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دیاریی ژمارە
كوردێكی یەكڕەنگ = عەبدوڵاڵ زەنگەنە
لە چەند ژمارەیەكی پێش���ووتری گۆڤاری
(رۆژنامەڤان���ی)دا ،دواتریش لە زۆربەی هەرە
زۆری ژمارەكان���ی ئ���ەو (رۆژنامەنووس)ەدا،
ئەم گۆش���ەیە هەب���ووە و ئیم���زای (كوردێكی
یەكڕەن���گ)ی ل���ە پاڵ دان���راوە ،لە دووـ س���ێ
نووس���ینی دیكەش���دا ،بەنموونە كتێبی(كوردو
كوردس���تان)ەكەی د.كەم���ال مەزه���ەردا،
ئاماژەم���ان بۆ ئەوە كردووە ك���ە ئەو ئیمزایە
هی(عەبدوڵاڵ زەنگەنە)یە .خۆش���ییەكەی لەوە
دای���ە كاتی خۆی برادەرێكی خۆشەویس���تمان
لەناو دۆس���تانی خۆی توانجێكی خەپۆكەی لە
ب���ارەی ئەم (كوردێكی یەكڕەن���گ)ە فڕێدابوو،
گێڕان���ەوەی لێ���رەدا داڵن فێن���ك دەكات���ەوە و
زەردەخەن���ە دێنێتە س���ەر لێ���وان ،كاتی خۆی
ك���ە ب���ە تەواوەتی ل���ە (رۆژنامەن���ووس)دا بۆ
خۆمان وەك���و ئیمزا دامانناب���وو ،گووتبووی:
ئێم���ە (چای ی���ەك رەنگ)م���ان گ���وێ لێبووە،
بەاڵم (كوردێكی یەك رەنگ)مان نەبیس���تووە،
ب���ێ ئاگا ل���ەوەی كاتی خ���ۆی ئێمە ل���ە دوای
بوونم���ان بە (سەرنووس���ەر)ی ئ���ەم گۆڤارە،
ئەو ئیمزایەمان بۆ خۆمان كردبووە رەس���می،
ئەوی���ش لەبەر ئەو ئامۆژگاریی���ەی ئەو بووە
كە گوتب���ووی (:هی���وادارم ت���ەرازووی نێوان
الیەن���ەكان پارس���ەنگ رابگ���ری و بەرامب���ەر
ك���ەس زمان كورتم نەك���ەی) .ئەوەبوو دواتر،
وەك���و دەبین���ن ،وا ئ���ەم داوایەم���ان هێناوەتە
ج���ێ ،ب���ڕواش ناكەین كەس���ێكی وا هەبێ لەم
بارەیەوە گلەییەكی ئەوتۆی لێكردبین شایانی
باس كردن بێت.

زۆرب���ەی بابەتەكانی ژێر ئ���ەم ئیمزایەش
زیات���ر لە ب���ارەی هەر ژمارەیەكی دانس���قەی
گۆڤار یان رۆژنامەیەكی كوردی و جاروباریش
پرس���ێك ب���ووە ،بیرمان���ە ب���ۆ یەكەمی���ن جار
هاوڕێ (مومتاز حەیدەری)ی سەرنووسەری
پێش���ووی (رۆژنامەڤان���ی) ل���ە ژم���ارە()5دا
یەكەمی���ن (دیاری���ی ژم���ارە)ی ژم���ارە (15ی
گۆڤ���اری (كوردس���تان)ی 1919ی دان���ا بوو،
دواتریش ژمارە( )1ی رۆژنامەی(كوردستان)
ی س���ەردەمی كۆم���اری كوردس���تانیان ل���ە
ژمارەیەكی دواتردا باڵوكردەوە ،ئەوس���ا ئەو
دوو دیارییە ،لە ناو تۆژەران ،دەنگێكی زۆری
دایەوە ،وا دیارە ئێمەش هەر لەبەر ئەم هۆیە
ب���ووە پەرەپێدان���ی ئ���ەم گۆش���ەیەمان لە ژێر
ئ���ەم ئیمزایەی س���ەرەوە بەهەن���د هەڵگرتووە
و درێغیمان نەك���ردووە .ئەوەتا لە ژمارە()10
ی (رۆژنامەنووس)ی���ش ،لە ژێر ناوونیش���انی
((داوەریك���ردن و وەس���یەتنامەكەی پێش���ەوا
قازی محەم���ەد  ))!!..بە هەمان ئیمزا بابەتێكی
تێروتەس���ەلمان نووس���یوە و دەقێك���ی ئ���ەو
موحاكەمەیە هەڵبەس���تراوەمان رەتكردۆتەوە
ك���ە كات���ی خۆی لێ���رە ،واتە ل���ە هەولێر ،زۆر
بەفراوانی چاپ و باڵوكرابووەوە.
وا پێدەچ���ێ ل���ەالی هەندێك كەس���ان هەر
ش���تێك ،ئەگەر بنەمایەكی زانستیش���ی نەبێت،
تەنیا پیاهەڵدان بێ و وش���ە و دەس���تەواژەی
وای بۆ هەڵدەبەس���ترێت لە هەمووان ئاسانتر
بچن���ە ن���او دڵ و دەروونی ناش���ێیانەوە ،بۆیە
وەك���و ئاگرێ���ك لە پووش و پ���ەاڵش بەربێت،
ژمارە  24-23زستانی 2011
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ئاوەها ب�ڵ�او دەبێتەوە ،دیارە ئەوانە هەمووی
ئاس���ایین ،ب���ەاڵم دەب���ێ چ ب���ە خوێن���دەوار و
تۆژەرێ���ك بگوت���رێ ك���ە بەب���ێ لێكۆڵینەوە و
بەدواداچوون ئەو جۆرە بابەتانە بۆخۆی بكاتە
س���ەرچاوە و باكیش���ی ب���ە ئاگاداركردنەوەی
دڵس���ۆزانیش نەبێت ،ئەوەتا مامۆس���تا (حامید
گەوه���ەری) ،ك���ە تاوەك���و ئێس���تا ل���ە بارەی
مێژووی كۆماری كوردس���تان ئێمە گومانمان
لە هەوڵ و ماندووبوونی ئەو نەبووە ،هاتووە
دەقی ئەو داوەری كردنەی خستۆتە دووتوێی
ئ���ەو كتێب���ەی خ���ۆی كە ب���ە ن���اوی (كۆماری
كوردس���تان) ،پەرلەمان���ە بەڕێزەكەم���ان ،ب���ە
پ���ارەی ئێمە ،واتە پ���ارەی میللەت ،بۆی چاپ
كردووە ،لێرەدا لەگەڵ مێژوونووسان دەڵیین:
كاكی خۆم (ال تأریخ بدون وثائق ،واتە :مێژوو
بەبێ بەڵگەنامە نابێ) ،تكایە ئەو مێژووە پاكەی
جەنابی (قازی محەمەد) و (مس���تەفا بارزانی)
ی تێكۆشەرمان لێ لەكەدار مەكەن ،ئەوانیش
پێویستیان بەم كارە بێ بنەمایانە نییە.
ل���ەوەش قەباحەتت���ر كاك���ە حامیدم���ان
گرفتێك���ی زۆر زۆر گ���ەورەی دیك���ەی ب���ۆ
ئێم���ە و هاوەاڵنم���ان دروس���ت ك���ردووە ،بە
تایبەت���ی بۆ من وەكو عەبدوڵاڵ زەنگەنە ،ئەوە
م���اوەی پتر ل���ە مانگێكە پێی���ەوە دەتلێیەوە ،تا
دوواجار ئینج���ا بۆمان دەركەوت ئەو بەڕێزە
ل���ە پش���ت ئەو(تەفرەق���ە)ی نێ���وان (دەزگای
ئ���اراس) و (بنك���ەی ژی���ن)ە ،ك���ە ل���ە ژمارەی
پێش���ووی(رۆژنامەنووس)دا باس���ی پ���ڕۆژە
هاوبەشە جوانەكانی نێوانیانمان كردبوو ،نەك
هەر ئەوەندە ،بەڵكو ئەو بەڕێزە بووەتە هۆی
دابڕانی ئێمە لەگەڵ بەرپرسی(دەزگای ئاراس)،
كە تاوەكو ئەو گرفتە دروست نەبووبوو ئێمە
وام���ان دەزانی(ب���ەدران ئەحم���ەد حەبی���ب)ی
هاوكارمان و بەرپرس���ی ئەو دەزگایە بەكەس
هەڵناخەڵەت���ێ ،لەو الوەش كەلێنێكی بە قەدەر
دەربەن���دی بازیان���ی خس���تۆتە نێ���وان ئێمە و
برادەرانی (بنكەی ژین) .هەندێ دەپرسن كاكە
مەس���ەلە چییە؟ ئەوەتا كاكە حامیدمان وەكو
بڵێ���ی هەنگوینی ل���ە قەڵش���ی دار دۆزیبێتەوە،
دوای چ���وار س���اڵ ل���ە لەچاپدان���ەوەی ()81
ژمارەی رۆژنامەی (كوردستان)ی سەردەمی
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كۆم���اری كوردس���تان ،بەو ش���ێوە ج���وان و
ناوازەیە ،تازە بە تازە هاتووە هەڵەیەكی چاپی
تێ���دا دۆزیوەتەوە،گوای���ە ئاش���كرای كردووە
الپ���ەڕە()3ی ژمارە ()22ی لە ش���وێنی هەمان
الپەڕە ()23دا دووبارە بۆتەوە.
لێ���رەدا ب���ەر لە هەر ش���تێك دەم���ەوێ بە
خوێنەران و كاكە حامیدیش بڵێین لە دۆزینەوەی
ئەم هەڵەیە تەنیا خۆمان مامۆس���تاین ،چونكە
دوای تەواوبوونی چاپ���ی كتێبەكە ئێمە دوای
چەند رۆژێك هەستمان پێی كردبوو ،ئەوەبوو
بە بێ ئەوەی الی كەس���ێك بیدركێنین یان لە
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان ب���ۆ ئ���ەم كارە
پرس بە كەس بكەین ،لە ژووری كۆمپیوتەری
گۆڤ���اری (رۆژنامەنووس)دا كارمەندێكی تازە
دامەزراومان بە تایبەتی تەرخان كرد تا هەموو
ژمارەكان���ی رۆژنامەك���ە بە رێنووس���ی نوێ
بنووس���ێتەوە ،دیارە ئەو كارەشمان لەوساوە
تاوەكو ئێستا ببووە جێی پرسیاری هاوەاڵنمان
لە (دەس���تەی نووسەران )ی (رۆژنامەنووس)
و تەنان���ەت نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان و
كارمەندانی دیكەش ،بە تایبەتی (یادگار زوار)،
ك���ە ئ���ەم كارەی پ���ێ س���پێردرابوو ،ئەوەبوو
زۆرج���اران ناڕەزای���ی خ���ۆی ل���ەم كارەمان
نیش���ان دەدا ،چونك���ە زۆر پێی���ەوە مان���دوو
دەبوو و ئێم���ەش ،لەپاڵ مەرامە تایبەتییەكەی
خۆمان دەمانەویست فێری كاری كۆمپیوتەری
بكەین ،بۆیە كە ئەو چەند جارەی دەیەویست
الی نەقیبی رۆژنامەنووس���ان شكایەتمان لێ
ب���كات ،نەك ه���ەر گوێمان پێی ن���ەدەدا ،بەڵكو
زیاتر هانمان دەدا ،ئەوەبوو جارێكیان نەقیبی
رۆژنامەنووس���ان ،سەرس���وڕمانی خۆی لەم
كارەمان دەربڕیبوو ،تاوەكو ئەم ساتەش پێی
نەزانیوە ئەم تایپكردنەوەمان بۆچی بووە؟
ل���ەوەش قەباحەتت���ر كاكە(گەوه���ەری)
م���ان هات���ووە دەڵ���ێ :هەب���ێ و نەب���ێ ئ���ەوە
س���ەاڵحی موهتەدی ،كە نووسینێكی لە بارەی
حەس���ەنی قزڵجی لە كتێبی (كوردستان)ەكەدا
باڵوكراوەت���ەوە ،هەروەه���ا عەل���ی كەریم���ی
و نەوش���ێروان مس���تەفا گوایە ئ���ەو هەڵەیان
ب���ە مەبەس���ت خس���تبێتە دووتوێ���ی كتێبەكە،
ئیحتیمالی ئەوەش���ی ب���ۆ دان���اون گوایە ئەمە

دیاریی ژمارە...

لەبەر (نوطقێكی محەمەد مەحموود قودسی) بووبێ ،كە ئەوسا
لە جیاتی جەنابی (مەال مستەفای بارزانی) ،لەبەرامبەر جەنابی
پێشەوا (قازی محەمەد) خوێندوویەتیەوە ،ئەمەش دەقەكەیەتی
كەلەژێر ناونیش���انی (نوتقی محەمەد مەحموود ئەفەندی لە
رۆژی هاتنی مەال مستەفا لە حزووری حەزرەتی پێشەوای
كوردستاندا) باڵوكراوەتەوە:
پێشەوای موعەزەم
گەورە بەڕێزەكانم
بە ن���اوی ك���وردی وریاب���ووەوە لەژێر
ماوەی پەیڕەوی كۆتی زەبربەدەس���تی ،بە
ناوی س���ەركردەی شۆڕشی گەل لە بارزان،
شۆڕشی بەرهەڵستی سەرگەردانی ،شۆڕشی
نەهێش���تنی زوڵم و ئیس���تبداد ،زۆر باش
پێشكەشی دانیش���توانی ئەم كۆبوونەوەیە
دەكەم ،ك���ە ئااڵی پیرۆزیان لە س���ێیەكی
نیش���تمانیی گەورەدا بڵند كردووە بە ناوی
خوێنی پاكی گەلی كۆشش���كەرانەوە كە لە
مەیدان���ی ئازادیدا پێشكەش���یان كردووە،
هاوارتان دەكەینی كە ئ���ەم بەرە پیرۆزە
و ئازادی و س���ەربەخۆیی پ���ێ بگەیەنن.
بە ناوی فرمێس���كی چ���اوی بێوەژنان و
ئ���اه و نالین���ی هەتیوان���ەوە هاوارتان
دەكەین���ی ك���ە پەیمان���ی حقووقی گەل
بدەن ،ئیقتیصادیاتی بپارێزرێت ،پشتی
فەرهەن���گ بگرن ب���ە پەروەردەكردنێكی
گیانی دیموكراتیی���ەوە ،پارێزگاری لە
دیموكراتی بفەرموون كەمە كەمە رێگەی
پێشخستنی گەل و سەربەخۆیی نیشتمان و رویشتنە بەری
وەیە لە گەل كاروانی گەالنی ئ���ازادی بەرەو تەواوەتی و
مرۆوانی.
بێگوم���ان لەبیر ناكرێ���ت كە حكومەتی كوردس���تانی
ئازاد هێش���تا لە یەكەم قۆناغیەتی وە كۆششی ئێوەی پێ
دەوێت ،بۆ س���ەركەوتنی كوردستانی مەزن و رزگاربوونی
و یارمەتی گەلیش���ی پێویستە ئەو بەش���انەی نیشتمانی
مەزنمان كە لەژێر دەس���تی بیگانەدان ،گەلی كوردستانی
مەزن چاوی بڕیوەتە یارمەتی ئەو ئااڵیە كە لەس���ەر ئەم
حكومەتە دەشەكێتەوە ،دەیەوێت بێتە ژێر سێبەرییەوە ،لە
پیاوەكانی حكومەت دەخوازن كە براكانیان لەو پەیوەندی
ئاسنینە رزگار بكەن كە تیدا دەناڵێنن.
پێشەوای موعەزەم :گەورەكانم.
ئەو سیاس���ەتە حەكیمە جوانەی كە حیزبی دیموكراتی

وێن���ەی ئ���ەو الپە
ڕەیەی ژم���ارە ()23ی
رۆژنامەی كوردستا
ن،
كە
گۆبەندەكەیان
پێ ناوەتەوە ،لە
ساڵی 2002دا ئێمە لە
ئازاد گیوی موكر
یان
ی-م
ان وەرگرتووە
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كوردستان لەسەری رۆیشت و سەربەخۆیی
نیش���تمان و ئ���ازادی ك���وردی وەرگرت،
ئامادەیە كە بچێت بە هاواری نیش���تمانی
گەورە و گەلی كورد سەرتاپا رزگار بكا.
لەم كات���ەدا ،لە هەموو كانی دڵمانەوە
و یاریدەی راستیمانەوە بەرەو گەورەترین
شەخس���یەتی كورد ،ئەو شەخسیەتەی كە
گەلی كورد بە بیری بەهێزی و سەركردەیەكی
حەكیمانەوە بە رێ���گای دیموكراتیدا برد و
گەیاندییە س���فرەی ئازادی ،بە كۆششێكی
عەبق���ەری و عەزمێكی قایم و س���ەركردەی
دیموكرات ،پێشەوای موعەزەمی كوردستان
جەنابی قازی محەمەد ،خۆمان پێش���كەش
دەكەین .با هەموو پێكەوە هاوار كەین بژی
س���ەركردەی موخلیسی كوردس���تان ،بژی
گەلی كورد پش���ت بەس���ت بە دیموكراتی،
بژی پارتی ئازادی كوردستان و پارتی گەل،
بژی پارت���ی دیموكرات ،بژی نیش���تمانی
مەزنمان بە س���ەربەخۆ و ئ���ازادی ،بژی
یەكێتی س���ۆڤیاتی م���ەزن هەتا بی گەالنی
خۆشبەختی ئازادی و سەربەخۆ بی.
ت���ا ئێ���رە دیس���ان هەم���وو لێكدان���ەوەكان
ئاس���ایین ،بەاڵم تاوەكو ئێستا ئەو لوغزەمان
ب���ۆ حەل نەبووە ،تۆ بڵێی تاوەكو ئێس���تا ئێمە
سەرچیغ چووبین یەكێكی وەكو كاكە (بەدران
ئەحمەد حەبیب)مان حس���ی رۆژنامەنووس���ی
وەكو ئەوە نەبێ كە تاوەكو ئیس���تا ئێمە بۆی
چووبووین .هەرچ���ی برادەرانی (بنكەی ژین)
یش���ن ،وا دیارە بەم دواییانە ئ���ەم هەواڵەیان
پ���ێ گەیش���تووە ،بە تایبەت���ی دوای ئەوەی لە
كۆڕێك���ی رۆژنامەی (بارزان نیوز)دا كە بەگژ
ئ���ەو بابای���ەدا چووینەت���ەوە و بەرگریمان لە
جەنابی (بارزانی مس���تەفا) و راستی كردووە،
د.نەجات���ی عەبدوڵ�ڵ�اش ،ك���ە ل���ە كۆڕەك���ەدا
ئام���ادە ببوو و بەچاوو گوێی خۆی بینیبووی
و بیس���تبووی زۆر بەب���ێ دوودڵ���ی بەرگری
لە راس���تی دەكەی���ن ،چووە ب���ۆ الی ئەوان و
شەفاعەتی بۆ كردووین ،ئینجا ئەوانیش دڵیان
ن���ەرم ب���ووە و لە كەل���ی ش���ەیتان هاتوونەتە
خ���وارەوە ،ئ���ەو دیارییە دانس���قەیەی خوولی
دووەم���ی رۆژنام���ەی (كوردس���تان)یان ب���ۆ
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ناردووین ك���ەوا لێرەدا دەیخەینە بەردەس���ت
ئێوەی خۆشەویست.
ب���ە تەمابووی���ن هەم���وو دەقەكان���ی ئ���ەو
رۆژنامە تازە دۆزراوەتان بە رێنووس���ی نوێ
بۆ بنووس���ینەوە ،بەاڵم دەب���ێ ئەم ژمارەیەی
(رۆژنامەن���ووس) ب���ەر ل���ە  2011/2/22ب���ۆ
كۆنگرە ئامادە بكرێ ،بۆیە تا ئێس���تا نەكراوە
ئەو حەزەمان بێنینە دی.
دەبوایە كاكە(حامید گەوهەری)مان ئاوەها
وەك���و ب���رادەران ،وەك���و چ���ۆن ئ���ەوان ئەو
چەن���د الپەڕەیەی خول���ی دووەمی رۆژنامەی
(كوردستان)یان دۆزییوەتەوە ،ئەویش ئاوەها
ل���ە دەرەوە خەبات���ی بكردب���ا و ژمارەكان���ی
دیكەی (كوردستان)ەكەی سەردەمی كۆماری
بۆ بدۆزیبایناوە ،نەوەكو بێتەوە لە كوردستان
ببێتە میوانی میللەت و ئاوەهاش دڵی ئازیزانمان
لە یەكدی بڕەنجێنێ.
هەرچ���ی كاك���ە (بەدران)مان���ە ،ش���انازی
پێوە دەكەین كە جارێكیان لە پێش مامۆس���تا
رەفیقی سەرۆكی بنكەی ژین و خۆمدا گوتی:
(ئ���ەو عەبدوڵاڵ زەنگەنەیە هیچ خێری بۆ ئێمە
نەب���ووە ،بەاڵم ئامۆژگاری چ���اك و جوانمان
دەكات) ،بۆیە وا جارێكی دیكەش ئامۆژگاری
دەكەین���ەوە و دەڵێین :حەزم���ان نەدەكرد ئەو
ئاوەها بە مستە ئاوێك بكەوێتە مەلە.
جارێكی دیك���ەش دۆزین���ەوەی ئەو چەند
الپەڕەی���ەی ژمارەكان���ی خول���ی دووەم���ی
كوردستان لە هەموو الیەك پیرۆزبێ .
با ئەو چەند دێرەی سەرەوەشمان دوایین
نووسینمان بێ لەم گۆشەیەدا ،چونكە دەمێكە
پڕ بەدڵ ح���ەز دەكەین ئ���ەو ژمارانەی دواتر
یەكێكی كارامە و لێوەشاوە ئەو مەسئولیەتەی
(سەرنووس���ەر)ی ل���ە ك���ۆڵ ئێم���ە بكاتەوە و
(رۆژنامەنووس)ی���ش ه���ەر ل���ە پێش���كەوتن
دابێت.
دواج���ار ب���ە نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان
و ئەنجومەن���ی س���ەندیكا و ه���اوكاران و
هاوزمانە خۆشەویستەكانمان دەڵێین :ماڵئاوا
(رۆژنامەن���ووس) ،خول���ی دادێ و ل���ەدوای
كۆنگرەی ( )3دیمانەت بەخێر.

دیاریی ژمارە...

لەوانەیە نەكرابێ وەكو پێویست ئەم الپەڕانەی دیارییەكەمان
بە كۆمپیوتەر پاك بكەینەوە ،هەر تۆژەر و رۆژنامەنووس���ێك،
بیەوێ هەر سێ الپەڕەكە وەكو خۆی ببینێ دەتوانی سەیری ئەو
ماڵپەڕەی بنكەی ژین بكات:
bnkaizhin@yahoo.com
ئەمەش دەقی ئاگەدارییەكە لە ڕۆژنامەكەدا هاتووەو وەكو نموونە
هێناومانەتەوە.
كوردستان
مالباتا ئەمیر بەدرخان ژ قەنجیا كوردان دڵخۆش���ی ژ خراپیا
كوردان دل ناخۆش���ی دبن .مەقسەدا دەرخستنا ڤی جەریدەیی ژی
س���ەالمەتا والت رایە چ قەنجیا ژ دەستی مالباتا ئەمیر بەدرخان
ببت وی بكن هون ژی حالێ والت ژ مەرا بنڤیس���ن دا ئەم بزانبن
چاوە خدمەنی ژ والتێ خۆرا بكن.
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گۆڤاری
لێكۆڵینەوەیەكی شیكارییە
ئازاد عبدالعزیز
پاری یەكەم:
دامەزراندن و گەشەسەندنی گۆڤاری
رۆژنامەڤانی

گۆڤارێكی وەرزیی���ەو تایبەتە بە كلتووری
رۆژنامەنووس���ییەوە( .)1لەالی���ەن س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان دەردەكرێت.
پاش ئەوەی كۆنگرەی یەكەمی سەندیكای
رۆژنامەنووس���ان ك���ە ل���ە 27ـ1998/12/28
گرێ���درا ،ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا بڕی���اری
دەرچوون و باڵوكردنەوەی گۆڤارێكی تایبەت
بە بواری رۆژنامەنووس���ی دا لە سەر بنەمای
ئەو خااڵنە(:)2
یەك���ەم :گۆڤارەك���ە تایب���ەت بێ���ت
ب���ە بەس���ەركردنەوەی ه���ەر بوارێك���ی
رۆژنامەنووس���یی پەیوەندار بە گەلی كورد و
كوردس���تانەوە ،بەبێ جیاوازی بیروڕا ،ئایین،
نەتەوە و رەگەز.
دووەم :س���ەربەخۆیی گۆڤارەك���ە ببێت���ە
(رێ���ڕەو و مەڵبەن���دی) س���ەرجەم رۆژنامە و
رۆژنامەنووسان بۆ هەر بابەتێك كە پەیوەندی
بەم بوارەوە هەبێت.
س���ێیەم :جەختك���ردن لەس���ەر ئازادی���ی
نووسین دوور لە هەموو ملمالنێیەكی سیاسی،
نەتەوەیی و ئایینی.
ئەگەرچ���ی ژم���ارەی مۆلەت���ی گۆڤارەكە
() 77ە و ل���ە رێكەگوت���ی 9ی4/ی 1999/ـ���ە،

بەاڵم یەكەم ژمارەی لە 22ی نیس���انی 2000
دەرچووە ،لە بارەی ئەم دواكەوتووە مومتاز
حەیدەری دەڵێ :پاش ئەوەی كە كۆنگرە كۆتایی
هات ،ئێمە بارەگامان نەبوو ،تواناشمان نەبوو
ب���ە تەنیا لە رۆژنامەی (خەب���ات) ژوورێكمان
هەبوو ،هەفتەی جارێك ئەندامانی ئەنجوومەنی
س���ەندیكا تیای���دا كۆدەبووین���ەوە ،وەك وت���م
توانام���ان نەبوو بارەگامان هەبێت ،كە هەموو
كاتەكان تێدا ئامادەبین و كارەكانمان بە باشی
بەرێوەببەین ،چونكە ئامادەكردن و دەركردنی
گۆڤار پێویس���تی بە دەس���تەی نووس���ەران و
كۆمپیوتەر و كادری كۆمپیوتەری هەیە ،بەاڵم
دوای ئەوە لە ساڵی  2000بارەگامان كردەوە
و ژووری تایبەتم���ان بۆ گۆڤارەكە دانا ،ژوور
ب���ۆ سەرنووس���ەر و كۆمپیوتەرم���ان كڕی و
خۆمان رێكخس���ت ،بڕیارمان���دا یەكەم ژمارە
وەك دیارییەك���ی مەزن بۆ جەژنێكی مەزن لە
22ی نیس���ان لە یەكەم ژمارەی رۆژنامەڤانی
پێش���كەش بكەین ،كە یەك���ەم ژمارەی تایبەت
بوو بە ژیانی رۆژنامەنووس���ی لەسەر ئاستی
كوردس���تان و دەرەوەش( .)3دواین ژمارەشی
(11ـ)12ب���وو ،كە ل���ە س���اڵی چوارەمی 2003
(*)
دەرچووە.
ژمارەی یەك بەپێوانەی () 28 × 18،س���م
دەرچووە ،ژمارەی ( 11 ،10 ،4 ،3 ،2ـ ،)12بە
پێوانەی (  )19،5×29سم دەرچوونە ،ژمارەی
( 6ـ ) 9 ،8 ،7بە پێوانەی (  )19،5 × 29،5سم
دەرچ���ووە ،ژم���ارەی (  ) 5بە پێوانەی ( 29،5
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×  )20سم دەرچووە.
ل���ە ژم���ارە یەك���ەوە خ���اوەن ئیمتی���از :فەره���اد عەون���ی،
سەرنووس���ەر :مومتاز حەیدەری ،لە ژمارە ()4ەوە س���كرتێر:
عەبدوڵاڵ زەنگەنە و سەرپەرشتیاری زمانەوانی :عەبدولكەریم
شێخانی زیادكراون ،لە ژمارە ()7-6ەوە دەستەی نووسەران
(ئ���ازاد حەمەدەمین ،ئەكەد م���راد ،حامد محەمەد عەلی ،زادوق
ئ���ادەم ،زیرەك كەم���ال ،عەبدولڕزاق عەل���ی ،فەهیم عەبدوڵاڵ)
دەستنیش���انكراون ،ل���ە ژمارە ()8ەوە ،هەن���دێ گۆڕانكاری تیا
روویداوە ،زیرەك كەمال دەبێتە سەرنووسەر ،مامۆستا مومتاز
نامین���ێ كە ل���ە چاوپێكەوتنێك���دا ئاماژە بەم���ە دەكات و دەڵێ:
«ل���ە ئەنجامی ناكۆكییە الوەكییەكان���ی ئەوێم (رۆژنامەڤانی)م
بەجیهێش���ت و ئەو دەس���كەوتە گەورەیەم لەدەست چوو(،»)4
ل���ە ژمارە ()10ەوە ،لە دەس���تەی نووس���ەران :ئاك���ۆ محەمەد
زیادكرێ.
ل���ە ژم���ارە یەكەوە مومت���از حەیدەری ،لە ژم���ارە ()8ەوە،
تایپ و نەخشەس���ازی پێكەوەدانراون :توانا محەمەد و هەوار
محەم���ەد ،لەژم���ارە( )10ه���اورێ محەمەد زادە ش���وێنی توانا
محەمەد دەگرێت ،لە ژمارە (11ـ )12تایپ و نەخشەس���از لێك
جیاكراوەنەت���ەوە ،نەخشەس���از و بەرگ :هاورێ
محەمەد زادە.
ـ ت���ا لە ژم���ارە یەك���ەوە فەرهاد موحس���ین
وەك پی���ت چنی���ن و جێبەجێكردن���ی هون���ەری
دەستنیش���انكراوە ،ل���ە ژم���ارە ()3ەوە ،توان���ا
جەم���ال زی���اد دەبێ���ت ل���ە ژم���ارە()12-11
ەوە یوس���ف محەم���ەد بەكر زی���اد دەكرێت،
هەروەها سەرجەم ژمارەكانی ئەم گۆڤارە لە
چاپخان���ەی وەزارەتی پەروەردە لە هەولێر
چاپكراون.
ـ ماڵپ���ەری گۆڤ���اری رۆژنامەڤان���ی
لەسەر ئینتەرنێت:
www.roshnamavani.com
roshnamavani@hotmail.com
لەڕووی نەخشەسازییەوە:
بایەخێك���ی زۆری پێ���دراوە و ل���ە
ئاس���تێكی باش���دایە ،ب���ەاڵم ئ���ەوەی
شایانی باس���ە ئەوەیە ،كە لە رووی وێنەوە الوازە،
بەتایبەت وێنەی رەنگاورەنگ.
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بودجەی رۆژنامەڤانی:
زۆر هەوڵ���ی ئەوەم���ان دا ك���ە بزانی���ن
بودجەی گۆڤ���اری رۆژنامەڤانی چەندە ،بەاڵم
عەبدوڵ�ڵ�ا زەنگەنە گوت���ی :گۆڤارەكەمان هیچ
بودجەیەك���ی دیاریكراوی نیی���ە ،بەڵكو بەپێی
پێویس���تی ژمارە ،پارەمان ب���ۆ دابین دەكەن،
ئەویش لە سەندیكاوە دێت ،بەاڵم سەندیكاش
ل���ە حكووم���ەت وەردەگ���رێ( .)5كەواتە بۆمان
(**)
دەردەكەوێ���ت ك���ە الیەن���ی داراییەك���ەی
(رۆژنامەڤان���ی) حكوومەت���ی هەرێ���م دابین���ی
دەكات .س���ەبارەت ب���ە پاداش���ت دان ب���ەو
نووس���ەرانەی ك���ە بابەتی���ان ب�ڵ�او دەبێتەوە
زەنگەن���ە گوتی :ئێم���ە بەپێی بابەت پاداش���ت
دەدەی���ن ،چونكە بابەت هەیە زۆر باش���ە یان
كەس���ەكە ل���ەالی گۆڤارەكەوە رادەس���پێردێت
بۆ لێكۆڵینەوە لەس���ەر بابەتێك ،ئەمە پاداشتی
زیات���ری دەدەین���ێ ،وات���ە دەب���ێ جی���اوازی
هەبێ ،كە كەمتری���ن ( )25هەزارە و زۆرترین
( )150ه���ەزارە( ،)7بەاڵم ئەكەد م���راد ئەندامی
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان،
هەن���دێ الیەنەكانی بودجەكەمان بۆ ئاش���كرا
دەكات و دەڵێ :خەرجییەكان ،چاپكردن ،تایپ،
پاداش���تی نووس���ەران ،دەس���تەی نووسەران
و مەس���رەفی ت���ر ،ه���ەر ژمارەیەك ل���ە نێوان
( 8،500،00ـ )8()10،00،00دا .ئ���ەوەی ش���ایانی
گوتنە ئەوەی بۆمان لێ���رەدا روون دەبێتەوە،
گۆڤارەك���ە بودجەیەك���ی(***) دیاریك���راوی
نەب���ووە ،یانی���ش ئ���ەوان نەیانویس���تووە ب���ە
ش���ەفافانە بۆمان ئاش���كرا بكەن ،چونكە هەر
گۆڤارێك كە لەالی���ەن حكوومەتەوە هاوكاری
بكرێت یان دەربچێت ،تەنانەت ئەگەر لەالیەن
حیزب و رێكخراوە كۆمەڵگەی مەدەنیش���ەوە
ب�ڵ�او بكرێتەوە ،بودجەیەك���ی دیاریكراو بۆی
دابین دەكەن ،گەرنا ئەوە باڵوكراوەیە ناتوانێت
گەشە بكاتوو و سەركەوتن بەدەست بهێنێت.
هەیكەلی ئیداری رۆژنامەڤانی:
ل���ە ب���ارەی هەیكەل���ی ئی���داری گۆڤارەكە،
زەنگەنە دەڵێ :ئێمە وەك گۆڤاری رۆژنامەڤانی
هی���چ هەیكەلێك���ی ئیداریم���ان بە ش���ێوەیەكی
رێكخراو نیمانە ،تەنیا ژووری سەرنووس���ەر

و ژوورێك���ی بچووكی كۆمپیوتەرمان هەیە(.)6
بۆی���ە كاتێ لێكۆڵەری���ش س���ەردانی بارەگای
گۆڤاری (رۆژنامەڤانی)ی كرد ،تەنیا ئەو دوو
ژوورەی بەرچاوكەوت .لەبەر ئەوەی ئەمەش
گرفتێكی گەورەیە ،كە گۆڤارێكی وا گەورە كە
دكتۆر كەمال فواد بەم شێوەیە وەسفی دەكات
و دەڵێ« :تاوەكو ئێستا لە مێژووی عێراقیش
گۆڤارێك���ی وا دەرنەچ���ووە»( ،)9هەیكەلێك���ی
ئیداری نەبێ���ت ،چونكە بەبێ هەیكەلی ئیداری
هەم كارەكان بە باشی ئەنجام نادرێن ،هەمیش
لە ئاستی پێویست سەركەوتوو نابن ،بۆیە لە
رۆژگاری ئەمڕۆی رۆژنامەنووس���ی جیهانیدا
رۆژنامەیەك نییە كە هەیكەلی ئیداری نەبێت.
ناونانی گۆڤاری رۆژنامەڤانی
پاش پێكهێنانی ئەنجوومەنی س���ەندیكای
رۆژنامەنووسان و كۆتایی هێنان بە كۆنگرەی
یەك���ەم ،ك���ە بڕی���اردرا گۆڤارێ���ك ب���ە ن���اوی
س���ەندیكاوە دەربچێ���ت .نووس���ەری بەتوان���ا
ممتار حەیدەری دەڵێ :ئەنجوومەن(مەبەستی
ئەنجوومەنی س���ەندیكایی رۆژنامەنووس���ان ـ
لێكولەرـ)ە ،لە ( )9ئەندام پێكهاتبوو ،لە نێوانیان
من وەكو ئەندامێكی س���ەربەخۆ)4( ،یان سەر
بە پارتی دیموكراتی كوردس���تان بوون)4( ،ی
دیكەش س���ەر بە (حیزبی شوعی ،ئاسووری،
یەكگرتووی ئیسالمی ،پارتی كار) بوون.
بڕیاردرا بەپێی تاقیكردنەوەی خۆم خاوەن
ئەزموونێك بووم ،ئەو كاتە هیچ كارێكی دیكەم
نەبوو لە رۆژنامەیەك وەك سەرنووسەر یان
سكرتێر یان جێگری سەرنووسەری گۆڤارێك،
هەتا پێ���م نەكرێت ،بۆیە بڕی���اردرا من ببم بە
سەرنووس���ەری گۆڤارەكە ،واتە «بە بڕیاری
ئەنجوومەنی س���ەندیكابوو بە سەرنووسەری
گۆڤارەك���ە و بە گیانێكی ل���ە خۆبووردنەوە و
بەوپەڕی پەرۆشییەوە بۆ دەرچوونی گۆڤارەكە
شەونخوونی دەكرد»( ،)10كاك فەرهاد عەونی
نەقیبی س���ەندیكاش ببێت بە خ���اوەن ئیمتیاز.
پاشان هاتینە س���ەر دەستنیشانكردنی ناوێك
ك���ە چ ناوێكی لێ بنێین ،ش���ەش ن���او پالێوان
ك���ران ،یان پالێورابوون م���ن دامنابوو ناوەكە
بكرێتە (22ی نیسان ،یان كوردستان سەدەی
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 )،21ئەم���ە پێش���نیاری م���ن بوو ،پێش���نیاری
دیكەش وەك (كوردستان ،رۆژنامەنووسان...
تاد) هەبوون.
هەروەه���ا حەی���دەری دەڵ���ێ :دوای ئەوە
ئ���ازاد عەبدولواحد وەك ئەندامی ئەنجوومەن
لەس���ەر لیس���تی پارت���ی گوتی من پێم باش���ە
ناوەك���ە بكرێت���ە (رۆژنامەڤان���ی) ،چونك���ە
زاراوەیەك���ی نوێی���ەو بەكارنەهاتووە ،هەموو
الیەك پەس���ەندیان كرد و لەس���ەر پێشنیاری
ئەو كە ئەوكات سەرنووسەری گۆڤاری رامان
بوو بڕیاریان���دا گۆڤارەكە بەو ناوە دەرچێت،
ئەمە بە تێكڕای دەنگ پەسەندكرا ،زاراوەیەكی
ج���وان و رێكوپێ���ك ب���وو ،ك���ە زاراوەیەك لە
كرمانجی س���ەروو بەكاربێ���ت و لە كرمانجی
خواروو(****) ببێتە ناوونیشانەیەكی گۆڤارێك
()11
بەرچاو بەكارێكی باشمانزانی.
گۆڕینی ناوی (رۆژنامەڤانی) بۆ (رۆژنامەنووس)
گۆڕینی ناوی هەر رۆژنامەیەك ،گۆڤارێك،
یان باڵوكراوەیەك ،كارێكی ئاس���اییە لە گێتی
رۆژنامەگەری���دا ،ب���ەاڵم ه���ەر گۆڕینێكی���ش
ه���ۆكاری خ���ۆی هەی���ە ،بۆیە گۆڕین���ی ناوی
(رۆژنامەڤان���ی) ب���ۆ (رۆژنامەن���ووس) چەن���د
ه���ۆكاری خ���ۆی هەب���ووە .وەك دی���ارە ئەو
كاتەی گۆڤ���اری (رۆژنامەڤان���ی) دەردەچوو،
بەداخ���ەوە حكوومەت���ی هەرێ���م بب���ووە دوو
ئیدارە ،یەكێكیان لە سلێمانی و ئەوی دیكەیان
لە هەولێر ،لە ژێر س���ایەی ئیدارەی سلێمانی..
رۆژنامەنووس���انی ئەوێ ،دوای دامەزراندنی
نەقاب���ەی رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ل���ە
هەولێر ،یەكێتی رۆژنامەنووسانی كوردستانیان
دامەزراندب���وو و گۆڤارێكیش���ان ب���ە ن���اوی
(رۆژنامەنووس���ان) دەردەكرد ،لە هەولێریش
گۆڤاری (رۆژنامەڤانی) دەردەچووە(.)12
دوات���ر باروزروفێ���ك هات���ە ئ���اراوە ه���ەر
دووال بڕیاریان���دا ماڵ���ی رۆژنامەنووس���ان
تێكەڵ بكەن���ەوە ،لەم ب���ارەوە رۆژنامەنووس
عەبدوڵ�ڵ�ا زەنگەن���ە دەڵ���ێ« :ئەگەرچ���ی م���ن
ئەندام���ی ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا نەب���ووم،
بەاڵم لەبەر ئ���ەوەی لە ئەندامانی ئەنجوومەن
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نزی���ك ب���ووم ،رۆژان���ە پەیوەندی���م پێیان���ەوە
هەب���ووە ،بە تایبەت���ی (فەره���اد عەونی) بۆیە
هان���م دەدان پ���رۆژەی تێكەڵكردن���ەوەی ماڵی
رۆژنامەنووس���ان س���ەربخەن ،ئ���ەوە ب���وو
فیدراس���یۆنەك ل���ە ه���ەردووال پێكهێن���را ،ل���ە
ب���ارەی گۆڤارەك���ە وا پێكهاتب���وون ك���ە ناوی
گۆڤارەكە بكرێتە(رۆژنامەنووسان)(*****) ،كە
ئەو ناوە پێش���تر ناوی گۆڤارێ���ك بوو ،بەرلە
تێكەڵبوونەوەی ماڵی رۆژنامەنووس���ان تەنیا
( )3ژمارەیان لێ دەركردبوو ،دواتر كە كۆنگرە
بەس���ترا و ئەنجوومەنی نوێ بە تێكڕای دەنگ
بڕیاریان دا رۆژنامەنووس عەبدوڵاڵ زەنگەنە
ببێتە (سەرنووسەر)ی نوێ(.)13
بەپێی وتەكانی زەنگەنە پێی ناخۆش بووە
گۆڤارەكە بەو ناوە دەربچێت :یەك لەبەر ئەوەی
ناوەكە بۆنێكی داڕش���تنی زمانێكی دیكەی لێ
دەه���ات «وەكو بلێی تەرجەمەی (الصحفیون)
بێ���ت»( .)14دووەمیش���یان نەماندەزان���ی ب���ە چ
ژمارەیەك دەست بە باڵوكردنەوەی گۆڤارەكە
بكەی���ن؟ ئای���ا ژم���ارە ()13م���ان بدابایە وەكو
درێژەپێدەری (رۆژنامەڤانی) یان ژمارە()5مان
بدابایە وەكو درێژەپێدەری (رۆژنامەنووسان)،
ك���ە دیارە لەم حاڵەتەنەدا ،دواتر رووبەڕووی
رەخنە دەبووین���ەوە ،بۆیە بەردەوام دەبێت و
دەڵ���ێ :من وەكو (سەرنووس���ەر)ی گۆڤارەكە
و خۆشەویس���تیم ب���ۆ هەم���وو الیەنەكان���ی
بەشداربووی ئەنجوومەنی سەندیكا ،كارەكەم
زۆر بە ق���ورس دەزانی ،بۆیە نزیكەی ماوەی
دوو مانگێ���ك بیرم دەكردەوە كارێكی وا بكەم
خۆم���ان ل���ەم ن���اوە رزگار بكەی���ن ،ئەوەبوو
رۆژێكیان س���ەبارەت بەم بابەتە لەگەڵ (خالد
بەكر ئەیوب) ،كە ئەوسا بە سكرتێری نووسینی
گۆڤارەكە دانرابوو لەسەر لیستی یەكێتی بوو
باسم كردووە( ،)15بەپێی وتەكانی زەنگەنە ئەو
لەم بەپەرۆشتربووە بۆ گۆڕینی ناوەكە ،دوای
ئەوە لەگەڵ دەستەی نووس���ەرانی گۆڤارەكە
و وەرگرتن���ی راوس���ەرنجی ئەوانی���ش ،پاش
رەزامەندی ئەوان یاداشتێك بۆ ئەم مەبەستە
درا ب���ە ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا ،ئەوەب���وو
ئەنجوومەن���ی بەڕێزی���ش ل���ە رۆژی()29ی
ش���وباتی 2004دا( )16بەبێ گرفت ،رەزامەندی

گۆڤاری

پیش���اندا ك���ە ناوەك���ە بكرێت���ە (رۆژنامەنووس)
(******)

ئاستەنگەكانی (رۆژنامەڤانی)
ئەنجامدانی ه���ەر كارێك بەبێ ئاس���تەنگ
و گیرۆگرف���ت تێپەڕناب���ێ ،ب���ەاڵم ئەمە ئەوە
ناگەیێنێ���ت ك���ە رێگ���ری ب���كات ل���ە ب���ەرەو
پێش���ەوەبردنی كارەكان ،بۆی���ە گۆڤ���اری
(رۆژنامەڤانی) ،وەك هەم���وو گۆڤارەكانی
دیكەی كە لە ناو كوردس���تان باڵودەبنەوە
ئاس���تەنگ و گیرۆگرفت دەبنەوە ،ئەمەش
ه���ۆكاری تایب���ەت بە خۆی هەی���ە ،كە لە
گرنگترینیان:
• ی���ەك ل���ەو ئاس���تەنگانەكەدەبووە
تەگ���ەرە لەب���ەر دەم دەرچوون���ی
ئێس���تاش
و
(رۆژنامەڤان���ی)
(رۆژنامەن���ووس) ،ئ���ەوە ب���وو لەگەڵ
دەرچوون���ی ه���ەر ژمارەی���ەك،
رووب���ەڕووی س���ەرفكردنی پ���ارەی
تێچووی كاغەز و پێداویس���تییەكانی دیكە و كرێی
چاپخانە و پاداشتی نووسەران و تۆژەران دەبووەوە ،چونكە
رۆژنامەڤان���ی بودجەیەكی تایبەت بە خ���ۆی نەبووە ،تەنانەت
سەرپەرش���تكاریش ،بە سەرنووس���ەر و س���كرتێری نووسین
و جێگری سەرنووس���ەر و دەس���تەی نووسەرانیش���ەوە ،هیچ
مووچەیەكی رەسمیان نەبووە ،مەگەر لەگەڵ دەرچوونی هەر
ژمارەیەك ،هەر یەكەو پاداشتێكی بەپێی ماندوو بوونی خۆی
لەگەڵ گۆڤارەكە بۆ سەرف كرابێت)17(.
• گرفتێكی دیكە ،رێنووس و الیەنی زمانەوانییە ،لە ئەمڕۆی
رۆژنامەنووس���ی كوردی���دا كۆمپیوت���ەر و كارمەندانی س���ەر
كۆمپیوتەر كاریگەریی خۆیان بە س���ەر هەر باڵوكراوەیەكەوە
هەی���ە ،كە ل���ە كوردس���تان باڵودەكرێت���ەوە ،ئەو كەس���انەش
ه���ەر یەكەو ئاس���تی خوێندن و زیرەكی خۆی هەیە ،ئێس���تای
رۆژنامەنووسی كوردی وەكو جاران بڕگە و دەستەواژەكانی،
وەك���و پێش���ان بە قەڵەمی س���وور لێ���ك جیا ناكەن���ەوە ،بۆیە
دەبینی���ن ه���ەر گۆڤارە و رۆژنامەیەك بە ش���ێوە رێنووس���ێك
ب�ڵ�او دەكرێت���ەوە ،ئەگەرچ���ی (رۆژنامەڤان���ی) و دواتری���ش
(رۆژنامەنووس) ،هەوڵیان داوە لەسەر رێنووسی ئەكادیمیای
ك���وردی ،واتە رێنووس���ی یەكگرتوو بەكاردێن���ن ،بەاڵم لەبەر
ئ���ەوەی زۆرجار بابەتەكان لەس���ەر ( )CDب���ۆ دێن ،بۆیە لەم
الیەنەوە كەموكوڕی هەر هەیە.
• الیەنێكی تری زمان كە هەر پەیوەندی بە (رێنووس)یەوە
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هەیە گرفتی (خاڵبەندی)یە ،هەندێ بابەتیان بۆ
دێت ،سێ بەشی هەر الپەڕەیەكی بخوێنرێتەوە،
خاڵ یان كۆمایەكی تێدا نادۆزرێتەوە ،ئەمەش
خۆی لە خۆیدا كارێكی ئەستەمە ،بۆ كادرانی
«ئ���ەو زمان���ە چ���ۆن زمانێك���ە پتر ل���ە پانزدە
رستەی لێ بخوێنییەوەو نەتوانی هەناسەیەك
بدەی یان پشوویەك بخۆیتەوە؟(»)18
• گرفتێك���ی تر ،ئ���ەو بابەتان���ەن كە بڕیار
لەس���ەر باڵوكردنەوەی دەدرێت ،بەاڵم هەیانە
دەستنووس���ەكەی ب���ە فۆتوك���راوی دەنێرێ،
هەش���یانە تاق���ە وێن���ەو هێلكارییەك���ی لەگەڵدا
نەنێردراوە(.)19
• هەرچی ئەو بابەتانەی لەس���ەر دیس���كی
كۆمپیوت���ەر بە تایبك���راوی بۆیان دەنێردرێت،
وای���ان پ���ێ باش���ە دەستنووس���ەكەی لەگەڵدا
بێ���ت ،چونكە ئەو ج���ۆرە بابەتانە زۆر جاران
لە كاتی گواس���تنەوەی لە كۆمپیوتەرێكەوە بۆ
یەكێكی دیكە گۆڕان بەس���ەر فۆنتەكەیدا دێت،
یان ئەو كەسانەی تایپیان دەكەن شارەزا نین
تا بە دروس���تی تایپیان كردبێ���ت ،بۆیە ئەوان
ناچاردەبن هەڵەكان كەتێی دەكەوێ ،بەسەلیقە
راس���تیان بكەنەوە ،گۆڤارەك���ەش حەز ناكات
كارەكان بە سەلیقە بێت.
پێوەرەكانی باڵوكردنەوەی بابەتەكان
پێ���ش ئ���ەوەی رۆژنامەڤان���ی دەربچێت و
بكەوێتە دەس���ت خوێنەر و رۆژنامەنووسان،
نووسەرانی گۆڤاری رۆژنامەڤانی بانگەوازێك
ئاراس���تەی سەرجەم رۆژنامەوان و پسپۆڕ و
ش���ارەزا و رۆش���نبیرانی كوردییان كردووە،
ك���ە هاوكارییان بكەن ،ب���ەاڵم لەو بانگەوازەدا
هەندێ پێوەر و مەرج و بنەما دانراوە(:)20
 .1مێژووی رۆژنامەنووسی كوردی.
 .2ل���ە ب���ارەی مێ���ژووی رۆژنامەنووس���ی
جیهانەوە.
 .3لێتوێژینەوە و هەڵس���ەنگاندنی ئەو گۆڤار و
رۆژنامە كوردییانەی كە لە ماوەی ئەو س���ەد
ساڵەدا دەرچوون.
 .4هەڵس���ەنگاندن و نرخاندن���ی بزاڤ���ی
رۆژنامەگەری كوردی لە خەباتی شۆڕشگێریی
شاخدا.
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 .5رۆڵ���ی بزووتن���ەوەی رۆژنامەنووس���ی بە
گشتی لە پێشخستنی كۆمەڵی مرۆڤایەتی.
 .6ه���ەر بابەتێك���ی وەرگێ���ڕدراو ل���ە ب���ارەی
راگەیاندنەوەـ بە هەموو كەناڵەكانییەوەـ تكایە
دەقە ئەسلییەكەی لەگەڵ دابێت.
 .7كورتەیەك لە ژیانی نووسەری بابەتەكە و
وێنەیەكی تازەش.
 .8دروس���تكردنی ئیندێك���س و بیبلیوگرافیا بۆ
بابەتی رۆژنامەنووسی كوردی(.)21
 .9زیندووكردنەوەی گۆڤار و رۆژنامە دانسقە
و دەگمەن���ەكان ،ك���ە ماوەیەكی���ان بەس���ەردا
تێپبەڕیوە ئێس���تا دانەیان چنگ ناكەون و هەر
جارە بەناوی دیاری ژمارە باڵودەكرێنەوە.
بۆ زیاتر تیش���ك خستنە س���ەر ئەم بوارە
عەبدوڵ�ڵ�ا زەنگەنە دەڵ���ێ :گۆڤارەكە بایەخ بە
رۆژنامەوان���ی نەتەوەكانی دیكە (ئاس���ووری،
كلدان���ی ،توركمان) كە لە كوردس���تان دەژین
ـ دەدات و زۆرج���ار دۆس���یە و فایل���ی ل���ە
بارەیانەوە باڵودەكەینەوە .س���یفەتێكی دیكەی
(رۆژنامەڤان���ی) و دواتریش (رۆژنامەنووس)،
ئەوەی���ە تاوەك���و ئێس���تا نەمانهێش���تووە هیچ
ژمارەیەك���ی بەبێ باڵوكردنەوە چەند بابەتێك
بە ش���ێوازی كرمانجی س���ەروو تێپ���ەڕ بێت،
ل���ەم الیەن���ەوە دەمانەوێ���ت گۆڤارەكەم���ان
سەردەس���تەی بەیەك گەیاندن���ی زاراوەكانی
كوردی بێت.
كەوات���ە لەب���ەر رۆش���نایی ئ���ەم پێوەرانە
دەكرێ���ت،
بابەت���ەكان
دەستنیش���انی
ب���ەاڵم ئ���ەوەی جێ���ی ئاماژەی���ە «دەس���تەی
نووس���ەرانی گۆڤارەك���ەش ،ب���ە خ���اوەن
ئیمتیازیش���ەوە ش���ارەزایەكی باش���یان ل���ە
مێ���ژووی رۆژنامەنووس���ی كوردی���دا هەی���ە،
بەڵك���و هەندێكی���ان لەم بوارەدا پس���پۆڕن ـ بۆ
دەسنیش���انكردنی بابەتەكان هیچ ئاستەنگێكی
()22
ئەوتۆمان نایەتە پێش»
ئ���ەوەی لێ���رەدا بۆم���ان دەردەكەوێ���ت
ئەوەیە ك���ە رۆژنامەڤان���ی وەك بناغەیەك بۆ
بەڕێوەچوون و پێش���ڤەچوونی خۆی پابەندی
ب���ەم رێنمایان���ەی ك���ردووە« ،چونك���ە ئەگەر
ئەمڕۆش نەبێت ،بەیانی دەبێتە سەرچاوەیەكی
دیار و بەرچاو بۆ دەیان نووسەر و تۆژەر و
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بەئاسانی دەكەوێتە بەردەستی ،لەبەر ئەوەی
گۆڤارەكە وەكو لەس���ەر بەرگی نووس���راوە،
تایبەتە بە كلتووری رۆژنامەنووس���ی ـ وەكو
گۆڤ���ار و رۆژنامەكانی دیك���ە نییە ئەم جۆرە
()23
بابەتانەی تێدا ون بێت»
سیاسەتی گشتی رۆژنامەڤانی
وەك زان���راوە لە س���ەر الپ���ەڕەی یەكەمی
ژم���ارە یەك���ی گۆڤ���اری (رۆژنامەڤان���ی)دا
نووس���راوە «پەیاممان لە پێناو چەس���پاندنی
ئازادی رۆژنامەنووس���یی و دابینكردنی مافی
رۆژنامەنووس���انە ل���ە كوردس���تان ،».تایبەتە
ب���ە كولتووری رۆژنامەنووس���ییەوە ،بەاڵم لە
«بارەی س���ەربەخۆ و ئەهالی بوونیش���ییەوە،
جیاوازی لە نێوان هیچ دەستە و تاقم و حیزب
()24
و نەتەوەیەكی نەكردووە».
سەبارەت بەمە نووسەر و رۆژنامەنووس
عەبدوڵ�ڵ�ا زەنگەن���ە دەڵ���ێ :م���ن وەك���و
(سەرنووس���ەر)ی رۆژنامەنووس ،هەر لەگەڵ
دەرچوونی یەك���ەم ژمارەی گۆڤارەكە ،لەگەڵ
نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان ،فەرهاد عەونی كە
خ���اوەن ئیمتی���ازی گۆڤارەكەی���ە ،پێكهات���م و
هی���چ جیاوازییەك نەكەین ،نووس���ەرانی هەر
دەس���تە و الیەنێك ئازادن لەس���ەر چ بابەتێك
دەنووس���ن ئێمە بۆیان باڵودەكەینەوە ،ئەگەر
سەیری ناوەڕۆكی (رۆژنامەڤانی) و دواتریش
(رۆژنامەن���ووس) ،بكەی���ن دەبینی���ن لەس���ەر
باڵوكراوەكان���ی پارت���ی و یەكێتی و ش���یوعی
و یەكگرت���وو و كۆم���ەڵ و حیزبە ئاس���ووری
توركمانیی���ەكان وەك���و ی���ەك نووس���راوەو
()25
باڵوكراوەتەوە».
لێرەدا گومانێك لە وتەكانی زەنگەنە لەالی
لێكۆڵەر دروس���تكردبوو ،ئەویش ئەوەیە كاتێ
ئەو پرس���یارەمان لە زەنگەنە سەرنووسەری
گۆڤارەك���ەی پرس���ی ،وەك ئەو دەڵ���ێ داوای
ل���ە فەره���اد عەونی ك���ردووە ،كە جی���اوازی
ل���ە باڵوكردن���ەوەی بابەت���ەكان نەكرێ���ت،
كەوابێ دەبێ پێش���تر ئەو جی���اوازی كردبێت،
ئەگەرن���ا بۆچی ل���ە دەرچوونی ژم���ارە یەكی
رۆژنامەنووس���ی لەگ���ەڵ خ���اوەن ئیمتی���ازی
گۆڤارەكە رێكەوتووە ،نووسەرانی هەر دەستەو

گرووپێك ئازادن لەسەر چ بابەتێك دەنووسن
بۆیان باڵوبكرێتەوە و ش���ەو و رۆژ خەریكن
هەوڵی���ان داوە ی���ەك س���ەنگ و تەرازووی���ان
ب���ۆ باڵوكردن���ەوەی بابەت���ەكان هەبێت ،بەاڵم
ئەمە ئ���ەوە ناگەیێنێت ك���ە وەك لێكۆڵەر بڵێم
ئ���ەو جیاوازییە ك���راوە بەپێچەوانەوە ،چونكە
لێكۆڵەر بە ناو ناوەڕۆكی سەرجەم ژمارەكاندا
چوومەتەوە باب���ەت و لێكوڵینەوەكانی هەموو
نەت���ەوە و حی���زب و ئاراس���تە جیاوازەكان���ی
ئایدیۆلۆژیای���ی كۆمەڵ���گای ك���وردەواری
تیادا جێی���ان گرتووە .وەلێ هەر كەس���ی ئەم
دەس���تەواژەیە بخوێنێتەوە ،بەوش���ێوەیەی كە
لێكۆڵەر لێكیداوەتەوە دەخوێنێتەوە.
ئامانجی گۆڤاری رۆژنامەڤانی
ه���ەر باڵوكراوەی���ەك ،رۆژنام���ە ،یاخ���ود
گۆڤارێك كە دەردەچێ���ت ،پەیام و ئامانجێكی
دیاریكراوی خ���ۆی هەی���ە( ،رۆژنامەڤانی)ش
وەكو ه���ەر باڵوكراوەیەكی دیك���ە ئامانجێكی
تایب���ەت خۆی هەبووە ،ك���ە وەك دیاردەیەكی
كۆمەاڵیەتی ،مێژووی ل���ە ناو ویژدانی خەڵك
بۆ خەڵك دروس���ت دەبێ ،دەبێت���ە ئامرازێكی
تێكوش���ان ،بێگوم���ان ئەویش ئام���رازی خۆی
دەیەوێت بۆ ئەوەی پەیامەكەی خۆی بگەیێنێتە
خەڵ���ك ،ئامرازی ئ���ەو پەیام���ەش بریتییە :لە
ئامرازی چاپەمەنی ،گۆڤار ،نامیلكە ،باڵوكراوە،
رۆژنام���ە یاخ���ود كتێ���ب .یەك���ێ ل���ە ئامرازە
گەورەكانی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان كە
دەوری خۆی بگێڕێت و پەیامەكەی بگەیێنێت
ب���ە خەڵك ی���ان نەوەیەك���ی تازە ل���ە مەیدانی
كادری رۆژنامەنووس���ی دورس���ت بكات ،كە
ئامانج���ی ئەو گۆڤارەیە ،بۆی���ە بەتایبەتمەندی
خۆی وایكرد ببێتە قوتابخانەیەك بۆ ئامانجی
دوارۆژی دروس���تكردنی ژمارەی���ەك كادری
چاكی رۆژنامەنووس و نووسینەوەی مێژووی
رۆژنامەگەری كوردی ،لەم مەیدانەدا ئامانجی
پیرۆزی ،پیرۆزی قەڵ���ەم بگەیێنێت بە خەڵك،
پی���رۆزی وش���ە ،پی���رۆزی خودی دی���اردەی
رۆژنامەگ���ەری و راگەیان���دن ،ب���ۆ ب���ەرەو
دروستبوونی دەسەاڵتی چوارەم(.)26
لە راس���تیدا گۆڤاری رۆژنامەڤانی رۆلێكی
ژمارە  24-23زستانی 2011
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بەرچ���اوی گێڕاوە ل���ە مەیدانی رۆژنامەگەری
كوردی���دا بەتایب���ەت ل���ە س���اغكردنەوە و
دۆزین���ەوەی هەم���وو ئ���ەو رۆژنام���ە و
باڵوكراوانەی كە چەندین س���اڵە دەرچوونەو
لەبەر دەس���تی نووس���ەر و رۆژنامەنووسانی
ك���ورد نەكەوتوون و پێیان ئاش���نا نە بوون و
خس���توویانە بەرچاوی ئێمە و ل���ە ونبوون و
فەوتان رزگاریان كردن.
هەروەه���ا ی���ەك ل���ە ئامانجەكان���ی دیك���ە
هەوڵیداوە رۆژنامەنووسانی كورد لە ژێر یەك
چەتردا كۆبكاتەوە و ببێتە ئەندامی سەندیكای
رۆژنامەنووسانی نێودەوڵەتی جیهانی و دەنگ
و رەنگی رۆژنامەگەری و رۆژنامەنووس���انی
پاری دووەم:
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كورد بگەیێنێت بە سەرتاپای دونیا.
نووسەر و رۆژنامەنووس حەیدەر ئاماژە
بە ئامانجێكی دیكە رۆژنامەڤانی دەكات و دەڵێ:
س���ەرنج بۆ ئەوە رادەكێشم ،كە لە ژمارە()2دا
بەن���دی مافی مرۆڤم ل���ە بەرگی یەكەم داناوە،
ب���ۆ ئەوەی ماف���ی مرۆڤ و رۆژنامەنووس���ی
بەیەك���ەوە ببەس���ترێتەوە ،چونك���ە ل���ە ه���ەر
ش���وینێك مافی مرۆڤ پێشێل بكرێت ،ئازادی
رۆژنامەنووس���ی نییە ،تاوەكو چەمكی بوونی
مرۆڤ ،گەورەیی م���رۆڤ تێدا رەنگبداتەوە و
رۆژنامەڤانی ببێت���ە قوتابخانەیەك بۆ ئەوەی
خەڵك هوشیار بكاتەوە ،ئەمە یەك لە ئامانجە
پیرۆزەكانی رۆژنامەڤانی بوو(.)27
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12-11 خشتەی ژمارە

 بیاڤی یەك���ەم مێژووی،ب���واردا دابەش���كراون
 ك���ە دووب���ارەی بابەت���ەكان،رۆژنامەگەریی���ە
) الپ���ەڕە ب���ۆی154(  و،)ی���ە12( ژمارەی���ان
)%70،967741( تەرخانك���راوە و رێژەكەش���ی
 لە دوای ئەم���ە تیۆری رۆژنامەگەری.دەكات
،)ە5(  كە س���ەرجەم بابەت���ە دووبارەكان،دێت
،) الپەڕە پێكهاتووە55( ژمارەی الپەڕەكانی لە
 بەڵگەنامەی.) دایە%25،345622( رێژەكەشی
،) باب���ەت پێكدێت1( رۆژنامەگ���ەری لە ی���ەك
دوو الپەڕەشی بۆی دابینكراوە و رێژەكەشی
 س���ەروتار و دوا وت���ار.)دای���ە%0،9216589(
 لەالی���ەن خاوەن،ك���ە ل���ە هەم���وو ژمارەكاندا
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شرۆڤەی خشتەكان
لێ���رەدا هەوڵدەدەین بە پێی ئەو خش���تەی
 ئەو الیەنە،سەرەوە و بە شێوەیەكی شیكاریانە
) كە گۆڤ���اری (رۆژنامەڤانی،روون بكەین���ەوە
ل���ە بواری رۆژنامەگەریدا بایەخ و گرنگی پێی
 هەر الیەنێكیش بە جیا یان بەپێی یەك لە،داوە
دوای یەك هاتنی بابەتەكان كە لە خش���تەكەدا
.هاتووە باسی لێوە بكەین
)1( خشتەی ژمارە
) دا ك���ە ك���ۆی ژم���ارەی1( ل���ە ژم���ارە
 بابەتەكان بەس���ەر پێنج،)یە217( الپەڕەكان���ی

گۆڤاری

ئیمتیاز و سەرنووسەری گۆڤارەكەدا نووسراون ،وەك دیارە
ژمارەیان ()2وە ،دوو الپەڕەشی ،كە لە ناوەوەی بەرگی یەكەم
و دووەم بۆ ئەم بوارە تەرخانكراوە و رێژەشی()%0،9216589
ك���ە هەمان رێژەی بەڵگەنامە دەكات .دوا بواری ئەم ژمارەیە،
وت���اری رۆژنامەگەرییە ،كە ژم���ارەی دووبارەی یەك ()1ە ،و
( )4الپەڕەشی گرتووە ،رێژەشی لە نێو ()1،8433179دایە.
خشتەی ژمارە ()2
ژم���ارە ()2ی رۆژنامەڤان���ی س���ەرتاپایی ژم���ارەی
الپەڕەكان���ی ()188ە ،ب���ە س���ەر هەش���ت ب���وار پارڤەك���راوە،
مێ���ژووی رۆژنامەگەریی ژمارەی دووب���ارەی ()6ە و ()133
الپەڕەش���ی پێدراوە و كۆی رێژەش ()%70،74468ە .تیۆری
رۆژنامەگ���ەری ل���ە رێزبەن���دی دووەمی خش���تەكەوە دێت،
دوو ج���ار دووب���ارە بۆتەوە و( )17الپەڕە ب���ۆی دابینكراوە
و رێژەكەش���ی ()%9،0425531ە .بەڵگەنام���ەی رۆژنامەگەری
ژم���ارەی دووبارەی ()1ە ،دوو روپەلی بە خۆیەوە گرتووە و
كۆی رێژەی()1،0638297ە ،سەروتار و دوا وتار ژمارەیان ()2
ە و لە دوو الپەڕەش پێكدێت ،رێژەی ()1،0638297كە هەمان
رێ���ژەی بەڵگەنامە دەكات .ه���ەواڵ و چاالكییەكانی س���ەندیكا
وەك بوارێكی س���ەربەخۆ ،رێ���ژەی دووبارەی ()3یە لە تووی
( )8الپەڕەدا ،رێژەش���ی ()%4،2553191دەكات .بەدواداچوونی
رۆژنامەگ���ەری وەك بوارێكیتر ( )1بابەتی لە خۆی گرتووە و
( )3الپەڕەشی بۆی تەرخانكراوە و رێژەكەشی ()%1،5957446
ە .هەروەه���ا ئیندێكس���ی رۆژنامەگ���ەری كە بۆ ج���اری یەكەم
دەبینرێ���ت ل���ە گۆڤ���اری (رۆژنامەڤانی) ،تەنیا ی���ەك بابەتی لە
خ���ۆی گرتووە و لە ( )20الپەڕەدا ،رێژەش���ی ()%10،638297
ە .بروس���كەی رۆژنامەگەری ( )3ج���ار دووبارەبۆتەوە و ()3
الپەڕەشی لە خۆی گرتووە ،رێژەشی()%1،5957446ە.
خشتەی ژمارە ()3
ل���ە ژم���ارە ()3دا س���ەرجەم الپەڕەكان���ی ( )226الپەڕەیە،
هەمدی���س لە ح���ەوت م���ژار پێكهات���ووە ،یەكەمی���ان مێژووی
رۆژنامەگەریی���ە ،ك���ە دووب���ارە بوون���ەوەی ()8ە ،رووب���ەری
( )125الپ���ەڕە پێكدێنێت ،رێژەك���ەش ()%55،309734ە ،تیۆری
رۆژنامەگەری���ی دووب���ارە ()4ە ،ژم���ارەی روپەلەكان���ی ()33
ی���ە ،رێژەش ( )%14،601769ە ،س���ەروتار و دوا وتار وەك
جارگەلێك رێژەی دووبارە یە()2ە و لە دوو الپەڕەش پێكدێت،
رێژەش���ی ()%0،8845557ئ���ەكات .ه���ەواڵ و چاالكییەكان���ی
س���ەندیكا دوو جار دووبارە بۆتەوە و ( )5الپەڕەشی گرتووە،
رێژەش���ی ()%2،2123893ە .خوێندن���ەوەی كتێ���ب ،وات���ە ئەو
كتێبان���ەن كە لە بارەی تیۆریی یاخود مێژووی رۆژنامەگەری
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نووس���راون ،خوێندنەوەیان ب���ۆ كراوە ،رێژەی دووبارە ( )1و
( )17الپەڕەشی بە خۆی گرتووە ،رێژەكەشی ()%7،5221238
ە .ئەوەی لە دوای ئەو بابەتە دێت ،وتاری رۆژنامەگەرییە ،كە
یەك جار دووبارەبۆتەوە و لە تووی ( )4الپەڕەدا ،رێژەكەشی
()%1،7699115دەكات .ژیان���ی رۆژنامەنووس���ان ،ك���ە وەك
بابەتێك���ی گرنگی گۆڤاری رۆژنامەڤانی لە ژمارەدا دوو جار
باڵوبۆت���ەوە ،و ژمارەی الپەڕەكانی ()40ە ،رێژەكەش���ی لە
سەدا ()%17،699115دایە.
خشتەی ژمارە ()4
ژمارە ( )4كە س���ەرتاپایی لە ( )335الپەڕە پێكهاتووە،
ب���ۆ ()10دە ب���وار دابەش���مان ك���ردووە ،مێ���ژووی
رۆژنامەگ���ەری كە ژم���ارەی دووبارە ( )2ە و بەس���ەر
()148هاتووەت���ە پارڤەكرن ،رێ���ژەی ئەو دوو بابەتەش
( )%44،179104دەكات .دیس���ان تیۆری رۆژنامەگەری
دووب���ارە بوونەوەی ( )2ی���ە و رووبەری الپەڕەكانی
()23یە ،و رێژەكەشی ()%15،820895یە .بەڵگەنامەی
رۆژنامەگەری یەك جار و لە یەك الپەڕەدا جێیگرتووە
و رێژەش���ی ()%0،2985074ە .سەروتار و دواوتار
ك���ە لە هەموو ژمارەكاندا پێكەوەمان داناوە ،دووبارەیان
()2ە ،و ژم���ارەی الپەرەكانیش���ی ( )2الپەڕەی���ە و رێژەش���ی
()%0،5970149دەكات .ه���ەواڵ و چاالكییەكان���ی س���ەندیكا
دووبارە ()3ە ،بەس���ەر ( )31الپەڕەدا ،دابەشكراوە و رێژەشی
()%9،2537313ە .بەدواداچوون���ی رۆژنامەگ���ەری دووب���ارە
()4ەو ( )33الپ���ەڕە جێدەگ���رێ ورێ���ژەش ()%9،8507463
دەكات .ئیندێكس���ی رۆژنامەگەری دووب���ارە ()2ە ،ژمارەی
الپەڕەكان���ی ()21ە و رێژەكەش���ی ()%6،2686567ە .ژیانی
رۆژنامەنووسان دووبارە دوو جار دووبارەبۆتەوە ،لە ()14
الپەڕەش���دا خۆی دەبینێتەوە و رێژەش���ی ()%4،1791044
دەردەكەوێ���ت .دیاری ژمارە ،یەك ج���ار دووبارەبۆتەوە
و ژمارەی الپەڕەكان���ی ()5ە ،رێژەكەش ()%1،4925373
دەكات .خوێندنەوەی كتێب ،ژمارەی دووبارە ()2ە و لە
( )27الپ���ەڕەدا پارڤەبووە و رێژەش���ی ()%8،0597014
دەركەوتووە.
خشتەی ژمارە ()5
ژمارە ()5س���ەرجەم الپەڕەكانی ( )344الپەڕەیە،
بەسەر شەش بوار دابەشكراوە ،یەكەمیان مێژووی
رۆژنامەگەریی���ە ،ك���ە ( )9ج���ار دووبارەبۆت���ەوە و
ژم���ارەی الپەڕەكان���ی ()219ە ،رێژەك���ەش ()%63،662795
پێكدێ���ت .تی���ۆری رۆژنامەگەری���ش دووب���ارە ( ،)20ل���ە ()93
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الپ���ەڕە پێكهاتووە ،رێژەش���ی ()%27،034883یە .س���ەروتار و
دوا وت���ار هەمدی���س دووب���ارە و ژم���ارەی الپەڕەكانی لە ()2
الپەڕە پێكدێت ،رێژەش���ی لە نێوان ()%0،5813953دایە .هەواڵ
و چاالكییەكان���ی س���ەندیكاش دووباربوون���ەوەی ()3جارە ،و
ژمارەی الپەڕەكانیش ()6ە ،و رێژەشی ()%1،744186ە .ژیانی
رۆژنامەنووس���ان ،نەمازە ئەوانەی لە مێژووی رۆژنامەگەری
كوردی���دا رۆڵێان هەبووە تارادەیەك لە گۆڤارەكەدا ش���وێنیان
بۆ تەرخانكراوە ،لەم ژمارەیەدا ژمارەی دووبارەبۆنەوەی ()2
ە و ژمارەی الپ���ەڕەكان ()8ە ،رێژەش ()%2،3255813دەكات.
دیاری ژمارە ،یەك جار دووبارەبۆتەوە و ( )16الپەڕەش���ی
گرتووە ،رێژەكەش ()%4،6511627ە.
خشتەی ژمارە ()7-6
ل���ە ژم���ارە (6ـ )7ك���ە لە ی���ەك بەرگدا چاپك���راون ،لە
( )359الپەڕەدا ،بەسەر ئەم هەشت بوارانە دابەشكراون:
مێژووی رۆژنامەگەری ،دووبارەبۆنەوە ()119ە ،ژمارەی
الپەڕەكان���ی ( )247الپەڕەیە ،تی���ۆری رۆژنامەگەریش
دووبارەی ()5ە ،و لە پانتایی ( )56الپەڕەدا ،و رێژەشی
()%15،598885ە .سەروتار و دوا وتار دووبارە ()2ە ،لە
( )2الپەڕەشدا جێیانگرتووە ،رێژەكەشی ()%0،557103
دەكات .هەواڵ و چاالكییەكانی سەندیكا دووبارە ()1
ە ،و ژم���ارەی الپەڕەكانی ( )3الپەڕەیە و رێژەش���ی
()%0،83565445ە.ب���ە دواداچوون���ی رۆژنامەگەری
دووبارە ( )2و ژمارەی الپەڕەكانی ( )20الپەڕەیە ،رێژەشی
()%5،5710306ە .نام���ەی رۆژنامەنووس���ان ،ك���ە بۆ جاری
یەك���ەم جێیگرت���ووە ،دووب���ارە ()1ە ،و ی���ەك الپەڕەش���ی
گرت���ووە و رێژەكەش()%0،2785515دەكات .چاوپێكەوتنی
رۆژنامەگەری ئەویش یەك جار دووبارەبۆتەوە و ژمارەی
الپەڕەش���ی ( )14الپەڕەیە ،رێژەكەشی ( )%3،8997214ە.
خوێندن���ەوەی كتێ���ب ،ژمارەی دووبارە ()1ە و بەس���ەر
()16الپەڕەدا دابەش���بووە و رێژەش���ی ()%4،4568245
دەركەوتووە.
خشتەی ژمارە ()8
ژمارەیەكی دیك���ەی رۆژنامەڤانی ()8ە ،لە ()418
الپەڕە پێكهاتووە و بەسەر هەشت بوار دابەشكراوە:
مێ���ژووی رۆژنامەگەری ،دووب���ارە ( ،)29ژمارەی
الپەڕەكانی ( )331الپەڕەیە ،رێژەی ()%79،186602یە .تیۆری
رۆژنامەگەری ،دووبارە ( ،)2رووبەری الپەڕەكانی ( ،)9رێژەی
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()%2،15311دەكات .س���ەروتار و دواوتار دووبارە ( ،)2لە ()2
الپەڕەشدا جێیانگرتووە ،رێژەكەشی ()%0،4784688ە .هەواڵ
و چاالكییەكانی سەندیكا دووبارە ()1ە ،و ژمارەی الپەڕەكانی
()2یە و رێژەش���ی ()%0،4784688ە .ئیندێكسی رۆژنامەگەری
دووبارە ( ،)3ژمارەی الپەڕەكانی ( )38الپەڕەیە و رێژەكەشی
()%9،090909ە .ژیان���ی رۆژنامەنووس���ان دووب���ارە دوو
ج���ار دووبارەبۆتەوە ،لە ( )15الپەڕەش���دا خۆی دەبینێتەوە
و رێژەش���ی ()%3،6885167ە .دی���اری ژم���ارە ،ی���ەك جار
دووبارەبۆت���ەوە و ژم���ارەی الپەڕەكان���ی ( ،)6رێژەك���ەش
( )%1،4354066دەكات .چاوپێكەوتن���ی رۆژنامەگ���ەری،
ژم���ارەی دووب���ارە ( ،)1و لە ( )15الپ���ەڕەدا پارڤەبووە و
رێژەشی ( )%3،5885167دەرچووە.
خشتەی ژمارە ()9
ژمارە()9ی رۆژنامەڤانی ،ژمارەی گشتی الپەڕەكان
()434ە ،و بەس���ەر هەش���ت بیاڤ دابەش���كراوە لەوان:
مێ���ژووی رۆژنامەگ���ەری ،دووب���ارە ( ،)26ژم���ارەی
الپەڕەكانی ( )280الپەڕەی���ە ،رێژەی ()%64،516129
ی���ە .تی���ۆری رۆژنامەگەری ،دووب���ارە ( ،)9ژمارەی
الپەڕەكانی ( )63الپەڕەیە ،رێ���ژەی ()%14،516129
دەكات .س���ەروتار و دوا وت���ار دووب���ارە ( ،)2ل���ە ()2
بەرپەڕدا جێیانگرتووە ،رێژەكەش���ی ()%0،4608295ە .هەواڵ
و چاالكییەكانی سەندیكا دووبارە ()2ە ،و ژمارەی الپەڕەكانی
( )5و رێژەشی ()%1،1520737ە.وتاری رەخنەی رۆژنامەگەری
دووبارە ( ،)2ژمارەی الپەرەكان ( ،)31رێژەشی ()%6،6820276
ە .ئیندێكس���ی رۆژنامەگ���ەری دووب���ارە ( ،)3ژم���ارەی
الپەڕەكان���ی ( )37الپەڕەیە و رێژەكەش���ی ()%8،52533456
ە .دی���اری ژم���ارە ،یەك ج���ار دووبارەبۆت���ەوە و ژمارەی
الپەڕەكانی ( )12الپەڕەیە ،رێژەكەش ()%2،764977دەكات.
چاوپێكەوتن���ی رۆژنامەگەری ،ژمارەی دووبارە ( ،)1و لە
()13الپەڕەدا دابەشكراوە و رێژەشی ()%2،9953917ە.
خشتەی ژمارە ()10
ژم���ارە ( )10ك���ۆی الپەڕەكان���ی ل���ە ( )311الپەڕە
پێكهاتووە ،بەسەر دە ( )10بواردا دابەشمان كردووە،
مێ���ژووی رۆژنامەگەری كە ژم���ارەی دووبارە ()12
ی���ەو و ژم���ارەی الپەڕەكان���ی ( ،)177رێژەش���ی
( )%56،913183دەكات .دیسان تیۆری رۆژنامەگەری
دووبارەبۆن���ەوەی ( ،)5و رووب���ەری الپەڕەكان���ی ()39ە ،و
رێژەكەش���ی ()%12،540192ە .راستكردنەوەی رۆژنامەگەری،
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وات���ە هەن���دێ ج���ار باب���ەت ك���ە ل���ە گۆڤ���اری رۆژنامەڤان���ی
باڵوبۆت���ەوە ،لە رووی زانیارییەوە هەڵەی تێدابووە ،بۆیە هەر
بەو س���ەردێرەش ناونراوە ،لەب���ەر ئەوەی ئێمەش وەك خۆی
دامانناوە ،یەك جار و لە یەك الپەڕەدا جێیگرتووە و رێژەشی
()%0،3215434ە .س���ەروتار و دوا وت���ار ،دووبارەیان ()2ە ،و
ژمارەی الپەرەكانیشی ()2ە و رێژەشی ()%0،6430868دەكات.
ه���ەواڵ و چاالكییەكانی س���ەندیكا دووبارە ()1ە ،بەس���ەر ()7
الپەڕەدا ،دابەش���كراوە و رێژەش���ی ( )%2،2508038ە .وتاری
رۆژنامەگ���ەری ،دووبارە ( ،)7ژم���ارەی الپەرەكان ( ،)21رێژە
()%6،7522115ە .بەدواداچوون���ی رۆژنامەگەری دووبارە ()4
ە و ل���ە ( )33الپ���ەڕەدا جێدەگ���رێ ورێ���ژەش ()%9،8507463
دەكات .ئیندێكس���ی رۆژنامەگ���ەری دووب���ارە ( ،)1ژم���ارەی
الپەڕەكانی ()10یە و رێژەكەش���ی ()%3،215434ە .ئیندێكس���ی
رۆژنامەنووس���ی دووب���ارە یەك ج���ار دووبارەبۆتەوە ،لە ()6
الپەڕەش���دا خ���ۆی دەبینێت���ەوە و رێژەش���ی ()%1،9292604
دەردەكەوێ���ت .دی���اری ژمارە ،ی���ەك ج���ار دووبارەبۆتەوە و
ژمارەی الپەڕەكانی ()44ە ،رێژەكەش ( )%14،147909دەكات.
چاوپێكەوتن���ی رۆژنامەگەری ،ژمارەی دووبارە ()1ە و لە ()4
الپەڕەدا پارڤەبووە و رێژەشی ()%1،2861736دەرچووە.
خشتەی ژمارە ()12-11
لە ژمارە (11ـ)12دا گش���ت الپەڕەكانی ()570ە ،لە هەش���ت
م���ژار پێكهاتووە ،یەك مێژووی رۆژنامەگەرییە كە دووبارە
بوون���ەوەی ()21ە ،رووب���ەری ( )293الپ���ەڕە پێكدێنێ���ت،
رێژەكەش ()%51،403508ە ،تیۆری رۆژنامەگەریی دووبارە
( ،)3ژمارەی روپەلەكانی ( ،)97رێژەش ( )%17،017543ە.
سەروتار و دوا وتار وەك جارگەلێك رێژەی دووبارە ()2
ە و لە دوو الپەڕەش پێكدێت ،رێژەش���ی ()%0،3508771
دەكات .ه���ەواڵ و چاالكییەكانی س���ەندیكا دووبارە(،)12
و ( )12الپەڕەش���ی گرتووە ،رێژەش���ی ()%2،1052631
ە .وت���اری رۆژنامەگ���ەری ،دووب���ارە ( ،)1و ل���ە ()1دا،
رێژەكەشی ()%0،1754385ە .ژیانی رۆژنامەنووسان،
ل���ەم ژم���ارەدا ی���ەك ج���ار باڵوبووت���ەوە ،و ژمارەی
الپەڕە ( ،)3رێژەكەش���ی لە سەدا ()%0،5263157دایە.
ئیندێكس���ی رۆژنامەنووس���ی دووبارە ( ،)3ژمارەی
الپەڕەكان ( ،)106رێژەشی ()%18،596491ە .دیاری
ژمارە ،دووبارە( ،)5ژم���ارەی الپەڕەكانی ( )61الپەڕەیە
ورێژەكەش ( )%10،701754دەكات.
ئەوەی لەو خشتەیەدا بۆمان دەركەتووە ،ئەوەیە كە گۆڤاری
رۆژنامەڤانی زیاتر لە هەموو بوارەكانی دیكەی رۆژنامەگەری،
بایەخ و گرنگی بە بیاڤی مێژووی رۆژنامەگەری دایە ،هەروەها
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كەمترین بواریش كە گرنگی پێدابێت ،جگە لە (
نامە ،بروس���كە و راستكردنەوە) كە ناچنە ناو
قاڵبی تیۆرە رۆژنامەوانییەكان ،بواری وتاری
رەخن���ەی رۆژنامەگەریی���ە ،ئەم���ەش خۆی لە
خۆی���دا یەكێكە ل���ە كەموكوڕییەكان���ی ،چونكە
ئێمەی كورد ،بەتایبەت لەم سەردەمەدا زیاتر
پێویس���تیمان بە بواری تری وەك :لێكۆڵینەوە
تیۆریی���ەكان هەی���ە ،راس���تە ئ���ەم ب���وارە و
الیەنەكانی دیكەی رۆژنامەگەری فەرامۆش���ی
نەكردوون ،ب���ەاڵم بەرای لێكۆڵەر لە ئاس���تی
پێویستدا نین.
ئەنجام
لە كۆتایی ئەم لێكۆڵینەوەیەدا ،كە لەس���ەر
بنەماكان���ی زانس���تی ئەنجامدراوە ،گەیش���تین
ب���ە چەن���د ئەنجامێك،گرنگترینی���ان ئەمان���ەی
خوارەوەن:
1ـ رۆژنامەڤان���ی وەك گۆڤارێكی تایبەتمەندی
ب���واری رۆژنامەگ���ەری ،بایەخ���ی ب���ە هەموو
الیەنەكان���ی رۆژنامەنووس���ی داوە و هی���چ
بوارێكی فەرامۆش���ی نەك���ردووە ،بەاڵم زیاتر
گرنگ���ی ب���ە ب���واری مێ���ژووی داوە بەتایبەت
مێژووی رۆژنامەگەری كوردی ،س���ەرەڕایی
بایەخ و گرنگی بە رۆژنامەگەری نەتەوەكانی
دیكەی كوردستان نەمازە ( ئاسووری ،كلدانی،
سریانی و توركمانی).
2ـ گۆڤ���اری رۆژنامەڤان���ی ،ب���ە یەكێك���ە ل���ە
گۆڤارە هەرە چاكەكان���ی ئەمڕۆی كولتووری
رۆژنامەگەری كوردس���تانی دادەنرێت ،بەاڵم
تاوەكو ئێس���تا خاوەن هەیكەل���ی ئیداری نییە،
ئەمەش خۆی لەخۆیدا بە بۆش���اییەكی گەورە
لە ژیانی ئەم گۆڤارەدا دەژمێردرێت.
3ـ گۆڤاری (رۆژنامەڤانی) بە پێی شوناسەكەی
ك���ە لەس���ەر بەرگەكەی���دا هاتووە لە ئاس���تی
س���ێیەمدا خۆی دەبینێتەوە ،ب���ەاڵم نەیتوانیوە
پەیڕەوی ئەو شوناسە بكات ،كە ئەمرۆ وەك
پێوەرێك���ی جیهان���ی رێرەوی خ���ۆی گرتووە،
لەب���ەر ئەوەی هەندێ بابەت���ی باڵوكردۆتەوە،
ب���ۆ نموونە(:بەلگ���ەی رۆژنامەگ���ەری ،نام���ە،
بروس���كە) ،كە ئەمانە لە باڵوكراوەیەك دهێن
وەشاندن ،كە تایبەتمەندبێت ،بەاڵم بۆ ئاستێكی

مامناوەند،كە ئەویش خۆی لە ئاستی دووەمدا
دەبینێت���ەوە ،كەواتە ج���ۆرە تێكەلییەك لەگەڵ
ئاستی دووەم تێدا دەبینرێت.
پێشنیار و راسپاردەكان
ل���ە دەرئەنجامی ئەم لێكۆڵینەوەدا ،زۆرێك
ل���ە كارە چاك و داهێنەرانە بۆمان دەركەوتن،
هەروەها س���ەرەڕای ئەمان���ەش كەموكوڕیش
روون و ئاشكرابوون ،ئەمەش سروشتی گشت
لێكۆڵینەوەكانە ،لە بواری زانستیدا ،بە كارێكی
ئاس���ایی دادەنرێت ،بۆیە بە پێویست دەزانین
هەندێ پێشنیار و راسپارە بخەینەڕوو:
1ـ هەوڵبدرێ���ت هەم���وو ئ���ەو رۆژنام���ە و
گۆڤ���ار و باڵوكراوانەی ك���ە لە دوای راپەڕین
دەرچوون���ە ،كۆبكرێنەوە و ب���ەرگ بكرێن ،بۆ
ئەوەی بەش���ێوەیەكی ئاس���ان ،نووس���ەران و
ڵێكۆڵ���ەران بتوانن بە دەس���ت بهێن���ن .چونكە
گەڕان بە دوایاندا كارێكی زەحمەتە ،هەروەها
زۆربەی���ان دیار نین یان ونبوونە ،بە راس���تی
ئەم كارە هەنگاوێكی گەورە و پیرۆزە ،چونكە
خزمەت ب���ە ب���واری رۆژنامەگ���ەری كوردی
دەكات.
2ـ كات���ێ رۆژنام���ە ی���ان گۆڤارێك مۆڵەتی
دەرچوونی پێدەدرێت ،پێویس���تە لەس���ەر ئەو
باڵوكراوان���ە پالنێك بۆ خۆیان دابنێن ،چونكە
پالن مەرج���ی س���ەركەوتنیەتی ،بۆیە زۆرێك
ل���ە رۆژنامە و باڵوكراوەكان پالن و هەیكەلی
ئیداری���ان نیی���ە ،ژب���ەر هندێ���ژی نەتوان���راوە
ب���ە ش���ێۆەیەكی رێكوپێ���ك و س���ەركەوتوانە
رۆژنامەكە یاخود گۆڤارەكە دەربكرێت ،لەبەر
ئەوە دەبینین باڵوكراوەكان تووشی هەڵبەزین
و دابەزین دەبن و هەر یەكەیان لە ژێر چەندین
پێناس���ە و لۆگ���ۆی جی���اواز باڵودەكرێن���ەوە،
س���ەرەڕای الوازی و لە دەستدانی شوناسی،
ب���ە رای لێكۆڵ���ەر ئەم���ەش لەگ���ەڵ یاس���ا و
رێساكانی ئەم سەردەمەی ئێستای دەركردنی
رۆژنامەگەری ناگۆنجێت.
3ـ نەبوون���ی رێنووس���ێكی یەكگرت���ووی
ك���وردی لە نێو رۆژنام���ە و باڵوكراوەكان بە
دیدەكرێ���ت ،ئەگەرچ���ی ئێمەی ك���ورد تاوەكو
ئێس���تا زمانێك���ی یەكگرتوومان نیی���ە ،نەبادە
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رێن���ووس ،گ���ەر زمان���ی یەكگرت���وو كارێكی
ئەستەم بێت ،بەاڵم یەككردنی رێنووس كارێكی
ئاس���انە .جا وەك پێشنیارێك دەخەمەڕوو ،كە
گشت دەزگاكانی راگەیاندن و باڵوكراوەكانی
كوردس���تان پەیڕەوی یەك رێنووسی كوردی
بكەن.
4ـ گرنگ���ی زیات���ر ب���ە رۆژنامەگ���ەری
(ئاب���ووری ،تەندروس���تی و رۆژنامەگ���ەری)
بدرێ���ت ،چونك���ە كوردس���تان بەتایب���ەت لەم
س���ەردەمەدا ،پێویستی بەم بوارە هەیە ،لەبەر
ئەوەی ئەم بیاڤانە بناغەی بەرەوپێشچوون و
گەشەسەندنی هەر واڵتێك و كۆمەڵگایەكن.
5ـ نەبوون���ی هەیكەل���ی ئی���داری گۆڤ���اری
(رۆژنامەڤان���ی) و دوات���ر (رۆژنامەن���ووس)،
واتە نە بوونی پ�ل�ان ئەمەش كەموكوڕییەكی
حاش���ا هەلنەگری گۆڤارەكەی���ە ،بەتایبەت لەم
س���ەردەمەدا ،ك���ە بە س���ەردەمی جیهانیبوون
و تەكنەلۆژیا ناس���راوە ،بۆیە پێش���نیار دەكەم

گرنگی زیات���ر بەم گۆڤارە بدرێت ،و هەیكەلی
ئی���داری تایب���ەت بە خۆی هەبێ���ت ،بۆ ئەوەی
باڵوك���راوەی دیك���ەی تابیەتمەن���دی وردت���ر
ل���ە ب���ارەی الیەنەكان���ی ت���ری رۆژنامەگەری
باڵوبكرێنەوە ،تاوەكو خزمەتێكی بێ هەمپا بە
بواری رۆژنامەگەری كوردی بكرێت.
6ـ گۆڤاری (رۆژنامەڤانی) ،زێدەتر بایەخی
ب���ە ب���واری مێ���ژووی رۆژنامەگ���ەری داوە،
ئەم���ەش وایك���ردووە بوارەكان���ی دیكە كەمتر
گرنگ���ی پێبدرێت ،لەبەر ئەوە پێش���نیار دەكەم
لەم���ەو دوا گۆڤ���اری (رۆژنامەن���ووس) ك���ە
تەواوك���ەری (رۆژنامەڤانی)ی���ە ،زیاتر گرنگی
و بەه���ا ب���ە لێكۆڵین���ەوەی رۆژنامەگ���ەری و
تیۆرییەكان بدرێ���ت ،چونكە ئێمەی كورد لەم
چەرخەدا پێویستیمان بەم الیەنە هەیە.

• چاوپێكەوتن لەگەڵ بەرێزان:

1ـ دكتۆر حەبیب كەركوكی ،لە رۆژی(. 2009/11/21هەولێر)
2ـ م.حامد محمد ،لە رۆژی(.2009/11/21هەولێر)
3ـ محەمەد ساڵح پێندرۆیی ،لە رۆژی( .2009/11/20هەولێر)
4ـ مومتازحەیدەری ،رۆژی ( .2010/ 3/ 5هەولێر)
5ـ مامۆستا عەبدوڵاڵ زەنگەنە ،رۆژی  2010/ 3/16وە
لە رۆژی(. 2010/ 3/2 21هەولێر)
7ـ ئەكەد مراد ،لە رۆژی(.2010/ 3/24 21هەولێر)

پەراوێزەكان:

 -1بڕوانە :الپەڕەی یەكەمی ،ژمارەی () 1ی رۆژنامەڤانی.
 -2فەرهاد عەونی ،راپۆرتی گش���تیی ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان بۆ كۆنگرەی گشتیی
رۆژنامەنووسانی كوردستان ،گۆڤار :رۆژنامەنووس ،ژمارە ،1 :هەولێر ،2004 ،ل.33
 -3چاوپێكەوتن لەگەڵ نووس���ەری و رۆژنامەنووس مومتاز حەیدەری ،لە ش���وێنی نیش���تەجێبوونی3/ 5 ،
.2010/
(*)بڕوانە :پاشكۆی ژمارە19 (:ـ.)20
 -4س���ەاڵم عومەر ،دیمانە لەگەڵ مومتاز حەیدەری ،گۆڤار ،K21 :ژمارە2( :ـ ،)3هەولێر ،2008 ،ل ،564بەاڵم
ئەوەی ش���ایانی باس���ە ئەم دیمانەیە بۆ جاری یەكەم لە رۆژنامەی رێگای كوردس���تان باڵوبۆتەوە ،وەك لە
گۆڤارەكەدا ئاماژەی بۆ كراوە.
 -5چاوپێكەوتن لەگەڵ رۆژنامەنووس عەبدوڵاڵ زەنگەنە ،لە رۆژی .2010/ 3/16
** مومتاز حەیدەری دەڵێ :دەبێ لە مەیدانی ژیانی رۆژنامەنووس���ی ناوێك بنووس���رێ ئەویش پیاوی گەورەی
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كورد (شەوكەت شێخ یەزدین)ە ،كە پاڵپشتی گەورەی رۆژنامەڤانی بوو ،كاتێ كە تەنگاو دەبووین ،پێویستمان
بە پارە هەبووایە من نامەیەكم بۆی دەنووس���ی و رۆژی دواتر وەاڵمی دەداینەوە ،پارەكەمان وەردەگرت ،منیش
پارەكەم دەخس���تە بەر دەس���ت برادەران ،دەمگووت ئەم���ە پارەكەیە ،كاك ش���ەوكەت ناردوویەتی بۆ گۆڤاری
رۆژنامەڤانی ،بۆیە پێویست دەكات لە ژیانی رۆژنامەگەری كوردی ناوی بنووسرێت.
 -6هەمان سەرچاوەی پێشوو.
 -7هەمان سەرچاوەی پێشوو.
 -8چاوپێكەوتن لەگەڵ ئەكەد مراد ،لە رۆژی .2010/ 3/24
*** تەنی���ا ئەوەی لێكۆڵەر بزانێ لەم رۆژگارەدا ،گۆڤاری (( ،k21كە لەالیەن مومتاز حەیدەری باڵودەكرێتەوە،
وەك لەس���ەر بەرگەكەی نووس���راوە (تاكە گۆڤارە بێ بودجەیە ،بێ بارەگای���ە) .جگە لەوەش لە دەمی خودی
حەیدەری ئەم وتەیەم بیستم ،كاتی بۆ چاوپێكەوتن سەبارەت بە گۆڤاری رۆژنامەڤانی سەردانم كردبوو.
 -9چاوپێكەوتن لەگەڵ نووسەری و رۆژنامەنووس مومتاز حەیدەری ،لە رۆژی .2010/ 3/ 5
 -10فەرهاد عەونی( ،دیاریی ژمارە)ی پێشووم خوێندەوە ،گۆڤار :رۆژنامەنووس ،ژمارە ،18 :هەولێر ،پایزی
 ،2009ل.171
**** پێم باش���تربوو گووتبان باشووری كوردستانی ،چونكە لە باش���وور دوو شێوە زاری سەرەكی (كرمانجی
سەروو و خواروو) هەیە ،كەواتە گۆڤارەكە تەنیا تابیەت نەبوو بە شێوە زاری خواروو.
 -11چاوپێكەوتن لەگەڵ نووس���ەری و رۆژنامەنووس مومتاز حەیدەریس���ەرچاوەی پێش���وو .هەروەها بڕوانە:
مومتاز حەیدەری ،ئەم گۆڤارە ،بۆ لە دایك بوو؟! ،گۆڤار ،k21 :ژمارە ،)1( :هەولێر ،2008 ،ل.281
 -12چاوپێكەوتن لەگەڵ رۆژنامەنووس عەبدوڵاڵ زەنگەنە ،لە رۆژی .2010/ 3/2
***** بۆ زیاتر زانیاری ،بڕوانە :ژمارە یەكی گۆڤاری رۆژنامەنووس ،ل 5و .34
 )2( -13هەمان سەرچاوەی پێشوو.
 -14عەبدوڵاڵ زەنگەنە (لە جیاتی دەس���تەی نووس���ەران) ،بەڕێزان ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردستان ،گۆڤاری :رۆژنامەنووس ،ژمارە ،2004/ 4/ 22 ،1 :هەولێر ،ل.5
 -15چاوپێكەوتن لەگەڵ رۆژنامەنووس عەبدوڵاڵ زەنگەنە ،سەرچاوەی پێشوو.
 -16عەبدوڵاڵ زەنگەنە(لە جیاتی دەستەی نووسەران) ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،هەمان الپەڕە.
****** ئەگەرچی س���ەبارەت بەمە بابەتێك لە ژێر ناوی» بەڕێزان ئەنجوومەنی س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردس���تان» ،لە ژمارەی()1ی گۆڤاری رۆژنامەنووس ،2004/ 4/ 22 ،،هەولێر ،ل 5خس���تووتەڕوو ،بەاڵم لە
چاوپێكەوتنێكی ،كە لێكۆڵەر لەگەڵ عەبدوڵاڵ زەنگەنە لە رێكەوتی  ،2010/ 3/2وتی ئەوەی لە رۆژنامەنووساندا
هاتووە راس���تی مەسەلەكە نییە ،بەڵكو ئەم ناونیشیانە هەر پێشنیازی خۆمان بوو ،دوای پرس و راگۆڕینەوە
لەگەڵ چەند رۆژنامەنووس���ێك و ش���ارەزای زمان ناوەكەیمان هەڵبژاردبوو .لە رۆژنامەنووسدا(مەبەس���ت لە
ژمارە ()1ی گۆڤاری رۆژنامەنووس)ە ،وامان نیش���انداوە كە پێشنیازی ناوی گۆڕینەكە هی (سكرتێری نووسین)
ی گۆڤارەكەمان بووبێت ،بەاڵم لە راس���تیدا وەكو چۆن بۆت باس دەكەم ئاوەهابووە ،تاوەكو ئەمڕۆكەش هیچ
گرفتێكمان لەم بارەوە نەهاتۆتە پێش و ناوەكە وەكو ناوێكی س���ەربەخۆ چۆتە ناو مێژووی رۆژنامەنووس���ی
كوردی ،بەاڵم لە هەموو حاڵەتێكدا جێگرەوە و میراتگری هەردوو گۆڤاری (رۆژنامەنووس���ان) و(رۆژنامەڤانی)
یە.
 -17چاوپێكەوتن لەگەڵ رۆژنامەنووس عەبدوڵاڵ زەنگەنە ،سەرچاوەی پێشوو.
 -18عەبدوڵ�ڵ�ا زەنگەنە ،با (رۆژنامەنووس) لە خزمەت���ی (رۆژنامەنووس)دا بێت!! ،گۆڤاری :رۆژنامەنووس،
ژمارە ،2004/ 4/ 22 ،1 :هەولێر ،ل.4
 -19هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.4
 -20رۆژنامەڤانی ،هەندێ ،لە دیكۆمێنتەكانی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان ،گۆڤار :رۆژنامەڤانی،
ژمارە ،1:هەولێر ،2000/ 2/22 ،ل.189
 -21چاوپێكەوتن لەگەڵ رۆژنامەنووس عەبدوڵاڵ زەنگەنە ،سەرچاوەی پێشوو.2010/ 3/2 ،
 -22هەمان سەرچاوەی پێشوو.
 -23هەمان سەرچاوەی پێشوو.
 -24هەمان سەرچاوەی پێشوو.
 -25هەمان سەرچاوەی پێشوو.
 -26چاوپێكەوتن لەگەڵ نووسەری و رۆژنامەنووس مومتاز حەیدەری ،سەرچاوەی پێشوو .
 -27هەمان سەرچاوە پێشوو.
***** گۆڤاری رۆژنامەڤانی لە زۆربەی ژمارەكانی ژمارەیەك یان چەند دانەیەك لەو گۆڤارا دانسقانەی كوردی،
ك���ە بە درێژایی دیرۆكی رۆژنامەگەری كوردی بە ناوی دی���اری ژمارە باڵوی دەكردنەوە .كە لێكۆڵەر بە كارێكی
پیرۆز دەزانێ ،چونكە ئەو ژمارانە لەوانەیە لە بەردەستی ڵێكۆلەران نەكەون ،بۆیە ئەمە كارئاسانییەكی باش
دەكات بۆیان ،تاوەكو بتوانن زیاتر خزمەتی بواری رۆژنامەگەری كوردی پێی بكەن.
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دەنگی خوێندكارانی كوردستان
گۆڤاری كۆمەڵەی خوێندكارانی كوردستان لە دەرەوەی واڵت

نەوزاد عەلی ئەحمەد -سوید

سەرەتا
ل���ە درێ���ژەی ئ���ەو كار و بەرهەم���ەی ،ك���ە چەند س���اڵێكە
سەرچاوەی بۆ كۆدەكەمەوە ،بریتیە لە خستنە ڕووی مێژووی
رێكخراوە خوێندكارییە كورد و كوردستانییەكان لە دەرەوەی
واڵت ،لەو رووەوە س���ەدان الپ���ەڕەم كۆكردۆتەوە ،كە بریتین
لە بەرهەمی چەندان كۆمەڵە و رێكخراوی خوێندكاریی .دیارە
لەو رووەوە تا ئێس���تا چەند نووسین و بەرهەمێكم پێشكەش
ب���ە كتێبخان���ەی ك���وردی كردووە .ل���ە دوو س���اڵی رابردوودا
كاتێك���ی كورتی ژیان���ی رۆژانە و هەفتان���ەم تەرخان كردووە
بۆ خۆئامادەكردن بۆ نووس���ینی كتێبێكی تا ئاستێك ئەكادیمی
س���ەبارەت بە مێژووی «كۆمەڵەی خوێندكارانی كوردس���تان
لەدەرەوەی واڵت -ئەكسا .»1988 -1975
بە گوێ���رەی ئەو رەشنووس���انەی كارم لەس���ەر كردوون
ج���ۆرە قەڵەباڵغیەك���م دروس���ت ك���ردووە و لەوەدەچێ���ت ئەو
بەرهەم���ە بەمزووانە خۆی نەداتەدەس���ت ،بۆیە بڕیارمداوە بە
گوێرەی دەرفەت ناوە ناوە رەشنووس���ی چەند پەڕەكاغەزێك
باڵوبكەم���ەوە .ئ���ەم نووس���ینەی ئێستاش���م رەشنووس���ی
بەرهەمێك���ی رێكخ���راوی ناوب���راوە .كۆمەڵ���ەی خوێندكارانی
كوردستان لەدەرەوەی واڵت -ئەكسا ،یەكێك بوو لە چاالكترین
رێكخ���راوی خوێندكاران���ی كورد لە دەرەوەی واڵت لە س���اڵی
 1975ت���ا  ،1988ك���ە خاوەنی دەی���ان كاری رۆژنامەگەریی و
هەروەها خاوەنی سەدان چاالكی دیكەیشە.
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دەنگی خوێندكارانی كوردستان
لەژێ���ر ناوی گۆڤارەكەدا «دەنگی خوێندكارانی كوردس���تان»
نووس���راوە« ،گۆڤ���اری كۆمەڵ���ەی خوێندكاران���ی
كوردستانە لە دەرەوەی واڵت» ئەم گۆڤارە زیاتر
وەك گۆڤارێك���ی خوێندكارانە خۆی ناس���اندووە.
ل���ە ژمارەدا بابەتێك باڵوبۆتەوە بە ناوونیش���انی
«ئ���ەم گۆڤارە بۆچی -وتاری ژمارە» و ئیمزای
«دەس���تەی نووس���ەران»ی لەس���ەر داندراوە،
ك���ە ئەم���ە دەق���ی وتارەكەیە« ،ئ���ەوە ژمارەی
یەكەم���ی گۆڤارەكەتان» دەنگ���ی خوێندكارانی
كوردس���تان» دەخەین���ە بەردەس���تتان ،ك���ە
هیواداری���ن ببێت���ە جێ���گای ب���اوەڕی هەموو
خوێندكاران���ی كوردس���تان وەبەج���ۆش و
خرۆش���ەوە ه���اوكاری لەگ���ەڵ بك���ەن و
ب���ە بەرهەم���ە رەنگینەكانی���ان بەش���داری
تی���ادا بك���ەن ،بەو مەبەس���تە ،ك���ە پەرە بە
گۆڤارەك���ە ب���دەن و ب���ەرەو پێش���ەوەی
بەرن ،بۆ خزمەتی تەواوی بزووتنەوەی
خوێندكاران���ی كوردس���تان لە دەرەوەی
واڵت و گەیاندن���ی دەنگ���ی زواڵڵ���ی
گەلەكەم���ان و ناس���اندنی كەلت���وور و
كەلەپوری بە گەالنی جیهان.
كۆمەڵەم���ان كۆمەڵەی خوێندكارانی كوردس���تان لەدەرەوەی
واڵت هەمیش���ە ل���ە ریزەكانی پێش���ەوە خەباتی ك���ردوە بۆ یەك
خس���تنی ریزەكان���ی خوێندكارانی كوردس���تان و لەس���ەر هەمان
رێ بەردەوام دەبێ ،كۆمەڵەمان هەمیش���ە دەستپێشخەری خۆی
ك���ردووە لەم بارەوە ،چونكە ل���ەو باوەڕەداین كە لە یەك بووندا
هێز و توانا و بڕوا بەدی دەكرێ و لە ویس���ت و خواس���تەكانمان
زیات���ر نزیكم���ان دەكاتەوە ،ئەوەب���وو پاش ه���ەوڵ و تەقەاڵیەكی
زۆر توان���را ل���ە مانگ���ی ئاب���ی 1982دا ل���ە ش���اری فرانكف���ورت
كۆنگ���رەی یەكگرت���ووی كۆمەڵەم���ان پێك بێت كە تی���ادا هەردوو
باڵەك���ەی كۆمەڵەی خوێندكارانی كوردس���تان لە دەرەوەی واڵت
یەكی���ان گرتەوە ،ئەوەی جێگ���ەی داخە كە هەوڵ تەقەاڵكانمان بۆ
یەكگرتنەوەی تەواوی كۆمەڵە خوێندكارییە پێشكەوتووخوازەكانی
كورد و كوردستانی هەتا ئێستە نەهاتۆتەدی ،تا لەم كاتە ناسكەدا،
ك���ە كوردس���تان ل���ە هەم���وو الیەك���ەوە كەوتۆتە ژێ���ر پەالماری
ئیمپریالیزم و رژیمە رەگەزپەرس���ت و رەفتار فاشیس���تەكان ،كە
بە هەموو ش���ێوەیەك هەوڵ و تەقەاڵی لەناوبردن و تواندنەوەی
گەل���ی كوردمان ئ���ەدەن ،ئەركێك���ی مێژوویی خۆی بەس���ەرمان
ئەچەس���پێنێ ،ك���ەناكۆكیەكانمان لە بیربەرین���ەوە و مەچەكی لێ
هەڵماڵی���ن بۆ گەیش���تنە ئامانجەكانمان لە یەكگرتن���ەوەی كۆمەڵە
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خوێندكاریی���ە پێش���كەوتووخوازەكانی كوردی و كوردس���تانی لە
دەرەوەی واڵت.
هەر وەك ئاشكرایە ئەم كارە زۆر ئاسان نیە و
ناتوانرێ بە دانیش���تنێك و بەدوو دانیشتن بەسەر
هەم���وو ئ���ەو گیروگرفتیان���ەدا زاڵ بی���ن ،كە دێنە
رێمان ،بەڵكو پێویس���تیمان بە جۆرەها دانیش���تن
و لێكۆڵین���ەوە و گفتوگ���ۆ هەیە ،ئێم���ە دەبێ لەو
روانگەوە بۆ مەس���ەلەكە بچین كە ئەو خااڵنەی
ل���ە یەكم���ان نزی���ك دەكەن���ەوە زۆرت���رن لەو
خااڵن���ەی لەیەكم���ان دوور دەكەنەوەوە دەبێ
هەوڵدانەكەم���ان بۆ یەكگرتنەوەی كۆمەڵەكان
لەس���ەر بناغەیەك���ی پۆاڵیی���ن و پتەوب���ێ كە
كۆمەڵەی یەكگرتوو پرنسیپە سەرەكیەكانی
خۆی لەدەس نەدا ،كە خۆی لە كوردستانی،
دیموكرات���ی ،پێش���كەوتووخوازی و
س���ەربەخۆیی دەبین���ێ ،ئەگین���ا ئ���ەو
یەكگرتنەوەیە هەر ب���ە مردوویی لەدایك
دەبێ».
ئەوەندەی پرس���م كردووە ،ئەوانەی
ئەم گۆڤارەی���ان بەڕێوەبردووە بریتین
ل���ە ،د.كەم���ال فوئاد ،س���ەاڵح رەش���ید،
عەبدولموئمی���ن دەش���تی و ل���ە ژمارەكان���ی
بەرایش���دا چەن���د برادەرێك ل���ە ئەندامانی پارتی سۆسیالیس���تی
كوردس���تانی توركیا سەرپەرش���تی بەش���ی كرمانجی س���ەرووی
گۆڤارەكەیان كردووە.
ل���ە ب���اری فۆڕم���دا ،زۆرب���ەی ژمارەكان���ی ئ���ەم بەرهەمە لە
فۆڕمی گۆڤاردایە ،ئەگەرچ���ی چەند ژمارەیەكی لە قاڵبی گۆڤاردا
چۆت���ەدەرەوە و دەكرێ���ت ل���ە خان���ەی باڵوك���راوەدا دابندرێ���ت.
دیزاینی تەواوی ژمارەكان سادەیە ،بەاڵم هونەركاری تێداكراوە.
لەوەدەچێت ،بۆ تایپی بابەتەكان ماشێنی تایپی دەستی و برازەری
كارەبای���ی بەكارهێنرابێ���ت و پاش���ان بەرۆنی���ۆ ی���ان ب���ە ئامێری
فۆتۆكۆپی ژم���ارەی لەبەرگیرابێتەوە .گرنگ���ی بە باڵوكردنەوەی
وێن���ەداوە و ل���ە بەرگی ئ���ەو ژمارانەی كە لە فۆڕم���ی گۆڤاردان
وێنەی مێژوویی و سەرنجڕاكێشەر داندراون.
ناوەڕۆك���ی گۆڤارەك���ە ،وەك هەر بەرهەمێك���ی ئەوێ رۆژێی
ئۆپۆزس���یۆنی كوردی و كوردس���تانی نەیتوانیوە خۆی لە ژیانی
حزب���ی و سیاس���ی دوورەپەرێ���ز بگرێ���ت ،بەڵك���و ل���ە زۆرب���ەی
ه���ەرەزۆری بابەتەكان���دا ئەوەن���دەی گرنگ���ی بە ژیانی سیاس���ی
و حزب���ی دراوە ،نی���و بەق���ەد ئەم���ە الی بەالی خەباتی پیش���ەیی
خوێندكاریی نەكراوەتەوە .زمانی گۆڤارەكە دوورە لە ناوزڕاندن
و س���ەنگەربەندی بۆ الیەنێك لە الیەنە حزبییە كوردس���تانییەكان.
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هەروەها گرنگی بە باڵوكردنەوەی بابەتی رۆش���نبیری و ئەدەبی
و هونەریش داوە.
بە گوێرەی ئەو زانیارییانەی كۆمكردۆتەوە تەنیا
 9ژم���ارە لەم گۆڤارە دەرچووە ،ك���ە لە بەرگدایە،
چونكە یەكێك لە بەرگەكان جمكەژمارەیە .ئەوەی
زیات���ر كارەك���ەی ئاڵۆزت���ر ك���ردووم زۆرب���ەی
س���اڵەكان زنجی���رەی ژمارەكان���ی گۆڤارەك���ە لە
ژمارە دەستی پێكردۆتەوە!
ئیندێكسی ژمارەكان
بۆ ئەوەی زانیاری وردترمان سەبارەت بە
ناوەڕۆكی گۆڤارەكە هەبێت ئەمە ئیندێكس���ی
ژمارەكانی گۆڤاری ناوبراوە.
ژمارە ،كانوونی دووەمی س���اڵی ،1983
بەرامبەر ب���ە بەفرانباری 2682ی كوردی،
 28الپەڕەیە .قەبارە 5،بە 3،سم .بەرگدارە
و بۆ بەرگ رەنگی سوور و رەش و سپی
بەكارهێنراوە.
بەشی پیتی التینی:
 گۆتەری ژمارێ پێویسبینا یەكێتیا خوەندەكارێن كوردستان لدەرڤای وەالت
 رۆژا ب قەدر؛  22چلەیێ پاشین ساال 1946 ئاگرێ رۆژهالتا ناڤین كۆچاویا هەڤالەك ئەكسا «پەرویز» چەند كریارێن بەعسێن فاشیست ل ناڤچەشنگار  60سالیا ئاڤاكرنە یەكیتیا سۆڤیەتیستانی هاتە پیرۆزكرن گەلێ كورد مێرانە دبەل كوردستانا ئیران چەند رێز ل سەر كوردێن ئیزدی فیلمی رێ و كوردستانا توركیا رەوش���ا كوردس���تانێ و رۆژهالتەناڤین ،كۆمیت���ە بەڕیوەبەریگشتی كۆمەال خویندكارێن كوردستان ل دەرڤای وەالت.
بەشی پیتی عەرەبی:
 بۆچی هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر لبنان دەستی پێكرد ،دانا گەشتێك لە نێو زەنگەوە بۆ بۆكان !..سەالم محەمەد پاشەڕۆژی دیناسۆر ،بەشیر مشیر بیرەوەری شەهیدێكی قارەمان ،فاتح وتەی ژمارە ،دەستەی نووسەرانژمارە  24-23زستانی 2011
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ژمارە ،مارت���ی  ،1983بەرامبەر «نەورۆز»
خاكەلێوی 2683ی كوردی 60 ،الپەڕەیە ،هەمان
قەب���ارەی ژم���ارەی هەی���ە .بەرگەكەش���ی وەك
بەرگی ژمارەیەك -ە
 وتاری ژمارە .نەورۆز پیرۆزبێت دەنگوباسی كوردستان بیرەوەری  5س���اڵەی ش���ەهید ئارام «بەپیتیالتینی»
 چاالكییەكان���ی كۆمیتەی بەڕێوەبەری گش���تی،شتێك دەربارەی كورد لە تەلەفزیۆنی مۆسكۆدا
«بەپیتی التینی»
 چەن���د كورتەیەك���ی مێژووی���ی ل���ە نێ���وانپەیوەندییەكانی هەردوو گەلی كورد و تورك
 گفتوگۆی���ەك لەگ���ەڵ یەلم���اس جون���ی یدەرهێنەری فیلمی رێگا «بەپیتی التینی»
 شیرین« ..چیڕۆك» رەوشی ئەمریكا «بەپیتی التینی».. مام فەتاح و دووشەش« .چیڕۆك» ،نەبەز كاروباری رێكخستنی ئێمە «بەپیتی التینی» لە یادی جەژنی ئافرەتانی جیهاندا ئافرەتی ئێمە« .شیعر» كوردستانە واڵتەكەم« .شیعر» باسێك دەربارەی خەباتی گەالنی چەوساوە صەدام و ئاشتی ئیسرائیل راهێن���ان ب���ۆ فێربوونی نووس���ینی كوردی بەئەلف و بێی التینی.
ژمارە ،1983 ،بەرامبەر بە پوشپەڕی 2683ی
ك���وردی 64 ،الپەڕەیە ،هەمان قەبارەی ژمارەی
هەیە .بەرگەكەشی وەك بەرگی ژمارەیەك -ە
بە پیتی عەرەبی،
 وتەی ژمارە ..دەستەی نووسەران خەبات���ی راس���تەقینەی ئ���ەو قۆناغەمان دەبێچۆن بێ .عبدالمۆمن دەشتی
 خەیاڵیان خاوە ،چیڕۆك .نەبەز چاالكییەكانی ئەكسا هێرشی جونتای فاش���ی بۆ سەر كوردستانیعیراق .دانا
 پیاوێكی بەكرێگیراوی عیراقی دوو هۆنراوە .محەمەد بەدری -نیشتمانی لەخاچ دراوم .زۆزك
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 گەشتی شیعر ،ب .ب .كوردستان گەر دەتەوێ بزانی كێم ،یاسین وەرزێر چاوپێكەوتنی ئەكسا لەگەڵ Angel Colom بەعسی فاشیست لە نێوان رەفتار و كردەوەدا.نزار خەیالنی
 بانگەوازێ���ك .دەفت���ەری سیاس���ی كۆمیت���ەیناوندێت���ی پارت���ی سۆسیالیس���تی كوردس���تانی
توركیا
 راهێن���ان ب���ۆ فێربوونی نووس���ینی كوردی بەالتینی
بە پیتی التینی؛
 رۆژین بوری و بانگامە.  5ساڵەی شۆڕشی ئەفغانستان.. ه���ەر گەلێ���ك گەلێكی دیك���ە بچەوس���ێنێتەوەسەربەست نیە
 لە زیندانی فاشیستی توركیادا لە ئەمریكای التینی چی روودەدات هۆنراوە هەفت���ەی هاوكاری گەلی كوردس���تان و گەلیكەتەلۆنیا لە بەرشلۆنە
ژمارە  ،2تشرینی دووەم و كانوونی یەكەمی
 18 ،1983الپەڕەی���ە ،قەب���ارە 5،بەس���م .تەواوی
ژمارەكە بە پیتی عەرەبییە ،تەنیا چوار بروسك ە
ب���ە پیت���ی التین���ی باڵوكراونەت���ەوە .زۆرب���ەی
بابەتەكانی ئ���ەم ژمارەیە تایبەت���ن بە كۆنگرەی
24ی كۆمەڵ���ەی خوێندكاران���ی كوردس���تان ل���ە
دەرەوەی واڵت «ئەكسا».
 س���ەروتار ،كۆنگ���رەی كۆمەڵ���ە و گرنگیەت���یگۆڤارەكەمان
 كۆنگرەیەكی جیهانی دەربارەی كورد س���ەركەوتوتر ب���ێ شۆڕش���ی گەل���ەقارەمانەكەمان
 گۆش���ەی پیش���ەیی؛ رێكخ���راوی پیش���ەییدیموكراتی و مەسەلەی سەربەخۆیی .كەریم .ع
 بیری سەربەس���ت؛ بزوتنەوەی خوێندكاری وچەند هەڵەیەكی كوشندە .هەڵكەوت
 بەڵگەنامە؛ كورتەیەك دەربارەی كۆنگرەی 24هەم.
 ئەدەب؛ چارەنوس ،كورتەچیڕۆك ،نەجمەدینكەریمی

دەنگی خوێندكارانی كوردستان...

 رازی پێش���مەرگەیەك ،ش���یعر ،كام���ەرانمحەمەد
 لە گۆرانیەكانی ناو پێشمەرگە ،دلێر رەشید لەوتەكانی شەهید ئارام ئاشتی جیهانی ،چۆن؟ .ك -بلێسە..ژم���ارە ،مارس -نیس���ان 12 ،1984 ،الپەڕە،
قەب���ارە 23،5 ،بەس���م .ب���ۆ الپ���ەڕە و دواالپەڕە
س���ەرەڕای رەنگ���ی رەش و س���پی رەنگ���ی
س���ووریش بەكارهێن���راوە .ت���ەواوی بابەتەكان
بەپیتی عەرەبین.
 سەروتار؛ نەورۆزێكی تر ناڕەزای���ی لە كردەوەكانی رژیمی فاشیس���تیتوركیا هەموو واڵتانی ئەوروپای گرتوەتەوە
 كۆڕی جیوپۆلیتیك لەسەر كوردستان راپۆرت���ی كوردس���تان ،كوردس���تانی توركیا،كوردستانی ئیران ،كوردستانی عیراق
 ئەندام بوون بەناو یان بەكردەوە .سكااڵ ئامانج���ی بەڵێنەكانی رژیم���ی بەعس بۆ گەلیكورد
 خەبات���ی ئافرەت���ان؛ دژی چەوس���اندنەوەیكۆمەاڵیەتی و چینایەتی .هەڵۆ
 پرسیارێكی بەجێ .كوردێكی بەپەرۆش بۆچ رۆژنامەكانمان لە ئاس���تی پێویستیدانین.رەنج
 ماف���ی م���رۆڤ لە واڵتان���ی الی ئێم���ەدا چۆندەپارێزرێت
 هێن���دێ ل���ە چاالك���ی لقەكان���ی كۆمەڵەمان لەنەورۆز
ژم���ارە ،ئای���ار و حوزەیران���ی 16 ،1984
الپەڕە ،قەبارە بەس���م .تەواوی بابەتەكان بەپیتی
عەرەبین.
 سەروتار؛ خوێندكارانی كوردستان قارەمانانەرووب���ەڕووی بەع���س دەبن���ەوە .دەس���تەی
نووسەران
 گفتوگۆیەك لەگەڵ هەڤاڵ گادانی خومەینی و سەدام شارەكان وێران دەكەن كۆنگرەی  -25ەم و خۆئامادەكردن .هەڵۆ ت���ا خوێن���ی ش���ەهیدانی ق���ەاڵدزێ و هەڵەبجەبەفیڕۆ نەڕوات
 -ب���اری كەمایەتی���ە نەتەوایەتیەكانی ئەوروپای

رۆژئاوا
 كۆڕی جیۆپۆلیتیكی كوردس���تان كارەكانی بەسەركەوتوانە ئەنجام ئەدات
 مافی مرۆڤ كێش���ەی خوێن���دكاران و كرێكارانی بێگانە لەئەروپای رۆژئاوادا .ئاوارە
 ی���ادی راپەڕین���ە مێژووییەك���ەی 1ی ئای���ار وخەباتی كرێكاران .هیوا
 راستی هەڕەشەی ئیمپریالیزم بۆسەر ناوچەیخەلیج
 بزوتنەوەی كرێكارانی واڵتانی سەرمایەدار بەچ قۆناغێكدا تێ ئەپەڕێت
 دەربارەی مێژوو .لە كتێبی «مێژوو»ی دكتۆركەمال مەزهەر وەرگیراوە
 خەباتی گەلی ئەرمەن دژی رژیمی توركیا تیشكێك لە شەوەزەنگدا .نەریمانژمارە ،س���اڵی  32 ،1985الپەڕە ،قەبارە بەس���م.
بەرگ���دارە .زۆرترین بابەتەكانی ئەم ژمارەیە بۆ
كۆنگرەی كۆمەڵەی خوێندكارانی كوردستان لە
دەرەوەی واڵت «ئەكسا» تەرخانكراوە.
 راپۆرتی ئەكسا بۆ لیژنەی مافی مرۆڤ بە یادی كۆماری مەهاباد یەلماز گۆنای دژایەتی چۆن دەكرێ؟ خەباتی گەلی شیلی هاوكاری عیراق و توركیا بۆچی .؟ راپۆرتی كۆنگرەمان و كوردستانی عیراق گرنگی پاراستنی كولتوری نەتەوایەتی پەیامی حزبی دیموكراتی كوردستانی ئیران راپۆرتی یەكێتی نیشتمانی كوردستان.. پەیام���ی س���ازمانی كوردس���تانی حزب���یكۆمۆنیستی ئیران -كۆمەڵە
 نزیك ،رازی پێشمەرگەیەك راپۆرتی كۆنگرەمان و كوردستانی ئیران كوردستانە سەنگەری ئازادی رێكخ���راوی خوێن���دكاران و ئەرك���یشۆڕشگێڕانەی
 جگەرخوێن هەردەم لە دڵی میللەتا ئەژی راپۆرتی كۆنگرەمان و كوردستانی سوریا جونتای فاشست راپۆرتی كۆنگرەمان و كوردستانی توركیاژمارە  24-23زستانی 2011
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ژم���ارە ،ئ���ازاری  19 ،1987الپ���ەڕە ،قەبارە
بەس���م بەگدارە .ل���ەم ژمارەدا ن���اوی گۆڤارەكە
گۆڕان���كاری تێداك���راوە و كراوەت���ە؛ (دەنگ���ی
كۆمەڵەی خوێندكارانی كوردستان لە دەرەوەی
واڵت «ئەكسا»)
 وت���ەی ژم���ارە؛ ب���ا خەبات���ی راس���تەقینەیخوێن���دكاران ل���ەم قۆناغ���ەدا یەكگرتن���ەوەی
ریزەكانی خوێندكاران بێ .كۆمەڵەی خوێندكارانی
كوردستان لە دەروەی واڵت -ئەكسا
 بزوتنەوەی رزگاری خوازی گەلی كوردستان.نەجمەدین كەریم
 رژێم���ی جۆنت���ای رەفت���ار فاشس���تی توركی���اجاریكی تریش هەوڵی داگیركردنی كوردستانی
باشوور دەداتەوە
 ب���ۆ هەمیش���ەیی لەبی���ر و ویژدان���ی گەل���ەچەوساوەكەتدا دەمێنیتەوە
 پای���ەی مەس���ەلەی نەتەوایەت���ی ل���ە روانگەیماركسیزم -لینینیزمەوە
 لەو كاتەی شۆڕش���ی یەمەنی خواروو رێگایپەرەس���ەندنی پت���ەو كردب���وو .ئ���ا؛ نەجمەدی���ن
كەریم
 ئەفریق���ای خواروو .وەرگێڕان و ئامادەكردنیئەنوەر
 بژی یادی  30س���اڵەی دامەزراندنی كۆمەڵەیخوێندكاران���ی كوردس���تان ل���ە دەرەوەی واڵت.
پۆستەرێك
 كوردستان .وێنەیەك لە شێوەی پۆستەردابابەتی هەڵبژاردە
ب���ۆ ئ���ەوەی باش���تر و وردتر ل���ە ناوەڕۆكی
گۆڤارەك���ە بگەی���ن ،بە تایبەتیش ل���ە باری زمان
و تایبەتمەن���دی بابەت���ەكان و ئ���ەو پەیامەی ،كە
گۆڤارەك���ە هەوڵیداوە بیگەیەنێ���ت ،وا ئەم چوار
بابەتە دەنووسمەوە ،كە هەریەكێكیان پەیوەستن
بە هونەرێك لە هونەرەكانی بواری نووس���ین و
دنیای رۆژنامەنووسیدا:
بابەتی یەكەم:
گەشتێك لە نێوزەنگەوە بۆ بۆكان!..
()1
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ئ���ەو ش���ەوەی ب���ۆ س���بەینێ س���ەفەرێكی
كوردس���تانی ئیران���م لەبەرب���وو تووش���ی باری
دەروون���ی ئەو كوڕە عاش���قەبووم ،كە بۆ یەكەم
ج���ار دەچێتە ژوان���ی دڵخوازەك���ەی .هەرچەندە
چەند جارێكی تریش كوردستانی خۆشەویستی
ئیران���م دی���وە ،ب���ەاڵم ئەوس���ا جی���اوازی یەكی
بنەڕەت���ی لەگەڵ ئێس���تادا هەبوو هەرچی ش���ار
و دێهات���ە بە وێنەی حەمەرەزاش���ای گۆڕبەگۆڕ
رازێنراب���ۆوە (س���اواك)ییەكان هەمیش���ە دەمی
تیغەكانیان لەس���ەر هەسان بوو بۆ سەربڕین و
تۆقاندن و س���ەركوت كردن .مرۆڤ نەیدەتوانی
ف���ززەی لێوەبێ ،هەر كەس���ێك بە ئاس���تەم لەو
رێگای���ەی خۆیان نەخش���ەیان بۆ كێش���ابوو الی
بدایە راس���تەوخۆ ئەنجام���ی تیرەباران و زیندان
بوو.
بەچكەشێرانی سنە و سەقز و سابالخ و بۆكان
و هەموو ش���ارەكانی تر .چەكیان هەڵگرتووە و
بەرامبەریان لە س���اوك–ی ریش داری س���ەرو
پۆتەاڵك بە (عەمامە) پێچراو گرتووە..
كوردس���تانی ئێستا كوردس���تانێكی ئازادە و
هێزی پێش���مەرگە دەستەاڵتی بەسەردا گرتووە.
دیواری مزگەوت و قاوەخانەكان لە جیاتی وێنەی
حەمەرەش���ا و خومەینی و گش���ت ئایەتوڵاڵكان،
بە دروش���می شۆڕشگێڕانەی وەك (سەركەوتن
بۆ شۆڕش���ی كوردایەتی ،ب���ژی دیموكرات ،بژی
كۆمەڵە) رازێنراوەتەوە..
ئەوەن���دەم دەرب���ارەی رووداوە ج���ەرگ
بڕەكانی ئەم چەند س���اڵەی دووایی كوردستانی
ئیران بەرگوێ كەوتبوو (بە تایبەتی كارەس���اتە
خوێناوییەكانی س���نە و س���ابالخ) هەستم دەكرد
ش���ەوەكەم ل���ێ تێناپەڕێ���ت و دڵنی���ام ئەگ���ەر
كاتژمێرەك���ەم ئ���اگاداری لێدان���ی دڵ���م نەببوایە
خێراتر دەكەوتە تكەتك..
تاریك و روونی بەیانی لەگەڵ هاوڕێ كەمدا
رێگامان گرتەپێش .مەگەر تەنیا مرۆڤی شاخاوی
لەمەڕ كوردەكەی خۆمان هوش���یارانە تێ بگات
كاتێ دەڵێم (هیچ عەتر و گواڵوێك ناگاتە بۆن و
بەرامەی هەوا و گژوگیا و درەخت و دارس���تان
ل���ە تاری���ك و روون���ی بەیانیان���ی ن���او ش���اخدا
هەستێكی پیرۆز ناخی داگرتووم لەسەرخۆ و بە
هەورازە سەختەكاندا سەردەكەوتین بە نشێوی
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هەڵدێر و ملەی خزدا ش���ۆڕدەبووینەوە ،هێش���تا
هەتاو شانەی زێڕینی بەقژی دارچنارە بااڵبەرز
و لووتكە سەركەش���ەكاندا نەهێناب���وو ،كە ئێمە
گەیش���تنە (قاسمەرەش) ،نان و چایەكی پەلەمان
خوارد پریاس���كەیەكمان پڕ كرد لە وردە ش���تی
پێویس���ت و رێگام���ان گرتەوە پێ���ش ،ئەگەرچی
یەك���ەم جاربوو بەو رێگایەدا دەڕۆیش���تم بەاڵم
هەس���تم دەكرد نابەڵەد نیم و ش���ارەزام هەستم
دەكرد ئەو شوێنەی بۆی دەچم وەكو موگناتیس
ب���ە الی خۆی���دا رامدەكێش���ێت لەگەڵ ئەوەش���دا
هاوڕێیەك���ەم لە من ش���ارەزاتر و گورج و گۆڵ
ت���ر و ش���اخاوی تری���ش ب���وو ،ه���ەر ئەوەندەی
رێگام���ان دووڕی���ان و س���ێ ریانی ل���ێ دەبۆوە
بەزەردەخەنەیەكی ناس���ك و خاوێنەوە دەیگوت
هاوڕێ بە رای تۆ كام تووڵەڕێ بگرینەبەر..
سەرنجێكی توولە ڕێیەكانم دەدا ،هەریەكەیان
ب���ە الیەكدا پێچی دەكردەوە و لە پەنا ش���اخێكدا
لە ناو تاش���ەبەردە زەالمەكاندا ون دەبوو .پێش
ئ���ەوەی لێوەكان���م بكەون���ە جووڵ���ە و وەرام���ی
هاوڕێیەك���ەم بدەمەوە ،ئ���ەو دەیگوت توولەرێی
چەپیان ب���ەرەو گوندی ( مەزرا ) دەچێت و الی
راس���تیش ب���ەرەو (واوان) .هەرچەن���دە رێ���گای
نێ���وان (قاس���مەرەش) و (واوان) چ���وار پێن���ج
س���ەعاتە ،ب���ەاڵم ئێمە ب���ە دە س���ەعات بڕیمان،
لەس���ەر هەر كانیاوێك پش���وویەكمان دەدا و بە
ئاوە س���اردەكەی هەناومان فێنك دەكردەوە ،بە
الی ه���ەر ب���اخ و رەزێكدا تێدەپەڕی���ن ،دەبووایە
ل���ە میوەك���ەی بخۆی���ن ،خ���اوەن رەزەكان
زۆری���ان ه���ەوڵ دەدا ئەوە ش���ەوە (میوان) بین،
هەرچەندە هەتاوی مانگی گەالوێژ بە تینە ،بەاڵم
سەرانس���ەری رێگا بە س���ێبەری دار و درەخت
داپۆشرابوو ،لە ترێی رەش هێشووە بەرسیلەی
س���ەوز .هەرمێ .هەڵوژە ..سێوی سپی و سێوی
الس���وورە .ی���ەك پارچ���ە دۆڵەكانی���ان كردبووە
تابلۆیەكی رەنگاوڕەنگ.
ناو بەناو لە چەقی رێگادا خوڕەی قەڵبەزەیەك
هەڵوێس���تەیەكی پێ دەكردین .لە بەرزایی چەند
مەترێك���ەوە دەهات���ە خ���وارەوە و ناس���كترین
سیمفۆنیای سروشتیی دەدایە گوێماندا..
گۆران���ی ئەڤین و خۆشەویس���تی و ئاش���تی
بۆ منااڵنی كورد و پێش���مەرگە چاونەترسەكانی

كوردس���تان دەچڕزاند .لە ن���اكاو هەر ئەوەندەی
گوندێكی تازەمان دەكەوتە پێش چاو خورپەیەكی
ش���یرین دڵمان���ی دەگوش���ی موچ���ڕك و تەزوو
بەلەشماندا دەهات ،گوندێكی خنجیالنەی رازاوە
ل���ە نێوان ه���ەردوو ماڵێكدا دارچنارێك س���ەری
بەرز كردۆتەوە و تیشكی خۆرەتاو بەقەد السك
و گەاڵ و گەاڵ سەوزەكانیا رەنگ دەداتەوە.
رووبارێك���ی بچ���وك گوندەك���ە دەكات���ە
دوو بەش���ەوە و ب���ەرەو ئامێ���زی دۆڵەكان���ی
خ���وارەوە س���ەری هەڵگرتووە ،من���دااڵن بەدەم
مەلەكردنەوە ش���ڵپە ش���ڵپی ش���ەڕە ئاویانە ،هەر
ئافرەت���ە و تەنەك���ە و گۆزەی خ���ۆی پڕ دەكات
ل���ە ئاوی س���ارد ،ماس���ییە زەردە بچكۆڵەكانیش
لەژێر تیش���كی رۆژدا دەبریس���كێنەوە ،پیاوەكان
لەسەر س���ەكۆی مزگەوتا كۆبوونەتەوە و باس
و خواس���ی ئیش و كاری ئ���ەو رۆژە بۆ یەكدی
دەگێڕن���ەوە .گوندەكانی كوردس���تان هەرچەندە
هێش���تا دەس���تی تەكنۆلۆژیا و شارس���تانیەتیان
پێنەگەیش���تووە ،ب���ەاڵم هەریەكەی���ان چیڕۆك و
داستانی خوێناوی تایبەتی خۆی هەیە .چەندەی
خومب���ارە و فانتۆمەكان���ی س���اواك و خومەینی
وێرانی كردوون ،هێش���تا جوانت���ر و دڵگیرتر لە
ج���اران دێنەپێش چ���او .گوندەكانی كوردس���تان
دەمێك���ە بە خومبارە و ناپاڵم و س���ارووخی زل
زل (ئ���اوەدان دەكرێنەوە) ،بەاڵم هەرگیز خۆیان
نەداوەتە دەستەوە .هەر ئەوەندەی سارووخێك
دەكەوێتە گوندێكەوە مندااڵنی ئەو گوندە پەتێك
دەخەنە قەوانە سێ سەرەكەی و بە كۆاڵنەكاندا
رای دەكێش���ن و قوش���مەی پێ دەكەن ،مندااڵنی
واڵتەكەم لە جیاتی ئەوەی بە چوكالت و دیاری
منااڵن���ە گوڵباران بكرێن .ناپاڵم و س���ارووخیان
تێ دەگرن .مندااڵن���ی واڵتەكەم ئاهەنگی جەژنی
لەدایك بوون ناگێ���ڕن ،بەاڵم هەموو نەورۆزێك
سەرلەنوێ لە دایك دەبنەوە .مندااڵنی واڵتەكەم
نازان���ن باخچ���ەی س���اوایان چییە ،س���ەریان لە
كەمانچە و پیان���ۆ دەرناچێت ،بەاڵم چاك دەنگی
فانتۆم و زرێپۆش و تۆپ و رەش���اش دەناسن.
تان���ك و زرێپ���ۆش كێڵگەكانی واڵتەك���ەم وێران
دەكەن ،ب���ەاڵم وەرزێرەكان جوانت���ر لە جارانی
ش���ین دەكەنەوە .فڕۆكە رەزەكان دەس���ووتێنێ
و باخەوان���ەكان چاكت���ر ل���ە ج���اران ئاوەدان���ی
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دەكەن���ەوە .مندااڵن���ی واڵتەكەمی���ش .ن���ەورۆز ل���ە دوای نەورۆز
گەورەتر دەبن و ئەمجارەیان لە جیاتی راكێش���انی س���ێ سەری
س���اروخ و فانت���ۆم دەخەن���ە خ���وارەوە و تانك و
زرێپۆش تێك دەشكێنن..
()2
عەسرێكی درەنگ گەیشتنیە (واوان) كە بیست
كیلۆمەتر لە خوارووی شارۆچكەی (سەردەشت)
ەوەیە .ئەگەر لە هاویندا زەوی وش���ك دەبێ و
س���ەوزایی پێوەنامێنێ ئەوا ئەو دۆڵەی واوان،
كە دەیان���ی گوندی خنجیالنەی ت���ری گرتۆتە
باوەش ب���ەو چلەی هاوینە لەناو س���ەوزاییدا
دەبریس���كێنەوە .زۆرج���ار ،ك���ە لە ش���اخێك
س���ەردەكەوتین و ئ���ەو دۆڵ���ە س���ەوزانەم
دەكەوتەپێ���ش چاو بە هاوڕێیەكەم دەگوت:
وا هەس���ت دەكەم لە پێستی خۆم چومەتە
دەرەوە و بوومەتە پارچەیەك لەم شاخ و
دۆاڵنە .تۆ بیس���تووتە مرۆڤ ببێتە ش���اخ
یان دۆڵ؟ ئەویش بە بزەیەكەوە دەیگوت:
كاتێ دەمرین بە تەواوی لەگەڵ ش���اخ و
دۆڵەكاندا تێكەاڵوی یەكدی دەبین .وتم
بەاڵم من لە ئێستاوە هەست بەو تێكەاڵو
بوونەدەكەم .وت���ی ئەمەیان تێكەاڵوبوونێكی
رووحیی���ە و پ���اش م���ردن تێكەاڵوبوون���ە (ماددی)یەك���ە لە دایك
دەبێت .كاتێ لەوتەكانی هاوڕێیەكەم وردبوومەوە ،بۆم دەركەوت
مەبەس���تی ل���ە مردن خۆبەخ���ت كردنە لە پێناوی ش���اخ و دۆڵ و
مرۆڤی چەوس���اوەدا .بەو عەس���رە خۆمان كردە بارەگای (حزبی
دیموكراتی كوردستانی ئیران )دا لە واوان پێشوازییەكی گەرمیان
لێ كردین ،هەرچەندە برس���یمان نەبوو ،ب���ەاڵم نانیان بۆ هێناین.
ئەو ش���ەوە بە قس���ەی تێروتەس���ەڵی پێش���مەرگە و دەنگوباسی
مەفرەزەكان���ی ئەو ناوچەی���ە و بەرەنگار بوونەوەی���ان بەرامبەر
هێزەكان���ی (ئەرتەش و پاس���دار) ماندوێتی رێگامان حەس���ایەوە.
تاری���ك و روونی بەیانیش س���واری گەاڵبەی���ەك بووین و رێگای
(بۆكان)مان گرتە پێش..
()3
لە رێگادا چەند جارێك ماش���ێنەكە بۆ پش���كنین دەوەس���تا ..لە
كوردس���تانی عیراقدا (وەكو هەموو بەش���ەكانی تری كوردستان)
نوختەی پشكنین مانای تایبەتی خۆی هەیە ،بێچووە هیتلەرەكانی
بەغ���دا هەم���وو دەمێ كەماش���ێن رادەگرن بۆ كوردێكی رەس���ەن
و دڵس���ۆز دەگەڕێ���ن ،ب���ە وردی ل���ە شناس���نامەكەی دەكۆڵنەوە،
پرس���یاری زۆری لێ دەك���ەن ،لە ئەنجامی ئ���ەم جۆرەكردەوە و
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رەفتار فاش���ییانەدا رقێكی پیرۆزم بەرامب���ەر هەموو نوختەیەكی
پشكنین لە دڵدا هەڵگرتبوو .وشەی (پۆلیس) قەبەترین وشەبوو الم،
هەمیشە وتە بەناوبانگەكەی (بەرناردشۆ) لە گوێمدا
دەزرنگای���ەوە ،كە دەڵێ( :ئەگ���ەر ئافرەت بروخێ،
دەبێت���ە قەحپە،بەاڵم ئەگەر پی���او برووخێ دەبێتە
پۆلیس) .وا دیارە نوختەی پش���كنین كوردستانی
ئازادكراوی ئیرانیش���ی گرتۆت���ەوە ...بەاڵم ئای.
خ���ۆ ئەوانەی ماش���ێنەكان رادەگرن ئەرتەش و
پاس���دار و پۆلیس نین .هەموویان پێشمەرگەن
و لە جیاتی گەڕان بە شوێنی كوردی دڵسۆزدا
ل���ە روخس���ارە دەمامك���دارەكان دەگەڕێن ،لە
خۆفرۆش و س���یخوڕ و زۆڵەكورد دەگەڕێن.
فەرامۆش���یم پیادا هاتەوە و ل���ە دڵی خۆمدا
وتم ئەمانە هەتاو دەپارێزن..
()4
هەت���ا ل���ە واوان���ەوە دەگەیت���ە بۆكان،
دەیان دیمەن���ی دەگمەنت دەكەوێتە پێش
چاو ،ك���ە هەرگیز لە بیرت ناچێتەوە ..لە
هەموویان دڵخۆشكەرتر ،دیمەنی تانكی
تێكش���كێنراو و جێب���ی س���ووتێنراوی
ئەرتەش و پاسدار و كەالكی دەیان ماشێنی
خاكی و سەوزە ..دەس���تتان خۆش ئەی پارێزەرانی تیشكی رۆژ
لە گورگێكی برسی و داگیركەر...
()5
ماوەی نێوان واوان و بۆكان بە الڕێ و  ..قاچاخەڕێدا شەش
س���ەعات دەبێت .ش���ەش سەعات بە سواری ماش���ێن و بە خاكی
پیرۆزی كوردس���تانی ئازادكراوی ئیراندا .ش���ەش سەعات لەژێر
سێبەر و چاودێری لوولەی بڕنەو و كالشینكۆفی پێشمەرگەدا.
()6
شاری بۆكان دەكەوێتە نێوان سەقز و ساباڵخەوە ،هەرچەندە
ل���ە هەم���وو قەزایەكی كوردس���تانی عی���راق گەورەت���رە ،بەاڵم بە
(ناحیە) ناو دەبرێ .هەمیش���ە دوژمنانی گەلی كورد هەوڵ دەدەن
شارەكانی كوردستان بچووك و .بچووكتر بكەنەوە بۆ جێ بەجێ
كردنی ئارەزووە گەندەڵەكانیان بە پێچەوانەش���ەوە ئەو شارانەی
خۆیان مەبەس���تیانە گەورە و .گەورەتری دەكەنەوە،ئەوەتانێ لە
كوردستانی عیراقیشدا دوژمن هەموو توانایەكی خستۆتەگەڕ بۆ
راگوێزان���ی گوندەكانی سەرس���نوور و گوێزانەوەی دانیش���توانی
كوردس���تان بۆ خ���وارووی عی���راق و بچووككردنەوەی ش���ار و
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شارۆچكەكانی كوردستان بە پێچەوانەوەشەوە
ق���ەزای تكری���ت كە مەڵبەن���دی لە دای���ك بوونی
صدام حس���ین و هەندێك لە دەس���ت و پێوەندە
قەپڵ لێدەر و زۆڕناژەنەكانیەتی كرایە (پارێزگای
صالح الدین) .لە كوردس���تانی توركیاش���دا ئەوە
ه���ەر لە كۆنەوە ئەم سیاس���ەتە رەچاو كراوە و
تا ئێس���تاش بەردەوامە .ئەمانە هەموو لە الیەك
و (پش���تێنی س���ەوز)یش ل���ە الیەك���ی ت���ر .واتە
داگیركەرانی كوردس���تان بە تێكڕایی لەسەر ئەو
خاڵ���ە رێكەوتوون ،كە س���یمای مێژووی ش���ارە
كوردنشینەكان بگۆڕن و جۆرەها پالن سازبكەن
بۆ جێ بەجێ كردنی ئەم نیازە گاڵوەیان.
()7
ش���اری ب���ۆكان یەكێكە لە ش���ارە خۆڕاگر و
قارەمانەكانی كوردس���تانی ئیران ،س���ێ س���اڵی
رەبەق لەژێر دەسەاڵتی پێش���مەرگەدابوو .پاش
نیوەڕۆیەكی درەنگ گەیشتنەجێ .هەموو شتێك
س���ەرنج راكێش���ەرە .هەموو ش���تێك نیش���انەی
چوس���ت و چاالك���ی و كاركردن���ی پێوەدی���ارە.
پێش���مەرگە چاپووكەكان���ی (حزب���ی دیموكراتی
كوردس���تانی ئیران) و (كۆمەڵەی شۆڕش���گێڕی
زەحمەتكێش���انی كوردس���تانی ئیران) دەسەاڵتی
تەواوی���ان بەس���ەر ش���اردا گرت���ووە .ل���ە نێوان
خۆیاندا برایان���ە دەزگاكانیان داب���ەش كردووە.
ش���هرداری (ش���ارەوانی) دیموك���رات بەڕێوەی
دەب���ات( ،تەندروس���تی) كۆمەڵ���ە سەرپەرش���تی
دەكات ..هتد.
بەڵ���ێ گەل���ی كوردی���ش وەك ه���ەر گەلێكی
زیندووی ئەم سەرزەمینە توانای خۆبەڕێوەبردنی
هەیە ،باش���ترین بەڵگ���ەش كۆم���اری مەهاباد و
ش���ارە ئازادكراوەكانی كوردستانی عیراق (پێش
هەرەسهێنانەكەی  )1975شارە ئازادكراوەكانی
كوردس���تانی ئیران���ە پێ���ش ئ���ەوەی دوژم���ن
دەس���تیان بەس���ەردا بگرێت���ەوە .ش���ەقامە درێژ
و تایبەتییەك���ەی ش���اری ب���ۆكان هەموو رۆژێ
كارەس���ات و رووداوێك���ی ت���ازەی بەخۆی���ەوە
دەبین���ی .هەموو ش���تێك ئاس���اییە .قاوەخانەكان
ئاوەدان���ن .بازاڕی كڕین و فرۆش���تن هەتا بڵێی
گەورەی���ە ،تاكس���ی دێ���ت و تاكس���ی دەڕوات،
ه���ااڵوی (چل و كەباب)ی چێش���تخانەكان دڵ و

40

ژمارە  24-23زستانی 2011

دەروون دەكەن���ەوە ،زەڕەنگ���ر و كوتاڵ فرۆش
و بازرگان���ەكان خەریك���ی س���ەودا و مامەڵ���ەی
خۆیانن .هەموو شتێك ئاساییە ،هەموو شتێك بە
رێكوپێكی دەجوڵێتەوە .لەم الوە پێشمەرگەیەك
بەیاننامەی دیموكرات���ی باڵودەكاتەوە ،لەو الوە
پێشمەرگەیەكی تر بانگەوازێكی نوێی كۆمەڵە بە
خەڵكی رادەگەیەنێ .لە ناكاودا غەڵبەغەڵبێك پەیدا
دەبێت و حەش���اماتێكی زۆر كۆدەبنەوە ،مرۆڤ
وا هەس���ت دەكات خوا نەخواس���تە شەڕێك یان
گرفتێك رووی دابێت ،كەچی پاشان دەردەكەوێت
پێشمەرگەیەكان (كۆمپاین)ێكی (دەڕاسەی گەنم
و جۆ دوورین)یان هێناوەتە ش���ار سەبارەت بە
موڵك���ی ئاغایەكی جاش و بەكرێ گیراو بووە و
ئەمانیش دەسەاڵتیان بەسەردا گرتووە..
لە هەم���وو الیەكەوە چەپڵە بەرز دەبێتەوە و
ئافەرین ئاڕاستەی پێشمەرگەكان دەكرێت .یەكێك
لەو دیمەنان���ەی هەرگیز لە بیر ناچنەوە ،ئەوەیە
جاروبار دەنگی زرێپۆش���ێكی خاكیی گوێچكەت
كاس دەكات .ب���ەاڵم كە دەبینی پێش���مەرگەیەكی
بااڵبەرزی چوارش���انەی بە س���ەرەوەیە و توند
تون���د ب���ە ه���ەردوو دەس���تی رەش���اش برێن و
دۆش���كەكەی گرتووە و لوولەكەی بۆ ئاس���مان
ب���ەرز كردۆتەوە ،لە كامەرانیدا موچڕكە لەش���ت
دادەگرێت....
()8
ل���ە هەم���وو دیمەنێ���ك ش���یرینتر و دڵگیرتر
و رازاوەت���ر .دیمەن���ی ئ���ەو پێش���مەرگانەیە
دەم���ە و ئێواران ،ی���ەك لە دوای یەك ،لە ش���ا ر
دەچن���ە دەرەوە ب���ۆ جێ بەجێ كردن���ی كارێكی
شۆڕش���گێڕانە و دەست وەش���اندن لە گورگ و
ب���ەرازە ریش���دارەكان .هەر ئەوەن���دەی خۆر لە
ك���ەل ئاواب���وو ،ش���ار خامۆش دەبێ���ت .بەاڵم لە
دوورەوە قرمەژن���ی گولل���ە ئاوازێكی كوردانە و
شۆرش���گێڕانە دەدەن���ە گوێدا و لەگ���ەڵ ئاوازی
الوك و حەیراندا تێكەاڵو دەبن و داس���تانێكی تر
لە مێ���ژووی ئازایەتی و قارەمانیەتی شۆڕش���ی
خوێناوی گەلی كورد و پێش���مەرگە نەبەزەكاندا
تۆمار دەكات...

دەنگی خوێندكارانی كوردستان...

()9
ب���ۆكان .بە زەبری خومب���ارە و ناپاڵم و فانتۆم و
ب���اران كردن گیرایەوە .ب���ەاڵم باوەڕی هەتا دێ لە
پتەوبووندایە و هەرگیز ناگیرێت .ئێستا لە بەردەم
هەر ماڵێكدا لەسەر سووچ و كۆاڵن و شەقامێكدا
پاس���دارێكی رەزا گران و ئەرتەشێكی خوێن تاڵ
راوەس���تاوە و چڕنووكی ژەهراویان چەقاندۆتە
گوش���تی ناس���كی زارۆك و دانیش���توانی شار.
بۆكان شمش���اڵێكی خەمگینە .ب���ۆكان .بوكێكی
زاوا برین���دار كراوە ..بەاڵم هەرگیز جلی رەش
لەب���ەر ناكات و لە ناو رەنگی س���وور و ئاڵدا
س���ەمای ژی���ان و سەربەس���تی دەكات .ئەو
رۆژەش نزی���ك بۆت���ەوە ب���اوەش ب���ە رۆڵە
وەفادارەكانی خۆیدا بكات و توند توند بیان
ئاخنێتە س���نگ و گەردن���ەوە .وەكو تۆز و
خۆڵی سەر فەرش و مافووریش دوژمنی
بێگانە هەڵتەكێنێ .ئەو رۆژە نزیك بۆتەوە
لە جیاتی بۆكانێكی ئازاد ،سنە و سابالخ
و كرماشانێكی ئازاد بە زەردەخەنە و بە
دەسماڵی فیداكاری ،چاوی فرمێسكاوی
و چاوەڕوان���ی ،بس���ڕنەوە و لێ���وەكان
بگەش���ێنەوە و چەپ���ك چەپك نێرگزی س���ەركەوتن بە
ئینجانەكانی شۆڕشدا بێنە خوارەوە.

ت���ۆپ

س���ەرنج :ئەم دەقە لە نووسینی سەالم محەمەد-ەو دیارە ئەو
كاتە لە بەرلین-ی رۆژئاوا بووە و رۆژی  ،1982/6/6ئەم دەقەی
نووسیوە .من دەقاودەق تێكستەكەم گواستۆتەوە ،تەنیا دەستكاری
یەك وش���ەم ك���ردووە ،نووس���ەر ل���ە جیاتی بنووس���ێت «حزبی
دیموكراتی كوردستانی ئیران» نووسیویەتی« :پارتی دیموكراتی
كوردستانی ئیران» .ئەم دەقە لە ژمارە ،كانوونی دووەمی ساڵی
 ،1983الپەڕە تا 22ی گۆڤاری ناوبراودا باڵوبۆتەوە.
بابەتی دووەم:

هەواڵ ،چاالكییەكانی ئەكسا
لقی ئەمریكای باكوور
 -1كالیفۆرنیا -بەش���داری كردن لە هەفتەی جیهانی كە لە شاری
لوس ئەنجلس بەسترا ،بەشداری كردن لە جەژنی رادیۆی دەستە
چەپەكانی ئەمریكا لە هەمان ش���ار ،بەش���داری كردن لە ئاهەنگی
ش���ەوی كوردستان كە لە الیەن كۆمیتەی بەرگری لە كوردستان
دامەزراوە تونرا یارمەتیەكی زۆر كۆبكرێتەوە بۆ كڕینی دەرمان
وەن���اردرا ب���ۆ مەكتەبی ش���ێخ عزالدین حوس���ەینی لە فەڕەنس���ا.
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41

دەنگی خوێندكارانی كوردستان...

