار لهکارکهوتوودا..
کهسایهتی تکشکاندنی له مرۆییهکان رکخراوه رۆی

ل١٥٠ عوسمان، شوان کورد.... نهتهوایهتی

الپهڕه. ١٢٢ ،١٩٩٤ ،١٢ ژماره
زۆر تورکیا کوردستان لهسه ر شهڕی گهلی به درژهدان

ل٥ دهکهوێ! ... رابوون،
و نیشتمانی کۆنگرهیهکی دهخــوازێ! کامیان کوردستان
بهرهیهکی و ماکیاجکردن کۆنگرهی یان کاریگهر بهرهیهکی

ل٨ ... ھاشم کۆچانی، گرگن؟
لکۆلینه وه و باس
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.... دژهکانیان دننه بهرھهم له شوهی خۆیان دیاردهکان
ل١٢ سابیر، رهفیق

ئهزموونی س دهرهوه " ی " له ناوهوه" ئامادهنهبوونی "
ل١٨ ،عهبدو خهبات دهسهتدا...

و: بروانسن، ڤان مارتین ...... کوردستان؟ له ژینۆسید
ل٣٠ قازی، حهسهنی

.... ھهوهشاندنهوهی و پکھاتن ســوور، کوردستانی
ل٥٤ عهبدو غهفور،

ئارکیولۆژیایی خوندنه وهیه کی و کۆن رۆژھهتی له ژن
ل٦٤ به گیخانی، نه زهند ... قرئان

ربوار، سه ح .... و: مهکه! جیاوازی نکوی له چیتر بهسه
ل٨٥

رواس .... ستهمدا تونلی له تیشکک نهسرین: تهسلیمه
ل٨٩ ئهحمهد،
چاوپکهوتن

فایق عهبدولکهریم، ئا: .... دا یاسین لهگهڵ بورھان دیدارک
ل٩٦

پانۆراما
ئهحمهد، محهمهد  ئهنوهر ..... خــهروارــک له لوچک

ل١٠٧
سینهمای تری سهرهتایهکی و کورد تراژیدیای تونل" "

ل١١٠ رهئوف، دانا .... کوردی
و: میمیل، کریس .... گهورهکان ھونهرمه نده شتی دهردی

ل١١٣ ھاشم،
دواخستنی دا ئۆتۆنۆمی قاوغی له کوردستان جوالنهوه ی

ل١١٦ ئیبراھیم، ئهحمه د ... ناوچهکهیه گهالنی ژیانی
ل١١٩ ..... یاداشت

الپهڕه. ١٠٨ ،١٩٩٥ ،١٣ ژماره
لکۆینه وه و باس

ل٥ قادر، جهبار د. .... براکوژی شهڕی سیۆسیۆلۆجیای
ئارکیۆلۆژیایی خوندنه وهیه کی و کۆن رۆژھهتی له ژن

ل٢١ بهگیخانی، نهزهند .... دووهم بهشی قورئان،
و: لــۆیــۆی، رۆبین ... خــۆخــۆری بۆ  و سه ربه ستبوون

ل٣٥ سوتانی، ئهنوهری
عومهر مارف ... جینۆساید تاوانی بابه تی کــورد، گه لی

ل٤٢ گوڵ،
و: ... سترابۆن جوگرافیای سهرچاوه یۆنانییه کان، و کورد

ل٤٩ عومهر، ئه حمهد موحسین
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نیسان، ئۆشانا ... کوردن ئاشوریش نه و عهره بن کورد نه
ل٦٩

ڤان مارتین ..... دووهم بهشی کوردستان، له  ژینۆساید
ل٧٩ قازی، حهسهنی و: بروانسن،

... ببه رنامه! حوکمانیهکی داتــهپــیــو، ئابوورییهکی
ل٩٨ زنار، ئا: کورد، چاودریکی

ل١٠٨ نووسهران، دهستهی رونکردنهوهیهک...

الپهڕه. ١٠٩ ،١٩٩٥ ،١٤ ژماره
ل٥ سابیر، رهفیق .. نهخۆش نهته وه ی تیرۆریزمی

ھمن و: فوللهر، ئی گراھام  ..... کوردهکان  چارهنووسی
ل٢٠ کۆیی،

ل٣٧ کۆچانی، ھاشم ... سیڤهر! تارمایی
رنسانی دواخستنی له  کولتووری کۆۆنیالکردنی رۆی

ل٤٣ قهرهداغی، فایهق عه تا .... کورددا نهتهوهیی
ستن ... مرۆڤایهتی سهرجهمی بۆ مهزن شهرمهزارییهکی

ل٥٣ نهجمهدین، عیزهدین ئاسۆس و: یاکۆبسۆن،
ل٥٧ قهرهداغی، گۆران .... ئهتککردن؟ یان ! وهرگان

ل٧٤ ،عهبدو کاروان ... دهگرن گهوره پیاوی له گوێ
ل٧٩ کوردی، .... مهھاباد تهمای چییه ؟ به تورکیا

ل٨٣ مهمۆ، حاجی .... چهکداری خهباتی خهوشهکانی
ل٨٨ خۆم، کاکی ... دهکرتهوه؟ ئاوهدان کوردستان چۆن
دانا .... پانتایی و رهنــگ  گهمهی  یاخود  خهونهیاری"  "

ل٩٤ رهئوف،
... پتر ســهرداره ھه ر ھشتا ئهفریقا رۆژئــاوای ژن له

ل٩٨ عهبدولکهریم، فایق و: ماتسۆن،
ل١٠١ پانۆراما ......

ل١٠٩ .... دهکات دوکتۆرا سود له کورد ژنکی یهکهمین

الپهڕه. ٩١ ،١٩٩٥ ،١٥ ژماره
ل٥ رابوون، .... تاوان ئهمهیه ئا

ل٦ ... وتکوژان بهرهو کوێ
شیعری دهربارهی سهرنجک چهند ھهشتاکان، شیعری
تهمهن تایبهت شیعری دوازده شاعیری به  سویدی، نوی

ل٧ قهره داغی، گۆران و: بوروم، پاول ... ساڵ چل خوار
.... نودهوهتاندا یاسای و سیاسهت له سیڤهر پهیماننامهی

ل٢٠ گوڵ، عومهر مارف د.
ئارکیۆلۆژیایی خوندنه وهیه کی و کۆن رۆژھهتی له ژن

ل٢٧ بهگیخانی، نهزهند ........ دووهم بهشی قورئان،
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به ھرامزاده، رهحیم و: کافکا، فرانس ....... کۆن پهڕهیهکی
٤٢ ل

د. مرۆڤکرد... کارهساتی زیندۆیانی کوردستان مندانی
ل٤٤ عهبدولباقی ئهحمهد،

پسیکۆلۆژییهکانی کاریگهرییه و کۆمهیهتییهکان زیانه
ل٤٩ تۆفیق، که ریم د. .... ئهنفاله کان

ئا: لیندگرین، ئاسترید نووسهر!....... به نابم ھهرگیز من
ل٥٢ ئهحمهد، رواس

ئهحمهد موحسین ... تهنھایی له تگهیشتن بۆ ھهودانک
ل٥٧ عومهر،

ل٦٣ حه فید، الفاو...... ناسر ئازادی، ھهوای
ل٦٦ رهفیق سابیر، ... وه مه کان پرسیاره ب

فیلیپ و  ریکۆر پۆل نوان له گفتوگۆ توانایی، و  شیعر
ل٧٣ ... و: شهماڵ" س. کاوه"، فراید

الی خود له به دوای گه ڕان سوور" سپی و " شین، فیلمی
ل٨٨ قاسم عهزیز، کیشلۆفسکی ...

ل٩١ رابوون، ... وه رگرت ئه دهبی خهتی ھنی شیموس

الپهڕه. ٨٨ ،١٩٩٦ ،١٦ ژماره
... دهنووس خۆی ناڕهزایهتی زیندانهوه له زانا لهیال

ل٥ قارهمان، بهھمه ن و: رۆلنیک، رۆمان
کهریم نهتهوه کهماندا.. مژووی له گرنگ رووداوــکــی

ل٨ حسامی،
د. .... نوده وهتاندا یاسای له سیڤهر پهیماننامهی ھزی

ل١٥ گوڵ، عومهر مارف
حهفید، ناسر .. روداوهکــان  ساتیری و قاوغ پرهنسیپی

ل٢١
گهلی دژی کوردستان داگیرکهری دهوهتانی ھاوکاریی

ل٣٩ قادر، جه بار د. کورد....
ل٥٠ .. کاکهوهیس، و مژوو گهل دادگای

چــه کــداری بۆھیمی کـــورد  " رۆژھـــــهت، و  المــارتــیــن 
ل٥٥ بهگیخانی، نهزه ند ... رۆژھهتن"

ل٦٣ عه مبار، جهمال ... ڤاالدۆر
ل٦٦ قهره داغی، دالوهر .... با" " وژهی

ل٧١ قادر، ھیوا .... مهحاڵ!!!
ل٧٣ ھه ندرن، سوور ..... و وڕنهی ھه نار بدهنگی
ل٧٦ حه سهن، شرزاد ..... !! خۆشهویستی. مائاوا

ل٨١ عه زیز، و: قاسم لویس بونول، سینهما ..... و شیعر
نه بیستووه ... ھهوای مهترسی پدهکهن ھشتا کهسهی ئهو
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ل٨٥ ئاکرهیی، بهڕۆژ

الپهڕه. ٨٦ ،١٩٩٦ ،١٧ ژماره
ل٥ سابیر، رهفیق ... ببورم؟ له وتهکهم چۆن

گهلی رزگاریخوازی کشهی و کوردستان جوولهکهکانی
ل٧ قهرهداغی، سهیدۆ کهمال د. .... کورد

بهرهو ببورن: .. نا سهربهخۆیی!! بهرهو راپه ڕینهوه له
کۆچانی، ھاشم ... !! حهیا" " کینهوهی عار' و " سینهوه ی

ل١٠
مهھاباد کوردی، .... و: لهبهر بیروباوه ڕی تاوانبارکراوه!

ل١٨
گهلی دژی کوردستان داگیرکهری دهوهتانی ھاوکاریی

ل٢٣ قادر، جه بار د. دووهم.... بهشی کورد،
" ئیران، له  کــورد ناسیۆنالیزمی  بناخهی  و په یدابوون
ئهنوهری وهلی".... نامیلکهیهکی دکتۆر عهباس پداچوونهوهی

ل٣٦ سوتانی،
ل٤٩ محه مهد، کامهران ... ده سهت و شاعیر

موحسین و: .... ئۆکتاڤیۆپاز  شیعری له ھهبژارده یهک 
ل٥٨ عومهر، ئهحمهد

تیۆدۆردرهیهر، کارل سینهما..... شوازی دهربارهی شتک
ل٦٥ عهزیز، قاسم و:

ل٧١ محهمهد، عهتا ھهتووهکه...... سهربازه مردنی
ل٧٧ ئاکرهیی، سترانان ده..... بهڕۆژ پو کات

ل٨٥ قهرهداغی، مستهفا روونکردنهوهیهک...

الپهڕه. ١٦٠ ،١٩٩٦ ،١٨-١٩ ژماره
ل٥ سابیر، رهفیق .... بزاڤ خی و خ بزاڤی

ل١٢ ھاشم کۆچانی، ... دهسهت پهرکهمی
ل٢٢ ساح، باخچهیه... خالید ناو کورد گژوگیای ئهنفال:

ل٢٧ نهجمهدین، پشکۆ ترهوه.... روانگه یهکی له ئهنفال
تکستهکانی خوندنهوه یهکی بهھانه" بیرو " ھونه ریی یهکتی

ل٣٣ میراودهلی، کهمال ... زین و مهم
کتبی لــه میللهر سایکۆلۆژییهکانی دیتنه ده ربــــاره ی
ئاسۆس .. ره ش ــهروهردهی پ بوو، بهراییدا له پــه روهرده 

ل٤٤ نهجمهدین، عیزهدین
ــاروان ک .. شاگهشکهن؟  یهکتر ســهری خونی بــه بــۆ 

ل٥٣ ،عهبدو
مــــژوویــی و دهروونــیــیــهکــانــی ــاره  جــوگــرافــیــی و ــۆک ھ
وهھبیه شهوکهت، د. ... کوردستان دروستبوونی نهتهوه ی
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ل٥٥ کوردی، مهھاباد و:
رواه ت؟... مژووی و بیر تهنگهژه ی یان کورد مژووی

ل٦٨ ،عهبدو نهجاتی
نهھشتنی دهربارهی ناونهتهوهیی کۆنفرانسی یانزهمین
عهبدولبقی د. مــنــداڵ...  فهرامۆشکردنی و چه وساندنهوه

ل٧٢ ئهحمهد،
خوندکارانی بزووتنه وهی لهباره ی زانیارییهک چهند

ل٧٥ فوئاد، کهمال د. ھهندهران.... کوردهوه له
ل٨٠ مهزن، ... سهح ھونهری سینهما سروشتی

حهمه سهعید ..... حهسه ن یۆران تونسترۆم لهگه ڵ دیدارک
ل٩٤ نور،

ل١٠٠ غهمبار، جهمال ... پیرۆز میینهیهکی حیکمهتهکانی
ل١٠٣ ئهحمه د، محهمهد ئهنوهر حهوت..... و سی
ل١٠٦ رهنجدهر، سهباح ... کۆنهکانی رۆژھهت

ل١١١ وهیس، کاکه خۆهمش...
گوڵ، عومهر .... مارف نیشتهجن الی من له دوای رهو

ل١١٧
ل١٢١ ئه حمهد، رواس ... ئینجانه

ل١٢٤ حهوزی.. .. به ھرۆز شاره کهم .. چاو
ل١٢٥ یوسف، عهبدو عهباس ... چۆنی

خوندنهوهی: ــاوهوه...  ن تراژیدیای و  سروشت ھه نانی
ل١٢٧ ،عهبدو عهبدولموته ب

ل١٣٢ ئاکرهیی، بهڕۆژ .... وهرگان پی دهنگی
سهالم و: برشت، بیرتۆد دهردهکــــات..... شهیتان ئه و

ل١٣٩ فاخر حهمدی، و عهبدو ئیبراھیم
وهزارهتــی بهگهنامهکانی ئاونهی له جوانۆ راپهرینی

ل١٤٧ ئهنوهر سوتانی، دهرهوهی بهریتانیادا....
مهھاباد ئراندا... له سیغه"   " کاتیی، مردایهتی و ژن

ل١٥٢ قهرهداغی،
ل١٦٠ عومهر، ئهحمهد موحسین وهرگان...

الپهڕه. ٨٨ ،١٩٩٧ ،٢٠ ژماره
رابوون، بکات! .... قبووڵ خیانهته ئهم نهتهوه دهتوانت کاک

ل٥
ل٧ قادری، قه رهنی ... یه کگرتنهوه!! دیموکراسییهتی

دهستهی ..... هوه  رابـــوون"  " گــۆڤــاری له بانگه وازک
ل١١ نووسهران،

ھهوست..... خاوه ن زانای نموونهی بشکچی: ئیسماعیل
ل١٢ قادر، جهبار د.
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کوردی و دوو تهرجهمهی فارسی سه رنجک لهسهر چهند
ل٢٧ ئهسکهندهری، ئهحمهد .... کووچرا کریس کتبهکهی

قه شانی، که ریم حه مه ئا: ئاینییان.... ربازی و ھه ق ئهھلی
ل٣٣

ل٥٤ عهزیز، قاسم باریمان.... ئینگمار سینهمای
ل٦٠ سابیر، رهفیق بتوانم.... ئهگهر
ل٦٦ عومهر، دابهشبوون..... سهح

ل٧٠ ئاکرهیی.....، بهڕۆژ ئوه .... و من ئمه:
ل٧٥ پشکۆ نهجمهدین، .... باری ساتانهی مهرگ ئهو

ل٧٨ ...... سابیر ئهحمه د، دهق
ئیبراھیم ... ئراندا له  سیغه: " کاتیی  مردایهتی و ژن

ل٨٠ قوربان،
بهدرخان عالی  کامه ران ھهوستی و جوانۆ راپهرینی 
بهریتانیادا، دهرهوهی وهزارهتی بهگهنامهکانی ئاونهی له

ل٨٢ سوتانی، ئه نوهری .... دووه م بهشی

الپهڕه. ١٠٦ ،١٩٩٧ ،٢١ ژماره
کوردستاندا.... باشووری له تورکیا دهوهتی سیناریۆکانی

ل٥ رابوون،
ل٧ میراودهلی، .... کهمال عه ق غهزیزه و دایلهکتیکی

و حیزب دهســهتــی میکانیزمی بــاشــوور: کوردستانی 
نهجمهدین، پشکۆ  دیموکراسیدا.... ئهزموونی له  ده وــهت

ل١٧
ل٢٨ ناکام، و: سمکۆ میشل، ھینری چییه؟ ...... فاشیزم

نهجاتی .... بهریتانیادا بهگه نامهکانی له کوردی دهوهتی
ل٣٨ ،عهبدو

قهرهنی و: .... تره! کوردهکهی کورد، دوژمنی گهورهترین
ل٤١ قادری،

ئزنشتایندا.... سرگی سینهمای له دیالهکتیک مۆنتاژی
ل٤٣ عهزیز، قاسم

ھــاتــووه؟!.. به سهر چیم و کم بزانم تا ده نــووســم؛ من 
گوشیری" ھۆشهنگی " لهگهڵ ئاکرهیی" بهرۆژ " ھهڤپهیڤینی

ل٤٩ ....
ل٦٥ کۆچانی، ھاشم ئهشکهوت... ئهسترهکانی

ل٦٩ کهریم، ساح مستهفا چۆیی... شخی
ل٧٤ عومهر، ئهحمهد موحسین با... سهکۆی

ل٧٩ ،عهبدو کاروان خهجاو....
رزگار نهپۆشین!١.... یهکتر له چاو ھاتووه ئهوه کاتی

ل٨٥ ،عهبدو
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عه بدودا... رزگار ی  رهخنهییهکه" وتاره  " وهمی له
ل٩٠ عارف، خهبات

مهھاباد .... ئراندا له  سیغه" " کاتیی مردایهتی و ژن
ل٩٨ قهرهداغی،

مهھدی و: چنۆ،  ئه ڤر ئه رکادی خۆکوژ.... شانۆنامهی 
ل١٠٠ جاف،

الپهڕه. ١٠٨ ،١٩٩٧ ژماره٢٢،
سابیر، رهفیق عارفدا.. حوسن چیۆکهکانی له نامۆبوون

ل٥
و ستالینیست ئهنارکیست، بودیست، :ڤس تۆربیۆرن
ھه ڤپهیڤین: حهسهن نهباوه ..... خه ونکی یان خهرمانه سۆفی

ل١٩ نوور،
حوسن خهلیقی، د. نهتهوایه تی... بزووتنهوهی تهریقهت و

ل٣٣
لــه دژی نــهتــهوه یــی  نو داکــۆکــی لــه ــورد ک مافی گه لی 

ل٣٩ گوڵ، عومهر مارف جینۆساید...
و: ژــکــاف..... کۆمههی لهسه  بۆچون و بهگه ھندێ

ل٤٩ ھهورامی، ئهفراسیاو
عیراق....  تهممووزی ١٩٥٨ ی ١٤ ی نوی خوندنهوهیهکی

ل٥٨ شاکهلی، ئهمجهد
دیالهکتیکی " ــاری  وت بــیــروڕای ھهندێ پداچوونهوهی
ل٦٨ دهباغ، جهالل مارکسیزم.. دهرباره ی "عهق غهریزه و

ل٧٤ کاکهسوور، عومهر کاروان چهرخهدار... پوی
ل٨٦ ئهحمه د، محهمهد ئه نوهر بهرباران... شتی

ل٩١ سیوهیلی، ربوار ... شهوێ
بۆسکانی، عهباس چاوانتام.... له شهمهندهفهر: نو شهوانی

ل٩٣
ل٩٤ قهرهداغی، گۆران ... نهبوون و بوون

ل٩٤ کاکه یی، زریان وڕنه... و خهون
و: برشت، بیرتۆد مردووهکه ..... سهگه یان سواکهرهکه

ل٩٥ حه مدی، فاخر عهبدو ئیبراھیم و سهالم
وهیس، کاکه ئا:  ــوون، راب ساهی شهش بیبلیۆگرافیای

ل١٠١ ،...... ٢١ -١ ژماره

الپهڕه . ١٠٠ ،١٩٩٨ ،٢٣ ژماره
..... رهفیق خ دهوتی و پهیام نوان ناکۆکیی ئیسالم:

ل٣ سابیر،
نهک دهکهین، قسه ئمه ھشتا دا، مۆدرنتی پهراوزی له
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ل٢٣ کۆچانی، ھاشم دیالۆگ!!...
ئا: راستی..... پابهندی و گومانئامز پکهنینکی فۆ: داریۆ

ل٤٠ حهسهن نوور،
.... دا گاڤراس کۆستا له گهڵ رگا" " فیلمی سهیرکردنکی

ل٤٧ عهزیز، قاسم و:
ل٥٢ کاکهوهیس، ھلکه... تکه

دهباغ، جهالل جوبان، و: خهلیل پیاوکی نابینا... جوبان
ل٥٦

ئا: و، ــهدوان، ع مهمدوح زیندوبوونهوه..... شانۆنامهی
ل٦٣ مهھدی جاف،

ژکاف، بهشی بۆچوون لهسهر کۆمههی ھندک بهگه و
ل٦٩ ھهورامی، ئهفراسیاو و: دووهم...

ئهشکنن... یهکتری پهنجهکان کتیبی لهسهر لدوانک کورته
ل٨١ نهجمهدین، پشکۆ

ل١٠٠ رابوون..... کتبخانهی

الپهڕه. ٩٦ ،١٩٩٨ ،٢٤ ژماره
ــوردی... ک رۆژنامه گهریی ساهی ســهد یــادی  له ســو 

ل٣ رابوون،
که مال ... بکات؟ قبوڵ ئاشتی پویسته پارتی بۆچی

ل٤ میراودهلی،
ئیسماعیل کورد.... رووناکبیرانی به سهبارهت وته یهک چهند

ل٩ کوردی، مهھاباد گواستنهوهی: بشکچی،
ل٢٢ نوور، حهسهن رووسی... فۆڕمالیزمی

ل٣٤ عهزیز، قاسم مردن!... سینهما، پازۆلینی..
ژکاف، بهشی بۆچوون لهسهر کۆمههی ھندک بهگه و

ل٣٨ ئهفراسیاو ھهورامی، سیهم..... و:
ل٤٥ سابیر، رهفیق ھۆنراوه.. س

بهرۆژ و: سهفدهری، رهزا محه مهد کرمانشا... کوچهی
ل٥٢ ئاکرهیی،

ل٦٣ کاکه سوور، دهرگای چواردهری... کاروان عومهر
ئۆرخانی فانی.... شیعرهکانی و ژیان له ئاوڕدانه وهیهک

ل٧٦ غالب،
ئیدوارد دروســتــکــهر... دووال رۆژئـــاوای و رۆژھـــه ت

ل٧٩ قادری، قهرهنی و: سهعید،
عوسمانی.. و ئران سیاسییهکانی بهگهنامه گوبژری

ل٨٢ سوتانی، ئهنوهر
رهشید، موعتهسه م بازیان.. کلسای و در شونهواری

ل٨٥
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ل٨٧ قادر، ھیوا دیالۆگ... وهھمی یان دیالۆگ
ل٩٢ کۆچانی، ھاشم شهڕ!..... وهھمی نهک دیالۆگ به

ل٩٦ ربوار، بدهنگی!.. پماناترین

الپهڕه . ١٠٠ ،١٩٩٨ ،٢٥ ژماره
فه هستینیهکان..... ئیسماعیل به سهبارهت ھهوستی کورد

ل٣ کوردی، مهھاباد گواستنهوهی: بشکچی،
و ئهدهب نوان په یوه ندی و بیر ده وری به دان گرنگی

ل٦ میراودهلی، کهمال سیاسهت....
رابوون، ئا: لهگهڵ دکتۆر فازیل جاف..... رابوون دیداری

ل١٥
سهرچاوهیهکی دهستنووسی دۆزینهوهی نامهک، گهل کورد
جهمال بلووچستان..... و کــورد  مژووی بۆ گرینگ  زۆر

ل٢٩ نهبهز،
و بــلــووچ مــــژووی " تیشکی لــهبــهر ــه وه ی بــلــووچ ــه ت ن

ل٣٠ زهندی، محهمهد ھیوا ......... بلووچستان"
شیروان وهرگـــهڕانـــدن..... شیعر یــان وه رگــــان شیعر 

ل٣٣ محهمهد، مهحموود
وات ویتمهن، درژ.... عهیامکی دوور و چ و تۆ، من ئای،

ل٦٢ پهشو، عهبدو و:
رهفیق شامی، و: دا... شتراسهنبان" " و نوان خهون له 

ل٦٤ ئه حمهد، محهمهد ئهنوهر
شیعری........ گفتوگۆی تا  ئه فسانهوه له  خهوهبهردینه" "

ل٧٢ سیوه یلی، ربوار
رزگاربوونی بژی بووک. بژی   " کوردی فیلمی نوترین

ل٨٠ عومهر، موحسین ئهحمه د کوردستان"..
ل٨٦ ع، دیاکۆ جوانی......... پیمانهی خوله گیان...

ژکاف، بهشی بۆچوون لهسهر کۆمههی ھندک بهگه و
ل٨٧ ھهورامی، ئهفراسیاو و: چوارهم...

نابتهوه ....... کۆمان له که دــوه ی نهڕه  ئهو ھــه رهس:
ل٩٦ شاکهلی، ئهمجهد

ناتوانت بگرت مــردووانــی  رــزی تهنیا نــه تــهوهی  ئــه و 
ل١٠٠ رابوون، بت!... زیندوو نهتهوهیهکی

ل١٠٠ مینوی، مهسعود ھونهرمه ند

الپهڕه. ١٠٤ ،١٩٩٩ ،٢٦ ژماره
ژهنهڕاه کانی حــهزی و کــورد  ویستی نوان له ئاشتی

ل٧ کۆچانی، ھاشم وهھمدا!!..........
ئاخاوتنی ئهوی دیکه" له " ئهرکیۆلۆژیای مژوو: وناندنی
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ل١١ میراودهلی، کهمال رۆژھهتیزمدا.... کۆۆنیالی/
نهتهوایهتی خۆنووسینی چارهی مافی مژوویه کی کورته
د. ئهمریکاوه.... دهره کی رامیاری به توندوتۆی پهیوهندی و

ل١٩ رهشید، ربوار و: الندری، واتهر
ل٢٤ گۆران، ئاوابوونک.......

ل٢٥ سابیر، رهفیق رووناکبیرک.... تراژدیای
نرخیان به دهرسی چهندین حیلمی رهفیق یاداشته کانی

ل٢٨ ئڤبری، ئریک تدایه..........
حیلمی........ د. رهفیق کوردایهتی مامۆستای له دایکبوونی

ل٣٠ حیلمی، رهفیق پاکیزه
سیاسی... سهرۆکی و بیرکار رووناکبیر، حیلمی، رهفیق

ل٣٧ مهردۆخ، عهبدو
کۆتایی... یه ک رهوت، دوو ،١٩٤٥ -١٩٣٩ ھیوا حزبی

ل٥٧ ،عهبدو نهجاتی
حوسن، رزگار بیرکراو..... له سهرهتایهکی : یاداشت" "

ل٦٦
ئا: بیربکاتهوه...... بکهم خونهر له وا نووسین به دهمهوێ

ل٦٧ ئهحمهد، رواس
٧٣ ل نوور، حهسه ن و: سهرهماگۆ، خۆس .... تۆه

ل٧٥ رهفیق سابیر، پۆرترتی ھونهرمهندک........
عهزیز،  قاسم سینهمادا!....... له نوێ ٩٥ شهپۆکی دۆگما

ل٧٧
ل٨١ کاکه وهیس، شت...... سهبییه

کاکه عومهر تاڤگه و: بازۆلینی، باولۆ بییر نــانــدۆ...........
ل٨٤ سوور..........

سینا، و: ناسری شیعرهکانی..... دوایین حیکمهت و نازم
ل٨٦

ل٩١ ئهحمهد عومهر، موحسین ....... سزدهمین دهرگا..!
گۆران دا..... پیشک" " به رھهمهکانی ناو به تیشکک چهند

ل٩٤ قهرهداغی،
جهالل، ل٩٨ سابیر...... کاوه رهفیق ی " ئیمپراتۆریای لم "
ئهمین، کاوه وت... دهرهوه ی له کورد تهبایی نووسه رانی

ل١٠١
پویسته؟.... کوردستان  مندادۆستنی کۆمههی  بۆچی

ل١٠٤

الپهڕه. ١٩٩ ،١٩٩٩ ،٢٧ ژماره
رفاندن چۆنتی پ کهکا" " وهرگی سه رۆکی نوچان دهریا

دهگتهوه، ل٣ ئۆجهالن به تورکیا تهسلیمکردنی و
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ئۆجهالنهوه رگات له  دهیـــهوێ تورکیا
ئهحمهدی و:  بکات...... دادگایی کورد  گهلی

ل٤ ئهسکهندهری،
ئــۆجــهالن، بــهڕــز ـــــاره ی رفــانــدنــی ده رب
رهفیق کــوردســتــان... کوشتنی ســه ده یــهک

ل٧ سابیر،
راســتــهوخــۆی بــهشــداری ھیرادتریبون
ده کات.... ئاشکرا ئۆجهالن رفاندن له ئهمریکا

ل١١ شخانی، ئازاد و: ئا،
دهکــرێ بکوژ تــیــرۆر، گلۆبالیزهکردنی
ھاشم بــکــوژ... بــه قوربانیی قوربانیی بــه  

ل١٤ کۆچانی...
کورده چهوساوهکان له بهرگریی من بۆ

ل٢٠ میتران، دهکهم؟........ دانیال
داسنی، م. و: ..... نه ته وه بچووکهکان مافی

ل٢٢
و: شالیاند، گرارد ترسنۆک.... ئهوروپای

ل٢٣ ئهحمهد، ناھیده
تــورک.... دهوهتی تهنیا کــورد، تــورک و

ل٢٥ سینا، ناسری بهراھنی، و: رهزا
رکارد ــــاوا.... رۆژئ وتــانــی ـــی دووڕووی

ل٢٩ کاوه ئهمین، وارلینۆس، و:
کوردانی گهیشتنی بۆ گهشبینییهک ھیچ
و: ــاکــرێ..... ن بــهدی ئۆتۆنۆمی به  تورکیا 

ل٣١ قاره مانی، حهسهن
ریسوایی و تاراوگه و خون له مژوویهک
حهسهن ئا: نورده ین، محهمهد نوهدهوهتیی،

ل٣٤ یاسین،
جیھانی کۆمهی دهربارهی سهرنجک چهند
کشهی و ئۆجهالن  رفاندنی به سهبارهت

ل٣٧ شخانی، ئازاد تورکیادا.... له کورد
سیاسی چهککی  وهک زه بـــگ زه بـــرو
کوردی، مهھاباد ئا: ھلنهر، ئهندش بهھز...

ل٢٤
ستراتیژی ــهرهو  ب ئمه، دنیا، ئــۆجــهالن،

ل٤٣ میراودهلی. کهمال کوردستانیبوون..
کوردستان،،،، دوژمنانی  و  ئاپۆ سهرۆک

ل٥٢ ؛ ئهمین، کاوه
نونهته وهیی یاسایی کهسایهتی کشهی

د. مارف .. نوده هتاندا یاسای له گهلی کورد
ل٥٥ عومهر گوڵ،

نــهمــریــی و ــه ی شـــهڕهفـــخـــان ــام ــن ــان ژی
ل٦١ قادر، جهبار د. شهرهفنامه...

ئهوی " وناندنی مژوو: ئهرکیۆلۆژیای
رۆژھه تیزمدا.. کۆۆنیالی/ ئاخاوتنی له دیکه"

ل٧١ میراودهلی، کهمال
ھــه ردی، چۆمان ــه ک.... ــراوهی ھــۆن چه ند 

ل٧٦
حهمه، دسۆز ونهکان.... تکهوبوونی

ل٨٠
ربوار ونــــدا... سهربازکی خــه ونــی لــه  

ل٨٣ رهشید،
ــهگــهڵ: ل ــیــهکــانــم ــیــرهوهری ــه  ب ــدێ ل ــه ن ھ
لهتیف حامیددا.. چیرۆکنووسی جوانهمهرگ

ل٨٥ دلر، خالید
شونی کوردی له ستۆکھۆم، کتبخانهی

ل٨٩ کوردی، مه ھاباد ئا: ئازاد... وشهی
ل٩٣ شرزاد ھهینی، دوهخانی فلن...

ل٩٨ کتب...... رانانی
دوای ئۆجهالن عهبدو نامه ی یهکهم

ل١٠٠ زهنگهنه، جه مال و: دهستگیرکردنی.

الپهڕه. ١٠٠ ،١٩٩٩ سای ،٢٨ ژماره
ھاشم گرنگ...! پۆژهیهکی سیگناهکانی

ل٣ کۆچانی،
مهحموود، دارا کورد.. کشهی و ئاو شهڕی

ل٩
ڤیللو نـــــهتـــــه وهن... یــــهک کــــورده کــــان 

ل١٤ مهولوود، ئازاد و: سیگوردسون،
رزگاریخوازیی بزاڤی و ئۆجهالن عهبدو
ل٢٣ کوردی، مهھاباد ئا: کوردستان.. گهلی

یــاســایــی ــیــی ــهت پـــۆســـه کـــردنـــی کــه ســای
تایبهتمهندییهکانی، و گــهالن نونهتهوهیی
مارف عومهر گوڵ، سیهم.... بهشی دووهم و

ل٣٦
ئهوی " وناندنی مژوو، ئهرکیۆلۆژیای
رۆژھهتیزمدا... کۆۆنیالی- ئاخاوتنی له دیکه"

ل٤٣ میراودهلی، کهمال
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ئه حمهد موحسین و: محمد مکری، د. مۆسیقا.. و سۆفیزم
ل٥٤ عومهر،

ل٦٠ سابیر، رهفیق مژوو.... مهعدهنی له بهزریکهوه
ل٦٥ ناسر حسامی، و: شاملو، ئه حمهد بدهنگی دهشکنم...
عهزیز، قاسم و: ستریندباری، ئۆگست کاغهز.. پهڕه نیو

ل٧٠
ل٧٢ بهرزنجی، جهالل ... نه بوو برام براکهم زانیم درهنگ

ل٧٤ ئهحمهد، محهمهد ئهنوهر سهگدۆست..
ل٧٧ بۆسکانی، عهباس ھۆنراوه... دوو
ل٧٨ رهشید، ئهنوهر نهگه یشتن... پک

ل٨٦ تاھیر، سهباحهت په یژهکان.... فینی
ل٨٧ رهئووف، دانا یکیو... سانکای گرۆی و بوتۆ سهمای

ئهدهب جیھانی فستیڤالی له کوردی شیعری و کورد پرسی
ل٩٠ نهرویج، له

پشانگای و  دانــمــارکــی کــــوردی- شیعری فستیڤای 
ل٩٣ شوهکاری کوردی..

فارسی.. و سودی به سابیر رهفیق شیعری کۆمه ه دوو
ل٩٤

دانا شهفافیهت... و  ئاسانکردنهوه پۆسهی  ئهسپیدیلۆن
ل٩٥ سۆفی،

ئه وروپا... کوردییهکانی  رۆژنامه و گۆڤار بۆ  نامهیهک
ل٩٧ قهرهداغی، گۆران

ئازاد، ئا: سدیق.... زاھیر ھونه رمهند لهگهڵ خرا دیدارکی
ل٩٩

ل١٠٠ حه سهنپوور.... جه عفهری دکتۆرای نامهی

الپهڕه. ١٠٠ ،٢٠٠٠ سای ،٢٩ ژماره
یهکهمدا.. و بیست ســهدهی لــه بــهردهم کــورد سیمیناری 

ل٣ رابوون،
ل٣ سیمینار.... له رابوون وتاری

لهناو له خوالنهوه سهدهیه ک رزگاریخوازی کورد: بزاڤی
ل٥ سابیر، رهفیق بازنهیه کدا..

سهغهتییهکانی و جیھان ئاۆزییه کانی لهبهردهم کــورد
ل٩ کۆچانی، ھاشم خۆیدا!..

ئهسکهنده ری، ئه حمهد ھهزاردا.. دوو سای لهبهردهم کورد
ل١٧

مهحموود، دارا چهمکهکاندا.. به پداچوونهوه و گلۆبالیزم
ل٢٢

ل٢٩ کوردی، مهھاباد ٢٠٠٠؟!.. دهنته سای پ کوردیش
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قادر، کهریم و: ھهوهستک... و گراس بۆ نۆب خهتی
ل٣٤

لهگهڵ چاوپکهوتن  رووناکبیران،  و  دهســهت ئاخاوتن،
ل٣٧ دڕهیی بابهکر ئا: میراودهلی. کهمال

ل٦١ رابوون... کتبخانهی
نوور، حهسهن  و: تونسترۆم، یۆران راستینه که .... ژیانه 

ل٦٢
ل٨٢ کاکهسوور، عومهر کاروان چیۆک... کورته چوار

کهریم، چیمهن و: چاپن، چارلی کچهکهم... بۆ نامهیهک
ل٨٨

ل٩٠ بۆسکانی، عهباس غهیالن، و: خهفهتبار.. تیشککی
ل٩١ جاف، الپهڕهکان... گۆنا بیرهوهریی

ل٩٢ رهشید، ربوار ئا: سهده.... بۆمبهکانی مردی، تۆ
ل٩٦ چنگیانی، جهزا تهنیایی... و بۆن

نیگارکشاندا... تهھا پشهنگایهکی له وهرزی سهھۆبهندان
ل٩٨ فهرھاد،

ل٩٩ نوور، حهسهن سهھۆبه ندان... وهرزی

الپهڕه. ١٠٠ ،٢٠٠١ ،٣٠ ژماره
کۆچانی، ھاشم ماوه!!..... عه ق بواری بهم درهنگه! ئهمۆ

ل٣
ل٥ سابیر، رهفیق کورد.... ناسیۆنالیزمی و کولتوور

ل٢٩ دارا مهحمود، ..... مۆدرنته! پۆست مۆدرنته و
گراھام دهکات.. ئراق یهکپارچهیی له ھهڕه شه کورد، دۆزی

ل٤٠ سهعید، فایهق ئا: فوللهر،
دوای کوردستان رۆژھــهتــی ــی رووداوهکــان سیناریۆی

ل٤٤ ھهورامی، ئهفراسیاو د. ئا: و. ..١٩٤١ ئاگوستی
ل٥٣ و: حهسهن نوور، ....٢٠٠٠ نۆبل ئهدهبیی خهتی

ونهی خۆشهویست و باتینییهت، زاھیرییهت له نوان مهحوی
مهال، ل٧٤ ئهحمهدی عیشق.... سهرچاوهکانی و

ل٧٩ قهره داغی، دالوهر رحان.... مهلهک
ل٨٢ سابیر، رهفیق ھۆنراوهیهک...... چهند

ل٨٤ مهال، ئهحمهدی حهوتانه.......
نموونه: وهرگان، دهربارهی رهخنهگرانه خوندنهوهیهکی

ئهحمهد، ل٩٠ رواس .... دێ" تازه " بهھاری
ل٩٨ ئهمین، یاس.... جهزا عهلی تهالری

ل٩٩ زام..... فیلمی
ل١٠٠ کاروانی، سیروان شهبهق.....
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میدیاكاندا نووسینی راپۆرت ل شوەی

تقی روغنیھا نووسینی: محمد
عزیز سلمان وەڕگرانی:

پشكی
شوازە ئو چوارچوەو ھۆی ب ھواڵ،
ـــردەوام ب ناتوانیت ھیتی كــ بــاوانــی
پداویستییكانی و چاوەڕوانی وەمدەری
جوراوجۆرەكانی نالی ھموو و ب خك
ھندك بكات. باس باشی ب رووداوـــك
یــان كـــایـــوە ــ ــن د ـــك ـــ جـــار رووداوگـــل
ئاراوە ند پرۆس چندین لكۆمگایكدا
وشرۆڤی بشیكردنوە پویستییان ك
روانگی چندین ل دەبــ و  یھ زیاتر
تاكوو ھسنگندرن، جـــۆراوجـــۆرەوە
ب (خونر،بینر،بیسر) بــردەنــگــكــان

تبگن. لیان روونی
شوەی ئرككی لم راستیدا راپۆرت ل
بردەنگكان براكشانی  و  شان لسر
گركورەكانی كــردنــوەی و خۆی بــۆالی
ئاشكرا شوەیكی ب دەتوان رووداو، ناو

روو. كان بخاتراستیی
بھ بــوە  پویستی رووداوـــك كاتك 
پویستی یــان بــكــرێ لــــوە بــاســی  ــاتــر  زی
توژینوە و  بلكۆلینوە ك ھبت  بوە
رنونی بابتكوە ناخی برەو بردەنگ
نووسینی ــ ل روو بــكــات،پــیــامــنــــرەكــان 

پــرە ــگــایــوە ر لـــو و ــــۆرت دەكــــن راپ
بھۆی راپۆرت ئدەن. بكاریگرییكانیان
توانایی ھیتی، ك تایبتمندییانوە ئم
لگڵ بھز پوەندییكی ك یھ ئوەی
كاریگرییكی و بكات دروست بردەنگكان
ــــدوای خــۆی ل قــووــتــر و بــرچــاوتــریــش
وەرگــرتــن كك بــ پیامنر  بجبت.
باسكردنی ل جگ راپــۆرت، نووسینی  ل
ئابووری، و سیاسی و كۆمیتی رووداوە
وەرزشییكان، و ھــونــری و كولتووری
رووداوەكانیش رەوتی و كردار دەتوانت
و خــۆیــوە تیشكی و سرنج ژــر  بخات
و بیانكات روو بخات كردارەكان لمیدیاكاندا

رۆژناموانی. بابتكی
چندینپناسیجۆراوجۆر راگیاندندا، ل
راپــۆرت روو، ر راپـــۆرت خــراوەتــســ ل
دەربینكیگانوەییوونییانیرووداو
گشتگیرتردا، لپناسیكی   .كتباب یا
و ھـــواڵ ــ ل تكھكشك بــ ــــۆرت  راپ
داڕشتنوەی سرلنوی  ب لكۆلینوە، 
رووداو بابتكان، دیمنكان، ھونرییانی

كراوە. ناسپ واقیعكان و
خستنرووی راپۆرتكدا، ھموو ل بۆی
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بو بستن پشت ب  ویستپ دیمنكان
یان ئنجامی بینیویتی پیامنر ك ب شتان

بت. وپچ لكۆنوەیكی
ــوازی شــ ــدــك جـــار راپـــۆرتـــكـــان ھــن
وەكوو پیامنر و یھ چیۆكیان گانوەو
ل و دەگیتوە رووداوەكان چیرۆكبژك
رووداوەكــ نووسر راپۆرتیشدا ھندك
دەداتــ ،كــــواھــ كاكی دەكـــات،  ۆڤش
دەكات. ئاشكرا بۆ راستییكانی و بردەنگ
ھموو خاوەنی راگیاندن راپۆرتكانی
كرا، لوە باسیان ك نین ندییانتمتایب ئو
وەسفیی الینی راپۆرتكان ل ژمارەیك
ژمــارەیــكــی و بــھــــزە یــا گــــانــوەیــیــان
بگشتی ــم ب لكۆینوەیی. الیــنــی تــر 
راپۆرت، دەربینی ل ئامادەكردنی مبست
رووداوك جۆراوجۆرەكانی نالی و واقیع
ڕگای ل ،كانردەنگب ب پیام گیاندنی و

لكۆینوەوە. و گفتوگۆ ،ناسپ ھواڵ،

پیامنر تایبتمندییكانی
بت ھوشیار كسكی ویستپ پیامنر
دۆزینوەی بۆ بزی ھھب پانركی و
ھروەھا كــردارەكــان، و رووداو ھۆكاری
بی لگیرانش و پتو ئیرادەیكی خاوەنی
ل وردبینی ڕاستییكان، تگیشتنی لــ
زۆر پیامنرە. دیكی تایبتمندییكانی
بروات رووداوكی یا ساكار وتیكی جار
دەدات بدەستوە زانیاری كۆمك ئاسایی،
ل سرنجاكشی راپۆرتكی دەتوانرت ك

بكرت. دروست
گرنگ ھۆكاركی گیاندن)) ل ((خرایی
تــوانــایــیــ ــنــی پــیــامــنــــر.ئــم ــســركــوت ل
پ بابتی تاكو دەدات پیامنر یارمتی
ھروەھا تبگات، لی و بدۆزیتوە بایخ
كۆكردنوەی ل یھ زۆری كاریگرییكی
پــرســیــارەكــان ــی ــن ــان، دارشــت ــك ــی ــاری ــی زان
بجی وركخستنی ركوپك بشوەیكی
پوەندی دامزراندنی توانایی بابتكان.
یككی خكوە، جیاجیاكانی دەست لگڵ

.ریییامنپ كاری پداویستییكانی ل تر
و خــــك ــگــڵ ل ــكــوبــوون ــ ــایــی ت تــوان
پوەندیدۆستان،سرچاوەیكی ركخستنی
زانیارییانی ئو دەستبركردنی بۆ گرنگ
ئــم دەگـــــڕێ، بـــدوایـــانـــدا پیامنر   كــ
كاری ئامرازی گرنگترین  ب  ندییتمتایب
چونك پیامنر دەدرێ، پیامنری لقم
یــان بــۆ نــووســیــن كــ ــك، ــگــاو ھـــر ھــن
پویستی ھیدەگرێ راپۆرتك، ئامادەكردنی
زیاتری دۆستانی پوەندی دامزراندنی ب
ئم نبوونی و  یھ دیك كسانی  لگڵ
لبردەم ورەیگ كۆسپكی پوەندییش

پیامنردا.
ــــــوون ــــــســــــرخــــــۆب ل و  ھــــــــمــــنــــی 
پیامنریكی دیكیھر لتایبتمندییكانی
ك راپۆرتانی ئو بۆ بتایبتی لھاتووە،
ب ترخانكردنی و پویستییان توژینوەن
زانیاریی بدەستھنانی بۆ یھ زیاتر كاتی
گورجوگۆی ژمارەكان. بدواداچوونی و
و گـــڕان ــ ل و ھــبــوونــی تــوانــایــی خــیــرا
شتكی پیامنر بۆ زانیاریی بدواداچوونی
دانیشتن  ب ك كسانی ئــو پویستو
ــمــجــووكــ ــــاری ك لـــســـر كـــورســـی و
وتارنووسكی بتوانن یوانل راھاتوون،
پیامنركی ھرگیز ناتوانن بم بن، باش

باش بن.
ویستپ نــدیــیــانــتــمــتــایــبــ ـــو  ل  جــگــ
بــردەوام و ب لھاتوو كسكی پیامنر
زابوون بخات. وەگڕ خۆی تواناییكانی
توانایی ھوانری، كاری بنچینكانی بسر
دەستپاگیشتن ،دیمان و ھوانووسین
و ھـــواڵ ــ ل ـــــردەوام ئــاگــاداربــوون و ب
ل و گشتی زانــیــاری میدیاكان،ھبوونی
دەستبركردنی گرنگتر وانئ ھمووی
ــد ــن،چــن ــووســی ــۆن ب ــویــســت ــ تـــوانـــایـــی پ
لھاتوون. پیامنركی دیكی تایبتمندی

توانایی ویستی بپ ئامادەكردنی راپۆرت
كاریگری بتوان تــاكــوو یھ نووسین
گونجاو راپۆرتكی  نووسینی بۆ  .خشبب
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ل باشی بــ پیامنر ویستپ شــیــاو، و 
ھتا وەربگرت.  كك  زاراوەكــان  و وش
و ب پ ناوەڕۆك راپۆرت كورت و دەكرت
زۆرترین زانیاری دەق كمترین ر بیامنپ
كۆمپیوتر ل بكاتوە.شارەزابوون بــو
سرەكییكانی ویستییپ ل ئنترنت و
ل وەرگــرتــن كــــك پــیــامــنــــرە. تــوانــایــی
ك رەكییس پویستییكی ئنترنت
و رووداوە زانیاری بردەم ر دەخاتیامنپ
ب دەبت پیامنرەكان جــۆراوجــۆرەكــان،
دەستبر پویست زانیاری كات كمترین

بكن.
و شـــــارەزایـــــی لـــگـــڵ ھـــمـــوو ئــــو
لوە باسیان پیامنر بۆ ك توانایییانی
بیانی زمانكی بسر پیامنر ویستپ كرا،

بت. ئینگلیزیدا زاڵ زیندوو بتایبتی و

راپۆرت بنچینكانی
ھگری ویستڵ پسروتت تواو و راپۆرتكی

:ب رەكییس ندییتمتایب ئم چوار
خۆیان: وەك رووداوەكان گانوەی ١ـ

راستییكان، نیشاندانی ل بریتیی راپۆرت
راگواستنی و ـــــان ڕووداوەك گــــانــوەی
ھرشتك پیامنر ویستپ زانیارییكان،
ھستیان و دەیبینت ،دەبل گوی كــ
بــردەنــگــكــانــی. تنیبیانگ ــــدەكــات،  پ
ـــ وەكـــوو دەب لــراســتــیــدا پــیــامــنــــرەكــان
نالی ھــمــوو چــاو وگــوــی وەرگـــرەكـــان
شی پۆسكان و رووداو جۆراوجۆرەكانی
زۆر ك لوەی جگ باش راپۆرتكی بكنوە.
كردارەكان و  رووداو دیمنی  رییانھون
لھمان دەكاتوە، شییان  و روو دەخات
ھۆكاروچۆنییتی  لــ ــاس ب دەبــــت كــاتــدا 
دەربخات نھنییكان بكات، ـــان رووداوەك
جــۆراوجــۆریــش ــدی ــن رەھ چندین  لــ و 
راپۆرت .ننگیانبسھ و بكا شرۆڤیان
رەنگاورەنگی بۆچوونی و روانگ ویستپ
ل بنجوبنوانی بتوان تاكو بردەنگ تدابت

بیتوە. ئاگادار رووداوەك

پشداوەریكردن ل خۆپاراستن ٢ـ
دووركوتنوە و راستییكان ب گرنگیدان
بنما لـــو یــكــــك ــكــردن ــشــداوەری ــ پ  ــ ل
رەچاوی پیامنر ویستپ یرەكییانس
ویستكانی و ھست حز، بۆچوون، بكات.
ل بــھــ كــاریــگــریــیــان نــابــــت  پیامنر 
سر بۆ پیامنر سرنجی بالڕدابردنی

راستییكان.
پشداوەری راپۆرتكدا پیامنر ل ئگر
سپاندنی بــ ھــســت  ــگ ــردەن ب  ،كــردبــ
دەكــات، پیامنر روانگكانی و بۆچوون
و كاریگری راپۆرت ك دەكات وا ئمش

بدات. خۆی ل دەست بایخی
پشداوەریكردن ل پیامنر خۆپاراستنی
ھیچ ئنجامكی راپۆرت ك نیی واتای بو
بۆ گر شــارەزا پیامنری بكو  ،بن
ئاسایی دەكــا تاكو رەوتــی خۆش راپــۆرت
چۆنییتی و بابت راستیی  و ببێ خۆی
بردەنگكان بۆ خــۆی وەكــو  رووداوەكـــ
راوبــۆچــوونــی گونجاندنی بــكــرــت. بــاس 
بپی پیامنر ك یمانای بو پیامنر
سبارەت خۆی پشتر ی كبۆچوونان ئو
كتباب سیری ھیتی ـــ رووداوەك  ب
حزو قوربانیی بكات راستییكان و بكات

خۆی. ویستكانی

بردەنگكان: ناسینی ٣ـ
بردەنگكانی پیامنر خونر یا ویستپ
كسانك چ بۆ ك بشزان و بناس خۆی
لــســر ــ ك ــك ــ ــۆرت ـــووســـ. راپ شــت دەن
رۆژنــامــیــكــی بــۆ ــراو ــك ــاری دی بابتكی 
جیاوازی دەبت دەكرت  ئامادە  ناوچیی
ھمان بــۆ كــ راپــۆرتــــك لــ گــڵ ھبت 
ئامادە سرانسری رۆژنامیكی بۆ بابت
دەب راپۆرتانش لم ھریك و دەكرت
ك راپــۆرتــــك گــڵ  لــ بھ جیاوازییان 
و لھاتوو تایبتیی رۆژنامیكی پیامنر بۆ

دەكات. ئامادەی
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ناوەڕۆكبوونی پ پوەندییدا لم ھر
چۆنیتی و زمــان ھــــبــژاردنــی و  بــابــت 
پوەندی دروستكردنی بمبستی دەربین
ناسینی .رنجس جگای بردەنگكان گڵ ل
بردەنگ حزو ویستكانی و تایبتمندی
سرنجاكشكردنی زیــاتــر ــۆی ھ  دەبــنــ

راپۆرتكان.
زوویستح ئــاگــاداری پیامنر  ئگر
بۆ یوانل نبت خك  بنڕەتییكانی
ئــو بــشــوــن ــك ــ ــۆرت ــی راپ ــردن ــادەك ــام ئ
خكوە روانگی  ل ك بكوت  تانباب
بابتكی ئگر نین، سرنجاكش و گرنگ
بشوازك یوانل دۆزییوە شیاویشی
خك حزویستكانی لگڵ ك دەریببێ

نگونجت.

دیــار پوە الینگری نابت راپـــۆرت ٤ـ 
بت:

دەرخــری راپۆرتك نــاوەڕۆكــی ئگر 
بت، تایبتییكانیپیامنر بۆچوون روانگو
بردەنگكانیش و نادرت قم ل براپۆرت
بت وتار دەتوانت مئ دانانن، راپۆرتی ب

راپۆرتوە. چواچوەی توناك بم
دەخونیتوە راپۆرتك  كاتك  خونر
ھست ك دەكات قبوڵ ناوەڕۆككی و
ــوارەوە ب چندین ل كتباب بكات بــوە
جۆراوجۆری روانگی و ھسنگندراوە
ل لھاتوو پیامنركی  لــخــۆگــرتــووە. 
ــی ــگ روان و بـــۆچـــوون دا راپـــۆرتـــكـــی 
بیسران و دەگونجنت  ــگ  ــاورەن ــگ رەن
مبست ئــاراســتــی ـــرەو ب وخــوــنــران 
یــكــم بــــم ئــگــر رــنــوــنــی دەكـــــات،
و ــۆچــوون ــــۆرت ب راپ قــســ و دواقـــســـی
توناك كارەكی بت، خۆی روانگكانی
تواو راپۆرتكی راپۆرتوە. چوارچوەی
ــژەیــی، كــی رــوەیــشــل، بــســــروتــو تــ
و پسپۆران خك، جۆراوجۆرەكانی روانگ

بڕوەبران لخۆیدا جدەكاتوە.