بەش���داری كردن لە كۆنفرانس لە مەكسیك بۆ پشتیوانی لە گەلی
سلفادور.
 -2ئوهای���و -گێڕانی س���یمینارێك لە زانكۆی ئۆك���ران دەربارەی
بزووتنەوەی رزگاریخوازی گەلی كورد و شێوازی
چەوساندنەوەی گەلی كورد.
 -3فلۆری���دا -دەركردن���ی بەیاننامەیەك بە زمانی
ئینگلی���زی دژ ب���ە داگیركردن���ی لوبن���ان لە الیەن
زایۆنیزمەكان و دەربڕینی پشتیوانیمان لە گەلی
لوبنان و فەلەستین .بەشداری كردن لە هەفتەی
جیهانی و نیشاندانی جل و بەرگی كوردی لەسەر
شانۆی دانیشگای فلۆریدا .بەشداری كردن لە
جەژنی س���یاهكل و وتارێ���ك خوێندرایەوە لە
الیەن نوێنەری ئەكس���اوە .دەركردنی ژمارە
7ی گۆڤ���اری راپەڕین .بەش���داری كردن لە
سیمینارێك كە لە دانیشگای فلۆریدا گێڕدرا
بۆ پشتیوانی لە گەلی فەلەستین و وتارێك
خوێندرایەوە .گێڕان���ی جەژنی نەورۆز بە
ش���ێوەی س���ەیران كە جگە لە ئەندامانی
ئەكس���ا هەندێ ل���ە دۆس���تانی بێگانەش
بەش���داریان تیا ك���رد .كۆكردنەوەی 60
پەت���و (بەتان���ی) وە ناردنی بۆ نوێنەری
كۆمەڵەی زەحمەتكێش���انی ئیران كە لە
رێ���گای خۆیان���ەوە ئەینێرێ بۆ كوردس���تانی
ئیران.
 -4فرجینیا -واشنتن -بەشداری كردن لە خۆپیشاندانێك بەرامبەر
كۆش���كی س���پی دژی ئیمپریالیزمی ئەمریكی و پش���تیوانی كردن
لە گەلی س���لفادور .بەشداری كردن لە س���یمینارێك بۆ پشتیوانی
لە گەلی فەلەس���تین .گێڕانی ئاهەنگی نەورۆز لە ش���اری واشنتن.
گێڕانی ئاهەنگی نەورۆز لە ش���اری نیویورك .بەشداری كردن لە
ئاهەنگی الیەنگرانی فدائی خلق  19بەهمەن.
 -5ئیندیان���ە گێڕان���ی س���یمینارێك بۆ قوتابیانی زانك���ۆی ئیندیانە
بۆ روون كردنەوەی كێش���ەی گەلی كورد و نیش���اندانی س�ل�اید.
بەش���داری كردن لە ئاهەنگێك كە لە الیەن چریكهای فدائی خلقی
ئیران���ەوە گێ���ڕا وە وتارێ���ك خوێندرای���ەوە .دیس���انەوە لە چەند
ئاهەنگێكی تر كە لە الیەن قوتابییە عەرەب و ئیرانیەكان گیڕابوون
بە بۆنەی چەند مناسەباتێك.
سەرنج :ئەم هەواڵە لە ژمارە ،پوشپەڕی  2683ی كوردی ،لە
الپەڕە 55ی گۆڤارەكەدا باڵوبۆتەوە.
بابەتی سێیەم:
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پاشەڕۆژی دیناسۆر
تایبەتە بە دڕندەی ناسراوی عیراق سەدام حوسین
لە واڵتێكدا ئەگەر گەل..
دەنگی بە پۆستاڵ و بارووت نەخنكێرێ
ئەگەر ووشەی راست و ئازاد..
زمانی بەگڕ و تیزاب نەخنكێنرێ
هەرگیز التێكی هەرزەكار
بە تەنەكە و سەرەسیفۆنی سەرشانی
نابێتە سەرۆكی كۆمار..
.........
دوانزەساڵە وەك گورگی هار
چڕنوك���ی تی���ژی لە پێس���تی واڵتەك���ەم گیر
كردووە و
سێ ژەمەخواردنی خوێنە
دوانزە ساڵە دیاری بۆ مناڵی هەتیو
مژدەی بۆ كۆرپەی باب نەدیو
تف و جوێنە..
دوانزە ساڵە رق و تاوان
بۆ ماستی دڵی هەوێنە
كۆتاییە..
ئەمجارەیان پێش ئەوەی تەنەكەی تەرفیع
بكەیتە شان
پێش ئەوەی ویسامی تازەی دیجلە و فورات
بئاخنیتە قەد و بااڵت..
دادگەی گەل چاوەڕێت ئەكات..
.......
ئەی هەژارانی گەلەكەم
ئەگ���ەر بیخەینە دەنگەوە بۆ« ..ئەم وش���ەیەم ب���ۆ نەخوێندرایەوە
نەوزاد» كاری
ئەم هەرزەیە .هەڵئەبژێرن..
بەشێك ووتیان :مردن .زیندان
بەشێك ووتیان :پۆلیسی جادە و رێگاوبان
بەشێك ووتیان :بلیت وەرگری بەردەرگای سینەماكان
بەشێكی تر ووتیان نەخێر
دڕندەیەك كە لە تیرەی مرۆڤ نەبێت
دەیبەینە باخی ئاژەاڵن
سەرنج :ئەم شیعرە ئیمزای «بەشیر مشیر»ی لەسەر داندراوە
و ل���ە ژم���ارەی كانوونی دووەمی س���اڵی  ،1983ل���ە الپەڕە23ی
گۆڤارەكەدا باڵوبۆتەوە.
ژمارە  24-23زستانی 2011
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بابەتی چوارەم:
با خەباتی راستەقینەی خوێندكاران لەم قۆناغەدا
یەكگرتنەوەی ریزەكانی خوێندكاران بێ
كۆنگرەی  -27ەمین���ی كۆمەڵەمان لە رۆژی
 1986/8/17-15ل���ە ش���اری بەرلین���ی رۆژاوادا
لەژێ���ر دروش���می «ب���ا خەبات���ی راس���تەقینەی
خوێن���دكاران ل���ەم قۆناغ���ەدا یەكگرتن���ەوەی
ریزەكانی خوێندكاران بێ» بەسترا .كۆنگرەمان
ل���ە نوێنەرانی لقەكانی كۆمەڵ���ە و نوێنەرانی ئەم
رێكخراوانە پێك هاتبوو .كۆمەڵەی خوێندكارانی
ك���ورد ل���ە ئەوروپ���ا -ناوەندی پ���راگ ،-یەكێتی
خوێن���دكاران و الوانی كوردس���تان لە ئەوروپا-
یوكسی ،كۆمەڵەی خوێندكارانی عیراقی لە بەرلین
و ئەڵمانی���ای رۆژاوا ،كۆمەڵ���ەی خوێندكاران���ی
كورد لە ئەوروپا -ناوەندی بەرلین ،-رێكخراوی
خوێندكارانی سۆشیالیس���تی ك���ورد لە ئەوروپا،
فەی���كا كوردس���تان ،كۆمەڵ���ی پش���تگیری ل���ە
نەت���ەوەكان GESELLSCHAAFT FUR
 ،BEDROHTE VÖLKERجونالیستی ئیتاڵی
ماریا گالیتی و هەندێ لە دۆستانی ئەكسا.
كۆنگرەمان بە خولەكێك وەس���تان بۆ گیانی
پاك���ی ش���ەهیدانی بزووتن���ەوەی رزگاریخوازی
كوردس���تان و س���ەرجەم بزووتن���ەوەی
رزگاریخ���وازی گەالن���ی ب���ن دەس���تی جیه���ان،
دەستی پێ كرد.
لە پ���اش بەخێرهاتن���ی ئامادەبووانی كۆنگرە
ووتاری ئەو رێكخراوانە خوێندرانەوە كەب انگ
كرابوون .بۆ بەیانی رۆژی دووهەم كۆمیتەیەك
هەڵبژێردرا بۆ بەڕێوەبردنی كاروباری كۆنگرە.
پاش���ان راپۆرتی سیاس���ی لە الی���ەن ك .ب .گ-
ی���ەوە خوێندرایەوە ،بە دەس���ت پێ كردنی باری
جیهانی و بەس���تنەوەی بە باری كوردس���تانەوە
وەك���و جێگایەكی س���تراتیژی ب���ۆ ئیمپریالیزم و
پیالنەنوێ و شاراوەكانیان.
رەوشی ژنانی جیهان لە سەردەمی شۆڕشی
پیشەس���ازی یەوە و ش���ێوەی چەوساندنەوەیان
بە جوان���ی تا ئەم���ڕۆ داڕێ���ژرا .كۆمەڵەمان لەو

باوەڕەدای���ە ك���ە ژن���ان تەنه���ا لەژێ���ر س���ایەی
كۆمەڵگایەك���ی یەكس���انی سۆشیالیس���تدا ل���ە
چەوس���انەوە رزگار ئەب���ن .خاڵ���ی دوای ئ���ەوە
باری ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت و گرنگی
دان���ی وەاڵتە س���ەرمایەدارییەكان ب���ەو ناوچەیە
هەروەها كۆنگرە لە هۆ و ئامانج و ئەنجامەكانی
شەڕی عیراق و ئیران كۆڵییەوە.
پاش���ان كوردستان بە گش���تی و پارچەكانی
توركی���ا و ئی���ران و س���ووریا و هەروەها كورد
ل���ە یەكێتی س���ۆڤیەت و لوبنان ی���ەك بە یەك بە
درێژی باسكرا و بەس���ترایەوە لەگەڵ تازەترین
رووداوی ئەمڕۆدا.
لە كۆتایی راپۆرتەكەدا باسی هۆكانی پارچە
پارچەبوون���ی بزووتن���ەوەی خوێن���دكاری كراو
بڕیاری زیاتر كاركردن بۆ ئەم مەبەستە پیرۆزە
درا .راپۆرتەك���ە بە گش���تی لە الی���ەن نوێنەرانی
كۆنگ���رەوە بە زۆرب���ەی دەنگ وەرگی���را لەگەڵ
ئ���ەو گۆڕانان���ەی كە لە پ���اش گفتوگۆیەكی زۆر
چەس���پێنرابوون .وە لە پاشاندا راپۆرتی چاالكی
ك .ب .گ و لق���ەكان خوێندرایەوە و بە زۆربەی
وەرگیرا.
ئەوەی ش���ایانی باسە زۆر بڕیاری بە كەڵك
بۆ ساڵی نوێ پێشكەش كرا.
ل���ە كۆت���ای دا ك .ب .گ هەڵبژێ���ردرا و
كۆمیتەیەك���ی تایب���ەت ب���ۆ كاری یەكگرتنەوەی
ریزەكان���ی خوێندكاری هەڵبژێ���ردرا و ئینجا بە
س���روودی نیشتمانی ی – ئەی رەقیب -كۆتایی
بە كۆنگرە هێنرا.
كۆمەڵەی خوێندكارانی كوردستان لە دەرەوەی
واڵت -ئەكسا-
1986/8/20
س���ەرنج :ئەم بەیاننامەیە ل���ە ژمارەی مانگی
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رۆژنامەیا كوردی یا پێشین كوردستان
بەشێ 3
فەالت دلگەش
ڤەگوهاستن ژ تیپێن التینی :شمك زەر

دەنگڤەدانا رۆژنامەیا كوردستان
دەرخستنا رۆژنامەیا كوردستانێ د دەمەكە
كورت دە بال كش���اندیە س���ەر خ���وە .كوردێن
كو ه���ای ژ چاپكرنا رۆژنامەیێ چێبوونە و ب
تایبەت���ی رۆژنامە كەتنە دەس���تێ وان ،ب نامە
و تەقریزێ���ن خوە یێن دەس���تەك و پش���تگرێی
ش���اهیا خوە ئانین���ە زمێن ،حەساس���یەتا خوە
نیش���ان دان���ە و ل رۆژنامەی���ا خ���وە خ���وەدی
دەركەتنە .رۆژنامەی���ێ ،چقاس د ناڤ كوردان
دە خوەشی و گەشیەكە پەیدا كربە ،هێڤی دابە
وان ،كێف���ا وان ئانیبە ،ئەوقاس و بەلكی ژ وێ
زێدەت���ر ژی ترس و خۆف خس���تیە دلێ نەیار
و دلڕەش���ان .رەژیم���ا عەڤدلحەمی���د ،ژ بۆ كو
ژ چاپك���رن و بەالڤابوون���ا رۆژنامەی���ێ رە ببە
ئاس���تەنگ ،زووكا ئەمرنامە دەرانینە و كەسێن
كو رۆژنامە ل س���ەر وان هاتنە دیتن ،شكەنجە
ب وان هاتیە كرن و هاتنە گرتن.
ب زار و ب ئاس���تەنگ بە ژی كوردس���تان
گهیشتیە وەالت و ل دەر و دۆرێن جهێ هاتیە
بەالڤكرن و خوەندن .ژ هەژمارا سس���یان وێ
ڤە ،هن نامەیێن كو ژ ئالی خوەندەڤانان ڤە هاتنە
ش���اندن ،د ناڤ رووپەلێن كوردس���تانێ دە جه
دستینن ،ژ شامێ ،ژ مێردینی ،ژ دیاربەكرێ ،ژ

جزیرێ ،ژ مووس���لێ ،هەتا ژ بۆسنایێ نامە ژ
عەڤدڕەحمان بەدرخان رە تێن شاندن.
د تەقری���زا كو د هەژمارا سس���یان دە چاپ
دب���ە و ل س���ەر ناڤ���ێ الوێ ش���ێخ .أ .فەتاح ژ
شامێ تێ رێكرن دە ،وەها تێ گۆتن:
((ئەڤ جەریدەیا میرێ مە دەرخستی هات
ش���امێ ،من یەك پەیدا كر .چ قا كوردێ نێزك
هەن���ن من جواندن .وەكی ئ���ەڤ جەریدە دیتن
ناڤێ وی (كوردس���تان)ە ،خوەیی���ێ وێ میرێ
مە یە ،حەمیان عەوولی ماچ كرن ،دانین س���ەر
س���ەرێ خوە .گەلەك شا بین ،پاشێ من ژ وان
رە خوەند ،وە قە دلێ وان خوەش بوو ،حەچكو
تە دنێ دایە وان))(.)1
د هەژمارا پێنجان دە نامەیەك ژ ئەدەنێ تێ
چاپكرن .نامە ژ ئالی سەید تاهرێ بۆتی ڤە تێ
ش���اندن .س���ەید تاهرێ بۆتی ناما خوە ل سەر
ناڤێ( :ژ بۆ جەریدەیا كوردس���تانێ) دش���ینە و
وەها دەست ب نڤیسینا نامەیا خوە دكە:
(حەیف���ا من گەلەك ژ كوردێ مە رە دهات.
من رۆژ و شەڤ گازند دكرن ،چ قا كرمانج هەنە
حەمێ میرو ژێهاتی نە ،چ رە هۆلێ بێمەعریفەت
و س���نعەت مانە! نڤیس���اندن و خوەندنا حەمی
ك���وردان چرە نینە! ئ���ەز ل ڤان كول و دەردان
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میق���داد میدحەت ،د عەینی
هەژم���ارێ دە ،د ب���ن نام���ا
س���ەید تاه���رێ بۆت���ی دە
بەرس���ڤەكێ ددە وی و وەه���ا
دنڤیسە( :هەر جارێ ئەزێ
پێنج���ی جەریدەی���ا ژ تە رە
رێكم ،لێ چكو حكومەتێ هێ
ئیزنا جەریدەیا من نەدایە،
لۆما ئەز نكارم ب پۆستەیێ
رێكم .ئەزێ تەخلیدكە دی ژ
تە رە رێكم ،بهێنم دەس���تێ
تە)
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ژار و كال بیب���م ،حەی���ری مابیم .نوهۆ ژ خوەدێ تەعاال ش���كر
دكم ،ئەو جەریدەیا تە ل س���ەر قەنجیا كوردا دەرخس���تی یا تە
ژ مە رە رێكری ،هات و كەت دەس���تێ من .حەچكو چقا مرادێ
من هەبین ،حاس���ل بین .قەنجیا ل س���ەر دن���ێ دە حەو قا دبت،
مەزناهی ژی ل ڤی زەمانی ها قا چێدبت(.))2
س���ەید تاهرێ بۆتی ،ش���اهیا خوە یا ل سەر رۆژنامەیێ ب
كوردێ���ن دن رە ژی پ���اری دكە و وەه���ا ل ناما خوە بەردەوام
دكە:
(وەكی ئەڤ جەری���دە من خوەند ،ئەز دەرحەقا دوا مەدحێ
حەی���ری مام .ئ���ەز ژ خوەندەنا وێ تێر نەبیم.م من گازی كورد
و كورمانج���ا ك���ر ،ژ وان رە خوەن���د .ئەو ژی گەلەك ش���ا بین،
بەلكی ژ ش���ابینێ الل بین .ل ناڤبەینا دو – س���ێ رۆژا دە هەقێ
بیس���ت جەریدەی���ا دان ه���ەڤ و ژ من رە ئانی���ن ،كەرەم بكە ل
جەریدەیا خوە دە بنڤیسینە ،ئەز رێكم كودەرێ؟ وەكی تو هێڤیا
مە قەبوول نەكی ،هێڤی دكم تو هەر پۆستێ ژ مە رە چل پێنجی
جەریدەیا ریكی(.))3
س���ەید تاهرێ بۆتی ،د هەر عەینی ناما خوە دە .دەس���توورا
شاندیتیا (قاسدیا) رۆژنامەیێ ژ میقداد میدحەت دكە و دخوازە
كو ئەو ،وەك بەرپرسیار ،نووچەگیهان و بەالڤكارێ رۆژنامەیێ
ی���ێ ل ئەدەنێ بخەبتە .دیس���ا ئەو د ناما خ���وە دە دیار دكە كو
س���اڵی دە پان���زدەه هەزار كورد ل ئەدەن���ێ رێنجبەریێ دكن و
پاشێ ژی هن ژ وان ل باژێر ب جه دبن.
میق���داد میدح���ەت ،د عەینی هەژمارێ دە ،د بن ناما س���ەید
تاه���رێ بۆت���ی دە بەرس���ڤەكێ ددە وی و وەها دنڤیس���ە( :هەر
جارێ ئەزێ پێنجی جەریدەیا ژ تە رە رێكم ،لێ چكو حكومەتێ
ه���ێ ئیزنا جەریدەیا م���ن نەدایە ،لۆما ئەز نكارم ب پۆس���تەیێ
رێكم .ئەزێ تەخلیدكە دی ژ تە رە رێكم ،بهێنم دەستێ تە(.))4
د هەژم���ارا ()8ان دە ،نامەیەكە ژ مێردینێ د ناڤ رووپەلێن
كوردستانێ دە جه دستینە .نامە ب زمانێ عەرەبی هاتیە نڤیسین
ژ ئالی «عەلی كوڕێ حوسەینی ئامەدی» ڤە هاتیە شاندن.
عەلی كورێ حوس���ەینێ ئامەدی د ناما خوە دە دنڤیسە كو
(:ئ���ەز ب عوم���رێ خوە س���ۆند دخوم كو ،ئەڤ رۆژنامە وس���ا
قەنج���ە ك���و هێژا یە ق���اال وێ بێ كرن و ژ بۆ وێ س���پاس بێ
كرن(.))5
د هەژم���ارا ()13ان دە ،د ب���ن سەرنڤیس���ا( ،كاغ���دەك ژ
كوردس���تانێ هات���ی) دە ،نامەیەك گەلەك بالكێ���ش هاتیە دایین.
نڤیس���كارێ نام���ێ تەڤاهیا ناڤێ خ���وە نەدایە .ل ب���ن ناما خوە،
(ژ ئەش���رافێن دیاربەكرێ ش.م) نڤیس���ییە .ئ���ەڤ ناما بالكێش،
ل ترك���ی ژی ت���ێ وەرگەڕاندن و د عەین���ی هەژمارێ دە ،وەك
داخوازنامەیەكە ژ سولتان عەڤدلحەمید تێ چاپكرن .ش.م .وەها
دەست ب نڤیسا خوە دكە:
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(ئەلحەمدولیال ژ وی خالقێ كەون و مەكان رە كو كورمانج
ژی ل عالەمێ دان ناس���كرن! خوەدێ علم و عومرێ میرێ مە
زێ���دە بكە! زەمانێ بابێ تە جەنەتمەكان بەدرخان بەگێ ،حەمی
كوردس���تان ل س���ایا عەدالەتا وێ ماموور و راحەت بێ! نوها
ژی ،ئەلحەمدولی�ل�ا ل س���ایا عیل���م و قەلەما ت���ە وە .پاش نوهو
كورمانج حەمی وێ مەسعوود و بەختیار ببن(.)6
ش.م .د نامەیا خوە دە ل سەر ئاستەنگێن ل بەر رۆژنامەیا
كوردستانێ ژی رادوەستە و وەها دبێژە:
(ئەڤ دوو-س���ێ هەیڤە جەریدەیا كوردس���تانێ تێت وەالتێ
مە .لێ مەئموورێن حوكومەتێ ناهێلن ئەم سەربەست بخوێنن،
دگ���رن ،دەس���تێ ك���ی ببین���ن ،وی مرۆڤی حەپس و ئ���ەزا دكن.
دیسا ژی كورمانج حەمی گەلەك مەیال جەریدەیێ دكن ،ژ وێ
ناب���وورن ،ڤێ رێ دە ئەمێ گەلەك تش���تا فیدا بكن ،حەتا وەك
قەوم و ملەتێن دی ئەم كورمانج ژی ساحبێ تەراقی ببن(.))7
ش.م .رەوشا كوردستانێ یا دەما میر بەدرخان و پشتی كو
كەتیە دەس���تی عوسمانیان رووبڕو دكە و وەها د ناما خوە دە
دنڤیسە( :وەقتێ بابێ تە گوندێن سەد خانی ،دەه مال نەمانە ،ئەو
ژی رەبەن و ژار ن .گەلەك كورمانج ژ كوردس���تانێ هیجرەت
دكن ،هن ژی ژ رەبەنیێ مەحو دبن ،ژ برچا دتەلفن(.))8
ش.م د نام���ا خ���وە دە دی���ار دك���ە ك���و رەژیما عوس���مانی
چارەیەك���ێ ژ رەوش���ا گەل���ێ ك���ورد رە نابین���ە .وێ ئەڤ گەل
ریەك���ێ پەیدا بك���ە .ش.م وەها بەردەوام دك���ە (ئەم كورد ژ تە
هێڤ���ی دك���ن كو تو جەریدەی���ا خوە دە ب ترك���ی ژ خونكار رە
بنڤیس���ی ،دا فەكرە حالێ كورمانجا ،دا بزانە كوردس���تان خراپ
دبە .ڤێ مس���لمان حەمی بزانبن ك���و ،وەكی كورمانج نە ل ملێ
كوردستانێ بینە ،هەتا مۆسقۆف هاتی ئانادۆل زەبت كری ،وێ
هنگێ موسولمانیا ئانادۆلێ ،حالێ تركا وێ یەكجار خراب ببیا.
لۆما ،دڤێ حالی ژ خونكار رە عەزر بكن ،دا مەئموورێن راست
و عادل رێكە كوردستانێ .هەكی ئەڤ حالێ ها وەها دەوام بكە،
ك���ورد ژی هەو ڤ���ێ زولمێ رە تەحەمول دكن ،وێ ببن هەڤالێ
ئەرمەنی���ا ،وێ ب هەڤ رە ئەس���بابێن عەدالەت���ێ بخوازن (ئەز
هێڤی دكم ڤێ ژی بنڤیسە كو ،ڤان نێزكیان دە دەرێن ژ دەستێ
خونكار دەركەتن ،وەك بولگارس���تان و گریدێ ،حەمی سەبەبا
زولما مەئموورا بی .ئەڤ مەعلوومێ عالەمە كو عەدالەت ل كی
ملی بە ،مرۆڤ خوە ددە وی ملی(.))8
دیس���ا د هەژم���ارا س���یزدەیان دە ،عەڤدڕەحم���ان بەدرخان
ب خ���وە پچەكێ ل س���ەر دەنگدانا كوردس���تانێ رادوەس���تە و
ئینتیباعەكێ (هش���یاری ،بالكێش���ی) چاپ دك���ە .هەروەها د ڤێ
ئینتیباعێ ئەم تێ دگهژن كو پێناس���ی و دۆستانیا عەڤدڕەحمان
بەدرخان ،ب كوردۆلۆگێن وەك مارتین هارتمان رە چێبوویە و
ئەو ب خوە ژی كوردستانێ دخوینن( .)9عەڤدڕەحمان بەدرخان

ش.م د نام���ا خ���وە دە دیار
دك���ە ك���و رەژیما عوس���مانی
چارەیەك���ێ ژ رەوش���ا گەلێ
كورد رە نابینە

ژمارە  24-23زستانی 2011

47

رۆژنامەیان كوردی یا پێشین...

د ڤێ ئینتیباعا خوە دە وەها دنڤیسە:
(گەل���ی عولەمایێ���ن كوردا! هنگ���ێ من ئەڤ
جەریدا كوردستانێ نەشر كری ،گەلەك مرۆڤێن
ئەجنەب���ی ژ ئەلم���ان ،ژ نەمچە (ئاوس���توریا –
ف.د) و ژ ئینگلی���زا ،جەری���دا من ئیش���ترا دكن،
دخوینن .ئەلخوسووس���ی یەك���ێ ئەلمان هەیە،
ناڤێ وی موس���یۆ مارتین هارتمانە ،ئەكسەرێ
لیس���انێ ش���ەرقێ دزانە ،هەتا لیسانێ كوردی
ژی تەعەل���وم دكە ،ئەز ئومێد دكم ئەڤ غیرەتا
ئەجنەبیا ،كوردا رە موجبێ ئینتیباع بت())10
خویا یە ك���و تێكلیا عەڤدڕەحمان بەدرخان،
ب رۆژهاڵتناس���ێ ڤیانای���ی هوگۆ م���اكاس رە
ژیی هەبووی���ە( .)11ب ئاوایێ كو جەلیلێ جەلیل
دنڤیس���ە هۆگ���ۆ ماكاس د كتێبا خ���وە دە وەها
دبێژە:
(سپاس���ەكێ مەزن ل بەڕێز عەبدوڕەحمان
بەدرخ���ان دك���م ،ئ���ەوی كار پڕ پ���اش دزانی،
هەر تش���تەكی كو من نەدزانی ئەوی ژ بۆ من
رۆناه���ی دكر و من تێدگهان���د .ژ بەر ئالیكاریا
وی ی���ا د ڤی قونج���ی دە یە كو ئ���ەز ئالیكاریا
ئەدەبا كوردی ئیرۆ دكم(.))12
د هەر عەینی هەژم���ارێ دە ،عەڤدڕەحمان
بەدرخ���ان دیار دكە كو وی ژ دیاربەكرێ 200
قورش ،ژ س���لێمانیێ( )121قورش ،ژ ئەدەنەیێ
 120قورش پەرە ستاندنە( .)12ئەڤ یەك نیشان
ددە كو گەلێ ك���ورد عەڤدڕەحمان بەدرخان و
رۆژنامەی���ا وی ب تەنێ نەهش���تیە ،مایێ كو ژ
دەستی وان هاتیە ،خواستنە بكن.
د هەژم���ارا ()14ان دە نامەی���ەك ك���و ژ
مێردین���ێ هاتی���ە ش���اندن ت���ێ چاپك���رن .ئەڤ
نام���ە ژ ئالی (مەال س���الحێ جزی���ری) ڤە هاتیە
ش���اندن .مەال س���اڵح وەها دەست ب ناما خوە
دك���ە( :میرێ من ،ئەڤ جەریدا كو وە دەس���ت
پێ كری هەر پ���ازدە رۆژا جارەكێ دەردێخن،
جارن���ا تێ وەالتێ مە ،نادیرەن دگیهە دەس���تێ
مە ،ئەم دخوینن ،ئ���ون حەمی الوێن بەدرخان
بەگێ نە ،میرێ مە كوردانن .ژ میرێن وەك وە،
هەر قەنجیا ئ���ەم ئینتیزار دكن .قەنجیا خزمەتا
بابێ تە ،وەالتێ مە گەلەك بییە .ئەڤ هیممەتا،
موجبێ ش���وكرانا مە یە .هەم���ا خوەدێ هەوە
موەف���ەق بكە .ئ���ەڤ خزمەتا وە ئینش���ائەلال ل
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نك خ���وەدێ و پێغەمبەر ژی مەقبوولە .ب ڤێ
جەریدەیێ ،هەت���ا دنێ هەیە تە ناڤێ خوە ئیبقا
كر(.))14
مەال س���الحێ جزیری ،پش���تی كو ل س���ەر
گرینگیا زانینی رادوەس���تە و رەخنە ل رەژیما
عەڤدلحەمید دگرە ،بێی كو نەفسبچووكیا خوە
ب���دە ئالیەكی ،رەخنە ل عەڤدڕەحمان بەدرخان
ب خ���وە دگ���رە و وەها دنڤیس���ە( :ئەزبەنی ،نە
حەدێ منە ،الكین تە ژی دەرەنگ دەست پێكر،
چرە بەری دەه بیست سالەكێ وە ئەڤ جەریدە
ئیحداس نەكر؟ ئەڤ مەئموورێن ل سەرێ مە،
زولم���ێ ل مە دكن ،مالێن مە تاالن دكن .الكین
ژ لوتف و كەرەما خوەدێ ئومێد دكم كو پاش
نوه���ا ئەڤ حال گەلەك دەوام نەكە .ئەم ئومێد
دكن كو ئینشائەلال ژ ئیرۆ پێ ڤە ،دەمێ ئیقبال
و سەعادەتا كوردا ژی هات(.))15
ژ نام���ا مەال س���الحێ جزیری ت���ێ فێمكرن
ك���و ئەو د بن تەئیس���را نڤیس���ێن عەڤدڕەحمان
بەدرخان دە مایە و ركەكە مەزن ژ شێرومەندێ
عەڤدلحەمی���دێ ب ناڤ���ێ ئەبوله���ودا گرتی���ە،
ك���و عەڤدڕەحم���ان بەدرخان گەل���ەك جاران د
نڤیس���ێن خ���وە دە ژێ گازن كرنە .مەال س���اڵح
ب ئاوایەك���ی كوش���تنا ئەبولهودا دخوازە و ڤی
كاری ژی كوردێ���ن س���تەنبۆلێ دپێ .ئەو وەها
دنڤیسە:
(حەیڤ���ا من تێ���ت كو هندە ه���ەزار كورد ل
ستەنبۆلێ هەنە ،یەك ژ وان رۆژەكێ دەربەكێ
ل وی مترب���ێ ئەبوله���ودا ن���ادە ،وج���وودا وێ
قبتییونەس���ەبی مەحو ناكە ،ئەز دمینم حەیری
كو پادش���اهەك چ���اوا موس���ەخەرێ متربەكی
بییە(.))16
د هەژم���ارا ش���انزدەها دە نامەی���ەك كو ژ
تەرابلوسش���امێ هاتی���ە ش���اندن ت���ێ چاپكرن.
ئ���ەڤ نام���ە ژ ئالی ش���ێخ حەس���ەن ڤ���ە هاتیە
ش���اندن ،شێخ حەس���ەن س���ەرۆكێ (باشكرنێ
ل تەرابلۆسشاس���ێ)یە .نام���ە ب عەرەب���ی ب
رۆژنامەیێ دە هاتیە دەرخستن .شێخ حەسەن
د نامەیا خ���وەدە ،رازیبوونا خوە یا ژ چاپكرنا
رۆژنامەیا كوردس���تانێ تینە زمان و دیار دكە
كو ئەوێ دانووس���تاندنا خوە پێش���ڤەتر ببن و
هن وەعزو نەسیحەتان د رۆژنامەیێ دە بەالڤ

رۆژنامەیان كوردی یا پێشین...

بكن(.)17
دیس���ا د عەین���ی هەژم���ارا رۆژنامەی���ێ دە
عەڤدڕەحم���ان بەدرخ���ان دی���ار دك���ە ك���و وی
نامەیەك ژ بۆسنەیێ ژی گرتیە د هەژمارا ()17
ان دە نامەیەك كو ژ كوردس���تانێ تێ چاپكرن
نامە ب زمانێ عوس���مانی هاتیە نڤیسین و هەر
ب ڤی زمانی هاتیە وەش���اندن .خوەدیێ نامێ،
د ب���ن نامەی���ا خ���وە دە (بیرك���ورد) (كوردەك)
نڤیساندیە.
خوەدی���ێ نامێ دیار دك���ە كو وی غەینی ژ
هەژمارەك���ە رۆژنامەی���ا كوردس���تانێ ،هەموو
هەژمارێن وێ یێن دن خوەندنە .پشتی كو ئەو
پەسنێ كوردان ددە ،وەها دنڤیسە:
(دكارن ب ئیعتی���راز ژ وە ببێ���ژن ك���و( ،ب
زمانێ مللەتەكی كو خوەندن د نڤیس���ینا وان ژ
هەزاری یەكە چ فەیدا رۆژنامەیێ دەرخس���تنێ
هەیە؟ ئەو یێن كو ڤ���ان ئیعتیرازان دكن نزانن
ك���و ملەتەك لەزاندنا ش���یاربوونا خ���وە جارنا
دەینداری دوو-سێ كەسانە ،ئیجار ب تایبەتی
مللەت���ەك وەك مللەت���ێ كورد ،كو ش���اعیرەك
وەك فزولی و لەش���كەرەك وەك سەالحەدینێ
ئەیووب���ی ژ ن���اڤ دەركەتیە ،چم���ا ب زانین و
رۆناه دەركرنا گرووپەك بچووك و رەوشەنبیر
رۆناهیدار نابە()17؟).
د رۆژنامەیێن دن دە كوردستان:
د ه���ن رۆژنامەیێن ترك و ئەرمەنییان ئێن
ك���و ب كوردس���تانێ رە هەمچاخ ب���وون دە ،ل
س���ەر رۆژنامەیا كوردس���تانێ هن تشت هاتنە
نڤیسین و ب هن ئاوایان گلیێ وێ هاتیە كرن.
جاڤی���ت ئۆرهان توتەنگی���ل ،د كتێبا خوە یا كو
ل س���ەر رۆژنامەگەری���ا ت���ركا ل ئینگلس���تانی
رادوەس���تەدە ،جه ددە رۆژنامەیا كوردستانێ
و وێ ژی د ناڤ رەفێن رۆژنامەیێن ترك ئێن
كو ل ئینگلس���تانێ دەركەتنە دە نیش���ان ددە .د
گەل كو د كوردس���تانێ دە ب زمانێ عوسمانی
نڤیس دەركەتنە و هن هەژمارێن كوردس���تانێ
نیڤەنیڤ كوردی و تركی (عوس���مانی) نە ژی،
كوردستانێ وەك وەشانەك تركان حەسباندن،
نە هەلوەستەك راست و د جه دە یە.
ی���ەك ژ رۆژنامەیێ���ن ك���و تێ دە ل س���ەر

كوردس���تانێ تش���ت هاتنە نڤیس���ین رۆژنامەیا
(عوس���مانلی) ی���ە .ئ���ەڤ رۆژنام���ە وەش���انا
ناڤەن���دی ی���ا (ئیتتیحاد و تەرەق���ی) بوو و دوو
بەرپرسیارین وێ یێن هەری چاالك .د عەبدولاڵ
جەودەت و د .ئیس���حاق سكووتی كورد بوون.
عەڤدڕەحم���ان بەدرخان گاڤا ك���و ل جەنەڤری
ب���وو ،مرۆڤ دكارە ببێژە كو ب وان رە بوو و
نێزكاهی���ەك وان ژ هەڤ رە هەبوو .ژ بەر ڤێ
یەكێ ،د رۆژنامەیا عوس���مانلی دە جهس���تاندنا
كوردس���تانێ .تش���تەكی گەلەك تەبیعییە .وەك
كو ئەمێ دوو رە ل سەر راوەستن ،ل گۆر هن
ئیدعایان .د .عەبدولاڵ جەودەت و د .ئیس���حاق
سكووتی ب خوە ژی د رۆژنامەیا كوردستانێ
دە دنڤیس���اندن( )18و عەڤدڕەحم���ان بەدرخان
ژی ئالیكاریا رۆژنامەیا (عوسمانلی) دكر(.)19
د هەژمارا ()22ا رۆژنامەیا عوس���مانلی دە،
كو د 15ێ چریا پێشین ساال ()1898تان دە تێ
چاپكرن ،وەها تێ نڤیسین:
(برادەرێ مە عەڤدڕەحمان بەگێ بەدرخان
پاش���ازادە ،ژ ب���ۆ دەرخس���تنا رۆژنامەی���ا
كوردس���تانێ ی���ا ك���و ل مس���رێ ئاڤ���ا كری و
وەش���اندیە ،هاتیە باژارێ مە و د مەتبەعەیا مە
دە هەژمارێن شەش و حەفتان وەشاندیە(؟)).
د هەژمارا ( )49ئان رۆژنامەیا عوس���مانلی
دە ،ك���و د ()1ێ چلەی���ێ پێش���ینێ س���اال 1899
ئان تێ وەش���اندن ل س���ەر ژ نووڤ���ە ڤەگەرینا
عەڤدڕەحمان بەدرخانا مسرێ تێ راوەستاندن
و وەها تێ نڤیسین:
(عەڤدڕەحمان بەدرخان بەگ ،ژ نیزكی دوو
س���االن ڤە ل جەنەڤرێ ،ب ناڤێ كوردس���تانێ
رۆژنامەی���ەك ب كوردی دوەش���اند .ڤێ جارێ
ڤووجوودا وی ژ زڤستانا جنەڤرێ یا هشك رە
د ب���ەر خوە ن���ەدا ،جنەڤرێ تەرك كر و بەر ب
قاهیرەیێ ڤەكەت رێ(.))20
د هەژم���ارە ()65انا عوس���مانلی دە ژی ب
ئیعالنەكێ (ئاگاهداری) ژ رۆژنامەیا كوردستانێ
تێ قالكرن ئەڤ هەژمارا عوس���مانلی د تەباخا
س���اال 1900ی دە تێ چاپكرن .دڤێ ئیعالنێ دە
تێ دیاركرن كو ژ بۆ ل لۆندەرارێ دەرخستنا
رۆژنامەیێ سەردانەك هاتیە كرن .د رووپەلێ
()8ان ئ���ێ رۆژنامەی���ا عوس���مانلی دە وەه���ا
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دنڤیسە:
(ب���رادەرێ م���ە عەڤدڕەحم���ان بەدرخ���ان
پاشازادە هەفتا چوویی گهشتبە لۆندرایێ ژی،
ژ بەر ك���و كێماهیێ���ن مەتبەعەیا م���ە نەهاتییە
تەمامك���رن ،وەش���اندنا كوردس���تانێ چەن���د
هەفتەیێن دن ب دەرەنگی كەتیە(.))21
د هەژم���ارا عوس���مانلی ی���ا  1( 35گ���والن
)1899ئ���ان دە ژی ،ب سەرنڤیس���ا (رۆژنامەیا
()22
كوردستان) نڤیسەك هەیە
د هەژمارە ()31نا رۆژنامەیا (ئەلخیالفەتێ)
دە ژی ،كو د 15ێ چلەیێ پێش���ین ساال 1900
دە دەرت���ێ ،ل س���ەر رۆژنامەی���ا كوردس���تانێ
()23
نووچەیەك هەیە
ل گۆر ئاگاهداریا كو جەلیلێ جەلیل ددە ،د
كۆڤارو رۆژنامەیێن ئەرمەنییان ئێن هەمچاخ دە
ژی ل سەر رۆژنامەیا كوردستانێ و خوەدیێ
وێ عەڤدڕەحم���ان بەدرخان تێ راوەس���تاندن.
د هەژم���ارا ()226ان���ا (نووردار)ێ (سەدس���اال
نوو) دە ،كو د ()13ێ چلەیێ پێش���ینێ 1900ی
دە دەركەتی���ە ،ژ عەڤدلڕەحم���ان بەدرخ���ان تێ
قالكرن( )24د هەژمارا ()1ا (درووشاك)ێ (ئال)
دە ،كو د چلەیێ پێش���ینێ  1900دە دەركەتییە
و د هەژمارا چاران دە ،كو د حەزیرانا ()1900
ان دە دەركەتیی���ە ،ژ عەڤدلڕەحمان بەدرخان و
رۆژنامەی���ا وی هاتیە گلیك���رن( .)25د هەژمارا
( )4كۆڤ���ارا (پرۆ ئارمەنی���ا) دە ،كو د 1900ی
دە دەرت���ێ و دە هەژمارێ���ن ( )45ن كۆڤ���ارا
(ئاناهی���ت) دە ژی ،ژ عەبدولڕەحمان بەدرخان
و رۆژنامەیا وی هاتیە قالكرن(.)26
ب ڤ���ی ئاوای���ی ئ���ەم دبینن ك���و رۆژنامەیا
كوردس���تانێ ،د ناڤ وەش���انێن كو ب وێ رە
هەڤچاخ���ن دە هاتی���ە ببیرانین و ل س���ەر وێ
و خوەدی���ێ وێ هاتی���ە راوەس���تاندن ،وەك
وەشانەكە كوردستانی باال دەرو دۆرێن جهێ
كشاندیە.
ویێن كو د رۆژنامەیا كوردستانێ دە نڤیسینە
نڤیس���ێن ك���و د رۆژنامەیا كوردس���تانێ دە
هاتنە وەشاندن ،هەتا هەژمارا پێنجان پرانی ژ
ئالی میقداد میدح���ەت بەدرخان ڤە ،ژ هەژمارا
شەش���ان ،هەتا هەژمارا داوی یا كو د دەستێ
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مە دەیە ،ئانگ���ۆ هەژمارا ( )31ئان ،ب پرانی ژ
ئالی عەڤدڕەحمان بەدرخان هاتنە نڤیسین.
هەم میقداد و هەم عەڤدڕەحمان بەدرخان،
ل بن هن نڤیسان ناڤێن خوە نڤیساندنە ،لێ بەلێ
ل بن هەر نڤیسا كو ناڤێن خوە نەنڤیساندنە ،هن
جاران هەم ژ س���تیلی و هەم ژی ژ سالخدانێ
ت���ێ فێمكرن كو ك���ێ نڤیس نڤیس���ێیە .لێ بەلێ
گەلەك نڤیس���ێن كو بێ ئیمزە د رۆژنامەیێ دە
هاتنە چاپكرن ،هەنە.
د رۆژنامەیێ دە ،نامە و تەقریزێن (نڤیسێن
پیرۆزكرن���ێ) یێن كو ژ ش���ام ،مێردێن ،ئەدەن،
ئام���ەد (دیاربەك���ر) و دەرێ���ن وەك ترابل���وس
شامێ هاتییە شاندن،
تەقری���ز ،نڤس���ین و هەلبەس���تێن وان د
كوردستانێ دە هاتنە وەشاندن ،ئەڤن:
 -1ئەحمەدێ خانی.
 -2حاجی قادرێ كۆیی( ،)27ژمارە ()3
 -3الوی شیخ.أ  .فەتاح ،ژمارە ()3
 -4سەید تاهرێ بۆتی ،ژمارە ()5
 -5عەل���ی كوڕێ حوس���ەینێ ئام���ەدی ،ژمارە
()8
 -6شەرەفخان ،شەرەفنامە( ،)28ژمارە ()8
 -7ژ ئەش���رافێن دیاربەك���رێ ش .م .ژم���ارە
()13
 -8مەال سالحێ جزیری ،ژمارە ()14
 -9شێخ حەسەن ،ژمارە ()16
 -10بیركورد (كوردەك) ،ژمارە ()17
 -11بەحریەلی رزا ،ژمارە ()22
 -12رەئوف (پاشا) ژمارە ()22
 -13بی���ر جگەرخوین (جیگ���ەر خوینەك)(،)28
ژمارە ()37
ب تایبەت���ی نامە و تەقری���ز ژ دەرێن جهێ
هاتن���ە ش���اندن ،گاڤ���ا م���رۆڤ ب���اال خ���وە ددە
نامەی���ا ،هنگێ مرۆڤ دبینە ك���و ناڤەرۆكا وان
دەولەمەندە ،ب مەس���اژێن سیاسی داگرتی نە.
دەب���ە كو میق���داد میدح���ەت و عەبدولرەحمان
بەدرخ���ان نامەیێ���ن كو دگەهش���تن دەس���تێن
وان و دبژارت���ن جه���ە س���تاندنە ل گ���ۆر رێزا
هەژماران ،كەس���ێن كو نام���ە ،دەولەمەندە ،ب
مەس���اژێن سیاس���ی داگرتی نە .دبە كو میقداد
میدحەت و عەڤدڕەحمان بەدرخان نامەیێن كو
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دگهش���تن دەستێ وان دبژارتن و یێن نەقاندی
د رۆژنامەیا خوە دە چاپ دكرن.
د رۆژنامەی���ێ دە چاپكرن���ا كتێبا ئەحمەدێ
خان���ی یا ب ناڤ���ێ (مەم و زی���ن)ێ د هەژمارا
س���یان دە دەس���ت پێ دكە ،هەژمارین،14 ،4 ،
 27و ( )31ن���ە تێ دە ،د هەموو هەژمارین دن
یێن كو دەستێ مە دە نە ،تێ وەشاندن.
گەل���ۆ خەین���ی ژ وانێن كو م���ە ناڤێ وان ل
ژۆر ب بیر ئانی ،كەس���ێن دن یێن كو نڤیس���ێن
وان د رۆژنامەی���ێ دە هاتب���ن چ���اپ ك���رن و
ناڤین وان نەهاتبن دای���ن هەنە؟ بێگومان ئەڤ
پرس���ەك گرینگە .د هەژمارا ( )18كوردستانێ
دە ،ب سەرنڤیس���ا (تەبلی���غ) ،كورتە نڤیس���ەك
وەها هەیە:
(گەلەك مرۆڤ ژ من رە نڤیس���ین كو نزانن
كرمانجی بخوینن ،لەوما قسمەك تركی جەریدا
م���ن دە دخوازن .س���ەر تەلەب���ا وان ب ئیزنیال
ئەزێ پاش نهۆ نیمێ جەریدا خوە ب ئینزیمامێ
غیرەت���ا خوارزی���ێ خوە ف���ەوزی بەگی ،تركی
تەبع بكم ،خوازریێ من فەوزی بەگ ل ئۆردیێ
زابیت بی ،الكین پەریشانیا ناڤ عەسكەر ،زلم
و ئیستبدادا فەریق و موشیرا ،رەبەنیا نەفەرەتا
ئەو موتەعەلم دكر هەتا كو حەو كاری س���ەبر
بكە ،ئەو ژی رابی هات دیارێ غەریب حوڕیەت
و تەرەقیا مللەتێ رە بخەبتە(.))29
د ه���ەر عەینی هەژم���ارا كو ئەڤ تەبلیغ تێ
دە جه دگرێن .ب سەرنڤیسا( :كورتەیا خرابیێ
حوكومات���ێ و وەك ئەنجاما ڤانا چیرۆكا ژیانا
من) نڤیس���ەك ب عوسمانی هەیە .د ڤێ نڤیسێ
دە گلیێ رەڤا لەشكەرەكی ژ ئۆردیا عوسمانی
و هاتنا وی یا (جەنڤرێ) تێ كرن ،د بن نڤیسێ
دە ناڤ نینە .لێ بەلێ ئیحتیمالەكە مەزن ،ئەڤ
نڤیس ل سەر خوارزێ عەڤدڕەحمان بەدرخان
ف���ەوزی بەگ و دیس���ا ئیحتیمالەكە كو ژ ئالی
ف���ەوزی بەگ ب خوە ڤە هاتیە نڤیس���ین چمكی
عەڤدڕەحم���ان بەدرخان ب خ���وە ڤە دبێژە كو
ئ���ەوێ ل گ���ەل خوارزی���ێ خوە ف���ەوزی نیڤێ
رۆژنامەیێ ب تركی چاپ بكن.
ل���ێ دڤێ مرۆڤ ژ بیر نەك���ە ،هێ بەریا كو
خ���وارزێ عەڤدڕەحمان بەدرخان فەوزی بەگ
وەرە جنەڤرێ ب خالێ خوە رە دەست ب خەباتا

خوە یا وەش���انی و سیاسی بكەن د رۆژنامەیا
كوردس���تانێ دە نڤیس���ێن ب تركی (عوسمانی)
تێن چاپكرن هەم ژی ب عوس���مانیەك گەلەك
بلند و خورت.
ب ئاوایی كو شوكرو هانیئۆغلو دنڤیسە ،دو
ئاڤاگارێ���ن ئیتتیحادو تەرەقی ژی د رۆژنامەیا
عەڤدڕەحمان بەدرخان دە دنڤیس���ن .ش���وكرو
هانیئۆغلو وەها دنڤیسە:
((ب ڤ���ێ ئاوایی ،ئەم دبینن كو دو ئەندامێن
ئاڤاكار ئیسحاق سكووتی و عەبدولاڵ جودەت
ژی خ���وەدی جۆت ناس���نامەیانن ئەو هەردوو
س���ەرۆك ،ژ هێلەكێ ڤە نڤیسێن كو بانگی هەر
كەس���ی دك���ن كو ببن عوس���مانی دنڤیس���ن ،ژ
ئال���ی دن ڤە ژ كۆڤ���ارا عەڤدڕەحمان بەدرخان
ئا كو جارنا ل س���ەر مەس���ەلەیێن ئەتنیكی یێن
حەس���اس رادوەستە رە نڤیس���ان دنڤیسن ئان
ئامادە دكن.
دیسا ل گۆر ئاگاهیا كو شوكرو هانیئۆغلو
ژ (ئاركڤ���ی قەن���درۆر) ددە ،عەڤدڕەحم���ان
بەدرخان ب خوە .ژ بۆ رۆژنامەیا كوردستانێ،
ژ ئیس���حاق س���كووتی داخوازا نڤیس���ینێ دكە،
ئیس���حاق س���كووتی ژی ،گۆت���ارا خ���وە یا ب
ناڤێ( :ئارناوودو كورد) بەرێ ژ بۆ رۆژنامەیا
كوردستانێ رە ئامادە دكە(.)30
د هەژم���ارا ()30ان���ا كوردس���تانێ دە ،دبن
سەرنڤیس���ا( :هوندای���ێ م���ەزن) دە نووچەیا ل
س���ان رەمۆیی مرنا د .ئیس���حاق سكووتی تێ
دای���ن( .)31هەروەها د ڤێ ئیعالنێ دە ب پەس���ن
ژێ ت���ێ قالك���رن و مرن���ا وی ژ ب���ۆ گ���ەل و
ئازادیخوازێن عوس���مانی وەك وندایەك مەزن
()32
تێ پەژراندن
د هەژمارێن كوردستانێ یێن كو د دەستێ
مە دە نە ،ل بن تونڤیسەكێ ئەم راستی ناڤێن د.
عەبدولاڵ جەودەت و د .ئیسحاق سكووتی نایێن.
تەنێ ئ���ەم دزانن كو ئەڤ ه���ەردوو ئاڤاكارێن
(ئیتتیحادو تەرەققی) ب عەڤدڕەحمان بەدرخان
رە دۆست و هەڤالن .هەرسێ ژی مەسنووبێن
ملەت���ێ كوردن د كرووبا ئیتتیحادو تەرەققی یا
(جنەڤرێ) دە ب هەڤ رە دەخەبتن.
بەشی 4
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عەڤدڕەحمان بەدرخان و ئیتتیحاد و تەرەققی:
أ -دوو ئاڤاكارێن ئیتتیحاد و تەرەققیێ یێن كورد
ئیتتیح���اد و تەرەقق���ی وەك كۆم���ەڵ
(جەمعی���ەت) ،جارا یەك���ەم ب ناڤێ (ئیتتیحادی
عوسمانی) (یەكەتیا عوسمانیان) ل ستەنبۆلێ،
ل تاخ���ا دەمی���ركاپ (س���یركەچی) ،د دبس���تانا
ئاس���كەری تبییە (تبپیەیێ شاهانە) دە ،د  3یێ
حەزیرانا ساال  1889ان دە تێ ئاڤاكرن .پشتی
ئاڤاكرنا ئیتتیحاد عوسمانی ،دانێرێن كۆمەڵێ د
عەینی س���اڵی دە ،ب سەرۆكێ ژۆن تركان ئێ
ل پاریس���ێ ئەحم���ەد رزا بەگ رە تێكلی داتینن
و ناڤ���ێ كۆمەڵێ دكن (عوس���مانلی ئیتتیحاد و
تەرەققی جەمعییەتی) (كۆمەال ئیتتیحاد تەرەققیا
عوسمان(.))1
ئاڤاكارێ���ن ئیتتیح���ادی عوس���مانی ،وان
خۆرتێ���ن ك���و د مەكتەبی تبییەیی ش���اهانە دە
دخوان���دن ،هەم���وو ژی ل هەمبەر هلوەش���ینا
ئیمپراتۆریا عوس���مانی بوون ،دخوەس���تن كو
ڤ���ێ یەكێ بدن راوەس���تاندن و د ڤ���ێ ناڤێ دە
ل هەمب���ەر رەژیم���ا عەڤدلحەمیدا ئیس���تیبدادێ
بوون.
پێنج ئاڤاكارێن ئیتتیحادی عوس���مانی ئەڤ
ب���وون :ئیبراهیم تەمۆی���ێ ژ ئوهریێ ،عەبدولاڵ
جەودەتێ ژ ئەرەبگیرێ ،ئیس���حاق سوكووتیێ
ژ دیاربەكرێ ،محەمەد رەشادێ ژ قافقاسیایێ،
حوس���ەینزادە عەل���ی ی���ێ ژ باكووی���ێ .ژ پێنج
ئاڤاكاری���ن ئیتتیح���ادی عوس���مانی دوو كەس،
ئیس���حاق سكووتی و عەبدولاڵ جەودەت كورد
بوون( .)2ژ ناڤ هەر پێنجان هەرس���یێن هەری
چاالك عەبدولاڵ جەودەت ،ئیسحاق سكووتی،
كورد و ژ كوردستانێ ،ئیبراهیم تەمۆ ئارناوود
و ژ ئارناوودستانی بوو.
د س���ەری دە كۆم���ەل وەك ئاڤاهیەك���ە
شاگرتانە .ب تێكلی دانینا كەسێن موخالف ئێن
ل دەرڤ���ە و ل هون���در ،د ن���اڤ وەلێت دە و ل
دەرڤەیێ وەلێت هن ش���وعبەیێن ریخستنێ تێن
ئاڤاكرن(.)3
ب فەس���ادیا هن ش���اگرتێن كو د مەكتەبی
تبیی���ە دە دخوین���ن ،دلخ���واز و ئەندامێ���ن
ریخس���تنێ تێن گرتن و گەلەك شاگرت ژ ئالی
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رەژیما عەڤدلحەمید ڤە س���وورگوونی فیزان و
ترابلوسغەرپێ تێن كرن(.)4
عەبدولاڵ جەودەتێ كو د 4ێ تەمموزا 1310
()1894ان دە مەكتەب���ی تبییە تەمام دكە27( .ێ
تەباخ���ا  1310ان دە .ل ب���ا دی���ران عەجەمیان
ئەفەن���دی ب ئاسیس���تانی ،ل نەخۆش���خانەیا
حی���دەر پاش���ایێ دەس���ت ب دكتۆری���ێ چاڤان
دك���ە .عەبدولاڵ ج���ەودەت ل س���ەر بەالڤبوونا
نەخوەش���یانا كۆلەرایێ یا ل دیاربەكر ،د ()1ی
چرپا یاشین ساال 1310ان دە دچە دیاربەكرێ
و چەن���د مەه���ان ل وێ دەرێ دمینە ،عەبدولاڵ
جەودەت ل ور زیا گۆكئالپ د كۆمەلێ دە قەید
دك���ە( ،)5دوو رە عەبدولاڵ جەودەت دزڤرە ئادا
پ���ازاری ،ل تابوورا وێ دەرێ دەس���ت ب كار
دكە .گلیێ وی تێ كرن ،ب سی و سێ هەڤالێن
خ���وە رە ت���ێ گرتن و پش���تی كو چ���ل و پێنج
رۆژان د نەزارەت���ا زابتی���ان دە ،دەه رۆژان د
گرتیگەها گش���تی و رۆژەك���ێ ژی ل قەرەقۆال
بەشیكتاش���ێ دمین���ە ،وی ژی ب ڤاپ���وورا
سكاریایێ س���وورگوونی ترابلوسغەرپێ دكن.
عەبدول�ڵ�ا ج���ەودەت ژ تەرابلووس���ێ درەڤ���ە
تونووس���ێ ژ وێ دەرێ تێ مارس���یلیایێ و د
ورە دەرباسی ئەرووپایێ دبە(.)5
كۆم���ەال ئیتتیحادو تەرەققی یا كو ل هوندر
ب ئێرش���ێن رەژیم���ا عەبدولحەمی���د قەلس دبە
و گەل���ەك دلخ���واز و مەنس���ووبێن وێ تێ���ن
س���وورگوونكرن ،ل دەرڤە خ���ورت دبە .هنگێ
ش���وعبا (لقا) پاریس���ێ یا كو ئەحمەد رزا بەگ
س���ەرۆكاتیا وێ دك���ە ،یا قاهرێ ی���ا كو خۆجا
قادری سەرۆكاتیا وێ دكە ،یا جەنەوەرێ یا كو
د بن كارگەریا عەبدوڵاڵ جەودەت و ئیس���حاق
سكووتی دە یە و لقێن كو ل بالكانان ئاڤا بوونە
و ئیبراهیم تەمۆ ئیدارە دكە ،ب كار و خەباتێن
خوە بالێ دكش���ینن( )6لقا پاریسی رۆژنامەیێ
(مەش���وەرت)ێ و زیدایی���ا وێ یا ب فرانس���ی
 ،Mechveretلق���ا جەنەڤەرەی���ێ رۆژنامەیێن
(میزان) و (عوسمانلی) ،لقا قاهیرێ رۆژنامەیێن
(حەق) و (قانونی ئەساسی) دەرتینە.
عەبدولاڵ جەودەت گاڤا كو ژ فیزانێ درەڤە
و دگهی���ژە پاریس���ێ ،زووكا د ن���اڤ كادرۆی���ا
وەشانی یا مەشوەرەتێ دە جهه دستینە ،دەولەتا
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عوس���مانی ،ژ بۆ كو وەش���انا مەشوەرەتێ بدە
راوەستاندن ،چاپخانەیێن كو لێ تێ دەرخستن
دگ���رە و ژ بۆ ك���و نەكەڤە وەالتێ عوس���مانی،
هەولدانەكە گرینگ نیشان ددە.
د ()1ێ چرپ���ا پێش���ینا س���اال 1897ان دە
ل جەنەڤ���رێ هەژم���ارا پێش���ی ی���ا رۆژنامەیا
عوسمانلی تێ وەشاندن .رۆژنامە ب دیرەكتیڤا
ئیس���حاق س���كووتی ت���ێ دەرخس���تن و پەرێ
ك���و وێ پ���ێ چ���اپ بب���ە ژی ژ ئالی ئیس���حاق
س���كووتی ڤە ل مس���رێ ،ب بازارا ب ئەحمەد
جەاللەدین پاشا رە هاتیە بدەستخستن .ئەحمەد
جەاللەدین پاش���ا ،ب سۆزێ گرتنا لقا كۆمەلێ
یا مس���رێ ،هەزار لیرەیێ ئینگلیز ددە ئیسحاق
سكووتی(.)7
عەبدولاڵ ج���ەودەت رادەكتۆرێ رۆژنامەیا
عوس���مانلی یە .عوس���مانلی وەش���انا ناڤەندی
ئیتتیحاد و تەرەققیە.
ب -تێكلی���ا عەڤدڕەحم���ان بەدرخ���ان ب
رێخستنێ رە
عەڤدڕەحم���ان بەدرخ���ان ،هەژم���ارا ()6انا
رۆژنامەیا كوردس���تانێ ،د ()11ێ چریا پێشینا
س���اال 1898ان دە ،ل جەنەڤرەی���ێ دوەش���ینە،
رۆژنام���ە ل ڤر د «چاپخانەیا كۆمەال هەڤگرتن
و قەنجیا مسلمانان» دە تێ چاپكردن ،هەژمارا
()19ان د دەس���تێ مەدا تونە ،لێ بەلێ هەژمارا
()20ان ل مسرێ دەرتێ .پشتی كو چار هەژمار
ل ڤ���ر دەركەت ،ئیجار دیس���ا جهه دگوهێرە و
دچە ئینگلستانێ ،هەژمارا ()24ان ل لوندەرایێ
دەرتێ .هنگێ عەڤدڕەحمان بەدرخان ئیعالنەك
وەها داتینە سەر رۆژنامەیێ:
((ئەڤ���ە پێلەكە م���ن ژ جەنەوەرەی���ێ نەقلێ
لۆندرای���ێ ك���ر .لۆما من ن���ەكاری جەریدا خوە
نەش���ر بكم ،ژ نوه���ۆ و پێ ڤە ئومێ���د دكم كو
هەر هەیڤ جارەكێ مونتەزەمەن جەریدا خوە
ئەزێ نەشر بكم(.))8
ئەڤ ئیعالن ب تركی ،د بەش���ێ رۆژنامەیێ
ی���ێ ب تركی دە ژی تێ داین ،هەژمارا ()24ان
د()1ی ئیلونا 1900ی دە تێ چاپكرن ،هە ژمارا
()23یان ژ ()24ێ س���باتا 1900ی دە دەركەتیە
و دەرا كو لێ هاتیە چاپكرن قاهرەیە.
تەن���ێ هەژم���ارا ()24ان ل لۆنداری���ێ

ت���ێ دەرخس���تن .ب هەژم���ارا ()25ان رە
جهگوهاس���تنەك دن چێدب���ە و كوردس���تان ژ
لۆندرای���ێ ب���اری ب���اژارێ فۆلكس���تۆنی دك���ە،
هەژمارێن  28 ،27 ،26 ،25و  28ل فۆلكستۆنێ
تێ���ن چاپك���رن .رۆژناما دیس���ا ژ فۆلكس���تۆنێ
ب���اری جەنەوەری���ێ دكە و ه���ەردو هەژمارێن
داوی یێن كو د دەس���تێ م���ە دە نە ،هەژمارێن
( )30و ()31ان ل ور دەردكەڤن.
دەولەتا عوس���مانی یا كو ژ وەشانێن وەك
(عوس���مانلی) و (كوردس���تانێ) گەلەك عاجزە،
ژ ب���ۆ كو ڤان وەش���انان بدە راوەس���تاندن ،ل
گەل دەولەتێ���ن ئەوروپایێ هەولدانەكە گرینگ
ددە .ب چاپكرن���ا رۆژنامەیا «عوس���مانلی» رە
لق���ا ئیتتیحاد و تەرەققی ی���ا جەنەورەیێ ،ژ بۆ
تەڤاهیا رێخس���تنێ دبە ناڤەند و كارێ گەراندنا
رێخستنی دكەڤە دەستێ عەبدولال جەودەت و
ئیسحاق س���كووتی .دەولەتا عوس���مانی پر ب
س���ەر عەبدوڵ�ڵ�ا جەودەت ڤە دچ���ە ،ژ دەولەتا
سوس���رەیێ دخوازە كو وی بئاڤێژە دەرەڤەیێ
س���ینۆرێن خوە و ب ڤی ئاوای���ێ خەباتێن وی
یێن سیاسی بدە راوەستاندن.
ل س���ەر ناڤێ دەوڵەتا عوس���مانی ،ئەحمەد
جەاللەدین پاش���ا ،د ()5ێ ئیلۆنا ( )1899ان ب
عەبدولاڵ جەودەت و ئیس���حاق سكووتی رە ل
هەڤ دكە .عەبدولاڵ جەودەت ،كارێ دوكتۆریا
س���ەفارەتا ڤییانای���ێ ،ئیس���حاق س���كووتی ژی
یێ س���ەفارەتا رۆمای���ێ قەبوول دك���ە .ل گۆر
لهەڤكرن���ێ ،ژۆن تركێ���ن ك���و بخ���وازن ،وێ
ئەحمەد جەاللەدین پاشا دو هەزار و پێنجسەد
فرانك���ی ب���دە وان ،ب وان رە دەخالەتنامەی���ێ
ئیمزە بكە و وان ب شوون ڤە بشینە ،عەبدولاڵ
جەودەت و ئیس���حاق سكووتی ،ژ بۆ كو زێدە
پەرە بس���تینن ،چەند جاران دچن جهێن كارێن
خوە دوو رە ڤەدگەرن جەنەڤەرێ( .)10ل گۆر
ڤێ پەیمانا كو ب عەبدولاڵ جەودەت و ئیسحاق
سكووتی رە تێ كرن ،وێ ئەو و هەڤالێن وان،
خەینی ژ بەش���ێن خوە یێن ئیختساس���ی ،ل تو
وەالتەك���ی ،ب توزمان���ی ل هەمب���ەر س���ولتان
تش���تەكی نەنڤیس���ن .ل هەمبەر ڤێ یەكێ ژی،
وێ دەس���تهالتیا عوس���مانی ،گرتیێن سیاس���ی
یێ���ن ل فیزان و تەرابلوس���غەربێ سەربەس���ت
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بەردە(.)11
ب ڤ���ێ پەیمان���ێ رە عەبدول�ڵ�ا ج���ەودەت
حەفت���ێ هەڤالێ���ن خ���وە یێ���ن ك���و ل فیزانێ ل
س���وورگوونێ نە ،ددە ب���ەردان( .)12ل گۆر هن
نێرین���ان عەبدولاڵ جەودەت هەت���ا داوییا ژیانا
خ���وە ،ڤێ یەكێ وەك تەس���لیمیەتێ دبینە و ب
ساالن پێ دئێشە( ،)13چمكی ئەو ،ڤێ یەكێ وەك
بەرتیل دحەس���بینە( .)14پش���تی مرن���ا عەبدولاڵ
جەودەت ،د ناڤ كاغزێن وی دە بەلگەیەك تێ
دیت���ن .ئەڤ بەڵگە بەیاننامەیەك���ە و ژ هەڤالێن
وی یێن ل فیزانێ ژێ رە هاتیە ش���اندن .د ڤێ
بەیاننامێ دە ،ئیمزا هەفتێ كەس���ێن كو ب سایا
عەبدولاڵ ج���ەودەت ژ س���وورگوونا ل فیزانێ
رزگار بوون���ە ،هەی���ە و ئەڤ كەس ژ عەبدولاڵ
جەودەت رە سپاس دكن(.)15
ب ڤ���ێ لهەڤكرن���ی ژۆن ت���رك ب ئاوایەكی
زمەن (س���ەرگرتی) راوەس���تاندنا وەشانا خوە
ی���ا ئۆرگان���ا ناڤەن���دی (عوس���مانلی) قەب���وول
دكن( .عوس���مانلی) ب ئاوایەكی رەسمی ،د بن
كارگەریا ئالبەرت كارلەن ئی سویس���رەیێ دە
دەرتێ ،لێ دیس���ا یێن لێ پش���ت كار عەبدولاڵ
جەودەت و ئیس���حاق س���كووتی ن���ە .رۆژنامە
ب ئالیكاری���ا پەرێ وان و دیس���ا ب دیرەكتیفا
وان ،ژ ئال���ی ئەدهەم روحی یێ تبییەیی یێ كو
ژ ترابل���ووس غەربێ رەڤیای���ە جەنەڤرێ ،ژیانا
خوە بەردەوام دكە.
سەرخەفیێ سولتان عەبدولحەمید ،ئەحمەد
جەاللەدی���ن پاش���ا ،گاڤ���ا ك���و ب مەنس���ووبێن
ئیتتیحاد و تەرەق���ی یێن جەنەڤرێ یێن چاالك
رە روودن���ێ و ب وان رە دكەڤە بازاڕەكێ ،دا
ك���و وان ژ خەباتا وانا سیاس���ی ی���ا ل هەمبەر
دەوڵەتا عوس���مانی سست بكە ،ئان ب تەڤاهی
داوی لێ بینە ،هنگێ ب عەڤدڕەحمان بەدرخان
رە ژی روودن���ێ و ژ ب���ۆ ك���و وی ژی ب���دە
راوەستاندن ،پێ رە بازاڕەكی دكە.
عەڤدڕەحمان بەدرخان ،د هەژمارا ( )18انا
كوردس���تانێ دە ،د بن سەرنڤیسا (حەوادیس)
دە ،ل س���ەر چاالكیێن ئەحمەد جەاللەدین پاشا
وەها دنڤیسە:
((عەبدولحەمی���د ژ نەش���ریاتا ئەرباب���ێ
حەمییەت دترس���ە .گەلەك پەرا ،روتبا ،نیش���انا
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ژ وان جوانی���ن وەالتێن خ���وە تەرككری هاتن
ه���رە (و) جەری���دا دەردێخت���ن (رە) وەعد دكە
دا ،ژ فك���را خ���وە بب���وورن ،الكین ئ���ەم حەمی
زەحمەت���ا خوەی���ا ب نام���ووس تەرجیح���ێ
س���ەعادەتا مەش���ئووما خون���كار دك���ن .لەوما
حەم���ی حەرەكەتێ���ن خون���كار (د) ڤ���ێ رێ دە
عەقی���م دمینە .حەتتا ب���ەری هەیڤەكێ یاوەرێ
خوە ئەحمەد جەاللەدین پاشا رێكر هرە ،ئەوی
گەلەك ئیحسان و ئینعامێن خونكار ژ مە حەمیا
رە وەعد ،الكین لەهولحەمد نكاری مە كەس���ی
ئیغفال بكە ،مەیئووس���ەن ڤەگەرا ئیس���تانبولێ،
چوو جەوابێ یەئیس دا خونكاری خوە خودێ
ساحب غیرەتا ژ ملەتێ كێم نەكت(.))16
عەڤدڕەحم���ان بەدرخ���ان و خوارزی���ێ وی
تەگمەن فەوزی (فەیزیێ تەیمان) د ناڤ ئیتتیحاد
()17
و تەرەقق���ی یا جەنەڤرەیێ دە جه دیس���تینن
ب چووین���ا عەبدول�ڵ�ا ج���ەودەت و ئیس���حاق
س���كووتی ،كارگەری���ا ئیتتیح���اد و تەرەققی د
دەستێ گروبا جەنەڤرێ دە دمینە .دڤێ گروبێ
دە ئەده���م روح���ی ،عەڤدڕەحم���ان بەدرخ���ان،
تەگمان فەوزی ،بوره���ان بەهائەددین و ئاكیل
موخت���ار هەن���ە(؟) ،د ناڤ گروبێ���ن ئیتتیحاد و
تەرەقق���ی دە ،گروب���ا ك���و قەس���را عوس���مانی
هەری پڕ ژێ عاجز بوو و ژێ دترسیا ،گروبا
جەنەڤ���رێ ب���وو .عەڤدلحەمید ،ژ وان كەس���ێن
ك���و ل ڤر جڤیابوون پ���ر فكرە دكر( )18لۆما وی
دس���تهەالتی دابوو سەرخەفیەتی خوە ئەحمەد
جەاللەدین پاشا ،دا كو ب ئاوایەكی ڤێ گروبێ
ژ هەڤ بەالڤ بكە.
س���وڵتان عەڤدلحەمید ،د بیرانینێن خوە دە
وەها ژ گروبا جەنەڤرێ قال دكە:
((ژۆن تركێ���ن جەنەوەرێ ،تام ب مانا خوە
كۆنگرەیەك���ێ چێكرن���ە و د گ���ەل ك���و جڤینین
خ���وە ب دیزی ژی چێكرنە ،ئەز ڤێ یەكێ هین
بوومە ،خەفییێن مە  17ناڤ دان من(.)))19
ئیحتیمالەك مەزن ،د وێ لیستا كو ژ هەڤدە
ناڤان پێك تێ و خەفیێن عەڤدلحەمید دانە وێ،
عەڤدڕەحمان بەدرخان و خوارزیێ وی تەگمان
فەوزی ژی هەنە.
پش���تی عەبدول�ڵ�ا ج���ەودەت و ئیس���حاق
س���كووتی ،ژۆن تركێ���ن ل جەنەڤ���رێ ،ئانجاخ
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كارن هەت���ا ()18ێ گوالنا 1900ی ل ور بمینن
موخالەفەت���ا خوە ب���ەردەوام بكن .هنگێ گروبا
ژۆن تركێ���ن جەنەڤرەیێ خ���وە بەردەوام بكن.
هنگێ گرووبا ژۆن تركێن جەنەڤرەیێ دەرباسی
ئینگلس���تانێ دب���ە ل ڤر دجڤن .ت���ام د ڤێ دەما
ك���و د ن���اڤ ژۆن تركان و دەولەتا عوس���مانی
دە ب���ازارەك هەی���ە ،زاڤ���ی عەبدولحەمی���د،
دام���ات مەحمود پاش���ا و كوڕێ���ن خوە .پرەس
س���ەباحەتێن پاش���ا و كوڕێن خ���وە ،بەرپا كو
بێن ئەوروپا ل مس���رێ ب جه دبن و ب هاتنا
وان رە ،موخالەفەت���ا ل هەمب���ەر عەڤدلحەمیدا
ل قاه���رێ خورتتر دب���ە( .)20رەڤین و هاتنا وانا
پاریس���ێ .وەك نووچەیەك���ی د ناڤ رووپەلێن
كوردس���تانێ دە ژی جه دستینە و پەسنێ وان
تێ دایین(.)21
دام���اد مەحموود پاش���ا پێش���ی ب گرووبا
ئیتتیحاد و تەرەققی یا ل فرانسایێ ،ب ئەحمەد
رزا ب���ەگ و هەڤالێ���ن وی رە دلڤ���ە ،پش���ت رە
ب وان رە ل ه���ەڤ ناك���ە و دوو رە ئ���ەو ژی
بەشداری گرووبا جەنەڤرێ یا كو عەڤدڕەحمان
بەدرخ���ان تێ دە یە ،دبە( .)22ب هاتنا مەحموود
پاش���ا یا جەنەڤرێ رە ،ئیس���حاق سكووتی یێ
ك���و هنگ���ێ ل رۆمایێ ی���ە ،ت���ێ زیارەتا وی و
خوەدانتی���ا عوس���مانلی دس���پێرێ مەحم���وود
پاشا ،ب ڤی ئاوایی مەحموود پاشا مەسرەفێن
رۆژنامەیێ ژی دگرە س���ەر خوە( .)23ئیس���حاق
س���كووتی ،هەت���ا دەم���ا ك���و دمرە ،هەتا س���اال
1902ان ئالیكارییا رۆژنامەیێ دكە.
ه���ە ژم���ارا (« )62عوس���مانلی» د ()15ێ
حەزیران���ا  1900دە ل لوندرای���ێ تێ چاپكرن.
پش���تی ك���و رۆژنامەی���ێ دەمەكە ك���ورت ل ڤر
ژیان���ا خوە یا وەش���انی ب���ەردەوام ك���ر ،دوو
رە بارك���ر فولكەس���تۆنێ و ل ڤ���ی ب���ازاری
دەركەت .بەرپرس���یارێن دەوڵەتا عوس���مانلی،
ل ئینگلس���تانێ ژی ل هەمب���ەر ڤ���ێ گرووب���ا
ئیتتیحاد و تەرەققی یا كو ژ جەنەڤرێ هاتبوو،
تێكۆش���یان .ل ڤ���ر كادرۆكیەك���ە نڤیس���ینێ یا
ن���وو ،كو دەم���ا مەحموود پاش���ا كورێن خوە،
ئیسماعیل كەمال و عەلی حەیدەر میدحەت تێ
دەن���ە ،تێ ئاڤاكرن ،لێ بەلێ دیس���ا كۆنترۆل و
بژارتنا نیڤسین د دەستێ عەبدوڵاڵ جەودەت و

ئیسحاق سكووتی دەیە(.)24
أ  .أ رام���زور ،عەبدورەحم���ان بەدرخ���ان د
وەش���اندنا عوس���مانلی دە وەك ئالیكارەك���ی
نیش���ان ددەو وەها دنڤیسە(( :گاڤا كو ئەم بێن
س���ەر ك���وردان ،عەڤدڕەحم���ان بەدرخانێ كو
كوڕێ ش���ێخەكی كوردانە و هەتا ساال ()1840
ان ،چاخێ كو ژ عەڤدلمەجید رە سەری دانین،
ب س���االن ل هەمب���ەر س���ەروەریا ترك ل بەر
خ���وە دان ،ل لۆندرای���ێ ب ناڤێ كوردس���تانێ
گۆڤارەك���ێ چ���اپ دك���ە و ئالیكاری���ا وەش���انا
عوسمانلی دكە(.)))25
جەلیل���ێ جەلیل ژ عەڤدڕەحمان بەدرخان د
ناڤ گرووبا ژۆن تركان جەنەڤەرێ دە نیشان
ددە و دی���ار دكە كو ئ���ەو ئالیكاری ب ئۆرگانا
ژۆن تركان ناڤەندی ،عوسمانلی رە دكە(.)26
عەبدوڵاڵ جەودەت ،پش���تی كو ل سەفەرەتا
عوس���مانیانا ڤیانایێ دەس���ت ب كار دكە ،هەتا
كو ژ دەستێ وی تێ ،نڤیسێن سیاسی ب ناڤێ
خوە نانڤیسە .لێ بەلێ دەوڵەتا عوسمانی های
ژ خەباتێن وی هەیە ،نانجاخ ئەو ب ڤی ئاوایی
س���ەكنینا عەبدوڵ�ڵ�ا ژی رازینە .د ڤێ دەمێ دە
عەبدولاڵ ج���ەودەت لێكۆلینین فەلس���ەفێ دكە،
كتێبێ���ن هەڵبەس���تان چاپ دك���ە و ژ ئەدەبیاتا
ئەوروپای���ێ وەرگەران چێدكە .ب ڤان خەباتێن
خوە دبە كەس���ەك وس���ا ك���و ل دەروودۆرێن
ئەوروپایی ل وی تێ پرسین(.)26
عەبدول�ڵ�ا جەودەت���ێ ك���و ب س���ەفێرێ
عوس���مانیێن ئ���ێ ڤیانایێ مەحم���وود نەدیم رە
ل ه���ەڤ نەدك���ر ،چەن���د جاران ل���ێ حەقارەت
كربوو و جارەكێ ئ���ەو داوەتێ دوئەلۆیێ ژی
كرب���وو( .)27ژ ئالی حكوومەتا ئاوس���توریایێ
ڤ���ە ،دەر س���ینۆر ت���ێ ك���رن .دخ���وازە ه���ەرە
پاریس���ێ .عەبدول�ڵ�ا ج���ەودەت ،د 17ێ ئیلۆنا
( )1903ئ���ان دە ژ ڤر ژی تێ دەرس���ینۆركرن.
ل س���ەر ڤێ یەكێ عەبدولاڵ جەودەت دیسا تێ
جەنەڤەرێ(.)28
ژ نوو ڤە هاتنا عەبدولاڵ جەودەتا جەنەڤەرێ،
ب بەرپرسیارێن دەوڵەتا عوسمانی رە شك و
ترسەكی پەیدا دكە .ب ئاوایێ كو ئەم ژ ئاگاهیا
سەركۆنسۆلۆسی عوس���مانیان ئێ جەنەڤەرێ
های���دار هین دبن ،عەبدول�ڵ�ا جەودەت ل ڤر ب
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عەڤدڕەحم���ان بەدرخ���ان رە ب هەڤ رەنە (.)29
عەبدولاڵ جەودەت و عەڤدڕەحمان بەدرخان ژ
ئالمانیایێ سپاریشا مۆتۆر و مەكینا مەتبەعایا
موتەحەری���ك دك���ن و دل���ێ وان هەی���ە كو ب
ڤەكرنا مەتبەعایێ تیجارەتی بكن(.)30
ئەده���ەم روحی���ێ ك���و پش���تێ مرن���ا داماد
مەحموود پاش���ا ب پرەنس س���ەباحەددین رە
ل ه���ەڤ ناكە ،ناڤەن���دا رۆژنامەیا عوس���مانلی
دب���ە مس���رێ و ل ور رۆژنامەی���ێ دەرتپنە .ب
هاتن���ا عەبدولاڵ جەودەت جەنەڤ���ەرێ رە ،ئەو
ژی دزڤ���رە و ه���ەردو ئەندامێ���ن كۆمەلێ یێن
كەڤن ،دەس���ت پێ دكن ،دیس���ا (عوسمانلیێ) ل
جەنەڤرێ چاپ دكن(.)31
جەنەڤرە ،لوندرا ،فۆلكستۆن و قاهرێ ژ بۆ
رۆژنامەیا عوس���مانلی چ ب���ن ،ژ بۆ رۆژنامەیا
كوردس���تانێ ژی یەكن .هەردوو رۆژنامە ژی،
هەم���ا ببێژە د عەینی دەم���ێ دێ ل ڤان دەران
گەریانە ،كێم زێدە تاریخێن جهگوهارتنێن وان
یەك���ن .بێگوم���ان ئەڤ گ���ەرا كوردس���تانێ بێ
س���ەدەم نینە ،چمكی عەڤدڕەحمان بەدرخان و
خوازرەی���ێ وێ تەگمەن ف���ەوزی ،هەردو ژی
دو ئەندامێن ئیتتیحاد و تەرەققی نە و د ناڤەندا
ئیتتیح���اد و تەرەققی یا جەنەڤ���رێ دە ،ل گەل
دو كوردێ���ن دن ،د .عەبدول�ڵ�ا ج���ەودەت و د.
ئیسحاق سكووتی دخەبتن.
می���م كەم���ال ئۆك���ە ،دەرێن ك���و رۆژنامەیا
كوردستانێ لێ هاتنە چاپكرن ،وەك ئیسپاتەك
خەبات���ا خوەندیێ���ن وێ یا د ن���اڤ موخالەفەتا
ژۆن ت���ركان دە نیش���ان ددە .میم كەمال ئۆكە
وەها دنڤیسە(( :دەرێن كو كوردستان لێ هاتنە
وەش���اندن نیشانی مە ددە كو خوەندیێن وێ د
ناڤ موخالەفەتا ژۆن ترك دەنە(.)))32
د س���اال  1889ان دە ،پۆلیس���ێ سویس���رێ
ژ ئەندامێ���ن ئیتتیح���اد و تەرەقق���ی ی���ا گرووبا
جەنەڤرێ ل س���ەر ش���كا كو دكن ژ س���ولتانێ
عوس���مانی رە سوئیكاس���تەكی چێك���ن ،دگ���رە
و دكش���ینە بەر پرس���ێ .ل گەل كەس���ێن وەك
نووری ئەحمەد ،نازمی ساڵح و عاكل موختار،
عەڤدڕەحمان بەدرخان ب خوە ژی هەیە .ئەڤ
هەموو ژی ئەندامێن ناڤەندا جەنەفرێ(.)33
ژ خ���وە رۆژنامەی���ا كوردس���تانێ ،گاڤا كو
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ل جەنەڤ���رێ دەردك���ەت ،د چاپخانەیا ئیتتیحاد
و تەرەقق���ی دە دهات چاپك���رن ،عەڤدڕەحمان
بەدرخان ،د داویا هەژمارا ()6ان دە دنڤیسە كو
«مەتبەعا ،جەمعیەتا تەفاق و قەنجیا موسڵمانا
تەبع بوویە» ئ���ەڤ چاپخانە ،چاپخانا ئیتتیحاد
و تەرەققییە د بن دەستێ عەبدولاڵ جەودەت و
ئیسحاق سكووتێ دە یە.
رۆژنامەیا كوردستانێ گاڤا كو ل لۆندرەیێ
تێ دەرخس���تن ،دیس���ا د چاپخان���ا ئیتتیحاد و
تەرەققی دە تێ چاپكرن(.)34
د داوی���ا هەژمارێن 30 ،29 ،28و 31ان ئێن
كوردس���تانێ دە «ل مەتبەع���ا ئینتیقام���ێ تەبع
بووی���ە» تێ نڤیس���ین ،ل جەنەڤ���رێ ،ب ناڤێ»
ئینتقامچ���ی و یەن���ی عوس���مانیالر ،جەمعیەتی
(كمەال تولهلدێرا عوس���مانیێن نوو) رێخستنەك
تێ ئاڤاكرن و ئەڤ رێخستن ،كو ژ مەنسووبێن
گروب���ا ئیتتیحاد و تەرەققی ی���ا جەنەڤرێ پێك
ت���ێ ،ب ناڤی (ئینتیقام) رۆژنامەیەكی ژی چاپ
دكن( )34ئیحتیمالەك م���ەزن ،ڤێ چاپخانێ كو
كوردستان بێ لێ چاپكرن ،چاپخانا رۆژنامەیا
ئینتیقامێیە.
كوردستان ،تەنێ د چاپخانەیێن ئیتتیحاد و
تەرەققی دە نەدهات چاپكرن ،هەروەها ئیتتنیحاد
و تەرەقق���ی ژ بۆ چاپكرنا رۆژنامەیێ ئالیكارێ
ژی دكر د نڤیسەكە كو ل بنی هەم ب فرەنسی
و هەم ژی ب تركی ئیمزا ،عوسمانلی ئیتتیحاد
و تەرەقق���ی جەمعیەت���ی (كۆم���ەال ئیتتیح���اد و
تەرەققی یا عوس���مانی) هەبوو و ل ژێر تاریخا
()1ێ تەشرینی سانی  1898دنڤیساند دە وەها
دگ���ۆت(( :ب ه���ەزار ئالی���كاری و تەنگاهیێ ب
هەموو بەدەلێ خوە یێ مەس���رەفی عوسمانلی
هات وەش���اندن بەبەروح���ی دەرنەدكەت ،ئەو
ژی هات وەش���اندن .كوردس���تان ژی ،ل سەر
ڤێ یەك���ێ (ئەفەندی) ژی ،كۆل���ە ژی وەك كو
بروسك لێ كەتبە شاش ما(.)))34
ب ئاوای���ێ كو ش���وكرو هانیئۆغل���و دبێژە،
كوردس���تان دبن كۆنترۆال كۆمەلێ (ئیتتیحاد و
تەرەقق���ی) دە تێ دەرخس���تن .هانیئۆغلو وەها
دنڤیسە:
((كۆمەل ل گەل ڤێ رۆژنامەیێ « رۆژنامەیا
بەبەروحی ف.د» رۆژنامەیا كوردستانێ یا كو
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ژ ئالی عەڤدڕەحمان بەدرخانێ كو بەش���داری
وان بووی���ە ڤ���ە ت���ێ ئامادەكرن ،ل���ێ ئەندامێن
ئاڤاكار ئێن وەك ئیسحاق سكووتی و عەبدولاڵ
ج���ەودەت ژی تێ دە دنڤیس���ن ،د بن كۆنترۆال
خوە دە دەردخە(.)))35
وێ ئالیكاری���ا ئیتتیح���اد و تەرەقییێ یا كو
ب دەس���تێ كەس���ێن وەك عەبدول�ڵ�ا جەودەت
و ئیس���حاق س���كووتی دگیه���ژە رۆژنامەی���ا
كوردس���تانێ ،د ن���اڤ ه���ن ئەن���دام و ئالیگرێن
ئیتتیح���اد و تەرەقق���ی دە ناڕازیبوونەكی پەیدا
دك���ە .تونال���ی حلم���ی یێ ك���و ه���ێ وێ دەمێ
(عوسمانیتی) و (تركایەتیێ) یەك دحەسبینە ،ڤێ
نەرازیبوونا خوە وەها دیار دكە(( :دەرخس���تنا
كوردس���تانێ یا ژ ئالی عەڤدڕەحمان بەدرخان
ڤە بەالیەك دنە(.)))36
چما ب ئیتتیحاد و تەرەققی رە؟
دو ئەندامێن چاالك ئێن ئیتتیحاد و تەرەققی،
عەبدولاڵ جەودەت و ئیس���حاق سكووتی كورد
ب���وون(؟) .ئیبراهیم تەمۆ ئارن���اوود ،مەحەمەد
رەش���اد چەرك���ەز(؟) ،حوس���ەینزادە عەل���ی
ئ���ازەری(؟) ب���وو .عەبدولاڵ ج���ەودەت ،د ناڤ
یەكیتیا دەوڵەتا عوسمانی دە ،لهەڤكرنا نەتەوە
و هندكانیێ���ن كو د س���ینۆرێن ئیمپراتۆریێ دە
دم���ان دپاراس���ت .ئ���ەو ب تون���دی ل هەمبەر
بەالڤبوون ،بچووكب���وون و تێكچوونا دەولەتا
عوس���مانی ب���وو .وی دخوەس���ت ك���و گەل و
نەتەوەیێن جهێ ،دیسا د ناڤ یەكیتیا عوسمانی
دە ،بكارب���ن كولتورا خوە یا ملی پێش ڤە ببن،
ل زم���ان و خوسووس���یەتێن خوە یێن تایبەتی
خوەدی دەركەڤن.
گاڤ���ا ك���و ئارن���اوودان ل هەمب���ەر دەولەتا
عوس���مانی تێكۆش���ینا دەرباس���بوونا ئالفاب���ا
التینی���دان ،عەبدول�ڵ�ا جەودەت ئەو پاراس���تن،
هنگێ دەوڵەتا عوسمانی ب تووندی ل هەمبەر
ڤ���ێ یەك���ێ ب���وو ،عەبدوڵ�ڵ�ا ج���ەودەت ،ژ بۆ
ك���وردان ژی ،دەڤ ژ ئالفاب���ا عەرەبی بەردان
و دەرباس���بوونا ئالفاب���ا التین���ی ،وەك ریەك���ە
پێش���ڤەچوونێ ددی���ت .عەبدول�ڵ�ا ج���ەودەت،
د نڤیس���ەكە خ���وە ی���ا كو د (رۆژی ك���ورد) دە
هاتی���ە چاپك���رن دە وەها دگۆت« :دڤێ پێش���ی

م���رۆڤ چارا ،ب كێمانی هەژمارا خوەندەڤانان
دەرخستنا ژ سەدان چلی ببینە ،دوو رە ،دەڤ ژ
حەرفێن كەڤن بەردە و حەرفێن كو زارووكەك
حەفت ر هەش���ت سالی د ناڤ مەهەكێ دە پێ
خوەندن و نڤیسینێ هین دبە و ژ هینبوونێ رە
دەست ددە ،قەبوول بكە(؟).
ب تایبەت���ی د س���ەری دە ،ئاڤ���اكار و
رێڤەبەرێ���ن ئیتیح���اد و تەرەقق���ی ،هەت���ا ك���و
دەس���تێ وان ده���ات ،وەكهەڤی���ا هەم���وو گەل
و نەتەوەیێ���ن ك���و د ن���اڤ س���ینۆرێن دەولەتا
عوس���مانی دە دژیان ،دپارس���تن .پێش���ەوایێن
ژۆن ت���ركان ،گاڤا ل ئەوروپایێ پەنابەر بوون،
بانگ ل مەنس���ووبێن نەتەوێن كورد ،ئەرمەنی،
گری���ك و مەكادۆنی دك���رن ،دا كو ب هەڤ رە
ببن یەك ،عەڤدلحەمیدێ زۆردار ژ سەر تەخت
بین���ن خ���وارێ و رەژیمەكە قانوون���ی یا كو ل
س���ەر بنگەهەكە ئازاد و وەكهەڤ روونش���تیە
ئاڤا بكن(؟).
ژ بۆ وان ،ناس���ناما «عوسمانیتی» د سەر
ناس���ناما ملی دە بوو .بەرێ هەر تشتێ هەموو
كەس عوسمانی بوو و خوەدیێ تەڤاهیا وەالت
ب���وو ،دوو رە كورد ،بولگار و ئەرمەنی بوون.
د رۆژنامەیا عوس���مانلی دە ،هەتا كو ژ دەست
دهات ،د ناڤ ئیمپراتۆریێ دە ،ملەتەك د س���ەر
ی���ێ دن رە نەدهات دیت���ن .عەبدولاڵ جەودەت،
بانگ ل هەموو نەتەوەیێن كو د ناڤ سینۆرێن
ئیمپراتۆری���ێ دە دژیان دكر كو ژ بۆ وەالتەكی
ببن یەك .عەبدول�ڵ�ا جەودەت «ئەز كوردم ،ژ
ك���وردان و كوردیتیێ حەز دكم ،لێ مادەم ئەز
هەموەالتی���ێ تركیێ مە ،ئەز بەری هەر تش���تی
ترك���م» د گ���ۆت و وەه���ا ب���ەردەوام دكر« ،ژ
ڤ���ێ پەیڤا من���ا ،مادەم ئ���ەز هەموەالتیێ تركیێ
م���ە ،بال نەی���ێ فیمكرن كو ب�ل�ا زمانێ كوردی
وەرە ژ بیرك���رن ،كوردبوونا من بێ ژبیركرن.
بەرەڤاژیێ ڤێ ،بال كورد كوردییا خوە ،ئەرمەنی
ئەرمەنەییا خوە بدە ژیاندن(؟).
ژ ب���ۆ ئیتتیحاد و تەرەقق���ی ،ژ تەخت ئانینا
خ���وارێ ی���ا عەڤدلحەمی���د ،پێكانین���ا قانوون���ی
جڤاندنا مەجلیسی مەبعوسان داخوازێن هەری
گرن���گ ب���وون(؟) .ل گۆر عەبدول�ڵ�ا جەودەت،
هێژ ك���و وێ یەكیتی���ا وەالتی عوس���مانی پێك
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بئانی���ا ،نە خانەدان ،ل���ێ بەرژوەندیا نەتەوەیێن
هەڤپ���ار ب���وو ،بێگوم���ان د ڤ���ێ هەڤپاری���ێ دە
پاراس���تنا جهێتیێن خوە یێن مل���ی هەبوو .وی
یەكتیی���ەك مۆنۆت���ۆن نەدپاراس���ت ،عەبدول�ڵ�ا
جەودەت ئیمپراتۆریەتەكە رەنگین و پركولتور
دخوەس���ت .د وی وەالت���ێ كو وێ دخواس���ت
ع���ەرەب ،ئارناوود چەركەز ،ك���ورد ،ئەرمەنی،
جهوو ،كەلدانی ،سوریانی ،ترك ،الز ،گورجی،
مس���لمان و خریس���تیان ،حەمی گەل و نەتەوە،
دین و باوەڕی هەبوون(؟).
بێگومان نێڕینێ���ن ئیتتیحاد و تەرەققی یێن
پێش���ی و ب تایبەتی یێ���ن عەبدولاڵ جەودەت،
ب ت���و ئاوای���ی ژ عەڤدڕەحم���ان بەدرخ���ان رە
غەریب نەبوون .وی ژی تش���تێن وەها دگۆت،
د رۆژنامەی���ا خوە دە ئەڤ ی���ەك دئانی زمێن،
ژ ب���ەر ڤێ یەكێ ،ژ بۆ عەڤدڕەحمان بەدرخانێ
ك���و ل دەرێ���ن وەك جەنەڤرە ،لۆندرا و قاهرێ
ب مەنس���ووبێن ئیتتیحاد و تەرەققی رە یە ،ب
وان رە خەبات ژی غەریب نەبوو.
هەتا پ���رێ جاران ناڤەرۆكا مەس���اژێن كو
د رۆژنامەی���ا عوس���مانلی و كوردس���تانێ دە
دهات���ن دای���ن ی���ەك ب���وون .وێ حەساس���یەتا
ك���و عەڤدڕەحمان بەدرخان ل س���ەر مەس���ەال
گریت���ێ د رۆژنامەی���ا خ���وە دە نیش���ان ددا .د
ناڤ رووپەلێن عوس���مانلی دە ژی دهات دیتن.
ناڤەرۆكا مەساژان ل سەر پرسا ئەرمەنیا ژی
عەینی بوو.
ش���ەریف ماردین ،د كتێبا خوە یا ل س���ەر
ژۆن تركان دە دیار دكە كو عەبدولاڵ جەودەت،
ب الوێ���ن بەدرخان پاش���ا یێن كو ل جەنەڤرێ
موخالەفەت���ا كورد دكن رە هەڤكاری نەكریە و
تركی وەك واس���تایەكە كو كولت���ورا ملی پێك
تینە حەسباندیە(؟) .هەروەها شەریف ماردین،
كوردبوون���ا عەبدول�ڵ�ا ج���ەودەت ژی د ن���اڤ
نەینۆكان دە نیشان ددە و شكەكێ داتینە سەر
ڤێ یەكێ ،بێگومان ئەڤ نێرنێن وی بێبنگەهن.
چمك���ی عەبدولاڵ جەودەت د هەر فەرس���ەندێ
دە كوردبوونا خوە دیار دكە.
عەبدول�ڵ�ا جەودەتێ كو دگ���ۆت« :گاڤا كو
كوردەك ل گوندێ خوە ئاڤاكرن و مامۆستەتی
كرنا دبستانا سەرەتایی ،د سەر مودوورتی و
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قایمقامتی���ا دەرەكە اللەتەین (ژ دۆری – ف .د)
دە بگرە ،هنگێ ریا راست هاتیە دیتن»(؟) .چاوا
تركی وەك واستایەكە كولتورا ملی دبینە؟
ژ خوە عەبدولاڵ جەودەت ،د دەما چاپبوونا
كوردس���تانێ دە ،د رۆژنامەیێ���ن جه���ێ و ب
تایبەتی د رۆژنامەیا عوس���مانلی یا كو ئەو ب
خوە راداكتۆرێ وێ یە دە ،ل س���ەر كوردان و
كوردس���تانێ گەلەك نڤیس نڤیسینە .د هەژمارا
()20ا رۆژنامەی���ا عوس���مانلی دە ،عەبدول�ڵ�ا
جەودەت ل س���ەر بەدرخانیان ژی نڤیس���ەكێ
نڤیس���ەیە(؟) .عەبدول�ڵ�ا جەودەت ك���و ژ نێزك
ڤ���ە دانووس���تاندنا وی ب بدرخانیان رە هەیە،
د نڤیس���ا خ���وە دە ل هەمبەر س���وورگوونكرنا
بەدرخانیان دەرتێ و ڤێ یەكێ شەرمەزار دكە.
هەر تش���ت ب ئاش���كەرایی بێبنگەهی���ا گۆتنێن
شەریف ماردین نیشان ددن.
پش���تی ش���ەرێ جێهانێ یێ یەكەم .د دەما
بەالڤبوونا ئیمپراتۆریا عوسمانی و دەڤژەنیكرنا
پرەنس���یپێن ویلسۆن دە ،د .عەبدولاڵ جەودەت
هەلوەس���تا خوە یا ل هەمبەر گەلێ كورد ،هێ
بێتر ئاش���كەرە دكە(؟) .و مافێ پێشەرۆژا خوە
ب دەس���تێ خوە دیاركرنا گەلێ كورد دپارێزە.
د نڤیسەكە خوە یا كو د هەژمارا پێشینا كۆڤارا
ژینێ دە دەرتێ ،وەها دبێژە:
(كوردینۆ! د قیامەتا دەمەكە وەها دە رازان
مومكونە؟ ئەز پێویس���ت نابینم كو ببێژم :ئەی
كورد هش���یار بە! چمكی هەكە كورد د خەوێ
دە ب���ن ،ه���ێ ژی د خەوێ دە بن ،ئەڤ تێ وێ
مانێ كو زوو ڤە ،ژ زوو ڤە مرنە.
كورد هش���یارە و ئەوێ وان ئەفەندییان كو
ژ سەدان ساالن ڤە یە بانگی وان و خەوێ دكە
و د خ���ەو رە چووی���ە ژی ب خوە رە هش���یار
بكە(؟).
عەڤدڕەحمان بەدرخان و كۆنگرەیا
ئیتتیحاد و تەرەققی یا 1902ان
كۆنگرەیا ئیتتیحاد و تەرەققی ،كو د گەلەك
چاڤكانی���ان دە ب ئاوای���ێ كۆنگرەی���ا یەكەمینا
ژۆن تركان تێ س���الخدان( )6د س���اال 1902ان
دە ،ل پاریس���ێ جڤیا .خوەدی و بەرپرس���یارێ
رۆژنامەیا كوردستانێ عەڤدڕەحمان بەدرخان
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ب خوە ژی بەش���داری ڤ���ێ كۆنگرێ بوو و د
هەژم���ارا 31انا كوردس���تانێ دە ،ك���و هەژمارا
داوی ی���ا رۆژنامەی���ێ یا د دەس���تێ م���ە دەیە،
ه���ەم ب كوردی و هەم ژی ب تركی ل س���ەر
كۆنگرێ نڤیسی.
كۆنگ���رە ،ل س���ەر بانگكرن���ا كوڕێ���ن داماد
مەحموود پاشا ،پرەنس سەباحەدین و لوتفولال
ب���ەگ كارێن ئامادەكرن���ا جڤینێ ل دەر دخە .ل
گۆر ئاگاهداریا كو عەڤدڕەحمان بەدرخان دكە،
كارێ جڤاندنا كۆنگرەیێ ژ س���الەكێ بەرێ ڤە
دەس���ت پێ دك���ە( .)7عەڤدڕەحمان بەدرخان ،ب
ڤی ئاوایی ل سەر جڤینا كۆنگرەیێ دنڤیسە:
(ئاخ���ر ب���ەری دوو هەیڤ���ا ،وان ئەنجالێ���ن
مەحموود پاش���ا س���ەباحەدین بەگ و لوتفولاڵ
بەگ هاتن پاریس ،داوەتنامە ل گەلەك ئەحرارێن
عوسمانلی (ئازادیخوازێن عوسمانیان – فی.د)
رە رێكرن .ئەح���رار حەمی ل پاریس ئیجتیماع
كرن .س���اال ئەفرەنجی (میالدی – ف.د) هەزار
و نەه س���ەدو دوی���ێ دە ل پاری���س موئتەمەر
تەش���ەكیل كر ،ئەم چ (چ���ل .ع .زەنگەنە) ئەعزا
هەبین .ئەو ملەتێن حوكومەتا مە تەشكیل دكن،
موسلیم و غەیری موسلیم ژ حەمیا دو – سێ
ئەع���زا هەبین ،ژ كۆنگرەیێ ئەس���ڵ مەقس���ەدا
م���ە ئەو ب���وو كو چ قاس ئەح���رار هەنە حەمی
ئیتتیف���اق بكن و مەقس���ەدا خوە ی���ا عەینی رە
حەمی ژی ی���ەك رێ بچن ،دا رۆژەكێ ئەولتر
نائیلێ ئەمەل بكن(.)8
كۆنگرە ل پاریسێ ،د ناڤبەرا رۆژێن 9-4ێ
سباتێ دە تێ كرن .عەڤدڕەحمان بەدرخان ژی
دیار دكە كو ئەو ش���ەش جاران چڤیانە پێش���ی
كۆنگرە دخوازە د 15ێ چلەیێ پاش���ین دە بێ
چێكرن .ل س���ەر ب دەرەنگی كەتنا ئیس���ماعیل
كەمال ب���ەگ و دەلەگەیێن نەت���ەوا ئەرمەنی و
نەهاتنا وان پاریس���ێ ،ئانج���اخ دكارە د چارێ
سباتێ دە دەس���ت پێ بكە .دیسا عەڤدڕەحمان
بەدرخ���ان ،بەش���دارێن كۆنگ���رێ د دۆرا چ���ل
كەس���ان دە نیشان ددە .ل گۆر هن چاڤكانیان،
بەش���دارێن كۆنگرێ  47كەس و مەنس���ووبێن
گەلێ���ن ت���رك ،ئەرمەنی ،ع���ەرەب ،رۆم ،كورد،
ئارناوود ،جهوو و چەركەسن(.)9
عەڤدڕەحمان بەدرخان( ..موسلیم و غەیری

موس���لیم ژ حەمیان دو – س���ێ ئەعزا هەبین)
دبێژە ب ڤی ئاوایی ئەم تێدگهیژن كو بەشدارێن
كۆنگ���رێ نونەرێ���ن گەلێن جهێ نە و ل س���ەر
ناڤێ هەر گەلی دو – سێ كەس بەشداری ڤێ
كۆنگرێ بوونە .ل س���ەر ناڤێ ئەرمەنیان پێنج
دەلەگە بەشداری كۆنگرێ دبن(.)10
د كۆنگرێ دە عەڤدڕەحمان بەدرخان وەك
نوون���ەرێ گەلێ كورد بەش���دار دب���ە .لێ بەلێ
ئ���ەو ب تەنێ نینە ،حیكم���ەت بابان ژی ب وی
را یە.
كۆنگرە د بن سەرۆكاتیا پرەنس سەباحەدین
دە دجڤ���ە .ل گۆڕ ئاگاهیا كو م.م .رامس���ور ژ
رۆژنامەی���ا ئەرمەنیانا ب ناڤ���ێ پرۆئارمانیای
ددە .روومەك ب ناڤێ س���اتهاس و ئەرمەنیەن
ب ناڤێ سیسیان ،د كۆنگری دە وەك ئالیكاری
سەرۆك تێن بژارتن(؟).
پرەن���س س���ەباحەدین ،د ئاخافتن���ا خوە یا
ڤەكرن���ێ دە وەه���ا دبێژە( :دڤ���ێ ئەڤ باش بێ
زانی���ن كو ،تركێن كو پرانیا ئیمپراتۆریایێ پێك
تینن ،حەقێن كو ل سەر ناڤێ خوە دخوازن ،چ
موسڵمان و ئان نە موسڵمان ،بێ قەیدو شەرت
ل سەر ناڤێ هەموو هەموەاڵتیان دخوازن.
(ئیجار ب سەردە ،ئیمپراتۆریا عوسمانی ژ
رۆژا ك���و ئاڤ���ا بوویە و فرەه بووی���ە هەتا نها،
ل هەمب���ەر زم���ان و عادەتێ���ن گەل���ێ ،كو دبن
دەس���تهالتیا وێ دە بوونە ،تو جار قووس���ور
نەكریە.
(ئەم دیس���ا دوبارە بكن :وێ ئیسالحاتا كو
ئەم دخ���وازن ل وەالتێ مە جێببە و ئەم د ریا
وێ دە ب هەم���وو هیزا خوە دخەبتن ،نە ژ بۆ
گەل ،ئان دین ئان ژی كروبەك دەستنیشانكری
ی���ە ،بێ ئیستس���نا ،ئەم ل س���ەر ناڤ���ێ هەموو
عوسمانیان ئیسالحاتێ دخوازن(.))11
زمانێ كۆنگرێ ب تركی و فرەنس���ی یە .ل
سەر داخوازا نوونەرێن ئەرمەنی ،پرانیا پەیڤینان
ب زمان���ێ فرانس���ی ت���ێ ك���رن .عەڤدڕەحمان
بەدرخ���ان و ه���ن دەلەگەیێ���ن دن ژ پەیڤینا ب
فرانس���ی نە رازینە .عەڤدڕەحمان بەدرخان ڤێ
نەرازیبوونا خوە وەها تینە زمان:
(ڤ���ێ موئتەم���ەرێ دە حال���ەك دی ،گەلەك
یەئ���س و ئینكیس���ارا ئەعزایا مووجیب بی .ئەو
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ژی ئ���ەو بی كو موزاكەرات ب عەزمانێ تركی
و فرەنس���ەوی جەرەیان كر .حەتا نیهایەتێ دە
پارا گەلەك موزاكەرە ،ب فرانس���ەوی بی ،ئەو
موئتەمەر ئیجتماعەك عوسمانی بی ،ئەعزائین
وێ دەرێ حەمی عوسمانی بین ،لۆما جەرەیانا
موزاكەرات���ێ ب عەزمانێ فرەنس���ەوی گەلەك
كرێ���ت بی .واقیعا ل مەجلس تەرجومان هەبی،
موزاكەراتێ���ن فرانس���زی ب ترك���ی تەرجومە
دك���ر ،الكین قس���مێ كوللی نەده���ات تەرجومە
كرن .ئەعزایێن فرانسزی نەدزانین ،ژ ئەعزایێن
فرانس���ری دزانین گەلەكتر بین ،لۆما س���ەبەبێ
مەشروع ژ ڤی حالی رە نە مەوجوود بی(.))12
ئەرمەن���ی ب زانی���ن د كۆنگرێ دە ب تركی
نەپەیڤی���ن و داخ���وازا وان پەیڤینا ب فرانس���ی،
هەلوەس���تەكە سیاس���ییە .رەئاكس���یۆی و
نەرازیبوونەك ل هەمبەر سەروەریا ب زمانی
تركییە .ژ مەنسووێین دەلەگاسیۆنا ئەرمەنیان،
مۆزۆرۆسی كیكیس ،كو ب ساالن ل ستەنبۆلێ
ئەندامێتیا ش���ورایی دەولەت���ێ كریە و باش ب
ترك���ی دزان���ە ،د كۆنگرێ دە وەك هەلوەس���ت
ئاخافتنا خوە ب زمانی فرانسی دكە .دگەل كو
ژ دەلەگەی���ان هن كەس ژ م���ۆزۆرۆس كیكس
رجا دكن كو ب تركی بپەیڤە ژی ،ئەو ناخوازە
ب ترك���ی بپەیڤ���ە و ب فرانس���ی دئاخڤە .ئەڤ
ی���ەك ل زۆرا عەڤدڕەحمان بەدرخان و گەلەك
بەشدارێن كۆنگرێ ێین دن دچە(.)13
گازنەك���ە دن���ا عەڤدڕەحم���ان بەدرخ���ان ژ
كۆنگ���رێ ژی ،د كۆنگرێ دە ئامادەبوونا چەند
كەسێن ناس���نامە نەدیارە ،خوەدیێ رۆژنامەیا
مەش���وەرەتێ ئەحم���ەد رزا ب���ەگ ،داخ���وازا
دیاركرنا ناس���نامەیێن كەس���ێن كو بەش���داری
كۆنگ���رێ بوونە دك���ە ،لێ بەلێ ئ���ەڤ داخوازا
وی ،ب هش���كی ژ ئال���ی س���ەرۆكێ كۆنگ���رێ
پرەنس سەباحەدین ڤە تێ رەدكرن و سەرۆك
دیار دكە كو هەر كەسێن گازیكری ژ ئالی وی
ڤە هاتنە ڤەخوەندن و نە حەوجەیە كو ناسناما
هەم���وو كەس���ێ ب���ێ دیارك���رن .عەڤدڕەحمان
بەدرخان ب ڤی ئاوایی ژ یێن ناس���ناما نەدیار
گازن دك���ە( :حالەك���ی دی گەل���ەك كرێ���ت ل
موئتەمەرێ مەوجوود بێ.
«ن���اڤ ئەعزایێن مەوجوود دە هنەك ئەعزا
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هەبی���ن ،نەمرۆڤێن كفش بی���ن ..وەقتا كو چەند
مرۆڤەك ل سەر مەقسەدەك موهیم موزاكەرە
دكن ،دڤێ ئەو مرۆڤ هەمی هەڤدوو ناس بكن.
ئەڤ گەلەك تشتەك تەبیعی یە كو جەمعیەتەكێ
دە دڤێ ئەعزا حەمی هەڤدوو ناس بكن .وەكی
م���رۆڤ ل هەڤدوو بیانی یە ،نكارە هەڤدوو رە
موداوەلەت���ێ ئەف���كار بك���ە و هەتا ن���ە جائیزە.
هەت���ا مرۆڤ هەڤدو ناس نەكە ،نكارە رایا خوە
ئەش���كەرە بێژە .الكین رەئیس ئەڤ حەق ناس
نەكر ،ئەڤ س���وئاال هندە موهیم رەد كر ،هەتا
ب گەل���ەك ع���ەرن جەواب دا ،یانی ب راس���تی
ئەو ئەعزا س���ەر وێ تەلەب���ێ تەقدیر كر .زیرا
ن���ەدكاری هوویەت���ا وان كف���ش بك���ە .رەئیس
دزان���ی كو ئەو نەمرۆڤێن تەمامن .ئەوی دزانی
كو ن���اڤ وان دە هنەك هەبین كو ژ حوریەتی
زێدەتر ،ئینتیس���اب ل س���ەفارەتا م���ە یا ل وێ
دەرێ دكرن(.))14
بەش���دارێن كۆنگرەی���ا 1902ان ل س���ەر
چەند تش���تێن گرینگ دەڤژەنی كرن .تشتێ كو
هەری زێدە دەڤژەنی ل س���ەر هات كرن ،فكرا
موداخ���ەال بیانیان بوو .ژ بەش���دارێن كۆنگرێ
هنەكان ،فكرا كو پێویس���تە بال دەولەتێن بیانی
ل هەمبەر دەولەتا عوس���مانی سەری ل زۆرێ
بدن دپاراس���ت .لێ هنەكێ���ن دن ب تووندی ل
هەمب���ەر ڤ���ێ نێرینێ بوون .نێرین س���ەریلیدانا
زۆرێ یا دەولەتێن بیانی ،د س���ەری دە ژ ئالی
ئەرمەنی���ان ڤ���ە ،ژ ئالی س���ەرۆكێ كۆنگرێ و
پرانیا بەشداران ڤە دهات پاراستن.
د كۆنگ���رێ دە ،ب تایبەتی بازكێ ئیتتیحاد
و تەرەققی یێ تركپەرست ل هەمبەر موداخەال
دەولەتێن بیانی رادوەست و داخوازا موداخەلێ
ب توون���دی ژ ئال���ی وان ڤ���ە ده���ات رەدكرن.
سەرۆكاتیا ڤی باسكی ئەحمەد رزا دكر.
عەڤدڕەحم���ان بەدرخ���ان ب خوە ژی یەك
ژ وان كەس���ان بوو ك���و ب تووندی ل هەمبەر
موداخەال بیانیان رادوەست .یێن كو ل هەمبەر
موداخەال دەرڤە دس���ەكنین ،باوەری پێ دئانین
كو ،هەر جارا كو بیانی دەست دئاڤێژن كارێن
ئیمپراتۆریێ ،ئەو خەسارێ ددن وەالت و چێترە
ك���و ئەو تێكل���ی ناڤ كارێ وەالت���ێ وان نەبن.
ناڤێ یێن كو سەرێ ڤی بازكی دكشاندن ب ڤی
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ئاوایی د رۆژنامەیا كوردستانێ دە تێن دایین:
(كورم���ای فەرید ،كورمای یوس���وف ،كورمای
سلیسترەلی حەمدی ،مۆسیۆ فاو ئەحمەد رزا،
نازم ،خۆجا قادری و عەڤدڕەحمان بەگ()15
داخوازا دەلەگۆیێن ئەرمەنی و هەڵوەستا
عەڤدڕەحمان بەدرخان
تشتێ كو پرانیا بەشدارێن كۆنگرێ ل سەر
ل هەڤ���دوو دكرن ،پێكانینا قانوونی ئەساس���ی
و گۆهارتن���ا عەبدولحەمی���د ب���وو ،دەلەگەیێ���ن
ئەرمەن���ی د كۆنگ���رێ دە ل س���ەر بجهئانین���ا
ریف���ۆرم و جهێتیێن كو د پەیمان���ا بەرلینێ دە
ژ بۆ وان س���ۆز هاتبوو داین ،راوەستین ،گاڤا
ك���و ئ���ەڤ نێرینا وان ،ژ ئالی یێ���ن دن ڤە هات
رەدكرن ،هنگێ وان دەڤ ژ كۆنگرێ بەردان و
خەیدین .چاخێ دەلەگەیێن ئەرمەنیان كۆنگرێ
ت���ەرك كرن ،ژ یێ���ن موداخەلەپارێز و ل دژی
موداخەل���ێ رە وەها گۆتن( :كنگێ هوون بوون
ی���ەك ،هنگ���ێ ئەم���ێ بێ���ن و ب وە رە ه���ەڤ
بینن(.))16
مەسەال ئەرمەنیان ،پشتی شەڕێ رووسان
و عوس���مانیێن ئێ سالێ  1878ئان دە ل سەر
بهیس���تنا كوشتنا  12هەزار بولگاری یا ژ ئالی
عوس���مانیان ڤە ،شەڕ ئیعالن كربوو( .)17ئۆردیا
رووسیایی ،د مەها چلەیی پێشینێ ساال 1878ان
دە ،هەت���ا س���تەنبۆلێ هاتب���وو .ب ئیمپراتۆریا
عوس���مانی رە پەیمانا ئایستەفانۆس���ی هاتبوو
ئیمزاك���رن ،ل گۆر ڤ���ێ پەیمان���ێ ،میرەكتیەكە
بولگارس���تانێ یا فرەه دهات ئاڤاكرن ،رۆمانیا،
سربس���تان و قاراداغێ سەرخوەبوونا خوە ب
دەست خستن ،ل دەرێن كو ئەرمەنی لێ دژیان
ریف���ۆرم دهاتن ك���رن و ژ ئال���ی رۆژهالت ڤە
بژارێن وەك قەرس ،ئارداهان و بایەزیدێ ژی
()18
ب سەر ئاخا روسیایێ ڤە دهات بەردان.
ل گ���ۆر پەیمان���ا ئایەستافانۆس���ێ هەتا كو
دەولەتا عوس���مانی ل دەرێن ك���و لێ ئەرمەنی
دژین ریفۆرم نەكرا ،وێ رووسیا ژ وان جهێن
كو داگر كرن ب شوون ڤە ڤەنەكشیا(؟).
دەولەتێن مەزن ،د س���ەری دە ئینگلستان و
ئاووس���توریا ل دژی پەیمانا ئایەستەفانۆس���ی
دەركەت���ن .گاڤ���ا ك���و تەنگاڤا س���تەنبۆلێ بكەتا

دەس���تێ روس���یایێ ،هنگ���ێ ریا ئینگلت���ەرێ یا
هندس���تانێ ژی دكەت بن كۆنترۆال رووس���ان
و ئینگلی���زان ب تو ئاوایی نكاربوون ئەڤ یەك
قەبوو ل بكرنا .گەمیێن رووس���ان و ئینگلیزان
ئێن ش���ەڕ ،شەش مەهان ل س���تەنبۆلی ل بەر
ه���ەڤ مان .یا وێ رووس���یایێ دەڤ ژ پەیمان
كەڤن بەردا و ژ بۆ پەیمانەكە نوو رازی ببوویا،
یان وێ ب ئینگلستانی رە بكەتا شەڕ(؟).
ل س���ەر ڤێ یەكێ ،د 13ێ حەزیرانا 1878
ئان ل بەرلینێ ،د بن س���ەرۆكاتیا بسمارك دە،
دەس���ت ب پەیڤینا ش���ەرتێن پەیمان���ا نوو هات
ك���رن .كۆنگرەی���ا بەرلینێ مەهەك���ێ ئاژۆت و
ئینگلیزان یا كو دخوەس���تن ب دەس���ت خستن.
ب ڤێ پەیمانێ بولگارستان هاتبوو بچووككرن،
ری���ا تەنگاڤ���ان ل رووس���یایێ هاتب���وو گرتن،
قوبرس وەك دیاری ژ ئینگلس���تانێ رە هاتبوو
هێش���تن( ،)19س���ەرخوەبوونا رۆمانی���ا ،قاراداغ
و سربس���تانێ دهات ناس���كرن ،ئیدارا بۆس���نا
ــ هەرس���ەكێ ژ ئاووس���توریایێ رە دما ،گراڤا
گریدێ موختاریەتا خوە دس���تاند ،ئەلەش���گرت
و بایەزید ب س���ەر ئاخا رووس���یایێ ڤە دهات
بەردان(.)20
ب پەیمان���ا بەرلین���ێ ژی ،ل دەرێ���ن ك���و
ئەرمەنی روودنش���تن دڤیاب���وو رەفۆرم بهاتنا
ك���رن ،لێ بەلێ ئەڤ ش���ەرت ،ل گ���ۆر پەیمانا
ئایەستافانۆس���ی هاتب���وو س���ڤككرن ،ب ڤ���ێ
پەیمانێ رە ش���ەرتێ ك���و هەیا رەفۆرم چێكرن
وێ رووس���یا ل دەرێ���ن كو داگ���ر كریە بمینە
هاتبوو راكرن(.)21
پەیمان���ا بەرلینێ ،مەس���ەال ئەرمەنیان وەك
مەس���ەلەیەكە هوندرینا ئیمپراتۆریا عوسمانی
هێش���تبوو .پش���تی ڤێ پەیمانی وێ ئەرمەنیان
ب رێخس���تنێن وەك خنجاك و تاش���ناكێ دۆزا
بدەرخستنا مافێن خوە بكرانا.
نە مەنس���ووبێن ئیتتیح���اد و تەرەققی و نە
ژی عەڤدڕەحم���ان بەدرخ���ان ،ب ت���و ئاوای���ی
گەرم ل دۆزا ئەرمەنیانا ژ دەولەتا عوس���مانی
فەقەتینێ و ب سەرێ خوە ئاڤاكرنا سەربخوە
نەدنهارتن .عەڤدڕەحمان بەدرخان ،د هەژمارا
( )30ان كوردستانێ دە ،د نڤیسەكە كوردی یا ب
سەرنڤیسا «ل كوردستانێ دە ئەساسا نیفاقێ»
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دە ،ل س���ەر سەدەمێن س���ەرهلدانا ئەرمەنیان
ل هەمب���ەر دەولەت���ا عوس���مانی رادوەس���ت و
وێ تەڤگ���ەرێ وەك ناڤتێدان���ا مس���یۆنەران و
رووس���یایێ نیش���ان ددا .ئەڤ نڤیس ،ب تركی
ژی وەك رێزنڤی���س د هەژمارێن ( )30و ()31
ان دە ت���ێ دای���ن .ل گ���ۆر ك���و عەڤدڕەحم���ان
بەدرخان دنڤیس���ە بەریا كو مس���یۆنەر بكەڤن
كوردس���تانێ و ناڤ د گەلێ خرستیان بدن .نە
ل كوردس���تانێ و نە ژی ل دەرەكە دن پۆزێ
تو ئەرمەنیێ خوینی نەبوویە(.)22
عەڤدڕەحمان بەدرخان ،پش���تی كو تەڤگەرا
ئەرمەنیان وەك فەسادی و ناڤتێندانا مسیۆنەران
و رووسیایێ نیشان ددە ،وەها دنڤیسە:
(زەمان���ێ تەیموور لەنگ ،رووس���یایێ دڤیا
ژ قافقاس���یایێ تەج���اوزی كوردس���تانێ بك���ە،
ئەرمەنیا ژ هەڤالێن خوە یێن موسلمان زێدەتر
كوردس���تان مودافەعەك���ر .ئەڤە ژ ڤ���ان دەلیال
ژی ماعل���ووم دب���ە كو ئەڤ نیفاق���ا ئیرۆ ،نە ژ
سەبەبەكە دیگەرە ،نەتیجا مەسەلەیێ دە ،وەكی
حوكومەتێ���ن ئەوروپای���ێ داوا دكن ،ئەم دبینن
كو هەر مەركەزا تەلەبا وان ،س���ەر مەنفەعەتا
خوە ،تەبەعە و مس���یۆنەرێن خوە یە ،نەخوینا
ئەرمەنیایە(.))23
ب ڤ���ێ هەلوەس���تێ عەڤدڕەحمان بەدرخان
ناخ���وازە ك���و مەس���ەال ئەرمەنی���ان وەك
پرس���ەكە ملی یا ل هەمبەر ئیمپراتۆریێ ببینە.
عەڤدڕەحم���ان بەدرخ���ان ،د پەیمان���ا بەرلین���ێ
دە ژ ب���ۆ ئەرمەن���ی و خریس���تیانان جهێتیێ و
رەفۆرمان خوەس���تنێ ،س���ەدەمێ هێرسبوونا
نەتەوا س���ەروەر دبین���ە .ل گۆر نێرینا وی ،ڤێ
جهێتیا كو رووسیا و دەولەتێن دن دخوازن ژ
ئەرمەنیان رە بێ ناسكرن ،د ناڤ مەسنووبێن
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ئیمپراتۆریای���ی دە نەفرەتەكێ رە پەیداكریە .ل
سەر ڤێ یەكێ بەرێ مسلمان و خرستیان كەتیە
هەڤ .ل وەالتەكی كو پرانیا وی مس���لمان بەو
ژ مسلمانان بێتر ،هن جهێتی ژ خریستیانان رە
بێن ناسكرن ،ئەڤ یەك خوەس نایێ دیتن(.)22
عەڤدڕەحم���ان بەدرخان ب خالێ���ن پەیمانا
بەرلین���ێ یێ���ن ك���و ژ ب���ۆ ئەرمەنی���ان جهێت���ی
و رەفۆرم���ان دخ���وازە ن���ە رازیی���ە .ئ���ەو ڤێ
نەرازیبوونا خوە وەها دیار دكە:
(هەكە شەرتێن رەفۆرمان ئێن كو د خالێن
 23و  61ێن پەیمانا بەرلینێ دە جهه دس���تینن،
وەك كەفرەكێ نەمانا و ب ئاوایێ كو رووسیا
دخ���وازە بكەتان���ا رێ ،ل رۆژه�ل�ات ئاش���تی،
ت���و جارەكێ ژ ڤ���ێ دەمێ بێت���ر نكاربوو بهاتا
پاراس���تن .بەلكی ژی شەرێ كو چێبوویە بێتر
خویندار بوویە(.)23
خویا ی���ە عەڤدڕەحمان بەدرخ���ان ناخوازە
مەس���ەال ئەرمەنیان وەك مەسەلەیەك مللی یا
گەلەك���ی ببین���ە .ژ بەر ڤێ یەكێ ،چارەس���ەریا
ك���و ژ ڤ���ێ پرس���ێ رە پێش���نیار دك���ە ژی ،نە
چارەس���ەریەك ئەساس���ینە .ل گۆر وی هەكە
قانوونی ئەساسی بێ قەبوولكرن و عەڤدلحەمید
ژ تەخت بێ خوارێ ،وێ مەس���ەلێ چارەسەر
ببە .لۆما ئەو وەها دنڤیسە:
(حاس���لی ،چارا ڤ���ان بەال حەمی���ا قانوونی
ئەساسییە .وەقتا كو وەالتێ مە دە ئەڤ قانوون
تەئەسوس كر ،ئیدی وێ هنگێ خەلق حەمی ژ
حوقوقێ���ن خوە ئەمین دبە ،تەس���ەلوتا خونكار
موس���تەبید و مەئمورێ���ن وی نامین���ە و ئیدی
مس���یۆنەر و ژی ئیفس���ادا خەلق���ێ رە تو جارا
نابینن ،حەتا دووەل���ێ ئەجنەبیە ژی موداخەلە
مەعلوماتێن مە ناكن)(.)24

وێنە لە رۆژنامەگەریی...

وێنە لە رۆژنامەگەریی كوردیدا

*

''یەك وێنە بەهای سەدان وشەی هەیە''
كۆنفۆشیۆس

بەختیار پااڵنی

*

وێن���ە رۆڵێك���ی بەرچ���اوی هەی���ە ل���ە ج���وان نیش���اندانی رۆژنامە و
س���ەرنجدانی زیاتری خوێنەران و راكێش���انیان ب���ەرەو خوێندنەوەی
رۆژنامەكان ،بەاڵم تا ئێس���تا لە رۆژنامەگەریی كوردی توێژینەوە و
لێكۆڵینەوەی زانستی ئەوتۆ لە بارەی وێنە لە رۆژنامەگەریی كوردیدا
نەكراوە .ئەم وتارەش هەوڵێكە بۆ خستنەڕووی گرنگی وێنە لە بواری
رۆژنامەگەرییدا ،هەروەك هەوڵدراوە پێناس���ە و تایبەتمەندی وێنە لە
رووی ناوەڕۆك���ی رۆژنامە و دەرخس���تنی گرنگ���ی وێنە لەو بوارەدا
ش���یبكرێتەوە .بۆ ئەم مەبەستە ناوەڕۆكی وتارەكەم چڕكردۆتەوە لە
چەند بەشێك لەوانە:
 پێشەكی بەشی یەكەم :پێشكەوتنی وێنەی فۆتۆگرافی و.. بەشی دووەم :پێناسە و تایبەتمەندییەكانی وێنە بەشی سێیەم :وێنە لە رۆژنامەگەریی كوردیدا چەند پێشنیازێك سەرچاوەكانژمارە  24-23زستانی 2011
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پێشەكی
وێنە گرنگی تایبەتی خۆی هەیە ،هەر لە كۆنەوە تا
ئێستا وێنە زمانێكی جیهانییە ،لە هەموو دونیادا
خەڵك تێی دەگات .هەندێ جار دەتوانرێت لەگەڵ
وش���ەدا ب���ە ش���ێوەیەكی هارمۆنی بەرجەس���تە
بكرێ���ت .بۆیە ب���ەر لەس���ەرهەڵدانی نووس���ین،
مرۆڤ���ی چاخ���ە دێرین���ەكان وەك���و هۆكارێكی
س���ەرەكی ب���ۆ گوزارش���ت ل���ە بیر و ش���ێوازی
ژیانی وێنەی بەكارهێناوە و بە هۆی وێنەوە بە
ش���ێوەی تەعبیری چیرۆكی ژیانی خۆی لەسەر
دیواری ئەشكەوتەكان گێراوەتەوە ،بە هۆی ئەم
وێنانەوە مێژوونووسان توانیویانە سەرەتاكانی
مێژووی مرۆڤایەتی بنووس���نەوە .ئاشكرایە كە
هەردەم وێنە بای���ەخ و گرنگی خۆی هەبووە لە
تێگەیش���تن و تێگەیاندنی مرۆڤ .هەروەك وێنە
پێش نووسین پەیدابووە و هەبووە و مرۆڤ بۆ
یادداشتكردنی بیر و هزری خۆی بەكاریهێناوە،
ب���ۆ تۆماركردن���ی س���ەربوردەی خۆی لەس���ەر
دیوارەكان���ی ئەش���كەوت و دوای���ش خان���وو و
شارەكان و دیواربەندەكان وێنەی بەكارهێناوە.
ل���ە ئەرش���یفكردنی رووداوە مێژووی���ی و
شارس���تانییەكانیش وێنە رۆڵێكی دیار و گرنگ
و بەرچ���اوی هەب���ووە و دەب���ێ ،بۆی���ە ئێس���تا
وێن���ە رۆڵێكی گرنگتر و پێش���كەوتووتر دەبینێ
ل���ە بواری مەعریفی و زانس���تی و شارس���تانی
و پەروەردەی���ی و رۆش���نبیری و هونەری���ی و
رۆژنامەگەریشدا(.)1
لەگەڵ ئەوەی وێنە بەشێكی سەرەكییە لە رۆژنامە
و باڵوكراوەكاندا لەهەمان كاتیش���دا دەگوترێت
«جیه���ان بریتییە لە وێن���ە» ،ئەو دونیایەی ئێمە
لەسەری دەژین هەر چی تێدایە بریتیە لە وێنە،
ه���ەر بۆی���ە ب���ە س���ەردەمی ئەم���ڕۆ دەگوترێت
«سەردەمی شارس���تانی وێنە» ،لێرەوە وێنەی
بینراو پێویستی و گرنگی بەدەردەكەوێت بەهۆی
ئ���ەو پێش���كەوتنە بەرفراوان���ەی ل���ە بوارەكانی
پەیوەندی و راگەیاندندا هاتۆتە كایەوە(.)2
لە كۆنەوە گوتراوە كە «كامێرا درۆ ناكات» ،بەو
مانای���ەی ئەو وێنەیەی ل���ە كامێراوە دەردەچێت
و بەره���ەم دێت ،گش���تی راس���ت و دروس���تن،
ئەگەرچ���ی ئەمڕۆك���ە بەه���ۆی ئەو پێش���كەوتنە
فراوان���ەی بوارەكانی تەكنەلۆژی���ا و كۆمپیوتەر
هەن���دێ جار گومان دەخرێتە س���ەر وێنەكان و
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ئەگ���ەری دەس���تكاری و گۆڕان���كاری لێ بەدی
دەكرێت.
دیارە وێنە لەناو بواری رۆژنامەگەریدا رۆلێكی
بەرچاو و كاریگەریی هەیە ،بە بەشێكی سەرەكی
ب���واری رۆژنامەگ���ەری دەژمێردرێ���ت ،بەهۆی
ئ���ەو گرنگییەی وێنە ل���ە رۆژنامەگەری هەیەتی
ب���ە تایبەت ل���ە الپ���ەرە (ی���ەك)ی رۆژنامەكان.
رۆژنام���ەدا ب���ە بێ بوون���ی وێنە ل���ە زۆر باردا
بێ بەه���ا دەبێت ،چونكە وێنە زمانێكی جیهانییە
و یەكس���انە بە س���ەدان وشە و دەس���تەواژەی
نووس���راو و چاپك���راو ،لێرەدا پرس���یارێك دێتە
پێشەوە ئایا لەو سەردەمەی ئێستا هیچ رۆژنامە
و گۆڤارێ���ك دەبینی كە وێنەی تێدا نەبێت؟ نەك
وێن���ە بەڵكو هێلكاری و كاریكاتێر و نەخش���ە و
وێنەی دەستكرد و..هتد ،هەموو ئەوانە بوونەتە
كەرەستەی س���ەرەكی رۆژنامە .وەك دەوترێت
«وێن���ە نی���وەی هەواڵە» لە زۆر باریش���دا وێنە
ت���ەواوی هەواڵەك���ە دەگەیەنێ ،چونك���ە وێنەكە
ت���ەواوی رووداو و هەواڵەك���ە روون دەكاتەوە
و دەیخات���ەڕوو ب���ە تایب���ەت ئ���ەو كەس���انەی
بیرو هزریان فراوانە و ئاس���تی رۆش���نبیری و
هۆشیارییان بەرزە(.)3
وێنە لەبواری رۆژنامەگەرییدا وەك گوزارشتێك
ب���ۆ هەم���وو چاالك���ی و جموجۆڵ���ە مرۆییەكان
بەكاردێ���ت ،هەروەه���ا زیندوویی ب���ە بابەتەكان
دەدات ،ب���ە تایبەت ئەگەر لەگ���ەڵ ئەو هەواڵ و
بابەتان���ە بەراوردی بكەین ك���ە وێنەیان لەگەڵدا
نیی���ە .ل���ە ب���واری رۆژنامەگەری���دا ئ���ەوەی كە
س���ەرنجی خوێنەر رادەكێش���ێ ب���ە پلەی یەكەم
وێنە دێ و بە پلەی دووەمیش ناوونیشانە دیار
و سەرنجڕاكێش���ەكان .بێجگ���ە ل���ەوەی كە وێنە
رۆڵێكی جوانكاری بێ هاوتا دەبینێ لە رۆژنامە
و باڵوكراوەكاندا و دەقەكان جوانتر و پڕ ماناتر
و ب���ە پێزت���ر دەكات و مەودایەك���ی قووڵیش���ی
پێدەبەخش���ێ .جگە لەمەش وێنە راس���تی هەواڵ
و هەقیقەت���ی رووداوێ���ك و چۆنیەتی روودانی
رووداوەك���ە دەخات���ەڕوو ،وات���ا بوون���ی وێن���ە
بەڵگەیەكی تەواوە ،دەبێ ئەوەش بزانین وێنەی
رۆژنامەوان���ی ب���اش و س���ەركەوتوو خوێن���ەر
ب���ۆ الی ه���ەواڵ و وتارەك���ە ی���ان ریپۆرتاژەكە
رادەكێش���ێت ،وادەكات گرنگ���ی ب���ەو بابەت���ە
ب���دات ،بە تایبەت لە الپ���ەڕە (یەك)ی رۆژنامەدا

وێنە لە رۆژنامەگەریی...

وەك���و دەرگایەك وایە بۆ س���ەرنجدانی خوێنەر
ب���ۆ ناوەڕۆك���ی رۆژنامەك���ە .ئەگەر س���ەیرێكی
وێنەیەك���ی كارەس���اتی «هەڵەبج���ە» بكەی���ن،
ئەو وێنەی���ەی كە هاواڵتییەكی ك���ورد منداڵێكی
ل���ە ب���اوەش گرتووە ،ه���ەروەك چ���ۆن دەبینین
ئ���ەم وێنەیە بووەتە نیش���انەیەك ب���ۆ گەورەیی
ئەو كارەس���اتە و زۆرجاری���ش دەگوترێت ئەم
وێنەیەی هەڵەبجە بوو بە هۆكارێك ،كە ویژدانی
هەم���وو جیهان���ی هێنایە گۆ و هەس���تی هەموو
مرۆڤدۆستێكی هەژاند.
بەشی یەكەم
پێشكەوتنی وێنەی فۆتۆگرافی و سەرهەڵدانی وێنەی
رۆژنامەوانی
س���ەرهەڵدانی فۆتۆگراف دەگەڕێننەوە بۆ ساڵی
( 1038؟؟؟؟؟؟) ،ك���ە زانایەك���ی فەلەكی عەرەبی
ب���ە نێوی (ابو الحس���ن ب���ن الهیث���م)ە ،خەریكی
چاودێ���ری كردن���ی رۆژگیران و مان���گ گیرانی
دەك���رد ،دیاردەیەكی دۆزیی���ەوە ،كە بریتی بوو
لەوەی كونێكی بچووك لە الدیوارێك یا بنمیچی
ژوورێ���ك هەبێ���ت ،وێن���ەی دیمەن���ی دەرەوەی
كونەكە لە ژوورەوە (كە تاریك بێت) لە الدیواری
بەرامبەری یا لەسەر كاغەزێكی سپی دەردەچێت،
لەسەر ئەمە كامیرای ئۆبسكورایان دروستكرد.
دوای ئ���ەوە هونەرمەن���دە نیگاركێش���ەكان
پەرەی���ان ب���ەم دیاردەی���ەدا و س���وودیان ل���ێ
وەرگرت ب���ۆ كارەكانیان ،لەوان���ە هونەرمەندی
بلیم���ەت (لیۆناردۆ دافنش���ی) لە س���اڵی 1490دا
هەندێ بە درێژی باس���ی لێوە كردووە .پاش���ان
زانایەك���ی ئیتالی بە ن���اوی (جیۆڤانی دێالپۆرتا)
هاوێن���ەی قۆقزی لە جیاتی كونە س���ەرەدەرزی
بەكارهێنا ،ئ���ەو هاوێنەیە بچووك بوو بەقەدەر
بەرین���ی پەنجە بچكۆڵەی دەس���ت دەبوو ،كە لە
كتێبەك���ەی لە س���اڵی  ،1589ب�ڵ�اوی كردبوەوە.
هێندەی نەخایاند كامیرای ئۆبسكورای بچووكی
دەس���تی دروس���تكرا ،ئەمەبوو ب���ەردی بناغەی
دروستكردنی كامیراكانی ئەمڕۆمان (.)4
هەڵبەتە وش���ەی فۆتۆگرافی وشەیەكی ئەغریقی
لێكدراوە ،بریتییە لە دووبەش (فۆتوس) بە واتای
تیش���ك و (كراپ���ۆس) بە واتای نووس���ین دێت،
واتە نووس���ینی تیش���كی .وێنەگرتنی فۆتۆگرافی
(تیش���كی) ب���ە چەن���دان قۆناغ���ی تێپەری���وە ،بۆ

نموون���ە وێنە لە هەردوو س���ەردەمی هەڤدەیەم
و هەژدەی���ەم لەس���ەر كاغەزێك���ی هەس���تدار لە
ن���اوەوەی كامێ���را بەدەردەك���ەوت ،ك���ە گەڵێك
ج���ار دوای دەرهێنانی لە كامێ���را وێنەكە رەش
دەبوو ،ئ���ەو كامێرایانە گەورە و گران بوون و
بەكارهێنانیشیان ئاسان نەبوو(.)5
ل���ە س���اڵی  ،1758چاویلكەفرۆش���ی ئینگلی���زی،
(ج���ۆن دۆالن���د) سیس���تەمی ت���ازەی هاوێن���ەی
دۆزی���ەوە و بۆ كامیرای دان���ا ،وێنەی رێكوپێك
ب���ە كامیراكە دەگیرا ،جوانتر لە وانەی پێش���وو.
دیارە س���ەرەتای وێنەگرتن نەدەتوانرا وێنەكان
بچەسپێن ،واتە وێنەكان نەدەمانەوە ،كە بەهۆی
نەتراتی س���یلڤەر ئەنجام دەدران ،بەاڵم لە ساڵی
 ،1816بۆ یەكەمجار زانای فەرەنس���ی (نیسفۆر
نیپ���س) توان���ی وێنەیەك���ی فۆتۆگرافی لەس���ەر
كاغەزێ���ك كە رووپ���ۆش كرابوو ب���ە كلۆریدی
س���یلڤەر ئەنجام ب���دات و س���یفەتی بەردەوامی
مانەوەی هەبێت(.)6
پێش���كەوتنی راس���تەقینە لە ب���واری وێنەگرتنی
تیش���كیدا لەس���ەر دەس���تی زان���ای فەرەنس���ی
(جۆزی���ف نیپ���س) ب���ووە ،ك���ە توان���ی وێن���ەی
فۆتۆگرافی س���ەركەوتوو بگرێت ،كە خاسیەتی
مان���ەوەی لەس���ەر كاغ���ەزی هەس���تداری پ���ێ
بەخش���ی وات���ە دوای دەرهێنان���ی لەكامێرا تێك
نەدەچ���وو ،ئەمەش ل���ە س���اڵی  1822دا یان لە
ساڵی  1826دابوو(.)7
دوای پێش���كەوتنی زیات���ر ل���ە ب���واری وێن���ەی
فۆتۆگرافی ئەوەبوو فەرەنسییەكی دیكە( ،لویس
دیگ���ۆرێ) ئەو وێنانەی بە كامیرای ئۆبس���كورا
دەس���تی دەكەوت���ن ،بەه���ۆی گی���راوەی خوێی
ئاس���ایی چەس���پ دەكرد ،ئەمە لە ساڵی 1837ز
داب���وو .ئەو وێنانەی ئەنج���ام دەدران پۆزەتیڤ
بوون ،لەسەر پلێتی رەق بوون ،نەدەتوانرا دانەی
زیادەكی لەسەر بچوێنێ ،ئەمە وای كرد پەرەی
پ���ێ بدرێ تا پیاوێك���ی ئینگلیزی بە ناوی (ولیام
هن���ری فۆك���س تالبۆت) كە ش���ێوازی نێگەتیڤ/
پۆزەتیڤ بدۆزێتەوە ،ناویان نا بە شێوازی كالۆ
تایب یا تالبۆتایب .یەكەم كەس���یش كە وش���ەی
فۆتۆگراف���ی بەكارهێنا لە س���اڵی  1839بوو ،لە
الیەن سێرجۆن هارچڵەوە بوو.
دوای ئ���ەوە لە س���اڵی  ،1888جۆرج ئیس���تمان،
دامەزرێن���ەری كۆمپانی���ای ك���ۆداك ،یەك���ەم
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كامی���رای رۆڵی دروس���ت
ك���رد ،كە فیلم���ی جیالتینی
یان ئەس���یتاتی سلیلۆز لە
گەڵیا بەكار دەهات ،جۆرج
ئیس���تمان ئەو دروشمەی
بەرزكردب���وەوە« :ت���ۆ
تەنه���ا دوگم���ەی كامیرا
داگ���رە .ئ���ەوەی ت���ری
ئێمە تەواوی دەكەین».
بەم���ەش فۆتۆگ���راف
ل���ە دەس���تی وێنەگرانی
تایبەتمەن���د هاتەدەر و
هەموو كەسێكی ئاسایی لە توانایدا هەبوو
وێنەی فۆتۆگرافی بگرێت(.)8
پێش���كەوتنی وێن���ەی رۆژنامەوانی���ی لە سەردەس���تی «س���تیڤن
مۆرگان»ی ئەمریكی بوو لە ساڵی  ،1880دوای ئەو «میشنباخ»ی
ئەلمانی لە س���اڵی  1882توانی رێگ���ەی «هافتۆن» بۆ دەرهێنای
وێن���ە بهێنێتەكایەوە ئەمی���ش بە هۆی بەكارهێنان���ی «پەردە»ی
دەس���تكرد ،كە وێنەی زۆر جوانی ب���ۆ ئەوكاتە بەرهەم دەهێنا و
یەكەم بەكارهێنانی ئەو شێوە وێنەیە لە الیەن رۆژنامەی «دەیلی
گرافیك»ب���وو ل���ە ئەمریكا لە س���اڵی 1880دا .یەك���ەم وێنەش لە
رۆژنامەگەریی عەرەبیدا لە واڵتی میسر بەكارهاتووە ،ئەمیش لە
س���ەدەی نۆزدەیەم بوو ،یەكەم وێن���ە لە رۆژنامەگەریی عەرەبی
وێنەی «عەباس پاشای یەكەم»بوو ،كە لە ماوەی ()1854-1848
فەرمانڕەوایی میس���ری كردووە ،دوای ئەوە هەندێك لە رۆژنامە
و باڵوك���راوەكان لە میس���ر وێن���ەی دەس���تكردیان باڵوكردەوە.
لەسەر شێوەی قالبی داریان لە مس دروست دەكرا(.)9
لێرەدا ئەو پرس���ە دێتە پێش���ەوە ئاخۆ بۆ یەكەمجار وێنە لە كام
واڵت گی���راوە و چۆنی���ش كامێرا داهێنراوە؟ ل���ە بەرامبەر ئەمەدا
زۆر راوبۆچوون���ی جی���اواز دەبین���رێ ،ب���ە پێ���ی بۆچوونەكانی
دكتۆر س���ەپان مەغدید ش���ارەزا لە ب���واری راگەیان���دن ،پێیوایە
واڵتی فەرەنسا پێشەنگە لەو بوارەدا ،هەروەك واڵتانی بەریتانیا
و ئەڵمانی���ا خۆی���ان بە یەك���ەم دادەنێن لە دۆزین���ەوەی هونەری
وێنەگرتن(.)10
كەواتە وێنە ،نەخشە ،كاری خۆشنووسی ،هێڵكاری..هتد ،رەگەزە
تەواوكەرەكان���ی دیكەی كاری رۆژنامەوانین ،زۆر دەمێكە رۆڵی
گرنگیی و پڕ بایەخی ئەوانە الی رای گش���تی دەركەوتوون .گەر
م���رۆڤ بیەوێ���ت دەربڕینەكانی زیاتر جێی خۆی���ان الی خوێنەر
بكەن���ەوە و كاریگەرییان زیاتربێت ،دەبێت پەنا بۆ ئەو رەگەزانە
بەرێت .هەروەك لە زووەوە رۆژنامەوانی پەنای بۆ ئەو هۆكارانە
ب���ردووە ،گومان���ی تێدا نییە هەرس���ەردەمە و توان���ای تەكنیك و
جێبەجێ كردنی خۆی هەیە(.)11
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بەشی دووەم
پێناسە و
تایبەتمەندییەكانی
وێنەی رۆژنامەوانی
 1/1پێناسەی وێنە
زۆر پێناسە و دەربڕین
ل���ە ب���ارەی وێن���ە
گوت���راوە ،هەروەك
كۆ نفۆ نش���یۆ س
( 479 -551پ.ز)
دەڵێ���ت «یەك وێنە
بەه���ای ه���ەزار
وشەی هەیە» ،یان
«هەزار وشە ناتوانێ بە ڕەوانی وێنەیەك بێتە گۆ».
كەوات���ە باڵوكردنەوەی وێن���ە چەكێكی دووس���ەرەیە و دەتوانێ
رای گش���تی دروس���ت بكات و بە پێچەوانەوە رای گشتیش تێك
بش���كێنێ ،وێنە راستییەكان دەخاتە ڕوو لەهەمان كاتیشدا دەبێتە
ه���ۆی شێواندنیش���یان .ئەگ���ەر وێنەیەكی جوان و س���ەركەوتوو
باڵوبكەیت���ەوە ئاس���انترە وەك باڵوكردن���ەوەی نووس���ینێك ،كە
زۆرج���ار هەڵە و كەموكوڕی تێدا دەبێت ،بەاڵم وێنە هەموو ئەو
دەربڕینان���ەی تێدای���ە ئەگەر بمانەوێ لەكات و س���اتێكی گونجاو
لەگەڵ هەواڵێك و بابەتێكی گونجاو دابنرێت(.)12
وێن���ە رۆڵێكی گرنگ دەبینێت ل���ە جوانكاری رۆژنامەدا ،هەربۆیە
وێن���ە ل���ە رۆژنامەگەری���دا رۆڵێگی س���ەرەكی هەیە ،ب���ەو پێیەی
وێنە(:)13
 .1جێگەی سەدان وشە و دەستەواژە دەگرێتەوە.
 .2الیەنی روونكردنەوە و راستی هەواڵ و بابەتەكانە.
 .3رۆڵێكی گەورەی هەیە لە جوانكاریی الپەڕەی رۆژنامەدا.
 .4یارمەت���ی خوێنەر دەدات بۆ ئ���ەوەی ئارەزووی خوێندنەوەی
هەبێت و زیاتر لە بابەتەكان بگات.
هەروەك یەك���ەم دەركەوتنی رۆژنامە لە رێگ���ەی وێنەوە بووە،
ئەو كاتەی مرۆڤە سەرەتاییەكان لەسەر دیواری ئەشكەوتەكاندا
وێنەی جۆراوجۆرییان دەكێش���ا ،هەروەها وێنە بە یەكەم زمانی
نووسراو دادەنرێت دوای ئەوە زمانی پیتەكان هاتە كایەوە(.)14
پێناس���ەیەكی دیك���ەی ب���ۆ وێن���ە ئەوەی���ە ك���ە وێنە ب���ە ئاوێنەی
رووداوەكان دادەنرێ���ت ،بە تایبەت كاتێك رۆژنامەنووس لەگەڵ
نووس���ینەكەی وێنە بەكاردەهێنێ ،بۆ ئەوەی رووداوەكەی وەك
خۆی و بۆچوونەكانی زێتر بچەسپێنێ(.)15
وێنە بە هەموو چەمكەكانییەوە گوزارش���تێكی بینایی و رێچكەی
بیركردنەوە و وتن دەگرێت ،ئەمیش لە رێگەی خۆیەوە دەیگۆڕێت
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ب���ۆ چەندی���ن بیرۆك���ە و مان���ای جیاجی���ا ،ك���ە
پابەندی ئەو ژینگە رۆشنبیرییە بێت ،لەوێشەوە
دەبزوێنێت بۆ گوتاری وێنە ،بێگومان ئەمەش بە
جیاوازی وێنەكان و پەیوەندییە بەردەوامییەكان
دێتە كایەوە(.)16
 1/2جۆرەكانی وێنە
ت���ا دێت زیاتر بایەخ ب���ە وێنە دەدرێت ،رۆژنامە
و گۆڤارەكان پێشبركێیانە بۆ وەرگرتنی هەموو
وێنەیەك���ی نوێ و س���ەرنجڕاكێش ،ت���ا بەهۆی
وێن���ەی جوان و س���ەركەوتوو خوێنەران زیاتر
بۆ الی خۆیان رابكێشن.
بە ش���ێوەیەكی گش���تی دەتوانین وێن���ە بۆ دوو
بەشی سەرەكی دابەش بكەین(:)17
 .1وێنەی كەس���یی ی���ان وێن���ەی پۆرترێت .ئەم
ج���ۆرە وێنانە زۆر گرنگن و زۆریش بەكاردێت
نەك تەنیا لەب���واری رۆژنامە و باڵوكراوەكاندا،
بەڵكو لە بواری راگەیاندنی بینراویشدا بەهەمان
ش���ێوە بایەخ و تایبەتمەندی خۆی هەیە ،كاتێك
رۆژنامەن���ووس لێدوانێ���ك ل���ە كەس���ایەتییەكی
سیاس���ی ،وەرزش���ی یان هونەری وەردەگرێت،
یەكس���ەر پێویس���تی ب���ە وێن���ەی ئ���ەو كەس���ە
دەبێ���ت ،هەڵبەتە هەریەك لەو بوارانە وێنەیەكی
گونجاوی پێویس���تە و وەكو ئەوەی پێویستە لە
كاتی وێنەگرتنی هەر كەس���ایەتییەك ،جوڵەیەك
لە كاتی وێنەگرتنەكە هەبێت و خوێنەر هەس���ت
نەكات ئەو وێنەیە راس���ت نییە بەو مانایەی كە
وێنەك���ە لە كاتی گفتوگۆكە نەگیرابێت ،هەروەها
پێویست ناكات لەو جۆرە وێنانە كەسایەتییەكی
دیكە لە وێنە دەربچێت.
 .2وێنەی بابەتەكان یان وێنەی بابەتی ،دەتوانین
وێنەی بابەتی دابەش بكەین بۆ سەر چەند لقێك
لەوانە(:)18
أ .وێنەی رووداوەكان وەكو كارەساتی سروشتی،
پەیمان بەستن و رێككەوتنە نێودەوڵەتییەكان و
خۆپیشاندان...هتد.
ب .وێنەی ش���وێن و جێگا جوگرافییەكان وەكو
شار و شاخ و رووبار و دارستانەكان و...هتد.
ج .وێنەی شوێنەوارەكان.
د .وێنەی شەڕ و جەنگەكان.
ه .وێن���ەی بۆن���ەكان وەك���و ئاهەنگی رەس���می
نیش���تمانی و نەتەوەیی و جەژن���ە ئاینییەكان و
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و .ئ���ەو وێنانەی پەیوەندییان بە چاالكی ئەدەبی
و هون���ەری و وەرزش���ییەوە هەی���ە .هەروەه���ا
ئەو وێنانەی پەیوەندییان بە الیەنی زانس���تی و
پزیشكی و داو و دەرمانەوە هەیە.
ز .وێنەی پرۆژەكان وەكو پرۆژەی پیشەسازی
و كشتوكاڵی و ئاوەدانكردنەوە.
ح .هەن���دێ نەخش���ەی واڵت���ان و هێڵ���كاری و
فۆتۆگرافی تابلۆ و كارە هونەرییەكان.
ط .هەروەه���ا مۆتیڤ و قەڵەمكێش و ئەو كارە
هونەرییانەی بۆ مەبەس���تی ئاگاداری و رێكالم
لە رۆژنامەكاندا باڵودەكرێنەوە.
هەروەك چۆن وێنەی بابەتیمان دابەش كردووە،
ب���ە هەم���ان ش���ێوەش دەكرێت وێنەی كەس���ی
دابەشی س���ەر ئەو بەشانەی س���ەرەوە بكەین،
چەن���دان وێن���ەی كەس���ی هەیە دەچێت���ە خانەی
بۆنەكان یان كردنەوەی پرۆژەكان یان لە كاتی
ی���اری كردن���دا ..هتد .جگ���ە لەم دابەش���كردنەی
باس���مان كرد ،دەتوانین وێنە بۆ چەند جــۆرێكی
دیك���ەش داب���ەش بكەین ب���ە تایبەتی ل���ە بواری
ئامانجی بەكارهێنانیدا بەم شێوەیە:
 .1وێنەی هەواڵەكان.
 .2وێنەی ریپۆرتاژی رۆژنامەنووسیی.
 .3وێنەی هونەری و ستاتیكا.
 1/3سەرچاوەكانی وێنە
دەزگاكانی رۆژنامەوانی لە چەندان سەرچاوەدا
وێن���ە بەدەس���ت دەهێن���ن ،ك���ە دەتوانی���ن
س���ەرچاوەكانی وێن���ە لەمان���ەی خ���وارەوە كۆ
بكەینەوە(:)19
 .1ئ���ەو وێنان���ەی ك���ە وێنەگران���ی رۆژنام���ە
و گۆڤ���ارەكان دەیگ���رن ل���ە كات���ی گەش���تی
رۆژنامەنووس���یی و ل���ە بۆن���ە و ئاهەن���گ و
رووداوەكان و..هتد.
 .2ئەرشیفی رۆژنامە و گۆڤارەكە خۆی.
 .3ئ���ەو وێنانەی ل���ە رۆژنام���ە و گۆڤاری دیكە
وەردەگیرێت.
 .4ئاژانس���ەكانی دەنگوباس ،كە هەندێكیان هەر
تایبەت���ن بە وێنە و هەندێكیان بەش���ی تایبەتیان
بۆ وێن���ە تەرخان كردووە ،وەكو ئاژانس���ەكانی
(یونایت���د پرێس ،ئەش���یەتیس پرێ���س ،رۆیتەر،
..،AFPهتد).

وێنە لە رۆژنامەگەریی...

 .5ئ���ەو وێنان���ەی دیاری���ن ی���ان ل���ە الی���ەن
وەزارەت���ەكان و كۆمپانیا و نووس���ینگەكان و...
هتد ،بۆ دەزگاكان���ی رۆژنامەوانی دەنێرن و بۆ
باڵوكردنەوە گرنگن.
 .6ئ���ەو وێنان���ەی ك���ە خەڵك بە دی���اری یان بە
فرۆشتن بە دەزگاكانی راگەیاندنی دەدەن.
 .7ئ���ەو وێنانەی لە وێنەگرە (ئارەزوومەندەكان
یان پیش���ەوەرەكان) دەیكڕن ،كە وێنەی بابەتی
و كەس���ی و گرت���ەی هون���ەری ب���ە رۆژنامە و
گۆڤارەكان دەدەن.
 .8نووس���ینگەكانی پەیوەندی���دار ب���ە راگەیاندن
ل���ە فەرمانگە و دەزگا رەس���مییەكاندا ،جۆرێكی
دیك���ەن ل���ە س���ەرچاوەی وێن���ە ب���ۆ رۆژنامە و
گۆڤارەكان.
 .9مۆزەخان���ەكان و هەروەه���ا هونەرمەندان���ی
شێوەكار بە تابلۆ و قەلەمكێشەكانیانەوە.
 .10ئ���ەو وێنان���ەی لە رێگای گۆڕین���ەوە لەگەڵ
رۆژنام���ە و گۆڤارە ناوخۆی���ی و دەرەكییەكان
دەست دەكەوێت.
 1/4هەڵسەنگاندنی وێنە
كۆمەڵێ���ك پێوان���ە و پێ���وەر هەی���ە وێن���ە
هەڵدەس���ەنگێنێت ،ه���ەروەك ل���ەم خااڵن���ەی
خوارەوەدا دەردەكەوێت(:)20
 .1پێویستە وێنەكان رەنگدانەوەی واقیعی حاڵی
هەواڵەكە یان بابەتە باڵوكراوەكە بێت ،پێویستە
ئ���ەو وێن���ەی ك���ە باڵودەكرێت���ەوە تەواوكەری
رووداوەكە بێت و گونجاویش بێت.
 .2پێویس���تە كاریگەری���ی لە الی خوێنەر هەبێت
و ببێتە هۆیەك ،كە خوێنەران زیاتر ئارەزووی
خوێندن���ەوەی ناوەڕۆك���ی هەواڵەك���ە ی���ان
بابەتەكەیان هەبێت.
 .3پێویستە رەچاوی قەبارەی وێنەكە بكرێت تا
لەگەڵ ش���وێنی دیاریكراو بگونجێت ،بە تایبەتی
نابێت لە دەقەكە گەورەتر بێت.
 .4پێویستە وێنەی روون و ساف و دەربڕ بێت،
بە تایبەتی رووخسار و دیمەنی دوور ،یان ئەو
وێنانەی كە شتی وردیان تێدایە.
 .5رەچاوكردنی كات���ی وێنەگرتنەكە لەگەڵ ئەو
ه���ەواڵ و بابەت���ەی باڵودەكرێت���ەوە ،پێویس���تە
تازەترین وێنە باڵوبكرێتەوە تا بگونجێت لەگەڵ
شێوەی ئێستادا و هاوسەنگییەك هەبێت لەگەڵ

كاتی باڵوكردنەوەی هەواڵ و بابەتەكە.
 .6رەچاوكردن���ی الیەن���ی مرۆڤایەت���ی،
باڵوكردنەوەی وێنە بەبێ ئەوەی هەستی كەس
برین���دار ب���كات ،وەك���و قوربانیان���ی نامووس و
كوشتن و تاوانی كۆمەاڵیەتی و..هتد(.)21
 .7پێویستە وێنەكە واتادار بێت و زۆرترین مانا
ببەخشێت.
 .8لەگ���ەڵ سیاس���ەتی رۆژنامە ی���ان گۆڤارەكە
بگونج���ێ ،ئەگ���ەر وانەب���ێ خوێن���ەر ب���ڕوای بە
رۆژنامەكە لەق دەبێ(.)22
 .9هەروەه���ا پێویس���تە وێنە بۆن���ی پیاهەڵدان و
پروپاگەن���دەی ب���ۆ كەس���انی دیاریك���راوە تێ���دا
نەبێ.
 .10وێن���ەكان وەك خ���ۆی باڵوبكرێن���ەوە و
نەشێوێنرێن.
 .11پێویستە وێنەی زیندوو بۆ خوێنەران لەسەر
الپ���ەرەی گۆڤار و رۆژنام���ەكان باڵوبكرێتەوە،
نەك وێنەی وەس���تاو و م���ردوو!! بۆیە وێنەكان
دەبێ لە گەرمەی رووداوەكاندا بگیرێن.
 .12هەروەها لەكات���ی باڵوكردنەوەی وێنەكاندا
رەچاوی بارودۆخی بابەتەكە و هەواڵەكە بكات،
نابێ لە كاتی ئاش���تیدا وێنەیەكی هەڕەشە ئامێز
باڵوبكرێتەوە(.)23
 1/5شێوەكانی وێنە
وێنە كۆمەڵێك شێوەی جیاوازی هەیە ،هەروەك
لە خوارەوە ئاماژە بە شێوەكانی وێنە دەكەین:
 .1وێنەی ئاسایی (رەش و سپی):
كۆنتری���ن ش���ێوەی وێنەی���ە ،ك���ە ل���ە ب���واری
رۆژنامەگەری���دا بەكارهات���ووە و ل���ە رووی
بەرهەمهێن���ان و چاپ���ەوە تێچوون���ی كەمترە لە
بەرامبەر وێنەی رەنگاوڕەنگدا ،چونكە پێویستی
بە جیاكردن���ەوەی رەنگەكان نییە ،بەاڵم بەهۆی
باڵوبوون���ەوەی وێن���ەی رەنگاوڕەن���گ ئ���ەوا
بەكارهێنانی وێنەی رەش و سپی سنوورداربووە
و ك���ەم بووەت���ەوە ،ب���ەاڵم لەگەڵ ئەوەش���دا تا
ئەم���ڕۆش زۆر ل���ە وێن���ە رەش و س���پییەكان
بەكاردەهێنرێت و وەكو سەرچاوەیەكی گرنگی
مێژوویی سوودی لێ دەبینرێت.
ئ���ەم ج���ۆرە وێنان���ە ب���ە دوو ج���ۆر دروس���ت
دەكرێن ،یەكەمیان فیلم���ی ئۆرتۆكرۆماتیكە ،كە
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زۆر هەس���تیار نییە بەرامبەر ش���ەبەنگە رەنگی
س���وور ،هەربۆیە ئەم جۆرەیان لەبەر رۆشنایی
س���ێف الیتی س���ووری تۆخ دەش���ورێنەوە ،ئەم
جۆرەی���ان ب���ە زۆر ب���ۆ وێنەگرتن���ی پۆرتریتی
لەگ���ەڵ بەڵگەنام���ەكان دەس���ت دەدات .ج���ۆری
دووەمی پێیدەگوترێت فیلمی پان كرۆماتیك ،كە
هەستیارە بەرامبەر گشت رەنگەكانی شەبەنگ،
بۆیە دەبێ لە تاریكی تەواودا بش���ورێتەوە ،ئەم
فیلمان���ە بۆ گش���ت ب���وارەكان زۆر گونجاون و
وێنەی جوان ئەنجام دەدەن(.)24

لەن���او چوارچێوەیەكی كارتۆنی یان پالس���تیكی
دەپارێزرێت ،چەندان قەبارەی جیاوازی سالیدی
فیلم���ی هەیە ،ك���ە ل���ە ئامرازەكان���ی راگەیاندندا
بەكاردەهێنرێت ،بۆ دووبارەكردنەوەی وێنەگرتن
و باڵوكردن���ەوەی ل���ە رۆژنام���ە و گۆڤارەكاندا
س���وودی ل���ێ دەبینرێ���ت ،ئینجا بۆ ب���ەرگ بێت
یان الپەرەكانی ن���اوەوە بێت ،بە تایبەتی ئەگەر
وێن���ەی فۆتۆگرافی ئاس���ایی دەس���ت نەكەوێت،
س�ل�اید لە كات���ی باڵوكردنەوەدا زیات���ر جوانی
بەرووبەر دەدات.

 .2وێنەی رەنگاو رەنگ:
باڵوبوون���ەوەی رەن���گ وای ل���ە رۆژنام���ە و
گۆڤارەكان كرد ،كە پەرە بە وێنەی رەنگاوڕەنگی
فۆتۆگراف���ی ب���دەن ،ب���ە تایبەت���ی ل���ە الپ���ەرەی
یەكەم و دوا الپ���ەرەی رۆژنامە و گۆڤارەكاندا،
هۆكاری ئەو بایەخی پێدانەش بە پلەی سەرەكی
پەیوەس���تە بە خاس���ییەتەكانی رەنگ كە ئەمانە
گرنگترین خاسییەتن:
أ -رەنگ بەندە بە كەلوپەل و هەڵوەستە و بابەتی
دیاریك���راو ،ئەم���ەش یارمەتی خوێن���ەر دەدات
بابەتەكە بخوێنێتەوە ،یان س���ەیركردنی وێنەی
رەنگاوڕەن���گ دەبێتە هۆیەك ب���ۆ خوێندنەوەی
هەواڵەكە یان بابەتەكە.
ب -رەنگ كاریگەریی دەروونی هەیە ،هەروەك
رەنگەكان كۆمەڵێك واتایان هەیە ،كە لێكۆلەرەوان
و زانایانی دەروونناسی پێیگەیشتوون لەوانە:
 .1رەنگ���ی زەرد :خۆش���ی ،گەش���بینی ،بەه���ار،
رەونەق ،الو ،قین ،بریقە.
 .2رەنگ���ی س���وور :جووڵە ،ئاگر ،س���ۆز ،ژیان،
تووڕە ،خوێن.
 .3رەنگی س���پی :پاكی ،بێگەرد ،ترس ،ئاش���تی،
بەزەیی ،نەخۆش.
 .4رەنگی ش���ین :س���اردی ،متبوون ،سەفا ،پاك،
هەقیقەت ،قووڵ.
 .5رەنگی سەوز :الو ،سروشت ،بەهار ،ئیرەیی،
غیرەت ،نەزانین.
 .6رەنگ���ی م���ۆر :خەمخ���ۆر ،حورم���ەت ،بەالدا
داشكاندنەوە ،نائومێدی(.)25

 1/6رێكخستنی وێنە
دەزگا رۆژنامەوانییەكان بەردەوام پێویس���تیان
ب���ە وێنە دەبێت ،بۆیە پێویس���تە بە ش���ێوەیەكی
زانس���تی وێن���ەكان رێ���ك بخرێ���ن ،دەتوانی���ن
پرۆس���ەی رێكخس���تنی وێنە جێبەجێ بكەین بە
گوێ���رەی زانی���اری و خاس���ییەتەكان ئام���اژەی
پێبدرێ���ت ،ئەمەی خوارەوە بریتییە لەو زانیاری
و خاسییەتانەی كە وێنە دەناسێنن:
 .1بابەتی وێنەكە ،وەكو شوێنی جوگرافیا (شار
و قوتابخان���ە و كارگ���ە ،ی���ان ئ���ەو بۆنەیەی كە
وێنەكەی تێدا گیراوە ،یان لە كاتی خۆپیشاندان
لە شوێنێكی گشتی..هتد).
 .2ناوی كەس���ەكە (كەس���ەكان) كە لە وێنەكەدا
دیارن ،ئەمەش بۆ وێنەی كەسێتی زۆر گرنگە.
 .3ناوی بابەت و كەسەكە ،ئەگەر وێنەكە لە یەك
دوو ش���ت تێكەاڵو بوو ،پێویستە ناوی كەسەكە
(كەسەكان) و بابەتی وێنەكە بهێنین.
 .4مێژووی گرتنی وێنەكەی لێ بەدەست هاتووە
وەكو رۆژ و مانگ و ساڵ.
 .5ئ���ەو س���ەرچاوەی وێنەك���ەی لێ بەدەس���ت
هاتووە ،ناوی س���ەرچاوەكە و ناوی وێنەگرەكە
بهێنرێت كە وێنەكەی گرتووە.
 .6مێ���ژووی باڵوبوونەوەی وێنەك���ە بۆ یەكەم
جار.
 .7ژمارەی ئەسڵی وێنەكە ،ئەمە و ئەگەر بێتو بە
ش���ێوەی كامێرای فیلم گیرابێت ،خۆ ئەگەر بێتو
بە ش���ێوەی كامێراكانی سەردەم و پێشكەوتوو
بگیرێت پێویس���تی بە ژمارە ناكات ،بەڵكو لە ناو
ئامێرەكان���ی وەكو كۆمپیوتەر و فالش میمۆری
هەڵدەگیرێت.
 .8ه���ەر س���ەرنجێكی دیك���ە ك���ە لێپرس���راوی

 .3سالیدەكان:
س�ل�اید بریتییە لە وێنەیەكی روونی فۆتۆگرافی
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ئەرش���یفكردنی وێن���ە پێی گرنگ و پێویس���تە لە
كاتی هەڵگرتنی وێنەكان بنووسرێت.
 1/7ئەرشیفكردنی وێنە
كۆمەڵێك هۆكار هەن بۆ پاراس���تنی وێنە ،كە بۆ
هەر هۆكارێك الیەنی سەلبی و ئیجابی هەیە ،لە
خوارەوە رێگا گرنگ و باوەكانی پاراستنی وێنە
دەخەینە روو:
 .1دانانی وێنە لە ناو كۆمپیوتەر و هەڵگرتنی لە
ن���او هاردەكان ،هەندێ جار ه���اردی تایبەت بۆ
ئەم مەبەستە دادەنرێت.
 .2هەڵگرتن و ئەرشیفكردنی وێنە لە ناو (سیدی،
فالش ،فلۆپی ،هارد) هەر یەك لەوانەی باس كران
ئەمڕۆكە بە شێوەیەكی باو بەكاردەهێنرێن.
 .3زەرفی قەبارە جیاواز ،بە شێوەیەكی بەرباڵو
بەكاردەهێنرێت ،وێنەی بچووك و مام ناوەندی
ل���ە زرەفی قەب���ارە فۆلس���كابی گونج���اودا یان
كەمێك گەورەتر دادەنرێت..هتد.
 .4دۆكۆمێنت���ی هەڵواس���راو ،ئەم���ە جۆرێك���ی
تایبەتە بۆ پاراس���تنی دۆكۆمێنتەكان ،كە یەكێك
ل���ە الكان���ی دۆكۆمێنتەكە بە كانزای���ەك كۆتایی
دێت ،كە شیاوە بۆ نووسینی وردە زانیاری.
 .5پەی���ژەی كانزایی یان پەیژەی دارینی فراوان
و پ���ان ،ك���ە یەكێكە لە رێگا س���ەركەوتووەكانی
پاراستنی وێنە.
 .6هەروەه���ا پاراس���تنی وێن���ە ل���ە ئەلبووم���ی
تایبەت���دا ،بەاڵم دەبێ رەچ���اوی چەند مەرجێكی
دیكەی پاراس���تنی وێنە بكەی���ن ،نابێت وێنەكان
ل���ەو ش���وێنانە بپارێزرێ���ت كە پل���ەی گەرمیان
زۆر ب���ەرزە ،نابێ���ت وێن���ە لە ش���وێنی ش���ێدار
دابنرێت ،هەروەها نابێت وێنە لەو شوێنانەی كە
دووچاری غوبار و پیس���بوون دەبێت دابنرێت،
جگە لەم هۆكارە سروش���تیانە ،هۆكاری دیكەی
مرۆیی���ش هەی���ە ،دەبێ رەچ���او بكرێت ،ئەویش
بەكارهێنان���ی وێنەكان بە ش���ێوەیەكی رێكوپێك
و ب���ێ ئەوەی پەرتوباڵویان پێ بكرێت و دانانی
وێن���ەكان ل���ە دوای بەكارهێنانی���ان لە ش���وێنی
خۆیدا بپارێزرێت(.)26
 1/8خەسڵەتەكانی وێنەگری سەركەوتوو
بێگوم���ان فۆتۆگ���راف ه���ەر ئ���ەوە نیی���ە كامیرا

بەدەس���تەوە بگ���رێ و وێن���ەی بەرامبەرەك���ەت
بگ���ری .بەڵك���و زۆر ل���ەوە زیات���رە چونك���ە
فۆتۆگرافیی���ش هونەرێك���ە وەك���و هونەرەكانی
دیكەی وەكو ش���ێوەكاری و ش���انۆ و مۆسیقا..
هتد ،وێنەگرتن چەند رێسایەكی تایبەت بەخۆی
هەی���ە ئەگ���ەر وێنەگ���ر پەی���ڕەوی ب���كات ،ئەوا
ئاس���ۆیەكی فراوان���ی لە ب���ەردەم وااڵ دەبێت و
جوانتری���ن و كاریگەرترین گرت���ەی فۆتۆگرافی
دەتوانێ ئەنجامی ب���دات ،كە بەهۆیەوە دەتوانێ
بچێتە ناخ و دڵ و دەروونی بینەر و مەبەس���تی
خ���ۆی ب���ە ئاس���انترین و جوانتری���ن ش���ێوە
بیگەیەنێ���ت ،ك���ە ئەم���ەش دەرەنجام���ی كۆتایی
وێنەی فۆتۆگرافییە(.)27
لێ���رەدا ئام���اژە ب���ە چەن���د خاڵێ���ك دەكەین ،كە
پێویستە لە كەسێتی وێنەگر هەبێت لەوانە:
 .1وێنەگ���ر دەب���ێ دوای ئ���ەوەی ل���ە بابەتەك���ە
دەكۆڵێتەوە بڕیاری خۆی بدات ،كە چۆن وێنەكە
بگرێت.
 .2گرنگترین الیەنی هونەری فۆتۆگرافی داڕشتنە،
خاڵێكی گرنگ هەیە ،كە گشت وێنەگران لەسەری
رێككەوتوون ،ئەویش ئەوەیە جوانترین داڕشتن
ئەو وێنەیە كە بەهێزترین هەس���ت جوواڵندن لە
الی بینەر ئەنجام بدات و پەیدا بكات.
 .3لەب���ەر ئ���ەوەی رووناكی رۆڵێك���ی كاریگەر
دەبین���ێ ل���ە پێكهێنان���ی وێن���ەی فۆتۆگراف���ی و
دەرخس���تنی ،بۆی���ە پێویس���تە ش���ارەزاییەكی
تەواوی پەیدا بكات لەس���ەر جۆرەكانی رووناك
كردنەوە و كوالێتییەكانی رووناكی.
 .4ئ���ەو وێن���ەی دەیگرێت ،پێویس���تە پەیوەندی
راستەوخۆی بە بابەتەكەوە هەبێت ،جگە لەمەش
پێویس���تە ئ���ەو كەس���ەی وێن���ەی رۆژنامەوانی
دەگرێ���ت رەچ���اوی وات���ای وێنەكە ب���كات بەو
مانای���ەی وێنەكە واتایەك ببەخش���ێ و تێنوێتی
خوێنەر بش���كێنێ و س���ەرنجی بۆ بابەتەكە یان
هەواڵەكە بدات(.)28
 .5لەگ���ەڵ ئەوەی دەبێ كەس���ێتی وێنەگر دەبێ
رەچ���اوی الیەن���ی مرۆڤایەتی ب���كات ،بەاڵم ئەو
وێنەی���ەی دەیگرێ���ت ،پێویس���ت دەكات جێگەی
بای���ەخ بێت و لە گۆش���ەنیگای جوان و پڕ بایەخ
گیرابێ���ت ،بە تایب���ەت ل���ە رووداوی هاتوچۆ و
كارەساتی دڵتەزێن بۆ ئەوەی سەرنجی خوێنەر
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رابكێشێت.
 .6راس���تە زۆرجار وێنە خ���ۆی ئاماژە بەخۆی
دەكات ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەش���دا كەسێتی وێنەگر
دەتوان���ێ كاپش���نێكی ج���وان لەس���ەر وێنەك���ە
بنوسێت و پێناسەیەكی وێنەكە یان سەرنجێكی
ج���وان لە دە وش���ە تێپەر ن���ەكان لەگەڵ وێنەكە
بنووسێت(.)29
 .7ش���ارەزایی ل���ە تەكنۆلۆجی���ای وێنەگ���ری
هاوچەرخ و كامێرای پێشكەوتوو.
 .8ش���ارەزایی لە بواری رووناكی و رەنگەكاندا
هەبێت.
 .9بەهەند وەرگرتنی كات و شوێن بۆ وێنەگرتن
لە كاتی رووداوەكاندا.
 1/9ئامانجەكانی وێنەی رۆژنامەوانی
وێنە زمانێكی جیهانییە و یەكس���انە بە س���ەدان
وشە و دەستەواژەی نووسراو و چاپكراو ،وێنە
لە ب���واری رۆژنامەگەرییدا وەك گوزارش���تێك
ب���ۆ هەم���وو چاالك���ی و جموجۆل���ە مرۆییەكان
بەكاردێت.
دەتوانرێت س���وودەكانی وێنە لەم چەند خاڵەی
خوارەوە بە دیار بخەین:
 .1زیندووی���ی بە بابەت���ەكان دەدات ،بە تایبەت
ئەگەر لەگەڵ ئەو ه���ەواڵ و بابەتانە بەراوردی
بكەین كە وێنەیان لەگەڵدا نییە.
 .2وێنە راستی هەواڵ و رووداوێك و چۆنیەتی
روودان���ی رووداوەكە دەخات���ەروو ،واتا بوونی
وێنە بەڵگەیەكی تەواوە.
 .3وێن���ە وا لە خوێن���ەران دەكات ،كە وردتربن
و بتوان���ن دەاللەت���ی دیكە بدۆزن���ەوە لە رێگای
هەواڵێكی وێنەداردا.
 .4وێن���ەی رۆژنامەوان���ی باش و س���ەركەوتوو
خوێن���ەر ب���ۆ الی ه���ەواڵ و وتارەك���ە ی���ان
ریپۆرتاژەكە رادەكێش���ێت ،وادەكات گرنگی بەو
بابەتە بدات.
 .5وێنە لە رۆژنامەدا دەگەڕێتەوە س���ەر ئەوەی
چەن���د رووب���ەری پێ���دەدرێ ،ب���ە گش���تیش ت���ا
رووب���ەری زۆرت���ر پێ بدرێ ،ئ���ەوا زۆرتر كار
دەكاتە سەر خوێنەران(.)30
.6خوێنەر لە رێگای وێنەوە زانیاری و بیرۆكەی
چن���گ دەكەوێ���ت ،بەب���ێ ئ���ەوەی پێویس���تی بە
وردەكاری زۆر و نووسینی درێژدادڕ سەبارەت
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بە بابەتەكەوە هەبێت.
 .7وێنە یارمەتیدەرە تا زانیارییەكان لە مێشكدا
جێگیر ببن.
 .8لە رێگای وێنەوە م���رۆڤ كۆمەلێك زانیاری
و رۆش���نبیری گشتی وەردەگرێت ،وێنە ئاسۆی
رۆشنبیری بۆ خوێنەر وااڵ دەكات.
 .9بەهای جوانی وێنەی فۆتۆگرافی سەركەوتوو
كاریگەری���ی باش���ی لەس���ەر خوێن���ەران هەیە،
ش���ێوەیەكی هونەری جوانی س���ەرنجڕاكێش بە
هەواڵەكە یاخود بابەتەكە دەدات(.)31
 .10وێن���ە تۆمارێك���ی مێژوویی���ە ،بەڵگەنامەیە،
زامنێك���ی س���ەرتاپاگیرە ،هەم���وو تێ���ی دەگەن،
كاری راگەیاندن تێرتر و تیژڕۆتر دەكا و كاری
پێگەیشتن و تێگەیشتن خێراتر دەكا.
 .11وێن���ە ل���ە رۆژنامەدا بەهایەكی ئیس���تاتیكی
دەدات���ێ و چاالك���ی وەب���ەر الپ���ەڕەكان دەن���ێ.
ناوەرۆكی دەق���ە باڵوك���راوەكان لەباڵ خوێنەر
دەكا ،رای دەگرێ ،پرسیاری دەخاتە پێش.
 .12وێن���ە پێویس���تییەكی س���ایكۆلۆژی ب���ۆ
ئادەمی���زاد زامن دەكا و پێداویس���تییە عەقڵی و
ئارەزووەكانی بۆ جێبەجێ دەكا(.)32
 .13بەه���ۆی وێن���ەوە رۆژنام���ە و گۆڤ���ارەكان
دەتوان���ن كێبڕكێ لەگ���ەڵ ئامرازەكان���ی دیكەی
راگەیان���دن بك���ەن وەك���و تەلەفزی���ۆن و رادیۆ
و..هتد(.)33
 .14وێنە راستی رووداوەكە دەسەلمێنێت.
 .15جگ���ە ل���ەوەی وێن���ە زمانێك���ی جیهانیی���ە،
هەروەه���ا گەنجینەیەك���ی هونەریی���ە و زۆرت���ر
بەكارەكانی رۆژنامەنووس���ی و نەخشەس���ازی
بەس���تراوەتەوە ،ئامانجێكی دیكەی وێنە دەبێتە
ه���ۆی یادكردنەوە و جێگركردن���ی زانیارییەكان
لەب���ەر ئەوەی ئ���ەو باب���ەت و هەوااڵنەی كە بە
وێنەوە باڵودەبنەوە زیاتر الی خوێنەر لە یاد و
بە زیندوویی دەمێننەوە(.)34
 .16وێنەی س���ەرنجڕاكێش خوێن���ەر یان كڕیار
زیاتر بۆ رۆژنامە و گۆڤارەكان پەیدا دەكات.
 .17وێن���ەكان لە ئایندەدا دەبنە كەرەس���تەیەكی
بەڵگەنامەیی گرنگ ،بە تایبەتی وێنەی كەسایەتی
و زانا و سەركردەكان.
 .18ل���ە زۆرب���ەی رۆژنامەكان���ی دەوڵەتان���ی
رۆژئ���اوادا ،رووداوی گ���ەورە ،زۆرت���ر ب���ە
وێن���ە روون دەكرێت���ەوە ،ت���ا بە نووس���ین .ئەو
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رووب���ەرەی ب���ە وێن���ە دەدرێ ،زۆرج���ار چوار
هێندەی رووبەری نووسینەكەیە(.)35
بەشی سێیەم
وێنە لە رۆژنامەگەریی كوردیدا
 -1وێنە لە رۆژنامەگەریی كوردیدا
هەر چەندە وێنە مێژووێكی زۆر كۆنی نییە ،بەاڵم
بەكارهێنان���ی لە رۆژنامە گیانێكی زیندوو بەبەر
رۆژنام���ەدا دەكات ،وەك���و وێن���ەی ریپۆرتاژی،
وێن���ەی س���ەركردە و وێنەی كەس���ی دی���ار لە
بوارەكان���ی سیاس���ی و ئەدەب���ی و هون���ەری و
وەرزشی..هتد .وەكو باسمان كرد بۆ یەكەمجار
كامێرا لە ساڵی  1888وەكو كامێرای هەڵگیرا و
لە جیهان داهێنرا لەو ساڵەشدا ماوەیەكی كورتی
هەیە لەگەڵ دەرچوونی رۆژنامەی كوردس���تان
(.)1898
هەڵبەت���ە كورد لە دوای گەالنی دیكەوە بە هۆی
چەندی���ن ه���ۆكاری بابەت���ی و خۆیی ،ب���ووە بە
خاوەن رۆژنامەگەری خۆی و یەكەم رۆژنامەی
لە س���اڵی  1898باڵوكردۆتەوە ،ئەمیش لەسەر
دەس���تی (میقداد مەدحەت بەدرخان) لە ش���اری
قاهیرە بووە ،بەاڵم بە داخەوە یەكەم رۆژنامەی
ك���وردی ك���ە رۆژنام���ەی «كوردس���تان»ە ،بە
درێژایی ماوەی دەرچوونی لە قاهیرە و لەندەن
و فۆلكس���تۆن و ژنێ���ف بە بێ وێن���ە دەرچووە،
ئەویش لەبەر چەند هۆیەك بووە لەوانە:
 .1الوازی باری ئابووری رۆژنامەكە.
 .2كەمی باڵوبوونەوەی ئامێری وێنەگرتن.
 .3هون���ەری دابەزاندن���ی وێنەك���ە لەس���ەر
رۆژنامەكە.
لێرەدا كە باس لە وێنە لە رۆژنامەگەریی كوردیدا
دەكەی���ن دەبێ���ت ئاماژە ب���ە یەك���ەم رۆژنامەی
ك���وردی بكەی���ن ،ك���ە وێن���ەی باڵوكردۆت���ەوە،
ئەوی���ش رۆژنامە یان گۆڤاری (ك���ورد تەعاون
تەرەق���ی غەزەتەس���ی) ب���ووە ،لە س���اڵی 1908
لە ش���اری ئەس���تەمبۆڵ .ئەو گۆڤ���ارە لە الیەن
كۆمەڵ���ەی (كورد تع���اون و ترق���ی جەمعیەتی)
باڵوكراوەت���ەوە ،كە یەكەمی���ن ژمارەی لە 22ی
تش���رینی دووەمی 1908دا دەرچووە ،لە ژمارە
()9ی 17ی كانوونی دووەمی 1909دا وەستاوە،
خ���اوەن ئیمتی���از و بەرێوەب���ەری نووس���ینی
پیرەمێ���رد و سەرنووسەرەكەیش���ی ئەحم���ەد

جەمی���ل دیاربەكری ()1941-1872ی س���ەر بە
بنەماڵ���ەی جەمی���ل پاش���ای ن���اودارە .هەروەك
لەس���ەر بەرگی یەكەم ژم���ارەی گۆڤاری (كورد
تەعاون تەرەقی غەزەتەس���ی) وێنەی دیمەنێكی
جوان���ی ئەس���تەمبۆڵ دەبین���رێ ،ل���ە س���ێیەمین
ژمارەیدا وێنەی (مەبعوس���ان دائیرەسی) هەیە،
كە مەبەس���تی بینای پەرلەمان���ە و لە ژمارە ()4
یش���دا وێن���ەی س���وڵتان عەبدولحەمید لەس���ەر
دی���وی پێش���ەوەی دەبینرێ و وێنەی س���اڵۆنی
مەجلیسی ئەعیان لەسەر دیوی پشتەوەی هەیە،
هەروەها لە ژمارە ()5دا وێنەی ساڵۆنی تایبەتی
زاتی ش���اهانەی ناو مەجلیسی مەبعوسان و لە
الپەرەیەك���ی ناوەوەیدا وێن���ەی دیوی ناوەوەی
(مس���جد االقصی)ی ق���ودس هەیە ،لە ژمارە ()6
ی���ش وێنەی پردی مووس���ڵ لەس���ەر رووباری
دیجلە دەبینرێ.
هەروەها لە ژمارە ()8یش���دا وێن���ەی ئەندامانی
مەجلیس���ی مەبعوس���ان ،ك���ە بەكۆم���ەڵ ل���ە
چاوەڕوان���ی زاتی ش���اهانەدان و ل���ە ژمارە ()9
وێن���ەی پێش���وازی هەندێ ل���ە مەبعوس���ەكانە،
هەروەها لە دوا ژمارەیدا وێنەی «خلیجی دەری
سەعادەت» رازاوەتەوە(.)36
ش���ایەنی باس���ە ئەم گۆڤ���ارە ،ب���ۆ یەكەمجار لە
مێژووی رۆژنامەگەری كوردیدا بە زەنگوگراف
وێن���ەی باڵوكردۆت���ەوە ،ل���ەو ( )9ژم���ارەی كە
باڵوكراوەت���ەوە ( )12وێن���ەی جۆراوج���ۆری
تێدایە.
ه���ەر چەن���دە ت���ا س���اڵی  1930ل���ە رۆژنامە و
گۆڤ���ارە كوردییەكان���دا وێن���ە زۆر ب���ە كەم���ی
بەكاردەه���ات ،ل���ە س���اڵەكانی  1930ل���ە رێ���ی
ئەرمەن و جوولەكەكانەوە ستۆدیۆی وێنەگرتن
لە س���لێمانی كراوەت���ەوە ،لەوكات���ەوە هونەری
فۆتۆگراف لە رۆژنامە و گۆڤارەكاندا كاریگەریی
خۆی هەبووە(.)37
ل���ە هەولێریش كتێبی (غونچەی بەهارس���تان)ی
حوس���ێن حوزنی موكریانی كە لە س���اڵی 1925
باڵوبۆت���ەوە ،زیاتر لە  20تابل���ۆی تێدابووە ،كە
ناوبراو بۆ خۆی كێش���اویەتی ،بەمەش دەبێ بە
یەكەم نووس���ەری كوردی هاوچەرخ ،كە كتێبی
خۆی بەگرافیك و نی���گار رازاندبێتەوە ،ئەمەش
س���ەرهەڵدانی هونەری گرافیكە لە كوردستان و
هەولێر بە تایبەتی(.)38
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گۆڤ���اری (رۆناه���ی-
 )Ronahiك���ە لەس���اڵی
 1942لە ش���ام دەرچووە
ب���ە یەكێ���ك ل���ە گۆڤ���ارە
ناس���راوەكان دادەنرێ���ت
ك���ە وێن���ەی تێ���دا
باڵوكراوەتەوە ،دوای ئەم
گۆڤارە تا سااڵنی 1958
دەك���رێ بگوت���رێ هی���چ
گۆڤ���ار و رۆژنامەیەك
ئەوەن���دەی گۆڤ���اری
«رۆناه���ی» بایەخی بە
باڵوكردن���ەوەی وێن���ە
ن���ەداوە ،هەرچەن���دە
هەندێكی���ان وێن���ە و
وێنەی بەدەست كێشراوی باڵودەكردەوە.
باڵوكردن���ەوەی وێنە لە رۆژنامەگەریی كوردی���دا قۆناغ بەقۆناغ
هەن���گاوی ناوە و بەرەو پێش چووە ،ئەمڕۆكە بە هۆی هونەری
نەخشەس���ازی لە دنی���ای رۆژنامەگەریی كوردیدا گەیش���تووەتە
ئاس���تێكی زۆر پێش���كەوتوو ،نەخاس���مە دوای راپەڕی���ن و
بەكارهێنانی كۆمپیوتەر .دەبێ ئەوەمان لە یادبێت ،كە س���ەرەتای
ئ���ەم هونەرە لە دنیای رۆژنامەگەری كوردیدا زۆر س���ادە بووە.
وێ���ڕای ئەوە دەبێ ئەوەمان لەبەرچاو بێ���ت ،كە هەر دەركردنی
رۆژنام���ە و گۆڤار خ���ۆی لەخۆیدا گەورەترین دەس���تكەوتە ،بێ
ل���ەوەی نە ئەزموون و ن���ە توانا و تەكنیك و داراییەك لە رووی
نەخشەسازییەوە لەبەر دەستی ئەو كەسانەدا هەبووە ،كە بتوانن
لە ئاستێكی لەوەی كە هەیە پێشكەوتووتر جێبەجێی بكەن .كاتێك
باس لە وێنە لە رۆژنامەگەریی كوردیدا دەكەین ،ناكرێ ئاماژە بە
گۆڤاری «زاری كرمانجی»ی حوسێن حوزنی موكریانی نەكەین،
ك���ە یەكەمین ژم���ارەی ل���ە  1926/5/25لە روان���دز دەركردووە.
ئەگەرچی لە «زاری كرمانجی»دا وێنە زۆر كەم باڵوكراوەتەوە،
ه���ۆی ئەمەش ئەوەبووە كە وێن���ەكان بە زەحمەت ئامادەدەكران
(وێن���ە دوای ئ���ەوە هەڵكۆڵین لەس���ەر دار یان زەن���ك یان مس)
چونك���ە ئ���ەو دوو كانزایە نرخی���ان گران بوو و پێویس���تییان بە
ماددەی كیمیایی هەبوو بۆ هەڵكۆڵین و لەوكاتەشدا لە جێگەیەكی
وەك رەواندز دەست نەدەكەوتن(.)39
كەسێكی وەكو (حوسێن حوزنی موكریانی) سوارچاكێكی مەیدانی
كاری تەكنیك���ی ئەو رۆژگارە بووە و ش���وێن دەس���تی بەس���ەر
چاپەمەنییەكانیەوە دیارە ،گشت كارە هونەرییەكانی گۆڤارەكەی
لە ئەس���تۆ گرتووە ،ئەم گۆڤارە ()24ی ژمارەی لێ دەرچووە ،لە
ژمارە یەكی گۆڤارەكەدا دوو وێنە دەبینرێ ،ئەوەی الی راس���ت
وێنەی منداڵێكە لە نێو گوڵزاردا و بەرز بۆ دوور دەڕوانێ ،هیوای
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ن���ەوەی ن���وێ نیش���ان دەدات.
هەرچی وێنەكەی الی چەپیش���ە
دیمەنی پیاوێك���ی لەخۆگرتووە
ب���ە جلوبەرگ���ی كوردیی���ەوە و
فەقیانەك���ەی ش���ۆربۆتەخوار،
گۆڤارێك���ی «زاری كرمانجی»
بە دەستەوەیە و لێی دەنواڕێ،
هەردوو وێنەكەش لە حاڵەتی
راوەستاندان(.)40
 -2وێنەی كاریكاتێری لە
رۆژنامەگەریی كوردیدا
ل���ە كاتێكدا باس ل���ە وێنە لە
رۆژنامەگەری���ی كوردی���دا
دەكەی���ن ،الیەنێك���ی دیك���ە
هەیە كە ناكرێ فەرامۆش���ی بكەین ،ئەویش وێنەی كاریكاتێرییە،
دی���ارە كە مێ���ژووی وێن���ەی كاریكاتێری بە درێژای���ی مێژووی
پەیدابوون���ی نیگاركێش���انەوەیە كە لە پێش نووس���ینەوە هەبووە
و ش���ێوازی نووس���ینی تەنزئامێ���ز و گاڵتەج���اڕی رەخنەی���ی لە
مێژووی مرۆڤایەتیدا مێژوویێكی دێرینی هەیە ،تەنانەت ئەرستۆ
ل���ە كتێبی (پیوتیكا) ئاماژەی بۆ كردووە و لە س���ەردەمی یۆنانی
و رۆمانیش���دا س���ەرنجی راكێش���اون و ئەرس���تۆ پێیوایە تەنز و
كۆمیدیاش هەروەك���و تراژیدیا رۆڵێكی گرنگ ل���ە پاكبوونەوەی
دەروونی مرۆڤدا دەگێرێ ،كە ناوی ناوە ( ،)Cathersisوشەی
كاریكاتێری���ش لە كاریكاتۆراوە هاتووە ،كە وش���ەیەكی ئیتالیاییە
و مان���ای وێنەی كێش���راو ب���ە زێدەڕۆیی���ەوە یان وێن���ەی گاڵتە
ئامێزیی���ەوە دێ .ئەگ���ەر كاریكاتێر س���ادەترین ه���ۆی دەربڕینی
رۆژنامەنووس���یی بێ ،بەاڵم بەهێزترینیانە .تەنانەت كاریكاتێرێك
ب���ە ق���ەد چەندین الپەرەی نووس���ین توانای دەربڕین���ی هەیە .لە
دەست نیشانكردنی ئەرك و پەیامی تەنز و كۆمیدیاش لە رووی
كۆمەاڵیەتیی���ەوە ،ل���ە پاڵ دیاریكردنی چەوت���ی و دیاردە دزێو و
ناهەموارییەكاندا لە رووی دەروونیشەوە ئاسوودەیی و خۆشی
دەبەخشێ.
یەكەم كاریكاتێر لە رۆژنامەگەریی كوردی لە گۆڤاری (رۆناهی-
 )Ronahiلە س���اڵی  1942كە لە شام دەرچووە باڵوكراوەتەوە
و كاریكاتێرەك���ەش ل���ە رۆژنامەیەك���ی بیانیی���ەوە وەرگی���راوە،
ه���ەروەك زۆربەی ئەو وێنانەی ك���ە تێیدا باڵوكراوەتەوە .لەگەڵ
هەبوونی چەندین رۆژنامە و باڵوكراوەی عەرەبی و فارس���ی و
توركی تایبەت بە هونەری كاریكاتێر ،بەاڵم تا سااڵنی حەفتاكان
رۆژنامەیەك���ی ئەوت���ۆ نابینرێ ،كە كاریكاتێ���ری باڵوكردبێتەوە،
ئەگەرچ���ی كەس���ێكی وەك (ن���وری س���ابت) ،كە ك���ورد بووە و
بەرپرسی گۆڤاری (حەبەزبوز)ی كاریكاتێری بووە ،كە بە زمانی
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عەرەبی لە عێراق یەكەم ژمارەی لە 1931/9/29
باڵوكراوەت���ەوە .ت���ا دوای راپەرین���ی بەه���اری
1991ی خەڵك���ی كوردس���تان گۆڤ���اری تایبەت
بە هون���ەری كاریكاتێری ك���وردی دەرنەچووە،
یەكەمی���ن باڵوك���راوەی گاڵتەجاڕی���ی تەنزئامێز
لە كوردس���تان دەرچووبێ باڵوكراوەی «فشقی
تایمز»بوو ،یەكەمین ژمارەی لە ساڵی  1994لە
الیەن چەند خوێندكارێكی زانكۆی سەالحەددین
لە ش���اری هەولێر دەرچ���ووە و یەكەم گۆڤاری
كاریكاتێ���ری ك���وردی ل���ە ش���اری س���لێمانی
ل���ە مانگ���ی  1997/2ب���ە ن���اوی «س���یخورمە»
دەرچ���وو و دوای پێنج مانگیش یەكەم گۆڤاری
كاریكاتێری لە شاری هەولێر لە مانگی 1997/7

بە ناوی «مەال مەشهور» دەرچوو .لە گۆڤار و
رۆژنامەكانی دیكەش���دا مەگەر تاك وتەرا نەبێ،
ئەو بایەخ و گرنگییە شایستەیەی ئەو هونەرەی
پێن���ەدراوە ،زۆرجاریش ب���ۆ زیاتر بەهێزكردنی
بابەتێكی نووس���راو بەكاردێ یان لەسەر داوای
بەرپرس���ی رۆژنامەكە یان بەرپرسی الپەڕەكە
كاریكاتێرێ���ك دەكرێ بۆ ئ���ەو بابەتەی كە ئەو
بەرپرس���ە مەبەس���تیەتی ،ئەمە لە كاتێكدا كە لە
زۆرب���ەی رۆژنام���ە و گۆڤارەكان���ی دەرەوەدا
كاریكاتێر لەگەڵ گرنگترین نووسینی رۆژنامەكە،
ك���ە س���ەروتارە بەیەك چ���او س���ەیردەكرێ و
ل���ە ش���وێنی شایس���تە و ل���ە الپ���ەڕەی یەكەمدا
باڵودەكرێتەوە(.)41

چەند پێشنیازێك
بۆ پێشكەوتنی وێنە لە رۆژنامەگەری كوردیدا
لە دوای گەیش���تن بە چەند ئەنجامێك بە باشی
دەزانین چەند پێشنیازێك بخەینەڕوو:
 -1ه���ەوڵ بدرێ���ت ل���ە كات���ی باڵوكردن���ەوەی
هەر وێنەیەك ناوی س���ەرچاوەكە ئاماژەی پێ
بكرێت ،بۆ ئەوەی لە رووی یاسایی و تەنانەت
لە دزینی وێنە بەدوور بێت.
 -2هەروەها زیاتر بایەخ بەو وێنانە بدرێت كە
وێنەی زیندوون و لەگەڵ هەواڵەكە دەگونجێت،
چونكە خوێنەر زیاتر گرنگی بەو وێنانە دەدات،
ك���ە وێنەی زیندوون و لە كاتی ئێس���تا گیراون
و لەگەڵ هەواڵەكە گونجاویشن ،دیارە ئەمەش
ب���ە زیادكردن���ی ت���ۆری پەیامنێ���ران دەبێت بۆ
دەس���تكەوتنی وێن���ەكان و گرێبەس���ت لەگ���ەڵ
ئاژانس و سەرچاوەكانی وێنە ئەنجام بدرێت.
 -3لە رۆژنامەكانی ناوخۆدا پێوستە وێنەكانی
هەمە چەشن بێت ،نەك تەنیا گرنگی بە وێنەی
سیاس���ی و كێش���ە و ملمالنێكان بدرێ ،چونكە
خوێن���ەر تێنوێت���ی تەنیا بەو وێنانە ناش���كێ و
گەرەكییەت���ی هەم���وو جۆر و چەش���نێكی وێنە
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لەگەڵ هەواڵ و بابەتەكان باڵوبكرێنەوە.
 -4لەگ���ەڵ ئەوەی پێویس���تە وێن���ەی روون و
س���اف باڵوبكرێتەوە ،ل���ە هەمان كات���دا هەوڵ
بدرێت كاغەزی رۆژنامەكە رێك بخرێت چونكە
زۆرج���ار وێنەی نارۆش���ن باڵودەكرێتەوە ،كە
ئەمەش بەها و گرنگیی هەواڵەكان وەكو خۆی
ن���اگات بە خوێن���ەر و س���ەرنجی خوێنەر كەم
دەبێتەوە بۆ خوێندنەوەی هەواڵ و بابەتەكان.
 -5هەروەه���ا پێویس���تە وێنەكان ب���ە قەبارەی
گونج���او باڵوبكرێن���ەوە ت���ا بكرێ خۆی���ان لە
وێن���ەی بچوك بپارێ���زن ،بۆ ئەم���ەش دەكرێ
دەق���ی هەواڵەكان یان بابەتەكان كەم بكرێنەوە
تا زیاتر لەگەڵ وێنەكە بگونجێت.
 -6خاڵێك���ی دیك���ە نووس���ینی دەقێك���ی كورت
(كاپش���ن) لە ژێرەوەی وێنەكان ،كە لەزۆربەی
رۆژنامە و گۆڤارەكان جیهان بەرچاو دەكەوێت،
بۆیە بە نووسینی كاپشن لە ژێرەوەی وێنەكان
جوانییەكی رەها بە وێنەكان دەدات.

وێنە لە رۆژنامەگەریی...

پەراوێزەكان:
 -1هەندرێن ئەس���عەد خۆشناو ،مێژووی هونەری كاریكاتێر لە شاری هەولێر ،گۆڤاری رۆژنامەنووس ،ژمارە
 ،14هاوینی  ،2008ل.89
 -2ابراهیم الفچیالت ،پقافە الصورە الفنیە وأپرها االجتماعی والتربوی ،بحپ مقدم إلی مۆتمر جامعە فیالدلفیا
الدولی الپانی عشر ،عمان -اڵردن 26-24،ابریل .2007
 -3الكاتب ابراهیم الفچیالت ،أعدها د.حسن التجانی أحمد ،ورقە عمل علمیە حول أهمیە الصورە الفوتوغرافیە
فی الصحافە.
 -4فارس سەعدی ،سەرەتایەك بۆ تەكنیك و هونەری فۆتۆگراف ،چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبیری ،هەولێر،
 ،1998ل.9
 -5نەژاد عزیز س���ورمێ ،رۆژنامەگەریی كوردی چەند سەرەقەڵەمێك لە بارەی تەكنیك و هونەرەكانی ،چاپی
دووەم ،چاپخانەی وەزارەتی پەروەردەی حكوومەتی كوردستان ،هەولێر ،2006 ،ل.77
 -6فارس سەعدی ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.10
 -7نەژاد عزیز سورمێ ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.77
 -8فارس سەعدی ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.10
 -9نورالدین احمد النادي ،رس���تم ابو رس���تم ،فن االخراج الصحفي ،مكتبة المجتمع العربي للنش���ر ،الطبعة
االولی ،االردن ،2004 ،ل.64
 -10بڕوانە د.مەغدید س���ەپان ،ژانرەكانی رۆژنامەوانی و مێژووی چاپخانە  ،1500-1450هەولێر ،چاپخانەی
وەزارەتی پەروەردە ،2005 ،ل.97
 -11قادر میرخان ،رایەكی س���ەرپێیی لەس���ەر بەش���ێك لە كارە هونەرەییەكانی گۆڤاری «زاری كرمانجی»،
گۆڤاری رۆژنامەڤانی ،ژمارە ()9ی هاوینی  ،2002ل.269
 -12عامر ئیبراهیم قەندیلچی ،ئەرش���یفكردنی وێنە لە بواری راگەیاندن و رۆژنامەگەرییدا ،وەرگێڕانی :نەوزاد
عەلی ئەحمەد ،شوێنی چاپكردن نەنووسراوە ،چاپخانەی كارۆ ،2008 ،ل.19
 -13هاونیاز سامی ،دیزاینی رۆژنامە ،سلێمانی ،چاپخانەی شەهید ئازاد هەورامی ،2007 ،ل.38
 -14عبدالجبار محمود علی ،التصویر الصحفي ،محاضرات القیت علی طلبة المرحلة االول ،قسم االعالم /كلیة
االداب ،دار المعرفى .1980 ،ل.14
 -15بڕوانە د .مەغدید سەپان ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل104
 -16شەوكەوت هادی قادر ،وێنە و عەولەمەی راگەیاندن ،گۆڤاری رۆژنامەنووس ،ژمارە ( ،)12پاییزی ،2007
ل .155 ،152
 -17الدكتور عبدالباسط سلمان ،البورتریت في الصحافةwww.dahsha.com ،
 -18عامر ئیبراهیم قەندیلچی ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.25- 21
 -19نەژاد عزیز سورمێ ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.30
 -20عامر ئیبراهیم قەندیلچی ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل 38تا ل.40
 -21نورالدین احمد النادی ،رستم ابو رستم ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.66
 -22نەژاد عزیز سورمێ ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.63
 -23د.مەغدید سەپان ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.108
 -24فارس سەعدی ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.74
 -25عامر ئیبراهیم قەندیلچی ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.44-42
 -26نەژاد عزیز سورمێ ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.67
 -27فارس سەعدی ،هەمان سەرچاوەیەكی پێشوو ،ل.79
 -28د.سعید الغریب النجار ،مدخل الی االخراج الصحفی ،القاهرە ،الدار المصریە اللبنانیە ،2001 ،ل.157
 -29سەرچاوەی پێشوو ،ل.186
 -30د.مەغدید سەپان ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل105
 -31عامر ئیبراهیم قەندیلچی ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.18
 -32نەژاد عزیز سورمێ ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.77
 -33نورالدین احمد النادی و رستم ابو رستم ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ص.63
 -34دلێر عەونی ،زانیاری رۆژنامەوانیی یان ئەرشیفی رۆژنامەوانیی (بەشی دووەم) ،گۆڤاری رۆژنامەنووس،
ژمارە ( ،)6ساڵی  ،2005ل.241
 -35د.مەغدید سەپان ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل108
 -36نەوش���یروان مس���تەفا ئەمین ،كورد تەعاون و تەرەقی غەزەتەس���ی ،گۆڤاری رۆژنامەڤانی ،ژمارە (،)9
هاوینی  ،2002ل.89
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 -37ش���اخەوان مەال محەمەد ،رۆژنامەی كوردس���تان و كاریگەری لەسەر هۆشیاری نەتەوەیی ،خوولی یەكەم
( ،)1902-1898گۆڤاری رۆژنامەنووس ،ژمارە ( ،2005 ،)5ل.115
 -38هەندرێن ئەسعەد خۆشناو ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.90
 -39تاری���ق كارێ���زی« ،زاری كرمانجی» س���ەرنجێك لە هونەری چ���اپ و دەرهێنان���ی گۆڤارەكە ،گۆڤاری
رۆژنامەڤانی ،ژمارە ( ،)9هاوینی  ،2002ل.262
 -40قادر میرخان ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.270
 -41هەندرێن ئەسعەد خۆشناو ،هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ل.92

سەرچاوەكان:
 .1فارس س���ەعدی ،سەرەتایەك بۆ تەكنیك و هونەری فۆتۆگراف ،هەولێر ،چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبیری،
.1998
 .2نەژاد عزیز س���ورمێ ،رۆژنامەگەری كوردی چەند س���ەرەقەڵەمێك لە بارەی تەكنیك و هونەرەكانی ،چاپی
دووەم ،هەولێر ،چاپخانەی وەزارەتی پەروەردەی حكومەتی كوردستان.2006 ،
 .3عامر ئیبراهیم قەندیلچی ،ئەرش���یفكردنی وێنە لە بواری راگەیان���دن و رۆژنامەگەرییدا ،وەرگێڕانی نەوزاد
عەلی ئەحمەد ،بێ شوێنی چاپ ،چاپخانەی كارۆ.2008 ،
 .4هاونیاز سامی ،دیزاینی رۆژنامە ،سلێمانی ،چاپخانەی شەهید ئازاد هەورامی.2007 ،
 .5نەوزاد عەل���ی ئەحمەد ،هونەرەكانی ئەدەب ل���ە رۆژنامەگەری نهێنیی كوردیدا ( ،)1991-1961س���لێمانی،
چاپخانەی روون.2005 ،
 .6د.مەغدید س���ەپان ،ژانرەكانی رۆژنامەوانی و مێژووی چاپخانە  ،1500-1450هەولێر ،چاپخانەی وەزارەتی
پەروەردە.2005 ،
 .7زانی���اری رۆژنامەوانیی یان ئەرش���یفی رۆژنامەوانیی (بەش���ی دووەم) ،ئامادەكردنی دلێر عەونی ،گۆڤاری
رۆژنامەنووس ،ژمارە ( ،)6ساڵی .2005
 .8وێنە و عەولەمەی راگەیاندن ،شەوكەوت هادی قادر ،گۆڤاری رۆژنامەنووس ،ژمارە ( ،)12پاییزی .2007
 .9باڵوكراوەی دەستنووسی «یاخی بوون» لە هەولێر ،1973-ئازاد عوبێد ،گۆڤاری  ،K21ژمارە ( ،)7ساڵی .2010
 .10كورد تەعاون و تەرەقی غەزەتەسی ،نەوشیروان مستەفا ئەمین ،گۆڤاری رۆژنامەڤانی ،ژمارە ( ،)9هاوینی .2002
« .11زاری كرمانجی» سەرنجێك لە هونەری چاپ و دەرهێنانی گۆڤارەكە ،تاریق كارێزی ،گۆڤاری رۆژنامەڤانی،
ژمارە ( ،)9هاوینی .2002
 .12رایەكی سەرپێیی لەسەر بەشێك لەكارە هونەرەییەكانی گۆڤاری «زاری كرمانجی» ،قادر میرخان ،گۆڤاری
رۆژنامەڤانی ،ژمارە ()9ی هاوینی .2002
 .13مێژووی هونەری كاریكاتێر لە ش���اری هەولێر ،هەندرێن ئەسعەد خۆشناو گۆڤاری رۆژنامەنووس ،ژمارە
 ،14هاوینی .2008
 .14نورالدين احمد النادى ،رستم ابو رستم ،فن االخراج الصحفي ،عمان ،مكتبة المجتمع العربي للنشر.2004 ،
 .15عبدالجبار محمود على ،التصوير الصحفى ،محاضرات لطلبة الصف االول-قس���م االعالم /كلية االداب ،دار
المعرفة.1980 ،
 .16د.سعيد الغريب النجار ،مدخل الى االخراج الصحفي ،القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية.2001 ،
 .17الكاتب ابراهيم الفضيالت ،أعدها د.حسن التجاني أحمد ،ورقة عمل علمية حول أهمية الصورة الفوتوغرافية
في الصحافةwww.foto-master.com ،
 .18الدكتور عبدالباسط سلمان ،البورتريت في الصحافةwww.dahsha.com ،
 .19الكاتب ابراهيم الفضيالت ،ثقافة الصورة الفنية وأثرها االجتماعي والتربوي ،بحث مقدم إلى مؤتمر جامعة
فيالدلفيا الدولي الثاني عشر ،عمان -األردن 26-24،ابريل www.foto-master.com ،2007
* دەرچووی كۆلیژی ئەدەبیات /بەشی راگەیاندن bakhtear_palany@yahoo.com

* ئەم وتارە توێژینەوەیەكی دەرچوونە ،لە كۆلیژی ئەدەبیات -بەش���ی راگەیاندن بۆ ساڵی
خوێندنی  2010/2009پێشكەش���كراوە ،لەبەر درێژی توێژینەوەكە ئەو بەشەی وەرگیراوە كە
تایبەتە بە وێنە لە رۆژنامەگەریی كوردیدا.
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لێكۆڵینەوەیەكی مێژوویی لە بارەی

مێژووی چاپخانە كوردییەكان
تا ساڵی 1991
ئامادەكردنی :غەمبار تەیب عەلی

ئەم باسەی وا لەبەر دەستە و دەیخوێنیننەوە ،ئێمە
لە دەستەی نووسەران بەتەمابووین ئەو چەند الپەڕەی
پێ���ش (مێ���ژووی پەیدابوونی چاپ لە كوردس���تاندا)
ی لێ البدەین و ئینج���ا باڵوی بكەینەوە ،بەاڵم دوای
پێداچوونەوەی هاوكارمان (د .ئازاد عوبێد) لە دەستەی
نووس���ەران ،ئەم مەرامەمان وەالنا ،چونكە هاوكاری
ئاماژەبۆكراومان وا دیاربوو وەكو مامۆستایەكی زانكۆ
حەزی ك���ردووە هەردەم قوتابییەكانی لە هەڵە و كەم
و كوڕییەكانیان ئ���اگادار بكاتەوە ،ئەوە جگە لەوەی
كۆمەڵێك هەڵەی لە بڕگە و دەس���تەواژەكان راس���ت
كردۆتەوە یان الیبردوون ،بەم���ەش بابەتەكە قاڵبی
راست و دروستی خۆی وەرگرتووە.
ئومێدەوارین ئامادەكاری بابەتەكە سوود لە تێبینی
و سەرنجەكانی مامۆس���تا وەربگرێت و سوودیشی بۆ
خوێنەران هەبێت.
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پێشەكی
دی���ارە چاپخانە تا گەیش���تۆتە ئەم ڕۆژە زیاتر لە  500س���اڵ
خەبات���ی ویس���تووە پێن���ج س���ەدەیە ئ���ەم ئامێ���رە پڕ هەس���تیارە
توانیویەتی گەالنی دونیا لە دەوری خۆی كۆبكاتەوە ،لە سادەترین
ئاس���تی ئامێری چاپەوە تا نوێترین و گەورەترین چاپخانە ئەمڕۆ
ب���ە ه���ەزاران چاپخانە لە جیهاندا هەن ،مەبەس���تیان خزمەتكردنە
بە مرۆڤایەتی .ڕۆڵ���ی كارگێڕان و كرێكارەكانی چاپخانە ڕۆڵێكی
م���ەزن و دی���ارە بە ج���ۆرێ ئ���ەوان دەرهێنەر و نەخشەس���از و
ڕێكخ���ەری هەم���وو بەرهەم���ە چاپكراوەكان���ن ،بێگوم���ان ئێمەی
خوێن���ەر ئەو كتێبەی دەگاتە دەس���تمان ی���ان دەیبینین لە ماوەی
چەند س���ەعاتێكدا دەیخوێنینەوە ،كە هەندێكیان لە سەعاتێ كەمتر
دەخوێندرێنەوە ،بەاڵم هەر ئەو كتێبانە بە چەندین
شەو و ڕۆژ و شەونخوونی دەزگاكانی چاپخانە
هاتوونەتە بەرهەم ،بۆیە كارمەندانی چاپخانەكان
بە س���ەربازی ون ناودەبرێن ،وەكو ئامادەكاری
ئ���ەم لێكۆڵینەوەیە هەوڵم داوە تیش���كێك بخەمە
س���ەر مێژووی چاپخان���ە كوردیی���ەكان ،هەروا
ناوی چاپخانەكان لە ش���ارەكانی كوردس���تان،
ئاماژەش���م ب���ە خاوەنەكانیش���یان ك���ردووە.
ئاش���كرایە ئەگ���ەر بمانەوێت حەقی ت���ەواو بە
بابەتێك���ی وا بدەی���ن ،ئەوا بێگوم���ان بە دەیان
لێكۆڵین���ەوە (بح���ث) ت���ەواو نابێت ،س���ەرجەم
مرۆڤایەت���ی ق���ەرزداری ئامێ���ری چاپ���ە ،هەر
لەگەڵ داهێنانی ڕێ���ڕەوی مرۆڤایەتی گۆڕی.
ب���ە هیوام كە بتوان���م لە ئایندەدا ئ���ەم بابەتە
دەوڵەمەند بكەم بە هاوكاری دڵسۆزانی ئەم
بوارە .بێگوم���ان لێكۆڵینەوەیەكی لەم جۆرە
بێ كەموكورتی نابێت.
ئامانجی لێكۆڵینەوەكە
ئ���ەم توێژینەوەی���ە وەك���و ئەركێك���ی
خوێن���دكاری ئامادەك���راوە ،ب���ە ئامانج���ی ئ���ەوەی ك���ە
زانیارییەك���ی بخەمە بەردەس���ت ،چ كات و س���ەردەمێك چاپخانە
هاتۆتە كوردستانەوە.
جێگ���ەی خۆیەت���ی بڵێی���ن ڕۆژنامەنووس���ان كەمتەرخەمن لە
باس���كردن و ئاوڕدانەوە لە كارمەندانی چاپخانەكان ،چونكە ئەوا
وەكو س���ەربازی ون لە پش���ت ئ���ەو هەموو كتێ���ب و ڕءژنامە و
گۆڤ���ار و نووس���راوانەوەن ،ك���ە رۆژان���ە دەردەچ���ن ،بۆیە حەقە
لەی���ادی ڕۆژنامەگ���ەری كوردی���دا ئاوڕێك ل���ە ماندووبوونی ئەم
س���ەربازە ونانە بدرێنەوە .ئەگەر نووسەران و ڕۆژنامەنووسانی
كوردس���تان نیو هێندەی هەواڵ و وت���ار و بابەتەكانی دیكە باس
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ل���ەم ماندووبوونەی���ان بكەن ،ئ���ەوا خوێنەرانیش ئاش���نادەبن بە
ماندووبوونیان و هەوڵەكانیان بەرز دەنرخێنن.
بێگوم���ان ئەگەر ك���ورد چاپخانەی نەبوایە ئ���ەوا خاوەنی ئەو
هەم���وو ئەدەب و وێ���ژە و ڕۆش���نبیرییە نەدەبوو لەپ���اڵ ڕەوتی
ڕۆژنامە گەریمان ئەو ڕاس���تیەمان بۆ داگیركەران س���ەلماند ،كە
میللەتێك هەیە بەناوی كورد ،كە خاوەنی كولتوور و س���ەروەری
خۆیەت���ی ،ك���ە ئەگەر بە ئاگر و ئاس���نیش لەناوی ب���ەرن ناتوانن
وش���ەی پیرۆزی كوردی و توانا ڕۆشنبیرییەكانیان زیندە بەچاڵ
بك���ەن .دیارە ئەم لێكۆڵینەوەیە بەش���ێكە لە مێژووی س���ەرەتایی
ئامێری چاپ ئاخۆ دەبێت لە ئەمڕۆی پڕ تەكنۆلۆژیادا ئەم ئامێرە
سەرەتاییە گەشتۆتە چ ئاستێك..
گرینگی لێكۆڵینەوەكە
وەك���و ئام���ادەكاری ئ���ەم
توێژینەوەی���ە ،ب���ە باش���م زانی
ك���ە باس لەس���ەر بابەتێكی لەو
جۆرە بك���ەم و ت���اڕادەی توانا
تیش���ك بخەم���ە س���ەر الیەنی
مێ���ژووی ئامێ���ری چاپخان���ە
و هاتن���ی ب���ۆ كوردس���تان.
گرنگ���ی ئ���ەم بابەت���ە ل���ەوەدا
ب���ە خوێن���ەران ب���ە مێژووی
چاپخانەكانی كوردس���تان و
گرنگیی���ان ئاش���نا دەكات ،بە
تایبەتیش ڕۆژنامەنووس���ان
و نووس���ەران ،ك���ە دەبینین
ڕۆژانە بە هەزاران ڕۆژنامە
و گۆڤ���ار لە سەرتاس���ەری
جیهان���دا ب���ە ه���ۆی ئ���ەم
ئامێ���رەوە چاپ دەكرێت و
دەگەیەنرێت���ە بەردەس���تی
خوێنەران.
گرفتی لێكۆڵینەوەكە
گرفت���ی مێ���ژووی چاپخان���ە ل���ە كوردس���تاندا ئەوەی���ە ،كە بە
ش���ێوەیەكی ڕێكوپێك مێژووی چاپخانە لە كوردس���تاندا لە الیەن
نوس���ەران و مێژوونووس���انەوە ل���ە دووتوێی كتێبێك���ی تایبەتیدا
نەنووسراوەتەوە ،ئەوەی كە هەیە و باس كراوە لە بارەی مێژووی
ئ���ەم بابەتەوە ئەوەیە كە تەنیا لە ش���ێوەی چەن���د وتارێك یان لە
بابەتێكدا باس كراوە .ئەوەی كە تا ئێستا بە شێوەیەكی سەربەخۆ
هەیە و باس لە مێژووی چاپخانە بكات ،تەنیا كتێبەكەی نووسەر
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و ڕۆژنامەنووس (ئەس���عەد جەباری)یە بە ناوی
(س���ەرەتایەك بۆ مێ���ژووی ئامێری چاپ)ەوەیە،
بۆیە ئەگەر كەس���ێك بیەوێت زانی���اری تەواوی
لە ب���ارەی مێژووی ئەم ئامێرە لە كوردس���تاندا
دەس���ت بكەوێت ،ئەوا زانیارییەكان زۆر پەرش
و ب�ڵ�اون ،كە خوازیارانی زانس���ت و خوێندنەوە
دووچ���اری گرفتی كەمی س���ەرچاوە و زانیاری
دروست دەكات.
رێبازی لێكۆڵینەوەكە
ئ���ەم توێژینەوەیە باس لە مێ���ژووی ئامێری
چاپخان���ە دەكات ،بۆی���ە توێژینەوەكە بە ڕێبازی
مێژوویی نووس���راوەتەوە و ڕێبازی مێژووییش
یەكێك���ە لەو ش���ەش ڕێبازەی كە پێویس���تە هەر
لێكۆڵینەوەی���ەك ی���ان ه���ەر توێژینەوەیەكی پێ
بنووسرێتەوە.
بەشی دووەم:
تەوەری یەكەم:
سەرەتایەك بۆ مێژووی چاپ
چاپخان���ە ،المطبعة– :Print shopیەكێكە لە
هۆیەكانی گەیاندن لە چەرخی نوێدا ،دەتوانرێت
پش���تی پێ ببەس���ترێت بۆ ڕاپەڕاندنی كاروباری
رۆژانە لە زۆر بواردا ،وەكو ڕۆژنامە و گۆڤار و
پروپاگەندە و پەرتووك و س���ەرجەم بوارەكانی
()1
دیكەی نووسین لە ژیاندا.
ئامێری چاپ :بۆ یەكەم جار لە چینییەكانەوە
دام���ەزرا دوات���ر دوا چەند س���ەدەیەك گەیش���تە
ئەوروپ���ا و ل���ە ئەڵمانی���ا لە الی���ەن گۆتنبێرگەوە
داهێن���را ،یەكێكە لەو دەس���كەوتە هەرە گەورە و
مەزنانەی كە سەرجەم مرۆڤایەتی قەرزدارێتی.
ئەم ئامێرە بووە مایەی خۆش���بەختی بۆ هەموو
ئەو كەسانەی كە بابەتیان لێرە و لەوێ لە شێوەی
گێڕانەوە و حیكایەتخوان و مەنەلۆج دەگێڕایەوە
و لەبەری���ان دەكرد ،چاپخانە بووە هۆی ئەوەی
كە ئەم نووسینانە لە لەناوچوون بپارێزێت ،ئیتر
لەوكاتەوە بە هەزاران چاپخانە لە سەرتاسەری
جیهاندا دروس���ت بوون و بە ملیۆنان باڵوكراوە
و كتێ���ب و نامیلك���ە و ڕۆژنام���ە و گۆڤ���ار چاپ
دەكەن ،بۆیە سەرتاپای جیهان ئەمڕۆ قەرزداری
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دەستی گۆتنبێرگ و داهێنەرانی چاپخانەیە.
ل���ە رۆژهەاڵت���دا یەك���ەم نەت���ەوە چینییەكان
بوون لە دەوروبەری كۆتایی سەدەی شەشەمی
زایینییەوە فێربوون لەسەر پارچە تەختەی گەورە
پیت و وش���ە و وێنە بە ڕێكوپێكی هەڵكەنن و بە
هۆی مەرەكەب���ی رەنگاوڕەنگ���ەوە چەند هەزار
()3
دانەیەكی لێ چاپ بكەن.
هەرچەندە ئەم دۆزینەوەیە گرنگ بوو ،بەاڵم
ئەنجام���ی كەم و كێش���ەی زۆر ب���وو ،وێنە چاپ
كردن ماوەیەكی زۆری دەویست.
بۆی���ە دەوترێ���ت چینیی���ەكان یەك���ەم نەتەوە
ب���وون بەر ل���ە ئەوروپییەكان ب���ە نزیكەی چوار
س���ەدە یەكەم هەنگاویان نا بۆ دروس���ت كردنی
ئامێرێ���ك ،ك���ە تاڕاددەی���ەك لە مەكین���ەی چاپ
()4
دەچوو
هەر چینییەكان بوون توانییان هونەری چاپ
بەشێوەی نوێ بەكار بهێنن ،لەسەر قاڵبی داریی
بە شێوازی جۆراوجۆر لە پیت و وێنەی جیاواز،
ك���ە كەرەس���تەكانی بریت���ی بوون ل���ە مەرەكەب
لەس���ەر تەخت���ە هەڵكۆڵراوەك���ە و بەكارهێنان���ی
()5
كاغەز بۆ چاپ كردنی.
ئەگەر بمانەوێت بەدوای كۆنترین ڕۆژنامەدا
بگەڕێی���ن لە جیهاندا ئ���ەوا ڕۆژنامەی (كین بان)
ی چینیی���ە لە س���اڵی  911پ ز دەرچووە ،كە بە
زمانی ڕەسمی حكومەتی چین كە باوەڕیش وایە
()6
ئەم ڕۆژنامەیە تا ئێستاش بەردەوام بێت.
ئام���اژە ب���ەوە دەدرێ���ت ب���ەر ل���ە داهێنان���ی
چاپ و نووس���ین ڕەوتی ڕۆش���نبیری دەماودەم
دەگواس���ترایەوە ،بۆیە پێویس���ت بوو مرۆڤ بۆ
زاڵبوون بەس���ەر گرفتەكانی ژیانیدا بیر لە شتی
()7
نوێ بكاتەوە و پەرە بە ئامێری چاپ بدات.
()2

تەوەری دووەم:
ڕۆڵی واڵتان لە دۆزینەوەی ئامێری چاپدا
ئەگەر بێینە س���ەر واڵتان و نەتەوە كۆنەكان
و بیرۆكەی دۆزینەوەی چ���اپ دەبینین یۆنانییە
كۆن���ەكان پێش واڵتان هەوڵیان داوە لە هونەری
دۆزینەوەی چاپ نزیك ببنەوە ئەویش لە ڕێگای
مۆرەوە.
نووس���ەری یۆنان���ی (بلۆتارك���ۆس) نزیكەی
 50ی زایین���ی لەدایك ب���ووە بۆمان دەگێڕێتەوە
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كەپاش���ایەك بە ن���اوی (ئەكس���یالوس) لە كاتی
ئاهەنگی پاداش���ت س���ەربازەكانی ،وش���ەی نیكە
( )NIKHبە مانای س���ەركەوتن لە دەستی خۆی
بە پێچەوانەوە دەنووسێت ،بۆ ئاهەنگەكە ئاژەڵ
دەكەن بە قوربانی پاش���ا دەس���تی نووس���راوی
بەس���ەر جەرگ���ی ئاژەڵەك���ە دادەن���ێ و چەن���د
چركەی���ەك لەگەڵ س���ەربازەكانی قس���ە دەكا و
دەستیش���ی هەر لەس���ەر جەرگی ئاژەڵەكە ماوە
دواتر تەوقە لەگەڵ سەربازەكان دەكات وشەی
«سەركەوتن» بەڕاستی چاپ دەبێت ،ئەم هەوڵە
لە ڕاس���تیدا زۆر س���وودی لێ وەرنەگیرا ،وەكو
مۆر مایەوە نەبوو بە چاپ(.)8
لێرەش���دا ڕۆمان���ی و یۆنانیی���ەكان دوای
چینییەكان دێن ،ك���ە هەوڵی دۆزینەوەی چاپیان
دابێ���ت( ،)9ئەگ���ەر بگەڕێین���ەوە س���ەر چاپكردن
هون���ەری لەچاپدانی كارتی گەمە ،بۆ یەكەم جار
ل���ە چین چاپكرا دواتر ل���ە رێگەی عەرەبەكانەوە
گەیەنراوەتە ئەوروپا(.)10
ل���ە كۆن���دا س���وود ل���ە دوو ش���ێوەی چ���اپ
وەردەگی���را ،یەكێكی���ان ب���ە ن���اوی م���ۆر ئەوی
دیكەش���یان بەناوی پەترۆن ،لە م���ۆردا تیپەكان
ی���ان نووس���ینەكان ب���ەرز بوون ،ل���ە پەترۆنیش
ب���ە پێچەوانەوە ش���وێنی پیتەكان ق���وڵ دەكران،
میس���رییە كۆن���ەكان س���وودیان ل���ە پەت���رۆن
وەردەگرت بۆ نووس���ینی س���ەرگۆڕ و كێلەكان،
بەاڵم تا چ رادەیەك سوودیان لە هونەری پەترۆن
وەرگی���راوە بۆ داهێنانی چ���اپ ،ئەوا جارێ الی
هیچ كەس ئاشكرا نییە ،لەزووشدا قەیسەرەكان
لە جیاتی مۆری خۆیان پەترۆنیان بەكاردەهێنا،
ئەو بەكارهێنانەش الی كەس ئاشكرا نەبوو ،بەاڵم
ئەگەر ب���اس لە مۆر بكەین ،ئەوا لە س���ەردەمی
بابلییەكان���ەوە ب���ەكار هات���ووە ،ئ���ەوان مۆریان
بۆخش���ت دروس���تكردن بەكار دەهێنا ،ڕۆمەكان
وش���ەیان بە پێچەوانەوە دەنووس���ی و لە كاتی
چاپدا بە ڕاس���تی دەردەكەوت و دەخوێندرایەوە
بەم كارەشیان دەگووت تێس���ێرای سیگناتۆریا،
یۆنان���ە كۆنەكانی���ش مۆریان ب���ۆ كاری خۆیان
ب���ەكار هێن���اوە ئەو مۆرانە لە ب���ەرد نەك لە دار
دروست دەكران.
ڕۆمەكان مۆریان بۆ زۆر شت بەكار دەهێنا
وەك ،یۆنان ،كتێبفرۆش���ەكانیش لەو كاتە مۆری

خۆیان هەبوو ،بەم جۆرە دەزانرا كتێبی ناوبراو
الی كامە كتێبفرۆش نووس���راوەتەوە یان ئامادە
كراوە( ،)11بۆ یەكەم جار لە ئەوروپا ئیسپانییەكان
كارت���ی گەمەیان لە چاپ دا لە 1388ز ،لە الیەن
نیگار كێشیوهاشی یەكەمی كاستێڵ ،لە فەرەنسا
لە س���اڵی 392ز لە الی���ەن هونەرمەند یاكوێمین
گوینگونێوێ���ر چاپكران ،ب���ەاڵم چاپكردنی كارت
بە ش���ێوەی ئەم���ڕۆ بۆ یەكەم جار ل���ە دەوڵەتی
ئەڵمانیا بوو .ئەویش لە س���اڵی 1433ز لە الیەن
كارت دروس���تكەر نورنبێرگ���ەر بورگەربوچەر
بوو .لە شاری ڤینێسیاش لە ساڵی  1441كارتی
گەمە بۆ یەكەمجار چاپكرا(.)12
لێرەوە بۆمان دەردەكەوێت ،كە چاپخانە بەر
لە داهێنانی لە الیەن (یوهانس گۆتنبێرگ)()13ەوە
ب���ەم هەم���وو قۆناغانەدا تێپەڕی���وە ،كە زۆربەی
واڵت و شارس���تانییە كۆن���ەكان هەریەكەیان بە
ش���ێوەیەك هەوڵی خۆی���ان داوە بۆ دۆزینەوەی
چاپ و مۆر و كاغەز.
داهێنەری هونەری چاپ (یوهانس گۆتنبێرگ)
ی ئەڵمان���ی ،كە لە ناوەڕاس���تی گرێی س���ێیەمی
س���ەدەی پازدەهەمیندا خەریك���ی داهێنانی چاپ
ب���ووە(( .)14گۆتنبێ���رگ) پاش  13س���اڵ دواتر لە
شاری سترسبۆرگ بە قوڕقۆشم پیتی دروست
كردووە بە ش���اراوەیی ئەم داهێنانەی داهێناوە،
ك���ە بە یەكێ���ك ل���ە دەنگەكانی چ���اپ دادەنرێت،
كەواتە ش���وێنی یوحەنا گۆتێنبێرگ لە  1400بۆ
 1468لە بەرەو پێشچوونی بیری شارستانیەتی
مرۆڤایەتیدا بە هۆی داهێنانەكەی ئەوەوە زادەی
بی���ری زانایان بووە موڵكی هەم���ووان .داهێنانی
چاپ لە س���اڵی 1436ی زاینییدا لەس���ەر دەستی
(گۆتنبێ���رگ)ی ئەڵمان���ی شۆڕش���ێكی گ���ەورە و
بەرفراوانی بەرپاكرد ،ئ���ەو داهێنانە نوێیە بووە
هۆی باڵوكردن���ەوەی هەواڵ بەن���او خەڵكیدا بە
ش���ێوەیەكی ڕێكوپێك ،هەروەها دەستێكی بااڵی
هەب���ووە لە باڵوكردنەوەی وێژە و زانس���تیی بە
ڕێگایەكی ئاس���ان( ،گۆتنبێرگ) كۆششی زۆری
كرد تاتوانی ئەم داهێنانە پەرە پێبدات ،لە س���اڵی
 1445ئامێری چاپی دروست كرد ،كە بە دەست
ئیشی دەكرد پاش ڕێكخستنی الپەڕەی پێویست
بەپیتی نەچەسپاو ،چەند الپەڕەی مەبەست بوایە
ب���ەو مەكینەی���ە چاپ دەك���را و دوات���ر پیتەكانی
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دیسان بەسەر قاسەی تایبەتدا دابەش دەكرانەوە بۆ بەكارهێنانی
جارێكی دیكە ،كە لە س���ەعاتێكدا ئ���ەم ئامێرە  100الپەڕەی چاپ
دەكرد( .)15لە ڕۆژهەاڵتیش���دا لە س���اڵی 1514دا یەكەمین كتێب بە
ن���اوی (حلوات دینیە) ل���ە دوایدا زەبوور بە چ���وار زمان چاپكرا.
ل���ە س���اڵی  ،1516ك���ە عەرەبیش یەكێك ب���وو لەوان���ە ،دواتریش
ل���ە س���ەدەی حەڤدەهەمین���دا چاپخان���ەی (دیزفزحەیا) ل���ە الیەن
رەبەنێكی لوبنانییەوە دروس���ت كرا بە پیتی س���ریانی .لە سەدەی
هەژدەهەمین���دا چاپخانە لە ش���اری حەلەب پەی���دا بوو و كتێبێكی
ئینجیلی بە عەرەبی لە ساڵی 1702دا ،پێ چاپكرا.
لە س���اڵی 1822دا ئەمریكییەكان بۆ چاوڕاوی ئاینیی عیسایی
چاپخانەیەكی���ان هێنای���ە ماڵت���ا .ل���ە س���اڵی 1848دا ،چاپخان���ەی
كاس���ۆلیكییان دامەزران���د .ل���ە س���اڵی 1798دا چاپخانە گەیش���تە
میس���ر ،محەمەد عەلی كە دەس���تی بەس���ەر واڵتی میسردا گرت،
چاپخانەیەكی تێدا دامەزراند لە ساڵی 1826دا ،دواتریش چەندین
()16
چاپخانەی دیكە لە میسر دامەزرێنراوە.
تەوەری سێیەم:

چاپخانە بەر لە داهێنانی لە
الیەن (یوهانس گۆتنبێرگ)
()13ەوە ب���ەم هەم���وو
قۆناغان���ەدا تێپەڕیوە ،كە
زۆربەی واڵت و شارستانییە
كۆن���ەكان هەریەكەی���ان بە
ش���ێوەیەك هەوڵ���ی خۆی���ان
داوە بۆ دۆزین���ەوەی چاپ و
مۆر و كاغەز
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ئامێری چاپ لە عێراقدا
عێراقی���ش وەك���و س���ەرجەم واڵتان���ی جیه���ان لەكاروان���ی
پێش���كەوتنەكاندا دوانەكەوت كەئەمانیش هەوڵ���ی هێنانی چاپیان
داوە ،وەكو یەكێك لە بوارە گرنگەكانی زانست و ڕۆشنبیری.
ل���ە عێراق���دا یەكەمین چاپخان���ە لە س���اڵی 1856دا لە كەربەال
دام���ەزرا ،ك���ە ل���ە ئێران���ەوە هێنراب���وو و كتێبێك���ی ئاس���وس و
ش���ەهابەددینی موفت���ی بەغ���دادی پێ چاپك���را( )17وەك ئەس���عەد
جەباری لە كتێبەكەیدا دەڵێت« :هەردوو نووس���ەر (ش���هاب احمد
حمی���د و ناص���ر جەرجیس) مێ���ژووی دامەزراندن���ی چاپخانە لە
عێراقدا دەگێڕنەوە بۆ س���اڵی  ،1820س���ەردەمی دەسەاڵتی داود
()18
پاشای والی عوسمانی لە بەغداد».
یەكەمی���ن چاپخانە ك���ە پیتی عەرەب���ی بەكارهێنابێت ،لە ڕۆما
()19
دامەزرا لە ساڵی 1914دا.
لە س���اڵی 1861دا (كامیل تەورێزی) چاپخانەیەكی لە ئێرانەوە
هێنا كە والی عوس���مانی (مدحت پاش���ا) هاتە بەغ���داد ،چاپخانەی
ویالیەتی دامەزراند ،كە لە پاریسەوە هێنرابوو )20(.دیارە چاپخانەی
(ویالی���ەت) چاپخانەیەكی نوێ بوو و كادرێكی پس���پۆڕی بواری
چ���اپ لە فەرەنس���اوە ،هەر لە الی���ەن والی بەغ���دادەوە هێنرابوو،
ئیتر لەو س���اڵە بەدواوە جموجۆڵی چاپ لە بەغداددا گەش���ەیەكی
بەرچاوی كرد .لە ساڵی 1892دا (ئیبراهیم پاشا)( )21چاپخانەیەكی
نوێ���ی دامەزران���د بە ناوی (دار الس�ل�ام) لە ش���اری بەغداد ،ئەم
چاپخانەیە كەرەستەكانی نوێ و پیتەكانی تازە بوون كە چەندین
كتێب���ی ئەدەب���ی و فیك���ری پێ چاپك���را و بە یەكێك ل���ە چاپخانە
چاالكەكانی ئەوكاتە دەژمێردرا .س���ااڵنە ساڵنامەیەكی نوێی چاپ
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دەكرد بە ناوی (دار الس�ل�ام تقویمی) )22(.هەر س���ەردەمی مدحت
پاش���ادا چاپخانەیەكی بەردی هێنابوو ن���اوی نابوو (مطبعة فیلق)
تەنیا كاری چاپەمەنی سوپایی پێ چاپ دەكرا.
لە موسڵیشدا چاپخانەی (دومینیكان) لەساڵی 1956دا دامەزرا
كتێبی ئایینی عیس���ایی پێ چاپ دەكرا ،ڕۆژنامەیەكیشی بە ناوی
موس���ڵ لە 1885دا دەرچوو دواتر لە ساڵی 1889دا پەرەی سەند
و ڕۆژنامە و گۆڤاری دیكەشی پێ چاپ دەكرا(.)23
لە س���ەدەی بیس���تەمیش بایەخ بە دامەزراندن���ی چاپخانە درا
لە عێراق .لە س���اڵی 1902دا (ع���ەزرا دنكور)ی بە ڕەگەز جولەكە
چاپخانەیەك���ی نوێ���ی دامەزران���د ،لە س���اڵی 1905دا (حازم بەگ)
چاپخانەیەك���ی ل���ە ش���اری بەغ���داد دامەزران���د ،لە س���اڵی 1907
و دواتری���ش چەندی���ن چاپخان���ەی نوێ هاتنە عێراق���ەوە و وەكو
گ���ەورە بازرگانی بەغداد (محەمەد ش���ا بەن���دەر) چاپخانەكەی بە
ناوی (ش���ابەندەر)ی دامەزراند ،ك���ە خاوەنی دوومەكینەی هەڵمی
ب���وو و هەریەكەیان  3000الپەڕەی پێ چاپ دەكرا ،جگە لەمەش
ئامێرێك���ی دیكە ،كە بە پێ كاری دەك���رد و ئامێرێكی دیكەیش بە
خەڵ���وز كاری دەك���رد ،ئ���ەم چاپخانە گەورەیە لە ش���اری بەغداد
توانی پیتەكانی عەرەبی و توركی و فارسی دابین بكات و هەموو
()24
چاپەمەنییەكانی لەسەر شێوازی نوێی ئەوكات چاپ دەكرد.
لە 21ی كانوونی یەكەمی 1914دا كاتێك ئینگلیزەكان بەسرەیان
داگی���ر كرد ،دەس���تیان گرت بەس���ەر ه���ەردوو چاپخانەی ئەهلی
(عبدالوهاب افندی الطباطبائی) و (یوسف افندی ذیاب) چاپخانەی
سێیەمیش كە چاپخانەیەكی حكومی( )25بوو بە ناوی (الوالیة) بوو
داگیری���ان كرد ،بۆ ئەوەی سیاس���ەت و باڵوكراوەكانی خۆیان و
كاروباری س���ەربازەكانی بەریتان���ی پێ بكەن لە جەنگی ناوخۆی
عێراق و دەرەوەی عێراق )26(.رۆژنامە و گۆڤاریان دەردەكرد ،بۆ
پڕوپاگەندە باڵوكردنەوە لەناو خەڵكی عێراق ،گوایە بەو ش���ێوەیە
()27
رووی سپی خۆیان بۆ خەڵكەكە پیشان دەدەن.
ل���ە عێراقدا لە نێوان س���ااڵنی (1869ز تا  )1918بە تەنیا ()15
چاپخانە دامەزراون لەژێر دەسەاڵتدارێتی عوسمانیدا.
هەروەها لە نێوان سااڵنی ( 1931تا  )206( ،)1974چاپخانەی
تێ���دا ب���وو ،ك���ە تەنی���ا ( )14چاپخانەی���ان ل���ە هەموو ش���ارەكانی
()29()28
كوردستاندا هەبووە.
بەشی سێیەم
تەوەری یەكەم:
مێژووی پەیدابوونی چاپخانە لە كوردستاندا
بێگوم���ان كوردس���تانیش وەكو س���ەرجەم ناوچەكانی دیكەی
دونی���ا بێب���ەش نەبوو ل���ە س���وودمەندبوون لە ئامێ���ری چاپ بۆ
گەش���ەدان بە سیاس���ەت و كولتوور و ئەدەبیات���ی میللەتەكەی بە
دەركردنی باڵوكراوە و ڕۆژنامە و گۆڤارە.

بێگوم���ان كوردس���تانیش
وەك���و س���ەرجەم ناوچەكانی
دیك���ەی دونیا بێبەش نەبوو
ل���ە س���وودمەندبوون ل���ە
ئامێ���ری چاپ بۆ گەش���ەدان
ب���ە سیاس���ەت و كولت���وور و
ئەدەبیات���ی میللەتەك���ەی
ب���ە دەركردنی باڵوك���راوە و
ڕۆژنامە و گۆڤارە
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د.فەرهادپیرب���اڵ لە كتێبی (چەند باس���ێك لە
ب���ارەی مێژووی ڕۆژنامەنووس���يی كوردییەوە)
باس���ی ئەوە دەكات ،كە لەس���ەر هەردوو ژمارە
4و5ی ڕۆژنامەی كوردستانی دایك ،كە لە واڵتی
میس���ر لە قاهی���رە «لمصرێ ل مطبع���ا جریدەیا
كوردس���تانێ طبع بیە»( )30ب���ەاڵم ئەم چاپخانەیە
هیچ سەرچاوەیەك باسی لێوە نەكردووە ،ڕەنگە
ئەو چاپخانەی���ەی د.فەرهاد پیرباڵ باس���ی لێوە
دەكات چاپخانەیەك���ی بازرگانی بووبێت ،كاتێك
چاپخان���ە بە موڵكی نەت���ەوە دادەنرێت و مێژوو
باسی دەكات كە چاپخانەكە لە خاكی واڵتدا بێت
یان خزمەت بە بزاڤی ڕۆش���نبیری نەتەوە بكات.
()31

گفتوگۆ و مش���تومڕی زۆر لەس���ەر چاپخانە
ل���ە كوردس���تاندا ك���راوە ل���ە ڕاب���ردوودا .ئ���ەو
بایەخەی لە كوردس���تاندا دراوەتە چاپخانە پاش
دامەزراندن���ی چاپخان���ەی (ویالی���ەت) لە س���اڵی
1881دا لە س���ەردەمی عوسمانییەكاندا لە الیەن
(فەیزوڵاڵ پاشای كوڕی حسێن پاشا)وە لە شاری
كەرك���ووك دێ���ت و ئەوەش بە یەك���ەم چاپخانە
دادەنرێت لە كوردس���تان كە كەرەستەكانی ئەم
چاپخانەیەیان لە شاری ئەستەنبوڵەوە هێناوە بۆ
عێراق لە ڕێگەی ئاوییەوە(.)32
لە س���اڵی 1885ز دا والی فیچ پاشای كوڕی
حوس���ێن پاش���ا چاپخانەی ویالیەتی دامەزراند،
ئەم���ەش دوای ئ���ەوە ب���وو كاتێ���ك كەرك���ووك
وەكو ویالیەتێكی سەربەخۆ لە ویالیەتی موسڵ
()33
جیاكراوەتەوە.
ئەم چاپخانەیە سەرەتا بۆ كاروباری دەوڵەت
و پاش���ان بۆ خزمەتی ڕۆشنبیری و هونەری لە
دوای جیابوون���ەوەی ویالیەت���ی كەرك���ووك لە
ویالیەت���ی موس���ڵ و س���ەربەخۆیی ویالیەتەكە
ئەم چاپخانەیە لە موس���ڵەوە هێنرایە كەركووك،
()34
پێشتریش ئەم چاپخانەیە لە ئەوروپا كڕابوو.
یەكەمی���ن چاپخانەی كوردی ك���ە توانای بۆ
گەلی كورد تەرخان كرد بێت لە ساڵی 1915زدا
لە شاری (حلب) لە الیەن خوالێخۆشبوو (حسێن
()35
حوزنی موكریانی)یەوە دامەزرا.
ل���ە س���اڵی 1925ز دا ئ���ەم چاپخانەی���ە
گوێزراوەتەوە بۆ ڕەواندز .دواتر گۆڤاری (زاری
كرمانج���ی) پێ چاپ دەكات )36(.د.كەمال مەزهەر
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دەڵێت»:ڕوناكبی���ری ناس���راوی كورد حس���ەین
حوزنی موكریانی بە هەزار ئەمسەر و ئەوسەر
و بە كولەمەرگی چاپخانەی كوردستانی پێكەوە
نا كەچی لەگەڵ ئەوەش بە ش���ەش ساڵی ڕەبەق
(ل���ە  1926ت���ا وەك���و  )1932نەیتوان���ی زیاتر لە
 24ژم���ارەی (زاری كرمانجی) چاپ بكات )37(.لە
س���اڵی 1947دا و پاش كۆچ كردنی خاوەنەكەی
ب���ە یەكج���اری هێنراوەتەوە بۆ ش���اری هەولێر
بە ناوی (كوردس���تان) لە الیەن مامۆستا گیوی
موكریانییەوە ئیش و كارەكانی هەڵدەسوڕێندرا.
()38

ل���ە ش���اری س���لێمانیش لە س���اڵی 1919ز دا
(مێجەرس���ۆن)( )39حاكم���ی ش���اری س���لێمانی لە
س���ەردەمی داگیركاری بەریتانیا یەكەم دەزگای
چاپخان���ە دادەمەزرێنێ )40(.مێجەرس���ۆن هەر لە
هەن���گاوی یەكەمی���دا كەوتە هەوڵ���ی دەركردنی
ڕۆژنامەی���ەك كەببێتە زمانحاڵ���ی حكومەتەكەی
و ل���ە هەم���ان كات���دا هەت���ا بتوانێ���ت ل���ە ڕێگای
ڕاگەیاندن���ەوە كاربكات���ە س���ەر بۆچ���وون و
هۆشیاركردنەوەی كوردان و لە دژی دەسەاڵتی
()41
توركی هانیان بدات.
مێجەرس���ۆن ل���ە 29ی نیس���انی1920ەوە
دەس���تی كرد بە بەكارهێنانی ئ���ەم چاپخانەیە و
رۆژنام���ەی (پێش���كەوتن)ی تا س���اڵی  1922پێ
()42
باڵوكردەوە.
تەوەری دووەم :
مێژووی چاپخانە لە شارەكانی كوردستاندا
ك���ەس ناتوانێ نكۆڵی لەوە ب���كات كە یەكەم
دامەزراندنی چاپخانە لە كوردستان دەگەڕێتەتەوە
بۆ س���اڵی 1881ز ،كە لە الیەن والی و پاشاكانی
عوس���مانییەوە چاپخانەی (ویالیەت) دامەزراوە
لە ش���اری كەركووك دواتریش لە ساڵی 1918ز
بۆ ج���اری دووەم چاپخانەیەك دەهێننە ش���اری
كەركووك ،ئەم دوو چاپخانەیە بە دوو چاپخانەی
بەرای���ی دەژمێردرێ لە كوردس���تاندا ،بەاڵم ئەم
چاپخانانە بە زمانی توركی و عوسمانی ڕۆژنامە
()43
و گۆڤاریان پێ چاپكراوە!.
ئەم���ە جگە لە چاپخانە كەی حس���ێن حوزنی
موكریانی ،كە پێش���تر باس���مان كرد كە لە ساڵی
1925ز دا هێناویەتیی���ە ش���اری ڕەوان���دز .ه���ەر
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دواب���ەدوای ئ���ەو چاپخانەیە ،چاپخان���ەی (ژین)
ل���ە الیەن داگیرك���ەرە ئینگلیزەكانەوە لە ش���اری
س���لێمانی دامەزرێن���را ،ب���ۆ ئ���ەوەی ڕۆژنامە و
()44
بەیاننامە و پڕوپاگەندەی پێ دەربكەن
هەرچ���ی دكتۆر (كەمال مەزه���ەر ئەحمەد)ە.
پێ���ی وایە یەك���ەم چاپخانەی كوردی لە ش���اری
س���لێمانی لە الیەن (مێجەر سۆن) ساڵی  1919ز
دامەزراوە ،ئەمەش ڕاستە چونكە ئەو چاپخانەیە
بۆ ئەدەبیاتی ك���وردی دامەزراوە و لە خزمەتی
دەوڵەت���ی ئینگلیزدا بووە ،بەاڵم ئەو چاپخانەیەی
كەرك���ووك كە باس���مان ك���رد عوس���مانییەكان
خۆی���ان دایان مەزراندووە و ب���ە زمانی توركی
عوسمانییەكان ئەدەبیاتی خۆیان پێ چاپكردووە
()45
نەك كوردی!.
هەرچ���ی ش���اری هەولێریش���ە س���ەرەتای
دامەزراندنی چاپخانە لەم ش���ارەدا دەگەڕێتەوە
ب���ۆ ه���ەوڵ و كۆشش���ی مان���دوو نەناس���انەی
حس���ێن خوزنی موكریانی و گی���وی موكریانی،
ئ���ەو دەمانەی بڕیاری گواس���تنەوەی چاپخانەی
زاری كرمانجیی���ان دا لە ش���اری ڕەواندزەوە بۆ
شاری هەولێر ،ئەوەش سەرەتای دەستپێكردنی
دامەزراندنی مێژووی چاپخانە بووە لە ش���اری
()46
هەولێر.
لە ش���اری دهۆك���ی دەاللیش تەنی���ا چاپخانە
دامەزرابێ لە س���ەرەتای حەفت���اكان چاپخانەی
(دهۆك) بووە ،لە الیەن (جەمال یوسف) ناوێكەوە
دامەزراوە .گۆڤاری رەوشەن و گۆڤاری هێڤی و
گۆڤاری چیا ی پێ لەچاپداوە .هەروەما چەندین
()47
نامیلكە و كتێبی دیكەی لەچاپداوە.
تەوەری سێیەم:
ناوی چاپخانە كوردییەكانی كوردستان تا 1991ز
چاپخانەكانی ش���اری كەركووك تا س���اڵی
1991ز ئەمانەی خوارەوە بوون:
 .1چاپخان���ەی ش���ارەوانی :كۆنترین چاپخانەی
ش���اری كەركووك���ە ،پێش���تر ن���اوی چاپخانەی
(الحوادث) بووە .لە ساڵی 1926ز چاككراوەتەوە
و ئیشی پێكراوە تا ساڵی 1958ز ئەو چاپخانەیە
جارێكی دیكە نۆژەن كراوەتەوە و ناوی لێنراوە
شارەوانی (البلدیة).
ئ���ەم چاپخانەی���ە ب���ە كۆنتری���ن چاپخان���ە

دادەنرێ���ت ل���ە مەیدانی كاردا .ل���ەم چاپخانەیەدا
چەندین بەرهەمی كوردی چاپكراوە ،لەو كاتەدا
ئ���ەم چاپخانەیە لە كوردس���تانی عێراقدا بێهاوتا
بووە لە ڕووی هونەری و ڕێكخس���تنی چاپەوە.
( )48چاپخان���ەی (الحوادث) لەالیەن ڕۆژنامەنوس
(ئەحم���ەد مەدەن���ی) دامەزراوە ،ماش���ێنەكانی لە
بەلجی���كا هێنراون تا س���اڵی 1918ز ئینگلیزەكان
داگیری دەك���ەن و كارەكانی بەڕێوە دەبەن ،لەم
چاپخانەی���ەدا ڕۆژنامەی (الح���وادث) دەركراوە،
لەدوای س���اڵی 1918ز ئینگلیزەكان (النجمة)یان
پ���ێ چاپكردووە ،هەر ئەم چاپخانەیەش���ە دەبێتە
()49
چاپخانەی (شارەوانی).
 .2چاپخان���ەی عەص���ری :خاوەنەك���ەی محەمەد
ئەمین عەصرییە ،بە یەكەم چاپخانە دەژمێردرێت
كە لە سەرەتای دامەزراندنیەوە كتێب و نامیلكەی
ك���وردی لەچ���اپ داوە ،ئێس���تاكە س���ەبارەت بە
كۆنی مۆدێلەكەی ئەوەن���دە بەكارناهێنرێت ،ئەم
چاپخانەی���ە بەدەی���ان كتێب���ی كوردی خس���تۆتە
()50
كتێبخانەكانەوە.
 .3چاپخانەی شیمال :خاوەنەكەی صەبری عبۆیە،
ل���ە س���اڵی 1965ز دام���ەزراوە .ئ���ەم چاپخانەیە
چەندین كتێ���ب و گۆڤاری كوردی تیا لەچاپداوە
و ل���ەم بارەوە بەپێی توانا خزمەتی نواندووە ،لە
هەمان كاتیش���دا چاپخانەكەی گەلێ ڕێك و پێكە
()51
و توانای چاپكردنی فراوانە.
 .4چاپخانەی تتویج كەركووك :لە ساڵی 1953ز
دام���ەزراوە ،پ���اش شۆرش���ی تەم���وزی 1958ز
ناوی ئ���ەم چاپخانەیە گۆڕاوە ب���ۆ (كەركووك)،
()52
بەاڵم هەرگیز كتێبی كوردی چاپ نەكردووە.
 .5چاپخانەی نەینەوا :س���اڵی 1953ز دامەزراوە.
چاپكراوەكانی كلدانی چاپكردووە و خاوەنەكەی
()53
ناوی (شەماس داود سوسونیسیان) بووە.
 .6چاپخانەی الهالل :لە ساڵی 1955ز دامەزراوە
لە الیەن (موشیفی) ئەرمەنەوە ،زیاتر كاروبار و
()54
چاپكراوەكانی كۆمپانیای نەوتی چاپكردووە.
 .7چاپخان���ەی جمه���وری :ل���ە س���اڵی 1967ز
دام���ەزراوە و خاوەنەك���ەی ن���اوی (ئیبراهی���م
ئیس���ماعیل ئاغا)ی���ە ماش���ێنی چاپخانەك���ەی لە
بەغ���داوە هێن���راوە ب���ۆ كەرك���ووك ،ئەگەرچ���ی
توان���ای چاپیان ك���ەم بووە س���ەبارەت بە كۆنی
چاپەكەی���ان ،بەاڵم چەندین كتێبی خس���تۆتە ژێر
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چاپ���ەوە )55(.پاش دوو س���اڵ كاركردن فرۆش���توویەتی بە یونس
عەل���ی خاوەنی كتێبخانەی كەركووك ،ل���ەم چاپخانەیەدا چەندین
باڵوكراوە لە چاپدراون بە زمانەكانی كوردی عەرەبی توركمانی.

()56

 .8چاپخان���ەی الحكم���ة :زیاتر بۆ چاپكردنی ڕی���كالم و ئاگاداری
بووە ،ئەم چاپخانەیە مامۆس���تا س���ەید ئەحمەد لە محەمەد ئەمین
عەس���ری كڕیوە ،پاش دوو س���اڵ ئەم چاپخانەیەی فرۆش���توە و
()57
بەخاوەن چاپخانەی (ڕاپەڕین) لە سلێمانی.
التجارة :لە ساڵی 1971ز دامەزراوە و
 .9چاپخان���ەی
چاپخانەیەك���ی ئەڵمانی بووە ،چەندین
كتێبی بە زمانی كوردی و عەرەبی و
توركمانی...هتد چاپكردووە ،محەمەد
ئەمی���ن عەس���ری سەرپەرش���تی
()58
كردووە.
هەروەه���ا ئ���ەم چاپخانانەش لە
كەركووك هەبوون.
 .1چاپخانەی الذهب االسود.
 .2چاپخانەی المعرفة
 .3چاپخانەی عەسری
					
چاپخانەكانی سلێمانی
وەكو دكت���ۆر كەمال مەزهەر
ئەحمەد ئام���اژەی بۆ دەكات «لە
س���اڵی 1919ز دا یەكەمی���ن چاپخان���ە ل���ە الیەن مێجەرس���ۆنەوە
هێنراوەتە شاری سلێمانی».
• چاپخان���ەی ڕاپەڕی���ن  :س���اڵی 1963زدا ل���ە ش���اری س���لێمانی
چاپخانەی (ڕاپەڕین) دامەزراوە و بە سێیەم چاپخانە دەژمێردرێ
و خاوەن���ی (عەبدولعەزی���ز تالبی) ب���ووە ،هەر ل���ەو چاپخانەیەدا
ڕۆژنام���ەی (ڕاپەڕی���ن) ب���ە زمانەكان���ی ك���وردی و عەرەب���ی پێ
دەرك���راوە .بەاڵم ئ���ەو چاپخانەیە بە هۆی كەم توانایی ودەس���ت
كورتیی���ەوە نەیتوانی���وە هیچ باڵوك���راوە و نامیلكەیەك دەربكات،
سەرەڕای ئەوەش چەند كتێب و نامیلكەی لە چاپداوە.
• چاپخان���ەی كامەرانی :چاپخانەی كامەران���ی یەكێكی دیكەیە لە
چاپخانەكانی ش���اری س���لێمانی و س���اڵی 1959ز لە الیەن محمد
عەزی���ز قەفتان���ەوە دامەزراوە ،ئ���ەم چاپخانەیە توانایەكی باش���ی
هەب���ووە و دەزگا و ئامێرەكان���ی نوێ بوون لە چاو چاپخانەكانی
دیكەی ش���اری س���لێمانی بە درێ���ژای تەمەنی ئ���ەم چاپخانەیە تا
س���اڵی 1991ز چەندی���ن كتێب و گۆڤ���ار و ڕۆژنامەی كوردی لە
چاپ دراوە.
• چاپخان���ەی كاكەی فەالح :لە ش���اری س���لێمانی س���اڵی 1972ز
دام���ەزراوە ،ئەم چاپخانەی���ەش موڵكدارێتییەكەی دەگەڕێتەوە بۆ
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ش���اعیری
بەناوبانگ كاكەی فەالحی ڕەحمەتی،
ئێس���تا لە الیەن ش���ەماڵ كاك���ەی فەالح���ەوە بەڕێوەدەبرێت ،ئەم
چاپخانەی���ە چەندی���ن كتێ���ب و نامیلك���ە و بەرهەم���ی ئەدەب���ی و
پەروەردەیی چاپكردووە و ڕۆژنامەی (ژین)ی پێ دەركردووە.
• چاپخان���ەی ژی���ن :چاپخان���ەی (ژی���ن) دووەم چاپخانەی���ە بەم
ن���اوەوە ل���ە الیەن عومەر مس���تەفا (عومەر دەبابە)ەوە لە س���اڵی
 1968دامەزراوە لە ش���اری س���لێمانی .لەم چاپخانەیەدا دەزگای
ئەنت���ەر تایپ هەبووە ،بۆ یەكەم جار لە كوردس���تاندا دامەزراوە،
دەزگایەكی ن���وێ و كەلوپەلێكی نوێی هەبوو ،گۆڤاری (رزگاری)
ل���ەم چاپخانەی���ە لە چ���اپ دراوە ،هەر لەم چاپخانەیەدا تا س���اڵی
 1972چەندی���ن كتێب و نامیلكە لە چاپ دراوە ،بەاڵم زۆر كەلێنی
تێ كەوتووە تا دواجار هەر لەو ساڵەدا بە یەكجاری شوێنەواری
ون بوو.
• چاپخانەی سەركەوتن( :كامل محەمەد عەزیز قەفتان) لە شاری
س���لێمانی لە 1979-11-27ز دایمەزراندوە و تا ڕاپەڕینی 1991ز
بەدەی���ان كتێ���ب و نامیلكە و نووس���راویان چاپك���ردووە ،جگە لە
ڕۆژژمێری س���ەركەوتن .ئامێرەكانی ئ���ەم چاپخانەیە بە بەراورد
لەگەڵ چاپخانەكانی دیكەی ش���اری سلێمانی پێشكەوتوتربووە و
شارەزایی كرێكار و فەرمانبەرەكانی لەوانی دی زیاتر بوو.
• چاپخان���ەی زانكۆی س���لێمانی :لە ڕێككەوتی 1975-4-7ز دا لە
شاری س���لێمانی و لە زانكۆی سلێمانی چاپخانەیەك دامەزرێنن،
یەكەم بەڕێوەبەری ئەم چاپخانەیە مامۆس���تا (ئەمین باڵدار) بووە
و س���ەر بە (مدیریة دار الكتب للطباعة والنش���ر) بووە..مامۆس���تا
كام���ەران موكری سەرپەرش���تیاری چاپخانەكە ب���ووە .هەروەها
هەریەك لە (عبد علی خفاف واس���تاذ جاسم و اسماعیل سامرائی
و حسین عەبدوڵاڵ قەرەداغی) ناو بە ناو بەڕێوەبەری چاپخانەكە
بوون.
ت���ا ئ���ەو كاتەش گواس���ترایەوە ب���ۆ زانكۆی س���ەاڵحەددین لە
ش���اری هەولێر ،هەریەك لە (عبدالكریم رش���ید و حس���ین حسن)
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ب���ە وەكال���ەت بەرێوەب���ەری چاپخانەكەی���ان
ك���ردووە ..دواتریش لە ش���اری هەولێر هەریەك
لە (دكتۆر لەتیف حەسەن بخار واستاذ ئەحمەد)
سەرپەرشتیاری چاپخانە بوون تا ساڵی 1991ز.
یەكەم باڵوكراوەی چاپخانەی زانكۆی س���لێمانی
(دلیل التلفونات) بوو وەك ئەم دەلیلە دەركراوە...
دووەم گۆڤاریش���ی زانك���ۆی س���لێمانی ب���ووە،
ك���ە زانك���ۆ خ���ۆی دەری ك���ردووە ..)59(.چەندین
بەرهەمی دیكەی پێ چاپ كراوە.
شاری سلێمانی جیاواز لە شارەكانی دیكەی
كوردس���تان لە گرنگی ئامێری چاپ گەیشتوون
ه���ەر بۆی���ە بەدەی���ان نووس���ەر و ڕووناكبیری
گەورەی تیا هەڵكەوتووە.
چاپخانەكانی هەولێر
دی���ارە س���ەرەتای دامەزراندن���ی چاپخانە لە
شاری هەولێر دەگەڕێتەوە بۆ هەوڵ و كۆششی
حس���ێن حوزنی موكریانی و گی���وی موكریانی،
ئەودەمان���ە بڕی���اری گواس���تنەوەی چاپخان���ەی
زاری كرمانجییان دا لە س���اڵی 1936ز لە شاری
ڕەواندزەوە بۆ شاری هەولێر ئەوەش سەرەتای
دەس���تپێكردنی دامەزراندن���ی چاپخان���ە بووە لە
ش���اری هەولێر )60(.بە یەكەم چاپخانەی ش���اری
هەولێ���ر دادەن���رێ ،لە مێژووی خۆی���دا بەدەیان
نامیلك���ە و كتێبی ئەدەب���ی و هونەری و چەندین
گۆڤاری لەچاپداوە...
لە سەرەتای شەس���تەكانەوە ئەم چاپخانەیە
بۆ یەك���ەم ج���ار توانیویەتی كارت���ی پیرۆزبایی
و ڕی���كالم بە ش���ێوەیەكی ڕەنگاوڕەنگ لە چاپ
بدات ،ئەمەش نەك هەر لەسەر ئاستی شارەكە،
بەڵكو لەس���ەر ئاستی كوردس���تانیش داهێنانێكی
تازە بوو لە بواری چاپدا .چاپخانەی كوردستان
دەروازە و فێرگەی���ەك ب���وو ب���ۆ ش���ارەزایی و
فێربوون���ی دەیان كرێكاری چاپخانە لە ش���اری
هەولێر و شارەكانی دیكەی كوردستان.
• چاپخانەی س���ەاڵحەددین :ئ���ەم چاپخانەیە لە
س���اڵی 1963ز دا ل���ە الی���ەن (ئەن���وەر ئیبراهیم
ئەحمەد حەقی)یەوە دامەزراوە .سەرەڕای ئەوەی
ئەم چاپخانەیە لە س���ەرەتادا كەرەستەكانی زۆر
پێش���كەوتوو نەبوون ،بەاڵم بۆ پێویس���تییەكانی
ئەو ش���ارە باش بوو چەندین دیوانە ش���یعری و
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كتێب و نامیلكەی پێ لەچاپ دراوە.
• چاپخانەی پەروەردە :ئەم چاپخانەیە لەس���اڵی
1970ز دام���ەزراوە ،یەكێكە لە دەس���كەوتەكانی
بەیاننام���ەی 11ی ئ���ازاری س���اڵی 1970ز ئ���ەم
چاپخانەی���ە كۆمپانیایەك���ی ئەڵمان���ی ب���ە ن���اوی
(ئۆنی���كا) هێناویە بۆ هەولێر بە بڕی  350هەزار
دین���اری ئەو كات���ە .هەروەها لەگ���ەڵ كۆمپانیای
(ئەلینۆتایپ) ڕێككەوتوون بۆ هێنانی دوو ئامێری
چاپ���ی (الین���ۆ) لەگەڵ هەموو كەرەس���تەكانی بە
 60ه���ەزار دیناری ئەوكاتە ئەم س���ێ بەش���ەی
بۆدانرا:
 .1بەشی بەرهەمهێنان
 .2بەشی كرێكارەكان
 .3بەشی كارگێڕی
پ���اش ئەوەی ك���ە هەم���وو چاپخانەكە تەواو
ب���وو ب���ە ب���ڕی (  )603هەزار دین���اری ئەو كاتە
ل���ە ڕۆژی 1987/1/5ز لە ئاهەنگێكدا چاپخانەكە
كرایەوە .ئەم چاپخانەی���ە ڕۆڵی گەورەی بینیوە
ل���ە لەچاپدان���ی كتێ���ب و پرۆگرامەكانی خوێندن
و خوێندنگ���ەكان ،هەروەه���ا ڕۆڵ���ی هەب���ووە
ل���ە پێشخس���تنی بزووتن���ەوەی ڕووناكبی���ری
گەلەكەمان.
• چاپخانەی ش���ارەوانی هەولێر :ئەم چاپخانەیە
لە ناوەڕاس���تی س���اڵی 1974ز دام���ەزراوە .لەم
چاپخانەی���ەدا دەزگایەكی نیوبەتاڵ و دەزگایەكی
بچووك���ی بازرگانی تیابووە ،جگ���ە لە هەبوونی
مەق���ەس ب���ۆ بڕینی كاغ���ەز ،ئ���ەم چاپخانەیە لە
الیەن شارەوانی هەولێرەوە سەرپەرشتی كراوە،
توانای زۆر كەم بووە.
• چاپخانەی ڕۆشنبیری :ئەم چاپخانەیە لە كاتی
خۆی بە مەبەستی خزمەتكردنی باری ڕۆشنبیری
ك���وردی دامەزراوە لە  1984/1/7بۆ یەكەم جار
دەس���ت بەكار ب���ووە و یەكەم نامیلكەش���ی هەر
لەو ساڵەدا چاپكردووە ،كە كتێبێكی (دكتۆر نافع
ئاكرێیی) بووە .ئەم چاپخانەیە هەموو بەشەكانی
ل���ە خۆ گرتووە كاتی خ���ۆی یەك ملیۆن دیناری
تێچووە بەشەكانیشی بریتی بووە لە:
 .1بەشی مۆنتاژ.
 .2بەشی وێنە گرتن.
 .3بەشی چاپ.
 .4بەشی كارگێڕی.
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 .5بەشی ڕێكخستنی كارە هونەرییەكان.
 .6بەشی بەرهەم.
 .7بەشی وەرشەی هونەری.
 .8بەشی گەنجینە.
ل���ەم چاپخانەی���ەدا دوو دەزگای (ئەلدین���ۆ)
تایپی���ان هەب���ووە لەگ���ەڵ ئامێرێك���ی كۆپ���ی و
ئامێرێكی دابەزاندنی ڕەنگاوڕەنگ.
بە درێژایی تەمەنی ئەم چاپخانەیە تا بەر لە
ڕاپەڕینی  1991دەیان كتێبی چاپكردووە جگە لە
لەچاپدانی ڕۆژنامە و گۆڤار.
• چاپخان���ەی ئاس���ۆ :ئ���ەم چاپخانەیە لە س���اڵی
 1988ل���ە الیەن عەبدوڵاڵ ئەب���و زێد دامەزراوە،
زیاتر چاپخانەیەك���ی بازرگانی بووە ،كارتۆن و
تابلۆی كاغەزی س���ەر كەرەس���تەكانی خواردنی
پ���ێ لە چ���اپ دراوە .چاپخانەیەك���ی بەتاڵ بووە
كارمەن���دی س���ەرەكی ئەم چاپخانەی���ە عەبدوڵاڵ
مەحموود بووە.
• چاپخان���ەی زانك���ۆی س���ەاڵحەددین :ئ���ەم
چاپخانەیە لە ساڵی  1985لە زانكۆی سلێمانییەوە
گواس���تراوەتەوە ب���ۆ زانكۆی س���ەاڵحەددین لە
هەولێر بە هەموو كەرەستەكانییەوە (دكتۆر لەتیف
حەسەن نەجاڕ و أستاذ أحمد)ەوە سەرپەرشتی
كراوە تا س���اڵی  1991لەم چاپخانەیەدا چەندین
كتێب و نامیلكە و پرۆگرامەكانی خوێندنی زانكۆ
()61
چاپكراوە.
دامەزراندنی چاپخانە لە دهۆك
نووس���ەر ئەس���عەد جەب���اری دەڵ���ێ «گەلێ
هەوڵ���م دا بزان���م ئایا ش���اری دهۆك���ی دەالل تا
ڕاپەڕین���ی  1991چاپخان���ەی تێدا بووە یان نا بە
داخ���ەوە هیچ س���ەرچاوەیەكم دەس���ت نەكەوت،
ئەم ڕاس���تیانەم بۆ دەر بخ���ات تەنیا چاپخانەش
دامەزرابێ لە س���ەرەتای حەفت���اكان چاپخانەی
(دهۆك) بووە ،لە الیەن جەمال یوسف ناوێكەوە
دامەزراوە گۆڤاری ڕەوشەن و گۆڤاری هێڤی و
گۆڤاری چیای پێ لە چاپ دراوە لەگەڵ چەندین
()62
نامیلكە و كتێب».
گۆڤ���اری چی���ا :یەكێ���ك لەبەرهەمەكان���ی
چاپخانەی دهۆك
پاشكۆ
پیرەمێرد و چاپخانەكەی:

چاپخان���ەی (ژی���ن) ل���ە الی���ەن داگیركەرانی
ئینگلیزەوە لە ش���اری س���لێمانی دامەزرێندرا بۆ
ئ���ەوەی رۆژنام���ە و بەیاننام���ە و پڕوپاكەندەی
خۆیان���ی پ���ێ باڵوبكەن���ەوە ئ���ەوە ب���وو چەن���د
ڕۆژنامەیەكیشیان پێ دەركرد....
پاش���ان چاپخان���ەی (ژی���ن) كەوت���ە دەس���ت
(پیرەمێرد)ی بوێژ ،ئەویش بایەخێكی زۆری پێدا
و لە رووی كەرەستەوە پێویستیە هونەرییەكانی
جێ بەجێ كرا ،توانی لە ماوەی پتر لە  20س���اڵ
ڕۆژنام���ەی (ژین) و چەندی���ن نامیلكە و كتێب و
ڕۆژنام���ە و گۆڤاری دیكە لە چاپ بدات ،بەهۆی
دڵس���ۆزی پیرەمێ���ردی نیش���تیمان پ���ەروەرەوە
خزمەت���ی ڕاس���تەقینەی ب���ە كەلچ���ەری كوردی
()63
نواند.
لە ناوەڕاس���تی مانگی ئۆگەستی 1934ز بەم
الش���ەوە ،پیرەمێ���رد چاپخانەك���ەی بەكرێ گرت
و خس���تیە س���ەرناوی خۆی ،پیرەمێرد چەندین
كتێب و  538ژم���ارەی ڕۆژنامەی (ژیان)ی بەم
چاپخانەیە چاپكرد.
ل���ە ناوەڕاس���تی س���اڵی 1937ز دا پیرەمێرد
عەقدی چاپخانەكەی لەگەڵ ش���ارەوانی سلێمانی
تەواو بوو ،شارەوانی چاپخانەكەی سەندەوە و
خستیە ژێر ڕكێفی خۆی(.)64
مامۆستا عەبدولمەجید لـــــــوتفی نووسەر و
ڕۆژنامەنووس لە بیرەوەرییەكی خۆیدا لە ژمارە
()1015ی ڕۆژنام���ەی (التآخ���ی) ڕۆژی ا-4-2
 1972دا لە دوا الپەڕەدا مامۆستا عەبدولمەجید
لـــــــوتف���ی دەڵ���ێ «بۆیەكەم جار لە س���ەرەتای
س���اڵی 1936ز دا س���ەردانی ش���اری س���لێمانیم
كرد لەو شارەدا ڕۆژنامەیەكی بچووكم بینی بە
ن���اوی (ژیان) لە الیەن پیرەمێردی ڕەحمەتییەوە
دەردەكرا .سەردانم كرد لە نزیكەوە ویستم بچمە
شوێنەكەی و لەبەر بچووكی جێگای چاپخانەكە
نەمتوانی بچمە ژوورەوە و پاشە كشەم كرد».
هەروەها مامۆس���تا عەبدولمەجی���د لـــــــوتفی
دەڵێ���ت «ه���ەر ب���ە ه���ۆی نەبوون���ی چاپخان���ە
ل���ە سەرانس���ەری كوردس���تاندا وای ك���رد ك���ە
كاروانی ڕۆش���نبیری ك���وردی دوابكەوێت ،ئەو
دوواكەوتنەش بە ئاشكرا دیار بوو .ئەگەر بهاتبا
و زووت���ر چاپخانە ل���ە كوردس���تاندا پەیدابوایە
بەتایبەتی بۆ ش���ارەكانی س���لێمانی و هەولێر و
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كۆیس���نجاق ئەوا گومان���ی تیا نەب���وو كە كورد
خەرمانەیەك���ی زیات���ری دەبوو ل���ە چاپەمەنی و
باڵوكراوە وەك لەوەی كە ئێستا هەیەتی»(.)65
تروس���كەی یەكەمین���ی ئ���ەو چاپخانەی���ە
ڕۆژنامەی ژیانەوە بوو ،كە بەڕەس���می بڕیاری
چ���اپ و باڵوبوونەوەی درا ،پاش���ان گۆڕدرا بە
(ژیان) كە مامۆستا حوسێن نازم سەرنووسەری
ب���وو ،ل���ە 1932-5-5ش���دا پیرەمێ���رد ب���وو ب���ە
سەرنووسەری .ئەو بابەتانەی لەم چاپخانەیەدا
باڵوكراونەت���ەوە زیات���ر ڕۆش���نبیری گش���تی و
ئەدەبی بوون كە سانسۆرێكی ئەوتۆیان لەسەر
نەب���وو م���اوەی كاركردن زیاتر لە ( )8س���ەعات
بوو مووچەكەی لە دوانزە دینار كەمتربوو .
ئ���ەو كەس���انەی ل���ەم چاپخانەی���ەدا كاریان
دەكرد (ئەحمەدی مەال محەمەد كە بە ئەحمەدی
ژین ناسرابوو ،هەروەها فەرەج محەمەد و تالیب
محەمەد شەریف و براكەی لەگەڵ عەلی ئەسعەد
و خەلی���ل ئەمین) ،لەدوای كۆچكردنی پیرەمێرد،

پەراوێزەكان:

لەسەر وەس���یەتی خۆی هەموو ڕۆژانێكی پێنج
ش���ەممە بە بەردەوامی ڕۆژنامەكە باڵودەبۆوە،
ه���ەر لەوەس���ییەتەكەی پیرەمێ���رددا هاتووە كە
نابێ���ت هیچ ش���تێك لەو چاپخانەیە بفرۆش���رێت
و لێ���ی زیادوك���ەم بكرێت���ەوە ،بەاڵم ئ���ەوە بوو
ل���ە س���اڵی 1963ز دا فرۆش���را ب���ە ش���ۆڕش و
پ���اش ئەوەی دەس���ەاڵتی میری گەیش���تە ناوچە
ئازادك���راوەكان دەس���تی بەس���ەردا گی���را و
كەلوپەلەكانیان تەقاندەوە ،ئێس���تا چاپخانەكە لە
مۆزەخانەی سلێمانی ماوەتەوە و هەڵگیراوە ،كە
ئەم چاپخانەیە بە دەستكاری دەكرد ،كە ئەمەش
()66
كارمەندانی ئەم چاپخانەیەی ماندوو دەكرد.
بێگوم���ان نابێ���ت ڕۆڵ���ی (حوس���ێن حوزنی
موكریان���ی و براكەی گی���وی موكریانی) مان لە
بی���ر بچێت ،كە خزمەتێكی گەورەیان بە كاروانی
كەڵچ���ەری ك���وردی گەیان���د لە ڕێگ���ەی ئامێری
چاپەوە.

 .1سایتی alargam@alargam.com
 .2چاوپێكەوتن لەگەڵ نووسەر و ڕۆژنامەنووس ئەسعەد جەباری لە بەرواری .2010/5/7
 .3د .كەمال مەزهەر ئەحمەد ،تێگەیشتنی ڕاستی و شوێنی لە ڕۆژنامەنووسیی كوردیدا .چاپخانەی كۆڕی زانیاری
كورد ،بەغداد ،1978 ،ل.24
 .4ئەسعەد جەباری ،سەرەتایەك بۆ مێژووی ئامێری چاپ ،چاپی یەكەم ،سلێمانی ،2009 ،ل.9-8
 .5سایتی alargam@alargam.com
 .6سمكۆجەباری ،كۆی بەرهەمە كوردییەكانی جەبار جەباری ،سلێمانی ،2004 ،ل.52
 .7ئەسعەد جەباری ،هەمان سەرچاوە ،ل.9
 .8د.مەغدید سەپان ،ژانرەكانی ڕۆژنامەوانی و مێژووی چاپخانە  ،1500-1450چاپخانەی خانی دهۆك،2008 ،
ل.168
 .9ئەسعەد جەباری ،هەمان سەرچاوە ،ل.9
 .10د .مەغدید سەپان ،هەمان سەرچاوە ،ل.169
 .11هەمان سەرچاوە ،ل.167
 .12هەمان سەرچاوە ،ل.169
 .13یوهانس گۆتنبێرگی ئەڵمانی لە 1397ز دا لەدایك بووە ،لەبەر هەرا گۆتنبێگ ناچار بووە لە ساڵی 1434دا
چووەتە سترسبۆرگ .گیوی موكریانی ،دامەزراندنی چاپخانەی كوردستان( ،هەتاو ،گ) ،ژ ،169ساڵی شەشەم،
15ی كانوونی دووەمی .1960
 .14گیوی موكریانی ،هەمان سەرچاوە.
 .15هەمان سەرچاوە.
 .16ئەسعەد جەباری ،هەمان سەرچاوە ،ل.13-12
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 .17گیوی موكریانی ،هەمان سەرچاوە.
 .18ئەسعەد جەباری ،هەمان سەرچاوە.
 .19الدكتور ،وائل عزت البكری ،تطور النظام الصحفي في العراق  ،1980-1958دراسة تحلیلیة ،مطبعة دار شۆون
الثقافة العامة  -بغداد ،1994 ،ص.10
 .20گیوی موكریانی ،هەمان سەرچاوە.
 .21ئیبراهیم پاشا ،یەكێك بوو لە والییەكانی دەوڵەتی عوسمانی ،كە لەم ساڵەدا بەرێوەبەری خانوبەرەی شاری
بەغداد بوو.
 .22ئەسعەد جەباری ،هەمان سەرچاوە.
 .23گیوی موكریانی ،هەمان سەرچاوە.
 .24ئەسعەد جەباری ،هەمان سەرچاوە ،ل.36-34
 .25لەو سەردەمەدا عوسمانییەكان حوكمی عێراق و ویالیەتی بەسرەیان دەكرد ،ئەم چاپخانەیەیان بۆ كاروباری
حكوومی خۆیان بەكار دەهێنا ،توێژەر( .دەبێ سەرچاوەی بۆ بەكاربێت «د .ئازاد عوبێد»).
 .26هادی طعمة ،االحتالل البریطاني والصحافة العراقیة ،دراسات فی الحملة الدعائیة البریطانیة ،1921-1914
دار الحریە للطباعة ،بغداد ،ص.106-105
 .27عبدالجبارمحمد الجباری ،مێژووی ڕۆژنامەگەری كوردی ،چاپخانەی ژین ،1970 ،سلێمانی ،ل.70
 .28ئەسعەد جەباری ،هەمان سەرچاوە ،ل.61
 .29دیارە لێرەدا تەنیا مەبەست لەو چاپخانانەیە ،كە لە كاركردندا بوون نەك ئەوانەی كە هەبوون.
 .30د.فەرهادپیرباڵ ،چەند باس���ێك لە بارەی مێژووی ڕۆژنامەنووسی كوردییەوە ،چاپخانەی دەزگای چاپ و
پەخشی سەردەم چ ،1سلێمانی ،2007 ،ل.8
 .31توێژەر( .ئەوەی ئێمە بزانین بەو شێوەیە ئاماژە بە رای (توێژەر) ناكرێت ،دیارە دروستیش بۆی نەچووە،
ئەگینا كێ ئەو س���ەردەمە چاپخانەی بازرگانی بە ناوی كوردستانەوە لە واڵتێكی دیكە دادەمەزرێنێ؟!! (د .ئازاد
عوبێد).
 .32عمر علی شریف ،استذكارات من تاریخ الكورد الحدیث ،مطبعة وزارة التربیة ،اربیل ،2005 ،ط ،1ص.193
 .33د.عباس یاسر الزیدی ،لمحات من تأریخ الطباعة فی العراق ،مجلە الطباعة ،العدد  7أیار .1979
 .34ئەسعەد جەباری ،هەمان سەرچاوە ،ل.57
 .35عبدالجبار محمد الجباری ،هەمان سەرچاوە ،ل.70،
 .36سمكۆ جەباری ،هەمان سەرچاوە ،ل.76
 .37د.كەمال مەزهەر ئەحمەد ،هەمان سەرچاوە ،ل.85
 .38سمكۆ جەباری ،هەمان سەرچاوە ،ل.76
 .39ئیلی بانستەر س���ون /)1923-1881( Ely banister soaneیەكێكە لە ئەفسەرە سیاسی و بەناوبانگەكانی
ئینگلیز ،بەر لە شەڕی یەكەمی جیهانی بە ناوی (میرزا حسێن غواڵمی شیرازی)یەوە هاتۆتە ناوچەی كوردستان،
لێپرسراوێتی زۆری پێدراوە لەوكاتەدا ..پاشتریش بووەتە حاكمی شاری سلێمانی .هەر لە ڕۆژانی كاركردنیدا بە
نەخۆشی سیل و بەو دەردەوە سەری ناوەتەوە.
 .40ئەسعەد جەباری ،هەمان سەرچاوە ،ل.57
 .41د.ئاراس محمد ساڵح ،ڕۆڵی ئیستیعماری بەریتانی لە بەرەوپێشبردنی ڕۆژنامەنووسی كوردیدا ،ڕۆژنامەی
(هاواڵتی) ،ژمارە ( ،)421یەكشەممە 2008/5/11 ،ال بیروڕا.
 .42د.فەرهاد پیرباڵ ،هەمان سەرچاوە ،ل.14
 .43هەمان سەرچاوە ،ل.95
 .44هەمان سەرچاوە ،ل.86
 .45ئەسعەد جەباری ،هەمان سەرچاوە ،ل.62
 .46هەمان سەرچاوە ،ل.62-61
 .47سمكۆجەباری ،هەمان سەرچاوە ،ل.76
 .48ئەسعەد جەباری ،هەمان سەرچاوە ،ل.68
 .49جەبارجەباری ،هەمان سەرچاوە ،ل.73
 .50سمكۆجەباری ،هەمان سەچاوە ،ل.78
 .51غازی حەس���ەن –ئەمەریكا یەكەم چاپخانەی كوردستان لە كەركووكەوە بوو ژمارەی تایبەت بە كەركووك-
ژمارە ( )47تشرینی یەكەم .2006
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 .52ئەسعەد جەباری ،هەمان سەرچاوە ،ل.66
 .53هەمان سەرچاوە ،ل.68
 .54هەمان سەرچاوە ،ل.68
 .55ئەسعەد جەباری ،هەمان سەرچاوە ،ل.68
 .56سمكۆجەباری ،هەمان سەچاوە ،ل.79
 .57ئەسعەد جەباری ،هەمان سەرچاوە ،ل.68
 .58هەمان سەرچاوە ،ل.68
 .59هەمان سەرچاوە ،ل.79- 74
 .60هەمان سەرچاوە ،ل.86
 .61هەمان سەرچاوە ،ل.94-87
 .62هەمان سەرچاوە ،ل.95
 .63عبدالمجید لطفي( ،التآخي ،ج ) ،الصفحة االخیرة.1972-4-21 ،
 .64د.فەرهاد پیرباڵ ،هەمان سەرچاوە ،ل.15
 .65عبدالجبار محمد الجباری ،هەمان سەرچاوە ،ل.71
 .66ئارام ئیس���ماعیل( ،هەرێمی كوردس���تان ،ڕ) لێكۆڵینەوە( ،ڕۆژنامەگەری كوردی ،دەرفەتێك بۆ پرۆژەیەكی
رۆش���نگەری دەرئەنجامێك لەنێو الپەڕەكانی (ژیانەوە-ژیان-ژین)دا ،تیۆری كارپێكراو و وەقائیعەكان الیەنی
راستی و بەڵگەی رووداوەكانن)  386یەك شەممە  2001-4-22ل.5

سەرچاوە كوردییەكان:

 .1جەباری ،ئەس���عەد :سەرەتایەك بۆ مێژووی ئامێری چاپ ،چاپخانەی ش���ەهید ئازاد هەورامی-كەركوك،
سلێمانی.2009
 .2جەباری ،عبدالجبار محمد :مێژووی ڕۆژنامەگەری كوردی ،چاپخانەی ژین ،سلێمانی.1970 ،
 .3سەپان ،د.مەغدید ،ژانرەكانی ڕۆژنامەوانی و مێژووی چاپخانە  ،1500-1450چاپی یەكەم ،چاپخانەی خانی،
دهۆك.
 .4پیرباڵ ،دكتۆر فەرهاد :چەند باسێك لە بارەی مێژووی رۆژنامەنووسی كوردییەوە ،دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەم ،سلێمانی .2007
 .5جەباری ،سمكۆ :كۆی بەرهەمە كوردییەكانی نووسەری شەهید جەبار جەباری ،چاپخانەی شڤان ،سلێمانی
.2004
 .6ئەحمەد ،دكتۆر كەمال مەزهەر :تێگەیش���تنی راستی و شوێنی لە رۆژنامەنووسی كوردیدا ،چاپخانەی كۆڕی
زانیاری كورد ،بەغداد.1978-

سەرچاوە عەرەبییەكان:

 .1طعمة ،هادی :االحتالل البریطاني والصحافة العراقیة دراسة فی الحملةالدعائیة البریطانیة  ،1921-1914دار
الحریة للطباعة  -بغداد 1984م .
 .2شریف ،عمر علی :استذكارات من تاریخ الكورد الحدیث ،مطبعة وزارة التربیة ،اربیل  2005ط.1
 .3الكبری ،الدكتور وائل عزت :تطور النظام الصحفي فی العراق  1980-1958دراسة تحلیلیة ،دار الشؤون الثقافیة
العامة ،بغداد. 1994-
 .4الی الصفحة الرئسیة .ALARGAM.COM

سەرچاوەی ڕۆژنامە و گۆڤارەكان بە زمانی كوردی و عەرەبی:

( .1هەرێمی كوردستان) -سلێمانی -ژمارە ( )386یەك شەممە .2001/4/22
( .2هەتاو) ،هەولێر ،ژمارە ( ،)169ساڵی شەشەم 15،كانونی دووەم .1960
( .3التآخي) -بەغداد -ژمارە(.1972/4/22،)1015
( .4مجلە الطباعة) بغداد العدد (السابع).1979 ،
( .5بارزان)-ئەمەریكا-ژمارەی تایبەت بە كەركووك ژمارە ( )47تشرینی یەكەم .2006
( .6هاواڵتی)-ژمارە ( )421یەك شەممە .2008/5/11
 .7چاوپێكەوتنی توێژەر لەگەڵ نووسەر و ڕۆژنامەنووس ( ئەسعەد جەباری) .2010/5/7
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تیۆرەكانی راگەیاندن و
پرسی كەمینەكان
مەال ئاریان

تیۆرەكان���ی راگەیان���دن هەریەكەو بە پێی
سروش���تی ژینگ���ە سیاس���ی و ئایدولۆژی���ا و
هێڵ���ە فكرییەكان���ی مامەڵ���ەی لەگ���ەڵ گەالنی
دیك���ە یاخود كەمینە نەتەوەیی���ەكان كردوە و
ئ���ەو مامەڵەی���ەش دابڕاو نەبووە لە دروش���م
و بانگەش���ە سیاس���ییەكان و بەكارهێن���ان
و تەوزیفكردن���ی میدی���ا ب���ۆ ئ���ەو ئامانجان���ە،
بۆیە دەش���ێت ل���ە پەنای خوێندن���ەوەی دیدی
تیۆرەكان و هەڵوەس���تەكردنیان لەسەر پرسە
مرۆییەكان ،مامەڵەی ئەو تیۆرانە لەگەڵ گەالن
و كەمەنەتەوەیی���ەكان بخوێنین���ەوە ،چونكە لە
بەش���ێك لەو تیۆران���ەدا ئام���اژەی روون بەو
پرسە نەكراوە و وەك بنەمایەك ،لە بنەماكانی
كاركردن���ی ئەو تیۆرانە لە ب���واری میدیا هیچ
هێمایەك بۆ كەمینەكان نەكراوە.
تی���ۆری دەس���ەاڵت ،ك���ە مێژووەك���ەی بۆ
سەدەی شانزە و حەڤدە دەگەڕێتەوە و پشتی
بە ئاراس���تە فكرییەكانی ئەو قۆناغە مێژووییە
بەس���تووە و ب���اوەڕی بە رەهایی دەس���ەاڵتی
حاك���م هەیە و ئەمەش لە تیۆرەكانی ئەفالتۆن
و ئەرس���تۆ و میكاڤیل���ی رەنگیداوەت���ەوە،
مامەڵەكردن���ی لەگ���ەڵ كەم���ە نەتەوەیی���ەكان

یاخ���ود لەگەڵ گەالنی دیكەدا ،لەس���ەر بنەمای
ش���كۆمەندكردنی گەل���ی سەردەس���ت و
وێناكردنییەت���ی وەك نەتەوەی ب���ااڵ ،ئەوە لە
كاتێك���دا لە پەنای ئ���ەم لۆژیكەوە گەالنی دیكە
ل���ە كەمترین ئەگەردا پەراوێز دەخرێن ،ئەگەر
رووبەڕووی سەركوتكردن نەبنەوە.
لەس���ەدەی بیس���تەمدا جارێك���ی دیك���ە
ئ���ەم تی���ۆرە ل���ە رێگەی سیس���تمە سیاس���ییە
س���ەركوتكەرەكانەوە دێتەوە س���ەر ش���انۆی
میدی���ای جیهان���ی و سیس���تەمە دیكتاتۆریی���ە
نوێیەكان لە فاشی و نازی و نەتەوەپەرستەكان،
وەك تی���ۆری س���ەرەكی میدی���ا جاریكی دیكە
ب���ەكاری دێنن،خواس���تنی رەفت���اری هەریەك
لەو سیستمە سەركوتكارانە و مامەڵەكردنیان
لەگەڵ گەالنی دیكە ،لەژێر رۆش���نایی لۆژیكی
ش���كۆمەندكردن و بااڵی���ی بەخش���ین ب���وو بە
نەت���ەوەی سەردەس���ت و س���ەندنەوەی مافی
ژیان و ئازادی لە نەتەوەكانی دیكە.
بزوتنەوەی نازیزم بە سەركردایەتی هیتلەر
تیۆری���ای بااڵی���ی ئەڵمان���ی نەژادەكان���ی وەك
كەرەستە و كااڵیەك بەكاردەهێنا و جەوهەری
س���ەرەكی تیۆریەكە لەسەر بنەمای بەخشینی
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 بزوتن���ەوەی نازی���زمب���ە س���ەركردایەتی هیتلەر
تیۆری���ای بااڵی���ی ئەڵمانی
نەژادەكان���ی وەك كەرەس���تە
و كااڵی���ەك بەكاردەهێن���ا و
جەوهەری سەرەكی تیۆریەكە
لەس���ەر بنەمای بەخش���ینی
ماف���ی س���ەركردایەتی و
گەورەیی ئەڵمان بوو بەسەر
نەتەوەكانی دیكەدا و لەسەر
ئەو بنەمایەش بنیاتنرابوو.
 بەرەنجامی سەركوتكردنو ب���ە كۆیلەكردن���ی تاك لە
س���ایەی دەس���ەاڵتی رەها و
پەراوێزخس���تنی ل���ە تیۆری
دەس���ەاڵتدا ،تیۆری ئازادی
راگەیان���دن ،ل���ە هەن���اوی
ئازارەكان���ی چەوس���انەوە
و جی���اكاری نەتەوەی���ی و
مەزهەب���ی و سیاس���ی ل���ە
دایكبوو.
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مافی سەركردایەتی و گەورەیی ئەڵمان بوو بەسەر نەتەوەكانی
دیكەدا و لەس���ەر ئەو بنەمایەش بنیاتنرابوو ،لەبەرئەوە میدیا
ل���ەو كۆمەڵگایە و لەكۆمەڵگاكانی دیكە ژێر هەژموونی تیۆری
دەسەاڵت جگە لە شكۆمەندكردن و بەخواكردنی سەركردە و
بااڵیی بەخشین بە نەتەوەی سەردەست ،رۆڵیكی دیكە میدیایی
نەبووە و پرسی نەتەوەكانی دیكە ،نەك هەرجێی خەمی میدیا
نەب���ووە ،بەڵكو ب���ە پێچەوانەوە میدیا وەك چەكێكی كوش���ندە
ل���ە ب���ە (دێو)كردن���ی ئەو گەالن���ە و هان���دان و باڵوكردنەوەی
كەلتوری توندوتیژی رۆڵی بااڵی بینیووە .دەش���ێت لەو جۆرە
مامەڵەش���ەوە ،شوناسی راس���تەقینە و دیدی جێگیری تیۆری
دەسەاڵت بۆ گەالن بخوێنینەوە.
بەرەنجامی سەركوتكردن و بە كۆیلەكردنی تاك لە سایەی
دەس���ەاڵتی رەه���ا و پەراوێزخس���تنی ل���ە تیۆری دەس���ەاڵتدا،
تیۆری ئازادی راگەیاندن ،لە هەناوی ئازارەكانی چەوسانەوە
و جی���اكاری نەتەوەیی و مەزهەبی و سیاس���ی لە دایكبوو ،لە
دایكبوون���ی ئ���ەم تی���ۆرە دەرفەتی هەم بۆ ت���اك و هەمیش بۆ
كۆمەڵگا رەخس���اند لە كۆت و بەندەكانی ستەمكاری رزگاری
ب���ێ و مافە سروش���تییەكان بگەڕێنەوە دۆخی راس���تەقینەیان.
هەڵوەس���تەكردنی ئەم تیۆرە لەسەر پرس���ی تاك و پاشانیش
گەڕاندن���ەوەی هێ���ز بۆ گ���ەل ،لە رواڵەت���ە ه���ەرە گرنگەكانی
س���ەرهەڵدانی چەش���نێكی دی لە دنیابینی ب���وو ،كە دەرەنجام
دەرفەتی بۆ گەالن و كەمینەكان رەخس���اند ،ئەوە س���ەرەڕای
ئەوەی لە ئاستی ناوخۆشدا جاریكی دیكە دەسەاڵتی چاودێری
ب���ە گ���ەل بەخش���یەوە و ش���كۆمەندی و س���یفەتی خودایی لە
دەسەاڵت س���ەندەوە .دەش���ێت دەركەوتن و دیدی جۆن لۆك
لەمب���ارەوە خاڵی جەوهەری���ی دەس���تپێكردن و گەڕاندنەوەی
ش���كۆمەندی بێ���ت بۆ گ���ەل كاتێك دەڵێت «گەل س���ەرچاوەی
دەسەاڵتەكانە ،هەركات بیهەوێت توانای وەرگرتنەوەی ئەوەی
هەی���ە ك���ە بەخش���یویەتی» ،بەو پێیەش پرس���ی گ���ەل لە تەك
هەڵوەس���تە لەس���ەر مافەكانی تاك گرنگترین روخس���ارەكانی
تیۆری ئازادییە.
یەك لە بنەما و بناغە س���ەرەكییەكانی ئەم تیۆرە لە دیدی
بیرمەنداندا هەڵوەستەكردنە لەسەر پرسی مافەكانی مرۆڤ و
ئ���ازادی و مافی چارەنوس و لەمەش���دا كەمینە نەتەوەییەكان
توان���ای دەركەوتن و مافی ژیانیان هەیە ،ئەم پرانس���یبەش لە
میدی���ادا رەنگدەدات���ەوە ،بەاڵم رەهایی لە ئ���ازادی و نەبوونی
بەرپرس���یاریەتی میدی���ا دەش���ێت وەك چ���ۆن تاك تێ���دا ببێتە
قوربان���ی ،بەم چەش���نەش كەمین���ە نەتەوەی���ی و ئیتنییەكان و
گەالن���ی دیكەش قوربانی بن و هۆكانی راگەیاندن زیادەڕەوی
ل���ە نیش���اندان و وێناكردنی وێن���ەی ئەو كەمینان���ە بكەن ،ئەم
ترس���ەش لە ئێس���تادا ل���ە چەندی���ن دەوڵەت بوون���ی هەیە كە
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سیاس���ەتی میدیایی خۆیان لەژێر رۆش���نایی تی���ۆری لیبراڵیدا
دادەرێژن.
ل���ە دەوڵەتان���ی لیبراڵ���ی قەیران���ی س���ەرەكی لەوەدایە كە
ئامرازەكانی راگەیاندن لە دەس���تی بژاردەیەكی س���ەرمایەدار
یاخ���ود س���ەرمایەدارانی لۆبیەكی نەتەوەییدای���ە ،بەمەش نەك
ه���ەر ئەم ئامرازانە لە چوارچێوەی بنەما بااڵكان بەكار نایەن،
بەڵك���و بۆ ش���ێواندن و ناش���یرینكردنی روخس���اری میللەتانی
دیكەش بەكاردێن ،ئەمەش لە غیابی بەرپرس���یاریەتی و خراپ
بەكارهێنان���ی ئەو ئازادییە بێ س���نوورەیە كە لە س���ایەی ئەم
تی���ۆرەوە فەراهەمكراوە ،ب���ۆ ئەمەش هەوڵەكانی بەش���ێك لە
میدیای خۆرئاوا لە ناش���یرینكردن و وێناكردنی عەرەب وەك
نەتەوەیەكی شەرانگێز دەكرێ وەك نموونە پەسەند بكرێت.
لەبەرئەوە دەشێت ئەوە بوترێت كە تیۆری لیبرالیزم لە تەك
هەڵوەستەكردنی لەسەر بنەمای رێزگرتن لە كەمینەكان ،بەاڵم
هاوكات بە هۆی رەهایی ئازادی و نەبوونی بەرپرس���یاریەتی
ناتوانرێت پرس���ی كەمینەكان ،وەك هەڵوەستە و بایەخدانێكی
راستەقینە تەماشا بكرێت.
هەرچی تیۆری بەرپرسیارییەتی كۆمەاڵتیشە ،كە بەرەنجامی
نشوس���تی تیۆری لیبراڵ لە مامەڵەك���ردن لەگەڵ ئازادی رەها
هێنای���ە ئارا ،توانی گۆڕانێكی چۆنایەتی بەس���ەر میدیادا بێنێ،
ئەم���ەش ل���ە رێگەی بەس���تنەوەی چەمك���ی بەرپرس���یاری بە
ئازادیی���ەوە ،یاخود پەیوەس���تكردنی رۆژنام���ەوان و دەزگای
رۆژنامەگەری بە لیپرسراویەتی كۆمەاڵیەتییەوە.
ئەگ���ەر تی���ۆری ئ���ازادی دەرفەت���ی وتنی هەموو ش���تێكی
ب���ێ سانس���ور بۆ میدی���ا دەس���تەبەر كردبێ���ت ،ئ���ەوا تیۆری
بەرپرس���یاریەتی كۆمەاڵیەت���ی ل���ە رێگ���ەی پەیوەس���تكردنی
روحیی���ەوە رۆژنامەنوس ناچ���ار دەكات توانای وتنی هەموو
ش���تێكی نەبێت ،ئەمەش ئەگەر بەدیوێكدا سنووردانان بێت بۆ
ئازادی و هەڵس���وڕانی رۆژنامەوان ،ئەوا بە دیوەكەی دیكەدا
ئ���ەم رۆژنامەوان���ە دەخاتە ب���ەردەم بەرپرس���یاری چۆنیەتی
مامەڵەكردن لەگەڵ ئازادییەكەی ،چونكە لەو ش���وێنەی ئازادی
كەس���ێك كۆتایی دێت ،ئازادی كەسێكی دیكە دەست پێدەكات،
بەم پێ���وەرەش ئازادی رەهای بێ بەرپرس���یاری لە میدیا ،بە
مانای���ەك لە ماناكان بریتی دەبێت لە فەرامۆش���كردنی ئازادی
خەڵكی دی و بەهەند وەرنەگرتنی مافی ئەوی دیكە.
ئەگەر تیۆری بەرپرسیاریەتی كۆمەاڵیەتی ئازادی لە تەنیا
مافەوە بگوازێتەوە بۆ ئەرك و بەرپرسیاری ،وەك بانگەشەی
بۆ دەكەن ،ئەوا س���ەقامگیری سیاس���ی و جێگیری باردۆخەكە
ل���ە ئاس���تی ناوخ���ۆ و هەرێمیدا ب���ە هۆی بەخش���ینی زانیاری
دروستەوە بە هاواڵتی دەپارێزن .ئەمەش دەرفەتی كاریگەری
و ئەگ���ەری ناس���ەقامگیری الواز دەكات ،لەتەك ئەوەش���دا بە

 لە دەوڵەتانی لیبراڵیقەیرانی س���ەرەكی لەوەدایە
ك���ە ئامرازەكانی راگەیاندن
ل���ە دەس���تی بژاردەیەك���ی
یاخ���ود
س���ەرمایەدار
س���ەرمایەدارانی لۆبیەك���ی
نەتەوەییدای���ە ،بەم���ەش
ن���ەك هەر ئەم ئامرازانە لە
چوارچێ���وەی بنەم���ا بااڵكان
ب���ەكار نای���ەن ،بەڵك���و بۆ
ش���ێواندن و ناش���یرینكردنی
روخساری میللەتانی دیكەش
بەكاردێن.
 تی���ۆری لیبرالی���زم لەت���ەك هەڵوەس���تەكردنی
لەس���ەر بنەمای رێزگرتن لە
كەمین���ەكان ،بەاڵم هاوكات
ب���ە هۆی رەهایی ئ���ازادی و
نەبوون���ی بەرپرس���یاریەتی
پرس���ی
ناتوانرێ���ت
كەمینەكان ،وەك هەڵوەستە
و بایەخدانێكی راس���تەقینە
تەماشا بكرێت.
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ئ���ازادی
لیژن���ەی
رۆژنامەوان���ی ل���ە س���اڵی
 1947ل���ە ئەمری���كا چەن���د
راس���پاردەیەكی س���ەبارەت
بەپرسی بەرپرسیاری میدیا
خس���تەڕوو ،یەك ل���ە خاڵە
گرنگەكان���ی ئەو راس���پاردە
بریتیی���ە ل���ە «پێویس���تی
بەخش���ینی وێنەیەكی رۆشن
سەبارەت بە گروپە جیاواز و
خاوەن ناسنامە جیاوازەكان
لە ریگەی میدیاوە».
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هۆی زانیاری دروستەوە وێنەیەكی زەینی راستەقینەی ئەوی
دی ،دوور لەتایبەتمەندییە رەگەزی و ئایدۆلۆژی و ئاینییەكەی
دروست دەبێت.
لیژنەی ئ���ازادی رۆژنامەوانی لە س���اڵی  1947لە ئەمریكا
چەند راس���پاردەیەكی س���ەبارەت بەپرسی بەرپرسیاری میدیا
خس���تەڕوو ،یەك لە خاڵ���ە گرنگەكانی ئەو راس���پاردە بریتییە
ل���ە «پێویس���تی بەخش���ینی وێنەیەكی رۆش���ن س���ەبارەت بە
گروپ���ە جی���اواز و خ���اوەن ناس���نامە جیاوازەكان ل���ە ریگەی
میدی���اوە» ك���ەوا بێـت ئەم تیۆرە نە تەنیا لە ئاس���تی ناوخۆ بە
تەنگ گواس���تنەوەی وێنەیەكی دروستە ،بەڵكو لەسەر ئاستی
دەرەوەش جەخت لەس���ەر گواستنەوەی وێنەیەكی بابەتیانە و
بەرپرس���انەی گەالن دەكاتەوە ،بۆ ئەوەی ئەو وێنە زەینیانەی
كە لە یادەوەری تاكدا دروس���ت دەبن ،وێنەیەكی واقیعی بن و
رەنگدانەوەی رەهەندی مرۆیی بێت.
ل���ە كتێب���ی (بەرپرس���یاری بەرزكردن���ەوەی پێ���وەرەكان)
هوگێرتسی مۆنتگری ئەكادیمی ئەمریكی دەڵێت «كاتیك میدیا
ئاگاداری خەڵكی كردەوە كە پارێزگاری لە تایبەتمەندییەكانیان
بكەن و بەها كەلتووری و ئیتنیەكانیان لە بەرچاو بگرن ،ئەوە
نی���وەی بەرپرس���یاریە ،بەاڵم نیوەكەی دیكەی بەرپرس���یاری،
دەربڕین���ی بەرپرس���یاریەتی خەڵك���ە ،ل���ە بەرامب���ەر ماددەی
باڵوكراوە ،نابێت ئەوەی لە میدیا وەریدەگرن وەك ژەمە خۆراك
تەماشای بكەن ،بەڵكو دەبێ خۆیان بەر لە پەسەندكردن بیری
لێبكەنەوە و زانیارییەكان هەڵبسەنگێنن ،چونكە وێنە زەینیەكان
ئەو زانیارییانە دروس���ت دەكەن» بیركردنەوەكانی (رۆبەرت
رای) لە كتێبی (بەرپرس���یاریەتی رۆژنامەكان) جەخت لەسەر
هەمان بنەما دەكاتەوە و وردبینی و راس���تگۆیی و بابەتیبوون
لە گواستنەوەی ئەو زانیارییانە بە بنەما دەگرێت.
لەوانەیە ئەو حەوت بنەما س���ەرەكیەی كە (دینس ماكویل)
ب���ۆ تیۆری بەرپرس���یاریەتی كۆمەاڵیەتی خس���تویەتیە ڕوو لە
هەموویان رۆش���نتر بێت ،بە تایبەت لە یەك لەو بنەمایانەدا بە
رۆشنی پرسی كەمینەكان و بەرپرسیاریەتی میدیا دیاریدەكات
و دەڵێ���ت «دەبێت میدیا خۆی لە باڵوكردنەوەی هەر ش���تێك
ببوێ���رێ ك���ە س���ەرەنجام ب���ەرەو ت���اوان ئاراس���تەی دەكات،
یاخود ب���ەرەو توندوتیژی و ئ���اژاوەی كۆمەاڵیەتی ،یاخود لە
ئاراستەكردنی هەر تۆمەت و ئیهانەیەك بۆ كەمینە»
بەم پێودانگەش ماكوی���ل ئیهانەكردن بە كەمینەكان لەگەڵ
هاندان بۆ توندوتیژی و ئاراستەكردنی خەڵك بۆ تاوان یەكسان
دەكات ،ئەمەش وەك جەوهەریترین خاڵ و بناغەی ئەم تیۆرە
دەرهەق بە كەمینەكان یان گەالنی دی دەشێت لێكبدرێتەوە.
ئەو میكانیزمە مۆراڵیەی ئەم تیۆرە لەسەر میدیای داناوە و
ئەو چوارچێوەش لە بنەماو و بەرپرسیاری بە پلەی یەكەم لە
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خزمەت جیاوازییەكاندایە و میدیا ناچاردەكات لە چوارچێوەی
ئ���ەو بەرپرس���یارییەی هێڵەكان���ی ب���ۆ كێش���اوە ل���ە رێگ���ەی
پەیامەكانییەوە هۆشیاری یەكتر قەبووڵكردن و كەلتوری پێكەوە
ژیان و هەڵكردن جێگەی ،كەلتووری رەتكردنەوە بگرێتەوە و
كۆتایی بە پرۆس���ەی بەرهەمهێنانی وێنە زەینییە ترسناكەكان
بێنێ ،لەمەش���دا سەرەنجام براوە خودی مرۆڤ خۆی دەبێت،
ب���ێ ئەوەی جیاوازییە ئەتنی و ئایدولۆژی و ژینگەییەكان ببنە
بەربەست .كەواتە ئەگەر لە تیۆری دەسەاڵتدا كەمەنەتەوەكان
پەراوێزخراب���ن و زۆرج���ار س���ەركوتیش كراب���ن و لە تیۆری
ئازادیش���دا زی���ادەڕەوی لە مامەڵەكردن لەگ���ەڵ نەتەوەكان بە
ه���ۆی ئازادی رەه���اوە هەندێك جار وێنەكەیانی ش���ێواندبێت
ئەوا لە تیۆری بەرپرس���یاریەتی كۆمەاڵیەتیدا رۆژنامەنوس���ی
پەیوەس���ت دەكرێت بە بەرسیاریەتیەوە لە مامەڵەكردن لەگەڵ
كەمینەكان و رێی ئیهانەكردن و ناش���یرینكردنی كەمینەكان بە
هیچ شێوەیەك نادرێ و وەك تاوان ئەژمار دەكرێت.
ئ���ەوەی پەیوەستیش���ە بەپرس���ی كەمین���ە و گەالن���ی دیكە
لە تیۆری سۆسیالیس���تیدا ،ئەوا دەش���ێت لە نێ���وان تیڕوانینی
تیۆرییانەی ماركسیزم و دەرەنجامە پراكتیكیەكانی دەوڵەتانی
سۆسیالیس���تی سەرەنجام لە راستینەی مامەڵەكە تێبگەین .كە
ئای���ا پرس���ی كەمینەكان ت���ا چەند لە فەلس���ەفە و ئایدولوژیای
ماركس���یزم ــ���ـ لینیزمدا جێی گرتووە؟ ئایا ب���وون و جێگرتنی
ئەم چەمكە پەیوەستە بە باوەڕبوون بە مافی كەمینەكان وەك
ئامانجێكی بااڵ ،یاخود تەنیا بەكارهێنانی بووە بۆ رتوشكردنی
رواڵ���ەت و خۆوێناكردن وەك بەرەیەك���ی میهرەبان بۆ دونیا
و بەكارهێن���ان و مەس���تكردنی كەمین���ەكان؟ یاخ���ود دەش���ێ
پرس���یار بكرێ كە ئای���ا دەرەنجامەكانی كۆتای���ی و داڕوخان
و جیابون���ەوەی گ���ەالن ،رەنگدان���ەوەی بەكارهێنانی كەمینە و
سەرمەس���تكردنی ژێر دەس���تەكانە ،یاخود مۆدیل���ی دووبارە
س���ەرهەڵدانەوەی دەوڵەتی نەت���ەوە و كاریگەریی هەژموونی
س���ەرمایەدارییە ب���ۆ پەرتكردن و بچوككردنەوی پاش���ماوەی
دەوڵەتان���ی سۆسیالیس���تی .لە نێوان دروش���م و ئایدۆلوژیای
تی���ۆری و دەرەنجام���ە مەیدانیی���ەكان ،حەقیق���ەت لەوەدایە كە
لۆژیكی مامەڵەی سۆسیالیس���تەكان لەگ���ەڵ كەمینە و گەالنی
دیكەدا ،لۆژیكیكی شكستخوادووە.
لینین لە گوڤاری (هیراڵد) دەنوسێت «خەباتی ئێمە ،خەباتی
دەستگرتن و پشتیوانی كەمینەكانە ،بە تەناوزل و لیبوردەییەوە
مامەڵەی���ان لەگەڵ دەكەی���ن ،ئەمەش هۆكارێك���ی بنەڕەتییە لە
خەبات���ی یەكخس���تن و یەكگرتنی پرۆلیتاریا» ،ئ���ەم گوتەیەی
لینی���ن ئەگەر بە دیوێكدا رەنگدانەوەی باوەڕی سۆسیالیس���تی
بێ بەپرسی كەمینەكان و خەباتكردن لە پێناو ئەواندا ،ئەوا بە
دیوەكەی دیكەدا تەماشاكردنیەتی وەك پرسێكی بەستراوە بە

لە تیۆری بەرپرسیاریەتی
كۆمەاڵیەتیدا رۆژنامەنوسی
پ���ەی���وەس���ت دەك����رێ����ت بە
ب���ەرس���ی���اری���ەت���ی���ەوە لە
م����ام����ەڵ����ەك����ردن ل���ەگ���ەڵ
كەمینەكان و رێی ئیهانەكردن
و ناشیرینكردنی كەمینەكان
بە هیچ شێوەیەك نادرێ و
وەك تاوان ئەژمار دەكرێت.
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دوای كەوتن���ی یەكێت���ی
س���وڤیەت و پرۆس���ترۆیكا
زۆربەی گەالنی ژێردەس���تی
یەكێتی سۆڤیەت و دەوڵەتانی
دیك���ەی سۆسیالیس���تی نەك
ه���ەر جیابون���ەوە ،بەڵك���و
سەرلەبەری سیستمی سیاسی
و سیاس���ەتی میدیایش���یان
گۆڕی.
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خەباتی چینایەتی و تێكەڵكردنی بە شۆڕش���ی پرۆلیتاریا ،ئەوە
جگە لەوەی رادەی بەرپرس���یاریەتی سیستەمی سۆسیالیستی
و دەوڵەتی ناوەندی لە بەرامبەر كەمینەكان دیاری نەكراوە.
ل���ە ب���اری میدی���ا ئەو تی���ۆرە لەگەڵ ل���ە دایكبوون���ی بیری
سۆسیالیستی لە دایك دەبێت و هێڵ و ئاراستەكانی كاركردنی
ل���ە الی���ەن دەوڵەت و حزب���ەوە بۆ دیاری دەك���رێ .واتا رۆڵی
میدیا وەك رۆڵی كۆی ئۆرگانەكانی دیكە لە الیەن دەوڵەتەوە
دیاری دەكرێ ،رەنگە دی���دی ماركس رەنگدانەوەی تەواوەتی
ش���وێنی میدیا و پەیوەس���تی بێت بە دەوڵەتەوە ،كاتێك دەڵێت
«وەزیفەی هۆكانی راگەیاندن لە كۆمەڵگایەكی سۆسیالستیدا،
هەمان وەزیفەی ئورگانەكانی دیكەی حوكمڕانین ،بە ئامانجی
فراوانكردنی سیس���تەمی سۆسیالیستی میدیای سۆسیالیستی
پێویس���تە ئەوەن���دەی ب���ە دوای باڵوكردن���ەوەی سیاس���ەت و
هۆش���یاری سۆسیالیس���تەوەبن ،ئەوەندە ب���ە دوای گەڕان لە
راستییەوە نەبن».
بەم پێیە و لە ژێر رۆش���نایی بیری سۆسیالیس���تی كەمینە
نەتەوەییەكان و گەالنی ژێردەس���ت وەك بەشێكی دانەبڕاو لە
خەبات���ی چینایەت���ی و پرۆلیتاریا جێدەگرن و بەشێكیش���ن لە
بەدیهێنانی دیكتاتوری پرۆلیتاریا .ئەوە لە كاتێكدا بنەمای مافی
چارەن���ووس و ئازادی جیابوونەوە و پێكهێنانی دەوڵەت وەك
بنەڕەتیك لە بیری ماركسیزمدا شوێن دەگرێ و لە سیاسەتی
دەرەوەی یەكێتی سۆڤیەت و دەوڵەتانی دیكەی سۆسیالیستی
بە ئاراستەی دەوڵەتانی دیكەدا رەنگیداوەتەوە.
ئەگەر ئەم پرەنس���یبانە بۆ میدیای سۆسیالیس���تی راس���ت
بێ���ت ،ئ���ەوا ئەم ئەزموونە شكس���تی خ���واردووە ،ب���ە تایبەت
كە دوای كەوتنی یەكێتی س���وڤیەت و پرۆس���ترۆیكا زۆربەی
گەالن���ی ژێردەس���تی یەكێتی س���ۆڤیەت و دەوڵەتان���ی دیكەی
سۆسیالیس���تی ن���ەك ه���ەر جیابون���ەوە ،بەڵكو س���ەرلەبەری
سیس���تمی سیاس���ی و سیاس���ەتی میدیایش���یان گ���ۆڕی .كەوا
بێ���ت ئەم دەرەنجامە ل���ە دوو گریمانە بەدەر نییە ،یان میدیای
سۆسیالیس���تی لە تەوزیفكردنی ئ���ەم بنەمایانە كورتیهێناوە و
شكس���تی خواردووە ،یان لە بنەڕەت���ەوە ئەم بنەمایانە جگە لە
خەون و وەهمێكی گەالنی بندەس���ت و سیاس���ەتی راوكردنی
كەمینەكان چی دیكە نەبووە.
پەیوەس���تكردنی هۆكان���ی میدی���ا ب���ە پرس���ی م���رۆڤ و
بەرزكردنەوەی ئاس���تی بەرپرس���یاریەتی راگەیاندن تا ئاستی
مەس���ەلە جیهانییەكان ،دیوێكی گرنگی تیۆری بەرپرسیاریەتی
جیهانییە ،كە ئامانجی بااڵی بەش���داری پێكردنی پۆزەتیڤانەی
میدیای���ە لە ش���ەڕی مانەوەی م���رۆڤ و پاراس���تنی جیهان و
كۆمەڵگەی مرۆیی لەو مەترس���یانەی كە بەردەوام هەڕەشە لە
مرۆڤ دەكەن.
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پێش���كەوتنی زانس���تی و گەش���ە تەكنەلۆژییەكان ئەگەر بە
دیوێك���دا ب���ۆ خزمەتی م���رۆڤ و ئاس���ودەیی مرۆڤایەتی بێت،
ئەوە بە دیوێكی دیكەدا بەهێزبوونی تەوژمی هەڕەش���ەكان و
زاڵبوونی لۆژیكی بەكارهێنانی هێزە زەبەالحەكانە .واتا جیهان
لەب���ەردەم هێز گەلێكدایە ،كە ئ���ەو هێزانە لەپێناو بەرژەوەندی
ئابوری و پاوانخوازی سیاس���ی كۆی ئ���ەو چەكە تەكنولۆژیە
ترس���ناكانەی لە بەردەس���تیانە دەش���ێت بەكاربخەن ،راگرتنی
ئەم ش���ەپۆلی هەڕەشە ترسناكەش ،بە بەرزكردنەوەی ئاستی
كاریگ���ەری ریكخ���راوە نێودوڵەتی���ەكان و بەرزكردن���ەوەی
میدیای دەوڵەتان بۆ ئاس���تی بەرپرس���یاریەتی جیهانی دەبێت
لەپێناو دروس���تكردنی رای گشتی جیهانی .ئەگەرچی ئیرادەی
شەرانگێزی دەوڵەتان زۆر لەوە بەهێزترە رای گشتی جیهانی
توانای وەس���تاندنی هەبێ و مرۆڤایەتی���ش زۆر لەوە پەرتترە
توانای گشت بوونی راكانی هەبێت.
لەم دۆخە ترسناكەدا ،كە جارێكی دیكە لەتەك هەڕەشەكان
چەم���ك گەلێك���ی گەردوون���ی وەك ئ���ازادی و برایەت���ی و
بەرپرس���یاریەتی و س���ڕینەوەی جیاوازیی���ەكان هاتوون���ەوە
ئارا ،تی���ۆری بەرپرس���یاریەتی جیهانی میدی���ا وەك ریگایەك
لە رێگاكانی دورخس���تنەوەی هەڕەشەكان سەریهەڵداوەتەوە،
كە لەتەك بەرزبوونەوەی ئاس���تی بەرپرسیاریەتیەكەی میدیا
بۆ ئاس���تی جیهان���ی ،لە ریگەی بەڵگەنامە و یاس���اكانی بواری
میدی���ا جۆریك ل���ە چوارچێوە بۆ مامەڵەی میدی���ا دیاریكراوە،
بە واتایەكی دیكە پرۆس���ەی داڕشتنی ئەو بەرپرسیاریەتیە لە
چوارچێ���وەی پەیماننامەی ئیتیكی رۆژنامەوانی و یاس���اكانی
راگەیاندن���دا ریكخراوە و ئەمەش بۆ ئ���ەوەی چوارچێوەیەكی
ت���ا رادەیەك یاس���ایی ببەخش���ێتە رەفت���اری دەزگا راگەیاندنە
جیهانییەكان.
هەڵوەس���تەكردنی ئەم تیۆرە لە بواری راگەیاندن لەس���ەر
پرس���ی مرۆڤ و س���ڕینەوە و كۆتاییهێنان بە جیاوازیە ئیتنی
و رەگەزی و دینییەكان ،لە ئێس���تادا پێویستیەكی جیهانییە ،بە
تایبەت كە دابەش���بوونی شوناس���ەكان لەسەر ئاستی جیهانی
و بگ���رە لە ئاس���تی ناوخ���ۆی دەوڵەتانی���ش ،دابەش���بوونیكی
ستوونیەو جیاوازییە ئیتنیی و رەگەزی و دینی و مەزهەبیەكان
وەك فاكتەریك���ی ناس���ەقامگیری سیاس���ی و دۆخ���ی جیهانی
س���ەریهەڵداوە و شەڕ و جەنگی ترسناكیش وەك دەرەنجام و
ئەگ���ەری كۆتایی ئەم جیاوازیانە وەك ئەگەرێكی چاوەڕێكراو
مەزەن���دە دەكرێ���ت ،میدی���اش بەه���ۆی قووڵكردن���ەوەی ئ���ەو
جیاوازیان���ە و بیركردن���ەوەی لۆكاڵیان���ە ن���ەك ه���ەر توان���ای
وەاڵمدان���ەوەی پێویس���تیەكانی قۆناغەكەی نیی���ە ،بەڵكو خۆی
بەشێكە یا كاراكتەرێكە لە پرۆسەی دابەشكردنی جیهان لەسەر
بنەمای شوناسە ستوونییەكان ،لە بەرامبەر ئەم مەترسیانە و

پێش���كەوتنی زانس���تی و
گەشە تەكنەلۆژییەكان ئەگەر
بە دیوێكدا بۆ خزمەتی مرۆڤ
و ئاس���ودەیی مرۆڤایەت���ی
بێ���ت ،ئ���ەوە ب���ە دیوێك���ی
دیكەدا بەهێزبوونی تەوژمی
هەڕەش���ەكان و زاڵبوون���ی
لۆژیك���ی بەكارهێنانی هێزە
زەبەالحەكانە.
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خەمساردی و لۆكاڵیبوونی گووتاری میدیای
جیهان���ی و غیاب���ی بەرپرس���یاریەتی ئ���ەوەی
وەك پێویس���تییەك خۆی دەس���ەپێنێ ،تیۆری
بەرپرسیاریەتی جیهانییە ،وەك چوارچێوەیەك
ك���ە توانای داڕش���تنەوەی ئ���ەرك و وەزیفەی
میدیای لە بەرامبەر پرسە جیهانییەكان هەیە.
پرس���ی كەمینەكان بە پێی سروش���تی ئەم
تی���ۆرە ،وەك پرس���ێكی هەس���تیار مامەڵ���ەی
لەگەڵ دەكرێت ،ئەو كێش���ە چ لە چوارچێوەی
ئاش���تكردنەوەی جیهان و گەالنی ناكۆك و چ
وەك كەمینەش مامەڵەی لەگەڵ دەكات ،ریشەی
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ئ���ەو پرەنس���یبانەی ب���ە هۆیەوە مامەڵەش���ی
پێ���دەكات ل���ە ریكەوتننام���ە نێودەوڵەتی���ەكان
و پەیماننامەكان���ی تایب���ەت ب���ە نەت���ەوە
یەكگرتووەكان و ریكخراوە نێودەوڵەتیەكانەوە
وەردەگرێت .كەواتە سروشتی مامەڵەی میدیا
لە س���ایەی تی���ۆری بەرپرس���یاریەتی جیهانی
لەگەڵ كەمینەكان ،سروشتێكی مرۆییە ،بەاڵم
ئاخۆ میدیای كوردی كام���ە تیۆریای كردۆتە
پۆشاكی خۆی ،ئەمە پرسیارێكە دۆسییەكە لە
ژمارەكانی داهاتووی وەاڵمی دەداتەوە.

تیۆرەكانی راگەیاندنی سیاسی...

تیۆرەكانی راگەیاندنی سیاسیی
د.حەبیب كەركووكی

یەكەم:
تیۆری بۆشایی زانین :Knowledge Gap
مێژووی تیۆری بۆشایی زانین دەگەڕێتەوە
ب���ۆ پێش���نیاری (تیچین���ۆر) و (ئۆاڵی���ن)
مامۆس���تایانی زانكۆی مینیس���ۆتا لە ویالیەتە
یەكگرتووەكان���ی ئەمری���كا ،كە ب���ۆ یەكەمجار
پێشبینییان كرد هەموو تاكەكانی ناو كومەڵگا،
وەكو یەك زانیاری بەدەس���ت ناهێنن ،چونكە
هەرچەندە ئاس���تی زانس���تی و رۆش���نبیرییان
ب���ەرز بێت ،ئەوەن���دە زیاتر س���وود لە پەیامە
زانس���تی و رۆش���نبیرییەكانی دەزگاكان���ی
راگەیاندن وەرناگرن.
ئەو جیاوازییە لەنێوان تاكەكانی كۆمەڵگادا،
لەئاس���تی زانستی و رۆشنبیرییەوە دابەشیان
دەكات بۆ دوو كۆمەڵ:
 تاكەكانی كۆمەڵگا كە ئاس���تی رۆش���نبیریانبەرزە.
 تاكەكانی كۆمەڵگا كە ئاس���تی رۆش���نبیریاننزمە.
كۆمەڵ���ی یەك���ەم زیات���ر ل���ەو پەیامان���ە
س���وودمەند دەبێ كە لە دەزگاكانی راگەیاندن

*

دەگوازرێتەوە ،بەپێچەوانەی گرووپی دووەم
ك���ە كەمترە ،بەه���ۆی تێنەگەیش���تنی زۆربەی
پەیام���ەكان ،بۆی���ە كۆمەڵ���ی یەك���ەم ئاس���تی
بەرزت���ر دەبێ ،بەاڵم ئاس���تی كۆمەڵی دووەم
بە هەم���ان رێژە بەرز ناب���ێ .هەروەها یەكەم
كۆمەڵ بەردەوام لە گەڕاندان بۆ زانیاری نوێ،
چونكە رۆش���نبیران ب���ەردەوام وەك خۆراك
پێویس���تیان ب���ە زانیاریی���ە ،هەرچ���ی كۆمەڵی
دووەمە تووش���ی دڵەڕاوكێی بەدەس���تهێنانی
زانی���اری نابێ ،چونكە وەك���و خەوتوو وان و
كاتێك هەس���ت بە نەبوونی زانی���اری دەكەن،
تووشی دڵەراوكێ نابن.
گریمانەكانی تیۆرەكە:
 ئ���ەو زانیاریان���ەی دەزگاكان���ی راگەیان���دنب���ۆ خەڵ���ك دەیگوازن���ەوە ،بۆش���ایی لەنێوان
كەسەكان دروست دەكات.
 ئ���ەو كەس���انەی رۆش���نبیرن زیاتر س���وودلە زانیاریی���ەكان وەردەگرن ،ب���ەاڵم ئەوانەی
رۆش���نبیر نین (نەخوێندەوارن) یاخود ئاستی
رۆش���نبیرییان نزم���ە ،س���وود ل���ە زۆرب���ەی
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زانیارییەكان وەرناگرن.

ل�������ە ب����ان����گ����ەش����ەی
ه���ەڵ���ب���ژاردن���دا پەیامی
دەزگ���اك���ان���ی راگەیاندن
تەنیا پڕوپاگەندە نییە،
بەڵكو ه��ەن��دێ پ��ەی��ام بۆ
ئامانجی هۆشیاركردنەوەی
دەن��گ��دەرەك��ان��ی��ش پەخش
دەكرێ.

ئەو فاكتەرانەی كاریگەریان لە بەدیهێنانی بۆش���ایی زانین
هەیە:
 ج���ۆری باب���ەت :توێژین���ەوەكان ئام���اژە بەوە دەك���ەن ،ئەوبۆشاییە زیاتر لە بابەتە زانستییەكاندا سەرهەڵدەدات.
 ج���ۆری ئام���راز( :تیچین���ۆر) ئام���اژە ب���ە رۆڵ���ی رۆژنامەوگۆڤار دەكات لە دروس���تبوونی بۆش���ایی زانین ،چونكە تەنها
خوێندەوارەكان لەو دوو ئامرازانە سوودمەند دەبن.
 رێژەی بایەخدان :كەسەكان لە رێژەی بایەخدان بە بابەتەكانجی���اوازن ،هەرچەندە بابەتەكان ل���ە نێوان خەڵكێكی زۆر جێی
بایەخ بن ،بۆشاییەكە كەم دەبێتەوە ،بەاڵم ئەگەر بایەخدان بەو
بابەت���ە تەنها لەالیەن خەڵكێكی كەمەوە بێت ،ئەوا بۆش���اییەكە
زیاد دەكات.
 ئاس���تی زانین :ئەو بۆش���اییە كاتێك روودەدات كە زانیاریخەڵك لەس���ەر ئەو بابەتانە یەكس���ان نەبێ ،واتە رێژەیەك لە
تاكەكان زانی���اری زۆر پێیەو رێژەیەكیتر زانیاری كەمی پێیە،
بەاڵم دوو جۆرە زانین هەیە ،زانینی قووڵ و زانینی رووكەش،
جۆری یەكەمیان تەنها الی ئەو كەس���انە دەبێ كە رۆشنبیرن،
بەاڵم جۆری دووەم الی خەڵكی سادەیە.
تیۆری بۆش���ایی زانین پەیوەندی بە راگەیاندنی سیاس���ی
Political Communicationی���ەوە هەیە ،بەتایبەت لەكاتی
هەڵبژاردنەكان���دا ،چونكە لە بانگەش���ەی هەڵبژاردن���دا پەیامی
دەزگاكان���ی راگەیاندن تەنی���ا پڕوپاگەندە نیی���ە ،بەڵكو هەندێ
پەیام بۆ ئامانجی هۆش���یاركردنەوەی دەنگدەرەكانیش پەخش
دەكرێ ،وەكو :چۆنێتی دەنگدان ،روونكردنەوەی فەلس���ەفەی
مافی دەنگدان ،جۆرەكانی بەشداریكردن لە هەڵبژاردن ،چۆنێتی
دیاریكردن���ی نوێن���ەر ،ئەژماركردنی رێ���ژەی دەنگەكان ،جگە
لەوە دەیان زانیاری س���ەبارەت بە دروس���تكردنی حكومەت و
پەرلەمان و رۆڵی حزبەكان لە هاندانی خەڵك بۆ بەشداریكردنی
سیاس���ی .بۆی���ە تاكەكانی ناو كۆمەڵگا كە ئاس���تی زانس���تی و
رۆش���نبیریان بەرزە ،لە پرۆسەی هۆشیاركردنەوەی كۆمەڵگا
س���وودمەند دەبن و نوێنەرانی گونجاوی خۆیان هەڵدەبژێرن،
بەاڵم ئەو تاكانەی ئاس���تی رۆش���نبیریان نزم���ە ،بە رێژەیەكی
ك���ەم ل���ە پرۆس���ەی هۆش���یاریكردنەوەدا س���وودمەند دەبن،
بۆی���ە زۆرجار لە هەڵبژاردن���دا دەكەونە ژێر باری كاریگەریی
سۆزەوە.
دووەم:
تیۆری پاسەوانی دەرگا :Gate Keeper
(كێرت لیوین) یەكەم كەس بوو چەمكی (پاسەوانی دەرگا)
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ی بۆ وەس���فكردنی هاوسەرەكەی و دایكی بەكارهێنا ،كە تاكە
كەس بوون بڕیار بدەن س���ەبارەت بە جۆری ئەو خواردنەی
خێزانەك���ەی بیخوات .كێ���رت دەڵێ :بابەتەكان���ی راگەیاندن لە
ئامادەكردنیان بۆ باڵوكردنەوە ،بە كۆمەڵێك فلتەردا تێ دەپەڕن،
پاس���ەوان ئەو كەس���ەیە كە رێگە دەدات بەوەی دەیەوێ بێتە
ژوورەوە یاخود بڕواتە دەرەوە ،لە شوینێكی دیاریكراودا.
ل���ە پەنجاكانی س���ەدەی رابردوو (برێد ،كارتەر ،س���تارك،
جیب���ر ،ج���اد ،وای���ت) كۆمەڵێ���ك توێژینەوەیان ئەنجام���دا ،بۆ
دیاریكردنی الیەنە س���ەرەكییەكانی پاسەوانی دەرگا ،لەرێگەی
لێكۆڵینەوەی ژووری هەواڵ بۆ دەزگاكانی راگەیاندن و رۆڵی
راگەیاندن���كارەكان لە رێپێ���دان بەو هەوااڵنە ك���ە باڵو بێتەوە
یاخود باڵو نەبێتەوە.
(دێڤی���د بەرل���ۆ) كۆمەڵێك مەرجی دیاری ك���رد كە دەبێ لە
نێ���رەردا هەبێ ،لەوان���ە :تواناو لێهاتوویی گەیان���دن :خوێندن،
بیستن ،بینین ،نووسین ،قسەكردن و توانای بیركردنەوە.
ئاراس���تەكانی نێرەر ،بریتییە لە سێ ئاراستە :ئاراستەیەك
س���ەبارەت ب���ە خۆی ،ئاراس���تەیەك س���ەبارەت ب���ە بابەتەكە،
هەروەها ئاراستەیەك سەبارەت بە جەماوەر.
ئاستی زانینی نێرەرو پسپۆریبوونی لە بابەتەكەدا ،شوێنی
نێرەر لە سیس���تەمی راگەیاندندا دەگرێتەوە .بەاڵم (ئەلكس���س
تان) سێ هۆكاری دیاری كرد بۆئەوەی كاریگەریی نێرەر زیاتر
بێ( :راس���تگۆیی ،سەرنجراكێشی ،دەسەاڵت) .ئەم توێژینەوانە
جەختی���ان لەس���ەر ئەوە ك���ردەوە ،پەیام���ە جەماوەرییەكان تا
دەگاتە وەرگر كۆمەڵێك قۆناغ دەبڕێ.
ئ���ەو هۆكاران���ەی كاریگەرییان لەس���ەر پاس���ەوانی دەرگا
هەیە:
 .1پێوەرەكانی كۆمەڵگاو بەهاو نەریتەكانی:
سیس���تەمی كۆمەاڵیەتی ك���ە دەزگاكانی راگەیان���دن تیایدا
كار دەك���ەن ،لەچوارچێ���وەی هۆكارێك���ی س���ەرەكییە ،چونكە
هەر سیس���تەمێك كۆمەڵێ بەهاو دابونەریت دەگرێتەخۆ ،بۆیە
راگەیاندن���كار هەن���دێ رووداوو بابەت باڵو ناكات���ەوە ،لەبەر
ئەوەی لەكەڵ بەهاكانی ئەم سیستەمەدا ناگونجێت.
 .2پێ���وەرە خۆیی���ەكان كە پەیوەس���تە بە گەش���ەپێدانی كۆمەاڵیەتی و
فێركردن:
تایبەتمەندییە كەسییەكانی راگەیاندنكاران رۆڵێكی سەرەكی
دەبین���ن لە مومارەس���ەكردنی رۆڵی پاس���ەوانی دەرگا ،وەكو:
رەگ���ەز ،تەمەن ،داه���ات ،چینی كۆمەاڵیەتی ،ئاس���تی زانیاری،
الیەنگری فیكری هەروەها هەستكردن بە خۆكردن.

ئاس���تی زانین���ی نێرەرو
پسپۆریبوونی لە بابەتەكەدا،
ش���وێنی نێرەر لە سیستەمی
راگەیاندن���دا دەگرێت���ەوە.
بەاڵم (ئەلكس���س تان) سێ
هۆكاری دیاری كرد بۆئەوەی
كاریگەریی نێرەر زیاتر بێ:
(راستگۆیی ،سەرنجراكێشی،
دەسەاڵت).
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 .3پێوەرە پیشەییەكان:
ل���ە هەموو دەزگاكان���ی راگەیاندندا ،راگەیاندنكار تووش���ی
فشار دەبێ ،كە كاریگەریی لەسەر كارەكەی دەبێ ،لەوانە:
أ .سیاسەتی راگەیاندنی دەزگاكە :دوو جۆر فشار دەگرێتەخۆ،
یەكەمی���ان ناوخۆیی���ە وەك���و سیس���تەمی ئی���داری ،فش���اری
بەرهەمهێن���ان .دووەمی���ان دەرەكیی���ە وەكو بوون���ی دەزگای
ركابەر.
ب .س���ەرچاوەكانی هەواڵ :زۆربەی توێژینەوە زانس���تییەكان
ئاماژەیان بەوە داوە ،كە راگەیاندنكار ناتوانێ لە سەرچاوەكانی
ه���ەواڵ بێالیەن بێت ،بۆیە كاریگەریی س���ەرچاوەكانی هەواڵ
لەسەر بەهاكانی هەواڵ لەم خااڵنەدا دیاری دەكرێ:
 ئاژانس���ەكانی هەواڵ س���ەرنجی زۆربەی راگەیاندنكاران بۆهەندێ بابەت رادەكێشێت.
 ئاژانس���ەكانی هەواڵ كاریگەرییان لەس���ەر هەڵس���ەنگاندنیبەرپرسی بەشەكان (الپەڕەكان) بۆ پەیامنێرەكانیان هەیە.
 ئاژانس���ەكانی ه���ەواڵ كاریگەریی���ان لەس���ەر دابەش���كردنیپەیامنێرەكان لەالیەن دەزگاكانی راگەیاندنەوە هەیە.
ج .پەیوەندی كارو فش���ار :توێژەرەكان كۆكن لەس���ەر ئەوەی
پەیوەندی كار كاریگەریی لەس���ەر راگەیاندنكاران هەیە ،بۆیە
دابەش دەبنە سەر چەند كۆمەڵێك كە پەیوەندییەك لەنێوانیاندا
دروس���ت دەب���ێ ،ناوی پەیوەندی س���ەرەتاییە ،بۆی���ە تەنانەت
مامەڵەكردن���ی لەگەڵ جیهانی دەرەكی لەڕێگەی هەس���تكردنی
بەكۆمەڵ دەبێت.

كۆك���ن
توێ���ژەرەكان
لەس���ەر ئ���ەوەی پەیوەن���دی
كار كاریگەری���ی لەس���ەر
راگەیاندنكاران هەیە ،بۆیە
داب���ەش دەبنە س���ەر چەند
كۆمەڵێك كە پەیوەندییەك
لەنێوانیاندا دروس���ت دەبێ،
ناوی پەیوەندی سەرەتاییە.