راپۆرت جۆرەكانی
راپۆرتچندین دابشكردنیجورەكانی بۆ
ئو بم روو، تخراون جیاجیا پشنیاری
و نزیكی لك بھۆی ك ب لبیر خاتان
جۆراوجۆرەكانی شوازە ھاوشوەبوونی
ھــمــوو ــیــن بـــتـــواوی ــاتــوان راپــــــۆرت، ن

جیا بكینوە. شوازەكان لیكتری
رەگــزی ل دەكرت راپۆرتھوادا  ل
چۆن ھروەك وەرگیدرێ، سوود گانوە،
كك ھــوال ل گانوەییدا راپۆرتی  ل
لكۆلینوەییكانیش راپۆرت وەرگــیــراوە،
گانوە و ھواڵ رەگزەكانی ل جار زۆر

وەردەگرن. كك
ل دابشكارییكان، راپۆرتكان یكك ل
راپۆرتی ھواأل))،(( راپۆرت )) چوار جۆری ب
گانوەیی))، ((راپــۆرتــی لكۆینوەیی))،

دەبن. دابش شیكاری)) ((راپۆرتی
رووداو ــ ل بـــاس راپــۆرتــھــواــكــان،
ــ ــی ــكــاری گــۆڕان و پــــشــھــاتــكــانــی وەكــــو
كولتووری، رووداوە رۆژ، كۆمیتییكانی
كارەسات ئابووریوسیاسییكانوھروەھا
دەكن. پیامنر رووداوە سروشتییكان و
رووداوەكانی ھموو ل وەرگرتن بكك
كــۆكــردنــوەی ـــــــرووداو، ــدار ب ــدی ــوەن ــ پ
جۆراوجۆرەكان لسرچاوە زانیارییكان
و خــــك،بــڕــوەبــران رای وەرگرتنی  و 
راپــۆرتــكــی پسپۆر، شـــارەزاو كسانی 

ئامادە دەكات.
بــدواداچــوونــی لكاتی ھــواڵ  راپــۆرتــ
و دیــاریــكــردن بمبستی و رووداوــــك 
ئنجام ،رووداوەكـــ چۆنیتی باسكردنی
دۆزینوەی و رووداوەك وكاریگرییكانی
وب دەكرت ئامادە ھۆكارەكانی، و سرچاوە
لخۆدەگرێ. گب ١٥ تا ٣٠ باو شوەیكی
ــ ــی ــدی ــن ــم ــت ــب ــای ــــ ت ــــــات، یـــكــــــك ل ك
لراستیدا ھواو راپۆرت سرەكییكانی
بۆی ھر ھنووكیین. راپۆرتان جۆرە ئم
ب پویستی راپــۆرتــھــواڵ  ئامادەكردنی
زانیارییكان. لكۆكردنوەی یھ خرایی
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بشون پیامنر ــدا، واھــ راپــۆرتــ  ل
خك ك یپرسیاران ئو وەمــدانــوەی
ك رووداوك ب سبارەت بردەنگكان و
ھوای پشتر و یانھ داوە رووی تازە
پشھاتی یــان بــۆتــوە بــو روودانــكــی
رووداوەك گڵ ل پوەندی ل ھر نوتر

خریك روو دەدەن.
و  ومدانوەی پرسیار پناو ل میدیاكان:
دەستبركردنی و خك پداویستییكانی
و رووداو وردەكارییكانی زیاتری زانیاری
بۆ تركردنی ھستی ھۆشیاری خك، ھانا

دەبن. راپۆرتھواڵ
ئامادەكردنیئمجۆرە بۆ پیامنر ویستپ
رووداوەك ئاگاداری  بتواوی   ،ڕاپۆرتان
زانستییانی ركخستنكی ب بتوان و ب
جۆراوجۆرەكانی نالی ھموو ،كتباب

بكات. رووداوەك باس

ـــ لــــكــۆــیــنــوەیــیــكــان: بــابــتــی  ـــۆرت راپ
و كرداران رەوت ئو و جۆراوجۆری رۆژ
دیارییان خۆیان  میدیاكان ك لخۆدەگرن 

دەكن.
راپــۆرتــی مــبــســت لــ ئــامــادەكــردنــی
وردەكارییكانی ناو چوون لكۆینوەیی
رەھندە ھموو خستن سر تیشك و بابت
جۆرە ئــم .یكتباب جــۆراوجــۆرەكــانــی
نامگب كۆكردنوەی ب پشت راپۆرتان
پسپۆران بۆچوونی و زانستییكان زانیاریی
پیامنر ویستپ دەبستن. وشــارەزایــان
ســرچــاوەكــانــی ــ ل ــ كــــك وەرگـــرتـــن ب
ناو تبچ دیك زانیارییكانی و ھـــواڵ
تاریك نالی رووداو و ھموو بنجوبنوانی
جار ھندك بكات.  ئاشكرا شاراوەكان  و
ئاۆز بابتی لكۆینوەییكان راپــۆرتــ
ھوڵ پیامنر و  دەگــرن لخۆ تایبتی و 
یا رووداو ھۆكارەكانی و مبست دەدات
ل رگایشوە لم بدۆزتوە،  كپرۆس
روانگی زانستییكان، سرچاوە و كتب
كك وداتاكان ئامار و راپرسی پسپۆران،

وەردەگرت.
بابتی بھبژاردنی دەتوانن پیامنران
لكۆینوەیی راپۆرتی بایخ، پ و گرنگ
ب پرسی بكن كتباب و بدەن گورە ئنجام
باسكردنی خك. سرنجی جگای و رۆژ
كشكان،ئاشكراكردنی بجی و زانستییان
راستیی شاراوەكان و خستنڕووی مترسی
كۆمگا تــواوی دەتوانن ھڕەشكان، و 
ئوە  ویستپ كاریگرییوە. ژــر نبخ
سرنجاكشتر ھرچندی بابت ك بزانن
بۆ دەبت. زیاتر راپۆرتكش گرنگیی بت،
بھ زیاتری  بردەنگی راپۆرتك ئوەی 
زمانكی ب رووداوەكان گانوەی ویستپ
راپۆرت تاكوو بنووسرن، پاراو و پوخت
لكۆلینوەیكی كــ ئــــوەی ســـــرەڕای
كاتدا ھمان ل بت تروتسل زانستیی

بت. سرنجراكشیش
بشی راپۆرتكی لكۆینوەیی گرنگترین
روون ئنجامكی خستنڕووی ل بریتیی
ب كــــ ــورت راپ بـــدەن و دروســــت. ھـــوڵ
روون ئنجامكی ك بخن رك شوازك
پوخت وزانیارییكی لبكوتوە تواوی و
جۆرە ئــم ببخشت. خونر  ب ــك ور
ك دەبت كاریگرییان  كاتك  راپۆرتان
باوەڕپكراوەوە، زانیاری و ژمارە لڕگای
و ئاشكرا روون ئنجامكی بردەنگ برەو

بكات. رنونی
ك ــكــراپــۆرتــ راپـــۆرتـــی گــــانــوەیــی:
باسكردنی ــو، ئ سرەكیی تایبتمندی 

.یرووداوەك
نیشاندانی و ــوە ــان ــ گ ــ ب پــیــامــنــــر 
بینیویتی، خۆی ك شتانی ئو ھموو
خونر پكردووە، ھستی یا بیستوویتی
راپۆرت رووداوەكــــوە. ناخی نــاو  دەبات
سرووشتی رووداوە زۆرتر گانوەییكان
الینی و لخۆدەگرن كۆمیتییكان و
ل  بریتیی سرەكییان تایبتمندی و زاڵ 
رووداو جۆراوجۆرەكانی نالی باسكردنی
ك دیمنانی ئــو ھموو راگواستنی و 
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بینیویتی. خۆی چاوی ب پیامنر
راپۆرتكانبگشتیبمبستی كلندھ
دیـــاردەیـــك ــا گــــانــوەی رووداوــــــك ی
سرانسری ل پیامنر  و دەكرن  ئامادە
،یرووداوەك گانوەی خریكی كتباب
تریش راپــۆرتــكــانــی گــــانــوە لــ شــــوە
ــرێ، راپــورتــھــواڵ ــی ســوودی ل وەردەگ
گانوەیان رەگــزی لكۆینوەكانیش و 

.یھ
ھموو پیامنر گانوەییدا، راپۆرتی ل
دەكات. باسیان بینیویتی ك شتانی ئو
ل بریتیی گانوەیی راپۆرتی شوەزمانی
لوەی ھروەھا بر سۆز، ھست و زمانی
رگای ل بابتكوە، قوویی بچت ناو ك
باس رووداوەكــــان فانتازییاوە  و خــیــاڵ
نووسین جۆرە راپۆرتان توانایی لم دەكات.
پشكشكردنی لــ یھ ســرەكــی ــی  رۆ

سرنجاكش. راپۆرتكی
كۆمك ل بریتیی شیكاری: راپۆرتی
ــی ــان ــك ــۆچــوون راوب و ـــاری ـــی ھـــــواڵ، زان
مبستی ب ك رووداوــك  ب پوەندیدار 
و بــۆچــوون و ھــــدەبــژــردرێ تایبتیی 

خۆدەگرێ. ل پیامنریش روانگكانی
راپــۆرتــی مــبــســت لــ ئــامــادەكــردنــی
ھموو ئاشكراكردنی  ل بریتیی شیكاری 
جۆراوجۆرەكانی رووداو و رەھندە الین
دەست پیامنر مبستش ئم بۆ بابت، یا
و ئو ھواڵ ھموو ب كۆكردنوەی دەكات
زانیارییانی ك پوەندییان ب رووداوەكوە
ك دەخا ب شوازك ركیان پاشان و یھ
ب خونران ئاسانی بتوان پیامی خۆی ب

بگینت.
رەھــنــد ــن و ئــاشــكــراكــردنــی دەرخــســت
بابتكی جـــۆراوجـــۆرەكـــانـــی  نـــالیـــ و 
و كـــولـــتـــووری ــی، ــت ــی ــۆم ــی،ك ــاســی ســی
شیكاری راپــۆرتــی ئامانجی  گانوەیی، 
ك زانیارییانی ئــو  تـــواوی و نكدپ
كۆ ئامانجن، بو گیشتن یارمتیدەری
ئامادە ل راپۆرتكیان تاكو دەكرنوە

بكرت.
ل پــیــامــنــــر ــدا ــكــاری ـــی شــی ـــۆرت لـــ راپ
ھــوڵ زانــیــاریــیــكــان، خستنڕووی گــڵ 
و ھـــواڵ ركوپكی بركخستنی دەدا
بابت، پشینی گونجاندنی و زانیارییكان
خونر ب خۆی بۆچوونكانی و روانگ
زۆرتــر شیكارییكان  راپــۆرتــ .نیبگ
بــوبــوونــوەی یا  ـــك  رووداو ببیانووی
ھر ب روودانــی دەكرن. ئامادە  ھواك
لگڵ ــوانــ دەت پیامنر نــوێ بابتكی
روویــان تــازە ك شتانی  ئو باسكردنی
رابردوودا رووداوەكانی ب چاوكیش داوە،
بكات باس رووداوەك پشینی و نبخش
بردەنگكان. تنیبگ مبست پیامی و
لــو جــگــ ــ راپـــۆرتـــ شــیــكــاریــیــكــان، ل
ل دەتوان پیامنر كران، باس ك شتانی
پسپۆران بتایبتی تر كسانی راوبۆچوونی

وەربگرت. كك شارەزایان و
ھـــــــواأل، ـــ لــــ راپــــۆرتــــكــــانــــی جـــگ
سبارەت ك شیكاری لكۆینوە،گانوە،
دەنووسرن، پرۆسیك  یا رووداوــك   ب
ل كـــ بــــــدەرن ــش ھـــن ــری راپـــۆرتـــی ت
سیاسیی كۆمیتیی،  پرۆس و ــواڵ ھ
شــوــن، ـــاس لــ ب ــیــكــان و ــتــووری و كــول
جۆرە ئم دەكن. گشتك یا پیش،كلوپل

پدەگوترت. بابتیان راپۆرتی راپۆرتان
ل باس  نووسر راپۆرتاندا، جۆرە لم 
رەھندە گانوەی و رووداو چۆنیتی
ھوڵ و ــات دەك بابت جــۆراوجــۆرەكــانــی
ب ھمالین و روون روانگیكی دەدا

.خشبب خونر
دەكن، شون ل باس ك راپۆرتانی لو
و باسی دەكات بیبین ك رشتر ھیامنپ
مژوویی و جوگرافی تایبتمندی و دیمن
ك دەكـــات بــاس بــ شــــوەیــك   كنشو
واقیعییانی دیمنی بیسر یــان خونر

برچاو. تب شوینكی
كسك ــســر ل ــ ك لـــم راپـــۆرتـــانـــی
و تاككسی تایبتمندیی دەنــووســرــن،
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باس كــســكــان ھسوكوتی  چۆنیتی
نین تنیا تایبت راپۆرتان ئم جۆرە دەكرن.
سیاستمداران، وەك ناوداری كسانی ب
بكوو وەرزشـــوانـــان، و  ھــونــرمــنــدان

خۆدەگرن. ل نناسراویش كسانی
قورسی، ل باس  پیشیكدا، راپۆرتی  ل
شیرینییكانی و تای ئاۆزی، كۆسپ، ،شك
ــ بــردەنــگ ب ــت و بـــروونـــی ــر كـــار دەك

دەناسندرت.
ئو بابتین، ك راپۆرتانی ئو بگشتی
دەڕەخسنن پیامنر بۆ گونجاوە تدەرف
ھبژرت  كتباب خــۆی حــزی ب  ك
نالی ھموو ئــازادانــی باسكردنی ب و 
ھۆی تبب ،كــتــبــابــ جــۆراوجــۆرەكــانــی
بردەنگ روانگی بھزكردنی یان گۆڕین

بابتكوە. لسر
بابتییكان راپۆرت ئامادەكردنی شوازی
ئامادەكردنی بۆ ك شوازانی لو نزیك
لكۆینوەیی و گانوەیی راپورتكانی
جاریش ھندێ و لوەردەگیرت سوودیان

شواز. ھردوو ل كوییكت

راپۆرت ئامادەكردنی قۆناغكانی
راپــۆرتــكــانــی ــی ــادەكــردن ــام شــــوازی ئ
و شیكاری گانوە، لكۆینوە، ھــواڵ،
یكتریدا ھندك جیاوازییان لگڵ بابتیی،
لو ھریك ئامادەكردنی  بۆ بم  .یھ
ئارادان ل ھاوبش قۆناغگلكی راپۆرتان

:ل بریتین ك

زانیارییكان كۆكردنوەی
ھنگاو یكم بابت، ھبژاردنی لدوای
زانــیــاریــیــكــان. ــوەی كــۆكــردن  لــ  بریتیی
رووداو لسر راپۆرت ئامادەكردنی لكاتی
ل بیر پیامنر ویستپ كـــردارەكـــان و 
بدەستھنانی بۆ جۆراوجۆر رگای چندین

بكاتوە. زانیارییكان
پیامنر ھــنــگــاودا یــكــم  لــ  ویستپ
ئرشیڤی یــا خــۆی تایبتی ئرشیڤی  لــ

كتبخانكان، و  زانیاریی بانكی  میدیاكان،
كك ئاستی ھبت وەربــگــرــت. كك 
رچــاوانــســ لــو ــك ــ ھــری وەرگــرتــن ل
ئو و راپۆرت ب جۆری یھ پوەندییان
دەستی پیامنر  ك ھــالنــی و دەرفـــت
راپۆرتھوادا ل نموون بۆ رادەگات. پیان
ئرشیڤی تایبتی و ئرشیڤی ك لك زیاتر
وەردەگیرت زانیارییكان بانكی و میدیاكان
ئــامــادەكــردنــی ــ ل ــاتــر زی كتبخانكان  و 
دا شیكاری و لكۆینوەیی راپۆرتكانی

دەگن. رۆڵ
تواوی سیری ئرشڤ، بۆ گڕانوە ب
ــوەنــدیــیــان بپــ ــ ك ئـــم ھـــوانـــ بــكــن
زانیاریی و یھ رووداوەكــوە یان بابت
یارمتی كارە  ئم  بكن. كۆپی  گرنگكان 
راپــۆرت نووسینی لكاتی تا دەدات ئوە
ھمان ل و بكن باس   كتباب پشینی
و بابت چوارچوەی داڕشتنی بۆ دا كات
ككیان دیمانیی، پرسیاری كردنی دروست
فیلمكی یــا ونیك ئــگــر لوەربگرن.
ھوڵ دۆزییوە، رووداوەكی ب پوەندیدار
و ھوانر لگڵ قس بكن. سیری بدەن
ك بكن رانوەبڕب وئو سرنووسر
روانگی ئوانیش و ئاگاداری رووداوەكن

وەربگرن.
بابتی ب سبارەت ھاوكارەكانتان ئگر
ھبوو تایبتییان زانیارییكی كراپۆرت
ئوانیش بۆچوونی ل و وەربــگــرن لیان
یارمتی زانیارییان ئو وەربگرن. كك
بدەستھنانی ــا ت ــ ك دەدەن پــیــامــنــــر
چوارچوەی بتوانن زانیارییكان، تواوی

دابژن. راپۆرتكیان

رووداو لشونی ئامادەبوون
ھــــواڵ و ـــــی راپــۆرتــكــانــی لــ زۆرب
ــ ــۆرت ــ راپ ل ـــك ــوەیــی و ژمـــارەی ــان گــ
ل پیامنر ئــامــادەبــوونــی  بابتییكان،
قم ل ب شتكی پویست رووداو، شونی

دەدرت.
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كــاتــی لـــ ــاوی پــیــامــنــــر ــگ ــن یـــكـــم ھ
ك وەیئ رووداو لشونی ئامادەبوونی
سیركردن بۆ لبار و گونجاو شونكی
ل ــك ــ ــك ی ـــردن ـــرك ھــــبــژــرــت. ســـی
رەگــزەكــانــی گرنگترین و سرەكیترین
و باشترین چونك ،راپۆرت ئامادەكردنی
دەبخشت. پیامنر ب زانیاری راستترین
كاتی ل زیاتر سرنجدانی و وردبینی
ســرەكــی رۆـــی رووداو، كــردنــی ســیــر 
كاریگرتر و كــردن جوانتر لــ دەگــــێ
ب گرنگی دەبت پیامنر راپۆرت، كردنی
بینیویتی. كــ ــدات ب شتیش بچووكترین
پیامنر ك یزانیارییان لو یكك بینین
و بانك رگای ئرشیڤ ت لرگیز ناتوانھ

بكات. دەستبری زانیارییكان
پیامنر ویستپ كــ خــاڵ دووھــمــیــن
رووداو، شونی ل ئامادەبوونی كاتی ل
ئو گڵ ل قس ك وەیئ بكات، رەچاوی
رووداوەكیان ئوانیش ك بكات سانك
سانو كئ لگڵ وتووژ بینیوە. گرچی
پیامنر ك شتانی ئو رادەی ب ناتوان
بــم ،بــھــ بایخیان بینیویتی خــۆی 
باوەڕپكراو سرچاوەیكی وەكو دەكرت
خستنڕووی و راپــۆرت تــواوكــردنــی بۆ 
لوەربگیرت سوودیان جۆراوجۆر روانگی

ببخشن. پیامنر ب بنرخ زانیاری و
كــاتــدا لـــو ویستپ كــ خـــاأل ســــیــم 
ب گرنگی ك ،وەیــئــ پبدرت سرنجی
بدرت. رووداوەكــش الوەكییگانی نالی
،كرەكییس تباب تنیشت ل جار زۆر
بۆ ك روودەدەن  دیك رووداوی ھندك 
رووداوەكــ ئنجامگشتییكانی داڕشتنی
گرنگ بابتكی ب دەتوانن یان بسوودن

بدرن. لقم

وتووژ
بۆچوون دەستبركردنی و وتووژكردن
ل ككی خك جۆراوجۆرەكانی روانگ و
راپۆرتكان. زۆربی سرەكییكانی بنما

پیامنر ك ئوەی ھۆی تدەب كارە ئم
ب بــكــات خــــك ــ ل ــی زۆرتــــر ــك ــارەی ژم
رگایشوە لم ھر و خۆی ھاودەنگی
لمڕ خك، ویست لی پمتمان دەتوان
دەستبر خۆی بۆ ،كراپۆرت بالینبوونی
و وەربگرێ جــۆراوجــۆر بۆچوونی بكات،

بردەنگ. تنیبگ مبست پیامی
ئوەتان خك لگڵ وتووژكردن لكاتی
ب پوەندییان كسكان ك ب چاو لبر
ژمــارەی گونجاندنی ھبت. بابتكوە
ناو لــ خــــك وتــووــژ و زانــیــاریــیــكــانــی
درژبوونی یــان  كــورت پی  بــ ـــۆرت، راپ
پویست گرنگی مانل جگ راپۆرت دەبت.
پرسیارەكانیش ــاری ســاك و روونــــی  ــ ب

بدرێ.
وتووژ بشكی راســتــوخــۆ یــوانــلــ
بشكی لــ و  ـــۆرت ــاو راپ ن بــگــوازنــوە
بمبستی تواوكردنی زانیارییكانی دیك

وەربگرن. كك خۆتان
شارەزایان لگڵ دەبــ خك،  ل جگ
ڕوانگی و ل پسپۆرانیش وتووژ بكن و
ككردنی راپۆرت بۆ دەومندتر ئوانیش

وەربگرن. سوود
راپۆرتی تایبتی ب راپۆرتكان زۆربی ل
یھ بوە پویستی پیامنر لكۆینوەیی،
و پسپۆران شارەزایان و بۆچوونی روانگ
بۆچوونی  ك راپۆرتانی ئو وەربــگــرێ. 
تدابت، زیاتر پسپۆری شارەزاو كسانی
لگڵ وتــووــژ كــاتــی لــ ــدتــرە. ــمــن دەو
وەرگرتن ك پویست ئوە بزانن شارەزایان
دژبیكی جیاواز و گونجاندنی بۆچوونی و
كراپۆرت بھزی  خاكی ب شارەزایان، 
یھۆكاران لو یكك  و  دەدرێ لقم
سرنجاكشتركردنی ھــۆی تدەب  كــ
كۆكردنوەی دوای ل پیامنر راپۆرتكوە.
و جیاجیاكان ســرچــاوە  ل زانیارییكان
زۆرجار شارەزایان، و خك لگڵ وتووژ
بكات وتوۆیژ سانك ئو لگل ویستپ
بابتكوە یان رووداو لگڵ لپوەندی ك
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كاتك نموون بۆ .یھ برپرسیارییتییان
پاسكانی بارودۆخی ب سبارەت پیامنر
دەكـــات، ــادە ــام ئ ــــاوەوەی شــار راپــــۆرت ن
پوەندیدارەكانی رپرسبۆچوونیب ویستپ
ھاتوچۆی تایبتی ھكی بڕوەبری وەك
كۆمپانیا سرەكیی برپرسی دەگات تا پاس
بڕیوەبری و  شار ئندامانی شووڕای و
راپــۆرتــكــدا لــ و ــی، وەربــگــرێ شــارەوان

بیانگونجنت.
كس ئو گڵ ل وتووژكردن لكاتی
ویستپ پكرا ئاماژەیان   ك الینانی و
ئاۆزەكانی و ورد خاب بدا سرنج پیامنر
ویستیبژاردووە.پھ ك پیشیی ئــو
بت، ھۆشیار و چاالك كسكی پیامنر
خكی ل پویست زانــیــاری بتوان تاكو 
حزیان یوانل ك كسانك و جۆراوجۆر

وتووژ نبت، وەربگرت. ل

ئامارییكان شوازە
لكۆینوەییكان راپۆرت ل ژمارەیك
و ــرســی راپ ئنجامدانی   بــ پویستییان
ئامانجی بــ ،یــھــ میدانی توژینوەی
كۆمگا جیاجیاكانی  روانــگــ كــ ئـــوەی 
ئاماری كردنی دەستبر بكات، دەستبر
تدەب ،زانستییان بــشــــوازی پویست 
كردنی دەومندتر و پبایخبوون ھۆی
و ژمــارەكــان كــردنــی ۆڤــشــ .كــراپــۆرتــ
و مــیــدانــی تــوــژیــنــوەی ھسنگاندنی 
ھۆی دەبــنــ خــســتــنــڕووی ئــنــجــامــكــان،
ئاشكرا و روون ڕوانگیكی ك ــوەی ئ
یارمتی ھروەھا بردەنگ، برچاوی نبخ
مبست تگیاندنی بۆ تاكو دەدات پیامنر
بخات زیاتر بگی خۆی بۆچوونكانی و
لكۆینوەیكی ئنجامدانیھر كاتی ل روو.
ویستپ رووداو و ببابت پوەندیدار
ھموو ــی ــردن ڕەچــاوك لــ جگ پیامنر 
و گرنگی توژینوە، تایبتمندییكانی
چونك بگرت، لبرچاو كاتیش ھستیاری
گشتیش رای كات، تپڕینی لگڵ جار زۆر

دەبت. گۆڕان تووشی
ب راپــۆرتــھــواــدا ل ئاماژەی جگای 
راپرسی دەرفــتــی كــات، كمبوونی ھــۆی 
ل دەكرت و نیی ــارادا ئ  ل توژینوە و 
پوەندیدار دیكی توژینوەكانی ئنجامی

وەرگیرت. بابتكوە، كك ب

زانیاریيكان پوختكردنی
جار زۆر راپۆرتدا ئامادەكردنی كاتی ل
بمشك نوی پرسیاری و بابت پیامنر
پرسیاران ئــو وەمـــدانـــوەی بــۆ دەگـــاو 
سرچاوەكاندا نوێ چاو برلس ویستپ

بخشنت.
كۆكردنوە دوای ل پیامنر ویستپ
ئو بپی زانیارییكان ھسنگاندنی و
سرنجی لوەكرا، باسیان ك شوازانی
ب دەستی توانیویتی  ئایا ك بــدات  ئــوە
پویستی كــ رابــگــا تانباب ــو ئ ھــمــوو 
ك زانیارییانی ئو بھۆی ئایا پیتی،
داخوازی وەمی دەتوان كردۆتوە، كۆی
نا. یــا ــوە ــدات ب خــــك پویستییكانی و 
خك، لگڵ وتووژكردن لكاتی یوانل
خك روانگی ھندك زانیاری و ئاگاداری
پوختكردنی بۆ بكات بوە پویست ك بن
شارەزایان گڵ ل سرلنوێ زانیارییكان،
بانكی ــی  ســردان یــا  بــخــن ــك  ر گفتوگۆ 
كارە بكنوە. ئم و سرچاوەكان زانیاری
كموكورتییك ئگر دەدات ئوە یارمتی
ب ئـــارادابـــوو، لــ ــۆز ــا وئ  ل یــا شتكی 
راپۆرتكتان سرچاوەكان، بۆ گڕانوە
بۆ نــاڕوون شتكی  ھیچ  و بكن  پوختتر

بجنھن. خونران

گرنگكان زانیاریی نووسینی
ــای ســرەت ــ ل ھـــر كــ گــرنــگ  خاكی 
ئــامــادەكــردنــی ـــوە تــاكــو كــۆتــایــی ـــۆرت راپ
وەیئ پبدرت، بایخی ویستپ راپۆرت
ل پویستكان و گرنگ   خا پیامنر ك

بنووستوە. خۆی الی
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كاتی ــ ل كــ شــتــانــی ــــواوی ئـــو ــ ت ل
لكاتی رووداوەكان دەیبینن و دەیبیسن یا
و ـــان شـــارەزای و ــگــڵ خــــك ــژ ل ــوو وت
گرنگكانی شت ئاگاداری دەبن، بروەبران
ــكــان، ــســوكــوت ھــ ـــاو رووداوەكـــــــــان، ن
رووداوو...ھــتــد، شونی  گشتی بارودۆخی
راپــۆرت ئامادەكردنی  بۆ ك بنووسنوە 
ھندك  . وەردەگـــیـــرـــت ــ ل ســـوودیـــان 
كــاتــی و جـــار پــــویــســت دەكــــا رـــكـــوت
كسانی ئو تــواوی نــاوی ،رووداوەكـــ
ھسوكوت دەكن، لگڵ وتووژیان ك
ب پوەندییان ك تایبتمندییانی ئو و

بنووسرنوە. ،یھ رووداوەكوە
ئامادەكردنی لكاتی پیامنر وای جاری
دیمن رووداو و ھندك راپۆرتدا تووشی
كاریگرییوە. ژــر تودەك ك دەبت
ئــوەی ھــۆی  ببن ناندیم ئــو یوانل
پشووی زانــیــاریــیــكــانــی  لــ بشك   كــ
ژر ونبك دیكی بشكی و بكات لبیر
خاكی دواترەوە. رووداوەكانی كاریگری
زانیارییكان نووسینوەی تــری گرنگی
ركخستنی ـــدوای  ل پیامنر كــ وەیــئــ
دەتوان پداچوونوەیان، و زانیارییكان
زوو كـــردووە لبیری كــ بابتانی ئــو 
بكات. تواو پ راپۆرتكی و بتوە بیری
تۆمار وتووژەكان ك كاتانی لو تنانت
بۆ بنووسن خا گرنگكان ویستپ دەكن،
كاتكی بابتكان ركخستنی لكاتی ئوی
بــوە پویست و بگڕتوە بــۆ ـــان زۆرت
كتكاس گوێ لتواوی سرلنوێ نكات

بگرن.

شوازی نووسین
ئنجامتان ئستا تــاكــو  كـــارانـــی ئـــو 
زانیاری كۆكردنوی  ل بووە بریتی داوە
لــــدوای ـــان. لـــســـرچـــاوە جـــۆراوجـــۆرك
دەست ویستپ قۆناغ ئم تواوكردنی
،ــ ــك ــۆرت راپ دەقــــی ــ نــووســیــنــی ــكــن ب ب
تــازە پیامنرە ـــی زۆرب كــ كـــارەی ئــو 

تنانت و دەترسن لی دەستبكاربووەكان
دراوكوە ب بئزموونكانیش پیامنرە

دەدەن. ئنجام كارە ئم
جختی لسر ویستپ ك خاكی گرنگ
ب توانایی پرە بردەوام ك وەیوە ئتبكر
ویستپ بــدرــت.  خوندنوە و نووسین
ھواكان، خوندەوەی ل جگ پیامنر
ل ھمان جۆراوجۆرەكان، راپۆرت دیمان و
و دەق رۆمان و چیرۆك كاتدا خوندنوەی

نخات. ئدەبییكانیش پشتگوێ
و چیۆك نووسینی لشوازی راپــۆرت
پیامنر ویستپ بۆی ھر ،نزیك ھواڵ
بنووست. كراپۆرت ئدەبی بشوازكی
تدەب ــاوازەكــان جــی دەقـــ خــوــنــدنــوەی
نووسینی لكاتی پیامنر ك ئوەی ھۆی
وش ل بتوانت ئاسانی ب زۆر راپــۆرت
نووسینی بــۆ ـــۆر ـــۆراوج ج زاراوەی و 
پۆڤكردنی وەربگرت. كك راپۆرتكی
بـــوارەدا، لــم ماندوونناسی و نووسین
كسك ھر بۆ حاشاھنگرە پویستییكی
پیامنرییوە. ناو كاری تب خوازیارە ك
وای پتان  كارەكانتان سرەتای ل ئگر 
ئم مترسن. الوازە، نووسینكتان ك
نووسینی و خوندنوە لرگای یشك
داھاتوودا ل و دەبت  چارەسر  بــردوام
و خۆتان ك الی دەتــوانــن بــو شــــوازەی

بنووسن. پسندە، بردەنگكان

رەچاوی ویستپ راپــۆرت نووسینی بۆ 
بكن: قۆناغ چند ئم

 :پل بــپــــی بــابــتــكــان ــی  ــردن ــزك ری ١ـ 
گرنگترین ھــنــگــاودا یــكــم  لــ  ویستپ
ل ـــوەی ئ بــۆ بــابــتــكــان جیا بــكــرــنــوە
كارە ئم بگونجندرن. راپۆرتكدا ناو
ھواڵ زۆربوونی  ك ئــوەی ھۆی تدەب
،نوشن پیامنر ل سر زانیارییكان و
زانیارییكان كۆكردنوەی لكاتی ئگر
ئو بنووسنوە، خۆتان الی شت گرنگكان
نووسراوەكان سیركردنكی خرای ب كات
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بكن. دیـــاری گرنگكان تباب دەتــوانــن
ل ھریك و ژمارە دەتوانن بدانانی ھما
شــــوازــك ــ ب ــ بــشــ نـــووســـراوەكـــان، ل
ھر كۆتاییدا ل ك رك بخن زانیارییكان
لناو خــۆی گونجاوی لشونی بابتی

داندرابت. راپۆرتكدا

بر  دەربــیــن:  شــــوازی  ھبژاردنی ٢ـ 
ویستن پنووسین بك دەست ب ك لوەی
لگڵ ك دەربین ھبژرن بۆ شوازك
حزو لگڵ و بگونج راپۆرتكدا بابتی
ب نووسر .بن ناكۆكی بردەنگ ویستی
جۆری و خۆی ئزموونی   ب پشتبستن
دەدات ل گونجاوترین شواز بابت، ھوڵ
ویستپ وەربگرت. كك دەربــیــن، بۆ 
لھاتوو پیامنری ك بكرت بوە ئاماژە
جۆراوجۆر شوازی چندین ب دەتوان
ب ســانــوكــئــ پــیــامــی خــۆی دەربــبــێ.
بڕەچاو یانھ ی كشارەزایی ئو ھۆی
بردەنگ، ناسینی و  بابت  جۆری كردنی
راپۆرتك بۆ ھر و راپۆرتكانیان دەنووسن
كك دەربین، جیاوازی  شوەزمانكی  ل
زمانكی بــ ـــۆرت راپ ــــرن. ئــگــر وەردەگ
جۆری لگأل و بنووسرت پاراو پوخت و
دەتوانت نبت، ناكۆك   كراپۆرت بابتی
خۆی الی بۆ خونرەكان سرنجی زیاتر
دابنت. قووتر كــاریــگــری و ڕاكشت
ركتر و راست بابت ناوەڕۆكی ھرچند
بۆ خونر  سرنجی دەتوانت زیاتر بت 
دەتوانت و باشتریش ڕاكشت خۆی الی
و بھ و داھنان بگینت. خۆی پیامی
رستی و كاربردنی وشب ل خۆبپارزن
زاراوەی وشــو ل ھروەھا دووپاتكراو،
پ مانا و دا شیاو لھمان كات ساكار و

وەربگرن. سود

سرنجاكش: مانشتی  ھبژاردنی  ٣ـ
نوان پوەندی  ھنگاوی یكم مانشت 
خای دەستپك ویستپ .و راپۆرت خونر

خونر. سرنجی راكشانی ھــۆی تبب
و رۆژنام بابتكانی ھموو خونران
چند بكو ناخوننوە، بــوكــراوەكــان
خوندنوە بــۆ راپــۆرتــــك وتـــارو ھـــواڵ، 
مانشت ڕۆــی ك رەدایل ھدەبژرن.
ھانی دەتــوانــ مانشت دەكـــوێ، بــدیــار 
بابتكوە. خوندنوەی بۆ بدا خونران

وەكوو راپۆرت  مانشتی ناكات پویست 
نــاوەڕۆكــی رستیكی ـــواڵ، ھ مانشتی 
ئنجامی دەكــرــت  بكو  بت، كــــواھــ
كراپۆرت كورتی شرۆڤیكی یا كراپۆرت
ھوادا ل بكرت. دیاری  مانشت وەكوو
ھماھنگی كواھ لگڵ دەبت ردس
ئاشكرای و روون پیامكی دەربی و بھ
راپۆرتدا ل بم بت،   كتباب ناوەڕۆكی 
سایانر ئــم  رەچــاوكــردنــی بــ پویست 
مانشت دەبت ك بزانن ئوە ناكات. تنیا
تبگات، لی خونر و بت سرنجاكش
مسل نستق، قسیكی دەكرت دەنــا
ردس وەكـــوو وشــیــك ــان تــنــانــت ی

دابندرت.

ل یكك گــونــجــاو: ترۆپكی دانــانــی ٤ـ 
راپۆرت بشكانی سرەكیترین و گرنگترین
دەتوان خونر چونك ترۆپك، ل  بریتیی
بدات. ھان كراپۆرت خوندنوەی برەو
بابتی وەندی بپ ترۆپك ھبژاردنی جۆری
پیامنرەوە ئزموونی  و حز  و راپــۆرت
یسك ئو سركوتوو پیامنری و یھ
پوختترین ــدا، ــراف ــاراگ پ كمترین  لــ  كــ
ب ك بشوەیك دەگونجنت، ناوەڕۆك
لی بتوانت خونر خوندنوە جار یك
پوختیكی ترۆپك  ھواكان  ل تبگات.
زانیاریی گرینگترین و ھـــواڵ كــورتــی
خۆدەگرت، ل ھــواڵ ناو سرەكییكانی 
تنیا نیی وەیم شترپكی راپۆرت ب بم
ل ك ھبت تایبتمندییی ئم ویستپ
بۆ خونر سرنجی سیركردندا یكم

ڕابكشت. خۆی الی
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میدیاكاندا نووسینی راپۆرت ل شوەی

گانوەیكی دەتوانت  راپۆرت  ترۆپكی
ناو دیمنكانی  نیشاندانی لگڵ كــورت 
كسكی بقسی دەكرت یا بت رووداوك
دەكرت ھروەھا بكرت. پ دەست دیك
گڵ ل بتواوی یا بت، كورت دیمانیكی
تنانت ھبت، جیاوازی ھــواڵ ترۆپكی
ب ھواڵ ترۆپكیی  پچوانی  ب دەكرت

بكرێ. ك دەست پپرسیار

راپۆرت دەقی ئوەی بۆ دەق: داڕشتنی ٥ـ
بئاسانی و بت ــاراو پ و سرنجاكش
بردەنگ بۆ زانیارییكان و چمك بتوانت
پرەو ند خاچ ئم ویستوە، پتبگواز

بكن:

بابت یكخستنی
تایبتمندییكانی سرەكیترین ل یكك
ھاوسنگی بریتیی ل پاراستنی دەقك، ھر
لبرچاو گرتنی پوەندی نوان چندایتی و
ڕادەی بوارەكانی ل راپــۆرت، چۆنیتی و 
چۆنیتی و وردەكارییكان باسكردنی بابت،

كۆكراوەكان. تباب ل وەرگرتن كك
ب دا گــرنــگــیــدان لــ ھــمــوو راپــۆرتــــك
بابت یكك یكخستنی و توەری سرەكی
پیامنر ویستپ ك كانرەكییس خا ل
ك بزانن ئوە  ویستپ پبدات.  سرنجی
كسانك چ و دەنووسن  كسانك  چ بۆ
كاتی لــ دەخــوــنــنــوە.  ئــــوە  بابتكانی 
سرەكییكانتان ئامانج راپۆرت نووسینی
سرەكی ل ڕەوی بۆ ئوەی بتوە، بیر

الندەن. كتباب
ركوپك بــشــــوەیــكــی بــابــت ئــگــر 
خونر  ل ســر یا ننووسرت ــاراو پ و 
ــگــری ــاری ك رادەی   لـــ یـــا دەشــــوــنــــت 
ھاوسنگی نكردنی ڕەچاو دادەبزندرت.
ك ئوەی ھۆی تدەب راپۆرت نووسینی ل
بشكانی ھموو خوندنوەی ل بردەنگ
شــوانــلــ و ــزێ ــار ــپ بــابــتــكــ خـــۆی ب
ل بشك بابت، درژبوونوەی بھۆی

ندرت. پ گرنگییان زانیاریییكان

ونسازی
ل راپـــۆرت كــ ــی ــزان یكك لــو رەگ
ونسازی. ل بریتیی دەكاتوە جیا ھواڵ
و رووداو ناو  دەبات خونر ونسازی، 
ونسازی پیامنر.  ھاوڕی  ب دەیكات
بابت لــگــڵ راپۆرتكدا ھــر لــ دەبــــت 
ھبت. ھــاوســنــگــی ــــۆرت، راپ جـــۆری  و 
و شتك لــنــــوان ھـــواأل ـــۆرت دەقــی راپ
ب پشت وەی كئ وات سرەڕای چیرۆك
ھمان ل دەبستت ھــواڵ ڕاستییكانی 
ڕەچاو ئاسا چیرۆك ونسازییكی كاتدا

دەكات.

ل ـــاراســـتـــن خـــۆپ و  ـــووســـی  ـــارن ســـاك
درژدادڕی

ــی زاراوەگــل لــ ــدا،  ــۆرت راپ لــ نووسینی 
وەربــــگــــرن. ســـــوود ـــــارا و پ و  ـــار  ســـاك
و ــۆز ــا ئ و ـــورس بــكــاربــردنــی وشـــی ق
دەكاتوە. كم راپۆرت بایخی ل دەرەكی
دەدرــت لقم بــاش ب نــووســراوەیــك 
ب نووسر زانیارییكانی و بۆچوون ك
تنیبگ دەق ساكارترین و شواز باشترین
بشوازك راپــۆرت دەقــی خونرەكانی.
بتوانن ئاسانی ب خونرەكان ك بنووسن
ل تبگن. وشكان و ئوە مبستی ل
بم ساكارنووسی دەكرت رستدا یك
دەكن حز  چۆن ك لكبدرتوە  وەیش
ل كــ بــ شــــوەیــك بــۆتــان بــنــووســرــت
ل و بخوننوە كتباب مــاوەدا كمترین 
بم ئوەش نووسر تبگن، مبستكانی

بنووسن. خك بۆ وەیش

منبع: مجلة رسانة
١٦ ژمارە ـ یكم سای
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كۆڤارا تیرۆژ
ھاتی بالڤكرن لمس ل بوكراوە یكمین

توڤی موسدەق

سردەم كۆڤار تدا ھاتی بالڤكرن
تباخا ل مھا كۆڤارێ ھژمارا ڤ یكم
ژی یان دەمــی بالڤكرن،ڤی ھات ١٩٩١ێ 
ژی ئو كو ،یھ تایبتمندەك قوناغ ڤ
سرھلدانا بھارا براھی ین قوناغا مھن
مھكن چند ھژ قوناغدا ڤ ی،د ١٩٩١ێ
لكخ تازە و بۆریبوون رھلدانس ژ كم
ملیونی مشختیا  ژ  كوردستان باشوورێ 
ڤزڤریبوون توركیا و ئیران سنوورن ژ
ختیمش ل ڤی خلكی ژ پشكك ھژ و
دەسپكا ل كــوردســتــانــی حزبن ـــوون،  ب
بوون، خوە  ركخستنن و بارەگا ڤكرنا 
ئالوز د حكومی و كارگری دامودەزگھن
باشوورێ لكخ بــوون، سروبر ب و 
دژوار ئابووری ككاودان د كوردستان
داھات ژیار و ژدەرن دژیا، برتنگ دا و
بوون، دا بوونن رزا د و خلك ی الواز
رەیب ژر سیھوانا كوردستان ل حزبن
لب ــر، دب ڤبر دەســتــالت  كوردستانی
لدانرھس ــری ب كــاودانــ نجامئ ژ 

ژرخانكا ژ  بعسی رژما  رماییب و
ناھیت الواز و مری و نبوونا ئابووری یا
لكخ جــم ل  رانینیگ بــالڤــبــوونــا  و 
نجامئ ژ ھــروەســان  و  پــاشــرۆژێ ژ 
كوردستان رەیب ئالین ئزموونیا كم
شرەنیخا و دا  كــارگــــری كــاروبــارــن د 
ھی، حزبی دا ئالین ڤان نڤبرا نرەوایا د
سروبر ب كالتدەست التدەست ئڤ
كاودانی برامبری ڤی . نھڤگرتی بوو و
نتوایتیا ھستكا شۆرشگری و د خلك
و پشمرگی و باوەریا ھست دژیا، دا بلند
دگل ھست ھاتی شۆرش ناڤ خلك ژ
مھكان چند بری ھتا لكخ باوەریا و
دژیان و ستما رژما بعسی زولم ژر ل
ھستكا ببوون و ببوون،  ھــڤ تكلی
بوو ئامادە لكخ كو بلند یا نتوایتی
نخوشی د چند و بیت كاودانكیدا ھر د
رھلدانس مرھب بیت، دا دژواریــ و 
ل ستھ بپارزیت.ئڤ ئازاد ژیانا ڤ و
بلندتر ھژیا رەوشنبیر گنجن تخا جم
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ھر بۆ بوو برھڤ یا خت ئڤ و بــوو، ھزتر  و ب
دەسكفتن پشڤبرنا و تكرنخزم و دان قوربانی رەنگ

.رھلدانس
ئون  لمس گنجن ڤان ژ كۆمك دەمیدا ڤی د  ئاھا
كۆڤارەك ئازادان دكارین ن ھیڤكان چند بری ھتا
بی و بگرن خوەڤ دەســت ب كــوردی  پرتووكك یان 
ئازادی ب بوون رۆژی وان ل وێ چاڤن و بخوینن ترس
ڤ سمل بالڤكن. یان كۆڤارەكا كوردی ل بالڤۆكك
دراڤی ھاریكاریا ھیڤیا ب خوەیی و شیانن ب گنجان كۆما
كجھ ل و دی ی و كسی ڤی و سیاسی ئالی ڤی یا
بالڤكرنا و چاپكرن بۆ ھاریكار ئامرازن چ ی لمس وەك
سیاسی ئالین گلك بری  نی،   ل رۆژنامان و كۆڤار
ھژمارا ١٩٩١یكمین  تباخا مھا ل شیان  خوەدی ین
یكمین كو  بالڤكر تیرۆژ  ناڤ ب سربخوە كۆڤارەكا

بالڤكرن. تلی دھمس ل كۆڤارە
كۆڤارێ دەربارەی گشتی پزانینن

١٩٩١ێ تباخا  مھا ل كۆڤارێ ڤ ھژمارا یكمین  
نڤیسین ھاتی وێ رگر بس ھروەكی ل بالڤكرن، ھات
كومتا الی ژ ییڤانھ گشتی ی رەوشنبیری گۆڤارەكا :
لمس ل كوردستان نڤیسرن ئیكتیا یا رەوشنبیری
ل دیتر دارشتنكا ب ل ــان رام ھمان ب دەردكــڤــیــت.
نڤیسین: ھاتی ١٩٩١ێ كوچرینا دو ھژمار رگب سر
نڤیسرن ئكتیا الی ژ ،ی گشتی گوڤارەكا رەوشنبیری
ل دەردكڤیت. لمس ل روشنبیری كومیتا -كوردستان
نڤیسرن كونفرانسك ئكتیا بژین پشتی دڤیپ ڤرێ
ھاتی ١٩٩١/٧/٧ێ ل یكومیت ئــڤ دھۆك لق كــورد 
نڤیسرن ئكتیا ی راپرین كونگرێ ھژ و دامزراندن
وی و گردان نھاتبوو شقالوە (١٩٩١/١٠/١٥)یــ كورد
ئكتیا تیكئ ناڤ ئــرێ ھبوون دانوستاندن چاخی
و ھی باژران ل نھو بــری ئــوا  بیت كــورد نڤیسرن 
كربوو وێ  ناڤ زۆری ب بعسی  رژما سردەمكی 
ئكتیا یان كوردی دەستكا -عیراق نڤیسرن ئكتیا
التدەست ژر دەڤرن ل ئوا بیت كوردستان نڤیسرن
ی ئگری ڤی بر ژ ھر  و ھی  كوردستان شۆرشا
نڤیسرن ئكتیا یا رەوشنبیری كومیتا ب یكومیت ئڤ

ناڤكرن. ھاتی كوردستان
رەنگی  ڤی ب ناسپ ئڤ ڤ كۆڤارێ ڤ یا س ھژمارا ژ  
خویربس گشتی، روشنبیری گوھارتن:گوڤارەكا ھاتی
یا نه ھژمار ھتا ناسپ ئڤ دەردكڤیت. لمس ل
برگ  یك ب كو ١٠ ڤ ھژمار٩- ژ لبوو.ب بــردەوام
نڤیسین:گوڤارەكا ھاتی كۆڤارێ سر ل چاپكرن ھاتین
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ل روشنبیری بنگھا ژ خویربس گشتی روشنبیری
یا سری پشكا ل ١١دا ھژمار د  ل دەردكڤت،  لمس
ھاتی لمس ل بنگھ روشنبیری ناڤ كۆڤارێ رگب
ل و خزیرانا ١٩٩٢، تیرۆژ  ١١ ھژمار وێ  ژر دانــان، ل
گشتی روشنبیری گوڤارەكا  نڤیسین:  ھاتی ژی وی ژر
١٢كو ھژمار ل دەردكــڤــت. لمس ل  خویربس  ی
ب كۆڤارێ ناڤ رۆشنبیری ھبنگ ئارم ھژمارە، دوا
دەرچوونا مھا ھژمار و  التینی و عرەبی تیپن ھردو
كۆڤارێ ب  پناسا وان ژر ١٩٩٢) و ل (تیرمھا كۆڤارێ
ی گشتی رۆشنبیری گوڤارەكا نڤیسین: ھاتی ژری رەنگ
ھموو ئڤ من ب ھزرا سمل دەردكڤت. ل ربخوەیس
كم ژ رووداین دا كۆڤارێ پناسا و برگ د گورانكارین
كارێ و رۆژنامڤانی وارێ كۆڤاری د دەستكا ئزموونیا
گورانكارین نجامئ ھروەسان دا، الڤكرنب و چاپكرن
ئكتیا یا كومیتا رەوشنبیری كۆڤارێ و دەستكا نڤبرا
بژین ژیھ .ن لمس ی رۆشبیری ھبنگ و نڤیسران
 ھبنگ ٨ ئادارا ١٩٩٢ دامزراندنا ھژمارا ٨ێ برپرێ د
دای ھروەكی و راگھاندن ھاتی لمس ل روشنبیری

بنگھی. بزاڤن ژ پارچك بووی تیرۆژ كۆڤارا زانین
كۆڤارێ :  دەستكا

نڤیسكار  دەستكا وەك كسكی ٨ ناڤن ھژمار١- ژ
ندێ مچ ڤ بۆ نڤیسین، ھاتینن كۆڤارێ یان رڤبرن
برسڤدا كر،د بدەل محمد عیسمت نڤیسكار ژ پرسیار
١٩٨٦ھــزرا ساال ل نڤیسكارن ھمان  ژ  ھندەك زانین دا
ھزرا نكارین و كری رەنگی ڤی ب كۆڤارەكا بالڤكرنا
دەستكا كۆڤارێ وەك دی ھندەكن دگل بجه بینن، خوە
ژ پكھاتبوون دكر كو كۆڤارێ و چاپكرنا برھڤكرن كارێ
حسن بدەل، محمد سمو،عیسمت ئحمد ئیبراھیم :
گیاددین، محمد ئوسمانا، فوزی ئیبراھیم، كرمانج ھكاری،
فازل محمد، بلند سلڤانیی، حسن ھكاری، كرمانج
ناڤن ھژمار٩-١٠ڤ ژ پشتی لب سالح. تلی و عومر،
ژری نڤیسكارن نڤیسین ھاتین كۆڤارێ نڤیسرن دەستكا
ی ھژمار٩و١٠  یكم برپرێ ل وەك ھاتین ناڤن وان

مان: كۆڤارێ دەستكا وەك نڤیسین ھاتین
سمو ئحمد ئیبراھیم

بلند محمد عومر
عبدولال ئیبراھیم حسن
بدەل محمد عیسمت

ھكاری) سلمان(كرمانج قادر عبدولواحد
ئیسماعیل سلمان ئیسماعیل

 كدەست ژ سلمان ئیسماعیل ناڤ تن ١١ ڤ ھژمار ژ
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قادر عبدولواحد ناڤ شوونا ل ھكاری كرمانج و ماین
دوا ١٢كو ھژمار د .كینسك ناڤن ھردو كو نڤیسین ھاتی
دەستكا وەك چوویی ناڤن پنج ھمان ی كۆڤارێ ھژمارا
دا كۆڤارێ ھژمارن ژ د ھیچ یك ناساندن. ھاتین كۆڤارێ
عیسمت نڤیسكار وەك نڤیسین، ھاتین سرنڤیسكاری ناڤ
سمو ئحمد ئیبراھیم نڤیسكار ڤدگریت بدەل محمد
كۆڤارێ سرنڤیسكارێ  یــان  سرپرشتكار ركئ ب 
تیرۆژ كوڤارا كومبونا رەشنڤیس دووڤ ل لب.رابووی
ئحمد  ئیبراھیم نڤیسكار ئالی ژ كو رۆژا١٩٩٢/٢/٧  ی
پشتی كومبوون ئڤ كو دبیت دیار ،م ھشتیگ سمو
برھڤیی بۆ ب مرەما ١٩٩٢ێ ٧سوباتا ھژمار دەرچوونا
شوازێ  كومبوندا ل سر ڤ كرن، و د ٨ ھاتی ھژمار
 ڤ كوڤارێ ب پیوەندی ین دی بابتكن چند ٨ و ھژمار
كۆڤاردا دەستكا نڤبرا د كار و كرن ھاتین ئاخفتین ھی

لكڤكرن: ھاتی ژری رەنگ ب
سرنڤیسر ئحمد سمو ئیبراھیم

سكرتر سالح موسا  تلی
نڤیسران ئیبراھیم   دەستكا حسن

نڤیسران دەستكا بدەل محمد عیسمت
ئیسماعیل سلمان    دەستكا نڤیسران
نڤیسران ھكاری   دەستكا كرمانج
نڤیسران گیاددین   دەستكا فوزی

ھۆنری محمد       كارێ بلند
راوژكار عومر  دەستكا د.فازل

راوژكار سلڤانیی  دەستكا حسن
د نڤبرا  كار برەف ژوور ٨ و ھژمار ژ رەنگی ڤ ب
برھڤبووین ھموو و لكڤكرن ھاتی دا كۆڤارێ دەستكا
پ ئاماژە ھروەكی لب ،كری ئیمزا رەشنڤیس كومبوون
ھاتین بالڤكرن كن دەستناڤ ٩و١٠ڤ ھژمار ھاتیكرن ژ

دیاركرن. بین وان یك ژ ھر ئركن كو بی
كۆڤارێ: كنیكیت ئالی و دیزاین

د قبارێ ٢١×١٦,٥ســم  ب  كۆڤارێ ھموو ھژمارن  
ھر چاپكرن، ھاتین دا  سپی و رەش  و سادە كاغزەكا
ھاتین ئاسایی چاپا ئامیرێ ب كۆڤارێ ھژمارن یــازدە
دو د چاپكرن،  ھاتین كوپیكرن ریكا ب  و برھڤكرن
یا فوتوكوپی دای سوپاسی  كۆڤارێ  براھیدا  ھژمارن
درژ كری. ھاریكاری بۆ وان كو دەست لمس نیگار ل
پشتی بژیت: د كۆڤارێ دەستكا ندامئ ھــروەك و 
دھات لمس جودا ین جودا جھن كۆڤارێ ل برھڤكرنا
ین كۆڤارێ دارایی شیانن دووڤ ل جار ھر كوپیكرن و
یان چاپكرن ھاتن د كۆڤارێ ژ ٥٠٠دانیان -٢٠٠ نڤبرا د

سمو ئحمد ئیبراھیم
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چاپكا د كۆڤارێ ١٢ی ھژمار تن كوپیكرن. بژین راستر
ھاتی ل ھولرێ ل چاپخان ب سروبر ئاستكی ھتا
نڤیسین، ھاتین ل سر چاپخان ناڤ چاپكرن،ھرچندە
ل  چاپخان چ دەمــی وی ھموویان م بیرا ل وەك  ل
ل ھولرێ دھۆك ل چاپمنین ھموو نبوون و دھۆك

دھاتن چاپكرن. رۆشنبیری چاپخانا وەزارەتا
ل  ھروەكی كۆڤارێ  برھڤكرنا چاوانیا ــارەی  دەرب   
ئامیرێ  ب كۆڤار ھژمار١٢)  بلی دیاركری(ژ  م  راھیب
دھات نخشكشانی پشتی و چاپكرن دھات ئاسایی چاپا
و سادە گلكا سازییخشن و چاپكرن ئڤ ل كوپیكرن،
بوون، عرەبی تیپن چاپ ئامیرێ تیپن بوو، سروبر ب
عرەبی دزمان ین  كــوردی  پیتن ئو بینین دێ لوما
و  خــال جــاران گلك  (پ چ ژ ڤ گ ێ)  وەك نــی دا 
ژ ھروەسان دانــان. دھاتن دەستی ب وان  سروبورن
تیپن قبارێ تدك جوداھی دن ھژمارەكا بۆ ھژمارەكی
ژی چندێ ڤ ،چاپ ئامیرێ جورێ و چاپكرن دھات پ
و كۆڤارێ ھۆنری دابوو و ب سروبر ین شوازەكی
تایبت ھلبست ب بابت ھندەك جاران ژی گلك لوما
پاشتر و نڤیسین ھاتین جــوان كتخ ب و دەستی ب 

كوپیكرن. ھاتین
ھۆنری  نخشكشانا ركئ ب كسن ــارەی دەرب   
شرزاد ب ئاماژە تن ١ێ ھژمار ل رابووین، كۆڤاری یا
ھژمار د  ھــاتــیــكــرن، خوشنوس وەك  ـــدەل ب محمد 
وەك جندی ــرەج ف ناڤ ب  ئاماژە  وی ناڤ دگــل ٢دا 
ھتا پاشتر ھژمارن د ھاتیكرن. بــرگــی نخشاندنا 
ل ھاتیكرن، ن كسكی ناڤ ب ئاماژە ھــژمــار(٩و١٠)
بلند نڤیسكار دبژیت: بدەل  محمد  عیسمت ھروەكی
سر كۆڤارێ رادبوو. ل شانكخشن ركئ محمد ب
و فرید خوشنڤیس  ناڤ ب ئاماژە  ھژمار(٩و١٠) رگب
بلگناما د ھروەك و ھاتیكرن بلند ھۆنری: دەرھنانا
ریھۆن كارێ ب محمد بلند ٨ڤ ژ ھژمار ئاماژە پكریدا
ناڤ ب ئاماژە تن ١١دا د ھژمار راسپاردن. كۆڤارێ ھاتی
ھاتیكرن كۆڤارێ ی ھۆنری چاڤدرێ وەك جندی فرەج

نینن. ڤی رەنگی ب ئاماژە ین چ ھژمار١٢دا د و
جودا دی یا بۆ ھژمارەك ژ كۆڤارێ برپرن ھژمارا

رەنگ ژری: ڤی بووی ب
ھژمار     برپر

 ١       ٣٢
 ٢       ٣٤
 ٣       ٥٤
 ٤       ٣٦

بلند محمد عومر

عبدولال ئیبراھیم حسن
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 ٥       ٣٦
 ٦       ٢٦
 ٧       ٢٨
 ٨       ٣٢

٩و١٠       ٣٤   
 ١١          ٣٢
 ١٢          ٣٢

بــرپــرــن ھــر ١٢ ھژمارن    ب ڤــی رەنــگــی ھــژمــارا
ژ كــو  یــ گۆتن پیدڤی لب ــرە. ــرپ ب كـــۆڤـــارێ(٣٧٦)  
 رگب ئالین ھــردو  ژ  مفا كۆڤارێ ١٠ ێ  -١ ھژمارن
بالڤكرنا بۆ وەرگرتن ھاتی كۆڤاری ی داوی و پشیی
ھزرەكا وینكی، كۆڤارێ، پرستی وەك بابتان ھندەك
بر ژ ژی ڤئ ...ھتد كاركاتورەكی ،سرودەك سربست،
كۆڤار یا كاغزێ بوو ھمان ژ ژی كو برگ بووی ھندێ

دھات كوپیكرن. پ

ناڤرۆك كۆڤارێ:
چندین بابتن  ١٢ ھژمارن خوەدا ھر كۆڤارا تیرۆژ د
ژری رەنگ ب كارین د ئم ،كرین ھمبز جودا جودا

بكین: پولین
بۆچوونن ھندەك دارشتنا رەنگ ب سیاسی: بابتن
ر كاودانس ل رەخن نتوایتی، سربست، بیرەوەرین
وی یا بغدا رژما برامبر ھلویست و قوناغ وێ
كوردستانی، داگیركرن ین دی دەولتن و سردەمی

.گرتیڤ كۆڤارێ رۆكناڤ ژ پشكك
كۆڤارێ برپرن  ژ  كمتر پشكا  : دیــرۆكــی بابتن
دیرۆكا دەربـــاەری ژی دیرۆكی بابتن گرتی،پرانیا  ڤ
وەك كڤن دیرۆكا  ســر ل  بابتك  چند ھڤچرخن،

ھژمار٢. ئوسمانا- محمد نڤیسینا سملی، - :تباب
ئیبۆ- نایف علی نڤیسینا ،لمس سر رۆناھییك ل -

ھژمار٣.
شكو-  دلدارێ كورد،  دە جھ گورەپانا دیرۆك د - 

ھژمار٧.
بــۆتــانــی-  بــشــیــر ئــاڤــیــســتــایــی،  ــ ــان زم و  ئاڤستا   -  

ھژمار٩و١٠.
سادە  دیرۆكی بابتن بابتن ئڤ ڤرێ بژین ل ژیھ 

بوون. كورت و
برپرن ژ پشكا پتر ئدەبی ئدەبی: برھمن بابتن
پشكا ستلبھ بینین دێ نموون بۆ ھر ،گرتیڤ كۆڤارێ
كۆڤارێ برپرن (٦١)،بری خوە  بۆ برپران ژ  شری
ترخانكرن،زدەباری ھاتین ھلبستان بالڤكرنا(٥٠) بۆ

عومر د.فازل

تلی سالح موسا
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نڤ د یان وەك سروود د برگ كۆڤارێ ھلبستن ئو
بالڤكرن. ھاتین دیدا بابتن ھندەك

بۆ كــۆڤــارێ برپرن  (٤٤) ژی  رەنگی ڤی  ب ھــر   
ــدەبــاری ز بــالڤــكــرن. ھاتین چــیــرۆكــان  بــالڤــكــرنــا(١٨) 
ھندەك و ھاتیدان پ گرنگی كۆڤاردا د كو شانوگریان
پخشان ھندەك و چیرۆكی  رەنگ ین دی ڤگرانن
برپرن ھــژمــارا ئگر كو  ئــدەبــی ڤكولینن  نیڤ و 
بژین دكارین  ئم گومانك ھیچ بی بتكرن، ژی  وان
.گرتیڤ كۆڤارێ برپرن نیڤا ژ پتر ئدەبی بابتن
ژ قوناغیدا و وێ د كو بر ژ نین نامو كتشت ئڤ ژی
وی رۆژنامن و كۆڤار ھموو كاریگریان گلك نجامئ
بالڤكرنا  ب گرنگیدان (ئانكو سروبریدا ڤی د سردەمی
 ڤ تنانت ،دی) بۆرین كتشت ئدەبی بری ھر بابتن
كوردستانی حزبن ئورگانن ین سیاسی رۆژنامن چندێ

 .گرتیژی ڤ
سیاسی، بابتن ئدەبی، بژین ئم دكارن ئاوایی ڤی ب
و رەوشنبیری چاالكین  دەنگوباسن ھندەك و دیرۆك
د ھژمار٧ سباتا ١٩٩٢  زارۆكان بۆ بابتك و كورت دیدارا
كۆڤارێ دی ین پرن بر پرانیا دی ھندەك بابتن و دا

.گرتینڤ
بوو؟؟ سربخوە یا كۆڤار ئرێ

دا ھاتی دیاركرن  كۆڤارێ گشت ھژمارن ھروەك د  
ئرێ .خوەیربس ی گشتی رەوشنبیری كۆڤارەكا :
رەوشنبیری  ئانكو ( ناسنام ڤ ژ یكم پشكا چند ھتا
 نجامئ دای..؟ ژ ڤ رەنگ دا ھژمارن گۆڤارێ ی) د گشتی
و پتر دبیت كۆڤار دیار كۆڤارێ ھژمارن م بۆ پداچوونا
پاشتر بووی و ئدەبی ناڤرۆك وێ ھر تشتكی بری
كۆڤارێ پشكك ژ برپرن سیاسی و دیرۆكی بابتن ژی
ژی جاران ھندەك .گرتینڤ ئدەبی  بابتن ژ كمتر ل
و بگروڤكشن ھزری بابتن ھندەك ل قادا خوە كۆڤارێ
تن.رچاڤ كرینب سربست ھزرن ھندەك دای و سیاسی
ژ برھڤكرنا فولكلوری بابتك كۆڤاردا یك یا ھژمار د
ھندەك الڤژ) ھاتی بالڤكرن. (بیتا ناڤ ب مستفا درباس
و چاالكین بیرەوەرین شھیدان ژی بۆ برپرن كۆڤارێ
ھبنگ و نڤیسران كومیتا ین تایبت ب رەوشنبیری
ب پیوەندی ترخانكرن. ھندی لی ھاتینمس رۆشنبیری
چ كۆڤاردا ١٢ھژمارن ھر د ھی ڤ زانستی بابتن
بالڤكرن ھاتینن دی ین ئابووری و یان زانستی بابتن
چندێ ژی ڤ .پشك ب یا تیرۆژ كۆڤارا واریدا د ڤی و
ھموو كو یھ رانڤنڤیس دەستكا خۆدێ ب پیوەندی
بابتن پتر ژ بوون و سیاسی ئدەبی نزیكی وارن پتر

بدەل محمد عیسمت

سلمان  قادر  عبدولواحد
(كرمانج ھكاری)
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دەڤرێ نڤیسكارن قوناغ وێ ھتا و ئابووری یان زانستی
دن وارن خوە ل كمتر سیاسی و ئدەبی وارن  بلی ژ
تیرۆژ كو كۆڤارا دبیت دیار چوویی ئڤا ژ  خودان. كری
كۆڤارەك بیت گشتی رۆشنبیری كۆڤارەك كو ھندێ ژ پتر