 .4پێوەری جەماوەر:
(ئیس���ێل و دی سۆالو شۆلمان) هەر سێ توێژەری بواری
راگەیاندن دەڵێن :جەماوەر كاریگەری بەسەر راگەیاندنكارانەوە
هەی���ە ،هەروەها ئ���ەو پەیامانەی راگەیاندن���كار دەیگوازێتەوە،
تاڕادەیەك پێش���بینی دەنگدانەوەك���ەی دەكات و وێنەی هزری
راگەیاندنكاران لەس���ەر جەماوەر كاریگەریی لەس���ەر جۆری
هەواڵەكان هەیە.
تیۆری پاسەوانی دەرگا لەچەند الیەنێكدا پەیوەندی لەگەڵ
راگەیاندنی سیاسی هەیە ،چونكە پاسەوانی دەرگا ئەو بابەتانە
باڵودەكاتەوە كە لەگەڵ سیاسەتی دەزگاكە یەكدەگرێتەوە.
سییەم:
تیۆری ئەجیندا سیتینگ :Agenda Setting
ئەم تیۆرە باس لە كاریگەریی ئامرازەكانی راگەیاندن لەسەر
جەماوەر دەكات ،لەڕێگەی پەخش���كردنی زانیاری س���ەبارەت
ب���ەو رووداوانەی الی جەماوەری ئەو ئامرازانە جێی بایەخن.
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ئەجیندا س���یتینگ لەساڵی  1972وەك تیۆر لەالیەن ماكۆمبس
 McCombsو دۆناڵد ش���ۆ  D. Showسەریهەڵدا ،هەروەها
لەس���اڵی  1973لەالی���ەن فانكهۆس���ەرG. R. Fankhouser
بەكارهێنراوە بۆ تاقیكردنەوەی پەیوەندی نێوان رووماڵكردنی
هەواڵی و رێكخس���تنی ئەجین���دای رۆژنامەكان لەالیەك و ئەو
بابەت���ە گرنگانە كە الی جەم���اوەر جێی بایەخە لەالیەكیترەوە.
ماكۆمبس و دۆناڵد ش���ۆ لێكۆڵینەوەكەی چاپڵ هیڵ Chapel
 Hillیان سەلماند ،كە لەنێوان ئەجیندەی ئامرازەكانی راگەیاندن
و ئەجیندەكانی جەماوەر پەیوەندییەكی بەهێزی دۆزییەوە.
هەردوو توێژەر (النج و النج) دەڵین ،پڕۆسەی دروستكردنی
ئەجیندا بە شەش قۆناغدا تێدەپەڕێ:
 راگەیاندن بایەخ بە هەندێ رووداو دەدات. هەندێ لەم حاڵەتانە رووماڵكردنی زیاتری دەوێ ،بۆئەوەیجێی بایەخ بێت.
 دانانی ئەو حاڵەت و بابەتانە لە چوارچێوەیەك كە جەماوەربە ئاسانی لێی تێ بگات.
 ئەو زمانە لە راگەیاندن بەكاردەهێنرێت ،كاریگەریی لەسەربۆچوونەكانی جەماوەر دروست دەكات.
 دەزگاكان���ی راگەیان���دن پەیوەن���دی نێوان ئ���ەو رووداوانەوهەندێ هێمای الوەكی لە نەخشەی سیاسیدا دروست دەكات.
 ئەجین���دا بەخێ���را دروس���ت دەكرێ و ،خێرات���ر دەبێ ئەگەرهەندێ كەسی راستگۆ لەسەر بابەتەكە بدوێن.
ئ���ەم تیۆرە لەكاتی هەڵب���ژاردن بەتایبەتی روون دەبێتەوە،
كاتێ الیەنە سیاس���ییەكان هەوڵدەدەن ئەجیندای دەنگدەرەكان
رێك بخەن لەڕێگەی سەرنجراكێشانیان بۆ گرنگترین بابەتەكان
لە روانگەی ئەوانەوە (حزب و لیستە سیاسی و كاندیدەكان)و،
ورووژاندن���ی كومەڵێ بابەت���ی لەبیرچوو كە الی خەڵك نیمچە
ئاسایی بۆتەوە.
چوارەم:
تیۆری بەكارهێنان و تێربوون :Uses And Gratification
ئەم تیۆرە لە چلەكانی س���ەدەی رابردووەوە باس دەكرێ،
بۆئ���ەوەی بزانرێ خەڵك ئامرازەكانی راگەیاندن بۆ تێربوونی
چ ئارەزووی���ەك ل���ە ناخ���ی بەكاردەهێنێ���ت .ئ���ەم تی���ۆرە ل���ە
جەماوەری ئامرازەكانی راگەیاندن دەكۆڵێتەوە ،بەتایبەتی ئەو
تاكانە كە راگەیاندن بۆ تێركردن پێداویستییە دەروونییەكانیان
بەكاردەهێنن.
بەپێی ئەم تیۆرە «هەموو ناوڕۆكی ئامرازەكانی راگەیاندن
كاریگەریی لەس���ەر جەماوەر ناب���ێ ،بەڕادەیەك كە كۆنترۆڵی
بیركردن���ەوەو رەفتاری جەماوەر بكات ،بەڵكو جەماوەر بڕیار

تی���ۆری بەكارهێن���ان و
تێرب���وون Uses And
:Gratification
ئەم تیۆرە ل���ە چلەكانی
س���ەدەی راب���ردووەوە ب���اس
دەك���رێ ،بۆئ���ەوەی بزانرێ
ئامرازەكان���ی
خەڵ���ك
راگەیان���دن ب���ۆ تێربوون���ی
چ ئارەزووی���ەك ل���ە ناخ���ی
بەكاردەهێنێت.
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دەدات سەبارەت بە بەكارهێنانی چ ئامرازێك
دوات���ر ب���ۆ تێركردن���ی چ پێداویس���تییەكی
دەروونی».
ئ���ەو زانایانە كە لەم تیۆرەیان كۆڵیوەتەوە
هیچ پرس���یارێكیان س���ەبارەت بە كاریگەریی
ئامرازەكان���ی راگەیان���دن نەك���ردووە ،وەكو:
ئای���ا راگەیاندن كاریگەری بەس���ەر جەماوەر
دروست دەكات؟ بۆیە بەم پرسیارەیان گۆڕی:
جەماوەر چ ناوەڕۆكێك بەكاردەهێنێت؟
ئ���ەو زانایان���ە هەندێ بواری���ان دۆزییەوە،
ك���ە جەم���اوەر س���ەبارەت ب���ەوان ناوەڕۆكی
ئامرازەكانی راگەیاندن بەكار دەهێنێت:
 بەدەستهێنانی زانیاری سەبارەت بە ژینگەیكۆمەاڵیەتی.
 كات بەسەربردن. س���ازدانی گفتوگ���ۆ بۆئ���ەوەی پەیوەن���دیلەنێ���وان تاكەكان���ی كۆمەڵ���گا س���ەبارەت بەو
بابەتانە دروست بكرێت.
 پێكەوەبەس���تنی كۆمەاڵیەت���ی لەڕێگ���ەیبەستنەوەی تاكەكانی نێو كۆمەڵگا بەیەكەوە.
لەساڵی ( 1944هێرتا هێرزج) لێكۆڵینەوەیەكی
ئەنجام���دا ،بەمەبەس���تی بەدەس���تهێنانی دات���ا
سەبارەت بە هۆكارەكانی تەماشاكردنی دراما
تەلەفزیۆنیی���ەكان و لەڕێگەی بەدەس���تهێنانی

داتاكان ،تێربوونەكانی پۆڵێن كرد بۆ:

 -تێربوونی سۆز:

بایەخ بە ئازادكردنی س���ۆزو هەس���تەكان
دەدات.

 -تێربوونی دەروونی:

لەڕێگەی هەستكردن بە رازی بوون.

 -تێربوونی زانین:

لەڕێگەی وەرگرتنی زانیاری سەبارەت بە
رووداو و پرسە سیاسییەكان.
لەس���اڵی  1945بەه���ۆی مانگرتن���ی
كرێكارەكانی دابەش���كردنی رۆژنامەكان ،پێنج
رۆژنام���ەی ئەمریكای���ی لەش���اری نیوی���ۆرك
راوەس���تان ،بۆی���ە بێرلس���ۆن B. Berlson
س���ەبارەت ب���ەو بابەتان���ە لێكۆڵینەوەیەك���ی
ئەنجام���دا ،كە خوێنەر لەو ماوەیەدا چاوەڕێی
خوێندنەوەی كردووە.
لەس���اڵی  1949وۆڵف و فس���ك & Wolf
 Fiskeدیراس���ەتی بەكارهێنان���ی منداڵی���ان
كردووە ب���ۆ كۆمیدیای منداڵ و بۆ ئەم جۆرە
كۆمیدیایە سێ ئەركیان دیاری كردووە :ئەركی
فراوانكردن���ی خەیاڵ ،ئەركی پێشكەش���كردنی
نموون���ەی پاڵەوان ،هەروەها پێشكەش���كردنی
زانیاری سەبارەت بە واقیع.

* مامۆستای بەشی راگەیاندن  /كۆلێژی ئەدەبیات  /زانكۆی سەاڵحەددین  -هەولێر

سەرچاوەكان:
 .1د.محمد عبدالحميد ،نظريات االتصال واتجاهات التأثير،القاهرة،عالم الكتب.2004 ،
 .2د.عاطف عدلي العبد ،االتصال ونظرياته المعاصرة ،القاهرة ،عالم الكتب.2002 ،
 .3د.محمد سعود البشر ،االتصال السياسي ،الرياض.1999 ،
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رۆڵ و بایەخی پالندانان
لە دەزگاكانی ڕاگەیاندندا
سادق حەمەغەریب

دەزگاكان���ی راگەیاندن ل���ەم چەرخەدا ،بە
جیاوازی ئاراستەی كاركردن و جیاوازیانەوە
لە ڕووی ج���ۆرو ئەو ئەرك���ەی رایدەپەرێنن،
ل���ە هەم���وو كات زیات���ر پێویس���تیان بە پالن
وكارگێرییەكی بە هێزو زانس���تی و ئەكادیمی
یەوە هەی���ە ب���ۆ جێبەجێكردن���ی ئەركەكانیان
چونكە جیهان ئێستا رووبەڕووی گۆرانكاری
و گرفت و ڕكابەری زۆرو هەمان كات ئامانج
و داواكاری بووەتەوە ،ئامرازەكانی راگەیاندن
پێویس���تییان بە بیری نوێ و ئامانجی نوێ و
پرۆگرام���ی نوێ و ئیدارەی نوێ و پالنی نوێ
هەی���ە ،هەتاوەك���و بتوان���ن لە ئاس���ت هەرچی
باشتر راپەراندنی ئەركەكانیدا بێت لە چەرخی
راگەیاندن���ی ب���ە جیهانیبوودا.كە ب���ە چەرخی
زانیارییەكان ناسراوەو لە گرنگترین سیماكانی
ئ���ەم چەرخ���ە ل���ە دەرەنجام���ی پێش���كەوتنی
تەكنۆلۆجی���ای راگەیان���دن و پەیوەندیك���ردن
دا،دەتوانی���ن ئام���اژە بەم خااڵن���ەی خوارەوە
بكەین:
 شۆڕشی زانیارییەكان و پەیوەندیكردن. رۆش���نبیری جیهانی و سنوور بەزێن و بێسنور.
 داهێنان و پێشكەوتنی بەردەوام. -پس���پۆرێتی ورد و جۆرایەت���ی بەدیهات���ن

*

لەسەرجەم بوارەكاندا.
 گرنگیدان بە چۆنێتی بەسەر چەندێتی دا. ئالۆزبوونی پەیوەندییەكان و بوارەكان. پەرەسەندنی ئایدۆلۆژیاو بەرژەوەندییەكان. ركاب���ەری و ملمالنێ���ی س���ەخت ل���ە نێوانكۆمپانی���او دام و دەزگاكان دا لەپێن���او
مانەوەدا.
 داڕمانی خێرایی كۆمپانیاكان و هەرەسهێنانیسیستەم و بیرو ئایدۆلۆژیا الوازەكان.
 گرنگیدانی زیاتر بە كاری گروپی وسستبوونو الوازبوونی كاری تاكڕەوانە.
 چەرخی گەیشتنی خێرایە بە زانیارییەكان وخێرایی لە باڵوكردنەوەیاندا.
 گرنگی دان بە گەشەپێدانی مرۆیی.كەواتە س���ەرجەم دەزگاكان���ی راگەیاندن
پێویس���تە ب���ە لەبەرچاوگرتنی س���ەرجەم ئەو
س���یمایانەی زەمەنی نوێ و چەندین س���یماو
تایبەتمەن���دی تریش هەوڵ ب���دەن بۆ ئیدارەو
پالنێك���ی س���ەركەوتوو هەتا وەك���و بتوانن بە
ئەركی سەرەكی خۆیان رابن.
كارگێڕی و پالن و پراكتیزەكردنیان لە دام
و دەزگاكانی راگەیاندندا بە ش���ێوە زانستی و
ئەكادیمییەكەی مێژووییەكی دووری نیە،ئەویش
لەب���ەر نوێ بوونی دەزگاكان���ی راگەیاندن ،لە
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كاتێك دا كە س���یما پێشكەوتووەكانی چەرخی
راب���ردوو هەزارەی س���ێهەم دەرهاویش���تەی
گەش���ەكردنی خێ���رای ئامرازەكانی راگەیاندن
و پەیوەندیكردنن ،پێویس���تە كارگێری و پالن
وەك سەرجەم دام و دەزگا زانستییەكانی كە
لە دەزگا میدیاییەكانیش دا گرنگییەكی زۆریان
پ���ێ بدرێت لە س���ۆنگەی چەن���د لێكچوونێكی
نێوانیانەوە وەك:
 -1هەموو دەزگایەك بەوە دەناس���رێتەوە كە
چاالكییەكی دینامیكی لە نێوان بەش و پێكهاتە
جیاوازو بنەڕتییەكانیدا هەیە،كرداری كارگێڕی
و پالنیش لە دەزگا رۆژنامەوانییەكان دا وەك
چاالكیی���ەك بریتییە ل���ە پێكهاتەیەكی گەورەو
چەند رەهەند و چەندین لق و بەش���ی جیاواز،
كە پێویس���تە كارلێكێكی گ���ەورەو بەردەوامی
دینامیكی لە نێوانیان دا هەبێت.بۆیە دەزگاكانی
راگەیاندنیش پێویس���تییان بە ستراتیج و پالن
هەیە.
 -2هەم���وو دەزگای���ەك ب���ەوە دەناس���رێتەوە
ك���ە كارلێكێك���ی بەردەوام���ی لەگ���ەڵ ژینگەی
كاركردنەكەی���دا هەیەو پێویس���تی بە پالنێكی
زانستییە بۆ گونجان و كاركردن تیایدا ،دەزگا
رۆژنامەوانییەكانی���ش پێویس���تە كارلێكێك���ی
بەردەوامی���ان ل���ە گ���ەڵ ژینگ���ە جیاوازەكانی
كاركردنیاندا هەبێت وەك (سیاسی -ئابووری-
كۆمەاڵیەتی – رۆشنبیری...هتد) ،بێگومان ئەو
كارلێك���ەش كاردانەوەی لە ش���ێوازی كارایی
و كاریگ���ەری ژینگ���ە جیاوازەكان���ی كاری
دەزگاكان���ی راگەیاندندا دەبێت بوونی پالنێكی
تۆكمەش بۆ ئەو مەبەستە پێویستە.
-3گەشەكردن و پێشكەوتن،لە سیما دیارەكانی
هەم���وو دەزگایەك���ی س���ەركەوتووە،كە
سیستمێكی كارگێڕی بەهێز پەیڕەو دەكەن،وە
ب���ە فاكت���ەری س���ەرەكی جێبەجێكردن���ی
ئامانجەكانی���ان داناوە،لەبەرئ���ەوەی ك���ە
دەزگاكان���ی راگەیاندنی���ش ل���ەم چەرخ���ەدا
پێویس���تیان ب���ە گەش���ەكردن و پێش���كەوتنی
بەردەوام هەیە لەبەرئەوە پێویس���تە بەهەمان
شێوە،پەیڕەوی سیستمێكی ئیداری و پالنێكی
زانستی بكەن.
 -4ئاڵوگۆڕی زانیارییەكان لە نێوان بەشەكانی
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دام و دەزگاكان���دا زەرورەتێك���ی ئەمڕۆیی���ەو
پێویس���تە ب���ەردەوام پەیوەن���دی زانیاری���ان
بەیەك���ەوە هەبێت،ئ���ەو زەرورەت���ە ب���ۆ دام و
دەزگاكان���ی راگەیان���دن چەندی���ن بەرامب���ەرە
ل���ە كاتێكدا خودی ئامڕازەكان���ی راگەیاندن و
بەشەكانی ئەركی س���ەرەكیان باڵوكردنەوەو
گەیاندنی زانیارییە.
 -5دام ودەزگا نامیدیایی���ەكان بە گش���تی
توانایەك���ی زۆری���ان هەی���ە لە هەس���تكردن و
دەرك كردن���ی گۆڕانكاریی���ە ژینگەییەكان���ی
دەوروبەردا،ئەو س���یفەتەی كەب���ۆ دەزگاكانی
راگەیان���دن زۆر زەرورە ب���ە تایبەتی لە كاتی
كێش���ەو رووداوە چ���اوەڕوان نەكراوەكان���دا
و چۆنێت���ی هەڵس���وكەوتی دەزگاكان���ی
راگەیان���دن و راگەیاندن���كاران ل���ە گەڵی���ان
دا،لەب���ەر ئ���ەوە پالنێك���ی ف���رە رەهەن���د ك���ە
تایبەتمەندی توانای گۆڕان���كاری هەنووكەیی
و نەرمی تێ���دا رەچاوكرابێ ب���ۆ ئامڕازەكانی
راگەیان���دن زۆر پێویس���تە،هەتاوەك و توانای
رووبەڕوبوون���ەوەی ه���ەر گۆڕانكارییەكی لە
ناكاویان هەبێت.
سوودی كارگێڕی بۆ دام و دەزگاكانی راگەیاندن
هی���چ دام ودەزگایەك بە ب���ێ كارگێڕیەكی
س���ەركەوتوو ناتوانێ���ت ب���ە ئامانجەكان���ی
ب���گات ،لەو روانگەی���ەوە دەتوانی���ن ئاماژە بە
گرنگترین سوودەكانی كارگێڕی بكەین بۆ دام
ودەزگاكانی ڕاگەیاندن:
 /1دانان���ی پالنێكی س���تراتیژی بۆ دەزگاكانی
ڕاگەیان���دن و دیاریكردن���ی گرنگتری���ن ئ���ەو
ئامانجان���ەی ك���ە پێویس���تە جێبەج���ێ بكرێن
و هەروەه���ا ئ���ەو گرفتان���ەی ك���ە پێویس���تە
چارەسەریان بۆ دابنرێت.
 /2ڕێكخستنی كارو ئەرك و چاالكی سەرجەم
بەش���ەكان و دیاریكردن���ی ئ���ەرك و ماف���ی
كارمەندان و هەروەها رێكخس���تنی زانس���تی
پەیكەری دامودەزگاكان خۆیان.
 /3ئاراستەكردنی چۆنێتی كاركردنی سەرجەم
بەشەكان و جێبەجێكردنی هەنگاو بە هەنگاوی
ئەركەكان.
 /4چاودێ���ری كردنی وردی دامودەزگاكان و
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دەستنیش���انكردنی خاڵە الوازو بە هێزەكان و
هەوڵدان بۆ كاركردنی هەرچی باشترلە پێناو
نەهێشتنی خاڵە الوازەكان.
 /5هەوڵدان���ی بەردەوام بۆ بەرەوپێش���بردنی
دام���و دەزگاكان ل���ە رووی ئ���ەداو ئ���ەرك و
فەرمانەكانیان و هەروەها چۆنێتی و چەندێتی
ئەو ئەرك و مافانە.
 /6دەركردن���ی بڕی���اری گونج���او ل���ە كات و
ش���وێنی گونج���او و دیاریكردن���ی چاكتری���ن
جێگرەوە (بدیل) ،هەروەها دەركردنی بڕیاری
خێرا لە دۆزە تایبەتییەكاندا.
 /7بەهێزكردن���ی توانای رووبەرووبوونەوەی
گۆرانكاریی���ەكان و ئاراس���تەكردنی پەیام���ی
ڕاگەیاندن لە كاتی تەنگژەو رووداوەكاندا.
ستراتیژییەت چەمك و سەرهەڵدان
چەمكی س���تراتیژیەت وەك هەر چەمكێكی
ت���ری ب���واری زانس���تە مرۆییەكان پێناس���ەی
زۆرو جیاوازی بۆ كراوە ،زانایان و پسپۆرانی
ب���واری كارگێ���ری نەیانتوانیوە پێناس���ەیەكی
یەكگرت���وو و گش���تگیر بۆ دی���اری بكەن،بۆیە
پێناسە گەلێكی جیاوازی بۆ كراوە وەك.
ئالفری���د ش���اندلر جونی���وری ئەمریك���ی
(،)2007-1918ك���ە خاوەن���ی  25كتێب���ە ل���ە
بوارەكان���ی مێ���ژووی كارگێڕی و سیاس���ەت
و رۆژنامەگەری س���ەربازیدا ،لە ساڵی 1988
(ستراتیژیەت :بریتییە لە هەوڵی كۆمپانیاو دامو
دەزگا و رێكخراوەكان بۆ دیاریكردنی ئامانج
و خواس���تەكانیان بۆ زەمەنێكی درێژ خایەن،
ه���اوكات لەگ���ەڵ بەكارهێن���ان و تایبەتكردنی
توانا ماددی ومرۆییەكان بۆ ئەم مەبەستە).
هەوڵی دەزگاكان  +دیاریكردنی ئامانج +
دیاریكردنی كاتیكی درێژخایەن  +دیاریكردنی
توانای مادی ومرۆیی
زان���ای بەناوبانگ ))Phelep Selzinc
ب���ەم ش���ێوەیە س���تراتیژیەت پێناس���ە دەكات:
(س���تراتیژیەت بریتیی���ە ل���ە پ�ل�ان و چااڵك���ی
رێكخراوو دامودەزگاكان كە بە شێوەیەك رێك
دەخرێن،بتوانن هاوس���ەنگیەك لە نێوان پەیام
و ئامانج���ی دیاریكراویان���داو ئ���ەو ژینگەیەی
كاری تێدا دەكات بەرجەستە بكات).

مێژووی چەمكی ستراتیژیەت:
س���اڵی  1962زانایی بەناوبانگ (شاندلر)
وەك یەكەمی���ن زانای���ی هاوچەرخ���ی ب���واری
كارگێ���ڕی ،ل���ە كتێبێكداب���ە ن���اوی (دەس���تە
درەوش���اوەكان :شۆڕش���ی كارگێڕی لە یەكە
كاریەكان���ی ئەمریكادا)ك���ە ه���ەردوو خەاڵتی
جیهانی (پولیتزەر) و (بانكروفت) ی لەس���ەر
وەرگرت توانی چوارچێوەی تەنزیمی كۆمپانیا
زەبەلەحەكان لە ئەمریكا دیاری بكات و چوار
ج���ۆر س���تراتیژی بۆ گەش���ەو پێش���كەوتنیان
دیاری بخاتەڕوو
لە ساڵی  1965زانای بەناو بانگی بواری
كارگێڕی (جان ودورد)ی مامۆستای زانكۆی
ئش���تون لە ئەمری���كا توانی پەیوەن���دی نێوان
گۆرانكاری���ە كارگێریی���ەكان و تەكنۆلۆژی���ای
س���تراتیژییەتدا دروس���ت بكات و بەو پێیەش
رۆل و كاریگەری���ی س���تراتیژیەت زیات���ر
بەرجەستە بكات.
لەس���اڵی  1985زانای���ی بەن���او بانگ���ی
ئەمریكای���ی (ئەومای���ا) ،ل���ە كتێبێك���دا بەناوی
(بیری ستراتیژی) توانی بە شێوەیەكی زانستی
و ئەكادیمی پێناس���ەو واتای پالنی ستراتیژی
روون كاتەوە و بەیەكەم لێكۆلینەوەی زانستی
پێشكەوتوو لەو بوارەدا دێتە ئەژمار.
جۆن ئۆمپس���ون س���اڵی  1991لەبارەی
گەش���ەپێدانی هۆش���یاری س���تراتیژییەوە
توان���ی تیۆرییەك���ەی خ���ۆی بخات���ە روو
لەب���ارەی دیاریكردن���ی گۆرانكاری گش���تگیر
لەرێكخراوەكان���دا ،كەپەیوەس���ت ب���وو ب���ە
داڕش���تنەوەی س���تراتیژیەت.بە ش���ێوازێكی
نوێ لە بارەی دیاریكردنی ئاراس���تەو رێگایی
گەیشتن بە ئامانجەكان كە تیۆریەكەی تەئكید
دەكات���ەوە لەس���ەر ئ���ەوەی ك���ە ركاب���ەری و
كاركردن���ی ئەكتی���ڤ و داهێنان لە س���ێ بنەما
سەرەكییەكانی ستراتیژی سەركەوتوون.
لینش���ی ئوهامی و چەند مامۆس���تایەكی
ت���ری ب���واری كارگێڕی هەر س���اڵی  1991لە
كتێبێكدا بە ناوی (س���تراتیژییەت) ،چەند بنەما
واتایەكی نوێیان بۆ ستراتیژییەت خستەڕوو،
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تیایدا زیاتر تەركیزیان لە سەركڕیارو كااڵو نرخ بوو وەك سێ
رەگەزی سەرەكی ستراتیژییەتی سەرجەم دام و دەزگاكان.
س���اڵی  1992مامۆس���تای زانك���ۆی كالیفۆرنی���ا ل���ە
لێكۆڵینەوەیەكی���دا رەخنەی تون���دی لەكۆمپانیا فرەڕەگەزەكان
گرت كە چۆن نەیانتوانیوە ستراتیژییەتی چەرخی نوێ پەیڕەو
بكەن لەوان���ەش كۆمپانیاكانی وەك( :كۆكا كۆال -ماكدۆناڵد –
ڤۆڵكس واگن) ،بیری نوێی لە بارەی س���تراتیژییەت و پالنەوە
لە زەمەنی شۆڕشی زانیاریەكاندا خستە روو.وەك ئاڵوگۆڕی
پەیوەندی خێرا لە نێوان پێكهاتەو بەش���ەكان و كەمكردنەوەی
بڕی تێچوون تا ئەوپەڕی توانا ،بەرزكردنەوەی ئاستی كاری
زانستی و ئەكادیمی و دڵسۆزی لە راپەراندنی ئەركەكان دا.
دوات���ر زانایانی زۆر لەو بارەی���ەوە لێكۆڵینەوەیان ئەنجام
دا ت���ا ئ���ەو ڕادەیەی كە ئەمڕۆ هیچ دەزگایەك بەبێ س���تراتیژ
وپالان ناتوانێت بوونی خۆی بس���ەلمێنێت و راگەیاندنیش لەو
راستییە بەدەر نیە بۆیە دەلێین:
(س���تراتیژ و پ�ل�ان ب���ۆ دەزگاكان���ی راگەیان���دن وەك
ئێسكەپەیكەروایە بۆ لەشی مرۆڤ).

پالنی س���تراتیژی بریتی یە
ل���ە ك���رداری ئاگاداربوون���ی
بەرپرس���ان و بەرێوەب���ەران
و س���ەركردەكان لە ئامانج و
مەبەستەكانیان
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تایبەتمەندییەكانی پالنی ستراتیژی
بۆ دەزگاكانی راگەیاندن
پالن���ی س���تراتیژی بریت���ی یە ل���ە ك���رداری ئاگاداربوونی
بەرپرس���ان و بەرێوەب���ەران و س���ەركردەكان ل���ە ئامان���ج و
مەبەس���تەكانیان ودیاریكردنی ئامرازو هۆكارەكانی گەیش���تن
ب���ەو ئامانجانەو خوێندنەوەیەكی تەواو بۆ س���ەرجەم ڕەهەند
و توانا ماددی و مرۆییەكان و ڕێكخس���تن و ئاراستەكردنیان
ب���ۆ هێنانەدی ئامانجە دیاریك���راوەكان لەچوارچێوەی پالنێكی
ستراتیژیدا.
یاخود پالنی ستراتیژی ئامرازێكی كارگێرییە،بە مەبەستێكی
ئامانجدارو دیاریكراو هەرچی باش���تر ڕاپەراندنی كارەكان لە
دامودەزگاكاندا،هەروەها یەكخستنی تواناكان بۆ ئەو مەبەستە
و بە ش���ێوەیەكی زانستی و لۆژیكی بۆ بەدەستهێنانی ئامانجە
دەستنیشانكراوەكان.
تایبەتمەندییەكانی پالنی ستراتیژی
كردارێكی پالندانانی ستراتیژییە،كە چاكترین جێگرەوەیەب���ۆ چارەس���ەری كێش���ەو گرفت���ەكان دەستنیش���ان دەكات و
گونجاوتری���ن وەاڵمی ك���رداری ب���ۆ گۆرانكاریی���ەكان دیاری
دەكات.
 پالندانان���ی س���تراتیژی كردارێك���ی زانس���تی و ریكخراوەوخالێكی ئەكادیمی پەیڕەو دەكات،كە پشت بە زانیاری و داتای
ورد دەبەستێت.

رۆڵ و بایەخی پالن...

 پالن���ی س���تراتیژی گرنگ���ی بەئایندە دەدات واتە ئاراس���تەیئایندەو ئیدارەكردنی ئاراس���تە دەكات و ڕاس���پاردەو بڕیاری
گونجاو بۆ ئەو مەبەستە دیاری دەكات.
 پالنی س���تراتیژی ئامرازێكە بۆ بیركردن���ەوەو كاركردن بۆگۆرین���ی كارێك���ی دیاریكراو ب���ەرەو باش���تر ،وەك ئەركێكی
كارگێری مەبەس���تی بەدیهێنانی ئامانجەكانە ،بۆ ئەم مەبەستە
كورتری���ن رێگا.كەمترین كات كەمترین بڕی تێچوون دەگرێتە
ب���ەرو زیات���ر گرنگ���ی بەس���ەركەوتنی ئاین���دە دەدات وخۆی
بەمەس���ەلەو بابەتە الوەكییەكانی ئەمرۆوە س���ەرگەرم ناكات،
چوارچێوەیەك���ی زەمەنی ب���ۆ دەرچوون لە دۆخ���ی نالەباری
ئێس���تاو گەیشتن بە ئایندەیەكی گەشەكردوو دیاری دەكات و
پابەن���د دەبێت بە پراكتیزەكردنی هەن���گاوەكان لەو زەمەنەداو
زوو خ���ۆی ل���ە گرفتەكان رزگار دەكات و چارەس���ەر دەخاتە
بەرچاو بۆ گەیشتن بە ئامانجەكان.
 پالن���ی س���تراتیژی كردارێك���ی بەردەوام���ە ،وات���ە كاروچااڵكیی���ەكان ب���ۆ كات و زەمەنێك���ی ك���ورت و دیاریكراو نین
و كردارێك���ی ب���ەردەوام و پڕ ئەزموونە ،چونك���ە كاریگەرییە
دەرەك���ی و ناوەخۆیی���ەكان ب���ەردەوام بوونی���ان هەیە كەواتە
پالنی ستراتیژی بەردەوام دەبێت حزوری هەبێت و ئامادەیی
وەاڵمدانەوەی هەر ئەگەرێكی كت وپری هەبێت.
 پالنی ستراتیژی چوارچێوەیەكی ستراتیژییە بۆ ئاراستەكردنو رێنوێنی كردنی هەنگاوە كارگێرییەكانی ئایندە ،وەك دیزاینی
پرۆگرام���ەكان ب���ڕی تێچ���وون و توانا م���اددی و مرۆییەكان
و دانان���ی تراكت���ۆری گش���تی پرۆگرام���ەكان و دیاریكردن���ی
پێداویستیەكان.)........
 پالنی ستراتیجی كردارێكی ئاسان نیە لەئەنجامداندا ،چونكەپێویس���تی بەهەوڵ و كۆششی زۆر هەیە لەرووی بیرو ژیری
و هەروەها ماددی و دواتر دڵسۆزی راپەراندن و پابەند بوون
بە بنەماكان و پس���پۆریەتی و ئەزموون و هۆش���یاری و هێزو
توانای رووبەرووبونەوەی ئەگەرەكان.
ئامان���ج و گرنگ���ی پالن���ی س���تراتیژی ب���ۆ دەزگاكان���ی
ڕاگەیاندن
 هەڵسەنگاندن و وەس���ف كردنێكی مەنهەجی ژینگەی كاریدەزگاكانی ڕاگەیاندن و دانانی س���تراتیژیەتێك بۆ كاركردن بە
ئاراستەیەكی گونجاو و پێویست بۆ ئەو مەبەستە.
 گەش���ەپێدانی تواناكان���ی دەزگاكان���ی راگەیان���دن بۆ ئاگاداربوون و لێكۆلینەوە لە هەل و دەرفەتە گونجاوەكان و س���وود
لێوەرگرتنیان و چارەسەری كێشەو گرفتەكان.
 ب���ە هێزكردنی دەزگاكانی راگەیاندن لە ئاس���ت دیاریكردنیخاڵ���ە بە هێزو الوازەكانداو چۆنیەتی كاركردن بە ئاراس���تەی
الیەنە ئەرێنیەكان.

پالنی س���تراتیژی كردارێكی
بەردەوام���ە ،وات���ە كارو
چااڵكیی���ەكان ب���ۆ كات و
زەمەنێكی كورت و دیاریكراو
نین و كردارێكی بەردەوام و
پڕ ئەزموونە
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 بە هێزكردنی توانای گونجان لەگەڵ رووداوگۆرانكارییە چاوەروان نەكراوەكاندا و شكست
نەهێنان لە بەرامبەر ئەگەرە نادیارەكاندا.
 فەراهەمكردنی زەمینەیەكی چاكتری ماددیو مرۆی���ی ،بۆ خوێندن���ەوەی ئایندەو داهاتوو.
هەروەه���ا ئاگادار بوون ل���ە پێگەی كاركردنی
دەزگاكانی راگەیاندندا.
 داڕش���تنەوەو گەش���ەپێدانی هاوچەرخانەیپەی���ام و ئامانجەكانی دەزگاكان���ی ڕاگەیاندن
بە ش���ێوەیەك ك���ە لەگ���ەڵ س���ەردەمی نوێدا
بگونجێت.
 لەب���ەر چاوگرتن���ی بەرژەوەندیی���ە بااڵكانیجەم���اوەرو هەروەه���ا فەرمانبەران���ی خودی
دام و دەزگاكان���ی ڕاگەیاندن و كاركردن لەو
پێناوەدا،ئەوی���ش ب���ە رەنگدان���ەوەی لە پالنی
ستراتیجی دەزگاكانی راگەیاندندا.
 كاركردن بۆ بەهێز كردنی الیەنی ئابووریدەزگاكان و دانانی س���تراتیژ بۆ ئەو مەبەستە
لە رێگەی ریكالمی بازرگانییەوە.
 هاوس���ەنگی دروس���ت ك���ردن و پەیوەندیدروس���تكردن لە نێوان پەی���ام و ئامانجەكانی
دەزگاكان���ی ڕاگەیان���دن و بەرژەوەن���دی
جەماوەرو سیاسەت و دەسەاڵت.
تایبەتمەندییەكانی پالنێكی سەركەوتوو بۆ
دەزگاكانی ڕاگەیاندن
یەكەم :لۆژیكی بوون بوون
مەبەس���ت ل���ە لۆژیك���ی بوون ب���وون بۆ
پالنێكی سەركەوتووی ڕاگەیاندن بریتییە لە:
 -1لەبەرچاوگرتن���ی پێویس���تی كۆمەڵگ���ە بۆ
گۆڕین���ی لە قۆناغێكی خراپ���ەوە بۆ قۆناغێكی
باش���تر ،بە هۆیی ئامرازەكانی ڕاگەیاندنەوەو
بوونی پالنێكی سەركەوتوو بە لە بەرچاوگرتنی
ئەم بنەمایە.
 -2دیاریكردن���ی ئامانجەكان���ی ڕاگەیان���دن
وئەركەكان���ی ئام���رازو پرۆگرامەكان���ی
جێبەجێكردنی���ان هەڵق���واڵوی خواس���ت و
پێداویستیە زانس���تی و بابەتییەكانی كۆمەڵگە
بن ،زانستی بەواتای گەشەپێدانی بوارو ڕووگە
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(بعد)زانس���تییەكانی كۆمەڵگ���ە ل���ە س���ەرجەم
بوارەكان���دا ،بابەتی بە وات���ای زیاتر گرنگیدان
بەو ب���وارو الیەن و ڕووگانەی كە لە زەمەنی
ئایندەدا زیاتر سوودیان بۆ كۆمەڵگە هەیە.
 -3دیاریكردن���ی ئامانج���ەكان لە ئاس���ت توانا
م���اددی و مرۆییەكان���دا ب���ن و ل���ە س���نوری
تواناكان���دا دابرێژرێن،هەتاوەكو بتوانرێت جێ
بەجێ بكرێن.
 -4كات وماوەی دیاریكراو بۆ جێبەجێكردنی
هەر ئامانجێك گونجاو بێت لەگەڵ توانا ماددی
و مرۆییەكان���دا ،واتە بتوانرێ���ت كە لە ماوەی
دیاریكراودا جێبەجێ بكرێت.
 -5پالنەك���ە پێداویس���تییەكانی بەردەوام���ی
و توانای���ی جێبەجێكردن���ی ئامانجەكان���ی
تی���ادا فەراه���ەم كرابێ���ت ل���ە رووی تیۆری و
لۆجستییەوە.
دووەم :گشتگیری بە واتای
 -1س���ەرجەم چااڵكیی���ە میدیای���ەكان ل���ە
چوارچێوەیەك���ی ئەكادیم���ی و زانس���تیدا
پەیوەندییەك���ی تۆكمەو یەكت���ر تەواوكردنیان
پێویستە بەیەكەوە هەبێت ،چونكە هیچ پالنێك
س���ەركەوتوو نابێ���ت ،ئەگ���ەر تەنها پش���ت بە
كۆمەلێك چااڵكی دیاریكراو ببەستێت.
 -2پالن���ی گش���تگیر كاردانەوەی ئ���ارەزووی
گەش���ەپێدان بێت ب���ۆ كەناڵەكان���ی ڕاگەیاندن
ئەوەش لە پێناوی هەر چی باشتر خزمەتكردنی
كۆمەڵگەدا ،دامەزراندن���ی بەش و ئەنجامدانی
كارێ���ك و پ���ارە ب���ۆ تەرخ���ان كردن���ی بە بێ
پێویس���ت،بێجگە ل���ە بەفیڕۆدانی توانا مادی و
مرۆییەكان كات هیچ دەرەنجامێكی نابێت.واتە
پالن دان���ان بۆ دەزگاكان���ی راگەیاندن دەبێت
هەڵق���واڵوی خواس���تی گەش���ەپێدان بێ���ت بۆ
دەزگاكە.
سێهەم :ڕوونی پالن
 -1دیاریكردنی كاراكتەرەكانی جێبەجێكردنی
پالنەك���ە و زۆرب���وون و دیاریكردنی ئەرك و
مافەكانیان.
 -2پێویس���تە ئ���ەرك و بەرپرس���یاریەتیێن
جێبەجێكارانی پالن لەگەڵ تواناو لێهاتوویی و
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پسپۆریەتییە كاندا بگونجێ و كەسی شیاو بۆ
شوێنی شیاو دیاری بكرێت.
 -3بوونی پەیوەندی بەردەوام لەس���ەرەوە بۆ
خوارەوە و بە پێچەوانەوە لە نێوان دەزگاكانی
ڕاگەیان���دن ،لە پالنەكەدا پێویس���تە گرنگیەكی
زۆری پ���ێ بدرێت و زۆر بە هەند وەربگیرێت
بە مەبەستی ئاگادار بوونی بەردەوام لە كارو
چااڵكیەكان���ی بەش���ەكان و پێدانی س���ەرنج و
تێبینی لە كاتی پێویس���ت و بە خێراییەكی بەر
چاو.
چوارەم:نموونەیی بوون
واتە ئامانجەكان پێویس���تە بە ش���ێوەیەك
دی���اری بكرێ���ت كەب���ە كەمتری���ن كات و بڕی
تێچوون جێبەجێ بكرێن ،واتە چاكترین بەرهەم،
كەمترین نرخ ،هەروەها بە فیڕۆنەدانی كات و
توانا ماددی و مرۆییەكان و بەكارهێنانیان بە
چاكترین شێوە.
پێنجەم :تەواویەتی
پالن���ی ت���ەواو ئ���ەو پالنەیە كە س���ەرجەم
جەستەو بەش���ەكانی دەزگاكانی ڕاگەیاندن لە
خۆدەگرێت و هیچ بەش و الیەنێك فەرامۆش
ناكات و س���ەرجەمیان بە هەند وەردەگرێت و
پالنی گونجاو و باشیان بۆ دیاری دەكات.
شەشەم :توانایی گۆرین و نەرمی پالن
پالن���ی ن���ەرم (بریتیی���ە ل���ەو پالن���ەی كە
ئەگەرەكانی گۆران���كاری تیادا ڕەچاو كراوەو
ل���ە كاتی پێویس���ت دا دەتوانرێ���ت گۆرانكاری
تێدا بكرێت و چەق بە س���توو نییە ،دەتوانرێت
ب���ە كەمترین توانای م���ادی و مرۆیی گۆرانی
بەسەر دا بێت ،واتە پالنەكە توانای خۆراگری
هەبێ���ت لەب���ەردەم ه���ەر ڕووداو پێش���هات و
كارەس���اتێكی نەخوازراو و چاوەڕوان نەكراو
دا).
حەوتەم :وردی پالن
مەبەست لەم بنەمایە بریتییە لە زەرورەتی
وردی ناوەرۆك���ی پالنەك���ە و ڕاس���تی دات���او
ژم���ارەو زانیاریی���ەكان و س���ەرجەم ئ���ەو

ئەگەران���ەی پالنەكەی���ان لە س���ەر دارێژراوە،
چونكە هەر پالنێك لەس���ەر زانیاری ناڕاس���ت
و نارۆش���ن دابرێژرێت سەركەوتوو نابێت و
ناتوانێت ئامانجەكانی جێبەجێ بكات.
هەشتەم :بەردەوامی پالن
بەردەوام���ی پالن بۆ دەزگاكانی ڕاگەیاندن
ل���ە زەرورەت���ی و بەردەوام���ی پالندانانیانەوە
سەرچاوەی گرتووە ،بۆ ئاراستەكردنی كارو
چااڵك���ی و ئەركەكانی���ان ،هەر بۆی���ە پالن بۆ
ماوەیەك���ی ك���ورت و دیاریك���راو نییە،بەڵك���و
سیمایەكی بەردەوامی دەزگاكانی ڕاگەیاندنەو
بەب���ێ پ�ل�ان دەزگاكان���ی ڕاگەیان���دن وەك
جەس���تەیەكی بێ ئێس���كە پەیكەرییان لێ دێت
كە توانای خۆڕاگرتنیان نامێنێت.
نۆیەم :پابەند بوون بە جێبەجێكردنەوە:
پ�ل�ان بەمەبەس���تی ج���ێ بەجێك���ردن
دادەمەزرێت بۆ دەزگاكانی ڕاگەیاندن ،كەواتە
دوا لێزم���ەو گرینگتری���ن بنەم���ای بریتی یە لە
پێویس���تی جێبەجێكردنی س���ەرجەم پالنەكەو
پشتگوێنەخستنی هیچ الیەن و بەشێكی.
رەهەندەكانی پالن دانان لە دەزگاكانی ڕاگەیاندندا
لەكاتی دانانی پالن بۆ دەزگاكانی ڕاگەیاندن
پێویس���تە چەن���د ڕەهەندێك رەچ���او بكرێن و
پاش توێژینەوەی وردو زانستی لەبارەیانەوە
پالنەك���ە دابڕێژرێ���ت ك���ە گرنگترینی���ان ئ���ەم
رەهەندانەی خوارەوەن:
 -1ڕەهەن���دی ئاب���ووری :ل���ە چ���وار چێوەی
پرۆس���ەی دان���ان و داڕش���تنی پالن���دا ب���ۆ
دەزگاكان���ی ڕاگەیاندن،ی���ان دانان���ی پ�ل�ان بۆ
ب���ەش و بەرنامەیەكی تایبەت،پێویس���تە زۆر
ب���ە وردی ڕەچاوی الیەنی ئاب���ووری بكرێت
و بە پێی توانای ئابووری ئەو نەخش���ەو پالنە
دابرێژێت،وات���ە ب���ۆ س���ەرجەم چاالكییەكانی
دەزگاكان���ی ڕاگەیان���دن و هەرچ���ی باش���تر
ڕاپەراندنی ئەركەكانی ،ڕەهەندی ئابووری بە
هەند وەردەگیرێت و بە پشت بەستن بە توانای
ئابووری نەخشەی كاری ئایندەی دەزگاكانی
ڕاگەیان���دن دادەرێژێ���ت .لە چواچێ���وەی ئەم
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رەهەندەدا پێویس���تە ب���ڕی داهات و توان���ای ئابووری هەبوو
زیات���ر ی���ان بە الیەنی كەمەوە یەكس���ان بێت بە بڕی تێچووی
دامەزران���دن ی���ان هەرچاالكییەك���ی ئایندەی بەش���ەكان .واتە
چاالكیی���ەكان ب���ە پێ���ی توان���ا ئابووریی���ەكان ئەنجامدەدرێن.
كاتێكی���ش پالنی دامەزراندن���ی دەزگایەك���ی راگەیاندن گەاڵڵە
دەكرێت،یەكەم هەنگاو بریتییە لە دابینكردنی بڕی تێچوو بۆی
و هەروەه���ا داڕش���تنی پالنی ئابووری ب���ۆ بەردەوامی لەگەڵ
پێش���كەوتنی بەردەوام دا بە ڕەچاوكردنی جۆری دەزگاكە بە
هەر چوار جۆری،نووسراو،بیستراو،بینراو ،مەڵتی میدیا.

رەچاوكردنی كات لە كرداری
پ�لان��دان��ان��ی دەزگاكانی
ڕاگ�����ەی�����ان�����دن و ك�����ارو
چاالكییەكانیدا قورساییەكی
زۆری هەیەو زۆر بەگرنگ
دەكرێت،چونكە
وەس�����ف
ڕەه����ەن����دی دیاریكردنی
تەمەنی پالنەكەیە
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 -2ڕەهەن���دی زانی���اری :ل���ە دانان���ی پالن���دا ب���ۆ دەزگاكان���ی
ڕاگەیاندن،پێویس���تە رەچاوی ڕەهەندی زانی���اری بكرێت،بەو
مانایەی كەس یان گروپی پالندانەر ئاگاداری نوێترین زانیاری
ب���ن لەو ب���وارو باب���ەت و ئاراس���تە فكرییەی ك���ە دەزگاكانی
ڕاگەیاندن و كەناڵە میدیایەكان كاری لەسەر دەكەن،هەتاوەكو
بتوانن پالنێكی زانس���تی و پێش���كەوتوو ل���ە ڕووی زانیاری و
هۆش���یارییەوە دابڕێژن و باش���تر خزمەت بەبواری زانست و
جەماوەر بكات ،گرنگی ئەم رەهەندە لەوەدایە كە بە ڕچاوكردنی
دەتوانرێت پالنی كارو چاالكی بەش���ەكان بە ئاراستەی پێدانی
پێویستترین و باشترین زانیاری بێت بە وەرگر ،چونكە پێشتر
توێژینەوەی لەس���ەر كراوەو دەستنیش���ان كراوە كە چ جۆرە
زانیارییەك پێشكەش بە وەرگر بكرێت ،یان لە كاتی پالندانان
بۆ دەركردنی ڕۆژنامەیەك یان دامەزراندنی رادیۆ و كەناڵێكی
تەل���ە فزیۆنی���دا پێویس���تە ڕەهەن���دی زانی���اری توێژین���ەوەی
لەس���ەر بكرێت تا ئاراس���تەی زانیاری بەخش���ینی دەزگاكەی
لەس���ەر دیاری بكرێت و تەنانەت ئاس���تی دەزگاكەشی لەسەر
دەستنیش���ان دەكرێت ،ئاراستەیەكی تری ئەو رەهەندە ئەوەیە
كە دەتوانرێت بە ڕەچاوكردنی ئاس���تی زانیاری و هۆش���یاری
تاكەكان���ی كۆڵگ���ەش بزانرێ���ت و زمان���ی گەیاندن���ی زانیاری
دەزگاكانی راگەیاندنیش بە پێی ئەو ئاستە دیاری بكرێت.
 -3ڕەهەن���دی كات :رەچاوكردنی كات ل���ە كرداری پالندانانی
دەزگاكان���ی ڕاگەیان���دن و كارو چاالكیەكانییدا قورس���اییەكی
زۆری هەیەو زۆر بەگرنگ وەس���ف دەكرێت،چونكە ڕەهەندی
دیاریكردن���ی تەمەنی پالنەكەیە لە الی���ەك و ڕەهەندی گرنگی
بوون���ی پالنە لەو كات���ەدا كە زۆر پێویس���تە بەتایبەتی لەكاتی
رووداو و حاڵەت���ە خێراو كتوپڕەكان و كێش���ەو گرفتەكان دا.
هەروەه���ا لە داڕش���تنی پالندا بۆ بەرنامەیەك پێویس���تە كاتی
دانانی بەرنامەكەو زەروورەتی بوونی شرۆڤە بكرێت،تەنانەت
بەب���ێ ڕەچاوكردن���ی كات���ی ئەنجامدان���ی س���ەرجەم كارو
چااڵكییەكانی میدیاكان ناتوانرێت پالنێكی سەركەوتوویان بۆ

رۆڵ و بایەخی پالن...

دابنرێت.لە هەمووی گرنگتر ئەوەیە كە پالنی پەخش���ی بڕگەو
بابەت و بەرنامەو هەواڵ و...هتد لە ڕووی گونجانی بۆ وەرگر
لەالیەك و هەمان كاتی بەرنامەكانی كەناڵە ڕكەبەرەكانی تردا
گونجاو بێت ،لە گەڵ رەچاوكردنی كاتە زیندوو و مردووەكانی
پەخش���دا ،ب���ە تایبەتی ل���ە پەخش���ی 24كاتژمێری���دا ،هەروەها
كات���ی دانانی خودی پالنەكە گرنگە،چونك���ە كرداری پالندانان
بەردەوامە و پێویستە بزانرێت چ كاتێك گرنگە بۆ دانانی پالن
بۆ چاالكی یان بەرنامەیەكی نوێ یان بەرنامەیەكی تایبەت لە
هەربوارێكدابێت.
 -4ڕەهەندی ش���وێن :رەچاوكردنی ئەم ڕەهەندە لە پالندانانی
ڕاگەیاندن���داو ل���ە دەزگاكان���ی ڕەگەیاندن���دا بایەخ���ی خ���ۆی
هەیە،س���ەرەڕای ئەوەی كە پێویس���تە ڕەچاوی شوێن بكرێت
كاتێك ك���ە پالن بۆ دەزگاو كەنالێك���ی ڕاگەیاندن دائەنرێت بە
تایبەتی لە ڕووی لۆكاڵ���ی یان جیهانی بوونییەوە،هەروەها لە
ڕووی جۆری ئامرازی ڕاگەیاندنەوە بۆ نموونە شوێنە دوورە
دەس���تەكان و الواز ل���ە رووی خزمەتگوزارییەوە،دەكرێت بیر
ل���ە دانانی پالن بۆ ئامرازی ڕاگەیاندنی بیس���تراو بكرێتەوە تا
تەلەڤزیۆن كە پێویستیەكانی وەرگرتنی دژوارترو گرانترن،یان
رۆژنام���ە بۆ ش���وێن و كۆمەڵگەیەك كە ئاس���تی خوێندەواری
تی���ادا الوازە ئامرازێك���ی گونجاو نیی���ەو پالنێكی لەو جۆرەش
سەركەوتوو نابێت،هەروەها خودی بەش و پرۆگرامەكانی ناو
دەزگاو كەناڵەكان خۆش���یان پێویستە ڕەهەندی شوێنیان تیادا
رەچاو بكرێن كاتێك پالنیان بۆ دائەنرێت.
 -5ڕەهەن���دی یاس���ایی :پێویس���تە ل���ە كاتی دانان���ی پالندا بۆ
كەن���اڵ و دەزگاكان���ی ڕاگەیان���دن ڕەچ���اوی یاس���او رێس���ا
پەیوەندیدارەناوخۆی���ی و جیهانیی���ەكان بكرێت،ب���ە پێ���ی ئ���ەو
یاس���ایانەو لە چوارچێوەی رەوشتی كاری ڕاگەیاندن پالنەكە
دابرێژێت.
ل���ە الیەك���ی ت���رەوە ش���ێوازی كارك���ردن و كارگێ���ری لە
دەزگاكان���ی ڕاگەیاندن داو لەس���ەرجەم ئ���ەرك و مافەكان لە
پالندانان���ی ڕاگەیاندن پێویس���تە دیاربكرێن و بە پێی كۆمەڵێك
یاساو رێسا رێك بخرێن.
 -6ڕەهەن���دی كارگێ���ری :پ�ل�ان وەك یەكێ���ك ل���ە ئەرك���ە
سەرەكییەكانی كارگێڕی،لەكاتی ئامادەكردن و جێبەجێكردنیدا
ل���ە دام و دەزگاكان���ی ڕاگەیاندن���دا پێویس���تە الیەنی كارگێری
تێدا ڕەچاو بكرێت و س���ەرجەم بەش���ەكانی بگرێتەوە ،چونكە
ئ���ەو ڕەهەن���دە پلەبەن���دی جێبەجێك���ردن و رێ���ك و پێك���ی بە
پراكتیزەكردنی پالنەكە دەبەخش���ێ و چاودێ���ری قۆناغەكانی

پ�ل�ان وەك یەكێ���ك ل���ە
ئەرك���ە س���ەرەكییەكانی
كارگێڕی،لەكاتی ئامادەكردن
و جێبەجێكردنی���دا ل���ە دام
و دەزگاكان���ی ڕاگەیاندن���دا
پێویس���تە الیەن���ی كارگێری
تێدا ڕەچاو بكرێت
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پالنەكەو هەڵسەنگاندنی ئاستی جێبەجێكردنی
زانس���تی و ئەكادیم���ی كەن���اڵ و ئامرازەكانی
ڕاگەیاندن دەكات.
 -7ڕەهەن���دی توان���ای مرۆیی :ئ���ەم ڕەهەندە
ئەرك���ی جێبەجێكردنی پالنەكەی لە ئەس���تۆیە
ك���ە س���ەرجەم ئ���ەو كادێ���رو فەرمانب���ەرو
رۆژنام���ەوان و ڕاگەیاندنكاران���ە دەگرێت���ەوە
لە دەزگاكان���ی ڕاگەیاندنداو ل���ە چوارچێوەی
پالنەك���ە كاروئەركی���ان پێ س���پێردراوە،بۆیە

ئاس���تی زانیاری و هۆش���یاریان و شارەزایی
و پس���پۆڕیان زۆر گرنگ���ەو هەرچی زیاتر بە
ئەزموون و پس���پۆرو ش���ارەزابن ئەوەندەش
پالنەك���ە زیاترو باش���تر جێبەج���ێ ئەكرێت،لە
الیەك���ی ت���رەوە پێویس���تە كادێ���ری میدیایی
پێویس���ت و گونج���او هەبێ���ت ب���ۆ پالنەك���ەو
دیاریكردنی���ان ب���ۆ راپەڕاندن���ی ئ���ەرك و
چاالكییەكان بە پێی شارەزایی و لێهاتوویی و
توانایان هەبێت لە بوارەكەدا.
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ڕەهەندەكانی پالندانان لە دەزگاكانی ڕاگەیاندندا


راگەیاندن لەزانكۆی سەالحەدیین
*مامۆستای بەشی


سوود لەم سەرچاوانەوەرگیراوە:

ثندربيرد تبحث في استراتيجية العولمة ،تعريب :د.ابراهيم يحي الشهابي،الرياض،مكتبة
 -1روبرت غروس ،كلية

العبيكان2001،م.


 -2ابراهيم رمضان الديب،مدير المستقبل:مدير القرن الواحد والعشرون،جدة،دار القالند2009،م.
 -3د.علي محمد رحومة،االنترنت والمنظومة التكنو-اجتماعية،بيروت ،مركز دراسات
الوطنية2005،م.
 -4د.شادي علي الفقيه ،االدارة الناجحة،السلسلة االدارية الحديثة،لبنان،بيروت،دار نوبليس2005،م.
 -5د.عبد الجواد سعيد محمد الربيع،ادارة المؤسسات الصحفية:دراسة في الواقع والمستحدثات،القاهرة،دار
الفجر للنشر والتوزيع 2004،م.
 -6د.عبدالقادر خلف الدليمي ،عبدالكريم فرحان الربيعي ،تخطيط البرامج االذاعية والتلفزيونية،العراق،جامعة
بغداد1988.م.
 -7د.ابراهيم عبدالله المسلمي ،ادارة المؤسسات الصحفية،القاهرة ،بدون سنة.
الوحدة
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كوردی ئەردەن و كاری رۆژنامەنووسیی
د .محەمەد عەلی سوێرەكی
و :باوكی راستی

لەوەتەی میرنش���ینی ئ���ەردەن دامەزراوە،
زۆر لە نووسەر و وێژەوانانی كورد پشكیان
لە ژیان���ی رووناكبیری ئەو واڵت���ەدا هەبووە،
وەك نووسین و باڵوكردنەوەو رۆژنامەوانی
و راگەیان���دن ،ج���ێ پەنجەی���ان لەو ب���وارەدا
درەوشاوەیە.
لە س���اڵی  1947سەعد جومعە "رۆژنامەی
ئەلحەق"ی دەركردووە ،كە مۆركێكی سیاسی
رووناكبی���ری هەب���وو ،ب���ەاڵم هەر ل���ە دوای
دەرچوونی ژمارەی یەكەمی وەس���تا ،ئەویش
لەب���ەر ئ���ەوەی رەخن���ەی گاڵتەجاڕیان���ەی لە
هەن���دێ بەرپ���رس لەخۆ گرتبوو ،ه���ەر لەبەر
ئەوەش خرایە زیندانەوە.
ئەوڕەحمان كوردیش گۆڤ���اری "ئەردەنی
نوێ"ی لە ساڵی  1950لە عەمان دەركردووە،
كە گۆڤارێكی هەفتانەی سیاسی رووناكبیری
كۆمەاڵیەتی ب���ووەو داوای دادی كۆمەاڵیەتی
و دیموكراتی���ەت و پش���تگیری كردنی ئافرەت
و ناس���اندنی ئەدەب���ی جیهانی دەك���رد ،بەاڵم
تەنیا ش���ازدە ژمارەی لێ دەرچووەو چەندین
نووسەری ئەردەنی لەخۆی كۆ كردبۆوە.
لێ���رەدا كورتەی���ەك ل���ە ب���ارەی س���ەعد
جومع���ەی دامەزرێنەری رۆژنامەی (ئەلحەق)

*

دەنووسین :دەوڵەتی مامۆستا سەعد محەمەد
جومعە ئەیوبی ،سیاسەتمەدارێكی بەناوبانگی
ئەردەنییە ،بیریار و وێژەوان و سیاسەتمدارە،
لە ساڵی  ،1915لە شاری (تۆفیلەی باشووری
ئ���ەردەن لە دایك ب���ووە ،دایكی لە كوردەكانی
دیاربەكرە ،خوێندنی دواناوەندی لە خوێندنگای
دواناوەن���دی س���ەڵت ل���ە س���اڵی  1929تەواو
كردووە ،بڕوانامەی مافی لە زانكۆی دیمەشق
لە ساڵی 1945ز وەرگرتووە.
لە وەزارەتی ئیشغال لە ئەربەدو عەجلیون،
ل���ە س���اڵی  1929كاری نووس���ەری كردووە،
لە س���اڵی 1945لە بەشی پێداویس���تییەكان لە
وەزارەتی دارایی نووس���ەر ب���ووە ،كارگێری
گش���تی چاپەمەن���ی و پەخش بووە لە س���اڵی
 ،1948س���ەرۆكی هۆب���ەی سیاس���یی ب���ووە
ل���ە وەزارەت���ی دەرەوە  ،1950-1949ل���ە
س���ەرۆكایەتی وەزیران  1954-1950سكرتێر
ب���ووە ،بری���كاری وەزارەت���ی ناوخ���ۆ بووە تا
س���اڵی  ،1957پارێ���زگاری پایتەخ���ت ب���ووە
 ،1958-1954بری���كاری وەزارەت���ی دەرەوە
ب���ووە  ،1959-1958بالیۆزب���ووە ل���ە ئێران و
س���وریاو ئەمری���كا ،لە س���اڵی  1965وەزیری
دەرباری پاشایەتی هاشمی بووە.
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دوو جاران لە س���اڵی  1967بۆ سەرۆكایەتی وەزیران
هەڵبژێردراوە ،بەاڵم ماوەكەی كورت بووە ،ئەویش بەهۆی
شەڕی حوزەیران لەگەڵ ئیسرائیل دەستی لە كاركێشایەوە.
دوای ئەوە بەبالیۆزی بەریتانیا دامەزراوە ،پاش���ان بۆ پتر
ل���ە خولێك بە ئەندام لە ئەنجوومەنی پیاوماقوواڵن (پیران)
دامەزرا تا لە 1979/8/1ز كۆچی دوایی كرد.
سەعد جومعە لە پیاوە ناودارەكانی ئەردەنە لە
بواری سیاسەت و وێژەو هزر و رۆژنامەوانیی
و وتاردان ،لەوانە بووە ش���ارەزای نهێنییەكانی
سیاس���ەت ب���ووەو بب���ووە مای���ەی س���ەرنجی
زۆر ك���ەس ب���ە ه���ۆی هەڵوێس���تی بوێران���ەو
بیروبۆچوون���ی روونی لە ناوەوەو دەرەوەی
ئەردەندا.
زۆر وت���اری سیاس���ی و ئەدەب���ی
باڵوكراوەی لە رۆژنامەو گۆڤارە نێوخۆی
و عەرەبییەكان���دا ب���ۆ بەجێهێش���تووین،
دانراوەكانی :خود ی���ان كاوڵكاری ،1972
رۆڵ���ەی م���ارەكان  ،1972پیالنگێ���ڕان و
ش���ەڕی چارەن���ووس  ،1969كۆمەڵ���ی
بێزلێك���راوان  ،1972كۆمەڵ���ی بەهاكان
"دەستنووسە.
بەدرێژای���ی ژیان���ی ت���ا ماڵئاوای���ی
كردنی سەرۆكی ش���انازی كۆمەڵەی
خێرخ���وازی س���ەالحەدینی ئەیوب���ی

كوردان بووە(.)1

ئەم���ەش پوختەیەك���ی ژیاننام���ەی ئەورەحمان كوردی
دامەزرێنەری گۆڤاری "ئەردەنی نوێ".
ئەوڕەحم���ان ك���وڕی عەل���ی كوردیی���ە ،نووس���ەر و
رۆژنامەن���ووس ،لەدای���ك بووی ش���اری عەمان لە س���اڵی
 ،1925س���ەرەتایی و ناوەندی ل���ە قوتابخانەكانی عەمان و
س���ەڵت خوێندووە ،پاش���ان چۆتە زانك���ۆی مەلیك فوئادی
یەك���ەم لە قاهی���رە ،بەكالۆریۆس���ی لە ئابووری لە س���اڵی
1949ز لەوێ وەرگرتووە.
ماوەیەك���ی ك���ورت ل���ەدام و دەزگای حكوم���ەت كاری
كردووە ،پاش���ان رووی لە بواری كەرتی تایبەتی كردووە،
لە بواری باڵوكردن���ەوەو بازرگانی و بەڵێندەرایەتی كاری
كردووە .بەپێشەنگانی رۆژنامەوانی دادەندرێت لە ئەردەن،
لە ساڵی  1950گۆڤاری "األردن الجدید  -ئەردەنی نوێ"ی
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دەرك���ردووە یەكەمی���ن خانەی باڵوكردن���ەوەی لە ئەردەن
دامەزراندووە لەنێوان س���ااڵنی  .1957-1954پاش ئەوە لە
بواری بازرگانی و بەلێندەرایەتی كاری كردووە.
مامۆستا ئەوڕەحمان كوردی نووسەر و رۆژنامەنووس،
وت���اری جۆراوج���ۆری زۆرن ،كە ل���ە رۆژنام���ەو گۆڤارە
نێوخ���ۆ و عەرەبییەكاندا باڵوبوونەتەوە ،ئەو بوو هونەری
كاریكاتێری خس���تە نێو گۆڤارەكەی لە ئەردەن .دوو كتێبی
دەرك���ردووە" ،دۆڵی ئەردەن جیاوك و پرۆژەكانی  -وادی
االردن و امتیازاتە و مشروعاتە) لە ساڵی  1949لە قاهیرە
باڵوی كردەوە ،تێیدا تیشك دەخاتە سەر ئەركی ئەو نێردە
ئابووریی���ە ئەمریكاییەی كە ئەو س���ەردەمە بۆ لێكۆڵینەوە
لە ئابووری واڵتانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاس���ت نێردرابوون،
هەروەه���ا كتێبی (خۆشەویس���تی دوای مردن���ی تەواوەتی
 الح���ب بع���د الم���وت كامال) لە س���اڵی  1987ل���ە بەیروتباڵوكراوەت���ەوە ،كتێبێك���ی دەس���تنووس و كتێبخانەیەك���ی

نایابیشی هەیە(.)2

وا لە خوارەوە گرنگترین ئەو بارودۆخ و پەرەس���ەندنە
سیاس���ی و ئاب���ووری و كۆمەاڵیەتییان���ەی س���اڵی 1950
دەخەین���ە بەرچ���او ،ه���ەروەك گۆڤاری ئەردەن���ی نوێ كە
خاوەنەكەی ئەوڕەحمان كوردی بوو خستبوویە روو.

پێناسەی گۆڤارەكە

گۆڤاری ئەردەن���ی ،نوێ گۆڤارێكی هەفتانەیە ،یەكەمین
ژمارەی لە 3ی ش���وباتی س���اڵی  1950دەرچووە ،ماوەی
دەرچوونەكەی چوار مانگ بوو و ژمارەی الپەڕەكانیش���ی
 8تا  24الپەڕەبوو.
ه���ەروەك پێناس���ەی خ���ۆی ك���ردووە گۆڤارێك���ی
سیاس���ی كۆمەاڵیەت���ی ئابووی بووە ،لە ژم���ارەی یەكەمی
بەس���ەردێڕی "وت���ەی ژم���ارە ی���ەك" بە ئیمزای دەس���تەی
نووس���ەران ،نووس���یویە ك���ەوا "رۆژنامەوان���ی وەك ئێمە
تێیدەگەین ئامرازێكە ب���ۆ وێنەگرتنی واقیعیانەی كۆمەڵ تا
ئەو ئەندازەی كە پێویس���تە بیڕوخێن���ێ و یارمەتی نەمانی
بدەی���ن ،ئ���ەوەی دەبێ بمێنێت���ەوە یارمەتی گەش���ەپێدان و
لەس���ەر بنیاتنان���ەوەی بدرێ���ت "ئ���ەوەش وێنەیەكم���ان لە
سروشتی چاكسازی رەخنەی بنیاتنەرانە دەداتێ .خاوەنی
ئیمتیاز و سەرنووس���ەرەكەی مامۆستا ئەورەحمان عەلی
كوردییە ،هانی خەیری پارێزەریش نووسەری كۆمەاڵیەتی
و محەم���ەد نور عەكاش بەڕێوەبەری كارگێڕی بوو ،بەاڵم

مامۆستا ئەوڕەحمان كوردی
نووس���ەر و رۆژنامەنووس،
وت���اری جۆراوجۆری زۆرن،
كە ل���ە رۆژنام���ەو گۆڤارە
نێوخ���ۆ و عەرەبییەكان���دا
باڵوبوونەت���ەوە ،ئەو بوو
هون���ەری كاریكاتێ���ری
خس���تە نێو گۆڤارەكەی لە
ئەردەن..
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پ ����ارێ ����زگ ����اری ����ك ����ردن ����ی
دیموكراتییەتی پەرلەمان
بە سروشتە میللییەكەیەوە،
س ����ەل ����م ����ان ����دن ����ی م ���اف ���ی
كرێكاران لە پێكهێنانی
سەندیكا و دابین كردنی
خ ��وێ ��ن ��دن ب ��ە خ ��ۆڕای ��ی بۆ
قوتابیان ،بەخشینی مافی
دەن ��گ ��دان ب ��ە ئ ��اف ��رەت لە
هەڵبژاردنەكان ،هەروەها
پ ���ەی ���ڕەوك ���ردن ���ی هەندێ
رێوشوێنی سۆشیالیستی
لە فەرمانڕەوایەتیدا..
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ودمەك���ەی لە دوادوای دەرچوونی دراوەتە محەمەد عەلی
ك���وردی برای ئەوڕەحمان كوردی ،سەرنووسەرەكەش���ی
رات���ب دەروزەی پارێ���زەر و بەڕێوەب���ەری كارگێڕیش���ی
ئەحمەد عوری بووە.
گۆڤارەك���ە ژمارەی���ەك نووس���ەرو رووناكبی���ری وەك
ئەوڕەحم���ان ش���قیر ،هانی خەیر ،حوس���نی فریز ،مەحمود
موتل���ەق ،زەیفوڵ�ڵ�ا حم���ود ،ش���وكری شەعش���اعە ،رات���ب
دەروزە ،عیس���ا ناعوری ،ئیبراهیم حەبیبی ،وەركس كوڕی
زاید عەزیزی لە دەوری خۆی كۆكردبۆوە.
ئ���ەوەی وت���ار و راپۆرتەكان���ی گۆڤارەك���ە بەس���ەر
بكات���ەوە ،سروش���تی پێش���كەوتنخوازانەی گۆڤارەك���ەی
ب���ۆ دەردەكەوێ���ت ،كات���ێ داوای ئ���ازادی باڵوكردن���ەوە،
پتەوكردنی بنەما دەس���تورییە دیموكراتییەكان ،بەدیهێنانی
دادی كۆمەاڵیەتی ،دەكات .ئەوەی جێی سەرنجە سروشتی
نەیارێكی بەرپرس���انە هەبووە كە خۆی ل���ەو رەخنەگرتنە
زۆرانە دەبینێتەوە كە لە بارودۆخی باوی ئەو سەردەمەی
واڵت���دا لە گۆڕێدا بوو ،لەگەڵ خس���تنەڕووی چارەس���ەری
پێش���نیاركراو لە پێن���او رزگاربوون ل���ە ناتەواوییەكان بۆ
ئەوەی بەالی باشەیدا ببرێ.
دەك���رێ لەمیان���ەی س���ەروتاری سەرنووس���ەرەكەی
ئەورەحمان ك���وردی لە ژمارەی یەكەمدا س���ۆراخی ئەمە
بك���ەی ،كاتێ كە ل���ە بارەی س���ەركەوتنی پارت���ی وەفد لە
هەڵبژاردنەكان���ی میس���ر دواوەو ئاماژەی بۆ ئ���ەو هۆیانە
ك���ردووە ك���ە وای كردووە ئ���ەو پارتە س���ەر بكەوێت ،كە
گرنگترینی���ان ،پارێزگاریكردن���ی دیموكراتییەتی پەرلەمان
بە سروش���تە میللییەكەیەوە ،سەلماندنی مافی كرێكاران لە
پێكهێنان���ی س���ەندیكا و دابین كردنی خوێن���دن بە خۆڕایی
ب���ۆ قوتابی���ان ،بەخش���ینی ماف���ی دەنگ���دان بە ئاف���رەت لە
هەڵبژاردنەكان ،هەروەها پەیڕەوكردنی هەندێ رێوشوێنی
سۆشیالیس���تی لە فەرمانڕەوایەتیدا ،لە كۆتایی وتارەكەیدا
رووی قس���ەكانی دەكات���ە پاڵێوراوان���ی هەڵبژاردنەكان���ی
نوێنەران لە ئەردەن لەو سەردەمەدا "ئەگەر دەیانەوێ لێرە
گ���ەل چەپڵەیان بۆ لێبدات ،هەروەك چۆن خەڵك لەمیس���ر
چەپڵەیان ب���ۆ وەفد لێدا ،ئەوا دەب���ێ لەبەرنامەكانیاندا ئەو
بەڵێن���ە بەخەڵك بدەن ك���ە وەفد بەڵێنیان ب���ە خەڵك دابوو
ی���ان لەوێ بۆ خەڵكیان بەدی هێنابوو .هەڵبژارنی نوێنەران
لەس���اڵی  1950ل���ە رۆژگاری دەرچوون���ی گۆڤارەكەدا ،لە
س���ەر ئاس���تی واڵت رووداوێكی گرنگ بوو ،بایەخەكەشی
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لەوەداب���وو ،ئ���ەوە یەكەمی���ن هەڵب���ژاردن ب���وو ك���ە لەژێر
س���ایەی یەكپارچەیی هەردوو كەناردا بەڕێوە دەچوو ،كە
هەر ئەو پەرلەمانەیە دواتر بڕیاڕی یەكێتی واڵت پەس���ەند
دەكات .گۆڤارەك���ە بایەخێك���ی گ���ەورەی ب���ە هەڵب���ژاردن
دابوو ،س���ەروكاری هەم���وو وردەكارییەكانی هەڵبژاردنی
ك���ردووە ،بە دەرخس���تنی پاڵێوراوەكان ،ئەوە س���ەرەڕای
ئەو وتارانەی كە لە بابەتی هەڵبژاردن دەدوان لە گۆشەی
هۆش���یاركردنەوەی ئەندامانی كۆمەڵ س���ەبارەت بە مافی
هەڵب���ژاردن ،ك���ە پێویس���تە دەن���گ بدرێتە ئ���ەوەی توانای
خزمەتكردنی واڵتی هەیە ،هانی هاوواڵتیانی داوە بەشداری
لە هەڵب���ژاردن بكەن كە ب���ە لەبەرچاوگرتن���ی هەڵبژاردنی
كەس���ی شیاو ،ئەوەش لەو ئاگادارییە دەردەكەوێت ،كە بۆ
ئەو مەبەس���تە باڵوی كردۆتەوە ،بەسەردێڕی "بانگەواز بۆ
هاوواڵتیان���ی ئەردەن���ی" داوای لە هاوواڵتی���ان كردووە كە
ماف���ی پیرۆزی خۆیان لە هەڵب���ژاردن پەیڕەو بكەن ،دەنگ
بۆ ئەو كەس���ە بدەن كە ش���ەریفانە خزمەتی خەڵك دەكات،
تاكو نوێنەرەكان ئەو ئەمانەتەی س���ەر ش���انیان بە خراپ
بەكار نەهێنن ،هەروەه���ا گۆڤارەكە لەو مەرجانەش دواوە
كە دەبێ هەبن بۆ ئەوەی هەڵبژاردنەكە پاك و بابەتی بێت،
پاش���ان لە ئەنج���ام و دەرەنجامەكانی ئ���ەو هەڵبژاردنانەی
بەسەر كردۆتەوە.
هەڵبژاردنەكە لەژێر س���ایەی یاس���ای بەرگریدا بەڕێوە
چووە ،هەرچەندە ئەوكاتە سەرۆكی وەزیران رایگەیاندبوو
حكوم���ەت هەڵوێس���تی بێالیەنە ،بە ئامانج���ی ئەوەی كەش
و ه���ەوای ئ���ازادی فەراهەم بێ���ت لەكات���ی بەڕێوەچوونی
ك���رداری هەڵب���ژاردن ،گۆڤارەك���ەش خۆش���حاڵی خۆی بۆ
ئ���ەو راگەیاندنەی س���ەرۆكی وەزی���ران دەربڕی���وە ،بەاڵم
گومانیش���ی دەربڕیوە ،چونكە "نەیتوانی خۆی بەو ئازادییە
رازی بكات كە س���ەرۆكی وەزیران بەڵێن���ی دابوو ،چونكە
كۆت و بەندی سانسۆر و دام و دەزگای بەرگری خرابووە
ب���ەردەم" ،هەر ئەوەش د.ئەورەحمان ش���قیری ،كە یەكێكە
لە دیارترین نووس���ەرانی گۆڤارەك���ە ،لە وتارێكیدا بەناوی
"نوێنەرایەت���ی وەك م���ن تێیگەیش���تووم" وروژاندوویە ،لە
مەرجەكانی نوێنەرایەتی "لە كەش و هەوایەكی سەربەستی
كە بە ئەحكامی عورفی و یاساكانی بەرگری ناكاوی كۆت
نەكرابێ���ت" ،تێی���دا نووس���یویە هەروەه���ا گۆڤارەكە پەنجە
ب���ۆ مەس���ەلەی نەبوون���ی دادپ���ەروەری لە دابەش���كردنی
كورس���ییەكانی نێوان ناوچە جیاجیاكانی هەڵبژاردن درێژ

 پێویستە دەنگ بدرێتەئەوەی توانای خزمەتكردنی
واڵتی هەیە..
 دەن���گ ب���ۆ ئ���ەو كەس���ەب���دەن ك���ە ش���ەریفانە
خزمەت���ی خەڵ���ك دەكات،
تاك���و نوێن���ەرەكان ئ���ەو
ئەمانەتەی س���ەر شانیان
بە خراپ بەكار نەهێنن..
 مەرجەكانی نوێنەرایەتی«ل���ە ك���ەش و هەوایەكی
سەربەستی كە بە ئەحكامی
عورفی و یاساكانی بەرگری
ناكاوی كۆت نەكرابێت».
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پاڵێوراوەكان مافی ئەوەیان
ب ���درێ ���ت ���ێ سەرپەرشتی
س ��ن ��دوق ��ەك ��ان ��ی دەنگدان
بكەن ،پێویستە نوێنەر
خوێندەوارو دەستپاك بێت
و داك ��ۆك ��ی ل ��ە مافەكانی
گەل بكات.
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دەكات ،ك���ە لەگەڵ ژم���ارەی دانیش���توان ناگونجێت ،وەك
نموون���ە نووس���یویە ئەو كورس���یانەی بۆ ه���ەر لیوایەكی
باك���وور و ناوچەی كەرك داندراون وەك یەكە ،ئەگەرچی
جیاوازییەك���ی زۆر ل���ە ژم���ارەی دانیش���تواندا هەی���ە ،ب���ۆ
بەرژەوەندی لیوای باكوور ،كەوا پێدەچێت ئەو مەس���ەلەیە
بووەت���ە جێ���ی بایەخ���ی زۆری خەڵك ،بۆی���ە گۆڤارەكە لە
گۆشەیەكی دیكەیدا بەناوی گۆشەی "لە وتەكانیان" لەسەر
هەم���ان بابەت���ی نووس���یوە كە ل���ە رۆژنامەیەك���ی دیكەی
وەرگرتووە بەناوی (المیثاق).
هەروەه���ا گۆڤارەكە ئاماژە بە هەن���دێ خراپەكاری و
كون و كەلەبەری یاس���ای هەڵبژاردن دەكات ،گرنگترینیان
بەكارهێنانی سزا یاساییە سەبارەت بە بەكارهێانی فرت و
فێڵ و هەڵخەڵەتاندن لە كرداری هەڵبژارندا  ،بەاڵم مەسەلەی
تانووت دان لە ئەنجامەكانی هەڵبژاردندا لەگۆڕێ دانەبوو،
ئ���ەوەش مان���ای وای���ە ناتوانرێ���ت نوێنەرایەت���ی پووچەڵ
بكرێتەوە ،تەنانەت ئەگەر سەلمێندراش كەوا فێڵی كردووە،
لەو بارەیەوە مەحموود موتلەق لەوتارێكیدا سەبارەت بەو
بابەتە لەگۆڤارەكەدا ،ئاماژە بەوە دەكات پێویس���تە دەقێك
لە یاس���ادا هەبێت ،رێ بە هەڵوەش���اندنەوەی نوێنەرایەتی
نوێن���ەری بدات" ،هەبوونی ئەو دەقەی بەزامنێكی گەورەی
هەڵبژاردن" داناوە ،گۆڤارەكە لەوتارەكانیدا جەختی لەسەر
ئەوە دەكردەوە كەوا پێویس���تە دەس���ەاڵتی فراوان بدرێتە
نوێنەرەكان بۆ ئەوەی بتوان���ن لێپێچینەوە لە رەفتارەكانی
حكومەت���دا بكەن ،هەروەه���ا پاڵێوراوەكان ماف���ی ئەوەیان
بدرێتێ سەرپەرشتی سندوقەكانی دەنگدان بكەن ،پێویستە
نوێنەر خوێندەوارو دەس���تپاك بێت و داكۆكی لە مافەكانی
گەل بكات.
گۆڤارەكە بە شێوازێكی رەخنەگرانە لەرێڕەوی كرداری
هەڵب���ژاردن دەدوا ،ئەوی���ش بەخس���تنەڕووی دیارتری���ن
س���یماكانی هەڵبژاردن لە واڵتانی دیموكراتی پێشكەوتوو،
كە خۆی لە هەبوونی فرە پارتی دەبینییەوە ،بەجۆرێ گەل
لەس���ەر بنەمای پارتایەتی دەچوون���ە مەیدانی هەڵبژاردن،
لەوەش���دا پااڵوت���ن بۆ هەڵب���ژاردن بەندبوو ب���ە لێهاتوویی
كەس���ی بەبێ هیچ الیەنی مادی یان وەجاهی ،وای دانابوو
كە لە واڵتدا هیچ چاالكییەكی راست و دروست نییە ،چونكە
"نە بەرنامەو نە پارت و تەنانەت پروپاگەندەش نییە".
مەسەلەیەكی دیكە جێی بایەخ و بەدواداچوونی گۆڤارەكە
بووە ،ئەویش مەسەلەی كڕینی دەنگی دەنگدەران بووە بە
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پ���ارە ،لەالی���ەن پاڵێوراوانی باكوور ،نرخی دەنگ گەیش���تە
دوو جونەی���ه ،مەحموود موتلەق لە یەكێ���ك لەوتارەكانیدا
ئەو دیاردەیەی بۆ باڵوبوونەوەی نەزانی و نەخوێندەواری
و نەبوون���ی هۆش���یاری و بڕوابوون ب���ە قەدەریەتی رەها،
ترسان لە هەر شتێكی نوێ لە كۆمەڵدا ،گەڕاندۆتەوە.
س���ەبارەت بە بەدواداچوونی هەڵبژاردنەكان ،گۆڤارەكە
لەگۆش���ەیەكی تایبەتی بەس���ەر ن���اوی "كەس���ایەتییەكانی
هەڵبژاردن" پێناسەیەكی پاڵێوراوە هەرە دیارەكانی كردووە،
گۆڤارەكە زانیاری لەبارەی ( )30پاڵێوراو لە پاڵێوراوەكانی
كەن���اری خۆرهەاڵت نووس���یوە ،لەوان���ە ( )13پاڵێوراویان
سەركەوتوون ،ئەوەی جێی سەرنجە لەو بەرچاوخستنەدا
ئەوە دەرەخات كە بەالی كەسایەتییە خوێندەوارەكان بووە
ئەوەی كە پش���ت بە روومەتی تایبەتی كەسەكە بەستووە،
نەك پش���ت بەستن بە دەس���ەاڵت یان پلەو پایە ،دیارترینی
ئەوان���ەی ك���ە گۆڤارەكە باس���ی ك���ردوون و بەختیان یار
نەب���ووە لە هەڵبژاردنەكان زەیفوڵاڵ حمودی پارێزەر بووە,
كە گۆڤارەكە وا پەسنی دابوو پشتی بەزانست و رابردووی
خۆی بەس���تووە ،هەرچی ركابەرەكانی بوون پش���تیان بە
خزمایەتی و س���امان و پارە دەبەست ،مەحموود موتلەقی
پارێ���زەر ئ���ەوی وا داناب���وو "ئەگ���ەر لەو واڵت���ە نەبا ئەوا
دەبووە شتێكی ناو بەدەرەوە" ئاگادارییەكی هەڵبژاردنی بۆ
باڵودەكاتەوە تێدا ئاماژە بەوە دەكات كەوا ئەو ,پاڵێوراوی
چین���ی كرێكارانە .زیائەدین���ی زەعیتەری پارێزەر هەروەك
گۆڤارەكە وەسفی دەكات ،یەكەمین پاڵێوراوە لە عەمان كە
بەرنامەیەك���ی رێك و پێك���ی هەڵبژاردنی دانابوو ،هەروەها
دوكتۆر سۆران ئیتمیزان ،یەكەمین ئەرمەنی ئەردەنی بوو،
خۆی وەك هاوواڵتییەكی ئەردەنی پااڵوتبوو "ئەو پێی وایە
نوێنەرایەت���ی پایەیەكی پیرۆزەو پێویس���تە ئەوانەی دەنگی
دەنگدەران بە كڕین بەپارە پیس نەكەن".
هەروەها گۆڤارەكە بواری بۆ هاوواڵتیانیش رەخساندبوو
ك���ە راوبۆچوون���ی خۆیان لە میانەی گۆش���ەیەك دەرببڕن
بەناوی "رای خوێنەران" كە دەكرێ لەچۆنیەتی بەدەنگەوە
هاتن���ی خەڵ���ك لەگ���ەڵ هەڵبژاردن���ەكان و داواكاریی���ەكان
ئاگاداربن ،هاوواڵتییەك ئاماژە بەوە دەكات كەوا پێویستە
"پارتی خاوەن بیروباوەڕی چاكسازی پێشكەوتنخوازانەی
پتەو و پەیامی بەرز و سیاسەتی دیاریكراو و دەستوورو
بنەم���ای بەرزو پتەو هەیە" هەرچ���ی هاوواڵتییەكی دیكەیە
پێی وایە نابێ بە رواڵەتی پاڵێوراوان هەڵبەخەڵەتێین ،بەڵكو

دوكتۆر س ��ۆران ئیتمیزان،
ی ���ەك ���ەم ���ی ���ن ئ ���ەرم ���ەن ���ی
ئ ��ەردەن ��ی ب ��وو ،خ ��ۆی وەك
هاوواڵتییەكی ئەردەنی
پااڵوتبوو «ئەو پێی وایە
نوێنەرایەتی پایەیەكی
پیرۆزەو پێویستە ئەوانەی
دەنگی دەنگدەران بە كڕین
بەپارە پیس نەكەن»
«واڵت پ ��ێ ��وی ��س ��ت ��ی بەو
پیاوانە هەیە كە دوورن
لە ئینتهازییەت»
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جەخت لەس���ەر ك���رۆك و ن���اوەرۆك بكرێت،
چونكە "واڵت پێویس���تی ب���ەو پیاوانە هەیە كە
دوورن لە ئینتهازییەت".
پاش���ان گۆڤارەك���ە رووبەرێ���ك ب���ۆ دوان
س���ەبارەت ب���ە ئەنجامەكان���ی هەڵب���ژاردن
تەرخ���ان دەكات ،ك���ە ت���ا چ ئەندازەیەك پاك
بووەو سروش���تی نوێنەرە دەرچ���ووەكان لە
ئەنجومەنی هەڵبژێردراو ،بە باشی لە كۆمەڵێ
نوێنەر دواوە وەك نوێنەری رووناكبیرو وریا
دیارترینیان عومەر مەتەر نوێنەری عەمان و
هەر س���ێ نوێن���ەری كەرك عەتاالل���ه مەجالی
و هانی عەكش���ەو ئەحم���ەد تراونەو عەبدوڵاڵ
حەلیم نەمر لە س���ەڵت و شەفیق رەشیدات و
محەمەد حجازی و سلێمان خەلیل لە باكوور،
هەروەه���ا ئام���اژەی ب���ەوە ك���ردووە كە ()19
ن���ۆزدە نوێن���ەر ل���ە پەرلەمانی نوێ س���ەر بە
زانكۆن ،بەاڵم پێش���بینی ئ���ەوەی كردووە كە
ئ���ەو گۆڕان���ە كاریگەری نابێ���ت لەبەر ئەوەی
زۆربەی ئەندامانی ئەنجومەنی پیاو ماقوواڵن
لەو ئەندامانەن كە پش���ت بە هێزی عەشایری
و هێزی سامان و پارە دەبەستن.
دەك���رێ هەڵوێس���تی گۆڤارەك���ە ل���ەو
هەڵبژاردنان���ەو بارودۆخ���ی دەوروبەری لەو
خااڵنەدا كورت بكەینەوە:
 .1داوای ل���ە هاوواڵتییان كردووە بەش���داری
هەڵبژاردن���ەكان بك���ەن ب���ەو پێی���ەی مافێك���ی
پیرۆزی خۆیانە.
 .2داواكردن���ی هەمواركردن���ی یاس���ایی
هەڵبژاردن���ەكان ب���ۆ ئ���ەوەی ئەندازەیەك���ی
زۆرتری تێدابێتەدی ئەو مادانە بخرێتە س���ەر
كە مافی تانووت ل���ە ئەنجامی هەڵبژاردنەكان
بدات ،پاڵێوراوەكان مافی سەرپەرشتی كردنی
هەڵبژاردنەكانیان هەبێت ،هەروەها پێویس���تی
بەدیهێنان���ی دادپ���ەروەری ل���ە دابەش���كردنی
كورس���ییەكان لەنێ���وان ناوچ���ە جیاجیاكان���ی
هەڵب���ژاردن ،ب���ە ج���ۆرێ لەگ���ەڵ ژم���ارەی
دانیشتوان بگونجێت.
 .3داواكردن���ی هەڵوەش���اندنەوەی یاس���اكانی
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بەرگری كردن بۆ ئەوەی ئازادییەكانی پتر بۆ
كرداری هەڵبژاردن مسۆگەر بكرێت.
 .4جەخت كردن لەس���ەر ئەوەی كە پێویس���تە
نوێنەر مەرجی تایبەتی تێدابێت بەجۆرێ وای
لێ بكات ببێتە جێ بڕوای خەڵك ،گرنگترینیان
دەس���ت پاك���ی و لێهاتووی���ی و خوێن���دن و
ناوبانگی باش و پش���ت بەستوو بە لێهاتوویی
كەس نەك لەسەر پایەو شوێن یان دەسەاڵتی
بە میرات بۆ ماوە.
 .5بوون���ی پارتی بەهێزی خ���اوەن بەرنامەی
رێك و پێك بۆ س���ازدانی ژیانی سیاسی زۆر
پێویس���تە وهەبوون���ی ئۆپۆزس���یۆنی بەهێ���ز
گرنگ���ە ،بەو مەرجەی كە نەیارییەكە لەس���ەر
هەڵوێستی دیاریكراو بێت.
 .6ئەگەرچی داوای هەمواركردن و چاكسازی
ل���ە دەس���تووردا ك���راوە ب���ە ج���ۆرێ لێ���ك
جیاكردنەوەی دەس���ەاڵتەكانی تێدا بەرجەستە
بێ���ت و وەزارەت ل���ە بەرانب���ەر ئەنجومەن���ی
نوێن���ەران بەرپرس بێت ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەش
گۆڤار داوای كردووە كە رێز لە دەس���تووری
ئەو كاتە بگیرێت و زێدەڕۆیی لەسەر نەكرێت
بەو پێیەی تاكە چوارچێوەی بۆ گەڕانەوەیە.

بارودۆخی چینی كرێكار

ئەگەرچ���ی چین���ی كرێكار لە ئ���ەردەن ئەو
س���ەردەمە ق���ەوارەی بچ���ووك ب���وو ،ب���ەاڵم
بب���ووە جێی بایەخی زۆری گۆڤارەكە ،چونكە
كرێ���كاران دووچ���اری بارودۆخێك���ی زۆر
س���ەخت بوونەت���ەوە هیچ یاس���ایەكی باش���ی
كار نەب���ووە ،س���ەندیكای نەب���ووە بەس���ەر
بەرژەوەندییەكانیان راب���گات ،ئەمەش وایانی
لێ دەكات ببنە نێچیری تایبەتی چەوساندنەوە
لەالیەن كۆمپانیا بیانییەكانی خاوەن ئیمتیازو
دەس���ەاڵتی ف���راوان ،ك���ە سانس���ۆرێكی ب���ە
ك���ردەوەی لەالیەن حكومەتەوە لەس���ەر نییە،
بەجۆرێ كرێ���كارەكان دووچ���اری دەركردن
دێن بەبێ ئاگاداركردنەوە یان قەرەبووی ئەو
بێكارییەی كە تووش���ی دێن ،ئ���ەو بێكارییەی
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ك���ە "الی ئێم���ە وەك واڵتێك���ی كش���توكاڵی
دواكەوتووی���ن ،ش���ێوەیەكی س���ەرەوخواری
ل���ە كاری ت���ەواو گرت���ووە ،داڕمانی ئاس���تی
گ���وزەران و خۆكوژییەك���ی لەس���ەرخۆی ل���ە
برس���انە" ،ه���ەروەك سەرنووس���ەر وەس���فی
دەكات ،نموونەی���ەك ل���ە باڵوبوون���ەوەی ئەو
بێكارییە دەهێنێتەوە ،كە كرێكارانی كۆمپانیای
نەوت���ی عێراق لە ئ���ەردەن ل���ە ( )500كرێكار
تێنەدەپەڕی ،دوای ئەوەی پێش چەند مانگێك
( )3000كرێ���كار بووە ،بێ ئ���ەوەی حكومەت
ئاوڕ لەوە بداتەوە.
گۆڤارەكە بە شێوەیەكی سەرەكی جەخت
لەس���ەر كۆمپانی���ای تابالی���ن وەك نموونە لە
ئیمتیازات���ی بیان���ی ،هەروەه���ا نموونەی ئەوە
ب���ووە كە چین���ی كرێكار دووچ���اری دەهاتن،
گۆڤارەكە وا وەسفی كۆمپانیای تابالین و ئەو
رێككەوتننامەی���ە دەكات ك���ە ئیمتیازەكەی پێ
وەرگیراوەو ل���ە ()8ی ئابی  1946مۆركراوە،
ئ���ەوا "لەگیانی ئ���ەو ئیمتیازاتانە دەرناچێت كە
پێشتر كۆمپانیا ئیستیعمارییەكان بە دەستیان
دەهێن���ا ل���ەو س���ەردەمەی كە دەوڵ���ەت لەبن
س���ێبەری ئینتی���داب ب���ووە" ،گۆڤارەك���ە ئ���ەو
بڕگان���ەی دەرخس���تووە ك���ە ماف���ی ئەردەنی
پێش���ێل كردووە لەو رێككەوتننامەیە لەالیەنی
بەخش���ینی كۆمپانیایەكە ل���ە باجی گومرگ كە
تەنیا س���ااڵنە بڕە پارەیەكی دیاریكراو دەدات
و بڕەكەی تەنیا شەس���ت هەزار جونەیهە ،كە
حكوم���ەت داوای كردووە دەس���كاری بكرێت،
بەو جۆرەی الی كەم لەگەڵ ئەو رێككەوتنەی
كە كۆمپانیاكە لە سوریا لە ساڵی  1947مۆری
كردووە بگونجێت ،مافی گرنگ بە سورییەكان
دەبەخش���ێت ك���ە دیارترینی���ان حكومەت���ی
س���وریا و س���ورییەكان ل���ە دامەزراندن���ی
كۆمپانی���ا لە پێش���ەوە بن ،جگە ل���ەو بەندانەی
كە زۆر پێش���كەوتووترن ل���ەو بڕگانەی كە لە
رێككەوتننامەكەی لەگەڵ ئ���ەردەن مۆركراوە
لە بواری رەفتاری كۆمپانیاكە لەگەڵ كرێكارە
ئەردەنیی���ەكان ،گۆڤارەكە ئاماژە بەوە دەكات

كە كۆمپانی���ای تابالین ئاگادارییەكی بەس���ەر
ش���وفێرە ئەردەنییەكان���دا داب���ەش ك���ردووەو
ئاگاداری���ان دەكەنەوە ئەوان بۆ ماوەی س���ێ
مان���گ كاردەك���ەن ،لەژێر ئەزموون���دا دەبن و
دوات���ر لە خزمەتی هەمیش���ەیی دەچەس���پێن،
كۆمپانیاك���ە مافی لەكار دەركردنی هەیە بەبێ
ئ���ەوەی هیچ هۆیەك���ی دەستنیش���ان بكات و
بەبێ ئەوەی هەق دەس���تیان بۆ خەرج بكرێت،
گۆڤارەكە هەر لە دەروازەی "رای خوێنەران"دا
نام���ەی كرێكارێك���ی كۆمپانیاك���ەی نیش���ان
داوە كە تێدا نووس���یویە كە خ���ۆی و دوو لە
هاوڕێكانی دووچاری دەرك���ردن بوونەتەوە،
بەبێ ئ���ەوەی هەق دەس���تیان ب���ۆ ببژێرنەوە
ی���ان یارمەت���ی بدرێن ،ل���ە كۆتاییدا پرس���یار
دەكات "تا كەنگی بەرپرس���ان هەروا بایەخ بە
حاڵ و ب���اری هاوواڵتیانی كرێ���كار نادەن كە
كۆمپانیا ئیس���تیعمارییەكان دەیان هاڕن دوای
ئەوەی كارو ئەركیان دەكەوێتە نێوان كەڵبەی
بێكاری و برس���یەتی" ،لە ژم���ارەی دواتریش
نووسیویە كرێكارێك داوایەكی قەزایی لەسەر
كۆمپانیاك���ە تۆمارك���ردووە و داوای كردووە
قەرەبووی یان بگەڕێتەوە سەركار ،ئەوەی بە
پێش���ینەیەك داناوە كە یەكەمجارە لە بەرانبەر
قەزای ئەردەنیدا روودەدات.
هەروەه���ا داوای ك���ردووە كرێكارەكان���ی
دیكەش یارمەتی بدەن و پش���تگیری بكەن ،لە
ئاكامی كەمی بواری كاركردن و باڵوبوونەوەی
بێ���كاری ،ئ���ەوا كرێ���كاران خەریك���ە روو ل���ە
دەرەوە دەك���ەن بۆ كارك���ردن ،بۆیە داوای لە
حكومەت كردووە بەر ل���ەو دیاردەیە بگرێت،
لەبەر ئەوەی كاركردن س���امانێكی بەنرخترە
لە دراوی قورس ،ئەویش لەرێی دابین كردنی
بارودۆخ���ی كاری گونجاو .ل���ە ئەنجامی ئەو
بارودۆخە سەختەی كە رووبەڕووی كرێكاران
دەبۆوە گۆڤارەك���ە زۆر داوای كردووە مافی
كرێ���كاران نەخ���ورێ و مافەكانیان مس���ۆگەر
بكرێت ،لەو پێناوەدا چەند ئامرازێكی خستۆتە
روو كە پێی وایە چارەسەرە بۆ ئەو گیروگرفتە،
ژمارە  24-23زستانی 2011
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گرنگترینیان پێویستی دانانی یاسایەكی پێشكەوتنخواز بۆ
كار ك���ە كەمتری���ن رادەی كرێی بۆ دابنێت ،بارودۆخی كار
ك���ردن باش بكات ،نابێ���ت كرێكار بەبێ ئ���اگادار كردنەوە
یان قەرەبووكردنەوەی تەواو لە كار دەربكرێت ،هەروەها
رێ���دان بە دامەزراندنی س���ەندیكا وەك مافێكی پیرۆز بەو
پێ���ەی كە تاك���ە چارەس���ەرە ،دەكرێت كرێ���كاران لە زوڵم
و س���تەم بپارێزێ و نوێنەرایەت���ی بەرژەوەندییەكانیان بە
باشترین شێوەبكات.

ئاستی گوزەران

ن��اب��ێ��ت ك ���رێ ���ك ���ار بەبێ
ئ���اگ���ادار ك���ردن���ەوە یان
ق ��ەرەب ��ووك ��ردن ��ەوەی تەواو
ل ����ە ك �����ار دەرب ����ك ����رێ ����ت،
رێ���دان ب ��ە دامەزراندنی
س ��ەن ��دی ��ك ��ا وەك مافێكی
پ ���ی ���رۆز ب ����ەو پ ���ێ ���ەی كە
تاكە چارەسەرە ،دەكرێت
كرێكاران لە زوڵم و ستەم
بپارێزێ و نوێنەرایەتی
بەرژەوەندییەكانیان بە
باشترین شێوەبكات..
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گۆڤارەكە ئەوەی روون كردبۆوە كە واڵت دوای ش���ەڕ
و بەكارتێكردن���ی ش���ەڕ دووچاری بارودۆخێكی س���ەخت
ببۆوەو هۆی هەڵكش���انی ئاس���تی گوزەران بە هەڵكش���انی
نرخ���ی كااڵ س���ەرەكییەكان ب���ە ش���ێوەیەكی ب���ێ ئەندازە،
كاروبارەك���ە خراپت���ر ب���وو و بارودۆخەك���ەی ب���ۆ س���ەر
كێش���ەی پەنابەران گرانتر كردووە ،ئەوەش سەری بەالی
بارودۆخی س���ەختی گوزەران دەب���ردەوە ،كە هاوواڵتییان
دووچ���اری بووب���وون بەتایبەتی���ش ئ���ەو فەرمانبەران���ەی
پش���تیان بە مووچەی دیاریكراویان دەبەس���ت ،ئەویش لە
ئەنجامی هەڵئاوس���ان هێزی كڕینی زۆر لەدەس���ت دابوو،
گۆڤارەك���ە روونی كردۆت���ەوە ،لە ئاكامی ئ���ەو بارودۆخە
حكوم���ەت رایگەیان���دووە بەنی���ازە س���ەرمووچە بدات���ە
فەرمانبەران بۆ ئەوەی یارمەتیان بدات تا بتوانن خۆ لەبەر
گران���ی بگرن ،پاش چەن���د مانگێ���ك چاوەڕوانی ،حكومەت
بڕیاریدا س���ەرمووچەیەك بە ئەندازەی  %25-20لە ئەسڵی
س���ەرمووچەی پێش���وو ب���دات ،ئ���ەوەش فەرمانبەرانی بێ
ئومێد كرد ،چونكە رێژەی زیادكردنەكە كەم بوو ،لەكاتێكدا
سانس���ۆر لەسەر كەلوپەلی س���ەرەكی نییە ،ئەوەش بەالی
گۆڤارەك���ە ب���ەس نەبووە ب���ۆ چاككردن���ەوەی بارودۆخی
فەرمانبەران ،سەرنووسەر وتارێك لەبارەی ئەو بابەتەوە
لەژێ���ر ن���اوی "س���ەرمووچە كێش���ەكە چارەس���ەر ناكات"
نووس���یوەو تێیدا ئازاری فەرمانبەرانی دەرخس���تووە ،كە
مووچەكانیان تێری پێداویس���تییە س���ەرەكییەكانی ژیانیان
ناكات ،بۆیە داوای كردوە ئاس���تی راس���تەقینەی گوزەران
بەرز بكەنەوە نەك هەر پارە زێدە بكرێت بۆ فەرمانبەر ،بۆ
ئەوەش پێشنیارێكی كردووە كە بە چارەسەرێكی گونجاوی
داناوە بۆ ئەو كێش���ەیە ،ئەویش بریتییە لە دانانی پێڕەوی
دڵنیای���ی تەندروس���تی ،بۆ ئەوەی لە دژی مەترس���ییەكانی
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كارك���ردن و نەچوون���ە س���ەر كار یان م���ردن و یارمەتی
فەرمانب���ەران بدرێ���ت تا بتوانن خانوو بكڕن و پاش���ان بە
قس���ت نرخەكان مانگانە ل���ە مووچەكانی���ان بگێڕدرێتەوە،
لە هەمان كاتدا پێویس���تە سانس���ۆرێكی ورد بخەنە س���ەر
كەرستەی بەكاربردن لە نرخی كۆو فرۆشتنی بە خەڵك و
زام���ن كردنی ئەو مافانە ،بەم���ەش فەرمانبەران دڵنیا دەبن
و كارگێڕی بەگش���تی رێك و ساز دەبێت ئەو بەرنامەیەش
دەبێت���ە كرۆك���ی بەرنامەی���ەك ك���ە هەم���وو هاوواڵتیی���ان
بگرێتەوە.

رۆڵی گەشەسەندووی بازرگانان

بەه���ۆی كاریگەری���ی ش���ەڕو كەمبوون���ی كەرس���تەی
خ���ۆراك لە ئاكام���ی ئەوە گۆڤارەكە باس���ی ئ���ەوە دەكات
حكومەت لەسەردەمی شەڕدا دەرگای هێنانی كااڵ بەرووی
بازرگانان بخاتە سەرپەش���ت ب���ۆ قەرەبووكردنەوەی هەر
كەم و كورتییەك كە لە كەلوپەلە سەرەكییەكان روودەدات،
ئەم���ەش ل���ەدوای جەن���گ دی���اردەی زۆری ل���ێ پەیدا بوو
دیارترینی���ان سس���تی بازرگان���ی ب���وو ،ئ���ەوە س���ەرەڕای
كەڵەكەبوون���ی س���امانی ژمارەی���ەك بازرگان ،بەدواش���یدا
زێدەبوون���ی دەس���ەاڵتیان ،تا ئەوەی ببوون���ە چینێكی زۆر
تایب���ەت ،بەج���ۆرێ ئابووری بازرگانی لەس���ەر حیس���ابی
ئابووری كشتوكاڵی گەشەی كردو بووە سیمای سەرەكی
ئابووری واڵت ،ئینجا لەبەر گرنگی ئەو بابەتانە ،گۆڤارەكە
رووبەرێك���ی زۆری ب���ۆ تەرخان ك���ردووە ،چ وەك هەواڵ
ی���ان لێ���دوان یان وتار ،ئ���ەوەی تێبینی دەكرێ���ت رەخنەی
توون���دی لەو بازرگانانە گرتووە ،ئەوانی بە "دەوڵەمەندانی
ش���ەڕ" ناوبردوون و بەرپرس���یاریەتی سس���تی بازرگانی
خس���تۆتە ئەس���تۆی ئەوان ،لێرەدا ئام���اژەی بەوە كردووە
كە ئەوان پارەكانیان لە پرۆژەی پیشەسازی ،یان پرۆژەی
بەرهەمهێنان���ی دیك���ە خ���ەرج نەك���ردووە ،ك���ە كەڵك���ی بۆ
بەرژەوەندی نیش���تمان هەبێت ،بەڵكو لەپرۆژەی بیناسازی
و ئاوەدان���ی خ���ەرج ك���راوە ،گۆڤارەكە رەخن���ەی لە بردنە
دەرەوەی س���امان ب���ۆ دەرەوەی واڵت گرتووە بۆ ئەوەی
نرخ���ی هاوردە زۆرەكان بدەن و لە هەمانكات حكومەتیش
بەش���ێكی ئەو بەرپرسیارییەی لە ئەستۆیە كەوا لیژنەیەكی
تایبەتی بۆ هاوردە پێكهێنابوو ئەندامەكانی بازرگان بوون،
ئەوانەی پش���كەكانیان لەنێوان خۆیاندا بەشییەوە ،ئەوەش
دەبێت���ە ه���ۆی قۆرخ ك���ردن و س���ەروەت و كەڵەكەبوونی

ح ��ك ��وم ��ەت ��ی ��ش بەشێكی
ئ ��ەو بەرپرسیارییەی لە
ئەستۆیە كەوا لیژنەیەكی
ت��ای��ب��ەت��ی ب���ۆ ه �����اوردە
پێكهێنابوو ئەندامەكانی
ب ��ازرگ ��ان ب ��وون ،ئەوانەی
پ ��ش ��ك ��ەك ��ان ��ی ��ان لەنێوان
خ ���ۆی ���ان ���دا بەشییەوە،
ئ �������ەوەش دەب ���ێ ���ت ���ە هۆی
ق ��ۆرخ ك ��ردن و س ��ەروەت و
كەڵەكەبوونی سامان لە
دەست كەمینەیەك ،لەسەر
حسابی زۆرینە..

ژمارە  24-23زستانی 2011

129

كوردی ئەردەن و رۆژنامەنووسیی...

 كرداری هاوردن بەجۆرێرێك بخرێت كە بڕی هاوردە
زێدەتر نەبێت لەوەی كە
دەینێرێتە دەرەوەی واڵت و
مافی هاوردنیش بدرێتە
هەر كەسێ توانای هێنانی
ه ��ەب ��ێ ��ت ت ��ا ق ���ۆرخ كردن
دروست نەبێت...
 حكومەت ه ���اوردن رێكب���خ���ات ب ����ە مەبەستی
پ ����اراس ����ت ����ن ����ی ه���ەن���دێ
پیشەسازی سادەی ئێستای
لە واڵت هەن ،بۆ پاراستنی
ب ���ەره ���ەم ���ەك ���ان ���ی ���ان لە
كێبڕكێی بێگانە ،چونكە
ئەو پیشەسازانە رۆڵیان
لە بەكارخستنی كرێكاری
خۆمالی هەیەو گوزەرانی
ژیانیان دەستەبەر دەكات.

س���امان لە دەس���ت كەمینەیەك ،لەس���ەر حس���ابی زۆرینە،
گۆڤارەكە لەو بارەیەوە داوای كردووە یاس���ای تەنگژەكان
دابندرێت بۆ ئەوەی بەپێی رێووش���وێنە نووس���راوەكان و
پێوانە دیاریكراوەكان بازرگانەكان پۆلێن بكرێت ،بەجۆرێ
بەرژەوەن���دی و ئ���ارەزووەكان دووربخەن���ەوە ،هەروەها
سیستەمی هاوردەی نوێ رێی لەهەر كەسێك گرتووە ناوی
خشتەی هاوردەكان تۆمار نەكراوە كەلیژنەكە داینابوو بۆ
ئەوەی كاری هاوردە بكات ،ئەوەی كە گۆڤارەكە رەخنەی
لێ گرتووە بەرجەس���تە بوونی ق���ۆرخ كردنە ،كە بۆ ئێمەو
بۆ گەل باش���ە لەو واڵتەدا كە حكومەت خۆی سەروكاری
هێنانی شمەكی تەنگژە دەكات لە چوارچێوەی ئەو تەرخانە
پێویس���تیانە تا ئەوەی دابەش���كردنی ئەو تەرخانانە بدرێنە
دەس���ت ئ���ەو س���ەرمایەدارە مش���ەخۆرانەی خوێن���ی گەل
دەمژن" ،لەو رووەوە پێشنیاری كردووە كرداری هاوردن
بەجۆرێ رێك بخرێت كە بڕی هاوردە زێدەتر نەبێت لەوەی
ك���ە دەینێرێتە دەرەوەی واڵت و ماف���ی هاوردنیش بدرێتە
هەر كەس���ێ توانای هێنانی هەبێت تا قۆرخ كردن دروست
نەبێت ،ل���ەو رووەوە گۆڤارەكە بابەتێ���ك دەورووژێنێ كە
س���ەروكاری راس���تەوخۆی بەكارەكانییەوە هەیە ،ئەویش
هاوردن���ی كاغەزی پێویس���تە بۆ باڵوكردن���ەوە ،كە رێ بە
گۆڤ���ارو رۆژنامەكان ن���ادەن بیهێنن ،بەم���ەش تێچووكەی
بەرزدەبێتەوە.
گۆڤارەكە داوای لەحكومەت كردووە هاوردن رێك بخات
بە مەبەستی پاراستنی هەندێ پیشەسازی سادەی ئێستای
ل���ە واڵت هەن ،بۆ پاراس���تنی بەرهەمەكانی���ان لە كێبڕكێی
بێگانە ،چونكە ئەو پیشەس���ازانە رۆڵیان لە بەكارخس���تنی
كرێ���كاری خۆمالی هەی���ەو گوزەرانی ژیانیان دەس���تەبەر
دەكات ،هان���ی خی���ر لەوتارێكیدا فەرمانگ���ەی هاوردن ئاوا
وەس���ف دەكات "وەكیلەكان���ی ئیس���تیعمارو بیركردنەوەی
دەوڵەمەندانی ش���ەڕی سەرمایەداران دەس���تیان بەسەردا
گرتووە" ،گۆڤارەكە وەسفی بارودۆخەكە لەسەر ئەو ئاستەدا
بە پێشكەش كردنی شیعرێكی درێژی وەرگێڕدراوی "گۆلد
سمیث" دەخاتە بەرچاوی بەناوی (گوندی چۆڵكراو) ئەوەی
ئەو ش���یعرە درێژە وێنەی گرتووە ،لەسەر واڵت جێبەجێ
دەبێت لەرووی "سەركێش���ی دەسەاڵتی پیاوانی بازرگان و
پیشەسازو بەكاربردنی كەرستەی كۆمەڵی ئادەمیزاد".

بارودۆخی پارێزگاكان
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گۆڤارەكە لەسەرەتاو بووژانەوەو پێشكەوتنی واڵت لەو
ماوەیەدا دواوە ،ئەوەش خۆی لە پەرەسەندنی دیاردەكانی
ژی���ان دەبینیی���ەوەو ئ���ەوەی جێ���ێ س���ەرنجە دی���اردەی
ئەو پەرەس���ەندنە بە ت���ەواوی خۆی لە عەمان���ی پایتەخت
دەبینیی���ەوە ك���ە بووژانەوەیەك���ی ئاوەدان���ی و ئابووری و
كۆمەاڵیەت���ی بەخۆی���ەوە بینی بوو ،ئەم���ەش رەنگدانەوەی
بەس���ەر بارودۆخ���ی پارێزگاكانی دیكە نەب���وو ،تایبەت لە
باش���وور كە دانیشتوانەكانی دووچاری بێكاری و هەژاری
و فەرام���ۆش ك���ردن ببوون���ەوە ،دەكرێت تێبین���ی ئەوە لە
هەن���دێ لە لێدوانەكانی گۆڤارەكە بكەین ،ئەوە س���ەرەڕای
ئەوەی كە هاوواڵتیانی رۆڵەی پارێزگاكان لە گۆشەی "رای
هەژاران"دا دەیاننووس���ی ،تێیدا س���كااڵیان لە بارودۆخی
خراپی ناوچەكەیانەوە هەب���وو ،بۆ نموونە گۆڤارەكە باس
ل���ە نەبوونی رایەڵ���ەی رێگاوبانی رێك و پێ���ك دەكات كە
بگاتە باش���ووری پایتەخت ،رایەڵی شەمەندەفەرەكان كۆنن
كەچی هاوواڵتییەك س���كااڵ لە نەبوونی نەخۆش���خانەیەكی
ن���وێ دەكات ل���ەو ش���ارەی ك���ە دووەمین گەورە ش���اری
شانشینە ،جگە لە نەخۆشخانەی خاچی سوور ،كە جگە لە
نەخۆشی مەترسیدار هیچی دی چارەسەر ناكات ،هەرچی
هاوواڵتییەكان���ی توفەیلییە دەپرس���ن" ئایا ئێم���ە رۆڵەكانی
باش���وور ئەوەمان بۆ نییە كە بۆ خەڵكانی ش���ارانی دیكەی
شانش���ینی هەیە ،تا كەنگ���ی ئەو چاكس���ازییانەی كە مافی
هاوواڵتییان بەس���ەریاندا س���ەپاندوون ،لەناوم���ان دەبات،
یەكێ���ك ل���ە هاوواڵتییان ئاماژە ب���ەوە دەكات كە یەكێك لە
هاوواڵتیانی باشوور هیچ ژیانێكی بازرگانی لەناوچەكانیاندا
نییە ،بە بەراورد لەگەڵ عەمان ،كەچی یەكێكی دیكە سكااڵ
لەدەس���ت نەبوون���ی قوتابخان���ەی دواناوەندی ل���ە توفیلیە
دەكات.

بارودۆخی رۆژنامەوانیی

گۆڤارەك���ە بایەخێكی زۆر تایبەتی ب���ە بابەتی ئازادییە
رۆژنامەوانییەكان���ەوە داوە ،واڵت ل���ەو س���ەردەمەدا
چاالكییەك���ی بەرچ���اوی ل���ەو بارەیەوە بەخ���ۆوە بینی ،لە
ژمارەكان���ی یەكەم���ی ئاماژە ب���ۆ ئەوە دەكات ك���ە رۆژانە
س���ێ رۆژنامەو چوار گۆڤ���اری هەفتان���ە دەردەچن ،ئەوە
سەرەڕای ئەوەی لە ژمارەكانی دواتر باسی كردووە ،كەوا
وەزارەتی ناوخۆ مۆڵەت���ی گۆڤارێكی گاڵتەئامێزی بەناوی
"العص���ا-دار"ەوە داوە ،دەكرێ ئەوە ناوبنێین بووژانەوەی
رۆژنامەوانیی ،بەاڵم لەگەڵ ئ���ەوەش رۆژنامەوانیی لەژێر

رۆژن ���ام ���ەوان ���ی ���ی لەژێر
سایەی یاسای پەیڕەوكراوە
لەو س ��ەردەم ��ەدا ،لەالیەن
ك ���ارگ ���ێ ���ڕی دەوڵ ����ەت ����ەوە
دووچ ������������������اری ت ����ەن ����گ
پێهەڵچنین دەبۆوە..
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سایەی یاسای پەیڕەوكراوە لەو سەردەمەدا،
لەالیەن كارگێڕی دەوڵەتەوە دووچاری تەنگ
پێهەڵچنی���ن دەب���ۆوە ،نموونە ب���ۆ ئەمەش ئەو
یاسایەیە كە حكومەت دەریكرد ،بەكارنەهێنانی
كاریكاتێر "بە مەبەستی شكاندنی رێزی پیاوانی
حكومەت و دەستە و تاقمە رەسمییەكان" ،گۆڤار
ئەوەی بە كۆسپ داناوە لەبەردەم ئازادی راو
رادەربڕین ،ب���ە نەختێ س���ەمەرەوە ئاماژەی
بەن���اوی ئەو یاس���ایەی كاریكاتێ���ری كردووە
ك���ە بەوێن���ەی گەپ���ی گاڵتەئامێز ناوب���ردووە،
گۆڤ���ار ئام���اژە ب���ەوە دەكات ك���ە حكوم���ەت
گۆڤ���اری "الجی���ل الجدی���د"ی كەمال ناس���ری
داخس���تووە ،ئەوەی وەك نموونەی سەركوت
و خنكاندن���ی رۆژنامەوانیی ل���ە ئەردەن باس
ك���ردووە ،هەروەه���ا رووداوی گرتنی مونیب
قازی داخس���تنی رۆژنامەی (النسر-هەڵۆ) كە
كێش���ەی ئەنجومەنی نوێن���ەران و لێژنەیەكی
پەرلەمان���ی پێكه���ات لەپێن���او بەرەڵاڵكردن و
چارەس���ەركردنی كێش���ەكە ،س���ەبارەت ب���ە
بابەتی ئازادییە گش���تییەكان گۆڤارەكە ئاماژە
ب���ە ئازادی را دەكات كە لە دەس���تووردا باس
ك���راوە ،بەاڵم بەدی نایەت ئەگەر دەس���ەاڵت

ئامرازەكان���ی رادەربڕی���ن ئامادەن���ەكات و
ب���ەر لە هەموو ئەو ش���تانە بگرێ���ت ،كە دەبنە
كۆس���پی پەیڕەوكردن���ی ئ���ازادی .زەیفوڵ�ڵ�ا
حمودی���ش لەوتارێكی���دا ئاماژە بە پێویس���تی
هەبوونی ئازادی ك���ردووە بۆ رۆژنامەوانیی،
س���ەرەڕای ب���ەرزی ئامانج و مەبەس���تەكانی
تاك���و ئەركەكان���ی جێبەج���ێ ب���كات ،وەك
ئامرازێكی دەس���ت پاك حكومەت لە س���كااڵی
گەل و داواو ئاواتەكانیان لەپێناو پێش���كەوتن
و گەش���ەكردن ،حاڵ���ی بكات .س���ەبارەت بەو
رۆڵ���ەی ك���ە رۆژنامەوانی���ی دەب���ێ هەیبێ���ت،
عەبدولڕەحم���ان ش���قیر لەوتارێكی���دا بەناوی
"رۆژنامەوان���ی دەس���ەاڵتی چ���وارەم" ئام���اژە
بەوە دەكات "دەس���ەاڵتی چوارەم كاریگەریی
كارای ل���ە ئاراس���تەكردنی دەس���ەاڵتەكانی
دیك���ەدا هەی���ە ،هەڵەكانیان راس���ت دەكاتەوە،
رۆژنامەوانیی دەب���ێ دەربڕی ئێش و ئازاری
هاوواڵتی���ان بێت و ئەوەش���ی روونكردۆتەوە
ئەگەر رۆژنامەوانی ئەوەی نەكرد ئەوا دەبێتە
(ئامرازێكی دەس���تەمۆی ئیس���تیعمارو تاقمی
حوكمڕانی) یان لە هەڵفریواندن و س���ڕكردنی
گەل بەشداری دەكات".

سەرچاوەكان:
لە ئەسڵی وتارەكە بە عەرەبی دابنرێ.

* یەكێتی نووسەر و ئەدیبانی ئەردەن  -عەمان.
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كاریگەریی الیەنە دەروونییەكان لە
دەرهێنانی رۆژنامەنووسیی و نەخشەسازیدا
وەرگێڕانی :برادۆست محەمەد

باسی یەكەم
هۆكارە دەروونییەكان

بەرایی
مرۆڤ هەر لە كۆنەوە بایەخی بە رواڵەتە
دەروونییەكان���ی خ���ۆی ،وەك���و هەس���تكردن
ب���ە برس���ێتی و تینوێت���ی ت���رس و ش���ەرم و
خەمباری و دڵخۆشی ،داوە .هەروەها هەندێ
دانای���ی دیكەش���ی ه���ەن ،ك���ە بە چاوپۆش���ین
ل���ەوەی هەس���تییان پێك���راوە ،هێش���تا راڤەی
یەكالكەرەوەی���ان ب���ۆ نەك���راوە .بەدرێژای���ی
تێپەڕبوون���ی رۆژگاریش ئەوەی دۆزیوەتەوە
ك���ە لەن���اوەوەی خۆی���دا جێهازێك���ی دیك���ەی
ناماددەی���ی وا هەی���ە ئ���ەو ژی���ری و دانایی���ە
دەگەیەن���ێ كە هۆش پێی دەزانێ ،ئەو جیهازە
نادی���ارەش ،الی یۆنانیی���ە كۆن���ەكان ،بە گیان
یان دەروون  psycheدەناس���را ،ئەفاڵتوون
لەم بارەیەوە گوتوویە( :دەروون و هزر یەك
ش���تن ،دەروونی ناماددەییشی بە پێچەوانەی
ئ���ەو تەنە ماددەییە داناوە كە لەخۆی دەگرێ.
هەرچ���ی ئەرس���تۆیە جەخت���ی لەس���ەر ئەوە
كردۆت���ەوە كە ب���ە گیان و جەس���تە ئاژەڵێكی
زیندوو پێكدێنن)(.)1
ئا لێرەدا بوو مرۆڤ كەوتە ووردبوونەوە
لە ناخی دەروونی خۆی ،بەمەش نهێنییەكانی
دۆزییەوە و كاتیش���ی ب���ۆ خۆماندووكردن بە
تۆژینەوە بەم الیەنە دیاری كرد ،فەیلەسووفانی
ئیس�ل�امیش دەس���تێكی بااڵی���ان ل���ە گفتوگ���ۆ

*

كردن لەس���ەر بیروبۆچوونەكانی ئەفالتون و
ئەرەس���تۆ هەبووە ،بەمەش بوواریان لە پێش
فەیلەس���وف و زانایان���ی دوای خۆیان خۆش
ك���ردووە ،هەندێك لەوانە ئامانجییان پێكاوە و
هەندێكیشیان گومڕا بوونە .بەاڵم لەنێوان هەڵە
و راس���تیی ئەوانە هەندێك لە راس���تییەكانیان
نیش���ان داوە .لەوانەی���ە ب���اوەڕی (دی���كارت)،
ك���ە (بابەتیی ل���ە ئالییەتێكی ئاڵ���ۆز زیاتر نییە
بەتیش���ك و دەنگ و كاریگەرییەكانی دیكە كە
()2
بەبێ كاكڵەی ناوەوەی ناماددیی دەوروژێ)
لەو هەاڵنە بێ كە رێگەی لە پێش كەسانی دیكە
خ���ۆش كردووە تا ب���ە گورجوگۆڵی لێكدانەوە
بۆ هەڵسوكەوت و شارەزایی هەست و دەمار
و ماسولكەكان بكات.
هەروەه���ا (ئیب���ن خەلدوون)ی���ش ،ك���ە
زانایەك���ی مەغریبیی���ە ،لەالیەن���ی پەیوەندیی���ە
كۆمەاڵیەتییەكانەوە رێبازی خۆی لە راڤەكردنی
رەوش���ت و خ���ووی الی م���رۆڤ هەب���ووە و
زۆر بایەخی بەم الیەنە داوە ،لەراستیش���دا وا
س���ەلمێنراوە كە هۆكارە دەرونییەكان كار لە
پەیوەندیی���ە كۆمەاڵیەتیی���ەكان دەكەن و لەنێو
دەوروبەرە كۆمەاڵیەتییەكەش���دا پەیوەندی بە
ڕەوشت و هەڵسوكەوتی مرۆڤەوە دەبێ.
ئا لەو سەرەتایەوەیە كە زانستی دەروون بە
زانستی شارەزایی و هەڵسوكەوت ناسراوەو
جێگیرب���ووە ،بەتایبەت���ی دوای باڵوبوونەوەی
زانیاری ورد و دروس���ت لەب���ارەی ناوەوەی
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بینای جەستەی مرۆڤ پەیوەندی نێوان گیان
و جەستەش وای لێهاتووە لەبەردەم زانایانی
پس���پۆڕییەكانی دیكە روونتر دەبێتەوە و هەر
هەموووشیان لە زانینی زۆرترین نهێنییەكانی
ئەو بوون���ەوەرە زیندوو و ئاڵ���ۆزە ،كە ناوی
ن���راوە م���رۆڤ ،هاوكاربن (وفی أنفس���كم أفال
تبصرون)(.)3
ئێمەش كە بۆ خۆم���ان ناتوانین لەو دەریا
فراوان���ە مەلە بكەین و رووبەڕووی ش���ەپۆلە
هاروهاجەكان���ی ببین���ەوە ،چونك���ە خۆمان بە
كەش���تیەوانی ئەم بووارە دانانێی���ن .بەاڵم كە
رێگەمان ب���ە خۆمان داوە ئەم كارە بكەین بۆ
ئەوەی���ە چەن���د دڵۆپێكی پ���ەرش و باڵوی لێ
بخەینە ژێر لێكۆڵین���ەوە ،بەڵكو لە رێگەیانەوە
ئ���ەو پەیوەندیی���ە گیانیی���ە بدۆزین���ەوە كە بە
پیش���ەكەی خۆمانەوە دەبەستێتەوە ،هەروەها
ئ���ەو الیەن���ە دەروونییان���ەش بدۆزین���ەوە كە
بەجێهێن���ان یارییەدەرم���ان دەب���ن ،ئ���ەوەش
ل���ەو بڕوایەمانەوەی���ە كە هون���ەری دەرهێنان
و نەخشەس���ازی وەكو زۆر ل���ە هونەرەكانی
دیك���ە بەه���ۆكاری دەروونی كاریگ���ەر دەبێ،
ئافراندنیش تیایدا وەكو ئاوێنەی روون شەوق
دەدات���ەوە تاوەك���و م���رۆڤ خۆی لەش���ێوەی
واقیعێكی هەست پێكراو و زانراو نیشان بدات،
دەتوانین ن���اوی ئەوەش بنێین كاری داهێنانی
خولقێنەر.
هۆكارە ناوەكییەكان
ل���ەو هۆكارانەی كە هونەرمەندی داهێنەر،
لەكاتی دەرخس���تنی توخمەكانی داهێنان ،تێیدا
ق���ووڵ دەبێت���ەوە ،وردبوونەوەی ن���اوەوە و
پشكنینی بیرۆكەكانە ()The Introspection
كە لە رێگەیانەوە وەاڵمی كۆمەڵێك پرسیاری
س���نووردار دەدرێنەوە ،ئەوەیش بەگەیش���تن
ب���ە زۆرترین ئەو توخمانەی داهێنان دەبێ كە
داهێنەر دەیەوێ بیانگەیەنێتە ئەوانی دیكە.
هەروەه���ا ،بە ش���ێوەیەكی وا دەبێ كە بە
قەڵەمەك���ەی خەیاڵ���ی خ���ۆی لەس���ەر الپەڕە
نادیارەكان وێنا دەكات و لەهیل و دەستەواژە
دەیانبین���ێ .هەندێكی���ان رەش دەكات���ەوە و
هەندێكیشیان دەسەلمێنێ .خۆ پرسیار لەخۆی
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دەكات و هەر خۆیشی وەاڵمەكانی دەداتەوە.
هەن���دێ لە وەاڵمەكانی ب���ەدڵ دەبێ و ئەوانی
دیك���ەش دەدات���ە دواوە .زانیارییان���ەی كە لە
بیرەوەری خ���ۆی دەیانهێنێت���ەوە ،هەندێكیان
قب���وڵ دەكات و بەرپەرچ���ی هەندێكیش���یان
دەدات���ەوە ،هەروەه���ا زۆر ل���ە زۆرانبازیی���ە
دەروونییەكان���ی خ���ۆی ك���ە چەن���دەی الی
م���رۆڤ عەمب���ار كرابێ بیری گ���ەورە گەورە
و تاقیكردن���ەوەی ل���ە بووارەك���ە رێژەیەك���ی
هەس���ت و ئیداركی بۆ ش���تەكان و فەلسەفەی
پێكهات دەبێ ،چەندەی شوێنیان لەچوارچێوە
مەنتیق���ی و دڵنیاك���ەرەكان هەبێ���ت ئەوەن���دە
توندوتیژییەكانی خاوتر دەبنەوە.
لەوانەیشە ئەو كردارە ،بەر لەوەی داهێنەر
بیگەیەنێت���ە قۆناغ���ی رازیبوون���ی دەروونی و
دڵنیای���ی لەوەی ك���ە لە خەیاڵی خ���ۆی وێنای
ك���ردووە ،ماوەیەك���ی زۆری پ���ێ بچێت .ئەو
كاتی���ش رۆڵ���ی جێبەجێكردن���ی كردەیی دێت
تاوەكو ش���یلەی رەنجی بیری لەس���ەر الپەڕە
راس���تەقینەكان دادەن���رێ تا ببێت���ە واقیعێكی
هەس���ت پێكراو و ئەوانی دیك���ە وەریبگرن و
بیبەخشنەوە.
داهێن���ەر ،تاوەك���و بتوان���ێ ئەوان���ی دیكە
لەوەی بەدەس���تی هێناوە دڵنی���ا بكات ،دەبێت
كۆمەڵێك مەرج���ی تێدا هەبێت ت���ا بیگەیەنێتە
سەركەوتنی كاری داهێنانەكە ،لە هەمووشیان
گرنگت���ر ئەمان���ەن( :بێدەنگ���ی ،حەس���انەوەی
تەواو ،بیالیەنی ،چاالكی ،راهاتن ،كارتێكردنی
درێژ).
هەم���وو ئ���ەو مەرجان���ەش مەف���ا و
بەرپەرچدانەوەی ئەرێن���ی خۆیان لە كرداری
داهێن���ان و هەڵهێن���ان و دەرخس���تندا دەب���ێ،
لەوانە:
 1ـ بێدەنگ���ی ـ لێ���رە ـ وات���ە قورتارب���وون ل���ە
هەم���وو كاریگەرییەكان���ی دەرەكی و ناوەكی،
وەك���و بیركردن���ەوە ل���ە بابەت���ی وا ك���ە هیچ
پەیوەندییەكی���ان ب���ە بابەتی ل���ێ وردبوونەوە
نییە (ناوەكی) ،هەروەها بە كاربردنی هەردوو
ئام���رازی قس���ەكردن و بیس���تن (دەرەك���ی)
تاوەكو ئ���ەو كاریگەرییە ل���ە ناوەڕۆكی هێڵی
وردبوونەوە نەكەن ،نەبادا رێچكەكەی بگۆڕن
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و ئەنجامەكان تێكبدەن.
 .2دەبێ حەس���انەوە بە ت���ەواوی هەبێت ،ئەو
حەس���انەوەیەش ناب���ێ ه���ەر دەروون���ی بێت،
بەڵكو دەبێ حەسانەوەی جەستەییشی لەگەڵ
دابێ ،كە رۆڵێكی كارلێكەری لە س���ەركەوتنی
ك���رداری ڕاماندا هەیە .ئ���ەوەش لەبەر ئەوەیە
ناكرێ جەس���تەیەكی پ���ڕ ئێش���وئازار لەكاتی
راماندا هەموو وزەی خۆی ببەخشێ.
 .3لەكاتی دۆزینەوەی هەندێ ئەنجامی كۆتایی
رام���ان یان گەیش���تن ب���ە هەندێ چارەس���ەر،
نابێ���ت بەت���ەواوی الیەنگی���ری بۆچوونەكانی
كەس���ێك بێت كە زیاتر خۆویس���تی و هۆگری
بۆ بیروباوەڕی خۆیدا سنوورداری بەسەریدا
زاڵ���ە ،كە ئ���ەوەش لەگەڵ بی���ری ئەوانی دیكە
پێچەوانە دەبێتەوە یان لەگەڵ واقیع و مەنتیق
تێ���ك ناكەنەوە ،مرۆڤ ه���زری ،كە لە ئەوانی
دیكە دوورەدەس���ت دەبێ یان بۆی نەگونجێ
بیروباوەڕەكان���ی خ���ۆی لەگ���ەڵ سروش���تی
ش���تەكان تێك بكات���ەوە ،بایەخێك���ی ئەوتۆی
نابێت.
 .4هەرچی چاالكییە ئەوە تەواوكەری توخمی
حەسانەوەیە ،لەوانە مرۆڤێك لە ماندووبووندا
بتوان���ی وزەی خۆی بخات���ە كار .ئەو هۆكارە
پەتاكەی���ان ب���ۆ جیهازی ه���زری دەگوازێتەوە
مان���دووی دەك���ەن و خ���اوی دەكات���ەوە و
فەرمانەكان���ی تووش���ی باركەوت���ن دەكات،
ب���ەوەش ت���ەواوی تووش���ی خاوبوون���ەوەی
دەكات.
 .5ب���ۆ تەواوبوون���ی ئەو رەگەزانەی پێش���وو
رۆڵی ئاگاداربوون روانینی دی هەموو هاتوو
و هەاڵتووێ���ك دێ���ت ك���ە س���وود ب���ە بابەتی
تێڕامان���ەوە هەی���ە .ئەوەش ب���ەو مەرجەی لە
چوارچێ���وەی خۆی دەرنەچووبێ ،هیچیش���ی
تێ���دا نابێ ئەگەر ئ���اگاداری هەن���دێ پەراوێز
بین ،كە بابەتی راڤەكردن و وردەكاری زۆرتر
دەوڵەمەند بكات و بەشێك لە تەواوكارییەكەی
بێنێتە دی.
 .6مەشق كردن لەس���ەر كرداری ئافراندن وا
لە ئافرێنەر دەكات توانای لە راهێنان پتر بێت.
بەمەش ـ ئ���ەوە ـ جیاوازییەك���ی ئەوتۆ لەگەڵ
پیشەسازی ماددی ناكات ،كە وا لەبەكاربەری

بكات ش���ارەزایی باش���تری هەبێ���ت .ئەوەش
ئەگەر بە مەش���ق كردن و دۆزینەوەی نهێنیی
نەبێت بە ماوەیەكی دیاریكراو نابێت.
 .7دواجاریش مەسەلەی راهاتنی درێژخایەن
ل���ە كاری رام���ان دێ���ت .ك���ە ئ���ەوەش یەكێكە
ل���ە ئەنجامەكان���ی مەش���ق و ب���ە لێهاتوویی و
وەرگرتن���ی ش���ارەزایی دێ���ت .ت���ا وای لێدێت
وەكو بڵێی پیش���ەیەك بێت و زۆر بە ئاس���انی
لەخۆیدا جێبەجێی دەكات ،دواجار لە ئەنجامی
كۆتایی بیرۆكەكە رەنگ دەداتەوە.
هەموو ئ���ەو مەرجانە ،یان ئ���ەو توخمانە،
كە دەبێ بەناوی كرداری وردبوونەوە هەبن،
هەموو داهینەرەكان بەر لە دەس���ت كردن بە
جێبەجێكردن���ی دەبێ ه���ەر كارێك���ی داهێنان
هەب���ێ ،ك���ە ئامانج���ی بزوواندن���ی الیەنەكانی
هەس���ت كردنە بە هونەر الی مرۆڤی وەرگر،
هەروەها چێژ و تامی جوانی و تێنوێتی شكان
لەكانیی���ە بێگەردەك���ەی دابینكردن���ی ئەو بارە
دەروونیی���ەوە وەرگرێ كە بەبێ ش���ەفافیەتی
گیان���ی و هەس���ت ناس���كی نابێت ك���ە مرۆڤی
هونەرمەن���د چێ���ژی ل���ێ وەردەگ���رێ ،ئایا چ
داهێنەر بێ یا وەرگر.
هۆكارە دەرەكییەكان:
ه���ۆكارە دەرەكیی���ەكان ل���ە رێگ���ەی
س���ەرنجدانی بابەت���ی The objective
 observationبەكارهات���وو ل���ە تۆژینەوەی
دیاردە دەرەكییەكان���ی كردارە دەروونییەكان
الی خەڵكی خۆی دەنوێنێ .ئەو تۆژینەوەیەش
س���ەرنجی ش���ارەزا و زانایان���ی دەروونی بۆ
الی خ���ۆی وا راكێش���اوە ك���ە یارمەتیدەرمان
دەبێ���ت لە تێبین���ی كردنی رەفت���اری خەڵك و
هەڵسوكەوتیان و چاودێریكردنی رووداوەكانی
سروشت ،ئەو تێبینیانەش وا لە تۆژەر دەكات
باروزروفی شارەزایی لە رەفتارەكانی بزانێ،
ل���ە بوواری هونەریش���دا داهێن���ەر ئەو جۆرە
تۆژینەوان���ە لەس���ەر تاكەكان���ی كۆمەڵەك���ەی
خۆی دەكات بەو ناوەی كە وەرگری بەرهەمە
هونەرییەكان���ن ،ئەو تۆژینەوان���ە زیاتر تێبینی
رەفتار و هەڵس���وكەوت و ئاستی رۆشنبیری
و كۆمەاڵیەت���ی و ئەنجام���ە ئابووریی���ەكان و
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ئاس���تی هەس���تكردنیان بە ش���وێنەكانی جوانی و توانایی چێژ
لێ وەرگرتنی .دوای هەموو ئەوانەش تێگەیش���تنیان لەبایەخی
كارە هونەرییەك���ە و رێ���زی ئەوانە دێت كە كاری تێدا دەكەن.
تێبین���ی ئ���ەوەش ك���راوە ـ بە تاقیكردن���ەوە ـ ئەو
كارە هونەرییەی پێشكەش بەردەستی تاكەكەی
كۆمەڵێكی دوور لە شارس���تانی و رۆشنبیری،
زۆر ب���ە ئاس���ایی ج���ێ پەنج���ەی هون���ەری
رەگەزەكانی داهێنانی تێدا نابێت .ئەوەش بەو
باوەڕەی كە دەستكورتی رۆشنبیری و وشكی
ژیاری نیشان دەدا كە ئەو كۆمەڵە سەرەتاییە
كوێران���ە تیای���دا هەڵس���وكەوت دەكات .ل���ە
بارێكی وادا كۆمەڵ ورە بە رۆش���نبیران و
داهێنەرانی دەدا و هانیان دەدات هۆیەكانی
پێش���كەوتن و بەرەوپێش���چوونی بی���ری
خەڵ���ك و پ���ەروەردەی چێ���ژ لەبەرچ���او
بگ���رن ،دابەكان���ی جوانیی���ان لە مێش���ك
بچەقێنن و لەوبارە س���ەرەتاییە دەریان
بێن���ن و بەرەو ئ���ەو ئازادییەی ببەن كە
خوا بۆی فەراهەم كردوون.
ئەگەر چارەنووس وایكرد كارێكی
هونەری بەدەس���ت هاتوو لە واڵتێكی
ژی���ار دواكەوت���وو لەنێ���وان خەڵكی
كۆمەڵێكی شارس���تانی باڵوبكرێتەوە
ئەوەن���دە بایەخ���ەی پێن���ادرێ ،بەڵك���و ب���ە هونەرێكی
چ���رووك و ه���ەژاری دادەنێ���ن و لەوانەش���ە وای دابنێین كە
پیش���ەی قوتابیانی س���ەرەتایی لەوە باش���تر بێت .بەاڵم ئەگەر
ب���ە پێچەوانە ب���وو وا تەماش���ای كارە هونەرییەكانی كۆمەڵی
پێش���كەوتوو دەكەن وەكو بڵێی نموونە بێت و دەبێ پەیڕەوی
لێ بك���رێ ،دیارە ئەوەش ی���ەك لە ئەنجامەكان���ی تێكەڵبوونی
ژیاری نێوان گەالن و كۆمەڵەكانە كە هەلی وا بۆ هەر كۆمەڵێك
دەڕەخس���ێنێ الی خۆی���ەوە لەبەرچاوی عورف���ی كۆمەاڵیەتی
خووڕەوش���تی گش���تی باو توخمەكانی پێش���كەوتنی هونەر و
بەرزكردنەوەی چێژی گشتی هەڵبژێرن.
كەوات���ە ،تێبینی دەرەكی یەك ل���ەو فەرمانانەیە كە داهێنەر
ـ ل���ە رێگەی���ەوە ـ لە سروش���تی تاكەكان���ی كۆمەڵەكەی خۆی
دەكۆڵێتەوە و لە هەست و نەستیان و تێدەگا و توانایان تێیدا
دەدۆزێت���ەوە لە تێگەیش���تنی الیەنەكانی ئ���ەو كارە داهینانەی
پێشكەش���یان دەكرێت ل���ە بۆچوونیان ل���ەو ماندووبوونەیەی
تیای���دا بە خەرج دراوە و رێزگرتنی ئەوانەی سەرپەرش���تییان
كردووە و دەكات ،ئەوەی بە كردەیی و زانس���تی سەلمێنراوە
داهێنان���ە هزریی���ەكان ـ چ ئەدەب���ی و چ هون���ەری ـ رۆڵێك���ی
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گەورەیان لە مشتوماڵ كردنی رەوشتی گشتی
و ئ���اكاری تاكەكان و رێكخس���تنی پەیوەندییە
كۆمەاڵیەتییەكان���ی نێوانیان بینی���وە ،لەوانەیە
توێژی رۆش���نبیران ،لە نووس���ەر و ئەدیب و
ش���اعیر و هونەرمەند و رۆژنامەنووسان ئەو
جۆرە بەرپرس���یارییەتییەیان بكەوێتە ئەستۆ.
بەو ناوەی كە كۆڵەكەی پەیكەری كۆمەاڵیەتی
و دەردانی شیلەكەیەتی.
دەرهێن���ەری رۆژنامەنووس���یی ی���ان
نەخشەس���ازی هونەری���ی الی خەڵ���ك بەیەك
ل���ەو جەمس���ەرە گرنگان���ە دادەن���رێ ك���ە
پەروەردەكردنی چێژ و هەستی هونەری الی
گشتی دەخوڵقێنێ ،ئەوەش لە رێگەی ئەو كارە
رۆژنامەنووس���ییەوەیەتی ك���ەوا چاوەڕوان���ی
دەكرێ بە شێوەیەكی دڵنیاكەرەوە پێشكەشی
ب���كات ،دی���ارە ئ���ەوەش ب���ەم دوو مەبەس���تە
دەبێت:
 )1ئەگ���ەر ئ���ەو كۆمەڵ���ەی كارە
رۆژنامەنووسییەكەی پێ دەگات پێشكەوتوو
بن و پلەیەكی بەرزی لە چێژی گشت هەبێت،
زۆر ب���ە گران بە هەموو ئەو كارەی لەس���ەر
الپەڕەكان پێشكەش���یان دەك���رێ رازی دەبن،
ئ���ەوەش وا ل���ە دەرهێن���ەر یان نەخشەس���از
دەكات لەم���ە زیات���ر مەش���ق ب���كا و فێربێ و
بیری خ���ۆی بگەیەنێتە ئەو ئاس���تەی خوێنەر
پێیگەیش���تووە ،بەڵكو لەوەیش سەركەوتووتر
بێت ،ئەوەش بۆ ئەوەیە توانای هونەری خۆی
لە خوڵقاندن و داهێنان و نوێكردنەوە پیش���ان
بدات و بەسەرس���وڕمانەوە دەسەاڵتی بەسەر
خەڵكدا بكێش���ێ و لە باروزروفێكی دەروونی
ئاسایی و دوور لە نیگەرانی و بێز لێ بوونەوە
سەرنجیان بۆ كەرەستە رۆژنامەنووسییەكان
رابكێشێ.
 )2ب���ەاڵم ئەگەر ئاس���تی ژیاری ئ���ەو كۆمەڵە
ل���ە خ���وارەوە بێت .لەس���ەر ئ���ەو دەرهێنەرە
یان نەخشەس���ازەی كاری رۆژنامەنووس���ییە
پێویس���تە وەك���و ه���اوكارە داهێنەرەكان���ی
دیك���ەی بكات و ب���ە هەموو الیەكیان چێژ الی
كەس���انی كۆمەڵەكەی���ان پ���ەروەردە بك���ەن و
وردە وردە لەسەر وەرگرتنی كاری هونەری
و تێگەیش���تن لە جوانییەك���ەی و رێزگرتن لە

نرخە هونەرییەكەی رایان بێنن .بەو مەرجەی
ئ���ەوەش لەناكاو و بەیەك چ���او نەبێت ،بەڵكو
لە قۆناغێكی پێشكەوتووەوە بەرەو قۆناغێكی
پێش���كەوتووتر بێ���ت ،ك���ە دیارە ئەوەش���یان
ئاس���انترین رێگای���ە ب���ۆ قووڵكردن���ەوەی ئەو
چەمكان���ە و چاندن���ی رەگەكان���ی لە مێش���كی
خەڵكدا.
ئەو تۆژینەوەیەش ،كە متمانە دەكاتە سەر
تێڕامانی دەرەكی و تێبینی بابەتی ،ئاسانترین
كارە ك���ە داهێن���ەر ب���ەر ل���ە تەواوكردن���ی
كارە هونەرییەك���ەی دەی���كات .لەوانەیش���ە
تۆژینەوەیەكی هاوش���ێوەبەر ل���ە دەرچوونی
هەر چاپەمەنییەكی نوێ ـ جا چ رۆژنامە بێ و
یا گۆڤار ،پێویست بكات ئەوەش بۆ دیاركردنی
ئامانج���ەكان و دەستنیش���انكردنی كەس���انی
توێژی رۆش���نبیر كە بابەتەكانی���ان دەگاتێ و
چەندە ش���ێوازە هونەرییەكەی قبووڵ دەكەن.
هەروەه���ا زۆر ل���ەو رامانانەی ك���ە چاوەڕی
دەكرێ خوێنەران سوودی لێ وەربگرن.
كاری رامانی دەرەكی هەر ئەوەندە نییە كە
تۆژین���ەوەی رەفتار و ش���ارەزایی مرۆیی بێ.
بەڵكو لەسروشت دەكات و تێبینی پێكهاتەكانی
رادەمێن���ێ و ئیله���ام لە داهێنان���ە خواییەكەی
وەردەگ���رێ و جوانییەك���ەی دەخ���وازێ و لە
كارپێكردنی سوودی لێ دەبینێ.
مرۆڤی���ش ئ���ەوە بە گون���اه نازان���ێ ئەگەر
الپ���ەڕەی نەخ���ش ك���راو ل���ە چوارچێوەیەكی
هونەری جوان بە باخچەیەكی پڕ لە دارودرەخت
و بەگ���وڵ رازاوە بچوێنێ ،كە ئەوەش بەڵگەی
س���ەركەوتنی تێبینییە بابەتییەكانی روانین بۆ
سروش���تە كە دەبێت���ە س���ەرچاوەی ئیلهام و
كاتی دەرخس���تن ئاس���مانێكی بە پی���ت بینینی
داهێن���ەران گ���ەش دەكات���ەوە و توخمەكان���ی
هونەر و جوانی لێ دەخوازنەوە.
لە دووتوێی هەندێ لەسەرنجەكاندا روون
دەبێت���ەوە كە هونەرمەند ب���ە تەنیایی كەبایەخ
بە سروش���ت دەدا و لێی ورد دەبێتەوە ،بەڵكو
نووسەری رۆژنامەنووسییش ،بەو ناوەی كە
لە بوواری خۆیدا لە سروشت ورد دەبێتەوە،
داهێنەرە و ناوەڕۆكی بابەتەكەی لێ بەدەست
دەهێن���ێ .هەڵبژاردن���ی دەرووە نەگۆڕەكانیش
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بەڵگەی ئەوەن ،ئەو ناوی توخمە سروشتییەكان بۆ ناوونیشانی
ئ���ەو دەوران���ە بەكاردەب���ات :مێرگی ش���یعر ،باخچەی وش���ە،
بەهەشتی مندااڵن ،گوڵی بەهار ،زۆر لە پێكهاتەی دیكەی وشە
كە لە سروشتەوە وەرگیراون.
بەڵك���و ئ���ەو كارە زۆر لەالپەڕەكانی ن���اوەوەی رۆژنامە و
گۆڤ���ارەكان دەبەزێن���ێ ،ئەوەتا ناوەكانی وەك���و :بەیانی نوێ،
خۆر ،مانگ ،القبس ،ئەستێرە ،رۆژ ،بەیانی و زۆر ناوونیشانی
دیكە لەسەر الپەڕەی رۆژنامە و گۆڤارە عەرەبی و بیانییەكاندا
هەن ،كە زۆر بە پوختی و سەركەوتوویی دانراون و پێناسەی
ئەو چاپكراوانەی پێ كراوە .هەروەها بۆ ئەوەیە كە كاریگەریی
دەروون���ی ناولێنانەكە بەهێزتر ب���ێ و بیری خوێنەران ئاوەها
بپۆش���ێ هەواڵی دڵنیاكردنەوەیان لە دروس���تی ئ���ەوەی تێیدا
باڵودەكرێتەوە و لەال بەهێز بكات.