.دەبی سیاسی بوویئ
ئرێ  كۆڤاری داننیاسینا ژ دووێ پشكا ــارەی دەرب   

بخوە بووی..؟ یا سر تیرۆژ
ل  تیرۆژ كۆڤارا پكری ئاماژە م نھا بری ھــروەك  
نڤیسرن ئكتیا  رەوشنبیریا كومیتا ئالی ژ  راھیب
بنگھ رۆشنبیری ئالی ژ پاشتر و لمس كوردستان ل
ھین پزانینن من بالڤكرن و ل دووڤ ھاتی لمس ل
كومیتا بزاڤن تواوكرێ  لمس ل رۆشنبیری ھبنگ
ھردو د ژی دەستكا كۆڤارێ و پرانیا بووی رەوشنبیری
ژ پرسیار  م ھــروەك و بــوون. كس ھمان قوناغاندا
دەستكا نــدامــئــ ـــدەل ب محمد عیسمت نڤیسكار 
وی د ھر ئك كڤ دەستكری، ئ نڤیسكارن كۆڤارێ
نوەك ل  ،بووی سیاسی كنالی ب  سر سردەمیدا
گۆڤاردا د نڤیسكار وەك بلكی  الینی وی  نــوونــرێ

.كاركری
سلمان  نڤیسكار ئیسماعیل ھروەكی دارایی ڤ ئالی ژ  
م بۆ دیدارەكدا  د كۆڤارێ دەستكا ندامئ ھاجانی 
دەستكا ژ ھریك یك یا كۆڤارێ ھژمارا بۆ : ڤگرای
كۆڤار و  كۆمكری خۆ جم ژ دراڤــی كگوژم كۆڤارێ
عیسمت نڤیسكار ھروەك ھروەسان چاپكرن. ھاتی پ
پشتڤانیا ب تن الینكی ن نكسكی ڤدگریت بدەل
دراڤیا ھاریكاریا ن كری، بلكی كۆڤار ب كۆڤارێ یا دارایی
كس و ئالین سیاسی ھاتی چاپكرن و بالڤكرن، گلك
بوو،یا ھاریكاریان كومكرنا كۆڤارێ دارایی ژدەرێ ئانكو
ھژمارن ھردو دكت د بۆچوون ڤانیا ڤپشت پتر كو
ین  بالڤكرن ھاتین ئالیان  و  كس وان ناڤن دا  ٧ و   ٦
لیستان دو ژ ڤان ھروەكی كۆڤارێ. دراڤی دای ھاركاریا
ل سر دەمیدا وی د ئالین سیاسی ین ھموو دیار دبیت
دای دراڤی ھاریكاریا دكر كار دھۆك پارزگھا گورەپانا
دەولمندان و كسایتی ھندەك  ھروەسان و كۆڤارێ
نڤبرا١٠  د ڤ ھاریكاریئ كۆڤارێ كری، و ھاریكاریا ژی
دیاردبیت چندێ ڤ ب .بوون ١٠٥٠دیناران ھتا دیناران
ژی ڤئ دچــوو.   ڤر ب ھاریكاریان ھیڤیا  ب  كۆڤار كو 

.داراییڤ ئالی ژ ی كۆڤارێ سربخۆییا نیشانا
ھزری ئالی كۆڤارێ ١٢ھژمارن ھــر پداچوونا ب 
بۆ ئالیگری كۆڤاردا  بابتن ھموو د دیار دبیت، كۆڤارا
ئالیگرا تن كۆڤار بلكی نین تدا دیاركری سیاسی كئالی

سلڤانیی حسن

سلمان ئیسماعیل
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كورد لگ برژەوەندیا  و كــوردی  دۆزا
كوردی رەوشنبیریا  و ئدەب و زمان  و
كۆڤارێ ژی موویھ ڤ زدەباری ،بووی
كری بابتان وان ل خۆ خودا برپرن د
ــا ــدی بــرژەوەن پــیــوەنــدی ب  ین  خـــودان 
ھی، قوناغدا  وێ د  كوردستان  لكخ
وان ژ ھندەك ب ئاماژە دێ نموون وەك

كم: بابتان
مھا  یــا ٧ دا ھــژمــار - د ســر گــوتــارا
١٩٩٢ئــانــكــو بـــری ئــنــجــامــدانــا شــوبــاتــا
،كوردستان مانرلپ ھلبژارتنن یكمین
مانرلپ ھلبژارتنن برە ل كو دیاركری
بابت كــو پشتی كــرن نب كــوردســتــانــ
پشنیاز دو سرگوتارێ شروڤكرن ھاتی
ئندامتیا بۆ خۆ  ئون برچاڤكرین،كو 

دڤت: ھلدبژرن كوردستان مانرلپ
جاران ت كو ین بن كسان وان ژ -١
ــ خوە و وەالت خــوە لگ ژ بۆ رزگــاریــا

.كاركرن نوەستیان و
نیشتمانی بــزاڤــا ھــمــبــری ل  ین   -٢
بۆ ڤــــت د گــرتــنــ جــه ل دەڤ دوژمــنــی 
قبوولكرن.  برھلبژارتن(ترشیح) نئن

 ١٩٩٢ ھژمار٨ئادارا د بروسككدا د -
ئاراستی كــۆڤــارێ  دەستكا ناڤ ب  كو 
ھاتی كوردستانی ــرەی ب سركردایتیا

:ھاتی دا وێ دەق د كرن
كوردستانی  برەی ژ تیرۆژ دەستكا ئم  
شۆرشگری دادگھكا كو دكین داخواز
دیڤالنكن و خۆفروش بۆ دامزراندن تب
روومتا و كوردستان كورد لگ ناڤ ب
شــانــوگــریــا نــمــونــ بــاشــتــریــن ــو  ئ ددەن، 
وەشاندن، ھاتی بغدا تلفزیونا ل ١١ئادارێ

و سوپاس.. 
كمن پیڤكن چند یبروسك ئــڤ
وێ دەمــ و ــاودان ك ھلسنگاندنا ل ب 
نیشانا و یھ ــزن م دیــرۆكــی سنگك 
رەوشنبیرن و نڤیسكار كــو یــ ھــنــدێ 
كری مــتــرســیــان ب ھــســت  زوو  كـــورد 
و دەمــی وی د بركو  ژ  ،رچاڤكرینب و 
دیڤالنك و خۆفروش كسانن  كاودانیدا
ل و كوردستان رزگاركرین دەڤرن ل

ل و بعسی رژما دەست ژر دەڤرن
دلیزین، رەنگكی ب رەكەڤ ھر ل بغدا،
جھ ھبیت كرەنگ ھر ب كوردستان ل
دەزگھن سیاسی و ھندەك ل ناڤ پ خوە
ل دكرن، ن كوردستانئیداری و لشكری
بۆری سالن رژم ژی وەك دەست ژر
خوە و ل سر دیڤالنكی بوون بــردەوام
خوە لگ دژایتیا و مرژ بۆ ماندنچ

ھبیت. رككا ھر ب
نیسانا  مھا ڤیتدك ھژمار٩و١٠ كو د -
نڤیسین)  ھاتین سر  ل ١٩٩٢(ھرچندە
ھلبژارتنن یكمین دەربـــارەی پیڤك
 ١٩٩٢ گوالنا ین كوردستان مانرلپ
دەربـــــارەی ــا خــۆ ــۆچــوون بــالڤــكــریــ و ب
سركتنا گرنگیا و ھلبژارتنان  شوازێ
بۆ  پروپاگندەك كــو بی دیــاركــریــ وان 
دامزراندنا بلكی بكت، دیاركری كئالی
ھموو سر د  كوردستان بۆ  پرلمانی
لب ــی: ــات ھ ــدا ــ ت وەك  دیــتــیــ تــشــتــانــرا 
تر م كو ئڤرۆ یرۆژان زادێ پرلمان
ل دویڤ دێ و ئم خۆ لدا و زەنگا كت
گلك تشت، ئانكو پرلمان زەنگ چین.
پتو بلكو یاسایی بوشاییا پكرنا بس ن
بزاڤا ربرێ دیاركرنا و كورد ھزن كرنا
ڤ مژوو دێ كــورد، تملل ئازادیخوازا 

نڤیسیت... زرین خوەی ملبق چندێ
ھزرن  د كوژی ڤ ھژماردا د ھر -  
دووێ رگب ی ناڤدا ئالی ی سربست
تمانش ژر تلی سالح موسا ل كۆڤارێ ی
رەخن توندی ب راستی چاڤت كلدانا بۆ ژ
ئو ســردەمــی وی ئابوری كــاودانــ ل 
ل دكت ڤی كاودانی بازرگانی ب كسن
دەولمند خۆ خلككی  برسیبوونا  سر
گۆتی وان كساندا د پسنا و گرتی دكن
مدا لناڤ دەلیڤان ڤان  خودانن :كسن
كاودانان بڤان بازرگانی و بووین ئاشكرا
رۆژا پاشتر دكرن و میتی ھو ملل دكن
د سویكا ھمی ركا ھمی ل دفــروشــن،
تشت و دكــن ڤــاال سویكا ئوت خبتن،
نمینیت بازاری ل دا ڤدشرن، ھمی خوە
ئڤن ئو بفروشن، خوە كیفا ل دیڤ دا
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و دینارا (٨)نــبــ د برنجی كیلوا مرۆڤن
دیناران.. (١٦)ند ب كیلوا رونی

و  رەش تباب ھــژمــاردا ھمان د  -   
ھاتی جعفری  حجی  نڤیسكار   ی سپی
و رەش ــرەكــانــو نڤیسكاری بــالڤــكــرن،
ســردەمــی وی یــ مــ جڤاك ین  سپی 
ــاردا دی ل توند  رەخنكا و  رچاڤكرینب
كو ،گرتی گشتی سامانن فروشتنا و دزین
الڤب گلكا سردەمیدا وی د دیاردە ئڤ
گۆتی رەكانو داویدا برگیا د وەك بوو
و ن ینتیكع ن و بجع ن :ل ئڤرۆ
و شفل و دوزەر ھزارەھا ب تچریس
دەنگ پ مزن، مزن ئامیرت و ترومبل
سنوورێ سر ل رۆژا نیڤرۆ و ل ،ن ن و
ئڤ ببن.!! دەربــاز دزین، نب دەولتا دو 
نڤیسكارێ ورەكیا نیشانا خۆ ب دەربرین
ی بخۆ و ورەكیا كۆڤارێ سربخوییی و
كسن ئو ھمان چنكو وی سردەمیدا، د
وی سردەمیدا د ھی وان ل جم دیاردەی
وەك دكارین و بــوون دەستالت خــوەدی 
و كۆڤارێ دگــل رەدەریــســ دڤت  وان 

بكن. نڤیسكارن وێ
خۆیا رــبــازا ــردەوامــی ب - كــۆڤــارێ ب
ئالین چ  بــرۆكــا ل خۆ  ی دا سربخۆ
مللتی ل برۆكا خۆ تن دیتی ن سیاسی
ین كوردستانی حزبن ل پشتڤانی ،دیتی
مللت دەمدا ھمان د و كری سردەمی وی
و نیاسین دایــ حزبان وان سرۆكانیا  ب 
ژ خۆ باوەریا مللت  دەم  كرین ئاگادار
سرگوتارا د ھروەكی ڤكشیت حزبان
پیدا  پارت تملل ھر : ھاتی ١١ دا ھژمار
مللتی ھال ژ  پارتك دەم  وەل  ،كرین
پت بــن د  وان دێ  مــلــلــت  ــت ــی ــڤ دەردك
كۆڤارێ دەمــدا ھمان  د  ھرشینیت. خوە
پارتین یا كری كنگاڤپ ھر ل پشوازی
خلكی گشتیا برژەوەندیا  بۆ  كوردستان
سرگوتاردا وێ د ھــروەكــی دھاڤژن،
دانوستاندنكا ئڤرۆ : ددەت مزگینی ڤ
پارتن  س نڤبرا د تتكرن بــرفــرەه 
ئو پاسوك، گــل، سوسیالیست، كــوردی
چنكو م  لگ دلخوشیا جھ  بووی ژی

دبیت و كفتنركس ئكگرتنك ھــر
م و ھیڤیا ڕە دوژمنان د چاڤن كلمك

سركفتی بیت. كگرتنئ ئوە كونگرێ
د.فازل  كتباب ھژمار ١١ دا د ھر -  
سربخۆییا پتر كو بالڤكرن  ھاتی عمر
دیـــار راگــھــانــدنــــدا  وارێ  د  ـــارێ  كـــۆڤ
بری قوناغا  ب ئاماژە  نڤیسكاری  دكــت، 
 رەیب ئیدارەیا ١٩٩٢ و گوالنا ھلبژارتنن
وی نرنین كت كت ،ڤكری كوردستانی
ل رەخن رەكانو ،رچاڤكرینب سردەمی
د كوردستانی پارتن سرەدەرین و كار
مانرلپ ژ و ل داوی گرتین قوناغدا وێ
پرلمان ئیرۆ : خواستی ھلبژارتی نوو
دەست ب خوە چــارا م ئیرۆ بــوو،  پیدا
ــ دراڤ كــو  یــھــ ھیڤی مــ نڤیسی،  خــوە 
كارێ و پرلمان دەست ڤبك كوردستان
خوارن دراڤی ڤی پرلمان ب گرنگ ھرێ
دروست  كوردستان لشكرێ  و  م بدە

...ك
ب مزاختن پرۆپاگندێ ل ناڤی دراڤ م
(موستشارن بنگه و ل م دراڤ ناڤ م

مزاختن. ب پیشمرگی) ڤلك د
دا دەست ھــزاران د م دراڤ ناڤ م

.ب
روس  شیرن ل بر م ستوی ناڤ م 
كنگی كا ب م ر دلل س م دەست و ب
م دوژمن دێ  یان  یكدی كوژن ئم دێ 

كوژن.
ین ئدەبی بابتن رەنگی ڤی ب ھــر
وی ــ ــاودان ك ژ ــارێ ژی دەربــریــنــ كــۆڤ
و كوردستان دكن لكخ ردەمی یس
پتر وان ژ ژی ھر دەقك دەمدا ھمان د
لوما دكــت. دیار كۆڤارێ سربخوەییا
تیرۆژ لب بژم دكارم ئز كورتی ب ژی
ب سر تن و بووی سربخوە كۆڤارەك

.بووی خوە لگ
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سالم باالیی

.یرۆژپاش چاڤدریا زارۆیــان، (چاڤدریا
(یریا ژیانچاڤد

دبژیت: دەروونــنــاس  زانــایــ جوفینسال 
بو دڤییپ چ ئـــوە  لنان ــز ر (مــزنــتــریــن
سازی مــروڤ و فــرە بھت كــرن زارۆیـــان
 بنیات ســر ل تشت ھــر ن) یــا زانــایــبــكــ
داخازا ئم ئگر ئاڤاكرن، تدھ زارۆكینی
فرە دكین، ساخلم و پشكفتی جڤاكك
زارۆیــان. پروەردەكرنا بدەین گرنگی زۆر
و دژوار سخت قوناغن گللك د م تملل
حز ژ ھمی كورد زارۆی و ،دەرباز بوی دا
قوناغا ،بوین بھر ب خو ئارەزوین و ڤیان و
ژ الی ب تایبت كورد، تیا ملل ھرە زرین
زارۆیان یا و گشتی ب ڤانیرۆژنام دەركفتنا
 ،بوی ١٩٩١ ێ تایبتی، قوناغا سرھلدانا ب
كوردی گۆڤارن و رۆژنام دەھا ب چونكی
سیاسی، گروپن و الین حزبا و ژ دەركفتن
زارۆكن و ر مب ل گلك دەرگه ھات دەم
دەستن ئمژی فرە ئڤجار ڤكرن، ھاتن م
باخچن رەنگین وان ھمی ل زارۆیان بگرین
ب ركا چ بگرنین زانیاری و پری زانست و

CD و  ركا ب چ و ترننتئ و كومپیوتری
رۆژنامان. و تلفزیون و گۆڤار و رادیۆ

دگل یفتنشكپ و پزانین دەمــ دەم
ھمی پزانینان و تكنولوژی شورەشا ھبونا
ئڤجار مروڤی، دەستن بر فتینك تشت
ـــان زارۆی ئــارەزویــا دویـــڤ فـــرە ئــمــژی ل
پدڤیا دویف ل و خو شیانن دویف ل بچین
برسڤا بكین، پیدا بو وان داخوازین ئڤرو
ب سال ھندە  ین بــدەیــن وان  پرسیارن
ھزرەت م دوھی ھتا ئگر ماین، برسڤ
ئڤرو بــو،  جــوان چانتكا و جــوان  كجلك
سر ل وان ــزرا ھ مــ ــیــن كــورــن مــ زارۆی
ترننتو ئ و رۆژنام و كوڤار كومپیوتر
می جیھانھ ل دا دلڤكر داكو دگشتكا ی
خیاال پتر و بنیاسین نوی ھڤالن و بگرین
خیال چ ھرچندە بكت، دەرباز وی سنورا

نینن. سنور
كئ پشكا •

رۆژنامڤانیا زارۆیان: تگھا پناس و *
زارۆیی، دگل یوەندیكرنپ ركن ژ كئ
ئامادەكرن و زارۆكینی پكھاتا ژ كئ یان
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پاشرۆژێ، چ ژبو تدا و ئو دەم ب ھز چ شیانن برەف
ونن و چاپكری پیڤا و دیتن ژ ھاتی پك رەكھون چونكی

.ناسوەك پ ڤرەنگین، ئ

.جیھان ل زاروكان رۆژنامڤانیا بو مژوویی چونك پدا

:جیھان ل زارۆیان رۆژنامڤانیا أ-ئكم
فرەنسا  ١٧٤٧-١٧٩١ ل ساال ل زارۆیان الپرێ دبژن ئكم
دروست ی خو  ناڤ بی دەرخست نڤیسرەكی  فتیدەرك
ڤالھ االگفال (صدیق دانابو د نڤسا ناسناڤك بكت، دیار
ئڤی دەرئخست، رۆژنــامــژی ناڤ ھمان ب و زارۆیـــان)
زمانن بیانی ژ چیرۆكان گلك شیا خودا رۆژناما ئدیبی د
زارۆیان. بو بكت بالڤ رۆژنامدا د وەرگریت فرەنسی و
فرەنسی زارویــ بو خزمت  گلك   رۆژنام دەركفتنا ب 
زارۆیــان، جم ل دەمیدا وی  د پركر  ڤاالتیك و  كرن ھات
ل جیھان ل زارۆیــان رۆژناما ئكم كو دبژن دی ھندەك
بولتیزر پاشكویك  فرەنسا دەركفتی، پشتی وێ ساال١٨٣٠ ل
ل ئمریكا ل  دەرئخست  (world)جیھان خو رۆژناما دگل
ل  زارۆیكی پھلوانیا ونن ژ پكھاتبوو كو  ١٨٩٦ ساال
ژر ل دەردكفتن الپر ژی چند ڤان بری جادن نیویورك،
ڤئ لب  ،روەردەیپ و زانستی دەستكن سرپرشتیا 
ئاڕاست پتر د ئانكو بون، خاندنگھا گردای رۆژنامڤانیا پتر

بون، كری
 

عیراق زارۆیان ل ئكم رۆژنامڤانیا ب-
ب زارۆیـــان گردای  دەركفتی رۆژنــامــا یكم عیراق  ل 
 الی ژ دەركفت بغدا ل ١٩٢٢ ساال العراقی)ل ناڤ(التلمیذ 
بــو(٣١) ھخاندنگ گردای  یا ژی ڤئ  لب فھیم، سعید
ساال ل ھژمار دومــاھــی دەركفتن رۆژنــامــ ڤ ژ  ھژمار 
و  ئابوری بارێ ژبر ژی ئو راوەستیا، و ١٩٢٣ دەركفت
پرتوكخانا خودان ھروەكی پشكداران ئابونن ندانا بر ژ
 ی وێ د گوتی: ئگرێ محمود حلمی چرخ (العصریة) ھڤ
خاندنگھان، رڤبرن بو دزڤریت رۆژنام ڤ راوەستیانا
بالڤ برفرەه كرەنگ ب وە وێ دەركفتنا نددا گرنگی ھند
و دەركفت دی جــارەك دوــدا ساال د رۆژنام ئڤ ببیت، 
گۆڤار  گلك دەركفت،  ١٩٢٤/١٠/٢٥ روژا ل  ھژمار یكم 
لب زارۆیــان، گردای دەركفتن عیراق ل دی و رۆژنامن
(مدرس) خاندنگه ١٩٢٦ (طلبة) وەك بون، خاندنگھا پترین
زارۆیان  جیھانا االطفال)  (عالم  ١٩٣٤ (فتوة)  خویندكار١٩٣٢،

دی،  گلكن ١٩٤٥ زدەباری
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كوردستان ل زارویان رۆژنامڤانیا ج-ئكم
رۆژنامڤانیا پشنگن بدرخانیان مالباتا كو خویای یا
ساال ١٨٩٨  ل (كوردستان) ناڤ یكم رۆژنام ب كوردین و
گلك گوتارن ھرد و دەرئخست قاھیرە ل وەالت مسرێ ل
ژ داخواز زارۆیان كری ئاماژە بدرخان جالدەت ھاواردا میر
بدەن خو زارۆكن نیشا و زانین خاندن كو كری بابان و دایك
ھژمار د ھاواردا و تینملل پاشرۆژا و نڤشئ كو دبژیت و
دبژیت: وەھا زارۆكن وی مبستا پاشرۆژێ نڤش بو (٩)
رۆژێ، ڤ بری رۆژەك كوردستان بخبتن و زارۆین (دڤت
ب بر ھلینن ،دای كوردستان ئاالی دناڤا رۆژا وی مبستا
وەالت بروسكن ب ور ل بكن، بلند ڤ كوردستان ئاسمان
تاڤا ورە بن د ڤگرینن و پشین خوەی ئاڤاھی ل سر خوە
مالباتا بژین دكارین ئم ئانكو بژین)، كامرانی ب و سربخو
ل ،كری زارۆیان رۆژنامڤانیا دەركفتنا ل ھزر بدرخانیان
ل رۆژنامڤانیا یكم كس ھزر بۆ یكم جار و بزاڤ ئكم
بدرخانیا بنماال كوردستان سرانسری ل كربیت زارۆیان
بناڤ گۆڤارا ھاوار ژ تایبت گوشكا ب دابینكرنا ژی ئو بوو
چندین رەمم ڤ بو تمانش ڤ لبن كو زارۆیان)، (ستوونا
خزمتا بۆ ژ كــاری  خستینئ خو خامن  كــورد نڤسرن
ھاتن بۆ ــروەردەی چیرۆكن پ ھــوزان و چندین زارۆیــان،

ھندێ: ئگرا بۆ ڤئ نڤسین،
دڤ بشداری دژیــان دا  مــاوەی ڤی د ھوزانڤان ئو  -١
ھوزانان ین خۆ دیوانن و ھوزان ژ ھندەك كر، دا گۆڤارێ
وەك (كامیران بدرخان،  بكن ترخان زارۆیان خزمتكرنا بۆ
(دلن خو  دیوانن ھــردو ب  دیتر)  چندن و خوین جگر

شفق) من، كورن
رۆژناما ژی زارۆیان دڤیپ كو كرن تب ھندێ ل بیر -٢
دابینكرنا بۆ ســرەكــی پنگاڤا یكم بۆ   ڤئ ھبیت. خۆ 
دی ناوچن و پارچ بۆ زارۆیان لھمی تایبت رۆژنامڤانیكا

ین كوردستان، وە یكم پنگاڤ    
فرھنگا بو دزڤریت ھزرا من ھاتبیتكرن، ب زارویان بو
مزن (ئحمدێ كوردێ دیبئ و شاعر بچوكان) یا (نوبھارا
تشتك ساالن،  س سد و دانای بری ساال ١٦٨٣ ل خانی)
كربیت، بڤ ئاماژە ندیتی كو دا چ ژدەرا د من ڤئ چندە ھر
ئحمدێ فرھنگ دا كیا ڤشد پ و دچم، ئز بۆ وەھا ل
ئخستن ڤك لوغاتان ژ نلیمندكچ ڤئ) دبژیت: خانی
ن دانی سر ل ل بچوكان نوبھارا وێ ناڤ خانی، ئحمدێ

كورمانجان)،   ژبو بچیكن رەواجان، بلكی صاحب ژبو
دەم دانا كرمانجا زارۆكن بۆ نگرھف ئڤ من دبژیت
ڤ پشتی ببن، عرەبی زمان فری دبن خالس خواندن ژ
یاكو یان فرمی بزاڤا بدرخان، میرجالدەت بزاڤا پشتی و
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(گوگالی منداالنی گۆڤارا پرتووك و رۆژناماندا د بربالڤ
 الی ژ دەرچویی ١٩٤٦ ساال ل ھژمار  یكم  یاكو  كــورد)،
كو مودەرسی قادر چاپخانا كوردستان مال سرپرشتیارێ
گۆڤارێ  ڤ ژ ٣ ھژمار ) تن بوو چاپخان رڤبرێ ھینگ
ئڤرو كو كــوردە،  زارۆین رۆژنامڤانیا ئكم دەركفتن،

دھتكرن. ل بحس
حزیرانا   ٢٢ (٣) ھژمارە   ،١٩٤٦ نیسانا   ٢١ ل (١) ھژمارە
كورد زارۆین دیسان كوڤارێ   ڤ دەركفتنا پشتی ،١٩٤٦
 ١٩٧٢ دەم ساال تاكو گۆڤار و رۆژنام ب مان دی جارەك
گۆڤارا  پاشكوی كو دەركتی مانیسل (ئسترە) ل گۆڤارا
(صالح ماموستا وێ سرنڤیسرێ بو كوردستان) (رۆژی
دەركفتن، ژی گۆڤارێ ژڤــ ھژمار  (٢) تن بــوو یوسڤی) 

ڤاال. ما زارویان روژنامڤانیا میدانا دی جارەك

زارۆیان: رۆژنامڤانیا جورن •
یان نو وەك نھ زارۆیان رۆژنامڤانن جورن گلك
و رەنگ گلك روكناڤ دەربارەی ،نرۆژنام گۆڤارو شكل
كاریكات وەرزش، دەنگوباس، پكنین، (تكل، جور ھن وەك

دی، گلكن و ور،سیناریو،ھلبست،چیروك)
خو گۆڤارن و رۆژنام كقوناغ ھر و زارۆی ژی دگل
پشكا چند زارۆیــان بو دەرنناسن زاناین وەكی ھر نھ

قوناغان: یان بو چند بالڤكرین،
ئك سالی پنجی تا سالی پنج ل ) دبژیت: تولستوی
،(رفرەھب ماوەك زۆر تا پنج سالی ژ دایكبون لب ،نگاڤپ
ئاڤاكرنا بو ھستیارە گرنگ  زۆر  قوناغ ئف وی مبستا

زارۆیی، كساتیا
ب كری دیار خیاال واقع و قوناغا ٦) سالی -٣) ژی بو
وانیھلپ و بر فرەه خیاال یا دووێ ،ڤ زارۆیی ژینگھا
تاكو دەسپدكت ژ (١٢) رۆمانسی قوناغا سی ١٢) یا ژ (٦-
گۆڤارن و سالی (١٨) تاكو ئانكو دھت بــداوی زارۆكینی 
ئڤ م وەالت ل نوك تاكو لب ،نھ ژی كچان تایبت بو

نینن. گۆڤارە
دكن ژێ حز زارۆك پتر بالڤترو ژ ھمیا  بل جورێ
بالڤكرنا ژ ھاتین پك ئانكو تكل كو جور، جوراو ین ئون
و سیر تشتن  و پھلوانی و چیرۆك زنجیرە و  چیرۆك
پكنین، و دەنگوباس و گشتی پزانینن و ریكانب و سمر
رەنگ ئڤ و م دەركفتین، ل دەف نوك گۆڤارن وان وەكی
ڤان د دڤت  چونكی چ چناكن، زارۆیــی بو  للم گۆڤارە 

،یھ دا گۆڤاران رەنگ
و بیت زانستی ی پتر بابت  كو بو  دەرگھك تن ڤئ

زارۆیان ھبن. سر رۆژنامڤانیا ل گشتی ھندەك پزانینن
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دووێ: پشكا •
بادینان: دەڤرا ل زارۆیان رۆژنامڤانیا •

زارۆیــان بو  رۆژنام یان الپــر ئكم  بژین دكارین ئم 
 ناڤ (بوتان) ب پاشكوی رۆژناما بادینان دەڤرا دەركفتی ل
قبارێ ژ رەنگین  الپرن  (٨) ژ كو دەركفت (خالخالوك)
گلی  حال پارتی زمان رۆژناما بوتان ١٩٩٢ كو مزن ل ساال
ژی  (خالخالوك)  ل دھــوك، لق بو كوردستان   دیموكراتی
ئانكو كفت، و جارەكا دی ل خودا تن فرەك نفری گلك
تڤ بابئ دا ھژمارێ ڤ د دەركفت، ژێ ئك ھژمار تن
سیناریو، كاریكاتور، التینی، (فربونا تیپن كرن بالڤ ھاتبون

چند پزانین)، چیرۆك، تابلوین زارۆیان،
ھاتی زارۆیــان بو یا بزاڤا دووێ ئانكو ،خالخالوك پشتی
ژ خاندنگھا راپرین یا  كو (ئادار) بو یا گۆڤارا دەركفتنا كرن
(نایف برھڤكرنا ماموستا ژ دەردكفت، لمس سرەتایی ل
ل ساال ١٩٩٢ ێ دەركفت ژ  ژی گۆڤارە بو، ئڤ ئیبو) علی
ئادارا ل كئ ھژمارا بچویك، قبارێ ژ ھاتبو پك الپرا (٢٤)
 ڤ برھفكری  بو   ١٩٩٢ ھاڤینا  ل دووێ  ھژمارا  و  ١٩٩٢
دبژیت: و كری زارۆیان رۆژنامڤانیا گرنگیا حسب كوڤارێ
ئڤینا نشت نبیت دا دلی د  ــان زارۆی ئڤینا  سك (ھــر

ژی ب حبینیت)،  وەالتی
ل  خــو كــو كــریــ نــڤــــســران  گـــازی ھــمــی خــــرخــواز و
پیروز پنگاڤك ئڤژی خودان، بكن زارۆیان رۆژنامڤانیا
كساتیا ئاڤاكرنا گرنگیا نایف ب ماموستا زوی ھر كو بو

ھسیای. كورد زاروی
ھونری، بابتن (چیرۆك، ژ كھاتینپ گۆڤارێ بابتن
،ریكانب فرھنگوك، چاندن، فلكلور، وەرزش، شینوار،

گشتی)، پزانینن سیناریو، كاریكاتور،
لمس دەڤرا چونكی ل ھبو، رۆلك برچاڤ گۆڤارێ ڤ
ب نڤسین خاندن و بو، عرەبكری كو دەڤرەكا دەردكفت
زارۆین كو ھاندەرەك بو گۆڤارە ئڤ بوو، كم یا زۆر كوردی
رۆژنامڤانیا روپلن ئكم ب و ببن خو زمان فری دەڤرێ

ببن. شاد زارۆیان
بو  گۆڤار و رۆژنام ئك  ١٩٩٨ ساال  تاكو ١٩٩٢ ساال ژ
یان الپرەك كو گشتی گۆڤارن بلی ژ ندەركفت، زارۆیان

ترخانكربون، زارۆیان بو دوو

:سی پشكا •
بادینان: ل زارۆیان رۆژنامڤانیا وەرارا قوناغا •

دەڤرا ل ھاڤتن ھاتی زارۆیــان بو ھژی ژ پنگاڤا ئكم
ب  سر گۆڤارە ئڤ بو (سڤورە)  گۆڤارا دەركفتنا بادینان
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روینشتنا پشتی و كرن ھاتی ھزر پشتی ڤبو، گازی ھدەزگ
پشكشی  پــرۆژەك (گــازی)  گۆڤارا ڤاال ژ ستاڤندین ھچ
پارتی ب ســر كو كر دھوك ل ھاندنراگ نڤیسینگھا 
ئو برفرەه سینگك ب وانژی و ڤبو كوردستان دیموكراتی
(سڤورە) گۆڤارا وێ دەركفتنا مرھو ب كر پسند پرۆژە

بو.

ناڤكرن؟ ھات ناڤی بڤی بوچی •
دەڤــرــن ل و سڤك و جـــوان  وەرەكــگــیــانــ چونكی   •
سڤك دژیت، وی داران و گویزا سر ل و كوردستان زۆرە
پارزیت، ب دوژمنا ژ ساناھی دشت خو ب و داران سر بو
و گویز دكت خو پاشرۆژا ل ھزر گیانوەرە دیسان ئڤ
نڤھ ژی زارۆك ،بو زڤستان كومدكت فستقان بری و

.نرۆژپاش
 كرول كو بو سلمان)  (فھمی گۆڤارێ سرنڤسرێ

(سڤورە)  دەركفتنا دیتی ژ بو كاریگر

:بوی دەرباز دا قوناغا گلك د گۆڤارە ئڤ •
بو، ئاكرەیی كاروان ئیمتیازێ خودان ھژمار (١ تا ٢٨) ١- ژ

سلمان. فھمی سرنڤیسر
كلش، حبیب ئیمتیازێ خودان ھژمار (٢٨ تا ٥٥) ٢- ژ

ھروری. بھجت سرنڤیسر
سرنڤیسر ،بدولع فھیم ئیمتیازێ خودان ٣- ھژمار (٥٦)

عمر فازل د.
،بــدولــعــ فــھــیــم ئیمتیازێ  خــودانــ  (٦٧) ھــژمــار   -٤
فازل ئمتیازێ ھژمار(٩١)خودان سالم باالیی تا سرنڤیسر
و ردەوامب نوك یا تاكو و باالیی سالم سرنڤیسر ئمر
و مھا(١١)٢٠٠٩ و ب (٣٤) الپرن رەنگین ل ھژمار(١٠٥)

دەردكڤیت. ئارت  وەرەقا

زارۆیان: سر ل (سڤورە) دەركفتنا كارتكرنا *
دا  دەڤرێ زارۆین ھمی دەستن د فتك سڤورە  گۆڤارا
ب چ ترننتئ ل سر وێ و نیشادانا بالڤكرن چ ب ركا
بالڤكرنا ب ركا چ بازاران و خواندنگه ل بالڤكرنا وێ ركا
بو برھمن یا پتر دەڤــرێ، رادیوین تلفزیون و وێ ل
ژ خاندنگه بۆ سڤورە زارۆیان بو، ئانكو ژ ھر ھاتین گۆڤارێ
ڤ بو شروڤ زارۆك نڤیسرن دەرچونا و پروەردەكرن بو
دروست بالڤوك بژین چندین گۆڤار یان بخو یك،زارۆیان
چاڤ ئكی وەرگرتن سڤورە گۆڤارا ژ باش كمفای كو كرن

وەك: كوڤاران دەركفتنا بو یدیكر ل
فتیژێ دەرك ھژمار (٦) نوھو ھتا كو گۆڤارا (نیرۆژ): -١



19 زستانی 2010ژمارە 11 ھاوینی 2007 183ژمارە

بادیناندا دەڤرا ل زارۆیان رۆژنامگریا

ئڤ بالڤكرن، تدھ زارۆیان سر ل یڤانھ ب ركوپكی و
عبدالعزیز  نیرۆژ صالح) و و (نیرۆژ وێ سرنڤیسرن گۆڤارە
ھونری دەرھنانا و نیگار ب عبدالعزیز صالح و دكت برھڤ
دەردئخن مالكدا د زارۆك چند گۆڤارەك ئانكو رادبیت،
قبارێ الپران ژ (١٦) ژ و رەنگن مھ د گۆڤارێ ڤ بابتن

.راوەستیای داوی ل ڤ ل دھت. پك بچویك
دروست دەرھنان و ژ گۆڤارەك ژی ئو گۆڤارا ئازادی: -٢
و دھت پك الپــرا  (١٢) ژ ی گروانشی یاسین ژگر كرنا
ب گۆڤارێ پتریا ڤ دھن بالڤكرن، تدا جور ھمی بابتن

،فتیندەرك ژی ھژمار (٢) نوك ھاتین نڤسین ھتا دەست
(ھژا برھڤكرنا ژ زارۆیان گۆڤارەكا ستر: گۆڤارا -٣
(٦٠) كوردستان، دھوك تلفزیونا ل كو بژەرە ی وەیسی)
خویندكاران سر ل دیــاری وەك  ھمی و دەردئخیت دانــا
ب برھمن (١٢) الپــران پك دھت و ژ بــالڤ دكــت و

خمالندن، تدھ ھمرەنگ
جیھانا ب تتایب ییڤانھ گــۆڤــارەكــا چیا:  گــۆڤــارا  -٤
ھژمار (٣) نوك ھتا پك دت و الپران ژ(١٢) ڤ زارۆیان
ل كو ئیسماعیل)ە (زەڤر وێ دەركفتین، سرنڤسرێ ژێ
دیژی چندین ھڤالن زارۆك و ئانكو ھشتا ناڤنجی ی قوناغا
زنم قبارێ ژ گۆڤارێ ڤ فتنا دەرك بو دكن وی ھاریكاریا

.خۆڤ بابتن ب رەنگمھ و
سرنڤیسرێ زارۆیان گۆڤارەكا ھیڤانی بۆ كو: گۆڤارا -٥
 كزانخ ژ ژی گۆڤارە ئڤ (مللت عسمت) و گۆڤارێ ڤ
ژ دكن ئك ھاریكاریا و برا ن خوشك چند كو دەردكڤیت
فتینژێ دەرك ھژمارە (٢) نوك تا گۆڤارێ ڤ دەركفتنا بو

.خوڤ ب بابتن رەنگمھ و
دەردئخن. نمونیی ئاال یا خوندكارن كومكا گۆڤارا رۆژ: -٦
زارۆیان بو گۆڤارن دی كو باری گلك ھڤالن زدە و ڤئ
بزاڤا و ھول بخو ئو نوك نڤیسان،  د بابت سڤورە مینا
چارچوڤ د پتر ئڤ ھمی ل دەركفتنا گۆڤاران، بو ژ دكن
ل و بون را   پ زارۆك چند  و دەردكــڤــن  دا ھخاندنگ
باژری، بالڤ دكن بی بھن پرتوكخانن خو ھڤالن سر
یان گنج د می زارۆكڤ ھبو ھندێ ئ ل ئڤ پنگاڤن
شیان كار بكن و زارۆیان گۆڤارەكا ھر ئامادەبن بوكو ل
دزڤریت ھندێ ئڤ بو بن، شیان ھزو خودان ب كساتیك
وان یھ كارتكرنا خو زارۆیان دیتی رۆژنامڤانیا دەما كو
كدەم ل ن باوەرم ئز كر، گۆڤاراندا دەركفتنا د ھزر ژی
رۆژنامڤانیا ژ پربیت كوردی پرتوكخانا بازارێ دێ دویر
چند دا ژی گشتی گۆڤارن د گۆڤاران ڤان ژبلی زارۆیــان، 
برێ، یا دجل وەك نوبون، بو زارۆیان كرین ترخان الپر
 رۆژنام چ ١٩٩٢تا١٩٩٨ م ئگر ساال گلكن دی. زاخو و



19 زستانی 2010ژمارە 11 ھاوینی 2007 ژمارە 184

بادیناندا دەڤرا ل زارۆیان رۆژنامگریا

ل تن ئیرۆ ڤئ نبون،  زارۆین  گۆڤارن و
زارۆیان گۆڤارن (٩) نزیكی دھوك باژیری

دەردكڤن.
ھژمارا گۆڤارە ئڤ بنگ: گۆڤارا زەنگ و •
الپرن (١٢) ب ێ ٢٠٠١ ساال (٩) ھیڤا ل كئ
ئك ھژمارا ژ ،دھوك بازارێ فتیك رەنگینڤ
حاجی) (دوالی ڤارێ كو سرنڤسرێ (٥) تا
(عجیب نڤیسر سر (٥) تا (٢٦) ھژمار و بو
سرنڤیسر (٣٤) (٢٦)تا ھژمار و بو (عبدلل
ل ردەوامیا ب نوك غازی) ی تا (ئیدریس
پیرەو ئیسالمی ئایدلوژیا  پتر  گۆڤارە ئڤ
،یڤ ئیسالم یكگرتوی ب سر دكت، ئانكو
گردەت ڤ بخو زارۆیــان ژی شیای ل ئو
ھمی كو بكت ھمرەنگ بالڤ بابتن و

وەرگرن. ژێ مفای زارۆك
ل تیرمھا كپر ھژمارا یكم گۆڤارا كپر: •
سرنڤیسرێ ،ڤــتــیــدەركــ ٢٠٠٣ێ  ســـاال
تــیــب)ە. ئــڤ گــۆڤــارە ژ (موئید گــۆڤــارێ
 چاپ و وەشان ی (زسپیر) ھدەزگ الی
سویدی یا دیاكونیا ركخراوا ھاریكاریا ب
ھدەزگ گۆڤارێ ڤ ژبلی . دەردكــڤــیــت
ئدەبیاتا  بو ژ یھ پــرۆژەیــك (سپیرز) 
زارۆیان)، بو پرتوك (ھزار ناڤ زارۆیان ب
پرتوكن (٢٠)  نوك ھتا ـــرۆژەی  پ ڤــی  ژ 
فلكلورێ چیرۆكن ژ  ڤتیندەرك زارۆیـــان
و ئینگلیزی زمانن ژ ــران ــ وەرگ ـــوردی،  ك
كو روســی، عرەبی و فارسی و و سویدی 
و ئڤ پرۆژە بو زارۆیان یا وان چیرۆكن پتر
ژی ڤئ بردەوامن، د كپرێ دەركفتنا دگل
ژ ھژی رەنگك ب ین نگاڤانپ ژ وان ئك
ئدەب وارێ  د كــوردی پرتوكخانا خزمتا
ئومدەوارین كری، زارۆیاندا رۆژنامڤانیا و
و ئدەبیات كــاروانــ ئــڤ و تخزم ئــڤ 
بیت دا ردەوامیب د زارۆیــان  رۆژنامڤانیا
م زارۆین  تاكو  نراوستیت، رێ  نیڤا ل  و
ھمی ئم و ببن خو شاد ئومدن و ھیڤی ب

قوناغ ببین. ڤ شانازی ب
ھژمار وەرزیی گۆڤارەكا زریموك: گۆڤارا •
ژ (٢٨) ،فتییل بوھارا ساال٢٠٠٤ێ دەرك (١)
مزن، زریموك قبارێ ژ ھاتیی الپران پك
رەنگن ،رەنگین جوانا چیچككا ناڤ چیی؟

كسك، سپی، سور، (زەر، ھاتین ژ وێ پك
دەڤــرا  ل یمش یا  بــوھــاران ل  پتر  رەش) 
مین  دەڤرن (زریموك) ل ڤ ژندب بارزان
 ناڤ دیسان ھر  (لزەرو) ژندب پتر دی
كڤنارن شینوارن ژ كو گوندەكی ڤنك
باژرێ رۆژئاڤای ڤیتد ك بو، زەرەدەشتیان
الی ژ گۆڤارە ئــڤ بـــارزان، ــرا بل ل دەڤ
دەردكــڤــیــت، بل یــ رەوشنبیر سنترێ 
ڤ سرنڤیسرێ ،ردەوامب یا نوك تاكو
موسی محمد)ە،زاراڤ ئمین (محمد  گۆڤارێ
ئانكو ،بارزان دەڤرا گردای پتر گۆڤارێ ڤ
وەك ن نڤسین،  تدھ ــرێ  دەڤ ــ زاراڤ ب 
ب و بنگ زەنگ و كپر و گۆڤارن سڤورە
كو نڤیسان، ندھ دەڤــرێ گشتی زاراڤــ

دگل ی خاندنگھان. گونجای
 ــانــ زارۆی گــۆڤــارەكــا پالتینك: گــۆڤــارا   •
الپــران  (٨) ب بو زاخــو گــۆڤــارا پاشبندێ
(٥) مھا ھژمار ل یكم زاخو دەردكڤت ل
ڤ سرنڤسرێ دەركــڤــت، ٢٠٠٥ێ  ســاال
(١٨) دوماھی ھژمار (بحری رەشید) گۆڤارێ
الپــران  (١٦) ب  ٢٠٠٦ێ  دووێ چریا ل بو
بــداوی ژی گــۆڤــارێ  ڤــ ژیــ و  ڤتیدەرك

ھات.
زارۆیان ل گۆڤارا یكم :تلوڤ • گۆڤارا
الی گۆڤارە ژ ئڤ دەردكڤیت، دەڤرا ئاكرێ
یكم ،ڤتیدەردك ئاكرێ یا روشنبیری بزاڤا
دەركفت   ٢٠٠٧/١٠/١ ل كوڤارێ  ڤ ھژمارا
و ی وەرزی كــوڤــارەك و ردەوامــــ ب یا  و 
ئیسماعیل)ە (شمال گۆڤارێ ڤ سرنڤسرێ

دەردكڤیت. رەنگین الپرن ب (٣٢)
كوملگھا ل شالول:كوڤارەك كوڤارا •
(٣) تن دەردكفت  ئزدی كوردن یا شاریا 
راوەستیا. و دەركفتن كوڤارێ ڤ ژ ھژمار

ركخراوا زارویان ڤین:كوڤارەكا كوڤارا •
ب دەردئخیت زارویــان بارن كارو بو ڤین
دەڤــرا ل كــوردی و ئرەبی زمانن ھــردو
خانم لیلی ئمتیازێ خودانا ھزانب باشیك و
قبارێ بنای ژ ئیا ی وسرنڤیسر ركانی

دەردكڤیت. الپران ٢٨ ب مزنو
زمــانــ ب كـــوڤـــارەك نــــزیــكــان ڤـــان  *ل 
ڤ دھوك دەركفت سرنڤیسرا ل ئنگلیزی
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محمد ئمتیازێ(ھرمان خودان و سالح) محمد كوڤارێ(ھدا
دەرچونو. ژێ ھژمار (٢) نوك سلیم)ە تا

٢٠٠٠ تا  ساال ژ ب زارۆیانڤ دەركفتین سر پرتوكن *
:دھوك ل ٢٠٠٥ێ

ڤینئ (سنیال ناڤ ب :كوردستان ل مدەنی مافن ركخراوا
:دەرخستین خوارێ پرتوكن ئڤ زارۆیان) ژبو

چیرۆك سندریال                    -١
چیرۆك  دارستان بچك شرن -٢
چیرۆك ھركول و ئژدەھا   -٣
چیرۆك  دارستان رەزان شاھت -٤
چیرۆك دانیك                         -٥
چیرۆك دندك ھنار                 -٦
چیرۆك زەنگ و بنگ             -٧
چیرۆك فاتفاتوك                   -٨
چیرۆك زەراف و فیل            -٩
كر و دیكلك           چیرۆك -١٠
چیرۆك دریك                         -١١
چیرۆك سیر  وارەك لیس ل ئ -١٢
چیرۆك پیرێ   كوترك و كورێ -١٣

ھاتین حیتو عارف د. سرپرشتیا ب رتوكپ ھمی ئڤ
چاپكرن

ھاریكاریا ب دەرونـــی چــارەســریــا ھبنگ وەشانن  ژ 
د. نوك ردەوامب پروژە ئف وە سویدی ركخراوا دیاكونیا
كومكا دیسان دكت. پروژەی ڤی سرپرشتیا عسمت نزار
زارۆیــان) بو  ژ (چیرۆك ناڤی ژر ل ڤتیندەرك پرتوكان

وانن: ژ ھندەك خوارێ ل ئڤن
ژیر كرێ -١

سحری دندكا -٢
دەریای حوریا -٣

سور مریشكا و رویڤی -٤
ریكانب -٥

زارۆیان پرتوكن چاپكرنا بو ژ ردەوامب ی پرۆژە ئڤ و
ژر ل نوك بون. حیتو عارف د. سرپرشتیا ژر ل ئڤژی و

عسمت)ین د.نزار سرپرشتیا(
دەزگھ (سپیرز) زارۆیان) ی بو پرتوك (ھزار پرۆژێ

:دەرخستین ل خوارێ ئڤ پرتوكن وەشان چاپ ی
دەینسوران -سردەمی ١

وێ بنماال و ٢- كتك
وێ بنماال و ٣- سگ

ری دیروكب مرۆڤ -٤
ئاشتی نامیكا -٥
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سترانن كولیلكان -٦
خاتوین كز -٧

ھاتی یڤھ ژ كچا -٨
مشكان میرێ كچا -٩

گرتل ھانسل و -١٠
خوراگر سربازێ -١١

شر مشا -١٢
میرو باش شڤ -١٣

شرا ناكت ژ میرو حز -١٤
خوەر گوشت بالندەین -١٥

باران دەربارەی تشتك ھر -١٦
دڤت بژم من تشتن ل ،ردەوامب ی ژی ئڤ پرۆژە و
داھنانن و .فلكلورین و ین وەرگران رتوكپ ھمی ئڤ
چ زارۆیان بو یان ین كورد زۆر دكمن دەڤرێ نڤسرن
گردای زارۆیان، ی دەرونی زانست چ پرتوكن ھلبست
نوك تاكو كوردستاندا مژویا  د  كو بژم دشم ئز لب
ئڤرو زارۆیان، چونكی زرینترین قوناغ بو باشترین و ڤئ
پرتوكن و رۆژنام و  گۆڤار ژ پرە یا  كوردی پرتوكخانا
دێ دویــر دا ن كــدەمــ د بــاوەریــن ئــم گــرــدای زارۆیـــان
بو ژ ھبن ژی كورد نڤسرن  ین خومالی  برھمن م

زارۆیان.
پرتوكن (٨) (سعدالل (نیھاد گنج نڤیسرێ  دیــســان 
كرینئاراست دا پتر چیرۆك ئڤ ل ،دەرخستین چیرۆكان
دب ھونری چیروكا ژ داھنانا زارۆیان، بو ئاموژگاری وەك

بھرن.

گۆڤارا وەشانن ژ بناڤ یھ پرۆژەیك سڤورە گۆڤارا
سڤورە

ھمرەنگ ین زارۆیان پرتوكن (١٧) نزیك پرۆژەیی ئڤی
وان پرتكان: ژ ھندەك ڤئ دەرخستین

بیری جاھیدا كولیك  سیناریو ب مرگا -١
نازدار رۆژانن ھیڤی     سیناریو و: -٢

مسعود خالد و: یووسان    چیرۆك    ئی كی -٣
مالحمدی محمد و: رویڤی یا چیرۆك  چیرۆكن -٤
ئمین محمد سالح ھلبست بشكوژن پاشرۆژێ -٥
خالد مسعود و: چیرۆك   خشخشوك   و پیتر -٦

بیری ئحمد رەنگین     مژویلی فرھنگا -٧
خالد مسعود گوھرناسی        زانست    -٨

تیب زانست   شروان ئحمد ئدیسون     -٩
حیتو عارف و: ھیڤا شین   چیرۆك  لیگ -١٠

چیرۆك    فھیما ئیبراھیم گولفرۆش      -١١
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الپرن بــردەوامــو ب یــ ئــڤ پـــرۆژە
ئحمد ھــونــرمــنــد  و دەردكـــڤـــن رەنــگــیــن 
رادبیت پرتوكان ڤان ونن چكرنا ب بیری
چكرنا ب ژی ئیبراھیم فھیما خانم دیسان
كو بژم داوی ل دخوازم ئز .رابوی ونان
ھیڤیدارم نڤیسای مژە ژ كولینل ئف من
ببورن لمن ھبیت تــــدا كماتیك  ئــگــر
كو بــدەم ھندێ ب ئاماژێ دڤت من دیسان 
برلین ئنستیویا ل ئلمانیا ل كولینل ئف من

.٢٠٠٥ ساال ل پشكشكر

ئنجام:
كب رەنگ زارۆیان ھبونا رۆژنامگریا -
و پشكفتی جڤاكك ھبونا برفرەه، و باش

.شگ پاشرۆژەك
رۆژنامڤانیا  راستقینیا ساال ١٩٩٨ ساال -
دەركفتنا بادینان ب  دەڤــرا ل  بو ــان زارۆی

گۆڤارا سڤورە.
ژ زارۆیان، رۆژنامڤانیا یا زرین قوناغا -

دەستپدكت.  دەڤرێ ٢٠٠٠ ل ساال
گۆڤارن  و رۆژنام ١٩٩٨ ئك ١٩٩٢تا ساال -

.فتیندەركن بادینا دەڤرا ل زارۆیان
زارۆیــــان، - گــرنــگــیــدان ب رۆژنــامــڤــانــیــا

مللتی. پاشرۆژا ب گرنگیدان
ژ برھمن خومالی پرتوكن داھنان و -

دكمن. زارۆیان بو
دنڤسن ـــان زارۆی بو نڤسران نبونا  -

دكت. پیدا كڤاالتی

ژدەر:
وسائطه، فنونه، فلسفته، االطفال، أدب -١

الھیتی. نعمان ھادی
وەرگان ئیكن: لالطفال، جون تكتب كیف -٢
بو وەرگــــان سعدالدین، كاظم عرەبی: بو 

غمبار. كمال كوردی:
وریا كــوردی/ رۆژنامگری كاروانی  -٣

جاف.
كوردی/ رۆژنامنووسی چند الینكی -٤

ساح فرھادی. مح
و كـــورد مــنــدانــی ٥- گــۆڤــاری گــوگــاــی
د. پــروەردەیــی، رۆژنامنووسی سرەتای 

حوسن. ھیمدادی
ــروضــة، مــرحــلــة ال ــي ٦- ســایــكــولــوجــیــة ف

عبدالرزاق. مدحت ،(٤٤) الصغیرة الموسوعة
الموسوعة العجیب/ الكائن ھــذا الطفل  -٧

الحب. ابو ضیاء الدین د. الصغیرة/
نشأتھا ــعــراق،  ال مــن االطــفــال  صحاف  -٨

نعمان الھیتی. وتطورھا/ ھادی
سڤورە گۆڤارا -٩
كپر گۆڤارا -١٠

بنگ و زەنگ گۆڤارا -١١
زریموك گۆڤارا -١٢

ئادار گۆڤارا -١٣
خالخالوك -١٤

ھاوارێ. سر باالیی، لكولین ل نجیب -١٥
خانی، ئحمدێ بچووكان)، (نوبھارا -١٦
عبدالمجید السلفی، حمدی پداچون: توژاندن و

.١٩٩٠
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ناوونیشان ل رۆژنامدا
جمال* محمد ئا:

پشكی
پویستییكانی ل یكك وەك ناوونیشان
تایبتی گرنگییكی بابتك ھر نووسینی
و ڕۆژنــامــ لــ ك كــنشو ھــیــ، یــكــم
پیوەندیی ھــۆی تدەب چاپمنییكاندا
.واھ ناوونیشانی ھواڵ، و خونر نوان
واھ ناو وەیكلیلیچوونل ناوونیشانجیا
ھوستگیری و الینداری نیشاندەری  و

ڕووداوكدا. برانبر ل یڕۆژنام
و بایخدارە زۆر ڕۆژنامدا ل شب ئم
دنیا ئمۆی ڕۆژنامكانی ل گرنگ بشكی
ھواكان ناوونیشان بۆ ریكن كخ بوەوە
توژینوەیكی لرەدا ئمش بۆی دابنن،
ك كردووە گرنگ باس ئو لسر كورتمان

دت. پك بش س ل
سرچاوەدا ھندك ل ناوونیشان دیارە
یوش دوو ئو بۆی ھاتووە، مانشت ب
نگۆڕینیشی ل مبست بۆی، دەھنین بكار

سرچاوەكانوە. ل وەرگرتن
ترخان توژینوەكمان یكمی بشی
گوزەركردنكی و پناسكردن بۆ كردووە
بشیدووەمیشمان بابتدا، ئو بسر خرا
جۆرەكانی و پكھنر بۆ كردووە ترخان
بشی ك كۆتاییشدا بشی ل و ناوونیشان
بارەی  ل گرنگمان خاكی چند  میس
خونر بۆ ك ڕوو، خستۆت ناوونیشانوە

بیزانت. ویستپ توژەریش و

ناوونیشان پناسی
ل نــاوونــیــشــان  :(Title) ــیــشــان ــاوون "ن
كۆم بو یان دە تاك بو ڕۆژنامدا
دەكوت پش ك دەوترت دە دیاریكراوە
ھگری و ڕۆژنامنوسییوە بابتكی ھر

دەبت"١". خۆی بابتكی ناوەڕۆكی
مبستی گرنگترین پوختی "مانشت
ڕۆشن و ورد كبشوەیكی یكشب
ویستپ مانشت تر بمانایكی ڕوو، تخراب
بگینت"٢" مانا وش زۆرترین  بكمترین
و دیاریكراویی و وكستی سربخۆیی
پوختی ھربابتك، دەداتــ تایبتمندی
كتباب پكھنرەكانی شب گرنگترین
مانا ـــن ـــری زۆرت مــتــریــن وشـــكــبــ ــ ــۆی ب
خونر و دەردەبت كتباب ناوەڕۆكی

ڕادەكشت"٣" خوندنوەی بۆ
ــــــك لـــــئـــــامـــــانـــــجـــــكـــــانـــــی ــــــ ــــــك "ی
جیاوازەكانی تباب مانشت،جیاكردنوەی
دروستكردنی لیكترو گۆڤارەكان ڕۆژنامو
خوندنوەی و  ھبژاردن بۆ  ئاسانكاریی
بین دەكــرێ دیك بمانایكی ..  كتباب
نیشانكانی وەك سردەمدا، لم مانشت
كڕنمایی ـــ وای ــام شــق ســـر ڕیــنــمــایــی 

دەكات"٤" شوفرەكان
و بت ئاشكرا پویست ڕاشكاو و "مانشت

ڕابگینت"٥" بڕۆشنی كواھ پیامی
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بمانت ئگر سرەنجام ھدەھنجین، للیدەوە مانشت
مانشت دەین: ئوا ڕوو، ینبخ (لید) پناسیك دەربارەی
برەو كخونر  كورتدا زۆر  لڕستیكی  لیدە پوختی 

دەكات"٦" كش كواھ
مانشت  كــ كــاتــ ھــواــ.تــنــانــت بنمای  "مانشت 
خاوەنی مانشت ویستپ دەنووسین، " وت "گوزەرەوەی

بت"٧" دەسنیشانكراو مانایكی

ناوونیشان پكھنرەكانی و جۆر
و كــردنــی جـــۆر پــۆلــــن ھـــریـــك لــ ســـرچـــاوەكـــان
ب كردووە، باس شوەیك ناوونیشانیان ب پكھنرەكانی

جۆر دەكرت س دابشی كورتیش ناوونیشان
 ــ ــی ــشــان ــی ــاوون ــون ئ ســـرەتـــایـــی:  نــاوونــیــشــانــی ١ـ 
پ بابتكی یان كواھب تایبت كناوونیشانكانی

ئامادە دەكرێ.
كجخت  یوناوونیشانئ سـرەكی:  نـاوونیشـانی ٢ـ

دەكات. كتباب یان كواھ ناو دی گرنگترین لسر
كـــدوای یناوونیشان ــو ئ الوەكـــی: ناوونیشانی ٣ـ 

. دەدات كباسب ودرژە دت سرەكی ناوونیشانی
ناوونیشانی ل جگ دەكرێ باس و كراوە تبینی ئوەندەی
بۆ ھواڵ ناوونیشان ل چاپمنییكاندا جۆر سرەكی چوار

لوەردەگیرت. سوودیان
بپیتی   :(Main head line) سرەكی  ناوونیشانی  .١
و دەنووسرت ھواڵ لناوەڕۆكی جیاواز فۆنتی گورەترو
لگڵ تواوی پیوەندییكی دەب و یكتباب ناوونیشانی

ھبت. ھواكدا ناوەڕۆكی
 ك كورتن ڕستی ناوونیشان (kicker): وشو ٢. سرە
وردتر فۆنتكی ب سرەكییوە. ناوونیشانی سر وندەك
فرمانیان ناوونیشانی سرەكی دەنووسرێ. زۆربی كات ل

سرەكین. ناونیشانی تواوكری و نیی تدا
دیارە  ناوەكیوە ل ناوونیشان (deck): ھروەك ٣. ژرە

ناوونیشانی ژر تودەك
سرەكییوە.