ئ����ەگ����ەر ب���اب���ەت���ەك���ان���ی
رۆژنامەنووسیی شێوەكانی
بە خراپی هەڵبژاردران و
لەالیەنی هونەریشەوە بە
ناگەیشتوو و نابەرامبەر بێ
جێ پەنجەی جوانی لەالیەنی
شێوەوە پێشكەش كرا ،ئەوسا
چ��او ل��ە گ��واس��ت��ن��ەوەی ئەو
وێنە تێكەڵ و پێكەاڵنە،
م���ان���دوو دەب�����ێ ،ئەمەش
ب��ەرپ��ەرچ��دان��ەوە و وەاڵم
نەدانەوەی لێ دەكەوێتەوە
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دەروونی مرۆڤ ،لە رێگەی پێنج هەس���تە ناس���راوەكەوە،
ب���ە رووداوە گوازراوەكانەوە كاریگەر دەب���ێ ،بەاڵم هەردوو
هەس���تی بینین و بیس���تن لە هەم���ووان زیاتر لەگ���ەڵ فرمانی
دەروون���ی و جەس���تەیی كارلێك دەك���ەن و وەاڵم دەدرێنەوە،
مرۆڤ پتر دەبینێ و دەبیس���تێ لەوەی دەستی لێ دەدا و بۆن
دەكات و چێژی لێ وەردەگرێ ـ بینین و بیس���تن ،چ لە قازانج
و چ لە زیان ،الی یەكس���انن .دیارە مرۆ بە بیس���تنی هەواڵێكی
خۆش و دڵڤەكەر ،یان بینیی دیمەنێكی گەش و جوان ،دڵخۆش
و كامەران دەبێت .بە پرسەی خزم یان دۆستێكیش یان بینینی
رووداوێكی دڵتەزێن و جەرگبڕ دڵتەنگ دەبێت.
كاریگ���ەری ئەو هەس���تانە ،لەنێوان ئ���ەم و ئەویاندا بەرەو
قۆناغی جەس���تەیی و بابەتی دەگۆڕێ���ن ،ئەوەتا تووڕەبوون ـ
ب���ە نموون���ە ـ بوونی نابێ (ئەگ���ەر گۆڕانی خوول���ی خوێن و
هەناسەدان و لێدانی دڵ و شتی دیكە ئەنجامی هەندێ پەیامی
()5
كیمیاوییان لەگەڵدا بێ كە پێی دەگوترێ هۆرمۆن).
ئا بەم ش���ێوەیە لەبی���ری ئێمەدا بڕیار دەدرێ كە جەس���تە
و دەروون یەكەیەك���ی گش���تین و وێن���ای رواڵەتی گش���تی لە
كەسێتی تاك دەكا.
لەب���ەر ئەوەش ك���ە بابەتەكەی ئێمە پەیوەندی���دارە بەوەی
ك���ە هەس���تی بینی���ن ب���ۆ ه���ۆش دەگوازێت���ەوە و بەش���ەكانی
دیك���ەی ئەندام���ی جەس���تەی مرۆڤ پێی���ەوە كاریگ���ەر دەبێ،
بۆی���ە هەموو ئەركی ئێمە دەبێتە س���ەرەتایەك بۆ تۆژینەوەی
توخم���ە وروژێنەرەكان���ی هەس���تی خۆش���ی و كامەرانی نەك
پێچەوانەك���ەی .ئ���ەو هەس���تانەش ب���ووار نادەن���ە هۆرمۆناتی
توڕەبوون و پەستی كە بچنە ناو كەناڵەكانی خوێن و لەوێوە
روو بكەن���ە هەموو الیەكی جەس���تە ،دیارە ئەوەش بە رێگەی
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دەستنیش���انكردن و دروست پیش���اندانی هونەری و دروست
دەرهێنان ،بەشێوەیەكی وا كە چاو پێی خۆشبێ و لە خۆیەوە
و زۆر ب���ە هێمن���ی بۆ ه���ۆش بیگوازێتەوە ،نەبێ ب���ەدی نایێ،
دواتریش دەمارەكانی جەس���تە پێش���وازی لێ دەكەن و بە بێ
ش���ڵەژان و گرژب���وون بۆ ئەندامەكانی دیكە دابەش���ی دەكەن،
ئەوسا خوێنەر هەست بە حەسانەوەی دەروونی و جەستەیی
دەكات ،ئەوە لە كاتێكدا جیهازی بیر و كەرەس���تەی زانس���تی
و رۆش���نبیری نووس���راوە خەریكن ،پاراس���تنی زانیارییەكان
و وردەكاریی���ەكان لە بیرەوەریدا ب���ە رێكوپێكیەكی زۆر ورد
جێگیر دەبێ كە ئەوەشیان ئامانج و مەبەستە.
ب���ەاڵم ئەگەر بابەتەكانی رۆژنامەنووس���یی ش���ێوەكانی بە
خراپی هەڵبژاردران و لەالیەنی هونەریشەوە بە ناگەیشتوو و
نابەرامبەر بێ جێ پەنجەی جوانی لەالیەنی شێوەوە پێشكەش
كرا ،ئەوس���ا چاو لە گواس���تنەوەی ئەو وێنە تێكەڵ و پێكەاڵنە،
مان���دوو دەبێ ،ئەمەش بەرپەرچدانەوە و وەاڵم نەدانەوەی لێ
دەكەوێتەوە ،لەمەوەش ـ لە ئەنجامی ئەوە ـ هەندێ پێش���ینەی
ژانی جەستەیی ،وەكو چاوتێكچوون و گرژبوونی دەمارەكان
و سەرئێشە س���ەرهەڵدەدەن ،بەمەش جیهازی بیر نایپەرژێتە
سەر ئەوەی ناوەڕۆكی بابەتەكان پڕ بكاتەوە.
بۆیە س���وودەكان لەبی���ر جێگیر ناب���ن ،دواجاریش هەموو
زانیاریی���ەكان هەر ئەودەمی لە ش���وێنی خۆیان لەبیر دەكرێن
كە ئەوەی ئێمەش لێی دەترسین ئەمەیە.
ئێمە لێرەشدا كە كێشەی نێوان گیان و جەستە دەوروژێنین
داوای نوێبوونەوە و خستنە سەری بۆ ناكەین ،چونكە ئەوانە
ئەوەندەی بیری مرۆڤایەتی كۆنن ،بۆیە نامانەوێ بە مەبەستی
پڕكردنەوەی بۆشاییەكان بیانخەینە ناو بابەتەكەمان.
ب���ەاڵم ئەوەمان لەبەر هەس���تكردنمانە كە لە ئەو چەرخەی
ئێمەدا زاناكان وەكو چۆن س���ەیری جەستە دەكەن ئاوەهاش
ل���ە دەروون دەڕوان���ن .تەنان���ەت وای لێهات���ووە نۆڕینگ���ە
دەروونییەكان ،شانبەشانی نۆڕینگە تەندروستییەكانی دیكەی
جەس���تە ،دەكرێن���ەوە ،زۆر جاری���ش وابووە ـ لێ���رە و لەوێ ـ
بیستوومانە نەخۆشییەكی ئەندامی جەستەیی هەبووە تەنیا لە
رێگ���ەی دواندن و دڵنیاكردن���ەوەی دەروون و بە لەبیركردنی
هەس���ت ك���ردن بە ئ���ازار :چارە ك���راوە .ئەوس���ا ئەندامەكانی
جەستە بەرەو چاكبوونەوە بوونەوە .لە بەرامبەریشدا هۆكاری
دەروونی هەبووە كاریگەری وای بەسەر ئەو ئەندامانە هەبووە
جوولە و كاركردنی الواز كردووە و پەكی خستووە.
ئەوەش بەڵگەی گەیشتنی دەروونی مرۆڤە بە ئەو قۆناغەی
هەستی پێ دەكرێ ،بۆیە وا مامەڵەی لە تەكدا دەكرێ وەكو بڵێی
ئەندامێكی ماددی بێت :ئەوەش پێچەوانەی ئەوەیە كە لە كۆمەڵە
س���ەرەتاییەكاندا رووی دەدا كە تیایدا دەروون نەگەیشتبووە

ه��ون��ەر رۆڵێكی گ���ەورە لە
چ���ارەك���ردن���ی ه���ەن���دێ لە
ج���ۆرەك���ان���ی ن��ی��گ��ەران��ی و
كەبت و خەمۆكی دەبینێ.
دیارە ئەوانەش هەندێ لەو
نەخۆشیانەن كە لەوانەیە
ل��ەك��ات��ی ب��ێ ئ��ی��ش��ی ،یان
لەكاتی ئیشكردندا ،تووشی
خ��ەڵ��ك ه��ات��ب��ن ،بەمەش
ه��ون��ەرم��ەن��د وای ل��ێ دێت
وەكو بڵێی پزیشكی دەروونی
بێت
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پلەیەكی هەس���تیار ،بۆیە رووی لە سروشتی
ئاژاڵ���ی دەكرد و ب���ە دەوروبەرەك���ەی كاری
ت���ێ دەك���رد .زیاتر ژیانی س���ادە و لەخۆوەی
دەگرتە بەر .هەرچی مرۆڤی ئەم س���ەردەمەیە
ئەوا بەرەوپێشچوونی ژیار و پێشكەوتنەكانی
تەكنەلۆژی جۆرێك���ی ئاڵۆزی لە داهێنانەكانی
ژیان لەس���ەر فەرز كردووە ،كە ناكرێ بگەینە
هەمووی و دەس���ت لە هۆیەكانی بدەین تەنیا
بەوە نەبێت كە مرۆڤایەتی ـ بە گیان و جەستە
تا ئاس���تێك پێش بخرێ كە رێگەی ئەو جۆرە
فەلس���ەفە دەدا ،هێم���اكان ش���ی بكات���ەوە و
گرێكانی بكاتەوە.
هون���ەر ،بە هەمووو لقەكانیی���ەوە لەوانەیە
ی���ەك ل���ەو هەنگاوان���ە ب���ێ ك���ە مرۆڤ���ی ل���ە
بووارەكان���ی زانس���ت و زانی���اری هاوچ���ەرخ
گەیاندۆتە قۆناغێكی وا ،پزیشكی نەشتەرگەری
وایلێهات���ووە ب���ە بەكارهێنان���ی كەرەس���تەی
ورد و پەنج���ە نەرم���ەكان لە ب���وواری خۆیدا
نەش���تەرگەری جوانی���ش ـ خ���ۆی ل���ە خۆیدا ـ
بە خۆش���ییەوە بە هونەرێك���ی بەرز دادەنرێ.
ئ���ەوەش وا پاس���اوی ب���ۆ م���رۆڤ هێنای���ەوە
ئەوەی شانبەشانی بایەخدانی بابەتییانە بایەخ
ب���ە الیەن���ی دەروونی ب���دات .مەبەس���تیش لە
نەش���تەرگەری جوانی ئ���ەوە نییە كە بە بڕینی
ئەندامێك نەخۆش���یی ل���ە دەروون دەربكرێ.
بەڵكو هۆیەكەی خەوش���ێكی دیاری جەس���تە
بووە.
ل���ەوەش پت���ر ،هون���ەر رۆڵێكی گ���ەورە لە
چارەكردن���ی هەندێ لە جۆرەكان���ی نیگەرانی
و كەبت و خەمۆك���ی دەبینێ .دیارە ئەوانەش
هەندێ لەو نەخۆش���یانەن كە لەوانەیە لەكاتی
بێ ئیش���ی ،یان لەكاتی ئیش���كردندا ،تووش���ی
خەڵ���ك هاتبن ،بەم���ەش هونەرمەن���د وای لێ
دێ���ت وەك���و بڵێ���ی پزیش���كی دەروون���ی بێت
و ب���ە بەدواچوونی نەخۆش���ەكان پەیوەس���ت
بێ���ت ،دەرمان���ی پێویس���تیان ب���ۆ دابن���ێ و
نەخۆشیەكانیان چارەسەر بكات .لەبەر ئەوەی
گۆڤار و رۆژنامەش زۆرترین ئەو ئامرازانەی
بینینە كە خەڵك دەستا و دەستیان پێ دەكەن.
مامەڵ���ەش لەگەڵ توخمەكانی هونەر و جوانی
دەكەن ،بۆی���ە زێدەڕۆیی ناكەین ئەگەر بڵێین:
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ئ���ەوەی لەپ���اڵ دواندنی ه���ۆش رۆژان���ە یان
هەفتان���ە دەبن���ە خۆراك���ی دەروون���ی مرۆڤ.
بەمەش دەبنە بەشێك لە چارەكردنی دەروونی
و جەستەیی خوێنەران.
هۆكاری خواست و ئارەزووەكان
ئاستەمە زاناكانی دەروونزانی بتوانن ئەو
پاڵنەرانە دیار بك���ەن كە دیاردەكانی ئارەزوو
الی هەركەس���ێك لە كۆمەڵی مرۆڤایەتی راڤە
دەك���ەن .ب���ەاڵم راڤەیەكی گشتیش���ی هەر بۆ
دەك���ەن ،ئەوەیش دەگەڕێننەوە بۆ دوو توخم،
یان ئەوەتە میراتێكی فس���یۆلۆجی ئاژەڵی ،یان
میراتێكی كۆمەاڵیەتی گشتییە ،زۆریش لەوانە
بۆ ئەوە دەچن كە پرسی خواست و ئارەزوو
هاندان���ی داب و نەریت���ی گش���تی هاوبەش���ە
پتر ل���ەوەی پاڵنەرێك���ی جێگی���ری غەریزەیی
هەبووبێت.
ئ���ا لێ���رەدا تێبین���ی ئ���ەوە دەكەی���ن ك���ە
خواس���تی كەسەكان بۆ ش���تێكی دیاریكراو لە
پاڵنەرێكی رۆش���نبیری و عورفی كۆمەاڵیەتی
دەماودەمەوە بەدەس���ت هاتب���ێ .نەك هەموو
ل���ەو س���كماكییەوە هەبووب���ێ ك���ە خ���وا ب���ە
بەندەكان���ی خۆی بەخش���یوە ،ئەوەتا ئارەزوو
هەبوون بۆ خواردن و غەریزە ،جیاوازییەكی
ئەوتۆی لە نێوان كەس���ەكانەوە نییە ،هەرچی
بە پەسەندتر زانینی خواردنێكە لەسەر ئەوەی
دیكەیان هەڵبژاردنی ئافرەتێك لەنێو ژنان ئەو
خواستانەن كە ئەزموون و فێربوون و راهاتن
دەیس���ەلمێنن ،ئەوەش ـ بە گشتی ـ رۆشنبیری
بەدەست هاتووە.
ئێم���ەش ـ ك���ە ئ���ەو دەرگای���ە دەقوتی���ن ـ
دەمان���ەوێ ئاگاداری ئەو پاڵنەرە س���كماكی و
دەس���تكەوتووە بین ك���ەوا دەزانین كاریگەری
راس���تەوخۆی لەس���ەر دەرهێنان���ی رۆژنامە ـ
لەالیەك���ەوە ـ خوێن���ەری وەرگ���ر ـ لەالیەك���ی
دیكەوە ـ دواجاریش لەسەر شێوەی رۆژنامە
یان گۆڤارەكەدا دەبێ.
ـ لەم الیەنەوە ـ تێبینی ئەوەیش دەكەین كە
هەندێ لە داهێنەران زۆرتر خواستی ئەوەیان
هەی���ە بینین���ی خۆیان لەس���ەر كاروب���ارەكان
ئاڵ���ۆز بكەن ،بۆ ب���ەدوای ئ���ەو ئارەزووانەی
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خۆی���ان دەكەون ك���ە هێنانە دی مەحاڵ دەبێ.
پاساویشیان بۆ ئەو بۆچوونە وایە كە ئەوەی
ئەوان دەیبینن و دەیزانن ئەوانی دیكە نایزانن.
رەخنەگرانی خۆشیان بە نەزان و دەستكورت
دادەنێ���ن .ئەو وێنەكێش���ەی ك���ە تابلۆیەكی لە
پێكهاتە جوان و لە مانا نادیار پیش���ان دەدات
ناتوان���ێ بەب���ێ ش���رۆڤەكردنی مەرامەكان بۆ
بینەرانی جێبێڵی .ئەوەی لەسەر وێنەكێشێكی
ش���ێوەكار جێبەجێ دەب���ێ ئەوانەش زۆرجار
بەخاوەن���ی ئ���ەو ج���ۆرە خەون���ە نموونەییانە
دادەنرێ���ن ك���ە هەرچەن���د بۆیان ب���ە پەرۆش
بی���ن ،ب���ەاڵم نایەنە دی ،كە ئ���ەوەش هۆیەكی
فەشەلهێنانی بەرهەمە داهێنراوەكانە.
داهێنەر ،بۆ ئەوەی لە بازنەی كۆمەڵەكەی
نەخرێت���ە دەرەوە ،لەس���ەریەتی داواك���ەی
پێش���كەوتن لە پێناوی پێشكەوتن نەبێ ،بەڵكو
دەب���ێ لەپێناوی چاكس���ازی كۆمەاڵیەتی بێت،
دیارە ئەوەش نابێ ئەگەر بە میانڕەوی لە بیر
و پێشكەوتنی بەرهەمی هونەری لە سنووری
ئ���ارەزووی كەس���ان و ئ���ارەزووی ناوەوە و
دەوروبەرەك���ەی نەبێت .هەروەها لە رێگەری
میراتی رۆشنبیری و ژیاری خۆیەوە دێتەدی،
ئەوەتا لەوانەیە تابلۆكانی (بیكاس���ۆ) بە دڵمان
نەبووبێ چونك���ە تێیان ناگەین ،ش���یعرەكانی
(شكس���پیر)یش پێچەوان���ەی داب و نەریت���ی
كۆمەاڵیەتیمان ب���ێ ،كۆمیدیاكانی (مۆلێر)یش
ئەون���دەی فەڕەنس���ییەكان نەمانخاتە پێكەنین،
ش���ریتەكانی (دراك���ۆال)ش دژی بیروباوەڕی
ئایینیم���ان ب���ێ .ب���ەاڵم بەگش���تی ـ ئەمان���ە
ه���ەر هەمووی���ان كولت���ووری مرۆڤایەتین و
ئاگاداریمان لەس���ەریان بەپێی رۆش���نبیری و
س���وود وەرگرتن لە ئەزموون���ی خەڵكی دیكە
و خواس���تمان بۆیان ئارەزوویان لێ دەكەین،
ئەوەش بەو مەرج���ەی نەیانكەین بە ئامانجی
بااڵم���ان و مل���ی هونەرمەندان���ی بەرامب���ەر
بچەمێنینەوە ...یان بیكەینە نموونەی بێ هاوتا
كە بە ئاس���انی دەس���تی ت���ازە پێگەیش���توانی
ناگات���ێ بەاڵم هیچی تێ���دا نییە كە هەموو ئەو
كاران���ە لەالیەنی پرۆگرامەوە بخوێندرێن و بە
قوتابیانی هەر پسپۆڕییەك بناسرێن.
كاری رۆژنامەنووس���ییش ،وەك���و زۆر

ل���ە داهێنانەكان���ی دیك���ە ،دیاردەی خواس���ت
كاری تێ���دەكات .لەوانەی���ە ئ���ەو رۆژنامە یان
ئ���ەم گۆڤارە-كە كەس���ێتی ـ خ���ۆی لە رێگەی
بابەتە رۆژنامەوانەكانی و رواڵەتی دەرهێنانی
دروس���ت بووب���ێ ،ب���ەاڵم لەوانەیش���ە بە دڵی
هەندێك بێت و هی دیكە بە دڵیان نەبێ ،دیسان
ئەوەش بەپێی جیاوازی بیر و رۆش���نبیری و
غەریزە دەبێ ،ئا لێرەدایە بیردۆزی تێكەڵكردنی
پاڵنەرە س���كماكی و بەدەستهاتووەكان ،كە لە
پێشەوە باسیان لێوەكرا ،دێتە دی.
ه���ەر ب���ە نموون���ە دەبینی���ن ئارەزوومان
ب���ۆ گۆڤارێ���ك دەچ���ێ ،ك���ەوا راهات���ووە
وێنەیەك���ی رەنگاورەن���گ لەس���ەر بەرگەكەی
باڵودەكاتەوەك���ە ئ���ەوەش چەن���د پاڵنەرێك���ی
هەی���ە لەوانەیە وا س���ەیری بكرێ ئەو كیژۆڵە
جوانی و شاكاری داهێنانی خوای خوڵقێنەرە.
لەوانەیش���ە پاڵن���ەری غەری���زەی رووت���ی
سەرجێیی و زەوی و نیشتمان و دایك بكات.
لەوانەیش���ە ب���ە پاڵنەرێكی روونتر تەماش���ای
بكرێت ،گوایە خەون و خەیاڵێكی بێ سنوورە.
شانبەش���انی هەموو ئەوانەش ب���ە پاڵنەرێكی
واقیعی تەماش���ای دەكرێ بەوەی وێنەی فاڵن
هونەرمەندە.
هەرچ���ی الیەن���ی بەرپەرچدانەوەكەیەتی،
ك���ە هەندێ���ك پاس���اوی وای بۆ دێنن���ەوە ،كە
لەگ���ەڵ داب و نەریت و رەوش���تمان نایەتەوە
و دژی بنەما ئاینییەكانن ،هەندێكی دیكەش وا
تەماش���ای دەكەن كە ئەوە بۆ بێ بایەخكردنی
ئافرەت و دەستخەڕۆكردنی توخمەكەیەتی بۆ
وروژاندن و غەریزە و بكێشكردنی خوێنەران،
كە ئەوەیش ـ خۆی لە خۆیدا ـ ئامانجێكی نادیار
و ناش���ەریفە ،هەروەه���ا دەس���تەیەكی دیكەی
لە بەرپەرچ���دەرەكان وای دەبینن ،دەس���تەی
نووس���ەرانی گۆڤارەك���ە لەه���ەر ژمارەیەك���دا
وەك���و پاس���او ب���ۆ باڵوكردن���ەوەی وێنەكەی
لەس���ەریەك میوانداری هونەرمەندێك دەكات،
ك���ە ئەوەش ب���ۆ دانپێنانی بە توان���ی هونەری
لێهاتوویی نییە.
لەوانەی���ە ل���ە رۆژنامەكان���ی بەریتانیا ـ بە
نموون���ە ـ نموون���ەی زۆر بێنین ك���ە دیاردەی
ئ���ارەزووی غەریزەییم���ان الی كۆمەڵ���ە ب���ێ
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پ���ەرواكان بۆ راڤە دەكات ،ئەوەتا لە رۆژنامە
میللی���ەكان  Tabloidدەبینین بابەتی رواڵەتی
دەرهێنانی غەریزە ل���ە هۆش زیاتر دەدوێنن،
بە نموونەی ئ���ەو هەوااڵنەی باڵو دەكرێنەوە،
زیات���ر پەیوەندیی���ان ب���ە تاوان و س���ووتان و
ئابڕوچوون و غەریزەی سێكس���ی People
 Intrestingهەیە ،درێخیش لە باڵوكردنەوەی
وێن���ەی كچۆاڵن ،بە رووتی ی���ان نیوەڕووتی،
ناك���ەن .دی���ارە ئ���ەو ج���ۆرە رۆژنامان���ەش
الی هەندێ���كان زۆر پەس���ەند دەكرێ���ن و
قازانج���ی زۆریش دەكەن .هەرچ���ی رۆژنامە
س���ەنگینەكانن ،كە كەسایەتی حكومی و چینی
بورژوازی دەدوێنن هەر ئەوندە ژمارەیان لێ
چ���اپ دەكرێ كە پێویس���تن .هەرچی كۆمەڵی
موحافیزەكارەكان���ن دەرچ���وون ل���ە ئایی���ن و
عورفی كۆمەاڵیەتی و داب و نەریت لە بازنەی
رەوشتدا نایبینن ،بەڵكو زۆر بە توندی هەوڵی
ب���ۆ بەربەس���تی غەریزە دەدا و لەو خواس���تە
هونەرییە كە ئامانجییان هۆش بێت قەدەغەی
دەكات .ئەویش هەستی جوانی دەوروژێنێ و
هێمنی و ئاسوودەیی بە دەروون نادات.
مەسەلەی میانڕەوی لە پاڵنەری خواست و
ئارەزووەكانی خۆی بەسەر داهێنەر و وەرگر
بەیەكسانی فەرز دەكات ،داهێنەر لەسەریەتی
رێگ���ە بە خۆی بدات خواس���تی ئەو ئامانجانە
بكات كە لە توان���ای مرۆڤبوونی بەرزتر بێت.
ئەوەندە ئ���ارەزووی هێنانەدی مەحاڵ نەكات،
جڵ���ەوی ئەوەن���دە ب���ۆ خەیاڵی خ���ۆی بەرەاڵ
ن���ەكات و مەل���ەی ماق���وڵ ب���كات ئ���ەوەش لە
بەرهەمەك���ەی رەنگ دەدات���ەوە كە یەكێكی وا
نادۆزییەوە خواس���ت و ئ���ارەزووی لێی بێت،
بەڵكو كار بۆ پێشكەش كردنی كاری مەنتیقی
و نائاڵۆز دەكات كە تاوەكو وەرگر تێی بگات
و مامەڵ���ەی لەگ���ەڵ بكات و بە ئ���ارەزووەوە
قبوڵی بكات.
دی���ارە ئ���ەوەش ل���ە باوەش���ی كۆمەڵێكی
میان���ڕەو دەبێت كە كەس���ەكانی ئەو ئیش���انە
تێدەپەڕێنن واقیعی مرۆڤایەتی دیاری دەكات.
دابونەریتە كۆمەاڵیەتییەكان بڕیاری لێ دەدەن
و بەهاكانی ئایین پێویستی دەكات رۆشنبیری
ب���ە میرات ب���ۆ م���اوەی حوكمی تێ���دا دەكات
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بەمەش وەرگر لە ئارەزووەكانی نموونەیی و
میانڕەوی ئارەزووەكانی دەبێت.
هۆكاری زیرەكی
لەوانەی���ە م���رۆڤ تاوەك���و ئەمڕۆك���ە
لێكدانەوەیەك���ی ب���ۆ دەس���تەواژەی زیرەك���ی
نەب���ێ ،لەوانەیش���ە ئ���ەو دی���اردە مرۆڤایەتییە
س���نووردارە ،ك���ە تاوەك���و ئێس���تا زاناكان���ی
سەرسام كردووە ،راڤەیەكی سەرتاسەری بۆ
نەدۆزرابێتەوە .ئەوەش بۆ ئەو ئاكارە گیانیانە
و جیه���ازە پەنهان���ە دەگەڕێتەوە ك���ە تاوەكو
ئێستا دەس���تی مرۆڤی نەگەیشتۆتێ ،لەوانەیە
پزیشكێكی جەستە لە ماوەیەكی كەمدا ئێسكە
ش���كاوێك بگرێتەوە ،یان ئەندامێكی جەس���تە
ببڕێتەوە و هی دیكەی لە ش���وێندا بچینێتەوە،
بەاڵم پزیش���كێكی دەروونی نەك هەر ناتوانێ
گێلەمرۆڤێ���ك بكاتە مرۆڤێكی زی���رەك ،بەڵكو
ئ���ەو كارە هەر نابێ و نایەت���ە دی ،بەتایبەتی
لەسەر مرۆڤێك كە بە تەمەندا چووبێ.
زیرەكیش بە پلە دەبێ ،كۆمەڵێك هۆكار كە
الی مرۆڤ هەن حوكم كار لە بەرزی و نزمی
ئەو دیاردەیە دەكەن ،ئەوانیش بە ش���ێوەیەك
ل���ە ش���ێوەكان لە كاریگ���ەری دەوروبەر و بۆ
ماوەیی دەرناچن ،لەوانەیە مرۆڤی وا هەبن كە
دێنە جیهانەوە لەگ���ەڵ فرچكدانیان بلیمەتییان
پێوە دیاربێ ،لەوانەیش���ە ئ���ەو میراتە لەكاتی
پەروەردە و فێركردن و گەورەكردنی پێیەوە
دەرنەكەوێ ی���ا نەزانرێ .ئا لێرەدایە هۆكاری
بۆماوەی���ی حوكم ل���ە ئاس���تی كۆمەاڵیەتی و
بژێوی و رۆشنبیری خێزانی دەكات.
تێبین���ی ئ���ەوە دەك���رێ هەی���ە ب���اس لەوە
دەكات گوای���ە زیرەكە ،بەاڵم م���ەرج نییە ئەو
زیرەكیی���ەی ل���ە هەموو ش���تێك بێ���ت .مرۆڤ
هەیە ئەگەر لەالیەك���ەوە زیرەك بێ ،لەوانەیە
لەالیەك���ی دیكەوە بە هەمان پل���ە زیرەك بێ،
بەاڵم لەوانەیشە لەالیەنی سێیەمەوە بە رەهایی
ئ���ەو زیرەكییەی هەر تێدانەبێ ئەوەتا تاوانبار
هەی���ە ئەوەن���دە زیرەك���ە زۆر ب���ە لێهاتوویی
كارەكان���ی خۆیان ئەنج���ام دەدەن و تەنانەت
زۆر بە لێهاتوویی س���ەر لەپیاوانی ئاس���ایش
دەش���ێوێنێ و هیچ بەڵگەیەك لە دوای خۆیان
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جێ ناهێڵن ،بەاڵم لەناكاو زۆر بە بەسەزمانی
هەڵ���ەی وادەكەن ك���ە هی���چ زیرەكییەكی تێدا
نەب���ێ ،بۆیە زووبەزوو دەگیرێن و بە س���زای
خۆی���ان دەگەیەنرێن .لەپاڵ ئەوانەش���دا ئەوان
ئ���ەو زیرەكییەی���ان ل���ە كارێك���ی پی���رۆزی وا
بەكارنەهێناوە كەس���وودی ب���ۆ كۆمەڵەكەیان
تێداب���ێ .كەواتە زیرەك���ی دیاردەیەكی خواییە
ش���ایانی ئەوەیە بایەخی پێب���درێ و وا بەكار
بهێنرێ كە سوودی بۆ كۆمەڵ هەبێ ،داهێنەر
و هونەرمەندان���ی زی���رەك ـ لەپ���اڵ كەس���انی
زیرەك���ی دیك���ە ـ ل���ە خولقاندن���ی كۆمەڵێك���ی
بەتوانای وا سەركەوتوو دەبن كە شانبەشانی
پێشكەوتنی ژیاری بێ .هەموو بنەماكان بە بێ
خۆگنخاندن یان پێشێلی بخولقێنێ.
راگەیەندنكارەكان ـ بە جیاوازی پسپۆڕییان
ـ داوای���ان لێ دەك���رێ خۆ بگەینن���ە ترۆپكەی
پلەی زیرەكی .چونك���ە راگەیاندنكار ئامرازی
پەیوەن���دی رۆژان���ەی بە جەم���اوەرەوە هەیە،
ئ���ەوەش بە پێچەوانەی هەندێ فرمانی دیكەیە
بە چاوپۆش���ین لە بایەخەكەی .ئەوەیە دكتۆر
هەی���ە ـ بە نموونە ـ جگە لە نۆڕینگە و لەكاتی
پشكنیندا نەبێ نیشانەیەكی پەیوەندی ئەوتۆی
لەگ���ەڵ خەڵك���دا نییە ،هەرچ���ی راگەیەندنكارە
بەردەوام و لە هەموو ش���وێنێك پەیوەندی بە
خەڵك���ەوە دەكات و دەیانبین���ێ .دیارە ئەوەش
ـ خ���ۆی ل���ە خۆیدا ـ كارێكی ق���ورس و تاقەت
پڕوكێنە ،پێویستی بە ئارامی و لەخۆبووردەیی
زۆر و زیرەكییەك���ی ب���ێ وێنە لە پێش���ەكەیدا
هەیە.
لێ���رەدا دەك���رێ كەمێ���ك رێ ب���ە خۆمان
بدەین لە راڤەی زاناكان و شارەزایی دەروون
دووركەوینەوە كە لەبارەی دیاردەی زیرەكی
و ئ���ەو خەباتەی ل���ە پێناویدا ل���ە تۆژینەوە و
ئەزم���ووون خەرج كراوە و ئ���ەو ئەنجامەیان
دەرهێناوە كە ئەو دیاردە بە هەردوو رەگەزی
سكماكی و بەدەستهێنان كاریگەر دەبێت ،هیچ
زێدەڕۆیی ناكەین ئەگەر لەو بڕوایەدا بین كە
زیرەك���ی پەیوەندی بە ه���ۆش و ئەو جیهازی
بی���رەوە هەیە كە خوا بەهۆیان���ەوە بەندەكانی
خ���ۆی لە بونەوەرەكانی دیك���ە جیاكردۆتەوە،
كەوات���ە ئەوەش لە ئەندامێك���ی ماددییەوە ،كە

پێشتر لە مرۆڤدا خولقاوە ،هاتووە كە ئەویش
مێش���كە ،دوای ئ���ەوەش قۆناغ���ی ج���وواڵن
و گەش���ەكردنی خانەكان���ی ئ���ەو ئەندام���ە و
چاالككردنی بەكاری راهێنان و فێربوون دێت،
لەمەش���ەوە كۆمەڵێك دیاردەی دیكەی وەكو:
خێرابێژی و زووپەلەك���ردن و بیركردنەوە و
وردبین���ی و زۆر ئ���اگاداری و لەبیرنەچوون،
هەروەه���ا زۆر دی���اردەی دیك���ەش ه���ەن كە
بەڕاهاتنی مێشك لەسەری نەبێت نایەنەدی.
رۆژنامەنووس���یش ـ بە حوكمی پەیوەندی
ب���ە خەڵك���ی جیاجی���اوە ـ ناتوان���ێ خ���ۆی ل���ە
بەدەس���تهێنانی ئ���ەو چاالكیی���ە بگ���رێ و چێژ
لەم توانایە وەربگرێ كە ئاس���تی زیرەكی لەال
س���نووردار دەكات ،واش���ی ل���ێ دەكات كە بە
هیچ ش���ێوەیەك ـ لەس���ەر پارچە كاغەزێكیش
ب���وواری ئ���ەوەی ن���ادات راڤەی بی���رەكان بە
وردی و تەواوی بكات ،كەواتە باشترین قسە
ـ الی ئەو ئەوەیە ل���ە كورتی بیبڕێنێتەوە ،لەم
الیەن���ەوە دەڵێ���ن :رۆژنامەنووس���ی دنیادیدە
بۆ نووس���ینی س���توونێك دەب���ێ لەوانی دیكە
بەتواناترب���ێ .ئ���ەوەی لەب���ارەی س���توونیش
زان���راوە كورتك���راوەی كۆمەڵ���ە هزرێك���ە لە
ش���وێنێكی زۆر تەس���كدا .دی���ارە ئ���ەوەش
نیشانەی زیرەكی و ش���ارەزایی و ئەزموونی
نووسەرەكەیە.
هەرچ���ی دەرهێنان���ی رۆژنامەی���ە ،وەك���و
زۆر كاری داهێنان���ی دیكە بەبێ جێ پەنجەی
زیرەك���ی دەس���تەبەری و دڵنیاكردن���ی خەڵك
نرخی هونەرییەكەی دیار نابێ.
لەوانەیە دەرهێنەری رۆژنامەنووسیی ـ بە
زیرەكی خۆی ـ بە راوێژكردن بتوانێ سەرنجی
خوێنەران���ی ب���ەالی خوێندن���ەوەی بابەتێ���ك
رابكێش���ێ و ك���ە وروژانەی تێ���دا نەبێ كە لە
وتاری رۆژنامەنووسیدا دەبێ هەبێ .ئەوەش
ب���ە رێگەی دانانی بابەتەكە لە چوارچێوەیەكی
دیاریكراو و بە ش���ێوازێكی س���نوورداری وا
دەب���ێ كە خوێنەر وا لێ ب���كات بەبێ دوودڵی
هەم���ووی بخوێنێتەوە ،دی���ارە ئەوەش جۆرە
یاریەدانێك���ە ل���ە راوێژك���ردن ب���ە كەس���انی
كۆمەڵەكەی و سەركەوتنیش���ی ل���ە كارەكەی
دەبێت���ە ئەزموونی كردەی���ی زیرەكییەكەی و
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تاقیكردنەوەی هون���ەری ،ئینجا پاڵنانێ بەرەو
بەردەوامبوون لەسەر ئەم رێگایە.
بەاڵم ـ ل���ە بەرامبەر ئەوەیش���دا ـ لەوانەیە
بلیمەت���ی و زیرەك���ی خەتەرێك بێت لەس���ەر
گ���ەالن ،ئەوەش ل���ەو حاڵەتان���ەدا دەبێ كە بە
خراپ���ی بۆ كاولكردن و تێك���دان بەكاردەبرێن
و تەرخ���ان دەكرێ���ن .مێ���ژووش ئ���ەوەی
فێركردووی���ن ك���ە تاوانبارانی جەنگ���ەكان لە
بناغ���ەدا زیرەك بوون ،ب���ەاڵم زیرەكییەكەیان
نەك هەر لە سنووری خۆی تێپەڕاندووە ،بەڵكو
بۆتە نەخۆش���ییەكی بە ترس كە ئەنجامەكەی
ش���ەڕی واب���ووە مرۆڤایەت���ی كاوڵ ك���ردووە
و چەن���د س���ەدەیەك رەوڕەوەی رۆژگاری���ان
بەرەو دوواوە بردووەتەوە.
لەوانەی���ە ئامرازەكان���ی راگەیان���دن ـ
بەتایبەت���ی رۆژنامەوان���ی ـ ب���ەم الیەن���ە ب���ێ
رەوش���تییە كاریگەر بێ ،ئەوەش لەو كاتانەدا
دەبێ كە توانای رۆژنامەنووسیی لە فریودانی
رای گش���تی بەكار دەبرێ ،ئ���ەوەش خۆی لە
خۆیدا كارێكی ئەوەندە ئاسان نییە ،نەخاسمە
ل���ە كۆمەڵە پێش���كەوتووەكان ،كە كەس���ەكان
پلەیەك���ی ب���ەرزی زیرەكییان تێدای���ە .كەواتە
ك���ە هەواڵێكی دروس���تكراو یان وتارێك لەناو
چوارچێوەیەكی زێڕین دەئاخنرێ ،بەاڵم دیارە
ئەوەش كە فڕوفێڵێك���ی زیرەكانە و لە هەمان
كاتیشدا زیانبەخش ،ئەو قسەیە دەگرێتەوە كە
دەڵێ :ژەهری بە هەنگوینی تێدایە.
ئ���ا لێ���رەدا بۆم���ان دەردەك���ەوێ ك���ە ئەو
رۆژنامەنووس���ەی بابەتێك���ی رێنمایی وش���ك
ل���ە چوارچێوەیەك���ی رازاوە و ج���وان دابن���ێ
لەڕاس���تیدا ئ���ەوە مەبەس���تێتی خوێنەرانی بە
خوێندن���ەوەی بابەتەك���ە فریو ب���دا و بەمەش
ه���ەر خ���ۆی س���وودی ل���ێ ببینێ ،ب���ەاڵم ئەو
رۆژنامەنووس���ەی كە هەواڵێكی درۆ دەخاتە
چوارچێوەیەك���ی زێڕی���ن ،ئ���ەوە مەبەس���تی
زیاتر دەس���تخەرۆكردن و زیان گەیاندنە ئەو
راس���تییەش نكۆڵ���ی لەوە ناكات ك���ە هەردوو
رۆژنامەنووس���ەكە زیرەك���ن ،ب���ەاڵم ئ���ای كە
ئەوانە چەندە جیاوازن.
هۆكاری داهێنان:
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ه���ەر مرۆڤێ���ك ژیان���ی خۆی ،تا س���یفەتی
داهێنان���ی تێ���دا بێت���ە دی ،دەب���ی ب���ە چەن���د
قۆناغێكدا تێپ���ەڕێ ،دیارە قۆناغەكانیش چەند
هەوڵێك���ی هەڵەی تێدەكەوێ تا دەگات بەوەی
ئەنجام���ی چاوەڕوانكراوی تێدا بێتە دی .بۆیە
بەردەوام وا پێویست دەكات جارێكی دیكە بە
ژیانی خۆیاندا بچنەوە ،تا سوود لە هەڵەكانی
پێش���وو وەربگیرێ .ئا بەم ش���ێوەیە هزرەكە
دەگاتە پلەیەك���ی ماقووڵ لە داهێنانی تەواو و
بەهەمان شێوەش باش���تر دەبێ ...هونەرمەند
ـ ب���ە وێن���ە ـ هەوڵەكانی بەرایی خ���ۆی ،لەپاڵ
خس���تنە ژێ���ر ئەزموون و دەس���ت پیاهێنان و
مشتوماڵ كردن و راستكردنەوە ،چەند جارێك
دووبارە دەكاتەوە تا دەیگەیەنێتە قۆناغێك كە
لێ���ی دڵنیا دەبێ و دڵی ئ���اوی پێدەخواتەوە و
ئینجا نیشانی خەڵكی دیكەی بدات.
لەب���ارەی هەوڵ���ی دۆزین���ەوەی بنەماكانی
داهێنانیش ،وا رێككەوتوون كە (بیركردنەوەی
زاناكانیش داهێنەرانە بە سێ یان چوار قۆناغی
روون تێدەپەڕێ ك���ە ئەوانیش ئامادەكردن و
هەڵهێنان و سروشی خوایی و هاتنە دی)(:)6
 .1ئامادەك���ردن ،ك���ە دەكات���ە وریاب���وون و
زۆربوونی زانست و زانیبێ تایبەتمەندییەكانی.
نیگاركێ���ش ـ ب���ە وێنە ـ ئەگەر ب���ە تەواوی لە
هونەرەكانی نیگاركێشان نەگەیشتبێ ،شارەزای
نیگاركێش���ان و قوتابخان���ە و مەزهەب���ەكان
نەبێت،ناتوان���ێ تابلۆیەك���ی ش���ێوەكاری ب���ە
ش���ێوەیەكی وا بكێش���ێ ك���ە هەم���وو الیەن���ە
هونەرییەكان���ی تەواو و ب���ێ كەموكوڕی بێت،
هەروەه���ا ئەگەر دەرەقەتی تۆژینەوەی رەنگ
و پێكهاتە و هەموو رەگەزەكانی وێنەكێشان/
چ سروش���تی بێت یان تەجریدی ـ نەهاتبێ .لە
تەك هەموو ئەوانەش���دا توان���ای بەكارهێنانی
كەرەس���تەكان ،ل���ە فرچە و قەڵ���ەم و چەقۆ و
شفرە و شتی دیكەی نەبێ.
 .2هەڵهێنان :فكرەیەكی داهێنانی دیاریكراو بۆ
هاتن كە لەالیەن خۆی لە بیردا بەبێ نیشاندانی
هەر هەوڵێكی جێبەجێكردن هەوڵی بۆ درابێ،
ئ���ەوەش لەو كاتانەدا دەبێ كە خاوەنەكەی بە
ئی���ش و كاری دیكەوە خەریك���ە ،زۆرجاریش
هەندێ لە داهێن���ەران دەڵێن كە ئەوان فكرەی
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كارێكیان چەند مانگێ���ك لەال ماوەتەوە .بەاڵم
ب���ە درەنگەوە كات���ی ئەوەی هات���ووە بخرێتە
بەردەس���تان .دیارە ئ���ەوەش مانای ئەوە نییە
ك���ە ب���ە درێژایی مانگێك بیری لە ش���تی دیكە
نەكردبێتەوە ،بەڵكو لەو ماوەیەدا چەند شتێكی
دیكەی جێبەجێ كردووە .ئەگەر وەختی خۆی
هاتبێ فكرەی یەكەمی لە رواڵەتدا كە دەیهێنێتە
دی دەكەوێتە چاالكی.
 .3سروشی خوایی ،ئەوەش وەكو وردبوونەوە
و بینین یان لەناوچوونی بینین ،لەوانەیە پێش
كاری هەڵهێنان بكەوێ لەوانەیشە لەدوای بێت.
چونك���ە هزر هەروا لە خۆیەوە نابێ ،بەڵكو بە
سروش���ی بیرەكە دەبێ و جێبەجێكردنیش���ی
ناب���ێ ئەگەر سروش���ی بە كردەی���ی نەبێت .لە
راستیشدا سروش شتێكی خوایی پەنهانی وایە
كە ئادەمیزاد نازانێ لە كام الوە سەرهەڵدەدا،
تێبین���ی ئەوەش كراوە كە بیرۆكەی س���ەیر لە
س���اتەكانی نێ���وان خ���ەو و زیندەخەون���دا ،بۆ
ئینس���ان دێن ،ئ���ەوەش لەوانەیە ل���ە ئەنجامی
خەریكبوون���ی ب���ە كارێكەوە بێ���ت ،بەاڵم ئەم
ج���ۆرە بیران���ە چەن���دەی پل���ەی وریایی هزر
بەهێ���ز بێت ،ناكرێ لەكاتی گ���ەڕان بە دواییدا
بدۆزرێتەوە.
 .4هەرچی هاتنە دییەكەیە ئەوە نوێشكی كاری
داهێنان���ە ،كە بە هۆیەوە بەدەس���تهاتووەكانی
بیرێكی خووس���او لە مێش���كیدا ت���ەواو دەبێت
ئ���ەوە س���ەرباری لێكۆڵین���ەوەی الیەنەكان���ی
نزیكبوونەوەی ل���ە واقیع و مەنتیق ،دواتریش
دۆزین���ەوەی خەوش���ەكان و البردن���ی ئ���ەو
كۆس���پانەی لەوانەیە ترس ل���ە رەخنەگرتن و
لێكدان���ە پاڵنەرێكی دیكەی ب���ن لە پاڵنەرەكانی
هاتنە دی ئەو قۆناغانەی باسكران و ئەوانەش
كە زاناكانی دەروون دەسنیش���انیان كردووە
ه���ەر هەموویان هۆكاری دەروونین و توانای
داهێنان���ی م���رۆڤ ت���ەواو دەكەن و كەس���ێتی
دی���ار و كاریگەری هەم���وو كاروكردەوەكانی
پێكدینێ.
ئەوەی گومانی تێدا نییە س���یفەتی داهێنان
هەروا لە خۆیەوە نایێ ،بەڵكو شیلەی بیرێكی
تی���ژە ك���ۆی ئەزموونێك���ی درێ���ژ و ئەنجامی
ماندووبوونێك���ی زۆرە ،مرۆڤ���ی داهێنەر بەو

مۆم���ە دەچوێن���رێ ك���ە ل���ە پێناو ش���ادومانی
خەڵكی دیكە دەسووتێ.
ناك���رێ دەرهێن���ەری رۆژنامەن���ووس
ل���ە لیس���تی داهێن���ەران دەربهاوی���ن ،چونك���ە
واقی���ع لەس���ەرمانی ف���ەرز دەكات لەگەڵ ئەو
هونەرمەندە داهێنەرانە دابنرێن كە پەیوەندی
راس���تەوخۆ و رێكوپێكی���ان لەگ���ەڵ جەماوەر
هەی���ە .رەگەزەكانی داهێنانی���ش الی ئەو لەو
ج���ێ پەنجە ن���ەرم و بینراوانە خۆی حەش���ار
داوە كە هەس���ت و دەروون دەحەس���ینێتەوە
و شێوەكەش���ی جوان���ە .دواتر ئ���ەو رەگەزی
داهێنانە خولقێنەرە بەرگێكی جوان و سەنگین
بەب���ەر بابەت���ی رۆژنامەنووس���دا دەكات ك���ە
خوێندنەوەی بەبێ دوودڵی بەسەر خوێنەردا
دەس���ەپێنێ .دی���ارە ئەوەش نایەت���ەدی ئەگەر
دەرهێن���ەری رۆژنامەنووس بە زانین چەكدار
(ئامادە) نەبێت و خاوەنی توانایەكی دابینكردنی
پێوەر و پارسەنگ نەبێت .الی ئەو هەڵێنانەش،
ج���ێ بەجێكردن���ی ه���زر واقیعێكی دروس���تە،
پێداچوونەوەی ورد و راس���تكردنەوە ئەوەش
بەپێی یەكڕایی زانایانیی دەروون ،رەگەزێكی
قۆناغەكانی داهێنانە.
هۆكاری بەهرە و ئارەزوو:
ی���ەك لە س���یفاتەكانی داهێن���ان زیرەكییە،
زان���اكان لەكات���ی بەس���ەركردنەوەی زیرەكی
هەن���دێ ل���ە مندااڵن ،بۆی���ان ئاش���كرابووە كە
س���ەركەوتووەكان بەهرەیەك���ی باش���یان ل���ە
خوێندنەوە و نووس���ین ،هەروەها سەركردنە
س���ەر لقەكان���ی زانس���ت و پێگەیش���تنی و
بەش���ێوەیەكی وا لەبەركردنیی���ان هەی���ە ك���ە
گ���ەورەكان پەی پ���ێ نابەن ،كەوات���ە بەهرەی
س���كماكی لە مرۆڤ���دا بە فێربوون بە دەس���ت
نایەت ،بەڵكو ئەوە بەخششێكە خوا بە هەندێ
لەبەندەكانی خۆی بەخش���یوە كە مەبەستێتی.
بەاڵم ئەو بەهرەی���ەش ،ئەگەر زوو لە مرۆڤ
نەدۆزرای���ەوە ،ی���ان دوای دۆزینەوەی پش���ت
گ���وێ خ���را هی���چ بایەخێك���ی نابێ���ت .ئەوەش
سەرەتای ئەو بەرپرسیاریەتییەیە كە دەكەوێتە
سەرشانی خێزان و دواتر كۆمەڵ.
ئ���ەوە لەكاتێك���دا ئەگەر بەه���رە لە قۆناغی
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منداڵی نەدۆزرایەوە تا كاتی دۆزینەوەی هەر
ئاوەه���ا دەمێنێتەوە .لەوانەیش���ە بە رێككەوت
یان لە قۆناغی گ���ەڕان بەدوای خووددا ،ئەوە
ل���ە كاتێكدا م���رۆڤ خۆی دەبین���ێ حەزی لەو
مەیدانەی���ە نەك ئەوی دیكە ،یان لەو بووارەدا
بااڵدەس���تە نەك یەكێكی دیك���ە ،هەرچەندیش
ئەو سااڵنەی تێپەڕاندبێ كە پێشتر بێ هودە بە
جۆرە خوێندنێك خەریك بووبێ و حەزیش���ی
لێی نەكردبێ.
لەوانەیشە هۆكاری بەهرە لەگەڵ هۆكاری
ح���ەز و ئ���ارەزوو تێكەاڵو ب���ێ و یەك بگرێ،
بەم���ەش هێڵێك���ی ن���وێ پێكبێن���ێ و م���رۆڤ
بەپەیڕەوكردنی جۆرە چێژێكی لێ ببینێ ،یان
ببێتە خولیا و ئامانجێكی بەرز و لەو رێگەیەوە
حەزەكانی بێتە دی .لەوانەیشە ئەو هێڵە نوێیە
رێڕەوەكانی ژیانی مرۆڤی بەهرەمەند بگۆڕێ
و سەراوبنی بكات .ئەوەتا زۆر جاران گوێمان
ل���ێ دەبێ ك���ە كیمیاگەرێك بۆت���ە ئەكتەرێكی
بەناوبان���گ ،یان پزیش���كێك بۆت���ە ئەدیب یان
شاعیر ،هەروەها پارێزەرێك بۆتە موزیكژەن
ی���ان گۆرانی بێژ یان دەرمانس���ازێك ئەوەندە
نامە بۆ رۆژنامەی���ەك دەنێرێ و دواتر خۆی
دەبێتە یەك لە نووسەرە دیارەكانی.
ل���ەم نموونان���ەی س���ەرەوە تێبین���ی ئەوە
دەكرێ كە كەسانی ئاماژە بۆكراو لەسەرەتای
خوێندنی پسپۆڕی زانستییان هەر هەموویان
ح���ەز و ئارەزوویەكی���ان هەبووە ب���ەاڵم پێی
نەزان���راوە ئ���ەوەش جەخت كردنەوە لەس���ەر
بوون���ی بەه���رەی س���ەردەمی منداڵیی���ان ،كە
زووبەزوو لێی���ان نەدۆزراوەت���ەوە .ئەوەیش
پەیوەس���تە بە فێربوون و سووربوون لەسەر
تێگەیش���تن تاپل���ەی زانای���ی و بلیمەتی .بەاڵم
ئەگەر ئاش���كرابوو یەكێك ئارەزووی شتێكی
دیك���ەی هەیە دەبێ وازی لێبێنی تا بەرە بەرە
ب���ەدوای ئ���ارەزووە نوێكەی���دا دەچ���ێ ،ئینجا
لەوێش تا پلەی بلیمەتی تێیدا كارامە دەبێ.
هەروەه���ا ـ ل���ەم نموونان���ەی پێش���وو ـ
تێبین���ی ئەوە كراوە پس���پۆڕییە زانس���تییەكان
ب���ەرەو كایەیێ���ك یەكی���ان گرت���ووە ،چونك���ە
كای���ەی داهێن���ان و خزمەت���ی كەس���انی نێ���و
كۆم���ەڵ دەك���ەن لەه���ەر لقێ���ك ل���ە لقەكان���ی
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رۆش���نبیری كۆمەاڵیەتی یەكدەگرن كە ئێستا
بۆت���ە گرنگتری���ن كۆڵەگەكانی پێش���كەوتن و
بەرەوپێش���چوونی ژیاریی بااڵ .توانای میللەتە
پێش���كەوتووەكانیش بەتوان���ای ئەو كەس���انە
دەپێ���ورێ كە بایەخی هونەر دەزانن و چێژی
لێ وەردەگرن ،ش���یعر و مۆس���یقا و نواندن و
نیگار و ش���تی دیكە چییە یەك لەو بووارانەی
داهێنان نەبێ كە مامەڵەی لەگەڵ رەگەزەكانی
هونەر و جوانی بۆخۆی كردۆتە بەرگ.
لەبەر ئەوەی هەموو هونەرە ناسراوەكانی
مێژووی مرۆڤایەت���ی كۆنن .بۆیە ناكرێ ئێمە
هون���ەری دەرهێن���ان ـ جا ه���ەر جۆرێك بێ ـ
بخەینە ناو لیس���تی ئ���ەو هون���ەرەوە ،كەواتە
ناتوانین لەسەر یەكێك بڵێین ئەو وەكو چۆن لە
منداڵییەوە لە شیعر و نیگار و گۆرانی بەهرەی
پێ���وە دیارە ،بڵێین فاڵن كەس���یش ـ بە نموونە
ـ لە دەرهێنانی رۆژنامەنووس���یی بەهرەدارە،
هۆیەك���ەی ئ���ەوەش ب���ۆ ئ���ەوە دەگەڕێت���ەوە
ك���ە هون���ەری دەرهێنان���ی رۆژنامەنووس���یی
س���یماكانی لە رۆژی پێشكەوتنی ئامرازەكانی
چاپەمەنی و بەرفراوان باڵوبوونەوەی رۆژنامە
لەسەر ئاستی جیهان وایلێهاتووە قوتابخانە و
مەزاهبی تایبەت بەخۆی هەبێت ،بەاڵم دەكرێ
ممارس���ی ئەو پیش���ەیە لە بووارەكانی دیكەی
هونەری هاوش���ێوە بەهرەدار بووبێ .كەواتە
لەبوواری ش���انۆ و (س���ینەما) و (تەلەفزیۆن)
لە راس���تیدا ئەكتەر لە هەمووان زیاتر دەبێتە
دەرهێن���ەر ،وات���ە لەوانەی���ە بەهرەدارێ���ك لە
نوان���دن ه���ەر ل���ە منداڵیی���ەوە بەهرەك���ەی بە
خوێندن���ی زانس���تی دەوڵەمەند ب���كات تا ببێتە
دەرهێنەرێكی سەركەوتوو.
هەروەها دەرهێنانی رۆژنامەنووس���یی كە
مرۆڤ لە تەمەنێكی زوو ،لەڕێگەی دۆزینەوەی
بەهرەی وێنە ـ بەنموونە ـ یان خۆشنووس���ی
ی���ان كارامەیی و لێهاتوویی دیكەیی دەس���تی
نەبێ ناتوانین زاراوەی دەرهێنانی هونەری بۆ
دابنێین بەڵكو دەستەواژەی ـ رۆژنامەنووسیی
ـ خ���ۆی ل���ە خۆی���دا ـ ه���ەر ناش���گاتە ئاس���تی
تێگەیشتنی منداڵێكی بەهرەدار.
ئەوەی تێبینی كراوە ـ هەڵبەت لە ئەزموونی
زاتی ـ زۆربەی دەرهێنەرە سەركەوتووەكان یا
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ئەوەتا ـ لە بنەڕەتدا وێنەكێش و خۆشنووس و
هونەرمەندی شێوەكار یان ئەندازیار ـ بەتایبەتی
میعم���اری ـ ب���وون .لەه���ەردوو حاڵەتیش���دا
بەراوردی مەنتیقی نێوان پس���پۆڕییەكان دێتە
دی .وێنەكێش���ان و خ���ەت دوو لق���ی بنەڕەتی
هون���ەری دەرهێنان���ی رۆژنامەنووس���یین.
بەڵك���و یەك ل���ە بنەماكانی رواڵەت���ی رۆژنامە
ی���ان گۆڤ���ارە .هەرچی ئەندازەی میعماریش���ە
لەگەڵ دەرهێنانی رۆژنامەنووسیی دەگونجێ،
چونك���ە لەبنەڕەت���ەوە بای���ەخ ب���ە خوێندن���ی
رووب���ەرو پڕكردن���ەوەی بۆش���اییەكان و
دابەش���كردنی رەگەزەكان لەسەر دیاریكردنی
ئەن���دازە و الیەن���ەكان دەدات .ئ���ەوەش دیارە
ن���ەك هەر گرنگترین فرمانی دەرهێنانی كاری
رۆژنامەنووسییە ،بەڵكو یەكێكە لە بەهێزترین
كۆڵەگەكانی دروستبوونی الپەڕە.
ب���ەاڵم لەگ���ەڵ ئ���ەو درەن���گ تەقین���ەوەی
بەه���رەی دەرهێنان���ی رۆژنامەنووس���ییە،
ئەگ���ەر خاوەنەكەی تەنیا متمانە بكاتە س���ەر
شارەزایی پێشووی ،جا چ وێنەی شێوەكاری
بێ یا وێنەی ئەندازە پێی ناكرێ بەردەوام بێ،
بەڵكو ئەگەر رێگەی مش���توماڵكردن بەهرەی
نەكرێ نەخرێتە بارێكی راستی وا كە خوێندنی
پرۆگرامی تایبەتی ئ���ەو هونەرە دیار دەكات.
قەت بەرەو باشتر ناچێ .ئەوەی لەم بارەیەوە
تێبینی ك���راوە ،كۆلێژ و پەیمانگا عەرەبییەكان
دەرهێنان���ی هونەری دەخەنە ن���او پرۆگرامی
هەم���وو لقەكانی خوێندنی رۆژنامەنووس���یی،
ئا لێرەدا ئارەزووەكانی قوتابی ئاش���كرا دەبێ
و لە كۆتاییەكەش���ی كە و قورسایی خوێندنی
خۆی دەخاتە س���ەر پ���رۆژە دەرچوون ،بەاڵم
كەم وادەبێ دەرهێنانی رۆژنامەنووسیی بگاتە
ئاستی ئەو خوێندنە .خۆ ئەگەر هەر نەشیگاتێ
ه���ەر لە دووتوێ���ی الپ���ەڕەی لێكۆڵینەوەكاندا
دەمێنن���ەوە و ك���ەم واب���ووە ل���ە كتێبێك���دا
باڵوكرابێتەوە .لەكایەی زانس���تیدا س���وود لە
خاوەن پلەی ئەكادیمییەكان وەرناگیرێ .بۆیە
رۆژنامە و گۆڤ���ارەكان بەردەوام هەر متمانە
دەكەنە سەر ئەو كەسانەی لە هونەرێكی دیكە
بەهرەدارن ،بە نموونە هونەری شێوەكاری و
نەخشەس���ازی دیكۆر و نیگاری ئەندازەیی و

شتی دیكە.
هەرچ���ی لەبارەی پرس و ئارەزووە ئەوا
ئێمە ـ بەردەوام ـ دەمانەوێ رۆژنامەنووسیی
و پیش���ە داهێنانەكان���ی دیك���ە وا دابنێی���ن كە
هەموویان پیش���ەی وان لە بازن���ەی ئارەزوو
دەرناچن ،ئەوە چەندیش خاوەنەكانی بەساڵدا
چووبن یان ئاس���تی زانس���تییان ب���ەرز بێ و
م���اوەی ش���ارەزاییان زۆر بن ،ب���ەاڵم دەبینی
هەن���دێ ل���ە قوتابییان���ی دەرچ���ووی كۆلێژی
راگەیاندن ل���ە زانكۆی قاهیرە پێكەنینییان بەم
رای���ەی ئێمە دەهات و س���ووربوون لەس���ەر
ئ���ەوەی گوایە قۆناغی ئارەزوو لەگەڵ كۆتایی
پرۆگرام���ی خوێن���دن و س���ەرەتایی ژیان���ی
كارگێ���ڕی و دەس���تبەكاربوون كۆتای���ی دێت،
ئەوەب���وو بەرگریم���ان لە بۆچوون���ی خۆمان
ك���رد و چەمكی ئارەزوومان بۆ باس كردن و
گووتمان :الی ئێمە ئارەزوو و خۆشەویس���تی
و عیش���قی پیش���ە لە هەم���ووی گرنگترە .هەر
كەسێك كە پیشەكەی خۆی لەال دەبێتە عیشق
و خولیا دەبێ لەس���ەر جێبەجێكردنی س���وور
بێ و داهێنان���ی تێدا دەكات و بەدوای هەموو
ش���تێكی نوێدا دەگەڕێ ت���ا زۆرتری لەبارەوە
بزان���ێ .بەاڵم ئەگەر رەگ���ەزی ئارەزووی تێدا
نەما و پەیوەندی گیانی نێوان خۆی و پیشەكەی
پش���تگوێ خس���ت ئ���ەوە جێبەجێكردنەك���ەی
رۆتینی بێزاركەر دەبێ و ژیانی تێدا نابێ.
هۆكاری دیكە:
هەم���وو ئ���ەو هۆكاران���ە ،ك���ە لەس���ەرەوە
هەوڵمان داوە بەسەریاندا بچین و شرۆڤەیان
بكەین پێش���تر ـ لەالی���ەن زانایانی دەروونەوە
ـ پێش���نیازكراو ب���وون ،دوای ئ���ەوەش زۆر
تۆژینەوەیان لەسەركراوە و ئەوەی مەبەستی
ئێمەش بوو پەیوەندی بە پیش���ە و كاریگەری
كارزانەكانەوە هەیە.
بۆ تەواوكردنی ئەو هۆكارانەی پێشووش
ـ هەرچەن���د بە كورتیش بێت ـ باس لە هەندێ
ه���ۆكاری دیك���ەی دەروونی ش���رۆڤە دەكەین
ك���ە وای بۆ دەچین كاری داهێنان توندوتۆڵتر
ب���كا و بەهرەش مش���توماڵ بكات و جەختیش
لەسەر راستگۆیی پیشەكە بكاتەوە.
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ـ ئەندێش���ە :بینین���ی ئ���ەو ش���تانەیە ك���ە
لەالی���ەن مرۆڤ���ەوە بەچ���او نابین���رێ .كەواتە
زۆر بەكورت���ی ـ ئەوە بینین���ی ناوەوەیە وەكو
رامانی ناوەوەی ـ شاعیرێك بە نموونە ـ زۆر
ب���ە وردی باس���ی خۆشەویس���تەكەی دەكات
چەن���دە لێی���ەوە دووربێ ی���ان هونەرمەندێكی
شێوەكار تابلۆیەكی لەبارەی دەریا و گەشتی
و نەورەس���ەكانی دەكێش���ی ،كەچی ئەو خۆی
لەناوچەیەكی چیایی یا بیابانێك ژیان بەس���ەر
دەب���ا ،وێنەكێش���یش ناتوان���ێ وێن���ەی زەری���ا
بكێش���ێ ،ئەگەر جارێكیان دەری���ای نەدیبێ و
لە لێوارەكانی دانەنیش���تبێ ئەوەش وامان لێ
دەكات ك���ە بڵێین دیاردەی ئەندێش���ە ش���ەوق
دانەوەی ئ���ەوە كە لەناوەوە دای���ە ،هەر كاتێ
خواس���تی مرۆڤ دڵی لێی ب���وو ،كەواتە ئەوە
رۆش���نبیرییەكی دەس���تكەوتووە ،زانیاریی���ە
پارێزراوەكانی���ش لەكات���ی پێویس���تدا لەالیەن
داهێنەرەك���ەوە داوا دەكرێن���ەوە ب���ۆ ئ���ەوەی
لەبی���ری خۆی���دا چاالك���ی بكات���ەوە ت���ا ببێتە
سەرچاوەی سروش و كاری داهێنان.
دەرهێن���ەری رۆژنامەنووس���یش ـ وەك���و
داهێنەرێ���ك لە بوارەكەی خۆیدا ـ ئەندێش���ەی
تایب���ەت ب���ە خ���ۆی دەب���ێ و ش���ێوەكانی ل���ە
رەگەزەكان���ی س���روش وەردەگرێت���ەوە ،ل���ە
چاكەكان���ی ورد دەبێتەوە و جولێنەكەی وەكو
ه���ەر ش���اعیر و وێنەكێ���ش و موزیكزانێ���ك
دەبێتە س���روش ب���ۆی .هەرچی رۆش���نبیرییە
گشتییەكەیە دەبێ لە ناوەوەی پسپۆڕییەكەی
تەرخان بكرێ كە راس���تەوخۆ رێی نەتەوە و
رەگەز و باس���ی وردی ش���تەكان بگوازێتەوە.
لەوانەیش���ە بەس���ەركردنەوەی بەردەوام���ی
شێوازی پێڕەوكراو لەو رۆژنامە و گۆڤارانەی
كە بەدەس���تی دەگات رۆشنبیرییەكی ئەوەندە
فراوانی لە بووارەكەی خۆی پێ بدات ،پشتیوانی
زانس���تی بەهێز و تێگەیشتنی فراوان بكات تا
بیری تیژ ببێنێ و وای لێ بكات لەوانەی پێش
خ���ۆی تێپەڕبێ .كات���ی میرگوزارێك���ی بەپیت
دەدۆزێت���ەوە و پاوان���ی دەكات ،یان كانییەكی
تەقی���و تینوێتی دەش���كێنێ ،ئ���ەوە كاریگەری
بەس���ەر هەم���وو جوولەیەك���دا دەب���ێ ك���ە
وێنەكەی دەكێشێ ،ئەوە كاریگەریشی لەسەر
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هەم���وو الپەڕەی���ەك دەبێ ك���ە دەری دێنێ و
لەسەر دروس���تبوونی كەسێتییەكەشی رەنگ
دەداتەوە.
* راستگۆیی:
هەن���دێ ل���ە پ���ەروەردەكاران دەڵێ���ن :ئەو
مندااڵنەی كە هەندێ چیرۆك دەگێڕنەوە :ئەوە
ب���ە درۆزن دانانرێ���ن ـ چونكە ئەندیش���ەیەكی
فراوان���ی ئەوتۆی دەب���ێ چاوەڕێی دەكرێ لە
گەورەیی���دا ببێتە ش���اعیر ی���ان چیرۆكنووس،
بەاڵم بە چاوپۆشین لە هەڵسەنگاندنی ئەو رایە
ب���ەاڵم ئێمە پێداگری دەكەین؟ كە راس���تگۆیی
هەر لەگەڵ فرچكدانی یەكەم بە منداڵ بگوترێ
ئ���ەوە بەب���ێ لێكدان���ەوەی فەلس���ەفەی مانای
راستگۆیی و ئەندێشە.
راستگۆیی ـ بەمانا رووتەكەی ـ گێڕانەوەی
ش���تێكە بە بێ زی���اد و كەمی و بە ئەمانەتەوە
لەس���ەرچاوەیەكەوە ب���ۆ كەسێك،لەوانەیش���ە
ئەو ش���تە ماددی بێت و چاو و گوێی بیزانێ،
لەوانەشە گیانی بێت و هەست پێی بزانێ .ئەو
چیرۆكنووس���ەی باس ل���ە رووداوێك دەكات
ك���ە لە بەرامبەری رووی داوە هەس���تی خۆی
بەرامب���ەر بە كێش���ە كۆمەاڵیەت���ی دیاریكراو
دەردەبڕی ك���ە لە چیرۆكەكەیدا ویس���تبووی
چ���ارەی ب���كات ،ئەوەی���ش بەبەكارهێنان���ی
زمان���ی تایبەت���ی خۆی ك���ە وەك���و ئامرازێك
ب���ۆ دەربڕین���ی ناخۆش���ییەكانی دەروون ك���ە
ل���ە ئەنجامی ئەو كێش���ەیە پێی���ەوە دەتلێتەوە.
لەكات���ی خوێندنەوەی چیرۆكەك���ە خوێنەر بە
هەس���تی چیرۆكنووس���ەكە دەزانێ لەوانەیشە
هیچی لێ تێنەگات ..ئا لێرەدا حوكمدان لەسەر
راس���تگۆیی حوكمێكی بە هەست دەبێت ،ئەوە
بە چاوپۆشین لە رووداوەكانی ناو چیرۆكەكە
ك���ە لەوانەی���ە ل���ە خەی���اڵ وەرگیراب���ن یان لە
واقی���ع گوازرابێتەوە .ئا لێ���رەدا پەیوەندییەك
ل���ە نێوان ئەندێش���ە و راس���تگۆیی پەیدا دەبێ
 .لەوانەیە ئەوە بە مێش���كدا بێت كە ئەندێش���ە
بە سەرچاوەی راستگۆیی دانەنرێ چونكە لە
واقیعێكی هەست پێكراو رانەگوێزراوە.
ب���ەاڵم ل���ە بڕگەكان���ی پێش���وودا گووتمان
ئەندێش���ە پاش���كەوتێكی هزریی���ە ب���ە تێبین���ی
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ب���ەردەوام و وردبوون���ەوەی ب���ەردەوام
لەب���ارەی هەن���دێ مەبەس���ت ،كە ل���ە بناغەدا
واقیعێكی هەست پێكراو بووە ،هەموو توخمە
جەس���تەیی و دەروونییەكان مامەڵەیان لەگەڵ
ك���ردووە ئینج���ا بە ئەمانەت و راس���تگۆییەوە
گواس���توویەتییانەوە س���ەر الپەڕەكان���ی
یادەوەریی و بە ش���ێوەیەكی وا هەڵیانگرتووە
كە بە ئاس���ایی بە بیربێت���ەوە و بگێڕدرێتەوە.
ئ���ەو رەگەزانەش بە هەر ش���ێوە یان دەنگێك
بن ئەگەر خاوەنەكەی لە راگواس���تنی راستگۆ
نەب���ێ و ل���ە گەیاندنی بۆ خەڵك���ی دیكە ئەمین
نەبێ ،نرخی خۆی لە دەست دەدا.
هەرچەندە دەرهێنەری رۆژنامەنووس���یی
ئ���ەو واقیع���ە لەش���ێوەی نی���گار و وێن���ە و
نووس���ین و هێ���ڵ دەگوازن���ەوە س���ەر پ���ەڕە
كاغ���ەزەكان .ب���ەاڵم هەرچەندی���ش ش���ێوازی
دانان و دەرهێنانی وشكی واقیعەكە دەبەزێنێ
و دەگات���ە روون���ی دەروون و ب���ە ئاس���مانی
ئەندێشەدا دەفڕێ ،بەاڵم ناچێتە دڵی خەڵكەوە
ئەگەر هەس���تی خاوەنەكەی راس���تگۆیی تێدا
نەبێ و دڵس���ۆزی نەس���تی خ���ۆی نەبێت و لە
راگواس���تنی رەگەزەكانی رۆژنامەنووسیی بۆ
خوێنەرانی ئەمین نەبووبێت.
لەوانەی���ە ن���ەك ه���ەر نووس���ەرێكی
رۆژنامەنووس���یی ،بەڵك���و هەم���وو ئەندامانی
دەس���تەی نووس���ین بەش���داری تەواوكردنی
ئەڵقەكان���ی راس���تی بك���ەن و جەخت لەس���ەر
راس���تگۆیی هەواڵ و هەموو ئەو نووس���ینەی
س���ەر الپ���ەڕەی گۆڤ���ار ی���ان رۆژنامەكەیان
بكەنەوە.
ئەمەیش بۆ ئەوەیە كە باوەڕی خوێنەرانیان
بەدەس���ت بێن���ن و بۆی���ان ببنە س���ەرچاوەی
هەڵێنجان���ی زانی���اری ،هەروەه���ا تایبەت���ی و
گش���تی و دوورونزی���ك ل���ە ن���اوەوەودەرەوە
بیقۆزنەوە ،ئەویش بەبێ دڵەڕاوكێ و دوودڵی
وای دابنێ���ن هەموو ئەوان���ەی باڵودەكرێنەوە
راستییەكی حاشاهەڵنەگرن و دەسخەڕۆكردن
و سەرلێش���ێواندنیان تێ���دا نیی���ە ،بەب���ێ
دوودڵی���ش دەڵێی���ن ئەوەیە راس���تگۆیی كاری
رۆژنامەنووسیی و ئەمانەتی راگەیاندن.

لەخۆباییبوون:
دەڵێن لەخۆباییبوون گۆڕس���تانی بەهرەیە.
ئێم���ەش دەڵێی���ن لەخۆباییب���وون ناك���رێ ـ لە
بنچین���ەدا ـ ببێت���ە مناڵدان���ی ل���ە دایكبوون���ی
بەه���رەكان .هەتا ئەگەر تێی���دا لەدایك بووبێ
هەر لەالنەكەی خۆیدا حوكمی مردنی بەسەردا
دەسەپێ .كەواتە لە خۆباییبوون و بەهرە دوو
تەوەری دژی یەكن و ئەگەر بش���گەنە یەكدی
هیچ س���وودێكی ل���ێ نایەت���ە دی ،بەڵكو وا لە
جەس���تەی نێوانی���ان گین���گل دەدا و بەبێ هیچ
پێش���كەوتنێك ،خ���ۆی دەدا ،ناتوانین بۆ ئەوە
بچی���ن واقیعەكە چی لێ دێ ئەگەر ئەو واقیعە
بكەوێتە ژێ���ر كاریگەرییان دەبێ خاوەنەكەی
تووش���ی ناهاوس���ەنگی هزری و دوودڵییە لە
كەسێتی ڕاڕا كە ئەوەیش دەبێتە پووكانەوەی
لە بەخشش و شپڕێوی لە جێبەجێكردن.
هەروەه���ا لەخۆباییب���وون ـ ب���ەڕای ئێمە ـ
نەخۆش���ییەكی دەروونیی���ە تووش���ی هەن���دێ
ل���ە بەه���رەدار و زیرەك و س���ەركەوتووان و
بااڵدەس���تانی هەموو بووارەكانی ژیان دەبێ.
ئ���ەوان هەروا دەزانن .ئەوەن���دە بەرزن كەس
نایانگات���ێ ،یاخ���ود ئ���ەوان لەس���ەر ترۆپك���ی
هەڕەمێ���ك دانیش���توون ك���ە ك���ەس ناتوان���ێ
بیانگاتێ .كەواتە لەخۆباییبوون زێدەڕۆییە لە
ش���انازی بەخۆكردن ،هەروەها زێدەڕۆییش���ە
بۆ بەخۆ نازین و شانازی بەخۆكردن.
لەراستیشدا لەوانەیە هەستی لەخۆباییبوون
هەموو بەه���رەداران بگرێتەوە ،بەاڵم ئەوانەی
حەكیم���ن دەتوانن چاری بكەن و س���نوورێك
ب���ۆ تەنین���ەوەی دادەنێن.دەش���ێ ب���ێ فی���زی
باش���ترین چارەی لە خۆباییبوون بێ ،مرۆڤی
ئاس���ایی چەندەی بەرز بێتەوە و چەندەش لە
پلەی زانس���ت و زانیاریدا بگات���ە بەرز بێتەوە
ئەوەن���دە بێ فی���ز دەبێ و پل���ەی وەكو ددانی
ش���انە یەكس���ان ب���ێ كە خ���وا ب���ە بەندەكانی
خۆی بەخش���یوە .دیارە هەركەس���ێك لە ئێمە
چەن���دەی فێربووبێ هێش���تا ب���ێ كەموكوڕی
نابێت .ئێستا وا جەنگێكی نێوان لەخۆبایبوون
و بێ فیزیم هاتەوە بیر ،كە لەكاتی وەس���تانی
(مایكڵ ئەنجیلۆ) لەبەرامبەر پەیكەرێكی خۆی
بەناوی موسا (علیە السالم) ،رووی داوە ،ئەو
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كە بەرامبەر پەیكەرەكە وەستابوو و لێی ورد
دەبۆوە خەوش���ێكی ئەوتۆی لێ نەدۆزیبۆوە.
بۆیە وایلێهات بە ش���انوباڵی كارەكەیدا هەڵبدا،
ئەون���دەی نەب���رد ل���ە س���نووری ئادەم���ی و
مرۆڤایەتی دەریكرد ،تا بیركردنەوەی گەیشتە
پلەی���ەك گیان بەب���ەر پەیكەرەكەی���دا بكات و
پاشان بیهێنێتە پژمین و بێتە جوولە و دەست
بە قس���ە بكات .ئ���ا لەوكاتەدا ب���وو مایكڵ ،كە
تا ئەوكاتە چەكوش���ەكەی بە دەس���تەوە بوو،
هەستێكی س���ەیری بەسەردا هات و خۆی بە
ئ���اگا هاتەوە و لەجیات���ی گیان بەبەردا كردنی
پەیكەرەكە ،هەتا هێزی تێدابوو چەكوشەكەی
راوەش���اند .ئەوەبوو بەر لووتی پەیكەرەكەی
كەوت و هەندێكی ش���كاند .ئەوەی لە تەوەری
كەلەپووری جیهانیدا زانراوە لووت هێمای خۆ
ب���ەزڵ زانین و لەخۆباییبوونە .ئ���ا لەو كاتەدا
ئەنجیلی���ۆ تێگەیش���ت ك���ە چەكوش���ەكەی ئەو
ئامرازە بچووك و وش���كە وانەیەكی بێ فیزی
ل���ە مرۆڤایەتی پێدا ،بۆیە س���ووربوو لەس���ەر
ئەوەی دەب���ێ پەیكەرەكەی هەر ئاوەها وەكو
خ���ۆی بە لووت ش���كاوی بهێڵێت���ەوە .ئەویش
وەكو دانپیانانێكی ئاشكرا بەو ساتەی كە لەو
رووداوەدا بەسەریدا هاتووە(.)7
ئ���ەو چیرۆكە و چەند چیرۆكی دیكەش كە
دەریدەخەن لە خۆباییبوون ـ هەر بەڕاس���تی ـ
دوژمنی داهێنەران و هەموو خەڵكیشە ،بەاڵم
دەك���رێ قەاڵچۆ بكرێ یان بەس���ەریدا زاڵ بن
ئەوەیش لە رێگەی پش���ت بەس���تن بە نموونە
و بەه���ا مرۆیی���ەكان و مان���ەوە لە س���نووری
مرۆڤایەتی و پێش���ێل نەكردنی یاس���ا و رێسا

سروش���تییەكان .هیچ داهێنەرێ���ك نابینیتەوە،
كات���ێ داهێنانەكەی ل���ە بازن���ەی كۆمەڵەكەی
دەرچووبێ���ت .بایەخێك���ی ئەوت���ۆی هەبێت .یا
لەكاتی بەرهەمەكەی دەباتە بورجێكی وا گوایە
لەس���ەر هیچەوە دروست بووبێ ،یان هەر لە
خۆی���ەوە وا بی���ر بكاتەوە كە ئەو گەیش���تۆتە
ئاس���تێك كەس���ی دیكەی ناگاتێ .بێ فیزی بێ
فیزیی���ە .بەبێ فیزی بیروداهێن���ان و هونەر و
زانس���ت پێش ناك���ەون ،هەر ئەوان���ەی وا بیر
دەكەنەوە لەناوەوە بەهێزن و لە دەرەوەش���دا
ب���ەرزن ،ل���ە هەموو ئەمانەش���دا رەوش���ت و
مامەڵەی باش لە نێوان كەسان و كۆمەڵەكاندا
دەبینرێ ،ئەگەر وا رێككەوت داهێنەرێك بگاتە
پلەیەكی بەرز لە بەخشش���ی ورد ،گوێكانیشی
بە پیاهەڵدان و سوپاسكردنی خۆشەویستانی
هونەرەكەی ئاخنرابێ ،خۆیش���ی لەو كەسانە
نەبووبێ كە سەنگینن و وەكو شاخ لە شوێنی
خۆی���ان دەچەق���ن ،بەڵكو وەك���و پەڕەمووچی
سووكی لێ دێ كە دەكەوێتە بەر با ،بێگومان
لەسەر ئاوازی ئەو هەموو سوپاس و پیا هەڵدانە
و مەرایی بۆ كردنە دەكەوێتە هەڵەكەسەما تا
وای ل���ێ دێت لەخۆی دەردەچ���ێ و ئاگای لە
هونەر و داهێنان و بەخشش���ەكەی پێش���ووی
نامێنێ ،بۆی���ە لەجیاتی بەرزتربوونەوەی هەر
بەوەندەی پێش���وو وازدێنێ و ت���ا وای لێدێت
ئاشقانی گۆڕەپانی هونەرەكەی لێی بتەكێنەوە
و وازی لێ بێنن .ئەوەندە نابات ئەو مۆمە ،كە
دەبوایە بەش���ێك لە رێب���ازی نەوەكانی دوای
خۆی رووناك بكاتەوە ،دەكوژێتەوە.

پەراوێزەكان:
ئەم بابەتە لەكتێبی (االخ���راج الصحفي والتصميم ،عبدالعزيز الصويعي ،دار الملتقى،
طبعة األولى  1998بیروت  -لبنان)دا وەرگیراوەو كراوە بە كوردی.
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ئەوەش دەستەچیلەی من بۆ ساخكردنەوەی ژمارەكانی گۆڤاری

د .ئازاد عوبێد ساڵح
مێ���ژووی رۆژنامەوانی���ی ك���وردی،
كەڵێ���ن و كەلەب���ەری زۆری تێ���دا م���اون،
ئەگەرچ���ی لەم س���ااڵنەی دوای���دا كاری زۆر
گ���ەورەو جوان ك���راون بۆ دۆزینەوەو س���اخ
كردن���ەوەو لەچاپدانەوەی گۆڤ���ار و رۆژنامە
كوردیی���ەكان( ،)1بەتایبەتیش ئەوانی س���ەرەتا،
ئ���ەوە ب���وو (كوردس���تان) یەكەمی���ن خەریكە
ت���ەواو دەب���ن ،جگە ل���ە ژم���ارە ( ،)2()19چوار
ژمارەكەی رۆژی ك���ورد ،جارێكی دیكە چاپ
كرایەوە ،دوای دۆزینەوەی ژمارە()4ی( ،)3بەو
هیوایەی ئەوانی دیكەش لە داهاتووێكی نزیكدا
بدۆزرێنەوە و جارێكی دیكە بكەونەوە دەست
خوێنەران و توێژەران و پتر باری رۆشنبیری
ئەو رۆژگارە خۆیدا بنووێنێت.
ل���ەو كورتە وت���ارەدا ،بەخێرای���ی خەریكی
ساخكردنەوەی ژمارەكانی گۆڤاری (هەتاوی
كورد) دەبین كە لە رۆژگاری خۆی كۆمەڵەی
هێڤی قوتابیانی كورد لە ئەستەنبۆڵ ،لە دوای
داخستنی (رۆژی كورد) دەريانكردووە.

ئ���ەوەی تائیس���تا زان���راوە ئ���ەم ژمارانەی
گۆڤاری(هەتاوی كورد) لەبەردەستن:
ژمارە ( 23 )1ذی القعدە سنە 11/ 1331تشرین
اول سنە 1329
( 4 )2مح���رم الحرام س���نە 21 /1332تش���رین
ثانی سنە 1329
( 13 )3صف���ر الخیر س���نە  29 / 1332كانون
اول سنە 1329
( 5 )4جمادی االول  19 / 1332مارت 1330
(5ـ 27 )4جمادی االخیر 10 / 1332مایس 1330
()4
( 9)10شعبان  20 / 1332حزیران 1330
ئ���ەم ژمارانەش���ی بە هەوڵ و كۆش���ش و
خەمخۆری عەبدوڵاڵ زەنگەنە و بە دواداچوون
و س���ۆراخكردنی بەردەوام���ی توانیویەت���ی
بەردەس���تیان بكات و بەرگی هەموویان باڵو
بكات���ەوە .دیارە مێژووی یەكەمی ئەم ژمارانە
كۆچیی���ە و مێ���ژووی دووەمی���ش رۆمییە ،كە
مانگەكان���ی ( )13رۆژ لەگ���ەڵ مانگ���ی زایینی
جی���اوازی هەی���ە )5(،وات���ە ئەگ���ەر ژم���ارە ()1
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ی(هەت���اوی كورد)بە مێ���ژووی زایینی لێك
بدەین���ەوە :دەبێ  13رۆژ بخەینەس���ەر()11
ی تش���رینی یەكەمی  1329و دەبێتە (24ی
تش���رینی یەكەم���ی  ،)1913بۆیە مێژووی
هەم���وو ژمارەكان���ی بە مێ���ژووی زایینی
ئاوای لێ دێت:
ژمارە ( 24 )1تشرینی یەكەمی 1913
ژمارە ( 4 )2كانوونی یەكەمی 1913
ژم���ارە ( 11 )3كانوون���ی دووەم���ی
1914
ژمارە ( 1 )4نیسانی 1914
ژمارە (5ـ 23 )4مایسی 1914
ژمارە ( 3 )10تەممووزی 1914
جا ئەگەر ل���ە رۆژ و مانگەكاندا
وردبین���ەوە ،دەبینی���ن كەمتری���ن
ماوەی دەرچوونی ژمارەكان بەو
شێوەیە:
()41رۆژ لەنێوان ژمارە(1و)2
و (5ـ )4و ( ،)10درێژتری���ن
م���اوەش ( )80رۆژە لەنێ���وان
(3و)4دا .ئەمەی���ان وا .ب���ەاڵم ئەوەی
جێ���ی س���ەرنجە ژم���ارە (5ـ)4ی 23ی مای���س  1914ی���ەو
راستەوخۆش دوای ئەوە ژمارە ()10ی 3ی تەممووزی 1914
دێ���ت ،وات���ە ماوەیەكی ئەوەندە لە نێوان���ی ژمارەكانی (5ـ )4و
( )10دا نییە تا بڵیین ژمارەی دیكەی لێ دەرچووبێت.
دوای چەندی���ن لێكدان���ەوە و هێن���ان و ب���ردن و س���ەنگ
وس���ووكردن ،گەیش���تینە ئەو ئەنجامەی كەوا ئ���ەو ژمارانەی
گۆڤ���اری (هەت���اوی كورد) كە شەش���ن تەواوك���ەری گۆڤاری
(رۆژی كورد) ی پێش خۆیەتی ،كە بەم شێوەیە دەرچوونە:
ژمارە ( 14 )1رجب  6/ 1331حوزەیران 19 /1329حوزیرانی 1913
ژمارە ( 14)2شعبان 6/ 1331تەممووز  19 /1329تەممووزی 1913
ژمارە ( 11 )3رمضان 1/ 1331اغستوس 14/ 1329ئابی 1913
ژمارە (10)4شوال  30/ 1331اغستوس  14/ 1329ئەیلوولی 1913
(رۆژی كورد) ،یەكەمین گۆڤاری كۆمەڵەی هێڤی قوتابیانی
ك���وردەو سەرنووس���ەرەكەی عەبدولكەریم س���لێمانی بووەو
كاتی خۆی مش���تومڕێكی زۆری نایەوە ،مامۆس���تایان كەمال
رەئ���ووف محەمەد و س���دیق س���اڵح و دواتری���ش زەنگەنە بە
لێكۆڵینەوەیەكی بەناوی س���اخكردنەوەی ناس���نامەی خاوەنی
(*)
رۆژی كورد  1913نووسی.
بۆ زیاتر حاڵی بوون ،فەرموون ژمارەكانی هەردوو گۆڤاری
(رۆژی كورد ،هەتاوی كورد)تەنیا بە مێژووی زایینی:
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رۆژی كورد:
ژمارە (19 )1حوزەیرانی 1913
ژمارە ( 19 )2تەممووزی 1913
ژمارە ( 14 )3ئابی 1913
ژمارە ( 14)4ئەیلوولی 1913
هەتاوی كورد:
ژمارە ( 24 )1تشرینی یەكەم 1913
ژمارە ( 4 )2كانوونی یەكەمی 1913
ژمارە (11 )3ی كانوونی دووەمی 1914
ژمارە ( 1 )4نیسانی 1914
ژمارە (5ـ 23)4مایسی 1914
ژمارە ( 3 )10تەممووزی 1914
(*)
ئ���ەوە بۆچوون���ی ئێمەی���ە  ،ب���ەو
هیوای���ەی زەنگەن���ەش هەرچ���ی زووە،
جارێكی دیكە بەچاپكردنەوەی گۆڤاری
(هەت���اوی كورد) ،چ���اوی خوێنەرانی
كوردی پێ���ی روون بكاتەوەو و چی
دیكە راگیری نەكات.

پەراوێزەكان:

( )1لێرەدا دەبێ دەستی رێزو پێزانین بۆ كارە جوانەكانی ،بنكەی ژین بۆ بووژاندنەوەی رۆژنامە و بەڵگەنامەی
كوردی لە س���لێمانی ،ه���ەردوو دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی ئاراس و موكریان���ی لەهەولێر ،درێژ بكەین كە
تائیستا چەندین كاری زۆر جوانی لەو بووارەدا خستۆتەوە بەردەست.
( )2كوردس���تان یەكەمین رۆژنامەی كوردی ،كۆكردنەوەو پێش���ەكی د.كەمال فوئاد ،دەزگای چاپ و پەخش���ی
بەدرخان ،تاران .2006
( )3عەبدوڵ�ڵ�ا زەنگەن���ە ،رۆژی كورد گۆڤ���اری جڤاتی هێڤی قوتابییانی كورد 1913ـئەس���تەمبووڵ .پێش���ەكی
د.ئیسماعیل شوكر ،بنكەی ژین ،سلێمانی.2005 ،
( )4كوردێكی یەكڕەن���گ (عەبدوڵاڵ زەنگەنە) دیاری ژمارە ،هتاوك���رد ،رۆژنامەنووس (گۆڤار) هەولێر ،ژمارە
(،)13بەهاری  ،2008ل13ـ 22لێرەدا زەنگەنە دەڵێت حەوت ژمارە ،بەاڵم لە راستیدا شەش ژمارەیە.
( )5ئەحم���ەد تاقانە ،رۆژژمێری (رۆمی) و نەخش���ەكانی بەرامبەر كردنی لەگ���ەڵ رۆژژمێری كۆچی و زایینیدا،
دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی ئاراس ،هەولێر،2001 ،ل.5
( )6عەبدوڵاڵ زەنگەنە ،س���اخكردنەوەی ناس���نامەی خاوەنی رۆژی كورد  ،1913رامان (گۆڤار) ،هەولێر ،ژ،56
5ی شوباتی .2001
( )7ئەم لێكدانەوە و گەیش���تنە ئەنجامە لە مانگی حوزەیران���ی  2010بوو ،بەاڵم لەبەر چەند هۆیەك تا ئەمڕۆ
بێ دەنگ بووم.
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لە پەراوێزی دەستە چیلەكەی
(د .ئازاد عوبێد ساڵح)دا
ب���ۆ وردەكار و بڕبڕەی پش���تی جارانی گۆڤاری
(رۆژنامەنووس) ،تۆژەر و مامۆس���تای ئەمڕۆی
زانكۆ.
دەستخۆش���انەتان ل���ێ دەكەی���ن لەس���ەر ئ���ەو
لێكدانەوەتان لە بارەی گۆڤاری (هەتاوی كورد).
ب���ە بیرمان نایەتەوە كات���ی خۆی ژمارەكانی ئەو
گۆڤارەتان لە كتێبخانەكەی ئێمە هەڵگێڕ و وەرگێڕ
كردووە یان نا؟ بەاڵم بە بیرمانە هەموو جار كە
ئێ���وە دەهاتنە ناو كتێبخانەكەمان یان س���ەر ئەو
كۆمپیوتەرەی ئەرش���یفی ئێمەی تێدا پارێزرابوو،
دەمانگوت سەیری ئەمال و ئەوال مەكە!
الش���مان س���ەیر نییە ك���ە پێت���ان وابێ���ت ژمارە
()10ی گۆڤارەك���ە وەرس���وڕاوی خول���ی یەكەم
بێت .چونكە ل���ەم ژمارەی���ەدا ئاماژەیەكی ئەوها
هەیە ،ئ���ەم بۆچوونەش���تان س���ەرەتا گومانی ال
دروس���ت كردبووین ،بەاڵم دواتر كە دووەم جار
وتارەكەتمان خوێندەوە ،هەموو گومانەكەمان لەال
رەوییەوە و بە تەواوی بۆمان دەركەوت بەڵێ ئێوە
لەم لێكدانەوەتان س���ەرچیغ چوونە و ژمارەكانی
ئ���ەو (هەت���اوی ك���ورد)ە ،ل���ە الیەنی ژم���ارەوە،
درێژەپێدەری (رۆژی كورد) نییە ،بەڵكو گۆڤارێكە
ب���ە هەموو لێكدانەوەیەك دەبێ بە الی كەمییەوە
ه���ەر ( )10ژمارەكەی لێ دەرچووبێ ،بەاڵم ئێوە
ئەمجارەیان وەكو هەندێ مامۆستاكانی زانكۆتان
كردووە ،ب���ۆ ئەوەی لێكدانەوەكەی خۆتان وەكو
خۆتان دەتانەوێ ئاوەها دەربچێت ،هاتوون ئەو
بۆچوون���ەی ئێم���ە كە لە ژم���ارە ()12ی بەهاری
()2008ی (رۆژنامەن���ووس)دا نووس���یومانە ((وا
ه���ەر ( )7ژم���ارە دۆزراوەكەی (هەت���اوی كورد)
ب���ە رەنگی خۆی ب�ڵ�او دەكەینەوە)) لە پەراوێزی
وتارەكەتان���دا ب���ە هەڵە دەخەنەوە و دەنووس���ن:
(لێ���رەدا زەنگەنە دەڵێت حەوت ژم���ارە ،بەاڵم لە
راس���تیدا ش���ەش ژمارەی���ە)) ئا لێرەدا ب���ە (كاكە
ئازاد) دەڵێین :تكایە نەیەڵن مامۆس���تاییەكەتان لە
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زانكۆ ئەو وردەكارییەی جارانتان لێ بسەنێتەوە،
ئێمە ك���ە ( )6بەرگەكەمان ب���ە ( )7ژمارە داناوە،
ئ���ەوە لەبەر ئەوەیە ژمارەكەی پێش ( ،)10ژمارە
( 4ـ )5ی لەس���ەر نووس���راوە ،خ���ۆ ئەگ���ەر ئێمە
لێرەشدا بە سەهووو چووبین ،وەكو ئێوە دەڵێن،
ئەوە دیسان لێكدانەوەتان كورتی دەهێنێ و هەر
ئێمە راس���تین ،وادیارە دەب���ێ لەبیرتان چووبێت
كە كات���ی خۆی (مەحموود زام���دار) وتارێكی لە
ژێ���ر ناوونیش���انی (هەتاوی كورد و س���ەردەمی
راپەڕی���ن) نووس���یوە و لە گۆڤارێكی س���ەرەتای
هەش���تاكان ب�ڵ�اوی كردۆت���ەوە ،دواتری���ش ئێمە
هەمان ئەو وتارەمان هێناوە و دووبارە لە ژمارە
()9ی زستانی 2006ی هەر ئەم (رۆژنامەنووس)
ە باڵوم���ان كردۆت���ەوە ،لەوانەیش���ە لەبیرت���ان
چووب���ێ هەر خۆتان هەڵەبژێریتان تێدا كردووە،
دیارە دووبارە باڵوكردنەوەی ئەو وتارەشمان لە
پاڵ ژم���ارە ()3ی هەمان گۆڤار بووە ،دە كەواتە
دوكتۆر گیان (هەتاوی كورد) دەبێ ( )10ژمارەی
لێ دەرچووە ،پێی ناوێ ژمارەكانی لەگەڵ (رۆژی
ك���ورد) تێكەڵ و پێكەڵ بك���رێ ژمارەكانیش زۆر
لێكدانەوەی دیكەی هەڵدەگرن.
ئەگ���ەر ئێمە مەبەس���تمان خزمەت���ی تۆژینەوەی
زانس���تی نەبووای���ە و ه���ەر مەبەس���تمان ن���او و
ناوبان���گ بووای���ە ،دەمێ���ك ب���وو مەرامەكەتمان
ب���ۆ دەهێنای���ە دی و (هەت���اوی كورد)ەكەمان بۆ
چاپ دەكردییەوە ،بەاڵم بڕوا بكەن هەوەس���مان
ب���ەو جۆرە چ���اپ كردنەوەی گۆڤ���ار و رۆژنامە
كۆنەكان نایەت و ئەم جۆرە چاپ كردنەوەنەمان
وەك���و (بەرماوەخۆر)ی و (مش���ەخۆری)ی دێتە
بەرچاو ،خوداش ئەوانە راستەڕێ بكات تا چیتر
كە هەر خۆیان نەوێت.
لەگەڵ رێزی زۆری
عەبدوڵاڵ زەنگەنەدا
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باری رۆژنامەوانیی و رووناكبیریی
لە شاری كەركووكدا
لە سااڵنی پەنجاكان تاكو حەفتاكان*

سمكۆ جەباری

ئ���ەم بابەتە ب���ە وردبوونەوە لە ناوونیش���انەكەی دەمانباتەوە س���ەر
ئەو قۆناغە مێژووییە لە بزاڤی رووناكبیریی و رۆژنامەوانی ش���اری
كەركووك ،كە كۆمەڵێك نووسەر و ئەدیب ،لەوانە نووسەری شەهید
(جەب���ار جەباری) ،تیای���دا چاویان هەڵهێناوە بۆ دونیای نووس���ین و
ئەفران���دن و خولیا و كەڵكەڵەی رۆچوونە ناو دونیای خامە و وش���ە
كەوتۆتە كەللەیان و سەوداسەری باڵوكردنەوە و خۆناساندن بوون بە
مەیدانی رووناكبیری و رۆژنامەوانی .بەپێی وتەی نووسەری شەهید
(ش���ێرزاد جەباری) لە الپ���ەڕە ( )54-53لە دیوانی ش���عری (گوڵزار،
 )1970باس لەوە دەكات لە س���اڵی  1960زاینییەوە دەستیكردووە بە
باڵوكردن���ەوەی بەرهەمەكانی لەم رۆژنام���ە و گۆڤارانەدا (رووناكی،
پێش���كەوتن ،راپەڕین ،دەنگوباس ،كل شیء ،كەركووك ،هەتاو ،كاری
میللی) لەژێر ناوی خ���وازراوی (دڵپاك جەباری) بەزۆری دەربارەی
وێژە و كۆمەأل و ش���یعر و رەخنە و هونەر و چیرۆك و پەخش���اندا،
لێ���رەوە بۆم���ان دەرئەكەوێ���ت ناوبراو ل���ە تەمەن���ی مێردمنداڵییەوە
كەوتۆتە دونیای نووس���ین و باڵوكردن���ەوە ،هاوچەرخی ئەو قۆناغە
مێژووییەی س���ەرەوەی كردووە .لەژێر باڵ و كاریگەریی ئەو واقیعە
رووناكبی���ری و رۆژنامەوانیی���ەدا گیان���ی داهێنان و نووس���ین تیایدا
چەكەرەی كردووە و خانەی دەستی دەمەزەرد كردۆتەوە.
ئ���ەم نووس���ینەمان داب���ەش دەبێتە س���ەر ( )2تەوەری س���ەرەكی كە
ئەمانەی خوارەوەن:
 -1باری رۆژنامەوانی لەم قۆناغەدا.
 -2باری رووناكبیری لەم قۆناغەدا.
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 )1باری رۆژنامەوانی لەم قۆناغەدا:
ئ���ەو رۆژنام���ە و گۆڤاران���ەی ل���ەم قۆناغ���ە
مێژووییەدا لە ش���اری كەركووك دەرچوون،
بریتین لەمانەی خوارەوە:
 .1گۆڤاری (ش���ەفەق) :خاوەن ئیمتیازی شێخ
عەبدولق���ادری بەرزنجی عەقیدی خانەنش���ین
بوو ،بە زمانی كوردی و عەرەبی دەردەچوو.
یەك���ەم ژمارەی لە  15كانوونی دووەم 1958
زاینی دەرچووە ،لێپرس���راوی بەشی كوردی
(م���ارف خەزن���ەدار) و لێپرس���راوی بەش���ی
عەرەبی (عەبدولسەمەد خانەقا) بوو.
سەرەتا گۆڤارێكی ئەدەبی تایبەت بە لێكۆڵینەوە
و وتار و رەخنەی ئەدەبی و چیرۆك و شیعر
بوو .لەپاش شۆڕشی  14گەالوێژ  1958زاینی
مۆركێكی سیاس���ییانە و رۆژنامەی وەرگرت.
هاوینی  1958زاینی گوێزرایەوە بۆ س���لێمانی
و بەناوی (بەیان = ش���ەفەق) لەژێر چاودێری
(گۆران) دەردەچوو و بووە گۆڤارێكی سیاسی
زمانحاڵی ئاش���تیخوازان .پاش دەرچوونی ()3
ژمارە لەوێ ،خاوەن���ی ئیمتیازی گۆڤارەكەی
گەڕان���ەوە كەرك���ووك و ل���ە س���ەروبەندی
كودەتای ساڵی  1963داخراوە(.)1
 .2رۆژنامەی (ئازادی) :رۆژنامەیەكی رۆژانەی
سیاس���ی بووە وەكو ئۆرگانی حیزبی شیوعی
عی���راق /لقی كوردس���تان ،خ���اوەن ئیمتیاز و
سەرنووس���ەری پارێ���زەر نافی���ع یونس بوو.
ژم���ارە ()1ی ل���ە  1مایس���ی  1959دەرچووە
و ماوەی دووس���اڵ ب���ەردەوام بووە و ()156
ژمارەی لێدەرچووە .لەمانگی ئابی  1959ئەم
رۆژنامەیە گواستراوەتەوە بۆ بەغدا(.)2
 .3رۆژنامەی رای گەل (رأی الهالی) :زمانحاڵی
پارتی نیش���تمانی دیموكرات ب���وو ،ژمارە ()1
ی ل���ە  6ئەیلوولی  1959دەرچووە .بە زمانی
كوردی و عەرەبی دەردەچوو ،خاوەن ئیمتیاز
و بەڕێوەب���ەری نووس���ینی پارێزەر (س���دیق
بلۆكین���ی) ب���وو .لەم���اوەی  13مانگ���دا زیاتر
ل���ە  71ژم���ارە لێ دەرچووە ب���ە تیرۆركردنی
خاوەنەكەی لە دەرچوون كەوتووە(.)3
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 .4رۆژنامەی كەركووك-گاورباغی :مێژووی
باڵوكردن���ەوەی رۆژنام���ەی (كەرك���ووك)
دەگەڕێتەوە بۆ س���ااڵنی بیس���تەكانی سەدەی
راب���ردوو .یەكەم ژم���ارەی ل���ە 1926/10/12
وەكو رۆژنامەیەكی ئەدەبی و كومەاڵیەتی بە
زمان���ی توركی بە  4الپەڕەی ق���ەوارە گەورە
دەرچ���ووە ،ت���ا ماوەی���ەك هەفت���ەی دووجار
دەردەچ���وو ،ئەم رۆژنامەیە ل���ە ژمارە ()309
ی���ەوە بەش���ی كوردی ب���ۆ زیاد ك���راوە كە لە
 1930/6/30دەرچوو ،ت���ا ژمارە ( )374كە لە
رۆژی 1931/10/9دا دەرچ���ووە ئ���ەم بەش���ە
بەردەوام بووە .لە س���ااڵنی پەنجاكاندا بەشی
عەرەب���ی ب���ۆ زی���اد ك���راوە ،لە س���اڵی 1953
ژمارەی الپەڕەكانی بۆتە  8الپەڕە.
ل���ەدوای ئەوەی ش���اعیر (عوس���مان مس���تەفا
خۆش���ناو) ك���راوە ب���ە سەرپەرش���تیاری
رۆژنامەكە ،ن���اوی رۆژنامەكە لە (كەركووك)
ەوە گۆڕاوە بۆ (گاورباغی) بە هەرسێ زمانی
كوردی و عەرەبی و توركی دەرچوو .بەش���ە
توركییەكەی بە سەرپەرش���تی (عەبدوللەتیف
بندراوغلو) ب���ووە .لەپاش دەرچوواندنی ()34
ژمارە لەم رۆژنامەیە ،دووبارە ناوە كۆنەكەی
بۆ گەڕاوەت���ەوە .یەكەم ژم���ارەی رۆژنامەی
(گاورباغ���ی) ل���ە 29ی حوزەی���ران 1959
دەرچووە.
ئەم رۆژنامەیە لە س���ەرەتای شەس���تەكانەوە
وات���ا لە س���اڵی 1960ەوە وردە وردە بەش���ە
عەرەبییەكەی بەسەر بەشە توركییەكەی زاڵ
بووە و دواتر تەنیا بەو زمانە دەرچووە(.)4
 .5گۆڤ���اری (پێش���ڕەو – الطلیع���ة) :زمانحاڵی
یەكێتی گشتی قوتابیانی عیراق-لقی كەركووك
بووە .یەك���ەم ژمارەی بە زمان���ی عەرەبی لە
س���اڵی 1960دا باڵوكراوەت���ەوە ،دوات���ر دوو
ژم���ارەی تری بە هەر س���ێ زمانی كوردی و
عەرەب���ی و توركمانی دەرچووە .تایبەت بووە
بە دەنگوب���اس و چاالكییەكانی قوتابیانی ئەم
شارە(.)5
 .6گۆڤ���اری (بش���یر) :رۆژنامەیەكی ئەدەبی و
كولت���ووری هەفتان���ە بوو .یەك���ەم ژمارەی لە
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 23ئەیلوول���ی  1958ب���ە زمان���ی توركمانی و
عەرەبی دەرچووە .سەرجەمی ژمارەكانی 26
ژمارەیە(.)6
 .7گۆڤاری (مەش���خەڵ) :گۆڤارێكی سیاس���یی
رۆش���نبیرییە زمانحاڵ���ی پارت���ی دیمواكرات���ی
كوردس���تان لق���ی  3بووە .بە هەرس���ێ زمانی
ك���وردی ،عەرەب���ی و توركمان���ی دەرچ���ووە.
ژم���ارە یەكی لە س���اڵی  1968دەرچووە .دوا
ژم���ارەی ل���ەدوای رێكەوتننام���ەی  11ئ���ادار
 1970باڵوكراوەتەوە .لەنێوان ( )8-7ژمارەی
لێ دەرچووە(.)7
 .8رۆژنامەی (العامل) :رۆژنامەیەكی كرێكاران
بوو ،س���ەندیكای كرێكارانی كەركووك دەری
دەكرد ،ژمارە یەكی لە مانگی كانوونی یەكەمی
 1969بە چوار الپەڕە دەرچووە(.**)8
 .9گۆڤاری (دەنگی قوتابی���ان) :زمانحاڵی لقی
كەركووك���ی یەكێتی قوتابیانی گش���تی عیراق
ب���ووە )3( .ژم���ارەی ل���ێ دەرچووە لە س���اڵی
 1959بە هەرس���ێ زمانی كوردی ،عەرەبی و
توركمانی(.)9
 .10گۆڤ���اری (ئ���ااڵی س���وور) :زمانحاڵ���ی
كۆمەڵ���ەی ماركس���ی لینین���ی بووە ،لە س���اڵی
 1972ل���ە گەڕەك���ی ئ���ازادی ،كەرك���ووك
دەرچووە .سەرپەرشتیار شەهاب شێخ نوری
و هاوكاران���ی فەرەی���دون عەبدولق���ادر ،ئەبو
شەهاب و حەمیدە سوور بوون )3( .ژمارەی
لێ دەرچووە و بە رۆنیۆ چاپ كراوە(.)10
 .11گۆڤاری (بابە گوڕگوڕ) :زمانحاڵی یەكێتی
قوتابیانی كوردس���تان لق���ی كەركووك بووە.
یەك���ەم ژمارەی ل���ە كانوون���ی دووەم1973 /
زاین���ی دەرچووە )3( .ژم���ارەی لێ دەرچووە،
ژم���ارە ()3ی ل���ە تش���رینی دووەم1973 /
دەرچووە .ژم���ارە ()4ی ئامادە بووە بۆ چاپ
لەشاخدا بەاڵم باڵو نەكراوەتەوە(.)11
 .12گۆڤ���اری (گزن���گ) :زمانحاڵ���ی یەكێت���ی

نووس���ەرانی كورد-لق���ی كەرك���ووك ب���ووە،
یەك���ەم ژمارە لە س���اڵی  1972لە الیەن (رەزا
ش���وان)ەوە دەرچووە ،دواتر لە شاخ لە الیەن
(حەمە كەریم عارف ،محەمەد موكری ،ئەحمەد
عارف) دەس���ت دەكاتەوە ب���ە دەرچوونەوە و
لەپاش راپەڕینی س���اڵی 1991ی دوو ژمارەی
ل���ێ دەردەچێ���ت .ك���ۆی ژمارەكان���ی ()17
ژمارەیە(.)12
 )2باری رووناكبیری لەم قۆناغەدا:
ئەوەی لەم تەوەرەدا تیش���كی دەخەینە س���ەر
ئەو چاالكییە رووناكبیرییانەیە كە لەم قۆناغە
لە شاری كەركووك روویاندا ،بریتییە لەمانەی
خوارەوە:
 .1دامەزراندن���ی یەكێت���ی نووس���ەرانی لقی كەركووك
لەدوای شۆڕشی 14ی گەالوێژ:
لەدوای بەرپابوونی ئەم شۆڕش���ە ،رێكخراوە
پیش���ەیی و جەماوەریی���ەكان دەس���تیان ب���ە
دامەزران���دن و س���ەرهەڵدان ك���ردەوە .دیارە
بوونی هەردوو تەوژمی ئەنتەرناسیۆنالیستی
ك���وردی كە لە گێ���ژاوی ملمالن���ێ و كێبڕكێی
تونددا بووە س���ەبارەت بە س���ەپاندنی رەوتی
عیراقی یاخود كوردس���تانی لەن���او ریزەكانی
ئ���ەم رێكخراوان���ەدا .یەكێت���ی نووس���ەرانیش
بێب���ەش نەبووە لەم كێش���مەكێش و ملمالنێیە.
یەكەم س���ەرۆكی یەكێتی نووس���ەرانی عیراق
و یەكێتی رۆژنامەنووس���انی عیراق (محەمەد
مەهدی جەواهری) بووە.
لق���ی كەركووك���ی یەكێتی نووس���ەران مارف
خەزنەدار و س���ەمەد خانەق���ا دەوری دانان و
رێكخس���تنیان هەبووە .ژمارەی ئەندامانی لقی
كەركووك ( )7كەس بوون كە ئەمانەن( :مارف
خەزن���ەدار ،س���ەمەد خانەقا ،عەزی���ز خانەقا،
م���ارف بەرزنجی ،زوه���دی داوودی ،محەمەد
سابیر مەحموود و ئەنوەر مەحمود سامی).
ئ���ەم لق���ە ل���ە یەكەم س���اڵیادی ش���ۆڕی 14ی
گەالوێژ بەش���داری ئەو رێپێوانە جەماوەرییە
ك���رد كە ب���ەو بۆنەیەوە رێكخرابوو ،ش���ەڕ و
ه���ەاڵو رووداوەكان���ی ئەو چەن���د رۆژەی لێ
كەوتەوە(.)13
ژمارە  24-23زستانی 2011

159

باری رۆژنامەوانی و رووناكبیری...

 .2گرووپی كەركووك-جماعە كركوك:
گرووپی كەركووك مانای برایەتی نەتەوەییان
لە ش���ارێكدا بەرجەس���تە كرد كە سیمای دیار
و دەركەوت���ووە لە پ���اش ن���ەوت ،فرەپێكهاتە
نەتەوەییەكەیەت���ی ك���ە ش���ارەكەی ب���ەرەو
رووداوگەلێكی خوێناوی برد ،ش���ێر و رێوی
هێنان���ەوە ب���ۆی ئاس���ان نەبێ���ت .س���ەرباری
تایبەتمەندی شار و فرەپێكهاتە نەتەوەییەكەی،
ئ���ەم پۆلە لە رۆڵەكان���ی كەركووك لە دەوری
ئیس���تاتیكای ش���یعر ك���ە پێیان دەنووس���ی و
خۆزگ���ە و خورپ���ەی ش���یعر و ئ���ەدەب ك���ە
هەوڵی���ان دەدا لە رێی���ەوە گۆڕانكانی لە بیر و
هزرە بەس���ەرچووە بااڵدەس���تەكان بكەن ،بە
جیاوازی���ی نەتەوە و ئاینییانەوە ،ئەندێش���ە و
خولی���ای ئەفراندن و یاخیب���وون بوو لە دژی
هەرچییەكی السایی كەرەوە و سواوە.
ئ���ەم گرووپ���ە ل���ە تێكهەڵكێش���ێكی ك���وردی-
عەرەبی-ئاش���ووری پێكهاتب���وو ،س���ەرباری
هەوڵ و كۆشش���ی ئەم گرووپ���ە ناوازەیە بۆ
پای���ە بڵن���دی ش���یعر و ئەدەب بە ش���ێوەیەكی
گش���تی ،ئەوەی ئەمانی لەوان���ی تری وەچەی
شەس���تەكان جیا دەك���ردەوە فرەنەتەوەیی و
ئاینی ئەم گرووپە ب���وو هەر یەكێكیان میرات
مێژووی���ی و زمانەوان���ی و كولتوورییەك���ەی
جی���اواز ل���ەوی ت���ر هەڵگرتب���وو بۆئ���ەوەی
بیخات���ە س���ەر خەرمانی ئەو زمان���ەی كە پێی
دەنووس���ی ئەویش زمان���ی عەرەبییە ،دواجار
بۆ ئ���ەوەی ئەدەبێكی مرۆڤانە بەرهەم بهێنێت
بەی���ت و بال���ورەی تایەفی نەت���ەوەی و ئاینی
خەوش���و لێڵی ن���ەكات .فرە رەنگ���ی و جۆری
لێ���رەدا ب���ۆ خستنەس���ەر و دەوڵەمەندك���ردن
هات ،بەپێچەوانەی دونیای سیاسەت ئەم فرە
رەنگ���ی و جۆرییە بۆپێكدادان و خوێنڕش���تن
دەخاتە گەڕ .لێرەشەوە ئەگەر ئەركی سەرەكی
و پەیام���ی س���ەرەكی رووناكبیری بەدەس���ت
ئ���ااڵ هەڵگرانەیەوە دەردەكەوێ���ت .بەدرێژایی
مێژووی مرۆڤایەتی رووناكبیری و ئەدەب لە
خزمەتی مرۆڤ و ژیاندا بووە.
ف���ازڵ ع���ەززاوی ،س���ەرگۆن پولس ،یوس���ف
حەی���دەری ،ئەنوەر غەس���انی ،موئەیەد راوی،
محێدین زەنگەنە ،سەاڵح فایەق ،جەلیل قەیسی،
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جان دەمۆ ،ئەبونا یوس���ف سەعید .ئەم ناوانە
س���ەرباری چەن���د ناوێك���ی تر ل���ە چوارچێوە
فراوانەكەی���دا ،ك���ە ب���ە گرووپ���ی كەرك���ووك
ناسراوبوون لە شەستەكانی سەدەی رابردوو
جێ دەس���تی دیاری خۆیان لە بواری ش���یعر
و چیرۆك و شانۆگەری عیراقیدا بەجێهێشت،
بوون���ە پێش���ەنگی دیاردەیەك���ی لەبەرچ���او و
لەبیرنەك���راو و لەمێ���ژووی رووناكبی���ری و
ئەدەبی واڵتدا(.)14
 .3دامەزراندن���ی لقی كەركووك-یەكێتی نووس���ەرانی
كورد:
لەرۆژی  1971/8/30لقی كەركووك لە ئوتێلی
(كەركووك) بە بەشداری ( )38شاعیر و ئەدیب
و نووس���ەر دامەزرا .لە ئەنجامی هەڵبژاردنی
كاندیدەكان ،ئیش���وكار بەم جۆرەی خوارەوە
دابەشكرا بەسەریاندا:
 .1ش���ێخ ئەنوەر خۆشناو -س���ەرۆك .دەنگی
دووەم���ی هێنابوو لە هەڵبژاردن .لەبەر تەمەن
گەورەیی كرا بە (سەرۆك).
 .2عوسمان خۆشناو-جێگری سەرۆك .دەنگی
یەكەمی هێنابوو لە هەڵبژاردن.
 .3فوئاد تاهیر سادق-ژمێریار.
 .4رەزا شوان-راگەیاندن.
 .5تاهیر سادق-ئەندام.
 .6عەزیز خانەقا-ئەندام.
()15
 .7شێخ حسێن بەرزنجی -ئەندام .
 .4میهرەجانی یەكەمی ش���یعری ك���وردی لە كەركووك
:1972/3/23-22
سەیدا (ساڵح یوسفی) دەستێكی بااڵی هەبوو
ل���ە گێڕان���ی ئ���ەم میهرەجان���ە ل���ە كەركووك
لەژێر دروش���می (ش���یعر و نەورۆز و ئادار).
بەڕێوەبردن���ی میهرەج���ان لەس���ەر ش���انی
بەهەشتی (د .مارف خەزنەدار) بوو .ئاهەنگی
كردن���ەوەی میهرەج���ان خۆپیش���اندانێكی
گەورەی رۆش���نبیری و خوێندەواری كوردی
ب���وو ،هەموو ش���تێك عیراقی ب���وو ،بەاڵم بۆ
كورد بوو .زۆربەی وتەكان بە زمانی عەرەبی
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بوون كەچی لەس���ەر كورد ب���وون .كوردیش
بەش���ی خۆی لە وتارەكاندا هەبوو بە تایبەتی
وت���ەی (كۆمەڵی رۆش���نبیری ك���وردی) كە لە
الیەن بەهەش���تی (د .م���ارف خەزن���ەدار)ەوە
خوێندرایەوە.
س���ێ كۆبوونەوەی ش���یعر خوێندنەوە س���از
ك���را ،نزیكەی س���ی ش���اعیری بەتەمەن و الو
بەش���دارییان تێدا كرد .كاك���ەی فەالح و ع .ع.
ش���ەونم و ئەحمەد دڵزار و ع .ج .ب و س���اڵح
هەژار و جەمال شارباژێڕی و شێركۆ بێكەس
و عەبدولاڵ عەباس و س���ەیدا س���اڵح یوس���فی
و هێمن و حەس���یب قەرەداغی و د .ئیحس���ان
فوئاد و عەبدولاڵ پەش���ێو لەو شاعیرانە بوون
()16
كە بەشدارییان لەم میهرەجانە كرد.
دوا وتەی پێویست دەربارەی ئەو رۆژنامە و
گۆڤار و باڵوكراوانەی لە ش���اری كەركووكدا
دەرچ���وون ئەركێك���ی پێویس���ت و بنەڕەت���ی
(س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستان-

لقی كەركووك)ە جارێكی دیكە كۆیان بكاتەوە
و ل���ە چاپیان بدات���ەوە ،بەندە لە یەكەم رۆژی
دامەزراندن���ی ئەم ئەڵقەوە لە گ���ەڵ كۆمەڵێك
خەمخ���ۆری ئ���ەم ب���وارە ئ���ەو بانگ���ەوازە و
داواكارییانەی���ان بۆی ب���ەرز كردۆتەوە بەاڵم
بەداخەوە دوای تێپەڕبوونی خوولی یەكەم و
نزیكبوونەوەی كۆتایی هێنانی خوولی دووەم
تاكو ئێستا هیچ شتێكمان بەرچاونەكەوتووە.
ه���اوكات ئەركێك���ی ت���ر كۆكردن���ەوە و ل���ە
چاپدان���ەوەی بەڵگەنام���ە و باڵوكراوەكان���ی
یەكێت���ی نووس���ەرانی كەركووك���ە كە ئەویش
هەر دەكەوێتە ئەس���تۆی (یەكێتی نووسەرانی
كورد /لقی كەركووك).
* ئەم وتارە بۆ رێوڕەس���می یادی نووسەری
ش���ەهید (جەبار جەباری) لە  2010/12/21لە
كەركووك ئامادەكرابوو ،بەكورتی ناواخنەكەی
خوێنرایەوە( .س .ج).

پەراوێزەكان-:
 .1رۆژگاری من ،دروس���ت بوون  ،1960-1949یاداش���تی مارف خەزن���ەدار ،بەرگی دووەم،
هەولێر ،2009 .ال .278-277 ،235-231
 .2مێژووی رۆژنامەگەری كوردی ،جەبار جەباری ،س���لێمانی 1970 ،لە (سەرجەمی بەرهەمە
رۆژنامەنووسییەكانی شەهید جەبار جەباری ،ئامادەكردن و پوختەكردی عەبدولاڵ زەنگەنە،
ال .)102
 .3سەرچاوە پێشوو ،ال .105
 .4رۆژنامەی كەركووك بەتەمەنترین رۆژنامەیە لە كوردستاندا ،جەبار جەباری ،باڵوكراوەی
(رۆش���نبیری نوێ) ،ژمارە ( ،1975/9/22 ،)44-43ال  ،32ع .ز ،س���ەرچاوەی پێش���وو ،ال
.352
كەركووك لە ئامێزی مێژوودا ،عوس���مان مستەفا خۆش���ناو ،هەولێر ،2010 ،ال -5 38-36
گۆڤاری (بەیان) ،)25( ،ساڵی  ،1974ال  ،18-12ع.ز ،سەرچاوەی پێشوو ،ال .334
 .6عوسمان مستەفا خۆشناو ،سەرچاوەی پێشوو ،ال .65
 .7چاوپێكەوتن لەگەڵ وریا جاف ،رۆژی دووشەممە.2010/12/20 ،
 .8عوسمان مستەفا خۆشناو ،سەرچاوەی پێشوو ،ال .66
ژمارە  24-23زستانی 2011
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** گومانم لە رۆژی دەرچوونەكەی هەیە ،بەاڵم بەهۆی ناونەهێنانی لەهیچ س���ەرچاوەیەكی
تر هەروەكو خۆی نووسیومانەوە.
 .9چەند الیەنێكی رۆژنامەنووسیی كوردی ،حەمە ساڵح فەرهادی ،هەولێر ،1988 ،ال .90
 .10رۆژنامەگ���ەری كوردی لە كەركووك ،لەتیف فاتی���ح فەرەج ،گۆڤاری (دۆز) ،ژمارە (،)1
تشرینی دووەمی  ،2010ال .37
 .11چاوپێكەوتن لەگەڵ وریا جاف.2010/12/20 ،
 .12جەبار جەباری ،سەرچاوەی ژمارە (.)5
عوسمان مستەفا خۆشناو ،سەرچاوەی پێشوو ،ال .83
لەتیف فاتیح فەرەج ،سەرچاوەی پێشوو ،ال .37
 .13د .مارف خەزنەدار ،سەرچاوەی پێشوو ،ال .282-277
 .14كەرك���ووك (المدینە الچاحكە بالنار والن���ور)  ،3-2عونی الداودی ،صحیفە (االتحاد)،
العدد .479
 .15كەركووك لە ئامێزی مێژوودا ،عوسمان مستەفا خۆشناو ،هەولێر ،2010 ،ال .103-101
 .16رۆژگاری من ،كەمێك ئاش���تی و بڕێك هێمن  ،1975-1967یادداشتی د .مارف خەزنەدار،
بەرگی پێنجەم ،هەولێر  ،2010ال .94-89
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روونكردنەوەیەك لەمەڕ

(پێشگووتن)ەكەی كاك عەبدوڵاڵ زەنگەنە
سمكۆ جەباری
ل���ەم ماوەی���ەی دواییدا ل���ە باڵوكراوەكانی
گۆڤاری (رۆژنامەنووس) كتێبێك بە ناوونیشانی
(س���ەرجەمی بەرهەمە رۆژنامەنووسییەكانی
شەهید جەبار جەباری) لە ئامادەكردنی بەڕێز
كاك (عەبدوڵاڵ زەنگەنە) كەوتە بەردەس���ت و
چاوی خوێنەران ،دیارە ئەم بەڕێزە لە كاتێكدا
س���ەرقاڵی كۆكردنەوە و لەس���ەر نووس���ینی
س���ەربردەی ژیان و بەرهەمەكانی نووسەری
ش���ەهید بووم ،وێڕای دەستخۆش���ی كردن و
هاندانم بۆ كارەكەم و هاوڕایی خۆی پیشاندا
سەبارەت بەو پەراوێزانەی بۆ كتێبی (مێژووی
رۆژنامەگەری���ی كوردی) نووس���یبوومەوە و
پێش���تر لەگ���ەڵ زان���ای گ���ەورەی كۆچكردوو
پرۆفیس���ۆر د.مارف خەزنەدار قس���ە و باسی
ئەوەم���ان لەس���ەر كردب���وو بكرێت���ە پرۆژەی
كتێبێك���ی س���ەربەخۆ وەك���و بەدواداچوونێك
ب���ۆ كتێبی ناوبراو .دیارە ئ���ەم بەڕێزە تا ئێرە
ئاگاداری هەوڵ و تەقەڵاڵم بوو سەبارەت بەم
كارە.
كاتێ���ك ل���ە خوێندنەوەی پێش���گووتنەكەی
ئەم بەڕێزە بووم���ەوە لە كتێبی ئامادەكراوی،
هەندێك خاڵ و باس���ی ئاماژەیان پێدرابوو بە
پێویستم زانی روونكردنەوەیەكی لەسەر بدەم
لەم خااڵنەی خوارەوە-:
 -1ل���ە دوای لەچاپدان���ی (ك���ۆی بەرهەم���ە
كوردییەكان���ی نووس���ەری ش���ەهید جەب���ار
جەب���اری) چەن���د دانەیەكم لە ش���اری هەولێر

پێش���كەش ب���ەو نووس���ەر و خەمخۆران���ەی
نووسینەوەی (مێژووی رۆژنامەوانی كوردی)
ك���رد لەوان���ە ئ���ەم بەڕێ���زە ك���ە لە ب���ارەگای
(س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستان)
بۆم دانا لەبەر ئەوەی لەوس���اتەدا بەڕێزی لە
دەرەوەی س���ەندیكا بوو .جا نازانم گەیشتۆتە
دەس���تی یان نەء؟ یاخود گەیشتۆتە دەستی و
لێیان خواس���تووە و نەیانگەیاندۆتەوە و وای
بە مێش���ك و خەیاڵدا هاتووە كە دانەیەكم لەو
كتێبە پێشكەش نەكردووە.
 -2لە كاتی خۆشیدا بەم بەڕێزەم و برادەرانی
ت���رم راگەیان���د و هەروەكو لە پێش���ەكی ئەو
كتێبەم ئاماژەم پێداوە ،كۆی بەرهەمە كوردی
و عەرەبییەكان���ی نووس���ەری ش���ەهیدم ل���ە
دوو بەرگ���دا كۆكردۆت���ەوە و پێداچوومەتەوە
و لەس���ەرم نووس���یوە .لەچاپدان���ی بەرگ���ی
یەكەم���ی چەن���د س���اڵێكی خایان���د هەروەك���و
ل���ە مێژووی پێش���ەكەییەكم بۆی و س���اڵی لە
چاپدانی دەردەكەوێت ،س���ەرەتا رووبەڕووی
(بەڕێوەبەرێتی گش���تی چاپ و باڵوكردنەوە)
كرایەوە و كەوتە ناو سەرە و سەرەكارییەوە،
بە بەردەوام���ی بنەماڵەی ش���ەهید بە تایبەتی
ك���وڕە گەورەك���ەی جەخت���ی لێم دەك���ردەوە،
ك���ە پەلەیان ل���ێ بكەم ،هەم���وو جارێكیش كە
ئ���ەو راس���تییەم پ���ێ دەوت كە ئەرك���ی بەندە
تەنی���ا نووس���ینەوەیە و لە چاپدان���ی ئەكەوێتە
ژمارە  24-23زستانی 2011
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ئەس���تۆی بەڕێوەبەرایەتی ناوبراو ،قەناعەتی
نەدەهێنا و لە جیاتی ئەوان زۆری بۆم نەهێنا.
بەن���دەش ل���ە پێن���اوی حورمەتی نووس���ەری
شەهید كە سەرباری ئەم كارە لە زۆر بواری
تردا لە خزمەت���ی خانەوادەكەی بووم ،كاتێك
بایەخنەدان���م بە چاپكردنی درك پێكرد ،ناچار
مەس���ەلەكەم لەگ���ەڵ كۆچكردوو پرۆفیس���ۆر
د.م���ارف خەزن���ەدار ب���اس ك���رد ،لەس���ەر
پێش���نیازی ئەم زاتە سەرجەم دەستنووسەكە
و بەرهەمەكانی نووس���ەری شەهیدم گەیاندە
بەردەس���تی و لەس���ەر راس���پاردەی ئەم زاتە
دەزگایەك���ی چاپ و باڵوكردن���ەوە لە هەولێر
بەڵێن���ی بەچ���اپ گەیاندن���ی دا و تایپ كردنی
بەشێكی تەواو بوو.
لە پڕێكدا لەبەر هەندێ هۆكاری سیاس���ی
تایب���ەت دەزگای ناوب���راو ع���وزر و خواه���ی
چ���اپ نەكردن���ی هێنای���ەوە و پرۆفیس���ۆری
كۆچكردووم ل���ەم رووەوە ئ���اگادار كردەوە،
ئەوس���ا ئەم زاتە رێنمایی كردم بۆ بردنەوەی
ب���ۆ بەڕێوەبەرایەتییەك���ەی س���لێمانی و
راس���پاردەیەكی زارەك���ی پ���ێ راس���پاردم بۆ
بەڕێوەبەری (گشتی) لەگەڵ دووپاتكردنەوەی
ئ���ەوەی كە هەر كاتێك دەس���ت ك���را بە تایپ
ئەویش پێش���ەكییەكەی بۆ بنووس���ێتەوە ،هەر
وەك���و لە ب���ەرواری پێش���ەكییەكەی ئەو زاتە
دەرئەكەوێت .لێرەشدا ئەركی هەڵەبڕی كەوتە
ئەس���تۆم ب���ەاڵم ئ���ەوەی جێ���ی داخ ب���وو ئەو
پەراوێزانەی بۆ كتێبی (مێژووی رۆژنامەگەریی
ك���وردی) و ئ���ەو كتێبە دەستنووس���ەی وەكو
بەدواداچوونێك بۆ ئەو كتێبە نووسیومەتەوە
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هەروەك���و ل���ە پێش���ەكییەكەی خ���ۆم ئاماژەم
پێداوە ،لەم بێنەوبەرەیە و هێنان و بردنەوەی
س���لێمانی و هەولێ���ر تیاچ���وو ،تا ئێس���تایش
لەگەڵدا بێت جێی داخ و كەس���ەرە .س���ەرباری
پەل���ە پروزەیی و لەكۆڵخس���تنەوە كە تەنانەت
(پێڕست)ی كتێبەكە لەبیر كرابوو.
س���ەبارەت ب���ە بەرهەم���ە عەرەبییەكان���ی
(ل���ە دوای كۆكردن���ەوە و پێداچوون���ەوە و
لەس���ەر نووس���ینی لەگەڵ خۆم و كۆڵەكەم لە
س���لێمانییەوە ب���ەرەو كەرك���ووك و دووبارە
ئاوارەبوونەوە جارێكی تر بەرەو س���لێمانی و
لێ���رەش لەم ماڵ و بۆ ئەو ماڵ هەر لە كۆچ و
گوێزانەوە دایە).
 -3س���ەبارەت بەو بەڵگە و پەڕانەی كە بەڕێز
(كاك عەبدوڵاڵ زەنگەنە) باسی دەكات لەسەر
زمانی كوڕی نووسەری شەهید گوایە لە الم گل
درابێتەوە ،پێشەكی پرسیارم ئەوەیە كام بەڵگە
و پەڕە؟ كاتێك دەس���تم داوەتە كۆكردنەوەی
بەرهەمەكانی ،تەنی���ا دەفتەرێكی بچكۆالنە كە
چەند پارچە شیعرێكی تێدا بوو ،لە كتێبەكەمدا
لەژێر ناوونیشانی (شیعرە دەستنووسەكانی،
ال  )348-342باڵوكراوەت���ەوە چیترم نەدیوە.
جا نازانم مەبەستی بەڵگە و پەڕە چییە؟!!
ل���ە كۆتاییدا دەستخۆش���ی ل���ە خەمخۆری
مێژووی رۆژنامەوان���ی كوردی برای بەرێزم
(كاك عەبدوڵ�ڵ�ا زەنگەنە) دەكەم بۆ ئەو كارە
بە نرخەی و نموونەیان هەر زۆر بێت.
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فەرید زەكەریا:
ئەگەر بتەوێت لەه���ەر بوارێكدا
س���ەركەوتنێكی گەورە بەدەس���ت
بهێن���ی ،دەبێت نزیكەی دە هەزار
كاتژمێر خەریكی بیت
ســـازدانـی :محەمەد شافیعی
وەرگێڕانی :بـارام ســوبــحـی
فەری���د زەكەری���ا ،یەكێ���ك ل���ەو
كەس���ایەتیانەیە كاریگەری���ی زۆری
بەس���ەر راگەیاندن���ی ئەمری���كاوە هەیە
و ل���ەو واڵت���ە و دەرەوەی���دا خاوەن���ی
جەماوەرێك���ی فراوان���ە ،ل���ە پێگەك���ەی
خۆی وەكو س���ەرۆكی نووس���ینی چاپە
نێودەوڵەتیەكان���ی «نیوزوی���ك» ،ك���ە
بەس���ەر نزیك���ەی  24ملی���ۆن ك���ەس لە
جیهاندا دابەش دەكرێت .پێشكەشكاری
بەرنام���ەی «ج���ی پ���ی ئێس» لە س���ی
ئێ���ن ئێن ،كە میوانداری سیاس���ەتكار و
ئابوریزانەكان لە جیهاندا ،دەكات.
فەری���د زەكەری���ا ( 46س���اڵ)،
بیرمەندێكی ناس���راو و دانەری كتێبێكی
گرنگە لە ب���ارەی ئایندەی دیموكراتی و
پێگ���ەی ئەمریكا لە جیهان���دا ،لە زانكۆی
هارڤارد بیرمەندی كۆچكردوو سامویل
هانتیگت���ۆن خوێندكار ب���ووە ،بە وتار و
راپۆرتە درێژەكان���ی ناوبانگی دەركرد.
دوای بەدەس���تهێنانی دكتۆرا لە زانكۆی
هارڤارد و پاش���ان لە تەمەنی  28ساڵی،
خوولی یەكەمی سەرۆكایەتی نووسینی
(فۆرین ئەفیەرز :سیاسەتی دەرەكی) لە

ئەستۆ گرت ،كە ئەنجوومەنی پەیوەندییە
دەرەكییەكان���ی ئەمری���كا دەری دەكرد،
لەوێ���وە ب���ووە خاوەن���ی پلەیەكی نزیك
و دیار لە فەرمانگەكانی دروس���تكردنی
بڕیار لە واشنتۆندا.
ل���ەم گفتوگۆیەدا ،د.زەكەریا ،باس لە
پێگەیشتنی لە هیند و ناسنامەكەی وەكو
موس���ڵمانێكی كۆچكردوو بەر لە كەمتر
لە س���ی س���اڵ ،بۆ ئەمریكا دەكات .ئەو،
ك���ە چووە ئ���ەوێ ،ئاس���ۆیەكی نوێی لە
زانس���ت و ناوبانگ لەبەردەمدا كرایەوە.
هەروەه���ا ب���اس ل���ە ئامۆژگارییەكان���ی
ب���ۆ رۆژنامەنووس���انی الو ،ئاین���دەی
رۆژنامەنووس���ی نووس���راو لەب���ەردەم
هێرش���ی ئینتەرنێ���ت ،رۆژنامەنووس���ی
لێكۆڵینەوەیی راس���پێدراو ،وەس���فی بۆ
سەرنووسەرێكی سەركەوتوو ،بەهرەی
رۆژنامەنووسی زیرەك ،گرنگترین وتار
ك���ە ل���ە ژیانی���دا نووس���یویەتی «بۆچی
رقتان لێمانە؟» لە هەش���ت هەزار وشە
پێكهاتبوو ،بە چەند كاتژمێرێك نووسی
دوای پەالم���اری /11ئەیل���وول ،دەكات.
ئەمەش دەقی گفتوگۆكەیە:
ژمارە  24-23زستانی 2011
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* چ���ۆن ژیان���ی پیش���ەییت وەك���و
رۆژنامەنووس���ێك دەس���ت پێكرد ،لەو س���اتە
دیاریك���راوەدا دڵنیاب���ووی ك���ە پیش���ەیەكی
گونجاوت هەڵبژاردووە؟
 زەكەری���ا :نەخێ���ر ،ل���ەو س���اتەدا ئ���ەوب���اوەڕەم نەبوو .ژیانی پیش���ەیم ل���ە جیهانی
رۆژنامەنووس���ی ب���ە رێگەیەك���ی زۆر نام���ۆ
دەستی پێكرد .دایكم وەكو رۆژنامەنوس كاری
دەكرد ،یەكێك بوو لە نووسەرانی گەورەترین
گۆڤارەكانی هندستان ،پاشان بووە نووسەر لە
رۆژنام���ەی تایمز لە هیند ،لەبەرئەوە لە نێوان
رۆژنام���ە و گۆڤ���ارەكان پێگەیش���تم .ئەوەش
ب���ە نزیكەیی چاالكی بازرگان���ی خێزانەكەمان
بوو ،ب���ە تێروانین لەوەی باوك���م یەكێك بوو
لە سیاس���ییەكان و دایكیش���م رۆژنامەنووس
بوو .لەبەرئەوە دۆس���ییە سیاسییەكان ،بووە
بەشێك لە ژیانی رۆژانەم.
كاتێ���ك ل���ە قۆناغ���ی ناوەن���دی دەمخوێند،
گۆڤارێك���م دامەزراند ،بەاڵم بڕوام وانەبوو كە
بەش���ێوەیەكی پیش���ەیی ئ���ەم كارەم كردووە.
لەراس���تیدا ب���ڕوام واب���وو ك���ە لەبوارێك���ی
ئەكادیم���ی كار دەك���ەم .لە كات���ی خوێندنم لە
زانكۆی هارڤارددا ،گۆڤاری (فۆرین ئەفیەرز)
پەیوەندییان پێوەكردم ،لە سەرەتای كارەكەدا
من گرنگی���م پێنەدا ،لەبەرئەوەی بڕوام وابوو،
كە كارێك دەكەم زیاتر بەبایەخ و گرنگ بێت،
بەاڵم كاتێك بیرم لە كارەكە كردەوە ،دركم بە
وێنەیەكی گەورە دەكرد كە من پێی شەیدابووم،
لەبەرئەوە ئەنجامدانی ئەو كارەم خۆشویست.
بە شێوەیەكی پلەبەندی ،لە جیهانی ئەكادیمی
دووركەوتم���ەوە و رووم ك���ردە جیهان���ی
رۆژنامەگەری���ی .لە گۆڤاری (فۆرین ئەفیەرز)
چومە (نیوزویك) و لەوێش���ەوە بۆ س���ی ئێن
ئێن( .)CNNلە ئەنجامدا ئێس���تا  %100بومەتە
رۆژنامەن���ووس ،بەاڵم خاڵێكی دیاریكراو نییە
ك���ە بڕی���ارم لێ���وەی دابێ���ت .وا دەردەكەوێت
شتێك بەم ئاراستەیە هاندەرم بووە.
* ئای���ا هیچ كام لە خوش���ك و براكانت لە
بواری رۆژنامەگەریی كار دەكەن؟
زەكەریا :نەخێر.
* چۆن لە دابەشكردنی كاتەكانتدا لە نێوان
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نووسینی وتارەكانت ،بەڕێوەبردنی یەكێك لە
گۆڤارەكان و بەرنامەیەك كە لە (سی ئێن ئێن)
ەوە پێشكەش دەكرێت ،سەركەوتوو دەبیت؟
 زەكەری���ا :كارێك���ی تابڵێ���ی قورس���ە،بەڕێوەبردن���ی كات بە بەش���ێكی زۆر قورس
لەژیانی پیشەییم دادەنێم ،لەبەرئەوەی ستوون
و وت���ار دەنووس���م و راپۆرت���ە هەواڵییەكان
رووم���اڵ دەك���ەم ،بەرنامەیەك���ی تەلەفزیۆنی
پێش���كەش دەكەم ،كاردەكەم بۆ نووس���ین لە
گۆڤ���اری نیوزوی���ك ،هەروەها موح���ازەرەی
جۆراوجۆر دەڵێمەوە .لەبەرئەوە لە سەرەتای
كارەك���ەدا پێویس���تە بڵێم تیمێك���ی كاركردنی
تابڵێ���ی باش���م لەگەڵدایە ،دوو ل���ە یاریدەدەرە
بەتوان���ا و تێكۆش���ەرەكان ،بەاڵم لەڕاس���تییدا
پێویس���تە لەس���ەرم ،لەب���ارەی بەڕێوەبردن���ی
كاتەوە زۆر رێكوپێك بم.
ل���ە بارەی ئ���ەو كارە گرنگانەی پێویس���تە
ت���ەواوی بك���ەم ،ل���ە خ���ۆم دەپرس���م .ل���ەم
چوارچێوەی���ەدا ،ل���ە زۆر كات���دا پێویس���تە
لەسەرم كاتێك بۆ بیركردنەوەم دیاری بكەم،
لەبەرئ���ەوەی دەتوان���م رۆژەكەم ب���ە تەواوی
ب���ە كۆبوون���ەوە و مەوعی���دەكان ،بینینی ئەو
كەس���انەی دەیانەوێت قس���ەم لەگەڵ���دا بكەن،
پ���ڕ بكەمەوە .بەاڵم بڕوام وایە بەش���ی زۆری
ل���ە پیش���ەكەم بیركردنەوەی���ە .لەبەرئ���ەوە لە
بەیانیان ،ی���ان لەكاتێكی دیاریك���راوی رۆژدا،
هەوڵ دەدەم چەند كاتژمێرێك بۆ خوێندنەوە
و بیركردنەوە تەرخان بكەم ،لە خۆم دەپرسم
ئاراس���تە زۆر گرنگ���ەكان چییە و پاش���خانی
ش���یكاری ئەوەی لە جیهاندا روودەدات چییە،
بە چاوپۆش���ین ب���ەو كارەی ئەنجامی دەدەم،
بە چاوپۆشین لەو كارەی كە دەبێت ئەنجامی
بدەی���ت ،ل���ە ژیان���ی جەنجاڵدا پێویس���تمان بە
تەرخانكردنی هەندێ���ك كاتە تەنیا بۆ تێڕامان
و بیركردنەوە.
* هەفتان���ە چەند كاتژمێر كاردەكەیت ،ئایا
ئ���ەوە كاتێكی زۆرت ب���ۆ دەهێڵێتەوە تا لەگەڵ
خێزانەكەتدا بەسەری ببەیت؟
 زەكەری���ا :كاتژمێرێك���ی زۆر كاردەكەم،ب���ەاڵم لەبەرئەوەی چێژ لە كارەك���ەم دەبینم،
ش���ادمانم .بۆی���ە كاتژمێرەكان���ی كاركردن���م
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ناژمێ���رم .ب���ەزۆری ل���ە ماڵ���ەوە ،لەب���ری
نووس���ینگەكەم كاردەك���ەم .ب���ەاڵم س���وورم
لەس���ەر هەوڵدان بۆ پاراس���تنی بەسەربردنی
پش���ووی كۆتایی هەفتە لەگەڵ خێزانەكەم ،بە
دڵنیایی���ەوە هەوڵ���ی تەواودەم ب���ۆ وەرگرتنی
م���اوەی مۆڵ���ەت و پش���وو لە ماوەی س���اڵدا.
من لەو كەس���انە نیم كە بەردەوام س���ەرقاڵی
كاركردنن و مۆڵەت وەرناگرن ،سااڵنە مۆڵەت
ل���ە كارەك���ەم وەردەگ���رم .ب���ڕوام وای���ە تاك
پێویستی بە حەوانەوەیە.
ب���ەر لەه���ەر ش���تێك ،هەم���وو ئەندامان���ی
خێ���زان پێویس���تیان پێت���ە .تاكیش پێویس���تی
ب���ە كەمێ���ك دووركەوتنەوەی���ە ل���ە گۆڕەپانی
پێشبڕكێدا .هەروەها هۆشی تاك پێویستی بە
حەوانەوەیە ،لەبەرئەوە سااڵنە النی كەم سێ
هەفتە پشوو بەس���ەردەبەم .سێ منداڵم هەیە،
ش���تی جوان ئەوەیە منداڵ���ی بچووكت هەبێت
و كاتێ���ك دەگەڕێیتەوە بۆ م���اڵ كاتیان لەگەڵ
بەسەردەبەی ،لە پشووەكانی كۆتایی هەفتەدا
بە تەواوەتی ل���ەكار دوور دەبم ،لەبەرئەوەی
كاتێ���ك لەگ���ەڵ منداڵەكان���ت دەبی���ت ،گرن���گ
نییە پاش���ا یان پاش���اژنی یان بە ناوبانگترین
نووس���ەری ،ئەوان دەیانەوێ���ت مامەڵە لەگەڵ
بای���ەخ پێدانەكانی ئ���ەوان بكەی���ت ،بۆیە ئەمە
باش���ترین ئام���رازە ب���ۆ حەوان���ەوەی خ���ۆت،
لەبەرئەوەی دەچیتە جیهانی ئەوانەوە .عومەر
گەورەتری���ن مناڵم���ە ،لەیال دووەمە و س���ۆفیا
بچووكترینە.
* ئایا تیمێكی كاركردنی تایبەتت لەگەڵدایە،
كە ل���ە بەرنامەكەت و گۆڤارەكەتدا هاوكاریت
بكەن؟
 زەكەریا :لە تەلەفزیۆن تیمێكی كاركردنیزۆرباشم لە نموونەی دەرهێنەران ،لەگەڵدایە.
بەاڵم بە پێچەوانەی بڕوای خەڵكییەوە تیمێكی
توێژەران���م لەگەڵ نییە .من ل���ەو جۆرە تیمەم
لەگ���ەڵ نییە و بۆخۆم ب���ە كاری توێژینەوە و
گەڕان هەڵدەس���م .ئایا تا ئێس���تا دۆزیوەتەوە
ك���ە خەڵكێك���ت لەگەڵ���دا بێ���ت ،لەپێن���اوی ت���ۆ
بخوێنن���ەوەوە؟ ل���ە راس���تیدا لەو دۆس���ێیانە
ناگەن كە تۆ لێی تێناگەی .بۆیە چەند كەسێكم
لەگەڵدای���ە ل���ە بەرنام���ە تەلەفزیۆنییەك���ەدا

هاوكاریم دەكەن ،لە نموونەی پەیوەندیكردن
بە میوانەكە و هەس���تان بەكاری نووسینەوە،
ب���ەاڵم ئەو كارانەی خ���ۆم بەدوایاند دەگەڕێم
و دەینووس���م ،بۆ خۆم دەیانكەم و نایبەخشم
ب���ە هەر كەس���ێكی دیكە بۆ ئ���ەوەی ئەنجامی
بدات .تەنیا لە رێگەی خوێندنەوە و توێژینەوە
و قس���ەكردن لەگ���ەڵ خەڵك���ی ،تێگەیش���تنی
راس���تەقینەوە ب���ۆ ئ���ەوەی ك���ە رووی���داوە
بەدەستدەهێنی.
* بە تێڕوانین���ی تۆ ،ئەو راپۆرتە هەواڵییە
چیی���ە كە رووماڵكردن���ی زۆرترین خەرجی و
كاتێكی درێژی دەوێت ،لە گۆڤاری نیوزویك؟
 زەكەری���ا :كارەك���ە ،پش���ت ب���ەو رێگەیەدەبەس���تێت ك���ە تاكەك���ە تێچوونەك���ەی
دەژمێرێ���ت ،ب���ەاڵم ب���ە هەم���وو دڵنیاییەكەوە
دەڵێ���م هەندێ���ك ل���ەو هەوااڵن���ەی ل���ە ماوەی
پێنج س���اڵی رابردوودا لەعێراق���ەوە هاتوون،
ئ���ەو هەوااڵنە ب���وون كە زۆرتری���ن تێچوونی
هەب���ووە .ل���ەڕوی رووماڵكردن���ەوە ،جەنگ���ی
عێ���راق ،جەنگێك���ی زۆر ق���ورس ب���وو ،ئەمە
س���ەرباری تێكچوونی باری ئاسایش .بۆ ئەو
رۆژنامەنووسانەی لەگەڵ ئێمە كاریان دەكرد،
پاس���ەوانی تایبەتمان بۆ دابینكردبوون ،كە لە
الیەن هێ���زی مارێنزی پێش���ووی پاش���ایەتی
بەریتانی���اوە راهێنانی���ان پێكراب���وو ،كرداری
پاراس���تنی رۆژنامەنووس���ەكان و دابینكردنی
ئەو پاسەوانانە ،س���ەدان هەزار دۆالر لەسەر
ئێمە كەوتووە.
* ئەو راپۆرتانەی پەیوەندی بە لێكۆڵینەوەی
درێ���ژ م���ەوداوە هەی���ە ،بەتایبەت���ی ئەوان���ەی
لەواڵتان���ی دیكە ئەنج���ام دەدرێت ،لەنموونەی
عێ���راق ،تێچ���ووی م���ادی زۆری دەوێت .كێ
تێچ���ووی ئ���ەو ج���ۆرە لێكۆڵینەوان���ە دابی���ن
دەكات؟ ئایا هیچ بیرۆكەیەكی پێشنیاركراو لە
گۆڤ���اری نیوزویك بەهۆی زۆری تێچوونەوە
رەتكراوەتەوە؟
 زەكەری���ا :ئێمە ب���ڕی تێچوونەكان دابیندەكەی���ن .پێش���تر بەهیچ ش���ێوەیەك هەوڵمان
ن���ەداوە ،جۆرێك لەجۆرەكان���ی تەمویل كردن
بەدەس���ت بخەی���ن .هەرگی���ز بیرۆكەیەكم���ان
بەه���ۆی زۆری تێچوونەوە رەت نەكردۆتەوە.
ژمارە  24-23زستانی 2011
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رووم������اڵ������ك������ردن������ی
ه ���ەواڵ ���ەك ���ان ���ی ناوچەی
رۆژه ����ەاڵت ����ی ن���اوەڕاس���ت
ب ����ەالی ئ ��ێ ��م ��ەوە گرنگە،
ه ���ۆك ���ارەك ���ەش ���ی ئەوەیە
كێشەی زۆر لەو ناوچەیەدا
هەیە .ئەمەش بەكارێكی
دڵخۆشكەر بۆ گەالنی ئەو
ناوچەیە ناژمێردرێت.
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ب���ەاڵم لە ماوەی دە س���اڵی رابردوودا ب���ۆ ئەنجامدانی هەمان
كار ،هەوڵ���ی دۆزین���ەوەی ئام���رازی كەمتر تێچووم���ان داوە.
هەوڵ���ی دۆزینەوەی پەیامنێری خۆجێ���ی لێهاتوومان داوە ،بە
تایبەت���ی ئەوان���ەی خاوەنی ئاس���تێكی ب���ەرزی لێهاتوویین ،لە
نموون���ەی ه���ەر پەیامنێرێكی ئەمریكی ،كە ت���ەواوی كاتەكەی
الی ئێمە و لە شوێنەكانی بە نموونە وەكو بەیروت و قاهیرە،
كاردەكەن .هەروەها هەوڵی دۆزینەوەی یەكێك لەدانیشتوانی
ناوچەكە ،یان هەر تاكێك راهێنانی لە ئەمریكا بینیبێت دەدەین،
بۆی���ە ب���ۆ رووماڵكردنی هەواڵ���ەكان ،بەدوای رێگ���ەی بەدیلدا
دەگەڕێین ،بەاڵم ئەوەندەی من بزانم هەرگیز بڕیارمان نەداوە،
بەدواداچوونێك بەهۆی زۆری تێچوونەكەی ،رەت بكەینەوە.
* ت���ا چ ئاس���تێك رووماڵكردن���ی هەواڵەكان���ی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست الی ئێوە گرنگە؟
 زەكەریا :رووماڵكردنی هەواڵەكانی ناوچەی رۆژهەاڵتیناوەڕاست بەالی ئێمەوە گرنگە ،هۆكارەكەشی ئەوەیە كێشەی
زۆر ل���ەو ناوچەیەدا هەیە .ئەمەش بەكارێكی دڵخۆش���كەر بۆ
گەالن���ی ئەو ناوچەی���ە ناژمێردرێت .من ب���ە هەواڵی یەكێك لە
هاوڕێ سوورییەكانم ،راهاتبووم ،كە شانازی بەوە دەكرد كە
(وەزیری دەرەوەی ئەمریكا وارین كریس���تۆڤەر)  23گەش���تی
بۆ س���وریا ئەنجامداوە ،پێویس���ت بوو ئ���ەو هاوڕێیەم بزانێت،
ه���ۆكاری ئەو ئ���ەو س���ەردانانە ،لەبەرئ���ەوە نییە كە س���وریا
واڵتێك���ی دەوڵەمەن���دو س���ەقامگیرە یان ئەو وەزی���رە حەزی
بەخۆش���گوزەرانییە ،بەڵكو لەبەرئەوەیە س���وریا ناسەقامگیرو
مەترس���یدارەو گرفت���اری چەن���دان كێش���ەیە .ئەمە نیش���انەی
بەهێزی نییە.
تا ئێس���تاش ناوچ���ەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت ،ش���وێنێكە
ئاڵ���ۆزی جۆراوج���ۆری تیای���ە و ب���ە ناوچەیەكی زین���دوو بۆ
س���ەرچاوەكانی وزە دەژمێردرێت .بەو مانایەی تێكەاڵوییەك
ل���ە نێوان مادە هەبووەكانی و گرفتەكانی كە پێوەی دەناڵێنێت
هەیە ،لەبەرئەوە دەبێتە ئەو ش���وێنەی ك���ە مایەی گرنگیپێدان
و جێ���ی تەركی���زی ئێمە بێ���ت .دواین دوو جەن���گ كە ئەمریكا
تێوەی گال ،لە ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت بوو (عیراق و
ئەفغانستان) ،ئەگەر جەنگێكی دیكە هەبێت ئەمریكا بچێتە ناوی،
تا رێژەیەكی زۆر پێدەچێت لە ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
رووب���دات .ئەم���ەش جگ���ە لە واقیعێك���ی مای���ەی نیگەرانی ،بۆ
دینامیكیەتی ئاڵۆز لەم ناوچەیە ،هیچی تر نییە.
پرس���یار :ئایا ب���ڕوات وایە بە ش���ێوەیەكی تایب���ەت گرنگە
رۆژنامەنووست هەبێت لە رووماڵكردنی هەواڵێكی دیاریكراو،
پس���پۆڕبن .بەنموونە زانیاری تایبەتیان لەب���ارەی رێكخراوی
قاعیدە ،ئەفغانستان یان عێراق ،هەبێت؟
 -زەكەریا :بڕوام وایە گرنگە كەس���انێكت هەبن ،كە توانای

گفتوگۆ لەگەڵ ''فەرید زەكەریا''...

قووڵبونەوەی���ان لەه���ەر واڵتێ���ك ،هەبێ���ت .لە هەندێ���ك كاتدا،
لەوانەی���ە ئەو كەس���انە ب���ۆ ماوەیەكی درێژ ل���ەو واڵتە ژیابن،
یاخ���ود بەپێچەوانەوە .پێموایە لێرە رێس���ایەكی دیاریكراو لەو
بارەیەوە نییە .كاتێك نیكۆالس كریس���تۆڤ رۆیش���ت بۆ چین،
لەس���ەرەتاوە ش���تی زۆری لەب���ارەوە نەدەزانی ،بەاڵم ئێس���تا
ل���ە رووماڵكردن���ی هەواڵەكانی چین ،بۆتە رۆژنامەنووس���ێكی
سەركەوتوو ،تەنانەت خەاڵتی پۆلیتەرزشی بردەوە.
بە ش���ێوەیەكی گش���تی ،بەالمەوە گرنگە ،كەسانێكت هەبن
توانایەكی بەرزی بیركردنەوەیان هەبێت و بە شێوەیەكی زۆر
توان���ای قووڵبونەوەیان هەبێ���ت .وای نابینم كە ئەمەش مانای
پێویس���تی بەس���ەربرنی هەموو ژیانیان ب���ۆ ئەنجامدانی تەنیا
كارێك بێت.
* ئامۆژگارییت بۆ رۆژنامەنووسانی گەنج چییە؟
 زەكەریا :نووس���ین ،پاش���ان نووس���ین ،پاشان نووسین.ل���ە كتێب���ی (دەرچ���وون ل���ە چاوەڕوانك���راوەكان ،)outliers
مالكۆم گالدوێڵی نووس���ەر ،دەڵێت :لەڕاستیدا ئەگەر دەتەوێت
س���ەركەوتنێكی گ���ەورە لەه���ەر بوارێك���دا بەدەس���ت بهێن���ی،
رێس���ایەكی سادە هەیە ،كە بریتییە لە خەریك بوون بەم كارە
بۆ نزیك���ەی دە هەزار كاتژمێر ،بۆ ئەم���ەش نموونەی گروپی
مۆزیك���ی بیلت���ز دەهێنێت���ەوە ،كە ب���ەر لەوەی ببن���ە گروپێكی
مۆزیك���ی بەناوبانگ ،نزیكەی دەه���ەزار كاتژمێر خەریكی ئەم
كارەیان دەبوون.
لەه���ەر بوارێك���دا ل���ە ژیان���دا ،ت���اك لەڕێگ���ەی كاركردنی
بەردەوامەوە باشتر و باشتر دەبێت .لەبەرئەوە ئامۆژگاریم بۆ
رۆژنامەنووس���انی گەنج ئەوەیە زۆربەو زۆرترین كاتەكانیان
لە نووس���یندا بەسەرببەن ،لە س���ەرەتاوە لە باڵونەبوونەوەی
ئەوەی دەینووسن ،هەست بە دوودڵی نەكەن .بەڵكو لە هەوڵدان
بەرەوام بن .ئەگەر لە س���ەرەتاوە ( )19پەیامی رەتكردنەوەت
وەرگ���رت ،ئەوا پاش���ان دەبێتە هەژدە و لە ج���اری داهاتوودا
ژم���ارەی جارە رەتك���راوەكان دەبێتە حەڤدە ،بەاڵم پێویس���تە
لەسەرت لە هەوڵدانت بەردەوام بیت.
* ئەو مەرجانە چییە پێویستە لە رۆژنامەنووسێكدا هەبێت،
بۆ ئەوەی لە گۆڤاری نیوزویك كار بكات؟
 زەكەری���ا :بەدوای تاك���ی زۆر زیرەك و ئەوانەی توانایش���یكاری بەهێزی���ان هەی���ە دەگەڕێین ،ئەم���ەش كارێكی زۆر
گرنگە ،پاشان بەدوای ئەو كەسانەدا دەگەڕێین كە بە پەرۆشن،
ئەوانەی دەیانەوێت س���ەركەوتن بەدەس���ت بهێنن ،دەیانەوێت
راهێن���ان ببینن و ب���ە توانای كاركردن���ی بەردەوامیان هەبێت.
گەورەتری���ن هەڵ���ە لە دامەزراندن���ی تاكێكدا ئەنج���ام بدرێتت،
بریتییە لەوەی تەنیا تەماش���ای پلەی زانس���تی یان ئەسڵی ئەو
كەس���ە بكەیت كە داواكەی پێشكەشكردوە ،لەبەر ئەوە ئەوانە

ئ �����ام �����ۆژگ �����اری �����م بۆ
رۆژن ��ام ��ەن ��ووس ��ان ��ی گەنج
ئەوەیە زۆرب ��ەو زۆرترین
كاتەكانیان لە نووسیندا
بەسەرببەن ،لە سەرەتاوە
لە باڵونەبوونەوەی ئەوەی
دەی ���ن ���ووس ���ن ،ه��ەس��ت بە
دوودڵی نەكەن .بەڵكو لە
هەوڵدان بەرەوام بن.
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بەكاربردنی ئینتەرنێت
لە برەوسەندن و بەردەوامی
دایە ،ئەوەش بە شێوەیەكی
ت ���ەواوەت ���ی دەب ��ێ ��ت ��ە هۆی
گ ���ۆڕی ���ن ���ی پیشەسازی
رۆژنامەگەریی.
هەواڵی خ ��ۆش ئەوەیە
ئێمە لە رۆژن ��ام ��ەدا شتی
ن ���ەوی ���س ���ت ���راو پێشكەش
ن ��اك ��ەی ��ن .ئ ��ێ ��م ��ە كارێك
پ ��ێ ��ش ��ك ��ەش دەك���ەی���ن كە
ژمارەیەكی زۆری خەڵكی بە
گرنگییەوە دەیخوێننەوە.
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ش���تی زۆرت لە بارەی ئەو كەس���انەوە پ���ێ ناڵێن .دەگونجێت
یەكێك بیت لە دەرچووانی زانكۆی هارڤارد ،بەاڵم گڕوتینێكی
بەهێ���زت نەبێت و ب���ەردەوام نەتوانی ئەو ب���ە گڕوتینەوە كار
بكەی���ت ،لەب���ەر ئ���ەوە لێرەدا ئەو پلە زانس���تییەی بە دەس���تت
هێناوە ،بەسوود نییە.
كارێكی ئاس���اییە س���ەرنجی ئەو زانكۆی���ە بدەیت كە تیایدا
خوێنندوویەتی و ئەو دەس���كەوتانەی بە دەستی هێناوە ،بەاڵم
من هەوڵ دەدەم بگەمە ش���یكارێكی بێالیەن ،لە بارەی ئەوەی
ئایا ئەو كەس���ە لە واقیعدا كەسێكی زیرەك و بە پەرۆشە یان
نا.
* لە سایەی بەكارهێنانی ئینتەرنێت بە شێوەیەكی فراوان،
بڕوات وایە چاپی كاغەزی رۆژنامەكان رووبەڕووی هەڕەشە
بێتەوە؟ رات چییە لەبری ئەوەی وەكو ئێستا دەست گەیشتن
بە زانیارییەكانی ئینتەرنێت بەخۆڕاییە ،پڕۆژە بڕیارێك پێشنیار
بكرێ���ت بۆ س���ەپاندنی باج بەس���ەر ئەو كەس���انەی ئینتەرنێت
بەكاردەهێنن؟
 زەكەری���ا :بەڵێ ،گومانی تیا نییە مەترس���ی و هەڕەش���ەهەی���ە .بەكاربردن���ی ئینتەرنێت لە برەوس���ەندن و بەردەوامی
دایە ،ئەوەش بە ش���ێوەیەكی تەواوەت���ی دەبێتە هۆی گۆڕینی
پیشەس���ازی رۆژنامەگەری���ی .هەواڵ���ی خ���ۆش ئەوەی���ە هیچ
داوایەكی داشكاندن لە بەرهەمهێن نییە ،لەسەر ئەو بەرهەمانەی
پێشكەش���ی دەكەین ،بەو مانایەی بە ب���ەراورد بەهەر كاتێكی
رابردوو ،ژمارەی ئەو كەس���انەی رۆژانە وت���ار دەخوێننەوە،
ژمارەیەك���ی گەورەی���ە .گرفتەك���ە ئەوەی���ە ئێم���ە دوای ئ���ەوە
بەنموونەیەكی بازرگانی پەس���ەند نەهاتووین ،بە دەربڕینێكی
دیكە ،چۆن لە رێگەی ئەو كارانەی كە لەسەر تۆڕی ئینتەرنێت
پێشكەش دەكرێت و خەڵكی دەخوێننەوە ،پارە بەدەست دێت؟
چۆن دەتوانرێت ئەم نموونەیە س���ەركەوتن بەدەست بهێنێت،
ل���ە كاتێك���دا ری���كالم و نموون���ەی كۆنی چاپی كاغ���ەز لە كەم
بوونەوەدای���ە؟ چ���ۆن دەتوانرێت ئەم كردارە لەس���ەر ئامێری
ئایپاد یان بالكبێری و ئای فۆن ،جێبەجێ بكرێت.
هەواڵی خۆش ئەوەیە ئێمە لە رۆژنامەدا ش���تی نەویستراو
پێشكەش ناكەین .ئێمە كارێك پێشكەش دەكەین كە ژمارەیەكی
زۆری خەڵك���ی ب���ە گرنگیی���ەوە دەیخوێنن���ەوە .لەبەرئ���ەوە
بەش���ێوەیەكی بنەڕەتی پێویستە لەس���ەرمان ،بە كارێكی دیكە
بكەین ،جگە لە هەواڵ .لە ئێستادا هەواڵ وەكو كااڵی لێهاتووە و
موڵكی هەموو كەسێكە ،ئەم كارە لە پێشكەشكردنی (كاچاپێك)
لە یەكێك لە چێش���تخانەكاندا دەچێت ،هەمووی (كاچاپی) الیە،
كەسێك نایەت بۆ چێشخانەكە تەنیا لە پێناوی (كاچاپ) ،لەبەر
ئەوە پێویس���تە ش���تێكی تایبەت پێش���كەش بكەیت .دەبێت ئەو
بابەت���ەش ش���یكاری هەواڵ ی���ان بەدواداچونێكی ق���ووڵ بێت،
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ی���ان وتار بێت لە الی���ەن نووس���ەرە بەناوبانگەكانەوە ،لەگەڵ
ئەوەش���دا دەبێ���ت تێكەڵێكی دەگمەن بێ���ت .خوێنەرانیش درك
ب���ەوە بكەن ،ك���ە ناتوانن ئەو بابەتانە لە رێگ���ەی ئینتەرنێتەوە
بەدەس���ت بخەن ،ئەمەش ئەو بەها زیادكراوەیە كە خوێنەران
لە بەرانبەر دەس���كەوتنی ئارەزووی پارەدان دەكەن ،پێویستە
ئەمەش هەم���وو رۆژێك و لەهەموو الپەڕەیەكی رۆژنامەكەدا
هەبێت.
* ئای���ا دەتوان���ی بۆمانی وەس���ف بكەیت كە چ���ۆن دەبیتە
سەرنووسەرێكی سەركەوتوو؟
 زەكەریا :بڕوام وایە گرنگترین ش���ت ئەوەیە كە رامان ووردبوون���ەوەت بۆ گۆڤارەكە ی���ان رۆژنامەكەت هەبێت :خاڵی
جیاك���ەرەوەی ئەو رۆژنامەیەی س���ەرۆكایەتی دەكەیت چییە،
ئەو بابەتانەی كە تۆ پێشكەشی دەكەیت و هیچ كەسێكی دیكە
پێشكەش���ی ناكات ،چییە؟ پێویس���تە دڵنیابی���ت لەوەی كە ئەوە
هەموو رۆژێك و لە هەموو الپەڕەیەكدا پێشكەش���ی دەكەیت.
ب���ڕوام وای���ە بەش���ێك لەم���ەش ،خۆی ل���ە دۆزین���ەوەی تاكی
لێهات���وودا دەبێنێتەوە ،لەگەڵ ئ���ازادی پێدانیان و لەو كارانەی
بەرهەمی دەهێنن ،هەروەها راس���پاردنیان بەوەی بەش���ێك لە
پیشەی سەرنووسەری مومارەس���ە بكەن ،چونكە من ناتوانم
هەموو وتارەكان بنووسم.
دەبێت تاكی لێهاتوو شارەزا بدۆزیتەوە ،ئەگەر ئازادیت لە
كاركردن پێ بەخشین و بەاڵم لە ئاستی لێهاتووییەدا نەبوون،
ك���ە ت���ۆ چاوەڕوانی دەكەیت ،پێویس���تە لەس���ەرت ل���ە بارەی
گۆڕینیان بڕیاری خێرا وەرگری .ئەگەر بینیت هەر كەسێك بە
شێوەیەكی باش كارناكات ،پێویستە بڕیاری خێرا وەرگری لە
ب���ارەی ئەوەی دەگونجێت دووب���ارە راهێنانی پێ بكرێت ،یان
ئەگەر پێویستی كرد ،لەسەرت ئەو تاكە بگۆڕی.
* بە بۆچوونی تۆ ،سەركەوتووترین چیرۆكە هەواڵ چییە
كە پێشكەشت كردبێت؟
 زەكەریا :بە دڵنیایی تەواوە ئەو چیرۆكە بوو بەناوونیشانی«بۆچ���ی رقت���ان لێم���ان دەبێت���ەوە؟» .ك���ە دوو هەفت���ە دوای
رووداوی /11ئەیلوول 2001/باڵوم كردەوە ،نزیكەی هەش���ت
هەزار وشە بوو ،نووسینی رۆژ و نیوێكی خایاند ،دووبارە لە
سەرانس���ەری جیهاندا باڵوكرایەوە .بڕوام وایە هۆكاری پشت
ئ���ەو س���ەركەوتنە ئەوەبوو ئەو راپۆرت���ە هەواڵییە لە عەقڵ و
دڵەوە سەرچاوەی گرتبوو .ئەوە بەرهەمی فیكر و عاتیفە بوو.
پێ���م وابوو كە زۆر گرنگە لەبارەی ئەوەی لە جیهانی عەرەبی
روودەدات ،ب���ە خەڵكی بڵێ���ی ،بۆچی ئەم هێ���زە زۆر بەهێزە،
رۆژئاوا چۆن كارلێك لەگەڵ جیهانی عەرەبی دەكات.
بە بڕوای من ئەمە ئەو ش���تەیە كە پێویستە لەسەر خەڵكی
لێ���ی تێبگەن ،لەبەرئەوە بەجۆرێك نووس���یم ك���ە هاواڵتییەكی

ئ ���ەگ ���ەر ب ��ی ��ن ��ی ��ت هەر
ك ��ەس ��ێ ��ك ب��ە شێوەیەكی
باش كارناكات ،پێویستە
بڕیاری خێرا وەرگ ��ری لە
ب ���ارەی ئ ���ەوەی دەگونجێت
دووب�����ارە راه ��ێ ��ن ��ان ��ی پێ
ب ���ك ���رێ ���ت ،ی �����ان ئەگەر
پێویستی ك ��رد ،لەسەرت
ئەو تاكە بگۆڕی.

ژمارە  24-23زستانی 2011

171

گفتوگۆ لەگەڵ ''فەرید زەكەریا''...

س���ادە ل���ە ئەوروپ���ا و ئەمری���كا بتوانێت لێی
تێبگات .لە وتارەكەدا باسی ئەوەم كردبوو كە
پێویستە هەموو خێزانێكی ئەمریكی ئەم بابەتە
بخوێنێتەوە ،ئەو بیرۆكەیە سەرس���امی كردم،
لەبەرئ���ەوە نووس���یم ئ���ەم بابەتە ب���ۆ ئەوەی
هەموو خێزانێكی ئەمریكی بیخوێنێتەوە.
* ئایا ئەو وتارەت بە سیفەتی موسڵمانێكی
ئەمریك���ی یان رۆژنامەنووس���ێكی پیش���ەگەر
نووسی؟
 زەكەری���ا :هەوڵم���دا ب���ە س���یفەتیرۆژنامەنووسێكی پیش���ەگەر بینووسم ،بەاڵم
گومانی تیانییە موس���ڵمان بوونم عاتیفەیەكی
گەورەت���ر و مەعریفەیەكی زۆرتر گش���تگیری
پێبەخش���یم .خاڵێ���ك ل���ە وتارەك���ەدا هەب���وو،
لە نزیك���ەی دوو دێ���ڕدا هاتبوو ،ئام���اژەم بە
ئەزموون���ی تایبەتی خ���ۆم دابوو .ل���ە ماوەی
هەفتەی یەك���ەم و دووەم پاش رووداوەكانی
یانزەی ئەیلوول ،باس���ی ئ���ەوەم كردبوو ئەم
رووداوە ،پەیوەندی بە ئیسالمەوە چییە و چۆن
بەدین و ناوەڕۆكی قورئانەوە پەیوەستە؟
یەكێك ل���ە ئامانج���ە س���ەرەكییەكانی ئەو
وتارە ئ���ەو وتەیە بوو كە پەیوەندی بەدینەوە
نیی���ە ،جەخت���م لەوەكردبۆوە ئەو ئیس�ل�امەی
ك���ە ل���ە س���اییەیدا هیندس���تان گەش���ەی كرد،
لەو ئیس�ل�امەی لەناوچەكان���ی دیكەی جیهاندا
هەی���ە ،ت���ەواو جی���اوازە .ئ���ەوەی لەس���اییەدا
پێگەیشت زۆرتر لێبوردەو كراوە بوو بەسەر
رۆش���نبیرییەكانی دیك���ەدا .هەوڵم���دا تەنی���ا
پش���ت بەئەزموون���ی تایبەتی خۆم نەبەس���تم،
لەبەرئەوەی بڕوام وایە لەس���ەر تاك پێویستە
هەوڵبدا و خەڵكی لەڕێگەی بەڵگە و سەلماندن،
نەوەكو تەنیا ئەزموونی تایبەتی ،قەناعەت پێ
بكات.
* ئایا دەتوانی وەسفی رۆژێكی كاركردن
ل���ە (نیوزوی���ك) بك���ەی ،چ���ۆن بیرۆك���ەی
راپۆرت���ە رۆژنامەوانییەكان دادەڕێژن و كەی
كۆبوون���ەوە رەس���مییەكان و كۆبوون���ەوەی
نووس���ەران ئەنجام دەدرێ���ت و كەی كۆتایی
ب���ە پرۆس���ەی دەس���كەوتنی كۆپ���ی كۆتای���ی
هەواڵەكان ،دەهێنن؟
 -زەكەریا :پێ���ت دەڵێم گرنگترین بەش لە
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رۆژدا ،ئەو گفتوگ���ۆ و كارلێككردنانەیە كە لە
نێوان نووسەران و موحەریرەكان روودەدات،
ك���ە لەڕێگەیەوە لە گروپی بچووكدا لەگەڵیاندا
دادەنیش���م و گفتوگ���ۆی كۆی ئ���ەو بیرۆكانە
دەكەی���ن ،ك���ە پەیامنێران پێشكەش���ی دەكەنو
هەروەه���ا گفتوگ���ۆی باش���ترین رێگەی���ە ب���ۆ
جێبەجێكردن���ی كارەكانو گەیش���تن بە بابەتو
خاڵە گرنگەكان دەكەین .پاشان دەست دەكەین
بە پرۆس���ەی گەڕان بەدوای ئەو رێگەیەی كە
بەهایەكی نوێ پێشكەش دەكات.
جگە لەوانە ،زۆرێك كۆبوونەوەی رۆتینی
هەیە ،كە هەمووان لەو كارە ئاگاداردەكرێنەوە
ك���ە كەس���ێك كردوویەت���ی ،جەخ���ت ل���ەوە
دەكەن���ەوە ك���ە ئ���ەو وێن���ە فۆتۆگرافییەی كە
بەكاردەبرێت باش���ە یان نا؟ یاخود سەرنج لە
نەخش���ەی گۆڤارەكە دەدەین .جەوهەری ئەو
كارەش پەیوەس���تە بە بابەتە س���ەرەكییەكان
و بیرۆك���ەكان و جەوه���ەری پش���ت چیرۆكە
سەرەكییەكە.
* ئایا هی���چ جارێك هەس���تت بەوەكردوە
كە لەژێر چاودێری نووسینگەی لێكۆڵینەوەی
فیدراڵی یان ئاژانسە ئەمنییەكانی دیكە (FBI،
)CIAدا بیت؟
 زەكەری���ا :نەخێر ،پێش���تر ئ���ەوە رووین���ەداوە .ئەمری���كا بەدەس���ت كێش���ەكانەوە
گرفت���ارە ،بەاڵم رۆژنامەگەری بەش���ێوەیەكی
گش���تی ئ���ازادەو دەتوانێ���ت هەم���وو ئ���ەوەی
دەتەوێ���ت بەبێ ترس ئەنجام���ی بدەیت .بەاڵم
كاتێك لەدەرەوەی ئەمریكا دەبم ،گومانم نییە
لەوەی لەهەندێك جێگ���ەی دیاریكراودا لەژێر
چاودێریدام ،لەوانەش جیهانی عەرەبیو چین،
بەاڵم لە دەوڵەتە رۆژئاواییەكان نا.
* وتارێك���ت نووس���یوە بەناونیش���انی
«فێربوون���ی چۆنیەت���ی مامەڵەك���ردن لەگ���ەڵ
پیاوەكەم���ان ل���ە ئەفغانس���تان ،كارزای» ،ب���ە
بۆچوون���ی ت���ۆ چارەس���ەر ب���ۆ ئەفغانس���تان
چییە؟
 زەكەریا :بڕواناكەم چارەسەرەكە ئاسانبێت ،بەاڵم پێویس���تە چارەس���ەرێكی سیاسی
هەبێ���ت ،چارەس���ەرێكی س���ەربازی پەت���ی
نەبێ���ت .لەوێ ئەندامانی رێكخ���راوی قاعیدەو
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بزووتنەوەی تاڵیبان هەیە ،هەیە كە هاواڵتیان
دەكوژن ،پێویستە لەو كارانەیان بوەستێنرێنو
هەندێكیشیان دەستگیر بكرێن ،تەنانەت ئەگەر
هاتوو پێویستیشی كرد بكوژرێن.
ل���ەوێ بزووتنەوەیەك���ی زۆر فراوانت���ری
ل���ە تاڵیبان هەی���ە ،كە تێكەڵەیەك���ە لەنەتەوەی
پش���تون لەگ���ەڵ ژمارەی���ەك ل���ە ئاین���داری
ئیسالمی ،پێویس���تە ئەوانە بەڕێگەیەك لەوانە
چارەس���ەرێكی سیاس���ی كۆتایی قبوڵ بكرێن.
ئێمە لەهەندێك كاتدا ئەوە لەبیردەكەین كە ئەو
كەسانە بەشێكن لە ئەفغانستان ،بۆیە ناتوانی
چارەس���ەرێك پێش���كەش بكەیت و گریمانەی

ئ���ەوە بكەیت ك���ە ئەوان هەڵدێن و لەئاس���یای
ناوەڕاس���ت خۆی���ان دەش���ارنەوە ،ئ���ەوان
لەئەفغانس���تان دەژی���ن ،لەبەرئەوە پێویس���تە
لەسەرمان چارەسەرێكی سیاسی بدۆزینەوە،
ك���ە جۆرێك لە ئیتیالف دروس���ت ب���كات ،كە
هەندێكیان بگرێتەوە .ئەگەر بڕوامان وابێت كە
بزووتنەوەی تاڵیی���ان هەموویان توندڕەون و
ناتوانرێ���ت بگەینە تەوافوق لەگەڵیاندا ،هەڵەیە.
بڕوام وای���ە لەهەر كلتورێك ل���ە كلتورەكاندا،
بۆ گەیش���تن بە تەوافوق لەنێوان هەردووالدا،
پێویس���تە لەس���ەرت كۆتایی بەش���ەڕی ئەهلی
بهێنیت.