و  الین دەرخستنی بۆ ك كات :(subtitle) ٤.سپۆت یان
ژرەناوونیشان و سرەناوونیشان ھواك ڕەھندەكانی
لخۆوە گرنگی شتی چندین ھواك یان نبت، بس

سپۆت. بر یندەب پنا وكاتئ گرتبت،
ھواڵ لناوەڕۆكی گورەتر بفۆنتكی گشتی بشوەكی
دەكرێ ژر ژرە ناوونیشانیشوە، تودەخر دەنووسرت

سـرەكی: نـاوونیشـانی
كجخت یوناوونیشانئ
ناو دی گرنگترین لسر
كتباب یان كواھ

دەكات

*      *      *

الوەكــــی: نــاوونــیــشــانــی
كدوای یناوونیشان ئو
دت سرەكی ناوونیشانی
. دەدات كباسب ودرژە
كراوە تبینی ئوەندەی
ل و بـــاس دەكــــرێ جــگــ
ســـرەكـــی نــاوونــیــشــانــی
ل ناوونیشان جــۆر چــوار
ھواڵ بۆ چاپمنییكاندا

لوەردەگیرت. سوودیان

،،

،،
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ھبت. سپۆتكی چند ھواك
یان  درژ ھوای ل :(subhead) الوەكی ناوونیشانی ٥ـ
كاتك بكاردت.  وتاریش، تنانت گفتوگۆ یان ڕاپــۆرت 
بۆ دەنووسین، مژووی گانوەی بشوەی ھواك
بر  یننادەبپ بكینوە جیا لك بابتكانمان ی ئوە 
بشوەی الوەكیان ناوونیشان ئم الوەكی. ناوونیشانی
خونر دەكــن كــوا فرمانن ب كورتی ڕستی گشتی 

. دەست پدەكات بكات بابتكی نوێ ھست
ب كردن پۆلن ئم  تردا سرچاوەی  ھندك  ل بم

وەك: ،یدیك شوەیكی
گرنگترین  كــ مانشتك یــاخــود ــی:  ســرەك مانشتی

ڕوو. دەخات كواھ ناوەڕۆكی
مانشتی  سرو ل ك كتمانش سرمانشت: سرمانشت،

بچووكتر دەنووسرت. ب فۆنتی و سرەكییوە دادەنرت
دوای  گشتیی شوەیكی ب ژرمانشت ژرمانشت: 
دەنووسرت، بچووكتر فۆنتی ب و دت سرەكی مانشتی
مانشتی ــری ــواوك ت ــرێ ــوان دەت كترمانشژ بابتی 

بت لوان. سربخۆ یاخود و سرەمانشت سرەكی و
ــــژەو  در كــــــواھـــ ــك جـــــاردا ــد ــن ــھ ــت: ل ــشــ ــان الم
پوختیك لــخــۆگــرتــووە،دەكــرێ ھمچشنی بابتی 
وژرمانشت، سرەكی مانشتی دوای لبابتگرنككانی

. ڕوو تبخر سربخۆ ڕستی بشوەی
ناوونیشان ك بوە دەكن سرچاوەكان ئاماژە ل ھندك
ناوونیشانی (مانشت، بۆ دەبن دابش ڕۆژنامنووسیكانی
ڕوو: یندەیخ لرەدا وەك الوەكی) ناوونیشانی سرەكی،

كلالپڕەی  یورەیگ پیت كورت ڕست ئو مانشت: ا.
لوشی ـــ زاراوەی ئــم دەنوسرت، ڕۆژنــامــدا یكمی 
سرقۆی كبمانای ھاتووە فرەنسییوە ی (Manchette)
و ئاشكراییو دەربارەی پی دەرخستن دت، مبست كراس
بالی پلیك بایخداری و گرنگ بابتكی یان ڕووداوو

دەنوسرت. ڕۆژنامكوە
یان  تایتب جاریش  ھندێ سرەكی:  ناوونیشانی ب.
دیاریكراوە ھربابتكی ناوونیشانی ناودەبرت، سردیش
ناوونیشانكی ھگری بابتك ھــر واتــ لــڕۆژنــامــدا،
ئامانج و مبست بیرو ھگری ك بخۆیتی تایبت
سری تدەچ یكم وستگ كخونر وناوەڕۆككیتی

ببابتنوسراوەكاندا. خونرە گیاندنی دەروازەی و
بك یانو دئ (Subhead) الوەكی ناوونیشانی پ.
گورەتر و سرەكی  لناوونیشانی بچووكتر قبارەیكی 

ســــرمــــانــــشــــــــت:
ــــت، ــــ ــــش ــــان ــــرم س
سرو ل ك كتمانش
سرەكییوە مانشتی
فۆنتی ب و دادەنرت
دەنووسرت. بچووكتر
ــــت: ــــشــــ ــــان ــــرم ژ
بــ ژـــرمـــانـــشــــــت
دوای گشتیی شوەیكی
دت سرەكی مانشتی
بچووكتر فۆنتی ب و

دەنووسرت

،،

،،
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لنوان بگكانی كتباب لقبارەی فۆنتی
. دەنوسرت دیاریكراودا بابتكی

ناوونیشان كرد باسمان ئوانی لگڵ
چشنكانی ھی و دەكرت چشنكی چند

بۆ: بكین دابش ھواڵ ناوونیشانی
(وەسفكردن): باسكردن ناوونیشانی ١ـ

لئفغانستان). توندتیژی (ڕووداوی وەك
(زیاد وەك برواركردن: ناوونیشانی ٢ـ

وبرزبوونوەی نرخ). كردنی باج
وەك   :(كــورتــ) پوخت ناوونیشانی ٣ـ
ئامادەییدەرچوون ل (نزمبوونوەی ڕژەی

گشتییكان)
وەك :كواھ ناو بگی ناوونیشانی ٤ـ
بندە نــاوەڕســتــدا ــارامــی لــڕۆژھــتــی (ئ

. بچارەسركردنی كشی فلستینوە)
ـــــارەی ــــ ب ل چــــنــــد خـــاــــــكـــی گــــرنــــگ

ناوونیشانوە
ھواك بۆ ناوونیشان نووسینی كاتی ل

بكرت: خاك چند ڕەچاوی دەب
ھبژاردنی ل بت  خك  ھــاوكــاری ١ـ 
ھموو ئو دخوازی خۆی لناو ڕۆژنامی

كھن. ڕۆژناماندا
جودا لك ڕۆژنام جیاوازەكانی تباب ٢ـ

بكاتوە.
بدات الپڕە. ونموودك جوان بت ٣ـ

پیامك وش وجوانترین بكمترین ٤ـ
بگینت.

تدا پارتكانی و ڕیكخراو كورتكراوەی ٥ـ
لجیاتی لناوونیشاندا  :نموون بۆ  .بن

. UN ننوسرێ یكگرتووەكان نتوە
ڕساكانی  ویستپ خانشدا ئو لگڵ
ك بریتین بكرت پیەو نووسینی مانشت

:ل
بــابــتــی لــگــڵ ــویــســتــــت پــ١ـ مــانــشــ

بت. و گونجاو ھواكدا، ھماھنگ
زاراوە ویستپ مانشتدا لنووسینی ٢ـ

بكاربھنرت. شیاوەكان ئاشناو
ئاشكرا وردو ڕۆشن ویستپ مانشت ٣ـ

بت.

ویستپ گشتی  بشوەیكی مانشت  ٤ـ
گرتبت. لخۆ كاری

ــارە دووب لمانشتدا وشــكــان نابت ٥ـ 
ببنوە.

بت كورتتر ھتا  مانشت "لید" وەك ٦ـ
باشترە.

خاڵ دانانرت . ٧ـ لكۆتایی مانشتدا
ھندك كرد  باسمان خانی لو جگ
نووسینی ــــارەی ب ــ ل ھـــن گــرنــگ  خــاــی 

ئوانیش: ناوونیشانوە،
دوای ناوونیشان میشھ ھوبدەن ١ـ

بنوسن. ھواڵ نووسینی تواوبوونی
ھــبــوو، لــیــدی ــان ــكــت وار ھــگــــ ٢ـ ئ
وەرگــرن ھـــواڵ لیدی لــ دەتــوانــن ســوود
لیدی ئگر بم ناوونیشان، بۆنووسینی
بخوننوە  كواھ ھموو  دەبــ نبوو

بنووسن. ناوونیشان ئوجا
ھبژرن. ومانادار كورت ڕستی ٣ـ

ھواڵ ناوەڕۆكی لگڵ ناب ناوونیشان ٤ـ
.گونجن

لناوونیشانی پرسیاری، تادەكرێ خۆتان ٥ـ
بپارزن. ڕستی خراپ و ئمری

دروشــمــی ـــواژەی ـــدەســـت ل ــان  ٦ـ خــۆت
. یپارزن

یان رۆژنامنووس  لسر ویستپ  بۆی
ویستپ دەكن كار بوارەدا لو كسانی ئو
بپارزین وشكان بوونوەی لدووبارە خۆ
و داننن پرسیار شوەی  ب مانشت و
تمومژاوی نــاڕوون زاراوەی وشو ناب
لگڵ بـــم بكاربھنرت، خونر بــۆ 
وابكاربھنرت كبالی پیتی وەشدا نابئ
وسرنجاكش بــن ئاسایی خــوــنــرەوە
زۆر مانشتدا م لكی یوش چونك نبن،

.گرنگ
مانشتكان نــابــكــ دەوتــــرێ كــاتــــك 
ناكرت تۆ  ك وەیئ لبر بن، پرسیاری 
یكمین بكیت، خونرەكت ل پرسیار
بكارھنا پرسیاریتان مانشتی ك جــار
ك دت مشكدا ب پرسیارەی ئو خونر
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ناوونیشان ل رۆژنامدا

خۆ دەكرت، من ل پرسیارەك بۆچی ئایا
كتمانش پرسیاری وەمی نیتوانی ئگر
و دەپچنت پیوەندی لگڵ ئوە بداتوە،
بدەر شتی بم ناخونتوە، بابتكتان
بالی یھ ئاراوە،جار تد ئمش بنمای ل

. نادیارن پرسیارەكان ئمشوە وەمی

ئنجام
و ھــواڵ گرنگی بشكی ناوونیشان ١ـ 
بابتك ھیچ ،كاننووسییرۆژنام تباب

نابت. ناوونیشان ب
ناوونیشانوە دەتوانت ل ڕی خونر ٢ـ
دوایدا ب ت كوبك بابتانی دەست ئو

دەگڕت.
شونی یان ناوونیشان بپی مانشت ٣ـ
تدەیدر ئو قبارەی فۆنتی و بكارھنان
ناوونیشانی جۆرەكانی ئمش دەگۆڕت،

ئاراوە. ناوەتھ
پی ب جۆرەكان بۆ ناو بكارھنانی ٤ـ

دەگۆڕن. شون و كات
ناوونیشانی تنیا خكی زۆری بشكی ٥ـ
بۆی دەخوننوە،  رۆژنــامــكــان و گۆڤار 
سیمدا بشی ل خانی ئو رەچاوكردنی
دەدات خونر ھانی كردووە پ ئاماژەمان
ویستیشپ و بابتكان خوندنوەی بۆ
پیەویان وردی ب رۆژنامنووس لسر

بكات.

سرچاوەكان
ــن)، ــادی ــھ ب ئــحــمــد (مــــال ــن ــادی ــھ ـ ب

.٢٠٠٦ ھوانووسین،
ــری ھــون ـ دانــــا حــبــیــب كـــركـــووكـــی،
ئــحــمــد، ســمــیــرە و: رۆژنــامــنــووســی،
و بوكردنوەی دەزگای توژینوە دھۆك،

.٢٠٠٨ موكریانی،
دەروازەی ــــادی، ــــاب ئ حـــاجـــی رەزا  ـ 
مــحــمــد، كــــارزان و: رۆژنــامــنــووســی،
پخشی سردەم، و چاپ سلمانی، دەزگای

.٢٠٠٥ ،(٦٤) گیرفان كتبی

بنماكانی نووسینی وەلی، ربوار كریم ـ
و ــنــوە تــوــژی ھـــــواڵ، دھــــۆك، دەزگـــــای

.٢٠٠٨ موكریانی، بوكردنوەی
چشن ئدەبی حوسن، ھڤاڵ ئبوبكر ـ
رەنگدانوەیان و رۆژنامنووسییكان و
ژین، بنكی سلمانی، ــن"دا، ژی و "ژیــان  ل

.٢٠٠٧

ڕۆژنامنووسییكان  و ئدەبی شن١ -چ
ل١٧٩

ل٦٩ ڕۆژنامنوسی دەروازەی - ٢
ڕۆژنامنووسییكان  و ئدەبی شنچ - ٣

ل١٧٩
ل٧٠ ڕۆژنامنووسی دەروازەی - ٤
ل٧١ ڕۆژنامنووسی دەروازەی - ٥

ل٥٧ ھوانووسین - ٦
ل٧١ـ٧٢ ڕۆژنامنووسی دەروازەی - ٧

ل٤١ رۆژنامنووسی ھونری - ٨
ل٨٤ـ٨٧ ھواڵ نووسینی بنماكانی - ٩

ل٧٢ـ٧٤ ڕۆژنامنووسی دەروازەی - ١٠
ئدەبیوڕۆژنامنووسییكان  شن١١ -چ

١٨٠ـ١٨١ ل
ل٤٢ رۆژنامنووسی ھونری - ١٢

ھواڵ ل ٨٣ نووسینی ١٣ - بنماكانی
ل٧٠ـ٧١ ڕۆژنامنووسی -دەروازەی ١٤

ل٨٨ ھواڵ نووسینی -بنماكانی ١٥
ل٥٧ -ھوانووسین ١٦

رۆژنامنووسیی ل دبلۆم *



وستكی
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ژمارە دیاریی

ناوخۆش سالمی بۆ خۆش ژیانكی
و مشت جگای رۆژنامنووسان ئوەی الی
نرنیشی كاریگریی زۆرجار تنانت نیی م
كاری  دەب رۆژنامنووسیی  پشی  لسر 
ھموو بگومان ،چاپ ھی و ھگری
ئو دەزان كارام لزان و رۆژنامنووسكی
ھموو ل رۆژنامنووسیی كــاری الینی

پیشی قورسترە. ئم كارەكانی دیكی
و سنگ بپی (رۆژنامنووس)دا، ل مئ
ببش بوارەك ڤایرۆسی لم خۆمان شونی
شوتانمان الیــنــوە  لــم جــار ھموو نین. 
و وش ھندێ دەبینین زۆرجــار پدەكرێ. 
ل لــوێ لرەو مبست بب دەســتــواژە
دەشون، بم یان دەپڕن، شونی خۆیان
دی بگڕین لــ نــھــاتــووە لــ وای  قــت 
تخراب گومان یــان ،ەنجب ل كسمان

.كارەك بۆ دسۆزیمان سر
رابــردووی ژمــارەی ل ئمجارەیان بم
(نـــــــوزاد بــابــتــــكــی گـــۆڤـــارەكـــمـــانـــدا
بــداخــوە ــۆوە، كــلــھــووڕی)مــان بــوكــردب
(نووسر)، وشی ھر نك تیایدا دەبینین
(سالم پاڵ ناوی ل ل دەستنووسكدا ك
 كوش بكو پڕیوە، ھبووە، ناوخۆش) 
مئ نویستراو، وشیكی بۆت و پڕیوە
و كــتــبــابــ نــووســری كــ دنیاین  لـــوە 
دەزانن سالمیشوە، مامۆستا ب خونران،

بم ،ستبم ب چاپی ھیكی مئ ك
لسر زیاتری روونكردنوەی دەكین حز
یكی مانگی  ل خۆی كاتی  بین و بدەین 
بدەست گیشتبوو ئو بابتمان ك ٢٠٠٩دا
ل گۆڤارەكمان دامزراو بكارمندكی تازە
ــمــۆكــش ئ تـــاوەكـــو ـــوو، ـــردب ــمــان ك چــاپ
نـــووســـری ــووســ ئــســــیــیــكــی ــن دەســت
بم پاراستووە، خۆمان الی بابتكمان
تایپكردن بسر زۆر ماوەیكی ئوەی لبر
و تپڕیوە بابتكدا بوكردنوەی و دواتر
ك تایپكراوەكانیش، تباب رەشنووسی ھموو
فوتاوە، كراوە، لسر ھبژری خۆی كاتی
(رۆژنامنووس)،  سرنووسری وەكو بۆی
بناوی ھر دەزانــم، بگوناھبار خۆم  تنیا
كارەكانتان ســالم كاك دەم: خۆشموە
رۆشنبیری بواری خزمتكردنی بۆ مئ الی
پنجشتان ج برچاوترە، لوە نتوەكمان
وش ب وای پمان بۆی دیارە بوارەك بسر
و ناگرێ گرد دتان وا دەستواژەیكی و
پیان ك كسانن لو ئو مئ الی دەشین

سوپاس. و (سیماھم فی وجوھھم) بگوترێ

نزەنگ بدولع
٢٠١٠/١/٢٤

ئاگاداری
خــوارەوە ئیمیلی بم دەتوانن لمودوا دەكین تۆژەرانمان و خونر ل داوا

بكن: پوە پیوەندیمان
E: rozhnamanoos@yahoo.com
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خاڵ محمدی شخ لالی جاران رۆژنامنووسییكانی بنما ئاكارو

جاران رۆژنامنووسییكانی بنما ئاكارو
خاڵ محمدی شخ لالی

شخانی عبدولوەھاب ئا:

و ھداوە سری رۆژنامگریی كوردییدا، قزەون، ل بواری نیمچ دیاردەیكی دواییدا ماوەیی لو
،ندەنو خۆی ناشایستدا و جناب قسی و ھشاخان پدا زبرو زمانی ل ئویش سندووە، پرەی
كۆمیتیشی دابونریتی  بكو  رۆژنامگریی ئخالقی  سنووری ھر نك رادەیــ یشتۆتگ كار

بزاندووە.
و ھاتوون بدەنگ لی كوردستانی رۆژنامنووسانی سندیكای و پیوەندیدارەكان نالی بۆی ھر
بو ئامانجی بستووە، دیداریان بۆ و كۆنفرانس چندین و برەنگاری بوونتوە جۆرەھا شواز ب
دیاردە ئم بۆ سنوورك و بدۆزنوە بۆ گونجاویان چارەسری و بكن نیشان دەست ھۆكارەكانی
بۆ كوردستان پرلمانی لالین ك مترسییوە بخات ئازادیی ئو ریكخ كوا دابنن، زەونق

دابینكراوە. كوردی رۆژنامگریی
سرەكییكانی ئامانج ھرە پیرۆزە، ل پیامكی ھگری بھموو جۆرەكانییوە یاندن كراگ بگومان.
ئم گیاندنی .كانراستیی گیاندنی ھروەھا گشتی، رای دروستكردنی و كۆمڵ تاككانی پگیاندنی
ورووژاندنی ل دوور و زانستی كاری ھروەھا ھمن و و خۆش پاراوو بزمانكی پویستی پیامش

.یجناب
راگیاندن بسوودی كۆمگا ھۆشیاركردنوەی و یامپ ئم برجستكردنی زدەتر بمبستی جا.
مژوو بۆ پنا گۆڤارەكمان پشووتری ژمارە (١٨)ی بۆ بوو باش خۆی پمان كاتی و رۆژنامگریی،
ھدەینوە گالوژ گۆڤاری (٧)ی سای ژمارە (١)ی الپڕەكانی و بگڕینوە (١٩٤٦) سای بۆ و ببین
تیایدا ك بخینڕوو سرەوە ناوونیشانی ئو لژر خاڵ محمدی شخ مامۆستا نووسینكی و
 ك وەدایل یجاڕنام ئم گرنگی پكھاتووە، (٢٠) خاڵ ل و بوكردۆتوە جاڕنامیكی خاڵ مامۆستا
ل پیامی چۆن سردەمدا لو كوا دەكاتوە روون بۆ ئوەمان و نووسراوە ساك لموبر (٦٠)

رۆژنامنووسیی پناسكراوە. چۆن و رۆژنامگریی گیشتوون
مامۆستا نازانین نیخونینوە. تا چونك ،یجاڕنام ئم وردەكارییكانی نو بچین زیاتر نامانوێ مئ
رۆژنامدا گۆڤارو ســوودی بــواری ل زانستییان و ژیران و وەستایان چند خاڵ محمدی شخ 
دووبارە خمی (رۆژنامنووس) ژمارەی ھاوكارمان بۆ ئم شخان)ی (عبدولوەھاب كردووە، گوزەری
شخی (جاڕدانی ناوونیشانی: لژر و كردووینتوە كۆڵ ل خاڵ)ی (شخی نووسینوەی بابتكی
بۆ دەڕخسنین بوار بۆی نووسیوینتوە. بۆ ١٩٤٦)دا سای ل رۆژنام گۆڤارو ككی لمڕ ل خاڵ
پداچوونوەیك و لوەرگرن سوودی ئیمۆ. تا راگیاندنكارانی وانیك بۆ تبب ھیوایی بو كجاڕنام

بن. رۆژنامگری پیرۆزەكی یامپ پابندی و بكنوە ھسوكوتكانیان رەفتارو بۆ
ئگر نووسیوە، بابتكی بۆ ئــامــادەكــار ك  یی(كیشپ) ئــو و كجاڕنام دەقــی ئمش
بابتكمان مئ وەیئ لبر ئوەیان نكردبتوە، تكی كتباب نووسینوەی لگڵ (پشكی)یكش
ل زیادكردنی جگ دەسكارییكمان، زیادەو ھموو كردۆتوە ھبژر براوورد كییسئ دەق لگڵ
داناوە،  وانك دوو لناو  بۆی ئویشمان و ئامادەكارەوە  لالین وشیك سر چند بۆ (ت) پیتی

.خی خاش نووسینوەكی دەقی و (پشكی)یكی ھاوكارمان ئمش دەقی
سرنووسر) (جگری
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 شخمحمدیخاڵلژمارە 
سای گالوژی یكی گۆڤاری
جاڕنامیكی ئــازیــزدا.  (٧)دا 
بوكردۆتوە خادا (٢٠) ل
سرەتا (بــكــورتــی)دا لگڵ 
بوكردنوەی ساتی و كات
،گرنگ زۆر یجاڕنام ئــو
(٤٠)دا ســانــی لــ چــونــكــ
عیراق و كوردستان خكی
نخوندەواربوون زۆربیان
سوود نــك رۆژنــامــنــووس،
جــاڕنــامــیــدا ــم ــن ل ــرت وەرگ
دیكوە لالیكی لالیك، مئ
پكردنی درك  و  زیـــرەكـــی
ئوە نخا بم خاڵ شخی 
ویستوویتی  ك دەردەخـــات
لم ســـوود رۆژنــامــنــووس
مودای و وەربگرێ خا (٢٠)
ل رۆژنامنووسی بیركردنوە
بــكــات، ـــدا فـــرەوانـــتـــر ـــوردی ك
یــكــجــار ــكــی كــار ــ ــم كــ ئ
،ورەیــیــگــ و بـــرزو پــیــرۆز
سردەم ئو دونیای چونك
و پشكوتن ل بــووە خای 
خوندەواری فرە و ھوشیاری
ســردەمــی تكنلۆجیای و 
ســاتــی و كـــات لـــم ئستا 

وەیبیركردن جــۆر (١٩٤٦)ئـــــم ســانــی
لزان و زیرەك خای شخی ل ھر مگر

بوەشتتوە. ئدیب و
الینی زۆر خادا (٢٠) لو خاڵ شخی
و ئدەبی و زانستی و ئابووری و سیاسی
ورووژانــدووە، رەوشنبیری و كۆمیتی
بم پابندبن رۆژنــامــنــووســان  ــ دەب  كــ
خاكاندا كۆتایی  ل لــوەش  جگ ،نخا
و دەكــا بــاس خــاس فــرە بابتكی دیسان 
(بــكــورتــی) چند  ــ دە كــ ـــنـــدەورووژ
مانا ــ پ و فــیــانــلــســفــ زۆر  رســتــیــكــی 
و رۆژنام گۆڤارو سوودی  ل دەنووست

لم ھریك دەكــرێ ك رۆژنامنووسیدا
سر باسكی تبكر خاڵ رستانی شخی
فلسفیكی وەك  یــان  رۆژنــامــنــووســی
ل خاڵ محمدی شخ نووسینی گورەی
ئمۆ رۆژنامیكی و گۆڤار ھر سرەتای
ل بر ساڵ (٦٠) ك چونك بنووسرتوە،
كچی نووسراونتوە،  رستان ئو ئستا 
تحیكم پ و مانا پ ئیدیۆمكی ئستاش
بۆ گــۆڤــاردا و ــواری رۆژنــامــنــووســی ل ب
(ھاودەمكی  رۆژنام گۆڤارو دە نموون
و  گرنگ چند یرست ئم باك)  بی ئازاو
ھدەگرێ ئمۆش ك مانای و بایخ پ
یرست ئـــم ــســر  ل ـــك  ـــڕەی الپ چــنــد 
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بنووسرتوە.
ب ك خا شخی بابتكی دەقی ئمش
رۆژنام)بووە: گۆڤارو (ككی ناوونیشانی

بۆ شتكن چاكترین ــ ــام رۆژن گــۆڤــارو
ب خـــوی ــ ل ــكــۆمــ بــــداركــردنــوەی
لگ ھــۆشــیــاركــردنــوەی بــۆ وە  ھۆشیی، 
وە نخۆشی، و دەرد  ب تووشبووەكمان 
و پگیاندنیان بۆ مامۆستایكن باشترین
ژیــان، پۆپی چ ســر بۆ سرخستنیان 
ب گیشتنیان بۆ رگایكن نزیكترین وە
بۆ ھۆیكن یكمین وە  ئامانج، و ــاوات ئ
،خراپ چاكو ب الوان ئاگاداركردنوەی 
رۆژنامانش و گۆڤار ئــو ك نــخــوازەال
ـــســـۆزی ــی د ــك ســــ ـــد ك لــــ الیــــــن چـــن
بیری خــاوەن ییریی، ژ نیشتمانپروەری،
دیدەی جیھان خووی، و رەوشت ب برزی
چاودریی دەرھــاتــووەوە قای،  پوختی،
و ئــم بــپــارەی وە بخرێ، بكرێ و رــك
و ئایین پویستانی و نختن ھڵ ئو
راستت ئگر نفرۆشن، خۆیان نیشتمانی
گۆڤارو قازانجی  و كك  باسی  ل ئــوێ
نازانن ،كول قم و الڵ زمان رۆژنامدا

چی بنووسن: بن و چی
ل كــ یـــرۆژنـــامـــ ١- ھـــر گــۆڤــار و
و رەوەشت باسی خۆیا ستوونی رووپڕەو
ئیان بیك یك وە خووی جوان ئكا(ت)،
لسر مردومی ھانی ھان رازنتوە
یك وە  ئكا(ت)، بدخوویی وەباسی ئدا
جو و  ئژمرێ ھــڵ  بۆ زیانیت بیك

ل ئكا(ت). گیری مردومی
باسی  ك یــرۆژنــامــ و گۆڤار  ھــر   -٢
و كك ل وە ئكات، خوندەواری و خوندن
كسكی ھموو پیشانی و ئدوێ قازانجیان
برزیی خۆشبختی و خۆشی و ك ئدا(ت).
و خوندن ب گلك ھموو سرفرازیی و
ھیچ خوندن بب وە خوندەوارانیوەیتی،
باسی مــرام نــاگــا(ت)، ھــروەك ك بلگ
ئكا(ت) نخوندەواریی و نــادانــی زیانی
نزان نادانكی ھموو ك وەھا برەنگكی

تی بگا(ت).
ھموو ك یرۆژنام و گۆڤار ھر -٣
،شكئ ترازوودا ل (علم)ك زانین، جۆرە
گرانی  و سووكی  ئكا(ت) و وەبـــراوردی
تا ھیچ كس(ك)  ئدا(ت)، زانین پیشان ئو
ھیچ زانینكی ل خۆی  مایی  گران ژیانی
بزانینكی وە ــكــات ن بــخــت پــووچــا  و 
زۆری بھرەیكی  ك  ب خریك وەھــاوە

وەربگرێ. ل
بتوان ك یرۆژنام و گۆڤار ھــر  -٤
بوون لگڵ خریك ك بگینت ردوم تم
وە ،ویستپ (صنعت)یكا پیش جۆرە ھموو
پیشگر بپیشو برەودان بب گلك ھیچ
لژر میشوە ھ خۆشی نابت، گوزەرانی

دێ. نقی دا ھژاریی باری
وتاری ب ك یرۆژنام و گۆڤار ھر -٥
دی خــۆی رەنگینی گــوفــتــاری و  شیرین 
دەست دەستی وە بــكــا(ت)، نــرم  دــرەقــان
دەومندو و ھان ھانی بكاتوە قوچاوان
خانستخ كــردنــوەی بۆ بــدات پـــارەدار
و مزگوت دروستكردنی و قوتابخان و
و لقوماوان و ھــژاران دەستگرتنی پرد، 

تر. چاكی شتی ھزاران
بنووسین ك یرۆژنام و گۆڤار ھر -٦
باووباپیران ئازایی مژووی گانوەی و
مردیی شرینقی  وەچكانیان و نوە  بۆ
دەماریان، و  شــاڕەگ ل بدات نبردیی و 
تنپروەریی ترسنۆكی و تمیی كــای
و دلــــریــی وە ئــاگــری ــبــریــان، ــ ل داكــن
دەروونیاندا و دڵ ل نگیرسھ پیاوەتی
ئازایی بپۆش زری و قغان چك و وە

پیان.
بیك یك ك یو رۆژنام گۆڤار ھر -٧
بكات، زانینك جۆرە ھموو ككی باسی
بدا(ت) چ  لسر مردومی ھانی ھان وە
چ وە دا، زەویــی  نقشی و  جغرافی  ل
و ئسترەكان  خواردنی  خول  و چرخ  ل
بارزگانی و كشتوكاڵ ل چ وە ھاتووچۆیان
ركخستنی وتا، وە و پیش ل چ وە دا،
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وە ،ناوما ركخستنی و پزیشكی ل  چ
رۆ و گیاندنی پ و پروەشوپی ل چ

جگرگۆشدا.
مژووی ك یرۆژنام و گۆڤار ھر -٨
ـــردوو راب گــالنــی جـــوان و رەنــگــاوڕەنــگــی
بشی ســیــاســت خـــاوەن بــگــــــتــوە، تــا
زاناو دانایان بقد وەرگــرێ، وە ل خۆی
خاوەن و بازرگان بھرەمند وە لی خۆیان
 كی وە ببن پزیر)  (پند لی كشتوكاڵ
لی تایبتی چاوكی ب كۆمش یكی
گلی ئو ئگر بگن، تی و وردببنوە
برزی زیندووی گالنی ل خاوەن مژووە
مایو گوزەرانن، ئوا ك خۆشی خۆشبختی
ئوان ری و ئمانیش بدۆزنوە ھۆیكی
ل بۆ بكو برەو بیان بدەنوە وە بگرن،
مردووی گالنی ل ئگر و پشكوتنیان،
وە لونـــدووركـــ ــوا ئ پــاش كــوتــووشــن
مایی ل بكن پارزگاری وە پیەوییان

مردنیان. ئو
بانگی ك یــرۆژنــامــ و گۆڤار ھــر   -٩
دادپرسی،  بكا(ت) بۆ دادڕەســان و حاكمان
دەســت لــ ســكــا وە لــ زمـــان كــۆمــــوە
لسر وە پردە بكات، كاربدەستانی خراپ
وە ھڵ گرێ، خواردنیان و برتیل وفف
وە چاو، پش بخات كۆم ناھمواری حالی
و كاربدەستكان گورە گوچكی ب بیدا
بن بدەم زووبزوو تا سرۆك مزنكانا،
دەم ل وە بگن ب فریایان، وە ھاواریانوە

بیانسننوە. ھار گورگی و سگ
میشھ ك یرۆژنام گۆڤارو ھر -١٠
گوفتاری وتــارو وە زیندوو مــردوو زبانی
نووسینی و رەوان  وشــی وتــو  جـــوان،
وە بوبكاتوە، نوترز شوەی بــرزو،
بــكــا(ت) و  ون نــاقــۆالش ــی وت ــرە ــرە ب ب
گیاندار  زمان(ك) وەك ھر چونك ،نبیمر
بمردوو بن ل مردنا زاووزێ ل میشھ

ئژمر(د)رێ.
بب كــ یــرۆژنــامــ و ١١- ھــر گــۆڤــار
بگانان چــاوی پش  ل جیھاننما  بجامی

خۆی و برزیی بجوانیی گلكی، وە بۆ
لناو بۆیان بكات باش چاووڕاو(دعای)ی

ترا. دەوتانی
ب كــ ــ ــی ــام رۆژن ١٢- ھــر گــۆڤــار و
پیدا خوندنوە ئارەزووی خۆی ركوپكی
خوندەوارانی ــازە ت و بقوتابیان ئكات
تــمــاشــاكــردنــی و ھــۆگــری وە   ،ــ ــ ــۆم ك
ووردبــوونــوە لگڵ  ئكات  نووسراویان

لی.
برامبر ك یرۆژنام و گۆڤار ھر -١٣
وە ،ب ئامادە  بگانان تشری و بتوانج 
یا گلكی گرت بگانیك پالركی ئگر
گب ب زۆر جوان بسرا سپان، ننگكی
بقنگوە وە بخاتوە، درۆی ب نیشان و

كندەنوە. بیخات
ئندامی ك یرۆژنام گۆڤار و ھر -١٤
ب و كۆبكاتوە كۆم ئاوەكیی و پراگندە
تازەیان گیانكی وە بنووسنتوە، یكیانوە

بكاتوە. زیندوویان و خشبب پ
ك ـــ ـــی ـــام رۆژن و گـــۆڤـــار ھــــر   -١٥
پڕ لم بیرانی برز و خاوەن خوندەواران
ناسئ یكتریی ب جیھانوە  لوپڕی و
یك ب ژیرك ھموو بیری و ژیریی وە
ل ھموو  ك وەھا  رەنگكی  ب  ،نیگئ

ببن. بھرەمند یك
نخۆشان ك یرۆژنام گۆڤار و ھر -١٦
كۆم كفتكارانی و ــاران ــب ب ــش ل و 
پسپۆڕ وریای پزیشكانی ب بكاتوە ئاگادار

بۆی. بكات نموونییان رێ وە (متخصص)
ب كــ ــ ــی ــام رۆژن ١٧- ھــر گــۆڤــار و
بــرزی خۆشی قسی  و  جــوان چیرۆكی
كتو ب و، وتی شیعری رەنگین و، رەوان
تنب خۆی خوندەوارانی شیرین، (نكت)ی
بیمارو دــی  گــپ و تگاب وە پكنین
وە  ــا(ت)  ــك ب سبیل خــفــتــبــاریــان مشكی 
گۆشی ل نگیرسھ رووناك چرایكی

دیانا. تنگوتاركی
و دۆست ك یرۆژنام و گۆڤار ھر -١٨
كای و بكاتوە جیا یك ل گل دوژمنی
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لبریان. داڕن و دادڕێ وفف
ك ـــ ـــی ـــام رۆژن و گـــۆڤـــار ھــــر   -١٩
خۆی نیشتجی دانیشتووی خوندەوارانی
و خۆشنوود جیھانی گــوزاری و بگشت

بكات. دگوشاد
میشھ ك یرۆژنام و گۆڤار ھر -٢٠
،ب جیھانا دەنگوباسی جۆی و جوست ل
ســووســی البــــالوە وە لــگــڵ لــالیــكــی
وە ــادار، ــاگ ئ گــلــكــی خرا كــرد  شتكی 
ــاك روون بــۆ دروســتــیــان شــاڕــی راســت و
و سوود و قازانج راكشانی بۆ وە بكاتوە،
میشوە ھشتی خراپ زیان و نان ب پاڵ

.كۆشت بۆیان
و خۆشی بۆ رۆژنام و گۆڤار بكورتی:
وە جیھانما، دووربینكی ،كۆم خۆشبختی
رەھبركی پیما، دوور (زڕە)بینكی وردیل
بــاك، و  ب ــازاو ئ ھاودەمكی و پــاك، دڵ 
رووناك ئامۆژگاركیدڵ و پزیشككیچاك،
للیكی وە میھرەبان، مامۆستایكی و
و بدار ئشكچییكی پـــروەران، مــردوم
بداركنندەیكی ھۆشیار و چرخچییكی
تمن، ئــازاكــردەیــكــی وە نــووســتــووان،
بیما و ترس دەمی ل چرا، تنھاییا لكاتی
،دەسمای دانایان بۆ ،رمایس زانایان بۆ برا،
ری پیشگران بۆ رەھبر، بازرگانان بۆ
بۆ بینایی دیدە، خوندەواران پیشاندەر، بۆ
بۆ پسندیدە، دەستووری سیاستان خاوەن
ھز زەبوونان بۆ چاو، رووناكی بھزان
بۆ مسین، قی شارستانتی ھناو، بۆ و
پلی سركوتن بۆ شیرین، رگای ئازادی

.ینی زكا جوانتی بۆ رەنگین،
رەوانــی و برزیی  ئــوێ راستت  ئگر
برەویان بپی و جوانی وە ،گۆڤارو رۆژنام
برزبونوەی و پشكوتن و سركوتن
گۆڤارو ،ب ببیرتر ژیرترو كۆم تا ،لگ
تا كۆم و ،بئ جوانتر و رۆژنام زۆرتر
رك ئوان ،ب تر شارستانی خوندەوارترو
كۆم تا وە ئبن تر بكك ترو پك و
بلبلی وەك ژیــانــوە، چپۆپی  بــســر

رۆژنامی گۆڤارو ،ب گویا داستان ھزار
و  (كــۆ)  وەك  خوندواریییوە، بئاسمانی
و   بریسك پرشو  و  ورشــ و  (گــالوــژ) 

دێ. تریسكیان
رۆژنامی گل بب گۆڤارو ھیچ كوابوو
ناگا(ت)، خۆی مبستی و بئامانج باش
شرتی بو وتمان پشوە ل وەك بم
وە نامرد، نك ب مرد خاوەنكیان ك
خۆی پاكی بندەی خواو دەروون(وجدان)ی
و ئم (وڤیفه)ی پیش پارەو بندەی نك ،ب
،تخئھ نامرد زۆر زوو چونك ئو،
 كـــا(ت) بـــ ئ گـــۆڤـــارو رۆژنـــامـــكـــی وە 
وە خــۆی، گلكی  گرتنی بۆ  ت فاقو 
چاك میشھ بگانان ئــارەزوویــكــی بــۆ 
و درۆ چاك، راست بو خراپ ب بخراپ
دۆست و ب دۆست ڕاست، دوژمن ب درۆ
بپاك، ناپاك و  ناپاك ب پاك  دوژمــن،  ب
جــوان، ب ناشیرین و ناشیرین ب جــوان
ب دوور ب قازانج، و زیان زیان ب قازانج
زەبوون ب ھزدار دوور، ب نزیك و نزیك
و نبوون ب بوون ھزدار، ب و زەبــوون
ئم گومان دا، ببوون پیشان ئب نبوون
نبوونیان سد ،رۆژنامان و گۆڤار جۆرە 

باشترە. بوونیان ل جار ھزار



19 زستانی 2010ژمارە 11 ھاوینی 2007 201ژمارە

منداڵ کهستی و تهله ڤیزیۆن

حسن* غازی

مندان لهژیانی دیــار رۆلکی تهلهڤیزیۆن
و سلبی رۆلکی کاتیشدا لهھهمان و ده گرت
دهگرت. مندان  کهستی لهسهر مهترسیدار
یهکگرتووهکانی لهوته سهرچاوه کان بهپی
باخچهی لهقۆناغی منداڵ بهتکرایی ئهمهریکا
تهلهڤیزیۆن  سهیری کاتژمر  ٤٠٠٠ ساوایاندا
زانــســتــی ــهوهی ــن ــی ــکــۆل ــ ده کــــــات. راســـتـــه  ل
منداڵ بۆ کاتکی زۆره سهلماندوویهتی کهئهمه
دهگهڵ ھیچ ھهندکجار بــهم قۆناغهدا، لهم
سهیرکردنی بۆ وئـــارهزوی منداڵ خواستی

ناکرت. ته لهڤیزیۆن شاشهی
منداڵ ھاوکاری تهلهڤیزیۆن باشه کانی بهرنامه
ببت، بۆیه تازه وشه ی زاراوه و دهکات فری
منداڵ چاوهدری خزان ئهوه یه شت باشترین
سهیر پرۆگرامک جۆره چ چهندو بزانن تا بکهن
ربه رایهتی ھهندک دهتوانین لردهدا دهکهن.
پهروهردهی مندان بواری و کارمهندانی خزان

بکهن. منداڵ رنمایی تا دهربخهین،
بکهرهوهو شتکی منداهکه  لهتهمهنی  بیر  - 
و ته مهن کهلهگهڵ  ھهبژره  بۆ  گونجاوی

دهگونجت. ئارهزوی

بکهو تهلهڤیزیۆن پــرۆگــرامــی ســه یــری  -
بده: ھان شتک چهند منداهکه لهسهر

بکه . نوێ شتکی چهند فری منداهکه -
و پرۆگرام جۆره چ له حه ز نهچت لهبیر -

دهکات. بهرنامهیهک
بکات. وپرسیار بگرت گوێ بده ھانی -

فربت. نوێ زاراوهی وشهو بده یارمه تی -
خۆی خــودی که بکات ھهست بکه کــار  -

بهخۆیهوه بکات. شانازی باشهو
بناسنه . پ تازه ی شتی بیرۆکهو -

بۆ ــکــراو ــاری دی - ھــه ولــبــده  بــه رنــامــهیــهکــی
ھهفتهیکدا مــاوهی له بکه یت دیــاری منداهکه
جــۆره چ  لهتهله ڤیزیۆن و دهکــات سهیر چی 
 ٢ له رۆژانه پتر بکات کار دهبینت. پرۆگرامک

تهله ڤیزیۆن نهکات. کاتژمیر سهیری
تا ھهبژره منداه که  بــۆ بهرنامهیهک  -
پرسیارو و بکه یت لــهگــهڵ قسهی بتوانیت
بهشوهی منداهکه ئهوهی بۆ بخولقنه وهم
تهلهڤیزیۆن ســهیــری بــیــرکــردنــهوه  ـــاراو  ک
لهپرۆگرامه کهلک منداڵ وادهکات ئهمه بکات.

وهربگرت. پهروهرده ییهکان

منداڵ کهستی و تهله ڤیزیۆن
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دۆزینهوهی لهرگهی دهتوانیت -
کۆنهکان رۆژنامه  گۆڤارو له  ونه
ناو ونهی منداهکه بدهیت یارمهتی
و ببن تهلهڤیزیۆن پرۆگرامهکانی
دروست لی چیرۆکیان که تیره به

بکهنهوه.
گۆرانیانه  و یاری ئهم دهتوانیت - 
بکهیتهوهو دوباره منداهکه دهگهڵ
که ســازبــدهیــت دهگـــهڵ راھنانی 
ئهمانهو بینیوهتی. لهتهلهڤیزیۆن
ــر کــه ت ھــۆکــاری ــگــهو ــک رگــه لــ
لــهروی دهدهن مــنــدان یارمه تی

زۆر سودکی وزمــانــهوه وکهستی ــی ده رون
وه ربگرن. پهروهردهییهکان پرۆگرامه له چاک

و مندان وفلیمی کاسیت کاتیشدا لهھهمان
و دی له سی مندان ھه مهجۆری  پرۆگرامی
ونه و و کتب بهمندان و ئار تایبهت سی ڤی
جیھانی له چیرۆک خوندنهوهی وکاستی کتب
مندان ھاوکاری ھهرھهموویان ھهیه. مندندا
به بکات.بهمهرجک گهشه کهستیان دهکهن،
بھنرت. بهکار وگونجاو رکوپک شوهیهکی

باشانهی شته ئه و ھه موو لهته ک بهکورتی
ھهیه، مندان پهروهردهکردنی بۆ لهتهلهڤیزیۆندا
نگهتیڤانه رۆلی ھهن، نه رش پرۆگرامی دهیان
ھزری بیرو خراپکردنی و شواندن لهسه ر
توڕهبوون دوچاری مندان دهگین.  مندان
ناشیرین جوندارو زاراوهی بهکارھنانی و
ــهروی روب منداڵ ھه ندکجارانیش و ــات ده ک
کاری و خزان له دهرچوون و سکسی کاری
پرۆگرامه بهتایبهتی دهکــاتــهوه،  توندتیژیش
فلیمانه ی ئه و  و سانسۆرهکان کۆنترۆل و بی
دزی و ھزبهکارھنان و خون و توندوتیژی

تدایه. کوشتاری و وکوشت وراوروت
بهرنامهی مندان بهناوبانگی پشکهش کهری
رۆگرس) (فرد ئهمهریکی لهتهلهڤیزیۆنی
ھهست کاتک دهت: تهلهڤیزیۆن ــارهی ده رب
تهماشای پویست کــاتــی  کــچــهکــهم ـــه م  ده ک
پی بوهستت، دهبت کــردووهو ته لهڤیزیۆنی
خواردنی سوکه دهچم خۆشترین من ئهوه دهم
پی ئهو، خواردنهالی باشترین که ئاماده دهم، بۆ
ھاوکاریم دهکــات، ئهوه ئــارهزووی ئایا ده م

قاپ دهرھنانی له ریگهی دهنگ ھهندک بکات.
دهکهم، دروست کهوهنتهر دهرگای کردنهوه ی و
دهکوژنتهوهو تهلهڤیزیۆن خرا حالهتهدا لهم
بزانت ئهوه ده مهوت دهکات. بهشداریم دت
خهکی لهگهڵ شت ھهندک دروستکردنی که
تهلهڤیزیۆن سهیری  لهوهی خۆشترو  زۆر تر

بهتاقی تهنیا بکات.
ــد لــه  چــهن ــا ــای ئ ــره  ده کـــرـــت بــپــرســیــن ــ  ل
دهگــهڵ بــهشــداریــکــردن  لهجیاتی خزانه کان 
تهلهڤیزیۆن، سهیرکردنی بــۆ منداهکانیان
بدزنهوهو لهمنداه کانیان خۆیان ھهولدهدهن
بۆچوونهکه ی پچهوانهی مهبه ستهس ئهم بۆ
بهتهنیا  دهدهن منداهکان رۆگرس) ھانی (فرد
بکهن. تهلهڤیزیۆن سهیری درژ کاتکی بۆ و
منداهکان دهبینن کاتک دهبن دخۆشیش تهنیا
ئاژاوهو لهگژاوو یادوور بهتهنیا، یا بدهنگ،
و پاکهوتوون لی لهگۆشهیهک ده نگهدهنگی
دهدهن وگهروه کان  وباوک دایک به ده رفــهت 
بهشداری ب خۆشی، لهکاتهکانیان به ھهندک

بهرن. بهسهر منداه کانیان
پتربوونی کتبی  ــی ــووســهران ن ھــه روه ھــا
دیاردهیه ئه م دهربارهی مندان کهیفخۆشی الی
قوتابخانه، ته مهنی  ده گاته منداڵ کاتک  دهن
لهزانینی دواکهوتن به ھهست نایانهوت منداڵ
دهوروبهری ئهوانهی کاتک بکهن، شتانه ئهو
پرۆگرامکی باسی یا قسه دهکهن، دهربارهیان
لرهدا دهکه ن. ئهوی لهپش ئواران بهناوبانگی
سهیری دهدات ھه ول منداڵ کرد، باسیان وهکو
دهربــارهی زانــیــاری تاکو بکات، ته له ڤیزیۆن
لهپش برادهرو و ھهبت و فیلیمه کان پرۆگرام
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نهکرته و نهبت شهرمهزار دهورپشتهکه ی
ھهروه ھا لهدرژهی رابواردنی. گالتهو پ جی
تهلهڤیزیۆن نهچت لهبیرمان بابهته دهن ئهما
شتی بهھهندک پویستی منداڵ و سهرنجکشه

ھه یه. به خش خۆشی
مندان گهشهکردنی باسی ورتر ھهندک با
بگومان بکهین، ئهمهریکا وهکــو وتکی له
بهراورد بازنهی داخراوی بچینه نو نامانهوت
کوردستان له جیا ھهلکهوتی دوو لهنوان
پتر بۆ ئهزمونکه تهنیا بهلکه  ئه مه ریکا، و
پشکهوتنی رگاکانی دۆزینه وهی لکۆلینهوه و
گهشهکردن. پویستییهکانی و منداڵ فرکردنی

دهت:  زیرهکه)  (سکرین کتبی نووسهری
لهراپۆرتی ئهمهریکی ئهکادیمی سهرچاوهی
کــهلــهســهروی ـــردووه ک ئاشکرایان تایبه تی 
قوتابخانهدا  لهتهمهنی ئهمه ریکی مندای  ٥٠٪
٪٤٠ی و نهدیتوه دڵ بۆ تهندروستیان راھنانی
بهھهمان  سای  ٥-٨ تهمهنی نوانی مندانی
کشه دن. دوچاری رهوشتهوه شوه لهروی
کات بهسهربردنی بۆزۆر ئهمه سهرچاوهکان

شاشهی تهلهڤیزیۆن دهگرنهوه. لهپش
ئهوه دهکاتهوه لهسهر تازه جهخت زانستی
سکرینی لهپش زۆر کاتی بهسه بردنی لهجیاتی
بنردرته منداهکه واچــاکــه تــه لــه ڤــیــزیــۆن،
یاری دراوسکانی لهگهڵ گهرهک له دهره وهو
ھه لبهزو دابهز بکات، و و وهرزش بکات بکات
لهکونجی خاونی و بهپاک کاتی ھهموو چاکتره
و گهمهی تهلهڤیزیۆن شاشهی ژورهوه لهپش
تر شتی و سکشن پلهی و ئه تاری ڤیدیۆو

بهسهرنهبات.
بزانین ده بــــت تـــردا لــه الیــه کــی
منداهکان زۆربـــهی ئهمهریکا  له  
تایبهتی لـــهژوری ته لهڤیزیۆنیان
رۆژانهپتر  مندان ٨٦٪ ھهیه. خۆیان
تهلهڤیزیۆن  سهیری کاتژمر  ٤ له
کهمتر دهن ٪٥٢یشیان ده کــهن.
دهکهن. ڤیدیۆ گه مهی لهکاتژمرک
سهیرکردنی زانستی لهروی دیاره
زۆر بهشوهیهکی تهلهڤیزیۆن
لهسهر سلبی کــاری مــنــدان الی 
دروســت مشکیان گه شهکردنی

راھنان به بایهخ پتر بۆیه ھهولدهدهن، دهکات.
بدهن. دهرهوه وچوونه وهرزش خوندنهوهو و
و بکرت زارۆک چاوهدری گرینگه زۆر بۆیه
بکهن مندان ھاوکاری بدرن ھان خزانهکان
دوور بهرنامانه و پرۆگرام ئهم له کاریگهری تا
دروست مندان الی سلبی که کارلکی بکهونه
یاری منداهکانیان ھهولدهن ھهروهسا دهکه ن،

بن. راھنان وخهریکی وهرزش و بکهن
نییه دوور کـــــوردی ــی ــزان خــ بــــگــومــان 
بۆچوونانه بهم گالتهی ئستا لهھهلومهرجی
کهمی بهرنامهی کارهباو بهھۆی نهبوونی بت،
که رهستهی ھهندک سهرھهلدانی تازه و مندان
سهرهتایی. شاشهی و مندان کردنی یــاری
سهرهتایی ئهم لهگهڵ بین، ئاگا ب نابت بهالم
نابهج لهنو دیاردهی گهلک بوونهش ھشتا
کاریگهریان ھهیه، که بگانه کوردی و راگهیاندنی
چاوهدری پویسته دیاره، مندانهوه  بهسهر
راھاتن بۆ  بکرن ئاراسته منداهکان و  بکرن
وخوندنهوهو وفربوون زانستی شتی لهسهر

ئه کادیمی. به شوهی و وهرزش
ھاوبهشیهکی  تهکنهلۆژی پشکهوتنی  بگومان
فرکردنی پــــهروهردهو  پــرۆســهی له  گرینگ 
راسته ـــات.  دهک جیاکان قۆناغه  لــه  مــنــدان
مامهله ترسهوه  و پرس به  بــواردا له ھهندک
لهبواری و دهکرت تهکنه لۆژیایه ئهم دهگهڵ
میدیای خودانی ببنه دهکرت مندان میدیاش کار
وهکو داوای ئایا میدیایهک. چتۆ بهم خۆیان،
دهکهین، زارۆکان  بۆ لهیاریکردن سهربهستی 
و چاودرییهک جۆره ھیچ  شوه ش به ھهمان
لهالیهن میدیاکانیشانهوه بهسهر سانسۆرک
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نهبت. چونکه قوتابخانه و  خزان
مندان دهمــانــهوــت ئمه کاتک 
سهرهتاکانی به بکهین ــهروهرده پ
دهبت خۆیان، میدیای رۆشنبیری
ھه ستو سۆزیان بواری بهباشی له
پالپشتیان کۆمهیهتی پشکهوتنی و

بکهین.
سنورکی تا منداڵ ده زانین ئمه
کاتیان زۆربهی دهکهن حهز نادیار
گهمهی و تهلهڤیزیۆن سهیرکردنی به
پویسته دیاره به رن، بهسهر ڤیدیۆ

سهیرکردن تایبه تی پرۆگرامی لهسهر منداڵ
رگهی له یاریکردن ڤیدیۆو بهکارھنانی و
وئهنتهرنت وکۆمپیۆتهر میدیا ئامرازهکانی تری
دابنرت، بۆ سنوریان بن ناتوانین رابھنرت.
بهشداری خۆشیان رایان بھنین. تا یژین بهلکه
ئامرازهکان بهکارھنانی چۆنیهتی له بکهن

ودابهشکردنی کاتهکانیان.
پهرهپیدانی  سیستهمه بۆ بمانهوت ئهم  کاتک
پویسته رهچاوی کارپبکهین فرکردنی منداڵ
زهمینهیهکی ده بنه که  بکهین خاڵ کۆمهلک
بـــه رـــوهبـــردنـــی ــی ــهت ــی ــــزراو بـــۆ چــۆن ــــار پ
وکــهمــردنــهوهی دروســتــی پــرۆگــرامــه کــان بــه
کهستی پکھاتهی دوارۆژی لهسهر مهترسی
کۆمه الیهتی باری و ونهستیان ھهست و منداڵ
پنگاڤه ئهم چاکه یه وا بۆ پهروهرکردنهکهیان.
رهچــاو منداڵ و خزان نوان ھاوبهشانهی

بکرت:
پش تهلهڤیزیۆنک ڤیدیۆو گهمهیهکی ھیچ -

نهھنرت. ماهوه بهکار ئهرکی تهواوکردنی
ته لهڤیزیۆنک کاتی ڤیدیۆو ھیچ گهمهیهکی -

بهکار نهھنرت. چوونه قوتابخانه پش
دهبت لهھهفته  ــک  رۆژ کــه مــهوه بــه الی  -
دهردفــهت تا  پنهکردرت، کاری ته لهڤیزیۆن 
کاری و  چاالکی ھهندک بۆ بکرت دروســت

لهالیهن خزانهوه. ئامادهکراو
پبکهو کـــار تــهلــهڤــیــزیــۆن ھــه فــتــه یــه ک   -
تا بـــده. مــنــداــه کــه  بــه پــشــوو ھه فته یه کیش 

پنهکات. تهلهڤیزیۆن
بۆ بکه دیاری ھهفته رۆژهکانی له کاتژمر -
ئهوبهرنامهو و ھهروهھا تهلهڤیزیۆن سهیرکردنی

بکهن. سهیری دهتوانن پرۆگرامانهی
دهکات ڤیدیۆ گهمه ی به یاری منداه ی ئهو -
وچ پدهکات دهســت کاتک چ بزانت ده بت
تهواو بوو، دهبت کراوی کاتکیش کاتی دیاری
ڤیدیۆ لهگهمهی واز بکوژنتهوهو گهمهکه

بھنت.
ده بت بزانین کاتهکان کرینگی ئه وهی بۆ -
گهمهی به کۆمپیۆتهرو یاریکردن کاتی بهگشتی
له بت کهمتر تهلهڤیزیۆن سهیرکردنی ڤیدیۆو
ماه وه ئهرکی تهواوکردنی بۆ دیاریکراو کاتی

گشتی. یاریکردنی خوندنهوهو و
پویسته  ئواره نانی له کاتی  تهلهڤیزیۆن -

کوژابتهوه.
ئوارهیهک ھهموو پوسیته تهلهڤیزیۆن -

بکوژنرتهوه. کراو دیاری لهکاتی
بهکاربھنرت شه وانه له و تهلهڤیزیۆن نابت -

قوتابخانه. دهچته بهیانییهکهی منداڵ که
یهک ھــهر له  ئــه وه گرینگتر له ھهمووی  -
پویسته تهلهڤیزیۆن  سهیرکردنی کاتژمرک 
چــاالکــی ( پــرســیــارکــردن و  بــۆ ١٠ خــولــهک
بزانرت  تــا  بکرت ــه رخــان ت ـــهوه)  ـــدان وه م
بینیوهو چی کــردووهو چی سهیری منداهکه

فربووه. چی
بۆ سهخته زۆر پنگاڤانه  ئــهم  دهزانــم من 
خودی بۆ کاتیشدا ولهھهمان خزان ھهندک
مژۆلی بهھۆی کهس چونکه زۆر منداه کهش.
چۆنیهتی به  نهدان بایه خ یاخود زۆر  وکاری
سایکۆلۆژی له روی منداهکانی گهشهسهندنی
چۆنیهتی له ھاوبهشی ناتوانن، سۆسیۆلۆژی و
دهرونــی ئارامییهکی  و ئاسایش دابینکردنی 
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چونکه بکهن. مندالهکان بۆ مشکیش وھهتا
زۆری بــهکــارھــــنــانــی ــه ھــۆی گــه لــــک ھـــه ن ب
کاتک کۆمپیۆتهر ڤیدیۆو گه مهی و تهلهڤیزیۆن
خۆی کۆنترۆلکردنی توانای قوتابخانه، دهچته
نو گروپهکانی ده گهڵ کاردکردنی چۆنیهتی و
ئاسودهیی و بهسانایی ناتوانت نییهو پۆلهکهی
ئهنجام خۆی دهگهڵ ھاو کالسهکانی کارهکانی

بدات.
بت ھهندکیش یۆتۆبیا ئهم پنگاڤانه بۆ رهنگه
ناتوانرت و خه یاین شتی ئه مانه وابزانن و
ب ھهتا  و وئــابــوری کۆمهالیهتی  واقیعی له  
کۆمهلگای دهگــهڵ کهمدهرامهتی و کارهبایی
ھهندک نییه بگونجت. یانژی دوور کوردستاندا
ئاستهو ئه م نهگهیشتوینهته جاری ئمه بن
یژم منیش  نییه. کشانهمان ئهمجۆره یانژی 
ئهمجۆره زۆر تامهزرۆی مندای ئمه بهپچهوانه
و ھــاوکــاری به  وپویستیان ھه لومهرجانهن
لهتهلهڤییزۆنهکاندا چونکه ھهیه. دهستگرۆیی
نهگونجاو پرۆگرامی  ئاراستهو ب بهرنامهی 
کۆمهالیهتی ئهوان و دهروونی پکھاتهی دهگهڵ
پشکهوتووه کانی شونه له خراتر که ھهن،

جدهھلت. کاریگهری جیھان
ھاوبهشی  منداڵ ئمه  الی نهکهین لهبیر
پدهکرت، جوداکانی بهرنامه  سهیرکردنی
گه مهو و پرۆگرام ئهو پدهدرت رگه ی یانژی
تدایه. توندوتیژی که بهکاربھنت فلیمانه
گهمانهی ئهم لهسه ر زۆر گفتوگۆیهکی ئستا
توندوتیژیان که دهکرت دهردهچــن ڤیدیۆ له 
کهمتر خــــزان ئمه  الی گــومــان بــ تــــدایــه . 
ئهمجۆره بهکارھنانی لهدهرهنجامهکانی  بیر
بۆ منداڵ بهرنامانه ئهمجۆره دهکاتهوه. کارانه

دهگۆرت. خراپهکاری
مندان ئهمهریکادا وهکــو لهکۆمهلگایهکی
سهیرکردنی لیستی بۆ بهکارده ھنن رگهی جودا
قهدهغهکردوون لی خزان فلیمانه ی گهمهو ئهو
به کاریان بهتهنیا پنهداون رگهی یاخود و
نووسهرهکه  زیرهکه)  (سکرین له کتبی بھنن.

دهکات: دیاردهیه ئهم باسی وهھا
ئاھهنگی بۆ داوای ڤیدیۆ دهکات منداهکهت -

. خۆی تایبه تی
ــهالی ل شـــه و کــــراوه  داوه ت ــه ت ــدا ــن م  -

ئــهوان ولهمای ببات بــهســهر بــراده ره کــهی 
منداهکان ھهیه، پیزایان ئاھهنگی بمنتهوهو

بکهن. ئهوهی سهیری دهھنن بۆ ڤیدیۆ
لــهســهر خـــۆی تــاقــه تــی ــ - مــنــدــه کــه  ت ب
ده ردهبت، تهلهڤیزیۆن به ردهوامی سهیرکردنی

تدا نییه. خۆشی چونکه شتی
قوتابخانهو نهچته  دهیهوت منداهکهت -
دهکات ھهست چونکه بمنتهوه لهماڵ دهیهوت

نهخۆشه.
پ رگهی تۆ چونکه  تورهیه منداهکهت  -
خراپ ڤیدیۆی و تهلهڤیزیۆنی پرۆگرامی نادهیت

بھنت. بهکار
بهمندان رگه که ھۆکارکی تر، چهند ئهمانهو
دهگــهڵ نهگونجاو  لهھهبژاردنی بیر  ده دات
لهکۆمهلگای بکهنهوه. خۆیان رهوشتی و تهمهن
ته قینهوهی بۆ زۆرن تر ھۆکاری کوردستاندا
که دهزانرت بهتایبهتیش دیاردانه، جۆره  ئهم
کهمی و  خزانهکان لهنوان متمانه بهھۆی 
دهرهخسنرت منداڵ بۆ دهرفــهت چاوهدری
ھهله گهمهی و پرۆگرام ھهبژاردنی بۆ پهنا
بهھۆی منداڵ بهده یان تریشدا لهالیهکی ببهن. 
کۆمه الیهتی ورۆسنبیری و ئابوری باری خراپی
لهم و ــهن دهک نوبازار کــاری خزانهکانیان
کــاردانــهوهی ھهلهو دوچـــاری رگه یه شهوه
کاتی بهکارھنانی دهبن له ئازاد و دن سلبی
و توندوتیژی فلیمی سهیرکردنی بۆ به تای
ھهسوکهوتی فربوونی یانژی ڤیدیۆ. گهمهی
له ھاوریهکانی لهته ک  و لهشهقام  ناردوست

بازاردا. لهنو کار بۆ کۆبوونهوهیان شونی
لهئاستی ئهمهریکییهکان منداه ـــی ده زان
جیھان، روداوهکانی دهربارهی زانیارین نزمی
بهرنامهکانی سهیرکردنی  بــهھــۆی  ئــه ویــش
ناکهن، ھهوال سهیری زۆر بهخشین، خۆشی
لکۆلینهوهکان تریشدا لهئالهکی ھــه روهھــا
منداڵ سهیری ھهوال نییه دهریان خستوه باش
ئابورییه پرۆژهی ته لهڤیزۆن ھهروهسا بکات.
ئهو به ر دهباته پهنا به رھهمدهھنت،  پاره و
ئهوهی بۆ دهبت بینهری زۆرترین بهرنامانهی

ھهبت. تدا دهسکهوتی زۆرترین
مامۆستای کــه بــرووکــس دکــتــۆر رۆبـــهرت
ھارتفۆرد لهزانکۆی مندانه تایبهتی فسیۆلۆژی
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ھهوال گوتیهتی: وسهیرکردنی دهربارهی منداڵ
ھهواالنهی ئهو دهربارهی دهبن نیگه ران ئهوان
ئهگهر روبــدات، له وتهکهیان چی دهبت که
بژین. دوور لیهوه  کیۆمهتریش بــه ھــهزاران 
تهلهڤیزیۆن رابردوو سای چهند ئهوهی دوای
راگــواســت، بــهغــدای بــۆمــبــابــارانــی ونه کانی 
که ئــهوهی ــارهی دهرب نیگهرانن لره مندان
روبدات. لره ش شوه بهھهمان ئهمه نییه دوور
کیشانی ونه بیرکردنهوهو ســه رهتــای ئه مه
بۆیه مندادا. بیرکردنهوهوی لهھزرو دوارۆژه
له ھهوال بهوه بت مندان پویستیان ئاساییه
دونیا خوناوییهکانی روداوه سهیرکردنی و

رابگیرن. دوور
بهھۆی زۆر لهکوردستاندا خهلککی دهزانم
کوردسان ھهلومهرجی و سیاسی پهیوهندی
وهل بکهن، دهنگوباس سهیری دهیانهوت
له مجۆره منداهکانی ھهندک خزان واچاکه
مهبهستهش ئهم بۆ راگریت. دهنگوباسانه دوور
که خستوه دهریــان زانستییه کان لکۆلینهوه

پویسته:
ســه یــری مــنــداــهکــانــت نــوســتــنــی  دوای   -

بکه. ودهنگوباس ھه وال پرۆگرامهکانی
له  یهکک ھــهرشــهوهی بــهنــۆره - وابــاشــه 
لهکاتی بکهن مــژۆل منداه کان وبــاوک دایــک 
ساوا مندای باش نییه ھهوال. تهنیا سهیرکردنی
بت دهنگیشهوه نزیک ئامری رادیۆو رگهی له

لهھهوال. گوگرتن له
شتانه  ئهم بۆ گۆڤار رۆژنــامــهو ھه ولده  -
چنگ ل زانیاری دهتهوت که  بهکاربھنیت
شــاشــهو لــهمــجــۆره ــا مــنــداــهکــان بــخــه یــت. ت
نییه دوور که  بخهیتهوه  دوور پرۆگرامانه 
وفرۆکهو چهک و کاولکاری و کوشتن باسی

بت. تدا جهنگی
پرۆگرامهکانی لهکاریگهری ھهندک لرهدا با
لهئهمهریکا ــدان ــن م ســهر ــه ل تــونــدوتــیــژی
راستهوخۆ روداوی چهندین روو. بخینه
ئــامــاژه بــودهکــرــنــهوه ته له ڤیزیۆنهکان لــه  
قوتابخانهو له گهنجهکان نوان شــهڕی به 
تهقه کردن و  ومامۆستا قوتابی نوان  شهڕی
دهرهنجامک وه کو ده کهن، گهنجان کوشتنی و
بۆچوونی بــه پشت پــرۆگــرامــانــه ی ئــه و  بــۆ 

کاری خۆ دهبهستن. وتوندوتیژی خوناوی
مــامــۆســتــاو و قــوتــابــیــان ــوان  ــ ــه ن ل سکسی 
بۆ ئهمانه لکۆلینهوهکان بۆ؟ زۆره . قوتابیش
گهمهی بهرنامهو بوبوونهوهی و سهیرکردن
منداڵ دهکهن، پشنیار بۆیه دهگرنه وه. ڤییدۆ
له باس که بخرتهوه دوور له ھهوالیش ھهتا
و کارهسات کوشتن و رژان توندوتیژی وخون

دهکات.
دۆستانه پهیوهندییهکی دهتــوانــیــن لــــره دا
ڤیدیۆ گــهمــه ی وته لهڤیزیۆن مــنــداڵ له نوان 
بهشوهیهکی منداڵ بتوانت تا بکهین، دروست
نوێ ھهسوکهوت دهگهڵ تهکنهلۆژیای گونجاو
تا کرت بۆ باشی ئامادهیی ھه روهسا بکات.
بپارزرت سلبیانه کــاردانــهوه لهو بتوانرت
بگومان پــــش. دــنــه مــیــدیــاوه  کــه لــه رــگــه ی 
لهنوان نــابــهرابــه ر بــهراوردــکــی ناما نه وت 
و گــهشــهســهنــدووه کــان کــوردســتــان و وتــه
کۆمهیهتی ئابوری و جیاوازییهکانی پکھاتهی
زۆر سودی دهتوانت کوردیش بهم بکه ین،
وته ئهم و پهروهردهی فرکردن لهزانستهکانی
ئۆتۆنۆمی مافی که وهربگرت، سه ندوانه گهشه
ستراتیژکی و دهبهخشن مندان به بــوون
پاراستنیان و گهشه پدان بۆ نه رمیش ھهموارو

دادهنن. نادروستهکان کاریگهرییه له

(بارزان) رۆژنامی سرنووسری *

سهرچاوهکان:
- Gloria DeGaetno& Kathleen 

Bander، Screen smarts A Family Guide 
to Media Literacy.

- Fred Rogers، the mister Rogers 
parenting book، helping understand 
your young child.

- Javad H. kashani، M،D Donna 
V. Mehregany، M،D Wesley D. allan، 
M،D and Kate Kelly، Raising happy 
children. 
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مامۆستایانی دیدی ل بیانی زاراوەی و وش دیاردەی
راگیاندنوە

سرابی شوان

بازاڕكی بناو ری مرۆڤ ك جار، زۆر
كوردستان شارەكانی گڕەككی یان میللی،
ئو ئاخاوتنكانی  لــ گوی و دەكــوــت
پ قسی نانو شول ك دەگرت، كخ
ھر دەئاخڤن پی لگڵ یك  یان دەكن،
ئوەی لبر لبگرت، گویان دەكات حز
ئوە و دەكن قس رەوان كوردییكی ب
بیانی زاراوەیــكــی و وشــ ھندێ ئگر 
مرۆڤ كاتك بم ھبت، قسكانیاندا ل
یان رادەگرت، رادیۆ برنامیكی ل گوێ
و دەكـــات تلفزیۆنی كناكی ســیــری 
ل بیانی زاراوەی و وش چندین دەبینت
بابتكیان، ناو نندەخز خۆڕایی و ھیچ
كوردی گۆڤاركی و  رۆژنام كاتك یان
دەبینیت لجیاتی دەكیت و وەرگ گھ
كـــوردی رەوانـــــی و بــ زمــانــــكــی ســــادە
چاوپۆشین ب شوە بھمان بنووسرت

بیانی تدا زاراوەی و وش لوەی چندین
بۆی شواندووە،  زمانكی بكار ھاتووە،
ھموو بكو كورد، وەك میللتكی ھر نك
كناكانی و رۆژنام ئوە جیھان میللتانی
نتوەیی زمانی ناھت ك ،یاندنراگ
ب نك پدەدات پرەی زیاتر و بچت لناو
راگیاندنی كناكانی و رۆژنام پچوانی
وەرگرتن سوود لجیاتی   ك كــورد، گلی
ــورد وشــ و ك لــ ھــمــوو شــــوەزارەكــانــی
برنامكانیان ل نووسین و بیانی زاراوەی
پاش رەنگ بوات وا كار و بكاردەھنن
كـــوردی ــی زمــان ــر ت چــنــد ســـد ساكی 

بدات. ل دەست رەسنایتی خۆی
روو ئمجارە  زانــی پویستمان ب بۆی
زانكۆ و راگیاندن بشی مامۆستایانی ل
مڕ ل خۆیان توانینی ئوەی بۆ بكین
ژمــارەیــدا لــم و  روو   نبخ تباب ئــم 

دووەم بشی
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دەستمان ب ئستا تا  ك دەكینوە، بو  مانوە ئو
گیشتوون.

راگیاندنی پیمانگی بشی  سرۆكی  ئحمد دلر د.
ھولر:

ھبت وشی خۆیدا زمانی ل مرۆڤ وەدایل گرفت
ك زاراوانی و وش دیك ببات ئو زمانی بۆ پنا كچی
بكاردەھنرن راگیاندندا كناكانی و رۆژنام ل ئمۆ
كوردی ك وشانن  ئو ستمبم من ئوەی بتایبتی 

نین.
خۆی ل دەرگاكان نتوەیك ناتوانت ھیچ زمانی راست
و ترەوە وش زمانكانی ل دیك وشی نھت دابخات و
وش زۆر چونك حام مئ زمانكیوە، ناو تب زاراوە
زمان ناچار ئو پكرانی قس بۆی نین ل زمانكدا ھن
و بكاری بخوازن زاراوە و وش دیكوە ل زمانكی دەبن
موبایل..ھت) تلفۆن، (تلفزیۆن، وشكانی وەك بھنن،
قس و جیھانی تبوون بكارھاتوون ئوەندە وشان ئم

دنت. بكاریان زمانك ھر پكرانی
وشی خۆیدا  زمانی ل مــرۆڤ  وەدایــلــ گرفت بــم 
ھگۆزێ ل وشی ببات دیك زمانی بۆ پنا كچی ھبت
ئمۆ ك وەك ئوەی، بھنت، خۆیدا بكاری زمانی ل و
ئو بكارھنانی دەكوت. برچاو كوردیدا راگیاندنی ل
بقدەر كوردی زمانی پشكوتنی ھۆی تناب گانانب وش
دەشونت خك ل ســر ــوەی ئ ھــۆی تدەب ــوەی  ئ
(سرپرشتی) وشی دەبت  بۆچی ناگن،  كوش ل و
بكاربت؟ (سپۆنسر)  مئ لجیاتی كچی بكارنیت 
وایــ ھــق  بــۆیــ تباب ــو ل وشـــی  چندین ــا  ھــروەھ
و بخشننوە حاتدا بــم چــاو  راگیاندن دەزگاكانی

نشوندرت. زمانكمان

ئازاد رەمزان: د.
توژكی و چین ھموو ئاراستی راگیاندن پیامی
تگیشتنی ئاستی  ل زمانكی ویستپ  بۆی كخ

بت. ژە جیاجیایانتو ئو ھموو
ھموو لناو بیانی زاراوەی و وش ھبوونی دیاردەی
زمانك ھیچ  و بــاوە و  ئاسایی شتكی  دنیادا زمانانی
ئنجامی لــ كــ ئــمــش نــاتــوانــ خــۆی لــ بــپــارــزێ،
نانم الیل الینوە. یكك زۆر ل كانزمان ملمالنی
ئوەی حوكمی ب ،یاندنراگ و رۆژنامنووسیی بواری
لگڵ مام بردەوامی ب و رۆژان راگیاندن زمانی
و وەرگــرتــن رگای  ل ــات دەك جیاجیادا زمانی گلك 

ئحمد دلر د.

ئازاد رەمزان: د.
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زمان كان لشنچمھ یامانی پوەرگ
جیاجیاكانوە.

ئاراستی راگیاندن پیامی ك ئاشكرای
ل بــدەر  كخ توژكی و  چین ھموو 
رۆشنبیرییان، ئاستی  و تمن  و رەگــز
ئاستی لــ زمــانــكــی ــویــســتــپــ  ــ ــۆی ب
جیاجیایان توژە ئو ھموو تگیشتنی
نامۆ دەستواژەی و زاراوە ھبوونی بت،
،كخ ئم گوی و ببرچاو  نائاشنا و
ناوەڕۆكی ل ڕوونی و لی نا ل جۆرك
ئمش و دەكـــات دروســـت پــیــامــكــدا

تنگیشتنی وەرگر. دەبت مایی
زاراوان جۆرە ئم بكارھنانی من بڕای
برانبر و وشی نبوونی زاراوە لكاتی
بم ،ئاسایی كاركی كوردیدا زمانی ل
روون چمككی و ناوەڕۆك مرجك ب
نشیاوە، كاركی لوە دەر ب بكرتوە
كـــوردی، زمــانــی ئــمــۆی بــۆ بتایبتی 
ئمۆ ھتا نتوەیك وەك كورد چونك
خۆی نیی سربخۆی خاوەن قوارەیكی
ڕادەیــك تا واتــ جیھاندا،  ئاستی لسر
ناسنامیتی ــــوەی ئ ،یــنــاســنــامــ  ــ ب
جۆرە ئــم ئنجامدانی بۆی ،یكزمان
شواندنی ئم بربو، بشوەیكی كارە

دەكوتوە. ل ناسنامیی

مامۆستای شــــروانــی عــلــی تحسین 
یاریدەدەر:

راگیاندنی لــ نــاكــوردیــیــكــان زاراوە 
لسر نیی باشی كاریگریی كــوردیــدا

راگیاندنوە. لرووی زمان پرەپدانی
وش نھاتووی  لبن دەریایكی زمان 
بگورەی ھر زمانك و زاراوەی، جا و
كوردیش، زمانی خۆی.  كۆنی  و فراوانی
رووی ل نیی یكگرتوو  ئستا  تاكو ك
دروســت زمـــان ــك ی و شــــوەزارەكــانــی
ھموو شوە بۆ بنمایك تبب نبوو تاكو
دانیشتووان جــوگــرافــی بـــاری ــــان،  زارەك
بۆ كوردستان پارچكانی ژردەستی و
زاراوەی و وش كردووە وای ساڵ سدان
زۆرجارانیش بت و داگیركار تكڵ زمای

كوردیدا. زمانی بسر بت زاڵ
مرج بیانی وشی و زاراوە تكبوونی
بكو بت، داگیركاری بھۆی ھر نیی
و و كۆمیتی تكی رۆشنبیری بھۆی
دروست دیكش ... پروەردەیی و ئابووری
ــ زاراوان و  وش ئو  ئستا   بۆی دەبت.

كوردیدا. زمانی لناو دەبینین زۆر

زاراوانیش دەگڕتوە بكارھنانی ئو
ھۆكار: چندین بۆ

 ل نیی ئو وەكو یان ھاوتا، وشی ١ ـ
كوردی. زمانی

یان  دیاردەیك، یان ئامرك، ناوی ٢ ـ
لناو پش ــوەو ل  ك ،زانستیی شتكی

نبووە. بوونی كوردی كۆمگی
پارچیكی  ل زاراوان ئو یوانل ٣ ـ
بكاربن ناوچیكی  ــان ی كــوردســتــان،
تردا ناوچیكی ل بــم  بن، ئاسایی و 

غوارەن.
گڕان  ل مئ ناكارای و توانایی ب ٤ ـ
بكارھنانیان و ھاوشوەكان وش دوای ب

نووسیندا. كردن و قس ل
ســــرەوە ـــی ـــاران ـــــرێ ئــــو ھـــۆك دەك
زاراوە ئو كاریگری  بۆ بن  شت ھمان
كــوردی، راگیاندنی لسر ناكوردییان

:دیك چند خاكی سرەڕای
رۆشنبیری  و زمانوانی ئاستی نزمی ١ ـ

كارمندانی راگیاندن.
برانبر  برپرسیارتی نبوونی ـ  ٢

.وشان ئم بكارھنانی
ســرچــاوەی  و فرھنگ نبوونی ـ   ٣
و ـــ وشـــان ــــو ئ زانـــســـتـــی دەربـــــــــارەی

كوردیدا. زمانی ل برانبرەكانیان
دەزگا  بۆ یكتا راییكی نبوونی ٤ ـ
و نووسین گوتاری تاكو راگیاندنكان،

بخرت. یك جۆرەكی و شوازەكی
زمان  پسپۆڕی و زمانوان نبوونی ٥ ـ

راگیاندن. دەزگاكانی ل
وایان  ك راگیاندن، دەزگاكانی زۆری ٦ـ 
كارمند بدات دەزگایك ھوڵ ھر كردوە
ندانكارم ئو جا بكات،  پیدا خۆی بۆ
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ھر چۆنك بن.
زۆر جاران نیگرانی دامان دەگرت، بۆی
جناب وشی مان لیان گو دەبینین، ك
وشیكی شونی ل ك دەبت، ناھاوتا و
راگیاندنكان ل بكاردەھنرت كوردی
لسر نیی باشی كاریگری  ــوەش ئ و 

راگیاندنوە. ل رووی زمان پرەپدانی

میھمی: الله فرەج فیرۆز
بردەم ل گر بیانی وشی بكارھنانی

دەگرت. وەرگران بۆ پیام گیاندنی
راگیاندن كاری مرجكانی ل یكك
زانیاری و  ھــواڵ گیاندنی پرۆسی و 
ــوە ــدن ــان ــی راگ ــی كــنــاــكــانــی ــگ ر ــ ل
ب بابتكان دەربــیــنــی وەرگــرانــی، بــۆ 
خۆ و ئــاشــكــرایــ و روون  شــــوەیــكــی 
لو ــانــدنــكــاران راگــی ــوەی ــن دوورخــســت
جماوەر لــالیــن ماناكی ك وشــانــی
وشی بكارھنانی .نیی روون گشتی ب
تشویش وەك راستیدا ل وەیش لــو
رادیۆ شپۆڵ(فركۆینس)ی سر خستن
گیاندنی لبردەم  گر و تلڤزیۆن و
ئوان تنگیشتنی و  وەرگــران بۆ  پیام

.وای یپرس لو
وشی بكارھنانی دیــكــوە لالیكی
لــالیــن بــــت، زمــانــــك ــ ھـــر بــیــگــانــ، ل
ورەیگ بربستكی راگیاندنكارانوە
و كوردی زمانی  گشسندنی لبردەم 
داتاشینی بۆ ھواكان ك دەكات وا ئوەش
بگانكان كم وش لجیاتی وشی كورد
یكك راگیاندن ئــوەی لبر بكاتوە، 
چسپاندنی بۆ كانرەكییس ھۆكارە ل

بكارھنانیان. و وشكان
ك بكین، دەتوانین ئاماژە بوە ھاوكات
بۆ تباب ئم ھۆكاری ڕادەیك تا یوانل
بگڕنینوە كوردی راگیاندنی بارودۆخی
وتانی راگیاندنی  كاریگری ئویش  و
راگیاندنی سر كوردستان داگیركری
پارچیك ل ك شوەیك ب كوردیی
دەســتــواژەیــك كۆم كــوردســتــان  لــ
نــتــوە راگــیــانــدنــی ــ ــت، كــ ل ــارد ــك ب

و خــۆیــوە وەریــگــرتــوە ســردەســتــكــی
ئو جــمــاوەری بۆ وشان ئــو یوانل
بــم بت،  روون كــوردســتــان  لــ  شب
ئمش و نادیار بت كانی دیكپارچ بۆ
وەك كــوردی راگیاندنی ك وایــكــردووە،
عـــرەب)ی ـــورك، ت (فـــارس، راگــیــانــدنــی
شوازی لسر كاریگرییان راستوخۆ
تبن .یھ راگیاندنی كوردی كاركردنی
و یكگرتوو راگیاندنی زمانكی خــاوەن

پاراو.
ویستپ یشم كركردنی ئچارەس بۆ
بردەوام و  دابمزرت لژنیكی پسپۆڕ
ل ك ،تانباب ئــو لسر بــدواچــوون
بــودەكــرــتــوە ــدن ــان ــی راگــی دەزگــاكــان
دەستنیشان وشان ئو سرجم و بكات
راگیاندنكارانی بردەست بیخات و بكات
جــگــ لــــوەی ــــوە. ئـــمـــش ــــی ــــوردی ك
ل كوردستان باشووری راگیاندنكانی
ھنگاوكی دەخات، یك نووسین بواری
راگیاندنی زمانكی ئارای ھاتن بۆ گرنگ
راگیاندنكانی سرجم لنوان كوردی

دیكدا. پارچكانی

میھمی فرەج الله فیرۆز
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بــشــی ــای ــۆســت ــام ــد م ــم ــح ــمــاد ئ عــی
راگیاندن:

ب بایخ زیاتر كورد راگیاندنی ویستپ
ئازادی و مافپروەری چمككانی و زمان

بدات. لبووردەیی و
لناو گانب وشی بكارھنانی ئگر
یان بت، كشیك كوردیدا راگیاندنی
،یشك ئم ئوا بت. نامۆ دیاردەیكی
رووبڕووی دیاردەی نك تنھا ئم یان
لم بكو بــۆتــوە،  كـــوردی راگیاندنی
ملمالنی و  جیھانگرایی ســـردەمـــی 
زۆربــی ـــڕووی رووب شارستانیتكان
ئمش بــۆتــوە. جیھان كۆمگكانی
دواوەیب سیاسی رەھندكی یكشك
نوان كولتووری ملمالنی ب پیوەندی و
شمانكھبۆنموون ،یھ كۆمگاكنوە
یھ فڕەنسیدا راگیاندنكانی لنوان
خریكی ئمریكی زمانی كوا پی بو
كولتووری و راگیاندن ناو خزاندن خۆ
لناو كماوەی كیشك مئ ڕنسییف
باسی فڕەنسی میدیاكارانی و رۆشنبیران
ڕەشھ ب كشیان ئم و دەكرت ل

فڕەنسی. ناسنامی سر بۆ زانی
بت كشیك دیـــاردەیـــ ــم ئ ئــگــر 
رووبڕوویكۆمگی فڕنسیبووبتوە،
جیھان ئاستی ل دووەم زمانی خاوەن ك
كۆمگی داخۆ ئینگلیزی زمانی لــدوای
پگ الوازەی بو كوردی و زمانی كوردی
ــڕووی رووب دەتوانت چۆن ھیتی  ك
و عــرەبــی وەك زمانكانی  ھــڕەشــی
ببتوە، ئینگلیزی و فــارســی و تــوركــی
بو سر وشــی چندین ناو ب ناو   ك
زمانی بسر دەسپنت خۆی زمانان
ناو میدیاكانی كوردیدا رۆژانل كوردیدا و
نووسری خودی ئوەتا  بكاردەھنرت 
راگیاندن وشی لجیاتی بابتش ئم
شوەیكی ب ئینگلیزی میدیای وشــی
ل باس ئگر  بكاردەھنت. نستكی 
بكین كوردی زمانی الوازی ھۆكارەكانی
بگڕنینوە  یشك ئم ھۆكاری  دەبت
پارچ و سیاسی و مژووی رەھندی بۆ

بم ھتد.  .. و كوردستان بوونی  پارچ
ھر ئوەشدا كۆمگی كوردستان لگڵ
راپڕینیش پش بگرە راپڕینوە لدوای
(كــۆڕی ھــبــوو بــنــاوی ــكــی دامــزراوەی
ل حفتاكان سانی ل ك كورد)، زانیاری
گڕان ئرككانی ل كی و دامزرا بغدا
و كــوردی  ستانداردی زمانكی دوای  ب
چند بوو، كوردی زمانی كردنوەی خ
گــۆڤــاری كــۆڕی زانــیــاری كــی لــژمــارەیــ
ئــم ئستاش و ــــردەوە ك بـــو  كــــوردی 
ل كورد ئكادیمیای بناوی زراوەیدام
كارە دەكات. ئم گوای ھولری پایتخت
قسی زراوەیــدامــ ئــم كــوابــوو دەكــرا
و كردبای تباب ئم ناوونیشانی لسر
تبخستای وپشنیارەكانی بۆچوون و را

الیك. ھموو بۆ روو
بۆ زمان كشی یوانل دەم دواجار
بسر كاریگری بت  كشیك خــۆی
بالی بم ھبت، نتوەییوە ناسنامی
گرنگتر زمانیش  ل تباب ئم نووسری 
ھر  ب ســر كوردستانیی تاكی  خــودی
ھبت، ناسنامیكوە و ئایین و مینك
كوردستانیدا كۆمگی چوارچوەی ل ك
كوردستانی راگیاندنی ویستپ دەژــت
لــوەش گرنگتر بكو  زمــان،  تنھا نــك 

ئحمد عیماد
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و ماف و دادپـــروەری چمككانی ب خدانبای زیاتر 
مكانچ ئــم  مانای بتوانت و لبووردەیی و ئــازادی
پیوەستتر ئم تاكش و تاكی كوردستانی ب بگینت
عرەب كارپكراوی وشیكی ھر جا مكانچ بم بكات

بت. ...ھتد ئینگلیزی و توركی و فارسی و
راگیاندن: مامۆستای رەحمان ئرسالن

بنیاتنانوە ب پویستی و بركوتووە زیانی كوردی زمانی
وتكمان دیكی ژرخانكی و سرخان ھر وەك یھ
ھموو ویستپ و وەیتن پناسی زمان ڕاستیدا ل
بوپڕی راگیاندن كناكانی و دامزراوە بتایبتی الیك
كارك نكن و زمان بكن كار لسر و دیقتوە وردی

شواندنی زمان. ببت ھۆی
بگرین، چاو لبر و راستییئ ویستپ ئوەشدا لگڵ
و  بووندای فــراوان و نوبوونوە ل ــردەوام ب زمان  ك
چوی و وشچ و  ننگی تناب مبست  گیاندنی
مبست ھویداوە ونیار ئوەی ھندەی بكاربر، زمانی
بۆ روانین با ب مئ ك ،نیی مانای بو شمت. ئنیبگ
كوردی و رەسنی خۆمای زاراوەی و وش ،گانب زمانی
بكار بیانی وشگلكی جگیان ل و بكین فرامۆش
بكاربردنی حوجی ئوڕۆی كوردی ھیچ زمانی ك بنین،

ناكات. وشان ئو
بۆچی (ئرنی) بین رەوان كوردی ب دەتوانین ك مئ
دەیــان ئمو (پۆزەتیڤ) دەســتــواژەی بــر رینب پنا 
.رەكزیاتری گ دەرفتی باسكردنیان ك ،ی دیكنموون

ران لكی وتو بنیاتنانی قۆناغی ل مئ لوەش جگ
زمان بووە یكمیش قوربانی بگومان ھموو رووەكانوە
و ژرخانی سرخان دیكی ھر الینكی وەك زمانیش و
لم ئو ئوەی لبری بركوتووە زیانی كورد نتوەی
رگی ل دەستی خۆمان ب كچی بنیاتی بنینوە، قۆناغدا
ورانتری بیستراو بینراو، خوندراو، ـ راگیاندن كناكانی

دەكین.
چارەسریش:

زانیاری. كۆڕی كاراكردنی ـ ١
زمانی  چاودری رووی ل سندیكا رۆی كاراكردنی ٢ ـ

راگیاندن.
زمان. ب زانكۆكان و یمانگپ بایخدانی ـ ٣

 ل زمانی شــارەزای كسانی پسپۆڕ و ـ دامزراندنی  ٤
وەك راگیاندن دەزگاكانی

زمانوانی. راوژكاری یان زمانوانی، سرپرشتیاری
ھستی نتوەیی. راگرتنی برز و زیندوو كردنوە ـ ٥

و  زمان  بایخی لبارەی ھۆشیاری بوكردنوەی ـ ٦
مژووی نتوەدا. زمان ل رۆی

رەحمان ئرسالن
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ئحمد* بھادین

ب یــوەســتــپــ مــرۆیــیــ و ــی ــك ــاردەی زمـــان دی
زمان پاراستنی من . ب ڕای كۆمگوە پشكوتنی
وەیی،چونكتن ئاسایشی لپاراستنی كشب
مژووی و رووناكبیری ناسنام و ل كشب زمان

گلك. ھر
رزمان و وش ل بریتیی زمانیش بناغی بردی
لدەقكدا ـــان زاراوەك و دەســتــواژە و  رست  ك
پ تایبتییان شوەیكی و مانا و گردەدات پوە
ب ــوردی ك زمانی ب ســبــارەت  .جــا دەبخشت 
متی،ئتایب ب كوردی راگیاندنی زمانی و گشتی
نبوونی زمانی زۆرمان ھی، وەكو و گرفتی شك
ل كوردی گشتگیری و یكگرتوو رنووسكی و
كوردییكاندا، یاندنراگ و خوندن برنامی
كشی خودی بۆ دەگڕتوە  بشكی  مئ ك
كوردستان پارچبوونی پارچ و كورد نتوەیی
جیھان زلھزەكانی تو و داگیركران دەستی ب
یكگرتووی ئــیــرادەیــكــی و  ــیــدارە ئ نــبــوونــی  و 
سۆز و ئدەبی زمانی زابوونی .ھروەھا كوردی
ئمش كـــوردی كــ بــســر زمــانــی راگــیــانــدنــی
ربرانی ئوەی زۆرینی دەگڕتوە بۆ بشكی
گۆران، پیرەمرد، وەكو: كوردیی رۆژنامنووسیی
عالدین سائیب، عارف ساح،  شخ نوری شخ
ئدیب و...ھتد فتاح شاكر ئحمد، برایم سجادی،
دیاردەی ئستاشدا ئم ل بوون. تنانت شاعیر و

كوردیدا، بۆ رۆژنامنووسیی بسر بوە و زاڵ
كورد لرۆژنامنووسانی زۆر ژمارەیكی نموون
چیرۆكنووس و شاعیر و ھونرمند كاتدا ھمان ل

. رۆماننووسن و
چاكسازی  شۆڕشی بناوی كاتیشدا ھمان ل  
ھودان ناوی ب و كوردی زمانی پاكسازیكردنی و
زاراوەی و وشــ ل زمانكمان بژاركردنی  بۆ 
عرەبی و بكاریگریی و الساییكردنوەی و بیانی
تایبتی ب ،كماوەی رۆژئاوا،بداخوە رۆشنبیریی
ژمارەیك (١٩٩١)ەوە، راپرینی دوای سانی ل
كورد، و رۆژنامنووسانی نووسر و رۆشنبیر ل
(استیراد)كردنی ھاوردە و خریكی ھنان بردەوام
زمانی نو بۆ بیانین  و  التینی  زاراوەی و  وشــ
ناپویست و زیـــــادەڕەو بــشــــوەیــكــی  كـــوردی 
الساییكردنوە ئــــارەزووی و حــز وبــپــاــنــری
(عرەبی)بت وشی ھرچی ئوان الی .بكورتی
بت ئوە بیانی زاراوەی و وش ھرچی خراپ و
فرھنگی و زمـــان  دەرمــانــی حـــوت و   بــاشــ
(عیبری)بن كوردییكان وزاراوە وش با و كوردیی

عرەبی بس
؟!   نبن

لسد  سد بۆچوون جۆرە ئم بندە بڕای  
ل ئاگر ئنقست دەستی ب مئ چونك،یھ
بر دەدەین و زمانوانیی كوردی خرمانی فرھنگ

راگیاندنی كوردی زمانی و زمان رەوشی ئمۆی
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سامانی زیان ب كۆششان جۆرە ھوڵ و ئو و
و دەگینت كوردی  زاراوەی و  وش نتوەیی
رۆشنبیریشوە و سیاسی و فرھنگی ڕووی ل

. كورد دەكات دوژمنانی و گانب ب خزمت
كوردی  رەسنی دەیان وشی پتی و زۆرجار  
ئینگلیزی یان عرەبی وشیكی برانبر ل یھ
كورد رۆژنامنووسانی و  نووسر  التینیدا،كچی
وش ــان  ی كــكــوردیــیــ  وشــ بئنقست دەچـــن 
حوكمی ب سا چندین كــ) بــاوەكــ رەبییع
ناو ھاتۆت عرەبدا لگڵ  تكوی  و  ھاوژیانی
و راھــاتــووە لسر  خكی و كوردییوە  زمانی
و )، الدەبن زمانكماندا ل چسپاوە تارادەیكیش
ن، كدادەن ل شونی نامۆك بگان و بیانیی وش
(تعریب) كمتر  ل پرۆسی ھیچی من ب ڕای مئ
رۆژئاواییكردنی ب كــردەی دەنم نــاوی و نیی؟!
الــكــردیــة)، اللغة  التغریب  (عملیة كـــوردی زمــانــی
فرۆشگ شارە  ئم كۆنكی  ال ل كابرا ئگرنا
دەنت (مینی  ناوی چی مانای داناوە، دوكانكی یان
وەك:  وشی دەیان !یان ماركت) ؟ وسۆپر ماركت
جیاتی  (ئۆفیس) ل،شتخانچ بری ل (ریستورانت)
یان بازاڕی  بری دوكان شۆبینگ) ل فرمانگ،(شوان
یان  چایخان نت) لبری مۆڵ) و (كافی شوان،(نازە
لبری رۆژ سیتی و....) (لوبنان سیتی و قاوەخان
تر وشی و ناو ھزاران و سدان و كورد شاری
گشتییكانیان نشو سیمای و ناو راستی ب ك
لدەنم ناوی دیاردەی ئم كردووە،بۆی ناشیرین

. رۆشنبیری – جوگرافی ژینگی پیسبوونی
یاندنراگ و رۆژنامنووسیی بۆ مئ ھروەھا
بم برەو ئوانن ھر چونك،راست كوردییكانیش
و زمان و ھزر ل زاراوەگالن دەدەن و و وش
كابرا :بۆنموون دەیچسپنن، كوردییدا ئدەبیاتی
دەكات، پشكش ھواڵ كوردی ب كناك یان
نووسیوە بئینگلیزی ھواكانی ناوونیشانی كچی
كانیان برنامب زۆرینی ناوی (NEWS)؟! یان
ناوەرۆكی و زمان لكاتكدا التینیی و  ئینگلیزی 
وەكو ؟! كوردیی زمانی ب بگكانی و كرنامب

و...ھتد) .  شۆ تك ئین، زووم دیالۆگ، (تاكسی
و زاراوەی بیانی دان وشو س ھروەك دەیان
كوردییوە راگیاندنی زمانی ناو نراوەتھ ك
ئكتیڤ، ئۆپراسیۆن، فاكتر، فاكت، (مدیا، وەكو
ئایدیا، كمپین،  ئۆپۆزسیۆن، نگتیڤ، پۆزەتیڤ، 

فرمی، فۆرم، پرۆگرام، ،پرۆس تیۆری، پراكتیكی،
 . ساگلمی) و...ھتد

كوردییان نرەس و  پتی  وش ئم لكاتكدا
فاكت/ ــدن، ــان راگــی (مــــدیــا/ :یــھــ بــرامــبــریــان
ھرش ئــۆپــراســیــۆن/ ھــۆكــار، راســتــی، فــاكــتــر/
چاالك، پۆزەتیڤ/ ئكتیڤ/ سربازی، لشكركشی
الواز، خــراپ، نگتیڤ/ باش،چاك،بھز،ئیجابی،
ھمت، كمپین/ نــیــار، ئۆپۆزسیۆن/ سلبی،
زارەكی، كردەیی، تیۆری/ بیرۆك، پراكتیكی/ ئایدیا/
پــرۆگــرام/ كـــردەوە، یــان كــردە /زەری، پــرۆســنـــ

. شوە) فۆرم/ ،رنامب
 ل بنڕەتدا  ل  ك (رمــیفــ) وشــی  ھــروەھــا  
ھاتووە  ئینگلیزییوە Formal) ی (فۆرمڵ وشی
لبی كورداندوویان) و كراوە بكوردی (راستر و

؟!. دەھنن بكاری حكومی یان رەسمی
سروو زاری كرمانجی ل ك (میساغل) وشی
وشی  ل بكاردەھنرت (تندروستی)  لبری
ھندك  ھــاتــووە،كــچــی توركییوە (ساگلمی) 
راستتر  (تندروستی) پیان وشی ل رۆژنامنووس
من جا ؟! دەھنن بكاری ئو لبری و رەسنترە و
تورك  یان عرەب چ جا یگانب ھر گانم: (بدە
چ بت. ئمریكی و و گریك ئینگلیز و فارس یاخود
و فرھنگ و زمان وەك چ تاك و كۆمڵ، وەك
و... سیاست و رۆشنبیری و راگیاندن و نتوە

ھتد) . 
پشنیاری  لكۆتاییدا و پــــنــاوەدا ــم ل  بۆی   
ب رۆشنبیری وەزارەتــی نسا ك دەكــم، ئوە
وەزارەتی پروەردە لگڵ و ھماھنگی ھاوكاری
زانستی و توژینوەی با خوندنی و وەزارەتــی
سندیكای و ــان ــوردســت ك ــی  ــاری ــی زان ـــۆڕی  ك و 
كۆنفراسی و كۆنگرە كوردستان، رۆژنامنووسانی
زاراوە و كــوردی  لزمانی توژینوە  ب تایبت
وش یكخستنی ھوی بكات و ساز كوردییكاندا
زارەكــی (بشوەی بــدات كوردییكان زاراوە و 
و  كتب و خوندن برنامكانی لــ ــی)  ــردەی وك
راگیاندنی ھۆیكانی و بوكراوەكان  و رۆژنام

. بگشتی كوردییدا

پیمانگای رۆژنــامــنــووســی بشی لــ مامۆستا   *
راگیاندن ل دكتۆرا خونكاری و سلمانی تكنیكیی

سلمانی.    زانكۆی
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بیانییوە رۆژنامنووسانی ئزموونی ل

بیانییوە رۆژنامنووسانی ئزموونی ل

كارزی تاریق

سیاكۆ،  ھوتلی ١٥-٢٠٠٩/١٢/١٦ ل رۆژانی
فیدراسیۆنی ھولر، شــاری ناوەڕاستی  ل
ھاوكاریی ب رۆژنامنووسان نودەوتیی
كــوردســتــان، رۆژنــامــنــووســانــی سندیكای 
(رۆژنامگریی شۆپكی ب ناوونیشانی وۆرك
دەكات. دیموكراسیت  پناو ل كار ئخالقی 
ل رۆژنــامــنــووســیــی شــرەفــی بننامی 
(٤٥) بڕوەبرد. كردن) پیادە بۆ  خواستوە
،مووس (دھــۆك، لقكانی ل رۆژنامنووس 
سر بغدا)ی و كركووك، سلمانی ھولر،
كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای ب

كرد. تدا بشدارییان

فیدراسیۆنی رــكــخــری  حبیب شركۆ 
كوردستانی ل رۆژنامنووسان نودەوتیی
شۆپكدا وۆرك بــرایــی وتــی ل عیراقدا
(٢٠٠٠)ەوە ســاــی ــ ل  ــ ك كـــرد، ئـــامـــاژەی 
ــكــای ــدی ســن ـــ ل ــی ــوان ــی ــشــت فـــیـــدراســـیـــۆن پ
ــــات، دەك كـــوردســـتـــان رۆژنـــامـــنـــووســـانـــی
رۆژنامگریی بردنی پش برەو مبستیش
حبیب شركۆ جیھاندا. ل دیموكراسیی و
شونی لگ ل رۆژنامگریی ك دا ئاماژەی
ھــاتــووە. قــیــران و گرفت تــووشــی جیھاندا 
وۆرك ئم سازدانی گۆشنیگایوە لو ھر
میوانداریی ب  ك ــدرا، زان پویست ب شۆپ

ئۆكیفی: سوزان ئرلندی رۆژنامنووسی خانم
بت برژەوەندی ھموواندا نووسین ل دەب •

بووموە ڕوو ئخالقیدا برەو لگڵ پرسكی من •
رۆژنامنووسی ل نیی بشك ئینترنت •

نموون ببین ئوە بۆ ئم ناتوانین •
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ئۆكیفی) (ســـوزان ھـــردوو رۆژنــامــنــووس
شانشینی رۆژنامنووسانی یكتیی ئندامی
(ئــوفــویــســتــربــــرگ) ئــنــدامــی  ــوو، ــكــگــرت ی
بڕوە دانیمارك،  رۆژنامنووسانی یكتیی 
نودەوتیی فیدراسیۆنی  ركخری  چــوو.
وۆرك گووتی: كوردستان ل رۆژنامنووسان

خۆی: تدەگر توەر دوو كشۆپ
ئخالقی. رۆژنامگریی (١)

ئــوەشــی بــكــۆمــڵ، دانــووســتــانــدنــی  (٢)
زینی سكوچكی كــ ھــــنــایــوە، وەبــیــر 
سربخۆ ،ب (راستی دە رۆژنامگریی

بپارزە). گشتی برژەوەندیی ،ب
رۆژنامنووسانی نقیبی عونی فرھاد ئنجا
خــواســت ــوای ــكــدا ھــی ــی ــ وت ــان ل كــوردســت
وۆرك بـــشـــداربـــووی ــی  ــووســان ــن ــام رۆژن
ل یكك بـــوەی بــن، ســوودمــنــد  كشۆپ
شۆپ وۆرك ركخستنی سندیكا ئامانجكانی
بۆ فرەدەنگ سازكردن بۆ سكۆی زەمین و
ئو تپڕاندنی مبستی ب رۆژنامنووسان،
رەخساندنی و چــوون  دەســت ل قۆناغانی
تا كوردستان رۆژنامنووسانی بۆ دەرفــت

جیھان. رۆژنامنووسانی ئاستی نبگ
كــوردســتــان نــقــیــبــی رۆژنــامــنــووســانــی
مئ رۆژنامنووسانی دا، بــوەش ئاماژەی 

بم پویستییان دنیا رۆژنامنووسانی ل پتر
مژووی ھرچندە چونك .یشۆپان وۆرك
 ،سا  ١١١ نزیكی كوردی رۆژنامنووسیی 
نو ل و نھنی  نووسییرۆژنام ئو  بــم
ســردەم تكنیكی و تــوانــا لــ دوور چــیــادا، 
ئو راستقینی  قــۆنــاغــی كــــردووە. كـــاری 
١٩٩١ دەگڕتوە،  سای بۆ نووسییرۆژنام
ب بجیاوازیی كوردستان رۆژنامنووسانی ك
ئو ل سایی سیاسی، و بیروباوەڕی ئایینی
كوردستان دەرچوون، پرلمانی ی لیاسایان
مژووی رۆژنامنووسیی جار ل یكمین بۆ
كردووە، كاری خۆیان ب ئازادی كوردستاندا،
دواجــار خــراوە. رــك  یاسا  ب كارەكشیان
ھیوای كوردستان  رۆژنامنووسانی نقیبی 
بت ھــنــگــاوــك كــشــۆپــ وۆرك  خــواســت 
رۆژنامگریی بنماكانی كردنی پیادە بۆ
كرد، ئاشكرا ئوەشی كوردستاندا. ل ئخالقی
لگڵ گربستك بستنی بۆ كار سندیكا ك
شركۆ پــاشــان دەكـــات. رۆژنــامــنــووســانــدا
ك خستڕوو، ئوەی سرنجكدا  ل حبیب
ئاراست زیــاتــر  كشۆپ وۆرك ــاوەڕۆكــی ن
پارتكانی و دەســت رۆژنامنووسانی ب
رۆژنامگریی ئــو  ــوای  ب ب ،كوردستان
ھر .نیی گرفتی ئو كوردستاندا ل ئھلی
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گربست ،دای ئوە لھوی سندیكا بۆی
كنای ـــردوو ھ لــگــڵ رۆژنــامــنــووســانــی
(كـــوردســـات)دا و  ــان)  ــوردســت (ك ئاسمانیی
و كنای گورە دوو سیفتی ببستت. بو

كوردستانن. میدیای دیاری
وۆرك لـــ دانــیــشــتــنــی دەســتــپــــكــی ھـــر 
كورتدا ل وتیكی سوزان ئۆكیفی شۆپكدا،
ھولر ــی ســردان جـــارە  یكمین  گــووتــی: 
و ھاوڕیانی ل نو ھاوكار سر برزم دەكم.
ب شتكان ــوەی ئ پناو ل تنیا خــۆمــدام،
بگینین. بجیان باشتر بڕوەببین، جوانتر
شماڵ  (ئیتیك) وەك ئخالق و رۆژنامگریی

بن. پكوە ك رەشبان و
رۆژنامنووس كاتك ك دا ئاماژەی سوزان
تدەگات دەكــات،  كار كۆمیتیدا  بواری ل
ب ئخالقوە. و رەوشت ب ك ھاوپیوەندە
باوەڕی و دەوت زۆری ھوی ئو، بوای
بتوانت رۆژنامنووس تا دەوــت، زۆریشی
رۆژنامگریدا  (ئیتیك – رەوشت) ل ئخالق
ل رۆژنامنووس كردنی  كار  بكات. رەچــاو
ئاخۆ دەكاتوە،  ساغی كۆمیتیدا، بــواری
ویستپ نــا؟ یــان كـــردووە ــاو رەوشــتــی رەچ
پ دركی و بزانین تا ھبت باش تگیشتنی
رۆژنامنووسیی كاركی ھموو ل ك بكین،
كۆمیتیدا، و ئابووری  سیاسی،  بواری ل
رەچاو ویستپ و یھ ئامادەبوونی رەوشت

بكرت.
و ئرلندی رەگز ب رۆژنامنووسی خانم
شانشینی رۆژنامنووسانی یكتیی ئندامی
:وای پی ئۆكیفی سوزان (بریتانیا)، یكگرتوو
خۆماندا برژەوەندیی ل ھر نووسین ناب
ھموواندا برژەوەندیی ل دەب بكوو بت،
دەبت ك بــوایــی  ئــو ینبگ ــ دەب بت. 
كارەكماندا ل نوان كۆمڵ و ھاوسنگییك
ك بشپرسین ویستپ بــكــیــن. دروســــت 
رادەیــك چ  تا دەكرنوە  بو  شتانی ئو

.دایت راستییان
خاتوو ئرلندی رۆژناموانی بۆچوونی ب
ســرانــســری ــ ســــوزان، رۆژنــامــنــووس ل
.یــھــ راســتــیــی جــیــھــانــدا ئــركــی گــیــانــدنــی

كاری ل دەســت  ركخراوەكان و حكومت
ئودا وتی ل وەردەدەن. رۆژنامنووسیی
سرچاوەكان بو  تا گیراوە ی لر (ئرلندا)
ل ھاوسنگی ویستپ وای پی ئو نكاتوە.
رووبڕووبوونوەی و راستی گیاندنی نوان
بكرت. دروســـت نــاخــۆشــیــیــكــان، و  گــرفــت 
زیان ن ك شوازك بت یاندن بگ ویستپ

بگات. ب برامبر ن رۆژنامنووس و ب
ئوف دانیماركی  رۆژنامنووسیی پاشان 
كرد، پشكش كورتی وتیكی ویستربرگ
ئوردن ل ساك چند پش ك گووتی تیدا
ھوكی كوردستاندا  ل بیستوویتی بــووە،
ننووسان بگرۆژنام تا دراوە و گوڕ گرم
سركوتوو، رۆژنــامــی دەركــردنــی ئاستی 
ئو دركاندنی، و  راستی گووتنی  ھــروەھــا
ساڵ ئم ھاتووم، دانیماركوە ل من گووتی:
رۆژنامنووسیی دەربینوە، ئازادیی رووی ل
.مدایكی یپل ل جیھاندا ل ئاستی دانیمارك
بدەستھنانی ــۆ ب خــریــكــن  وتـــــدا ـــو  ل
دیموكراسی، ئــــازادی، لــ زیــاتــر ــی  ــك رادەی
ئوف دەدەن زیاتر ھوی دەربین، ئازادیی
ھاوكارانمان ك من بۆ كھاندان مئ گوتی:

دەجنگن. گلك ئازادیی بدەستھنانی بۆ
وۆرك دەسپكی دانیشتنی تواوبوونی دوای
كران بشداربوو رۆژنامنووسانی ،كشۆپ
فرھاد یاوەریی ب یكم گرووپی گرووپ. دوو
و كوردستان رۆژنامنووسانی نقیبی عونی
برەو دانیمارك رۆژناموانی ویستربرگ ئوف
چوون. لودا سندیكا بارەگای ئنجوومنی
دانوستاندنی دەربـــارەی شۆپكیان وۆرك
ب دووەمیش گرووپی دا. پ درژە بكۆمڵ
فیدراسیۆنی حبیب نونری شركۆ یاوەریی
ھۆی ل ھر رۆژنامنووسان، نودەوتیی
وۆرك گرووپش ئم مانوە. سیاكۆدا ھوتلی
ئخالقی رۆژناموانیی  دەربارەی شۆپكی 

دا. پ درژە

بوون گیرا ھ ب ئوان
ل ئــۆكــیــفــی ســـــوزان پـــشـــوویـــك،  دوای 
خۆیوە، رۆژناموانیی ئزموونی پاشخانی
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ئخالقی رۆژنامنووسیی باسی سر چووە
و رۆژنامنووس كــاری نوان پیوەندیی و 
بم ئــو. رەوشتیانی ئركی و پیوەست
ل چند ئاخاوتن: من ئرلندیم، جۆرەش ھات
ئینگلترا ل پاشان كردووە. كارم رۆژنامیكدا
كارم تلفزیۆندا بناوبانگی برنامیكی ل
راستیدا دەگڕام دوای ب لو برنامیدا كرد.

.بووای كویك ھر ل ك
ئو  رووداوەكانی ل گووتی: یكك سوزان
ئرلندی كسی  شش چیرۆكی  یرنامب
بـــوون. باش گیرا  بــوو (١٧) ســاڵ  كــ ــوو، ب
ھ بگی بــ ئـــوان گــیــرابــوون؟ بۆچی 
كرنامكردنی ب پشكش بوون. دوای گیرا
ل ساڵ (١٢) مــاوەی بۆ پاشان ئــازاد كــران.
كرد. كارم تلفزیۆنی (بی بی سی: BBC)دا
زۆرم شــارەزایــی و ئــزمــوون  كنادا لــو 
و كاری بواری میدیا ل ب تایبتی پیدا كرد،
كــاری بنماكانی فــــری رۆژنــامــنــووســیــدا.
دەزگــا لــو چــۆن دەبت  ك ــووم، ب ئخالقی 
ساڵ (بی  دوو ل بر بكیت؟ كار گورەیدا
دەكم رادیۆیكدا كار و ل جھشت سی)م بی
كار  ب دەستم ئرلندادا رۆژنامكانی  ل و
ك دەكم، باس بۆتان كورتی ب كردۆتوە.

ل كارەكمدا گیراوم. بۆچی

بكات ئاشكرا راستیی ئو نیتوانی كس
یــكــــتــیــی ـــی ـــدام ـــن ــی ئ ــف ــی ــۆك ســـــــوزان ئ
پی یكگرتوو شانشینی رۆژنامنووسانی
و بنماكانی نریت ل رۆژنامنووسیدا ،وای
ل میانی دەگتوە: بۆمان ئو ئخالق گرنگن.
پیاوكی رۆژنامنووسك، وەك كردنم كار
ب كۆییوە. دۆزییوە، ل ژیانیم دەومندم
دەكرد. پیدا پارەی  مات و مڕ بازرگانیی
خاوەن بوو. دەومند و گرنگ كسكی ئو
گرنگ كسایتییكی و سیاسی پگیكی
دەســت خــاوەن كسكی ئرلندا. ل بوو 
نزیك لی ئرلندا سیاستمدارانی ــوو، ب
نبوو ئاسان رۆژنامنووس بۆ دەبوونوە.
دەكــرد، پیدا ــارەی پ ف  ب بچت، الیــدا  ب
راستییكی ئو دەدا. برتیلی دەكرد، درۆی

ئو نیتوانی كسك ھیچ بوو. كمرشكن
لو نبت. من تنیا  بكات،  ئاشكرا  راستیی
دەكــرد، كــارم  نودا رۆژنامیكی ل كاتدا
بوو. چوار كس دایانمزراند یرۆژنام ئو

بوون. خۆم برادەری دووانیان
ــان خــۆی ـــ پــــــارەی ــــو چـــــوار كـــســـ ب ئ
دەترسان ئوان زۆر رۆژنامكیان دامزراند.
تبب ھبوو ترسیان بكن، ئاشكرا پرس ئو
نو وتمك من رۆژنامكیان. داخستنی مایی
گیرم خوارد! و زەحمت گژاوی براوردكی
ل الینگیری یــان بچم راستیدا دوای ب
بوو. گــورە پرسكی  مئ بكم؟ بــرادەرانــم
ل ئرلندا، بكو ھر كسكی دەومند نك
دەومندەكانی ئوروپا. ھرە بوو ل یكك
بــــرەوڕوو ئخالقیدا پرسكی لــگــڵ مــن 
پیوەندیدار كسكی ھر لگڵ بــوومــوە.
لكۆینوەم و ـــرد  دەك قــســم كــپــرســ  بــ
ئو لبر نك ك دەكردم، رنماییان دەكرد،
ئرلندا ناوبانگی لبر  بكو،  دەومندە،
رۆژنامنووسك وەك و نكم كارە ئو من
ئخالقی دیكی پرسكی ل بیرم نكم. باسی
وەك وتكی ئرلندا و نم كردەوە، راستی
بھنم پیاوەش لو واز بھم. ج دیموكرات
برامبر یان  ،یھ گــورەی ناوبانگكی  ك
سیاستمدارن، كــ پــیــاوانــش ــو ئ و  ــو  ب

بوەستموە؟
تازەك رۆژنــامــ ل ھاوڕكم چــوار ھــر 
ئو ناكینوە. بو تباب ئم مئ گووتیان:
قسیكی و  ناخۆش رۆژكی من بۆ  یقس
بھم، ج ئرلندا  دا بیارم بــوو.  ناخۆش
برنامیكی لــ لــوــدا ئینگلترا.  چــوومــ
 World ل ئكشندا: بناوی(جیھان تلفزیۆنیدا
ئامادە  برنامیم ئو كرد. in Action) كارم
ئقیكی دا بیارمان ــرد. دەك پشكش و 
دەومندە پیاوە ئو ــارەی دەرب كرنامب
ئقیی ئو بت. ئرلندا گندەكارەی و

بوو. تواو ئنجا مانگ حوت ب كرنامب
چیرۆك ئو گانوەی ب درژەی سوزان
حكوومتی كــرا، پخش   كرنامب كــ دا: 
دوو ك كرد، لكۆینوە ب دەستی ئرلندا
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دوو برنامیوە  ئو ھۆی ب خایاند. سای 
كار ل دەستیان  ئرلندا كابینی حكوومتی
لپرسینوەدا و لكۆینوە كاتی ل كشایوە.
پرسكوە ب پیوەندیم چونك چووم، منیش

ھبوو.
ئاشكرا سرچاوەكانم ناوی كرا ل داوام
خالقییئ ئم پرسكی ل وەمدا گوتم: بكم.
دووپات بۆم نادەم. سرچاوەكانم ناوی من و
خۆم، مرامی لسر سوورم من ك كردنوە،
پخش دوای ساڵ دوو نادەم. سرچاوە ناوی
وەك دا. گرت ب منیان یرنامب ئو كردنی
لبر كــرد، دادگــا رەوانـــی منیان تۆمتبار

بوو. ندا ژدەرم ناوی ئوەی
ئرلندی رۆژناموانی  ئوەی گورەی  ب
دەومندەدا، پرسیگندەییئو ل باسیكرد،
ب كشك بوون، گ توە دیكش خكانی
ئوەی لبر  گووتی: ئو نبایوە. ئاسانی 
ھبوو، پرسدا لو دەستیان دی كسی (١٠)
دەست تاكتیككی ھاتم. گیران تووشی من
ڕاستی بــ ــكــوژە)).  ب ((پیامنر ــ دە یھ
ب برامبر  ك دەوــت زۆری  ئازایتییكی
ئوان كاتكدا ل راوەستی، كسك ھموو
پشتیوانكم ھیچ من ھستیتوە. تۆ نایانوت
وەك گلی مئ بم پ ببستم، پشتی نبوو
ناكوین. پش  نین راستی ئگر ئرلندا، 
ئازاد و كرد تاوان ب منی دادگا ختانخۆشب

كرام.
سر ھات رۆژنـــامـــوان پــاشــان ســوزانــی
لرەدا گووتی: و  كباس دیكی  توەركی
ك وتــانــــك بچین ناب مئ بین  دەبــ
تدا چسپاویان حكوومتی و دایت جنگیان
و بیر ئــازادی ب رۆژنامنووسان یان ،نیی
بنمای یكمین دەرنــابــن. خۆیان ــاوەڕی ب
ئنجا راستی، ل زگرتنر (FIP)دا ل ئخالقی
ئگر .راستیی ئو زانینی ل كۆمڵ مافی
وات بوو، كاغزدا سر   ل ھر مایبن ئو
ناتوانی بچسپت. دماندا لنو، دەب ھیچ،
ئو ئگر  بیزانیت. دەب بكو، بیت، فری 
دوای ب شتك  ئوە ھموو زانی، بنمایت 
دی وردەكارییكی ھموو دەھنت. خۆیدا

دەبــیــت؟ چۆن لــگــڵ خكدا راســت (چــۆن 
ونانی ئــو كامن دادەنیت؟ ناوونیشان
.تكراستگۆیی پاشكۆی دەكیتوە؟) بویان
تدا گومانی دەوت. زۆری ئازایتییكی مئ
بنڕەتین ئازایتی مرجی ئزموون و ك نیی
ل باس كاتك ھبت رۆژنامنووسیدا. ل
دەبین. فر باشتر دەكین، خۆمان ئزموونی

رۆژنامنووس (BBC)یجارانیندەككارم
پرسی ســر  ــوە ــت ڕدەگــ ئۆكیفی ســـوزان 
دوای دادگا ئرلندا: گندەكی  دەومندە
گورەی دۆسیییكی فراوان، لكۆینوەیكی
من ك ــووەوە  ب ساغ بۆی تیدا كــرد، ئامادە
پ سرچاوەم ئوەی لبر گوتووە. راستم
خست گوشاریان كرد. دەسگیر  منیان ندان،
ل كاری واز ھاوڕكانم و من سرم، ویستیان
ل وازمان مئ بم بھنین،  رۆژنامگریی
رۆژنامنووسان نھنا. رۆژنامنووسیی كاری
پش. ــتــد ــ گــووتــنــی راســتــیــدا گــرفــتــیــان ل
دیموكراسیی وتكی ئرلندا ھــرچــنــدە
ئو ــامــنــووســان رۆژن رۆژئـــاواشـــ، كــچــی

بردەم. تد ئاستنگانیان ھموو
چــیــرۆكــی ـــو ـــارەی ئ ـــب ســــوزان ھـــر ل
مــتــرســیــیــوە، بــارــك و  دژواری   بــ  كــ
تاقی تدا ئــوی رۆژنامنووسیی ئخالقی 
جار یكم یرنامب ئو دەت: كــرایــوە،
نوان چــی و قــووڵ پیوەندیی باسی بــوو 
سیاستمدارانی  و كار)  كارگوزاران(پیاوانی
پیوەندیی دەگووترت ھر ئستاش دەكرد.
سیاستمداراندا و دەومند نوان ل قووڵ
ئمی تگیشتنی یــرنــامــبــ ئـــو  .ــ ھــی
سیاستمداران و دەومند ب سبارەت
كردنی ئاشكرا بــ ــوو، ب وا پم مــن گـــۆڕی. 
خزمتی خك، ل شاردنوەی نك راستی
ئخالقی بنمای وەیــئــ دەكـــم. وتــكــم
دەردەكوت: دووڕیاندا لم رۆژنامنووسیی،
ئوەش خۆ بیشاریتوە؟ یــان بی راستی
و پرسیارە جــۆرە ئم رووبـــڕووی ــ رۆژان
بین راستی دەبنوە: بارەیوە ل بیاردان
دەشاردرتوە! زۆر راستی بیشارینوە؟ یان
بۆ دەكــات: ئاشكرای رۆژناموان سوزانی
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دادگا. دای تواوم بگی تاوانباران گرتنی
ك دەركوت، خكیش بۆ و حكوومت بۆ ئیدی
نوانی سیاستمداران ل خكانیگندەڵ ھن.
ھبوو. ــدی ــرژەوەن ب و ئــو دەوــمــنــدەدا،
خاكی مندا بابتكی ل دا ھویان ئوان
سر ك بگرن لوە ڕێ تا بدۆزنوە، ھز ب
،بوواین راست چیرۆككم ئگر بگرت.
شوەیك ھموو ب دەبوو بۆی دەگیرام، من

بوونوەیان. رووبڕوو بۆ بوومای ئامادە
وەك دەب رۆژنامنووس سوزان، بوای ب
یكم ناكاو دەب ل نو فۆك بت، گارسۆنی
و بكیت دی خكی فیدای ب خۆ بیت كس
كیمانوە پئ بكیت. بدەیت رزگاریان ھوڵ
دەست بكار ل سرەتای ھر خۆت داوە، ب
داوە بنت  ــامــنــووس، رۆژن وەك بــوونــت 
بیت، رۆژنامنووسیی رەوشتی ب پیوەست
یمانپ ئو رووبڕووی كی ناشزانیت بم

دەبیتوە.