* سەرچاوە :رۆژنامەی شەرقولئەوسەت
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بەركوڵێكی مێژووی راگەیاندنی عەرەبی لە عیراق
()2007-1869
*الوك
ڕەوت���ی راگەیاندن���ی عەرەبی���ی لە عی���راق لە
سەرەتای دەرچوونی یەكەمین رۆژنامەوە تا
دەگاتە كۆتایی س���ەدەی بیس���تەم ،بۆ چەندین
قۆناغ���ی سیاس���یو ئاراس���تەی ئەكادیمی���و
ناوەرۆك���ەو فۆرم���ی جی���اواز پۆڵێنبەن���دی
دەكرێت.
پۆڵێنبەن���دی ئەكادیمیان���ەی رۆژنامەوان���یعەرەب���ی لە عیراقدا لەس���ەردەمی دەرچوونی
یەكەمی���ن رۆژنامەوە تائێس���تا ،بریتین لە ()3
ئاراستە:
-1رۆژنام���ەی ه���ەواڵ :ئ���ەو ڕۆژنامان���ە
دەگرێتەخ���ۆ ك���ە گوت���اری س���ەرەكیان ل���ە
ڕێگ���ەی باڵوكردنەوەی هەواڵ���ەوە دەگەیەنن،
ژانری ه���ەواڵ بایەخێكی تایبەت���ی پێدەدرێتو
بە س���ەرچاوەی س���ەرەكی خوێن���ەر هەژمار
دەكرێت.
-2رۆژنام���ەی ڕاوبۆچ���وون :بریتی���ن ل���ەو
ڕۆژنامان���ەی ك���ە گوتاری س���ەرەكیان بریتیە
ل���ە گەیاندن���ی بیروبۆچ���وون ،تێڕوانینو تێزی
تایبەت بەخۆیان لەڕێگەی وتار ،چاوپێكەوتنو
بەدواداچوونی رۆژنامەوانییەوە ،بەشێوەیەكی
گش���تی دەربڕین���ی بیروبۆچ���وون بەس���ەر
س���ەرجەم ڕەگ���ەزە رۆژنامەوانییەكانیت���ری
رۆژنامەكەدا زاڵە.
-3رۆژنام���ەی كۆمەڵ���گا :بەگش���تی ئ���ەو
رۆژنامانە دەگرێت���ەوە كە بابەتی جۆراوجۆر
ب���ۆ خزمەتك���ردن ب���ە چین���و توێژەكان���و
هۆش���یاركردنەوەیان لە پەیام���ی رۆژنامەكە،
باڵودەكەنەوە.
-پۆڵێنبەندی سیاسی رۆژنامەوانی لە عیراقدا
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دەكرێ بە ( )6قۆناغەوە
-1قۆناغ���ی بەرل���ە دروس���تبوونی عی���راق
بەهەم���ان نەخش���ەی ئێس���تای ك���ە لە س���اتی
دەرچوون���ی رۆژنامەی (ال���زوراء)ی یەكەمین
رۆژنام���ەی عەرەب���ی ل���ە عیراق���ەوە دەس���ت
پێدەكات���و ئەم قۆناغە ب���ە داگیركردنی عیراق
لەالیەن بەریتانیاوە كۆتایی دێت .لەم قۆناغەدا
دەكرێ رۆژنامەوانی عەرەبی لە عیراق بەپێی
هەڵكەوتەی جیۆگرافی ویالیەتەكانی بەس���رە،
موسڵو شاری بەغداد دابەش بكرێن.
-2قۆناغ���ی داگیركاری���ی بەریتانی���ا لە س���اڵی
 1914دەس���ت پێدەكاتو تا س���ەربەخۆبوونی
عیراقو دامەزراندنی س���وپاكەی لە (10ی ئابی
 )1920دەخایەنێت.
-3قۆناغی س���ەربەخۆبوونی عیراق لە س���اڵی
()1920ەوە تا كۆتایی سیس���تەمی پادشایی لە
عیراق لە (14ی تەمموزی .)1958
-4قۆناغ���ی كۆماری���ی كە بەهاتنەس���ەركاریی
جەن���ەڕاڵ (عەبدولكەری���م قاس���م) ل���ە (14ی
تەمم���وزی )1958ەوە دەس���ت پێدەكات���و
بەهاتنەس���ەركاریی بەعس���یزم ئ���ەم قۆناغ���ە
كۆتایی دێت.
-5قۆناغ���ی دەس���ەاڵتدارێتی بەعس���یزم ل���ە
س���اڵی ( )2003-1963ك���ە سانس���ۆری تون���د
لەس���ەر كاری رۆژنامەوان���ی دان���دراو تەنه���ا
ڕێ���گا ب���ە رۆژنامەی حیزب���ی دەس���ەاڵتدارو
سەربەحكومەت دەدرا باڵوبكرێنەوە.
-6قۆناغ���ی ڕزگاری���ی ك���ە ل���ە دوای كەوتنی
بتی دیكتاتۆر لە (9ی نیس���انی  )2003دەست
پێدەكاتو تاوئێس���تاش بەردەوامە ،ئەم قۆناغە
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بە بەراورد لەگ���ەڵ قۆناغەكانیتردا بە ئازادی
ئامڕازەكانی میدیا ناوزەد كراوە.
ئەمەش ئەو قۆناغە رۆژنامەوانیە عەرەبیانەن
كە ئاماژەیان بۆ كرا.
*قۆناغی یەكەم:
رۆژنامەوانی عەرەبی عیراقی بەپێی ویالیەتەكان
* شاری بەغداد
 ئەلزەورا (جریدە زوراء)یەكەمی���ن رۆژنامەی عەرەبیی���ە لە عیراقدا ،بە
قەوارەی ( )8چوار الپەڕەو بەهەردوو زمانی
(عەرەب���ی)و (توركمان���ی) ( )2607ژم���ارەی
ل���ێ باڵوكراوەت���ەوە ،یەكەمی���ن ژم���ارەی ل���ە
( )1869/6/15لە ش���اری بەغدادو دواژمارەی
لە ( )1917/3/11دەرچووە.
رۆژنامەی (بغداد)یەكەمی���ن رۆژنام���ەی سیاس���ییە ل���ە بەغ���داد
باڵوكرابێتەوە ،یەكەمین ژمارەی لە (6ی ئابی
 )1908لەالیەن (موراد س���لێمان)ەوە هەفتەی
س���ێ ج���ار ب���ە زمانەكان���ی عەرەبی���و توركی
باڵوكراوەتەوە.
ڕۆژنامەی (الحقیقة)یەكەمی���ن ژمارەی ل���ە (9ی تەمموزی )1909
باڵوكراوەت���ەوە ،خاوەن���و بەرپرس���ەكەی
(ئەبوس���ەفا تەڵعەت ئەفەندی) بووەو نزیكەی
( )41ژمارەی لێدەرچووە.
رۆژنامەی (برق)یەكەمی���ن ژم���ارەی ل���ە (3ی كانونی دووەمی
 )1909ل���ە ش���اری بەغ���داد باڵوكراوەت���ەوە،
خاوەن���و بەرپرس���ەكەی (ش���ەریف نەجم���ی)
بووەو ( )2ژمارەی لێدەرچووە.
رۆژنامەی (بین النهرین)یەكەمی���ن ژمارەی ل���ە (6ی كانون���ی یەكەمی
 )1909بەه���ەردوو زمان���ی عەرەبی���و توركی
ل���ە ش���اری بەغ���داد بەش���ێوەی هەفتان���ە
باڵوكراوەت���ەوە ،خاوەن���و بەرپرس���ەكەی
(ئیس���حاق حس���قیل مناحی���م) ب���ووە ،لەدوای
ژم���ارە ()32ەوە (مەحم���ود نەدی���م) بۆت���ە

سەرپەرش���تیاری رۆژنامەكە .باڵوبوونەوەی
رۆژنامەكە ماوەی سێ ساڵ بەردەوام بووەو
( )164ژمارەی لێدەرچووە.
رۆژنامەی (تعاون)یەكەمی���ن ژم���ارەی ل���ە (25ی نیس���انی
 )1909بەه���ەردوو زمان���ی عەرەبی���و توركی
باڵوكراوەت���ەوە ،خ���اوەن ئیمتیازەك���ەی (مەال
رەشید ئەفەندی)و سەرنوسەرەكەی (شوكری
فەزڵ���ی) بووەو بە زمانحاڵ���ی حیزبی یەكێتیو
پێشكەوتن هەژمار دەكرا ،تەمەنەكەی نزیكەی
ساڵێك بوو و دواتر ڕاوەستا.
رۆژنامەی (وجدان)یەكەمی���ن ژمارەی ل���ە (12ی كانونی یەكەمی
 )1910بەه���ەردوو زمان���ی عەرەبی���و توركی
باڵوكراوەت���ەوە ،خاوەن���و بەرپرس���ەكەی
(ئەبوسەفا تەڵعەت ئەفەندی) بووە.
رۆژنامەی (الرقیب)یەكەمی���ن ژم���ارەی ل���ە ( )1909لەالی���ەن
(عەبدولەتیف تنیان)ەوە باڵوكراوەتەوە.
رۆژنامەی (تفكر)یەكەمی���ن ژمارەی لە (21ی ش���وباتی )1912
بەهەردوو زمانی عەرەبیو توركی بەش���ێوەی
هەفتان���ەو ب���ە ق���ەوارەی ( )4چ���وار الپ���ەڕە
باڵوبۆتەوە ،خ���اوەن ئیمتیازەكەی (س���ەلمان
عەنب���ەر ئەفەن���دی) ب���ووەو پش���تیوانی ل���ە
سیاس���ەتەكانی حیزب���ی یەكێتیو پێش���كەوتن
دەكرد.
رۆژنامەی (الحوادث)یەكەمی���ن رۆژنام���ەی عوس���مانی ب���ووە ل���ە
ش���اری كەركوك ،ژمارەی یەكەمی لە س���اڵی
()1911دا باڵوبۆت���ەوە ،خ���اوەن ئیمتیازەكەی
(محمد زكی قدس���ی زادە)و سەرپەرش���تیاری
بەش���ی ڕووناكبیری (احمد مدنی قدسی زادە)
بووە ،ئەم رۆژنامەی���ەك یەكەمین رۆژنامەی
توركمانییە لە ش���اری كەركوكداو تەمەنەكەی
( )7س���اڵ ب���وو دوای داگیركردن���ی كەركوك
لەالی���ەن ئینگلیزەكان���ەوە ل���ە س���اڵی ()1918
رۆژنامەكە راوەستا.
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*ویالیەتی بەسرە
دیارتری���ن ئ���ەو رۆژنامانەی كە ل���ە ویالیەتی
بەسرە باڵودەكرانەوە بریتی بوون لە:
رۆژنامەی (البصرە)یەكەمین ژمارەی لە (9ی ئابی  )1899لە شاری
بەس���رە باڵوبۆتەوەو تا داگیركردنی بەس���رە
لەالیەن هێزەكان���ی ئینگلیزەوە بەردەوام بوو،
سەرنوس���ەرەكەی (محەمەد عەل���ی ئەفەندی
چەلەبی زادە) بووە.
رۆژنامەی (الالتی)یەكەمین ژمارەی لە (10ی تش���رینی یەكەمی
 )1908لە شاری بەسرە بە قەوارەی ( )4الپەڕە
بەهەردوو زمانی عەرەبیو توركی باڵوبۆتەوە،
خ���اوەن ئیمتیازو سەرنوس���ەرەكەی (عومەر
ف���ەوزی زادە كەركوكلی) ب���ووە ،دواژمارەی
ئ���ەم رۆژنامەیە ل���ە (29ی تەمموزی )1911دا
دەرچووە.
رۆژنامەی (االیقاظ)یەكەمی���ن ژمارەی لە (2ی ئای���اری  )1909لە
ش���اری بەس���رە بەهەردوو زمان���ی عەرەبیو
توركی باڵوبۆتەوە ،بەرپرسی بەشی عەرەبی
(س���لێمان فەیزی موس���ڵی)و بەرپرسی بەشی
تورك���ی (عوم���ەر ف���ەوزی زادە كەركوكل���ی)
ب���ووە ،دواژمارەی ئەم رۆژنامەیە لە (كانونی
یەكەمی )1910دا دەرچ���ووە .بەهۆی ڕێبازی
ڕەخنەگرانی ئ���ەم رۆژنامەی���ەوە ،تیراژەكەی
چەندینجار لە ( )1،000هەزار دانە تێپەڕیوە.
رۆژنامەی (الفیظ الجدید)یەكەمی���ن ژمارەی ل���ە (27ی ئای���اری )1910
بەش���ێوەی هەفتان���ەو بەه���ەردوو زمان���ی
عەرەبی���و تورك���ی باڵوبۆت���ەوە ،خ���اوەن
ئیمتیازەكەی پارێ���زەر (داود نیازی ئەربیللی)
و سەرنوس���ەرەكەی (عوم���ەر ف���ەوزی زادە
كەركوكل���ی) بووە ،رۆژنامەك���ە ( )12ژمارەی
لێدەرچووەو دواژمارەی اڵ باڵوكراوەتەوە.
رۆژنامەی (الرشاد)رۆژنامەیەك���ی هەفتان���ەی سیاس���یو هونەری
بووە ،خاوەن ئیمتیازەكەی (یوسف سامەرائی)
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و سەرپەرش���تیارەكەی پارێ���زەر (محەم���ەد
سائب) بووە ،یەكەمین ژمارەی لە (29ی ئابی
 )1910باڵوبۆتەوەو تا (15ی كانونی یەكەمی
 )1913بەردەوام بووە.
*ویالیەتی موسڵ
دیارتری���ن ئ���ەو رۆژنامانەی كە ل���ە ویالیەتی
موسڵ باڵودەكرانەوە بریتی بوون لە:
رۆژنامەی موسڵ (جریدە الموصل)یەكەمین ژمارەی لە ( )1885/6/25لە موس���ڵ
ب���ە ق���ەوارەی ( )4الپ���ەڕە بەسەرپەرش���تی
(محمد علی افندی) باڵوكراوەتەوەو زمانحاڵی
حكومەتی عوسمانی بووە.
رۆژنامەی (النجاح)یەكەمین ژمارەی لە (12ی تش���رینی یەكەمی
 )1909بەه���ەردوو زمان���ی عەرەبی���و توركی
باڵوبۆتەوە ،خ���اوەن ئیمتیازەك���ەی (محەمەد
عەلی ئەفەندی)و سەرنوس���ەرەكەی (ئەحمەد
مەدحەد ئەفەندی) بووە ،تاكاتی ڕاوەستانی لە
(2ی كانوونی دووەم���ی  )1911نزیكەی ()78
ژمارەی باڵوبۆتەوە.
رۆژنامەی (چەنەباز)رۆژنامەیەكی هەفتان���ەی تەنزئامێز بووەو بە
قەوارەی ( )4الپەڕەی گچكە بەهەردوو زمانی
عەرەبی���و تورك���ی باڵوكراوەت���ەوە ،خ���اوەن
ئیمتیازو سەرپەرش���تیارەكەی (عەبدولمەجید
ئەلزیای���ی ئەفەندی) بووە ،دوای كش���انەوەی
س���وپای توركیا لە موس���ڵ لە (30ی تشرینی
یەكەمی  )1918ڕاوەستا.
*قۆناغی دووەم :رۆژنامەوانی عەرەبی لە س���ەردەمی
داگیركاری ئینگلیزدا
لەس���ەردەمی داگیركاری���ی ئینگلی���زو ماوەی
جەنگ���ی جیهان���ی یەك���ەم وات���ا ل���ە س���ااڵنی
( )1918-1914چەندی���ن رۆژنام���ەی عەرەبی
باڵوكران���ەوە ،دیارترینی���ان بریتی ب���وون لە:
(االوق���ات العراقیە  ) ezTim qIraو (االوقات
البصریە  )ezTim soraBaلە ساڵی ()1915
لە ش���اری بەس���رە( ،العرب) و (دارالسالم) لە
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س���اڵی ( )1917لە بەغداد( ،الن���ادی العلمی) لە
موسڵ( ،النجم) لە كەركوك باڵودەبوونەوە.

لەالیەن (محەمەد باقر ئەلش���ەبیبی) لە س���اڵی
( )1920لە شاری نەجەف باڵوكراوەتەوە.

رۆژنامەی (دارالسالم):رۆژنامەیەك���ی سیاس���ی ،ئەدەبی���و مێژوویی
بووە ،یەكەمین ژمارەی لە ش���اری بەغداد لە
(23ی حوزەیران���ی  )1918دەرچووە ،لەالیەن
حكومەتی بەریتانیاوە پشتیوانی لێكراوە،

رۆژنامەی (النهظة العراقیة):حیزبی (النهچە) لە (19ی ئابی  )1922دامەزرا،
رۆژنامەیەكی رەسمی بەناوی (النهچە العراقیە)
لە (10ی ئابی  )1927باڵوكردەوە كە تا ساڵی
( )1929بەردەوام بوو.

ezTim

ڕۆژنامەی (كناس الشوارع)ڕۆژنامەیەك���ی هەفتان���ەی ئەدەبی���و كۆمیدی
ڕەخنەگ���ر ب���ووە ،یەكەمی���ن ژم���ارەی ل���ە
( )1925/4/1ل���ە ش���اری بەغ���داد دەرچ���ووە،
خ���اوەن ئیمتی���ازو بەڕێوەب���ەری بەرپ���رس
(میخائیل تیستی المعروف بأبی احمد) بووە.

(االوق���ات

البصری���ة

رۆژنام���ەی)soraBa
رۆژنامەی���ەك رۆژان���ەی ئەدەبی���و سیاس���ی
وێن���ەدار ب���ووە ،یەكەمی���ن رۆژنامەی���ە
لەس���ەردەمی داگیركاریی ئینگلیزدا لە شاری
بەس���رە بە چوار زمان���ی (عەرەب���ی ،توركی،
فارس���یو ئینگلی���زی) باڵوكراوەت���ەوە ،خاوەن
ئیمتی���ازو سەرپەرش���تیارەكەی (س���لێمان بن
ئەزهیر) بووەو تا ساڵی ( )1921بەشێوەیەكی
بەردەوام باڵوبۆتەوە.
 رۆژنامەی (العرب)رۆژنامەیەك���ی رۆژان���ەی سیاس���یو هەواڵی���و
ئەدەبی زمانحاڵی رەسمی ئینگلیزەكان بوو كە
بە زمانی عەرەبی لە س���ااڵنی ()1920-1917
لە بەغداد باڵودەكرایەوە.
قۆناغی سێیەم:راگەیاندنی عەرەبی دوای دامەزراندنی دەوڵەتی
عیراق لە ()1920
ئەم قۆناغەی راگەیاندنی عیراقی ،سەرەتاكانی
لەدایكبوونی راگەیاندنی حیزبیو ئەهلی ناوزەد
دەكرێ���ت بەتایبەت لەرووی رۆژنامەوانییەوە،
چەندی���ن رۆژنام���ە لەدوای س���ەربەخۆبوونی
عیراق���ەوە هاتنەئ���ارا كە گرنگترینی���ان بریتی
بوون لە:

رۆژنامەی (الشرق)رۆژنامەیەكی رۆژانەی سیاسی بووە ،لە ساڵی
( )1920لەالی���ەن (حس���ێن ئەفن���ان ئەلبەهائی)
یەوە لە شاری بەغداد باڵوكراوەتەوە.
رۆژنامەی (الفرات)زمانحاڵ���ی (شۆڕش���ی عیراقی م���ەزن) بووەو

ڕۆژنامەی (البالد)رۆژنامەیەكی سیاس���ی ڕۆژانەبووە ،یەكەمین
ژمارەی ل���ە ( )1929/10/25لە ش���اری بەغدا
باڵوكراوەت���ەوە .دامەزرێنەرەك���ەی پارێ���زەر
(روفائی���ل بگ���ی) ب���ووە دوای كۆچ���ی دوایی
ناوبراو میراتگرەكانی بوونەتە خاوەن ئیمتیازی
ڕۆژنامەكە ،سەرنوس���ەر (كمال روفائیل بگی)
بوو .ئەم ڕۆژنامەیە لە چاپخانە (دارالبالد) بە
قەوارەی ( )8الپەڕە باڵوكراوەتەوە.
رۆژنامەی (العاصمة)حیزب���ی (الع���راق الحر) ل���ە ئەیلول���ی ()1922
دام���ەزراو رۆژنامەی (العاصمە)ی لە س���اڵی
()1929دا باڵوكردەوە.
رۆژنامەی (صدی عهد)حیزبی (العهد)ی (نوری سەعید) لە (7ی ئابی
 )1930رۆژنامەیەك���ی بەن���اوی (ص���دی عهد)
باڵوكردەوە ،خاوەن ئیمتیازی ئەم رۆژنامەیە
(الرزاق الحصان) بوو.
ڕۆژنامەی ئەلئیخالس (جریدة االخالص)ڕۆژنامەیەكی ڕۆژانەی سیاسی گشتی بووەو
هەفت���ەی س���ێجار باڵوكراوەت���ەوە .یەكەمی���ن
ژمارەی لە ش���اری موس���ڵ ل���ە ()1931/1/17
چاپ ك���راوە ،خ���اوەن ئیمتیاز (مت���ی فتح اللە
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سرس���م) و بەڕێوەبەری بەرپرس (سعدالدین
زیادە المحامی) و سەرنوسەرەكەی (عبدالمجید
حجاوی) بووە.
رۆژنامەی (البغداد)هەفتەنامەیەك���ی سیاس���ی ب���ووە ،یەك���ەم
ژمارەی لە (20ی تەمموزی  )1931لە ش���اری
بەغ���داد لەالی���ەن (عبدالرحم���ان البن���اء)ەوە
باڵوكراوەتەوە.
رۆژنامەی ئەلحەزارە (جریدە الحچارە)ڕۆژنامەیەك���ی هەفتان���ە ب���ووەو یەكەمی���ن
ژم���ارەی ل���ە ( )1937/10/15باڵوكراوەتەوە،
لە چاپخانەی (الراعی)ی ش���اری بەغداد چاپ
كراوەو نرخەكەی ( )5فلس بووە.
ڕۆژنامەی ئەبونەواس (جریدە أبو نواس)تەنزئامێ���زو
ئەدەب���ی
ڕۆژنامەیەك���ی
وێن���ەداری ڕەخنەی���ی بووە ،هەم���وو رۆژانی
چوارش���ەممەیەك باڵوكراوەت���ەوە .یەكەمی���ن
ژم���ارەی ل���ە  1948/3/25ل���ە بەغ���داد چ���اپ
كراوە .خاوەن ئیمتیازەكەی (عبدالحمید مجید
التحاف���ی) ،بەڕێوەب���ەری ئی���دارە (عل���ی طاهر
الخیاط)و بەڕێوەبەری بەرپرس (اسحاق الوی
المحامی) بوە.
ئەم ڕۆژنامەیە ل���ە چاپخانەی (االعتماد) چاپ
كراوەی نرخەكەی ( )10فلس بووە.
ڕۆژنامەی (كەركوك)ڕۆژنامەیەك���ی هەفتان���ەی ڕۆش���نبیری بووە
بەهەرسێ زمانی كوردی ،عەرەبیو توركمانی
لە ش���اری كەركوك باڵوكراوەتەوە .یەكەمین
ژمارەی ڕۆژنامەكە لە ( )1926/11/15لەالیەن
ش���ارەوانی كەركوكەوە دەرچ���ووەو لەدوای
ژم���ارە ()67ەوە ش���اعیری ن���اوداری ك���ورد
(هیجری دەدە) سەرپەرشتی كردووە تاساڵی
( .)1928ئ���ەم ڕۆژنامەی���ە ( )2036ژم���ارەی
لێدەرچووەو لە ساڵی ( )1972ڕاوەستاوە.
ڕۆژنامەی (العراق)رۆژنامەیەكی سیاسی ،ئەدەبیو ئابوریی بووە،
هەفتەی س���ێ ج���ار باڵوكراوەتەوەو یەكەمین
ژمارەی لە ( )1920/6/1لە شاری بەغداد چاپ
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كراوە ،خاوەن ئیمتیازو بەڕێوەبەری بەرپرس
(رزوق داود غنام) بووە .بەپێی بەڵگەنامەكان،
ژم���ارە ()7349ی ل���ە ()1947/11/3دا
باڵوكراوەتەوە.
رۆژنامەی (الدفاع)یەكەمین ژم���ارەی لە (13ی تەمموزی )1952
ل���ە ش���اری بەغ���داد باڵوكراوەت���ەوە ،خاوەن
ئیمیتازی (صادق البصام) و سەرنوسەرەكەی
پارێزەر (قدری محمود عزت) بووە.
*ڕادیۆو تەلەفزیۆن
پەیدابوون���ی ڕاگەیاندن���ی بیس���تراو و بین���راو
(ڕادیۆو تەلەفزیۆن) لە عیراقدا ،دوای ئەو گەشە
خێرایەی تەكنەلۆژیای پەیوەندی دێت كە لەو
س���ەردەمەدا سەرتاس���ەری جیهانی گرتبۆوە،
بەتایبەت كە ڕاگەیاندنی بیس���تراو و بینراو لە
چەندین ڕووەوە بەبەراورد لەگەڵ رۆژنامەدا
كاریگەریی زیاتر لەسەر پەیاموەرگر دادەنێت،
دیارتری���ن ئەو كاریگەرییان���ەش بریتی بوون
لە:
-1رادی���ۆو تەلەفزی���ۆن پێویس���تیان ب���ە
خوێندەواریی نییە ،لەسەرەتای پەیدابوونیشیدا
لە عیراق ئاستی خوێندەواریی زۆر كز بووە،
ب���ە پێچەوان���ەی رۆژنامەوە كە پێویس���تی بە
خوێندەوارییە.
-2بڕی تێچوونی���ان هەرزانە ،بەتایبەت ڕادیۆ
كە دەتوانرێ بۆ ش���وێنە دوورەدەستەكانیش
ببردرێت بەاڵم رۆژنامە بڕی تێچوونی زۆرەو
دەبێ لەكاتی دەرچوونیدا بكڕدرێت.
-3ڕادیۆو تەلەفزیۆن بەردەوام زانیاریی نوێ
دەبەخش���نە وەرگر ،بەپێچەوانەی رۆژنامەوە
كە زوو زانیارییەكانی كۆن دەبن.
لەگ���ەڵ ئ���ەم خەسڵەتانەش���دا گرنگتری���ن
كەموكوڕی ڕاگەیاندنی بیس���تراو لەوەدایە كە
ئەرش���یفكردنی الی وەرگ���ر ئەركێكی گرانەو
دەكرێ بوترێ كە پەیامێكی ڕەوتەنییە.
-1ڕادی���ۆو تەلەفزی���ۆن ل���ە س���ەردەمی پادش���ایی لە
عیراق
*ڕادیۆ لە عیراقدا
ل���ە مانگ���ی حوزەیران���ی س���اڵی ()1936
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بۆیەكەمینجار ڕادیۆ لە شاری بەغداد لە عیراق
دامەزرا ،دوای مانگێك پەخشی ئەزموونی ،لە
مانگی تەمموزی هەمان س���اڵدا بەش���ێوەیەكی
ڕەسمی پەخشی خۆی لەسەرتاسەری عیراقدا
دەس���تپێكرد .لەس���ەرەتای كاری ڕادیۆك���ەدا،
هەفتەی س���ێ رۆژو دواتر هەفتەی چوار رۆژ
بەرنامەكان���ی خۆی پەخش دەك���رد .لە (19ی
تش���رینی دووەم���ی )1939دا بۆیەكەمینج���ار
بۆ م���اوەی ( )15-10خولەك بەش���ی كوردی
ل���ە ڕادیۆی بەغ���داد كرایەوە ك���ە تیایدا وتار،
ش���یعرو هەواڵی لەخۆگرتبوو .بەش���ێوەیەكی
گش���تی خاوەنی پەیامێكی سیاسیو زمانحاڵی
سیاسەتەكانی ڕژێمی ئەوكاتەی عیراق بووە.
*تەلەفزیۆن لە عیراقدا
بۆیەكەمینجار لە مێژووی ڕاگەیاندنی عیراقدا،
تەلەفزیۆن���ی عیراق ل���ە ژێرناوی (ئیس���تگەی
تەلەفزیۆنی بەغداد) س���اڵی ( )1954لە شاری
بەغ���داد دامەزرا ،هەڵگری پەیامێكی سیاس���ی
بوو و پش���تیوانی لە سیاس���ەتەكانی بەریتانیا
ل���ە خۆرهەاڵتی ناوەڕاس���تو عیراق���دا دەكرد،
رۆژانە الیەن���ی كەم ماوەی دووكاتژمێرو نیو
بەرنامەكانی خۆی پەخش دەكردو تا شۆڕشی
14ی تەمموزی ( )1958بەردەوام بوو.
* قۆناغی چوارەم :راگەیاندنی عەرەبی دوای شۆڕشی
14ی تەمموزی 1958
دوای ئ���ەوەی لەالیەن (عەبدولكەریم قاس���م)
لەڕێگەی كودەتای س���ەربازییەوە لە ش���ەوی
( )1958/7/14-13بەهاریكاری���ی كۆمەڵێ���ك
س���ەركردەی س���ەربازیی ،دەستیانبەس���ەر
كۆش���كی ش���اهانەی بەغداد گرت ،كۆتایشیان
بە سیس���تەمی پادش���ایەتی لە عیراق���دا هێناو
سیستەمی كۆمارییان هێنایەئارا .ئەم شۆڕشە
ئومێدێك���ی الی گەالن���ی عیراق دروس���ت كرد
كە ڕژێمی نوێ���ی واڵتەكە مافە بنچینەییەكانی
گەالنی عی���راق دابین بكات���و بوژاندنەوەیەكی
فرەالیەن لە سەرجەم بوارەكاندا دروست بوو
كە دیارترینیان بواری ڕۆژنامە بوو ،گرنگترین
ئەو رۆژنامە ،تەلەفزیۆن و رادیۆیانەی لەدوای
ئەم شۆڕشە لەدایك بوون ،بریتی بوون لە:

رۆژنامەی (الیقظة)رۆژنامەیەك���ی رۆژان���ەی سیاس���ی ئێ���واران
ب���ووە ،ب���ە ق���ەوارەی ( )4الپ���ەڕە لەالی���ەن
(س���لمان الصفوانی)یی���ەوە بە ئاراس���تەیەكی
ناسیۆنالیستی باڵوكراوەتەوە.
رۆژنامەی (الحوادث)رۆژنامەیەی سیاسیو نەتەوەیی ئێواران بووە،
بە قەوارەی ( )4الپەڕەو لەالیەن (عادل عونی)
یەوە باڵوكراوەتەوە.
رۆژنامەی (االخبار)رۆژنامەیەك���ی رۆژان���ەی سیاس���ی بەیانی���ان
بووە ،بە قەوارەی ( )4الپەڕەو لەالیەن (جبران
ملكون)ەوە باڵوكراوەتەوە.
رۆژنامەی (البالد)رۆژنامەیەكی سیاس���ی بووە ،لەالیەن (یەحیا
قاس���م)ەوە بۆ پش���تیوانی لە لە سیاسەتەكانی
بەریتانیا لە عیراق باڵوكراوەتەوە.
*قۆناغ���ی پێنج���ەم :رۆژنامەوانی���ی عەرەب���ی دوای
كودەتای بەعسییەكان 8ی شوباتی 1963
حیزب���ی بەعس���ی عەرەبی ل���ە ( )1963/2/8لە
ڕێگ���ەی كودەتایەك���ی س���ەربازییەوە توانیان
بەكۆتای���ی ب���ە حكومڕان���ی چوارس���اڵونیوی
جەن���ەڕاڵ (عەبدولكەری���م قاس���م) بهێن���ن و
دەس���ەاڵت بگرنەدەس���ت ،لەوسەردەمەش���دا
بۆش���اییەكی دەس���ەاڵت لە چەندی���ن ناوچەی
عی���راق دروس���ت بب���وو و ژینگەیەكی باش���ی
بۆ لەدایكبوون���ی چەند رۆژنامەیەكی عەرەبی
ڕەخساند كە دیارترینیان بریتی بوون لە:
*رۆژنامەی (الجماهیر)
زمانحاڵی حیزبی بەعس���ی دەس���ەاڵتدار بوو،
یەكەمی���ن ژمارەی ل���ەدوای هاتنەس���ەركاری
بەعسییەكانەوە لە ساڵی ( )1963باڵوكرایەوە،
خ���اوەن ئیمتیازەك���ەی (كری���م شنس���تاف) و
سەرنوسەرەكەی (طارق عزیز)بووە.
*رۆژنامەی (الفكر العربي)
هەفتەنامەیەكی سیاسی بووەو لە ساڵی ()1963
ل���ە ش���اری موس���ڵ باڵوكراوەت���ەوە ،خاوەن
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ئیمتیازی (احمد حس���و) و سەرنوس���ەرەكەی
(عمادالدین خلیل) بووە.

عی���راق لە س���اڵی ( )1978ئەم رۆژنامەیە هەر
بەردەوام بوو.

*رۆژنامەی (الغد)
رۆژنامەیەكی سیاسی رۆژانە بووە بەهەردوو
زمان���ی عەرەبیو توركمانی ل���ە (13ی ئازاری
 )1963ل���ە ش���اری بەغ���داد باڵوكراوەت���ەوە،
خ���اوەن ئیمتیازو سەرنوس���ەرەكەی (ش���اكر
صابر الضابط) بووە.

ڕادیۆو تەلەفزیۆن لە سەردەمی كۆماریی لە عیراقدوای كۆتایهێنان بە سیس���تەمی پادش���ایەتی
لە عیراقو پاش���ان كودەتای حیزبی بەعس بۆ
هاتنەس���ەر دەس���ەاڵت ،ڕادیۆو تەلەفزیۆنیش
بەه���ۆی كاریگەرییەكان���ی پێش���كەتنی خێرای
تەكنەلۆژی���او دامەزراندنی چەندین كۆمپانیای
تایب���ەت بە دامەزراندنو بەرهەمهێنانی ڕادیۆو
تەلەفزیۆن لەس���ەر ئاس���تی جیهان���دا ،حیزبی
بەعس���یش س���ودی لەم پێش���كەوتنە بینیو بۆ
گەیاندن���ی پەیامەكانی���و جێگیركردنی بەرنامە
شۆڤێنیستییەكانی خۆی لە سەرتاپای عیراقدا،
چەن���د وێس���تگەیەكی تەلەفزیۆن���و ڕادی���ۆ لە
عیراقدا دامەزراند.
حیزبی بەعس ڕادی���ۆی بەغدادی بەرفراوانتر
ك���ردو بەرنام���ەی كوردیش بایەخ���ی زیاتری
پێدرا ب���ۆ بڕەودان بە سیاس���ەتی بەعس���یزم
ل���ە ناوچەكانی كوردس���تاندا .ل���ە (1ی ئایاری
 )1970ڕادی���ۆی (صوت الجماهی���ر)ی لەپێناو
بانگەشەكردن بۆ بەرنامە فكریی ،ڕووناكبیری،
پەروەردەییەكان���ی حیزبی بەع���س دامەزراند.
لە س���اڵی ()1980دا ڕادیۆیەك���ی نوێ لەالیەن
بەڕێوەبەرایەتی گش���تی ڕادیۆو تەلەفزیۆنەوە
دامەزرا ئەویش (ڕادیۆی  )FMبوو.
هەروەه���ا لە بواری بایەخدان بە دامەزراندنی
ویس���تگەی تەلەفزیۆنیدا ،حیزبی بەعس دوای
شۆڕش���ی (17ی تەمموزی  ،)1968بایەخێكی
تایبەت���ی ب���ە ب���واری ڕاگەیاندن���ی بیس���تراو،
بین���راو داو چەندی���ن ویس���تگەی تەلەفزیۆنی
بەزمانی عەرەبی دامەزراند كە لۆكاڵی بوونو
هەندێكیان بەرنامەی كوردیشیان گرتبووەخۆ،
دیارترینیان بریتی بوون لە:
-1ویستگەی تەلەفزیۆنی لە پارێزگای بەسرە:
لە س���اڵی ( )1969لە الیەن حیزبی بەعس���ەوە
دام���ەزرا ،گرنگتری���ن پەیام���ی بریت���ی بوو لە
هاندان���ی خەڵ���ك ب���ۆ خۆڕێكخس���تنیان لەناو
حیزبی بەعسدا.
-2ویس���تگەی تەلەفزیۆن���ی ل���ە پارێ���زگای
كەرك���وك :لە س���اڵی ( )1967لە الیەن حیزبی

*رۆژنامەی (النور)
زمانحاڵ���ی پارت���ی دیموكرات���ی كوردس���تانی
عی���راق ب���ووە ،یەكەمی���ن ژمارەی ل���ە (26ی
ئەیلولی  )1968باڵوكراوەتەوەو تا ڕاگەیاندنی
بەیاننام���ەی ئازاری ( )1970ب���ەردەوام بووە،
خاوەن ئیمتیازو سەرپەرشتیارەكەی (عومەر
مستەفاو حیلمی شەریف) بوون.
*رۆژنامەی (الثورة)
زمانحاڵ���ی حیزب���ی بەعس���ی عەرەب���ی
سۆشیالیستی عیراق بووە ،یەكەمین ژمارەی
ل���ە (17ی ئاب���ی )1968ەوە بەسەرپەرش���تی
(كریم شنتاف) باڵوكرایەوە.
*رۆژنامەی (الجمهوریە)
یەكێ���ك بوو لە رۆژنامەكانی حیزبی بەعس���ی
عەرەب���ی سۆشیالیس���تی عی���راق ،یەكەمی���ن
ژم���ارەی ل���ە دوادوای س���اڵی ()1967ەوە
باڵوكرایەوە ،سەرنوس���ەرەكەی (احمد فوزی
عبدالجبار) بوو.
* گۆڤاری (الف باء)
یەكەمی���ن ژم���ارەی ئەم گۆڤ���ارە ل���ە ئایاری
()1968یەوە لەالیەن ئەمیندارێتی گشتی چاپو
باڵوكردنەوەی س���ەربە حكومەت���ی عیراقەوە
باڵوكراوەتەوە.
*رۆژنامەی (طریق الشعب)
زمانحاڵی حیزبی شیوعی عیراق بوو ،یەكەمین
ژمارەی لە (16ی ئەیلولی  )1973باڵوكرایەوە،
سەرنوسەرەكەی (عبدالرزاق الصافی) بووەو
تا پاشەكش���ەی حیزبی ش���یوعی لە حكومەتی
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بەعس���ەوە دامەزراو لە س���اڵی ( )1969بەشی
هەواڵ���ی كوردیش لە تەلەفزیۆنەكەدا كرایەوە.
دواتر لە س���اڵی ( )1974بەش���ە كوردییەكەی
بەرفراوانتر كراو تا س���اڵی ( )1998بەردەوام
ب���وو .ل���ە س���اڵی ()1980دا ئ���ەم تەلەفزیۆن���ە
ب���ە چ���وار زم���ان بەرنامەكانی خ���ۆی پەخش
دەكرد:
بەرنامە كوردییەكان  6كاتژمێر.بەرنامە توركمانییەكان  1كاتژمێر.بەرنامە سریانییەكان نیو كاتژمێربەرنام���ە عەرەبیی���ەكان ك���ە باڵوكردنەوەیهەواڵەكان���و هەندێ بەرنام���ەی جۆراوجۆری
دەگرتەخۆ
 -3ویستگەی تەلەفزیۆنی لە پارێزگای موسڵ:
لە س���اڵی ( )1968لە ش���اری موسڵ دامەزرا،
گرنگترین ئەركی بڕەودان بوو بە سیاس���ەتی
بەعس���یزمو تەعریبكردن���ی زمان���و كلتوری���ی
ك���وردو كەمینەكانیتری دانیش���تووی ش���اری
موسڵ.
 -4ویستگەی تەلەفزیۆنی لە پارێزگای میسان:
لە ساڵی ( )1974لە ش���ارۆچكەی (عەمارە)ی
ناوەندی پارێزگای میسان دامەزرا.
 -5ویس���تگەی تەلەفزیۆن���ی ل���ە پارێ���زگای
موسەننا :لە ساڵی ( )1975دامەزرا.
 -6ویس���تگەی تەلەفزیۆن���ی ل���ە ناوچ���ەی
حەدیس���ە :لە ساڵی ( )1979دامەزراو پەخشی
بەرنامەكانی پارێزگای ئەنباریشی دەگرتەوە.
زۆرین���ەی ئ���ەم وێس���تگە ل���ە تەلەفزیۆنیان���ە
چەندین ئەركی گرنگیان گرتبووە ئەس���تۆ كە
بریتی بوون لە:
-1بایەخدانو باڵوكردنەوەی بیری بەعس���یزم
لەناو دانیشتواندا.
-2بانگەش���ەكردن ب���ۆ كارو چاالكییەكان���ی
حیزبی بەعس لە عیراقدا.
-3پەروەردەكردن���ی خەڵ���ك ب���ە گیان���ی
دژایەتیكردن���ی واڵتان���ی ئەمریكا ،ئیس���رائیلو
ئیران.
-4تەرخانكردن���ی بەرنام���ەی جۆراوج���ۆر بۆ
پەیداكردنی ئینتیما بۆ حیزبی بەعس���و سەدام
حسێن.
بەش���ێكی زۆری ئ���ەم وێس���تگە تەلەفزیۆنیانە

ت���ا ڕووخانی ڕژێمی بەعس لە (9ی نیس���انی
 )2003بەردەوام بوون.
*قۆناغ���ی شەش���ەم :رۆژنامەوانی���ی عەرەب���ی دوای
كەوتنی بتی دیكتاتۆر لە 9ی نیسانی 2003
دوای كەوتن���ی بتی دیكتاتۆر لە (9ی نیس���انی
)2003و هاتنەئ���ارای ئازادییەك���ی بەرفراوان
لە ناوچەكانی ناوەڕاس���تو خ���وارووی عیراق،
زۆرینەی نەتەوەو كەمینەكان ،پارتو ڕێكخراوە
سیاسییە عەرەبەكانی عیراق بۆ كاریگەریدانان
لەس���ەر ڕایگش���تی عیراق���و ئاگاداركردنەوەی
خەڵك لە پەیڕەو و پڕۆگرامو سیاسەتەكانیان،
چەندی���ن رۆژنام���ەی حیزبی���و جەماوەریی���و
س���ەربەخۆ ،رادی���ۆی هەمەج���ۆر ل���ە عیراقدا
هاتنەئارا.
بەپێ���ی ڕاپۆرت���ی فیدراس���یۆنی نێودەوڵەت���ی
رۆژنامەنوسان بۆ هەڵسەنگاندنی بارودۆخی
ڕاگەیان���دن دوای ڕووخانی ڕژێمی بەعس لە
عی���راق ،نزیكەی ( )80ویس���تگەی ڕادیۆ)21( ،
ویستگەو كەناڵی تەلەفزیۆنی لۆكاڵیو ئاسمانیو
( )148رۆژنامەو گۆڤار دەستیان باڵوكردنەوە
كرد .بەشێوەیەكی گشتی ڕاگەیاندنی عەرەبی
دوای ڕووخاندن���ی ڕژێمی بەع���س لە عیراقدا
دابەش دەبن بەسەر چەند ئاراستەیەكدا:
-1میدیا (رۆژنامە ،ڕادیۆ ،تەلەفزیۆن ،ئینتەرنێت)
ی حیزبە نەتەوەییەكان كە گرنگترینیان بریتین
لە (جریدە التأخی ،العدالە ،االتحاد ،بغداد ،گریق
الشعب ،الدعوە)...و چەندین كەناڵیتر كە پتر لە
هەوڵی كێش���كردنی ڕایگشتی خەڵكدا بوون بۆ
ئاراستە حیزبییەكانیان.
-2رۆژنام���ەو كەناڵەكانیت���ری ئ���ەو ناوەن���دە
ڕاگەیاندنان���ەی كە بە پش���كی چەند كەس���ێك
یاخ���ود هەن���دێ الیەن���ی عیراق���ی ل���ە عیراقدا
دەردەچن وەك رۆژنامەكانی( :الحیاه ،الشرق
االوسط ،الزمان.)...
-3رۆژنامە ئەهلیو جەماوەرییەكان كە لە پێناو
بایەخدان بە چەمكەكان���ی دیموكراتیزەكردن،
كۆمەڵ���ی مەدەنی���و پێكەوەژیانو هۆش���یاریی
هەمەجۆردا دەردەچن.
لەكاتێكدا هەواڵی نوێی گۆڕانكارییەكانی عیراق
ببووە هەواڵی س���ەرەكی زۆرینەی ئاژانس���و
ژمارە  24-23زستانی 2011
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دەزگا رۆژنامەوانییەكانی جیهانو مەودایەكی
ئازادی���ی بەرفراوانیش بۆ هاتنەئارای چەندین
كەناڵ���ی ئاس���مانیو لۆكاڵی ،ئاژانس���ی هەواڵ،
س���ایتی ئینتەرنێتی ،ڕۆژنامەو رادیۆ دروست
بب���وو ،زۆر الیەن���ی سیاس���ی ئ���ەم هەلەی���ان
قۆس���تەوەو بەم چەشنە بوارەكانی ڕاگەیاندن
بەشێوەیەكی خێرا گەشەی كرد.
*گرنكترین خەس���ڵەتەكانی رۆژنامەوانی عەرەبی لە
دوای كەوتنی بتی دیكتاتۆر بریتین لە:
-1پەڕین���ەوە ل���ە قۆناغ���ی رۆژنامەوان���ی
دیكتاتۆری���ی ( )2003-1963ب���ۆ قۆناغ���ی
رۆژنامەوانی بێسانسۆر.
پەیدابوون���ی پاش���اگەردانی ل���ە ب���واری
رۆژنامەوانی���و نەبوون���ی هیچ ج���ۆرە ئیتیكو
یاسایەك بۆ ڕێكخستنی رۆژنامەوانی.
-2الیەن���ە سیاس���ییە ئۆپۆزس���یۆنەكان ك���ە
ت���ازە هاتبوونە سەردەس���ەاڵت ،لە س���ەرجەم
بوارەكانی راگەیاندندا بوونە خاوەنی زمانحاڵی
خۆیان.
-3ملمالنێی فكریی تادەگاتە تەش���هیرو یەكتر
تۆمەتباركردن لە ن���او كەناڵەكانی راگەیاندندا
ڕەنگدانەوەی سەرەكی هەبوو.
تی���رۆری
دی���اردەی
-4زیادبوون���ی
رۆژنامەنوس���ان ،هەواڵنێرانی عیراقیو جیهانی
بەجۆرێك كە بەپێی ئامارەكانی ڕێكخراوەكانی
تایب���ەت ب���ە رۆژنامەنوس���ان ،عی���راق ب���ووە
مەترسیدارترین ناوچە بۆ رۆژنامەنوسان.
-5هاتنەئارای رۆژنامەوانی سەربەخۆ ،ئەهلیو
كەرت���ی تایب���ەت ب���ۆ بەرزكردنەوەی ئاس���تی
هۆشیاریی ،بانگەشەی سیاسی ناڕاستەوخۆو
گوێزانەوەی هەواڵو مەسەلەكانی پەیوەندیدار
بە عیراق بۆ ناوەوەو دەرەوە.
* دیارتری���ن كەناڵ���ە ئاس���مانییە عەرەبییەكان���ی
عیراق
ئ���ەو كەناڵ���ە ئاس���مانییە تەلەفزیۆنیانی دوای
ڕووخان���ی ڕژێمی بەعس پەیداب���وون ،بریتی
بوون لە:
گرنگتری���ن ئەو كەناڵە تەلەفزیۆنیانەی لەدوای
كەوتنی بتی دیكتاتۆر لە (9ی نیس���انی )2003
ەوە لە عیراق هاتنەئارا ،بریتی بوون لە:
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* كەناڵی (الفیحاء)
كەناڵێكی ئاسمانی عیراقییە تایبەتە بە هەواڵو
مەسەلەكانی پەیوەندیدار بە گۆڕانكارییەكانی
عیراق ،خاوەنی گوتارێكی سیاسیانەیە.
ماڵپەڕی ئینتەرنێت ()www.alfayhaa.tvئیمەیڵی ئینتەرنێت ()info@ alfayhaa.tv*كەناڵی (الحرە)
كەناڵێكی ئاسمانی عیراقییە بە زمانی عەرەبی
بەرنامەكانی پەخش دەكات ،تەوەرەی سەرەكی
كاركردنی بریتییە لە مەس���ەلە سیاس���ییەكانی
عیراق���و خۆرهەاڵت���ی ناوەڕاس���ت ،لەالی���ەن
دامەزراوەی تۆڕی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بۆ
پەیوەندی (Middle East Broadcasting
)Networksەوە ك���ە دامەزراوەیەك���ی
نابازرگانییە هاریكاریی دەكرێت.
 ماڵپ���ەڕی ئینتەرنێ���ت (www.alhurra.)com
ئیمەیڵ���ی ئینتەرنێ���ت (@comments)alhurra.com
تەلەف���ۆن
لەڕێگ���ەی
پەیوەن���دیفاك���س
()0096417038529000
()0096417038529002
*كەناڵی (فورات)
كەناڵێكی ئاسمانی عیراقییەو دوای ڕووخانی
س���ەدام حس���ێن ل���ە ()2003دا بنی���ات نراوە،
خاوەن���ی پەیامێك���ی سیاس���ییەو زۆرین���ەی
بەرنامەكانی تەرخانە بۆ بوارە سیاس���ییەكان.
چەندین بەرنام���ەی هەمەجۆری وەك ئایینی،
رۆش���نبیری ،كۆمەاڵیەتی ،ئابوریو وەرزش���ی
هەی���ە ،لەژێ���ر دروش���می (رەس���ەنایەتیو
دادپەوەری)دا كار دەكات.
 ماڵپ���ەڕی ئینتەرنێ���ت (www.alforattv.)net
ئیمەیڵ���ی ئینتەرنێ���ت (info@alforattv.)com
*كەناڵی (السومریة)
كەناڵێك���ی ئاس���مانی تایب���ەت ب���ە مەس���ەلە

بەركوڵێكی مێژووی...

سیاس���ییەكانی عیراق���ە ،ل���ە س���اڵی ()2004دا
بەش���ێوەیەكی كاتی لە (بەی���روت) دامەزراوە،
ل���ە كاركردنی���دا بای���ەخ ب���ە یەكپارچەی���ی
عی���راق ،هاونیش���تیمانی ل���ە عیراقو مەس���ەلە
سیاس���یو ئایینیی���ەكان دەدات .ب���ە یارمەت���ی
كۆمپانی���ای ( )Jump TVتوانویەتی بەرنامە
تەلەفزیۆنییەكانی پەرە پێبدات.
 ماڵپەڕی ئینتەرنێ���ت (www.Alsumaria.)tv

*رۆژنامەی (العراق الیوم):
رۆژنامەیەكی سیاسیو ڕۆشنبیریی سەربەخۆیە
لە ش���اری بەغداد دەردەچێت( ،ئەسرا شاكر)
سەرنوسەرو (مس���ار عەبدولموحسین رازی)
سكرتێری نوسینییەتی.
ئیمەیڵwww.iraqalyoum.net :سایتی ئەلیكترۆنی@iraqalyoum2006 :yahoo.com
-ژمارەی تەلەفۆن07901358495 :

*كەناڵی (االشورية)
كەناڵێكی سیاس���ی تایبەت بە مەسەلەو دۆزی
ئاش���ورییەكانە لە عیراق���دا ،هەڵگری پەیامێكی
سیاس���ییەو داكۆك���ی لە مافەكانی ئاش���ورییو
بوژاندنەوەی كلتورو رۆش���نبیریان لە عیراقدا
دەكات،
 ماڵپەڕی ئینتەرنێت ()www.ashurtv.orgدیارتری���ن رۆژنامەكان���ی دوای ڕووخان���یڕژێمی بەعس بریتین لە:
*رۆژنامەی (العشتار):
رۆژنامەیەك���ی سیاس���ی و ڕووناكبی���ری
هەفتانەیە( ،مەنسور ئەلكەنعان) سەرنوسەرو
(باس���م حس���ێن) بەڕێوەب���ەری نوس���ینییەتی.
یەكێك���ە ل���ەو رۆژنام���ە لیبرااڵنەی ل���ە دوای
ڕووخانی ڕژێمی سەدامەوە لە شاری بەسرە
دەردەچێت.
ئیمەی���ڵinfo@alasharnewspaper. :com
www.
ئەلیكترۆن���ی:
س���ایتیalasharnewspaper.com
-ژمارەی تەلەفۆن0096440614863 :

*رۆژنامەی (المدی):
رۆژنامەیەكی سیاسیو رۆشنبیرییە ،یەكەمین
ژم���ارەی لە دوای ڕووخانی ڕژێمی عیراقەوە
ل���ە (5ی ئاب���ی )2003ەوە دەرچووە( ،فەخری
كەریم) س���ەرۆكی ئەنجومەنو سەرنوس���ەرو
(عەبدولزوه���رە زەك���ی) بەڕێوەب���ەری
نوسینییەتی.
 ئیمە ی���ڵ f a k h r i _ k a r e e m @ :almadapaper.com
سایتی ئەلیكترۆنیwww. almadapaper. :com

*رۆژنامەی (السیادة):
رۆژنامەیەك���ی سیاس���ی رۆژانەیە لە ش���اری
بەغداد دەردەچێت( ،س���ەعد عاسم ئەلجەنابی)
سەرنوسەرییەتی.
ئیمەیڵalssiyada_np@yahoo.com :س���ایتی ئەلیكترۆنیwww. Alssiyada. :com
-ژمارەی تەلەفۆن7186508-7192804 :

*رۆژنامەی (صوت االهالی):
رۆژنامەیەكی سیاس���یو رۆشنبیرییە لەالیەن
حیزب���ی نیش���تیمانی دیموكراتیی���ەوە لە دوای
ڕووخان���ی ڕژێم���ی عیراقەوە ش���اری بەغداد
دەردەچێت.
ئیمەیڵyahoo.com@al_ahali2004 :س���ایتی ئەلیكترۆن���یwww.sawtalahali.:com
ژمارەی تەلەفۆن5373269-5372085:*رۆژنامەی (الصوت االخر):
رۆژنامەیەك���ی سیاس���ی ،رۆش���نبیریو
كۆمەاڵیەتییە لە ش���اری هەولێ���ر دەردەچێت،
(ماجد دەباغ) سەرنوسەرو (سوبحی سالەییو
عەبدولرەحم���ان پاش���ا) س���كرتێری نوس���ینی
رۆژنامەكەن.
ئیمەی���ڵmajid_noraldin@yahoo. :com
سایتی ئەلیكترۆنیwww.sotakhr.com :ژمارەی تەلەفۆن2262037 :ژمارە  24-23زستانی 2011
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*رۆژنامەی (االتجاە االخر):
هەفتەنامەیەكی سیاسی سەربەخۆیە لەالیەن
دامەزراوەی (االتجاە االخر) بۆ رۆژنامەوانیو
باڵوكردن���ەوە دەردەچێ���ت ،ئ���ەم دەزگای���ە لە
س���اڵی ( )2000ل���ە هۆڵەندا لەالیەن (مش���عان
الجبوری)ی���ەوە دام���ەزراو دوای ڕووخان���ی
ڕژێمی بەعس���یش بووەیەكێك ل���ە هەفتەنامە
سیاسییە بەهێزەكانی بواری رۆژنامەوانی لە
عیراق.
(مش���عان الجب���وری) س���ەرۆكی ئەنجوم���ەن،
(یزن المش���عان) سەرنوسەرو (روعە االسگە)
جێگری سەرنوسەریی هەفتەنامەكەیە.
ئیمەیڵmj_group@hotmail.com :سایتی ئەلیكترۆنیwww.alitjahalakhar. :com
ژمارەی تەلەفۆن0096417763334 :دیارترین ڕادیۆكانی دوای ڕووخانی ڕژێمیبەعس بریتین لە:
*رادیۆی (الحریة)
دەنگ���ی یەكێت���ی نیش���تیمانی كوردس���تانە لە
بەغداد ،لە (27ی نیس���انی  )2003دامەزراوەو
سەربە مەكتەبی ناوەندی ڕاگەیاندنی (ی.ن.ك)
ە ،ناوەندی كاركردنی لە ش���اری بەغدادو پتر
ڕادیۆیەك���ی سیاس���یو ڕووناكبیریی���ە( ،ئەیاد
رەسوڵ) سەرپەرشتی دەكات.
ئیمەیڵayadrasul@yahoo.com:سایتی ئەلیكترۆنیwww.hurriya.com :*رادیۆی (المربد)
ڕادیۆیەك���ی سیاس���ی ،رۆش���نبیرییو موزیكی
هەمەڕەنگ���ە ،لە ش���اری بەغ���داد بەرنامەكانی
خۆی پەخش دەكات.
ژم���ارەی تەلەف���ۆن-617242-614772 :620114
س���ایتی ئەلیكترۆن���یwww.almirbad. :com
*ڕادیۆی (صوت العراق):
ڕادیۆیەكی سیاسیو رۆش���نبیری هەمەڕەنگە،
لە ( )2003/7/15لە شاری بەغداد دامەزراوەو
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بەرنامەكان���ی بەه���ەردوو زمان���ی عەرەبی���و
ئینگلیزی پەخش دەكات.
ئیمەیڵwww.voiraq.com :س���ایتی ئەلیكترۆن���یwebmaster@ :voiraq.com
*ڕادیۆی (العراق الحر)
ڕادیۆیەك���ی تایب���ەت بە بارودۆخی سیاس���ی
عیراق���ەو بایەخ ب���ە دی���دە رۆژنامەوانییەكانی
جیه���ان ب���ۆ عی���راق دەدات ،س���ەرەڕای
پێشكەشكردنی چەندین دۆسییەی پەیوەندیدار
بە مەس���ەلەكانی عی���راق چەن���د بەرنامەیەكی
هەمەڕەنگیش���ی هەی���ە ،بەرنامەكانی خۆی لە
شاری بەغدادەوە پەخش دەكات.
ژمارەی تەلەفۆن009647704425770 :ئیمەیڵiraq@rfer.org :سایتی ئەلیكترۆنیwww.iraqhurr.org :*رادیۆی (البالد)
رادیۆیەك���ی هەواڵیانەی تایبەت بە بارودۆخی
سیاس���ی عیراقە ،ل���ەدوای ڕووخان���ی رژێمی
بەعسەوە ڕاس���تەوخۆ بەرنامەكانی لە شاری
بەغدادەوە پەخش دەكات.
ژم���ارەی تەلەف���ۆن-00964015418861 :00964015418827-00964015418840
ئیمەیڵalbilad@albilad.org :سایتی ئەلیكترۆنیwww.albilad.org:*رادیۆی (الناس)
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كورتەیەكی مێژووی ئێزگەی رادیۆو
تەلەفزیۆن و كەناڵە ئاسمانییە كوردییەكان
بەهادین ئەحمەد*

* دەسپێك:
مێژوونووس���ان
لەراس���تیدا
و نووس���ەرانی ك���ورد ل���ە م���اوەی
س���ااڵنی رابردوودا زیات���ر بایەخیان
مێ���ژووی
بەنووس���ینەوەی
رۆژنامەنووس���یی ك���وردی داوە و
كەمتر خۆیان لەقەرەی نووسینەوەی
مێ���ژووی ئێزگ���ە و تەلەفزی���ۆن و
مێژووی رۆژنامەنووسیی ئەلكترۆنی
ك���وردی داوە ،هەرچەن���دە هەن���دێ
بابەت بە شێوەی پەڕاگەندە و البەال
نووس���راوە ب���ە ش���ێوەی كەموكوڕ
و نات���ەواو و بەش���ی (جزئ���ی) نەك
گشتگیر و هەمەالیەنە؟!
بۆی���ە دەمێ���ك ب���وو خولی���ا و
تام���ەزرۆی ئەوەب���ووم ،ك���ە بابەت
ی���ان كتێبێك���ی س���ەربەخۆم ب���ە
زمان���ی ك���وردی دەس���تبكەوێت ،كە
س���ەرجەم مێ���ژووی ئێزگ���ە( )1و
تەلەفزیۆنە كوردییە ئاس���مانییەكانی
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لەخۆگرتبێ���ت ،تاوەكو بتوانیت وەكو
سەرچاوەیەكی زانستی باوەڕپێكراو
س���وودی ل���ێ وەربگری���ت ی���ان ل���ە
زانك���ۆ و پەیمانگاكان���دا بخوێندرێت
و بە خوێندكارانی بواری راگەیاندن
بووترێت���ەوە ،ب���ەاڵم ئ���ەوەم چن���گ
نەك���ەوت ،بۆیە خ���ۆم كەوتمە بیری
س���ۆراغ وكۆكردنەوەی سەرچاوە و
بابەتی جیاجیا ،لێرە و لەوێ و گەڕان
بەدوای پێگە ئەلكترۆنە كوردییەكان
و كەم���وزۆر ئەنجامدان���ی دی���دار و
چاوپێكەوت���ن لەگ���ەڵ بەرێوەب���ەر و
هەڵس���وڕاوانی كەناڵ���ە ئاس���مانییە
كوردییەكان���دا ،تاوەكو س���ەرەنجام
بەخۆش���حاڵییەوە ئ���ەم بابەت���ەی لێ
بەرهەمهات.
هی���وادارم خوێنەران���ی كورد بە
گش���تی وخوێن���دكاران و توێژەرانی
ك���ورد بەتایبەت���ی لێ س���وودمەند و
بەهرەمەند بن.

كورتەیەكی مێژووی...

* كورتەیەكی مێژووی ئێزگە كوردییەكان:
ب���ەم ش���ێوەیەی الی خ���وارەوە ن���او و
مێ���ژووی ئێزگ���ە كوردیی���ەكان ب���ە ش���ێوەی
ریزبەندی دەخەینەروو:
یەكەم /بەشی كوردی لە ئێزگەی بەغداد:
ئێزگەی بەغداد یەكەمین ئێزگەیە ،لە عیراق
لە رۆژی ( )1936/7/1دامەزراوە ،س���ەرەتا بە
( )3كارمەند (بێژەرێك و بەرێوەبەری ستۆدیۆ
و ئەندازیار)ێك دەستی بە پەخش كردووە ،كە
رۆژانە تەنیا ( )3كاتژمێر پەخشی كردووە(.)2
سەرەتای راگەیاندنی بیستراوی كوردی لە
كردنەوەی بەشی كوردی ئێزگەی بەغدادەوە
دەس���تپێدەكات ،كە ل���ە ڕۆژی 1939/11/19دا
دەس���تی ب���ەكار ك���ردووە ،یەكەمی���ن بێژەری
كورد و بێژەر و بەرێوەبەری بەش���ی كوردی
ئ���ەم ڕادیۆی���ە (كامی���ل كاكەمین) ب���وو ،كە لە
( )1939/11/19وە تاوەك���و (هاوین���ی )1958
لەم ئێزگەیەدا كاری كردووە .دواتر (عبدالقادر
قەزاز) بۆ ماوەی ( )3ساڵ بەڕێوەبەری رادیۆ
ب���ووە و لە س���اڵی ( )1944بەرێ���زان ئیبراهیم
ئەحمەد و ڕەش���ید نەجیب و ئەنوەر س���ائیب
لەم ڕادیۆیەدا كاریان كردووە.
لە پاش (كامی���ل كاكەمین)یش هەریەكە لە
(عبدالقادر قەزاز ،عادل عیرفان ،ش���ێخ حسێن
قەرەداغی ،شێخ رەئووفی كەریم بەگ ،كەریم
سەعید بەگی زانستی و رەفیق چاالك و...هتد)
لە ماوەی جیاوازدا لەو ئێزگە كاری بێژەریان
كردووە.
سەبارەت بە كار و بەرهەمی هونەرمەندان
ل���ەم ئێزگەی���ەدا ،هونەرمەند (عەل���ی مەردان)
یەك���ەم كەس بوو ،كە لە س���ەرەتای چلەكاندا
گۆران���ی ل���ەم ئێزگەی���ەدا چڕی���وە و پاش���ان
(حەسەن جەزراوی) و دواتریش (لەیال عەزیز
و فەوزیە محمد و نەسرین شێروان و مەریەم
خان)یش گۆرانیان ب���ۆ ئەم ڕادیۆیە وتووە و
دەنگی���ان تۆماركراوە .لە س���ااڵنی پەنجاكاندا
(ش���ەماڵ س���ائیب و محەمەد عارف جەزیری
و باك���ووری و ڕەس���وڵ گ���ەردی و هەردوو
خوشك ئەس���مەر و نازدار فەرهاد) گۆرانیان
ل���ەم ئێزگەی���ەدا تۆمارك���ردووە ،ل���ە س���ااڵنی

شەستەكانیش���دا هونەرمەن���دان (حەس���ەن
زی���رەك و تای���ەر تۆفیق و س���ێوە و محەمەد
عارف جەزراوی و كاوێس ئاغا و مەال كەریم
و س���ەید عەلی ئەس���غەری كوردس���تانی( )3و
گوڵبەهار و عیس���ا ب���ەرواری و كەریم كابان
و دی�ل�ان و زاهی���ر محم���د كۆی���ی و پیرگ���رو
شەنگاری و خەلیل ئاكرەیی و ئیبراهیم حسن
بامەڕن���ی و ئەحمەد خلیل و بەش���ار زاخۆیی
و س���ەعید سەناتی و محەمەد قەدری و فوئاد
ئەحمەد و فەخری بامەڕنی و عوس���مان عەلی
ش���ارباژێڕی و خەلی���ل هەمەوەندی و عومەر
ڕەزا و جەمال جەالل و...چەندین هونەرمەندی
ت���ر) گۆرانیان ل���ەم ڕادیۆیە تۆم���ار كردووە.
هەروەها لەسااڵنی حەفتاكاندا (محەمەد شێخۆ
و مەحموود عەزیز ش���اكیر و عایشەش���ان و
س���ەمیر زاخۆیی و عەبدوڵاڵ زێڕین و س���ابر
عەبدولڕحم���ان و خەلی���ل وەن���دی و جەعفەر
حەس���ەن و ق���ادر داود و كەم���ال ئاكرەیی و
غانم محەمەد سیتۆ و ساڵح ئامێدی و محەمەد
تەی���ب تاهیر و ناس���ری ڕەزازی و مەزهەری
خالقی و نادر س���پینداری بەرگارەیی و خەلیل
باك���ۆزی و یوس���ف عەب���ۆ خورتا و س���ەاڵح
داودە و...چەندین گۆرانی بێژی تر) گۆرانیان
وتووە.
هەروەه���ا ل���ە س���اڵی پەنجاكان���دا ئ���ەم
كەس���انە وەك���و بێژەر و وەرگێ���ڕ و ئامادە و
پێشەكەش���كاری بەرنامە ،لەم ڕادیۆیە كاریان
ك���ردووە (تۆفی���ق وەهب���ی ،ڕەفی���ق حیلم���ی،
عالئەدینی سەجادی ،شێخ محەمەد خاڵە كریم،
عادل عیرفان ،ش���ێخ حس���ێن قەرەداغی ،شێخ
حەس���ەن ش���ێخ حەمە مارف ،كەریم س���ەعید
زانس���تی ،ئەحم���ەد مەحموود دەن���گ گەورە،
عەبدولحەمید ئەتروش���ی ،ص���ادق بەهائەدین
ئامێدی ،شەهید ئەنوەر مایی ،محەمەد قزڵجی،
ڕەمزی قەزاز ،جەمال بابان ،ئەبو زەید مستەفا
سندی ،ڕەفیق چاالك).
ل���ە س���اڵی  ،1951ڕەفی���ق چ���االك تیپێكی
تەمس���یلی ل���ە ڕادی���ۆدا دروس���تكردبوو ك���ە
ئەندامەكان���ی پێكهاتب���وون ل���ە (ئەحمەد الوە،
ئەحم���ەد مەحم���وود دەن���گ گ���ەورە و نوری
عەنب���ەر) ئ���ەم تیپە تا س���اڵی  1955بەردەوام
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بوو.
ئ���ەم ئێزگەی���ە ل���ە رووی كارگێڕیی���ەوە
بەشێك بووە لە بەڕێوەبەرایەتی ئاراستەكردن
(پروپاگەندە) و ئێزگەكانی سەر بە وەزارەتی
ناوخۆ بووە و گۆڤارێكی مانگانەی سیاسی و
رۆش���نبیری بە ناوی ئێرە بەغدایە (هنا بغداد)
بە هەردوو زمانی عەرەبی و كوردی لە نێوان
سااڵنی ( )1958-1950دەركردووە ،كە زیاتر
لە ( )160ژمارەی لێ دەرچووە .مانگانە خشتە
(تیلیتێكست)ی هەواڵ و بەرنامەكانی ئێزگەكەی
بە عەرەبی و كوردی باڵوكردۆتەوە.
دووەم /بەشی كوردی لە ئێزگەی یەریڤان :
بۆ یەكەمجار بەش���ی كوردی لەم ئێزگەیە
لە شاری یەریڤانی پایتەختی ئەرمینیا لە ساڵی
 1943بە زمانی كوردی شێوە زاری كرمانجی
سەروو دامەزراوە ،سەرەتا (جاسمی جەلیل)
و دواتریش لە شەستەكاندا (خەلیل مرادۆڤ)
بەرێوەب���ەری بوو .پاش���ان لە نێوان س���ااڵنی
 )1995 – 1981( 1981ئەحم���ەد وس���وییان
بەڕێوەب���ەر ب���ووە .دواتر لە س���اڵی  1996تا
س���اڵی ( 2005كەرەمی س���ەیاد) بەڕێوەبەری
ئەم ڕادیۆیە بووە.
لە 1955 /12 /15دا جارێكی دیكە بەش���ی
كوردی لە ڕادیۆی یەریڤان دەستی بەكار كرد،
لە سەرەتادا ماوەی پەخشەكەی ( )15خولەك
ب���وو ،دواتر ل���ە س���ەردەمی (خرۆش���ۆف)ی
س���ەرۆكی ئەوكاتەی یەكێتی سۆڤێتی پێشوو،
ماوەی پەخش���ەكەی ب���وو بە (نی���و كاتژمێر)
و لە س���اڵی 1961وە تا س���اڵی  1991ماوەی
پەخشەكە بوو بە دوو كاتژمێر ،بەاڵم لە ساڵی
1991وە تا س���اڵی  2001لەب���ەر خراپی باری
دارایی پەخش���ی ئەم ڕادیۆیە ڕاوەس���تا ،بەاڵم
ب���ە هۆی ه���ەوڵ و لێبڕانی (كەرەمی س���ەیاد)
جارێكی دیكە لە هاوینی 2001دا پەخشی ئەم
ئێزگەیە كەوتەوە كار و تا ئێستاش بەردەوامە
و ماوەی پەخش���ەكەی ل���ە ڕۆژێكدا تەنیا (نیو
كاتژمێرە).
لە س���ااڵنی پەنج���ا و شەس���ت و حەفتا و
هەش���تاكاندا زیاتر لە  30كارمەند لەم ڕادیۆیە
كاری���ان دەك���رد ،ب���ەاڵم پ���اش هەڵوەش���انی
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یەكێت���ی س���ۆڤیەت زۆرب���ەی كارمەندەكان���ی
بەش���ی كوردی ل���ە ڕادیۆی یەریڤ���ان وازیان
ل���ە كارەكانی خۆیان هێنا و بەرەو ئەوروپا و
ئوس���تورالیا كۆچیان كرد ،هەر بۆیە لە ساڵی
1991وە تاك���و ئەمڕۆ تەنیا كەرەمی صەیاد و
كوڕەكەی تیتالی كەرەم و هەروەها كچەكەی
لەی�ل�ا ك���ەرەم و گوڵی���زاری مەم���ێ و می���ری
مێردیان لەم ڕادیۆیە كار دەكەن.
سێیەم /بەشی كوردی لە ئێزگەی بەیروت (لوبنان):
بەشێك بوو لە ڕادیۆی فەرمی لوبنان ،كە
لە ڕۆژی  1941/3/5پەخش���ی بەشی كوردی
لە ڕادیۆی لوبنان دەس���تی پێكرد .ماوەی ئەم
بەش���ە تەنی���ا دوو كاتژمێر بوو ،ل���ە ئێوارەی
ڕۆژەكان���ی (چوارش���ەممە و هەینی) لەم دوو
كاتژمێ���رەدا گۆرانی ه���ەواڵ و وتار بە زمانی
كوردی پەخش دەكران ،تا ڕادەیەك كوردانی
لوبنان و سوریا سوودیان لێ دەبینی.
ئەم ڕادیۆیە بۆ ماوەی دوو ساڵ بەردەوام
ب���وو ،هەندێ���ك ل���ە كارمەندەكانی ئەم بەش���ە
پێكهاتب���وون ل���ە (د .كام���ەران بەدرخان و د.
نورالدین زازا).
چوارەم  /بەش���ی كوردی لە ئێزگەی ڕۆژهەاڵتی نزیك
لە فەلەستین (یافا):
ئێزگ���ەی ڕۆژهەاڵت���ی نزی���ك ل���ە ش���اری
یافای فەلەس���تین لە س���ااڵنی جەنگی دووەمی
جیهانیەوە كەوتبوویەكار ،ئەم ڕادیۆیە سەر بە
دەسەاڵتی ئینگلیز بوو كە لە بەهاری 1942دا
دامەزرابوو و تایب���ەت كرابوو بە پرۆپاگەندە
دژی دەسەاڵتی نازی و هیتلەر ،لە سەرەتاوە
ئ���ەم ڕادیۆی���ە ب���ە تەنیا بە زمان���ی عەرەبی و
ئینگلیزی بوو ،بەاڵم لە س���اڵی 1943دا بەشی
ك���وردی ل���ەو ئێزگەیە كرایەوە ،كە بەش���ەودا
كاتژمێرێ���ك و بەڕۆژیش���دا ی���ەك كاتژمێ���ر
بەرنامەی بە كوردی هەب���وو ،بەرنامەكانیش
بریتی���ی بوون ل���ە گۆرانی كوردی و هەواڵ و
گوتاری سیاس���ی ،گۆرانیەكان���ی ئەم ئێزگەیە
بریتی���ی بوو لە (دەم���ی ڕاپەڕین و گوڵە گەنم
و گوڵ���ی خوێناوی) ڕەفی���ق چاالك و چەندین
گۆرانی حەسەن زیرەك و حەسەن جەزراوی

كورتەیەكی مێژووی...

و مریەم خان ،هەروەها هونەرمەندی ناوداری
عەرەبی (محمد عبدالوهاب) زۆر سروودی بۆ
ئەم ئێزگەیە داناوە.
كارمەندەكانیشی بریتیی بوون لە شاعیری
ناودار (گۆران) و (ڕەفیق چاالك) تا ش���وباتی
 1945و ڕەم���زی قەزاز و ڕەوف كەریم بەگ،
ش���ایانی باسە ئەم ڕادیۆیە تا ئەیلوولی 1945
بەردەوام بوو.
پێنجەم  /ئێزگەی كوردستانی كۆماری مهاباد :
ئەم ئێزگەیە رادیۆی رەس���میی حكومەتی
كۆم���اری مهاباد بووە ،بە پێش���ەوایەتی قازی
محەم���ەد رۆژی 10ی بانەم���ەڕی  1325ی
هەتاوی (واتە :ساڵی  )1946لە شاری مهابادی
كوردستانی رۆژهەاڵت وەكو یەكەمین ئێزگەی
حكوومەتێك���ی كوردی دامەزراوە و دەس���تی
بەپەخش كردووە.
ئێزگەی ناوبراو لەگەڵ سینەمایەكی گەڕۆك
و چاپخانەیەكدا لە الیەن یەكێتیی س���ۆڤێتەوە
وەكو دیاری پێشكەش���ی كۆماری كوردستان
كراوە ،لە رووی كارگێڕییەوە ئێزگەكە سەر بە
وەزارەتی تەبلیغات (راگەیاندن)ی حكوومەتی
كۆم���اری مهاب���اد ب���ووە ،عەلی خوس���رەوی
جێگری وەزیری تەبلیغات بەرێوەبری ئێزگەكە
بووە و هەریەكە لە (عەلی گەالوێژ و رەحیمی
قازی) وەكو بێژەر كاریان تێداكردووە.
ئێزگەك���ە لە م���اوەی حوكمڕان���ی كۆماری
مهاباد و تەمەنی كورتی یانزە مانگیدا ،رۆژانە
 6كاتژمێر بە زمانی كوردی پەخشی هەواڵ و
بەرنامەكان���ی كردووە .هەواڵ و چاالكییەكانی
كۆماری مهاباد و دامودەزگاكانی و سیاسەت
و بی���ر وبۆچوونی ئەو حكوومەتەی لەس���ەر
رووداو و باب���ەت و گۆرانكارییەكان���ی
ناوچەك���ەی ب���ە جەم���اوەری كوردس���تانی
رۆژهەاڵت و دەرەوەی���دا راگەیاندووە .لەگەڵ
روخانی كۆماری مهاباددا ئەویش داخراوە و
دەنگی نەماوە.
شەش���ەم  /بەشی كوردی لە ئێزگەی دەنگی عەرەب لە
قاهیرە:
بەش���ی ك���وردی ل���ە ڕادی���ۆی قاهی���رە لە

( )1957/6/1كەوتۆت���ە كار ،ماوەی كاركردنی
ل���ە ڕۆژێك���دا تەنی���ا ی���ەك كاتژمێ���ر ب���ووە،
بارەگاك���ەی لە ش���ەقامی (ش���ەریف) بووە لە
قاهیرە ،ئەم ڕادیۆیە بەش���ێك بوو لە ڕادیۆی
(اذاع���ة الجمهوریة العربی���ة المتحدة  -البرامج
الموجه���ة) ك���ە بەڕاس���پاردەی س���ەرۆكی
ئەوكاتەی میسر جەمال عەبدولناصر دانرابوو
وەك بایەخدانێك بە بزاڤی ڕۆش���نبیری گەلی
كورد و ناساندنی كەلتووری كوردی بە گەلی
عەرەب���ی و بەهێزكردنی پەیوەندی نێوان ئەو
دوو نەتەوەیە ،هەروەها مەبەس���تێكی دیكەی
ئەم ڕادیۆیە دژایەتی كردنی ڕژێمی پاشایەتی
و نوری سەعید بوو.
بەرپرس���ی بەش���ی كوردی ئ���ەم ڕادیۆیە
(عوم���ەر وەج���دی) ب���وو ،كە لە هەم���ان كاتدا
بەرپرس���ی بەش���ی قوتابیان���ی ك���ورد بوو لە
(ال���رواق الك���وردی) ل���ە زانك���ۆی ئەزه���ەر لە
قاهیرە.
حەوتەم  /ڕادیۆی كوردی لە تاران:
ئەم ڕادیۆیە لە ناوەراس���ت پاییزی س���اڵی
1958دا و لەس���ەر داوای دەزگای هەواڵنێری
و ئاسایش���ی ئێ���ران (س���اواك) لەس���ەردەمی
محەم���ەد ڕەزا ش���ای پەهل���ەوی كەوت���ە كار،
س���ەرەتای دەس���ت بەكار بوونی ئەم ڕادیۆیە
ماوەك���ەی نی���و كاتژمێر بوو ،پاش���ان بوو بە
كاتژمێرێك و دواتر بوو بە دوو كاتژمێر ،ئەم
ڕادیۆیە بە هەردوو ش���ێوەزاری (س���ۆرانی و
بادینی) بەرنامەی پێشكەش دەكرد ،لە هاوینی
س���اڵی 1962دا ب���ە فەرمانێك���ی حكوومەت���ی
ئێرانی ،پەخش���ی ئەم ڕادیۆیە ڕاگیرا و هەموو
كارمەندەكانیش���ی ب���ە می�ل�اك گوازرانەوە بۆ
س���ەر ڕادیۆی كرماش���ان ،پاش���ان لە س���اڵی
1979دا جارێكی دیكە ئ���ەم ڕادیۆیە كەوتەوە
كار ت���ا س���اڵی 1983ز ،ب���ەاڵم جارێك���ی دیكە
دەوڵەتی ئێران لە ش���وباتی 1983دا پەخش���ی
ڕادیۆی كرماشانی ڕاوەستاند ،بەاڵم لە هاوینی
1983دا ڕادیۆی كوردی تاران كەوتەوە كار و
تا ئەمرۆكەش بەردەوامە.
لەو كەس���انەی كە لەو ئێزگەی���ەدا كاریان
ك���ردووە ،لەوانە (دكتۆر س���دیق موفتی زادە،
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دكتۆر عەبدولڕەحمان موفتی زادە ،ئەحمەدی
موفت���ی زادە ،میدی���ای زەندی ،ش���وكروڵاڵی
بابان ،عوسمان ئەحمەدی ،خسرۆ شێخكاتلو،
حس���امەدین ئەمین ،دكتۆر عابد س���راجەدین،
جەعف���ەری ن���ەژاد ،محەم���ەدی كەمانگەر و...
هتد).
هەش���تەم  /بەش���ی ك���وردی لە ئێزگ���ەی دەنگی گەلی
عێراق (بولگاریا):
لە هاوینی س���اڵی 1963ز بەش���ی كوردی
لە ڕادیۆی (دەنگ���ی گەلی عێراق) لە صۆفیای
پایتەخت���ی بولگاریا كەوت���ە كار ،ئەم ڕادیۆیە
دەنگ���ی بەرهەڵس���تكارە عیراقیی���ەكان بوو لە
دژی ڕژێمی عەبدولسەالم عارف دانرابوو بە
پشتیوانی دارایی حكومەتی شیوعی بولگاری،
كۆمەڵێك لە ئەندامانی حیزبی شیوعی عیراقی
لە بەشی عەرەبی ئەم ڕادیۆیە كاریان دەكرد،
ماوەی پەخش���ی ئ���ەم ئێزگەیە ی���ەك كاتژمێر
ب���وو بە ش���ەو و هەندێ���ك ل���ە كارمەندەكانی
بەش���ی ك���وردی ل���ەم ڕادیۆی���ە بریتیب���وون
ل���ە (د.عیزەدی���ن مس���تەفا ڕەس���وڵ ،كەریمی
حیس���امی ،د.عبدالرحم���ن قاس���ملۆ) ،بەش���ی
ك���وردی لە ڕادیۆی بولگاری���ا بۆ ماوەی دوو
ساڵ بەردەوام بوو.
نۆی���ەم  /بەش���ی كوردی ل���ە ئێزگەی پەیك���ی ئێران-
دەنگی ئێران (چیكوسلۆفاكیا):
لە ساڵی 1962دا و لە (پراگ)ی پایتەختی
چیكوس���لۆفاكیای ج���اران ئێزگەی���ەك دان���را
ب���ە ن���اوی (پەیكی ئێ���ران) یان دەنگ���ی ئێران،
ئەم ڕادیۆیە بە پش���تیوانی دەوڵەتی ش���یوعی
شۆسیالیس���تی دانرابوو ،ی���ان تایبەت كرابوو
ب���ە باڵوكردن���ەوەی بی���ری ماركس���ی لینینی
لەناو ئێراندا ،كە ئەوكات محەمەد ڕەزا ش���ای
پەهل���ەوی ب���وو ،بەرنامەكان���ی ئ���ەم ڕادیۆیە
ب���ە زمانەكان���ی ئازەری و فارس���ی و كوردی
پەخ���ش دەكران ،ئەم ڕادیۆیە تا س���اڵی 1970
بەردەوام بوو.
دەیەم  /ئێزگەی دەنگی كوردستانی عیراق:
بە یەك���ەم ئێزگەی ك���وردی دادەنرێت كە
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زمانحاڵ���ی شۆڕش���ێكی چەك���داری كوردی���ی
بێت كە ئەویش شۆرش���ی ئەیلوولی س���اڵی
1963ی هەرێمی كوردس���تانی باشور بوو لە
دژی دەسەاڵتی رژێمی (عەبدولسەالم عارف)
بە سەركردایەتی پارتی دیموكراتی كوردستان
و رێبەری (مەالمستەفای بارزانی) .هەروەكو
(د.ئەرس���ەالن بایی���ز) ل���ە ماس���تەرنامەكەیدا
ب���ە ناوونیش���انی (راگەیاندن���ی ش���ۆرش و
بزووتن���ەوەی ش���یعری ك���وردی) ئام���اژەی
پێدەكات و دەڵێت « :تا هەڵگیرسانی شۆرشی
ئەیل���ول ئیزگەیەكی كوردی نەبووە تەعبیر لە
خواس���ت و ئارەزووی شۆرش���ی كوردستان
بكات» .بۆیە لە رۆژی (28ی ئەیلوولی )1963
ئێزگەی دەنگی كوردس���تانی عیراق دامەزرا و
دەستی بە پەخشی بەرنامەكانی لە شاخ كرد.
بەهەردوو زمانی كوردی و عەرەبی و هەندێ
جاری���ش ب���ە زمان���ی ئینگلی���زی بەرنامەكانی
پەخش دەكرد بۆ دەرەوە.
بەرێوەبەری ئێزگەكە لە سەرەتادا (حەبیب
محەم���ەد كەریم) بووە و هەریەكە لە بەرێزان
(هۆمەری دزەیی ،عوسمان عوزێری ،بورهان
قانع ،شێخ حس���ێن قەرەداغی ،هێمنی شاعیر،
كامەران خەفاف و بارزانی مەال خالد و...هتد)
كاری بێژەریان تێداكردووە.
ئەم ئێزگەیە رۆڵێكی بەرچاوی لە شۆرشی
ئەیلوول���دا هەب���ووە ل���ە جۆش وخرۆش���دانی
پێش���مەرگە و جەم���اوەری كوردس���تان ل���ە
دەوری شۆرش و هاوكاریكردنی پێشمەرگە.
ه���اوكات ئێزگەی ناوب���راو باڵوكراوەیەكی بە
شێوەی پەخشنامەی هەواڵی هەفتانە بە ناوی
(دەنگی كوردستان) دەركردووە كە بەداخەوە
تەنیا وێنەی ژمارە ()2ی لەبەردەستدایە كە لە
رۆژی ( )1963/10/9ب���ە ( )8الپەڕە بە زمانی
ك���وردی دەرچ���ووە .ئەمیش بەه���ۆی ئەوەی
ب���ارەگای ئێزگەك���ە وچاپخان���ەی (خەبات) كە
رۆژنام���ەی خەب���ات و باڵوكراوەكانی دیكەی
پارت���ی پێ چاپك���راوە ،پێكەوە لە ئەش���كەوتی
(گ���ردە ڕەش) ب���وون لە ناوچ���ەی (ماوەت)ی
نزیك بە شاری سلێمانی.
ل���ە دوای رێكەوتننام���ەی نێ���وان رژێ���م
وس���ەركردایەتی شۆرشی كورد و دەركردنی
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بەیاننام���ەی (11ی ئ���ازاری  ،)1970بارەگای
سەرەكی ئێزگەكە براوەتە ناوچەی سنووریی
نێ���وان (چۆم���ان و گون���دی مەم���ی خ���ەالن)
تاوەكو شكستهێنانی شۆرشی كورد لە ساڵی
( )5()1974ه���ەر لەوێ ماوەتەوە ،لەو ماوەیەدا
بەرپرس���ی بەش���ی كوردی ئێزگەكە (مستەفا
س���اڵح كەریم) و بەرپرس���ی بەش���ی عەرەبی
(كام���ەران قەرەداغ���ی) و بەرپرس���ی بەش���ی
ئینگلزی (س���ەاڵح عەلی عیرفان) بوون .پاشان
ئێزگەك���ە ل���ە  1975وەكو كەلوپەل و دەزگا و
ئامێرەكانی دیكەی شۆرش بۆ ئەوەی دەستی
رژێم نەكەوێت تەقێنراوەتەوە و لەناوبراوە.
پ���اش دامەزراندن���ەوە و پێكهێنان���ی
س���ەركردایەتی كات���ی (قی���ادە موەقەت���ە)ی
پارت���ی دیموكراتی كوردس���تان ،ب���ۆ جارێكی
دیك���ە ئێزگەكە بە دەزگایەكی پێش���كەوتووتر
و گەورەت���ر س���ەرلەنوێ خراوەت���ەوە گ���ەڕ
و ل���ە س���اڵی ( )1980ل���ە ناوچ���ەی (راژان)ی
كوردستانی رۆژهەاڵت (ئێران) دامەزراوە.
ئ���ەم ئێزگەی���ە لەگ���ەڵ ئێزگ���ەی پ���ارت و
رێكخ���راوە سیاس���ییەكانی دیك���ەی س���ەر
گۆرەپان���ی خەباتی كوردس���تان رۆڵی كارا و
بەرچاوی لە راپەرینی ئازاری 1991ی خەڵكی
كوردستان لە دژی رژێمی ستەمكاری بەعس
و دام���ودەزگا س���ەركوتكەر و خوێنرێژەكانی
بینی���وە ،ل���ە رووی جۆش���دانی جەم���اوەر لە
دەوری پێش���مەرگە و ش���ۆرش و كۆكردنەوە
و رێكخس���تنیان ب���ۆ راپەری���ن و راماڵین���ی
رژێمی ناوبراو بەیەكجاری لە خاكی هەرێمی
كوردستان.
یازدەیەم  /ئێزگەی دەنگی گەلی كوردستان:
ل���ە دوای ئێزگ���ەی دەنگ���ی كوردس���تانی
عێراق���ی پارت���ی دیموكرات���ی كوردس���تان بە
دووەم ئێزگەی شۆرش دادەنرێت كە زمانحاڵی
یەكێتی نیشتمانی كوردستانە.
ل���ە دوای دامەزراندن���ی یەكێت���ی لە رۆژی
( ،)1975/6/1ئ���ەم ئێزگەی���ە ل���ە مانگ���ی 10ی
 1976ل���ە دەرەوە هێنراوەت���ە ن���او خاك���ی
هەرێ���م و لە گوندی (نۆكان) ش���اردراوەتەوە
و م���اوەی ()3س���اڵ كاری پێنەك���راوە و

سوودی لێ وەرنەگیراوە.دواتر كاتژمێر  6ی
س���ەرلەئێوارەی رۆژی  1979/3/20بەبۆنەی
سەركەوتنی هێزی پێشمەرگە لە شەڕی دزڵی
و هاتن���ی بۆنەی نەورۆزەوە یەكەم پەخش���ی
خۆی بە وتارێكی (مام جەالل) دەستپێكردووە
ب���ە ناوی (ئێ���رە دەنگی گەلی كوردس���تانە)(.)6
دواتر لەس���ەر پێشنیاز و داوای ئۆپۆزسیۆنی
عێراقی ناوەكەی گۆڕاوە بۆ (دەنگی شۆرشی
عێراق) لە مانگی حوزەیرانی هەمان ساڵ.
ئ���ەو كەس���انەی ك���ە كادێر و بەرپرس���ی
گەورەی سیاس���ی و س���ەربازی و پێشمەرگە
بوون ولەم ئێزگەیەدا كاری بێژەریان كردووە
بریتین لە( :مەال بەختیار ،فەرهاد س���ەنگاوی،
حاكم فەرهاد ،شێخ جەمال ،باست حەمەغەریب،
ئازاد چاالك ،پشكۆ ناكام ،وشیار عابد ،نەرمین
مستەفا ،پەیمان عیزەدین ،زێرەڤان و...هتد).
ئەم ئێزگەیە بەهۆی ناسەقامگیری ئاسایشی
كوردستان و هێرشی رژێم و بۆردومانكردنی
كوردس���تان بە تایبەتی ناوچە سنوورییەكان
لەمیانەی شەری هەشت ساڵەی عێراق–ئێران
ل���ە ( )1988-1980زیاتر گ���ەرۆك بووە و بە
ش���ێوەی كاتی لە هاوین���دا لە نێو چادر وكەپر
و ل���ە زس���تاندا ل���ە خان���ووی گڵدا دان���راوە و
ستۆدیۆیەكی س���ادەی لە ژوورێكی بچووكی
قورینی (4-3م)دا بۆ سازكراوە.
ئ���ەم ئێزگەی���ە ل���ە پ���اڵ ئێزگ���ەی دەنگ���ی
كوردس���تانی عێ���راق و ئێزگ���ەی پارت���ە
سیاسییەكانی كوردستان رۆڵی و بەرچاوی لە
راپەرینی ئازاری 1991ی خەڵكی كوردس���تان
ل���ە دژی رژێم���ی بەع���س و دامودەزگاكان���ی
هەبووە لە جۆشدانی جەماوەر بۆ راپەرین.
* بیبلۆگرافی���ای هەندێ���ك لەڕادی���ۆ كوردییەكان���ی
جیهان:
 .1ئێزگ���ەی كوردی لە ئوس���ترالیا لە بەهاری
 1984كەوتۆتە كار و تا ساڵی  1988بەردەوام
بووە.
 .2بەش���ی كوردی لە ڕادیۆی (صوت الجبل-
لبن���ان) ل���ە س���اڵی  1985دامەزرا و تا س���اڵی
 1992بەردەوام بووە.
 .3بەش���ی ك���وردی ل���ە ڕادی���ۆی (دروتموند-
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ئەڵمانی���ا) لە  1987/2/1كەوتۆت���ە كار و هەر
لەو سەردەمەدا بڕیاری دانانی بەشی كوردی
تێدا دراوە.
 .4بەش���ی كوردی لە ئێزگەی دەنگی ئەمریكا
لە  1992/4/26لە واشنتۆن دامەزراوە و تاكو
ئێستاش بەردەوامە.
 .5ئێزگەی كوردی لە (س���یدنی -ئوس���ترالیا)،
ل���ە  1992/9/7وەك بەش���ێك ب���ۆ ئێزگ���ەی
سیدنی پایتەخت زیاد كرا و بەهەردوو شێوە
زاری س���ۆرانی و كرمانج���ی بەرنامەیان باڵو
دەكردەوە.
 .6ئێزگ���ەی دەنگ���ی گەلی كورد -س���وید :ئەم
ڕادیۆیە لە  1992/3/16لە ساڵیادی كارەساتی
كیمیاباران���ی هەڵەبج���ەدا ،دام���ەزرا ب���ە ناوی
(كۆچەر).
 .7ئێزگەی ئاش���تی -س���وید :دەنگی كۆمەڵەی
دیموكراتی���ك و كەلتووریی���ە ل���ە س���تۆكۆڵمی
پایتەخت���ی س���وید ،لە بەه���اری  1994كەتۆتە
كار و لەس���ەر ش���ەپۆلی  FMو لەسەر تۆڕی
ئینتەرنێت بەرنامەكانی باڵودەكاتەوە.
 .8ئێزگەی ئاوارە – سوید :لە ساڵی  1995لە
الیەن كۆمەڵێك ڕۆشنبیری كوردەوە لە واڵتی
سوید دامەزرا.
 .9ئێزگ���ەی مۆڵت���ی كۆڵت���ی – ئەڵمانی���ا:
بەش���ی كوردی ل���ەم رادیۆیە ل���ە 1994/9/18
دامەزراوە.
 .10ئێزگ���ەی دەنگ���ی میدی���ا –بەلجی���كا :ئەم
ڕادیۆیە سەر بە پارتی كرێكارانی كوردستانە.
لە  1995 /10/20لە بەلجیكا دامەزراوە.
 .11بەش���ی ك���وردی لە ئێزگ���ەی دیترۆیت –
ئەمریكا :بەش���ی ك���وردی لە ڕادیۆی ش���اری
دیترۆی���ت لە ویالیەتی میش���یگانی ئەمریكا لە
ساڵی 1995دا دامەزرا.
 .12ئێزگەی ئاوات لە ش���اری مالمۆ -س���وید:
لە 1995/11/5دا بەش���ی ك���وردی لە ڕادیۆی
شاری مالمۆی سویدی دامەزرا.
 .13رادیۆی سەردەم -سوید :لە 1996/1/13
ل���ە ش���اری س���تۆكهۆڵمی پایتەخت���ی س���وید
دامەزرا.
 .14بەش���ی كوردی لە ڕادیۆی ئەلبرس���تۆن-
دانیمارك :لە بەهاری 1996دا دامەزرا.
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 .15ئێزگ���ەی بۆت���ان –دانیمارك :ل���ە هاوینی
1996دا و وەك بەش���ێك لە ڕادیۆی شارێكی
خوارووی دانیمارك كەوتە كار.
 .16ئێزگەی كوردی لە پاریس :بەشی كوردی
لە ڕادیۆی پاریس لە بەهاری 1992دا بە ناوی
(ئێزگەی دەنگی كوردستان) دامەزراوە.
 .17بەش���ی كوردی ل���ە ڕادیۆی موهل هاوز-
فەرەنس���ا :ئ���ەم ڕادیۆی���ە وەك بەش���ێك ل���ە
ڕادیۆی شاری (موهل هاوز) لە ساڵی 1992ز
لە فەرنسا دامەزرا.
 .18بەش���ی ك���وردی ل���ە ڕادی���ۆی (ویڤ���ن)-
فەرەنس���ا :ئەمەش وەك بەش���ێك ل���ە ڕادیۆی
ش���اری (ویڤن) لە س���اڵی  1993لە فەرەنس���ا
دامەزرا.
 .19بەش���ی كوردی لە ئێزگەی گەل -لوبنان:
ئەم ڕادیۆیە وەك بەش���ێك لە ڕادیۆی گەل لە
ساڵی  1996لە لوبنان كرایەوە.
 .20بەشی كوردی لە ڕادیۆی ئازەربایجان :ئەم
ئێزگەیە وەك بەشێك لە ڕادیۆی ئازەربایجان
لە س���اڵی 1992دامەزراوە و تاكو ئەمڕۆكەش
بەردەوامە.
* كورتەیەك���ی مێ���ژووی تەلەفزی���ۆن و كەناڵ���ە
ئاسمانییە كوردییەكان:
س���ەرەتای راگەیاندن���ی بین���راوی كوردی
(تەلەفزی���ۆن ن���ەك س���ینەما) ل���ە تەلەفزیۆنی
(كەركووك)ەوە دەس���تپێدەكات ،كە لە رۆژی
1967/11/18دا پەخشی هەواڵ و بەرنامەكانی
ب���ە زمانەكان���ی (ك���وردی ،توركی ،س���ریانی،
عەرەبی) دەس���تپێكرد كە هەریەكە لە (هاش���م
جەب���اری ،جەب���ار جەب���اری ،دڵپ���اك تاهی���ر،
ئیس���ماعیل گەیالن���ی و حەمەدەمی���ن و...هتد)
وەكو بێژەر كاریان تێداكردووە.
پاش���ان لە دوای ڕاپەڕینی ئازاری 1991ی
جەم���اوەری كوردس���تان دژی رژێمی بەعس
و دامودەزگاكان���ی و دامەزراندن���ی حكومەتی
هەرێمی كوردس���تان لە ساڵی  ،1992هەرێمی
كوردستانی باشوور ،وەرچەرخانێكی مێژووی
و سیاس���ی و كارگێ���ڕی گرن���گ و بەرچاوی
بەخ���ۆوە بینی .لە پاڵ ئەمانەش���دا جۆرێك لە
كران���ەوە و ئازادی و زەمینەی رۆش���نبیری و
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راگەیاندن س���ەریانهەڵدا و ه���ەر لەم دەرفەت
و قۆناغ���ە ناوازەی���ەدا یەك���ەم تەلەفزیۆن���ی
ناوخۆی���ی ك���وردی ل���ە ش���اری س���لێمانی لە
رۆژی ( )1991/9/11ب���ە ن���اوی تەلەفزیۆن���ی
گەلی كوردس���تان لە الیەن یەكێتی نیشتیمانی
كوردستانەوە لە مەراسیمێكی جەماوەریدا لە
الیەن (مام جەالل)ەوە كرایەوە.
دواتر چەندی���ن كەناڵی دیكەی تەلەفزیۆنی
ل���ە كوردس���تان ل���ە ش���ار و ش���ارۆچكەكان
دامەزران ،كە تەنیا لە ش���اری سلێمانیدا زیاتر
لە  14كەناڵی تەلەفزیۆنی ناوخۆی هەیە لەوانە
(ئ���ازادی ،یەكگرت���وو ،زاگرۆس ،پ���ەروەردە،
كۆمەڵ ،سپۆرت...هتد).
هەروەه���ا لە هەولێری پایتەخت زیاتر لەو
ژمارەیە تەلەفزیۆنی ناوخۆیی هەیە .لە ئێستادا
گەل���ی كورد خاوەنی  21كەناڵ���ی تەلەفزیۆنی
ئاس���مانیی كوردییە لەسەر ئاس���تی ناوخۆ و
دەرەوەی هەرێم ،كە بەسەر هەرچوار پارچەی
كوردس���تاندا (باكوور ،باشوور ،رۆژهەاڵت و
رۆژئ���اوا) دابەش���بوون و زۆرینەیان لە الیەن
پارت���ە ئۆپۆزس���یۆنەكانی حكومەتی ناوەندی
توركی���ا و ئێران و س���ووریاوە بەڕێوەدەچن.
جگ���ە ل���ە هەرێم���ی كوردس���تان ك���ە خاوەنی
حكوم���ەت و ق���ەوارەی سیاس���ی خۆیەت���ی و
زۆرترین ئەو كەنااڵنە لە ناوخۆی هەرێمن.
س���ەرباری بوون���ی  3كەناڵ���ی دیك���ەی
تەلەفزیۆنی ئاس���مانی ،كە بەش���ێك لە ماوەی
بەرنامەكانی���ان ب���ە زمان���ی ك���وردی (زاری
كرمانجی س���ەروو و خواروو)ە وەكو كەناڵی
ئاس���مانیی (س���ەحەر)ی كۆماری ئیس�ل�امیی
ئێ���ران و كەناڵ���ی ()6ی )Ishtar(.توركی���ا و
كەناڵی عەشتار.
• یەكەم تەلەفزیۆنی ئاس���مانیی بە زمانی كوردی لە
جیهاندا:
• میدیا تی ڤی ()mediya.tv
یەكەم كەناڵی ئاسمانیی كوردی لە جیهاندا،
كە دامەزرا لە دەرەوەی هەرێمی كوردس���تان
ب���وو) بە ناوی (میدیا تی ڤی) لە رۆژی /5/15
 1995ل���ە واڵتی (بەلجیكا) وەك���و زمانحاڵ و
ئۆرگانی رەسمیی پارتی كرێكارانی كوردستان

(پەكەك���ە) .ئ���ەم كەناڵە پ���اش ماوەیەك داخرا
و دوات���ر لە (پاری���س)ی پایتەختی فەرەنس���ا
سەرلەنوێ دەس���تی بە پەخشی بەرنامەكانی
خۆی كردەوە ،سەرەنجام بە هۆی پاڵپەستۆی
بەردەوام���ی حكومەتی توركی���ا و بە بیانووی
پابەن���د نەبوون���ی ئ���ەم كەناڵ���ە بە یاس���اكانی
راگەیاندنی واڵتانی ئەوروپاوە داخرا .پاش���ان
ناوەك���ەی گۆڕا ب���ۆ تەلەفزیۆن���ی میزۆپۆتامیا
(.)Me.tv
ئێس���تا بارەگاكەی ل���ە پاریس���ە و گرنگی
ب���ە پێداویس���تییە بنەڕەتییەكان���ی گەلی كورد
دەدات ل���ە واڵتانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاس���ت و
ئەوروپا و باكووری ئەفریقیادا ڕۆش���نبیری ء
كولتووری كوردی و ژیانی كورد دەگوێزێتەوە
بەرنامەكان���ی تەنیا ب���ە زمانی كوردی پەخش
دەكات.
كوردس���تان

ت���ی

ڤ���ی

 .2تەلەفزیۆن���ی
()KurdistanTV
بە یەكەمین كەناڵی تەلەفزیۆنی ئاس���مانیی
ك���وردی دادەنرێ���ت ك���ە ل���ە ناوخ���ۆی خاكی
هەرێمی كوردستان كراوەتەوە لە الیەن پارتی
دیموكرات���ی كوردس���تانەوە .یەكەم پەخش���ی
ئەزموونی���ی خ���ۆی ل���ە رۆژی 1998/12/15
دەستپێكردووە.
ل���ە رۆژی  1999/1/17پەخش���ی ئاس���ایی
ل���ە ش���اری هەولێ���ر دەس���ت پێ ك���ردووە و
بارەگای س���ەرەكی ئەم كەناڵ���ە تەلەفزیۆنییە
لە هاوینەهەواری (پیرمام)ە نزیك بە ش���اری
هەولێ���ر ،ك���ە بودجەك���ەی ل���ە الی���ەن پارتی
دیموكرات���ی كوردس���تانەوە بۆ دابی���ن كراوە
لە پاڵ پەخش���كردنی بەرنامەكان���ی بە زمانی
ك���وردی ،ك���ە زمان���ی س���ەرەكی كەناڵەكەیە،
بەرنام���ەی ب���ە زمان���ی فارس���ی و عەرەبی و
توركی و سریانی و ئینگلیزی هەیە.
 .3تەلەفزیۆنی كوردسات (:)Kursat
یەكەم پەخشی بەرنامەكانی لە 2000/1/1دا
دەس���ت پێك���رد ،پەخش���ی بەرنامەكان���ی ب���ە
درێژای���ی كاتەكان���ی ڕۆژ بەردەوام���ە ،لە پاڵ
زمان���ی كوردیدا بە زمانی عەرەبی و فارس���ی
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و ئینگلی���زی و توركی پەخش���ی بەرنامەكانی
دەكات ،بودج���ەی ئەم كەناڵە لە الیەن یەكێتی
نیش���تمانی كوردس���تانەوە دابی���ن دەكرێ���ت.
یەكەم كەناڵی ئاسمانیی كوردییە كە لە شاری
سلێمانی دامەزراوە.
 .4تەلەفزیۆنی زاگرۆس(:)Zagros TV
كەناڵی تەلەفزیۆنی زاگرۆس ،كە بارەگای
س���ەرەكی ل���ە ش���اری هەولێ���رە ،پەخش���ی
بەرنامەكانی لە 2005/6/12دا دەس���ت پێكرد،
ك���ە بودج���ەی لە الی���ەن حكومەت���ی هەرێم و
پارت���ی دیموكراتی كوردس���تانەوە ب���ۆ دابین
ك���راوە ،بەرنامەكانی تەنیا بە زمانی كوردییە،
ئ���ەم كەناڵە زیاتر گرنگی ب���ە توێژی الوان و
خەم���ی هاوواڵتیان و بەرنامەی گاڵتەوگەپ و
سەرنجڕاكێش دەدات.
ئەم كەناڵە بە دووەمین كەناڵی ئاس���مانیی
پارت���ی دیموكراتی كوردس���تان دادەنرێت ،كە
بەرنامەكانی جەماوەریی���ە و بایەخی تایبەتی
ب���ە ه���ەواڵ دەدات و س���تۆدیۆی ه���ەواڵ و
نووس���ینگەی تایبەتی لە شارەكانی هەولێر و
دهۆك و سلێمانی و كەركووك هەیە.
 .5تەلەفزیۆنی ڕۆژهەاڵت (:)Rojhelat TV
ئەم كەناڵە لە الیەن كۆمەڵەی شۆڕشگێڕان
و زەحمەتكێش���انی كوردس���تانی ئێران���ەوە
پاڵپش���تی و ه���اوكاری دەكرێ���ت ،ب���ارەگای
سەرەكی لە س���لێمانییە ،پەخشی بەرنامەكانی
بەه���ەردوو زمانی كوردی و فارس���ی دەكات
و ل���ە  2006/1/1دامەزرا ،ئامان���ج لەم كەناڵە
گەیاندن���ی دەنگی گەالنی كوردس���تانی ئێرانە،
ناساندنی كولتووری كوردییە بە دەرەوە.
 -6تەلەفزیۆنی ڤین (:)Vin.TV
ئ���ەم كەناڵە گرنگی ب���ە موزیك و گۆرانی
و هون���ەری ك���وردی دەدات ل���ە 2007/7/15
دام���ەزراوە .ب���ارەگای س���ەرەكی لە ش���اری
دهۆكە ،خۆی وا ناساندووە كە (یەكەم كەناڵێ
ئاس���مانی كوردی س���ەر بەخۆیە و ئامانج لە
دروس���تكردنی خزم���ەت كردنە ب���ە هونەری
كوردی) ،ئەم كەناڵە گرنگی دەدات بە گۆرانی
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و كلیپە كوردییەكان.
 .7تەلەفزیۆنی كورد (:)KURD TV
ئ���ەم كەناڵە ل���ە الیەن حیزب���ی دیموكراتی
كوردس���تانی ئێرانەوە ه���اوكاری دەكرێت لە
س���اڵی 2007دا پەخش���ی بەرنامەكانی دەست
پێك���ردووە و ب���ارەگای س���ەرەكی لە ش���اری
كۆیەی���ە ،ئامانج ل���ە دامەزراندنی ئ���ەم كەناڵە
دەرخس���تنی خەبات���ی شۆڕش���ی ك���وردە ل���ە
ئێران���دا ،ب���ە تەنیا بە زمانی كوردی بەخش���ی
بەرنامەكانی دەكات.
 .8تەلەفزیۆنی نەورۆز (:)NEWROZ TV
ئ���ەم كەناڵە ئاس���مانییە كە یەك���ەم كەناڵی
حكومییە لە كوردستانی عێراقدا لە 2007/9/1
دا پەخشی بەرنامەكانی دەستپێكرد .بارەگای
س���ەرەكی ئ���ەم كەناڵە ل���ە ش���اری هەولێری
پایتەخت���ە و س���ەر بە وەزارەتی ڕۆش���نبیریی
حكومەت���ی هەرێم���ی كوردس���تانە .پەخش���ی
بەرنامەكان���ی تەنیا بە زمان���ی كوردی دەكات
و ئامان���ج ل���ە دامەزراندن���ی ئ���ەم كەناڵ���ە بۆ
دەرخس���تنی كولتوور و ڕۆشنبیریی كوردییە
ودەن���گ و ڕەنگ���ی گەلی ك���ورد و حكومەتی
هەرێمی كوردستانە بە جیهانی دەرەوە.
 .9تەلەفزیۆنی نەورۆز (:)Nawroz TV
ئەم كەناڵە تەلەفزیۆنییە هەرچەند ناوەكەی
وەكو ئەوەی پێش���ووە ،ب���ەاڵم لە الیەن پارتی
كرێكارانی كوردس���تان ()p.k.kوە لە ئەوروپا
لەم سااڵنەی دواییدا دامەزراوە.
ئ���ەم كەناڵە زمانحاڵی پارتی چارەس���ەری
دیموكرات���ی كوردس���تانی ئێ���ران ناس���راو بە
(پ���ژاك)ە ،ك���ە درێژەپێ���دەری (پ.ك.ك)ی���ە و
ل���ە دژی كۆماری ئیس�ل�امیی ئێ���ران خەباتی
سیاس���ی و چەكداری دەكات بۆ رزگاركردنی
كوردستانی رۆژهەاڵت لە ژێر دەسەاڵتی ئەو
رژێمە و بەدەس���تهێنانی مافەكانی گەلی كورد
لەو پارچەیەی كوردستان.
 -10كەناڵی ئاسمانیی پەیام (:)Payam TV
یەكەمی���ن كەناڵ���ی ئاس���مانیی كوردی���ی
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ئیس�ل�امییە ،ك���ە ل���ە رۆژی 2008/12/1
پەخش���ی ئەزموونی خۆی لە شاری سلێمانی
دەس���پكردووە ،كەناڵێك���ە ل���ە الی���ەن كۆمەڵی
ئیس�ل�امیی كوردس���تانەوە بەڕێوە دەچێت ،بە
زمانی كوردی (شێوەزاری سۆرانی ء كرمانجی
سەروو) بەرنامەكانی پێشكەش دەكات ،ئامانج
ل���ە دامەزراندن���ی ئ���ەم كەناڵ���ە بەرزڕاگرتنی
دروش���مەكانی ئایین���ی پی���رۆزی ئیس�ل�امە و
ناساندنی گەلی كوردە وەك گەلێكی رەسەنی
موس���وڵمان ب���ە جیهان���ی دەرەوە ء گەیاندنی
دیدی ئیس�ل�امییانەیە لەسەر مەسەلەی كورد
ء رووداوە هەنووكەییەكان و داكۆكیكردنە لە
دۆزی ڕەوای گەلی كورد ،ئەم كەناڵە بارەگای
سەرەكی لە شاری سلێمانییە.
ستۆدیۆی هەواڵ و بەرنامەی لە هەردوو
ش���اری س���لێمانی و هەولێ���ر هەی���ە و تۆڕی
پەیامنێرانی لە ش���ارەكانی سلێمانی و هەولێر
و ده���ۆك و كەرك���ووك و ش���ارۆچكەكانی
دیك���ەی هەرێم و ژمارەیەك واڵتی عەرەبی و
ئەوروپاییدا هەیە.
 -11تەلەفزیۆنی ڕۆژ (:)Roj TV
ئەم كەناڵە زمانحاڵی پارتی كرێكارانە و لە
ساڵی 2004دا دامەزراوە ،بارەگای سەرەكی،
ل���ە ش���اری (كۆپ���ن هاگ���ن)ی ل���ە پایتەخت���ی
دانیماركە .بێجگە لە پەخشی زمانی كوردی ،بە
زمانی توركی و عەرەبی و فارسی و سریانی
و ئاش���وری بەرنامەكان���ی پەخ���ش دەكات بۆ
ناوچەكانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت و واڵتانی
ئەوروپا و باكووری ئەفریقیا.
كەناڵی ناوبراو بە شێوەیەكی تایبەت و بە
بەرنامەی جۆربەجۆر كار لە سەر بارودۆخی
توركی���ا و ناوچەك���ە (كوردس���تانی توركیا و
س���ووریا و عیراق) دەكات ب���ە زمانی توركی
و ك���وردی (كرمانج���ی س���ەروو و خ���واروو)
پێش���كەش دەكرێن ،هەروەه���ا هەواڵ و چەند
بەرنامەیەك لە هەفتەیەكدا لەس���ەر باشووری
كوردس���تان و رۆژئ���اوای كوردس���تان ل���ەم
كەناڵەدا بە زمانی كوردی (سۆرانی وبادینانی)
و زمان���ی عەرەب���ی پەخ���ش دەكات ،ك���ە ب���ە
شێوەیەكی گشتی لە سەر بارودۆخی سیاسی

و كۆمەاڵیەتی و رۆشنبیریی كوردیین.
 -12تەلەفزیۆنی تیشك (:)Tishk TV
ئ���ەم كەناڵ���ە ل���ە رۆژی  2005/5/24وە
دەستی كردووە بە پەخشی بەرنامەكانی و لە
الیەن حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێرانەوە
(دیموكرات) ه���اوكاری دەكرێت و بارەگاكەی
لە (پاریس)ی پایتەختی فەرەنسایە و پەخشی
بەرنامەكان���ی بەه���ەردوو زمان���ی ك���وردی
و فارس���یە و ئامانج���ی زیندووكردن���ەوەی
كولتوور و ڕۆشنبیریی كوردییە بە تایبەت لە
كوردستانی ئێراندا و دەرخستنی مەینەتیەكانی
گەلی كورد بە گش���تی و كوردستانی ئێران بە
تایبەتی.
 -13تەلەفزیۆنی كۆمەڵە (:)Komala tv
ئەم كەناڵە لە الیەن حیزبی كۆمۆنیس���تی
كریكاران���ی ئێ���ران ناس���راو ب���ە (كۆمەڵ���ە)وە
لە مانگ���ی ئەیلوول���ی 2006وە دام���ەزراوە و
بارەگاكەی لە شاری (ستۆكهۆڵم)ی پایتەختی
س���ویدە ،بەهەردوو زمانی كوردی و فارسی
پەخشی بەرنامەكانی دەكات ،ئامانجی خزمەت
كردنە ب���ە كولت���وور و ڕۆش���نبیریی كوردی
و ناس���اندنی كێش���ەی كورد لە كوردس���تانی
ئێران.
 -14كەناڵی سپێدە (:)Speda TV
ئ���ەم كەناڵ���ە ل���ە س���اڵی  2008ل���ە الی���ەن
یەكگرت���ووی ئیس�ل�امیی كوردس���تانەوە ل���ە
ش���اری هەولێری پایتەخ���ت دامەزراوە ،وەكو
دووەم كەناڵی ئاسمانیی كوردیی ئیسالمی لە
دوای كەناڵی ئاسمانیی پەیام.
كەناڵەك���ە ل���ە الی���ەن یەكگرت���ووی
ئیس�ل�امییەوە وەك���و زمانحاڵ���ی ئ���ەو پارت���ە
ئیس�ل�امییە بەرێوەدەبرێت و پاڵپشتی دارایی
دەكرێت و دەربڕی بۆچوون و سیاسەتەكانی
ئ���ەو پارتەیە س���ەبارەت ب���ە رووداو و بابەتە
هەنووكەی���ی و چارەنووس���ازەكان و خەبات
دەكات بۆ بەرگریكردن لە مافە نەتەوەییەكانی
گەلی كورد بە دید و تێڕوانینێكی ئیسالمییانە
و گەیاندن���ی وێنە و دەنگی ك���ورد بە جیهانی
ژمارە  24-23زستانی 2011
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دەرەوە وەكو گەلێكی كوردی س���تەملێكراوی
جیهان.
 .15كەناڵی كۆڕەك (:)KOREK TV
ئ���ەم كەناڵ���ە لە ش���اری هەولێر ل���ە الیەن
كۆمپانی���ای مۆبایل���ی (ك���ۆڕەك تیلیك���ۆم)ەوە
لەم س���ااڵنەی دوایی���دا دام���ەزراوە .كەناڵێكی
بازرگانیی���ە زیات���ر بای���ەخ ب���ە بابەت���ی كات
بەس���ەربردن و موزیك و گۆرانی و هەروەها
ریكالم دەدات.
 .16كەناڵ چار (:)KANAL 4
ئەم كەناڵە لە ش���اری هەولێر لەم سااڵنەی
دواییدا دامەزراوە .كەناڵێكی بازرگانییە زیاتر
بایەخ بە بابەتی كات بەسەربردن و موزیك و
گۆرانی و بابەتی كۆمەاڵیەتی و رۆشنبیری و
ریكالم دەدات.
 .17كەناڵ���ی KNN- Kurdistan News
:Network
كوتك���راوەی ت���ۆڕی هەواڵی كوردس���تانە.
ئ���ەم كەناڵە ل���ە الی���ەن كۆمپانیای (وش���ە)وە
ل���ە س���اڵی  2007لە ش���اری س���لێمانی وەكو
زمانحاڵ���ی بزووتنەوەی (گ���ۆڕان) دامەزراوە.
زیاتر بایەخ بە هەواڵ و بابەتە سیاس���ییەكان
دەدات بە دیدێكی ڕەخنەگرانە و ش���یكارییانە،
وەك���و رەوتێك���ی نەیاری حكومەت���ی هەرێمی
كوردستان.
بارەگای س���ەرەكی لە شاری سلێمانییە و
تۆڕی پەیامنێرانی لە ش���ارەكانی س���لێمانی و
هەولێ���ر و ده���ۆك و موس���ڵ و كەركووك و
شارۆچكەكانی كوردس���تان هەیە .بەهەردوو
زمانی كوردی (س���ۆرانی وبادینی) و عەرەبی
هەواڵ و بەرنامەكانی پێشكەش دەكات.
 -18كەناڵ���ی جەماوەری كوردس���تان (Jamawar
:)Kurdistan
ئەم كەناڵە لە الیەن حیزبی سۆسیالیس���ت
دیموكراتی كوردس���تان (حسك)ەوە لە ساڵی
 2007لە ش���اری س���لێمانی وەك���و زمانحاڵی
ئ���ەو حیزبە دامەزراوە .هەواڵ و بەرنامەكانی

196

ژمارە  24-23زستانی 2011

بەهەردوو زمانی كوردی (سۆرانی) و عەرەبی
پێشكەش دەكات.
 .19تەلەفزیۆن���ی گەل���ی كوردس���تان (Gali
:)Kurdistan
ل���ە س���ەرەتادا كەناڵێك���ی ناوخۆیی بوو لە
رۆژی ( )1991/9/11ل���ە ش���اری س���لێمانی
لە الی���ەن یەكێتیی نیش���تمانی كوردس���تانەوە
وەك���و یەك���ەم تەلەفزیۆنی ك���وردی لە دوای
راپەرین دەس���تی بە پەخش���كردن كردووە .لە
رۆژی ( )2008/6/1بووەتە كەناڵی ئاس���مانی
و بارەگای س���ەرەكی لە ش���اری سلێمانییە و
نووس���ینگەی لە ش���اری هەولێر و كەركووك
هەی���ە و ت���ۆڕی پەیامنێران���ی ل���ە ناوخ���ۆ و
دەرەوەی هەرێم هەیە.
كەناڵ���ی رەس���می یەكێتی���ی نیش���تمانی
كوردس���تانە و ل���ە الی���ەن یەكێتیی���ەوە
بەڕێوەدەبرێت و پاڵپش���تی دارایی دەكرێت و
دەربڕی بۆچوون و سیاس���ەتی ئەو حیزبەیە
سەبارەت بە رووداو و پێشهاتە سیاسییەكان
و زیات���ر گرنگی و بایەخ بە ه���ەواڵ و بابەتی
سیاسی دەدات.
ه���ەواڵ و بەرنامەكانی ب���ە زمانی كوردی
(سۆرانی و بادینی) پێشكەش دەكات.
 -20تەلەفزیۆنی (الحریە):
ئەم كەناڵە لە دوای پرۆسەی ئازادكردنی
عی���راق ل���ە س���اڵی  2003وەك���و كەناڵێك���ی
تەلەفزیۆن���ی ناوخۆی���ی ل���ە ش���اری بەغ���داد
وەكو زمانحاڵ���ی مەڵبەندی بەغ���دای یەكێتیی
نیش���تمانی كوردس���تان دامەزراوە .پاشان لە
رۆژی  2005/12/5سیس���تەمی پەخش���كردن
و ناوەكەش���ی گ���ۆڕا ب���ۆ كەناڵ���ی ئاس���مانیی
(الحریە).
یەكەم و تەنیا كەناڵی ئاس���مانیی كوردییە
كە س���ەرجەم هەواڵ و بەرنامەكانی بە زمانی
عەرەب���ی پێش���كەش بە جەم���اوەری عیراق و
واڵتان���ی عەرەب���ی دەكات و كەناڵی رەس���می
یەكێتی���ی نیش���تمانی كوردس���تانە و لە الیەن
یەكێتییەوە بەڕێوەدەبرێت و پاڵپش���تی دارایی

كورتەیەكی مێژووی...

دەكرێ���ت و دەرب���ڕی بۆچوون و سیاس���ەتی
ئەو حیزبەیە سەبارەت بە رووداو و پێشهاتە
سیاسییەكان و زیاتر گرنگی و بایەخ بە هەواڵ
و بابەتی سیاسی دەدات.

 .21تەلەفزیۆنی ئاسۆ (:)ASO TV
زمانحاڵی حیزبی كۆمۆنیس���تی كرێكارانی
كوردس���تانی ئێران���ە و ل���ە دژی كۆم���اری
ئیسالمیی ئێران كاردەكات.

* مامۆس���تای بەش���ی راگەیاندنی پەیمانگای تەكنیكیی س���لێمانی و خوێندكاری دكتۆرا لە راگەیاندن /زانكۆی
سلێمانی.
( )1بەن���دە ب���ۆ بابەتی مێژووی رۆژنامەوانی كوردی ،لە بەش���ی راگەیاندنی كۆلیژی ئەدەبیات ،چوار س���اڵە
زانیاریم لە بارەی ئێزگەكان كۆكردۆتەوە ،هەروەها بەر لە نووس���ەر ،ئەم س���ەرچاوانەی باسیان لە مێژووی
ئێزگەكان كردووە ،بۆ زیاتر چاوڕوونی نووسەر و خوێنەرانی گۆڤارەكەمان ئاماژەیان پێ دەكەین:
 (بابی اللۆ) كەمال رەئوف محەمەد ،دەس���تەواڕێ نان بۆ مێژوو ،س���لێمانی ،2004 ،بابەتی «یۆبیلی زێڕینییەكەم رادیۆی كوردی ،ساڵی  ،1939ل.426-419
 وەسفی حەسەن ردێنی ،ئێزگە و تەلەفزیۆنێن كوردی  ،2002-1939چاپخانەی رۆشنبیری ،هەولێر.2005 ، أمانج كاكەس���ور ،لمحات تاریخ ازاعە صوت ش���عب كردستان ،منش���ورات مكتب فكر والتوعیە ،سلیمانیە،.2002
 باكووری ،ئیزگە ،چاپخانەی شەهاب ،هەولێر.2009 ، وریا جاف ،دەنگی كوردستان ،هەولێر. كەمال رەئوف محەمەد ،هونەری درامای كوردی ،سلێمانی.2000 ، ئەمیر نامق ،رادیۆ و تەلەفزیۆنی گەلی كوردستان ،سلێمانی .2005ئەمە جگە لە گۆڤارەكان ،كە چ وەك وتاری سەربەخۆ ،چ لە نێو چاوپێكەوتن لەگەڵ ئەوانەی كاریان كردووە
و لەو بوارەدا ئاگادارن و زانیاریان البووە.
( )2پەخش���ی كوردی  15-10دەقیقە دوای نیوەڕۆیان ،سەرەتا دوو رۆژ لە هەفتەیەكدا بووە .باكووری ،ئێزگە،
ل.40
( )3ئەوانە كەی لە شەستەكاندا مابوون!
( )4شۆڕشی ئەیلوول لە  1961/9/11هەڵگیرسا
(1975 )5
( )6سەرەتا ناوی
* سەرچاوەكان:
 -1ئەرسەالن بایز ئیسماعیل ،راگەیاندنی شۆرش و بزووتنەوەی شیعری كوردی ،چاپخانەی روون ،سلێمانی،
.2001
 -2ئازاد عوبێد س���اڵح ،كاریگەریی شۆرشی ئەیلوول لەس���ەر رۆژنامەوانیی كوردی ( ،)1975-1961چاپخانەی
وەزارەتی رۆشنبیری ،هەولێر.2007 ،
 -3ئازاد خانەقینی ،مادێنا ،مێژووی بیبلۆگرافیای راگەیاندنی (ی.ن.ك)  ،1991-1975سلێمانی.2000 ،
 -4تاریق جەوهەر س���ارمەمی ،بێژەری ك���ورد لە رادیۆ و تەلەفزیۆنەكاندا ،گۆڤاری رایەن ،ژ ،11.زس���تانی
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میدیا و رۆشنبیریی مندااڵن
غازی حەسەن

كاتێك بمانەوێت باسی میدیا بكەین دەبێت
بی���ر لەو پ���رۆژە و پرۆگرامان���ە بكەینەوە ،كە
تەلەڤیزیۆن پێشكەش���ی دەكات .هەروەها ئەو
ه���ۆكار و دەرەنجامان���ە ئام���اژە پێبكەی���ن كە
دەبن���ە هان���دەر و هاوكاری من���دااڵن .میدیا لە
سەردەمی ئێستادا رۆلێكی گرنگ لە سەرجەم
بوارەكان���ی گۆمەلگا دەبینێ���ت و تەنیا لە زۆر
رووەوە نەبۆتە دەس���ەاڵت ،بەڵكو بەش���داری
ل���ە دەس���ەاڵت دەكات و ل���ە هەمان كاتیش���دا
چاودێرێك���ی گرین���گ و جێگ���ەی بایەخیش���ە
بەسەر دەسەاڵتی جێبەجێكردن.
بێگوم���ان ئ���ەم رۆلە لە ب���واری بەرنامە و
پرۆژەكانی مندااڵنیش���دا جێ پەنجەی دیارە و
مندااڵن بەتەنیا سەیركەر و دواكەوتووی میدیا
نین ،لە سەردەمی تەكنەلۆژیا و كۆمپیۆتەر و
ئەنتەرنێت ،بەڵكە مندااڵن خۆیان بەش���دارن و
هاوبەشن لەسەرجەم ئەم پرۆگرامانەی بۆیان
تەرخان كراوە.
كاتێ���ك باس���ی میدی���ا دەكەی���ن ،ب���وارە
هەمەجۆرەكان���ی وەكو تەلەڤیزیۆن و رادیۆ و
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سینەما و شانۆ و نواندن و رۆژنامە و گۆڤار
و سەردان و لێكۆلینەوە و پرۆگرامی تایبەتی
فێرك���ردن بەبیرخۆمان دێنینەوە .رۆش���نبیری
مندااڵن دەنێو پرۆگرامەكاندا بەرچاوە.
بێگوم���ان لە دونی���ای دواكەوتووی ،منداڵ
دابڕاو لە پێشكەوتنی سەردەمانە ،منداڵ هێشتا
گوێگر و جێبەجێكەری سەرەكی ئەو رۆشنبیر
و دابونەریت و هەڵسوكەوتەیە كە گەورەكان
بۆی دادەرێژن .وەلێ لە دونیای دیموكرات و
پێشكەوتوودا مندااڵن پێ بە پێی گەشەكردنیان
پت���ر پتر بەش���داری لە پرۆگرام���ەكان دەكەن،
بەم���ەش جۆرێ���ك ل���ە رۆش���نبیری مندااڵن���ە
بەرهەم دێنن ،كە خێراتر و س���ادەتر دەتوانن
تێكەڵی بن و كاری پێبكەن.
ئێم���ە دەزانی���ن تەلەڤیزی���ۆن داهێنراوێكی
زۆر ك���ۆن نیی���ە ،ل���ە ناوەراس���تی حەفتاكانی
سەدەی بیستەمیش���دا وەكو بەكارهێنراوێكی
میللی كەوتە دەس���تی خەڵكی لە كوردس���تانی
باش���ووردا .راس���تە ئەوكات���ە خەڵكانێك���ی
زۆر تەنی���ا ل���ە رێگ���ەی چایخان���ە و چایخانە

میدیا و رۆشنبیری...

چكۆلەكانی نێو گەڕەكەكان ئاش���نای تەلەڤیزیۆن بوون ،بەاڵم
ئەمە س���ەرەتای رۆش���نبیرییەكی تازە بوو .كارتۆن و بەرنامە
تایبەتەكانی مندااڵن ،كە بە زمانی بێگانە بوون و منداڵی كورد
لە رووی زمانەوە هیچی لێ تێنەدەگەیشت ،بەاڵم سەرەتایێكی
گرینگ و جێگەی س���ەرنجی مندااڵن ب���وو ،كە دەیان بینی ئەم
سندوقە پڕ سەیر و سەمەرەیە ،هەست و نەستیان دەجولێنێت.
تەنی���ا رژێمی داگیركەری بەعس تا روخاش رێگەی نەدا فلیمە
كارتۆنییەكانی مندااڵن دۆبالژی زمانی كوردی بكرێت.
ئەم���رۆ لە رێگ���ەی بەكارهێنانی شاش���ەی بچوك���ی ڤیدیۆ
و ئامرازەكان���ی یاریك���ردن دەتوانرێت لە هەموو ش���وێنێك و
كاتێكدا س���ەیری شاش���ەی ئەو تەلەڤیزیۆنە چكۆالنە بكرێت و
دەگەڵیدا ئاش���نا بیت .لە كاتی ئاودەست و سواری ترۆمبیل و
پش���ودان لە باخچە گشتییەكان و تا دەگاتە كاتی سواربوونی
فرۆكەش .ئەم رۆش���نبیرییە تازەیە وا لە منداڵ دەكات لەتەك
خێرا گەش���ەكردنی ئامرازەكانی س���ەیركردن و بەرهەمهێنانی
میدیادا ،ئەویش ئاستی رۆشنبیری بەكارهێنان و تێگەیشتن و
لەزەت وەرگرتن لەم پێشكەوتنەی پتر بێت.
ل���ە كاتێكدا ئێمە بە ش���ادییەوە س���وود لەم گەش���ەكردنەی
میدیا لە بوارە هەمەجۆرەكان وەردەگرین و پێی ش���اد دەبین،
دەبێ���ت فێ���ری ئەوەش بین چۆن رێز لەم گەش���ەكردنە گرنگە
بگری���ن ،كە خزمەت بە مرۆڤایەتی دەكات .گوتمان تەلەڤیزیۆن
و ئامێرەكان���ی ت���ر ئەمڕۆ لە هەم���وو ش���وێن و ماڵیكدا هەن،
تەنانەت لە ش���ەقامە گشتیەكانیش���دا دەبیرنێن و س���ەرنجیان
ب���ۆ رادەكێش���رێت .مەبەس���ت ئەوەیە ،كە ئاس���تی بەكارهێنان
و ئاش���نابوون دەگەل میدیای س���ەردەمدا لە الیەن مندااڵنەوە
زۆر جیاوازە لە گەڵ ئەو س���ەرەتایەی ك���ە تەلەڤیزیۆن وەكو
ختوكەدان دەگەڵیدا دەژیان.
میدیا ئەمرۆ پەیامێكی جیا لە س���ەردەمی رابردووی هەیە،
كار بۆ ئەوە دەكات مندااڵن رابكێشیت بۆ ئەوەی بیرلەخۆیان
بكەن���ەوە .وات���ە رۆش���نبیرییەك پیكبهێن���ن كە خۆی���ان وەكو
بوونەوەرێك���ی كۆمەالیەت���ی تێدا بەش���دار دەب���ن و ئەو كیان
و كەش���وهەوایە دروس���ت دەكەن كە من���داڵ خۆیان لە رووی
خودیەوە بەشداری تێدا دەكەن.
مەس���ەلە گەیشتۆتە ئاس���تێكی زۆر بەرز بۆ نموونە بەپێی
س���ەرچاوەكان بەشێوەیەكی گشتی لە هەر مالێكی ئەمەریكادا
رۆژانە  7كاتژمێر س���ەیری تەلەڤیزی���ۆن دەكەن 60% .خێزانە
ئەمەریكایی���ەكان ل���ە كاتی نان خواردندا س���ەیری تەلەڤیزیۆن
دەك���ەن ،بە تایبەتی���ش مندااڵن لە تەمەنی  18س���اڵیدا لە كاتی
نانی ئێوارە س���ەیری تەلەڤیزیۆن دەكەن .مندااڵن دوقاتی ئەو
كاتانەیان سەیری تەلەڤیزیۆن دەكەن لەوەی لەماوەی  12ساڵدا
ل���ە قوتابخانە بەس���ەری دەبەن .هەمان س���ەرچاوە دەربارەی

ئ��اس��ت��ی ب��ەك��اره��ێ��ن��ان و
ئاشنابوون دەگ��ەل میدیای
س������ەردەم������دا ل����ە الی����ەن
مندااڵنەوە زۆر جیاوازە لە
گ��ەڵ ئ��ەو س��ەرەت��ای��ەی كە
تەلەڤیزیۆن وەكو ختوكەدان
دەگەڵیدا دەژیان.
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رۆش���نبیری خوێندنەوە و
نووس���ین زۆر لە رۆش���نبیری
س���ەیركردنی وێنە و بینینی
شاش���ە گەورە و بچووكەكان
جیایە.
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مندااڵن���ی ئەمەریكا لە قۆناغی باخچەی س���اوایان و دایەنگەدا
دەڵێت ئەم مندااڵنە پتر لەكاتی چوار س���اڵیدا قوتابیەكی كۆلیژ
كە بۆماوەی خوێندن تەرخانی كردووە ،س���ەیری تەلەڤیزیۆن
()13
دەكەن.
ئێس���تا گفتوگ���ۆی زۆر لەس���ەر چۆنیەت���ی بەكارهێنان���ی
تەلەڤیزی���ۆن و بوارەكانی دیكەی میدی���ادا لە الیەن مندااڵنەوە
دەكرێ���ت ،هەرچەن���دە من���دااڵن ئاس���تی رۆش���نبیریان ل���ە
بەرزبوونەوە دایە و گەشەكردنێكی خێرا بەخۆیانەوە دەبینن،
ب���ەاڵم ژمارەیەك���ی زۆری خێزانەكان لەس���ەر ئ���ەم بۆچوونە
كۆك���ن ،ك���ە دەڵێ���ت زۆربەكارهێنان���ی تەلەڤیزی���ۆن ل���ە الیەن
مندااڵنەوە باش نییە.
فێرك���ردن و راهێنانی مندااڵن لەس���ەر رۆش���نبیری میدیا،
جۆرێك���ە لە توانا و لێهاتوویی ،پێویس���تی بە كات و راهێنانی
زۆرە .كاتێك منداڵ گەمەكانی نێو ئەنتەرنێت بەكاردەهێنێت و
دەیەوێت دواین فیلمی هۆلیوود س���ەیر ب���كات و لە پرۆگرامە
تازەكان���ی مندااڵن دانەبڕێت و یاری بە ڤیدۆ گێیم و گێم بۆی
و دی سی و هتد بكات ،لەتەك پەرەسەندنی توانا و لێهاتووی
و فرەبوونی رۆش���نبیری لەبەكارهێنان و دۆزینەوەی بیرۆكە
و ش���تی نوێ ،رووبەرووی جۆرێك لە كاردانەوە و كێش���ەی
رەوش���تی (هەلس���وكەوت و الوازبوونی هەس���تی گوێگرتن و
بەدواداچ���وون و بای���ەخ پێ���دان دێت) .بەاڵم ئەم رۆس���نبیرییە
خاوەنی توانایە بۆ گەشەپێكردنی زمان و دەوڵەمەند بوون لە
رووی زاراوە و پەیوەندیكردن و دواندن و بیركردنەوە.
ئێم���ە لەس���ەردەمی (بیركردن���ەوە و گەش���ەكردن و
بەشداریكردندا) دەژین ،كاتێك میدیای كوردی لەم بیركردنەوە
دادەبڕێ���ت ناتوانێ���ت هاوتایی ب���ۆ مندااڵن لە نێوان شاش���ەی
گ���ەورە و بیركردنەوە و هەس���ت و نەس���تی منداڵ دروس���ت
ب���كات .ئەمەش كاتێك دێتە ئاراوە ك���ە مندااڵنی كورد توانیان
خۆیان ببنە بەشێك لە پرۆگرام و بەرنامەكانی میدیا .واتە تەنیا
گوێگ���ری دوور لە بیركردنەوە نەبن و توانای گەش���ەكردنیان
لە رێگەی تێكەڵبوون دەگەڵ رۆشنبیری سەردەمانەی میدیای
من���دااڵن رێرەوی ئاس���ایی خ���ۆی وەربگرێ���ت و دواتر بەرەو
بەشداریكردن بچن.
لەبیرمان نەچێت رۆش���نبیری خوێندنەوە و نووس���ین زۆر
لە رۆش���نبیری س���ەیركردنی وێنە و بینینی شاش���ە گەورە و
بچووك���ەكان جیای���ە .چۆنیەت���ی بەكارهێن���ان و تێگەیش���تن و
لێكدانەوەی شتە سەرنجكێشەكانی نێو ئەم تەكنەلۆژیایە نوێیە،
لەكردەوەدا رۆشنبیری میدیایە .چونكە مندااڵن لەم رێگەیەوە
ئاس���تی بیركردنەوە و تێگەیش���تنیان بۆ بەكارهێنان و ناسینی
ئەم جۆرە میدیایە پەرە دەستێنیت.
دەبێ���ت منداڵ فێری ئ���ەوە بكرێن چۆن ئ���ەم تەكنەلۆژیایە
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نوێیە بەكاردەهێنن ،چونكە ئاشنایەتی لەالیەك
و بەكارهێنانی میدیای سەردەم خۆی لەخۆیدا
رۆش���نبیرییە .لە كاتێكدا منداڵی كورد هێش���تا
نەبۆت���ە خودان���ی پرۆگرام���ی وەبەرهێنراوی
تایبەت���ی خۆی ،كەچ���ی دەتوانێت ل���ە رێگەی
ئەنتەرنێت���ەوە ئ���اگای ل���ە زۆر بەرهەم���ی
سینەمایی و تەلەڤیزیۆنی و چاپ وبالوكراوەی
جودای دونیا هەبێت ،دەتوانێت دەگەڵ خەڵكی

تر لە رێگەی ئەنتەرنێت���ەوە پەیوەندی بگرێت
و قس���ەبكات و كامیری���ای ڤیدی���ۆی بۆ بینینی
یەكت���ر بەكاربهێنێت .بەكارهێنان���ی ئەم میدیا
تازەیە خوی رۆشنبیرییەكی سەردەمانەیە ،كە
دەكرێ���ت دەرگای دونیای جودا و هەمەرەنگ
بەس���ەر مندااڵندا بكاتەوە ،كە هێشتا بە زمانی
زگماكی خۆیان بەرنامەی پەروەردەیی و فیلم
و پرۆگرامی تەلەڤیزیۆنیان نییە.
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سەبارەت بە وتووێژ...

سەبارەت بە
وتووێژ و دیمانە
و :رەسووڵ سوڵتانی

لە س���ازدانی هەر دیمانەیەكدا ،ئەم خااڵنە،
پێویستە رەچاو بكرێن:
 .1ئ���ەو كەس���ەی دەتانەوێ دیمان���ەی لەگەڵدا
بكەن ،ئەگەر خۆی بوارد و نەیویس���ت قسان
ب���كات ،پێی بڵێن ،قس���ە ب���كات و نەیكات ئێوە
ه���ەواڵ و زانیارییەكانت���ان ب�ڵ�او دەكەن���ەوە
و بۆی���ەش هاتوونەت���ە الی ئ���ەو ،ب���ۆ ئەوەی
هەواڵەكەت���ان پش���ت قایمت���ر بێ���ت و چەندی
بكرێ دادپەروەرانە بێ���ت .بۆ قایلكردنەكەیان
هێم���ن ب���ن و دان بە جەرگتان���دا بگرن و زوو
وازمەهێنن .ئەگەر كاتێك���ی خراپ تەلەفۆنتان
كردووە؟ ئەوا دیس���انەكە پەیوەندی بكەنەوە.
ل���ەو كەس���انە مەبن كە دەمودەس���ت مل كەچ
دەكەن و دەبەزن.
 .2وەك رێس���ایەكی گش���تی ،ه���ەوڵ بدەن لە
ش���وێنی كاركردنی���ان بیاندوێن���ن ــ ئ���ەوان لە
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شوێنی كاركردنیاندا كەمتر هەست بە مەترسی
و هەڕەش���ە دەك���ەن .هەروەه���ا ل���ە ش���وێنی
كاركردنی مرۆڤەكان دەتوانن س���ەرنجی زۆر
ش���تی وردتر بدەن و بیاننووس���نەوە .س���ەیر
دەوروپش���تی خۆت���ان بكەن و چ���او لە رەنگ
و وردەكارییەكان بگێ���ڕن .دیمەنی دەرەوەی
پەنجەرەك���ە ،وێنەكان���ی س���ەر مێزەك���ەی،
ئ���ەو وێنەی���ەی س���ەردەمی گەنجێتییەك���ەی
لەگ���ەڵ یاریزان���ە هاوتەمەنەكان���ی خ���ۆی بە
جلوبەرگ���ی وەزرش���ییەوە كێش���اوێتی .دیارە
بۆ دیمانەكردن لەگەڵ كەسایەتە ناودارەكانی
وەك ئەكت���ەر و گۆرانیبێ���ژەكان ماڵەوەی���ان
باش���ترین ش���وێنە بۆ وتووێژ .سەرنج :كاتێك
بە شوێن وردەكارییەكانا دەگەڕێن ،ئاماژە بە
ش���تگەلێك بكەن كە پەیوەندییان بەو چیرۆكە
هەواڵەوە هەبێت وا دەینووسن .بۆ وێنە ئەگەر
لەسەر بازرگانێكی سەركەوتوو دەینووسن و
نووس���ینگەكەی ئەو لە نهۆمی سی و سێیەمی
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بااڵخانەیەكی مۆدێرنە ،دەكرێ ئاماژە بەو خاڵە بكەن و...
 .3ئێ���وە ئەس���تێرە نی���ن ..مەگ���ەر ئ���ەوەی ك���ە بەڕێوەب���ەری
بەرنامەیەك���ی تەلەڤزیۆن���ی بن و ناوبانگتان لەو كەس���ە زیاتر
بێ���ت ك���ە وتووێژی لەگەڵ���دا دەكەن .كەوابوو ه���ەوڵ بدەن لە
كات���ی وتووێژەك���ەدا بڕێ���ك بكش���ێنە دواوە و ئی���زن ب���دەن
بەرامبەرەكەت���ان زیاتر بەرچاو بێت .وات���ە كارێكی وا مەكەن
پرسیارەكانتان ببنە راگەیێنراوگەلێكی ئیدانەكردن یان ئەوەی
كە بتانەوێ زانیارییەكانی خۆتانی بۆ بخەنە روو .ئەو تاكتیكانە
زیات���ر لەوەی تیش���كاوێژ بن ،گەرما بەره���ەم دێنن ،گاڵتە بەو
كەس���ە مەكەن وا دیمانەی لەگەڵدا دەك���ەن ،هەروەها وای لێ
مەكەن كەفوكوڵی هەڵبچێت و بەگشتی مەیبزوێنن .كام پرسیار
دژوارە ئەوەی لێ بپرسن بەاڵم بە رێز و ئەدەبەوە.
 .4گوتن���ی ئ���ەوەش زۆر پێویس���ت نیی���ە ،بەاڵم بە گش���تی لە
وتوێژێ���كا وەاڵم���ەكان لە پرس���یارەكان گرنگت���رن .تەكنیكێك
بێنن���ە كای���ەوە كە ببێتە ه���ۆی ئەوەی كە خ���ۆ ببوێرن لەوەی
تەنیا لەس���ەر ئەو پرس���یارگەلە بوەستن وا پێش���تر ئامادەتان
كردوون���ە .ئیزن ب���دەن وتووێژەكە بە پێ���ی وەاڵمەكان بڕواتە
پێش���ەوە .بەو ش���ێوەیە لەوانەیە بگەنە شوێنی ئەوتۆ ،كە هەر
چاوەڕوانیشتان نەكردووە.
5ـ ئ���ەوە رێنوێنیی فرانس���وا رەی���ت بەرگەرە .ئ���ەو یەكێكە لە
پەیامنێ���رە ناودارەكان���ی پێش���ووی رۆیتەرز ،ئێس���تا بووەتە
یەكێك لە مامۆستاكانی.
دوایین قس���ەی من لەو دیمانەیەدا ئەوەیە ،ئاخۆ قسەیەكت
ب���ۆ وتن م���اوە؟ زۆر جاران كاب���را بە دڵ حەزی لێیە باس���ی
بابەتێك بكات ،بەاڵم هەڵنەكەوتووە.
 .6بی���ر بكەنەوە و بیر بكەن���ەوە و بەردەوام بیر بكەنەوە .بەر
لەوەی دیمانەكە دەست پێ بكات ،كاتێك بە رێگەوەن ،بیر لەو
بابەتە بكەنەوە وا گەرەكتانە دیمانەكەی لەس���ەر بكەن .بەر لە
دەس���تپێكی دیمانەكە دەبێ بە گوێرەی پێویست لە بابەتەكەت
و ئەو كەسەت كۆڵیبێتەوە وا دیمانەی لەگەڵدا دەكەیت.

سێ یاسای زێڕین بۆ پێكهێنانی دیمانەیەك:

دیمانە چەك���ی كاریگەری هەموو پەیامنێرێكە .ئەم بەش���ە
دەتوانێ یارمەتیتان بدات بۆ دیمانەیەكی باشتر.

بیر بكەنەوە و بیر بكەنەوە
و بەردەوام بیر بكەنەوە .بەر
لەوەی دیمانەكە دەس���ت پێ
بكات ،كاتێك بە رێگەوەن،
بیر ل���ەو بابەت���ە بكەنەوە
وا گەرەكتان���ە دیمانەك���ەی
لەسەر بكەن

1ـ خۆ ئامادەكردن:
خ���ۆ ئامادەكردن مەرجی یەكەمی دیمانەیەكی باش���ە .وای
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دانێ���ن ماوەیەك���ی زۆر ك���ورت و كەمت لەبەردەس���تدا ماوە،
بەرپرسەكەت دەتنێرێتە فڕۆكەخانە بۆ ئەوەی لەگەڵ باڵوێزێكا
دیمانە بكەیت .دەبێ لە پێشدا زانیاریی تەواو لەسەر رابردووی
كابرا بەدەست بێنی و هەتا دەگەیتە فڕۆكەخانە ئەو زانیارییانە
دەورە بكەیت���ەوە ،چەن���د بابەتێك بۆ قس���ەكانت هەڵبژێریت و
پرسیارەكانیشت دەستنیشان بكەیت .ئەگەر كاتت لەبەردەستا
م���اوە ،لە رۆژنام���ە و كتێب و ماڵپەڕەكان���دا -هەڵبەت هەموو
ماڵپەڕێك ب���ۆوە نابێ متمانەی پێ بكەیت -زانیاری كۆ بكەوە
و دواتر پرس���یارەكانت بنووس���ە .هەوڵ بدە بڕێك ئەو هەواڵە
لە مێشكتا بێنە و بەرە ،كە گەرەكتە بینووسیت.
ئەگەرچی وا باش���ترە لە پێشدا پرسیارەكانی خۆت ئامادە
بكەی���ت ،ب���ەاڵم ه���ەوڵ ب���دە نەبیتە كۆیل���ەی بەردەس���تی ئەو
پرس���یارانەی كە لەپێش���دا داتڕش���توونە ،چونكە لەوانەیە ئیتر
زەی���ن نەدەیتە وەاڵم���ەكان و ئەو پرس���یارانەت لەكیس بچێت
كە دەكرێ لە قس���ەكانی دەریانكێشیت .بەردەوام چاوەڕوانی
گۆشەی نوێ و گۆڕانی چاوەڕواننەكراو بن.

كاتێ���ك دەتان���ەوێ كات
و ش���وێنی دیمانەكەت���ان
دەستنیشان بكەن ،بە جوانی
دیاریی بكەن كە گەرەكتانە
لەس���ەر چ بابەتێك بدوێن.
هەروەه���ا ش���وێن و كات���ی
دیمانەكەی���ش دی���اری بكەن
و لەس���ەر كاتەك���ەی رێ���ك
بكەون
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 .2قەول و قەراری دیمانەكردن:
كاتێك دەتانەوێ كات و ش���وێنی دیمانەكەتان دەستنیشان
بكەن ،بە جوانی دیاریی بكەن كە گەرەكتانە لەسەر چ بابەتێك
بدوێن .هەروەها ش���وێن و كات���ی دیمانەكەیش دیاری بكەن و
لەس���ەر كاتەكەی رێك بكەون .ئەگەر پێویس���تیتان بە وێنەگر
هەیە لە پێش���دا دەستنیش���انی بكەن .هەمیش���ە لە كاتی خۆیدا
یان بڕێك زووتریش خۆتان بگەیێننە ش���وێنی مەبەس���ت .ئەو
كەس���ەی دیمان���ەی لە تەكیا دەك���ەن هەرگیز ل���ە چاوەڕوانیدا
رایمەگرن.
هەوڵ بدەن هێمن و لەس���ەرخۆ بن ،ش���وێنی دیمانەكەتان
ت���ا دەك���رێ هێم���ن و ئ���ارام و ب���ێ دەن���گ بێت (ل���ە هۆتێل و
ریستورانتەكانا دیمانە و وتووێژ مەكەن) .هەڵسوكەوتەكانتان
خۆمانە بێت ،س���ەیرێكی دەوروپش���تی خۆتان بكەن .كۆمەڵێك
وردەكاری���ی ك���ە بەرچاوتان دەك���ەون لەوانەی���ە دیمانەكەتان
رەنگاڵتر و زیندووتر بكەنەوە .بەر لەوەی دیمانەكەتان دەست
پێ بكات ،بڕێك جەفەنگ لێ دەن و سوعبەت بكەن بۆ ئەوەی
ساردی و سڕییەك لە نێوانتانا نەمێنێت و ئەوەی دیمانەی لە
تەكیا دەكەن هەس���ت بە نامۆیی نەكات .ئاگاتان لە خۆتان بێ
زمانێكی بڕیاردەرانە و دوژمنكارانەتان نەبێت.
باش���تر و بە ئەدەبترە ئەگەر بەر لە بەكارهێنانی تەسجیل
ئی���زن وەرگ���رن و روونی بكەن���ەوە كە گەرەكتانە یادداش���ت
هەڵگرن���ەوە یان دەنگەكە باڵو بكەوە .ش���ریتی بەتاڵ و پاتریی
زێدەشتان پێ بێت.

سەبارەت بە وتووێژ...

3ـ رێككەوتنەكانی سەرەتا
ئاخ���ۆ بەر ل���ە دەس���تپێكی دیمانە دەبێ بپرس���ن كە ئەرێ
دەتوانن قسەكانی بەرامبەرەكەتان لە زمانی خۆیەوە بگێڕنەوە
ی���ا ئەوەی كە پێویس���ت نییە و دەبێ دەقاودەق بینووس���نەوە.
بە رای ئێمە ئەو پرس���یارە زۆریش پێویس���ت نییە .وای دانێن
دەتوانن هەموو ئەو شتانە بگێڕنەوە كە دەیڵێت ،مەگەر ئەوەی
كە كابرای دیمانەی لەگەڵدا دەكەیت حەزی لێ نەبێت لە زمانی
خۆیەوە بەش���ێك لە قس���ەكانی بگێڕینەوە .ل���ەو حاڵەتەدا لێی
بپرسن ئاخۆ ئەو ئیزنتان پێ دەدات بەبێ ئاماژە بە سەرچاوە
قسەكانی بگێڕنەوە؟

پەرجۆ (موعجزە)ی بێ دەنگی:

ئەگەر پێتان وایە ئەو وەاڵمەی دیمانەكراو پێتانی داوەتەوە
قایلی نەكردوونە ،چەند چركەساتێك بێ دەنگ بن و هیچ مەڵێن.
بە شێوەیەك لە شێوەكان ئیزنی پێ بدەن ئەو وەاڵمەی پێتانی
داوەت���ەوە ه���ەر وا بمێنێتەوە ،جار هەیە ئەو ش���تانە تەریقیان
دەكاتەوە و دەبێتە هۆی ئەوەی كە درێژە بە قسەكانیان بدەن
و بابەتەك���ە زیاتر ش���ی بكەن���ەوە و پەردە لەس���ەر هەندێ لە
راستییەكانیش الدەن.
پرس���یاری وا مەك���ەن كاب���را ب���ە «نەخێر» ی���ان «بەڵێ»
وەاڵمت���ان بداتەوە .پرس���یاری وای لێ بكەن ئ���ەو ناچار بێت
قسە بكات و بابەتەكە زیاتر شیی بكاتەوە.
خۆ ئامادەكردن بەو واتایەیە ،كە ئەوەندەی بۆتان دەكرێت
زانیاری لەس���ەر رابردووی ئەو كەس���ە یان ئەو دامەزراوەیە
بەدەست بێنن ،كە دەتانەوێ دیمانەی بكەن .ئەگینا كاتەكانتان
بە پرسیاری سادە و بەڵگەنەویست لە كیستان دەچن .ئەگەریش
خۆت���ان ئامادە كردبێت ب���ۆ بەرامبەرەكەتانی دەس���ەلمێنن كە
ئێوەی���ش خەرمانی خۆتان هەڵخس���تووە ،لێ���رەوە دیمانەكراو
زیات���ر متمان���ە بە لێهاتووییت���ان دەكات و زانیاریی پتر دەداتە
دەست ئێوە.
ئەو كەس���ەی دیمانەی لەگەڵدا دەكەن لەوانەیە پێ دابگرێت
لەس���ەر ئەوەی كە پێشتر چاوی بە پرس���یارەكانتان بكەوێت،
ئەگەر هیچ چارێكتان نەبوو پرسیارەكانی پێ بدەن بەاڵم ئیتر
ئ���ەوە نابێتە هۆی ئەوەی كە دواتر هەر ئەم پرس���یارانەی لێ
بكەن.
س�ڵ�او و دەستپێك :لە چەند ساتی س���ەرەتادا باسی شتی
گش���تی بك���ەن .ئەگەر بە باش���ی خۆتان ئام���ادە كردبێت ،ئیتر
ب���اش دەزانن بەرامبەرەكەتان حەزی لێیە باس���ی چی بكات و
كەیفی بە چ بابەتێك دێت ،بۆیە باشترە سەبارەت بەو باسانە
لەگەڵی���دا بیكەنە گۆنگەڵی خۆتان ،ئەوە دەبێتە هۆی كرانەوەی
كەش���وهەوای دیمانەكەت���ان و چاوپێكەوتنەكەت���ان خۆمانەتر

لە چەند س���اتی س���ەرەتادا
لەگ���ەڵ كەس���ی دیمانەكراو
باس���ی ش���تی گش���تی بكەن،
ئەگ���ەر ب���ە باش���ی خۆتان
ئامادە كردبێ���ت ،ئیتر باش
دەزان���ن بەرامبەرەكەت���ان
حەزی لێیە باسی چی بكات
و كەیف���ی ب���ە چ بابەتێ���ك
دێت
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لەكات���ی دیمانە ،بۆ هێنانە
ئ���ارای پرس���یاری دژوار وا
باش���ترە لە زمانی كەس���انی
دیكەوە بیانكەین ،بۆ وێنە:
«هەندێ لەوانەی رەخنەیان
لێ���ت هەی���ە دەڵێ���ن» ،لە
ئەس���تۆی خۆتان���ی داڕنن و
پرس���یارەكان بخەن���ە زاری
كەسانی دیكەوە
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دەبێتەوە.
گرنگی بە شێوەی روانین و جووڵەی دەست و دەموچاوتان
بدەن .كورس���ییەكەتان وا دامەنێن كە رێ���ك بەرەوڕووی ئەو
دابنیشن .چونكە لەوانەیە پێی ناخۆش بێت .كورسییەكە بڕێك
بكێش���نە دواوەت���ر و هەندێ���ك بچنە الی گۆش���ەكەیەوە و پاڵ
بدەنەوە و جاروبارەش چاوێك لە نێو چاوەكانی بكەن.
یادداش���ت گرتن���ەوە -ئیزن وەرگرن بۆ ئ���ەوەی كەڵك لەریك���ۆردەر وەرگرن .ئەگ���ەر ریكۆردەرتان ب���ەكار هێنا ،رێك
ب���ەرەوڕووی كاب���رای دامەنێ���ن ،چونك���ە لەوانەی���ە ئیتر ئەو
ب���ەردەوام بی���ر لەوە بكات���ەوە كە خەریك���ە دەنگەكەی خەزن
دەكرێت .ریكۆردەرەكە لە قەراغەوە دابنێن .هەرلەگەڵ دانیشتن
لەرێوە دەفتەرۆكەی یادداش���تەكانتان دەرمەهێنن .وا باش���ترە
لەس���ەر ئەژنۆت���ان دایبنێن نەك ئەوەی كە لەس���ەر مێزەكە و
لەبەردەم كابرای دیمانەكراو دایبنێن.
با پرس���یارەكانتان كورت و پوخت ب���ن -ئێوە گەرەكتانەزانیاری���ی ل���ە بەرامبەرەكەتان وەربگرن ن���ەك ئەوەی كە خۆ
رابنێن و خۆتان هەڵكێشن كە بەڵێ ئێوەیش زیرەكن و شتێك
دەزانن.
لەس���ەرەتادا پرس���یارە دژوارەكانت���ان مەپرس���ن -لەبەرئ���ەوەی كە لەوانەیە ئەوە ببێتە هۆی ئەزیەتبوونی دیمانەكراو
و بخزێت���ە قاوغ���ی خۆیەوە و بكەوێت���ە بەرگریكردن لە خۆی
یان ئەوەی كە خۆ ببوێرێ لە قسەكردن .پرسیارە دژوارەكان
رابگ���رن تا ئەو كاتەی النیكەم چەند پرس���یارێكتان كردبێت و
شتێكتان لە قسەكانی هەڵگرتبێتەوە.
بۆ هێنانەی ئارای پرس���یاری دژوار وا باش���ترە لە زمانی
كەسانی دیكەوە بیانكەین .بۆ وێنە« :هەندێ لەوانەی رەخنەیان
لێت هەیە دەڵێن» .لە ئەس���تۆی خۆتانی داڕنن و پرسیارەكان
بخەنە زاری كەسانی دیكەوە.
كەڵ���ك ل���ە پرس���یاری ك���راوە وەربگ���رن نەك داخ���راو ـپرس���یاری داخراو زۆربەیان بە «فرمان» دەس���ت پێ دەكەن
و وەاڵمەكانیش���ان زیات���ر یان بەڵێیە ی���ان نەخێر .هەوڵ بدەن
پرس���یاری كراوە بێننە گۆڕێ .بۆ وێنە :چ هەستێكت بەرامبەر
ب���ەو بابەتە هەیە؟ ئەو بابەت���ە لەبەرچی ئەوەندە گرنگە؟ ئەوە
چۆناوچۆن لێك دەدەیتەوە؟
ب���ۆ پرس���یاری داخراو ،هەمیش���ە كات و ش���وێن هەیە .بە
تایبەت���ی كاتێ���ك دەتەوێ لەس���ەر بابەتێكی زۆر س���ەرەكی و
گرنگ تەنیا وەاڵمی بەڵێ یان نەخێر وەربگری.
ـ قەت چەند دانە پرس���یار بەس���ەر یەكەوە مەكەن .چونكە
پرس���یارلێكراو زۆر س���ادە و س���اكار كێهەیان بێ كێشەتر و
سادەترە ئەویان وەاڵم دەداتەوە.
-كەڵ���ك لە بێدەنگ ب���وون وەرگرن -هەر لەگ���ەڵ بێدەنگ

سەبارەت بە وتووێژ...

بوونی دیمانەكراو دەمودەس���ت پرس���یارێكی
دیك���ە مەهێنن���ە گ���ۆڕێ .زۆرج���اران كاب���را
خەریك���ە بی���ر دەكات���ەوە ئاخ���ۆ دەتوان���ێ چ
وەاڵمێك���ی دیك���ەش بدات���ەوە یان ئ���ەوەی كە
بیر لەوە دەكات���ەوە زانیاریی زیاتر و گرنگتر
بێنێتەگ���ۆڕێ یان لەخێروبێ���ری بچێتە دەرێ.
دەرفەتی پێ بدەن.
ـ���ـ ئەگەر لێ���ی تێنەگەیش���توون ــ���ـ ئەگەر
پەلەق���اژەی ئەوەتان���ە بزان���ن ئ���ەو دەڵێ چی،
كەڵك لە دەس���تەواژە و رستەی وەك «ئەگەر
باش تێگەیشتبێتم »...وەربگرن یان ئەوەی كە
پێ���ی بڵێ���ن «ئەو بابەتە بۆ خەڵكی ئاس���ایی و
رەشۆك چۆن شی دەكەیتەوە؟.
ش���تێكی دیكەش هەیە بە پێویستی بزانیبیڵێ���ی؟ ــ ل���ە كۆتایی ه���ەر دیمانەیەك���دا ئەو
پرس���یارە ل���ە خۆت���ان بكەن���ەوە .زۆر جاران
ئەوان���ەی دیمانەیان لە گەڵدا دەكەن كۆمەڵێك
زانیارییان هەیە كە ئێوە ئاگاتان لێیان نییە.
ـ���ـ بە ناوەكاندا بچنەوە ــ زۆربەی ئەوانەی
بەشدارن لە دانیشتنە میدیاییەكاندا ناوی خۆیان
دەنووس���ن .ل���ە دەفتەرۆكەی یادداش���تەكانی
خۆتانا نەخشەیەك بكێشنەوە و دیاریی بكەن
كێ لە كوێ دانیش���تووە .ئاوا باش���تر دەتوانن
تێ بگەن ئاخۆ كێیە قسان دەكات.
ب���ە گ���روپ كار بك���ەن -ل���ە كۆبوونەوەمیدیاییەكان���دا زۆر ئەس���تەمە بتوانن بە دوای
ئ���ەو پرس���یارانەی كردووتان���ن دیس���انیش

پرسیاری دیكە بكەنەوە .هەر بۆیە خراپ نییە
ئەگەر ب���ە دوای ئەو پرس���یارەدا كە ئەوانیتر
كردوویان���ە لە درێ���ژەی ئەواندا پرس���یارێك
بێننە گۆڕێ كە زیاتر بابەتەكەی پێ بكرێتەوە.
ئەگ���ەر بە گ���روپ كار بك���ەن ،زانیاریی زیاتر
بەدەس���ت دێنن هەتا ئەوەی كە بە تاكەكەسی
كار بكەن.
لەبەر دەرگا -هەوڵ بدەن كاتێك ئەندامانیكۆنفرانس���ێك ی���ان س���مینارێكی راگەیان���دن
ل���ە هۆڵەكە دەچن���ە دەرەوە ،ی���ان بەر لەوەی
بێن���ە نێ���و هۆڵەكەوە ،بچنە الی���ان .زۆر كەس
حەزی���ان لێی���ە و پێی خۆش���حاڵ دەبن ئەگەر
وەاڵمی پرسیارەكانتان بدەنەوە و وردەكاریی
زیاترتان پێ بدەن.
بچنە الی ئەو پەیامنێرانەی لە بوارەكەیخۆیان���ا پس���پۆڕن -ئەگەر ویس���تتان باس���ی
بابەتێك���ی وا بك���ەن ك���ە ش���تێكی ئەوتۆی لێ
نازان���ن ،ی���ان بابەتێكی ئال���ۆز و پێچەڵپێچتان
تووش بووە ،س���ۆراغی ئەو پەیامنێرانە بكەن
كە لەو بوارەدا لێهاتوون .وەش���وێن كەسانێك
بك���ەون ك���ە ل���ە پرس���یارەكانیانەوە دی���ارە
ئ���اگاداری رووداوەكان���ی ئەو ب���وارەن .پێش
دەس���تپێكی س���مینار یان دواتر ،بچنە الیان و
قس���ەیان لەگەڵدا بكەن .پس���پۆڕەكان زۆربەی
ج���اران كەیفیان ب���ەوە س���ازە زانیارییەكانی
خۆیان بدەنە خەڵكانی دیكەش.

سەرچاوە :دامەزراوەی رۆیتەرز
وەرگێڕانی بۆ فارسی :بەرمەك بەهرەمەند
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دەستپێكێك
بۆ ناسینی راگەیاندنی حكوومی
نووسینی :عەبدوللەتیف یاسین

لەس���ەر داوای رێكخ���راوی ( )AGEFهەر
وەزارەتێ���ك كەس���ێكی راگەیاندن���كاری ناردن
ب���ۆ خوولێكی تایبەت بە پێگەیاندنی ووتەبێژی
فەرمی لە وەزارەتەكان ،بێ گومان ئەو هەنگاوە
ب���ە خاڵێكی گرن���گ دادەنرێت ل���ە حكوومەتی
هەرێم���ی كوردس���تان ،چونك���ە جۆرێ���ك ل���ە
ش���لگیری ل���ە راگەیاندنی وەزارەت���ەكان هەیە،
ئەوەش وا دەكات دووری و ناحاڵی بوونێك لە
نێوان مێدیای حكوومی و ناحكوومی دروست
ببێ���ت ،زۆر ج���ار گرف���ت و چەواش���ەكردنی
هاواڵتیان���ی ل���ێ دەكەوێـت���ەوە ،لەب���ەر ئەوەی
بەندەش لە هەردوو راگەیاندن كارم كردوە و
باش هەست بەو كەلێن و كەلەبەرە دەكەم ،بە
پێویس���تم زانی ئەم بابەتە بخەمە بەر دەستی
خوێنەر و خۆمی پێوە ماندوو بكەم ،بە ئومێدی
ئەوی بتوانی���ن بە هەردوو میدیا خزمەتی ئەو
واڵتە بكەین و ئازادی و دیموكراسی بەرقەرار
ببێت.
بۆ ئ���ەم خوول���ە دوو راهێنەری س���ویدی
ئامادەبووبوون:
یەكەمیان ،peter weiderud :كە پێش���تر
راوێ���ژكاری وەزیری دەرەوەی واڵتی س���وید
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ب���ووە و رۆژنامەنووس���ێكی ناس���راوی ئ���ەو
واڵتەیە.
دووەم ،peter Englen :ك���ە راوێژكاری
وەزیری پەروەردە بوو ،ئەویش���یان شارەزای
بواری رۆژنامەنووسی سیاسی و ئابوورییە.
ت���ا ئێس���تا  5تا  6خوولیان لە كوردس���تان
بەڕێوەبردووە ،كە نزیكەی  120رۆژنامەنووس
بەشداریان تێدا كردووە.
ناوەڕۆكی خوولەكە بریتی بوو لە راهێنانی
راگەیاندن���ی وەزارەت و حكووم���ەت لەس���ەر
چۆنیەت���ی كارك���ردن و مامەڵەك���ردن لەگ���ەڵ
میدیاكانی دیكە ،واتە میدیا ناحكوومی و حزبی
و ئ���ازاد هتد .واتە هەر ناوێكی میدیایی ،كە لە
دەرەوەی حكوومەت كار بكات.
هەروەها چۆنیەتی دارشتن و ئامادەكردنی
ه���ەواڵ و دابەش���كردنی لە ن���او دەزگایەكانی
دیكە.
 peter weiderudل���ە وتەیەكی ئاماژەی
ب���ە خاڵێك���ی زۆر گرن���گ كرد ،ئەگ���ەر بكرێت
زانیاریی���ەكان بەهێ���ز و داڕش���تنێكی ب���اش
ئامادەبكرێت ،ئەوە راگەیاندنێكی ئەكتیڤی كارا
دێتە ئ���اراوە ،ئەوەش كۆمەڵێ���ك هەلومەرجی
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تایبەت���ی دەوێ���ت تاوەكو بێتە كای���ەوە لەوانە :دەبێت س���تافی
راگەیان���دن بزانێت وەزیر چی دەوێت و بیر لەچی دەكاتەوە و
چۆن بیر دەكاتەوە ،ئەوەش پشت بە چۆنیەتی پەیوەندی نێوان
وەزی���ر و س���تافی راگەیاندن دەبەس���تێت ،ه���ەر چەندە وەزیر
و س���تافی راگەیان���دن ،پەیوەندییەكی تون���د و تۆڵ و بەهێزیان
هەبێ���ت ،ئەوەندە لێك تێ گەیش���تن دەبێت .ب���ە پێچەوانەوەش
ئەگ���ەر دووری بكەوێـت���ە نێوانی���ان و ئ���اگاداری یەكت���ر نەبن،
ئەوە دەرەنجامەكەی دەبێـتە ناحاڵی بوون لە یەكتری و كاری
راگەیان���دن الواز دەكات ،ه���اوكات كار و چاالك���ی وەزیری���ش
پشت گوێ دەخرێت.
كەواتە:
پەیوەندی نێوان وەزیر  +وتەبێژ یان (سكرتێری راگەیاندن)
 +ستافی راگەیاندن = وەزارەتێكی كارا و ئەكتیڤ
بە نێوانی ئەم س���ێ توخمە هەر لێك ناحاڵی بوون دروست
بێ���ت ،ئ���ەوە وەزارەتێك���ی الواز كز دەردەكەوێ���ت و ئەگەر لە
خ���ودی خۆش���ی كارا بێت ،چونكە پەیوەندی ب���ە جەماوەرەوە
نییە .جەماوەر هیچ لە بارەی ئەم وەزارەتە نازانێت.
خاڵێك���ی دیكەی بەهێزبوون���ی راگەیاندنی حكوومی بریتییە
ل���ە پێدان���ی زانیاری پێویس���ت بە میدی���اكان ،چونك���ە لە كاتی
پێنەدان���ی زانیاری و حەش���اردانی یان بەخش���ینی بە جیاوازی
(وات���ە جیاوازی كردن لە نێوان دەزگاكان) ،ئەوە گرفت دەخاتە
بەردەم���ی راگەیان���دن ،چونكە میدی���ای ئازاد كاتێ���ك زانیاری
دروس���ت لە ش���وێنی خۆی بەدەس���ت نەهێنی ،ناچارە پەنا بۆ
ش���وێنی دیكە دەبات بۆ بەدەس���ت هێنانی زانی���اری .هەرچەند
كار ئاس���انی بۆ میدیای ئ���ازاد بكرێت ئەوەندە كاری وەزارەت
ئاسان دەبێت.
نابێ���ت ل���ە بیرمان بچێ���ت ك���ە رۆژنامەنووس ئ���ازادە چی
دەنووس���ێت و چی دەڵێ���ت ،بۆیە دەب���ێ راگەیاندنی وەزارەت
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بزانێت چ جۆرە زانیارییەكی پێ دەدات و چۆن
پێ���ی دەدات ،ئەگ���ەر نا س���ەركەوتوو نابێت لە
گەیاندن���ی پەیامەك���ەی ،تۆ ناتوان���ی زۆری لێ
بكەی���ت ،ب���ەاڵم دەتوان���ی بە ج���ۆرێ هەواڵ و
تۆكمەیی ،وای لێ بكەی هەواڵی وەزارەتەكەت
باڵو بكاتەوە.
خاڵێكی دیكە ،كە دەبێـتە هۆی بەهێزكردنی
راگەیاندن���ی وەزارەت بریتی���ە ل���ە تەنس���یق
كردن لەگ���ەڵ میدیا ئازادەكان یان ئەوانەی لە
دەرەوەی میدیای حكومی كار دەكات.
 peter Englenئاماژەی بە چەند خاڵێك
كرد ،كە ئەوەش���یان بە ڕاس���تی جێگەی قس���ە
لەسەر كردنە ئەویش:
سەرەتا وتی ئەم راهێنانە فێری وتەبێژیتان
دەكات ،مەبەس���تی ئەوان لەم بابەتە دروس���ت
كردن���ی وتەبێژی وەزیر بوو ،یان س���كرتێری
وەزی���ر ب���ۆ راگەیان���دن ی���ان بەرێوەب���ەری
راگەیاندن ،كە كاری وتەبێژی دەكات ،ئەوەش
هەر واڵت و حكوومەتێك سیستمی تایبەت بە
خۆی هەیە لەم ش���ێوازانەی كە باس���مان كرد
دی���ارە لە كوردس���تان بەڕێوەبەری نووس���ین
وتەبێژی وەزارەتیشە.
ب���ۆ ئ���ەوەی وتەبێ���ژ ی���ان هەر ی���ەك لەم
ناوانەی باس���مان ك���رد بتوانێت ببێت���ە كەناڵی
پەیوەندی وەزیر لەگەڵ میدیاكان .بۆیە دەبێت
وەزی���ر ئاگادار بكرێتەوە ل���ە هەموو بارودۆخ
و زانیارییەكان���ی دەرەوەی وەزارەت ،ه���ەر
بابەتێك ی���ان ووتارێك لە ب���ارەی وەزیر یان
وەزارەت نووس���را بێ���ت ،دەب���ێ وەزی���ری لێ
ئ���اگادار بكرێـتەوە ،ئەمەش وا دەكات لە نێوان
وەزیر و ستافی راگەیاندن پەیوەندییەكی پتەو
هەبێت ،ئەوەش لە رێگەی كەس���ێك دەبێت كە
پێی دەوترێت وتەبێژ ،س���ەالحیەتی تەس���ریح
دانی هەبێت.
بۆی���ە ئامانجی ئەو راهێنان���ە یارمەتیدان و
هاوكاریكردن و ئاس���انكردنی دروست بوونی
پەیوەن���دی و دۆزین���ەوەی میكانیزمی توند و
تۆڵە ب���ۆ پتەوكردن���ی پەیوندی نێ���وان وەزیر
و س���تافی راگەیاندن ،بە تایبەتی سكرتێر یان
بەڕێ���وەری راگەیان���دن ك���ە كاری وتەبێژیش
دەكەن.
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ئ���ەوەی جێگای قس���ە و باس���ە ،تا ئێس���تا
وتەبێژ لە وەزارەتەكان دیاری نەكراوە لەگەڵ
ئ���ەوەی ب���ە بڕی���ار بەرێوەب���ەری راگەیان���دن
وتەبێژی فەرم���وو وەزارەتە بۆیە زۆر گرنگە
ئەم پۆس���تانە ئامادە بكرێن و كارا بكرێن ،ئەم
خوول���ەش بۆ ئەوە ب���وو ،دوای فێربوون ئەو
پۆس���تانە بەم كەسانە بدرێت ،پیتەر وتی :ئێمە
كار دەكەین لەسەر ئەوەی ئێوە چۆن ببن بەو
كەسە ،زانیاری بە ئێوە و وەزیرەكانیش دەدەین
بۆ چۆنیەتی بەگڕخستنی ئەم پڕۆژەیە.
بەاڵم لە كۆتایدا ئەو كارە پشت بە پەیوەندی
نێ���وان ئێوە و وەزیر دەبەس���تێت ،كاتێك ئێوە
هەڵبژێ���ردراون دەب���ێ ئێوەش خۆت���ان ئامادە
بكەن ،وتیش���ی لە الی ئەوان لە س���وید وتەبێژ
لە هەمان پارتی وەزیر دەبێت ،تاوەكو بتوانێت
ب���ە تەواوی ئ���اگاداری هەموو هەڵس���وكەوتی
وەزی���ر بێ���ت لە هەر ش���وێنێك بێ���ت ،جەختی
لەسەر ئەوەش كردەوە دەبێ وتەبێژی وەزیر
تایب���ەت بە خۆی بێ���ت ،چونكە وەزارەت وەك
ئەزموون لەس���ەر وەزیر حس���ابە هەر هێز و
س���ەروەرییەك هەبێت ،ئەوە ب���ۆ كابینەی ئەو
حكوومەتە هەڵبژێ���ردراوە دەگەڕێتەوە ،كە بۆ
جاری داهاتوو پێگەی بەهێزتر دەكات.
ئام���اژەی بەوەش ك���رد ،كە ئ���ەم راهێنانە
بەش���ێكی زۆری عەمەلی تێ���دا دەبێت ،چونكە
ئ���ەو كارە دەبێ ب���ە عەمەلی بكرێت ،بزانین بە
ڕاس���تی ئێوە توانای ئەم ئەركەتان هەیە .دیار
ب���وو ه���ەر لە س���ەرەتاوە داوای ل���ە ئێمە كرد
بە ش���ێوەی عەمەلی گۆنگ���رەی رۆژنامەوانی
ئەنجام بدەین.
جەختیان لەس���ەر ئەوە ك���ردەوە ،كە دەبێ
ئەو س���تافە بەردەوام بێت تا كۆتایی خولەكە،
كە مانگی سێ تەواو دەبێت.
موعیدەكانیشیان دیاری كرد.
تۆماس جیفرسۆن كە یەكێكە لە نووسەری
دەستوری ئەمریكی دەلێ« :ئەگەر لە من گەڕێن
ئایا حكوومەت هەبێت بەبێ رۆژنامەوانی یان
رۆژنامەوان���ی بەب���ێ حكووم���ەت م���ن دووەم
هەڵدەبژێرم».
الی جیفرسۆن گرنگی راگەیاندن بە قەدەر
هەرسێ دەسەاڵتەكەی دیكە بوو (كە تەشریعی
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و تەنفی���زی و قەزایی���ە) ،چونگ���ە راگەیاندن���ی
ئازاد پارسەنگ دەخاتە نێوان ئەو دەسەاڵتانە،
هەروەه���ا ئەو پەیوەندی و پارس���ەنگی نێوان
حكوم���ەت و گەالنە لەم كەناڵ���ەوە حكوومەت
و گەل بە ی���ەك دەگەن و لە یەك حاڵی دەبن،
هەروەها میدیا پەیوەستی بە دەستەبەر بوونی
دیموكراس���یەت ،واتە لەگەڵ بوونی میدیا ئازاد
دیموكراسیەت بەرقەرار دەبێت ،چونكە گفتوگۆ
هەڵدەگرێت و قسەوباس دەخوازێت بە هەمان
ش���ێوە رۆژنامەوانیش ئەم ش���تە هەڵدەگرێت،
هەروەه���ا كاریگ���ەری لەس���ەر ئابوورییەك���ی
چااڵك و كارا دەبێت ،چونكە بە پێچەوانەوەش
دیكتاتۆری���ەت تەنیا زیانی بۆ سیاس���ەت نییە،
بەڵك���و ب���اری ئابووری���ش تێك���دەدات و دوای
دەخات و خراپی دەكات .
میدیاش ئەگەر بە خراپ بەكاربێت هەڕشە
ل���ە دیموكرات���ی دەكات ،ئەگ���ەری توندوتیژی
باڵودەكاتەوە .
بۆی���ە دەبین���ی ل���ە واڵت���ە پێش���كەوتوو و
كراوەكان راگەیان���دن رۆڵی كارا و كاریگەری
هەیە ،بەشێكە لە مەركەزی قەرار و ژمارەیەكی
دی���ارە لە هاوكێش���ەكە ،كە هەرگیز پش���تگوێ
ناخرێت.
كابین���ەی وەزارەت ل���ەم چ���وار بەش���ە
پێكدێت:
 -1سكرتێری رۆژنامەوانی.
 -2ووتەبێژ.
 -3ستافی راگەیاندن.
 -4بەڕێوەبەری راگەیاندن.
بێگومان دەكرێت كەسێك لەم چوار بەشە،
زیاتر لە پۆستێك وەربگرێت و بەڕێوەی ببات،
وەك باس���مان ك���رد س���كرتێری رۆژنامەوانی
دەبێت���ە خاڵی بەیەكگەیش���تن و كۆبونەوەی لە
نێوان وەزیر و س���تافی راگەیان���دن و میدیای
ئازاد ،دەبێ ئەو توانایەی هەبێت ببێتە جێگەی
متمانە و مەرجەعی میدیاكان.
س���ەبارت بە میدیای ئازاد لە كوردس���تان
وت���ی :میدیا لە كوردس���تان لە گ���ۆڕان دایە و
بەرەو سەربەخۆیی دەڕوات ،كۆمەڵێك میدیای
نێودەولەت���ی هەن ،بە س���تاندەری جیهانی كار

دەك���ەن وەك (العربیە ،الجزیرە و بی بی س���ی
هت���د) میدی���ای كوردیش ب���ەرەو ئ���ەو حاڵەتە
دەڕوات ،دەتوانم بڵێم بەرەو نزوج و پێگەیاندن
دەڕوات .ئەم حاڵەتەش هەموو دامودەزگاكانی
میدیای ك���وردی گرتۆتەوە هەم���وو میدیاكان
حزب���ی و حكووم���ی و ئازاد هەم���ووی بەرەو
گۆڕان و سەربەخۆیی دەچێت.
لەگەڵ ئەم گۆڕانە ،پێویستە رۆژنامەنووسان
لە هەموو الیەك هاوشانی ئەم گۆرانە شارەزایی
و ئاگاداری پڕەنس���یپەكانی رۆژنامەگەری بن،
ئەوەش وا دەكات كەناڵی لێكحاڵی بوون زیاتر
بێت لە نێوانی���ان (حكوومی و حزبی و ئازاد)،
بۆی���ە ناس���ینی ئ���ەو پڕەنس���یپانە زۆر گرنگە:
پڕەنسیپەكان وەك:
یەكەم :گواستنەوی راستیەكان رۆژنامەی
ئازاد س���ەیری راگەیاندن���ی حكومی دەكات تا
چەن���د راس���تییەكانی بۆ دەگوازێت���ەوە ،كاتێك
بزانێ���ت وتەبێ���ژ درۆی لەگەڵ���دا دەكات توڕە
دەبێ���ت ،یان گومانی بۆ دروس���ت بكات وەك
گورگ تاوی دەدەن ،میدیای سەربەخۆ لە دوای
راس���تی هەوڵ دەدەن دەیانەوێت بە دەس���تی
بێنن و ئ���ەو ماندوبوونەش���یان بۆ حكوومەت
نییە ،بەڵكو بۆ خەڵكە ،چونكە حكومەت لە الیەن
گەلە هەڵبژێردراوە بۆیە كاری رۆژنامەی ئازاد
چاودێری كردنی حكوومەتە!!..
دەرەنجام���ی ئ���ەو چاودێری���ەش ب���ە گەل
رادەگەیەنێت تاوەكو ئاگاری ئەدای حكوومەت
بێ���ت ،بۆیە دەب���ێ میدیای حكوومی س���نگیان
زۆر ف���راوان بێ���ت لەگەڵیان چونك���ە لەوانەیە
كەس���ێكیان زۆر مزع���ج بێت ،ب���ەاڵم تۆ دەبێ
قەبوڵ بكرێت ئاسایی بێت.
دووەم :سەربەخۆی رۆژنامەنووس لە كاتی
گواستنەوەی هەواڵ و زانیاری بەبێ الیەنگری
زۆر پێویستە بەاڵم دەبێ رۆژنامەنووس بزانێت
چی دەكات peter weiderud،دەڵێت كاتێك
دەس���تم ب���ە كاری رۆژنامەگەری ك���رد دوای
تەواوكردن���ی خوێندنم ،بە رۆژنامەنووس���ێكی
س���ەربەخۆ ناس���راو بووم ،بەاڵم كاتێك داوام
ل���ێ ك���را لە الی���ەن وەزیری دەرەوەی س���وید
و ب���ووم ب���ە س���كرتێری راگەیاندنی دەس���تم
ل���ە كاری رۆژنامەنوس���ی ئ���ازاد هەڵگرت ،بە
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ئەقڵ���ی حكوومەت بی���رم دەك���ردەوە .ئەوەش
كاری راس���ت و دروس���تە دەب���ێ ئاراس���تەی
بیركردنەوەم بگۆڕێت.
سێیەم :شتێكی دیكە ئەویش جۆراوجۆری
ل���ە زانیاری زۆر گرنگ���ە بۆ خوێنەر ،هەروەها
ئاگاداری ش���تێكی گرنگ بن رۆژنامەنووسانی
ئ���ازاد فێڵت���ان ل���ێ نەك���ەن چونك���ە زۆر جار
زانیاری تەواویان نییە ،بەاڵم لە الی تۆ دەڵێن:
لە الیەكی دیكە ئەو هەواڵەمان پش���ت راس���ت
كردۆتەوە بۆ ئەوەی زانیاریت لێ وەربگرن.
چوارەم :شتێكی دیكەی گرنگ هەیە ئەویش
وی���ژدان زیندوی���ی ل���ە كاتی كاركردن���دا ،هەر
كەس���ێك بە كارێكی ك���رد ،با گوێ لە وێژدانی
خۆی رابگریت و بە دڵی زیندوو كار بكات.
كەوات���ە ئێوە رۆڵ���ی س���ەرەكیتان هەیە لە
ب���ەرەو پێش بردن���ی رۆژنامەی ئ���ازاد ئەگەر
بەرامبەریش رێ���زی لە پرنس���یپەكان نەگرت،
ئەوە تۆ دەستی پێوە بگرە و بەردەوامبە لەسەر
رەچاوكردنی پڕنسیپەكانی رۆژنامەگەری.
پێنج���ەم :دەبێ ئەوە كەس���ەی ل���ە میدیای
حكووم���ی كار دەكات پێش���ینەیەكی هەبێت لە
كاری رۆژنامەی ئازاد و سروش���تی بناس���ێت
دەب���ێ بزانێ رۆژنامەی ئازاد لە كەم و كورتی
حكووم���ەت دەگەڕێت ،ئەم ش���وێنانەی كەم و
كورتی ت���ێ دەكەوێت ئەو زەق���ی دەكاتەوە!!..
الی ئەو گرنگ ئەوەیە كاتێك پردێك دەكەوێت،
بەاڵم دروست كردنی پرد بۆ ئەو هەواڵ نییە..
كەواتە ئەو ل���ە دوای هەواڵی خراپ دەگەڕێت
كارەك���ەی گەڕانە ل���ە دوای پەنا و پەس���ێو و
ژوورە تاری���ك و نادی���ارەكان ،دەب���ێ ئێ���وە
ئەوە بزان���ن ،هەروها ناكرێت رۆژنامەی ئازاد
ئەجەن���دای دیاری كراوی هەبێت ناكرێت وەك
میدیای حكوومی بێت.
شەشەم :خاڵی گرنگی دیكە ،ناكرێت بیروڕا
لەگ���ەڵ زانیاری و راس���تییەكان تێكەڵ بكرێت،
وات���ە نابێ���ت ه���ەواڵ ب���ە ئایدیولۆژی���ا بكرێت
مەبەست تەنیا گواستنەوەی راستییەكانە.
تەوەریەكی دیكە ،ئەویش بەرەو رێكخستنی
كاری وتاربێ���ژ هەر وەك لەمەوبەر ئاماژەمان
پێی كرد:
Different Roles
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1-Press secretary
2-Spoke sperson
3- Media departments
4- media Directar
تێبینییەك هەیە ئەویش ئەوەی زۆر گرنگە
بە تایبەتی لە س���وید نابێت بە هیچ ش���ێوەیەك
س���ەرچاوەی زانیاری ئاش���كرا بكرێت ،چونكە
ئەگەر س���ەرچاوەی زانیاری ئاش���كرا بكرێت،
ئەوە بە دەس���تكەوتنی زانیاری بەرەو ئەستەم
دەچێت و هەڕەشە لە ئازادی دەكرێت.
ل���ە كات���ی بەس���تنی كۆنف���راس ،پێویس���تە
پش���تگیری وەزیر لە كاتی بەس���تنی كۆنفراس،
هەروەه���ا یارمەت���ی س���تافەكەش بدرێت .بەم
هەیكەلی لە س���ەرەوە باسمان كرد ،سكرتێری
رۆژنامەوان���ی ئەم وەزیفەیە لە وەاڵتی س���وید
هەیە و جیاوازیشی لەگەڵ وتەبێژ.
یەكەم :س���كرتێر راس���تەوخۆ پەیوەندی بە
وەزیر هەیە.
دووەم :هەورەه���ا كارەكان���ی ل���ە دوای
كامیرایە.
س���ێیەم :زۆر ل���ە وەزی���ر نزیك���ە ،دەب���ێ
زۆربەی كاتەكانی لەگەڵی بێت و سایكلۆژیای
وەزیر بناس���ێت ،رۆبرت وتی :وەزیرەكەی من
كەس���ێكی زۆر رۆشنبیر و لێهاتوو و كاریگەر
ب���وو ،توانای وت���اری زۆر بەهێزی هەبوو ،بە
ش���ێوەیەك نووس���ینەكانی خوێن���ەری زۆری
هەبوو ،ب���ەاڵم خاڵی الوازی ئ���ەم وەزیرە ،كە
وەزیری پەروەردە بوو زۆر لەخۆی بایی بوو،
ئەوەش وای كردبوو لەگەڵ رۆژنامەنووس���ان
پەیوەن���دی خ���ۆش نەبێ���ت ،بۆی���ە ب���ە هەموو
هێزم ریگریم لێ دەك���رد بۆ ئەوەی كۆنگرەی
رۆژنامەنووس���ی ئەنج���ام ن���ەدات ،بەڵك���و بۆ
ئێمەی بەجێ بێلێت.
چ���وارەم :وەك باس���مان ك���رد دەبێ خاڵی
گرێدانی وەزیر و ستافی راگەیاندن و میدیای
ئازاد بێت.
پێنجەم :نووسینی راپۆرت و وتاری وەزیر
بە تەنسیقكردن لەگەڵ وەزیر و بەپشت بەستن
ب���ە زانیارییەكان���ی ن���اوە وەزارەت لە رێگەی
س���تافی راگەیان���دن و بەڕێوەبەرایەتیی���ەكان،
چونكە زۆر خراپە وەزیر تەس���ریحی سەرپێی
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ب���دات ،بەڵك���و دەبێ نووس���راو بێ���ت تاوەكو
نەكەوێـتە هەڵە و كاردانەوەی خراپ بەرامبەر
پرسیاری رۆژنامەنووسان.
شەش���ەم :ه���اوكات كاوكاری راپ���ۆرت
نووس���ین هەواڵ دەكات و زانیاریش دەدات بە
وەزیر.
حەوتەم :هەروەها جیاوازی لەگەڵ ستافی
راگەیاندن ئەوەیە ئ���ەو تەنیا گرنگی بە وەزیر
دەدات ،بەاڵم ستاف گرنگی بە هەموو وەزارەت
دەدات.
سیفاتی سكرتێر
یەكەم :كەسێكی رێكخەر بێت.
دووەم :كەس���ێكی خ���ۆش مەش���رب و س���ینە
فراوان بێت و توانای خۆراگرتنی هەبێت لەژێر
فشارەكان ،كە لەوانەیە رۆژانە تووشی بێت.
س���ێیەم :خوێندنەوەی رۆژنام���ە و گۆڤارەكان
هەموو بەیانیان تاوەكو وەزیر ئاگادار بكاتەوە
لە هەواڵەكان و بابەتەكانی رۆژانە ،پەیوەندی
بە وەزیر و وەزارەت هەیە.
چ���وارەم :دەب���ێ پەیوەندییەك���ی زۆر بەهێزی
لەگەڵ رۆژنامەنووس���ەكان هەبێت ،و جێگەی
متمانەیان بێت.
پێنج���ەم :نابێ���ت جی���اوازی ل���ە نێ���وان هی���چ
رۆژنامەیەك بكات دەبێ بەیەك چاو سەیریان
بكات.
شەشەم :وەك باسمان كرد كاری لە رۆژنامەی
ئازاد كرد بێت.
حەفتەم :نابێت تموحاتی سیاسی هەبێت ئەگەر
تموحاتی هەبێـت لە كارەكانی سەرناكەوێت .
هەشتەم :یەكالبووبێتەوە بۆ وەزیر كەسایەتی
خ���ۆی تواندبێتەوە لەناو كەس���ایەتی وەزیر تا
ماوەی كابینەكە بەسەر دەچێت.
نۆیەم :دەبێ حەز لە دەركەوتنی خۆی نەكات
هەموو مەبەس���تی دەركەوتن و س���ەركەوتنی
وەزیر بێت.
دەیەم :خۆی لەبەری فشار رابگرێت.
یازدە :كەسێكی لەسەرخۆبێت.
دوازدە :ئیجابی بیر بكاتەوە.
س���ێزدە :كەس���ێكی نەف���س بەرز و چ���اوی لە
دەست كەس نەبێت.

چ���واردە :دەبێ كەس���ێكی بوێر و ئ���ازا بێت و
بتوانێ���ت بەرەن���گاری وەزیر بێت���ەوە لە كاتی
ئەنجام دانی كارێكی هەڵە ،چونكە پێویستە تۆ
رێگە ن���ەدەی وەزیر بكەوێـتە هەڵ���ە .نابێت لە
هەموو ش���ت هاوڕای وەزیر بێت ،چونكە بەم
شێوە تووشی هەڵەی دەكەیت.
پ���ازدە :دەب���ێ ب���ەر ل���ە هەم���وو كۆنگرەیەكی
رۆژنامەگ���ەری پرس���یاری س���ەخت و تون���د
ل���ە وەزیر بكات ب���ەر ل���ەوەی رۆژنامەنووس
ئیحراج���ی بكەن هەر پرس���یارێك كە دەكرێت
ل���ە وەزی���ر بكرێت دەبێ تۆ بیكەی���ت ئەگینا لە
دەرەوە لێ���ی دەكرێت و بەرنگاری پرس���یاری
رۆژنامووس���ان دەبێت���ەوە .ئەگ���ەر وەزیریش
بەم���ە رازی نەبێ���ت ئ���ەوە هەڵەیەك���ی گەورە
دەكات ،پێویس���تە وتەبێ���ژ هەفتان���ە كۆنگرەی
رۆژنامەوانی ئەنجام بدات.
هەندێكیش لە واڵت���ان تەنیا وتەبێژی هەیە
وەك كوردستان .واڵتەكان لەم شتە جیاوازن،
ئەمەری���كا و ئەلمانی���ا وتەبێژی���ان هەی���ە ،هەر
حكومەتێكی���ش ئ���ازادە چ سیس���تەمێك بەكار
دێنێت.
دەبێ وتاربێژ ئەم شتانەی الی ئامادەبێت،
ئامادە بێت لە بەردەمی رۆژنامەنووسان قسە
بكات .بە جوانترین شێوە بابەتەكەی دابڕێژێت
ل���ە رووی زمانەوانیدا ،هەروەها زۆر كورت و
پوخت بێت ،ئەگەر كەمتەر خەم بێت ئەوە زیان
بە وەزی���ر دەگەیەنێت ،جورئەتی رەخنەگرتنی
لەخۆی هەبێت.
هەروەه���ا ئ���اگاداری خاڵ���ە الوازە و
بەهێزەكانی وەزیر بێت.
وەك باس���مان ك���رد س���تافی راگەیان���دن
ئ���ەو گرنگی دانەیان بە وەزی���ر نییە ،هەروەها
پەیوەندیش���یان كەمت���رە بە وەزی���ر ،لە ڕووی
بابەتیش گرنگیان گشتگیرترە.
س���كرتێر دەب���ێ قەناعەت بە میدی���ا بێنێت،
بەاڵم ستاف راس���تیەكان دەگوازنەوە ،ستاف
خەریكی بابەتی جۆراوجۆرە ،بەاڵم س���كرتێر
تەنیا وتاری وەزیر.
س���كرتێر كۆبوون���ەوەی لەگ���ەڵ س���تاف
دەبێت.
دەب���ێ س���كرتێر ب���ەر ل���ە كۆنگ���رەی
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دەستپێكێك بۆ ناسینی...

رۆژنامەوان���ی هەموو ش���تێكی ئامادە كردبێت
وەك ئااڵ و پرسیارە ئەگەرەكان ،ئامادەكردنی
س���تاف ،دەعوەتنام���ە ،بیركردن���ەوە لە هەموو
پرس���یارەكان) هەروەه���ا رۆل���ەكان بە وردی
داب���ەش ب���كات و ئەركەكان بەس���ەر س���تافی
وەزیر دابەش بكات هەروەها لەگەڵ بەڕیوەبەر
ئاگاداری یەكتر بن.
ب���ەاڵم بەرپرس���ی راگەیاندن بەرپرس���ە لە
دانان���ی پالن���ی س���تراتیژی گش���تی راگەیاندن
تاوەك���و چااڵك���ی و دەس���تكەوتەكانی وەزی���ر
وەزارەت ب���زر و ژێ���ر ئاو نەكەوێ���ت .چونكە
هەرچەن���دی چااڵكی و بەرهەمی گرنگ هەبێت
ئەگەر راگەیاندن باڵوی نەكاتەوە و هاوواڵتی
لێ���ی ب���ێ ئاگا بێت ،ئ���ەوە دادی نیی���ە .لەوەش
گرنگتر پێویس���تە راوێژكاری پس���پۆر هەبێت
بۆ دانانی پالنی س���تراتیژی چونكە مەرج نییە
هەموو جار سیاس���یەكان لە ب���اری راگەیاندن
حاڵی بن ،بۆیە دەكەوێـتە هەڵە.
زۆر گرنگ���ە لە نێوان س���تاف و س���كرتێر
وتەبێ���ژ و بەرێوەب���ەر پەیوەن���دی توندوت���ۆڵ
هەبێ���ت .هەروەها گرنگە رۆژان���ە وتەبێژ یان
س���كرتێر و بەڕێوەبەر لەگ���ەڵ وەزیر چەندین
دانیشتن ئەنجام بدەن.
كەسایەتی بەڕێوەبەر
 -1كەسێكی سەركردەبێت.
 -2زۆر كراوەبێت لە هەموو بوارەكان.
 -3نوێكاری الی ئاسان بێت.
 -4دیدگایەكی گشتی هەبێت.
لە بەشێكی دیكەی بابەتەكە تیشكی خستە سەر
دانانی پالنی س���تراتیژی لە كاتی تەنگەتاویدا،
كە كۆمەڵێك میكانیزم و كەرستە بگرێتە خۆ.
هەروەها تێبینیەكی دیكە ،دەبێ وتەبێژ ئەم
چەند خاڵە تێبینی بكات:
 -1بزانی���ت ك���ە رۆژنامەنووس���ان چاوەڕێ���ی
راستی لە ئێوە دەكەن.
 -2ئەگەر پرس���یارێكیان لێ ك���ردووی ،مەڵێ
نازانم ،چونكە نابێ حكوومەت ش���ت نەزانێت،
دوای بێ متمانەیی دروست دەبێت.
 -3نابێ���ت ب���ە هی���چ ش���ێوەیەك درۆ لەگ���ەڵ
رۆژنامەنووس���ان بكرێ���ت ،ب���ەاڵم م���ەرج نییە
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هەموو راستیەك بگوترێت.
 -4خ���ۆ دوور گرت���ن لە تەعقی���د و تەكلیف لە
قسە كردندا.
 -5ئاس���ان بكەویت���ە بەردەس���تیان ن���ەوەك
تەلەفۆن دابخەیت یان وەاڵمیان نەدەیتەوە.
 -6ئەوان ل���ەدوای هەواڵی گ���ەرم و كاریگەر
دەگەڕێن.
 -7لە كاتی نەبوون���ی زانیاری بۆیان ئەوە بۆ
خۆیان قس���ەی س���ەرجادە دەكەنە ه���ەواڵ و
دەڵێن دەزگای بەرپرس وەاڵمی نەبوو.
 -8هەر ش���تێك لەم شتانە شاراوە بێت قسەی
خراپ دروست دەبێت وەك تەمبەڵ و بێ ئاگا
و لەخۆبایی و ترس���نۆك ،بۆی���ە دەبێ زۆر بە
هەس���تیاری مامەڵ���ە لەگەڵ رۆژنامەنووس���ان
بكرێت.
 -9دەبێ ئەوە بزانن جار هەیە رۆژنامەنووسان
پێویس���تیان ب���ە هەواڵێكی بەپەل���ە هەیە ،بۆیە
دەبێ زۆر ئازایانە تەعامول لەگەڵ كات بكرێت
و ئەگەر دەقەیەكیش بێت.
 -10جاریش هەیە پێویس���ت ناكات وەزیر یان
وتەبێژ قس���ە ب���كات ،بەڵكو یەكێك لە س���تافی
راگەیان���دن بابەتەك���ە دەنووس���ێت و ب�ڵ�اوی
دەكاتەوە.
 -11هی���چ موبەریرێ���ك نیی���ە ب���ۆ ئ���ەوەی تۆ
ناخۆش���ی لەگ���ەڵ رۆژنامەنووس���ان پەی���دا
بكەیت ،تۆ پێویس���تە راس���تییەكان بگەینیت و
بەب���ێ جی���اوازی لەگەڵ رۆژنام���ەكان ،چونكە
ئەوە هەڕەش���ە لە دیموكراسی دەكات ،چونكە
كاری ت���ۆ روون و ئاش���كرایە و دی���ارە ،هیچ
بیانوویەكیش بۆ ئەم شتە نییە .
دەب���ێ زوو ئاوەڕ ل���ە راب���ردوو بدەینەوە
تاوەك���و بزانین چەند هەنگاو چوینە پێش���ەوە
و ب���ەراورد ل���ە نێ���وان ئێس���تا و راب���ردوو و
قۆناغەكان���ی دیك���ە بكرێت ،بۆ ئ���ەوەی بزانین
چەن���د بزاڤمان كردووە ،بێگومان بازدە س���اڵ
بەر لە ئێس���تا زۆر خراپ و ل���ە دواوە بووین
بەاڵم ئێستا لە قۆناغێكی دیكەین بەرەو باشتر
دەڕۆین.
ئەم���ە س���ەرەتایەك ب���وو ب���ۆ كردن���ەوەی
دەروازەیەكی گ���ەورە بۆ ئەم جیهانە بەهێز و
كاریگەرە.

راگەیاندنی ئیسیالمیی...

راگەیاندنی ئیسالمیی
لە نێوان تیۆر و واقیعدا
هەژار حاتەم

ناس���اندنی راگەیاندنی ئیس�ل�امیی
رەنگە راگەیاندنی ئیسالمی ،بەو سیفەتەی
لە واقیعی كوردستاندا وجودی فیعلی هەبووە
و هەی���ە ،ئەوەن���دە نامۆ نەبێت ،كە پێویس���ت
بە ناس���اندن بكات ،بەاڵم ،گەر ناساندن ،یان
پێناس���ێكی بكەین ،رەنگە گرنگ و پێویستیش
بێت ،هەم وەكو پێویس���تییەكی توێژینەوەكە،
ه���ەم ب���ۆ ئەوان���ەی دەیانەوێت ل���ەو بارەوە
ش���تێكبزانن.
راگەیاندنی ئیس�ل�امی ،لە پێش راپەڕیندا،
لەگ���ەڵ دروس���تبوونی پ���ارت و رێكخ���راوە
ئیسالمییەكاندا ،بە نهێنی و ئاشكرا ،لە شێوەی
گۆڤ���ار و رۆژنام���ەدا ،وەك���و گۆڤارەكان���ی:
(بانگی هەق ،راپەڕین ،النفیر ،ئاسۆی ئیسالم،
ئااڵی ئیس�ل�ام )....هەروەها وەكو رۆژنامەی
(النفیر) كە دواتر گۆڕا بە گۆڤار ،هەروەها بە
ش���ێوەی باڵوكراوەی زنجیرەیی ،بە ژمارەی
یەك لە دوای یەك ،وەكو( :دەنگی شەهیدان،
بەندەكان���ی خ���وا ،هەڵكەوت���وان و ناودارانی

ئیس�ل�ام )...دەرچوون و باڵوكراونەتەوە.
ب���ەاڵم ل���ەو زەمەن���ەدا (پێ���ش راپەڕین���ی
ساڵی  )1991ش���تێك نابینین بە ناوی كەناڵی
تەلەفیزی���ۆن ،ی���ان رادی���ۆی ئیس�ل�امی ،تاكو
دوای راپەڕی���ن ،كە هەلێكی باش ڕەخس���ا بۆ
دەركەوتنی چەندین كەناڵی میدیا ،لە بیستراو
و بینراو و خوێندراو ،كە لەوسەری ئیسالمیی
بۆ ئەو س���ەری چەپی تێدای���ە ،بێگومان هەر
یەكەش���یان لە ڕێگای ئ���ەو كەناڵە میدیایانەی
دروس���تیان كردووە ،هەوڵدەدات ئەو پەیامە
بگەیەن���ن ،كە خۆی���ان مەبەس���تییانە ،ئەوەش
وابزان���م مافێك���ی س���ەرەتایی هەڵگرانی هەر
ئایدیا و فیكرەیەكە ،كە خۆی چۆن قەناعەتی
پێیەتی ،ئاوا بەو ش���ێوەیە ئاڕاس���تەی ،یاخود
پێشكەش���ی كۆمەڵ���گاو جەم���اوەری ب���كات،
دواج���ار جەم���اوەر و كۆمەڵ���گاش بڕی���اری
خۆی���ان دەدەن ،ب���ە وەرگرت���ن ،یاخ���ود ب���ە
ڕەتكردن���ەوەی ،ك���ە پێ���ی دەوترێ���ت فیدباك
(.)feedback
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راگەیاندنی ئیسیالمیی...

بۆی���ە ل���ەم توێژین���ەوەدا ،هەوڵدەدەی���ن
ل���ەو ڕاگەیاندن���ە بدوێی���ن ،ك���ە پێیدەوترێ���ت
ڕاگەیاندنی ئیس�ل�امییو دیارترین خاسییەتی،
گوتارە ئیس�ل�امییەكەیەتی.
چەمكی ڕاگەیاندنی ئیس�ل�امیی
ناس���اندن و پێناس���ەكردنی چەمك���ی
ڕاگەیاندنی ئیسالمی بۆچوون و ڕای جیاوازی
لە سەرە ،چونكە شوێنكات و سەردەمەكان و
تێڕوانینی نووس���ەر و شارەزاكان ،پێناسەی
چەمك���ی ناوب���راوی گۆڕی���ووە و دەیگۆڕێت،
بۆیە چەند پێناسەك لەو رووە دەخەینەڕوو،
كە ل���ە روانگەیەك���ی زانس���تیی راگەیاندنەوە
ب���ۆ چەمك���ی راگەیاندنی ئیس�ل�امی كراوە و
لە چەند س���ەرچاوەیەكی باوەڕپێكراویشەوە
هەڵمانهێنج���اوە و وەرمانگرت���وو:
ب���ە بۆچوون���ی (دكت���ۆر عەبدولوەه���اب
كەحی���ل) مەبەس���ت لە راگەیاندنی ئیس�ل�امی:
«پڕۆژەیەك���ی ئامانج���دارە ،پەیامەك���ەی
گش���تگیرە ،ب���ێ جیاوازی���ی ،ئامانج���ی لێ���ی
هۆشیار و بێداركردنەوەی وەرگرەكانییەتی.
بە هیچ ش���ێوەیەكیش مەبەس���ت ل���ە چەمكی
ڕاگەیاندن���ی ئیس�ل�امی ،زانس���ت و چەمكێكی
ن���وێ نییە ،هەروەها ڕەتكردنەوەی ش���ێوازە
باوەكان���ی ڕاگەیاندن نییە ،بەڵك���و ڕاگەیاندن
ه���ەر راگەیاندنە ،بەاڵم ئ���ەوەی دەیگۆڕێت و
مەبەس���تی ئێمەش���ە ،ئەو راگەیاندنەی ئێستا
هەیە بە ش���ێوازێك بیگونجێنین ،كە هاوكوف
بێ���ت ب���ە سروش���تی كۆمەڵگاكەم���ان ،وەكو
()1
كۆمەڵگاییەكی ئیس�ل�امی».
هەروەه���ا دكتۆر عەبدولوەه���اب ،پێیوایە
ئامانج لە خوێندن و توێژینەوە لە ڕاگەیاندنی
ئیس�ل�امی ،بانگ���ەواز نیی���ە ب���ۆ دواكەوت���ن
و چەقبەس���تن و بەكارنەهێنان���ی ه���ۆكارە
هاوچەرخو پێش���كەوتووەكانی ڕاگەیاندن.
ه���ەر ل���ەو بارەیەوە و ل���ە پێناس���ەیەكی
گش���تگیرتردا( ،دكتۆر عەبدولوەهاب) دەڵێت:
«ڕاگەیاندن���ی ئیس�ل�امی بەكارهێنان���ی ڕێباز
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و بەرنامەی ئیس�ل�امە ،بە ش���ێوازی هونەری
ڕاگەیان���دن ،كەس���ی زان���ا و ش���ارەزا و
تێگەیش���توو ،لە دین و سروش���تی ڕاگەیاندن
و ه���ۆكارە پێش���كەوتووەكانی ڕاگەیان���دن
و جەم���اوەر (وەرگ���ر) پێیهەڵدەس���تن ،ئ���ەو
هۆكارە پێشكەوتووانەش بۆ باڵوكردنەوەی:
بیروبۆچ���وون ،ه���ەواڵ ،بنەم���ا و بەه���ا
ئەخالقیییەكان بەكاردەهێنن ،..لە چوارچێوەی
بابەتییبوون���ی ت���ەواودا و ب���ە ئامانج���ی
ئاڕاستەكردن و هۆشیاركردنەوە و ڕێنومایی
كردن ،ئامانجی س���ەرەكییش دروس���تكردنی
()2
كاریگەرییەكی مەبەس���تدارە».
هەندێك توێژەری تر لە دیدو تێڕوانینێكی
مێژووییەوە ،بۆ چەمكی ڕاگەیاندنی ئیسالمی
دەڕوان���ن و ل���ە چوارچێوەیەك���ی زەمەنی���ی
تەس���كدا پێناس���ەی دەك���ەن ،ل���ە ڕاس���تیدا
ڕاگەیاندن���ی ئیس�ل�امی لەگ���ەڵ ئ���ەوەدا ،ك���ە
مان���او مەدلولێكی كەلەپووری���ی دەگەیەنێت،
لە هەمانكاتدا مومارەسەیەكی سنووردارە لە
ماوەیەك���ی زەمەنیی دیاریك���راودا (بە بڕوای
كەس���انێك) ،ه���ەر وەكو ئ���ەو توێژینەوانەی،
ك���ە لە ب���ارەی ڕاگەیان���دن و هۆكارەكانی لە
سەردەمی پێغەمبەردا (دروودی خوای لێبێ)
و جێنش���ینەكانیدا ،ئەنجامدراون.
پەیڕەوان���ی ئەو ج���ۆرە تێڕوانین���ە ،بەوە
نموون���ە دەهێنن���ەوە« :ك���ە ل���ەو س���ەردەمدا
(س���ەردەمی پێغەمبەر دروودی خوای لێبێت
و دواتریش) چەند شاعیرێكی وەكو حەسانی
كوڕی س���ابت و كەعبی ك���وڕی مالیكو ..تاد،
هەب���وون ،ه���ەر كاتێك ش���اعیرە بێب���اوەڕ و
موش���ریكەكان ،هێرش���یان بكردای���ە س���ەر
مس���وڵمانان (بە ش���یعر) ،پێغەمبەر (دروودی
خ���وای لێبێ���ت) فەرمان���ی پێدەك���ردن ،كە بە
هەمان ش���ێوەی ئ���ەوان وەاڵمیی���ان بدەنەوە،
ك���ە ئ���ەوەش جگ���ە ل���ەوەی پراكتیزەكردن���ی
ش���ێوازێكی ڕاس���تەوخۆی ڕاگەیاندن���ە ،ل���ە
هەمانكات���دا جۆرێكی���ش بووە ل���ە بانگەواز و
()3
پڕوپاگەن���دەل���ەوكات���ەدا».
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هەروەه���ا تێڕوانین���ی تری���ش ،ل���ە ڕووی
واقعیی���ەوە بۆ چەمكی ڕاگەیاندنی ئیس�ل�امی
دەڕوانێ���ت ،ئەوی���ش ب���ە پش���ت بەس���تن ب���ە
مومارەس���ەی واقعیی چەند الیەن و بوارێكی
س���نوورداری ڕاگەیاندن���ی ئیس�ل�امیی ،ب���ەو
پێی���ەش كە ئ���ەو ڕاگەیاندن���ە «ڕاگەیاندنێكی
دینیی تایبەتە» پەیامەكەی لە سنووری چەند
الپەڕەیەكی دیاریكراودا كۆ دەكاتەوە ،یاخود
لە س���نووری ئەو ڕۆژنام���ە و گۆڤارانەی كە
خۆیان بە «ئیس�ل�امیی» دەناس���ێنن.
بەرامب���ەر ئ���ەو تێڕوانین���ە جیاوازان���ەی
ئاماژەمان بۆی���ان كرد ،تێڕوانینێكی تر هەیە،
كە لە س���ەر بنچینەی ڕەهەندی جوگرافی بۆ
ڕاگەیاندنی ئیس�ل�امیی دەڕوانێت و پێیانوایە
ڕاگەیاندنی ئیسالمیی هەموو ئەو ڕاگەیاندنانە
دەگرێت���ەوە ك���ە لە واڵت���ە ئیس�ل�امییەكانەوە
()4
دەردەچ���ن.
ب���ەاڵم ب���ە پێچەوان���ەی هەم���وو ئ���ەو
تێڕوانینانەی س���ەرەوە( ،دكت���ۆر عەبدولقادر
گاش) پێیوای���ە ڕاگەیاندن���ی ئیس�ل�امیی ب���ەو
ش���ێوازەی ئێس���تا هەی���ە ،ك���ە ب���ە ئاڕاس���تە
ئیسالمیی و ئینتمابوونی بۆ پارتو ڕێكخراوە
ئیس�ل�امییەكان دەناسرێتەوە ،سەرەتای ئەوە
دەگەڕێت���ەوە ب���ۆ س���اڵی ( ،)1888كاتێ���ك لە
سەر دەستی جەمالەدینی ئەفغانیو موحەمەد
عەب���دە ،ب���ۆ یەكەمج���ار ڕۆژنام���ەی (العروة
()5
الوثقی)ی���انباڵوك���ردەوە.
ل���ە ڕاس���تیدا تێگەیش���تنی تەواو وش���یاو
ب���ە ڕاگەیاندن���ی ئیس�ل�امیی ،دەتوانی���ن بڵێین
(تێگەیشتنی مەنهەجی)یانەیە ،كە پێوەرەكانی
ڕاگەیاندن���ی ئیس�ل�امی ،نە لە س���ەر بنچینەی
سنوورە جوگرافییەكان و نە لە سەر ئەساسی
س���نوورە مێژوویی���ە دەس���تكردەكان و نە لە
سەر بنچینەی پیادەكردنێكی واقعیانەی هەڵە
لە ژیاندا بینا دەكات ،بەڵكو پێوەرە ئیسالمییە
ئیعالمییەكان���ی ل���ە س���ەر بنچین���ەی ڕوانگ���ە
س���ەرەكی و فیكریی و كۆمەاڵیەتی و مرۆییە
هەڵێنجراوەكان لە ڕۆحی ئیسالم و تێڕوانینە

سەرەكییەكانی ئیسالم ،دەربارەی گەردوون
و ژی���ان و م���رۆڤ بین���ا دەكات ،تێگەیش���تن
و ئاش���نابوون ل���ە ڕاگەیاندن���ی ئیس�ل�امیی
بەو تێڕوانینە گش���تگیرییە لەگ���ەڵ حەقیقەتی
ئیس�ل�امدا یەكگرێت���ەوە ،بەوەی كە ئیس�ل�ام
بەرنامەیەك���ی گش���تگیرە ب���ۆ ژی���ان ،)6(.بەاڵم
(محمد رشدی عبید) ،كە نووسەرێكی كوردە
و ئیسالمییشە ،رەخنە لە هەر دوو تێڕوانینی
مێژووی���ی و جوگرافی���ی دەگرێ���ت و پێیوایە،
دی���د و تێڕوانین���ی جوگرافی���ی بۆی���ە هەڵەیە،
گوایە» راگەیاندنی ئیس�ل�امی ئ���ەوە نییە ،كە
ل���ە واڵت���ە ئیس�ل�امییەكاندا ،بە پێی پێویس���ت
بەره���ەم دەهێنرێ���ت ،كە ئ���ەوەش تێڕوانینی
توێژینەوە بیانییەكان���ە» .هەروەها تێڕوانینی
مێژوویی���ش بۆی���ە هەڵەی���ە ،چونك���ە «ئ���ەو
ش���ێواز و تێڕوانینە كتومت بەرجەستەكردنی
ئیس�ل�ام و پێغەمب���ەرە (درودی خوای لێبێت)
بە ش���ێوازێك تەوزیف و پەخش دەكرێت ،كە
ناگونجێت لەگەڵ ش���وێنكاتە هاوچەرخەكاندا
()7
و كاریگەرییەكەش���ی س���نووردار دەبێت».
كەوات���ە لە ڕوانگەی ئەو پێناس���ە و دید و
تێڕوانین���ە جیاوازانەوە ،بۆمان دەردەكەوێت،
كە چەمكی ڕاگەیاندنی ئیس�ل�امیی مەبەس���ت
ل���ەو پڕۆس���ە ئیعالمیی���ە ئامانجدارەی���ە ،ك���ە
س���ەرچاوەی داڕش���تن و پێبەخش���ینی مان���ا
ب���ە پەیامەك���ەی ،ئایین���ی پیرۆزی ئیس�ل�امە،
دەشێت وەرگرەكانی لە ڕووی ئایین و زمان
و نەتەوایەتیی���ەوە جیاوازب���ن ،باكگراون���دە
ئیس�ل�امییەكەی ڕێگ���ر نابێ���ت و نەب���ووە لە
بەكارهێنانی هۆكارە نوێ و پێشكەوتووەكان
بۆ گەیاندنی پەیامەكەی ،دەش���ێت گوزارشت
لە بیرو بۆچوونی :حكومەت ،حزب ،ڕێكخراو،
یاخ���ود كۆمەڵەیەكی ئیس�ل�امیی ب���كات ،یان
ڕاگەیاندنێكی س���ەربەخۆی ئیسالمیی ئەهلیی
بێ���ت
.
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ڕاگەیاندنی ئیس�ل�امیی لە واقیعدا
زۆرێك هەن ،لە نووس���ینو قسەكردنیاندا
زاراوەی «ڕاگەیاندن���ی كوردیی» بۆ هەموو
مۆدێ���ل و كەن���اڵ و دەزگامان���ی ڕاگەیاندنی
كوردس���تانیی ب���ەكار دەهێنن ،ب���ە جیاوازیی
ئایدیا و باكگراوندی سیاس���ییو فیكرییانەوە،
پێشیان هەڵەیە ،گەر بووترێت ،یان بنووسرێت
«ڕاگەیاندنی ئیس�ل�امیی» یاخ���ود بۆ مۆدێلە
فیكریی���و سیاس���ییەكەی ت���ری ڕاگەیان���دن،
زاراوەی «ڕاگەیاندن���ی عەلمان���ی» ب���ەكار
بهێنرێ���ت ،بەاڵم ،لە ڕاس���تیدا ،ئ���ەو بۆچوون
و تێڕوانین���ە ،ك���ە ل���ە پێش���ەوە ئام���اژەی بۆ
ك���را ،كاتێك ڕاس���ت و دروس���ت دەردەچێت،
كە بابەتیی���ەت (الموضوعی���ة) پێش خودیەت
(زاتیی���ەت) بكەوێت ل���ە ڕاگەیاندنی كوردییدا،
ب���ەو مانایەی ك���ە هەموو كەن���اڵ و دەزگا و
هۆكان���ی ڕاگەیاندنی كوردیی ،لە هەڵبژاردنی
ه���ەواڵ و زانیارییەكان���دا و پێشكەش���كردن
و پەخش���كردنەوەیاندا ،ڕەچ���اوی الیەن���ی
بابەتی���ی بك���ەن و الیەن���ە حزبییەك���ە پێ���ش
نەخ���ەن و نەیكەن���ە هەواڵی یەك���ەم و لە الی
ڕاس���تی هەم���وو ژمارەیەك���ی رۆژنامەكاندا،
وێنەیەك���ی س���ەركردەیەكی حزب���ەكان و
مەكتەبی سیاس���ییەكانیان داببەزێنرێت ،بەاڵم
ب���ە س���ەرنجدانێكی خێ���رای هەم���وو كەن���اڵ
و دەزگا و هۆكان���ی ڕاگەیاندن���ی كوردی���ی،
ب���ە (بیس���تراو ،خوێن���دراو و بینراو)یەوە ،بە
جیاوازیی ئایدۆلۆژی���ا و باكگراوندی فیكریی
و سیاس���ییان ،تەنان���ەت ئەوانەش���یان ،كە بە
ناوی ئەهلییبوون و س���ەربەخۆییەوە ،درێژە
ب���ە كاری ڕۆژنامەوانیی���ان دەدەن ،ئەوانیش
نەیانتوانی���وە ،ی���ان نەیان ویس���تووە ،خۆیان
لەو هاوكێش���ەیە بكەنە دەرەوە ،هەموویان8
زاتییەت پێ���ش بابەتییەت دەخەن و گرنگییان
پێداوە ،نەك هەر ئەوەندەش ،بەڵكو هەندێكیان
(هەندێك كەناڵو دەزگای ڕاگەیاندنی حزبیی)،
لە چەند ساڵی ڕابردوودا ،پێشبڕكێیان كردووە،
لەوەدا ،كە پێش ڕاگەیاندنی حزبەكانی دیكەی
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بەرابەری���ان بدەن���ەوە ،ب���ەوەی جوانترین و
سەرنجڕاكێشترین وێنەی سەركردەكانیان لە
الپەڕەی یەكەمدا ،داببەزێنن ،بیستووش���مانە،
ك���ە لێپرس���ینەوە لەگ���ەڵ فۆتۆگراف���ەر ،ی���ان
كامێرامان���دا كراوە ،تەنها لەب���ەر ئەوەی ،كە
گۆشەی وێنەگرتنەكەی بە دڵی فاڵن بەرپرس
نەبووە ،یاخود ف�ڵ�ان بەرپرس بە ڕوونیی و
()9
سەرنجڕاكێش���ی دەرنەكەوتووە.
هەر ل���ەو ڕوانگەیەش���ەوە ،ك���ە دەتوانین
بڵێی���ن :ڕاگەیاندنی كوردی���ی دابەش بووە بە
سەر حزب و ئایدۆلۆژیا و فیكرییاندان ،نەك
بە سەر الیەنی بابەتییەت و هەستی نیشتمانیی
و نەتەوایەتییان���دا ،بۆی���ە دەتوانین بڵێن :زۆر
گونجاوە كە زاراوەی «ڕاگەیاندنی ئیسالمیی»
ب���ۆ ئ���ەو ڕاگەیان���دن و دەزگا و كەنااڵن���ەی
ڕاگەیان���دن و ڕۆژنامەوانیی بەكاربهێنین ،كە
س���ەرچاوەی پەیام و ئاڕاستەكردنیان ئایینی
ئیسالم و سەركردایەتی حزبە ئیسالمییەكانە،
ب���ە پێچەوانەش���ەوە زاراوەی «ڕاگەیاندن���ی
عەلمان���ی» بۆ ئ���ەو ڕاگەیان���دن و كەنااڵنەی
ڕاگەیاندن بەكار بهێنین ،كە سەرچاوەی پەیام
و ئاڕاس���تەكردنیان جیهانبینییەكی عەلمانی و
س���ەركردایەتی پارتە عەلمانییەكانە.
كەوات���ە دەگەین���ە ئ���ەو دەرئەنجامەی ،كە
ه���ەر یەكێك لەو مۆدێلە سیاس���یی و فیكریی
و ئایدۆلۆژییان���ەی ڕاگەیان���دن ،كە هەنووكە
لە كوردس���تاندا هەن ،س���ەرجەمیان بوونەتە
دیاردەیەك���ی واقیعی و گرنگ���ی كۆمەڵگە ،كە
بوونیان هەیە و ڕۆڵ و جێپەنجەیان لە سەر
هەموو ب���وار و الیەنەكان���ی ژیان���دا دان���اوە.
بۆیە نەك هەر زۆر ئاساییش دەبێت ،گەر
بەو ش���ێواز و میتۆدە لێكۆڵینەوە لەو بوارەدا
بكەی���ن ،بەڵك���و زەروورەتێك���ی هەنووكەی���ی
و پیشەییش���ە ،چونك���ە ئەم���ڕۆ ل���ە دنی���ادا،
چاالكییەك���ی كۆمەاڵیەتیی و دەس���تەجەمعیی
نابینی���ت ،كوێران���ە ئیش ب���كات و توێژینەوە
ل���ە ڕاددەی س���ەركەوتوویی كارەك���ەی و بە
دەستهێنانی ئامانجەكانی نەكات ،چ جای كەناڵ
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و دەزگاكانی ڕاگەیاندن ،كە دەبێت هەمیش���ە
ل���ە هەڵس���ەنگاندنی كارەكانیان و گەیش���تنی
پەیامەكانی���ان و پێكان���ی ئامانجەكانیان���دا،
لێتوێژین���ەوە و ب���ە دواداچوون و ڕاپرس���ی
بك���ەن ،چ���وون كاری ئ���ەوان (دەزگاكان���ی
ڕاگەیان���دن) ل���ە ڕووی مەبدەئییەوە ،هەر بۆ
وەرگران (خوێنەران ،بینەران و بیسەران)ەو
مەبەستیش لێی ،هەر خزمەت بە هاوواڵتیان و
هۆشیاركردنەوەیانە ،كەوابوو هەرگیز نابێت
و ناگونجێ���ت ،كەن���اڵ و هۆكان���ی ڕاگەیاندن
بەردەوام پەیام ،یان بڵێین هەواڵ و زانیاریی،
ئاڕاستەی وەرگرانییان بكەن ،بەاڵم ئاگاداری
ڕادەی سەركەوتوویی ،یان ناسەركەوتوویی،
كارەكانی���ان نەبن .بە مانایەك���ی دیكە نەزانن
و ئاگاداری دروس���تبوونی كۆمۆنیكەیشن(،)10
ی���ان دروس���تنەبوونی ،نەب���ن ،چونك���ە گ���ەر
كۆمۆنیكەیش���ن دروس���ت نەب���وون ،كەوات���ە
()11
ئامانجم���اننەپێ���كاوە.
لێ���رەدا ،پرس���یار ئەوەی���ە ،چ���ۆن بزانین
كۆمۆنیكەیش���ن دروست بووە؟ بێگومان ئەو
كات���ە دەزانی���ن و بۆم���ان دەردەكەوێ���ت ،كە
كۆمۆنیكەیشن دروست بووە ،كە هاوواڵتیان،

ی���ان وەرگران ،كەناڵ و هۆیەكانی ڕاگەیاندن
ب���ە ئاوێن���ەی خۆی���ان بزان���ن و خۆی���ان و
كێش���ەكانیانی تێدا ببیننەوە ،هەر ئەو كاتەش
دەبێت ،ك���ە كاردانەوە و فیدباكیان دەبێت(،)12
ب���ەاڵم ب���ە نیس���بەت ڕاگەیاندنی ئیس�ل�امیی،
وەك دیاردەی���ەك ل���ە واقیع���دا ،انش���االله ل���ە
توێژینەوەیەك���ی دیك���ەدا ،زیات���ر ل���ە بارەی
گرف���ت و ئیش���كالییەتەكانییەوە دەدوێی���ن،
تاك���و گرف���ت و كێش���ە و كەموكوڕییەكان���ی
دەس���ت نیش���ان بكەی���ن و بزانی���ن ت���ا چەند
س���ەركەوتوو بووە لە گەیاندنی پەیامەكەیدا،
ئایا توانیویەتی پڕۆس���ەی كۆمۆنیكەیش���ن بە
ئەنج���امبگەیەنێ���ت؟.
ب���ە مانایەك���ی دیك���ە ئ���ەو پەیام���ەی ،كە
مەبەس���تی بووە لە ڕێ���گای كەناڵ و هۆكانی
ڕاگەیاندن���ەوە ،ب���ە وەرگر ،ی���ان جەماوەری،
بگەیەنێت و ئامانجە دیارییكراوەكانی خۆیشی
پێ بەرجەس���تە ب���كات و بیانهێنێت���ە دی ،ئایا
توانیویەتی بیكات؟ گەر بە پێچەوانەش���ەوەیە
بۆچ���ی؟.
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 .5الدكتور عبدالقادر طاش ،االعالم وقضايا الواقع االسالمى ،الطبعة االولى ،الرياض ـ،1995ص.61
 .6حامد محمد علی :هەمان سەرچاوەی پێشوو ،ص 29ـ .30
 .7محمد رشدي عبيد :مدخل الى االعالم االسالمى ،الطبعة االولى  ،2004دار القادرى ـ دمشق ،ص 79.8مەگەر لەو

هەموو ڕۆژنامە و گۆڤارە «ئەهلیی و سەربەخۆ»یەی كە لە واقیعی كوردستاندا بوونیان هەیە ،یەك دوانێكیان
خۆیان لەو هاوكێشەیە كردبێتە دەرەوە ،ڕەنگە ئەوەش بە هەوڵ و قوربانییەكی زۆر بۆیان فەراهەم بووبێت.
 .9ل���ەو چیرۆك و بەس���ەرهاتانە زۆرێكی دیكەم لە هاوپیش���ەكانم لە بەش���ی ڕاگەیاندنی كۆلێژی زانس���تە
مرۆڤایەتییەكانی زانكۆی س���لێمانی بیستووە ،كاتێك ئێمە باس���ی پڕۆفیشناڵیی-مان لە ڕاگەیاندندا دەخوێند
و ئەوانی���ش ئەو چی���رۆك و بەس���ەرهاتانەیان ،وەكو نوكتە ،هەندێ���ك جاریش ،وەك���و یادگارییەكی تاڵ
دەگێڕایەوە.
« .10كۆمۆنیكەیش���ن ئەو كاتە دروس���ت دەبێت ،ك���ە پەیامێك لە ڕێگای كەناڵێكی ڕاگەیاندنەوە ،ئاڕاس���تەی
وەرگر بكرێت و ئەویش ،واتە وەرگر ،بەو ش���ێوەیەی كە نێرەر مەبەس���تییەتی تێبگات و كاردانەوە و فیدباكی
هەبێت» .مامۆستا هێرش هیرانی :موحازەرەی پێشكەشكراو بە خوێندكارانی بەشی ڕاگەیاندنی كۆلێژی زانستە
مرۆڤایەتییەكانی زانكۆی سلێمانی  2004ـ .2005
 .11مامۆستا هێرش هیرانی :هەمان سەرچاوەی پێشوو.
 .12مامۆستا هێرش هیرانی :هەمان سەرچاوەی پێشوو.

سەرچاوەكان:
 -1عبدالقادر طاش (الدكتور) :االعالم وقضايا الواقع االسالمى ،الطبعة االولى ،الرياض – .1995
 -2عبدالوهاب كحيل (الدكتور) :االسس العلمية والتطبقية لالعالم االسالمى ،الطبعة االولى ،لبنان .1985
 -3محمد عبدالقادر حاتم (الدكتور) :االعالم في القرآن الكريم.
 -4حامد محمد على :حول االعالم واالعالم االسالمى ،الطبعة االولى ،اربيل –.1988
 -5محمد على التسخيرى :الصحوة االسالمية واالعالم.
 -6محمد رشدي عبيد :مدخل الى االعالم االسالمى ،الطبعة االولى  ،2004دار القادري -دمشق.
 -7رياض نعسان آغا (الدكتور) :بين السياسة واالعالم.
 -8هێرش هیرانیی (مامۆستا) :پێناسەی چەمكی كۆمۆنیكەیشن ،موحازەرەی پێشكەشكراو بە بەشی راگەیاندن
لە كۆلێژی زانستە مرۆڤایەتییەكانی زانكۆی سلێمانی  2004ـ .2005
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واقیع و ئاییندەی مەسیحییەكان لە عیراق
لە كۆڕێكی گفتوگۆدا لەگەڵ رۆشنبیر و رۆژنامەڤانانی
سریان ـ عەنكاوا
رەوەند پۆڵس

ل���ە كۆڕێكی دایالوگ ئامێ���زدا ،بژاردەیەك
ل���ە پیاوان���ی رێ���زداری ئایین���ی و پەرلەمانتار
و رۆش���نبیر و میدیاڤ���ان و ئەكادیمی���زان و
چاالكوانان���ی ب���واری م���رۆڤ ،داوای���ان كرد
داڕش���تنێكی بابەتییان���ە بك���رێ س���ەبارەت بە
واقیع���ی مەس���یحییەكان ل���ە عیراق ل���ە پێناو
دواڕۆژێكی ئاسوودە بۆ ئەم پێكهاتە رەسەنەی
عیراق.
ئەوەبوو لە میانەی كۆڕێكی تایبەتمەند كە
یەكێتی ئەدیب و نووسەرانی سریان بە هاوكاری
و هەماهەنگ���ی لەگ���ەڵ كۆمەڵەی رۆش���نبیری
س���ریان لە عەنكاوا س���ازی دا ،گفتوگۆیان لە
بارەی واقیع و ئاییندەی مەس���یحییەكانەوە لە
عی���راق كرد لەبەر رۆش���نایی دەرەنجامەكانی
ئ���ەو كارە تیرۆریس���تانەی ل���ە دژی خێزان و
خان���ەوادەی مەس���یحییەكان ئەنجام دراون و
دەكرێن ،بەتایبەت لە بەغدا و موس���ڵ زۆر بە
تون���دی ویژدان���ی مرۆڤایەتی���ان هەژاندووە و
وایان ك���ردووە هەزارەها بنەماڵ���ە و خێزانی
مەسیحی شوێن و ماڵ و حاڵی خۆیان بە جێ
بهێڵن و روو بكەنە ئەو ناوچانەی زیاتر ئارام
و ئاس���وودەترن ..ئ���ەو كردەوە تیرۆرس���تییە

نامرۆی���ی و قێزەونان���ە خ���ۆی ل���ە خۆیان���دا
گوزارش���ت لە قڕكردنێكی بە كۆمەڵی دەكەن
كە ئەم پێكهاتە نیشتمانپەروەر و ئاشتیخواز و
ب���ێ وەیە رووبەڕوویان بۆتەوە بە بێ ئەوەی
حكووم���ەت و الیەنە ئەمنیی���ە پێوەندیدارەكان
بتوانن كۆنترۆڵیان بكەن یان سنوورێكیان بۆ
دابنێن و گیانی هاواڵتیانی بێتاوان لەو میحنەتە
بپارێ���زن كە رۆژانە لە گێ���ژاوی ئەو كردەوە
توندوتیژییە ئاڕاستەكراو و بەرنامەڕێژییانەی
لە دژیان دەكرێن ،چەندەها مرۆی بێگوناهیان
دەبنە قوربانی.
كۆڕەكە لەس���ەر پێنج تەوەری س���ەرەكی
گفتوگۆكانی چڕ كردەوە بە ئامانجی بەشداری
ل���ە دیاریكردن���ی روخس���ارەكانی واقیع���ی
مەس���یحییەكان لە عی���راق و روونكردنەوەی
وێنەك���ە ل���ە قۆناغ���ی هەنووكەی���ی و توانای
وێناكردنی دواڕۆژ و دیاریكردنی ئەو هۆكارە
خودییانەی مەس���یحییەكان لە عی���راق هەیانە
و ت���ا چەن���د كاریگەرییان هەیە بۆ س���ەر ئەم
واقیعە ،بەر لە هەمووشیان( :میدیا ،رۆشنبیر،
دام���ەزراوەی ئایینی ،پەیم���ان و رێككەوتنامە
نێودەوڵەتیی���ەكان) و ئاڕاس���تەكردنی ئ���ەم
ژمارە  24-23زستانی 2011
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هۆكاران���ە ب���ە ش���ێوەیەك بگونجێ���ن ب���ۆ
بەرەنگاربوون���ەوە لەو مەترس���ییە گەورانەی
رووب���ەڕووی مەس���یحییەكان بوونەت���ەوە و
ب���ە كاراكردن���ی رۆڵی���ان و هاندانی���ان بەرەو
یەكخستن و تەواوكاری رۆڵەكان.
تەوەری یەكەمی كۆڕەكە بە ناوونیش���انی
(رۆڵی كڵێس���ا و گوتاری لە تەنگانەدا) ،بەڕێز
(بەش���ار مەتی وەردە) س���ەرۆكی قەشەكانی
كڵێسای كلدانی لە هەولێر پێشكەشی كرد.
ل���ە میان���ەی تاوتوێكردنی���دا بەوپ���ەڕی
شەفافییەت و بابەتییانەوە ئاخاوت و ئاماژەی
دا ب���ەو پرەنس���یبە ئەخالقیی���ەی كڵێس���ا پاڵی
پێ���وە داوە لە چاالكییە كۆمەاڵیەتی و گوتار و
روانگەكەی لە رۆژانی سەخت و ناخۆشیدا كە
جەختیان كردۆتە س���ەر پاراس���تنی كەرامەتی
م���رۆڤ و هاوبەش���ی و بەش���داربوون و
پرەنس���یبی گۆڕین���ەوە ل���ە نێ���وان دەوڵەت و
ژیان���ی كۆمەڵ���ەكان و مافی ه���ەر مرۆڤێك بۆ
بەش���داریكردن ل���ە خێ���ر و چاكەی گش���تی و
تەئكی���دی ك���ردە س���ەر بەكاربردنی ش���ێوازە
رەواكان ،وەكو :میدیای خاوەن هەڵوێس���ت و
كاری چاالكانە لەگەڵ كەسانی خاوەن ویست
و ئی���رادەی چ���اك ل���ە پێن���او كەمكردن���ەوەی
مەینەتییەكانی ئازاردیدە و س���تەمدیدەكان بە
بێ جی���اوازی و روونی ك���ردەوە كە گوتاری
كڵێسا لە كاتی تەنگانەدا بانگەشە دەكات بەرەو
ئاس���اییكردنەوە و لێبوردەی���ی و تۆبەك���ردن،
وێ���ڕای وەبێرهێنان���ەوە و تۆمارك���ردن و
دیكۆمینتكردنی پێش���ێلكارییەكان و زۆر جار
ئ���ەوە وا ش���رۆڤە دەك���رێ ك���ە الوازیی���ە یان
سوودی نییە .بەڕێزی ئاماژەی دا ئەوەی جێی
رەخنەیە لە راگەیاندنی كڵێس���ای ناوخۆییمان
زۆربەی گوتارەكان وەك كاردانەوەیەك دێت
دەستپێشخەریی راستەقینەی تێدا نییە .فرەیی
و جیاوازیی لێدوانەكانی كڵێساكان هەرچەندە
ی���ەك س���ەرچاوەیان هەیە ،بەاڵم كڵێس���ایەك
یاخ���ود ئەنجوومەنی تایفەكان و س���ەرۆكانی
كڵێس���اكان وتەبێژێك���ی رەس���مییان نیی���ە ،بە
بیریش���ی هێنایەوە ك���ە چەندی���ن بەیاننامە لە
كڵێساوە دەرچووە هەڵوێستی كڵێسایان ئاشكرا
ك���ردووە بەرانبەر ئەو تەنگژە ناخۆش���ییانەی

222

ژمارە  24-23زستانی 2011

رووب���ەڕووی گەلەكەم���ان ب���ە تایب���ەت گەلی
مەس���یحیمان لە عیراق بوونەت���ەوە و روونی
ك���ردەوە ئ���ەو راگەیاندن���ەی ل���ە دەزگاكان���ی
ڤاتیكانەوە دەرچ���ووە تایبەتمەندیی بوێری و
راش���كاویی پێوە بووە ئەمەش بووبووە هۆی
نیگەرانی حكومەتەكان تەنانەت لە عیراقیش و
لە سەروبەندی رژێمی لەناوچوویش.
تەوەری دووەم (كەمایەتییەكان لە پەیمانە
نێودەوڵەتییەكان���دا) ل���ە الی���ەن بەڕێ���ز حەمید
م���وراد س���ەرۆكی كۆمەڵ���ەی ماف���ی مرۆڤ���ی
عیراق لە ئەمەریكا ،خرایە بەر باس و چەندین
پەیمان و بەڵێننامەی نێودەوڵەتی وەبیرهێنا كە
ل���ە الیەنی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و كۆمەڵەی
گەالن و نەتەوە یەكگرتووەكانەوە دەرچوون
و جەختیان كردۆتە س���ەر زامنكردنی ماف و
ب���وون و ئازادیی���ە بنەڕەتی���ەكان و كەرامەتی
مرۆڤ بە تایبەت كەمایەتییەكان و ژمارەیەكی
زۆریش لەو رێككەوتنامە و پەیمانانە دەوڵەتی
عیراق مۆری كردوون ،بەاڵم لە بەرژەوەندیی
مرۆڤی عیراق كارا نەكراون.
باسیش���ی ل���ە ب���ارەی كەمایەتیەكانەوە لە
دەس���توورەكانی عی���راق كرد و ئام���اژەی بە
چەند پێشێلكارییەك دا دەرهەق بە كەمایەتییە
جیاجیاكان و تەئكیدی كردە س���ەر زەرورەتی
فش���ار ك���ردن ب���ەرەو كاراك���ردن و پراكتیزە
كردنی ناوەڕۆكی ئەو رێككەوتنامە و پەیمانە
نێودەوڵەتییان���ەی عیراق ئیم���زای كردوون بە
ش���ێوەیەك لە خزمەتی بەرژەوەندیی هەموو
گەالنی عیراق بن نەخوازە كەمایەتییەكان.
س���ێهەمین تەوەری كۆڕەكە بە ناونیشانی
(واقیع���ی گەلەكەمان لە عیراقی نوێ) لە الیەن
بەڕێز (جەمال ش���ەمعون) نوێنەری پێشووی
پەرلەمانی كوردس���تانەوە پێشكەش كرا و لە
ئەزموونی خۆیەوە وەكو پەرلەمانتارێك باسی
لەو یاسا و رێسایانە كرد كە تایبەتن بە گەلی
مەسیحییانەوە لە عیراق نەخاسما لە هەرێمی
كوردس���تان و تیش���كی خستە س���ەر هەردوو
ب���واری ئایین���ی و نەتەوەی���ی ،وەك :جەژن و
بۆن���ە ئایینی و نەتەوەییەكان و كۆتا و گرفتی
ن���او و میكانیزم���ی هەماهەنگ���ی و ه���اوكاری
نێوان نوێنەرانی مەسیحی سەر بە فراكسیۆنە
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جیاجیاكانی پەرلەمان و رەنگدانەوەی هەموو
ئەمان���ە بەس���ەر ژیانی رۆژان���ەی هاواڵتییانی
مەسیحی لە هەرێم.
ب���ەش بە حاڵی تەوەری چوارەمیش كە بە
ناوونیش���انی (رۆڵی رۆش���نبیرانی گەلەكەمان
ل���ە ه���ەل و مەرج���ی هەنووكەیی���دا) ب���وو ،لە
الیەن ئەكادیمیزان دكتۆر سەمیر خۆرانییەوە
خرایە روو و بەڕێزی لە باس���ەكەیدا تیش���كی
خستە س���ەر گرفتی رۆش���نبیری مەسیحی و
ئ���ەو دەزگا رۆش���نبیرییانەی كە وا لە قەڵەمی
دان گی���رۆدەی پەرتەوازەیی و گرێی ترس و
كلكایەتی سیاس���ی و هەواداریی ناوچەگەریی
ـ ناوخۆی���ی و روانی���ن ب���ەرەو راب���وردوو و
بزربوونی كاری هاوبەش و گەلێ مەس���ەلەی
ت���ری پەیوەس���ت بە پرس���ی رۆش���نبیرییەوە
بوونە ..پاش���ان چەند رێگاچارەیەكی پێشنیار
ك���رد ،لەوانە :روانین ب���ەرەو ئاییندە و بەرەو
پێش���ەوە و رێكخس���تنی ئەولەویی���ات ل���ە
نووس���ین و پرس���ەكان ،وەك :بابەتی كوشتن
و چەوس���اندنەوەی مرۆڤی مەس���یحی لەسەر
بنەمای ئایینی نەوەك بنەمایەكی تر .روونیشی
كردەوە كە دەبێ رۆشنبیر هەڵوێستی روونی
پێ بێت و لە بە سیاس���یكردنی رۆشنبیرییەوە
دوورەپەرێ���ز و ل���ە هەمبەر ئ���ەوی تر كراوە
بێ و س���ایتەكانی باڵوكردنەوە فراوان بكرێن
بەتایبەت سایتەكانی دۆستەكان.
ت���ەوەری پێنجەم و دوایی���ش لە كۆڕەكەدا
ب���ە نێ���وی (میدیا و رووداوەكان���ی رۆژ) بوو،
رۆژنامەن���ووس (موەفەق حەداد) پێشكەش���ی
كرد و لە باس���ەكەیدا چەند پرس���ێكی خس���تە
روو ،وەك :دی���د و بۆچوون���ی بەرامب���ەر ب���ە
میدیای س���ریان و گوتار و ئەدای دەزگاكانی
ل���ەم قۆناغە هەس���تیارەدا و تیش���كی خس���تە
س���ەر رەوی رۆژنامەڤانانی خاوەن ئەزموون
و لێوەش���اوەی گەلەكەمان ب���ەرەو دەرەوەی
واڵت و كارتێكردن���ی نەرێن���ی بەس���ەر ئەدای
راگەیاندندا ،سەرەڕای پەرتەوازەیی و ناڕوونی
دی���د و تێڕوانی���ن ل���ەم گوت���ارە ،هەیمەنەت و
كەڵەگایەت���ی سەرنووس���ەران و س���كرتێرانی
نووس���ین و س���ەپاندنی بی���ر و بۆچوونی���ان
بەس���ەر باڵوكراوەكان و دەس بەسەراگرتنی

بیر و ڕای ئەو نووس���ەرانەی لەم رۆژنامە و
گۆڤارانەدا كار دەكەن .پاش���ان لە باس���ەكەیدا
هاتە سەر گرفتی زمان لە گوتاری راگەیاندنی
ئاڕاس���تەكراو بۆ ئەوی تر لە ئێس���تادا وێڕای
گرنگی زمانی سریانی و زەرورەتی ئەم زمانە،
چڕین لە دەرەوەی پۆل واتە تەسكبوونەوەی
گوتاری راگەیاندن لە ناوچەكەی و نەكراوەیی
بەس���ەر گوتاری نیش���تمانی .لە چوارچێوەی
چارەس���ەرییە گرنگەكانیش���دا جەخت���ی كردە
س���ەر پ���ڕۆژەی دامەزراندن���ی هاوبەندی���ی
میدیاڤانان���ی س���ریان كە ل���ە راس���پاردەكانی
كۆنگرەی یەكەمی راگەیاندنی سریان خرابووە
روو و بەڕێوەبەرایەتی گش���تیی رۆشنبیری و
هونەری سریان لە عەنكاوا سازی دا.
ل���ە میانەی كۆڕەك���ەدا كە بەڕێ���ز رەوەند
پۆڵس سەرۆكی یەكێتی ئەدیب و نووسەرانی
سریان بەڕێوەی برد ،بە درێژی سێ كاتژمێر
مش���ت و مڕێكی تێروتەس���ەل كرا ل���ە بارەی
چەند الیەنێكی ئەم ت���ەوەرە گرنگانەوە و بیر
و را ئاڵوگۆڕ كرا و ئامادەبووان لەسەر چەند
خاڵێك���ی س���ەرەكی رێككەوت���ن ،گرنگترینیان
بریتی بوون لەم خااڵنەی خوارەوە:
 .1گرنگ���ی كاراكردن���ی رۆڵ���ی كڵێس���ا ل���ە
قووڵكردن���ەوەی هەوڵ���ە نیش���تمانی و
نێودەوڵەتییەكان���ی ب���ە ئامانج���ی پاراس���تنی
پێكهات���ەی مەس���یحی و مس���ۆگەركردنی
ش���ادبوونی ئ���ەم پێكهاتەیە بە ماف���ی تەواوی
هاواڵتییەت���ی و هان نەدانی ب���ۆ كۆچكردن لە
نیشتمانی خۆی و زێدی باوباپیرانی.
 .2كاركردن لە پێناو پتەوكردن و یەكخس���تنی
گوت���اری راگەیاندن���ی مەس���یحییەكان ب���ە
ئاڕاس���تەی الدان���ی هەم���وو ئابڵۆقەیەك���ی
س���ەپێنراو بەس���ەریدا ب���ۆ گەیاندن���ی دەنگ���ی
مەس���یحی و كێش���ەی مەس���یحییەكان ب���ە
كۆمەڵگەی مرۆیی و نێودەوڵەتی و ناساندنی
رای گشتی بە مەترسییەكان و مافی نیشتمانی
مەسیحییەكان.
 .3گرنگی���دان ب���ە پڕۆسێس���ی گەش���ەپەێدانی
كلت���ووری س���ریان و گرێدان���ی ب���ە غ���ەم و
داخوازییە رۆژانەكانی مرۆڤ و فراوانكردنی
پانتای���ی رەخن���ەی واقیعیان���ەی بەرامب���ەر بە
ژمارە  24-23زستانی 2011

223

واقیع و ئاییندەی مەسیحییەكان...

مومارەسەی هەڵەی خاوەن دەسەاڵت لە پێناو
بنیاتنانی كلتوورێكی مەسیحییانەی نیشتمانی
پتەو لە توانایدا بێ گوزارش بكات لە خواست
و غەمی مەسیحییەكان و گرفتەكانیان ،هەروا
ئامادەكردن و بیناكردنی رۆش���نبیری كارامە
و خاوەن هەڵوێس���تی ئ���ازاد و بوێرانە كە پڕ
چەك بن بە خامە و قەڵەمی بە بڕس���ت بە بێ
س���ازش و موجامەلە كردنی كەس���ێك لەسەر
حسێبی بار و واقیعەكە.
 .4زەرورەت���ی كاراكردن���ی ئ���ەو پەیم���ان و
رێككەوتنام���ە نێودەوڵەتییانەی عیراق ئیمزای
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لەس���ەریان ك���ردووە و ج���ێ بە ج���ێ كردنی
بەندەكانی تایبەت بە ماف و ئازادی كەرامەتی
كەمایەتییەكان.
شایەنی گوتنە كۆڕەكە جیاوازی تێكەڵبوون
و ب���ە دەنگەوە هاتنێكی گ���ەورەی پێوەبوو لە
الی���ەن ئامادەبووانی ب���ژاردەوە كە توانیان بە
بابەت���ە بە پێ���ز و واقیعیەكانی���ان تەوەرەكانی
دەوڵەمەند بك���ەن ،دەزگا میدیا جیاجیاكانیش
ب���ە ش���ێوەیەكی چ���ڕ و پ���ڕ چاالكییەكانی���ان
گواستەوە.

سوپاس بۆ...

سوپاس بۆ (ئیحسان موفتی)
د.نەجات���ی عەبدوڵ�ڵ�ا ،ئ���ەو چەن���د ڕۆژەی
ڕاب���ردوو ،چەند جاران بە گوێیدا دەچرپاندم ،كە
ئەو لەس���ەر ئینتەرنێ���ت خوێندوویەتییەوە كە تا
 2011/2/2لە كوردس���تان باران و بەفر دەبارێ،
دیارە ئێمە چەند س���اڵێكە حەز دەكەین جارێكی
دیك���ە بەیانی���ان لە خ���ەو هەس���تینەوە و ببینین
ش���ەقامی ش���ارەكانمان ((وەكو بەڵقی���س تارای
زیوینی پۆش���یوە)) ،لە راستیدا وا بۆ هەفتەیەك
دەچێ دەبینین ڕۆژانە لە هەولێر و دەوروبەری
شارەكانی دیكەی كوردس���تاندا بەردەوام باران
دەبارێ ،بەاڵم بە داخەوە مەگەر لە ش���اخەكان،
ئەگەر نا بۆ س���وێندیش كڵ���وە بەفرێك نەهاتۆتە
خ���وارەوە ،دوێن���ێ ئێوارەك���ەی ل���ە س���ەندیكا
دەركەوت���م و ب���ەرەو الی ماش���ێنەكەم چ���ووم،
لەب���ەر باران بە حاڵ خ���ۆم گەیاندە ناوییەوە ،لە
رێگا فڵچە بەبەر رانەدەگەیش���ت ،كە گەیشتمەوە
بەردەرگا دەس���تم بەه���ۆڕن لێدان ك���رد ،تا لەم
دی���وەوە دەرگاك���ەم لێبكەنەوە ،ب���ەاڵم كەس بە
هانامەوە نەهات ،دواتر بە بیرم هاتەوە لەوانەیە
دەرگاكە زەقاتە نەدرابێ ،ئەوەبوو هاتمە خوارەوە
و دەس���تم ب���ۆ ئەودی���وی دەرگاكە ب���رد ،هەروا
دەرچ���وو ،دوای نی���وەرۆ چۆنم چێ هێش���تبوو
هەروەكو خۆی بوو ،كاغەزەكانم لەباوەش گرت
و ب���ە راكردن چوومە ب���ەر هەیوانەكە ،من هەر
لە هەوەڵەوە وا ڕاهات���ووم زۆر لەگەڵ راگرتنی
حیس���ابی ڕۆژانی هەفتە و مانگ و س���اڵ نێوانم
نیی���ە و حەزدەك���ەم بەبەردەوام���ی ئی���ش بكەم،
ب���ۆ كاتی���ش هەر ل���ەم و لەو دەپرس���م ،كاتێ لە
هاوسەرەكەم پرسی ئەمڕۆ چەندی مانگە؟ دیار
ب���وو ئەویش ،بەپێچەوان���ەی رۆژانی دیكە ،زۆر
دڵنیا نەبوو ،یەكسەر چوومە الی كۆمپیوتەرەكە
ت���ا هەڵەچن ب���ۆ ئەو (پێش���ەكی)یە بك���ەم كە بۆ
كتێبی (ئەزموونی ڕۆژنامەوانیم)ی كاك فەرهاد
عەونی نووسیوومەو برادەران تایپیان كردووە،
دی���ار بوو ئەو()CDیەی بابەتەكەی لەس���ەربوو

نەدەكرایەوە ،بۆیە خەمی ئەوەم لێ نیش���ت ،بەم
بارانە ب���ە خوڕەو تاریكە ش���ەوە،دەبێ جارێكی
دیك���ە بچمەوە س���ەندیكا ،س���ەیری تەلەفۆنەكەم
كرد س���ێ جار زەنگم بۆ لێدرابوو ،بەاڵم وا دیار
ب���وو ئاگام لێ نەب���ووە ،یەكێكی���ان كاك فەرهاد
عەون���ی خ���ۆی بوو ،ك���ە وەاڵمیم دای���ەوە وەكو
ج���اران تەعلیقی خۆی لێدام ،چونكە پێش���تر كە
چووم���ە ژوورەكەی ئ���ەو ،وا دیار ب���وو لەگەڵ
مامۆس���تا حامیدی سكرتێری سەندیكا و ئەیوب
محەمەد بابەكری نەخشەس���ازی گۆڤارەكەمان،
خەریكی ئیش و ڕاپەراندنی كاروباری كۆنگرەی
سێی ڕۆژنامەنووسان بوون ،بۆیە نەمویست لە
كاریان بكەم ،بە تایبەتیش لە خۆ بە دوورگرتنم
لە توانج و تەعلیقەكانی كاك (شێركۆ حەبیب) ،كە
ئەویش هەر الیان دانیش���تبوو .زۆر بەخشكەیی
بۆی دەرچووم.
ئەوەبوو لە تەلەفۆنەكەدا كاك فەرهاد دیسان
تەعلیق���ی لێدام ،گوتم :كاكە بەس���ەر چاوان هەر
ئیستا دیمەوە ،دیاربوو جارێكی دیكەش هەموو
دواكەوتن���ی كارەكان و دەرچوون���ی گۆڤ���اری
(رۆژنامەن���ووس) دەكەوێتە ئەس���تۆی من ،ئەی
خوای���ە بەم ماوە كورتە چ���ۆن ژمارەیەكی دیكە
ئامادە دەكرێ ،لە ڕاستیشدا من هەر بە تەبیعەتی
خ���ۆم وا فێربوومە و فێركراوم ،لە هیچ ڕۆژێكدا
ش���تی عەیبدار نەخەمە بەردەستی كەس ،ئێ خۆ
ناب���ێ ئەم ژمارەیەی (ڕۆژنامەنووس) بە كرچ و
كاڵی بكەوێتە بەردەست ،بەتایبەت ئەم ژمارەیە
(ژم���ارەی خ���وا حافیزی) دەب���ێ و بابەتەكانیش
زیات���ر پەیوەندی���دارن ب���ە مێژووی س���ەندیكا و
كاروب���اری كۆنگرە .كاتێ س���یدییەكەم لەس���ەر
كۆمپیوتەری سەندیكا بەسەر كردەوە ،دیاربوو
لەوێ عەیبی نەبوو ،بۆ دڵنیابوون فایلێكی دیكەم
لەبەر بابەتەكە گرتەوە ،دیسان كۆمپیوتەرەكەی
ماڵ���ەوە هەر نەیكردەوە .دەس���تم هیچ ئیش���ێكی
دیكەی نەدەگرت ،بۆیە ویستم بخەوم ،بە تایبەتی
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كە ماوەیەكە هاوس���ەرەكەم لەبەر شەو درەنگ
مانەوەی من و پڕ ئیش���یم باری تەندروستیشی
پارس���ەنگ نیی���ە ،گەلێ���ك خۆم وەرگێ���ڕاوو ئەو
دیو و دی���وم كرد ،هەر س���وودی نەبوو ،خەوم
لێ نەكەوت ،دواجار جارێكی دیكە هەس���تامەوە
و چراك���ەم پ���ێ ك���ردەوە ،گویم نەدای���ە پرتە و
بۆڵ���ەی ژنەكەم و كەوتمەوە س���ەر تەواوكردنی
خوێندن���ەوەی بەش���ی حەوتەم���ی (ئەزموون���ی
ڕۆژنامەوانیم)ەكەی كاك فەرهاد ،بەاڵم ئەوەندەی
نەبرد وەنەوز دەیبردمەوە و چەند جار پەڕەكانم
ل���ە دەس���ت دەكەوتنە خوارەوە ،ب���ەاڵم من هەر
وازم نەدەهێن���ا ،ل���ەو دەمەدا كارەب���ای موەلیدە
كوژای���ەوە و س���ەرەكیش هێش���تا نەهاتبووەوە،
نازانم لە تەمبەڵیان بوو یان لەبیرم كرد ،هەستم
سویچی كارەباكە بگۆڕم ،بیخەمە سەر كارەبای
سەرەكی ،دوای نیوەشەو خەبەرم بۆوە وا دیار
بوو حەوش���ەكەمان ڕووناك بوو ،تومەز ماڵەوە
هەس���تابوون س���ویچەكەیان گۆڕیب���وو ،چەندی
كردم غیرەتم نەبزوا هەستم باری خۆم سووك
بك���ەم ،هەر بەم وەزع���ە جارێكی دیكە خەوم لێ
كەوتبووەوە ،ئەمجارەی���ان وا دیاربوو تەمبەڵی
وەئ���اگای هێنامەوە .زوو خۆم گەیاندە ش���وێنی
مەبەست .ئەی خوایە ئەوە  4:50دەقیقەیە ،ئەگەر
نەخ���ەوم ئەوە بەیانی ماندووب���وون بە ڕەنگ و
ڕووخس���ارمەوە دیار دەبێ ،ئەگ���ەر بخەومەوە
لەوانەی���ە كاتی دیاری ك���راو وەئاگا نەیەمەوە و
نوێژەكەش���م دەچێ و لە دەوامیش دوادەكەوم،
دیس���ان چەن���د جارێك خۆم هەڵگێ���ڕ و وەرگێڕ
ك���رد ،هەر خ���ەوم لێ نەك���ەوت كاتێ هەس���تام
چراك���ەم داگیرس���اند س���ەعات  5:7دەقیق���ە بوو
بەس���ەر بابەتەكانی ئەو چەند س���اڵەی پێشووی
(رۆژنامەن���ووس) داچوومەوە .تا ئەوانەیان تێدا
بدۆزم���ەوە ،كە بۆ ڕۆژی تەنگان���ە هەڵدەگیرێن،
وا دی���ار ب���وو بابەتێك���ی لەس���ەر (كوردس���تان)
ی یەكەمی���ن ڕۆژنام���ەی ك���وردی تێداب���وو،
پێشكەش بە شەهید مەهدی خۆشناوم كردبوو،
ك���ە ل���ە1ی ش���وباتی 2004دا ل���ە كردەوەیەكی
تیرۆریس���تی لەگەڵ پۆلێك لە هاوڕێكانی شەهید
ب���وون ،بەاڵم ه���ەر دڵنیا نەبووم ،ك���ە ئەو ڕۆژە
ی���ادی ش���ەهیدبوونی ئ���ەو بێت ،كات���ی نقوومی
ن���او بابەت���ەكان بب���ووم ل���ە الیەكەوە ش���انازیم
بە خ���ۆم دەه���ات ،كە (كوردس���تان) ب���ە پیاوی
لەخۆبردووی وەكو ئێمە هەر س���ەرفراز دەبێت.
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لەو دەمەش���دا ،كە كۆخەیەك بەرۆكی گرتبووم
و لەتاو هەناس���ە تەنگیم و بەرچاو تاریكبوونم،
شێوەی دەم و چاوو سمێلە گەورەكەی (حسێن
ن���ازم)ی سەرنووس���ەری (ئومێدی ئیس���تیقالل)
ی س���ەردەمی حوكمەتەكەی ش���ێخ مەحموود و
دواتری���ش مودیر مەتبەع���ەی رۆژنامەی (ژیان)
ی س���ەرەتای س���ییەكان ،كە لە س���اڵی 1932دا
ل���ە دوای نیوەش���ەودا ب���ە كۆخەیەك���ی ئاوەه���ا
گیانی س���پاردبوو ،كۆخەكە دەهات زیاتر پش���تم
لێ بس���تێنێ و بەر لەوەی هەمان ش���ێوەمەرگی
(حس���ێن حوزنی موكریانی)شم بێتە بەرچاو ،كە
ئەویش لە س���اڵی 1947دا بە كۆخەو رش���انەوە
كۆچی دوایی ك���ردووە .ئا لێرەدا یەك دوو جار
زەنگی مەسیجی تەلەفۆنەكە لێیدا .دڵم داخورپاو
بەرچاوم روون بووەوە ،ئەی خوایە بەم بەیانییە
زووە دەب���ێ چ���ی بووبێ .كە نامەك���ەم كردەوە
نووسرابوو:
((لە یادی گشت ش���ەهیدان و شەهیدانی ()1
ی ش���وبات ،فاتیحەیەك رەوان بكەین بۆ روحی
پاكی ئەوان و ئەو دۆس���ت و كەس و كارانەمان
كە ماڵئاواییان لێ كردووین ،خوا ئێوە و ش���اری
هەولێر و كوردستان بپارێزێ)).
لە ژێرەوەش���ی نووسرابوو :براتان :ئیحسان
موفتی 2011/2/1 ،هەولێر
تم األرسال2011/2/1 :
5،53
ئ���ا ل���ەو كات���ەدا قوڕگ���م پڕب���وو ل���ە گریان
ئەوەن���دەی هەوڵ���م دەدا نەمدەتوان���ی هەس���تم
دەس���تنوێژێك بگ���رم و روو لە خ���وا بكەم ،هەر
بی���رم دەكردەوە بۆ دەبێ م���رۆڤ ئاوەها لەگەڵ
یەكدی ویژدان مردوو بێ لە رۆژی جەژنی هەر
نەتەوە و ئایین و ئایینزایەك بێت ئاوەها یەكدی
پارچ���ە چارچە و ك���ەل و كڵۆم بكات دواتر تینم
دای���ە بەرخۆم هەس���تام دەس���تنوێژێكم گرت و
دوع���ام بۆ هەموو ئەوانە كرد ،خ���وا هیدایەتیان
ب���دات و ئەوانەش كە ب���ە خۆڕایی و بەبێ گوناه
چوون بە بەهەشتی خۆیان شاد بكات ،ئەوەندەی
نەبرد هاوسەرەكەش���م هەستا نوێژی خۆی كرد
و نان���ی بەیانی ئامادە ك���رد ،جارێكی دیكە و بە
گوڕوتێنێك���ی گەرمتر لە جاران دەس���تم بە ئیش
ك���ردەوە ،ت���ا واڵت ب���ۆ هەموو الیەك ئ���اوەدان
بكەینەوە.
عەبدوڵاڵ زەنگەنە
2011/2/1

هەواڵ و
چاالكییەكان
ئامادەكردنی:
 دیار خالید -جەمال حوسێن
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بە ئامادەبوونی نوێنەرانی سەندیكا
سەرۆكی هەرێمی كوردستان پێشوازی لە شاندێكی بااڵی
راگەیاندنی كوێتی دەكات

رێزدار مەس���عود بارزانی سەرۆكی هەرێمی
كوردس���تان ،ل���ە رۆژی  ،2011/1/5ل���ە
هاوینەهەواری سەاڵحەددین ،بە ئامادەبوونی
نەقی���ب و جێگ���ری نەقیبی رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان ،پێش���وازی ل���ە ش���اندێكی بااڵی
راگەیاندن���ی واڵت���ی كوێت ،بە س���ەرۆكایەتی
عەدنان خەتیفە راش���د ئیبراهیم و ئەندامیەتی
ئەحمەد یوسف بەهبەهانی سەرۆكی كۆمەڵەی
رۆژنامەنووسانی كوێتی و جێگری سەرۆكی
یەكێتی رۆژنامەنووس���انی ع���ەرەب و فەریق
عەل���ی محەمەد باڵی���ۆزی دەوڵەت���ی كوێت لە
عیراق و محەمەد حوسێن بەحرلعلوم باڵیۆزی
عیراق لە كوێت و ژمارەیەك لە سەرنووسەر
و رۆژنامەنووس���انی رۆژنامەكان���ی (اڵ���وان،
ال���دار ،الوطن ،االنباء ،الجري���دة ،القبس ،النهار)
كرد.
لە دیدارەكەدا ،س���ەرۆك بارزان���ی لە وەاڵمی
پرس���یارێكی ئەندامان���ی ش���اندەكە ،جەخت���ی
لەس���ەر قووڵ���ی پەیوەندیی���ە مێژووییەكان���ی
ه���ەردوو گەل���ی كوردس���تان و گەل���ی كوێتی
كردەوە و ئاماژەی بەوەش كرد كە ویستێكی
بەهێ���ز ل���ە الی���ەن س���ەركردایەتی هەرێمەوە
هەیە ،بە مەبەس���تی گەش���ەپێدانی پەیوەندییە

دووقۆڵییەكان لە نێوان هەردووالدا.
هەروەها رایگەیاند ،كە واڵتی كوێت پێگەیەكی
تایبەتی هەیە ،لە الی خەڵكی كوردس���تان و لە
ئێش و ئازارەكانی راب���ردووی خەڵكی كوێت
دەگ���ەن .گەل���ی كوێتیش بە هەمان ش���ێوە لە
ئێ���ش و ئازارەكانی گەلی كوردس���تان دەگات
و ئێس���تاش دوای رووخان���ی رژێمی پێش���وو
دەرفەتێكی مێژوویی هاتۆتە پێش ،كە پێویستە
هەردووال ئەم هەلە بقۆزنەوە و هەنگاو بەرەو
بەهێزكردنی پەیوەندیی���ەكان بنرێت .لە الیەن
خۆش���یانەوە ،ش���اندی میوان پێشكەوتنەكانی
گەلی كوردس���تانی بەرز نرخاند و خوازیاری
ئەوەب���وو ئ���ەم پێش���كەوتنانە ه���ەردەم ل���ە
هەڵكشاندا بن.
جەختیش���یان كردەوە كەوا دەوڵەتی كوێتیش
سوورە لەسەر قووڵكردنەوەی پەیوەندییەكان
و س���وود وەرگرتن لە هەل���ی وەبەرهێنان لە
هەرێم���ی كوردس���تاندا .ه���ەروا یەكێ���ك ل���ە
بەڕێوەبەرانی نووسینی یەكێك لە رۆژنامەكان
گووت���ی :من وەكو عەرەبێ���ك داوای لێبوردن
ل���ە گەلی كوردس���تان دەك���ەم بەرامب���ەر ئەو
تاوانانەی رژێمی دیكتاتۆری كە دەرحەق ئەم
گەلەی كردووە.
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لە كۆبوونەوەیەكی فراواندا سەرۆكی هەرێمی كوردستان:
بە یەك چاو سەیری هەموو الیەنەكان دەكەم

لە رۆژی  ،2011/1/8بەڕێز مەسعود بارزانی
س���ەرۆكی كوردس���تان ل���ە س���ەاڵحەددین،
سەرپەرش���تی كۆبوونەوەیەكی فراوانی كرد،
كە تیایدا س���ەرۆكی پەرلەمانی كوردس���تان و
جێگرەكەی و جێگری سەرۆكی ئەنجوومەنی
وەزیران و وەزیرانی داد و ناوخۆ و ئەوقاف
و س���ەرۆكی لێژن���ەی یاس���ایی پەرلەم���ان و
س���ەرۆكی ئەنجوومەن���ی دادوەری هەرێم���ی
كوردستان و سەرۆكی یەكێتی زانایانی ئایینی
ئیس�ل�امی كوردستان و سەرۆك و نوێنەرانی
فراكس���یۆنەكانی ناو پەرلەمانی كوردستان و
نەقی���ب و جێگ���ری نەقیبی رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان و راوێژكاری یاس���ایی سەرۆكی
كوردستان ئامادەی بوون.
لە سەرەتای كۆبوونەوەكەدا ،سەرۆك بارزانی
وێ���ڕای بەخێرهێنانی ئامادەب���ووان ،راگەیاند
كە ئەوەی هەموومان ش���انازی پێوە دەكەین
یەكڕی���زی ماڵ���ی كوردس���تانییانە ،ك���ە ئەمڕۆ
هەست دەكەم خەریكە درزێكی تیا بكەوێ كە
ئەویش خۆی ل���ە ئیرهابی فیكری دەبینێتەوە،
بۆیە ویس���تم لە نزیكەوە بە شێوەیەكی روون
و ئاشكرا پێكەوە باسی ئەم رەوشەی خۆمان
بكەی���ن و گ���وێ ل���ە بی���ر و بۆچوونەكانت���ان
بگ���رم ،بۆ ئ���ەوەی هەرچی زووە ئ���ەم درزە
پ���ڕ بكەینەوە و لەمە زیاتر ب���وار بە ناحەزان
نەدەی���ن س���وود ل���ەو درزە وەرگ���رن ،ناب���ێ
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یاس���ایەك ئۆپۆزسیۆن لەس���ەری رێك نەبێ
م���ن رەتی بكەمەوە ،من كە ئیمزای یاس���ایەك
دەك���ەم وەك رێزگرتنێكە لەس���ەر ئەو دەنگە
زۆرەی كە لە پەرلەمانی كوردس���تاندا دەنگی
پ���ێ دراوە ،بەاڵم پرس���یار ئەوەیە ئێس���تا ئایا
لە ناو پەرلەمان و بەرلەوەی یاس���اكە بۆ من
بەرزر بكرێتەوە گفتوگۆی پێویس���تی لەس���ەر
نەكراوە؟ بەراس���تی من مەجب���ورم ئەوەی بە
زۆرینەی دەنگ دەنگی لەسەر دەدرێ ئیمزای
بكەم و ئەگ���ەر الیەنێك پێی وابێ دەتوانێ دە
ه���ەزار ك���ەس دژی یاس���اكە كۆبكات���ەوە خۆ
زۆرینەش دەتوانێ لە بەرامبەر ئەو دە هەزار
كەسە س���ەد هەزار كەس بێنێتە سەر شەقام،
ب���ەاڵم ئایا دروس���تە؟ من بە هیچ ش���ێوەیەك
یاس���ایەك ئیم���زا ناك���ەم ك���ە قەدەغەكردن���ی
خۆپیش���اندان بكات ،بەاڵم ب���ە رای هەمووان
رێكخستنەوە شتێكی باشە ،ئێمە وەكو هەرێم
و واڵت هەمیشە ئامانجی ناحەزانین ئەوانەی
ك���ە چاویان ب���ەو ئەزموونە هەڵنای���ەت ،بۆیە
هەن���دێ ش���تی ئیحتیرازی پێویس���تە لەس���ەر
ش���انمان بیكەی���ن ،لەوانەیە زۆر ك���ەس ئەوە
نەزانێ كە لەسەری ساڵدا كۆمەڵە تیرۆرستێك
گیران كە خەریك بوون ئەمنیەتی هەرێم تێك
بدەن ،بۆیە كە دەڵێم هەندێ ش���تی ئیحتیزاری
پێویستە من دەزانم چی دەڵێم .ئەگەر دەسەاڵت
ماف���ی خۆپیش���اندانی قەدەغ���ە كردبێت هەقی
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هەم���وو كەس���ێكە دژی بوەس���تێت ،بەاڵم كە
یاساكە ئەو هەقەی لە كەس قەدەغە نەكردبێ،
پێویستە ئەو الیەنەی كە تێبینی لەسەر هەندێ
بڕگەی ناو یاساكە هەیە پاش ماوەیەك داوای
هەمواركردنی بكات .من بە یەك چاو سەیری
هەموو الیەنەكان دەكەم ،من لەبەردەم خوا و
میللەت س���وێندم خواردووە و بە پێی یاساش
من نوێنەرایەتی میللەت دەكەم ،باش���ە ئەگەر
الیەنێ���ك كە  25كورس���ی ل���ە پەرلەمان هەبێ
ئایا دروستە خۆی بە نوێنەری هەموو میللەت
بزانێ؟ ئەگەر وابێ ئەی كورس���ییەكانی دیكە
نوێنەرایەت���ی كێ دەكەن .من پێم س���ەیرە كە
دەڵێن ئازادی بەرتەس���ك كراوە ،باشە ئەگەر
ئازادی بەرتەسك كرابێ؟ ئەی چۆن ئەو هەموو
نووسینانە باڵو دەكرێنەوە كە هەندێكیان هێڵی
سووریش���یان بەزاندووە؟ رۆژنامەنووسی لە
هەرێم ئازادە و لەوپەڕی ئازادیش���دایە ،بەاڵم
ئەگەر یەكێك تەش���هیر بە یەكێك یان الیەنێك
ب���كات ،ئایا مافی ئەو یەكە یان ئەو الیەنە نییە
سكااڵ دژ بەو كەسە تۆمار بكات؟ بوونی رای
جیاواز شتێكی زۆر ئاساییە ،بەاڵم بە مەرجێ
ئ���ەو را جیاوازییە نەبێتە هۆی دروس���تبوونی
كەلێنێ���ك كەوا لە ناحەزانمان بكات س���وودی
ل���ێ وەربگ���رن ،ئای���ا ش���تێكی ئاس���ایی نیی���ە
پۆلیس لە خۆپیش���اندان ئ���اگادار بێت ،پۆلیس
هێزێك���ی خۆتە و كوڕی ئ���ەو میللەتەیە و كە
دێ���ت بۆ پاراس���تنی ژیانی تۆ دێ���ت .خۆ ئەمە
ل���ە هەم���وو واڵتانی جیهان���دا ب���اوە و بەر لە
هەموو خۆپیش���اندانێكیش پێشتر رەزامەندی
وەردەگیرێ ،شتی سیاسی نابێ تێكەڵی شتی
دیكە بكرێ ،كە تۆ ئەو دەسەاڵتەت بە دڵ نییە،
ه���ەوڵ بدە لە هەڵبژاردنەكان���ی داهاتوودا ئەو
دەس���ەاڵتە وەربگرییەوە ،ئێستا بە هەڵبژاردن
زۆرینە ش���ەرعیەتی خۆی هەی���ە و دەبێ رێز
لەو شەرعیەتە بگیرێ.
ئێمە دەبێ رووی گەش���ی واڵتەكەمان نیشانی
جیه���ان بدەین ،ئەگ���ەر ه���ەر گیروگرفتێكیش
رووب���دات ،پێویس���تە پێك���ەوە و ل���ە ناوخ���ۆ
چارەس���ەری بكەین .ن���ەك وەك ئەو الیەنەی
ك���ە پەن���ا دەباتە ب���ەر یەكێك و پێ���ی دەڵێ لە
بەركەوت���دا حیس���ابێكی جی���ا ل���ە تەكەتول���ی

فراكس���یۆنە كوردس���تانییەكانم ب���ۆ بك���ە ،من
پێشتریش ئاگاداری گۆڕانم كردبوو كە ئەگەر
لە ناو فراكسیۆنەكە مایەوە بەركەوتی زیاتری
دەدەین���ێ و تا دوا چركەش چاوەڕوانی وەاڵم
بووین ،بەاڵم گۆڕان پێی خۆش���بوو بە جیا و
راس���تەوخۆ لە بەغدا كەرتی هەبێ و خۆی لە
فراكسیۆنە كوردستانییەكان جیا كردەوە ،خۆ
ئێمە ئەوەشمان پێ خۆش بوو كە ئەوان مادام
خۆی���ان جیا كردەوە با ل���ە بەغدا بەركەوتیان
هەب���ێ ،چونكە پێمان واب���وو كە ئەمە هێزێكی
دیك���ە بە كوردس���تان دەبەخش���ێ ،ب���ەاڵم كە
نەیاندرای���ێ ئیتر بۆ گلەییەكە ئاڕاس���تەی ئێمە
دەكەن؟ م���ن داوا لە پەرلەمان دەكەم بۆ هەر
یاسایەك زاراوەی كوردی بەكاربێنێ واتە ئەو
زاراوان���ە بەكاربێنێ كە خەڵك لێی تێ دەگەن،
ن���ەك ئ���ەوەی ك���ە بیروبۆچوونی جی���اوازی
لەسەر دروست بكرێت وەكو وشەی (جێندەر)،
داواش ل���ە زانایانی ئایین���ی دەكەم كەس رای
خۆی بەس���ەر كەسانی دیكەدا نەسەپێنێ و لە
خۆیەوە فەتوا نەدات ،دەس���تەی فەتوا هەیە و
ئەو دەتوانێ بڕیار بدات بە هەماهەنگێ لەگەڵ
وەزارەت���ی ئەوقاف و یەكێتی زانایانی ئایینی،
لە هەم���ان كاتدا ئێم���ە دژی تەش���هیركردنین
ب���ە ئایین ،ئایین ش���تێكی موقەدەس���ە و دەبێ
هەموو كەس رێزی لێ بگرێ و ئەو كەس���ەی
تەشهیریش بە ئایینی ئیسالم دەكات ،پێویستە
بە توندترین شێوە بێتە سزا دان ،ئەمەیش نەك
هەر بۆ ئایینی ئیس�ل�ام ،بەڵكو ب���ۆ ئایینەكانی
دیكەش���ە ،مامۆس���تای ئایین���ی دەب���ێ رۆڵ���ی
ئام���ۆژگاری ببینێ و هەوڵبدات گیانی برایەتی
و ئاشتی لە ناو گەلەكەماندا بچەسپێنێ ،چونكە
كوردستان بە فرەنەتەوەیی ئایینەكەی جوانە.
ئەم���ەو لە كۆتای���ی كۆبونەوەكەدا ،س���ەرۆكی
پەرلەم���ان و جێگ���ری س���ەرۆكی پەرلەم���ان
و س���ەرۆكی یەكێـ���ی زانای���ان و س���ەرۆك و
نوێنەران���ی فراكس���یۆنەكانی ن���او پەرلەمان���ی
كوردستاو ئامادەبووانی دیكە را و بۆچوونی
خۆیان س���ەبارەت بەو مەسەالنە خستە روو
و تەئكیدیش لەسەر بایەخی یەكڕیزی و یەك
هەڵوێستی گەلی كوردستان كرایەوە.
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رانیە ..خوولێك بۆ رۆژنامەنووسان

رۆژان���ی  2010/10/22-21لق���ی س���لێمانی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
نوێنەرایەتی رانیە خوولێكی بۆ رۆژنامەنووسانی
شاری رانیە كردەوە ،لەو خوولەدا چوار وانە
لە الیەن مامۆس���تایانی ئەو بوارە وترانەوە و
 26رۆژنامەنووسی دەڤەرەكە بەشداریان تێدا
كردب���وو ،هەروەها وانەكانی���ش بریتی بوون

لە (هەواڵ ،ئاكار ،ریپۆرت���اژ ،چاوپێكەوتن) و
هەر یەكە لە مامۆس���تایان هێمن مەجید ،عەبد
ع���ارف ،هێرش رەس���وڵ ،مەم بوره���ان قانع،
وانەكانیان وتەوە.
دوای تەواوبوون���ی خوولەك���ەش بڕوانام���ە
بەسەر بەشداربوواندا دابەش كرا.

وۆرك شۆپێك بۆ رۆژنامەنووسانی مێینە لە كەركووك
رۆژی  2010/11/10كاتژمێر 10ی سەرلەبەیانی
و ل���ە هۆڵ���ی كەناڵ���ی عیراقییە ل���ە كەركووك
لێژن���ەی داكۆكی كردن لە رۆژنامەنووس���انی
مێین���ە ،ب���ە بەش���داریكردنی ژمارەی���ەك ل���ە
رۆژنامەنووسان و راگەیاندنكارانی دەزگاكان
ل���ە نەت���ەوە جیاوازەكانی ش���اری كەركووك،
بە مەبەس���تی زیاتر كاراك���ردن و رۆڵ پێدانی
رۆژنامەنووس���انی ئاف���رەت ،ۆرك ش���ۆپێكی
رێكخست.
شایانی باس���ە دوو بابەت پێشكەش كران كە
ئەوانیش بریتی بوون لە (جەندەر و راگەیاندن
و شێوازی تەكنیكی نووسینی هەواڵ لە الیەن
پسپۆڕانی تایبەتمەند (د .عالیە فەرەج مستەفا
مامۆستا لە بەش���ی زانستە كۆمەالیەتییەكانی
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كۆلێ���ژی زانس���تە مرۆڤایەتییەكان���ی زانكۆی
س���لێمانی و مامۆس���تا سارا موحس���ین قادر
مامۆستای بەشی راگەیاندنی كۆلێژی ئەدەبیاتی
زانك���ۆی س���ەاڵحەددین) جێی ئام���اژە پێدانە
هەردوو مامۆس���تا بە ش���ێوەیەكی زانستییانە
و ئەكادیمیانە بابەتەكانیان پێشكەش كرد .كە
ه���ەردوو بابەتەكە گرنگ���ی و بایەخی هەبوو
لە الیەن بەش���داربووانەوە لە باسی جەندەردا
ئاماژە كرا بە رۆڵی راگەیاندن و راگەیاندنكاران
لە بەرجەس���تەكردنی یەكس���انی جەندەری لە
پێدان���ی دەرفەت و رۆڵ بە هەردوو رەگەز بە
بێ جیاكاری و هەروەها رۆڵی نووس���ەران لە
خستنەڕووی واقعی راستەقینەی مرۆڤایەتی و
تێكشكاندنی هەموو ئەو ئاستەنگ و كێشانەی

هەواڵ و چاالكییەكان...

ك���ە رووب���ەڕووی رۆژنامەنووس���انی مێین���ە
دەبێتەوە لە میانەی پیشەی رۆژنامەنووسیدا،
هەروەه���ا هەوڵ���ی خودی رۆژنامەنووس���انی
مێینە خۆیان لە خس���تنەڕووی توانا و چاالكی
خۆی���ان ل���ەو ب���وارەدا و جیاكردن���ەوە رۆڵی
بایۆلۆج���ی و كۆمەاڵیەتی ل���ە یەكتر لە الیەن
كۆمەڵ���گاوە ،لە الیەن مامۆس���تا سارایش���ەوە

سەبارەت بە بابەتی هەواڵ كە ئەویش بایەخی
خۆی هەیە ،چونكە بریتییە لە دەستپێكی كاری

رۆژنامەنووسی بە روونی و زانستییانە باس
لە رەگ���ەز و بایەخ و توخمەكان و ش���ێوازی

نووسینی بابەتیانە و داڕشتنەوەی بێالیەنانەی
هەواڵ كرا.

لقی موسڵ ..ئیدانەی شەهیدكردنی رۆژنامەنووس
(مازن بەغدادی) دەكات
ل���ە بەیاننامەیەك���دا ،ك���ە رۆژی 2010/11/21
دەرچ���ووە ،لق���ی موس���ڵی س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ،ب���ە تون���دی
ئیدان���ەی ش���ەهیدكردنی رۆژنامەنووس مازن
بەغدادی بێژەری كەناڵی ئاسمانی (الموصلیة)
دەكات..
ك���ە ل���ە الی���ەن تیرۆرس���تانەوە بە غ���ەدر لە

ماڵەكەی خۆیدا تیرۆر كرا.
لق���ی موس���ڵ داواكاری ئ���ەوەش ب���وو ك���ە
سنوورێك بۆ ئەم تاوانە تیرۆرستییانە دابنرێت
و تاوانباران دەستگیر بكرێن بۆ ئەوەی سزای
عادیالنەی خۆیان وەرگرن.
هەروەها پرس���ە و سەرەخۆش���ی ئاڕاس���تەی
خێزانی شەهید و كەناڵی ناوبراو كرد.

موحازەرەیەك بۆ ئەندامانی لقی كەركووك و موسڵ لە
هەولێر ساز دەكرێت
ل���ە چوارچێ���وەی چاالكییەكان���ی س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان و ب���ە
سەرپەرش���تی رۆژنامەنووس شێركۆ حەبیب
لێپرس���راوی نووس���ینگەی پەیوەندییەكان���ی
دەرەوەی س���ەندیكا ،رۆژی  ،2010/11/25لە
هۆڵی سەندیكا لە هەولێری پایتەختی هەرێمی
كوردستان ،لە الیەن پارێزەر فەهد هورمزیاری
موحازەرەی���ەك ل���ە ب���ارەی لەكەدارك���ردن و
تەش���هیر ك���ردن گوترای���ەوە و ئەندامانی لقی
كەركووك و لقی موسڵ ئامادەی موحازەرەكە

بوون .لە دەستپێكی موحازەرەكەدا لێپرسراوی
پەیوەندییەكانی دەرەوەی س���ەندیكا لە بارەی
بابەتی موحازەرەكە دوا.
ئینج���ا پارێ���زەر ،هورمزی���اری بابەتەك���ەی
پێش���كەش كرد و هەردوو یاس���ای س���زادانی
عیراقی و یاسای رۆژنامەگەریی لە كوردستان
بەراورد كرد.
ل���ە كۆتایی���دا گفتوگۆیەك���ی تێروتەس���ەل كرا
و پارێ���زەر هورمزی���اری وەاڵمی پرس���یاری
ئامادەبووانی دایەوە.
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گۆران عومەری رۆژنامەنووس ماڵئاوایی لە شارەكەی كرد

دوای ئ���ەوەی رۆژنامەن���ووس گۆران عومەر
حوسێن لە رۆژی ( )2010/11/30لە ئەنجامی
رووداوی ئۆتۆمبیل���دا برین���دار ب���وو و كەوتە
نەخۆش���خانە ل���ە رۆژی ()2010/12/10
كۆچ���ی دوایی ك���ردو ماڵئاوایی لە هاوڕێیانو
كەسوكارەكەی كرد.
لقی كەركووكی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردس���تان وێ���ڕای دەربڕین���ی خ���ەم و

پ���ەژارەی خ���ۆیو هەڵواس���ینی الفیتەیەك و
بەشداریكردنی نوێنەرایەتی لقی كەركووك لە
پرسەكە ،لە رێگای شاندێكی لقەوە هاوكاریی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستان بە
خانەوادەكەی گەیاند.
بەم���ەش رۆژنامەنووس���انی كەرك���ووك
هاوڕێیەك���ی راگەیاندنكاری رەوش���تبەرزیان
لەدەست دا.

كەركووك ...خولێكی بەهێزكردن بۆ رۆژنامەنووسان
بەڕێوەبەرایەت���ی رۆش���نبیریی س���لێمانی
ب���ە ه���اوكاری لق���ی كەركووك���ی س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان و بنك���ەی
رۆشنبیریی هەتاو ،بە مەبەستی بەهێزكردنی
رۆژنامەنووسان و راگەیاندنكارانی كەركووك،
خولێك���ی ( )10رۆژی رۆژنامەنووس���ییان
لە هۆڵ���ی خەندان لە رێككەوت���ی 2010/12/4
ت���ا  2010/12/14رێكخس���ت ،كە تیای���دا ()45
رۆژنامەنووس و راگەیاندنكار بەشدار بوون.
خوولەك���ە بەسەرپەرش���تی رۆژنامەن���ووس
ی و بە وانە وتنەوەی ژمارەیەك
خەلیل زێوەی 
لە مامۆس���تایانی پس���پۆڕی بواری راگەیاندن
ئەنجام درا كە بریتی بوون لە:
 .1مامۆس���تا بەه���ات حەس���یب قەرداغ���ی ،بە
ش���ێوەیەكی ئەكادیمیانە باسی (هەواڵ) و ئەو
بنەما و رەگەزانەی كرد كە هەواڵیان لەس���ەر
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بنیات دەنرێت.
 .2مامۆس���تا نەج���ات روس���تایی ،ئەخالق���ی
كاری رۆژنامەگەریی ك���ردە بابەتی وانەكەی
و بە شێوەیەكی زانس���تییانە بابەتی وانەكەی
شرۆڤەكرد.
 .3مامۆستا ماردین عەبدولكەریم ،ریپۆرتاژی
ك���ردە بابەت���ی وانەكەی و ب���ە دوورودرێژی
باس���ی ریپۆرت���اژ و ج���ۆر و چۆنیەت���ی
ئامادەكردنی ریپۆرت���اژ و ئەو بنەمایانە كرد،
كە ریپۆرتاژیان لەسەر بونیاد دەنرێت.
 .4مامۆس���تا خەلی���ل زێوەی���ی ،ئەتەكێت���ی
رۆژنامەنووس���ی ب���ۆ رۆژنامەنووس���انی
ئامادەبوو شرۆڤەكرد و زۆر بە وردی باسی
ئ���ەو خ���اڵ و بنەمایان���ەی كرد ك���ە دەبێ لەو
بوارەدا بگیرێنەبەر.
 .5رۆژنامەن���ووس لەتی���ف فاتی���ح ف���ەرەج،

هەواڵ و چاالكییەكان...

میدی���ا و خەڵك���ی هەڵبژارد و بە ش���ێوەیەكی
مێژووییانە تیشكی خستەسەر میدیا و ئەركە
هەنووكەییەكان���ی میدی���ا و ئەوەی پێویس���تە
لەسەر میدیا بەرامبەر خەڵكی ئەنجامی بدات.
 .6د .مەغدی���د س���ەپان( ،چاوپێكەوت���ن)ی
هەڵب���ژارد و كردیی���ە بابەتی وانەكەی و تیایدا
باس���ی بنەماكان���ی چاوپێكەوت���ن و چۆنییەتی
ئەنجامدانی بۆ بەشداربووان كرد.
 .7د .س���ەباح موس���ا ،مێژووی رۆژنامەوانیی
ك���وردی وت���ەوە و تیای���دا ب���ە ش���ێوەیەكی
مێژووییان���ە ه���ەر ل���ە دەرچوون���ی یەك���ەم
رۆژنامەی كوردییەوە ،تا رۆژگاری ئەمڕۆمان
بۆ ئامادەبووان باس كرد.

ئەم���ەو ل���ە دوا رۆژی خوولەك���ەدا ،داوا ل���ە
رۆژنامەنووس���انی ئامادەب���وو ك���را ك���ە هەر
یەك���ە و بابەتێكی رۆژنامەنووس���ییانە ئامادە
بك���ەن ،تاك���و ل���ە بابەت���ی رۆژنامەنووس���انی
ئامادەبووی خوولەك���ە رۆژنامەیەكی تایبەت
دەربكەن ،تا بزانن ئاس���تی س���وودوەرگرتنی
رۆژنامەنووس���انی ئامادەبوو لە چ ئاستێكدایە
و ئایا سوودمەند بوون ،یان نا؟
زۆرب���ەی رۆژنامەنووس���انی ئامادەب���وو
خۆش���حاڵی خۆی���ان ب���ۆ س���ازدانی خوولەكە
دەربڕیو بە هەنگاوێكی باشیان دانا و داوای
درێژەدانیان بە س���ازدانی خوول���ی لەوجۆرە
كرد.
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پرۆسەی هەڵبژاردنی نوێنەرانی كۆنگرەی سێیەمی
سەندیكای رۆژنامەنووسان بەرێوچوو

لە دەس���پێكی ئەنجامدانی پرۆس���ەی هەڵبژاردنی
نوێنەران���ی كۆنگ���رەی س���ێیەمی س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان ،كە بڕیارە لە -22
 2011/2/24لە ش���اری هەولێر ببەس���ترێت ،ئەم
هەڵبژاردنانە ئەنجامدران:
*رۆژان���ی 2010/11/26-22ل���ە س���نووری لق���ی
س���لێمانی س���ەندیكا و ل���ە ك���ەش و هەوایەك���ی
ئازاددا و بە سەرپەرشتی لیژنەی بااڵی كۆنگرە،
پرۆس���ەی هەڵبژاردن���ی نوێنەران بە بەش���داری
س���ەدان رۆژنامەنووس���ی ئەندام���ی كارای
س���ەندیكا بەڕێوەچوو ،هەڵبژاردنەكە لە زۆربەی
دەزگاكان���ی راگەیاندندا كێبڕكێی بەخۆوە بینی و
سەركەوتووانە كۆتایی پێ هات.
دەرەنجام
ل���ە س���نووری لق���ی س���لێمانی س���ەندیكادا ()47
رۆژنامەن���ووس هەڵبژێ���ردران ب���ۆ بەش���داری
كۆنگرە..
*رۆژانی  2010/11/28-27بەپێی ئەو خشتەیەی
كە دانرابوو ،هەڵبژاردنی نوێنەران لە س���نووری
لقی كەركووكی س���ەندیكادا بەڕێوەچوو .كە تێیدا
زۆربەی ئەندامانی كارای س���ەندیكا بەشدارییان
ك���رد و ل���ە پرۆس���ەیەكی ك���راوە و ئ���ازاددا ،كە
كێبركێ���ی بەخۆوە بین���ی ( )18رۆژنامەنووس بە
نوێنەری رۆژنامەنووسانی كەركووك بۆ كۆنگرە
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هەڵبژێردران.
*رۆژی  2010/11/30بەپێ���ی خش���تەیەكی
ئامادەكراو لە س���نووری هەردوو نووس���ینگەی
گەرمی���ان (ك���ەالر) و خانەقین بە هەمان ش���ێوە
پرۆسەی هەڵبژاردنی نوێنەران بەڕێوەچوو..
دەرەنجام
پ���اش كێبركێ���ی پاڵێ���وراوان ،ل���ە س���نووری
نووس���ینگەی گەرمی���ان ( )7رۆژنامەن���ووس ب���ە
نوێنەرایەت���ی رۆژنامەنووس���انی ك���ەالر و كفری
هەڵبژێردران .لە نووسینگەی خانەقینیش بەهامان
ش���ێوە پرۆس���ەكە بەڕێوەچ���وو ،دەرەنج���ام ()4
رۆژنامەنووس بەنوێنەرایەتی رۆژنامەنووسانی
خانەقی���ن و جەل���ەوال هەڵبژێ���ردران جێی ئاماژە
پێدان���ە بەپێی ئەو خش���تەیەی ك���ە ئەنجوومەنی
س���ەندیكا دایناوە ،بڕیارە لە رۆژانی داهاتوودا تا
ناوەڕاستی ئەم مانگە ،لە سنووری (نووسینگەی
س���ۆران و لقەكانی موس���ڵ و ده���ۆك و بەغدا و
هەولێر) ،پرۆسەی هەڵبژاردنی نوێنەران درێژەی
هەبێت.
لە چوارچێوەی پرۆس���ەی هەڵبژاردنی نوێنەرانی
كۆنگرەی سێیەمی سەندیكا و بەپێی ئەو خشتەیەی
ك���ە دانراب���وو ،رۆژی  2010/12/4لە س���نووری
لقی موس���ڵی س���ەندیكا و نووس���ینگەی سۆرانی
س���ەندیكا پرۆس���ەی هەڵبژاردن بەڕێوەچوو ،بە
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سەرپەرش���تی ئەندامانی ئەنجوومەنی س���ەندیكا،
كە تێیدا رۆژنامەنووس���ان لە هەردوو دەڤەرەكە
بەش���داری گەرموگوڕی���ان ل���ە پرۆس���ەكەدا كرد
و هاوش���ێوەی لق و نووس���ینگەكانی (س���لێمانی،
كەرك���ووك ،گەرمی���ان و خانەقی���ن) ك���ە رێژەی
بەشداربووان  %98بوو.
ل���ە س���نووری لق���ی موس���ڵی س���ەندیكادا
رۆژنامەنووس���ان ( )5رۆژنامەنووس���یان ب���ە
نوێنەرایەتی خۆیان بۆ كۆنگرە هەڵبژارد.
ل���ە س���نووری نووس���ینگەی س���ۆرانیش دا ()5
رۆژنامەن���ووس بە نوێنەری رۆژنامەنووس���انی
دەڤەرەكە هەڵبژێردران.
ل���ە رۆژان���ی  2010/12/7-5كە بەپێی خش���تەی
دیاریك���راو ب���ۆ رۆژنامەنووس���انی س���نووری
لقی ده���ۆك دانرابوو ،پرۆس���ەی هەڵب���ژاردن بە
سەرپەرش���تی نەقیب و س���كرتێری س���ەندیكا و
بەش���ێك ل���ە ئەندامان���ی ئەنجوومەنی س���ەندیكا،
ل���ە كەش و هەوایەكی دیموكراس���ی و ئ���ازاد دا،

رۆژانی  5و  12/6لەناو ش���اری دهۆك و شاری
زاخۆ دواتریش رۆژی  12/7لە هەردوو ش���اری
ئاكری و ئامێدی ،بە بەش���دارییەكی گەرموگوڕی
ئەندامان���ی كارای س���ەندیكا بەڕێوەچ���وو ،كە لە
ئەنجامدا لە تێكڕای سنووری لقی دهۆك دا ()38
رۆژنامەنووس بە نوێنەرایەتی رۆژنامەنووسانی
دەڤەری بادینان هەڵبژێردران.
ش���ایانی وتن���ە پرۆس���ەكە وێ���ڕای بەش���داری
گ���ەرم و گ���وڕی رۆژنامەنووس���ان ،كێبڕكێیەكی
دیموكراس���یانەی بەخۆوەبینی و پرۆس���ەكە لەو
دەڤەرەش بە سەركەوتوویی كۆتایی پێهات.
ب���ۆ هەفتەی س���ێیەم لێژن���ەی سەرپەرش���تیاری
پرۆس���ەی هەڵبژاردن���ی نوێنەران���ی كۆنگ���رەی
سێیەمی سەندیكا ،بەردەوامە ،بۆ ماوەی  2رۆژە
پرۆسەكە لە سنووری لقی هەولێر ئەنجام درا ،كە
تێیدا رۆژنامەنووسانی دەزگا جۆر بەجۆرەكانی
ئ���ەو س���نوورە ئازادان���ە ل���ە كەش���وهەوایەكی
دیموكراتیان���ەدا ب���ە بوون���ی كیبڕكێ ،پرۆس���ەكە
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بەڕێوەچ���وو .رۆژنامەنووس���انی بەش���داربووی
پرۆس���ەكەش ،ب���ە رێژەیەك���ی زۆر و بەرچ���او
بەشداریی پرۆس���ەكەیان كرد ،تاكە تاكەش لێرە
و ل���ەوێ هەن���دێ رۆژنامەن���ووس نەیانتوانی���وە
بەه���ۆی كاری دەرەوەی س���نوورەكە س���ەرقاڵی
كردوون و بەش���دارییان نەكردووە ،بەاڵم رێژەی
بەش���داربووان ل���ە س���ەرووی  ،% 95ل���ە هەمان
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كاتیشدا  2010/12/9هەمان پرۆسە بە پەرپەرشتی
ئەندامێكی ئەنجوومەن ،لە سنووری لقی بەغداش
بەڕێوەچوو ،بە كۆتاهاتنی پرۆسەكە لە سنووری
لقی هەولێر ،كۆتایی پێهات.
لیژنەی بااڵی كۆنگرەی سێیەمی
سەندیكای رۆژنامەنووسان
2010/12/2

هەواڵ و چاالكییەكان...

كەركووك دیداری رۆژنامەنووس و نووسەری شەهید
جەبار جەباری لە ئامێز دەگرێت

ه���ەر ل���ە دوای كۆنگ���رەی دووەم���ی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستان و
دەسبەكاربوونی دەستەی نوێی لقی كەركووك
و دوای ه���ەوڵ و تەقەلالیەك���ی زۆرو ل���ە
دەرگادانی چەندان بەرپرس���ی گەورەو الیەنی
پەیوەندی���دار چ لەناو ش���اری كەركووك و لە
دەرەوەی كەركووك بۆ سازدانی فیستیڤاڵێكی
شایستە بە كەسایەتی نووسەری شەهید جەبار
جەب���اری ،یان هەتا ئەگەر دیدارێكیش بێت بۆ
یادكردنەوەی ئەو مرۆڤە نیش���تمانپەروەرەی
ك���ورد ،كەچی ب���ە داخەوە هەم���وو دەرگاكان
ب���ەڕووی لق���ی كەركووكدا دادەخ���ران ،بەاڵم
س���ووربوونی ل���ق لەس���ەر س���ازدانی ئ���ەو
فیس���تیڤاڵە ،یاخ���ود دی���دارە ،وایك���رد كە ئەو
خەونە بێتەدی و دوای رەزامەندی ئەنجومەنی
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان و بە
توانای خودی لقی كەركووك ،توانرا لە رۆژی
سێش���ەممە  2010/12/21لە هۆڵی الیف ستی
ل���ە كەرك���ووك ب���ە ئامادەبوون���ی پارێزگاری
كەركووك و نەقیب و س���كرتێری س���ەندیكاو
ژمارەیەكی بەرچاو لە نووس���ەرو رۆشنبیرو
رۆژنامەنووس���انی كەرك���ووك و ش���ارەكانی

دیك���ەی كوردس���تان و نوێن���ەری حكومەت و
حزبی دیدارەكە بەڕێوەبچێت.
س���ەرەتا دیدارەك���ە ب���ە خوێندن���ەوەی چەند
ئایەتێ���ك ل���ە قورئان���ی پی���رۆز لەالی���ەن مەال
محەم���ەدەوە خوێندرای���ەوەو ئینج���ا بۆ چەند
س���اتێك ب���ە بێدەنگ���ی راوەس���تان ب���ۆ گیانی
نووسەری شەهید جەبار جەباری و سەرجەم
ك و كوردستان،
ش���ەهیدانی قەڵەم لە كەركوو 
دەست بە دیدارەكە كرا.
رۆژنامەن���ووس ف���اروق نەس���رەدین وت���اری
بەخێرهێنان���ی لق���ی كەركووك���ی خوێندەوەو
دوات���ر لەالی���ەن بەڕێ���ز فەره���اد عەونیی���ەوە
وتاری ئەنجومەنی س���ەندیكا پێش���كەش كرا،
كە تیایدا گەورەیی ش���ەهیدی نووسەر جەبار
جەباری و رۆڵی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردس���تان ،بە تایبەتیش لق���ی كەركووك لە
یادكردن���ەوەو س���ازدانی ئەوج���ۆرە دیدارانە
بەرز نرخاند.
وت���اری پارێ���زگاری كەركووكی���ش لەالی���ەن
بەڕێ���ز عەبدولڕەحمان موس���تەفا پێش���كەش
ك���را ك���ە ئەویش وێ���ڕای دەستخۆش���انەی لە
لقی كەركووكی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
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كوردستان ،ئاماژەی بە رۆڵی شۆڕشگێڕانەو
كوردپەروەرانەی شەهید جەبار جەباری داو
خۆش���حاڵی خۆیش���ی بە س���ازدانی دیدارەكە
دەرب���ڕی .دوات���ر بەڕێ���ز مامۆس���تا جەم���ال
خەزن���ەدار یادەوەری خۆی لەگەڵ ش���ەهیددا
گێڕای���ەوەو ئام���اژەی بە چەندان هەڵوێس���تی
شۆڕشگێڕانەو دڵسۆزانەی نووسەری شەهید
جەب���ار جەب���اری دا ك���ە چ���ۆن ل���ە رۆژگارە
س���ەختەكانی حەفت���او هەش���تاكاندا لە خەمی
كوردایەتی و وشەی كوردیدا بووە ،تا گەیشتە
كاروانی نەمران.
وت���اری وەزارەتی ش���ەهیدو ئەنفالكراوانیش
لەالیەن بەڕێز ش���ێخ كامیل���ەوە خوێندرایەوە.
ئینج���ا فیلمێك���ی دیكۆمێنت���اری لەس���ەر ژیان
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و هەڵوێس���ت و نووس���ینەكانی و رۆڵ���ی ل���ە
تەلەفزی���ۆن و بوارەكانی دیكەی رۆش���نبیریدا
پێش���كەش ك���را ،ك���ە لەالی���ەن تەلەفزیۆن���ی
كەركووك���ەوە ئامادەكراب���وو ،تیای���دا چەندان
كەس لە هاوڕێ نزیكەكانی و كەسوكارەكەی
ئاماژەیان بە رۆڵی شۆڕشگێڕانەی ئەم مرۆڤە
خۆبەختك���ەرەو چۆنیەت���ی دەس���تگیركردن
و دواتری���ش ل���ە س���ێدارەدان .دوای فیلم���ە
دیكۆمینتارییەك���ە پش���وویەكی ك���ورت درایە
ئامادەب���ووان و دوای خواردن���ی ش���یرینی و
س���اردەمەنی ،ئینجا ژمارەی���ەك توێژینەوەی
ك���ورت لەالی���ەن ژمارەی���ەك ل���ە نووس���ەرو
رووناكبیرانەوە لەسەر بەرهەم و نووسینەكانی
مامۆستای ش���ەهید جەبار جەباری پێشكەش
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كران كە لەالیەن بەڕێزان (د .ئازاد عەبدلواحێد
كەریم و ستران عەبدوڵاڵ و ئەسعەد جەباری
و عەبدوڵاڵ زەنگەنەو سمكۆ جەباری و لەتیف
فاتی���ح فەرەج)ەوە بوو .دوات���ر وتاری بنەماڵە
لەالیەن بەڕێز شێركۆ جەباری كوڕی شەهید
جەبار جەباری پێشكەش بە ئامادەبووان كرا.

دوا بڕگ���ەش دابەش���كردنی مێداڵی رێزنامەی
دیداری جەبار جەباری بوو بە سەر ژمارەیەك
لە نووسەرو رووناكبیرو رۆژنامەنووسانەوە
كە س���ەرجەمیان لەالیەن نەقیبی س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردس���تان بەڕێز فەرهاد
عەونییەوە دابەشكران.

لە هەولێر كۆنگرەی
(لە پێناو ئایندەی رۆژنامەگەریی لە عیراقدا)
رێكخرا
س���ەرلەبەیانی رۆژی  2010/12/16ل���ە هۆڵی
ئوتێلی س���یاكۆ لە ش���اری هەولێری پایتەختی
هەرێم���ی كوردس���تان ،كۆنگ���رەی (ل���ە پێناو
ئایین���دەی رۆژنامەگەری���ی ل���ە عیراق���دا) ب���ە
سەرپەرش���تی فیدراس���یۆنی نێودەوڵەت���ی
رۆژنامەنووسان ( )IFJو بە بەشداری هەردوو
سەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستانی و
عیراقی دەستی بە كارەكانی كرد.
ل���ە دەس���تپێكی كۆنگرەكەدا ،فەره���اد عەونی
نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
گووتەیەكی پێش���كەش كرد ،تێیدا بەخێرهاتنی
میوانان���ی ك���رد و ئام���اژەی بەوە ك���رد ،كەوا

رۆژنامەنووسان لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا لە
كۆمەڵگایەكی ئاڵۆز و دوو فاقی لە پێوەرەكانی
پیشەیی دەژین و داواشی لە كۆنگرە ئەوەبوو
بە مەبەستی تێگەیش���تنی پێوەرە پیشەییەكان
پێش���كەش ب���ە رۆژنامەنووس���ان ب���كات .ل���ە
كۆتایی گووتەكەیدا سوپاس���ی فیدراس���یۆنی
نێودەوڵەتی رۆژنامەنووسانی كرد بۆ بەستنی
ئەم كۆنگرەیە.
ئینجا موئەیەد المی نەقیبی رۆژنامەنووسانی
عیراق���ی گووتەیەكی خوێندەوە و سوپاس���ی
نەقیبی رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان و ئەم
میوانانەی كە لە (برۆكس���ل)وە هاتبوون .كرد،
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هەروەها جەختی لەس���ەر ئەوەش كردەوە كە
دیموكراتیەت هەر بە تەنها بە سیاسەتمەداران
ناچەس���پێت ،بەڵكو پێویس���تە رۆژنامەگەریی
رۆڵی لەم بوارەدا هەبێت و رۆژنامەنووسانی
عیراقیش س���ەلماندیان كە س���ەرەڕای ئاڵۆزی
رەوش���ەكە خاوەنی بوێ���ری و پابەندبوون بە
پێوەرەكانی پیشەكەیانن.
پاش���ان (ئارن���ی كوی���ج) س���ەرۆكی لێژن���ەی
رێنمایی لە یەكێتی رۆژنامەنووسانی ئەوروپا،
ل���ە گووتەكەی���دا خوازی���اری ئەوەب���وو ك���ە
رۆژنامەگەریی عیراقی هەر لە پێش���كەوتن و
گەشەس���ەندندا بێت ،ئاماژەی بەوەش كرد كە
لە ئەوروپادا ( )260 000دوو سەد و شەست
ه���ەزار رۆژنامەن���ووس هەی���ە و هەرچەن���دە
كێشەكانی ئەوروپا و عیراق جیاوازییان هەیە،
ب���ەاڵم خاڵی هاوب���ەش لە نێوان ه���ەردووالدا
بوونیان هەیە؟
هەروەه���ا گووتی :لە س���اڵی راب���ردوودا)6( ،
رۆژنامەن���ووس ل���ە باش���ووری رۆژهەاڵت���ی
ئەوروپ���ادا ك���وژراون ،ئەم بەش���ەی ئەوروپا
خراپترین ش���وێنە بۆ رۆژنامەنووسان ،هیوام
وایە لە گفتوگۆی جیدی سەبارەت بە ئەخالقی
رۆژنامەگەریی لەم كۆنگرەیەدا بكەین.
داوتر (مونی���ر زەعرور) رێكخەری كاروباری
ناوچ���ەی رۆژهەاڵت���ی ناوەڕاس���ت و جیهانی
عەرەب���ی ل���ە فیدراس���یۆنی نێودەوڵەت���ی
رۆژنامەنووسان ،هیوای ئەوەی خواست كە بیر
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لە چۆنیەتی بەرەوپێش���بردنی رۆژنامەگەریی
عیراقی بكەینەوە و ژینگەیەكی ش���یاو و ئارام
ب���ۆ رۆژنامەنووس���انی عیراق���ی دابین بكەین،
ئەمەش بە پاڵەپەس���تۆ خستنە سەر حكومەت
و پەرلەمان دێتە دی.
هەروەه���ا جەخت���ی لەس���ەر ئەخالق���ی
رۆژنامەگەریی و راهێنانی رۆژنامەنووس���ان
و یاس���اكانی راگەیان���دن ك���ردەوە و بە خاڵی
گرنگی دانان و داواش���ی كرد بۆ پێشخس���تنی
ئەم بوارانە كۆشش بكرێت.
دوای ئ���ەم گووتان���ە ،دانیش���تنی یەك���ەم ل���ە
سەعات یانزە دەستی پێكرد و رۆژنامەنووس
(جنان پۆڵس) لە سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردس���تان ،بابەتێكی پێش���كەش كرد ،تیایدا
ئام���اژەی بە دەرچوون ل���ە پێوەرەكانی كاری
رۆژنامەگەریی كرد ،كە ئەمەش لە ئەنجامی بێ
سەروبەری و زۆربوونی رۆژنامە و گۆڤار و
هۆیەكانی راگەیاندن وەكو دیاردەیەك سەری
هەڵداوە ،چەندین داواكاریشی خستە روو ،لە
نیویان���دا :فراوانكردنی پانتای���ی ئازادییەكان و
پاراستنی مافی رۆژنامەنووسان و پابەندبوون
بە راستگۆیی و بابەتی بوون.
دواتر د .س���ەعید لەتیف مامۆس���تای كۆلێژی
راگەیاندن لە زانكۆی بەغدا ،لە بابەتەكەیدا باسی
لە رۆڵ���ی راگەیاندن لە بواری چاودێریكردنی
دام دەزگاكان���ی حكوم���ەت و پێكهێنان���ی رای
گش���تی كرد و ئەرك���ە هەنووكەییەكانی كاری
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رۆژنامەگەریی خستە روو ،هەروەها جەختی
لەسەر پێویستی دابینكردنی ئازادی رادەربڕین
و گەیشتن بە زانیارییەكان كردەوە.
هەر لەم تەوەرەدا مستەفا ساڵح كەریم جێگری
نەقیبی رۆژنامەنووس���ان ،ل���ە موداخەلەیەكدا
گووت���ی :بابەت���ی ئەخالقی پیش���ەیی بابەتێكی
ئاڵۆز و زەحمەتە و فرە الیەنە ،رۆژنامەنووسی
پابەندب���وو ب���ە ئەخالق���ی رۆژنامەگەری���ی،
كەس���ایەتییەكەی زۆر زێدەترە لە هاوكارانی
دیك���ەی بە دی���ار دەكەوێت ،رۆژنامەنووس���ی
پابەن���د نەبوو ناكرێ وەك هاوكارێكی پیش���ە
سەیر بكرێت.
هەروەه���ا ئام���اژەی ب���ە زۆری و ب���ۆری
هۆیەكان���ی راگەیاندن دوای رووخانی رژێمی
دیكتاتۆری كرد و گووتی :ئا لێرەدا كێشەكانی
رۆژنامەگەریی سەرهەڵدەدەن.
سەبارەت بە رۆڵی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردس���تانیش ل���ە ب���واری هاوكاریكردن���ی
ئەندامەكانی ،گووتی :س���ەندیكای كوردستانی
چەندی���ن ك���ۆڕ و س���یمیناری ب���ە مەبەس���تی
روونكردنەوەی چەمكەكانی پیشە رێكخستووە
و لێژن���ەی داكۆكیكردنی لە رۆژنامەنووس���ان
پێكهێن���اوە و یاس���ای رۆژنامەگەری���ی
دەرچوواندووە ،هەروەها د .سەعید لەتیف لە
بابەتەكەیدا جەختی ك���ردەوە كەوا راگەیاندن
كەوتۆت���ە ب���واری چاودێریكردن���ی كاروباری
حكووم���ەت و پێویستیش���ە راگەیان���دن ل���ە

بواری پەروەردەدا رۆڵی كاریگەری هەبێت و
گوێبیستی خەڵك بێت.
دواتر س���ەعدی سەبع س���كرتێری سەندیكای
رۆژنامەنووس���انی عیراق ،بابەتێكی پێشكەش
كرد و تێیدا ئاماژەی بە فراوانبوونی ئازادییەكان
كرد ،كە بۆتە هۆی ئەوەی رۆژنامەنووس���ان
ل���ە چوارچێ���وەی بنەماكانی پیش���ە دەربچن،
ئەم كێش���انەش بە بێ ژینگەیەكی راگەیاندنی
گونجاو هەر بەردەوام دەبن.
دوای ئەوی���ش (ئارن���ی كوین���ج) ل���ە یەكێت���ی
رۆژنامەنووس���انی ئەوروپا گووت���ی :ئێمە لە
یەكێتییەكەمان بەڵێننامەی شەرەفی جیهانیمان
هەی���ە ،وا باشتریش���ە ئێ���وەش بەڵێننامەیەكی
گونجاو لەگەڵ بارودۆخی خۆتان هەبێت.
هەروەه���ا ئاماژەی بەوە ك���رد ،كە الی ئەوان
لێژنەی س���كااڵ هەیە ،ئ���ەم لێژنەیە بڕیار دەدا،
ك���ە رۆژنامەن���ووس ل���ە بنەماكان���ی بەڵێننامە
دەرچووە یاخود نەء؟
ل���ەم تەوەرەش���دا ه���اوكاران :حیس���امەدین
سەرداری و ئەكەد موراد و لیدیا بابا و حامید
محەمەد عەلی و جومعە حلفی و موئەیەد المی
و فەره���اد عەونی ،تێبینی و س���ەرنجەكانیان
خستە روو.
ل���ە دانیش���تنی دووەم���دا محەم���ەد عەقراوی
سەرنووس���ەری گۆڤ���اری (زهرة نیس���ان) لە
بابەتەكەی���دا گووت���ی :ب���ۆ ئ���ەوەی بنەماكانی
ئەخالقی رۆژنامەگەریی بچەس���پێت پێویستە
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ئەزموونی دیموكراتیەت بەهێز بێت .هەروەها
فراوانكردن���ی پانتاییەكان���ی گفتوگ���ۆ لە نێوان
رۆژنامەگەریی و دەسەاڵتدا كەشێكی گونجاو
بۆ هەردووال دێنێتە كایەوە.
پاش���ان جومع���ە حلف���ی نوێن���ەری دەس���تەی
راگەیان���دن و گەیاندن ،لە بابەتەكەیدا باس���ی
دەس���تەی راگەیان���دن و گەیاندن���ی ك���رد و
گووتی :ئەم دەستەیە پەیوەندە بە پەرلەمان و
گەاڵڵەنامەی پێوەرەكانی ئەخالقی و پیش���ەیی
هەی���ە و لێپرس���راویەتی ئەم دەس���تەیەش لە
پش���تگیریكردنی ل���ە راگەیاندن���ی س���ەربەخۆ
بەرجەستە دەبێت.
ئینج���ا ئەك���ەد م���وراد ئەندام���ی ئەنجوومەنی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان،
جەختی لەسەر ئەوە كردەوە كەوا پێویستیمان
بە (كات)ـە ،بۆ ئەوەی بە تەواوی چارەسەری
كێش���ەكانی رۆژنامەگەری���ی ئەخالقی بكەین،
هەروەها ئاماژەی ب���ەم هەنگاوانە كرد كە بۆ
چەسپاندنی ئەخالقی رۆژنامەگەریی لە الیەن
سەندیكاوە كراون.

244

ژمارە  24-23زستانی 2011

دوای ئەوی���ش د .هاش���م حەس���ەن مامۆس���تا
لە كۆلێ���ژی راگەیان���دن لە زانك���ۆی بەغدا لە
دەستپێكی بابەتەكەیدا چەند پێشنیارێكی خستە
روو ،لە نێوانیاندا( :گفتوگۆ لە بارەی ئەخالقی
رۆژنامەگەری���ی لە س���ەندیكا ،ل���ە دەزگاكانی
راگەیان���دن ئەنجام بدرێت ،مافی گەیش���تن بە
زانیارییەكان دابین دەكرێت ،یاسای دەستەی
راگەیاندن و گەیاندن پەس���ەند بكرێت ،خەاڵت
ب���ۆ داهێنان���ی رۆژنامەنووس���ی دابنرێ���ت،
پەرەپێدانی رۆژنامەگەریی پسپۆڕی).
دواتر (ش���یتیل هانس) ئەندام���ی ئەنجوومەنی
رێكخراوی (یونس���كۆ) ،خوازی���اری ئەوەبوو،
كە بەڵێننام���ەی كاركردنێكی تایبەت بە عیراق
دابڕێژرێت و باسی لە ئەزموونی نەرویجیش
ك���رد ،ك���ە ئەنجوومەن���ی رۆژنامەگەریی لەم
واڵت���ەدا هەی���ە و ه���ەر ئەوی���ش داڕێ���ژەری
بەڵێننامەی شەرەفی رۆژنامەگەریی و لێژنەی
سكااڵشی هەیە و لە ساڵی رابردووش ()100
سكااڵ بەم لێژنەیە گەیشتووە.
لەم دانیشتنەدا هەر یەك لە (د .فاتیمە سەلومی،
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س���ەنا نەقاش ،جومعە حلف���ی ،موئەیەد المی)
بیروڕاكانیان خستە روو.
ل���ە رۆژی دووەمدا ،لە دانیش���تنی س���ێیەمدا،
حەس���ەن عەب���وودی ل���ە س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی عیراق���ی ،جەختی كردەوە
ك���ەوا عی���راق دوای ( ،)2003بۆتە جێگەیەكی
نائ���ارام ب���ۆ رۆژنامەنووس���ان ،گووتیش���ی:
س���ەندیكای عیراقی بە بەردەوامی راهێنەرانی
س���ەالمەتی پیش���ەیی بۆ ئەم مەبەستە ئامادە
دەكات.
لە بارەی ئ���ەم بابەتەش (مونی���ر زەعرور ،د.
فاتیمە س���ەلومی) س���ەرنجەكانیان پێش���كەش
كرد.
ئینج���ا ئیس���ماعیل عەل���ی ل���ە س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان س���ەبارەت
ب���ە رۆژنامەگەری���ی ل���ە كوردس���تاندا و
رۆژنامەنووسانی كوردستان دوا.
دواتری���ش (س���ەنا نەق���اش ،مونی���ر زەعرور،
د .هاش���م حەس���ەن ،مس���تەفا س���اڵح كەریم،
حیس���امەددین س���ەرداری ،حامی���د محەم���ەد
عەلی ،هودا عەباس ،د .فاتیمە س���ەلومی ،عەال
حەس���ەن ،سەعید موتەشەر ،فەرهاد عەونی)..
بە بیروڕاكانیان بابەتەكانیان دەوڵەمەند كرد.
ه���ەر ل���ە رۆژی دووەم���دا ،ل���ە دانیش���تنی
چوارەم���دا( ،س���ارە بوش���توب) لێپرس���راوی
پ���ڕۆژەكان ل���ە فیدراس���یۆنی نێودەوڵەت���ی
رۆژنامەنووس���ان ،ل���ە بابەتەكەی���دا جەخت���ی

لەس���ەر بایەخدان بە س���ەالمەتی پیشەیی كە
بەش���ێكە لە پرۆژەكانی فیدراس���یۆن كردەوە
و گووتیش���ی :بارودۆخی هەرێمی كوردستان
بە بەراورد لەگ���ەڵ ناوچەكانی دیكەی عیراق
باش���ترە و رۆژنامەنووس���انی ئەم هەرێمەش
یاسای رۆژنامەگەرییان هەیە.
ئینج���ا حیس���امەددین س���ەرداری ،باس���ی لە
یاس���اكانی عیراقی و كوردس���تانی و یاس���ای
رۆژنامەگەری���ی ژمارە ( )35و یاس���ای ژمارە
()4ی س���اڵی  1998و یاس���ای ژم���ارە ()13ی
 2001و یاس���ای ژم���ارە ()10ی تایب���ەت ب���ە
چاپكراوەكان و هەموارەكانی ..كرد.
دوای ئەوی���ش ماجی���د فازی���ڵ لە س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی عیراق���ی ،چەن���د خاڵێك���ی
پێش���نیاركراوی خس���تە روو ،ل���ە میانیان���دا:
دووب���ارە داڕش���تنەوەی م���اددەی ()38ی
دەستووری عیراقی و داڕشتنی یاسای گەیشتن
بە زانیارییەكان ،نەهێش���تنی ئەو یاس���ایانەی
رێگرن لە بەردەم ئازادی رادەربڕین ،داڕشتنی
یاسایەكی نوێ بۆ كاری رۆژنامەگەری.
دوات���ر خات���وو جاك���ی س���اتن بەڕێوەب���ەری
پرۆگرام���ەكان ل���ە رێكخ���راوی (ئایرێكس) لە
بابەتەكەیدا گووتی( :ئایرێكس) رێكخراوێكە لە
بوارەكانی (راگەیاندن و فێركردن و توێژینەوە)
كاردەكات و كاری���ش ب���ۆ پش���تگیریكردنی
راگەیاندنی پیش���ەیی و هاندان���ی بەكارهێنانی
تەكنی���ك ل���ە نێوەن���دی الوان و هەڵبژاردن���دا
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دەكات.
لە هەمان رۆژدا ،دانیشتنی پێنجەم بەڕێوەچوو،
ل���ەم دانیش���تنەدا( ،ئارن���ی كونی���ج) ،بابەتێكی
پێشكەش كرد ،تیایدا دوو نموونەی هێنایەوە،
یەكێكی���ان رۆژنامەنووس���ان ل���ە ئەوروپ���ا
گرێبەس���تەكانیان ناوەڕۆكێك���ی تایبەتیی���ان
هەیە ،بەاڵم لە (كۆڵۆنیا) رۆژنامەنووس���ان لە
دەرەوەی پایتەخت���دا مووچەی���ان نییە ،بەڵكو
ئەوان پارە بەو دەزگایانەی كاری تێدا دەكەن،
دەبەخشن.
پاشان (شتیڵ هانس) ،لە بابەتەكەیدا ،جەختی
ك���ردەوە لەس���ەر ئ���ەوەی ك���ەوا ل���ە عیراقدا
رۆژنامەنووسان پێویستیان بە رێككەوتننامەی
بە كۆمەڵ هەیە و رۆژنامەنووس���انی مێینەش
پێویس���تیان ب���ە دەس���تەبەركردنی ماف���ی
مرۆییان هەیە و بۆیە پێویس���تە ئەم مافانە لە
رێككەوتنەكانی بە كۆمەڵ بەرجەستە بكرێت.
ئینجا د .هاشم حەسەن ،ئاماژەی بە چەند خاڵێك
ك���رد ،لە نێوانیاندا :دانانی پالنێكی درێژخایەن
و دیاریكردنی ئامانجەكان رێگاكانی گەیش���تن
بەم ئامانجانە ،رۆژنامەنووس ناتوانێ داهێنەر
بێت ،گەر برسی و تۆقاو بێت.
ل���ە كۆتایی ئەم دانیشتنەش���دا ،دكتۆر رەزوان
بادینی سەرۆكی بەشی راگەیاندن لە كۆلێژی
ئادابی زانكۆی سەاڵحەددین بابەتێكی بەپێزی
لە بارەی گفتوگۆ و رێككەوتننامەی بە كۆمەڵ
خستە روو.
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پاش���ان هەر یەك لە (مستەفا ساڵح كەریم ،د.
رەزوان ،مونیر زەعرور ،د .س���ەعدی س���ەبع،
جاكی س���اتن ،عەال موحس���ین ،ئارنی كونیج،
ش���یتیڵ هانس) سەرنج و بیروڕاكانیان خستە
روو.
لە رۆژی س���ێیەمدا و لە دانیشتنی شەشەمدا،
د .هاش���م حەس���ەن لە بارەی یاس���ای تۆڕی
راگەیاندن���ی عیراق���ی دوا و جەخت���ی كردەوە
ك���ەوا ئەم تۆڕە لە خزمەتی گەلی عیراقدایە بە
بێ جیاوازی.
د( .س���ەعد موتەشەر)یش ئاماژەی بەوە كرد،
كە ئێمە بەش���ێكین لە پرۆسەی گۆڕاندا ،بەاڵم
رۆژنامەنووسی تۆقاو ناتوانێت دیموكراسیەت
باڵو بكاتەوە ،ئێمە ترس���اوین لە هەموو كەس
دەترس���ین ،ئەم���ەش بارگرانییەك���ە بەس���ەر
دیموكراتیەتدا.
پاش���ان هەریەك لە (د .سەعد لەتیف ،مستەفا
س���اڵح كەریم ،فەرهاد عەون���ی ،ئارنی كونیج،
د .فاتیم���ە س���ەلومی ،هان���ی ئەلعەقاب���ی ،عەال
موحسین ،ئەكەد موراد ،جنان پۆڵس ،د .هاشم
حەسەن ،د .سەعد موتەشەر) بیروڕای خۆیان
خستە روو.
لە هەمان رۆژدا ،دانیشتنی حەوتەم بەڕێوەچوو،
ك���ە تایب���ەت ب���وو ب���ە رۆژنامەنووس���انی
مێینە ،س���ەنا نەقاش لە بابەتەكەی���دا ،گووتی:
رۆژنامەنووس���انی مێین���ە ل���ە عیراق���دا زۆر
ئازاری���ان چەش���تووە ،ژم���ارەی ش���ەهیدانی
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گەیش���تۆتە ( )23رۆژنامەنووس���ی ئافرەت ،لە
سەندیكای عیراق هاوبەندییەكمان (رابیتەمان)
بۆ پێكهێنان و پێویستە مافی رۆژنامەنووسانی
مێینە بپارێزرێت.
ئینجا لیدیا بابا لە سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردستان بابەتێكی پێشكەش كرد و هەریەك
لە (س���ارە بوش���توب ،ش���تیل هانس ،د .یەحیا
رەش���اوی ،فەره���اد عەونی ،حامی���د محەمەد
عەلی ،مس���تەفا ساڵح ،سەنا نەقاش ،لیدیا بابا)
لە بارەی بابەتەكە دوان.
ل���ە كۆتای���ی كۆنگرەك���ەدا ،بەیاننامەی���ەك
باڵوكرای���ەوە ك���ە چەندین راس���پاردەی لەخۆ
گرتبوو ،ئەمەی خوارەوە دەقەكەیەتی:
(دەقی بەیاننامەكە)
كۆنگرەی (لە پێناو ئاییندەی رۆژنامەگەریی لە
عیراقدا)
هەولێر 16( /ـ )18ی كانوونی یەكەم2010 /
ب���ە چاودێ���ری فیدراس���یۆنی نێودەوڵەت���ی
رۆژنامەنووسان و بە هەماهەنگی سەندیكای
رۆژنامەنووس���انی عیراق���ی و س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردس���تان ،كۆنگرەی (لە
پێن���او ئاییندەی رۆژنامەگەریی لە عیراقدا) ،لە
( 16ـ )18ی كانوون���ی یەكەمی  2010رێكخرا،
كۆنگرەك���ە چەندین ت���ەوەری ل���ە بابەتەكانی
سەالمەتی رۆژنامەنووس���ان و دەربازبوونی
بكوژانی رۆژنامەنووسان لە سزا یاساییەكان
و ئەخالقی رۆژنامەگەریی و ئەو یاس���ایانەی
س���ەپێنراون بەس���ەر راگەیاندن���ی عیراق���ی،
هەروەه���ا كۆنگ���رە باس���ی ل���ە ئالیەتەكان���ی
چاككردنی رەوش���ی كاری رۆژنامەنووس���ان
لە رێگای بەستنی رێككەوتنامە بە كۆمەڵەكان
و كارك���ردن بۆ دانان���ی ئالیەتێكی دیموكراتی
بۆ راگەیاندنی ئازاد دوور لە دەس���تێوەردانی
سیاس���ی كرد ،سەرەڕای باسكردنی چۆنیەتی
دژ وەستان بەرامبەر جیاكاری لەسەر بنەمای
رەگ���ەزی یاخ���ود بی���روڕای سیاس���ی لە نێو
دامودەزگاكانی راگەیاندندا.
لە نێوان دانیش���تنەكانی كۆنگ���رەدا ،گفتوگۆی
تێروتەس���ەل ك���را ،س���ەركردایەتی ه���ەردوو

سەندیكا و پس���پۆڕان و كەسانی ئەكادیمی و
پیشەیی و یاسایی و پسپۆڕانی نێودەوڵەتی و
سەركردایەتی یەكێتییەكانی رۆژنامەنووسانی
جیهانی تیایا بەشدار بوون.
كۆنگرە بڕیاری لەس���ەر كۆمەڵێك راس���پاردە
دا:
یەكەم :سەالمەتی رۆژنامەنووسان و كاركردن
بۆ دەستگیركردنی بكوژانی رۆژنامەنووسان.
ـ فشار خستنە سەر نووسینگەكانی لێكۆڵینەوە،
ب���ە مەبەس���تی ئەنجامدان���ی لێكۆڵین���ەوە لەو
تاوانان���ەی بەرامبەر رۆژنامەنووس���ان كراوە
و تا ئێس���تا نەگەیش���تونەتە ئەنجام و رێگەش
نەدرێت بكوژان لە سزادان دەرباز بن.
ـ رێكاری توند و یەكالكەرەوە وەربگیرێت ،بە
مەبەس���تی رێگەگرتن لە ئەنجامدانی كرداری
توندوتی���ژی بەرامب���ەر رۆژنامەنووس���ان
و دەس���تگیرنەكردنی رۆژنامەنووس���ان ب���ە
هۆكاری پەیوەندیدار بە پیشەكانیانەوە.
ـ فش���ار خس���تنە س���ەر پەرلەمان ب���ۆ ئەوەی
یاس���ای تایبەت بە پاراس���تنی مافی خێزانانی
رۆژنامەنووس���انی ش���ەهید و كەم ئەندامانی
كردارە تیرۆرستییەكان دەربكات.
ئەخالقی رۆژنامەگەریی
* ل���ە نێ���وان دام و دەزگاكان���ی راگەیاندن���دا،
پێویستە گفتوگۆی جیدی بە هاوكاری هەردوو
س���ەندیكا ئەنجام بدرێت ،بە مەبەستی دانانی
پڕۆژەیەكی بەڵێننامەی ش���ەرەفی نیشتمانی ـ
عیراق���ی ،كە الئیحەیەكی رەفت���ار و ئەخالقییە
گشتییەكان بۆ هەردوو سەندیكا و الئیحەیەكی
دیكەی تایبەت ب���ە دامودەزگاكانی راگەیاندن
لە خۆ گرتبێت.
* دۆزینەوەی رێگە و ش���ێوازی دروس���ت بۆ
هێنانە دی هۆش���یاری پیشەیی و دیموكراتی،
ك���ە لەس���ەر بنەماكان���ی رۆژنامەگەریی ئازاد
بنیات نرابێت.
* دژ وەس���تان بەرامب���ەر گەندەڵ���ی ئەخالقی
و كارگێ���ڕی و دارای���ی ل���ە دام و دەزگاكانی
راگەیاندن���دا و رەتكردن���ەوەی بەهەدەردان���ی
دارایی گشتی لە پڕۆژە بێ سوودەكان و ئەو
پڕۆژان���ەی دام و دەزگاكان لە پێناو بەردەوام
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بوونیان دایدەمەزرێنن.
* بابەتیب���وون و ب���ێ الیەن���ی هاوكێش���ەیی
بكرێتە بەرنامەی كاركردنی رۆژنامەنووسانی
كارك���ردوو ل���ە گش���ت دامودەزگاكان���ی
راگەیاندندا.
كاركردن بۆ هێنانە دی ژینگەیەكی یاسایی ،كە
رۆژنامەنووسان و سەربەخۆییان بپارێزێت.
* كاراكردنی گفتوگۆ بە مەبەس���تی پێكهێنانی
هێزێك���ی فش���ار ل���ە ن���او پەرلەمان���ی عیراقی
و دەرەوەی���دا ،ب���ە بەكارهێنان���ی هۆیەكان���ی
راگەیان���دن و كوتلە بنچینەییەكاندا ،بۆ ئەوەی
یاس���ای س���ەركەوتوو رێكبخەن و دەربكەن،
وەك :یاس���ای پاراس���تنی رۆژنامەنووس���ان
و یاس���ای گەیش���تن ب���ە زانی���اری و یاس���ای
س���ەربەخۆیی دەس���تەكان ك���ە پەیوەندیدارن
ب���ە كاروب���اری راگەیاندن و دەس���تەبەری و
خانەنش���ینی راگەیان���دكاران و گرێبەس���تی
كارەكانیان.
پەرەپێدانی كاری سەندیكایی
* ه���ەردوو س���ەندیكا هەماهەنگ���ی لەگ���ەڵ
رێكخراوە نێودەوڵەتییەكان بكەن ،بە مەبەستی
دانان���ی كارە بەرایی���ەكان و پێویس���تییەكان
و ئ���ەو كاران���ەی لە الی���ەن راگەیاندنكارانەوە
بایەخ���دارن ،ل���ە ب���ەر تیش���كی دەرهاویش���تە
واقیعیانەكان و ئامارە دروس���تەكان لە بارەی
كەرتی راگەیاندنی عیراقیدا.
* كارك���ردن ب���ە مەبەس���تی جوانك���ردن و
تەرش���یفكردنی جەس���تەی رۆژنامەگەریی ،بە
دانان���ی بنەم���ا بەرزەكانی پیش���ە وەكو مەرج
ل���ە كات���ی وەرگرتن���ی رۆژنامەنووس���ان ل���ە
سەندیكادا.
* پێویس���تە لێژن���ەی ب���ااڵی هەماهەنگ���ی ل���ە
نێ���وان س���ەندیكادا ل���ە پێن���او بەرژەوەن���دی
رۆژنامەنووس���انی عیراق���ی ،ل���ە كارەكان���ی
بەردەوام بێت.
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* مووچ���ە لە س���ەر بنەماكانی ش���ارەزایی و
لێهاتوویی پیش���ەیی دیار بكرێت و ئیمتیازاتی
تایبەتی كە جیاكاری لە نێوان رۆژنامەنووساندا
پەیدا دەكات ،نەمێنێت.
* فشار خستنەسەر دامودەزگاكانی راگەیاندن،
بە مەبەس���تی رێكخستنی گرێبەستی روون و
دیاریكراو لەگەڵ رۆژنامەنووسانی كاركردوو
ل���ە نێوەندەكانیاندا و مافی دەس���تەبەركردنی
كۆمەاڵیەتییان بۆ دابین بكرێت.
* كارك���ردن ب���ۆ ئ���ەوەی هەردوو س���ەندیكا
دانوس���تانی ب���ە كۆم���ەڵ ئەنج���ام بگەیەنن ،لە
پێناو چاككردنی باری كۆمەاڵیەتی و پیشەیی
رۆژنامەنووس���ان و رۆڵی رۆژنامەنووسانی
مێین���ە ل���ە بەرنامەكان���ی رێكخ���راوە
نێودەوڵەتییەكاندا لە ئاییندەدا ،كاراتر بكرێت.
سەربەخۆیی راگەیاندنە گشتییەكان
* دژ وەس���تان بەرامبەر جی���اكاری رەگەزی
و ئینتیمای سیاس���ی لە ن���او دەزگا راگەیاندنە
گشتییەكاندا.
* كارك���ردن ل���ە پێن���او پش���تگیری كردن���ی
ت���ۆڕی راگەیاندن���ی عیراقی ،بۆ ئ���ەوەی ببێتە
دەزگایەكی راگەیاندنی گش���تی و سەربەخۆ و
نوێنەرایەت���ی هەموو پێكهاتەكانی گەلی عیراق
بكات ،ئەمەش بە دانانی یاسایەك كە دەربڕی
ئ���ەم بۆچوون���ە بێ���ت و گەشەس���ەندنی توانا
پیشەییەكانی كارمەندەكانی لەخۆ گرتبێت.
* كارك���ردن ل���ە پێن���او پش���تگیری كردن���ی
دەستەی راگەیاندن و گەیاندن و چەسپاندنی
س���ەربەخۆییەكەی ل���ە ب���واری كاركردنیدا لە
بواری رێكخستنی راگەیاندن لەسەر بنەماكانی
رۆژنامەگەریی ئازاددا.
لە كۆتایدا بەش���داربووانی كۆنگرە ،سوپاسی
فیدراس���یۆنی نێودەوڵەت���ی رۆژنامەنووس���ان
و س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی عیراق���ی و
س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان ،بۆ
كۆششەكانیان لە پێناو سەركەوتنی كۆنگرەدا
دەكەن.
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بەریكانا چنینا هزران ل دهۆكێ دەستپێكر

بۆ كاراكرنا ش���یانێن رۆژنامەنڤیسێن خانم د
وارێ نڤیسینا گوتارێ دا و گرنگی دان ب ڤێ
تەخ���ا گرنگا میدیایێ ل س���نوورێ پارێزگەها
دهۆكێ ئێكەم روونشتنا بەریكانا چنینا هزران
یا لیژنا خانمێن رۆژنامەنڤیس یا س���ەرب لقێ
دهۆك یێ سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ
ڤە ل هۆال كومبۆنان ل جڤاتا پارێزگەها دهۆكێ
ل رۆژا  2011/1/6دەستپێكر و چاڤەرێ یە ل
سەر سێ قووناغان یا بەردەوام بیت.
بەرپرس���ا لیژنا ناڤبری ڤیان عەباس راگەهاند
ك���و جڤات���ا پارێزگەه���ا دهۆك���ێ هەڤكاریەكا
ب���اش دگ���ەل لیژن���ا وان كریە ب���ۆ ئامادەكرنا
ڤ���ێ بەریكان���ێ و گ���وت «زێدەت���ر ژ () 60
رۆژنامەنڤیس���ێن خان���م ژ « « 25دەزگەهێن
راگەهاندنێ ل سەرانسەری پارێزگەها دهۆكێ
د بەریكان���ێ دا دپش���كدارن و گوت  :ژمارەكا
باش���ا پشكداران ژ ئاكرێ و سێمێل و زاخو و
ئامێدی یێ هاتبوون «.
هەم���ان ژێ���دەر گ���وت ژی «باش���ترین دەه
گوتارێ���ن پش���كدار دبەریكان���ێ دا دێ هێن���ە
خەالتك���رن و لیژنەكا تایبەتمەندا چاركەس���ی
ب���ۆ سەرپەرش���تی و دان���ا نم���ران هاتیە پێك

ئێن���ان و چاڤەرێ ی���ە د دوو قوناغێن بهێت دا
گوتار ژالیێ لیژنێ ڤە بهێنە هەلس���ەنگاندن و
گوتارێن سەركەفتی دنامیلكەكا تایبەتدا بهێنە
چاپك���رن و د دەم���ێ هەفتیەكێ دا دێ خەالت
هێنە راگەهاندن «.
بەرپرس���ا لیژن���ا خانمێ���ن رۆژنامەنڤیس هەر
وەس���ا ئاماژە دا كو رۆژنامەنڤیسێن دێرین و
شارەزا «زۆزان سادق و چنار عەلی مەندی و
خەدیجا عەبدولخالق و ڤیان عەباس « هاتینە
دەس���ت نیشانكرن وەك لیژنا سەرپەرشت بۆ
دیتن و س���ەنگاندن و دانا نم���ران ب گوتارێن
پش���كدار و دی���ار كر ك���و «ئەنج���ام ل هەفتیا
دووێ ژ ڤ���ێ مەه���ێ دێ د رێ و رەس���مەكی
دا ل سەر رۆژنامەنڤیسێن خودانێن باشترین
دەه گوتاران هێنە بەالڤكرن.
هەژی گوتنێ یە كو لیژنا خانمێن رۆژنامەنڤیس
ل دهۆكێ لیژنەكا چاالكە و ل دووماهیا س���اال
ب���ۆری پێنج بازنێن بەرنام���ێ چنینا هزران ل
دهۆكێ ئەنجامدابوون و پشتی وێ سەركەفتنا
وان ب دەستڤەئینایی ئەڤ بەریكانە ب شێوەكێ
باشتر و بەرفرەهتر هاتیە بجهئینان.
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خوال میدیا پرێس ل دهۆكێ ب دووماهی هات

ب هلكەفتا ب دووماهی هاتنا خۆال میدیا پرێس
و ب پش���كداریا پتری « »40رۆژنامەنڤیسان
رێ و رەسمەكێ تایبەتێ بەالڤكرنا باوەرنامێن
خۆلێ ل س���ەر پشكداران ل رۆژا  12 – 30ل
باخچێ لقێ دهۆك یێ سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن
كوردستانێ هاتە گێران.
ش���ێرزاد موختار ئەندامێ دەس���تەیا كارگێریا
لق���ێ دهۆك یێ س���ەندیكایێ و سەرپەرش���تێ
خۆل���ێ راگەهان���د «خ���ۆال ناڤبری ب���ۆ دەمێ
چ���وار رۆژان یا ب���ەردەوام بوو و نزیكی چل
رۆژنامەنڤیس���ان تێدا د پش���كداربوون و لقێ
دهۆك یێ س���ەندیكایێ مە ب هەڤكاری دگەل
رێكخراوا میدیا س���ەربخو ل كوردس���تانێ ب
رێكخستنا خۆلێ راببوو».
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هەمان ژێدەر گوت ژی «دڤان رێ ورەسمان
دا دوو پەی���ڤ ب ناڤێ لقێ دهوك و رێكخراوا
میدی���ا هاتنە خوان���دن و د دووڤدا باوەرنامێن
خۆل���ێ ل س���ەر پش���كداربوون» و ئاماژە دا
«دوو رۆژێ���ن خۆل���ێ ب���ۆ رۆژنامەنڤیس���ێن
رۆژنام���ە وكۆڤ���اران ل دهۆك���ێ هاتبون���ە
تەرخانك���رن و دوو رۆژ بۆ رۆژنامەنڤیس���ێن
رادیو و تێلەڤزیونان».
هەر وەسا سەرپەرشتێ خۆلێ گوت «راهێنەرێ
هولەندی كییس ساخپمان هەشت وانە ل دۆر
میدی���ا س���ەردەم و ئەركێن رۆژنامەنڤیس���ێن
مەیدانی و پەیامنێران د ڤێ خۆلێ دا پێشكێش
ك���رن كو تایب���ەت بۆ برێڤەبرنا خۆلێ قەس���تا
كوردستانێ كربوو».
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كۆڕێك بۆ رۆژنامەنووسانی مێینە
لیژنەی پش���تیوانی لە رۆژنامەنووسانی مێینە،
بە هاوكاری لقی سلێمانی سەندیكا ،لە رۆژی
 ،2011/1/6كۆڕێكی فراوانی لە ژێر ناوونیشانی
(رۆژنامەگەری���ی مێینە و ئەو تەگەرانەی دێنە
پێش رێگەی پێشكەوتنی) ،ساز كرد.
لە سەرەتای كۆڕەكەدا ،محەمەد نوری تۆفیق
س���كرتێری لق���ی س���لێمانی ،ل���ە گووتەیەكیدا،
كاروچاالكییەكان���ی لیژن���ەی پش���تیوانی بەرز
نرخاند.
دوات���ر خەرامان محەمەد س���كرتێری لیژنەكە
لە س���لێمانی ،ئاماژەی ب���ە چاالكییەكانی لق لە
بواری كردنەوەی خوول و س���ازدانی كۆڕ و
سیمینار كرد.
دوای ئەوی���ش ش���وان داوودی ئەندام���ی
ئەنجوومەنی سەندیكا ،گووتەكی ئەنجوومەنی

پێشكەش كرد ،تیایدا ئاماژەی بەوە كرد ،كەوا
پێكهێنان���ی ئەم لیژنەیە لەس���ەر راس���پاردەی
فیدراس���یۆنی نێودەوڵەت���ی رۆژنامەنووس���ان
بوو.
ل���ە كۆڕەك���ەدا دوو باب���ەت پێش���كەش ك���را،
یەكەمیان بە ناوونیشانی (ئەو گرفتانەی دێنە
ب���ەردەم پێش���كەوتنی رۆژنامەگ���ەری مێینە)،
ل���ە الی���ەن د.عالیە ف���ەرەج پێش���كەش كرا ،كە
توێژینەوەیەكی زانستی بوو.
پاش���ان عەلی كەریم بابەتێكی بە ناوونیشانی
(رۆڵی ژنان لە بواری راگەیاندندا) ،پێش���كەش
بە ئامادەبووان ك���ر ،تێیادا جیاوازی لە نێوان
ژن���ان وەك دروس���تكەری راگەیاندن و ژنان
وەك بابەتێك���ی راگەیاندن كرد و جەختیش���ی
لەسەر ئەوەی یەكەمیان كردەوە.