درۆی ب كارم بنمای
ــارەی دەرب برنامیكم ٢٠٠٦دا  سای ل
دەزگـــا ســـر ــۆ ھـــڕەشـــی تــیــرۆریــســتــان ب
دەزگاكانی كرد. ئامادە بریتانیا ئمنییكانی
ھیچ ندا ریان وەستان. دژم ل حكوومت
كاتك بت. ھاوكارم حكوومت دەزگایكی
ــوە ئ دەوەســـتـــن، ــ كـــارەكـــت ئــــوان دژ ب
تۆ ك وەیشئ بگی و باش ئاماژەیكی
سی بی بی  .وەیدەست ب گرنگت پرسكی 
 ل كــرد، كرنامب لــ پشتگیریی  (BBC)
بكین. ئامادە كرنامب توانیمان كۆتاییدا
ب تباب ئــم ك ھبوون ھۆكار كۆمك
جوانی ب و بكرت  ئــامــادە سركوتوویی
ب یرنامب ئــو  بــدرــت. پیشان و نمایش 
بنمای قووڵ، بدواداچوونی زۆر، لكۆینوەی
تدا پنایكی و پچ و درۆ ھیچ وای كاریشم
ئــوان، پشتگیری ب ئــوە سرباری نبت،

بوو. سركوتوو كرنامب
ھۆی ب بوو، گپ خاوەن دەومندە ئو
دەسمینوە، لی خكی ســامــانــكــیــوە
پــارــزەری ــوون،  ب لپشتی سیاستمداران

دادگادا ل كشیكدا،  ھر ل ھبوو،  باشی
تلفزیۆنی من، ل بر دەبــوو. سركوتوو
ئو دەربارەی برنامیكی ئرلندا (RTE)ی
فزیۆنلت ئو دواتر رۆژی كردەوە، بو پیاوە
داوای فــرمــی ك، بــخــولــ بــۆ مـــاوەی ســ
ك ،رمش كرد. ئمش مایی ل لبوردنی
شت بگی ئم لبوردن بكات. كناك داوای

بوو. دەستدار چندە پیاوەك وەیئ
ل ــــووس ــــن ــــام ـــوو ســــوزانــــی رۆژن ـــات خ
تایبتمندیی تیدا ك وردەوە، گۆشنیگایكی
گووتی: دەكرت،  رەچاو وتك و گل ھر
(مۆدل)، نموون ببین ئوە  بۆ ناتوانین  مئ
خك چۆنن؟ ئازادی و دیموكراسی ئاخۆ ك
ب  رەنگ گیشتوون. مئ ل بباشی زۆر 
ل رۆژــك ھموو ت، كب شــاراوە التانوە
ل ڕەشھ و ئیم نام ك بسانك ئرلندا
ئگر دەن: پیان  دەكن، رۆژنامنووسان 
دەكین. و واتان ل بكن، وا ئاشكرا  شتك
ئستمتر ریكخ  كارەك مندا  وتكی ل
شــاردنــوەی ــان بـــرەو ــك ــام ــت، رۆژن ــ دەب
الی ب ماف دادگــادا ل نبادا راستی دەچن،
و رۆژنامنووس پاشان بت، سكانووسوە
وەك زۆر پارەیكی بن ناچار رۆژنامكش

بدەن. سزا
زانیاریی ب گیشتن بۆ گوتی: ئــو ھــر

:یرێ ھ س و دروست، راست
(٣) ناكیت،  باوەڕ  (٢) دەكیت،  باوەڕ  (١)

.بھ جی
ل زیاتر ب دوای ئزموونت ھبت ئگر
ھ گورەترین دەگڕیت. سرچاوەیكدا
ل ئستاش  ـــدەر.  ژ ــك ی بــ  ستنب پشت 
،پشت ل سیاسیی شتكی دەن ھر ئرلندا
نكرد ئرلندا ت لتو بابئ بۆچی دەن پم
لوەوە گومانش ئو دی؟ وتكی چوویت و
ئرلندا و ئینگلترا ك گرتووە سرچاوەی
با نچت بیرتان ل .وانداین ل ملمالنیان
ب پاشان دەربكوت، ئوە بۆ لپشدا راستی
نو ل تۆ دابن وا رابگینن. دیكی خكی
جی ل ھر ئگر دا. كسكی ل و پاسكدای
شۆفرەك ھی دەیت بكیت، وە قسخۆت
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ھ ك و بزانیت دەب دابزیت كرد، بم
پاسك لی داوە، ئو بوو؟ رەنگ ئو كسی
ھدا سرچاوەیكی لگڵ ئگر بت. ھ

.من ھی مئ وات بم. دادگا ل

سركوتن كۆدی
رۆژناموانی: ل كاری بنما گرنگترین

راســتــی  بــتــوــت ــدا ــ نــــو دـــی خــۆت ١ ـ ل
بگینیت.

راستی  ھــبــوو ئــــارەزووت ئگریش ـ   ٢
ئیدی سربكویت. دەتوانی بگومان بگینیت،

نبیت. كۆدە ئو پابندی ناتوانیت
یــكــــتــیــی ـــی ـــدام ـــن ــی ئ ــف ــی ــۆك ســـــــوزان ئ
ئرلندا و یكگرتوو شانشینی ل رۆژناموانان
قسكانی ــوەرگــ برایكی  راســتــوخــۆ  كــ
بو كــوردی.  دەكــردە ئینگلیزییوە ل ئــوی 
ھنا، بابتكی  ب كۆتایی رابردوو قسانی 
رۆژنامنووسانی دانیشتندا لو ھر دواتر
كرد، پرسیاریان شۆپكدا وۆرك ل بشدار
دایوە. لرە برسڤی خانمی رۆژنامنووسیش
بدەم ئو، وەمكانی پوختیكی دواوە ب

روو: مدەخ یكوە
ماپڕكی چند كــوردیــدا میدیای نو  ل
دەســت  كــوــرم، (شــلــم   كــ ھــن ئینترنت
دەم  ك مخابن ناوی. توتوونزم) كناپار
دەكنوە، بو ناشیرین شتی زۆر ڕانپما ئو
ن كوردەواری و نریتی و بھا ن لگڵ ك
دەگونجن. رۆژنامنووسیشدا ئخالقی لگڵ
گــوتــی: ئۆكیفی ســــوزان  خــتــانــبــ خـــۆش 
و رۆژنامنووسی  ل نیی بشك  ئینترنت
كسی دەبت وای پی ئو رادەربین. ئازادیی
ناب بكرت. ل گونجاوی پرسیاری گونجاو
و پخش لسر  ك بكین بــوەوە  شانازی
(ھبت دادگا. دەچین بابت كردنوەی بو
یاسایی ئوەی رۆژنامنووس ھی مبست

نكات).
ناو، ب ئاماژە دان و بوكردنوەی زانیاری
بو و پخش ل دەبت. ھلومرج گورەی ب
و بارودۆخ رەوش ویستپ كردنوەی بابتدا،
پاراستووە خــۆمــان ھــمــوو بكرت. رەچـــاو 

دادگا. بچین لوەی
مایی دادگا چوون وتدا ھندك ل رەنگ
رۆژنامنووس ك بت، دەسكوت و شانازی
دەبتوە. حكوومت دەزگاكانی برەنگاری
بنمای ــ ل ـــارە ــ پ ــی ھــــواڵ ب ــردن ــدا ك ــی پ
ئیبراھیم (رۆژنامنووس دەردەچت. ئخالقی
ھواك ئــگــر دا، ــامــاژەی ئ ساح حاجی 
ــارەش پ بــ بـــوو، گشتیدا  ــی ــدی ــرژەوەن ب  لــ

.(رەوای وەربگیرت
دووكانك بچیت ئگر :دە ئوكفی سوزان
خراپیش ئگر كوە ئو كوك، كینی بۆ
وات) .جوان زۆر دەت پت فرۆشیار بت،
ھر ــخــوات). ب تــفــرە ــووس نــابــ ــن ــام رۆژن
كاریگریی بۆ ئاماژەیك (وەك گووتی خۆی
لرە  رۆژنامنووس ئوفی ھرلومرج) ئگر
چونك دەدایــوە، جیاوازی بووای، وەمكی
رۆژنامنووسیدا یكمین ئازادیی دانیمارك ل
،یوە ھمئ لبارەی باشتان رای وت. ئوە

دواكوتووین. زۆر رووەوە لم مئ بم
ل ــی ــت ــرف گ دوو ئـــــــازادی ئــــرلــنــدا   ـــ ل

:ردەمدایب
چ  كــ ئـــارادایـــ لــ ــكــم: ھــلــومــرجــــك ی

رادەكشت؟ جماوەر بۆ خۆی ھواك
مترسیی دەت، راستی كسی ئو دووەم:
ببتوە. دادگا برەو رووی سرە، ل ئوەی
پۆلیسدا لگڵ ھــن رۆژنــامــنــووس زۆر 
دەدەن، لدەست راستگۆیی ئوان دەكن، كار

ناگنوە. الین ب چیرۆكی چونك
بــردەم ل رگر تدەب پۆلیس جــار زۆر 
یارمتیی تــــواوی بــ راســتــیــدا. گیشتنی 
گندەیی دەربـــارەی ــادەن. ن رۆژنــامــنــووس
ئوەی لبر فیلمكم ئامادە كرد، پۆلیس نو
نكرایوە. بو كفیلم بوو، ھستیار پرسكی
سكای ـــادا دادگ لــ دەكــرــت دزیــنــی ھـــواڵ
ئمریكادا و ئوروپا ل بنووسرت. لسر
ل پشتگیری ك كناك  یــان  رۆژنــامــیــك
كاركی ئوە  دەكــات، الینك یان سركردە
ھــواڵ بــ تكڵ شونی ئــو تــا  ئاسایی
(BBC سی: بی (بی دەزگای ھبت نابت.
،كخ ــاج)ی ب (تــاكــس: لسر  بــودجــی  ك
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بیانییوە رۆژنامنووسانی ئزموونی ل

گلك ھرچندە بت، الین ب دەبت ھر
دەزگایش ئو بالینیی ل رەخن جاریش
میدیا ھردوو دیكی دەزگای گیراوە. ھبت

دەكنوە. بو ریكالمیش ھواڵ و بابتی

پاشبند
فیدراسیۆنی (شرەفنام)ی شرەف پیمان

رۆژنامنووسان نودەوتیی
فیدراسیۆنی شرەفی پیمان یان ،رەفنامش
پیوەندییكی رۆژنامنووسان نودەوتیی
و رۆژناموانی ئخالقی ب ئۆرگانیی و مكوم

.یوە ھنووسییی رۆژنامپیش
نو ل عرەبی زمانی ب یرەفنامش ئو
راوژ لگڵ ب شۆپكدا بوو. جانتای وۆرك
سرنووسری   نزەنگ بدوع مامۆستا
زانی پویستم ب ((رۆژنامنووس))، گۆڤاری

دەقكیتی: ئمش كوردی. مبیك
داندراوە پوەرك وەك جیھانیی جاڕنام ئم
رۆژنامنووسانی ئو پیشییانی كاری بۆ
و دەیـــگـــوازنـــوە و زانـــیـــاری كــۆدەكــنــوە
ل ك ئوانش سرباری دەكن، دابشیشی
رووداوەكانوە، بارەی ل كردنیان قس كاتی

دەدەن. لدوان ھواكان سبارەت
 زگرتنر رۆژنامنووس، ئركی یكمین ١ـ 

راستی. ب گیشتن ل خك مافی ل
میانی  ل كاتك ھموو رۆژنامنووسان ٢ ـ
ئویش كردنیاندا داكۆكی ل ئازادی دەكن، كار
ب ھواڵ بو كردنوەی و گواستنوە ل ری
مافی ھروەھا راستگۆییوە، و پاكی دەست
شوەیكی بــ رەخــنــ لــــدوان و دەربــیــنــی 

.روەراندادپ
بو  نواھ ئو ھر رۆژنامنووس ـ ٣
راستییكانیان ســرچــاوەی كــ دەكــاتــوە،
گرنگ ــیــكــی ــاری ــی زان ـــت، ھـــروەھـــا دەزانـــ
ناكات. واشچ بگنامش یان ناشارتوە

بۆ  رەوا ئامرازی رۆژنامنووس ویستپ ٤ـ 
،نامگب یان نو یان ھواڵ ھنانی بدەست

بھنت. بكار
 دەخات رۆژنامنووس ئوپڕی توانای ٥ ـ
كردنی ھموار  یان كردنوە راســت بۆ گڕ

ورد دیتی و كراوەتوە  بو ك زانیارییك،
.خشو زیان ب نیی

بت،  نھنیپارز رۆژنامنووس ویستپ ٦ ـ
دەكات ك داوا زانیاری بو ژدەرەی سبارەت

نكرت. ئاشكرا ناوی
بو  برامبر رۆژنامنووس ویستپ ـ  ٧
و جیاكاری ھۆی ئو ب ك وریا بت، ترسیانم
بكات، بۆ رەنگ میدیا بانگشی نایكسانییی
تواناشیدا ل ھرچی ھروەھا ــاراوە. ئ ند
كردنی پشكش ل خۆپاراستن بۆ بیكات، یھ
رەنگ ك ،شانبانگ جۆرە ئم ئاسانكاری بۆ
یان زمان یان رەگز یان توخم بنمای لسر
و بیر جۆری و سیاسی بیروباوەڕی یان ئایین
كۆمیتی، بنچی یان زنامرەگ یان باوەڕ

بن. رۆنرا
دادن  شتانی ئم رۆژنامنووس ویستپ ٨ـ 
بزانت: پیشیی مترسیداری زدەڕۆییكی ب
ھبستن، راڤی بدنیتان، درۆ خۆگۆڕین،
برتیل بنما، ب كردنی تۆمتبار تشر، ،تان
یان بت بو كردنوەدا لپای چ وەرگرتن جا

بت. شاردنوەی زانیاری بۆ
 ب شایست رۆژنــامــنــووســانــی ــو  ئ ـ   ٩
ك وابت، باوەڕیان ویستپ خۆیانن، پیشی
باس ئو بنمایانی ب ئمینی وانئ ئركی
چوارچوەی ل ئویش بكن. پیەو كران،

دەوتكدا. ھر ل یاسا گشتیی
ویستپ پیشییوە، پرسی ب سبارەت
رەچاو ھاوكارانی سربخۆیی رۆژنامنووس
چ توەردانك ھر شوە دەست ل بدەر بكات،

.دیك الینی یان حكوومتوە بت الین ل
الین  ل ١٩٥٤دا سای ل یجاڕنام ئم
نودەوتیی فیدراسیۆنی جیھانیی ئنجوومنی
سای ل ئستۆ. گیرای رۆژنامنووسانوە
ئنجوومنكوە ھموار الین ل ١٩٨٦یشدا

كرا.
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كالری بدوع محمد

پشكوتن مزنیتكنلۆژیای ئو لگڵ
بینیوە، بــخــۆوەی گیاندن گۆڕەپانی  ك
بــشــــوەیــكــی ــیــیــكــان وارچـــاوە ھــســـ
سرچاوە بم زۆربوون، سرسوڕھنر
خۆیان كۆنترۆی ھشتا سرەكییكان
پاراستووە، ھوای سرچاوەیكی وەك
ئسۆشتدپرس رۆیــتــرز، گرنگترینیان:
ئاژانسی ،(APTN) بووە  دواتر ك  (AP)
پرس یونایتد ،(AFP) فرەنسی ھوای
و (VIS) فیزنیوز ،(UPI) ئینترناشناڵ
یۆرۆ وەك ھــواــی ئاوگۆڕی تۆڕەكانی
شش ھاوكات فیزیۆن. ئینتر و فیزیۆن
لسر ك ھن گورە سرەكی كۆمی
كار میدیایدا چــاالكــی   لــ جیھاندا ئاستی 
نــــودەوــتــی دەكــــن و ئــامــادەبــوونــــكــی
توانای ھندەی كریھ و یھ گورەیان
و ئمریكایین نكۆم لم  چوار خۆی.
ئوسترالی دیك ئوروپایی و ئوی یككیان

:ریكاییمئ و
وارنــــر: گــورەتــریــن دەزگـــای  ١/ تــایــم
٢٥ ملیار  ل زیاتر فرۆش و جیھاندا ل میدیایی
ل ئمریكا، چاوەڕوان ك سیكی دۆالرە
بۆ ئمریكاوە دەرەوەی ل داھاتی دەكرێ
میدیایی چاالكیی ل زۆر بكات، زیاد ٪٥٠

:وانل لخۆگرتووە، جۆراوجۆرەكانی
٢٤ گۆڤار، لوان (تایم).

بوكردنوە دەزگای گورەترین دووەم -
ئمریكا. ل

و زەبــــــالح ــی ــۆن ــزی ــف ــل ــی ت ــك ــۆڕ - ت
باخانی فیلمكان، برنامو ستۆدیۆی
(زار شاشھ زیاتر ل) سینمایی پخشی
تلفزیۆنی كبی  تــۆڕی گــورەتــریــن و 

لجیھاندا. پارەدەر
ل زۆر ئوروپاداو ل فیلم كۆمپانیاكانی -

فرۆشكان. وردە دوكان
شش فیلم، گـــورەی كتبخانیكی  -

گورەكان تییودەون میدیایی كۆم
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 ٢٥ تلفزیۆنی برنامی و فیلم ــزار ھ
.رنامب ھزار

فــزیــۆنــیــیــلــتــ ــنــاــ - ھـــنـــدێ لـــ ك
 CNHN، TNT،) وەك نودەوتییكان

.(HBO
تۆڕە و كناڵ كی زۆر لشداریكردنب -

یان بینینییكاندا. تلفزیۆنی
ھوای وستگی تماشاكرانی ژمارەی
 ٢٠٠ ل كس ٩٠ ملیۆن ل زیاترە (CNN)
 ٢٠٠ و ملیۆنك (HBO) بم جیھان، وتی

جیھاندا. ل یشداربووی ھب ھزار
گورەترین  بــرتــلــزمــان:  كۆمی  /٢
سیم ــاو ــوروپ ئ  لــ میدیایی كــۆمــــی
جیھاندا، ل گورەییوە لرووی یكۆم
زیاترە،  دۆالر ملیار ١٥ ل سانی داھاتی
ل زۆر لگڵ یھ ھاریكاری و ھاوپیمانتی
ئوروپاو ل نودەوتیكان میدیای كۆم

:وانل ،یھ زۆر چاالكی ژاپۆنداو
ئمانیاو فرەنسا ل كنای تلفزیۆنی -
سینمایی ستۆدیۆی سرەڕای بریتانیا، و

جۆراوجۆر.
ئوروپایی. وستگی كۆم -

 ب كتب بوكردنوەی كۆمپانیای ٤٥ -
ئوروپا. جیاجیاكانی زمان

ــاو ــوروپ ئ لــ گــۆڤــار - زیــاتــر لــ ســد
ئمریكادا.

میدیای  ڤیاكم: كۆمیكی كۆمی /٣
داھاتی چارەككی ئمریكا، لــ بھزە
دەست ئمریكا دەرەوەی ل ك سانی
بردەوامی  ب دۆالرە، ملیار ١٣ دەكــوێ
،تییودەون فراوانكردنی خۆ سرقای
زۆری ژمــارەیــكــی لــگــڵ ھاوپیمانتی
چاالكییكانیشی و یھ میدیاییكادا كۆم

:وانل جۆراوجۆرە،
ئمریكا  ل تلفزیۆنی ١٣ وستگی -
پخشكردنی تــۆڕی چــنــدەھــا ســــرەڕای 

ئاسمانی.
تلفزیۆنی برھمھنانی كۆمپانیاكانی -

موزیكی. و ڤیدیۆیی و سینمایی و

كتب. بوكردنوەی كۆمپانیاكانی -
كبرككری  ــن ــری ــورەت گ دیــزنــی:   /٤
 ٢٤ ل داھاتی ـــر)ەو وارن (تایم كۆمی
منداندا فیلمی لبواری زیاترە، دۆالر ملیار
و بــ گــورەتــریــن كــارــكــی بــاش دەكـــات
جیھاندا ل منداییكان مــادە برھمھنی 
(چینوە) تا  رۆژھتوە ل ھر دادەنرێ،
دەگات تا ناوەڕاست رۆژھتی ئوروپاو
چاالكی ،یھ ئامادەبوونی التینی ئمریكای

:وانل یھ جۆراوجۆری
و ڤــیــدیــۆیــیــكــان و فیلمی  ســتــۆدیــۆ   -
(ABC) تۆڕی و، تلفزیۆنییكان رنامب
وستگی زەبالح ل ئمریكا، تلفزیۆنی

رادیۆیی. و تلفزیۆنی جۆراوجۆری
نودەوتی تلفزیۆنی كنای چندین -

وەرزشی. (DISNEY، ESPN)ی وەك
(دیزنی)داو ناوی لژر بازرگانی بازاڕی -
ل رابــــواردن و یــاریــكــردن سنترەكانی

جیھاندا. سرتاسری
كتب. بوكردنوەی دەزگاكانی -

س ــــــو رۆژان - حــــوت رۆژنــــامــــی
گۆڤار. بوكردنوەی كۆمپانیای

دامودەزگا میدیاییكان كۆمی لگڵ ئم
التیندا، ئمریكای ئاسیاو  ئــوروپــاو  ل
و پخشكردن كۆمپانیاكانی لگڵ ھروەھا
.یھ ھاوپیمانتی رەگزیدا فرە گیاندنی
وات  كۆمپانیای ئیزنر) بڕوەبری (مایك
جیھاندا ل  یھ "زۆر شون   :دە دیزنی
ناوەڕۆكیان رازی نابن ك ۆگرامانپ بو
ك دەبــن رازی  وانب بــم  ،ب سیاسی
وەك بھ سووكیان كارتۆنی ناوەڕۆكی
زۆرەوە بگوڕكی ك دیزنی برھمكانی

دەیانوێ".
كۆمی  پنجم كۆپرەیشن:  نیوز /٥
داھــاتــی كــ مــیــدیــادا، گــورەیــ لــبــواری
گورەترین بــم دۆالر، ملیار دە دەگات
ل میدیا لــبــواری  تییودەون یاریزانی
پنج)ی مردۆخ (رۆبرت جیھاندا، كۆمی
یكتی س خاوەنی ئستا ك دامــزرانــد
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ســرتــاســری لــ میدیاییكانی   چاالكیی
:وانل جیھان،

ئوسترالیاو  ل ١٣٢ رۆژنامو ٢٥ گۆڤار -
س  لــ یكك بــ) ئمریكا بریتانیاو
دادەنرێ گورەكان رییگرۆژنام كۆم

لجیھاندا).
برھمھنانی بۆ فۆكس  كۆمپانیای -
فۆكس تــۆڕی تلفزیۆنی، و سینمایی
 ٢٢ ســرەڕای تلفزیۆنی، پخشكردنی بۆ 

تلفزیۆنی. وستگی
ئاسمانی پخشكردنی بۆ ستار تۆڕی -
بتایبتی سكای تۆڕی جیھانداو، دەوری ب

بریتانیادا. ل
كتب. بوكردنوەی دەزگاكانی -

لگڵ میدیادا لــبــواری یكۆم ئــم 
،یمانھاوپ دیكدا میدیاییكانی  كۆم
ك ،تــدایــو شــش لــ بنكی ســرەكــی
پخش لوە جــۆراوجــۆرەكــانــی  چاالكیی
ئوسترالیا، ــی ــان وت بتایبتی دەكــــرێ،
و ــ ئــاــۆزتــریــن ب بــریــتــانــیــاو ئــمــریــكــا.
قم لــ میدیایی كــۆمــــی فــراوانــتــریــن
ھندستاندا و  چین وتــانــی لــ و دەدرێ 
باش  ئمریكا) دەستی ئوروپاو (سرەڕای
كاركردنی شوازی سركوتوویی دەڕوا.
نالی لگڵ ھاوبشبوونی بۆ دەگڕتوە
خۆ سرەڕای ناوخۆییكاندا، جبجكارە
بیروبۆچوون پكداكشانی ل دوورخستنوە
ك وتانی ئو ناوخۆییكانی سیاسیی

دەكن. تدا كاری
،یكۆم ئم تایبتمندییكانی گرنگترین
جیھانی زمــانــی  زۆر بــ ـــوەی  ل  بریتیی
كۆمی نموون بۆ دەكات، خۆی پخشی
بھردوو التینیدا ئمریكای ل (FOX)
دەكات. پخش ئینگلیزی و ئیسپانی زمانی
تازە تو ل خۆی رۆی دەتوان ھروەھا
خۆی پگی و ببین گشسندووەكاندا
ســرچــاوەی ھــاوكــات بكات،  جگیر تیادا 
بخۆی تــایــبــت بــرنــامــیــی  و  ھــواــیــی 
سربخۆ كۆمپانیای ل بریتین ك یھ

كنای ھبوونی ســرەڕای ھاوبش، یان
خۆیان. ت بخشكردنی تایبپ

٦/ كۆمی (TCT): تایبتبپخشكردنی 
دەستكرد مانگی بھۆی كب و تلفزیۆنی
لم بــشــداریــكــردنــوە. تـــۆڕی لمیانی 
چونك یھ بھزی بوونكی بــوارەشــدا
پخشكردن بۆ مانگیدەستكردە خاوەنیدوو
ملیۆن   ٦٠٠ (نرخیان جیھاندا دەوری  ب
ل یكۆم ئم سانی  داھاتی دۆالرە)،

زیاترە. دۆالر ملیار حوت
میدیای  ــكــۆمــ جـــۆرە دوو ــا  ــروەھ ھ

ھن: دیك نودەوتی
 كشب تیایدا  میدیایی چاالكی  یــكــم:
كــۆمــپــانــیــا ـــری ـــت ـــراوان ــیــكــی ف لـــ چــاالكــی

.كرەكییس
بچووكتر  میدیایی  كــۆمــــی  دووەم: 
ئیمپراتۆریتی ــم ب ــوە، داھــات لـــرووی
ملیار یك ل داھاتیان نسا ك میدیایین
دیارترن ك وانئ لرەدا ،متر نییك دۆالر
زیاتر نودەوتیدا گــۆڕەپــانــی لــســر و 

:ل بریتین یھ بوونیان
سیگرامی (كــۆمــــی  یونیڤرساڵ: /١
كۆمی  داھاتی و نودەوتی) خاوەنیتی
ئمش دۆالرە، حوت ملیار تیایدا میدیایی
سرەكییكیتی. كۆمپانیا داھاتی نیوەی
ل بریتیی چــاالكــیــیــكــانــی بــرچــاوتــریــن 
تلفزیۆنی و سینمایی كاری برھمھنانی
ك كتب، ــوەی ــردن ــوك ب و مــوزیــكــی  و 
ل ئوروپاو  ٢٧ كتبخان لجیھاندا، خاوەنی
(بنیازە تدەسب ئاسیادا رۆژھتی ل
وتی  ل داھاتوو سای تا دۆالر ملیۆن ٢٠٠

گڕ). بخات چیندا
بویگرام: كۆمپانیای فلیپسی بناوبانگ  /٢
بریتین سرەكییكانی كــارە خاوەنییتی،
تلفزیۆنی، و سینمایی برھمھنانی ل
زیاترە، نیوەی شش ملیار دۆالر ل داھاتی
ل چارەككی ئــوروپــاو ل فرۆشتنكانی

.ریكایمئ
 ل ــكــشــرابــــــواردن: بــ ــۆ ٣/ ســۆنــی ب
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گورەكان تییودەون میدیایی كۆم

ئلیكترۆنی سۆنی زەبــالحــی كۆمپانیای
برھمھنانی لــ تایبتمندە ژاپــۆنــی،
و مــوزیــكــی و تلفزیۆنی و سینمایی 
 ٩ ل سانی داھاتی ئاسمانی، پخشكردنی
ھاوپیمانتی و ھاوبش زیاترە، دۆالر ملیار
ئاسیاو ئــوروپــاو ل یھ جــۆراوجــۆری

التیندا. ئمریكای
كۆمپانیا  ــ ل ئیلیكتریك:  ژەنـــــراڵ  /٤
رەستك ل تایبتمندە جیھان گورەكانی
(NBC) تــۆڕی خــاوەنــی كــارەبــایــیــكــانــدا،
ل زیاترە داھاتی  ،رادیۆیی و تلفزیۆنی 
نودەوتی ئامادەبوونكی ملیار دۆالر، پنج
لگڵ یھ جۆراوجۆری ھاوپیمانتی و
كۆمپیوتریكانی رنامب كۆمپانیاكانی
دۆالری  ــۆن  ــی ــل م  ٥٠٠ مــایــكــرۆســۆفــت،
كناكی خستنگوڕی بۆ خرجكردووە
ك ئینترنتوە بھۆی ھوایی تلفزیۆنی

(MSNBC)ە. كنای ئویش
خاوەنی  (كندا):  ھۆنجر  كۆمی  /٥
 ٦٠ خاوەن ،فراوان رۆژناموانی چاالكیكی

.یرۆژان رۆژنامی
ئمریكی راستوخۆی تلفزیۆنی /٦
 بریتیی كۆمپانیای ئــم تیڤی):  (دایركت
مانگ لرگی پخشكردن كۆمپانیای ل
١٤ مانگی  خـــاوەن كــ دەســتــكــردەكــانــوە 
كۆمپانیای ب سر جیھاندا و ل دەستكردە
ل كشب ك ئلیكترۆنی، (HUGE)ی
دایركت تلفزیۆنی مــۆتــۆرز). (ژەنـــراڵ
مۆركی گشتی  وت و ١٠٠ دەگات پخشی
ھودان ئاسۆیی و جوندنوەی ل بریتیی
رووبركی ل برنامكانی پخشكردنی بۆ
ھرچندە زەوی، رووی لسر فراوانتر
وەینجو ئم بسر  ئمریكی  بوونی
كۆمی زۆر گشتی بشوەیكی .ــ زا
 ٢٠ كۆم زیاتر ل (ل ئمریكا ھن میدیای
ملیار یــك  ل سانیان داھاتی ك ھــن
ئوروپادا). وەش لب زیاترە، نزیك دۆالر

ل ھــن میدیایی دەزگـــای  چـــوار بـــم 
و ـــن دووەم قــبــارە كــ التیندا ئمریكای 

دەكــن، كــار نــــودەوــتــی لــســر ئاستی 
ناوەڕاستدا رۆژھتی ئاسیاو ل ھاوكات
ھروەھا ،نیی تیادا دووی قبارە دەزگای
الوازتـــرە. رەوشــیــان عرەبییكان  ناوچ
لـــــرووی بــھــــزی ژاپــــــۆن ســـــــرەڕای
ل میدیایوە لـــرووی ئــوا  ئابوورییوە
كۆمپانیای ل جگ دواكوتووترە، رۆژئاوا
نــــودەوــتــی ــی، دەزگــــای مــیــدیــایــی ســۆن
چندین بوونی سرەڕای ،نیی دیك ژاپۆنی
كۆمپانیا ٢٢٧  ھزار میدیا (لكۆی دەزگای
ئم  بم (دایت گورەی ژاپۆنی كۆمپانیای
ناوخۆی بــازاڕی لسر جخت  دەزگایان
ك ەی(NHK) یككیان دەكنوە، ژاپۆنی

زیاترە. دۆالر ملیار شش داھاتی ل

سرچاوەكان:
العولمة الحدیثی، عبدالجبار مۆید د. -
الدار ط١، القومی العربی، األمن و األعالمی

.٢٠٠٤ عمان، التوزیع، للنشرو األھلی
الفكر دار الدولی، اإلعالم ،زلط عبدالله -

.٢٠٠١ القاھرە، ،العربی
العولمة ظاھرة  سعید، محمد محی  د. -
الجامعیة، المطبوعات دار الحقائق، و األوھام

.٢٠٠٤ ،األسكندری
الترویج اسرار عبدالصبور، فتحی محسن -
العربیة، النیل مجموعة  العولمة،  عصر في

.٢٠٠١ القاھرة،
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سرھدانی ل سریانكان رۆی
عیراقدا رۆژنامگريی

ھستدو جۆرج

پشكی:
ــكــی ــ رۆ ـــكـــان ـــان ــ ســـری ــی ــحــی مــســی
دامزراندنی ل گاوە كاریگریانیان
قـــوارە بــونــیــادنــانــی دەوــتــی عــیــراق و
زانستی روویكی ھموو ل كارگییكیدا
عیراق بریتانیا لــوەی بر ژیانییوە و 
داگیركردن سروبندی  ل و بكات  داگیر
بۆ دەگــڕــتــوە ــ رۆ ــریــش، ئــم و دوات
ل عوسمانییكان دەستدارتی سردەمی
پلی رۆیان بگرە ئوەش ھر نك عیراق.
خیالفتی ســردەمــی ــرەو ب ھاویشتووە
ھردوو  ل نخوازە  عیراقدا   ل ئیسالمی 
ك وعباسییكاندا ئــومــوی ســردەمــی 
ئو ناوی ل چندین مژوو پە الپڕەكانی
بینیوە برچاویان رۆــی كسایتییانی
عرەبی كلتووری دەومندكردنی بۆ
و گرنگ  كتبانی وەرگــــانــی رــگــی   لــ

باسیان جیھانییانی رەشــنــووســ ــو  ئ
ئندازیاری و  فلكناسی و  پزیشكی ل
یۆنانی زمانی ل كـــردووە زمــانــوانــی و 
و سریانی زمانی سر بۆ فارسییوە و
لوەش جگب عرەبی. زمانی بۆ دوایش
ل بشدارییان كردووە مسیحییانی سریان
و دیارە زەقی ب و خیالفت ھسوڕاندنی
دەستی سردەمی ل ندەنو خۆی زیاتر
كوڕی عبدلملیك :لیفانخ لم یك ھر
سنور، ھارونم جعفری مڕوان، ئبو
نووسر ئو ناودراترین مئموون. ڕەشید،
و ئیسحاق كوڕی حینینی :انوەرگ و
یحیای و  یختیشوع كــوڕی جۆجیۆسی
ویماس كوڕی یۆحننای و عدی كوڕی

بوون. فیلسووف (ئیبن عبری)ی و
لگڵدامزراندنیحوكمیعوسمانییكان
و ناوچكدا و عیراق  ل بادەستییان  و 
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و بوو باو ك تسكیانوە ئاینیی بیروباوەڕە ئو بھۆی
لنو ماریفت و زانست رۆی پاشكشی بھۆی ھروا
پوەندی و  كوژایوە مسیحییكان مشخی خكیدا، 
دەوروبری لگڵ زانایان بردەوامبوونی و
ھیان پشتر پایی ئو و پچا دەرەوەیان

لدەستدا.. بوو
داگیركاری سروبندی دەستی ل عیراق
چشت زۆری نھامتی عوسمانییكاندا
و كۆمیتی و ــابــووری ئ ــارودۆخــی ب و 
دووەمــی نیوەی تاوەكو  و  داڕمــا كلتووری
دەمی ئو تاوەكو واتا نۆزدەھم سدەی
سای عــیــراق والـــی بـــووە مــدحــت پــاشــا
چاكسازی ھنگاوكی ھیچ عیراق ،١٨٦٩
پشنگی ب پاشا مدحت نبینی. بخۆوە
دەژمــــردرێ عوسمانی والیكانی ھــمــوو
چاپخانی و دا  رۆژنــامــگــری ب زۆر  بایخكی  ك
بۆ ھۆ باشترین وەك دا بوكردنوەی ھانی و دامزراند
ل بوو یكك پشخستنی كۆمگ، خۆیشی و تازەگری
بغدا ل حكوومی چاپخانیكی بووارە. ئم ھوادارانی
بناوی عیراق ل رەسمی رۆژنامی یكمین و دامزراند
دەركــرد.   ١٨٦٩ سای حوزەیرانی (١٥)ی ل (زەورا)وە
ـ   ١٩١٤) بریتانیاوە لالین عیراق داگیركردنی لپاش
چشنییوە رووی ل و پشكوت رۆژنامگری (١٩١٨
ھانی ئینگلیزەكان دی.  بخۆوە باشی  وەرچرخانكی
بۆ پــوپــاگــنــدە ھۆكاركی وەك دا رۆژنــامــگــریــیــان
بۆ دیكشوە لالیكی و لالیك خۆیان برژەوەندی 
پاشكوتنی و داڕوخــان  برپرسیارتی ئۆبای  ئــوەی

عوسمانییكان.. ئستۆی نبخ عیراق
كرد راستقینیان بشدارییكی سریان رۆشنبیرانی
یكمین پاش عیراق  ل رۆژنامنووسی پشكوتنی  بۆ
بشداریش بكو و نۆزدەھمیندا سدەی ل سرھدانی
شوەیكی ب دامزراندنی رۆژنامگریی عرەبی ل بوون
عیراق رۆژنــامــگــریــی پشنگكانی زۆربـــی گشتی. 
ل ھبوو بشدارییان و بــوون سریان رۆشنبیرانی  ل
سیاسی ژیانی رەكی لس چندین رۆژنامی دەرچوونی
كرملی، رۆفائیل باوك ئنستاس ماری :وانعیراقدا، ل
سمعانی، تۆفیق محفوز، عیسا  حلیوا، داود یازجی،
پۆلینا بتی، رۆفائیل ،یمغون یوسف سرسم، تحوف

غننام.. داود رەزووق حسوون،
سریان مسیحییانی ك بزانرێ ھقیقتش ئو دەب

أنستانس ماري الكرملي

جریدە البالد
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پشكوتنی عیراق و كۆمگی بونیادنانی ل بوون ھاوكار
و مادی رووی ل شارستانیتكی كردنی دەومند و
ئمۆ تاوەكو سدە چــواردە درــژی ب معنوەییوە
و كاریگر سردەمكاندا ھموو ل بوونیان بشدار و
الی بووە ھاوتیانیان گرتنی رز و متمان جی و دیار

سرجم رۆكانی عیراق.

دوواوە: برەو سنجك
ئاماژە ویستپ بابتوە  ئم  بچین ناوی ئوەی پش
بۆ بیرۆكی كرەتایس سادەی لكۆینوە ك ئم بدەین
رۆی ب سبارەت گورەتر و گشتی توژینوەیكی
سرھدانی  ل ربازكیانوە  ھموو  ب مسیحییكان 
كۆكردنوەی قۆناغی  ل  مئ عیراق.  ل رۆژنامگری 
بوو بــاش پمان تایبتییكان، نتدیكۆم و ســرچــاوە
ئوەی بۆ بكینوە بو وەھا سرەتایی لكۆینوەیكی
سوودی و بر ھسل شارەزاییان ئم بووارە غمخۆرانی
وەربگرین ل زیاتری سوودی ئمش رەنگ وەربگرن، ل
شیكردنوەیكمان یان نوێ زانیارییكی ھر حاكدا ل
دەب ئاماژە .كردبن باسمان خۆی شونی بگات ل پ
و  كناوونیشان ل ((سریان)) ك واژەی ك بدەین بوەش
واتای مسیحییكانی ب ھاتووە میانی بگكاندا ل ھم
ل كساكانیان تایف و ھموو ب دت  گشتی ب عیراق
ناوە ئم كردنی پسند ئاشوورییكان)، و سریان و (كلد

ل ك ئوەوە ھاتووە ل روانگی بالمانوە
ل ئیسالم لوەتی ھاوچرخ عیراقی مژووی
دەوتی ھردوو ئنجا و داكوتا رەگی عیراق
تــاوەكــو و ــــزران دام عباسی  و  ئــومــوی 
پاییكی نــاوەكــ دواتــریــش سردەمكانی
لنوان بركوتووە بكارھنان ل فراوانی

دەوروبر. عیراق و وتانی دانیشتوانی
وتدەسك ــو  ئ خــــوارەوە لــ وا ســرەتــا 
سریانكان ك روو  یندەخ  رییگرۆژنام
سردەمی ل ھر بینیوە تدا پشنگیان رۆی
تاوەكو عیراق ل رۆژنامگری سرھدانی

دواتر.. سانی

عیراقدا: ل چاپخان یكمین
ك ئوەی لسر كۆكن عیراق مژوونووسانی زۆربی
گشسندنی دیوە بۆ گرنگیان دۆمنیك رۆكی باوكانی
بتایبتی، موسیش شاری و گشتی ب عیراقق ل ئدەبی

بطی روفائیل

سرسم جرجیس الله فتح
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ب زۆریان بایخكی سرەتاوە ل ئوان
زانانی داوە. بو كردنوە ئدەبو كلتوور و
(چند كتبكیدا ل وەردی) (علی پایبرز
مژووی ل كۆمیتی باسكی كورت
ئوەی سر دەكات جخت عیراق) نوی
چاپخانی یكمین دۆمنیك) (باوكانی ك
 مووس ١٨٥٦ ل سای عیراق ل بردینیان
داود)یان یوسف دامزراندووە(٢) و (خوری
مئ دانــاوە، كچاپخان سرپشتیاری  ب
یكمین دەرچوونی پش ساڵ (١٣) یانی
چاپخانیان  (زەورا) ئوان عیراق رۆژنامی
پرەیان دۆمنیك باوكانی دامــزرانــدووە.
 ١٨٥٩ سای لــ و داوە یچاپخان بــم
پاشان ل پیت.  چاپخانی ب  كردوویان
رژاندنی بۆ ھبووە قابكی كچاپخان
گرتنی برگ بۆ تایبتیش بشكی و پیت
بۆ دۆمنیكیی چاپخان ئم . نوێ ھونری
كاركردندا بووە ساڵ ل (٥٠) ل پتر ماوەی
ل ئدەبی پشكوتنی ھۆكاركی بۆت و
جیھانی یكمی شڕی ك بم عیراق. 
گرت. بسردا دەستی حوومت ھگیرسا

سای كرملی) (باوكانی باس شاینی
دامزراند  چاپخانیكیان بغدا ل  ١٩١٤
بم ھتیوان)، مای (چاپخانی بناوی
و جیھانی یكمی شــڕی ھگیرسانی
وای توركیا، بۆ ئرمنییكان دەكردنی
باوەڕیش .وتبك پكی كچاپخان كرد
تاوەكو   ١٩٢٤ لسای تر جاركی وایــ
چاپدانی  و ل ١٩٣٥ كوتبتوە كار سای
عرەبكان)ی العرب= زمانی لغ) گۆڤاری
گرتۆت ئستۆ كرملی) (باوك ئنستاس

دەرچووە. دووبارە كاتك

یكمین  گــوڵ)   پكچ  = ــورد  ال (اكلیل
دەرچووە: عیراق ل گۆڤارە

١٩٠٢ باوكانی  سای یكمی كانوونی ل
گۆڤاركیان مووس شــاری ل دۆمنیك
پكچ = الـــورد ((اكلیل بــنــاوی دەكـــرد 
كات ئو بوو گۆڤار یكمین مئ گوڵ))،
ساڵ ((٥) ماوەی بۆ دەرچــووە. عیراق ل
دەستووری جاڕدانی تاوەكو بوو بردەوام
گــۆڤــارــكــی  ،١٩٠٨ لــســاــی عــوســمــانــی
دەدا گرنگی بوو، ئدەبی ئایینی مانگانی
تلفۆن، وەك:  نوێ، داھنانی ھوای  ب
زانیاری بوكردنوەی ب ھروا ئۆتۆمبیل،
و برھمھنانی و نوت دەربارەی ئامار و

تازەدا. پیشسازیی ل گرنگی

سیاسی  رۆژنامی یكمین ((العراق)) 
دەرچووە: ئینگلیز داگیركردنی پاش ل بوو
رۆژنامی  ((العراق)) یكمین رۆژنامی
دوای ل عیراقی كسكی بــوو رامــیــاری 
بریتانیاوە لــالیــن عیراق داگیركردنی
دەری   ١٩١٨ ـ   ١٩١٤ ســـانـــی نــــــوان 
غننام))  داود  ((رەزووق  ھروا كــردووە،
ئوەی  پاش كردووە ١٩٢٠ دەری لسای
كــوتــووە. رۆژنــامــی ((الـــعـــرب)) لــكــار
 ١٩٢٣ لسای غننام)) رەزووق دیسان
((العراق ناوی ب ئوارانی رۆژنامیكی
ساك  ل پتر بم دەركردووە، المسائی))

نبووە. بردەوام

عرەب زامانی گۆڤاری
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گۆڤارك بووە، یكمین ((لیال)) گۆڤاری
ئافرەتان: بۆ

ــی ــری ــگ ــام رۆژن كــۆشــشــی پشنگی 
سوریان، پیاوانی بۆ نبووە  تایبت تنیا
دەبیننی خــۆ، گرتۆت ئافرەتانیشی بگرە
ــی عــیــراقــی ســرھــــدانــی ــری ــگ ــام رۆژن
 ١٩٢٧ سای ل ئافرەتانی گۆڤاری یكمین
خاتوو كاتك  ئــویــش بینیوە، بــخــۆوە
گۆڤاركی حسوون) (پۆلینا رۆژنامنووس
بنوی دەركـــرد ئافرەتانوە ب تایبت
ترخان الپڕەكانی گۆڤارە ئم (لیال)وە.
بوونی بشدار ل پشتگیری بۆ بوو كرد
بڕوەبردنی ل ئافرەت كاریگرییانی
(رۆــی  ب تنیا نــك و وت  كــاروبــاری
خزمتی مناڵ بۆ رووی ژماارەیك خستن
بانگشی ھــروەھــا نیشتمان). و گــل 
و عیراق ژنانی پشكوتنی بۆ كــردووە
كردن فر شییان لبب دەگرت ل رەخنی
گورە ناوزەد خسارەتكی ی ببمئ و
چونك دەگرت، ئافرەت ل رەخنی و دەكرد
لم ــوون ب رزگـــار بــۆ نــگــرتــووە یكیان 
باركی ب ئمشی و بوون پراوز تحا
داوە. قم  ل شــرمــزاری و خمۆكی
چونك ل پیاویش گرتووە، رەخنی دیسا
و خستووە  پشتگوێ ئافرەتیان زۆری  ب
بژین.. چقبستووییدا باركی ل لگڕاون
مۆرككی گـــۆڤـــارە  ـــم ئ ئــگــرچــیــش 
بم ربازەكیدا، ل بووە پوە تازەگریی
بكات، چپ البردنی بۆ شبانگ نیوراوە
ب ژنیشی پچی البردنی تۆمتی بكو
(٣)دا ژمــارە ل خستۆتوە، دوور خــۆی 
ببۆ شبانگ برزترە  ئركی لوە دەت:
و جل ب بوون پابند و بكات چپ البردنی
خوارەوەدا ل ھبت). رۆژئاواییوە برگی
ك دەخین روو وكراوانب لو كۆمك
كردووە رۆژنامنووسانی سوریان دەریان
سرەتای ل بوون سرنووسریان یان
و عیراق ل رۆژنامگرییوە ەرھدانی
كۆنترەوە ب زمانكیان ریزبندیی بپی

تازەتر: برەو

گولیلكی = بــغــداد ــرە ــی ((زھ گــۆڤــاری 
بغدا)):

دوو  كرملی باوكانی  ١٩٠٥ لسای
یكمیان دەركرد، بغدا ل ئایینیان گۆڤاری
بغداد (زھیرە  بنوی عرەبی زمانی ب
 ب دیكیان ئوی و بغداد)  گولیلكی =
كار)ە (باوەڕ و ب نوی زمانی فڕەنسی
الپــڕەكــانــی  بــغــدا)  (گولیلكی گــۆڤــاری
ب ــدان ــ گــرنــگــی پ ــۆ ب ــوو ــردب ــان ك ــرخ ت
ئایینی كردنی ئاڕاست و رنمایی بابتی
بو كردنوەی وەك: شوەی چندین ب
ب بایخدان ل جگ مرۆڤایتی. چیرۆكی
گرنگ كۆمیتی كشی بو كردنوەی
رنمایی شوازی ب كردنیان چارەسر و

ئایینی.

دەنگدانوەی = بابل (صدی رۆژنامی
بابل):

سیوە  مامۆستا  ١٩٠٩ ئابی ١٣ی لــ
(دەنــگــدانــوەی رۆژنـــامـــی مـــوســـوی،
ناوەكیدا ژر ل دەكرد. بغدا ل بابل)ی
.بازرگانیی سیاسی رۆژنامیكی :ــدە
بری گرتن بۆ دەدا  ھانی  وتارەكانیدا  ل
ھوستی لگ و پشكوتن ھۆكارەكانی
لـــــرووی ھـــبـــووە شـــرەفـــمـــنـــدانـــی
سر ختكردنج و خونران ھوروژاندنی

بارودۆخیان. چاككردنی و مافیان داوای
دەنگدانوەی = بابل (صدی رۆژنامی
ئابووری  الینكانی ب داوە گرنگی بابل)
پشكوتنی لــ بــــووارە ــم ئ بــایــخــی  و 
لدایكبووی ك سلوە مامۆستا ژیــانــدا.
جگب ،مووس شاری ل (١٨٥٢)ە سای
گۆڤاركی   ١٩١٣ سای ل یرۆژنام لم
و سیر = (الغرائب نوی ب دەركــدووە 

سمرە).

رۆژنامی نینوا:
(١٥)ی ل نینوا رۆژنامی (١)ی ژمارە
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و  زمانی عرەبی ١٩٠٩ ب سای تممووزی
خاوەنی دەرچووە، مووس شاری ل توركی
سرسم جــرجــیــس تحوف ئیمتیازی
عرەبییكی  شب ســرنــووســری  و 
سرنووسری ئمین ففرخی و موحمد
حیكمت عــلــی تــوركــیــیــكــشــی   شــبــ
(رۆژنامیكی :دە سرەوەیدا ل بووە،
شوەی  بــ سیاسیی زانــســتــی ــی  ــدەب ئ
خاوەن .(دەردەچــ جارك ھفتی كاتی
بوو دانا كبۆ رۆژنام دروشمكی ئیمتیاز
رای (من بوو پغمبر یوت ئم ئویش
بو  وای كرۆژنام منكرا فلیغیرە..) منكم
نیشتمانی ھۆیكی چند لبر ك دەكردەوە
خزمتكاری و ((نۆكر وەك: دەرچــووە،
،ینگانت رۆژی برگریكاری ،نیشتمان
دەپــــچــــتــوە، ــــدوای نــخــۆشــیــیــكــانــدا ب
بانگشی ،زانستیی وەرگرتنی ھاندەری
ھاوكاری  یرۆژنام دەكات)). ئم یكتی
رۆشنبیرانی كردنوەی وریا ل كــردووە
كردنی مومارەس بۆ ھاندانیان و مووس
سر كردۆتوە جختیشی و مافكانیان
ب ھۆشیاری كــردنــوەی بــو پویستی

وەرگرتنی. و دەستوور گرنگیی

لغة العرب = زمانی عرەبكان: گۆڤاری
عرەبكان زمانی گۆڤاری (١)ی ژمارە
سای تممووزی ل ئنستاین  باوك ك
گۆڤاركی  بـــوو، ــووســری ســرن  ١٩١١
دەدا بایخی بوو مژوویی زانستی ئدەبی
زاراوەكــانــی و كۆمیتی ژیننامی  ب
و میللی پندی ل لكۆینوە و ناوخۆ
گۆڤارە ئــم  عــیــراق. مــــژووی و  چیرۆك 
گــۆڤــارە بناوبانگترین لــ بــوو یكك 
دەومندەكانی و ــرز ب پای دەبییئ
پییوە و چــ و بــاش  بابتی لـــرووی
و عــرەبــی زمــانــی  بــ باشی خزمتكی 
شوازەكشی و گیاند  عرەبی  ئدەبی
خوش ب زمانكی و رەوان عرەبییكی
ھرگیز جفی و ناپوخت وشی و بووە
ژمارەیكی نووسرانیشی نھناوە. بكار

و ئدیبانی نووسران ل بژاردە بوونھ
محمد روسافی، معروف وەك: گورەی
الله رزق  یــوســف ــری، ــی جــواھ مــھــدی 
یعقووب سڕاف، حامید ئحمد ،نیمغ
عیسا مـــــالح، مـــحـــمـــوود ســـرگـــیـــس، 

ئسكندەر معلوفف..

((العرب)): رۆژنامی
 ١٩١٧ ســاــی تـــمـــمـــووزی (٤)ی  لـــ
(العرب) دەرچــوو، (١) رۆژنــامــی  ژمــارە
نووسرابوو لسر دەســتــواژەیــی  ئــم 
مژوویی ھوایی سیاسی (رۆژنامیكی
و ئامانج عرەبی و رباز ب ئاوەدانیی و
باوك دەكــات). دەری عــرەب بۆ عــرەب
و نووسری داینمۆ ئنستانس كرملی
و ــار وت چند بــووە  كــمی رۆژنــامــكی
و راگــرتــن بــرز بۆ ــوە ــدۆت بابتی رازان
كۆمك عرەبیدا(٣) شۆڕشی ستایشی
ناسراوەكانی و شاعیرە عیراق ئدیبانی ل
وەك: كردووە، نووسینیدا   ل بشدارییان
دوجیلی، كــازم زەھــاوی، سدقی جمیل
مھدی محمد ــرزی، ئ عبدولحوسن
ئمین. عتا فزی، شوكری ئلبسیر،
دەكـــردەوە بــو ئمان كــ وتــارەكــانــیــان
بكو ندەنووسی، ئاشكرا ب خۆیان ناوی
دەكردەوە، بوین تر خوازراوەی ناوی ب
عیراق، ئیبن بابل، ئیبن فوراتین، ئیبن وەك:
بغداد، ئیبن ،الحقیق ئیبن حــارپ، ئیبن
جمیل تنھا كونیتین...ھتد، ئبی ئیبن
خۆیوە ناوی ب ك نبت زەھاوی سدقی
دیك ھر ئوانی دەكـــردەوە، بــوی تدا 
دەنووسی شتیان تیدا نھنییوە ناوی ب
نبا ئــوەی ترسی ل جنگ كۆتایی تا 
فالكتیان تووشی بگڕنوە و تورككان
وانب چوری پاداشتی كرۆژنام بكن.
بو شیعرك  و وتار  ھر بایتی  ل دەدا 
وتاری و برز فرە شیعری بۆی كرابایوە.
و رۆژنامكدا بسر  دەبارین  رەنگین
و ئینگلیز رۆــی ستایشی ھمووشیان

دەگرت. لخۆ توركانیان سرزەنشتی



19 زستانی 2010ژمارە 11 ھاوینی 2007 233ژمارە

عیراقدا رۆژنامگریی سرھدانی ل سریانكان رۆی

= سیاست): ی ((السیاسرۆژنام
ــوســف (ی ـــن ـــالی ل ـــ ـــامـــی ئـــم رۆژن
رۆژنامیكی دەردەچــــوو، غونیم)وە
دەكرایوە،  بو ١٩٢٥ سای بوو رۆژان
مانگ (٦) دوای و نخایاند زۆری بــم

لكار كوت.

:(ئاشووری = پوری) گۆڤاری
كارگییانی بــوو، تایبت  گۆڤاركی
 ١٩٢٧ ل سای ئاداری ١٣ی ل ئاشووری
دەكــرد، دەری سوریانی  زمانی  ب بغدا

پپكی كوت. نخایاند بم زۆری

وت): = ((البالد رۆژنامی
و روفائیل بوو، سیاسی رۆژنامیكی
یكمین مزراند، دایان ملكون جبرائیل
(٦) الپــڕە بــ بــغــدا ــ ل رۆژنــامــ بــوو
تشرینی (٢٥)ی ل (١)ی ژمارە دەردەچوو،

دەرچووە.. ١٩٢٩ سای یكمی
ـــ پــــشــكــوتــووتــریــن ـــی ـــام ئــــم رۆژن
و برفرەوان زیاتر و عیراقی رۆژنامی
گشتیدا رای لسر پتریشی كاریگریی
و ئدەب ب داوە گرنگی ھروەھا ھبوو.

و سینما.. و شانۆ كلتوور
ناودارەكانی شاعیرە و ئدیب ل كۆمك
:وانل ھبووە، تدا  بشدارییان  عیراق
زەھاوی، سدقی جمیل روسافی، معروف
و ئــدیــب شــرقــی،  علی عــلــی، مستفا 
حسن ئحمد میسر ناوداری نووسری
ـــردەوام  ب  ١٩٣٠ سای تــاوەكــو ـــات، زەی
لكار فــرمــی بیاركی بــ كاتك ــوو  ب
(٢١١) ژمارە ژمارەی، دواین وەستنراوە.

بوو.
ئزموونی رۆژنامنووس بتی رۆفائیل
سای ل ھبوو، ئو رۆژنامنووسی زۆری
(عبدولجلیل  لگڵ ھاوكاری ب  ١٩٢٣
دەركرد رۆژنامیكی  ھاوڕی، ئوفی)ی 
بایخی ــــازادی))  ئ = الــحــریــ)) ببنوی 
ك دەدا. سیاسی  و ئــدەبــی بابتی  بــ

رۆژنـــامـــی بــایــتــی ــ ــ) داخــــرا ل ــری ــح (ال
س دەركــــرد، پشكوتن)ی = (الــتــقــدم 
داخرا، كرۆژنام دەرچوونی  دوای رۆژ
ل جیھاد)ی = (الجھاد رۆژنامی ئنجا
تنیا  دەكـــرد،  ١٩٣٠ سای ئابی (٢٥)ی
مئ ــاش پ دەرچــــوو، لــ ــك ژمــــارەی ی
= (زمان رۆژنامی سرنووسری بووە
ساح (ئیبراھیم خاوەنكی ك ــن) زەم
٢٧ی ل داخست. ئویشیان  بوو،  شكور)
رۆژنــامــی  دیسان  ١٩٣١ سای ئـــاداری
ئو دواتر رۆژ (٥) بم بۆوە، بو (البالد)
بتی رۆفائیل ئینجا داخــرا، رۆژنامیش
نوی بــ دەركـــرد دیــكــی رۆژنــامــیــكــی
داخست. ئمیشیان دەنگوباس)، = (األخبار
 ١٩٤٣ سای یكمی كاانوونی ١١ی ل
دەرچــووەوە، دیسان (الببالد) رۆژنامی
بــردەوام بوو، نیوك و ساڵ تنیا بم
داخست(٤). ئوە ئویشیان دوای چونك

كركاران)): = ((العمال رۆژنامی
بوو، سیاسی ـــی  رۆژان رۆژنامیكی
 ١٩٣١ ل سای زیادە) عدوس) پارزەر

كردووە. دەری مووس

رگا)): = (الطریق رۆژنامی
ئم   ١٩٣٣ ســاــی ســمــعــانــی) (تــۆفــیــق 
ب ببت تــاوەكــو رۆژنــامــیــی دەركـــرد،
سعید نوری حیزبی (العھد) ك زمانحای
دەرچوون ل زیاتر  ساڵ (٣) دایمزراند،

بوو. بوو، پاشا پردەپۆش بردەوام

= زەمن)): رۆژنامی ((الزمان
بوو سیاسی رۆژانــــی رۆژنــامــیــكــی
بغدا  ل  ١٩٣٦ سای سمعانی) (تۆفیق
باشی شونكی زوو ھر كردووە دەری
عیراقیی رۆژنام لنو كرد داگیر خۆی بۆ

رۆژانكاندا.

:(( مبدە = ((المبدأ رۆژنامی
 ١٩٥٩ سای سایغ)) ((داود یرۆژنام ئم
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عیراقدا رۆژنامگریی سرھدانی ل سریانكان رۆی

بغدا دایمزراند، رۆژنامیكی رۆژانی ل
عیراق شیوعی حیزبی زمانحای و سیاسی
كاركردنی سیاسی مۆتی كات ك ئو بوو

بخشرابوو. پ عیراق ل

پراوزەكان:
عرەبی  نیشتمانی ل كس یكمین ١ ـ
حلبی)) الله ((رزق دەركرد رۆژنامیكی
ئاونی = األحوال ((مرأة ك رۆژنامی بوو،
 ١٨٥٥ ئستامبوڵ سای ل و ھواڵ))ی ھاڵ
ساڵ (٣) ب سك ئم دوابدوای دەركرد،
رۆژنامی لوبنانی) خوری (خلیل دواتر
ل ھــواڵ)ی باخچی = األخبار (حدیقة

دەركرد. بیروت ل ١٨٥٨ سای
نشأتھا العربیة الصحافة مــروة/ ئدیب

ال: ١٤٣. ١٩٦١ بیروت وتطورھا:
من  اجتماعیة لمحات وەردی/ علی ـ  ٢

٢٧٣ و ٢٧٤. ال: الحدیث/ج٣: العراق تاریخ
 ل پوخت و رــك  ھوی  یكمین  ـ   ٣
ل نــوــدا ــی ــرەب ع ــژووی ھــۆشــیــاری ــ م
(٥) كــات ئــو بــۆوە، روون   ١٨٧٥ سای
كۆلژی ل ك خكی شام مسیحی الوی
كۆمیكی خــوــنــدبــوویــان، ئمریكی 
پنج ئــو پكھنا، نھنییان شۆڕشگی
توانیان رۆژان بــوونــی تپڕ بــ  سك
ئایینییكان تایف ھموو ل زۆر ئندامكی

كۆمكیانوە. ریزی ننبھ
القومیة، الفكرة نشؤ الحصری/ (ساطع

(١٩٥٦ بیروت

سای  ل پاشا  نوری سعید  كاتك  ـ  ٤
زۆری  بــ پكھنا وەزارەتـــكـــی  ١٩٣٠
داخــســت، ــكــانــی ــۆپــزســیــۆن رۆژنــــامــــ ئ
ناوی جیاجیا چندین ب ئپزسیۆن ژیران
زۆربیان بم دەردەكرد، رۆژنامكانیان
لـــالیـــن چند و ــووســی ــن دەی كــســــك 
جا دەبرا، بڕوە ناسراوەوە دەستیكی
م دەستئ دادەخرا ك رۆژنامیك ھر
لجیاتی دیكیان رۆژنامیكی راننووس
ئــو ــدێ جـــار تــمــنــی ــن دەردەكــــــرد، ھ

رۆژك چند بوون كورت زۆر رۆژنامان
ئیدی داخراون. چند ھفتیك، یان

سرچاوەكان:
عبدالرزاق العراقیة/ج١، الصحافة تاریخ ـ ١

.١٩٧١ الحسنی، لبنان،
وتطورھا/  نشأتھا العربیة، الصحافة ـ  ٢

.١٩٦١ بیروت مروە، ادیب
العراق  تاریخ من اجتماعیة لمحات ـ  ٣

.٢٠٠٥ بیروت الوردی، علی ج٣/ الحدیث،
الحصری/  الفكرة القومیة/ ساطع نشو ٤ ـ

.١٩٥٦ بیروت
من االنترنیت. مقاالت مجموعة ـ ٥
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ئامادەكردنی:
- دیار خالید
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موراد ئكد و كوردستان  رۆژنامنووسانی نقیبی عونی فرھاد ئامادەبوونی  ب
و گۆڤارەكان و رۆژنام پیامنرانی ل برچاو ژمارەیكی و سندیكا ئنجوومنی ئندامی
ھولری لشاری سندیكادا بارەگای ل (٢٠٠٩/١١/٩) رۆژی راگیاندن، دیكی كناكانی
بسر جالل تابانی مام عراق كۆماری سرۆك ختی كوردستان، ھرمی پایتختی

كرا. دابش رۆژنامنووس شھیدانی خانوادەی
سوپاسی سركۆمار و وەرگرت ختكیان پزانینوە ڕز و ھیدان بش خانوادەی

كرد. وەیدانل ئاوڕ ئو بۆ كوردستانیان رۆژنامنووسانی سندیكای و

بسر خانوادەی كۆمار سرۆك ختی سندیكا ئنجوومنی
دەكات دابش رۆژنامنووس شھیدانی

ســـرلـــئــــــوارەی
(٢٠٠٩/١١/٩) رۆژی
لبارەگایسندیكای
ڕۆژنـــامـــنـــووســـان
بــ ــــ ســلــــمــانــی ل
ـــــی ـــــوون ـــــادەب ـــــام ئ
زۆر ـــی ـــك ـــارەی ژم
ـــكـــانـــی ـــا لـــــ كـــن
ــــــۆن ــــــزی ــــــف ــــــل ت
پـــیـــامـــنــــــری و 
و ـــــان ـــــك ـــــام ڕۆژن
بڕز ئامادەبوونی

عیراق كۆماری سرۆك جالل) (مام سلمانی ختی بڕز ل
دابشكرا شھید رۆژنامنووسانی خانوادەی بسر
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رۆژی ك كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای مووسی لقی ڕوڕەسمكدا ل
تابانی جــالل ــزدار ر یارمتییكی خستبوو، ركی لقدا بارەگای  ل  (٢٠٠٩/١١/٩)

كرد. دابش رۆژنامنووس خانوادەی شھیدانی بسر عیراق سركۆماری
بناوی كرد و پشكش گوتیكی مووس لقی سكرتری لسرەتای روڕەسمكدا

.تیییارم ئم بۆ كرد عیراق سركۆماری ئاڕاستی پزانینی و رز رۆژنامنووسانوە
ل ھردەم رۆژنامنووسان سندیكای كوا كردەوە ئوەش لسر جختی ھروەھا

بكات. رۆژنامنووسان ب پشكش زیاتر خزمتی ئوەی بۆ كۆششدای
سندیكا كوا كردەوە دووپاتی لق كارگی بڕوەبری عقراوی محمد ھروەھا
ی كندامانئ ئو یارمتی بكو دەدات، شھید رۆژنامنووسانی ب بایخ تنیا نك ھر

.. داوە. تووشی نخۆشیش بوون

مووس لقی
شھیدانی خانوادەی بسر كۆمار سرۆك یارمتییكی

دەكات رۆژنامنووس دابش

كسوكاری و سلمانی لقی بڕوەبری دەستی ئندامانی سندیكاو نقیبی جگری
بڕز  ختی سنگاوی) محمد رەزا محمد  و  كــرەم علی  (دلر شھیدان ــردوو ھ
دۆالر (٥٧٠) بی كریھ ك بنمایدا دوو ئو بسر دابشكرا عراق سركۆماری
كرد جالل)یان (مام سوپاسی زۆر مابن ھردوو ختكان دابشكردنی دوای ل . بوو
كسوكاری ھموو بڕزیان یارمتیدانی ئم   ك بگوترێ ویستپ ،تیدانیارم ئم بۆ

دەگرتوە. عراقدا سرتاسری ل ڕۆژنامنووسان شھیدانی
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لــــــــــــــــــــــــــــــــــرۆژی
، (٢ ٠ ٠ ٩ /١ ١ /١ ١ )
نقیبی عــونــی فــرھــاد
ــــی ــــووســــان ــــامــــن رۆژن
بـــ كــــــــوردســــــــتــــــــان،
حــامــیــد ـــی ـــوون ـــامـــادەب ئ
ــــی ــــل مــــــحــــــمــــــد ع
و ســكــرتــــری ســنــدیــكــا
ئندامی كمال زیــرەك
ــڵ ــگ ـــجـــوومـــن، ل ـــن ئ
رۆژنامنووسانی لژنی

كۆبۆوە. وەرزشی
ئو بۆ كرد سندیكای سوپاسی گووتیكیدا ل ژنل سرۆكی ئحمد دشاد سرەتا

دەكات. رۆژنامنووسانی وەرزشی لژنی ل ك پشتگیرییی
مبستی بینی، بت و كوا پشنیاز كرد ئامادەبووان داوای ل علی حامید محمد دواتر

پشكش بكن. كژنل برەو پشبردنی
كرا. دابش كژنل ئندامانی بسر رزلنان دیاری كۆبوونوەكدا كۆتایی ل

لژنی لگڵ كۆبوونوەیك و كوردستان رۆژنامنووسانی نقیبی
وەرزشی رۆژنامنووسانی

بۆ فۆتۆگرافی  پشانگایكی كوردستان، رۆژنامنووسانی سندیكای كركووكی لقی 
لرۆژی ئمۆدا) و دونی لنوان (كركووك بناوونیشانی ساح سمیر ھونرمند

ركخست. (قش) لھۆی (٢٠٠٩/١١/١١)
ئامادەبوونی ب كركووك پارزگاری  جگری سعید راكان بڕز  لالین كشانگپ

راگیاندن كرایوە. پیامنرانی و ھونرمندان و برپرسان ك لژمارەی

فۆتۆگرافیدا ل پشانگایكی و ئمۆدا ندو لنوان كركووك

كوردستان  سندیكای رۆژنامنووسانی سۆرانی نووسینگی (٩ـ  ٢٠٠٩/١١/١١)، رۆژانی ل
ركخست. رۆژنامنووسی خوولكی سربخۆ، راگیاندنی ركخراوی بھاوكاری

بشدار خوولكدا ل سۆران ناوچی راگیاندنی  كناكانی پیامنری (٢٠) نزیكی
بوون.

رپۆرتاژ و توخمكانی ھواڵ داڕشتنی چۆنیتی سبارەت چندین بابت خوولكدا ل
كران. پشكش رۆژنامنووسی دیداری ئنجامدانی چۆنیتی و

سۆران ل رۆژناموانی خوولكی
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ھاوكاری ب سندیكا موسی لقی
كــلــدانــی ـــری ـــی ـــب كــــۆمــــــــی رۆشـــن
رۆژی ـــــــوش)، (ق ـــكـــی شـــارۆچ  ـــ ل
بۆ ماتمینی كۆڕكی (٢٠٠٩/١١/١٤)
جمیل كــۆچــكــردوو رۆژنــامــنــووســی 

گا. روفائیل
ســالــم ـــســـان غ ــــووس ــــن ــــام رۆژن
گوتیكیدا  ل مووس لقی  سكرتری
رۆژنامنووسی كوا كرد بوە ئاماژەی
رەسن بیروڕایكی خاوەن كۆچكردوو
ركــئــ ـــرۆشـــوە پ ــ ب بـــوو و زۆر 

دەكرد. جبج رۆژنامگرییكانی
توما حبیب ل ھــریــك  ھــروەھــا
و كــلــدان ئدیبانی یكتی ســرۆكــی 
پشكش گووتیان ئلقس غــزوان
بــرای كــۆڕەكــشــدا لــ كۆتایی كــرد و 
ســنــدیــكــای ــاســی كـــۆچـــكـــردوو ســوپ
بۆ كــوردســتــانــی ــی ــووســان ــن ــام رۆژن

كرد. كۆڕە ئم سازدانی
رۆژنامنووس جمیل شایانی گووتن

.(١٩٣٦)ـ لدایكبووی رۆفائیل
لندەنی (ئلحیات)ی رۆژنامی كردووە و دواتریان كاری گۆڤار و رۆژنام ژمارەیك ل
داوە. ئنجام رۆژنامنووسییكانی كارە تیایا (بلقان) ناوچی ل پیامنر وەك ك بووە،

كۆچكردوو رۆژنامنووسی بۆ ماتمینی كۆڕكی و سندیكا مووسی لقی
روفائیل جمیل

باس شایانی
ــــد ــــرمــــن ھــــون
ــح ســا ســـمـــیـــر
كی ند م ر ن ھو
و ـــــرە ـــــن داھـــــ
لــ ـــی ـــان ـــك ـــن و
پــــشــانــگــاكــدا
دخۆشی جگی
ــــووان ــــادەب ــــام ئ

بوو.
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رۆژنامگریی ل زبر بارەی زمانی ت) لدەنییم (ئاسۆی ڕكخراوی
دەكات ساز كۆنفرانسك كوردیدا

دام و ل ھندك لالین ناوزڕاندن و زمان زبر بكارھنانی تاوتوكردنی مبستی ب
وەزارەتی رۆشنبیری ھاوكاری ب مدەنیت) (ئاسۆی ركخراوی دەزگاكانی راگیاندندا،
ھولری  (پشوا) لشاری ھۆی ل (٢٠٠٩/١١/١٧) رۆژی كوردستان ھرمی حكومتی

ركخست. فراوانی كۆنفرانسكی كوردستاندا ھرم پایتختی
و كوردستان رۆژنامنووسانی نقیبی و رۆشنبیریی ــری وەزی كۆنفرانسدا لم

ئامادەبوون. یاساناسان و رۆژنامنووسان ل برچاو ژمارەیكی
گوتیكیدا ل رۆشنبیری محموود وەزیری بڕز كاوە كۆنفرانسكدا دەسپكی ل
ویستپ كــوا كـــردەوە جختیشی و دا   ككۆنفرانس بابتی گرنگی ب ئــامــاژەی
و بكن تباب ئم لبارەی گفتوگۆ یاساناسان و سیاستمداران و رۆژنامنووسان

بدۆزنوە. بۆ گونجاویان چارەسری
و كرد پشكش گووتیكی كوردستان رۆژنامنووسان نقیبی عونی فرھاد پاشان
پیشكی ئاكاری ل رۆژنامنووس ككار زبر زمانی بكارھنانی كوا روونیكردەوە
شرەفی پــرۆژەی   رەشنووسی سندیكا  كوا كرد  بــوەش ئاماژەی و دادەبت
مبستی ب رۆژنامنووسان و دەخرت بردەم ئامادەكردووە رۆژنامگریی كاری

لبر رۆناھیا (پارزیا یاسایی : بناڤ پیشیی تایبتن خولن زنجیرەكا دێ دھۆك لق
وئامدی  دھۆك وئاكرێ وزاخو كوردستان) لباژرن ھرما ل رۆژنامڤانی كارێ یاسا

. رەنگی. ڤكت وبڤی لموس
: خۆالن زنجیرا رنامب

: خۆالن زنجیرا رنامب

رۆژ جه      دەزگھـ               ز

شمبی ١٤ – ١١ – ٢٠٠٩ تلڤزیونان  خۆال دھۆك   ١
شمبی ٢١ – ١١ – ٢٠٠٩ خۆال رادیویان   دھۆك   ٢

پنجشمبی ٢٦ – ١١ ٢٠٠٩ خۆال رۆژنامان  دھۆك ٣
شمبی ٥ – ١٢ – ٢٠٠٩ خۆال كۆڤاران   دھۆك   ٤

سشمبی ٢٤ – ١١ - ٢٠٠٩ خۆال گشتی    زاخۆ ٥
سشمبی ١ – ١٢ – ٢٠٠٩ خۆال گشتی  ئامدی  ٦
سشمبی ٨ – ١٢ - ٢٠٠٩ خۆال گشتی   ئاكرێ ٧

: پیشیی خولن زنجیرا
(كوردستان لھرما رۆژنامڤانی كارێ یاسا رۆناھیا لبر یاسایی (پارزیا
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پسندكردنی و پیادەكردنی.
نیشتمانی یكتی راگیاندنی ناوەندی نووسینگی برپرسی جوندیانی ئازاد ھروەھا
تری  ناوونیشانكی زبر (زمانی گووتی:  تیایا و كرد پشكش باسكی كوردستان
پراوزە بو ئاماژەشی و (... یشك ئم زمان بشكی ئم ك ،یدیك كشیكی
سرھدانی بۆ رەخساند دەرفتی ك ئم كرد، كوردستاندا ھرمی ل ئازادی فراوانی

كرد. شواند و ناشیرین رەنگینكی دیاردەی و تابلۆ ئم
لدایك گورەتر قیرانكی ل ھناوی یرانق ئم  جوندیانی ئازاد بۆچوونی بپی
و دەبت تپڕ ئینتیقالی قۆناغكی ب كۆمگایی ئم ،گایكۆم قیرانی ئویش بووە،

دادێ. و ھماكاندا بسر پیرۆزییكان گۆڕانكاری
دیموكراتی كوردستان، پارتی راگیاندنی ناوەندی مكتبی برپرسی سرۆ قادر دواتر
قۆناغكدا و لھیچ كۆنوە ر لزبرە ھ م زمانوا ئك ئوە كردەوە لسر جختی
ئاماژەی ناشایست دانراوە، بكاركی و نبووە بوونی و نووسراندا ئدیبان لنوان
بۆ بكارھنانی ئم جۆرە نیی لبار زەمینیكی واقیعی كوردستانی بوەش كرد كوا
پگیكی راگیاندندا زمانی لرەوی زمان جۆرە ئم گووتی: لكۆتایشدا شوازە،

.نیی ئوتۆی
 ل (ھاوتی)  رۆژنامی سرنووسری رەئووف كمال رۆژنامنووس لكۆتایشدا
پشنیازكی چند  و كرد ئھلی  رۆژنامگریی ب سرھدانی ئاماژەی گووتیكیدا 
دەرگای كردنوەی نكرت، ھموار رۆژنامگریی یاسای میانیاندا: ل روو، خست
زدەكردنی مبستی ب جــۆراوجــۆر خوولی كــردنــوەی و زانیاری بدەستھنانی

رۆژنامگریدا. بواری ل رۆژنامنووسان شارەزایی
رۆژنامنووسانی سندیكای شــرەفــی بننامی پـــرۆژەی رەشنووسی ــی  (دەق
..واھ راپۆرت ئم دوای .. رۆژنامنووسان نقیبی گووتكی دەقی و كوردستان

دەخونینوە..).

ئامادەكردنی
علی محمد حامید

كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای سكرتری
٢٠٠٩ دووەمی تشرینی ھولر

پیوەندی كۆمگاو ژیانی لسر رۆژنامگریی و راگیاندن كاریگریی و گرنگی لبر
یاسای بشانی شان رۆژنامگری، پیشی ھستیاری لبر ھروەھا پكھاتكانی، نوان
ئم ك دەزانت پویستی ب كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای رۆژنامگریی،
تروتسلی گفتوگۆی رۆژنامنووسانوە لالین ئــوەی بۆ بكات  پشنیاز پرۆژەی
شرەفی بننامی وەك دواجار ئوەی بۆ دەومندكردنی، مبستی ب بكرت، لسر

بكرت. پسند كوردستاندا لھرمی رۆژنامنووسی كاری
بوی ك وزانیارییانی ھــواڵ ئو لراستی بت دنیا رۆژنامنووس ویستپ  .١

سندیكای شرەفی بننامی پرۆژەی رەشنووسی
كوردستان رۆژنامنووسانی
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وردبینی و راستگۆیی بنماكانی و ببستت راست سرچاوەی بگو ب پشت دەكاتوەو
برپرسیاری رەچاوبكات. بالینی و و

دیكۆمنتكاندا ھروەھا ونو و زانیاری و ھواڵ لگڕان بدوای رۆژنامنووس .٢
ناپسند و نایاسایی رگای و دەبات شرعییكان رگا بۆ پنا تنیا

ناگرتبر.
ئو راستكردنوەی بۆ بھ تواوی ئامادەیی رۆژنامنووس ویستپ .٣

زیانبخش و یاخود نبوون، دروست وردو دەردەكوت كدواتر  زانیارییانی
یاسابوون. پچوانی

و فل ناوزڕاندن، تشر، تانو (بوختان، ك بزانت رۆژنامنووس ویستپ .٤
و پیشكی ئخالقیاتی ل دەرچوون وانئ ساخت، وەرگرتنی برتیل) ھموو  

لسرە. لپرسینوەیان
لسر نو و ب لبوكردنوەی زانیاری دوورەپرز رۆژنامنووس ویستپ .٥

كستییان و ك شكۆمندی بجۆرك خزانكانیان، خك و تایبتی ژیانی
بكات. لكدار

ناڕەوا دەسكوتی و تایبت برژەوەندی بۆ رۆژنامگریی پیشی نابت .٦
دەرەكی دەستوەردانكی لھموو رۆژنامگریی كاری ویستپ و بكاربت

بپارزرت.
مانشتكان نابت ھروەھا زانیارییكان، شواندنی و لگۆڕین گرتن خۆدوور .٧

زانیارییكان. لناوەڕۆكی جیابن
برپرسیارە چونك (دزی ئدەبی)، ل خۆی بپارزت رۆژنامنووس ویستپ .٨

بودەكرتوە. ئو رەزامندی بئیمزاو ك بابتك ھر برامبر
قزەون ناپسند و و بازاڕی دەستواژەی وشو پویست رۆژنامنووس .٩

ك ھروەھا ھر دەربینك بكارنھنت، گروپك یان لبرامبر ھیچ كسك،
بروشنت. یان بكات، بریندار گشتی ھستی

تاوان، زەنگ، تیرۆر، زەبرو كردنی پسند یان دووركوتنوە لھاندان .١٠
بدڕەوشتی. رەگزپرستی، و تایفگری

ئومدمان و خزمتگوزاردا، ساخم كاراو پیامدارو رۆژنامگرییكی ئازادو لپناو
ب پابندبن و بكن پسند یننامم بكوردستاندا ئ لھرمی رۆژنامنووسان وای

بگكانییوە..

كوردستانیدا ل رۆژنامنووسیی زبر زمانی چارەسركردنی
عونی فرھاد

كوردستان رۆژنامنووسانی نقیبی

ل پكھاتووە  ك نودەوتی رۆژنامنووسانی فیدراسیۆنی شرەفی بننامی  أ:
ھزار سد (٦٠٠)شــش و جیھان سرتاسری  جیاجیای ركخراوی سندیكاو  ١٢٠

دەكات:- نخا ئم لسر جخت بگیكیدا چند ل ندامئ تدا رۆژنامنووسی
بۆ جماوەر مافی و راستی زگرتن لر ل نووسان بریتییرۆژنام یكمی ١-ئركی

راستییكان. ب گیشتن
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مافی ھروەھا و بوكردنوەیان و ھواكان دروستی و راســت ٢-گواستنوەی
.روەراندادپ شوەیكی ب یھ رەخنگرتنیان و رادەربین

و جیاكاری ئو ئاكامی ل رەنگ ك مترسییانی لو ھۆشداربت ٣-رۆژنامنووس
رووبدات. راگیاندنوە بھۆی یوانل ك ئاراوە تب ناكۆكییان

بنمایكی یوانل بانگشانی لو رگرتن بۆ بخاتگڕ تواناكانی ھموو ھروەھا
یان دیك بیروباوەڕكی ھر و سیاسی بیروڕای یاخود ئایین زمــان، رەگزپرستی،

ھبت. ناسنامو بنچی كۆمیتی جیاوازی
ئركی ك بھ بوایان ویستپ پیشین ئو شایستی ك رۆژنامنووسانی ٤-ئو
چوارچوەی یاسای ل ئویش باسكران، ك بكن پرنسیپان ئو پاراستنی ئوان رەچاوی

ھر وتكدا. گشتی
ناسراوە  كوردستان ل رۆژنامگریی یاسای ب ٢٠٠٧ ك سای (٣٥)ی ژمارە یاسای ب:
رۆژنامنووس كردنی رامغ ل باس نۆیمیدا ماددەی یكمی بگی خاكی چند ل
نابت ك مانایی بو بوكردەوە خوارەوەی خانی لو كات یكك پارە، ب دەكات

-:ل بریتین ك ببتوە، نزیك لیان رۆژنامنووس
كۆمڵ. پكھاتكانی لكترازانی كینو و رق تۆوی ١-چاندنی

ئاینییكان. ورەسمر و ببیروباوەڕ كردن ٢-سووكایتی
راستیش ھرچندە ھبت، تاكوە تایبتی ژیانی نھنییكانی ب پیوەندی بابتك ٣-ھر

لكداربوونی. ھۆی تبب بوبوونوەی بم ،ب
ناڕەواو ناوزڕاندن. و توانجی ٤-جنودان

ھمواركراو ١٩٩٨ی سای (٤)ی ژمارە كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای یاسای ج:
كاران ئم رۆژنامنووس ناب ك :ــدە بگیكیدا چند ل و بیستمی مــاددەی   ل

بكات:
ل ھــڕەشــكــردن یــان نھنییكانی ئاشكراكردنی و كپیش زڕانــدنــی ١-نــاوبــانــگ 

رۆژنامنووسییدا. شوازەكانی ل رگاوشوەیك بت ھر ب ھاونیشتمانییان
تایبتی سوودی بۆ تایبتی قۆستنوەیكی نردراو یان نووسراو وشی ٢-قۆستنوەی

تر. بخش ب بخكی زیان و
لكدانوەیكی رووداوەكان لكدانوەی و دروست نا زانیاری ب جماوەر ٣-بھبردنی

لیان. ب دنیابوون رووداوەكان بوكردنوەی یان دەستپاكی ل دوور
نودەوتی شرەفی یاسایو میساقی ناوەڕۆكی ئو دوو ل ك یاسایی قدەغكراوەكانی
برژەوەندی یاساو ب زیان ك كارك ھر برامبر لمپرن ھاتووە، رۆژنامنووسانوە
بگومان ك دووركــوــتــوە، لیان رۆژنــامــنــووس ویستپ و  نیدەگ تــاك  بــاو 
زمانی ئاراستكردنی یاساو سروەری شكاندنی ھۆكاری تدەب لیان دوورنكوتنوە
یان زۆر كماوەی بداخوە ك زبر، زمانی بكارھنانی ئاقاری برەو رۆژنامنووسی
دیاردەیك تت دەبكرن چارەسر لوەدای ئگر ھداوەو مترسییكی سری كم
كاری پرەنسیپكانی لكترازانی ھۆكاری تدەب و "ندەسووت پكوە وشك و "تڕ ك

ركخراوە. كوردستاندا یاسا ل ب ك رۆژنامنووسی
پشوە زیان ل ك رۆژنامنووسی پیرۆزی كاری ل خالقییئ دابانكی زبر زمانی
گورە  تاڕادەیكی ك كھۆكار و دەگینت رۆژنامنووس)  راستقینی (پیامی ب
دروست كردنی ل ك ئوانیش بیر دەستی سیاسی و كۆمڵ ترساندنی ھۆی تدەب
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ئازادی كردنوەی پانتایی برتسك بگومان لمپریش كردنی بكنوە، دروست لمپر
رۆژنامنووسی ئازادی و ئازاد رۆژنامنووسی راستوخۆ ئمیشیان ك ،نووسییرۆژنام
دەگڕنتوە، دواوە بۆ دیك قۆناغی چندین برەو كۆمگا پاشانیش دەكات، زەرەرمند
یاسا ھردوو بگكانی ماددەو رۆژنامنووسانی كوردستان بپی سندیكای بڕای بۆی
بڕادەیكی  رۆژنامنووسان بۆ رۆژنامنووس ئازادی پانتایی IFJ ناوبراو بننامكی و
پانتایی ئو ئــوەی بۆ بگیرتبر ویستپ ھۆكارك ھموو و كــراوە فــراوان گــورە 
میساقی شرەفی ل  زگرتنر ب تنھا زبریش زمانی چارەكردنی نبتوە،  برتسك 
(٤)ی ژمارە یاسای و ٢٠٠٧ سای ٣٥ی ژمارە یاسای و رۆژنامنووسان نودەوتی
كوردستان)  رۆژنامنووسانی شرەفی ل (میساقی ھموویان تواندنوەی ١٩٩٨ و سای

كردووە. گی رۆژنامنووسانی كوردستان رەشنووسكی سندیكای ك
(مبادرة رەوشتكار) رۆژنامگریی (دەستپشخریی ل باس دەزانین پویستی ب لرەدا
 ك  ٢٠٠٩ راگینرا ٨-٢/٩ی/ ل (دوبــی) كۆنگرەی  ل ك بكین االخالقیة)  الصحافة
وتی  ل (كازابالنكا) شاری ل ٢٠٠٨ سای ھاوینی ل ك دەستپشخرییی بو تتایب
جیاجیا سكرتری كۆبوونوەی و  گفتوگۆ چندین پاش و  كرا بۆ بانگشی مغریبدا 
رگا) "خارطة  خشن) بۆت راشكاوان ك رایگیاند دوبی وایت) ل (ئایدن فیدراسیۆن
كورتی ب لرەدا ك خوارەوە ئم بنمایانی لسر رۆژنامنووسی كاری بۆ الطریق"
ھردوو كوردستان ب رۆژنامنووسانی سندیكای كماوەی چونك دەستنیشانی دەكین،
بویان  (رۆژنامنووس) و (الصحفی) گۆڤاری ھردوو عرەبی ل رگای و كوردی زمانی

بنماكانی ئمانن: گرنگترین ك دەكاتوە بو سبارەت بابتییان و دەكاتوە
راستی. ١-گووتنی

دەستپاكی. و ٢-سربخۆیی
ھاوكاری. ٣-مرۆڤایتی و

ب ك دەستپشخرییی ئو بوكردنوەی بۆ ھاوكاربت سیمینارە ئم ھیوادارین
دەكات. پیادە وەیكۆبوون ئم ئامانجكانی گورە یكجار تاڕادەیكی گومان

رۆژی  (ستاندەر) ل ھفتنامی ل ك عراقی پرلمانكی ئندام لدوانكی دوابدوای
رۆژنامنووسانی  سندیكای بشدارنبوونی لــبــارەی بــوكــراوەتــوە  ٢٠٠٩/١١/٢٣
بوو، بسترا (١٩ ـ ٢٠٠٩/١١/٢٠) ك ل رۆژانی عراقی راگیاندنی كوردستان ل كۆنگرەی
بووە، ترس كۆنگرەكدا ل سندیكا نبوونی ئامادە (ھۆی دەت: مانرلپ ئندام ئم
راستییكان  ئوەی بۆ دەكوتوە!) جا دوور مترسیدارەكان نشو ل سندیكا چونك

روو: یندەخ خوارەوە خانی روونبتوە، ئم
سعات نونرانی عراقی راوژكاری راگیاندنی ئنجوومنی نامیق ئیاد حاجی بڕز ـ
رۆژنامنووسانی نقیبی ل داوای و كرد ئموە ب پیوەندی (٢٠٠٩/١١/١٧) رۆژی (١١)ی
تایبت ئوەی كارتی بۆ بنرن، ئملوە رگی ب كستی ناسنامی كرد، كوا كوردستان

بخرت. رك كۆنگرەكدا ل بوون بشدار ب

كوردستانوە سندیكای رۆژنامنووسانی ل روونكردنوەیك
عراقی راگیاندنی كۆنگرەی ب سبارەت
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ئندامانی و سندیكا سكرتری و نقیب جگری ب پیوەندیمان خۆمانوە لالین ئمش
ھۆیانی لبر ئم نبین بشدار كۆنگرەیدا لم دا بیارمان و كرد ل ھولر ئنجوومن

خوارەوە:
 ل كورت ماوەیكی ل بر كوردستان، رۆژنامنووسانی سندیكای ب پیوەندیكردن ١ ـ
كاتی ل ھوستش ئم ئجندایكی. و بستنی ھۆیكانی نزانینی و كۆنگرەك بستنی

روونكرایوە. نامیق حاجی ئیاد بڕز بۆ خۆیدا
ئنجوومندا  ل كۆنگرەكان بانگھشتی كوردستان، رۆژنامنووسانی سندیكای ـ  ٢

لبارەی بشداربوونوە دەدات. ئینجا بیار و تاوتوێ دەكات
كوردستانی،  گرفتكانی راگیاندنی لگڵ جیاوازە زۆر عراقدا یاندن لراگ گرفتكانی ٣ـ 
وای دەكات، دیاری رۆژنامنووسان مافكانی و ئرك ،یھ تایبت یاسای كوردستاندا ل
سبارەت كوردستانی سندیكای  ب راوژیان كۆنگرە ھسوڕنرانی  دەكرد. پویست

.بكردای (پرۆگرامی كۆنگرەك)
لم ئگر (ترس) ھبووبت! جا .(ڕەوای كاركی (ترس لبارەی ترسكوەش دەین
مانگك چند پش مئ دەبژین: كوردستان ھاوپیمانی پرلمانی ئندام بو بارەیوەش
نودەوتی رۆژنامنووسان فیدراسیۆنی سیمیناركی چند ل بشداریمان بووین و بغدا ل
پاسوان) بب) عراقی رۆژنامنووسانی سندیكای و ھبژاردنكان بای كۆمسیۆنی و
بسر  مبستی ب (موس و (كركووك شارەكانی بۆ داين بردەوامیش سردانی ل كرد،

شارەدا. دوو لم سندیكا لقكانی كردنوەی
بناوی وتبژك

سندیكای رۆژنامنووسانی كوردستان
٢٠٠٩/١١/٢٤ ھولر

ئنجوومنیسندیكایرۆژنامنووسانی  لبیاننامیكداكرۆژی٢٠٠٩/١١/٢٤ دەرچووە.
كنای ئاسمانی بڕوەبری عبادی حیدەر رۆژنامنووس تیرۆركردنی كوردستان ھوی

كرد. محكووم و ئیدان ئنجامدرا، رۆژی ٢٠٠٩/١١/٢٣ ل ك (لدیارئ)
پاراستنی یاسای ك ئــوەبــوو، داواكـــاری سندیكا ئنجوومنی بیاننامكدا   ل
رۆژنامنووسانی گیانی و بكرت پسند عیراق نونرانی ئنجوومنی ل رۆژنامنووسان

بپارزرت. عراق

عبادی رۆژنامنووس حیدەر ھوی تیرۆركردنی سندیكا
دەكات محكووم

دالوەر عونینقیبیرۆژنامنووسانیكوردستانلگڵ د. دوابدوای كۆبوونوەیفرھاد
،(٢٠٠٩/١١/٢٦) رۆژی كوردستاندا، ل حكومتی ھرمی با وەزیری خوندنی عالئددین
كۆلژ ل راگیاندن بشی كورسییكانی (١٥٪)ی كوا دا، بیاری ندنی باخو وەزارەتی
كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای ئندامانی بۆ ھرمدا زانكۆكانی ل پیمانگاكان و

پیمانگاكاندا بۆ و كۆلژ ل راگیاندن بشی (١٥٪)ی كورسییكانی
نووسانرۆژنام سندیكای
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رنامب دچارچووڤ
سندیكا  ی دھــۆك  لق
رۆژنــــامــــنــــڤــــیــــســــــــن
ولدووڤ دا كوردستان
ــــشــدەم پ كـــرنـــامـــبـــ
ــم ــی ســ دا دارشـــــتـــــی 
روونـــشـــتـــنـــا "پـــارـــزیـــا
رۆنــاھــیــا ــبــر یــاســایــی ل
رۆژنامڤانی كارێ یاسا
ــانــ ــمــا كــوردســت رــھــ ل
پنجشمبی رۆژا لئڤاریا

سازكرن ونزیكی "٣٠ "  ھات قوتابیان لدھۆك ی سرەرم ھۆال كوڕبندێ ل (٢٠٠٩/١٢/٣)
پشكداربوون. تدا ومیدانی كارا رۆژنامڤانن

رۆژنامنڤیسن سندیكا  ی دھــۆك لق سكرترێ روونشتن ڤ ناڤرۆكا لــدوور
یحیا "عبدولكریم یاساناس ڤانرۆژنام كو راگھاند " تاھر  "ئیسماعیل  كوردستان
وئڤرۆ  اللش ن "دەنگژرۆژنام رۆژنامڤانان ونزیكی روونشتن گوتن ن ڤوان " زباری
گردایی وبابتن پشكداربوون تدا " وچاڤدر وئھالی وبھدینان ورەسن ورەوشن وار و
وبرگ ژبند ومفا وەرگرتنا رۆژنامڤانان خوپاراستنا رۆژنامڤانی وچوانیا كارێ یاسا

ن دھۆكڤانرۆژنام بۆ رۆژنامڤانی كارێ یاسا لدور خولكا تایبت
سازكرن ھات

وەزارەت و سندیكا پیوەندییكانی ل باس كۆبوونوەكدا ل ھروەھا بكرت، ترخان
ئم پشخستنی  بۆ پیمانگاكان و كۆلژ راگرایتی لگڵ ھماھنگی مبستی ب كرا، 

.زموونئ
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بالڤكرنا بمبستا
یاسا وبنماین برگ
رۆژنامڤانی كارێ
ــــ ــــان ــــوردســــت ــــك ل
ـــا ـــرن ـــدارك ـــھ ـــاگ وئ
ــامــڤــان تــخــا رۆژن
لق وێ بناڤرۆكا
سندیكا ی دھۆك
ــیــســــن ــڤ ــامــن رۆژن
كـــــوردســـــتـــــانـــــ
بــھــڤــكــاری دگـــل
سرەرم كوڕبندێ
لدھۆك قوتابیان ی
ــم ــك ــ ــئ دەســــــــت ب

یاسایی "پارزیا ناڤ لژر رۆژنامڤانی كارێ بیاسا تایبت ین پیشیی خولن خلكا
لھۆال  كوردستان" لرۆژا شمبی ٢٠٠٩/١٢/٥ لھرما رۆژنامڤانی كارێ یاسا رۆناھیا لبر
ژچندین  رۆژنامڤان " ٢٥" پتری و كر لدھۆك قوتابیان ی سرەرم لكوڕبندێ كومبوونان

ئامادەببون. تدا لدھۆك تلڤزیونان كنالن
راگھاند "ئیسماعیل تاھر " كوردستان رۆژنامڤانن سندیكا دھۆك ی لق سكرترێ
 ٦٠" دەم وبۆ برڤبر خۆل ئڤ " زباری یحیا "عبدولكریم ویاساناس رۆژنامڤان كو
كارێ دیاسا یاسایی پارزیا ین سرەكی بنماین لدۆر وپك رك سمینارەكا خۆلكان "
ئامادەبویان ژالی وستاندن ودان شنگگ چندین ودا ودناڤا كر پشكش رۆژنامڤانی دا

كرن. ھاتن دا دیاسای رۆژنامڤانان وپارزیا گشتی وەكبش یاسای لسر ڤ
یا تایبت زنجیرێ ڤ خلكا ئكم ئاشكرا كر كو ندیكایس ی دھۆك رێ لقسكرت
رێ یوچاڤ لدھۆك ڤ ستالیتان ونڤیسینگھن ناڤخویی تلڤزیونن كادرن ب بوو
رۆژنامڤان وكادرن  بۆ پیشیی زنجیرا ڤ دیترن خلكن س بھت ھفتی ین ل "٣ "
دەست گران وەكی نبھ گران نبھ شوە بھمان وكۆڤاران ورۆژنام راگھاندن لرادیو

.لكوردستان رۆژنامڤانی كارێ یاسا سرەكی ین تگھن بالڤكرنا بو پشخریك

رۆژنامڤانی لدھۆك ھات گران كارێ یاسا خۆال پیشیی لدۆر ئكم

برچاڤكرن. بابتی برفره لسر ژجیھانا نمون وچندین ھاتن گوتن یاسای وماددەین
دھۆك لق رنامب لدووڤ كو ژی گوت ندیكایس ی دھۆك لق سكرترێ وەسا ھر
رۆژنامڤانن  دێ بۆ ژوان چوار كو بھن گران روونشتن " ٧" ئوە سندیكای بریار ی
وئامدی زاخو رۆنامڤانن بۆ ژی وس بن دھۆك وكوڤارن ورۆژنام ورادیو "تلڤزیونی
وكاراكرنا لكوردستان ی یاسا كارێ رۆژنامڤانی ژێ شرۆڤكرنا وئارمانج بن وئاكرێ
ولبراھیا دا ناھیت وپاراستنا داد دەزگھن بتایبت دا وچینان تخ گشت دناڤا ی وێ

رۆژنامڤان. تخا وان
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بــمــبــســتــی
بــــھــــــــزكــــردن
ــــــر ــــــت وچــــــاك
رەوتـــی ــی ــردن ك
رۆژنــامــگــریــی
بـــتـــایـــبـــتـــیـــش
،tv بـــــــــــواری
ــــری ــقــی ھــول ل
ــــای ــــك ــــدی ســــن
رۆژنامنوسانی
كـــــوردســـــتـــــان
بــــ ھــــاوكــــاری
ـــــكـــــخـــــراوی ر

ئاشتی ئندازیاری ركخراوی ھاوكاری ب سندیكا ھولری لقی
راگیاندنكاران دەكاتوە بۆ الوان خوولك بۆ

ـــامـــادەبـــوونـــی بـــ ئ
بــرچــاو ــی ــك ــارەی ژم
ــامــنــوســانــی لــ رۆژن
دھــــۆك، پـــارـــزگـــای
عبدولكریم بــڕــز
و ــاری یــاســانــاس ــب ز
ل ــــووس ــــن ــــام رۆژن
كۆتایی كــۆبــوونــوەی
(پــاراســتــنــی پـــــرۆژەی
تیشكی لبر  یاسایی 
رۆژنامگرییا یاسای
لھرمیكوردستاندا) 
(٢٠٠٩/١٢/٥) رۆژی ك

كرد. پشكش دھۆكدا شاری ل (سررم) ھۆی ل موحازەرەیكی ركخرابوو،
گووتیكیدا ل لق سكرتری و كرا تاوتوێ یاساك بگكانی و ماددە كۆبوونوەكدا ل
و چندین بوو كۆبوونوە دوایین دھۆكدا شاری ل كۆبوونوە ئم ك ئاماژەی بوەكرد
رك ئاییندەدا ل ئاكرێ و زاخۆ و ئامدی رۆژنامنووسانی بۆ دیكش كۆبوونوەی

دەخرت.

دھۆك
رۆژنامگری یاسای ب سبارەت كۆبوونوە دوا
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دھۆك لق رنامب پیی ل
رۆژنامنڤیسن سندیكا ی
دگل بھڤكاری كوردستان
یقوتابیان كوڕبندێسرەرم
زنجیرا ودبردەوامیا لدھۆك
بر رۆناھیا ل "پارزیا یاسایی
ــی ــان ــڤ ــام رۆژن ــــارێ ــاســا ك ی
ئڤرۆ   "كوردستان لھرما
،٢٠٠٩/١٢/١٢ شمبی رۆژا
ناڤبری رنامب زنجیرا دووەم
ســرەرم ل ھــۆال كــوڕبــنــدێ

لدھۆك ھات گران.
وماف  ئرك دا روونشتن دڤ كو تاھر" راگھاند "ئیسماعیل ندیكایس ی دھۆك لق سكرترێ
نالی وشرۆڤكرنا ھاندنوراگ رۆژنامڤانی كارێ ین سرەكی وپرەنسیپن یاسایی وپارزیا

كرن. پشكش ھاتن ڤ " زباری یحیا "عبدولكریم یاساناس ڤانرۆژنام ژالی پیشیی
 ٣٠ پتری : گوت  كوردستان رۆژنامنڤیسن سندیكا  ی دھۆك لق سكرترێ وەسا  ھر
وشاریا لدھۆك والوان ودەالل ــازادی وئ وبھدینان ویكگرتو "دھــۆك رادیوین  كارمندن  "
روونشتن تباب وپشتی تدا برھڤبوون لدھۆك پخش برفره رادیوین ژمارەكا وپیامنرن
ونزیكی كر بابتی لسر ناڤرۆكا برفرەه گنگشكا بحسكرن پشكداران ھاتی وتسلی بتر

دەمژمران یا بردەوامبوو. س
ی برنامك دارشتی كوردستان رۆژنامنڤیسن سندیكا ی دھۆك لق كو ی گوتن ھژی
یاسا رۆناھیا لبر یاسایی  پارزیا پارزیا  لسر ڤكری وخۆلن  روونشتن زنجیرەكا  گرانا بۆ
رۆژنامڤانان  " ٣٠" پتری بۆ تایبت روونشتنكا وپشتر كوردستان لھرما رۆژنامڤانی كارێ
كرنامب لدووڤ رێ یوچاڤ دانان ھاتبو لدھۆك ونڤیسینگھن ستالیتان تلڤزیونی لكنالن
بۆ  بابت ھمان لسر جودا جودا وروونشتنن خۆل " ٥" سال دووماھیا ئڤ وتسل ھتا تر
وئاكرێ ئامدی دەڤرن رۆژنامڤانن بۆ تایبت خۆلن وس وكۆڤاران رۆژنام رۆژنامڤانن

كرن. بھن پشكش وزاخو

شرۆڤكرن ھات دھۆك رادیوین كادرن بۆ رۆژنامڤانی كارێ یاسا

 tv ندانیبۆ كارم س رۆژی ٦ تا ٨\١٢ خوولكی رۆژانی الوان ل بۆ ئاشتی ئندازیاری
لم باس شاینی كردەوە، ناوبراو ركخراوی بارەگای ل ھولر سنووری ناوخۆكان ی

وترانوە:. وانان ئم خوولدا
یاسین عبدوللتیف لالین لراگیاندندا ودەنگ رەنگ كاریگریی یكم/ رۆژی

ئحمد ھندرن لالین tv بۆ رۆژنامنووسی ھونری
حبیب شركۆ لالین وھبژاردن رۆژنامنووسی دووەم/ رۆژی

زەردەشت لالین tv بۆ ون گرتنی ڤیدیۆیی ھونری
ئمین حمد ئازاد لالین ویاسا رۆژناموانی سیم/ رۆژی
بشداربوواندا دابشكرا. بسر وانامب كۆتایی خوولكدا ل
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 ١٢/١٣ ممرۆژی ش ل ئوارەی سر
بیروتی ل شایستدا روڕەسمكی ل
توینی  ختی (جوبران لوبنان پایتختی
سای  بۆ ــازاد)  ئ رۆژنامنووسیی بۆ
رۆژنامنووسیی  و نووسر ب  ٢٠٠٩
كۆمپانیای گشتی بڕوەبری و ناسراو

ئاون، ئاسۆس ھردی بخشرا.
ل ــجــگــبــ دا كــــــوڕەســـمـــ و رـــ ل
وەزیر چندین توینی جوبران بنمای
و لوبنان بای حوكمتی و برپرسانی
بوون، بشدار تیایدا زۆر جماوەركی
رپۆرتاژ و ھونری چاالكی چندین
نمایشكرا، توینیی جوبران ژیانی لسر

كنای ل روڕەسمكش سرجم و خونرایوە كۆچكردووە بنمای وتاری پاشان
گوازرایوە. راستوخۆ LBCییوە ئاسمانی

ھوكانی باسی كتخشینی خب توینی لیژنی وتاری بنمای تواوبوونی لدوای
ھردی ئاسۆس پاشان كرد، كوردستان ریی ئازاددا لگرۆژنام لپناو ھردییان ئاسۆس

پ بخشرا. ختكی توینییوە جوبران بنمای لالین
كرد ھاوسرەكی پاپشتی سوپاسی و كرد پشكش وتاركی ھردی ئاسۆس دواتریش

رۆژنامگریدا. بواری ل بت سركوتوو تاوەكو كردووە ھاوكاری ك
ل ل كاركردنیان نرخاند برز رۆژنامنووسكانی نجگ و ماندوبوونی ھوڵ ھروەھا

كوردستاندا. ل ئازاد رۆژنامگریی
ختی بخشینی راگیاند" ئاونی سایتی ب ھردی ئاسۆس كتخ وەرگرتنی پش
كوردستان، ل ئازاددا رۆژنامگریی ب تییودەون دانپدانانكی كوردك ب توینی جوبران

بكن. قبوی نین ئامادە دەستدارانی كورد ل زۆرك تا ئستا رۆژنامگرییی ئو
ركخراوی بۆردی و ئندامی سرنووسری رۆژنامی نھاری لوبنان توینی جوبران
سوپای سرسختكانی دەرچوونی الینگرە ل بوو (WAN)بوو، یكك رۆژنام جیھانی
لالین چند لوبنان پایتختی بیروتی ل ٢٠٠٥دا سای كۆتایی ل لوبنان، ل سووریا
ھموو ساك درا بیار پاشان كوژرا، و تقنرایوە ئۆتۆمبلكی كسكی نناسراوەوە
خۆرھتی ل ك و رۆژنامنووسانی نووسر توینییوە بو جوبران بناوی ختك

دەكن. رۆژنامگریی ئازادی ریقادا داكۆكی لفئ باكووری و ناوەڕاست
ئلسقاف  نووس نادیرۆژنام ب بخشرا توینی یكمین ختی جوبران ٢٠٠٦ سای
حاجی رۆژنامنووس ب بخشرا سای ٢٠٠٧یش (یمن تایمز) و رۆژنامی سرنووسری
بودەكرتوە، فڕەنسی زمانی ب ك لوبنانی لورجو)ی (لۆریان ل رۆژنامی جۆرجیۆ

عیسا. ئیبراھیم میسری رۆژنامنووسی ب بخشرا پاریش سای ھروەھا
لیژنی لالین ئــوەی دوای ھــردی ئاسۆس  رۆژنامنووس  و نووسر ئمسایش

جوبران ھردی ختی ئاسۆس روڕەسمكی گورەدا ل
بخشرا پ توینی
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بارەگای ل (٢٠٠٩/١٢/١٤) رۆژی كوردستان، رۆژنامنووسانی سندیكای ئنجوومنی
بست. خۆی كۆبوونوەی یكمین بیست و ھولردا، شاری ل سندیكا

داھاتوو سای كوا بوە كرد، ئاماژەی رۆژنامنووسان، كۆبوونوەكدا نقیبی میانی ل
ھروەھا بگكانییوە. و ماددە ھموو ب رۆژنامگریی یاسای جبجكردنی سای تدەب

.دەبین بخۆوە خاننشینی سندووقی یاسای و سندیكا یاسای ھمواركردنی
دەرەوەی پیوەندییكانی نووسینگی  سكرتری حبیب شركۆ  رۆژنامنووس دواتر
حوتمی كۆنگرەی  ل بشداربوون بۆ كرد، ئنجوومنی ئندامانی بانگھشتی سندیكا، 

دەبسترت. ٢٠١٠دا لسای ئیسپانیادا ل ك نودەوتی رۆژنامنووسان فیدراسیۆنی
رۆژی ببۆنی گان ئاھنگ بۆ ئامادەباشی تاوتوی كۆبوونوەكدا ل ھروەھا
شۆڕشگ پشوای ك ،(نجاس) ئشكوتی ل وای بیار ك كرا، كوردی رۆژنامگریی
لمش جگ بگدرت، دەركــــردووە. تیا ــق)ی  ھ (بانگی  رۆژنــامــی حفید  محموود
(زاری رۆژنامی دەرچوونی یادی  زیندووكردنوەی مبستی ب تایبتی  روڕەسمكی
دەریكردووە.  موكریانی حوزنی خوالخۆشبوو مژوونووسی و رۆژنامنووس كرمانجی) ك

بخرت. رك

سندیكا ئنجوومنی كۆبوونوەی یكمین و بیست

رۆژناموانییكانی لكارە ناوبراو ھسنگاندنی پاش پاورا، ختكوە سرپرشتیاری
پیشیی ب بۆ كاركردن رۆژنامگریی و ئازادی بۆ ھودانی پیوەستبوون و سیفتی ب و

ببخشت. پ ئو ختی بیاریدا كلیژن ل كوردستاندا، بوارە ئو كردنی
كۆلژی  دەرچــووی  بــووە، لدایك سلمانی لشاری  ١٩٦٣ لسای ھــردی ئاسۆس
بھاری سای  راپڕینكی ل و رگشمپ ١٩٨٧ بووە ب سای و میكانیك ئندازیاری
ناوبراو ماوەتوە، سربخۆ كسكی وەكو لوكاتوە و شار ناو بۆ گڕاوەتوە ١٩٩١ەوە
س وەرگانی خاوەنی گۆڤارەكاندا و رۆژنام لنو وتار سدان نووسینی ل جگب
ب تتایب تریشیان ئوی و شكچییناسراو ئیسماعیل ب نووسری ھی دووانیان ك بكت

ئردەنییكان. مژووی
خاوەنی كۆمپانیای ئــم ،ینئاو كۆمپانیای گشتی بــڕــوەبــری ــردی ھ ئاسۆس 

.سپۆرت نئاو رۆژنامی و ئاونكان گۆڤاری و نئاو رۆژنامی برھمكانی
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ســــنــــدیــــكــــای
رۆژنامنووسانی
بــ ــــان ــــوردســــت ك
لگڵ ھماھنگی
فــــیــــدراســــیــــۆنــــی
ـــــی ـــــت ـــــودەو ـــــ ن
ــووســان ــامــن رۆژن
ـ   ١٥) ــــی ــ رۆژان ل
ا د (٢٠٠٩ /١٢ /١٦
دروشمی لژر  و
لپناو (راگیاندن
ــــی ــــدن ــــان چــــســــپ

بۆ رۆژنامگریی، (Work shop)كی ئاكاری دەستپشخری لبارەی دیموكراتییتدا)، 
خست. كوردستان رك رۆژنامنووسانی ك لژمارەی

كاروباری ركخری زەعرور مونیر رۆژنامنووس گوتیكی ب ،ـ(Work shop) ئم
لالین گووتكش پكرد، دەستی فیدراسیۆندا ل ئفریكیا باكووری و ناوڕاست رۆژھتی
داوای تیدا ك خوندرایوە، سندیكا دەرەوەی پیوەندییكانی سكرتری حبیب شركۆ
ب ـ(Work shop) ك خواست بوو ھیواشی و ئامادەبت نیتوانیوە.. ك لبوردنی كردبوو
رۆژنامنووسانی كوا سندیكای كردبوو، بوەش و ئاماژەی بڕوەبچت سركوتوویی

بینیوە. بخۆوە برچاوی پشكوتنی كوردستان
كرد بخرھاتنی ئامادەبووانی فیدراسیۆنوە بناوی حبیب رۆژنامنووس شركۆ ئینجا
فیدراسیۆنی  ئۆكیفی) ل (سۆزان خاتوو رۆژنامنووس بخرھاتنی ئوانیشوە بناوی و
ئاكاری كــاروبــاری ل شـــارەزا و ئرلندا  و بریتانیا  ل رۆژنــامــنــووســان نیشتمانی 
دانیمارك  رۆژنامنووسانی سندیكای (ئوفاویستبرك) ل رۆژنامگریی و رۆژنامنووس

كرد. كۆمڵ. ب دانوستانی و گربست كاروباری ل پسپۆڕ و
ب ئاماژەی گووتیكیدا ل كوردستان رۆژنامنووسانی نقیبی عونی فرھاد پاشان
راگیاندنكی برەو بت ھنگاوك مئ خواست ك ھیوای و كرد شۆپان ۆرك ئم پویستی

ئایندەدا. ل باشتر
ل رۆژنامگریی ئاكاری  گووتی:  گوتیكیدا  ل ئۆكفی)یش (سۆزان رۆژنامنووس
ئمی ،یھ بوونیان كۆمیتیدا ژیانی و ئابووری و سیاست و ئایین بوارەكانی

 Work) رۆژنامنووسان نودەوتی فیدراسیۆنی ھاوكاری ب سندیكا
دەخات رك رۆژنامگریی ئاكاری دەستپشخری بارەی ل (shopك

ل كردن داكۆكی لژنی  مانگی  شش راپۆرتی گفتوگۆ سبارەت ئمانش  سرەڕای
بھنرت پك سندیكا نووسینوەی مژووی بۆ لژنیك بیاریش درا و كرا رۆژنامنووسان

چاالكتر بكرت... ینم رۆژنامنووسانی ل پشتیوانی لژنی ك كرایوە جختیش و
مبستی ب رۆژنامنووسان ل ژمارەیك ب پشكش یارمتی ك درا، بیاریش ھروەھا

بكرت. چارەسركردن
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رۆژنــامــنــووســانــیــش
ـــۆ ب ـــــویـــــســـــتـــــپـــــ
گشتی بـــرژەوەنـــدی

بكین. كار
گووتیكیشدا ــ ل
ــــووســــی ــــن ــــام رۆژن
گــووتــی: ــیــمــاركــی دان
دەكم تبینی ئــوەی
رۆژنـــامـــنـــووســـانـــی
ب زۆر ــان كــوردســت
ب گیشتنن پرۆشی
ئازادیرۆژنامگریی،

.ستبم بم گیشتن لپناو بدەین جیدی ھوی پكوە وای ھیوام
ل ك بوو رۆژنامنووس (٤١) ژمارەیان كـ(Work shop) بشداربووانی دواتــر
سرەڕایرۆژنامنووسانی ھاتبوون، مووس)وە كركووك و دھۆكو شارەكانی(سلمانی و
(سیاكۆ) مانوە،  ھۆی ئوتلی ل گرووپكیان گرووپوە، دوو بسر ھولر، دابشبوون
ئۆكفی،  سۆزان رۆژنامنووس لگڵ رۆژنامگریی)  (ئاكاری بابتی تاوتوكردنی بۆ
رۆژنامنووس لگڵ بكۆمڵ)یان (دانوستانی بابتی سندیكا ھۆی ل دیكش گروپكی

شیكردەوە. ویستبرك ئوفا
جگری كریم ساح مستفا میانیاندا ل كوردستانیش ھرمی رۆژنامنووسانی ھروەھا
ل عباس ڤیان و سندیكا ئنجوومنی ئندامی داوودی شوان و رۆژنامنووسان نقیبی

كرد. پشكش بابتیان دھۆك شاری رۆژنامنووسانی
گووتیكی ب ئاماژەی ل بابتكیدا كریم مستفا ساح رۆژنامنووسان نقیبی جگری
ویستپ گوتبووی ك كرد، ئوردندا پایتختی (عمان)ی ل رۆژنامنووسان ل یكك

ھبگرین. ناكم) درۆ (من دروشمی
كوردستان رۆژنامنووسانی كردەوە، كوا سندیكای ئوەش لسر جختی ھروەھا

رۆژنامنووسان بووە. نودەوتی فیدراسیۆنی رنماییكانی ھردەم پابندی
ھــردوو لــ ــز ر شایستدا روڕەسمكی لــ و  (Work shop)ەكـــــدا  كۆتایی لــ
فۆلكلۆری كاری ل نموونیك چند و سندیكا دروشمی و نرا بیانی رۆژنامنووسی

كرا. پشكش كوردەوارییان

ب دا كوردستان رۆژنامنڤیسن دھۆك ی سندیكا لق پیشین چاالكین دبردەوامیا
تایبت لدۆر  یا دوو رۆژی خۆلكا پیشیی یا یا ئمریكی " IREX" ركخراوا دگل ھڤكاری
ل  رەسن ئۆتال كومبوونان ل (١٧ ـ ١٨)/١٢ لھۆال رۆژن ل میدانی راگھاندنا داپوشینا
راگھاندن ل  دەزگھن میدانی ژگشت وكادرن "٣٥ " پیامنر ونزیكی گران ھات دھۆك

پشكدارببوون. تدا دھۆك
راگھاند تاھر ئیسماعیل كوردستان رۆژنامنڤیسن سندیكا ی دھۆك لق سكرترێ

گران ھات لدھۆك میدانی راگھاندنا داپوشینا دۆر ل پیشیی خولكا
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 " ٦" و رڤبر خۆل ب دەمژمران ئڤ " ٨" بۆ دەم پتر ژ " "عوبید ھروری وانبژ كو
چوانیا و ھاندنراگ ی میدانی كارێ داپوشینا ین نوو ئاالڤن و رێ ب تایبت وانن
و نۆچ پیداكرنا ئركن ب ھاندنراگ دەزگھن ین پدڤی و روودانان دگل سردەرییا