سكرتێری سەندیكا بەشداری لە كۆنفرانسێكی تایبەت
بە یاسای رۆژنامەگەریی دەكات

رۆژانی  11و  2011/1/12رێكخراوی ئایرێكس
ب���ە هەماهەنگی لەگەڵ تیمی ئاوەدانكردنەوەی
هەرێم س���ەر بە سەفارەتی ئەمریكا لە عێراق،
كۆنفرانسێكی دوو رۆژەیان لەژێر ناوونیشانی
(یاس���ایەكی دیموكراس���ی و جێبەجێكردن���ی،

گەرەنتی ئازادی رۆژنامەنووس���ییە) لە هۆڵی
ئوتێ���ل (اربی���ل رۆتان���ا) ل���ە ش���اری هەولێ���ر
سازكرد.
لە میانەی هەردوو رۆژی كۆنفرانسەكەدا چوار
بابەت لەس���ەر یاس���ای رۆژنامەگەری ژمارە
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( )35لە كوردستان و رەوشی رۆژنامەگەریی
و كێشە و گرفتەكانی لە الیەن ئەم بەڕێزانەوە
پێشكەش كران.
 .1حامید محەمەد عەلی /سكرتێری سەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان.
 .2عەبدولباس���یت فەره���ادی /وتەبێ���ژی
ئەنجوومەنی بااڵی دادوەری لە كوردستان.
 .3عەل���ی كەری���م /بەڕێوەبەری ئەنیس���تیتۆی
كوردستان بۆ مافەكانی مرۆڤ.
 .4د.هەڤ���اڵ ئەبوبەك���ر /مامۆس���تای زانكۆی
سلێمانی.
هەروەه���ا ل���ە میان���ەی كۆنفرانس���ەكەدا ،ك���ە
چەندی���ن پەرلەمانت���ار و مامۆس���تای زانكۆ و
یاساناس و رۆژنامەنووس ئامادەییان هەبوو،

گفتوگۆیەكی تێر و تەس���ەل لەسەر بابەتەكان
ك���را و كۆمەڵێ���ك را و س���ەرنج خران���ە روو،
هەروەها لە كۆتاییدا پێشنیازكرا لە داهاتوودا
بە هاوكاری سەندیكای رۆژنامەنووسان كۆڕ
و سیمیناری لەو جۆرە سازبكرێت.
س���كرتێری س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان
ل���ە میان���ەی وەاڵم���ی پرس���یار و س���ەرنجی
ئامادەبوواندا جەختی لەسەر ئەوە كردەوە ،كە
یاسای ژمارە ( )35یاسایەكی پێشكەوتووە لە
رووی ناوەڕۆكەوە ئەگەرچی بێ كەموكورتیش
نییە ،ب���ەاڵم بەداخەوەالیەنە پەیوەندیدارەكان
پابەند ناب���ن بە جێبەجێكردنییەوە و پێش���ێلی
دەكەن.

راگەیەندراوێكی هاوبەش
پاش نیوەڕۆی رۆژی  2011/1/13لە بارەگای
ئەنجوومەنی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان ،كۆبوونەوەیەك���ی هاوب���ەش ل���ە
نێوان ه���ەر یەكە لە (یەكێت���ی زانایانی ئایینی
ئیس�ل�امی كوردس���تان ،یەكێتی نووس���ەرانی
كورد ،هەردوو لێژنەی ئەوقاف و رۆشنبیری
ل���ە پەرلەمان���ی كوردس���تان و س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان) بەڕێوەچوو.
ئامانج ل���ە كۆبوونەوەكە بەش���داری هەمووال
ب���وو لە گفتوگ���ۆ لەس���ەر ئەو ب���ار گرژییەی
ك���ە ماوەیەك���ە خەریك���ە لەنێوان نووس���ەران
و رۆژنامەنووس���ان و مامۆس���تایانی ئایینیدا
دروست دەبێت.
بەش���دار بووانی كۆبوونەوەك���ە ،كۆك بوون
لەس���ەر ئ���ەوەی ك���ە پێویس���تە رێگ���ە لەهەر
پەرەسەندنێكی زیاتری ئەو مەسەلەیە بگیرێ
و رێگە نەدرێت كە زیان بە یەكڕیزی و تەبایی
و ئاسایش���ی كۆمەاڵیەتی هەرێمی كوردستان
بگات.
كۆبوونەوەكە داوای لەهەمووال كرد كە بە گیانی
بەرپرسیاریەتییەوە مامەڵە لەگەڵ رەوشەكەدا
بكەن و بەرژەوەندی بااڵی گەلی كوردس���تان
و ئەزموونەك���ەی لەبەرچ���او بگرن و بەگیانی
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یەكت���ر قبووڵك���ردن و پاراس���تنی یەكڕیزی و
تەبایی خەڵكی كوردس���تان و لەبەرچاوگرتنی
هەستیاری قۆناغە هەڵسوكەوت بكەن.
هەروەه���ا كۆبوونەوەك���ە جەخت���ی ك���ردەوە
لەس���ەر زەروورەت���ی رێزگرتن ل���ە پیرۆزییە
ئایینیی���ەكان و لەهەم���ان كات���دا رێزگرت���ن لە
ئ���ازادی رادەربڕی���ن و رۆژنامەگ���ەری ل���ە
چوارچێوەی دەستوور و یاساكاندا.
بەش���داربووانی كۆنگرەك���ە داوای���ان كرد كە
هەم مامۆستایانی ئایینی و هەم نووسەران و
رۆژنامەنووسان دوور لە كردار و پەرچەكردار
(فع���ل و ردفع���ل) و یەكت���ر ئیس���تفیزاز كردن
نووس���ین و وتارەكانیان دابڕێژن و دوور بن
لە سەنگەر لە یەكتر گرتن و تۆمەتبار كردنی
یەكتر ،كە ئەمەش لە یەكترازان و خوانەخواستە
كێشەی گەورەتری لێ دەكەوێتەوە.
ل���ە كۆتایی كۆبوونەوەك���ەدا بڕیاردرا ،كە ئەو
جۆرە دانیشتن و دیدارانە درێژەیان هەبێت ،بۆ
ئ���ەوەی لە نزیكەوە لە یەكتر حاڵیبوونی زیاتر
دروست ببێت و رێگە لەهەر دەرهاویشتەیەكی
خراپ بگیرێت.
هەولێر
2011/1/13
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لقی كەركووك ..كۆڕێك لە بارەی راگەیاندن و پێكەوە ژیان
لقی كەركووكی سەندیكا ،كۆڕێكی رۆشنبیری
ب���ۆ نووس���ەر ئەبوبەك���ر كاروانی ل���ە بارەی
(راگەیان���دن و پێكەوەژیان لە كەركووكدا) ،لە
یانەی خاكی وەرزشی ،لە رۆژی 2011/1/15
رێكخست.
ژمارەیەك���ی بەرچ���او ل���ە رۆش���نبیران و
رۆژنامەنووس���ان و ئەدیب���ان و كەناڵەكان���ی

راگەیاندن ئامادەی كۆڕەكە بوون.
نووس���ەر كاروانی ل���ە بابەتەكەی���دا ئاماژەی
ب���ە چەندی���ن ت���ەوەرەی هەس���تیار ،وەك:
رونكردنەوەی نوێ لە ب���ارەی جێبەجێكردنی
ماددەی ( )140و چۆنیەتی لێك تێگەیش���تن لە
نێوان پێكهاتەكانی كۆمەڵگای كەركووكدا.

كەركووك ..كۆبوونەوەیەكی فراوان لەگەڵ دەزگاكانی راگەیاندن
لقی كەركووك���ی س���ەندیكا ،كۆبوونەوەیەكی
فراوانی لەگەڵ دەزگاكانی راگەیاندندا لە رۆژی
 2011/1/15رێكخس���ت ،ل���ەم كۆبوونەوەیەدا
س���كرتێری ل���ق چەن���د مەس���ەلەیەكی گرنگی
خس���تە روو ،كە پەیوەندی���دار بوون بە كاری

رۆژنامەنووسی و چۆنیەتی مامەڵەكردن لەگەڵ
رووداو و پێش���هاتەكاندا ،هەروەها جەختیشی
ك���ردەوە لەس���ەر پێویس���تی دابینكردنی مافی
رۆژنامەنووسان لەم پارێزگایەدا.

ئەنجوومەنی سەندیكا پێشوازی لە شاندێكی قوتابیانی زانكۆی
(تافتس)ی ئەمەریكی دەكات

سەعات 10ی سەرلەبەیانی رۆژی 2011/1/18
لە بارەگای ئەنجوومەنی س���ەندیكا لە هەولێر،
فەرهاد عەون���ی نەقیبی رۆژنامەنووس���ان بە
ئامادەبوونی حامید محەمەد عەلی س���كرتێری
سەندیكا و زیرەك كەمال ئەندامی ئەنجوومەنی
س���ەندیكا پێش���وازییان لە ژمارەی���ەك قوتابی

زانك���ۆی (تافت���س) ل���ە ویالیەتی (بۆس���تن)ی
ئەمریكی ،كرد.
س���ەرەتا نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان وێ���ڕای
بەخێرهێن���ان و هیوای بەس���ەربردنی كاتێكی
خ���ۆش لە كوردس���تان ،لە وتەیەكیدا تیش���كی
خس���تە س���ەر مێ���ژوو و پێكهاتەی س���ەندیكا
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و گرنگتری���ن كار و چاالكییەكان���ی ،ل���ە
پێش���ەوەیان هەوڵدان بۆ چەس���پاندنی ئازادی
رۆژنامەنووس���ی و داكۆك���ی ك���ردن لە مافی
رۆژنامەنووسان.
دواتر لە گفتوگۆیەكی یەك سەعاتیدا ئەندامانی
ش���اندەكە چەند پرس���یارێكیان ئاراس���تە كرد
و نەقی���ب و ئەندامان���ی ئەنجوومەنی���ش ب���ە
تێروتەسەلی وەاڵمی پرسیارەكانیان دایەوە.

ه���ەر لەو دی���دارەدا نەقیبی رۆژنامەنووس���ان
ئارم���ی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تانی وەك دیاریی���ەك پێش���كەش ب���ە
س���ەرۆكی ش���اندەكە ك���رد ،ئەوی���ش ل���ە الی
خۆیەوە ئارمی زانكۆی (تافتس)ی بەخش���ییە
سەندیكا و لە الیەن نەقیبی رۆژنامەنووسانی
كوردستانەوە بە سوپاسەوە وەرگیرا.

راگەیەنراوێك لە ئەنجوومەنی سەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستانەوە

ئێ���وارەی رۆژی س���ێ ش���ەممە 2011/2/8
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان دوایی���ن كۆبوون���ەوەی خ���ۆی لەم
خول���ەدا ك���ە كۆبوون���ەوەی ژم���ارە ()30ی���ە لە
بارەگای ئەنجوومەن لە هەولێر ئەنجامدا.
ل���ە كۆبوونەوەك���ەدا ك���ە تایب���ەت ب���وو ب���ە
ئامادەكارییەكان���ی كۆنگرەی گش���تی س���ێیەمی
س���ەندیكا ك���ە ل���ە رۆژان���ی  2011/2/24-22لە
هەولێر دەبەسترێ ،ئەنجوومەن بە تێروتەسەلی
گفتوگۆی لەس���ەر ئەم خااڵنەی خوارەوە كرد و
بڕیاری پێویستی لەبارەیانەوەدا-:
یەكەم /راپۆرتی گشتی ئامادەكراو بۆ كۆنگرە بە
هەردوو بەشی (كارگێڕی و دارایی)

254

ژمارە  24-23زستانی 2011

خوێندرای���ەوەو پ���اش گفتوگ���ۆی تێروتەس���ەل
بەكۆی دەنگ پەسەند كرا..
دووەم /بڕی���اردرا رۆژی ش���ەممە 2011/2/19
س���ەعات ()10ی س���ەرلەبەیانی س���كرتێر و
بەرپرس���ی ئی���دارەی ل���ق و نووس���ینگەكان ل���ە
ب���ارەگای ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا ل���ە هەولێ���ر
ئامادەب���ن ب���ە مەبەس���تی وەرگرتنی دۆس���یەی
كۆنگرە ب���ۆ ئەندامان بۆ ئ���ەوەی هەمان رۆژ و
رۆژی دواتر  2/20لە شوێنەكانی خۆیان دابەشی
س���ەر ئەندامانی كۆنگرەی بكەن بۆ ئەوەی پێش
كۆنگ���رە زانی���اری تەواویان لەس���ەر راپۆرت و
وەرەقە ئامادەكراوەكان بۆ كۆنگرە هەبێت.
س���ێیەم /ژمارەی ئەندامانی كۆنگ���رە بریتییە لە
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( )296ئەندام كە لە كۆنفرانس���ەكانی هەڵبژاردنی
نوێنەرانی كۆنگرەدا هەڵبژێردراون لەگەڵ ستافی
ئۆرگانەكانی سەندیكا كە دەستنیشانكراون.
چوارەم /بەرنامەڕێژی تەواو بۆ رۆژانی كۆنگرە
كراو بڕیاری لەسەر وەرگیرا.
پێنجەم /ئەنجوومەن بڕیاری دا كە دەرماڵەیاكی
دیاریك���راو بۆ ئەندامانی كۆنگرە تەرخان بكرێت
بەپێی دوور و نزیكی شوێنەكانیان.
شەش���ەم /بۆ میوانداری كۆنگرە چەند شاندێكی
رۆژنامەنووس���ی لە دەرەوە بانگێشت كراون بە
مەبەستی بەشداری كردن لە كۆنگرەكە.
حەوتەم /كۆبوونەوەكە چەند بڕیارێكی پێویستی

لەب���ارەی خاڵەكان���ی دیك���ەی كۆبوونەوەك���ەوە
دەركرد..
ئەنجوومەنی س���ەندیكا هیواخوازە كە ئەندامانی
كۆنگ���رە بەش���داری گ���ەرم و گ���وڕ و كارا ل���ە
كۆنگرەكەی���ان بك���ەن ب���ە مەبەس���تی وەرگرتنی
بڕیار و راس���پاردەی گونجاو لەالیەن كۆنگرەوە
بۆ زیاتر چەس���پاندنی ئازادی رۆژنامەنووس���ی
و دابینكردن���ی ماف���ی رۆژنامەنووس���ان
لەكوردستاندا.
ئەنجوومەنی
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
هەولێر 2011/2/8/

ئەنجوومەنی سەندیكا سەردانی یەكێتی نووسەرانی
كورد دەكات

كاتژمێر ()5ی ئێوارەی یەكش���ەممە 2011/2/13
ش���اندی ئەنجوومەنی س���ەندیكا ك���ە پێكهاتبوو
ل���ە (فەرهاد عەون���ی) نەقیبی رۆژنامەنووس���ان
و (حامی���د محەمەد عەلی) س���كرتێری س���ەندیكا
و (ئەك���ەد م���وراد) ئەندام���ی ئەنجووم���ەن ،ب���ە
مەبەس���تی پێشكەش���كردنی پیرۆزبای���ی ی���ادی
( )41ساڵەی دامەزراندنییەوە ،سەردانی یەكیتی
نووس���ەرانی كورد -مەڵبەندی گشتی-یان كرد.
شاندی ئەنجوومەنی سەندیكا لە الیەن بەڕێزان
مامۆس���تا (كاكە مەم بۆتانی) س���ەرۆكی یەكێتی

نووس���ەرانی ك���ورد و (د.هیم���داد حوس���ێن) و
(محەمەد س���اڵح فەرهادی) ئەندامانی دەس���تەی
بااڵوە پێشوازییان لێكرا.
ل���ە س���ەردانەكەدا وێ���ڕای پیرۆزبای���ی و هیوای
س���ەركەوتن بۆ یەكێتی نووس���ەران ،گفتوگۆ لە
بارەی هەندێ مەس���ەلەی تایبەت و هاوبەش���ی
نێوان رۆژنامەنووسان و نووسەران و ئەدیبان
كرا ،بە تایبەتی ئەوانەی كە لە ناوچە دابڕاوەكانی
كوردستان نیشتەجێن.
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راپۆرتی گشتی ئەنجوومەنی سەندیكا
بۆ كۆنگرەی گشتی سێیەم
پێشەكی
پاش تەواوبوونی كۆنگرەی گشتی دووەمی سەندیكا ،كە لە نێوان -27
 ،2007/12/29ل���ە هەولێ���ری پایتەختی هەرێمی كوردس���تان بەڕێوەچوو،
ك���ە ( )355رۆژنامەنووس لە رێگەی پرۆس���ەی هەڵبژاردن���ی نوێنەرانەوە
بوون���ە ئەن���دام تیایدا ،كۆنگرە چەند بڕیار و راس���پاردەیەكی پەس���ند كرد،
كە بوونە بەرنامەی كاری ئەنجوومەنی س���ەندیكا لە نێوان دوو كۆنگرەدا،
ل���ە  2008/1/1تاكو  ،2011/1/1ئەوەبوو ئەنجوومەنی س���ەندیكاش لە ژێر
رۆش���نایی ئەو بڕیار و راس���پاردانە و كۆبوون���ەوە مانگانەییەكانی خۆیدا،
ب���ە پێی بەرنامەیەك���ی داڕێژراو ،كەوتە هەوڵ���ی پیادەكردنی بڕیارەكان بە
جۆرێك كە رۆژانە لە دوو دەوامی بەیانی و ئێوارەدا زیاتر لە ( )7سەعات
بارەگای ئەنجوومەن وااڵ بووە بۆ راپەڕاندنی ئیش و كارەكان ،كە دەتوانین
بڵێین تاكە س���ەندیكا و رێكخراو بووە لە كوردستان ،كە بەم شێوەیە ئیش
و كارەكانی راپەڕاندووە ،بە درێژایی ئەو ماوەیە ،بەدواداچوونی بەردەوام
بۆ ئیش و كاری لق ونوس���ینگە و لیژنەكانی س���ەندیكا ك���راوە ،كە بریتین
لە ( )6لق( :س���لێمانی ،هەولێر ،كەركووك ،دهۆك ،موسڵ ،بەغدا) ،هەروەها
هەر ( )3نووس���ینگەی (گەرمیان و س���ۆران و خانەقین) و هەردوو لیژنەی
(چاودێ���ری و بەرزەفت) و لیژنەكانی دیك���ەش كە لە الیەن ئەنجوومەنەوە
پێكهێنراون ،كە بریتین لە (لیژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی
رۆژنامەنووسان ،لیژنەی رۆژنامەنووسانی وەرزشی ،لیژنەی پشتیوانی لە
رۆژنامەنووسانی مێینە) و سكرتێری پەیوەندییەكانی دەرەوە...
ئەمە س���ەرەڕای كاروباری رۆژانەی رۆژنامەنووسان و نوێكردنەوەی
ناسنامە و تۆماركردن و متمانەپێدانی رۆژنامە و گۆڤارەكان بە پێی مادەی
()3ی یاسای رۆژنامەگەری لە كوردستان .هەروەها بەدواداچوونی كێشە و
گرفتی رۆژنامەنووسان لە دامودەزگاكانی حكوومەتی هەرێمی كوردستان
و پێش���وازی ل���ە نوێنەرانی رێكخ���راوە بیانییەكان و ش���اندە پەرلەمانی و
رۆشنبیریە جیاجیاكان..
سەبارەت بە بڕیارەكان و راسپاردەكانی كۆنگرەی پێشوو و چۆنیەتی
جێبەجێكردنیان لەو ماوەیەدا ،ئەنجوومەنی سەندیكا بەم شێوەیە مامەڵەی
لەگەڵ ئەو بڕیار و راسپاردانەدا كردووە-:
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ەكەم/

بڕیارەكان
(( -1كۆنگ���رە ئەنجوومەنی نوێی س���ەندیكای
پابەن���د ك���رد ب���ە ئامادەكردن���ی راپۆرتێك لە
بارەی ئەو پێش���ێلكارییانەی ك���ە دەرحەق بە
رۆژنامەنووس���ان دەكرێ ،هەر ش���ەش مانگ
جارێك باڵودەكرێتەوە))
(( -2لیژنەی���ەك بە ناوی لیژنەی داكۆكیكردن
ل���ە ماف���ی رۆژنامەنووس���ان لە پ���اڵ هەردوو
لیژنەی چاودێری و بەرزەفتكردن لە یاس���ای
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان ژم���ارە ()4ی
ساڵی  1998زیاد بكرێت))
ب���ە مەبەس���تی جێبەجێكردن���ی ئ���ەم دوو
بڕی���ارە ،ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا ل���ە یەك���ەم
كۆبوونەوەی خۆیدا ،كە لە رۆژی 2008/1/15
ئەنجامی دا ،لیژنەیەكی فراوانی لە ( )6ئەندامی
ئەنجوومەنی س���ەندیكا و س���كرتێری لیژنەی
بەرزەف���ت پێكهێن���ا ،ب���ە مەبەس���تی چاودێری
كردنی رەوش���ی رۆژنامەگەری���ی لە هەرێمی
كوردستان و تۆماركردنی ئەو پێشێلكارییانەی
كە بەرامبەر ئازادی رۆژنامەنووسی دەكرێت
و ئامادەكردن���ی راپۆرتێك���ی ش���ەش مانگ���ی
لەوبارەی���ەوە و باڵوكردن���ەوەی ب���ە هەردوو
زمانی (كوردی و عەرەبی) ..لیژنەكەش بریتی
بوون لە:
 -1زیرەك كەمال /سكرتێری لیژنە.
 -2ئەنوەر حوسێن /ئەندامی لیژنە.
 -3بەهجەت هروری /ئەندامی لیژنە.
 -4شوان داوودی /ئەندامی لیژنە.
 -5جەمال حوسێن /ئەندامی لێژنە.
 -6شوان هەورامی /ئەندامی لیژنە.
 -7ئاكۆ محەمەد /ئەندامی لیژنە.
ل���ە راگەیەنراوێك���دا ،كە لە هەم���ان رۆژدا
ئەنجوومەنی س���ەندیكا باڵوی كردەوە ،داوای
لە س���ەرجەم رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
كرد ،كە لە كاتی روودانی هەر پێشێلكارییەك،
ل���ە چوارچێ���وەی كاری رۆژنامەنووس���یدا
پەیوەندی بە لیژنەی داكۆكییەوە بكەن.

پاش���تر ك���ە (زی���رەك كەم���ال) پۆس���تی
راوێ���ژكاری ل���ە ئەنجوومەن���ی وەزی���ران
وەرگرت ،ئەنجوومەنی س���ەندیكا بەگونجاوی
زان���ی یەكێك���ی دیك���ە ل���ە ئەندامان���ی لێژنەی
داكۆك���ی ببێتە س���كرتێری لێژنەك���ە لەجێگای
ئەو ،ئەوەبوو پاش گفتوگۆ لەسەر ئەو بابەتە،
لە  2009/11/3ئەنجوومەنی سەندیكا (ئەنوەر
حوسێن)ی بەس���كرتێری لێژنەكە دەستنیشان
كرد.
لیژنەك���ە لەب���ەر رۆش���نایی بڕیارەكان���ی
ئەنجوومەن ،بەوپەڕی بێالیەنی و پیش���ەییانە،
هەم���وو ش���ەش مانگێ���ك ،راپۆرتەك���ەی
ئام���ادە دەك���رد و ئەنجوومەنی س���ەندیكاش
ل���ە كۆبوون���ەوەی مانگان���ەی خۆی���دا پ���اش
تاوت���وێ كردن���ی وردی راپۆرتەك���ە ،بڕیاری
باڵوكردنەوەی دەدا.
لە نێوان هەردوو كۆنگرەی گشتی دووەم
و سێیەمدا ،لیژنەی داكۆكی ( )6راپۆرتی خۆی
ئامادە و باڵوكردۆتەوە ،كە تا ئاس���تێكی باش
جێی بایەخ و متمانەی رای گشتی و رێكخراوە
نێودەوڵەتییەكان بووە و زۆر جار س���وودیان
لێ وەرگرتووە و ئاماژەیان پێداوە.
جێ���ی وەبیرهێنانەوەی���ە ،ك���ە لیژن���ەی
داكۆكی بەدەم س���ەرجەم س���كااڵ و كێش���ەی
رۆژنامەنووسانەوە چووە ،تەنانەت ئەوانەش
كە ئەندامی سەندیكا نەبوون.
جێ���ی ئام���اژە پێدانە ،كە بەڕێز س���ەرۆكی
هەرێم���ی كوردس���تان لە رێگ���ەی راوێژكاری
یاس���ایی خۆیەوە ،پ���اش دەرچوونی راپۆرتی
چوارەم���ی لیژن���ەی داكۆك���ی ،پەیوەن���دی بە
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكاوە ك���رد و ئەوی���ش
بەشداری بەشێكی كۆبوونەوەیەكی مانگانەی
ئەنجوومەنی س���ەندیكای كرد ،بە مەبەس���تی
هەندێ روونكردنەوە و هەڵوێس���تی سەرۆكی
هەرێم لە رێزگرتن و جێبەجێكردنی یاسا ،لەسەر
راس���پاردەی بەڕێزیان ،راوێژكاری یاس���ایی
س���ەرۆكی هەرێم و نەقیبی رۆژنامەنووس���ان
كۆبوونەوەیەك���ی تایبەتیی���ان لەگەڵ وەزیری
ناوخ���ۆ ئەنجام دا و تیای���دا بڕیاری پێكهێنانی
لیژنەیەكی تایبەتیان دا ،كە نوێنەری سەندیكا
تیایدا ئەندام بێت ،بە مەبەستی بەدواداچوونی
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تێكڕای ئەو پێشێلكارییانەی كە لە راپۆرتەكەدا
هاتووە.
ئەوەبوو پاش پێكهێنانی ،لیژنەكە سەردانی
ئەو دەڤەرانەی كرد ،كە پێشێلكاری تێدا كراوە
بەرامب���ەر رۆژنامەنووس���ان و ب���ە راپۆرتێك
وەزیری ناوخۆی لێ ئاگادار كردووە.
بەاڵم ئەوەی جێی نیگەرانییە ،تاكو ئێس���تا
ب���ە فەرمی وەزارەت���ی ناوخ���ۆ ،ئەنجوومەنی
سەندیكای لە دەرەنجامی ئەو راپۆرتە ئاگادار
نەكردۆتەوە.

ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا راس���تەوخۆ ب���ە
نووس���راوی رەس���می داواكاری هەن���دێ
رۆژنامەنووس كە پێویس���تییان ب���ە یارمەتی
زیات���ر هەب���ووە و ل���ە س���ەرووی توان���ای
س���ەندیكاوە بووە ،پێشكەشی س���ەرۆكایەتی
ئەنجوومەنی وەزیران���ی حكوومەتی هەرێمی
كوردستان كردووە و ئەوانیش بە سوپاسەوە
داواكانیانی جێبەجێكردووە.
لێرەدا بە پێویستی دەزانین كە ئاماژە بەم
دوو خاڵەی خوارەوەش بكەین:

(تێبین���ی -:دەق���ی ه���ەر ش���ەش راپۆرتەكەی
لیژنەی داكۆكی بە زمانی كوردی و عەرەبی،
پێك���ەوە لەكتێبێك���دا چاپكراوە و لە دۆس���یەی
تایبەتی ئەندامانی كۆنگرە دانراوە)

أ /یارمەتیدان���ی خانەوادەی رۆژنامەنووس���ە
شەهیدەكان لە بۆنە جیاجیاكاندا.
ب /یارمەتیدانی رۆژنامەنووسانی خانەنشین
بە ه���ۆی كەمی مووچەكەیان���ەوە لە الیەك و
بە ه���ۆی تەواوبوون���ی بووجەی س���ندوق لە
ناوەڕاستی ساڵی 2010دا ،لە الیەكی دیكەوە.

(( -3درێژەدان بە یارمەتیدانی رۆژنامەنووسان
لە كاتی نەخۆش���ی و لێقەومان و تووشهاتنی
كارەساتدا بە گوێرەی توانای سەندیكا))
سەندیكا وەكو نەریتێكی هەمیشەیی خۆی
ل���ە كات���ی دامەزراندنییەوە و ب���ە بەردەوامی
یارمەت���ی رۆژنامەنووس���انی داوە ،ب���ە پێ���ی
توانای ماددی خۆی.
ل���ەم خوولەش���دا لەب���ەر رۆش���نایی ئ���ەم
بڕیارەدا ئەنجوومەنی سەندیكا لە ماوەی سێ
ساڵی رابردوودا ،بە پێی ئەو داواكارییانەی كە
پێی گەیشتووە ،چ لە رێگەی لق و نوسینگە و
لیژنەكانەوە ،یان راس���تەوخۆ لە الیەن خودی
رۆژنامەنووس���انەوە ،درێغ���ی نەك���ردووە لە
یارمەتیدانی ماددی ئەو رۆژنامەنووس���انە ،لە
كاتی نەخۆشی و پێویستیدا.
ت���ا  2010/12/31ب���ە پێ���ی ئ���ەو لیس���ت و
دەرخس���تەی كە لە راپۆرت���ی داراییدا هاتووە
و پێش���كەش ب���ە كۆنگ���رە ك���راوە)472( ،
رۆژنامەن���ووس ل���ەم بڕی���ارە س���وودمەند
بوون���ە و ب���ڕی یارمەتییەكانی���ش گەیش���تۆتە
( )158.101.500ملیۆن دینار ،ئەمە سەرەڕای
ئ���ەو ب���ڕە یارمەتیانەی ك���ە بە جیا ل���ە الیەن
لق و نووس���ینگە و لیژنەكانی س���ەندیكاوە بە
رۆژنامەنووسان دراوە.
جێ���ی ئاماژەپێدانیش���ە ،چەندی���ن ج���ار

258

ژمارە  24-23زستانی 2011

(( -4كردن���ەوەی لق���ی هەولێ���ر پاش دەس���ت
بەكاربوونی ئەنجوومەنی نوێ))
پ���اش تەواوبوون���ی كۆنفرانس���ی لقەكانی
دیكەی س���ەندیكا (موس���ڵ ،س���لێمانی ،دهۆك،
كەرك���ووك) ،ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا بە پێی
ئەو پالن���ەی كە دایڕش���تبوو ب���ۆ ئەنجامدانی
كۆنفرانس���ی دامەزراندن���ی لق���ی هەولێ���ری
س���ەندیكا ،كە تاكو ئەو كاتە ئیش و كارەكانی
ئەندامان���ی س���ەندیكا لە س���نووری پارێزگای
هەولێ���ر ل���ە الی���ەن ئەنجوومەن���ەوە جێبەجێ
دەكرا .رۆژی  2008/6/22لە هۆڵی سەنتەری
رۆشنبیری زانكۆی سەالحەدین بە بەشداری
( )189ئەندام بە نوێنەرایەتی رۆژنامەنووسانی
ئەندام���ی س���ەندیكا ل���ە س���نووری پارێزگای
هەولێر كۆنفرانس���ی دامەزراندنی لقی هەولێر
لە نێوان دوو دانیشتندا بەڕێوەچوو.
لە كۆتایی دانیش���تنی دووەمدا پرۆس���ەی
هەڵبژاردن���ی لیژن���ەی ل���ق ب���ە سەرپەرش���تی
دادوەر (گەیالن خالید مستەفا) و ئامادەبوونی
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا بەڕێوەچوو ،كە تێیدا
بە شێوازی لیس���ت پرۆسەكە جێبەجێ كرا و
(لیستی چەس���پاندنی ئازادی رۆژنامەنووسی
لە كوردس���تان) لەبەر نەبوونی لیستی ركابەر
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بە كۆی دەنگ متمانەی پێدرا.
جێ���ی وەبیرهێنانەوەی���ە ئێ���وارەی رۆژی
 2008/6/23ب���ە ئامادەبوون���ی (س���كرتێری
سەندیكا و ژمارەیەك لە ئەندامانی ئەنجوومەنی
سەندیكا و سكرتێر و ئەندامانی لقی هەولێر)،
نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستان بارەگای
لقی هەولێری سەندیكای كردەوە.
(( -5هەوڵ���دان ب���ۆ كردن���ەوەی خوول���ی
راهێن���ان بۆ رۆژنامەنووس���ان بە مەبەس���تی
پێشخستنی ئاستی پیشەییان بە پێی توانا))
هەرچەندە لە بنەڕەتدا ئەركی پێگەیاندن و
پەرەپێدانی توانای پیشەیی رۆژنامەنووسان لە
ئەستۆی دەزگاكانی راگەیاندن دایە و دەكرێ
س���ەندیكا هاوكاری پێویست پێشكەش بكات،
بەاڵم لەگەڵ ئەوەش���دا ئەنجوومەنی سەندیكا
و لق و نووس���ینگە و لیژنەكانی س���ەندیكا بە
پێ���ی توانا و بۆ گونجان لەو بوارەدا درێغییان
نەكردووە.
گرنگترین ئەو خوالنەش كە بە سەرپەرشتی
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا كراونەت���ەوە ،ئەمانە
بوون:
* رۆژان���ی  24و  2008/2/25ب���ە بەش���داری
( )32رۆژنامەن���ووس یەكەمی���ن خوول���ی
رۆژنامەنووس���ی ب���ۆ رۆژنامەنووس���انی
وەرزش���ی لە ش���اری هەولێر كراییەوە ،كە لە
الیەن لیژنەی رۆژنامەنووسانی وەرزشییەوە
رێكخرابوو.
* رۆژی  2008/8/27ل���ە هۆڵی ئەنجوومەنی
س���ەندیكا بەڕێوەبەری س���ەنتەری سەالمەتی
پیش���ەیی ل���ە س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان
خوولێكی پیش���ەیی یەك رۆژی بۆ ژمارەیەك
ل���ە رۆژنامەنووس���انی مێین���ە ئەنج���ام دا ،كە
ناوەرۆكی كۆڕەكە بریتی بوو لە (گرتنەبەری
هەم���وو ئ���ەو هەنگاوان���ەی ك���ە پێویس���تە
رۆژنامەنووس���ان ل���ە كات���ی ئەنجامدان���ی
كارەكانی���ان بیگرنەب���ەر بۆ س���ەالمەتی گیانی
خۆیان و هاوكارانیان).

* رۆژان���ی  2008/7/31-27س���ەندیكای
رۆژژنامەنووسانی كوردس���تان بە هاوكاری
وەزارەت���ی رۆش���نبیری ،خیوەتگایەك���ی ب���ۆ
( )60رۆژنامەن���ووس و راگەیان���دكار ل���ە
س���ەیرانگای كەمپی خ���وار ل���ە دەربەندیخان
كردەوە ،كە رۆژنامەنووس���ەكان لەس���ەرجەم
ل���ق و نووس���ینگەكانی س���ەندیكاوە هاتبوون،
تێی���دا گفتوگ���ۆ ل���ە ب���ارەی ئاس���ۆكانی كاری
رۆژنامەنووس���ی ل���ە هەرێمی كوردس���تان و
هەلومەرجەكانی ئێس���تای كرا ،بە بەش���داری
نەقی���ب و جێگ���ری نەقی���ب و ژماری���ەك ل���ە
ئەندامانی ئەنجوومەنی سەندیكا.
* رۆژی  2008/9/7نەقیبی رۆژنامەنووس���ان
بابەتێكی ب���ە ناونیش���انی (پەرەپێدانی توانای
پیشەیی رۆژنامەنووسانی ئافرەت) لە دهۆك
پێشكەش���كرد ،ل���ەو خوولەدا ك���ە رێكخراوی
(نۆژی���ن) بە ه���اوكاری رێكخ���راوی ()RRT
كردبووی���ەوە ( )30رۆژنامەنووس���ی مێین���ە
بەشدارییان تێدا كرد.
* لە نێوان  10/18تاكو  2008/11/3بە بەشداری
( )30رۆژنامەنووس���ی الوی (ك���وڕ و كچ) لە
س���ەنتەری الوانی میدیا ل���ە هەولێر خوولێك
لە الیەن س���ەنتەری ناوب���راوەوە بە هاوكاری
ئەنجوومەنی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان بەڕێوەچ���وو ،كە تایب���ەت بوو بە
پەرەپێدانی توانای پیش���ەیی رۆژنامەنووسان
و چەندی���ن بابەت���ی جۆراوج���ۆری پیش���ەیی
لەخۆگرتبوو.
* رۆژی  18و  2009/3/19لیژن���ەی
رۆژنامەنووس���انی وەرزش���ی خوولێك���ی بۆ
ئامادەكردن���ی (معل���ق)ی وەرزش���ی لە هۆڵی
س���ەندیكا ك���ردەوە ،ك���ە ( )30رۆژنامەنووس
بەشداربوون تێیدا.
* لە رۆژانی  15و  ،2009/12/16ئەنجوومەنی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستان بە
هاوكاری و بەشداری فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی
رۆژنامەنووس���ان وۆركش���ۆپێكی فراونی بۆ
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بەرپرس���ە بااڵكان���ی بواری رۆژنامەنووس���ی
ساز كرد ،كە تیایدا دوو پسپۆری بواری كاری
رۆژنامەگەری ،كە ئەوانیش (ئوفا ویستبەریك
لە دانیمارك) و (ی���ۆزۆن ئۆكیف لە بەریتانیا)
كە هەردووكیان دوو ش���ارەزای فیدراسیۆنی
نێودەوڵەتی رۆژنامەنووس���انن ،دوو بابەتیان
لە ب���ارەی (دەستپێش���خەریی رۆژنامەگەریی
ئەخالقی و دانوستانی بە كۆمەڵ و گرێبەستی
نێ���وان رۆژنامەنووس���ان و دەزگاكان���ی
راگەیان���دن) پێش���كەش ك���رد ،ك���ە زانی���اری
بەسوودیان تێدابوو بۆ بەشداربووان.
* رۆژی  2010/4/10خوول���ی (پەرەپێدان���ی
ئاس���تی رۆژنامەنووس���ان) ب���ۆ ژمارەیەك لە
رۆژنامەنووسانی وەرزشی لە هۆڵی سەنتەری
ئ���ااڵ ل���ە هەولێ���ر بەڕێوەچ���وو ،ك���ە لیژن���ەی
رۆژنامەنووس���انی وەرزش���ی ب���ە ه���اوكاری
(یەكێت���ی ناوەن���دی تۆپ���ی پێی كوردس���تان)
سازی كردبوو.
* رۆژی  2010/10/20لیژن���ەی پش���تیوانی
لە رۆژنامەنووس���انی مێین���ە ،خوولێكی لەژێر
ناوونیش���انی (پەرەپێدانی توانا پیش���ەییەكانی
رۆژنامەنووس���انی مێینە) بۆ ماوەی دوو رۆژ
لە هۆڵی ئوتێل سیاكۆ لە هەولێر ئەنجام دا ،كە
تیایدا چەندین بابەت و محازەرە پێشكەش كرا
و زیاتر لە ( )30رۆژنامەنووس بەش���دارییان
تێداكرد.
(( -6پێكهاتن���ی لیژنەی���ەك ل���ە ئەندامان���ی
كۆنگرە و خەڵكانی پس���پۆر بۆ بەدواداچوونی
هەمواركردن���ی یاس���ای رۆژنامەگەری���ی ل���ە
كوردستان ،بە جۆرێك كە لەگەڵ پێشنیازەكانی
كۆنگرە و پ���رۆژە بنەڕەتییەكەی س���ەندیكای
رۆژنامەنووساندا بگونجێت)).
ب���ە مەبەس���تی جێبەجێكردن���ی ئ���ەم بڕی���ارە
گرنگە:
* ئەنجوومەن���ی نوێی س���ەندیكا ل���ە یەكەمین
كۆبوون���ەوەی خۆی���دا ل���ە پ���اش كۆنگ���رە لە
 ،2008/1/15یاداش���تێكی ئام���ادە ك���رد و
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پێشكەش���ی پەرلەمان���ی كوردس���تانی كرد لە
ب���ارەی هەمواركردنی هەندێ بڕگە و ماددەی
یاساكە لەبەر رۆش���نایی بڕیاری كۆنگرە ،كە
ئەوی���ش بە پێی دەق���ی راپۆرتەك���ەی لیژنەی
هەمواركردنی یاسای ناوبراو ئامادە كرابوو.
* رۆژی  2008/2/9ل���ە ب���ارەگای مەكتەب���ی
راگەیاندن���ی حیزب���ی ش���یوعی كوردس���تان،
كۆبوونەوەیەك���ی ف���راوان ب���ە بەش���داری
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا و ژماریەكی بەرچاو
لە نوێنەری رۆژنامە و كەناڵەكانی راگەیاندن
ئەنجام درا ،لە كۆبوونەوەكەدا دوا س���ەرنج و
پێشنیارەكان وەرگیران و پاشان ئەنجوومەنی
س���ەندیكا یاداش���تێكی بە نووس���راوی ژمارە
( )53لە  2008/2/11پێش���كەش بە پەرلەمانی
كوردستان كرد.
* ب���ە مەبەس���تی كۆكردنەوەی پاڵپش���تی بۆ
یاداشتەكەی سەندیكا ،كە پێشكەشی پەرلەمانی
كوردستانی كردبوو ،ئەنجوومەنی سەندیكا بە
پێی پالنێك لە نێوان شوبات و ئازاری 2008دا
س���ەردانی بارەگای مەكتەبی سیاس���ی الیەنە
سیاسییەكانی كوردستانی كرد ،كە فراكسیۆن
و ئەندامیان لە پەرلەمانی كوردس���تان هەبوو،
بەو ئومێ���دەی كە هەمووالیەكیان پش���تگیری
یاداشتەكەی سەندیكا بكەن.
* ئەنجوومەنی سەندیكا بە نووسراوی ژمارە
( )251لە رۆژی  2008/7/17یاداشتنامەیەكی
پێشكەش بە سەرۆكایەتی پەرلەمان و هەردوو
لیژنەی یاسایی و رۆش���نبیری پەرلەمان كرد
س���ەبارەت بەو دەنگۆیەی كە لە ئارادا بوو بە
تێكەڵكردنی پرۆژەكەی سەندیكا لەگەڵ پرۆژە
یاس���ایەكی دیك���ەدا بە ن���اوی پرۆژە یاس���ای
راگەیاندن ،تیایدا نارەزایی سەندیكای دەربڕی
بەرامبەر هەموو جۆرە تێكەڵكردنێك.
* رۆژی  2008/9/21ئەنجوومەنی س���ەندیكا
جارێك���ی دیك���ە یاداش���تێكی ئاراس���تەی
س���ەرۆكایەتی پەرلەم���ان و ه���ەردوو لیژنەی
یاس���ایی و رۆش���نبیری كرد ،تیای���دا جەختی
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لەس���ەر پێش���نیاز و س���ەرنجەكانی پێشووی
كردەوە.
* ئێوارەی  2008/9/21ئەنجوومەنی سەندیكا
كۆنگرەیەك���ی رۆژنامەنووس���ی لە ب���ارەگای
خ���ۆی لە هەولێر بۆ رۆژنامەنووس���ان س���از
كرد ،بە مەبەستی روونكردنەوەی هەڵوێستی
س���ەندیكا ل���ە س���ەروبەندی گفتوگ���ۆ كردنی
كۆتایی پەرلەمانی كوردس���تان لەسەر یاسای
ناوبراو.
* رۆژی  2008/9/22پەرلەمانی كوردس���تان
پ���اش گفتوگۆك���ردن و تاوت���وێ كردنێك���ی
تێرتەس���ەلی پرۆژەی یاس���اكە ب���ە زۆرینەی
هەرەزۆری دەنگ یاس���ای ژمارە ( )35س���اڵی
()2007ی پاش هەمواركردن پەسند كرد.
ب���ەم بۆنەی���ەوە رۆژی دوات���ر2008/9/23 ،
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا بەیاننامەیەك���ی
دەركرد ،تیایدا س���ەرەڕای هەڵس���ەنگاندنێكی
پۆزەتێڤان���ەی یاس���اكە و وەس���فكردنی وەك
دەستكەوتێكی نیشتمانی و مێژوویی ،ئەویش
ب���ە الدانی ئەو بڕگە و خااڵنەی كە پێش���ووتر
ببووە جێگای نیگەرانی و ناڕەزایی س���ەندیكا
و رۆژنامەنووسان.
هەر لە بەیاننامەكەدا ئەنجوومەنی سەندیكا
ئام���اژەی بە زۆری بڕی ئەو پ���ارە (غرامە)یە
كردووەكە لە یاساكەدا دانراوە ،چونكە لەگەڵ
ئاس���تی گوزەران و بژێوی رۆژنامەنووساندا
ناگونجێ���ت ،ك���ە دەكرێت لە داهات���وودا كاری
جی���ددی ل���ە پێن���او هەمواركردن���ی ئ���ەو دوو
بڕگەیەشدا بكرێت.
(( -7ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا لیژنەی���ەك
پێكبهێنێ���ت بۆ بەدواداچوون و داڕش���تنەوەی
ئ���ەو بڕگ���ە و ماددە پێویس���تانەی لە یاس���ای
هەموارك���راوی ژمارە ()4ی س���اڵی ()1998ی
سەندیكادا هاتووە))
لەبەر رۆشنایی ئەم بڕیارەدا ،ئەنجوومەنی
سەندیكا لیژنەیەكی پێكهێنا بۆ پێداچوونەوەی
یاسای س���ەندیكای هەمواركراو بە مەبەستی

ئامادەكردنی پرۆژەیەك بۆ هەمواركردنی ئەو
م���اددە و بڕگان���ەی كە لە كۆنگرەدا پێش���نیاز
كراب���وون .لیژنەكە لە ماوەی چەند مانگێكدا و
لە چەند دانیش���تنێكدا كە ژمارەیەك پسپۆری
یاس���ایی و رۆژنامەن���ووس بەش���دارییان
تێ���دا ك���رد ،پرۆژەیەكی گەاڵڵە ك���رد و رۆژی
 2008/10/20ب���ە نووس���راوی ژم���ارە()411
پێشكەشی پەرلەمانی كوردستانی كرد.
پاش���تر بۆ جاری دووەم ،بە نووس���راوی
( )437لە  2008/11/5ئەنجوومەنی س���ەندیكا
پرۆژەك���ەی دای���ەوە پەرلەمان���ی كوردس���تان
و داوای ك���رد ك���ە كاری لەس���ەر ب���كات ب���ۆ
هەمواركردنی.
بۆ جاری س���ێیەم ئەنجوومەنی س���ەندیكا
بە نووس���راوی ژمارە ( )1635لە 2010/9/14
هەم���ان دۆس���یەی پێشكەش���ی پەرلەمان���ی
كوردس���تان ك���رد و داوای ل���ە پەرلەمان كرد
كە پێش بەس���تنی كۆنگرەی س���ێیەم پرۆژەكە
بخات���ە بەرنام���ەی كاری خۆیەوە و هەمواری
ب���كات ،بەاڵم بە داخەوە ئەمجارەش تا ئێس���تا
بێ ئاكامە.
لێ���رەدا جارێكی دیكە ئ���ەو پرۆژەیە كە لە
الیەن ئەنجوومەنەوە هەندێ دەستكاری دیكە
كراوە ،دەخرێتە بەردەم ئەندامانی كۆنگرە بۆ
پەسندكردنی.
(( -8كۆنگ���رە پەیماننام���ەی ش���ەڕەفی
فیدراس���یۆنی نێودەوڵەتی رۆژنامەنووس���ان،
وەك بەڵگەنامەی���ەك پەس���ند دەكات و پابەند
بوون���ی خ���ۆی ب���ەو پەیماننامەی���ە دووپ���ات
دەكاتەوە))
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا كات���ی خ���ۆی
دەق���ی بەڵێننام���ەی ش���ەرەفی فیدراس���یۆنی
نێودەوڵەت���ی رۆژنامەنووس���انی لەگەڵ دەقی
پرۆژەی یاس���ای رۆژنامەگەری پێشكەش بە
پەرلەمانی كوردس���تان ك���رد ،پەرلەمانیش لە
كاتی پەسندكردنی یاسای رۆژنامەگەرییدا بە
پێویس���تیزانی بە مەبەستی زیاتر گرنگیدان بە
یاساكە و دەوڵەمەندكردنی ،بەڵێننامەكەی كردە
پاشكۆی یاسای ژمارە ()35ی رۆژنامەگەری
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لە كوردستان و لە هەردوو ماددەی ( )2و ()9
دا ئاماژەی پێداوە.
جێ���ی ئاماژەپێدان���ە ك���ە ئەنجوومەن���ی
سەندیكا لەبەر رۆشنایی بەڵێننامەی شەڕەفی
فیدراس���یۆنی نێودەوڵەت���ی رۆژنامەنووس���ان
( )IFJو خوێندن���ی واقع���ی ئەم���ڕۆی
رۆژنامەگەری���ی ل���ە هەرێمی كەوردس���تاندا،
پرۆژەی بەڵیننامەیەكی شەرەفی كوردستانی
ئام���ادە كردووە ب���ۆ ئەوەی ل���ەم كۆنگرەیەدا
تاوت���وێ بكرێ و بڕیاری لەس���ەر بدرێت ،بۆ
ئەوەی لە كاتی پەسند كردنیدا ببێتە بنەمایەك
ب���ۆ هەم���وو ئەندامێك���ی س���ەندیكا ،ك���ە ل���ەو
چوارچێوەیەدا كاری رۆژنامەگەریی بكات.
(( -9گرنگیدانی زیاتر بە بواری رۆژنامەگەریی
وەرزشی و چاوخشاندنەوە بە ناو و پێكهاتەی
(كۆمەڵەی رۆژنامەنووسانی وەرزشی) لەبەر
رۆشنایی یاسای سەندیكادا))
بۆ جێبەجێكردن���ی ئەم بڕیارەی كۆنگرەی
پێش���وو ،پاش چەند دی���دار و كۆبوونەوەیەك
لەگەڵ كۆمەڵەی رۆژنامەنووسانی وەرزشی،
بە مەبەس���تی تاوتوێ كردنی ناو و پێكهاتەی
كۆمەڵەك���ە ،رۆژی  2008/7/24ئەنجوومەن���ی
س���ەندیكا دوا كۆبوون���ەوەی لەگەڵ كۆمەڵەی
رۆژنامەنووس���انی وەرزش���یدا ئەنجام دا ،بە
مەبەس���تی هەڵسەنگاندنی كار و چااڵكییەكانی
و دانان���ی بەرنام���ەی كاری داهات���ووی و خۆ
ئامادەك���ردن بۆ ئەنجامدانی كۆنفرانس���ێك بۆ
رۆژنامەنووسانی وەرزشی ،لە كۆبوونەوەكەدا
بڕیار و راس���پاردەی پێویس���ت ب���ەو ئامانجە
وەرگیرا.
ئەوەبوو رۆژی  ،2008/11/5ئەنجوومەنی
سەندیكا كۆنفرانس���ێكی بۆ رۆژنامەنووسانی
وەرزش���ی ،ك���ە پاڵێ���وراوی س���ەرجەم دەزگا
رۆژنامەنووس���ییەكانی كوردس���تان ب���وون،
ئەنجام دا ،بۆ یەكخستنی ناو و دەستەواژەكانی
كۆمەڵەكە.
پ���اش گفتوگۆیەك���ی بابەتیان���ە و خس���تنە
رووی چەندین پێش���نیاز و س���ەرنج و پرۆژە،
ئەنجوومەنی سەندیكا هەر لەو كۆبوونەوەیەدا
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بڕیاری پێكهێنانی لیژنەیەكی دا بۆ سەرپەرشتی
ك���ردن و رێكخس���تنی رۆژنامەنووس���انی
وەرزش���ی لە كوردس���تان بە ن���اوی (لیژنەی
رۆژنامەنووسانی وەرزشی لە كوردستان) كە
جێی (كۆمەڵەی رۆژنامەنووس���انی وەرزشی)
پێشووی گرتەوە.
لیژنەكە پێكهات لە سكرتێر و ( )10ئەندام.
جێ���ی ئاماژەپێدان���ە كە لیژن���ەی ناوبراو بەبێ
هیچ گیروگرفتێك لە ماوەی ئەو دووس���اڵەی
تەمەنی���دا كار و چاالكییەكانی بە رێكوپێكی و
بە دەستە جەمعی ئەنجام داوە.
(( -10كۆنگرە س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردستان بە ماڵی سەرجەم رۆژنامەنووسانی
كوردس���تان دەزانێ���ت ب���ۆ داكۆكی ك���ردن لە
مافەكانیان))
لەبەر رۆشنایی ئەو بڕیارەدا ،ئەنجوومەنی
س���ەندیكا ل���ە رێگ���ەی ل���ق و نووس���ینگە و
لیژنەكانییەوە دەرگای وااڵ بووە بۆ سەرجەم
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ،تەنان���ەت
ئەوان���ەش ك���ە ئەندام���ی س���ەندیكا نەبوونە و
راپۆرتەكان���ی لیژن���ەی داكۆك���ی ل���ە ئ���ازادی
رۆژنامەنووس���ی و مافی رۆژنامەنووسان و
ئ���ەو كار و چاالكییان���ەی ك���ە ل���ە میانەی ئەم
راپۆرتەدا ئاماژەی پێكراوە و لە بەرژەوەندی
رۆژنامەنووس���ان ئەنج���ام دراوە ،باش���ترین
بەڵگەن لەسەر ئەو راستییە ،تەنیا ئەو بوارانە
نەبێ���ت كە بەپێی یاس���ا تایبەتن ب���ە ئەندامانی
سەندیكا.
دووەم/

راسپاردەكانی كۆنگرە
وەك���و الی هەم���ووان ئاش���كرایە ،ك���ە
راس���پاردە حوكم و هێزی بڕی���اری نییە ،بەو
مانای���ە كە بڕیارەكان دەبن���ە بەرنامەی كاری
ئەنجوومەنی سەندیكا و پێویستە ئەنجوومەن
پابەن���د (مل���زم) بێ���ت ب���ە جێبەجێكردنیانەوە،
چونكە لە س���نووری دەس���ەاڵتی ئەنجوومەن
تێپەڕ ناكات.
بەاڵم هەرچی راسپاردەكانە ،لەبەر ئەوەی
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كە جێبەج���ێ كردنی زۆربەی���ان لە دەرەوەی
توانا و دەس���ەاڵتی ئەنجوومەنی س���ەندیكایە
و دەب���ێ س���ەندیكا هەوڵی جێبەج���ێ كردنیان
بدات ل���ە رێگەی دامودەزگا پەیوەندیدارەكانی
دیكەوە.
ل���ەم روانگەیەوە ،لێ���رەدا تەنیا ئاماژە بەو
راس���پاردانە دەكەین ،كە سەندیكا توانیویەتی
لە نێوان ه���ەردوو كۆنگ���رەدا كاری بۆ بكات
و بە ه���اوكاری دەزگاكانی دیك���ە جێبەجێیان
بكات-:
 -1سەبارەت بە چارەنووسی رۆژنامەنووس
(محەم���ەد ئەش���كەنەیی) كە تا ئێس���تاش دیار
نییە ،پاش كۆنگرە بە چەندین جار شەخس���ی
نەقیبی رۆژنامەنووسان و سكرتێری پێشووی
لیژن���ەی داكۆكی (زیرەك كەمال) لە هەولێر و
س���لێمانی پەیوەندییان بە دەزگاكانی ئاسایش
و پۆلیس���ەوە ك���رد ،ب���ەاڵم بێ ئ���ەوەی بگەنە
هی���چ ئاكامێك ،چونكە هەموو ئ���ەو دەزگایانە
ب���ێ ئاگایی ت���ەواوی خۆیان لە چارەنووس���ی
ناوبراو دەربڕی.
 -2ل���ە بارەی كردن���ەوەی خول���ی تایبەت بە
هۆشیاری یاسایی بە مەبەستی شارەزابوونی
زیات���ر ل���ە یاس���ا و سروش���تی كاری
رۆژنامەنووسی لە كوردستان.
ل���ە نێ���وان ه���ەردوو كۆنگ���رەدا چەندی���ن
جار ك���ۆڕ و دیدار و س���یمیناری جۆراوجۆر
چ لە الی���ەن ئەنجوومەنی س���ەندیكاوە یان لە
الیەن لقەكانەوە س���ازكراوە ،كە فراوانترینیان
سیمیناری رۆژی  2009/4/18بوو لە هەولێر،
كە تێیدا بەرپرسانی بااڵی هەرسێ دەسەاڵتی
تەشریعی و تەنفیزی و دادوەری بەشدارییان
تێ���دا ك���رد و ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا ب���ە
تێروتەسەلی باسی كێشەكانی بەردەم جێبەجێ
كردنی یاس���ای رۆژنامەگ���ەری ژمارە ()35ی
ك���رد و داوای لە بەرپرس���ان كرد كە فەرمان
و رێنمایی پێویس���ت دەربكەن بۆ رێزگرتن لە
یاساكە و لە پیشەی رۆژنامەگەریی.
هەروەه���ا ب���ۆ چەن���د جارێ���ك ل���ە هۆڵ���ی
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا س���یمیناری دیك���ەی

هاوش���ێوەی ب���ۆ بەرپرس���انی ئاس���ایش و
پۆلی���س و دەزگای دادوەری ئەنج���ام دا،
كە تێی���دا گفتوگۆیەكی راش���كاوانە ل���ە نێوان
رۆژنامەنووس���ان و ئ���ەو بەرپرس���انەدا
بەڕێوەچ���وو ،ب���ەاڵم ئەوەی جێ���ی نیگەرانییە
ژمارەیەك���ی كەم لەو رۆژنامەنووس���انەی كە
بانگ كرابوون ،بەشدارییان تێداكرد.
(( -3س���ەندیكا ه���ەوڵ بدات ب���ە پێی توانا
ه���اوكاری چاپكردنی ئ���ەو كتێبان���ە بكات كە
تایبەتن بە كاری رۆژنامەگەرییەوە))
سەرەڕای سنوورداری بوودجەی سەندیكا
و هەروەها كردنەوەی لق و نووسینگەی نوێ
و پێكهێنان���ی چەند لیژنەیەكی تازە ،كە هەموو
ئەمانە پێویس���تیان بە بوودجەی مانگانە هەیە
ب���ۆ ب���ارەگا و كار و چاالكییەكانی���ان ،لەگەڵ
ئەوەش���دا س���ەندیكا توانیویەت���ی لەچاپدان���ی
هەن���دێ كتێ���ب و نامیلكە لە ئەس���تۆ بگرێت و
هاوكاری لەچاپدانی ژمارەیەكی دیكەش بكات
بەم شێوەیەی خوارەوە-:
أ /ئ���ەم كتێبانەی خوارەوە لەس���ەر بوودجەی
سەندیكا لەچاپدراون-:
 -1ئینس���كلۆپیدیای رۆژنامەگەری���ی كوردی
(بەرگی یەكەم) /جەمال خەزنەدار.
 -2الصحافة الكردیة للحزب الشیوعي العراقي/
د.سعدی المالح.
 -3س���ەرجەم بەرهەمەكانی جەبار جەباری/
ئامادەكردنی عەبدوڵاڵ زەنگەنە.
 -4ك���ورد و پێویس���تی دیپلۆماس���ی میدیایی/
مادیح ئەحمەدی.
ب /ه���اوكاری كردن���ی لەچاپدان���ی نامیلك���ەی
(الصحاف���ة العراقی���ة ف���ي ذاك���رة رواده���ا/
ئامادەكردنی تارق ابراهیم شریف).
سەرەڕای ئەو كتێب و نامیلكانە ،سەندیكا بۆ
جاری دووەم پاش ساغكردنەوە و رێكخستنی
(یاس���ای س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان-
هەمواركراو) سەرلەنوێ لە دووتوێی بەرگێكی
جوانتر بەهەرس���ێ زمانی (كوردی و عەرەبی
ژمارە  24-23زستانی 2011
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و ئینگلیزی) لە چاپی داوە.
هەروەه���ا (یاس���ای رۆژنامەگ���ەری ل���ە
كوردس���تان) ژمارە ()35ی س���اڵی 2007ی لە
بەرگێكی قەش���ەنگدا لە س���ێ بەرگی جیادا بە
(كوردی و عەرەبی و ئینگلیزی) لەچاپ دا.
(( -4ت���ا ئ���ەو كاتەی كە یاس���ای ژمارە ()4ی
س���اڵی ( )1998هەموار دەك���رێ ،هەوڵ بدرێ
نووسینگەی سەندیكا لەو دەڤەرانە بكرێتەوە،
كە ژمارەیەكی بەرچاوی رۆژنامەنووس���ان و
دەزگاكانی راگەیاندنی تێدایە))
ئەنجوومەنی سەندیكا پاش تاوتوێ كردنی
ئەم راسپاردەیە بە هەماهەنگی لەگەڵ لقەكاندا،
لە س���ێ قۆناغ���ی جی���اوازدا نووس���ینگەكانی
(گەرمیان و س���ۆران و خانەقین)ی كردەوە و
بوودجەی گونجاویشی بۆ دابین كردن.
هەروەه���ا ب���ۆ ئاس���انكردنی كاروب���اری
رۆژنامەنووس���ان ،لەو ش���ارانەی كە زیاتر لە
( )15رۆژنامەنووس���ی ئەندام���ی س���ەندیكای
تێدای���ە ،ئەنجوومەنی س���ەندیكا ب���ە هاوكاری
لق���ەكان و بە میكانیزمی هەڵب���ژاردن رێكخەر
(منس���ق)ی دان���اوە ،ئەوی���ش لەم ش���وێنانەی
خوارەوە-:
(شەقاڵوە ،كۆیە ،سەیدسادق ،رانیە ،ئاكرێ،
زاخۆ ،ئامێدی ،شەنگار ،چەمچەماڵ)
(( -5هەوڵدان بۆ دابینكردنی زەوی نیشتەجێ
بوون ب���ۆ ئەندامانی س���ەندیكا و هەوڵدان بۆ
چارەسەر كردنی كێشەی زەوی بۆئەندامانی
لقەكانی كەركووك و بەغدا و موسڵ))
ل���ە چوارچێوەی ه���ەوڵ و كۆشش���ەكانی
س���ەندیكادا ،س���ەرەڕای ئ���ەو لەمپ���ەر و
ئاس���تەنگانەی ك���ە ل���ە دابینكردن���ی زەوی
نیش���تەجێ بوون���دا هاتۆت���ەڕێ ،س���ەندیكا
توانیویەتی ل���ە كۆنگرەی گش���تی دووەمەوە،
ئەو ( )189پارچە زەویەی كە پێشتر لە ساڵی
()2005ەوە لە رێگەی ئەنجوومەنی سەندیكاوە
داواكاریان پێش���كەش كردب���وو و رەزامەندی
كابین���ەی پێنجەمی س���ەرۆكایەتی حكوومەتی
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هەرێم���ی كوردس���تانی پ���ێ وەرگیراب���وو،
دابی���ن ب���كات ،ك���ە رۆژنامەنووس���انی ناوچە
جیاجیاكانی كوردستان و لە دەزگا راگەیاندنە
جیاجیاكانی هەولێری لەخۆگۆتبوو ،ئەوە بوو
لە پرۆس���ەیەكی ئاش���كرادا ،ب���ە ئامادەبوونی
سەرۆكایەتی شارەوانی هەولێر و لقی هەولێری
س���ەندیكا و ژمارەیەك لە رۆژنامەنووس���ان،
ل���ە كۆنگرەیەك���ی رۆژنامەنووس���یدا رۆژی
 2010/3/18دابەشكران..
جێ���ی ئام���اژە پێدانە ك���ە ژمارەی���ەك لەو
رۆژنامەنووس���انە ،ل���ە ماوەی نێوان س���ااڵنی
( )2010-2005لە رێگەی دیكەوە س���وودمەند
بووبوون ،بۆیە بە لیستێك شارەوانی هەولێر
ئ���اگاداری ئەنجوومەن���ی س���ەندیكای ك���رد و
ئەنجوومەنی سەندیكاش لە رێگەی لیژنەیەكی
تایبەتەوە لە لیستی یەدەگی رۆژنامەنووسان،
كە پێش���تر بە نووس���راو داواكارییان هەبووە
و مەرجی پێویستیان تێدابووە ،جارێكی دیكە
بە نووسراوی رەسمی داوای لە سەرۆكایەتی
ئەنجوومەنی وەزیران كابینەی شەشەم كرد،
كە رەزامەندی بدات لەس���ەر دانانی ناوی ئەو
یەدەگانە لە ش���وێنی ناوی س���وودمەندەكان،
ئەوە بوو ئەوانیش رەزامەندیان لەسەری دا و
بە نووسراو ئاگاداری وەزارەتی شارەوانییان
كرد بۆ جێبەجێ كردنی.
ه���ەر ل���ە چوارچێ���وەی هەوڵەكان���ی
ئەنجوومەنی س���ەندیكا ب���ۆ دابینكردنی زەوی
ب���ۆ ئ���ەو رۆژنامەنووس���انەی ك���ە تا ئێس���تا
س���وودمەند نەبوون ،فۆرمێكی تایبەت بەسەر
لق و نووس���ینگەكانی س���ەندیكادا دابەشكرا و
تێكڕای ئەو ئەندامانەی كە سوودمەند نەبوون،
فۆرمەكەیان پڕ كردەوە و پاش ئەوەی هەموو
فۆرمەكان گەیشتنەوە ئەنجوومەنی سەندیكا،
كە ( )981فۆرم بوون ،بە نووس���راوی ژمارە
( )1565ل���ە  2010/8/3ل���ە دیدارێك���ی تایبەتدا
نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان پێشكەش���ی بەڕێز
س���ەرۆكی حكوومەت���ی هەرێمی كوردس���تان
كرد.
جێ���ی وەبیرهێنانەوەیە ،ك���ە جارێكی دیكە
و ل���ە دیداریك���ی دیك���ەدا رۆژی 2011/1/5
نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان ب���ە ئامادەبوون���ی
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جێگ���ری نەقی���ب هەم���ان داواكاری خس���تە
بەردەم سەرۆكی حكوومەتی كوردستان و بە
تایبەتیش پێداگری لەس���ەر دابینكردنی ()192
پارچە زەوی رۆژنامەنووس���انی سەر بە لقی
سلێمانی كرد.
س���ەبارەت بە رۆژنامەنووس���انی سەر بە
لقەكانی (كەركووك و موس���ڵ و بەغدا) وەك
هەموو ال ئاگادارن ،كە لەم قۆناغەدا لە توانای
سەندیكای رۆژنامەنووساندا نییە ،كە زەویان
ب���ۆ دابین ب���كات ،لەبەر هۆكاری سیاس���ی و
ئیداری.
(( -6هاندان و پش���تگیریكردنی رۆژنامەی
ئەهلی وەكو دیاردەیەكی شارستانی))
س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
لەب���ەر رۆش���نایی ئ���ەو دروش���مەی ك���ە ل���ە
س���ەرەتای دامەزراندنیەوە بەرزی كردۆتەوە،
هەروەه���ا لە روانگەی یاس���ای س���ەندیكاوە،
ب���ە هی���چ ش���ێوەیەك جی���اوازی ل���ە نێ���وان
رۆژنامەنووس���اندا نەكردووە ،لەسەر بنەمای
ئینتم���ا بۆدەزگاكان���ی راگەیان���دن بەڵك���و ب���ە
یەكسانی مامەڵەی لەگەڵ ئەندامانی سەندیكادا
كردووە و بەدەم داواكاری و كێش���ەكانیانەوە
چووە.
هەروەه���ا ل���ە ب���واری داكۆكی ك���ردن لە
ئازادی رۆژنامەنووس���یدا جی���اوازی لە نێوان
رۆژنامەنووسانی دەزگا حیزبی و ئەهلییەكاندا
نەك���ردووە ،بێگوم���ان راپۆرتەكان���ی لیژن���ەی
داكۆك���ی و بەدواداچوون���ی ئەنجوومەن���ی
س���ەندیكا ب���ۆ كێش���ەكانی رۆژنامەنووس���ان،
باش���ترین بەڵگەیە لەسەر ئەو قس���ەیە ،بەاڵم
ئ���ەوەی لێرەدا پێویس���تە بگوت���رێ ،هەندێ لە
رۆژنامەنووسان س���ەر بە دەزگا حیزبییەكان
و هەروەه���ا ئەهلییەكانی���ش ،دوورە پەرێ���ز
بوون لە س���ەندیكا و بەشداری چاالكییەكانی
س���ەندیكا ناك���ەن و بگ���رە ئام���ادە نەب���وون
هەندێ هەواڵ و ئاگاداری س���ەندیكاش كە لە
بەرژەوەندی رۆژنامەنووساندایە باڵوبكەنەوە.
تەنان���ەت هەندێكیان بە دێڕێكی���ش ئاماژەیان
ب���ە راپۆرتەكانی لیژن���ەی داكۆكی نەكردووە،

س���ەرەڕای بەس���ەركردنەوەی ب���ارەگای ئەو
دەزگایانە و بانگهێشتكردنیان بۆ بەشداری لە
هەندێ چاالكی.
(( -7یادكردنەوەی رۆژنامەگەریی كوردی
و س���ازكردنی ڤیستیڤاڵی سااڵنە لەو بۆنەیەدا
لە ئەس���تۆی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردستان بێت))
وەك نەریتێك���ی س���ااڵنە س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردس���تان یادكردنەوەی
رۆژی رۆژنامەگەری���ی ك���وردی ل���ە ئەس���تۆ
گرتووە و لە هەرسێ ساڵی پێشووی نێوان دوو
كۆنگرەدا ( 2008و  2009و  )2010س���ەندیكا
ئ���ەو یادەی بەرز راگرتووە و بە ش���ێوەیەكی
ف���راوان ڤیس���تڤاڵ و س���یمینار و چاالك���ی
جۆاوجۆری ساز كردووە .تێیدا چەندین نەقیب
و س���ەرۆكی ریێكخراوە رۆژنامەنووسییەكان
و رۆژنامەنووسی ناسراوی بیانی بانگهێشت
كراون ،لەوانە (جیمس دوهارتی)ی سەرۆكی
یەكێتی رۆژنامەنووسانی بەریتانیا و ئێرلەندا
و (رەجەب مەزروعی) سەرۆكی ئەنجوومەنی
س���نفی رۆژنامەنووس���انی ئێران و ماشاءالله
ش���مس الواعظين رۆژنامەنووس���ی ناسراوی
ریفۆرمخوازی ئێرانی و محەمەد حەسەن بەننا
بەڕێوەبەری نووس���ینی رۆژنام���ەی (االخبار)
ی میس���ری و (رەجائ���ی فاید)ی نووس���ەری
ناس���راوی میسری و ئەنجوومەنی سەندیكای
رۆژنامەنووس���انی عێ���راق و ژمارەی���ەك ل���ە
ئەكادیمی و رۆشنبیرانی عێراقی..
س���اڵی پار ل���ە چوارچێوەی ی���ادی ()112
ساڵەی رۆژنامەگەریی كوردیدا ئەنجوومەنی
س���ەندیكا ل���ە بەرنامەیەك���ی هەفتەییدا رۆژی
 2010/4/21ب���ە مەراس���یمێك لەب���ەردەم
دیواربەندی شەهیدان لە پاركی شەهید سامی
عەبدەلڕەحمان دەستی پێكرد ،دواتر ئەو یادە
رۆژی  2010/4/22ل���ە ئەش���كەوتی جاس���ەنە
ب���ە ئامادەبوون���ی (د.بەرهەم ئەحمەد س���اڵح)
س���ەرۆكی حكوومەت���ی هەرێمی كوردس���تان
بەرز راگی���را ،كە هەر ب���ە فەرمانی بەڕێزیان
و لەسەر داوای ئەنجوومەنی سەندیكا رێگای
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نێ���وان ش���ەقامی گش���تی س���لێمانی-دوكان
ب���ۆ ئەش���كەوتەكە رێكخ���را و قیرت���او كرا .لە
مەراسیمێكی شكۆداردا لەبەردەم ئەشكەوتەكە
ی���ادی ( )112س���اڵەی رۆژنامەگەریی كوردی
بەڕێوەچوو.
پاش���ان لە م���اوەی دوو رۆژدا لە هەولێر
چەند كۆڕ و س���یمینارێكی تایب���ەت بە بواری
رۆژنامەگەریی س���از كرا و رێز لە ژمارەیەك
لە میوانانی دەرەوە گیرا ،لە هەمان كاتدا و لە
چوارچێوەی هەم���ان بەرنامەدا ،ئەنجوومەنی
س���ەندیكا یارمەتی بەس���ەر رۆژنامەنووس���ە
خانەنشینەكاندا دابەشكرد.
دواڕۆژی ڤیستیڤاڵی ( )2010رۆژی  4/25لە
رواندز لە ماڵی (حوسێن حوزنی موكریانی) و
شوێنی دەرچوونی گۆڤاری (زاری كرمانجی)
و چاپخانەكەی كە لە حەلەبەوە هێنابووی ،بە
كردنەوەی پیش���انگایەكی فۆتۆگرافی دەستی
پێك���رد و پاش���ان بەش���داربووان ل���ە هۆڵ���ی
س���ەیرانگای پانك ل���ە رواندز س���یمینارێكیان
ساز كرد بۆ یادی (زاری كرمانجی و حوسێن
حوزن���ی) و چەن���د باس���ێك ل���ەو بارەی���ەوە
پێشكەش كران.
ش���ایانی گوتن���ە ه���ەر ل���ەو ش���وێنەدا
هەواڵ���ی بڕی���اری ئامادەك���ردن و چاپكردنی
ئینس���كلۆپیدیای رۆژنامەگەری���ی ك���وردی لە
الیەن ئەنجوومەنی س���ەندیكاوە راگەیەنرا ،كە
مامۆستا (جەمال خەزنەدار) ئامادەكردنەكەی
لە ئەستۆ گرتبوو.
لێ���رەدا پێویس���تە ئ���ەوەش بگوت���رێ ك���ە
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا بە ب���ڕی ( )35هەزار
دۆالر ئ���ەو خان���ووەی (حوس���ێن حوزن���ی
موكریانی) لە رواندز كڕی و لەسەر سەندیكا
تاپۆی كرد ،كە دواتر بە سوپاس���ەوە لە الیەن
بەرێ���ز (د.بەرهەم ئەحمەد س���اڵح) س���ەرۆكی
ئەنجوومەن���ی وەزی���ران ئ���ەو ب���ڕە پارەی���ە
گەڕێنرایەوە بۆ سەندیكا.
ب���ەو ئومێدەی كە ل���ە داهاتوویەكی نزیكدا
بتوانرێ���ت باڵەخانەیەك���ی ش���یاوی وەك
مۆزەخانەی���ەك لەس���ەر زەوی خانووەك���ە
دروس���ت بكرێ���ت ،وەك یادەوەریی���ەك ب���ۆ
(حوسێن حوزنی موكریانی) و (گۆڤاری زاری
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كرمانجی).
(( -8هەوڵ���دان ب���ۆ زیادكردنی بڕی مووچەی
خانەنش���ینی رۆژنامەنووسانی كوردستان ،بە
شێوەیەك كە لەگەڵ باری ژیان و گوزەرانیان
بگونجێت))
ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردس���تان ل���ە س���اڵی ()2005ەوە لە رێگەی
چەن���د یاداش���ت و نووس���راوێكەوە ب���ۆ
س���ەرۆكایەتی ئەنجوومەن���ی وەزیران ،داوای
زیادكردن���ی ئەو بڕە مووچەی���ەی كردووە و
تەنانەت لیژنەی هاوبەش���ی نێوان سەندیكا و
ئەنجوومەنی وەزیران و وەزارەتی داد پێكهات
بۆ ئەو مەس���ەلەیە ،بەاڵم بە داخەوە بێ ئاكام
بوو ،دوابەدوای كۆنگرەی گش���تی دووەمیش
بۆ جێبەجێكردنی ئەم راس���پاردەیەی كۆنگرە،
ئەنجوومەنی س���ەندیكا هەوڵەكان���ی درێژەی
هەبووە و تەنیا س���اڵی پار پاش س���ەرلەنوێ
ئامادەكردن���ی پرۆژەی���ەك ب���ۆ هەمواركردنی
یاس���ای خانەنش���ینی و زیادكردن���ی ب���ڕی
مووچەك���ە ،ل���ە ( )108ه���ەزار دین���ارەوە ب���ۆ
( )750ه���ەزار دینار دووجار بە نووس���راوی
رەسمی داواكەی پێش���كەش بە سەرۆكایەتی
ئەنجوومەنی وەزیران كرد.
دواجاریش لە س���ەرەتای مانگی كانوونی
دووەمدا لە دیدارێكی نەقیبی رۆژنامەنووسان
لەگەڵ بەڕێز د.بەرهەم سەرۆكی ئەنجوومەنی
وەزی���ران جارێك���ی دیكە داوای ل���ە بەڕێزیان
كرد ،كە رەزامەندی بدات لەس���ەر زیادكردنی
ب���ڕی مووچەكە و بە سوپاس���ەوە س���ەرۆكی
حكوومەتیش رەزامەن���دی دەربڕی و ئیمزای
لەسەر زیادكردنی بڕەكە كرد بۆ ( )500هەزار
دین���ار ،كە ئومێ���د وایە ل���ە ئایندەیەكی نزیكدا
جێبەجێ بكرێت.
(( -9هەوڵ���دان ب���ۆ زی���اد كردن���ی بوودجەی
س���ەندیكا ب���ە ش���ێوەیەك ك���ە لەگەڵ ئاس���تی
پێداویس���تی كارەكان���ی س���ەندیكا و پانتای���ی
چاالكییەكانیدا بێت))

راپۆرتی گشتی...

لە ئاكام���ی فراوانبوونی لق و نووس���ینگە
و لیژنەكان���ی س���ەندیكادا س���ەرەڕای كار و
چاالكییە جۆراوجۆرەكانی ،سەندیكا پێویستی
ب���ە بوودجەیەكی گونجاوتر هەبوو بۆ ئەوەی
بتوانێ���ت ئی���ش و كارەكان���ی بە ش���ێوەیەكی
ئاسانتر بەڕێوەببات.
بۆ ئەم مەبەس���تە ل���ە دیدارێك���ی تایبەتیدا
نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان لەگ���ەڵ بەڕێ���ز
نێچیرڤان بارزانی سەرۆكی كابینەی پێنجەمی
حكوومەتی هەرێمی كوردس���تان ئەو داوایەی
خس���تە بەردەمی���ان ،ئەویش بە سوپاس���ەوە
رەزامەن���دی دەرب���ڕی لەس���ەر زیادكردن���ی
بوودجەك���ە لە ( )35ملیۆن���ەوە بۆ ( )85ملیۆن
دینار لە مانگی مایسی 2008وە..
جێ���ی ئاماژەپێدان���ە س���ەرەڕای زۆری و
بەرب�ڵ�اوی خەرجییەكانی س���ەندیكا وەكو لە
راپۆرتی داراییدا بە درێژیی و بە وردی هاتووە،
ب���ەاڵم ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا توانیویەت���ی
ب���ڕی ( )131.691.535ملی���ۆن دینارو ()3450
دۆالر ،پاشەكەوت بكات ،كە تەرخانە تەنیا بۆ
لەچاپدانی بەرگەكانی دیكەی ئینس���كلۆپیدیای
رۆژنامەگەریی كوردی لە داهاتوودا.
گرنگترین كار و چاالكییەكانی دیكەی ئەنجوومەنی
سەندیكا لە نێوان هەردوو كۆنگرەدا
أ /ك���ۆڕ و س���یمینار و كۆنگ���رە و
وۆركشۆپەكان
 -1رۆژی  ،2008/2/21ئەنجوومەنی سەندیكا
بەشداری كۆبوونەوەیەكی فراوانی تایبەت بە
گفتوگۆكردن لەس���ەر یاس���ای رۆژنامەگەری
لە كوردس���تان كرد ،كە لە الی���ەن رێكخراوی
()ASKوە لە هۆڵی ئوتێل چوارچرا لە هەولێر
ساز كرابوو.
 -2رۆژی  ،2008/3/25س���كرتێری س���ەندیكا
بەش���داری لە سیمینارێك كرد ،كە رێكخراوی
(ئایرێك���س)ی ئەمەریك���ی ب���ە مەبەس���تی
گفتوگۆكردن لە بارەی یاسای رۆژنامەگەری
و چۆنیەتی هەمواركردنی ،لە ش���اری هەولێر
سازی كردبوو.

 -3رۆژی  ،2008/3/29لەس���ەر بانگهێش���تی
كۆمەڵ���ەی (هاوپەیمان���ی لە پێناو گەیش���تن بە
زانیاری) س���كرتێری س���ەندیكا بەشداری لەو
كۆڕە كرد،كە لە بارەگای رێكخراوی ئافرەتانی
كوردستان لە عەنكاوە سازی كردبوو.
 -4رۆژی  ،2008/3/31س���كرتێری س���ەندیكا
بەش���داری لەو ك���ۆڕە فراوانە ك���رد ،كە ()50
رۆش���نبیر و رۆژنامەن���ووس ل���ە س���ەرتاپای
هەرێم بەش���دارییان تێدا كردب���وو ،كە تایبەت
بوو بە مەرجی بنەڕەتی دەس���تەبەری ئازادی
را و ئازادی رۆژنامەنووسی ،لە هۆڵی چراخان
لە هەولێر ساز كرابوو.
 -5رۆژان���ی  ،2008/5/21-19نەقیب���ی
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان و سكرتێری
پەیوەندییەكان���ی دەرەوە بەش���دارییان كرد لە
كۆبوونەوەیەكی هەرێمایەتی ،كە بۆ سەندیكا
و رێكخ���راوە رۆژنامەنوس���ییەكانی جیهان���ی
عەرەبی و ئێران لە الیەن ( )IFJلە (دار البیضاء)
س���از كراب���وو ،ل���ە كۆبوونەوەك���ەدا جەخ���ت
لەس���ەر هەڵمەت���ی جیهانی ب���ۆ وەرگرتنەوەی
(حصانە) لەس���ەر بكوژانی رۆژنامەنووس���ان
كرای���ەوە ،بوودج���ەی كۆبوونەوەكە لە الیەن
رێكخراوی (فریدری���ش ئیلبرت)ی ئەڵمانییەوە
دابین كرابوو.
 -6رۆژی  ،2008/6/26ئەنجوومەنی سەندیكا
سەرپەرش���تی كۆبوونەوەیەك���ی فراوان���ی
س���ەندیكای ك���رد ،ك���ە س���كرتێر و ئەندامانی
لیژنەی لقەكانی سەندیكا تیایدا بەشداربوون.
 -7رۆژی  ،2008/8/15-13ل���ە ب���ارەگای
ئەنجوومەنی سەندیكا لە هەولێر بە ئامادەبوونی
(مونی���ر زەعرور) رێكخەری ( )IFJو (س���ارە
بوش���طوب) بەرپرس���ی پرۆژەكان���ی ( )IFJلە
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،سیمینارێكی هاوبەش
لە نێوان هەردوو سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردس���تان و عێراق ئەنج���ام درا ،كە تایبەت
بوو بە بوارەكان���ی (رۆژنامەگەریی ئەخالقی،
س���ەربەخۆیی نووس���ین -یەكس���انی ج���ۆری
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كۆمەاڵیەت���ی -ئاسایش���ی رۆژنامەنووس���ان-
مەش���قی س���ەالمەتی پیش���ەیی -داڵ���دەدان و
ودەربازبوونی بكوژان لە سزا)...
 -8رۆژی  ،2008/8/23ل���ە باخچ���ەی
ب���ارەگای ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا كۆڕێك بۆ
رۆژنامەنووس (فرانس���ۆ گزاڤالۆڤا) ساز كرا،
لە ب���ارەی بیرەوەرییەكانی لەگەڵ شۆڕش���ی
كوردستان لە سەرەتای شەستەكانەوە.
 -9رۆژی  ،2008/8/27ل���ە هۆڵ���ی ب���ارەگای
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا كۆڕێك���ی تایبەت بە
س���ەالمەتی پێش���ەیی لە الی���ەن بەڕێوەبەری
سەنتەری سەالمەتیەوە بۆ رۆژنامەنووسانی
مێینە ساز كرا.
 -10ل���ە نێ���وان  ،2008/10/10-7لە بارەگای
فیدراس���یۆنی نێودەوڵەت���ی رۆژنامەنووس���ان
ل���ە ش���اری برۆكس���ل كۆبوونەوەی���ەك
ب���ۆ نوێنەرایەت���ی س���ەندیكا و رێكخ���راوە
رۆژنامەنووس���ییەكانی واڵتان���ی عەرەب���ی
بەرێوەچوو ،تیایدا سكرتێری پەیوەندییەكانی
دەرەوەی سەندیكا بەشداربوو.
ل���ە كۆبوونەوەك���ەدا ب���ە درێژی���ی باس لە
ئازادی رۆژنامەگەریی و چۆنیەتی رووبەڕوو
بوونەوەی كیشەكان كرا.
بەش���داربووانیش چاالكییەكان���ی س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستانیان بەرز نرخاند
و گۆڤ���اری (الصحفی)ی���ان ب���ە گۆڤارێك���ی
دیكۆمێنتی لە قەڵەم دا.
 -11رۆژی  ،2008/10/29س���ەنتەری
رۆش���نبیری رەوان���دز كۆڕێك���ی ب���ۆ نەقیب���ی
رۆژنامەنووس���انی كوردستان س���از كرد ،لە
بارەی یاسای رۆژنامەگەری لە كوردستان.
 -12رۆژانی  ،2008/11/20-10ئەنجوومەنی
سەندیكا و نووسینگەی سەالمەتی پیشەیی لە
سەندیكا چەند خوولێكی تایبەت بە سەالمەتی
پیش���ەییان س���ازكرد .خوولەكان لە هەولێر و
دهۆك و سلێمانی و كەركووك بەڕێوەچوون
و تێیدا ( )38رۆژنامەنووس لە دهۆك و ()22
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رۆژنامەنووس لە هەولێر و ( )60رۆژنامەنووس
ل���ە س���لێمانی و ( )42رۆژنامەن���ووس ل���ە
كەركووك و ( )10رۆژنامەنووس لە موسڵ و
( )10رۆژنامەنووس لە سۆران بەشداربوون،
بابەتەكان���ی خوولەك���ە بریتی ب���وون لە چەند
وانەیەك لە ب���ارەی پابەندبوون بە بنەماكانی
سەالمەتی پیشەیی و رۆشنبیری یاساییەوە.
 -13رۆژانی  ،2009/2/10-8لە شاری دوبەی
فیدراس���یۆنی نێودەوڵەت���ی رۆژنامەنووس���ان
(دەستپێش���خەریی رۆژنامەگەری���ی ئەخالقی)
لەس���ەر ئاس���تی هەرێم���ی راگەیان���د ،ك���ە
تیای���دا س���ەرۆكی س���ەندیكا و كۆمەڵ���ە و
فیدراس���یۆنەكانی رۆژنامەنووسان لە واڵتانی
عەرەب���ی و رۆژئ���اوای ئاس���یا و كیش���وەری
ئەفریقی���ا ئامادەب���وون ،لە الیەن س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انەوە نەقیبی رۆژنامەنووسان
و س���كرتێری پەیوەندییەكان���ی دەرەوە
ئامادەبوون.
 -14رۆژی  ،2009/4/18ل���ە هۆڵ���ی ئوتێ���ل
چوارچ���را لە ژێر دروش���می (با ی���ادی ()111
س���اڵەی رۆژنامەگەری���ی ك���وردی هان���دەری
چەس���پاندنی ئ���ازادی رۆژنامەنووس���ی و
سەروەریی یاسا بێت) ،ئەنجوومەنی سەندیكا
س���یمینارێكی فراوانی بۆ نوێنەرانی پەرلەمان
و وەزارەتەكان���ی داد و ناوخ���ۆ و ژمارەیەك
دادەور و یاس���اناس و رۆژنامەن���ووس
س���ازكرد ،ئامانج لە سیمینارەكە گفتوگۆكردن
بوو لەس���ەر زەرورەتی پیادەكردنی یاس���ای
رۆژنامەگەریی ژمارە (.)35
 -15رۆژی  ،2009/4/19هەر لە چوارچێوەی
ی���ادی رۆژنامەگەری كوردی���دا ،ئەنجوومەنی
سەندیكا بە ئامادەبوونی بەرپرسی دەزگاكانی
راگەیان���دن و سەرنووس���ەری رۆژنام���ە و
گۆڤ���ارەكان لە هەولێر ،س���یمینارێكی فراوانی
س���از كرد ب���ۆ میوانانی دەرەوەی س���اڵیادی
رۆژنامەگەریی كوردی.
 -16رۆژی  ،2009/5/3ئەنجوومەنی سەندیكا
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بەش���داری ك���رد ل���ە س���یمیناری (جاڕنامەی
هەولێ���ر ب���ۆ ئ���ازادی رۆژنامەنووس���ی) ك���ە
چەندین س���ەنتەر و رێكخراو بەشدارییان تێدا
كردبوو.
 -17رۆژان���ی  15و  ،2009/9/16ش���اندێكی
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان
ك���ە پێكهاتبوو لە جێگری نەقیب و س���كرتێری
سەندیكا و سكرتێری لقی هەولێر و راوێژكاری
یاس���ایی س���ەندیكا ،بەش���دارییان كرد لە دوو
وۆركش���ۆپدا كە ب���ە سەرپەرش���تی ( )IFJلە
بەغدا بەڕێوەچوو.
 -18رۆژان���ی  25و  2009/9/26نەقیب���ی
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ب���ە داوەت���ی
رەس���می بەشداری لە وۆركش���ۆپێكی تایبەت
ك���رد ،ب���ە ن���اوی (قەدەغەكردن���ی هان���دان لە
رۆژنامەگەری���ی عێراق���دا) كە لە ئەس���تەمبۆڵ
بەڕێوەچوو.
 -19ل���ە رۆژانی  ،20009/10/7-5ش���اندیكی
سەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستان كە
پێكهاتب���وو ل���ە جێگ���ری نەقیب و س���كرتێری
پەیوەندییەكان���ی دەرەوە و ئەندامێك���ی
لیژنەی پش���تیوانی لە رۆژنامەنووسانی مێینە
بەش���دارییان كرد لە كۆنگرەیەكی نێودەوڵەتی
لە عەممان ،هەر یەك لە سەرۆك و سكرتێری
گش���تی ( )IFJبەشدارییان تێیدا كرد و تایبەت
بوو ب���ە گفتوگۆ لەس���ەر ئ���ەو رێگریانەی كە
رووب���ەڕووی راگەیاندن���كارە پیش���ەییەكان و
رێكخراو و دەزگاكانیان دەبنەوە ،س���ەرەڕای
باڵوكردن���ەوەی راپۆرتی تایبەت بە رەوش���ی
ژنانی رۆژنامەن���ووس و جموجۆڵ و چاالكی
گ���روپ و لیژنەكان���ی ژن���ان كە باس���یان لێوە
كرا.
 -20رۆژی  ،2009/11/17ل���ە هۆڵی پێش���ەوا
لە هەولێ���ر رێكخ���راوی ئاس���ۆی مەدەنییەت
ب���ە ه���اوكاری وەزارەت���ی رۆش���نبیری
حكوومەتی هەرێمی كوردستان كۆنفرانسێكی
فراوان���ی رێكخس���ت ل���ە ب���ارەی (زمانی زبر

ل���ە رۆژنامەگەری���ی كوردی���دا) تێی���دا نەقیبی
رۆژنامەنووس���ان وتەیەكی پێش���كەش كرد و
ئاماژەی بە رەشنووس���ی پرۆژەی بەڵێنامەی
ش���ەرەفی رۆژنامەنووسی لە كوردستاندا ،كە
لە الیەن سكرتێری سەندیكاوە ئامادە كرابوو
و بڕیاری ئەنجوومەنی لەسەر درابوو.
 -21ل���ە رۆژان���ی  15و ،2009/12/16
ئەنجوومەنی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردستان بە هەماهەنگی لەگەڵ فیدراسیۆنی
نێودەوڵەتی رۆژنامەنووس���ان ( )IFJو لەژێر
دروش���می (راگەیان���دن لە پێناو چەس���پاندنی
دیموكراتی���دا) وۆركش���ۆپێكی ل���ە ب���ارەی
(دەستپێش���خەریی ئاكاری رۆژنامەگەری) لە
هەولێر ب���ۆ ژمارەیەك لە رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان ئەنج���ام دا .ل���ە وۆركش���ۆپەكەدا
ه���ەر یەك���ە ل���ە رۆژنامەن���ووس خات���وو
(س���ۆزان ئوكیفی) لە فیدراس���یۆنی نیشتمانی
رۆژنامەنووس���انی بەریتانی���ا و ئێرلەن���دا و
شارەزا لە بواری ئەخالقی رۆنامەنووسیدا و
رۆژنامەنووس (ئوفە ویستبرگ) لە سەندیكای
رۆژنامەنووسانی دانیمارك پسپۆر لە بواری
گرێبەس���ت و دانووس���تانی بە كۆم���ەڵ ،دوو
بابەتی تێر و تەس���ەلیان پێش���كەش كرد و لە
الیەن بەشداربووانەوە گفتوگۆی لەسەر كرا.
 -22رۆژی  ،2009/12/28ئەك���ەد م���وراد
ئەندام���ی ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا كۆڕێكی بە
بۆنەی رۆژی رۆژنامەگەری س���ریانییەوە لە
هۆڵی خەندان لە كەركووك ساز كرد.
 -23رۆژی  ،2010/1/26س���كرتێری سەندیكا
ل���ە هۆڵی چوارچرا لە هەولێر بەش���داری كرد
ل���ە س���یمینارێكی فراوان���دا لەژێر ناونیش���انی
(س���تراتیجییەتی بانگەش���ەی هەڵبژاردن) ،كە
(سەنتەری ستراتیجی و توێژینەوەی زانستی)
سازی كردبوو.
 -24رۆژی  ،2010/1/27س���كرتێری سەندیكا
بەش���داری ك���رد ل���ە س���یمینارێكی تایبەت بە
(یاس���ای رۆژنامەگ���ەری ئەلیكترۆن���ی) ،كە لە
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الیەن (ئەنس���تیتوتی كوردس���تان بۆ مافەكانی
مرۆڤ) ساز كرابوو.
لە كۆتایی س���یمینارەكەدا ،را و س���ەرنجی
س���ەندیكا ب���ە هەند وەرگی���ران و بڕی���ار درا
لیژنەی���ەك پێك بی���ت ب���ۆ بەدواداچوونی ئەو
مەسەالنە.
 -25رۆژی  ،2010/2/24ت���ۆڕی (ش���ەمس)
ب���ە ه���اوكاری س���ەندیكای رۆنامەنووس���انی
كوردس���تان خوولێك���ی دوو رۆژی ب���ۆ ()18
رۆژنامەنووسی ئەندامی سەندیكا كردەوە ،كە
تایب���ەت بوو بە رۆڵ و ئەركی رۆژنامەنووس
لە پرۆسەی هەڵبژاردندا.
سكرتێری سەندیكا بە نوێنەرایەتی ئەنجوومەنی
س���ەندیكا لە بابەتێكی تایبەتدا تیش���كی خستە
س���ەر بنەماكان���ی بانگەش���ەی هەڵب���ژاردن و
پابەندب���وون ب���ە یاس���ای رۆژنامەگ���ەری و
رێنماییەكانی كۆمسیۆنەوە.
 -26رۆژان���ی  ،2010/5/3-2ش���اندێكی
س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان ،كە
پێكهاتبوو لە (حامید محەمەد عەلی) سكرتێری
سەندیكا و (ئەكەد موراد) ئەندامی ئەنجوومەن
ب���ە نوێنەرایەت���ی ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا
بەش���دارییان كرد لە ئاهەن���گ و چاالكییەكانی
رۆژی جیهان���ی ئ���ازادی رۆژنامەنووس���ی لە
بەغدا.
رۆژی یەك���ەم ش���اندەكە بەش���داری
ل���ەو رێوڕەس���مە ك���رد ،ك���ە س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی عێراقی لە هۆڵی (مەنسوور
میلیا) سازی كردبوو.
رۆژی دووەمیش  ،5/3شاندی ئەنجوومەنی
س���ەندیكا بەش���داری كرد لە رێورەسمێك ،كە
رێكخراوەكان���ی (یونس���كۆ ،ی���و ئێ���ن دی پی،
ئایرێك���س) ،لە هۆڵ���ی (یانەی علوی���ە) رێكیان
خس���تبوو ب���ۆ ئ���ەو یادە ،ل���ە رێوڕەس���ەمەكە
سكرتێری سەندیكا وتارێكی بە بۆنەی رۆژی
جیهانی ئازادی رۆژنامەنووسییەوە پێشكەش
ك���رد ،هەروەها (ئەك���ەد م���وراد) بابەتێكی لە
دانیشتنی دووەمدا پێشكەش كرد.
 -27ل���ە رۆژان���ی  ،2010/5/28-25ش���اندی
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ئەنجوومەنی سەندیكا ،كە پێكهاتبوو لە نەقیب
و جێگ���ری نەقی���ب و س���كرتێری س���ەندیكا و
ژمارەی���ەك ل���ە ئەندامان���ی ئەنجووم���ەن ،كە
ئەمانەبوون( :فەرهاد عەونی ،مس���تەفا س���اڵح
كەری���م ،حامید محەمەد عەلی ،زیرەك كەمال،
بەهجەت هروری ،ئەكەد مواد) ،بەش���دارییان
كرد ل���ە كۆنگ���رەی ()27ەمین���ی ( ،)IFJكە لە
باشووری ئیسپانیا بەڕێوەچوو.
ش���یاوی باس���ە هەریەكە لە (ش���وان داوودی،
جەمال حوس���ێن ،ئەنوەر حوس���ێن) ئەندامانی
ئەنجووم���ەن ،ب���ە ه���ۆی بەدەس���ت نەهێنانی
ڤی���زاوە ،نەیانتوانی بەش���داری ل���ە كۆنگرەی
ناوبراو بكەن.
 -28رۆژی  6/30تاكو  ،2010/7/2ش���اندێكی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان،
ك���ە پێكهاتب���وو لە س���كرتێری لق���ی هەولێر و
راوێژكاری یاس���ایی ئەنجوومەنی س���ەندیكا،
بەش���دارییان ك���رد ل���ە وۆركش���ۆپێك ك���ە لە
الی���ەن ( )IFJو رێكخ���راوی (ئارتی���كل) ل���ە
شاری ئەس���تەنبووڵ ساز كرابوو ،ناونیشانی
وۆركشۆپەكە بریتی بوو لە (پاراستنی یاسایی
بۆ رۆژنامەنووسان).
ب /بەیاننامە و راگەیەنراوەكانی ئەنجوومەنی
سەندیكا
 -1رۆژی  ،2008/1/22ئەنجوومەنی سەندیكا
بەیاننامەیەك���ی ل���ە ب���ارەی ئابڵۆقەدانی چیای
قەندی���ل ب���ە رووی راگەیان���دن و رێگرت���ن
ل���ە رووماڵكردن���ی رووداوەكان ل���ە الی���ەن
رۆژنامەنووس���انەوە ،دەرك���رد و داوای كرد
رێگە بە رۆژنامەنووسان بدرێت كە سەردانی
ناوچەكە بكەن بۆ كاری رۆژنامەنووسی.
 -2ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا ب���ە دەركردن���ی
بەیاننامەی���ەك بەش���داری كرد ل���ە هەڵمەتێكی
جیهانی دژ بە هەڵوەش���اندنەوەی س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی رووسیا لە الیەن حكوومەتی
روسیاوە ،كە لە الیەن فیدراسیۆنی نێودەولەتی
رۆژنامەنووسانەوە راگەیەنرابوو.
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 -3رۆژان���ی  23و  ،2008/2/27ئەنجوومەنی
سەندیكا لە دوو بەیاننامەدا هەوڵی تیرۆركردنی
ش���ەهاب تمیم���ی نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انی
عێراق���ی مەحك���ووم كرد و ب���ە بۆنەی كۆچی
دواییەوە سەرەخۆش���ی لە رۆژنامەنووسانی
عێراقی و بنەماڵەی شەهید كرد.
 -4بە بۆنەی یادی ( )110ساڵەی رۆژنامەگەریی
كوردیی���ەوە ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا رۆژی
 ،2008/4/22بەیاننامەیەك���ی دەركرد و تیایدا
وێ���ڕای پیرۆزبایی ئەو یادە ،جەختی لەس���ەر
زەروورەتی چەس���پاندنی ئازادی و رێزگرتن
لە یاسا كردەوە.
 -5رۆژی  ،2008/5/3بە بۆنەی رۆژی جیهانی
ئ���ازادی رۆژنامەگەریی���ەوە ئەنجوومەن���ی
سەندیكا بەیاننامەیەكی دەركرد.
 -6رۆژی  ،2008/5/4ئەنجوومەنی سەندیكا لە
بەیاننامەیەك���دا هەوڵی تیرۆركردنی هێرۆخان
سەرنووس���ەری گۆڤ���اری (خ���اك)ی لە بەغدا
مەحكووم كرد.
 -7رۆژی  ،2008/5/4ئەنجوومەنی س���ەندیكا
لە بەیاننامەیەكدا تیرۆركردنی رۆژنامەنووس
(س���روە عەبدولوەهاب)ی لە ش���اری موس���ڵ
مەحكووم كرد.
 -8ل���ە رۆژی  ،2008/6/11ئەنجوومەن���ی
سەندیكا لە بەیاننامەیەكدا داوای لە سەرجەم
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان و هەڵگران���ی
بی���روڕا و قەڵەم���ە تێكۆش���ەرەكان و تێكڕای
رۆش���نبیرانی كوردس���تان كرد ،كە ش���ێوازی
دایەل���ۆگ لە نێوان بیر و ب���اوەڕە جیاجیاكان
قبوڵ بكەن و بیكەنە بنەمای لە یەك تێگەیشتنی
هاوبەش.
 -9رۆژی  ،2008/7/22ئەنجوومەنی سەندیكا
راگەیەنراوێك���ی ل���ە ب���ارەی ش���ەهیدكردنی
رۆژنامەن���ووس و ئەندام���ی كارای س���ەندیكا
(س���ۆران مامە حەمە) باڵوك���ردەوە .هەروەها

ش���اندی ئەنجوومەن بەش���داری لە پرس���ەی
خوالێخۆشبوو لە كەركووك كرد.
 -10رۆژی  ،2008/8/26ل���ە بەیاننامەیەك���دا
ئەنجوومەنی س���ەندیكا هەوڵ���ی تیرۆركردنی
(س���ادق جەعفەر بەشیر) س���كرتێری گۆڤاری
(اراء)ی لە بەغدا و تیرۆركردنی خوشكەكەی
مەحكووم كرد.
 -11رۆژی  ،2008/9/20ئەنجوومەن���ی
س���ەندیكا لە بەیاننامەیەك���دا هەوڵی ئەو كردە
تیرۆرس���تییەی دژ ب���ە ب���ارەگای س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی عێراق لە بەغدا مەحكووم
كرد.
 -12لە  ،2008/10/12ئەنجوومەنی س���ەندیكا
لە بەیاننامەیەكدا تیرۆركردنی رۆژنامەنووس
(دی���ار عەب���اس)ی ل���ە كەرك���ووك مەحكووم
كرد.
 -13رۆژی  ،2008/10/25لیژن���ەی داكۆك���ی
لە ئەنجوومەنی س���ەندیكا ،ل���ە بەیاننامەیەكدا
هەوڵ���ی تیرۆركردنی رۆژنامەنووس (ئەحمەد
می���رە) سەرنووس���ەری گۆڤ���اری (لڤی���ن)،
ئیدان���ە و مەحك���ووم ك���رد و داوای لە الیەنە
پەیوەندی���دارەكان ك���رد بەدواداچوون بۆ ئەو
رووداوە بكەن.
 -14لە  ،2008/11/5ئەنجوومەنی سەندیكا لە
بەیاننامەیەكدا زیندانی كردنی رۆژنامەنووس
(ش���وان داوودی) ئەندام���ی ئەنجوومەن���ی
سەندیكای بە نایاسایی وەسف كرد.
 -15ل���ە  ،2008/11/5ئەنجوومەنی س���ەندیكا
لە بەیاننامەیەكدا داوای ئازادی بۆ س���ەرجەم
رۆژنامەنووس���انی جیهان ك���رد كە لە زیندان
دان ،وەك پش���تگیرییەك بۆ هەڵمەتێكی ()IFJ
لەو بارەوە.
 -16رۆژی  ،2009/2/23ئەنجوومەن���ی
س���ەندیكا لە بەیاننامەیەكدا یادی ( )98ساڵەی
ژمارە  24-23زستانی 2011

271

راپۆرتی گشتی...

رۆژنامەگەری توركمانی پیرۆز كرد.

تانە و تەشەر و ناوزڕاندن بپارێزن.

 -17ل���ە  ،2009/4/22بە بۆن���ەی یادی ()111
ساڵەی رۆژنامەگەریی كوردیەوە ئەنجوومەنی
س���ەندیكا ل���ە بەیاننامەیەك���دا پیرۆزبای���ی لە
رۆژنامەنووسانی كوردستان كرد.

 -23ل���ە رۆژی  ،2009/11/1ئەنجوومەن���ی
س���ەندیكا ل���ە بەیاننامەیەك���دا پیرۆزبای���ی
لەسەرجەم رۆژنامەنووسانی سریانی كرد بە
بۆنەی رۆژی رۆژنامەگەری سریانییەوە.

 -18رۆژی  ،2009/4/30ئەنجوومەنی سەندیكا
ل���ە راگەیەنراوێكدا بە دروش���می (با هەڵمەتی
راگەیاندن لە پرۆس���ەی هەڵبژاردندا لە ئاست
بەرپرسیاریەتی نیشتمانی و مێژووییدا بێت)،
داوای لە رۆژنامەنووس���انی كوردستان كرد،
ك���ە بە گیانی بەرپرس���یارییەوە مامەڵە لەگەڵ
هەڵمەتەكانی هەڵبژاردندا بكەن.

 -24رۆژی  ،2009/11/24ئەنجوومەن���ی
سەندیكا لە بەیاننامەیەكدا هەوڵی تیرۆركردنی
رۆژنامەن���ووس (حەیدەر عەب���ادی) لە بەغدا
مەحكووم كرد.

 -19رۆژی  ،2009/5/3ئەنجوومەنی سەندیكا
بەیاننامەیەكی بە بۆنەی رۆژی جیهانی ئازادی
رۆژنامەنووسییەوە دەركرد.
نەقیب���ی
،2009/7/28
رۆژی
-20
رۆژنامەنووسانی كوردستان لە راگەیەنراوێكدا،
ئیدان���ە و مەحكووم���ی رووداوەكەی ش���ەوی
2009/7 /27ی ك���رد ،ك���ە كۆمەڵێ���ك كەس���ی
گێرەش���ێوێن ،چووبوون���ە س���ەر ب���ارەگای
كەناڵ���ی  KNNلە هەولێ���ر و داوای لە دەزگا
بەرپرسەكانی كوردستان كرد ،كە لێپرسینەوە
لەو كەس���انە بكەن كە بەو رەفتارانە هێمنی و
ئارامی واڵت دەشێوێنن.
 -21ل���ە  ،2009/8/27ئەنجوومەنی س���ەندیكا
راگەیەنراوێك���ی دوورودرێ���ژی باڵوكردەوە،
تیای���دا وێ���ڕای وەاڵمدان���ەوەی هەن���دێ ل���ەو
قەڵەمانەی كە بە ش���ێوەیەكی ن���اڕەوا و هەڵە
باس���یان ل���ە رۆڵ و چاالكییەكان���ی س���ەندیكا
كردووە ،ئاماژەی بە گرنگترین دەس���كەوت و
چاالكییەكانی سەندیكا كرد ،كە لە بەرژەوەندی
رۆژنامەنووسان ئەنجامی داون.
 -22ل���ە  ،2009/9/1ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا
بەیاننامەیەك���ی باڵوك���ردەوە تیای���دا داوای لە
رۆژنامەنووس���ان كرد ،كە زمانی نووسین لە
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 -25رۆژی  ،2009/12/23ئەنجوومەن���ی
س���ەندیكا لە بەیاننامەیەك���دا ئیدانەی رفاندنی
رۆژنامەنووس (عیرفان داوودی) بەڕێوەبەری
نووس���ینگەی هەولێری ئاژانس���ی راگەیاندنی
عێراقی كرد ،كە لە رێگای بەغدا رفێنرابوو.
 -26رۆژی  ،2009/12/30ئەنجوومەن���ی
س���ەندیكا لە بەیاننامەیەكدا ب���ە نیگەرانییەكی
دەس���تگیركردنی
هەواڵ���ی
زۆرەوە
رۆژنامەنووسی ناس���راوی ئێرانی (ماشاءالله
شمس الواعظین) راگەیاند و داوای كرد چەند
زووترە ئازاد بكرێت.
 -27ل���ە س���ەرەتای مانگ���ی ش���وباتی 2010
ئەنجوومەنی سەندیكا لە بەیاننامەیەكدا داوای
لە رۆژنامەنووس���ان و دەزگاكانی راگەیاندن
ك���رد ،كە لە كات���ی هەڵمەتەكان���ی هەڵبژاردندا
پابەند بن بە یاسا و رێنماییە تایبەتییەكانەوە.
 -28رۆژی  ،2010/2/10ئەنجوومەنی سەندیكا
روونكردنەوەیەك���ی باڵوك���ردەوە لەس���ەر
بابەتێك���ی رۆژنام���ەی هاواڵتی ،ك���ە لە ژمارە
()601ی رۆژی  2010/2/10ل���ە الپەڕە ()17دا
لە ژێر ناونیشانی (بەرێزان وەزیری خوێندنی
بااڵ و توێژینەوەی زانستی حكوومەتی هەرێم،
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان)،
ل���ە روونكردنەوەكەدا ئەنجوومەنی س���ەندیكا
داوا دەكات ك���ە وەزارەت���ی خوێندن���ی بااڵ بە
رێس���اكانی وەرگرتنی قوتابیان لە بەشەكانی
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راگەیاندندا بچێتەوە.
 -29رۆژی  ،2010/3/8ئەنجوومەنی سەندیكا
ل���ە رێگ���ەی نووس���ینگەی پەیوەندییەكان���ی
دەرەوە ،رەفتارەكانی نووسینگەی كۆمسیۆنی
بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەكانی عێراقی لە
بەریتانیا دەرهەق بە رۆژنامەنووسانی كورد
ئیدانە و ریسوا كرد.
 -30رۆژی  ،2010/3/10ئەنجوومەنی سەندیكا
روونكردنەوەیەك���ی ل���ە ب���ارەی وەرگرتن���ی
رۆژنامەنووس���ان ل���ە بەش���ەكانی راگەیاندن
و رۆژنامەگ���ەری ل���ە كۆلی���ژ و پەیمانگاكانی
كوردس���تان دەرك���رد ،تیای���دا ناڕەزایی خۆی
دەرب���ڕی بەرامب���ەر ش���ێواز و میكانزم���ی
وەرگرتنی رۆژنامەنووسان لەو بەشانە.
 -31ب���ە بۆن���ەی ی���ادی ( )112س���اڵەی
رۆژنامەگەری���ی كوردیی���ەوە ئەنجوومەن���ی
س���ەندیكا راگەیەنراوێك���ی باڵوك���ردەوە ،ك���ە
تیایدا بە دوورودرێژی بەرنامە و رێورەسمی
زین���دوو راگرتن���ی ئ���ەو ی���ادە ك���ە ل���ە -21
2010/4/25ی خایاند ،باڵوكردەوە.
 -32رۆژی  ،2010/5/3بە بۆنەی رۆژی جیهانی
ئ���ازادی رۆژنامەنووس���ییەوە ئەنجوومەن���ی
س���ەندیكا لە بەیاننامەیەكدا وێڕای پیرۆزبایی
ئەو یادە جەختی لەس���ەر پش���تگیری خۆی بۆ
چەس���پاندنی ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی
رۆژنامەنووسان كردەوە.
 -33رۆژی  ،2010/5/6لیژن���ەی داكۆك���ی ل���ە
ئەنجوومەنی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان ل���ە راگەیاندنێك���دا تیرۆركردن���ی
رۆژنامەن���ووس و فێرخ���وازی زانك���ۆی
س���ەاڵحەدین (سەردەش���ت عوس���مان)ی
مەحكووم و ریسوا كرد و داوای لە وەزارەتی
ناوخ���ۆ كرد ،كە بەدواداچ���وون بۆ ئەم تاوانە
بكات.
 -34رۆژی  ،2010/7/21ئەنجوومەن���ی

س���ەندیكا ل���ە بەیاننامەیەك���دا حووكمدان���ی
رۆژنامەنووسی باكووری كوردستان (ئۆزان
كیل���چ) سەرنووس���ەری رۆژنام���ەی (ئازادی���ا
والت)ی ئیدانە كرد و داوای هەڵوەشاندنەوەی
بڕیاری حووكمدانەكەی كرد.
 -35رۆژی  ،2010/10/4ئەنجوومەن���ی
س���ەندیكا راگەیەنراوێكی باڵوك���ردەوە تیایدا
گوزارشتی لە نیگەرانی رۆژنامەنووسان كرد،
ل���ە بارەی رێگەنەدان ب���ە تیمەكانی راگەیاندن
بۆ رووماڵ كردنی دانیشتنەكانی پەرلەمان لە
هۆڵ���ی كۆبوونەوەكان و داوای كرد پەرلەمان
ئەو كێشەیە چارەسەر بكات.
ج /چاالكی جۆراوجۆر
 -1رۆژی  ،2008/2/17نەقیبی رۆژنامەنووسانی
كوردستان بە ئامادەبوونی سكرتێری سەندیكا
لە بارەگای ئەنجوومەنی س���ەندیكا پێشوازی
لە ش���اندێكی رێكخ���راوی ئایرێك���س كرد ،لە
كۆبوونەوەكەدا باس���ی ه���اوكاری رێكخراوی
ناوبراو كرا بۆ كردنەوەی خوولی پەرەپێدانی
تواناكانی رۆژنامەنووسان.
 -2رۆژی  ،2008/5/3نەقیبی رۆژنامەنووسان
ب���ە ئامادەبوون���ی ژمارەی���ەك ل���ە ئەندامان���ی
ئەنجوومەن ،لە ئوتێل شیراتۆن لەگەڵ شاندی
كۆمیتەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووس���ی
و ماف���ی رۆژنامەنووس���ان ( ،)C.P.Jك���ە
بارەگاكەی لە شاری نیۆیۆركە ،كۆبووەوە.
 -3رۆژی  ،2008/5/19سكرتێری سەندیكا و
بەرپرسی دارایی سەندیكا پێشوازییان كرد لە
شاندێكی رۆژنامەنووسی ئیتالی (جیاوە لۆكا
و ئیرنیكا س���بیرۆنی) ل���ە رۆژنامەی (الگازیتا
سپۆرت).
ش���اندێكی
،2008/5/21
رۆژی
-4
رۆژنامەنووس���ی بەریتانی بە یاوەری (بەیان
س���امی عەبدولڕەحم���ان) س���ەردانی بارەگای
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكای ك���رد و ل���ە الیەن
سكرتێر و ئەندامانی ئەنجوومەنی سەندیكاوە
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پێشوازی لێ كرا.
 -5رۆژی  ،2008/6/15ئەنجوومەنی سەندیكا
نامەیەكی پیرۆزبایی ئاراس���تەی س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی عێ���راق ك���رد ،ب���ە بۆنەی
رۆژی رۆژنامەگەری عێراقەوە.
 -6لەس���ەر بانگهێش���تی كونس���وڵی بەریتانیا
ل���ە كوردس���تان و باك���ووری عێ���راق رۆژی
 ،2008/7/26ل���ە ئوتێل���ی خان���زاد لە ش���اری
هەولێر نەقیبی رۆژنامەنووس���ان و سكرتێری
س���ەندیكا لەگەڵ (روبرت ولس���ن) كۆنس���وڵی
گشتی بەریتانیا كۆبوونەوە.
هەر ب���ە هەمان مەبەس���ت رۆژی ،2008/8/4
نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان و س���كرتێری
پەیوەندییەكان���ی دەرەوە لە هەمان ش���وێن لە
الی���ەن (روبرت ولس���ن)ەوە پێش���وازی كران،
بە مەبەستی بەش���داری كردنی ژمارەیەك لە
رۆژنامەنووسانی كوردستان لە وۆركشۆپێكی
تایب���ەت ل���ە عەممان ،ك���ە دوات���ر بەڵێنەكەیان
بەجێ نەهێنا.
 -7رۆژی  ،2008/7/27شاندێكی سەندیكا لەگەڵ
ش���اندێكی (رێكخراوی یونامی) كۆبوونەوە بە
مەبەس���تی خستنە رووی ئەو پێشێلكارییانەی
كە دەرهەق بە رۆژنامەنووسان كراوە.
 -8رۆژی  ،2008/7/29ئەنجوومەنی سەندیكا
بەش���داری لە خۆپیش���اندانێك كرد لە هەولێر
بە مەبەس���تی رەتكردن���ەوەی م���اددەی ()24
ی یاس���ای هەڵبژاردنەكان���ی پارێ���زگاكان و
پارێزگای كەركووك.
 -9ل���ە  ،2008/8/25ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا
ل���ە راگەیەنراوێك���ی رۆژنامەنووس���یدا
كردن���ەوەی س���ەنتەری س���ەالمەتی پیش���ەیی
رۆژنامەنووس���انی راگەیاند ،كە خۆبەخش���انە
لە الیەن رۆژنامەنووس (ش���ێركۆ حەبیب)ەوە
بەڕێوەدەبرێت.
 -10رۆژی  ،2008/9/28ش���اندێكی
ئەنجوومەنی س���ەندیكا بەش���داری ك���رد لەو
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كۆبوون���ەوە فراوانەی كە لە الیەن س���ەرۆكی
هەرێمی كوردس���تانەوە بۆ رۆژنامەنووس���ان
ساز كرابوو.
 -11ل���ە رۆژان���ی نێ���وان ،2009/1/24-18
ش���اندێكی ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا لەگ���ەڵ
ژمارەی���ەك لە س���كرتێری لقەكان ،س���ەردانی
كۆم���اری ئیس�ل�امی ئێرانی���ان ك���رد ،لەس���ەر
داوەتی رێكخراوێكی خێرخوازی ئێرانی.
 -12رۆژی ( ،2009/2/28پاتری���س مۆن���ی)
وەزی���ری رۆش���نبیری كانتۆن���ی (جنێ���ڤ) لە
سویس���را س���ەردانی ب���ارەگای ئەنجوومەنی
س���ەندیكای ك���رد و ل���ە الی���ەن نەقیب���ی
رۆژنامەنووسانەوە پێشوازی لێ كرا.
 -13رۆژی  ،2009/3/5ب���ە مەبەس���تی
تاوتوێكردنی پرس���ی ئازادی رۆژنامەنووسی
ل���ە كوردس���تان نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انی
كوردستان لەگەڵ (ستیڤ ئەسكام) سكرتێری
دووەم ل���ە باڵیۆزخان���ەی بەریتانیا لە هەولێر
و (ریتش���ارد پی���رس) رێكخ���ەری دەوڵەت���ی
عێ���راق ل���ە نووس���ینگەی پەیوەندییەكان���ی
دەرەوە كۆبووەوە ،لە كۆبوونەوەكەدا گرفتی
رۆژنامەنووسان و چۆنیەتی چارەسەركردنی
تاوتوێ كرا.
 -14رۆژی  ،2009/4/17ل���ە چوارچێ���وەی
بەرنامەی یادی ( )111ساڵەی رۆژنامەگەریی
كوردی ،ئەنجوومەنی سەندیكا بە ئامادەبوونی
میوانانی بیانی رێورەس���مێكی بۆ رێزلێنان لە
خانەوادەی رۆژنامەنووسانی شەهید ئەنجام
دا.
 -15رۆژی  ،2009/4/25ش���اندێكی
ئەنجوومەنی سەندیكا بەشداری لە كۆڕبەندی
ئەدیبی شەهید (ش���ێخ مارف بەرزنجی) كرد،
ك���ە لە گوندی چیمەن لە پارێزگای كەركووك
لە الیەن لقی سەندیكاوە سازكرابوو.
-16

رۆژی

،2009/6/1

نەقیب���ی
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رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان نامەیەك���ی
ئاراس���تەی (ایدن وایت) سكرتێری ( )IFJكرد
لە ب���ارەی رۆژنامەگەریی ئازاد و زامنكردنی
زیاتری ئازادی بۆ رۆژنامەنووس���انی واڵتانی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست.
 -17رۆژی ( ،2009/7/30مادس���یون كۆنۆلی)
س���ەرۆكی بەش���ی دیبلۆمات���ی گش���تی تیم���ی
ئاوادانكردن���ەوەی ئەمریك���ی ل���ە كوردس���تان
س���ەردانی ئەنجوومەن���ی س���ەندیكای ك���رد و
لەگ���ەڵ نەقی���ب و ئەنجوومەن���ی س���ەەندیكا
باس���ی رەوش���ی رۆژنامەگ���ەری و یاس���ای
رۆژنامەگەری لە كوردستان كرا.
 -18رۆژی  ،2009/8/30خات���وو (بیڤرل���ی
سامپستون) جێگری قونسڵی گشتی بەریتانیا
لە كوردس���تان و باكووری عێراق س���ەردانی
ب���ارەگای ئەنجوومەن���ی س���ەندیكای كرد ،لە
میانەی دیدارەكەدا لەگەڵ نەقیب و ئەنجوومەنی
س���ەندیكادا باس���ی یاس���ای رۆژنامەگەری و
رەوشی ئازادی رۆژنامەنووسی لە كوردستان
كرا.
نەقیب���ی
،2009/9/30
رۆژی
-19
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان و سكرتێری
سەندیكا و ژمارەیەك لە ئەندامانی ئەنجوومەنی
پێش���وازیان لە شاندێكی نەرویجی كرد ،كە لە
چەن���د رۆژنامەن���ووس و ئەن���دام پەرلەمان و
خاچی سووری نەرویجی پیكهاتبوو.
 -20رۆژی  ،2009/10/1س���ەرۆكی بەش���ی
دیبلۆمات���ی گش���تی تیم���ی ئەمریك���ی ()RRT
س���ەردانی ئەنجوومەن���ی س���ەندیكای ك���رد
و ل���ە دانیش���تنێكدا ش���اندەكە داوای ك���رد كە
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا رێگەی���ان ب���دات ب���ۆ
ئەوەی سوود لە راپۆرتەكانی لیژنەی داكۆكی
وەربگ���رن لە راپۆرت���ی س���ااڵنەی وەزارەتی
دەرەوەی ئەمریكادا.
 -21رۆژی  ،2009/10/28ش���اندێكی پارت���ی
چەپی سویدی سەردانی بارەگای ئەنجوومەنی

س���ەندیكا ك���رد ،ك���ە پێكهاتب���وو ل���ە ئەن���دام
پەرلەمان و ئەندامی ئەنجوومەنی ش���ارەوانی
و رێكخ���ەری ژن���ان و رۆژنامەنووس���ێك ل���ە
رۆژنامەی (فالمان).
مەبەست لە سەردانەكە لە نزیكەوە ئاگاداربوون
بوو لە رەوش���ی ئازادی رۆژنامەنووس���ی لە
كوردستان.
 -22رۆژی  ،2009/10/28ئەن���وەر حەس���ێن
ئەندام���ی لیژن���ەی داكۆك���ی ل���ە ئ���ازادی
رۆژنامەنووسی بەشداری كرد لە مێزگردێك
س���ەبارەت ب���ە (چۆنیەت���ی خۆبەدوورگرتنی
رۆژنامەنووس���ان ل���ە كێش���ەی یاس���ایی) ،كە
ل���ە الیەن پەیمان���گای رۆژنامەوان���ی جەنگ و
ئاش���تی ( )IWPRب���ە هاوكاری (س���ەنتەری
میترۆ) سازكرابوو.
 -23رۆژی  ،2009/11/9ل���ە رێورەس���مێكی
تایبەت و شایس���تەدا دیاری بەرێز مام جەالل
سەرۆكی كۆماری عێراقی فیدرال لە بارەگای
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا و ب���ارەگای لقەكانی
(كەرك���ووك و س���لێمانی و موس���ڵ) بەس���ەر
خان���ەوادەی رۆژنامەنووس���ە ش���ەهیدەكاندا
دابەش���كرا ،كە ژمارەیان ( )28رۆژنامەنووس
بوو.
 -24رۆژی  ،2010/1/6ئەنجوومەنی سەندیكا
پێشوازی كرد لە خاتوو (مارگریت من) ئەندامی
پەرلەمان���ی بەریتانی���ا و س���ەرۆكی گروپ���ی
پش���تیوانی لە كوردس���تانی عێ���راق و (كاری
كینت) راوێ���ژكاری پەرلەمانی بەریتانیا كە بە
یاوەری خاتوو (بەیان سامی عەبدولڕەحمان)
نوێنەری حكوومەتی هەرێمی كوردس���تان لە
بەریتانیا سەردانی سەندیكایان كرد.
ل���ە دیدارێك���دا گفتوگۆ لەس���ەر ئەو یاس���ایانە
كرا ،كە تایبەتن بە كاری رۆژنامەنووس���ی لە
كوردستان.
نەقیب���ی
،2010/3/14
رۆژی
-25
رۆژنامەنووسان پێش���وازی كرد لە شاندێكی
راگەیاندنی یەكێتی ئەورووپا ،كە پێكهاتبوو لە
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(كلۆدیا ئاراند و سۆزان جیندال) ،لە دانیشتنێكدا
باس���ی رۆڵی میدیا ل���ە هەڵبژاردنەكانی عێراق
ك���را ،ژمارەی���ەك ل���ە ئەندامان���ی ئەنجوومەن
ئامادەی دانیشتنەكە بوون.
 -26رۆژی  ،2010/3/15ئەنجوومەنی سەندیكا
بە بەشداری س���كرتێری لیژنەی چاودێری و
سكرتێری لیژنەی رۆژنامەنووسانی وەرزشی،
پەناگیرییەكی بۆ ماوەی ( )5خوولەك راگەیاند
بەرامب���ەر بەو پێش���ێلكارییانەی ك���ە دەرهەق
ب���ە رۆژنامەنووس���ان ك���ران لەس���ەروبەندی
پرۆس���ەی هەڵبژاردنەكانی پەرلەمانی عێراقدا
لە هەمان كاتیشدا ئەنجوومەن لیژنەی داكۆكی
راس���پارد كە ئەوانیش راگەیەنراوێكی تایبەت
بەو پێشێلكارییانە باڵوبكەنەوە.
 -27رۆژی  ،2010/3/24نەقی���ب و ژمارەیەك
ل���ە ئەندامان���ی ئەنجووم���ەن پێش���وازییان لە
ش���اندێكی رۆژنامەنووسی فەرەنسی كرد ،كە
پێكهاتب���وو ل���ە رۆژنامەنووس و رۆش���نبیری
ناسراوی فەرەنسی (جان كلود) و (رۆزماری)
لە رۆژنامەی رۆیتەرز.
ل���ە دیدارەك���ەدا ش���اندنی ناوب���راو پ���اش
گفتوگۆك���ردن ل���ە پێكهاتە و رۆڵی س���ەندیكا
ئامادەی���ی خۆیان پیش���ان دا بۆ ه���اوكاری و
هەماهەنگ���ی لەگەڵ س���ەندیكادا بە مەبەس���تی
كردن���ەوەی خوول و وۆركش���ۆپی تایبەت بە
كاری رۆژنامەنووسی.
 -28رۆژی  ،2010/4/21ل���ە ب���ارەگای
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا ل���ە هەولێ���ر
كۆبوونەوەیەكی هاوبەش ل���ە نێوان هەردوو
ئەنجوومەنی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردستان و عێراقدا ئەنجام درا.
ل���ە كۆبوونەوەك���ەدا وێڕای ب���ەرز نرخاندنی
رۆڵی شەهید (شەهاب تمیمی) نەقیبی پیشووی
رۆژنامەنووسانی عێراق ،باس لە پتەوكردتنی
پەیوەندییەكانی نێوان هەردوو س���ەندیكا كرا،
لە پێناو بەدەس���تهێنانی دەستكەوتی زیاتر بۆ
رۆژنامەنووسان.
ل���ە كۆتای���ی كۆبوونەوەك���ەدا بەیاننامەیەك���ی
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هاوب���ەش دەرك���را و تیای���دا بنەماكان���ی ئ���ەو
هاوكاری و هەماهەنگییە جێگیر كران.
 -29ئێوارەی رۆژی  2010/5/9ئەنجوومەنی
س���ەندیكا پێش���وازی ك���رد ل���ە نوێن���ەری
س���ەندیكاكانی بەریتانیا خاتوو (ڤیكی كان) كە
ب���ە یاوەری نوێنەری س���ەندیكاكانی عێراق لە
بەریتانیا و نوێنەرانی سەندیكاكانی كوردستان
هاتبوون.
 -30رۆژی  ،2010/7/8لە بارەگای ئەنجوومەنی
سەندیكا س���كرتێری سەندیكا و ژمارەیەك لە
ئەندامان���ی ئەنجووم���ەن پێش���وازییان كرد لە
س���ەرۆك و ئەندامانی لیژنەی پەیوەندییەكان
و رۆش���نبیری و راگەیان���دن ل���ە پەرلەمان���ی
كوردس���تان ،ت���ەوەری كۆبوونەوەكە تایبەت
ب���وو ب���ە گۆڕین���ەوەی را و بۆچوون���ەكان
لەس���ەر ناوەرۆكی راپۆرتی پێنجەمی لیژنەی
داكۆك���ی لە ئازادی رۆژنامەنووس���ی و مافی
رۆژنامەنووسان.
نەقیب���ی
،2010/7/21
رۆژی
-31
رۆژنامەنووسان و سكرتێری پەیوەندییەكانی
دەرەوە لە بارەگای ئەنجوومەن پێش���وازییان
لە شاندی رێكخراوی پەیامنێرانی بێ سنوور
ك���رد ،ك���ە پێكهاتبوو ل���ە (س���وازیك دۆڵی) و
(رەزا معین���ی) ل���ە دیدارەكەدا باس���ی ئازادی
رۆژنامەنووس���ی و رەوشی رۆژنامەگەری لە
كوردستان و ناوچەكە كرا.
نەقیب���ی
،2010/7/27
رۆژی
-32
رۆژنامەنووسان لە نامەیەكدا بۆ رۆژنامەنووس
(عبدالرحم���ن الراش���د) بەڕێوەب���ەری گش���تی
كەناڵ���ی (العربی���ە) ناڕەزایی خ���ۆی بەرامبەر
هەوڵ���ی تەقاندن���ەوەی نووس���ینگەی كەناڵ���ی
ئەلعەرەبیەی لە بەغدا پێ راگەیاند.
 -33رۆژی  ،2010/8/2نەقیبی رۆژنامەنووسان
لەگ���ەڵ لیژن���ەی بەدواداچوون���ی وەزارەت���ی
ناوخۆ كۆبووەوە ،لە كۆبوونەوەكەدا تاوتوێی
ناوەرۆكی راپۆرتی پێنجەمی لیژنەی داكۆكی
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كرا.
نەقیب���ی
،2010/8/11
رۆژی
-34
رۆژنامەنووس���ان و س���كرتێری س���ەندیكا
پێشوازییان كرد لە (دیل پریس) سەرۆكی بەشی
دیبلۆماتی گش���تی لە تیم���ی ئاوەدانكردنەوەی
هەرێمی كوردس���تان لە باڵیۆزخانەی ئەمریكا
لە عێراق.
ژمارەی���ەك ل���ە ئەندامان���ی ئەنجووم���ەن
و س���كرتێری پەیوەندییەكان���ی دەرەوە
ئامادەب���وون ،ل���ە دیدارەك���ەدا تیش���ك خرایە
سەر یاس���ای ژمارە ()35ی رۆژنامەگەری لە
كوردس���تان و راپۆرتەكان���ی لیژنەی داكۆكی
ل���ە ئازادی رۆژنامەنووس���ی و گرنگی دان بە
میدیای ئازاد و سەربەخۆ.
 -35رۆژی  ،2010/8/23خات���وو (ئ���ۆال ژیكا)
پەرلەمانتاری ئەڵمانی لەگەڵ شاندێكی یاوەری
ل���ە برایان���ی ك���وردی باك���وور و رۆژئ���اوای
كورردستان سەردانی بارەگای ئەنجوومەنی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستانیان
كرد.
ل���ە الی���ەن نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان و
سكرتێری پەیوەندییەكانی دەرەوە پێشوازییان
ل���ێ ك���را .لە دیدارەك���ەدا خاتوو ژی���كا هیوای
خواس���ت كە ل���ە ئاین���دەدا بتوانێ���ت یارمەتی
سەندیكا بدات بە مەبەستی پركردنەوەی ئەو
بۆشاییانەی كە هەیە.
 -36رۆژی  ،2010/9/8بە بۆنەی هاتنی جەژنی
رەمەزانی پیرۆزەوە لە بارەگای ئەنجوومەنی
س���ەندیكا هاوكاری بەس���ەر ئەو خانەوادانەدا
دابەش���كرا ،ك���ە ل���ە س���ندووقی خانەنش���ینی
مووچەی���ان هەی���ە ،ب���ەاڵم مووچەكەی���ان
دواكەوتووە.
 -37لە م���اوەی نێوان  7/25ت���ا ،2010/8/29
بەڕێوبەری س���ەنتەری س���ەالمەتی پیش���ەیی
ل���ە س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان چەندی���ن
ك���ۆڕ و دی���دار و كۆبوونەوەی ب���ە هاوكاری
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا لەگ���ەڵ ژمارەی���ەك

ل���ە بەرپرس���انی پەیوەندییەكان���ی كەناڵ���ە
ئاس���مانییەكان و یاساناس���ان و پارێزەران و
بەڕێوەبەری ئاسایشی گشتی و بەڕێوەبەری
ئاسایش���ی هەولێ���ر و بەڕێوەبەری پۆلیس���ی
هەولێ���ر ئەنج���ام دا .تەوەرەكانی ئ���ەو دیدار
و كۆبوونەوان���ە بریتی بوون ل���ە (ناوزڕاندن
و زمان���ی زب���ر ل���ە دەزگاكان���ی راگەیاندن) و
(بەڵێننام���ەی ش���ەرەف) و (گرێبەس���تی نێوان
رۆژنامەنووس���ان و دەزگاكان���ی راگەیان���دن)
هتد..
 -38رۆژی  ،2010/10/5ش���اندێكی
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا ،ك���ە بریت���ی ب���وون
ل���ە (نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان و س���كرتێری
س���ەندیكا) و (جەم���ال حوس���ێن) ئەندام���ی
ئەنجوومەن س���ەردانی س���ەرۆكی پەرلەمانی
كوردس���تانی كرد بە مەبەس���تی گفتوگۆكردن
لەسەر رووماڵكردنی دانیشتنەكانی پەرلەمان
بە شێوەیەكی راستەوخۆ.
ل���ە دانیش���تنەكەدا س���ەرۆكی پەرلەمان بە
شاندی سەندیكای راگەیاند ،كە لە داهاتوویەكی
نزیك���دا ئەو گرفتە بە پێ���ی میكانزمی گونجاو
چارە دەكرێت.
 -39ب���ە بۆن���ەی هاتنەوەی جەژن���ی قوربانی
پی���رۆزەوە ئەنجوومەنی س���ەندیكا بۆ دووەم
ج���ار لە بارەگای ئەنجوومەن بە ئامادەبوونی
نەقی���ب و س���كرتێری س���ەندیكا و بەرپرس���ی
دارایی س���ەندیكا یارمەتی بەسەر خانەوادەی
رۆژنامەنووسە خانەنشینەكاندا دابەشكرد.
 -40رۆژی  ،2010/12/21شاندێكی سەندیكا
كە پێكهاتبوو لە نەقیب و س���كرتێری سەندیكا
و سەرنووس���ەری گۆڤاری (رۆژنامەنووس)
ب���ە ی���اوەری مامۆس���تا جەم���ال خەزن���ەدار
بەش���دارییان ك���رد ل���ە ئاهەنگێك���ی تایبەت بە
رێزلێن���ان لە یادی ش���ەهید (جەب���ار جەباری)
نووسەری (مێژووی رۆژنامەگەری كوردی)،
ك���ە لە الی���ەن لقی كەركووكی س���ەندیكاوە بە
هاوكاری بنەماڵەی شەهید رێكخرابوو..
ش���ایانی گوتنە بۆ ئەو ی���ادە ئەنجوومەنی
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سەندیكا سەرجەم بەرهەمەكانی شەهیدی بە
چاپ گەیاندبوو ،ك���ە لە الیەن رۆژنامەنووس
(عەبدوڵاڵ زەنگەنە)وە ئامادە كرابوو.
كار و چاالكی لیژنەكانی سەندیكا
ئەنجوومەنی سەندیكا بە بەردەوامی دیدار
و كۆبوون���ەوەی لەگەڵ س���ەرجەم لیژنەكانی
س���ەندیكادا كردووە ،چ ئەو دوو لیژنەی كە لە
كۆنگرە بەپێی یاسای سەندیكا هەڵبژێردراون
(لیژنەی چاودێری و لیژنەی بەرزەفتكردن) ،چ
ئەو لیژنانەی كە بەپێی بڕیار و راسپاردەكانی
كۆنگرە لە الیەن ئەنجوومەنی س���ەندیكاوە بە
میكانزمی هەڵبژاردن پێكهێنراون ،كە بریتین لە
(لیژنەی پشتیوانی لە رۆژنامەنووسانی مێینە
و لیژنەی رۆژنامەنووسانی وەرزشی)..
س���ەبارەت بە (لیژن���ەی داكۆكی لە ئازادی
رۆژنامەنووس���ی و مافی رۆژنامەنووسان لە
كوردس���تان) ،ئ���ەو لیژنەیە ل���ە ژمارەیەك لە
ئەندامانی ئەنجوومەن ،بە پێی بڕیاری كۆنگرە
پێكهاتووە ،گرنگتری���ن كار و چاالكییەكانی لە
م���اوەی نێوان هەردوو كۆنگرەدا لە دووتوێی
( )6راپۆرت���دا تۆم���ار ك���راوە و ب���ە تێكڕای���ی
لەكتێبێكدا چاپكراوەو لە دۆس���یەی ئەندامانی
كۆنگرە دانراوە.
أ /لیژنەی چاودێری
ئ���ەم لیژنەی���ە ب���ە پێ���ی م���اددەی ( )15لە
یاس���ای سەندیكا ئەركی س���ەرەكی بریتییە لە
(تەدقیقی خەس���ڵەتی ئەندامێت���ی بكا و بزانێت
تا چەند لەگەڵ ش���ەرت و ش���روتی یاس���اییدا
یەكدەگرێتەوە)..
لیژن���ەی ناوب���راو لە ماوەی س���ێ س���اڵی
راب���ردووی كاركردنی���دا ( )477دۆس���یەی
ل���ە لقەكان���ەوە ل���ە رێگ���ەی ئەنجوومەن���ەوە
پ���ێ گەیش���تووە ،ب���ە مەبەس���تی پش���كنین و
هەڵسەنگاندنی ،كە بەم شێوەیە بووە-:
 )167( -1دۆسیەی لقی كەركووك.
 )181( -2دۆسیەی لقی سلێمانی.
 )100( -3دۆسیەی لقی هەولێر.
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 )29( -4دۆسیەی لقی موسڵ.
هەروەها دواتر بە چەند قۆناغێك دۆسیەی
( )70رۆژنامەنووسیان لە الیەن ئەنجوومەنەوە
پ���ێ دراوە ،ب���ە مەبەس���تی بڕیاردان لەس���ەر
گۆڕین���ی پلەی ئەندامیەتیی���ان ،كە تێكڕای ئەو
دۆس���یانەی كە ل���ەو ماەی���ەدا كاری لەس���ەر
كردووە ،دەكاتە ( )547دۆسیە..
ب /لیژنەی بەرزەفت
بە پێی هەمان ماددەی پێشوو ،ئەم لیژەنەیە
ئەركی س���ەرەكی بریتییە لە (لێ پێچینەوە لەو
س���كااڵیانەی كە لە الیەن ئەنجوومەنەوە بۆی
دەچێت بە مەبەستی یەكالیی كردنەوەیان)..
هەرچەندە ب���ە پێویس���تی دەزانین كە ئەم
لیژنەیە كارا بێت و بە پێی یاس���ای س���ەندیكا
ئەركەكانی جێبەجێ بكات ،بەاڵم لەبەر ئەوەی
ئەو كێش���ە و گرفتانەی ك���ە هاتوونەتە پێش،
زیات���ر پەیوەندییان بە ئەنجوومەنی س���ەندیكا
و لیژن���ەی داكۆكیی���ەوە هەب���ووە و ل���ە الیەن
ئەوانەوە چارەس���ەر كراون ،بۆیە ئەم لیژنەیە
ل���ەم خوول���ەدا كار و چاالكییەك���ی ئەوت���ۆی
نەب���ووە و پێویس���تە كۆنگرە گفتوگۆ لەس���ەر
میكانزم���ی كاری ئەم لیژنەیە بكات بۆ خوولی
داهاتوو..
ج /لیژنەی پشتیوانی لە رۆژنامەنووسانی
مێینە
بە خوێندنەوە و رەچاوكردنی بارودۆخی
كاری رۆژنامەنووس���ی ل���ە كوردس���تان و
رێژەی بەشداری رۆژنامەنووسانی مێینە لەم
پرۆس���ەیەدا ،بە پێویس���ت زانرا كە لیژنەیەكی
تایب���ەت بۆ پش���تیوانی لە رۆژنامەنووس���انی
مێین���ە و كارا كردن���ی رۆڵیان ل���ەم ناوەندەدا
پێكبهێنرێت.
ئەوەب���وو ب���ە پێ���ی بڕی���اری ئەنجوومەنی
س���ەندیكا لە رێگەی كۆكردنەوەی ژمارەیەكی
بەرچ���او لە رۆژنامەنووس���انی مێینە ،لە لق و
نووس���ینگەكانی سەندیكا ،رۆژی ،2008/8/10
ل���ە پرۆس���ەیەكی هەڵبژاردن���دا ئ���ەم لیژنەی���ە
پێكهات ،كە بریتین لە سكرتێری لیژنەكە و ()6
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ئەندام ،كە بەس���ەر لقەكانی سەندیكادا دابەش
بوون.
لیژنەكە لە ماوەی تەمەنیدا دەیان سیمینار
و ۆركش���ۆپ و خول و ك���ۆڕ و كۆبوونەوەی
فراوانی ئەنجام داوە ،بۆ گفتوگۆكردن لەسەر
رەوش���ی رۆژنامەنووس���انی مێینە و گرفت و
ئاستەنگەكانی بەردەم كارەكەیان و هەروەها
ب���ۆ پەرەپێدان���ی توانای پێش���ەییان ،لە هەمان
كات���دا لیژنەك���ە لە بۆن���ە و یادەكان���دا بە پێی
پێویست بەیاننامە و راگەیەنراوی دەركردووە
و هەڵوێستی خۆی دەربڕیوە.
ئەمە سەرەڕای بەش���داری كردنی هەندێ
ل���ە ئەندامان���ی لیژنەكە لە چەند وۆركش���ۆپ
و چاالكیی���ەك كە ل���ە دەرەوەی كوردس���تان
ل���ە الی���ەن ()IFJوە س���ازكراوە ،لەوان���ە دوو
چاالك���ی لە (عەمم���ان)ی پایتەخت���ی ئوردن و
چاالكییەكی���ش ل���ە (بەحرەی���ن) و چاالكییەكی
دیكە لە (سویسرا)..
جێی وەبیرهێنانەوەیە كە لیژنەی پشتیوانی
رۆژنامەنووس���انی مێینە بە ه���اوكاری چەند
رێكخراوێك���ی بیان���ی خوول���ی پەرەپێدان���ی
تواناكان���ی ب���ۆ ئەندامان���ی ل���ە ش���ارەكان
كردۆتەوە.
د /لیژنەی رۆژنامەنووسانی وەرزشی
پ���اش دەس���ت بەكاربوون���ی لیژن���ەی
رۆژنامەنووس���انی وەرزش���ی ب���ە ن���او و
پێكهاتەی نوێوە ،كە بە پێی بڕیاری كۆنگرە لە
 2008/11/5ئەنجام درا و بریتییە لە سكرتێری
لیژنەكە و ( )10ئەندامی لیژنە ،كە لە هەر چوار
پارێزگاكان���ی (هەولێ���ر و س���لێمانی و دهۆك
و كەرك���ووك) ل���ە الی���ەن رۆژنامەنووس���انی
وەرزش���ییەوە هەڵبژێردراون ،لیژنەی ناوبراو
لە ماوەی زیاتر لە دوو س���اڵی تەمەنیدا وەك
لیژنەیەك���ی تەب���ا و كارا و چاالك ،ئەركەكانی
خ���ۆی زۆر ب���ە باش���ی ئەنج���ام داوە و ل���ەو
ماوەیەدا-:
 -1ئەنجامدان���ی ( )25كۆبوون���ەوەی گش���تی
لەگەڵ س���ەرجەم ئەندامانی رۆژنامەنووسانی
وەرزشی.
 -2كردن���ەوەی ( )10خوول���ی تایب���ەت ل���ە

ش���ارەكانی هەولێ���ر و س���لێمانی و ده���ۆك
و كەرك���ووك ،ك���ە بریت���ی بوون ل���ە خوولی
رۆژنامەگەریی وەرزشی.
 -3كردن���ەوەی خوولێك���ی سەرتاس���ەری بە
بەشداری زیاتر لە ( )100رۆژنامەنووس.
 -4ناردنی ( )25رۆژنامەنووسی وەرزشی بۆ
ئێران ،بە مەبەستی بەشداری كردن لە خوولە
جۆراوجۆرەكاندا.
 -5ناردنی ( )2رۆژنامەنووس���ی وەرزشی بۆ
توركیا ،بە مەبەس���تی بەش���داری لە خوولێكی
پەرەشووت.
 -6ناردنی ( )5رۆژنامەنووس���ی وەرزشی بۆ
ئێران لەگەڵ تیپی تایكواندۆی كوردستان.
 -7بەش���داری كردن���ی رۆژنامەنووس���انی
وەرزش���ی لە خوولی تۆپی س���ەبەتەی ئاسیا
لە دهۆك.
 -8هەماهەنگی لەگەڵ یەكێتی رۆژنامەنووسانی
وەرزشی عێراق بە مەبەستی كاری هاوبەش
ب���ۆ پەرەپێدان���ی توان���ای رۆژنامەنووس���انی
وەرزشی هەردووال.
 -9یارمەتیدان���ی چەن���د رۆژنامەنووس���ێكی
وەرزش���ی ل���ە كات���ی نەخۆش���ی و
هاوسەرگیریدا.
 -10رێزلێن���ان و خەاڵتكردن���ی ژمارەی���ەك
لە رۆژنامەنووس���انی وەرزش���ی ل���ە لقەكانی
سەندیكا.
 -11بە ئەندامبوونی ( )113رۆژنامەنووس���ی
وەرزشی كوردستان لە رێكخراوی (ئیپس)ی
جیهانی.
نووسینگەی پەیوەندییەكانی دەرەوە
ئاش���كرایە كە نووسینگەی پەیوەندییەكانی
دەرەوە بریتیی���ە ل���ە تەنی���ا رۆژنامەن���ووس
(ش���ێركۆ حەبی���ب) ك���ە ه���ەر ل���ە س���ەرەتای
دامەزراندنی سەندیكاوە هاوكاری سەندیكای
كردووە بە مەبەس���تی ناس���اندنی بە سەندیكا
رۆژنامەنووس���ییەكان،
رێكخ���راوە
و
لەسەرووش���یانەوە فیدراس���یۆنی نێودەوڵەتی
رۆژنامەنووسان ( )IFJتاكو رۆژانی ئەمڕۆش
ئەڵق���ەی ناوەندی نێوان س���ەندیكا و ( )IFJو
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رێكخراوە نێودەوڵەتییەكانی دیكەیە و هەر لە
رێگەی ئەویشەوە پێناسی ( )IFJبۆ ئەندامانی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
دەگاتە ئەنجوومەنی سەندیكا..
لە هەمان كاتدا سكرتێری پەیوەندییەكانی
دەرەوە بە نوێنەرایەتی ئەنجوومەنی سەندیكا
بەش���داری ل���ە زۆرب���ەی چاالكییەكانی ()IFJ
ك���ردووە ل���ە دەرەوە بەب���ێ ئ���ەوەی خەرجی
تێچوون���ی ئەو س���ەفەرانە بكەوێتە ئەس���تۆی
سەندیكا.
ل���ە پ���اش كۆنگ���رەی گش���تی دووەم���ەوە
ئەنجوومەنی س���ەندیكا لە بی���ری ئەوەدا بوو
نووسینگەی پەیوەندییەكانی دەرەوە فراوانتر
بكات و كەسانی دیكە بكاتە هاوكاری سكرتێری
نووس���ینگەكە ،بەاڵم پاش لێكۆڵینەوەی وردتر
بۆ ئەو مەس���ەلەیە نەتوانرا كەس���انی گونجاو
بۆ ئەو ئەركە دەس���ت نیش���ان بكرێ���ت ،ئەمە
وێڕای پێویس���تی ئەو هەن���گاوە بە بوودجە و
خەرجیەكی تایبەت ،ئەمە جگە لەوەی كە ئیش
و كارەكانی دەرەوە ئەوەندە زۆر نەبوون كە
لە توانای س���كرتێری نووس���ینگەكەدا نەبێت،
دیارە بوونی تۆڕی ئینتەرنێتیش پەیوەندی و
راپەڕاندنی كارەكانی زیاتر ئاسان كردووە.
لە ماوەی نێوان دوو كۆنگرەدا س���كرتێری
پەیوەندییەكان���ی دەرەوە ،وێ���ڕای ئ���ەو كار و
چاالكییانەی كە لە چوارچێوەی چاالكییەكانی
ئەنجوومەن���دا ئاماژەیان پێ���دراوە ،ژمارەیەك
كار و چاالكی دیكەی ئەنجام داوە ،گرنگترینیان
ئەمانەن-:
 -1لە سەردانێكدا بۆ واڵتی میسر ،سكرتێری
پەیوەندییەكان���ی دەرەوە چەن���د دیدارێك���ی
لەگ���ەڵ نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انی میس���ر
و سەرنووس���ەری رۆژنام���ەی (االه���رام) و
جێگری سەرنووس���ەری رۆژنامەی (االخبار)
و ناوەن���دی (االه���رام) ب���ۆ لێكۆڵین���ەوەی
ستراتیجی و بەرپرسی ناوەندی مافی مرۆڤ
ئەنجام دا و بیروڕای لەگەڵ ئەو بەرپرسانەدا
ئاڵوگ���ۆڕ ك���رد س���ەبارەت ب���ە بەهێزكردن���ی
پەیوەندی نێوان هەردوو س���ەندیكا و ناوەندە
رۆژنامەنوسییەكان.
 -2لە نێوان  ،2008/10/10-7لە باەرگای ()IFJ
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لە برۆكس���ل بەشداری كرد لە كۆبوونەوەیكی
فراوان���ی س���ەندیكاكانی جیهان���ی عەرەبی ،لە
میان���ەی كۆبوونەوەك���ەدا ب���اس لە كێش���ە و
گرفتەكان���ی بەردەم ئازادی رۆژنامەنووس���ی
ك���را و ب���ە تێروتەس���ەلی باس���ی ئەزموون���ی
رۆژنامەگەری لە كوردستان و رۆڵی سەندیكا
لە چەسپاندنی ئازادی رۆژنامەنووسی كرد.
 -3لە ئاكامی كۆبوونەوەكانی كازابالنكا (الدار
البیضاء) و (برۆكس���ل) بە مەبەستی ناڕەزایی
دەربڕین لەبەرامب���ەر كاری توندوتیژی دژی
رۆژنامەنووس���ان و پش���تگیری س���ەرجەم
رۆژنامەنووس���انی زیندانیك���راو ل���ە جیهاندا،
نووس���ینگەی پەیوەندییەكان���ی دەرەوە
خۆپیش���اندانێكی هێمنان���ەی ب���ە ه���اوكاری
كۆمەڵێ���ك ل���ە رۆژنامەنووس���انی عێراق���ی و
كوردس���تانی لەب���ەردەم باڵیۆزخان���ەی عێراق
ل���ە لەن���دەن س���ازكرد و یادداش���تنامەیەكیان
ئاراستەی هەڵس���وڕێنەری باڵیۆزخانەكە كرد
و تیایدا داوا كرابوو گیانی رۆژنامەنووس���ان
لە عێراق بپارێزرێت.
 -4لەسەر بانگهێشتی نووسینگەی راگەیاندنی
ئەنجوومەن���ی بااڵی ئیس�ل�امی ل���ە بەریتانیا،
سكرتێری پەیوەندییەكانی دەرەوە لە تشرینی
یەكەمی  ،2008ئامادەی ئێوارە كۆڕێك بوو ،كە
تێیدا بابەتێكی لەسەر رەوشی رۆژنامەگەری
لە كوردستان پێشكەش كرد.
 -5لە  2008/10/30سكرتێری پەیوەندییەكان
بەشداری لەو خۆپیشاندانە كرد كە لەبەردەم
باڵەخان���ەی باڵیۆزخان���ەی عێراق���ی فی���دراڵ
س���ازكرابوو بۆ ناڕەزای���ی دەربڕین بەرامبەر
تیرۆركردنی رۆژنامەنووس (كامل شیاع).
 -6لە  ،2009/1/16سكرتێری پەیوەندییەكانی
دەرەوە ئامادەی كۆبوونەوەیەكی فراوان بوو
لە بارەگای یەكێتی نیشتمانی رۆژنامەنووسانی
بەریتانیا و ئێرلەندا ،بە ئامادەبوونی سەرۆك
و س���كرتێری ( ،)IFJك���ە تیای���دا پێش���وازی
ل���ە كەس���وكاری چەن���د قوربانییەك���ی بواری
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رۆژنامەگەری كرا.
 -7لە  2010/10/7-4سكرتێری پەیوەندییەكانی
دەرەوە بەش���داری كۆبوون���ەوەی نوێنەرانی
پەیوەندییەكانی سەندیكاكانی جیهانی عەرەبی
كرد لە (كۆپنهاگن) ،بە مەبەس���تی شاەزابوون
لە چۆنیەتی پیادەكردنی یاس���ا و پابەندبوونی
رۆژنامەنووسان پێیەوە بەسوود وەرگرتن لە
ئەزموونی واڵتی دانیمارك.
تۆماركردنی یاسایی رۆژنامە و گۆڤارەكان
پ���اش باڵوكردنەوەی یاس���ای ژمارە ()35
ی رۆژنامەگەری لە كوردستان لە رۆژنامەی
(وەقائیعی كوردس���تان) لە  ،2008/10/20ئەو
یاس���ایە ب���ە رەس���می كەوت���ە واری جێبەجێ
كردن���ەوە ،بە پێ ماددەی ()3ی یاس���اكە مافی
تۆماركردن���ی رۆژنام���ە و گۆڤ���ارەكان درایە
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كورستان ،كە
پێشتر بە پێی یاسای ژمارە ()10ی چاپەمەنی
س���اڵی ( )1993و هەمواركردن���ی ،وەرگرتن���ی
مۆڵەت ل���ە رێگەی وەزارەتی رۆش���نبیرییەوە
بوو.
ب���ە مەبەس���تی جێبەجێ كردن���ی بڕگە ()3
ل���ە یاس���ای ژم���ارە ()35ی رۆژنامەگ���ەری،
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا فۆرمێك���ی تایبەت و
تۆمار (س���جل)ێكی ئامادەكرد بۆ تۆماركردنی
رۆژنام���ە و گۆڤ���ارەكان و پێدان���ی ژم���ارەی
متمانە لەو فۆرمەدا بە بێ هیچ بەرامبەرێك.
لە ماوەی دەرچوونی یاس���ای ناوبراوەوە
تاكو ئامادەكردنی ئ���ەم راپۆرتە ژمارەی ئەو
رۆژنام���ە و گۆڤارانەی متمانەیان وەرگرتووە
( )470رۆژنامە و گۆڤارە.
ش���ایانی وتنە ه���ەر رۆژنام���ە و گۆڤارێك
كە تۆم���ار دەكرێ���ت ،دۆس���یەیەكی تایبەت و
الپەڕەیەكی لە تۆماری رۆژنامە و گۆڤارەكان
بۆ تەرخان كراوە.
هاوپێ���چ لەگەڵ ئەم راپۆرتەدا لیس���تێك بە
ن���اوی ئەو رۆژنام���ە و گۆڤاران���ە و ژمارەی
متمانەكانی���ان لەگەڵ ناوی خ���اوەن ئیمتیاز و
سەرنووسەرەكانیان دانراوە.

هەردوو گۆڤاری (رۆژنامەنووس) و (الصحفی)
ل���ە م���اوەی نێ���وان ه���ەردوو كۆنگ���رەی
سەندیكادا و لە درێژەی چاالكییە رۆشنبیری و
رۆژنامەنووسییەكانی ئەنجوومەنی سەندیكادا،
وێڕای چاپكردنی چەن���د كتێب و نامیلكەیەك،
ك���ە ل���ەم راپۆرت���ەدا ئاماژەی���ان پێ���دراوە،
دەركردنی هەردوو گۆڤاری (رۆژنامەنووس)
ب���ە ش���ێوەیەكی وەرزی و (الصحف���ی) ب���ە
ش���ێوەیەكی مانگان���ە و ب���ەردەوام و بەب���ێ
دواكەوتن درێژەی هەبوو ،لەو ماوەیەدا ()12
ژمارە لە گۆڤاری (رۆژنامەنووس) دەرچووە،
كە تاكە گۆڤاری بواری رۆژنامەنووس���ییە لە
قەبارە و ناوەرۆكدا بەبێ راوەستان دەربچێ و
بۆتە جێی بایەخی رۆژنامەنووسان و ناوەندە
ئەكادیمییەكان���ی ب���واری راگەیان���دن و لەهەر
ژمارەیەك���ی ( )1250دان���ەی لێ چاپكراوە ،كە
لەو ژمارەی���ە تەنها ( )50دانەی لە كتێبخانەی
س���ەندیكا دانراوە و ژمارەكانی دیكەی بە پێی
لیستێك بەسەر لق و نووسینگەكانی سەندیكا
و كتێبخان���ەكان و بەش���ەكانی راگەیان���دن و
كەس���ایەتییە رۆش���نبیرییەكاندا ب���ە دی���اری
دابەشكراوە.
گۆڤ���اری (الصحفی)ی���ش ك���ە مانگان���ە بە
زمان���ی عەرەب���ی ب���ە ش���ێوەیەكی رێكوپێ���ك
و رەنگاوڕەن���گ دەردەچ���ێ و ه���ەر ژمارەی
( )1250دان���ەی لێ چاپ دەكرێ���ت ،لە ماوەی
نێ���وان ه���ەردوو كۆنگ���رەدا ( )39ژمارەی لێ
دەرچ���ووە ،ك���ە ئەمیش ب���ە هەمان ش���ێوە و
بەب���ێ بەرامب���ەر دابەش دەكرێت بەس���ەر لق
و نووس���ینگەكان و بەش���ەكانی راگەیاندن و
كەسانی رۆش���نبیر و چەند ژمارەیەكیشی بۆ
فیدراس���یۆنی نێودەوڵەت���ی رۆژنامەنووس���ان
دەنێردرێت.
شیاوی باسە هەردوو گۆڤارەكەش بە چەند
دانەی���ەك بە بەرگكراو (مجلد)ی لە كتێبخانەی
سەندیكادا پارێزراون ،لەگەڵ تێكڕای ئەو كتێب
و نامیلكانەی كە لە كتێبخانەی س���ەندیكا دایە
و بە لیس���تێكی تایبەت ل���ە راپۆرتی كارگێڕیدا
تۆماركراون.
ئەژماركردنی راژەی كاری رۆژنامەنووسی بۆ
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رۆژنامەنووسان
بە پێی بڕگەی ( )2لە ماددەی ()19ی یاسای
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان،
ژم���ارە ()4ی ()1998ی هەموارك���راو..
ئەنجوومەنی س���ەندیكا لەم خوولەش���دا وەكو
خوولەكانی پێش���وو ،بە نووس���راوی رەسمی
داواكاری رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان،
ك���ە ل���ە دامودەزگاكان���ی حكوومەت���ی هەرێم
دام���ەزراون ،ب���ەرز كردۆت���ەوە ب���ۆ الیەن���ە
پەیوەندیدارەكان ،بە مەبەس���تی حیسابكردنی
خزمەت���ی رۆژنامەنووس���ی ی���ان ب���ۆ س���ەر
خزمەتی وەزیفی ،كە بە پێی یاساكە هەر سێ
بواری (س���ەرمووچە و بەرزكردنەوەی پلە و
خانەنشینی) دەگرێتەوە.
لە ماوەی نێوان هەردوو كۆنگرەی دووەم
و س���ێیەمدا ( )386رۆژنامەن���ووس لەم بڕگە
یاساییە سوودمەند بوون .جێ ئاماژە پێدانە لە
سااڵنی پێشوودا ( )602رۆژنامەنووسی دیكە
بە هەمان ش���ێوە خزمەتی رۆژنامەنووسییان
بۆ كراوە و س���وودمەند بوون .بەو ش���ێوەیە
كۆی گشتی ئەو رۆژنامەنووسانەی كە راژەی
رۆژنامەنووسیان بۆ حیساب كراوە لە رێگەی
سەندیكاوە گەیشتۆتە ( )988رۆژنامەنووس.
ئەندامانی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
وەك ئاش���كرایە بە پێی یاس���ای س���ەندیكا
ه���