كرن. پشكش راپورتان
و میدانی كارێ ب گرنگی دا وانان دڤان كو دیاركر سندیكایی ی دھۆك لق سكرترێ
ناڤخو ئاست سر ل پشھاتان ب نووترین ھاندنن راگھودەزگ رۆژنامڤانی بردەوامبوونا

بحسكرن. ھاتن میدانی پیامنرن شیانن كارئینانا ب ین زانستی ین رێ و دەرڤ و
دخۆل كو كر ئاشكرا ژی چند ئو ندیكایس ی دھۆك لق سكرترێ وەسا ھر
و پراكتیكی  و  تیوری شوازن ب و بالڤكرن ھاتن كومان  چندین سر ل پشكدار دا
" "ئنترڤیو رۆژنامڤانی ھڤپیڤینا بجھئینانا  كارێ  و ئزموونان ئنجامدانا و سربۆر
ل یا سربخو ھلبژارتنان كومسیونا بلندا دھۆك یا راگھاندنا ئوفیسا رپرسكرن وب ھاتن
وی شارەزاییا ژ مفا وەرگرتن بۆ ھات مڤانكرن دا دوو توەران د سلمان یوسف عیراق

.خۆل پشكدارن بۆ ئزموونی ین " "ئنترڤیو وئنجامدانا

تاھیر ئیسماعیل – دھۆك
ئامادەبوونا ب دا و رۆژنامنڤیسان دناڤبرا ومافان ئرك بۆ وەكھڤیا درووشم ژر ل
 ٢٢ – ١٢ سشمبی رۆژا دوھی رۆشنبیر وتخا ونڤیسكار رۆژنامنڤیس زۆرا ژمارەكا
رۆشنبیری سنترێ ھۆال ل ینن منڤیسرۆژنام كاراكرنا رۆل كونفرانس رۆژا ئكم
ھاتن تایبت وسمینارن وكۆڕ پیڤ گران وتدا چند ھات دھۆك زانكۆیا ی وكومالیتی

كرن. پشكش

كونفرانس ئكم دھۆك ل
سازكرن ھات دا رۆژنامنڤیسان ناڤبرا د مافان و ئرك وەكھڤیا
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بــرواری نقیب ئیاد
بــلــنــدا ـــ لــیــژنــا ـــدام ـــن ئ
كو راگھاند كونفرانسی
تشریفی روونشتنا ژبلی
س پــیــڤــان یــا خــوانــدنــا
ژالی وتوەرەك سمینار
ــور "دكــت رۆژنـــامـــڤـــانـــان
تاھا عبدولسمد ئیسالم
وبھجت ھروری وزوزان
ڤ سندی ونرمین سادق
كرن دگل ھاتن پشكش

ل ینن منڤیسرۆژنام لیژنا پشتڤانیكرنا كار وئركن سر ل دیكومنتی كنیشادانا فلم
ئامادەكرن. ھاتی بادی ڤ "عسمت ژالی راپرسیا وێ وشرۆڤكرنا دھۆك

لق دھۆك مین یا سر ب رۆژنامنڤیسن پشتڤانیكرنا لیژنا ھمان ژدەر گوت ژی كو
گشتی یا رڤبری وپشتڤانیا ھڤكاری ب ڤ كوردستان رۆژنامنڤیسن سندیكا ی
رابوین و ڤی كونفرانسی گرانا ئركن ب دھۆك پارزگھا ھونری ل و یا رۆشنبیری
برنا رۆلشڤپ سر گرنگیا ل وپشنیار وبۆچوون دیتن دا چندین وسمیناران دناڤا كۆڕ
ئاسۆین برفرەھكرنا و پیشیی ین وكاراكرنا شیانن وان دھۆك ل ینم رۆژنامنڤیسن
سندیكا ننجومئ بۆ راسپاردە وەك دا وتۆماركرن برچاڤكرن ھاتن ھزری وانن

برزكرن. نبھ پیوەندیدار والینن ن كوردستاننڤیسرۆژنام
ول بیت بردەوام ی دێ رۆژان دوو دەم بۆ دێ كونفرانس كو ژی گوت ژدەر ھمان
ڤ " نھلی وعوبید سبری ئحمد "ھودا رۆژنامڤانان ن دی ژالیسمینار چند برە
ژالی رۆژنامڤان وراسپادە بریار كونفرانسی دووماھیا ل ئوە بریار و كرن پشكش نھ
خواندن  نبھ دھۆك ل ینن منڤیسڤانیكرنا رۆژنامپشت لیژنا " ئنداما عومر "سوھام
و گشت دھۆك پارزگھا دەرڤیی ژ رۆژنامڤانان ژمارەكا دا كونفرانسی وگوت دناڤا

پشكدار ببوون. دھۆك قزاین پارزگھا

– ئیسماعیل تاھیر دھۆك
ساخلم و كارا  ھلبژارتنكا ئنجامدانا  بۆ  وپشنیاران  راسپاردە  خرڤكرنا بئارمانجا 
لق دا، بھت ین عیراق ین گشتی ھلبژارتنن دپرووسا ھاندنراگ رۆل خورتكرنا و
كر دەستپشخریك (٢٠٠٩/١٢/٢٦) رۆژا كوردستان رۆژنامنڤیسن سندیكا ی دھۆك
بلندا كومسیونا یا دھۆك ونوونرن ئۆفیسا رۆژنامڤان ویاساناس ژمارەكا خرڤكرنا بۆ
بابتی ڤی لسر وستاندن ودان دەڤرێ ین كسایتی وژمارەكا ھلبژارتنان سربخویا

دا. پرووس دڤ ھاندنراگ رۆل دەزگھن وكاراكرنا
روونكرن چند گران ھاتی لدھۆك ئۆتال ژیان ل دا لھۆال كومبوونان كو دا روونشتن دڤ
رۆژنامنڤیسن سندیكا ی دھۆك لق ژالی وێ وئارمانجن روونشتن شوازێ لسر
وستاندنكا دان دان  ھات بئامادەبوویان دەلیڤ وپــاش برچاڤكرن ھاتن كوردستان

خرڤكرن ھاتن ساخلم ھلبژارتنكا ئنجامدانا بۆ راسپاردە
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بــــدەن ـــجـــام ـــن ـــــــارام ئ ئ
ژمـــارەكـــا ودئـــنـــجـــامـــدا
وپشنیاران ـــاردە راســـپ
باشتر بۆ تۆماركرن ھاتن
.پرووس ڤ برڤچۆنا

ڤــ ئـــــامـــــادەبـــــووـــــن
پشنیار چند   روونشتن
: وان ژ بـــرچـــاڤـــكـــرن
راگـــھـــانـــدن بــبــاشــتــریــن
دبالڤكرنا خو رۆل شوە
ھــلــبــژارتــن ــا ــری ــی ــب رۆشــن

بن وپشتڤان دھاریكار الین وھموو بگریت دا ناڤبری دپرووسا وپشكداری ودەنگدان
تاكی برژەوەندیا وەالت لبری و گل یا گشتی وبرژەوەندیا پرووس ڤ سرئخستنا بۆ
ناڤزڕاندن دانان تھن رێ رەنگان چ وب دانان تبھ پشكدار وقبارن والین وحزبی
ھلبژارتنان وپرووسا وبربژاران الینن دیتر ب دا ھاندنراگ دەزگھن وسڤكیپكرن د

كرن. تبھ
لبرامبر خو دەرگھن كر ھلبژارتنان سربخویا بلندا كومسیونا ژ داخواز روونشتن
دانا پزانینان وداخویانی بۆ بكت نیشان دەست دەستھل بكت وكسانن ڤاال ھاندنراگ
رۆنامڤانان دگل لیكت كاراكرنا بۆ دارژیــت باشتر ومیكانیزمن  رۆژنامڤانی ین
ھبژارتنان پرووسا ئنجامدانا ڤانی ددەمن رۆژنامكونگر بۆ گونایی ژڤانن ودیاركرنا

دا.
ئم ھبوون ژوان روونشتن بڤ ئارمانج چند ندیكایس ی دھۆك دەم لق ھمان
كو ھلبژارتنان  روودانــا گرنگیا ژبر  بوونخرڤ  ڤ بۆ بین دەستپخر سندیكا وەك
وەك ئم كو بۆ ئو ئنجامدان ودووەم تب بھت ئادارا ئك ژھیڤا یا لھفتیی ی چاڤرێ
وەك ڤ م كارێ ب راستوخو گردانكا كو پشھاتان جورە ڤان ددەین ندیكا رنگیس

ھیی. دا گرنگ وپشھاتن چاالكی دڤان ندیكایس نگس دگل یھ پیش

لبرواری ینم ڕۆژنامنووسانی ل پشتیوانیكردن لیژنی بھاوكاری سای گۆڤاری
 ب سبارەت كــراوەی  سیمیناركی  (سای) گۆڤاری  نوسینگی لبارەگای  ٢٠٠٩/١٢/٢٧

سازكرد. ڕاگیاندنكاندا ل ژنان ونای شواندنی
ل داكــۆكــیــكــردن لیژنی بــرپــرســی خــان خــرامــان لــالیــن  سیمینارەك ــای  ســرەت
گۆڤارەكاندا و ڕۆژنام ل ئستا ك ئو ڕەوشی سر خست مین تیشكی لڕۆژنامنووسانی
ئمۆ ك كرد و ڕۆژنامان لوگۆڤار بھندك ئاماژەی ژنان بودەكرتوە، ھروەھا دژی
كۆم كشیكی و ناڕاست داتای كوردیدا بودەكرنوە كتیدا كۆمك  شقامی ل
بۆ تنیا ك دەكن بۆ كوردانی باكگراواندكی ك و دەگوزنوە بۆ ئوروپامان ناواقیعی
درژەی قسكانیدا ئاماژەی ل بڕزە ئو ،كوردەواریی كۆمگی شواندنی خزانكان و
و سكسیكانوە لسم ب بوونتوە قووڵ ئوەندە گۆڤاران لو زۆرك ك بوەشدا

ڕاگیاندنكاندا ل ژنان جوانتری ونایكی
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لتیمكی رگری گرمیانوە پۆلیسی لالین خانقین لشاری  (٢٠٠٩/١٢/٢٧) رۆژی
راككام دواتــر شارەبوون، لو عاشورا یادی كبمبستی دەكرت  (KNN) كنای

دەگیرت. كاستكیدا بسر دەست و دەستنن كناك لپیامنری
ئوەی ســرەڕای  رۆژنامنووسان مافی و  رۆژنامنووسی  لئازادی داكۆكی لیژنی
پیوەندیدارەكان نالی دەب بۆی بوو، كشك ئاگاداری و كرد بۆ رووداوەك بدواداچوونی
رۆژنامگری یاسای بپی راگیاندن كناكانی و رۆژنامنووسان ك رەچاوبكن ئوە
كۆنفراسكاندا و و بۆن لكۆنگرە پدراوە كبتوانن مافیان ئو (٢٠٠٧) سای (٣٥)ی ژمارە
خۆیان بئمیان ھرچندە گرمیان پۆلیسی كارەی ئو بۆی وەرگرن، و زانیاری بشداربن
دیك ھیچ ھۆكاركی لوشارەو بووە كورەسمر ئمنییتی پاراستنی ك بۆ راگیاندووە

نبووە، محكوم دەكین.
پیامنران، كاستی بسرداگرتنی دەست كامراو لسندنی بر تناببرپ ناكرێ چونك
دەتوانن یاسادا لچوارچوەی كتنھا بزانن ئوە رۆژنامنووسان دەب ئوەشدا لگڵ
قسی تیمكوە لئندامانی یكك لالین ھرچندە بكن،  دەستبر مافكانیان
جۆرە دووربن لم رۆژنامنووسان دەبت بۆی گوتووە، پۆلیس بڕوەبری شیاویان بن

رۆژنامنووسی. ئاكاری ل دوورب ك دیك بشوازكی نك وتانسوكھ
 

كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای
و رۆژنامنووسی لئازادی داكۆكی لیژنی

لكوردستان رۆژنامنووسان مافی
٢٠٠٩/١٢/٢٨

مافی و لئازادی رۆژنامنووسی للیژنی داكۆكی راگیاندنك
٢٠٠٩/١٢/٢٧ رۆژی خانقینی رووداوەكی ب سبارەت رۆژنامنووسان

كار ئم دەمانوت ك ھنا بوە پیڤكانی كۆتایی دەبینیتوە، تنیا لجستیدا ژن ونای
برامبر ل دا لقم كمترخم ب ڕۆشنبیریش وەزارەتی برینكان، ساڕژكردنی بۆ بكین
ناوەڕۆكیدا ب چاوك ئوەی بب وكراوانب جۆرە ئو ببوكردنوەی  پدان گڕ
بن دەنگ یك نیانتوانیوە ك زانی كمترخم ب ژنانیشی ڕكخراوەكانی بخشنتوە،
بشی (ملكۆ) مامۆستای بڕز مامۆستا سیمینارەدا لو كشاندا، ھر ئم جۆرە لبرامبر
بھۆی ڕۆژان كرد ك دەروونیان گرفت و شك لو باسی لزانكۆی سلمانی دەروونی
دواتر دەبنوە، دووچاری دەروونیوە لڕووی گنجان و قوتابیان گۆڤارانوە جۆرە ئو
كۆمیتیكان شك بوونی دروست بۆ ھۆكار دەبن ك كرد نگانئاست بو ئاماژەی
ئندامی سرگوڵ خاتو بڕز سیمینارەكدا لمیانی ھر خزانكان، ھوەشانوەی و
ئو بگی ینم ڕۆژنامنووسانی ل داكۆكیكار لیژنی ئندامی و كوردستان پرلمانی
ئو دەرچوونی و نووسان ڕۆژنام كاری و ڕەوش ب سبارەت ڕوو خست یاسایانی

. كاری پكراوە ویاسایانل بشك تنیا ك ڕوو خست ئوەشی گۆڤاران، ھروەھا
ئامادەبوو ڕۆژنامنووسانی بۆچوونی ڕاو دەربینی بۆ بجھرا سیمینارەكش كۆتای
ئاڕاستی و بیاننامیك  تبكر بۆچوونان ئو تواوی درا بیار دەنگ بكۆی  دواتر

بكرت پیوەندیدارەكان نو الی كوردستان پرلمانی
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رۆژنامهنووسانی  سهندیكای ئهنجوومهنی لهبارهگای  ٢٠١٠/١/٦ رۆژی سهرلهبهیانی
به كوردستان رۆژنامهنووسانی نهقیبی عهونی فهرھاد ھهولر، لهشاری كوردستان
حوسن جهمال موراد، ئهكهد سهندیكاو سكرتری عهلی محهمهد حامید ئاماده بوونی
دهرهوهی سهندیكا، حهبیب) بهرپرسی پهیوهندییهكانی (شركۆ و ئهندامانی ئهنجوومهن
سهرۆكی بهریتانیا و پهرلهمانی ئهندامی مهن) (مارگرت خاتوو بهڕزان پشوازییان له
بهریتانیا پهرلهمانی راوژكاری كنت)  (گاری و عراق  لهكوردستانی پشتیوانی گروپی
دهرهوهی پهیوهندییهكانی فهرمانگهی بهرپرسی عهبدوله حمان، سامی بهیان خاتوو و

كرد. ھهرمی كوردستان لهبهریتانیا و نونهری حكومهتی كوردستان ھهرمی
كارو پكھاتهو ســهر خسته تیشكی كوردستان رۆژنامهنووسانی نهقیبی سه رهتا
یاسایانهی ئه و و كوردستان لهھهرمی رۆژنامه گهری رهوشی سه ندیكاو چاالكییهكانی

دهرچوونه. كوردستان لهپهرلهمانی سهندیكا پرۆژهكانی رهشنووسی رۆشنایی كهلهبهر
ئامادهیی گه رمه پشوزاییه ئهو بۆ پزانینیان و سوپاس وای میوان شاندی لهبهرانبهردا
ھه رمی له رۆژنامهنووسی ئازادی چهسپاندنی  له  كردن پشتگیری بۆ ده ربی خۆیان

كوردستاندا.

دهكات سهندیكا باره گای سه ردانی بهریتانیا پهرلهمانی شاندكی

رۆژی گونجاو پالنی برنامو دانانی  و كارەكان و ئیش  ھسنگاندنی بمبستی
رۆژنامنووسانی  نقیبی عونی فرھاد ھولر لشاری ئنجوومن ٢٠١٠/١/١٢ لبارەگای
حوسن جمال و سندیكا سكرتری علی" محمد  "حامد بئامادەبوونی كوردستان،

سندیكادا لژنكانی لگڵ كۆبوونوەیك چند
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دكتۆر الی بۆ  سردانكی ئاكامی كوردستان  رۆژنامنووسانی  ن قیبی پشكی  .١
٢٠١٠/١/٦ سردانی  ك رۆژی ساح سرۆكی حكومتی ھرمی كوردستان ئحمد برھم
ل پشتیوانی كرد بڕزیانی ئرنی ھوستی باسی و خستڕوو كردبوو، بڕزیانی
بۆ نیشتجبوون زەوی  ل دابینكردنی سندیكا داواكارییكانی و داخــوازی  ل كردن
تری پیوەندیدار مسلی چ ندین و خاننشینی یاسای ھمواركردنی رۆژنامنووسان و

رۆژنام نووسان. بمافی
حكومت سرۆكی بڕز ل داوای كوردستان رۆژنام نووسانی نقیبی لدیدارەكدا .٢
تا شونی ناوچیش ئو رگاوبانی نۆژەن بكرتوە و (نجاس) كردووە ك ئشكوتی
سای (١١٢) یادی بنیازە س ندیكا ك ٤/٢٢ رۆژی بۆ بكرت قیتاو كوت شكئ
بڕزیان ختانخۆشب بارەیوە لم پبكات، دەست ل ووە كــوردی رۆژنامنووسی

داواكارییكی سندیكا. جبجكردنی بۆ پیوەندیدار الی نی بۆ دەركرد فرمانی
درا بیار كوردی رۆژنامنووسی سای (١١٢) یادی  ئاھنگ كانی ب سبارەت  .٣
ل ركخراوی ئاسك و رۆشنبیری وەزارەتی لگڵ ھماھنگی و ھاوكاری ندیكا بس
و  ھولر شارەكانی (جاس ن)و لئشكوتی ھریك ل ببات بڕوە ٢٢ تا ٤/٢٥ یادەك
باس پشكشكردنی سیمینار و ل ھر دە كرت، ئامادە ك ئ و برنامیی بپی رواندز،
دەربارەی تایبت باسی ئامادەكردنی و حق) (بانگی رۆژنامی ژمارەكانی چاپكردنی و
محموودی "شخ شۆڕشی لسردەمی چاپكراوە، شاخ ل ك كوردی رۆژنامی یكم
رۆژنامنووس و كرمانجی) (زاری  رۆژنام ی لسر تایب ت باسی  ھروەھا نمر"دا،

موكریانی). حوزنی (حوسن
نكردووە سردانی سندیكایان ئستا تا ك رۆژنامانی گۆڤار و ئو دەربــارەی  .٤
دانرا، یاسا سرپچی ب كارە ئم ،متمان ژمــارەی وەرگرتنی و یاسایی تۆماری  بۆ 
گۆڤار و سرجم (٣٥)، دەب ژمارە كوردستان ل رۆژنامگری یاسای پی ب چونك
ل رۆشنبیری وەزارەتی سندیكاش و وەربگرن سندیكا ل متمان ژمارەی رۆژنامكان
و رۆژنام ئو ناوی چۆن وەك درا بیار كۆبوونوەكدا ل بارەیوە لم بكاتوە، ئاگادار
رۆژنام وە لكرای تئكید وەرگرتووە، متمانیان ژمارەی ك كردۆتوە بو گۆڤارانمان

بكن. سندیكا سردانی متمان ژمارەی وەرگرتنی بۆ دیك گۆڤارەكانی و
كردنی پسند ب درا بیار ،ئابوون دانی و ناسپ نوكردنوەی ب سبارەت .٥

سندیكای ئنجوومنی ل راگیندراوك
كوردستان رۆژنامنووسانی

لرۆژنامنووسانی لیژنكانی(پشتیوانی ل ھریك لگڵ بجیا ئنجوومن، ئندامی
كۆبۆوە. بسندیكا سر برزەفت) چاودری، ،ینم

شیاو پالنی برنامو دانانی و لژنكان كاری ھسنگاندنی ورای لكۆبوونوەكاندا
ئامادەكردن خۆ بمبستی پویست راسپاردەی و بریار چندین لژنكان، كاراكردنی بۆ

وەرگیران.  كوردی رۆژنامگریی رۆژی ١١٢ سای بۆیادكردنوەی
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رۆژی  تا دەب كراوە ك ٢٠١٠ ئامادە سای مبست بۆ ئم بۆ تۆمارەی فۆرم و ئو
 ل بــدات پشووی سانی قــرزی و   نسا ئابوونی  ئندامك ھموو  ٢٠١٠/١٠/٣١
تا  ئندامكیش ھر وەرناگیرێ، ل كس ئابوون و دادەخرت تۆمارە ئو  ٢٠١٠/١١/١
بۆ نووسینگكان  و لق  كۆنفرانسی ل بشداری   نیی بۆی دابن ئابوونی  رۆژە ئو 

بكات. داھاتوو كۆنگرەی ھبژاردنی
و  پیمانگا  ل رۆژنامنووسان بۆ خوندن  كورسی  ترخانكردنی ب سبارەت ـ   ٦
سندیكا  سكرتری علی محمد حامید ٢٠١٠/١/١٤ بڕز رۆژی ك درا بیار زانكۆكاندا،
برپرسانی ل كۆتایی ئنجامی وەرگرتنی بۆ  بكات با خوندنی وەزارەتــی سردانی

وەزارەت.
ئنجوومن  ك كرد كۆبوونوانی ئو ئاكامكانی باسی رۆژنامنووسان نقیبی ٧ ـ
لو  بیارانی ئو دابوو، چاودری، برزەفت) ئنجامی ،ینوەرزشی، م) لژنكانی لگڵ
بكرت نووسینگكان و بۆ لق نووسراو كاتدا، ھمان ل پسند كران، درابوون بارەیوە

ب سندیكا. سر لژنكانی كردنی زیاتر پشتیوانی بۆ
بڕز  دارایی لالین برپرسی رابردووی سندیكا مانگی شش دارایی راپۆرتی ـ ٨
تكای ب ،كراپۆرت ناوەڕۆكی لسر گفتوگۆكردن دوای خوندرایوە، موراد ئكد

پسند كرا. ئنجوومن لالین دەنگ
بسر  زەوی وەرگرتنی بۆ فۆرمانیان ئو ك بكرت لقان ئو ئاگاداری درا بیار ٩ ـ

ئنجوومن. ننیبیگ كات زووترین ب كردووە دابش رۆژنامنووسان
سرخستنی  و كوردستان گلی بای برژەوەندی پاراستنی لپناو كۆتایشدا ل ـ ١٠
سرجم ل داوای سندیكا ئنجوومنی عــیــراق، پرلمانی ھبژاردنی پــرۆســی
ب بن پابند عیراقدا  پرلمانی ھبژاردنكانی  ھمتی  ل ك كرد رۆژنامنووسان 
سربخۆی بای كۆمسیۆنی و رنماییكانی كوردستان ل رۆژنامگری كاری یاسای
پاراستنی دەسكوتكانی ك زامنی رۆژنامنووسی، ئخالقی پرەنسیبكانی و ھبژاردنكان

.یكپرۆس سرخستنی و كوردستان گلی

سندیكای ئنجوومنی
كوردستان رۆژنامنووسانی

 ٢٠١٠/١/١٣ ھولر
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بوكرایوە رۆژنامنووسان مافی و رۆژنامنووسیی لئازادی داكۆكی لژنی راپۆرتی چوارەم راگیاندن كنای (٤٠) بئامادەبوونی

(٦٠) و  كناڵ  (٤٠) بئامادەبوونی  شاری سلمانی ل پاس  سلمانی ھۆی ل (٢٠٠٩/١٢/٢٦) رۆژی
رۆژنامنووسان مافی و رۆژنامنووسی ئازادی ل داكۆكی لیژنی سكرتری حسن ئنوەر و رۆژنامنووس
رۆژنامنووسی ئازادی ل كردن داكۆكی لژنی راپۆرتی ھورامی شوان داودی، شوان كژنل ئندامانی و
بریتيی راپۆرت ئم رایگیاند و خوندەوە لراپۆرتكی بشك ژنل سكرتری سرەتا بوكرایوە،
ك بو ئامارانی ئاماژەی ھروەھا رابردوودا، مانگی لشش رۆژنامگری رووی رەوشی خستن ل

كرد. بوكراوەتوە لراپۆرتكدا
كناكانی راگیاندنیان پرسیارەكانی ل بشك وەمی ھورامی شوان و داودی شوان ل كریھ دواتر

كرد. كراپۆرت و كژنچاالكی ل و كار باسیان ل و دایوە
رۆژنامگری رەوشی خستنرووی ب مبستی مانگ جارك شش ھر راپۆرت ئم باس شاینی

:یكراپۆرت دەقی ئمش كوردستان بودەكرتوە. لھرمی

داكۆكی لژنی راپۆرتی چوارەم راگیاندن كنای (٤٠) ئامادەبوونی ب
بوكرایوە رۆژنامنووسان مافی و رۆژنامنووسیی ئازادی ل

پشكی
برەوشی تتایبك ،نووسانرۆژنام مافی و رۆژنامنووسی لئازادی داكۆكی لژنی راپۆرتی چوارەمین مئ
سندیكای لئنجوومنی داكۆكی لژنی ھبت كوردستاندا، لھرمی رابردوودا مانگی لشش رۆژنامگری
ئم رۆژنامنووسان لتوژی داكۆكیكردن و راستییكان خستنرووی بئامانجی كوردستان، رۆژنامنووسانی

بودەكاتوە. راپۆرت

راپۆرتی چوارەم
لكوردستان رۆژنامنووسان مافی و رۆژنامنووسی ئازادی ل داكۆكی لژنی

لكوردستان رۆژنامگری رەوشی دەربارەی
٢٠٠٩/٦/٣٠ تـا ٢٠٠٩/١٢/٢٥
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بوكرایوە رۆژنامنووسان مافی و رۆژنامنووسیی لئازادی داكۆكی لژنی راپۆرتی چوارەم راگیاندن كنای (٤٠) بئامادەبوونی

و میدانی بشوەیكی توژەی ئو رەوشی چاودری الیانان و براستگۆیان رابردووشدا مانگی شش لو
كردووە. رۆژنامنووسان لمافی داكۆكی

بارەیوە لو كوردستان رۆژنامنووسانی  سندیكای  ناوەندی دروشمی  رۆشنایی لژر  لیژنكمان دیارە
بگشتی سندیكا ئنجوومنی ھبت كردووە، جبج خۆی سرشانی ئركی ئنجامداوەو خۆی كارەكانی
ئازادی داھاتووشدا و لرابردوو رۆژنامنووسان بتایبتی و مافی رۆژنامنووسان لئازادی داكۆكی لژنی و
رگای لسر زانیووە،  گورە بھنگاوكی واقیعدا زەمینی لسر ئازادی ئو چسپاندنی و رۆژنامنووسی 
ژیانی بمدەنیكردنی و دیموكراتیزەكردن و سیاسی كایی ھنگاونانی زیاتر و گشتییكان ئازادیی پرەپدانی
كۆمگای ھنانكایی و شارستانی داینمۆی كاروانی پشمرج و یان بئازادی ئو بگرە لوتكمانداو گشتی

زانییوە. ھاوچرخ
ركخستنی بۆ كحم سنگی  پوەرو رۆژنامگری یاسای  ك دەكینوە، لوە جخت  تر جاركی مئ
و سیاسی واقیعی تری بكایكانی  رۆژنامنووسان توژی  پیوەندییكانی  بنیاتنانی و  رۆژنامنووسی كاری
میكانزمكی لچوارچوەو نووسانرۆژنام پیشییكانی ماف پاراستنی زەمانتی ھم یاسای ئو كۆمیتییوە،
بكار خراپ بربستكیش لبردەم ھم رۆژنامنووسی، ئازادی كردنی برفراوان بۆ زیاتر گونجاوە و ھاوچرخ
پیشی نبت ئو الیقی و كشایان الدانك لھر یپیش ئو پیرۆزی كاری رۆژنامنووسی بپچوانی ھنانی
و مدەنی بخباتكی و دەكات یاسای لو داكۆكی شوەیك بھموو پیگیرانو بگشتی سندیكا ئنجوومنی
یاسای ئو ئیفلیجكردنی و بایخكردن كم لسر كبیوت كار دەبتوە ھوك ھر رووبرووی ردەمیانس

تاككوەبن. و الین لھر نوھ ئو جا بكات،
ھمووالیك ویستپك دەكین پیوەندیدارەكان نالی و ھاوكارمان رۆژنامنووسانی بانگشی تر جاركی مئ

بكن. لگدا مامی رۆژنامنووسی ئازادی برفراوانكردنی زەمانتی وەكو و یاسایبن ئو پابندی
ھبژاردنكانی پرۆسی لكاتی پكراوە، ئاماژەیان راپۆرتدا لم شلكارییانپ ئو زۆری بشكی باس شایان

بووە لكوردستاندا. تمووز (٢٥)ی
برامبر برۆژنامنووسان مانگی رابردوودا چندین پشلكاری جۆراوجۆر شش بین لماوەی ئوەش دەب
سرەكییكانی یاساو پوەرە لگڵ مامیان رپرسیارانب رۆژنامنووسك و كناڵ كاتدا چند لھمان كراوە،
پشلكاری حاتی ھڕەشكردن، (٢) حاتی لدان، (٢١) (٤) حاتی راپۆرتدا لم نكردووە، رۆژنامنووسی كاری
تۆماركراون. دادگا، دۆسییی داخستنی حاتی و (١) سزادان دەستگیركردن، (٤) حاتی (٣) حاتی جۆراوجۆر،

لدژی جۆراوجۆر سكای و یاسایی  داوای (٣٥) ــردوودا راب مانگی  شش ل  دانئاماژەپ جیگای  ھروەھا
رۆژنامنووسان خودی لنوان بشكیان ك حكومت تۆماركراوە، دەزگاكانی و دام و رۆژنامكان و رۆژنامنووسان

بووە. خۆیاندا
یاساییان سكا ئم وردەكارییكانی نزانی بپویستمان ئمجارە پشووتر، راپۆرتكانی بپچوانی بم
كام ھر لراپۆرتی داھاتووشدا نیكالبۆتوە، لسردراوە نبیاری لدادگاكان ھشتا ئوەی لبر بوبكینوە،

دەكین. پ ئاماژەی زانرا، بپویست یانسكا لو
و رۆژنامنووسی لئازادی داكۆكی لژنی

لكوردستان رۆژنامنووسان مافی

یكم:/
(ڕەشھ)

لالین (ئاسایشی كركووك)  كركووك شاری لناو ئیسماعیل" جمال ٢٠٠٩/٨/٩ رۆژنامنووس "ئارام رۆژی .١
راپۆرتكی رۆژنامنووسیدا. ئامادەكردنی لكراوە لكاتی ھرەشی

ئنجامدانی  لسر ك راگیاندین پی مــولــود" محمد "كــامــران  رۆژنــامــنــووس  ٢٠٠٩/٩/١١ رۆژی .٢
لكراوە. كوشتنی ھڕەشی ئازاد) (گۆران پرلمانتار لالین ،كۆی لشاری رۆژناموانی بدواداچوونكی

(بڕوەبرایتی لالین  ئاسۆ رۆژنامی پیامنری قادر" ھیوا رۆژنامنووس"سنگر ٢٠٠٩/١٠/٧ رۆژی .٣
لدەگیرت. رۆژناموانی كاری ئنجامدانی رگای و لدەكرت ھرەشی گرمیان) شارستانی برگری

لبرامبر لكردوە كوشتنیان ھڕەشی كس چندین گرمیانی)  (كاوە رۆژنامنووس  وتكانی بپی .٤
تواودەكن). زانكۆ دەوامكردن بب برپرس (چندین بناوی ئاوندا لرۆژنامی راپۆرتك بوكردنوەی



19 زستانی 2010ژمارە 11 ھاوینی 2007 ژمارە 264

بوكرایوە رۆژنامنووسان مافی و رۆژنامنووسیی لئازادی داكۆكی لژنی راپۆرتی چوارەم راگیاندن كنای (٤٠) بئامادەبوونی

دووەم:/
(لدان)

جعفر) وەزیری  (شخ پاسوانكانی شوی (٢٠٠٩/٧/١٢) تمووزدا لمانگی ھبژاردنكاندا ھمتی ١. لكاتی
رۆژنامنووس لئنجامدا نوانیان تودەك شك (KNN) تلفیزیۆنی تیمكی لگڵ ھرم، حكومتی پشمرگی
كتیم ئندامی و (KNN) برپرسانی كنای ب پیوەندیمان بارەیوە لم بریندار دەبت، موختار) جمال (ئاسۆ

نكرد. كژنلب پشكش بنووسراو سكایكیان ھیچ كرد، بم
كرایسر  ھرش ھولر شــاری لناو نــنــاســراوەوە چكداركی چند لالین   ٢٠٠٩/١٠/٢٩ ئــــوارەی  .٢
كوردستان،  رۆژنامنووسانی ئندامی كارای سندیكای و جیھان گۆڤاری رۆژنامنوس(نبز گۆران) سرنووسری
بدواداچوونی بوردی رۆژنامنووسی ئازادی ل داكۆكی لیژنی مبستش بۆئم زۆریانداو جستیی ئازاركی
كرد، بناوبراو پیوەندیمان بارەیوە لم نناسراون. دەستدرژیكاران راپۆرتش ئم ئامادەكردنی تا كرد، بم
داكۆكی لیژنی دوایی رۆژی ھروەھا نكرد. لژنكو سندیكا ب پشكش بنووسراو سكایكی ھیچ بم
بوكراوەتوە. راپۆرتدا ئم لپاشكۆی دەقكی ك كرد محكوم رۆژنامنووسی ئو لدانی لراگیاندراوكدا

سیم:/
(پشلكارییكان)

 تژی دەكردەستدر كركووك لالین ئاسایشی ٢٠٠٩/٦/٣٠ ل رۆژناموانیدا، راپۆرتكی ئامادەكردنی لكاتی .١
پدەكرت. سووكایتی و نقی" ئیسماعیل "سۆران رۆژنامنووس سر

رۆژنامنووسیدا لالین  راپۆرتكی لكاتی ئامادەكردنی ئحمد" محمد رۆژنامنووس"ئازاد ٢٠٠٩/٧/٢ رۆژی .٢
پكراوە. سووكایتی كركووك پروەردەی بروەبرایتی فرمانبرانی ھندك

محمد برۆژنامنووس"ئازاد كركووك سووكایتی پروەردەی بروەبرایتی  لالین ٢٠٠٩/٧/٦ رۆژی .٣
بوو.  رۆژنامنووسی كاری ئنجامدانی خریكی نووسرۆژنام ئو لكاتكدا كركووك لسنووری ئحمد" كرا
بروەبرایتی خۆی گیاندە نارەزایی كردو بدواداچوونی رۆژنامنووسان كركووكی سندیكای لقی بارەوە لو

پروەردە.
قزای شخان  ربس كلكچی جبار" لناو شارۆچكی رۆژنامنووس"عبدولئمیر تاھیر ٢٠٠٩/٧/١٠ رۆژی .٤
سندیكای موسی لقی بارەیوە لم دەكرت. تی پو سووكای دەكرتسر ھرشی چكداركوە چند لالین
یناوچ ئو ئاسایشی بڕوەبرایتی ب خۆی نارەزایی كردو بدواداچوونی كوردستان رۆژنامنووسانی

كرد. دەستدرژیكارانی سزادانی و بدواداچوون داوای تیایدا راگیاندو
و كالر (٢٠٠٩/٧/٢١) لشاری رۆژنامی (چاودر) لكالر لرۆژی جاف) پیامنری (ئاوارە رۆژنامنووس .٥
بنكیوە  چند گنجكی ئو لالین (گۆڕان) بنكیكی لیستی لنزیك رۆژنامنووسی كاركی لكاتی ونگرتنی
ھیچ لگرتووە رگایان و داوەتــوە پیان ماوەیك  پاش دواتر و  لسندوە كامراكیان سری كوتراوەتھ

بگرت. ونیك
ناوەندی لبردەم (٢٠٠٩/٧/٢٣) رۆژی (زەنگ) ھفتنامی ستافی ئندامی قرەداغی) (قادر رۆژنامنووس .٦
رۆژنامنووسیانی  روماكردنی لكاتی و تایبتدا دەنگدانی لــرۆژی كــالردا لشاری (پشكوتن)  دەنگدانی
گرمیانوە ئاسایشی راگیاندنی بروەبرایتی برپرسی بشی لالین ناوەندەك لدەرەوەی و دەنگدانكدا
دوای  و ونكانی تماشاكردنی پاش و دەسنرت ل كامراكی و سری تدەكوترھ عوسمان)  (مــوالزم 
باس بگرت، شاینی نوك دەگیرت ل ری و دەدرتوە كامراكی جنوپدان و ناشیرین قسیكی  چند

بووە. پ كۆمسیۆنی باجی تایبتی ناوبراو رۆژنامنووسی
رۆژی  گرمیان) یكگرتوو-كنای تلفیزیۆنی رۆژنامنووسی علی)  محمد (ئسعد رۆژنامنووس .٧
لكاتی و تایبتدا دەنگدانی لــرۆژی كــالردا لشاری (پشكوتن)  دەنگدانی  ناوەندی لبردەم (٢٠٠٩/٧/٢٣)
و دەدەن پالماری ئاسایش پۆلیس و ھزەكانی (١٠) كارمندی دەرەوەی ناوەندەكدا و لككردنی پرۆسرووما

بگرت. نو گرتووە ل رگیان
سعات دوو ماوەی بۆ گرتووەو ل ونگرتنی ری (٢٧٥) دەنگدانی بنكی برپرسی قاتع) (مدیر  ھروەھا

با كامراكیان پداوەتوە. كۆمسیۆنی بتداخولكردنی دواتر سندووە، ل كامراكیان
جنویشیان پۆلیس و ئاسایش كارمندانی پ بووە، تایبتی كۆمسیۆنی باجی ناوبراو رۆژنامنووسی باس جی

پكردووە. سووكایتیان و پداوە
سرۆكی  و  كوردستان پرلمانی ھبژاردنی  تایبتی دەنگدانی  رووماكردنی لكاتی   ٢٠٠٩/٧/٢٣ رۆژی .٨
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بوكرایوە رۆژنامنووسان مافی و رۆژنامنووسیی لئازادی داكۆكی لژنی راپۆرتی چوارەم راگیاندن كنای (٤٠) بئامادەبوونی

كنای سلمانی كۆمڵ و رادیۆی كۆمڵ رۆژنامی پیامنری محمود" "ھمن علی ھرمدا، رۆژنامنووسان
كوڕان، سادقی سید  ئامادەیی  ل (٢٨١) لبنكی  پیام، ئاسمانی كنای پیامنری محمد" عوسمان "ھیوا و 
(سركوت)  موقدەم لالین ھبژاردنكان سربخۆی بای كۆمیسیۆنی  فرمی باجی ھگرتنی سرەڕای

دەسنرت. راكانیان لكام دەرەوەو ندەكر ڕەشھ و ناشیرین قسی و بجنو و لفرماندەیی شارەزوو
(٢٠٠٩/٧/٢٥) رۆژی كفری، كنای ئــازادی- تلفیزیۆنی رۆژنامنووسی جالل)  (شوان  رۆژنامنووس .٩
پرۆسی  روومای ویستویتی گشتیدا لكاتكدا دەنگدانی لرۆژی و رقسل (ئاشتی) دەنگدانی ناوەندی لبردەم
پاش و لكراوە رگری كۆمسیۆنوە كارمندانی و ناوەندەك مونسیقی لالین ناوەندەدا لو بكات دەنگدان
كۆمسیۆنی تایبتی ناوبراو باجی رۆژنامنووسی باس شاینی ناوەندەكوە. ناو تداوە بچپ رگیان سعاتك

بووە. پ
لبردەم (٢٠٠٩/٧/٢٥) رۆژی ئۆنالین) سایتی (كوردستان (گرمیان حمخان) پیامنری رۆژنامنووس .١٠
 كانی ناوەندەكوانپاس بم لدەرەوە، بكات كپرۆس روومای ویستویتی (رزگاری) لناحیی دەنگدان ناوەندی
تایبتی باجی ناوبراو رۆژنامنووسی باس شاینی پنداوە، ریان و لكردوە رگریان كۆمسیۆن كارمندانی و

نبووە. پ كۆمسیۆنی
ھرش  الوكوە چند لالین ئاسایشوە ببرچاوی ســۆران شارۆچكی لناو  ٢٠٠٩/٧/٢٥ رۆژی .١١
نووسینگی سكرتری لالین دواتر  ،یوناوچل یكگرتوو تلفزیۆنی لرۆژنامنووسانی  تمك كرایسر
دەكرتوە، ئاگادار لوكارە پۆلیس و ئاسایش بروەبرایتی كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای سۆرانی

نداوەتوە. داواكارییكیان وەمی بفرمی تاكو ئستا بم
(KNN) ئاسمانی كنای نووسینگی كرایسر ھرش چكداركوە چند ٢٧-٢٠٠٩/٧/٢٨ لالین شوی .١٢
سپدە ئاسمانی كنای و پیام كنای ئاسمانی كرای سر شوە ھرش بھمان ھاوكات ھولر شاری لناو
بارەیوە چندین لو داكۆكی لیژنی و و ئنجوومنی سندیكا رۆژنامنووسان نقیبی دواتر لم شارەدا، ھر
تیایدا كراو نناك لو ھریك ئاراستی فرمی  نووسراوكی نقیب  بئیمزای دواتر كردو بدواداچوونیان
مافی برانبر دەستدرژیی و پشلكاری ب سریان و كراوەتدەربری ك ژییدەستدر ئو لبرامبر نارەزایی
كرد پیوەندیدارەكانوە بالین لیژنی داكۆكی لوبارەیوە چندین پیوەندی ھروەھا لقمدا، رۆژنامنووسان

دادگا. بیاندات و دەستنیشان بكات كتاوانباران
بوكراوەتوە. رۆژنامنووسان نقیبی ناڕەزاییكی دەقی راپۆرت ئم لپاشكۆی

برزان  لنوان دوكان لشارۆچكی رۆژنامنووسی كۆنگرەیكی سازكردنی لكاتی ١٣. رۆژی (٢٠٠٩/٨/٢)
نادرت رگا فیدراڵ عراقی وەزیرانی مالیكی) سرۆك (نوری و  فیدراڵ عراقی كۆماری سرۆك جالل) (مام
پیوەندیكردن  پاش لمبارەیوە بكن. (پیام) بشداری و تلفیزیۆنی ی رۆژنامرۆژنام و (KNN) كنای تیمی

بووە". تكنیكی ھۆكاركی ئوە وتی" جالل برز مام رۆژناموانی بسكرتری
(KNN) ئاسمانی لكنای ئبوبكر" ئمیر و بشارەتی "سامان رۆژنامنووس ھردوو ٢٠٠٩/٨/١٧ رۆژی .١٤
مامیان ناشارستانی بشوەیكی سرو تدەكر ھرشیان ھولر شاری لناو زرەڤانی ھزكی لالین
ل ژمــارە(٢٥٤) بنووسراوی دواتر كردو بدواداچوونی چندین بارەیوە لم داكۆكی لیژنی دەكن لگدا
ئوەشی  داوای كردو محكووم كارەی ئو تیایدا كردەوەو ئاگادار كوردستانی زرەڤانی ٢٠٠٩/٨/٢٠ فرماندەی
نداینوە. ھیچ وەمكیان زرەڤانی فرماندەی ھتا ئستاش بم یاسایی بدرن. سزای كدەستدریژیكاران كرد

سرنج:
بوكراوەتوە. راپۆرتدا ئم لپاشكۆی داكۆكی لیژنی نووسراوەكی

راگیاندین  پی رگا گــۆڤــاری  ئیمتیازی خـــاوەن كــریــم"  "مــاكــوان رۆژنــامــنــووس   ٢٠٠٩/٩/٥ رۆژی .١٥
.گۆڤارەك سرنووسری و ئیمتیاز خاوەن كردووەب خۆی ئو ئاگاداری بب عومر" كرۆژنامنووس"سۆران

پدراو ئاماژە یاسای مادەی(٣)ی ششمی كلبرگی (٢٠٠٨)ە ژمارە(٣٥) سای  یاسای پچوانی ئمش
 ٢٠٠٩/٩/١٧ ل (٩٩٩) بنووسراوی ژمارە كوردستان رۆژنامنووسانی نقیبی بئیمزای دواتر دراوە. ئاماژەی پ
نقیبی  نووسراوەكی دەقی ئم راپۆرتدا لپاشكۆی .شیلكاریی یاسایپ مئك كرایوە (سۆران عومر) ئاگادار

رۆژنامنووسان بوكراوەتوە.
جیھاد "تیسیر راگیاندین  پی كوردستان رژنامنووسانی سندیكای كركووكی لقی  ٢٠٠٩/٩/٨ رۆژی .١٦
ئازادی  نخۆشخانی لسر رۆژناموانی بابتكی بھۆی بوكردنوەی "الصراح" گۆڤاری  پیامنری محمد" 
لقی بارەیوە لم الیانداوە. كار لسر نخۆشخانی گشتی كركووك سرۆكایتی ببریاری كركووك لشاری
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بوكرایوە رۆژنامنووسان مافی و رۆژنامنووسیی لئازادی داكۆكی لژنی راپۆرتی چوارەم راگیاندن كنای (٤٠) بئامادەبوونی

داوە. كارەكی بۆسر رۆژنامنووسی گڕاندنوەی ئو كردووەو ھوی بدواداچوونی سندیكا كركووكی
پۆلیسی لالین (بنكی كركووك شاری لناو محمد" محمود "رۆژگار رۆژنامنووس ٢٠٠٩/٩/١٦ رۆژی .١٧
بنووسینگی  سر ك ،نووسرۆژنام ئو لكاتكدا دەكرت. پ سووكایتی دەكرتسرو رەحیماوا) دەستدرژی

بووە. رۆژنامنووسیی كاری ئنجامدانی سرقای نورۆزە
ئامادەكردنی لكاتی حسۆ" عدنان و عبدولرەحمان رۆژنامنووس "كۆسرەت ٢٠٠٩/٩/١٦ ھردوو رۆژی .١٨
رۆژناموانیان  كاری ئنجامدانی رگای پكراوەو (پۆلیسی كركووك) سووكایتیان لالین رۆژنامنووسیدا راپۆرتی

كركووك. لشاری نورۆزن ئاسمانی كنای نووسینگی ربس رۆژنامنووس ھردوو باس جی گیراوە ل
لشاری  باوكی مای لبردەم صالح)  سعید (بختیار رۆژنامنووس  ئۆتۆمبلی  ١-٢٠٠٩/١٠/٢ شوی .١٩
بۆ دەگڕتوە ھۆكارەكی ناوبراو رۆژنامنووسی بقسی سووتندرا، نادیار دەستكی لالین سلمانی
ناوبراو ھروەھا گۆڕان)دا، (رادیۆی تایبتی لبرنامیكی كوردستان، سیاسی سركردایتی لئدای رەخنگرتن

كراوەتوە. زیانكی ماددی قرەبووی ك بوە كرد ئاماژەی ئنجوومن ئندامانی لبردەم
راپۆرتكی  ئامادەكردنی لكاتی ك راگیاندین پی جوھر" ئنوەر ٢٠٠٩/١٠/٦ رۆژنامنووس"ھژار رۆژی .٢٠
لگدا مامی ناشارستانی بشوەیكی نموونیی ھولری دواناوەندی بروەبرایتی لالین رۆژنامنووسی
بنووسراوی داكۆكی لیژنی دواتر  دەكــن، داركــاری بئاسایش  ك دەكرت ل ئوەی  ھرەشی و دەكرت
دەستدرژییی ئو كردو نموونی ھولری دواناوەندی بروەبرایتی ئاراستی (٢٠٠٩/١٠/١٨) ژمارە(١٠٤٩) ل

كرد. محكووم
كركووك)  پروەردەی (بڕوەبرایتی لالین ئحمد" محمد "ئازاد ٢٠٠٩/١٢/٥ رۆژنامنووس  رۆژی .٢١

رۆژنامنووسی. كاری ئنجامدانی لسر پكراوە سووكایتی

چوارەم:/
(دەستگیركردن)

دەستگیركردنی فرمانی سلمانی، پۆلیسی بروەبرایتی ژمارە (١٤٧٨٨) رۆژی (٢٠٠٩/٧/٦) ١. بنووسراوی
دراوە. ماددەی (٤٣٤) بپی دا، لڤین (ساالر محمود)ی لگۆڤاری رۆژنامنووس

لسر  سلمانی شاری ل بختیاری پۆلیسی لبنكی علی)  حاجی (قــادری لالین سكایك  بھۆی .٢
خك. گۆڤاری سرنووسری ساح) مح (سردەشت رۆژنامنووس

ئازادكراوە، داكۆكی لیژنی ھوی  ب پاشان و دەستبسركراوە  لپۆلیس كاتژمر (٣) ماوەی بۆ  ناوبراو 
بوكردۆتوە. علی) حاجی (قادر لسر گۆڤارەكل راپۆرتك گوای ناوبراو كشی

سۆران لشارۆچكی سپدە، ئاسمانی كنای ونگری قادر) محمد ٢٠٠٩/١١/٢٥ رۆژنامنووس (رەفعت رۆژی .٣
دەكرت. (توقیف) نیوكاتژمر ماوەی بۆ و پدەكرت سووكایتی و دەكرت دەستگیر زرەڤانییوە پۆلیسی لالین

پنجم:/
(سزادان)

عومر (ھمن سكای لسر حاجیاوا كتنی دادگای ژمارە (١٠٠/ك/٢٠٠) لرۆژی (٢٠٠٩/١٠/٦) ١. بنووسراوی
حمد بدونووسان (عرۆژنامل كی ھر بغرامكردنی بیاریداوە حسن) دادگا وەیس خسرەو و رەسوڵ
ملیۆن (١،٠٠٠،٠٠٠) ببی قادر) ئیسماعیل فتحو، بشدار بدوع سوارە ،بدوع حمد سوارە ،بدوع
بھۆی دینار ملیۆن (٥،٠٠٠،٠٠٠) ببی ئاور) و پروش) رۆژنامی ل كریھ غرامكردنی ھروەھا دینار،

كردووە. بپۆلیس سووكایتی ك رۆژنامكدا، لھردوو ھواك بوكردنوەی
زەراینی كۆمیتی برپرسی لالین لزەراین، ھاوتی رۆژنامی پیامنری لسر سكا تۆماركردنی پاش .٢
بیاریدا بغرامكردنی شارەزوور دادگای بوكراوەتوە، لھاوتیدا (٤٤٩) لژمارە ك بابتك لسر (ی.ن.ك)

.كرۆژنام پیامنری پشو)ی (كامران
مستفا) بھۆی  محمد (شركۆ رۆژنامنووس لسر سلفی گروپكی لالین تۆماركردنی سكا پاش .٣
ب غڕامكردنی  ٢٠٠٩/١١/٢٦ بیاریدا ل دادگا چمچماڵ، لدادگای (رالو) لرۆژنامی بابتك بوكردنوەی

دینار. ملیۆن یك (١,٠٠٠,٠٠٠) بی ب ناوبراو رۆژنامنووسی
دوای (رالو)، لرۆژنامی محمد) بیالل (سوارە رۆژنامنووس لالین ونیك بوكردنوەی لسر .٤
 ب بیاریدا دادگا  ٢٠٠٩/١١/٢٦ رۆژی چمچماڵ، لدادگای سلفییوە  گروپكی لالین  سكا تۆماركردنی

دینار. ملیۆن یك (١,٠٠٠,٠٠٠) بی ب ناوبراو رۆژنامنووسی غڕامكردنی
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بوكرایوە رۆژنامنووسان مافی و رۆژنامنووسیی لئازادی داكۆكی لژنی راپۆرتی چوارەم راگیاندن كنای (٤٠) بئامادەبوونی

ششم:/
(دۆسیی (داخستنی

نملی)  (ھــاورێ خانوادەی و ھاوتی رۆژنامی كشی سلمانی، كتنی دادگــای  (٢٠٠٩/١٢/٦) رۆژی   .١
ناوبراو. بخۆكوشتنی تۆمتباركرابوو ھاوتی رۆژنامی كتدا سكاكار،

سرنووسر و كرۆژنام ك كشك، دادگای سلمانی دواجار بیاریدا لسر دادگا دانیشتنی جار (١٥) پاش
ھاوتی داخرا. دۆسیك بقازانجی بیكجارەكی بتاوانن و ئیمتیاز خاوەن و

حوتم:
(پاشكۆ)

رۆژنامنووسان سندیكای راگیاندراوەكانی یاننامب و نووسراو
"رۆژنام "رۆژنامی ھولری نووسینگی - / ل بڕزان

ئاسمانی ی "K.N.N" كنای -
ب برامبر ك دەكات محكووم و ریسوا پشلكارییك ھموو كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای .١
ك پشلكارییانی ئو ریسواكردنی و محكووم  سرەڕای  دەكرت،  راگیاندن  دەزگاكانی و رۆژنامنووسان
مانگییكانی شش راپۆرت و كوردستان لدەرەوەی چ و كوردستان ل چ دەكرت، رۆژنامنووس بئازادی برامبر

.ندیكایس ھوستی راشكاوانی و راست و دروست بگی رۆژنامنووسان سندیكای ل (لیژنی داكۆكی)
دەن ك وەك ئوە بیانی ٥ی شو تاكو كاتژمری ١٢ی ل ٢٦-٢٠٠٩/٧/٢٧ ك شوی رووداوی دەربارەی .٢
تقیان كردووە........) دەموێ  بارەگاكانمان بردەم ل گرەشون كسی سد چوار و پنجا ئۆتۆمبل ل (زیاتر
رەفتارە، جۆرە ئم كردنی محكووم كردن و ریسوا ل بریتیی دیك ك جاركی بكم دیاری بۆ خۆمانتان ھوستی
لكحایبوون و بنمای لسر پكوەژیان و ئازادی و دیموكراتی ژیانی ب بوادار مرۆڤی خستی ل ك دوورە

یكتری. قبووكردنی
یكم  ل بویكردۆتوە ٢٠٠٩/٤/٣٠ رۆژی راگیاندراوی ل وەكو كوردستان رۆژنامنووسانی سندیكای .٣

.نیرادەگ خۆی ھوستی و دەكات زەونق رووداوە لو باس سندیكا ئنجوومنی كۆبوونوەی
جۆرە بم ك بكن، سانك ئو موحاسبی ك كوردستان دەكین برپرسكانی دەزگا ل داوا كۆتاییشدا ل .٤

وت دەشونن. ئارامی و ھمنی رەفتاران
عونی فرھاد

كوردستان رۆژنامنووسانی نقیبی
٢٠٠٩/٧/٢٨

عومر سۆران كاك رۆژنامنووس/
سرپچی ب/

مانگی یكمی ھفتی ل كوردستان رۆژنامنووسانی نقیبی لالین و ئاگاداركردنوەت رنمایمان سرەرای
 كات ئوە، كریم) و (ماكوان رگا گۆڤاری ئیمتیازی خاوەنی نوانی وتۆتك كشییی ئو دەربارەی ئیلوولدا
سای  ٣٥ ی ژمارە كوردستان ری لگرۆژنام یاسای ل دوور دواتر بم كرد سندیكات ئنجوومنی سردانی

ھساوی:. رۆژنامنووسی كاری پرنسیپی و ٢٠٠٨
ئیمتیاز ((ماكوان خاوەنی ناوی لجیاتی تیدا ٢٠٠٩/٩/٥ ك ل ((گار)) گۆڤاری ((١٨))ی ژمارە بدەركردنی .١
سرگۆڤارەك كئمشیان  خستۆت سرنووسر و خاوەن ئیمتیاز كریم)) ناوی خۆتت ((سۆران عومر)) وەكو

ناوبراو. یاسای ٢٠٠٨ برگی ششمی مادەی ٣ی سای ((٣٥))ی ژمارە یاسای پچوانی
سردانی پاشان تپری بسردا رۆژی س وە بوبكنوە لدوو رۆژنامدا راگیاندنك ھیچ ئوەی پش .٢
٢٠٠٩/٩/٢٠ كچی  ل ژمارە((١)) متمان ھساوی بدەركردنی ژمارەی بۆ وەرگرتنی سندیكا بكی ئنجوومنی

.یاسای ئاشكرای سرپچیكی ئمشیان ك كوتووە مئ بردەستی ٢٠٠٩/٩/١٣ رۆژی ل
ووشی((ماگازینت)) بپیتی  تنھا رگاوە ناوی بھمان گۆڤارك دەركردنی ل بریتیی سیمت سرپچی .٣

گۆڕاوە. شونكی بم تنھا تریش ھبووە ژمارەكانی وش لھمان كھمان زیادكردووە بۆ ئینگلیزی
یاسا برامبر تۆ تنھا و یاسای ئاشكرای سرپچیكردنكی  كارەی تۆ ئم ك رادەگینین پت كۆتاییدا ل

لپرسراوی.
عونی فرھاد

كوردستان رۆژنامنووسانی نقیبی
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بوكرایوە رۆژنامنووسان مافی و رۆژنامنووسیی لئازادی داكۆكی لژنی راپۆرتی چوارەم راگیاندن كنای (٤٠) بئامادەبوونی

كوردستان زرەڤانی فرماندەی برز/ بۆ
نارەزایی ب/

 ممش رۆژی سل كوا ٢٠٠٠٩/٨/١٧ ئاگاداری كردین رۆژی ل رسمی نووسراوكی ب (KNN) ئاسمانی كنای
سردانی  خانزاد، لقی رەشید بانكی بڕوەبری لدوانكی وەرگرتنی بۆ ناك ئم ٢٠٠٩/٨/١١ تیمكی ركوتی
ئم كپاسوانی زرەڤانی ھزكی بوو لالین منارەزایی ئ جگای نیگرانی و ئوەی بم كردبوو، بانكیان ئم
ئو مئ بۆی دەبنوە، نشیاو ناشیرین و قسیكی چند رووبرووی سریان و تدەكر ھرش دەكن، بانك

دەكین. شلكارییپ دەرانی ئو لئنجام لپرسینوە و لكۆینوە داوای ئیداندەكین و تسوكھ
رزمان لگڵ

زیرەك كمال
و رۆژنامنووسی ئازادی ل داكۆكی لیژنی سكرتری

كوردستان ل رۆژنامنووسان مافی

نموونیی ھولری دواناوەندی بروەبرایتی برز/ بۆ
سكا ب/

،٢٠٠٩/١٠/٦ رۆژی  كــردووە، ئمی  ئاراستی جوھر"  ئنوەر رۆژنامنووس"ھژار نامیی ئو ی پب
ھڕەشی ئاسایش ب كراوەو ئوەوە بشوەیكی ناشارستانی ھسوكوتی لگڵ لالین نووسرۆژنام ئو
رگا بۆ كیشوھ یاسای و پچوانی ئوە ھوستی ئو رۆژنامگری یاسای لكردووە، بپی لدانانتان
رۆژنامنووس  لبووردن لو داوای داواكارین و دەكین محكوومی مئ بۆی ئازادی رۆژنامنووسی ل گرتنی

بكن. جوھر" ئنوەر "ھژار
رزماندا لگڵ

زیرەك كمال
و رۆژنامنووسی ئازادی ل داكۆكی لیژنی سكرتری

كوردستان ل رۆژنامنووسان مافی
حوسن ئنوەر .1

a_bazgr@yahoo.com  لیژن سكرتری   0770 153 50 29
حوسن جمال 2

jmal_khailani@yahoo.com ژنل 07504026878 بیاردەری
كمال زیرەك 3

ئندام 07504487085
داودی  شوان .4

shwandaudi@yahoo.com   ندام26 39 153 0770   ئ
ھروری بھجت .5

behcet.hirori@yahoo.com  ندام58 92 445 0750  ئ
ھورامی شوان .6

shwan67@yahoo.com    ندام10 21 143 0770    ئ
ئاكۆ محمد .7

akopress74@yahoo.com   ندام78 09 445 0750   ئ

و رۆژنامنووسی ئازادی ل داكۆكی لیژنی
كوردستان ل رۆژنامنووسان مافی

٢٠٠٩/١٢/٢٥






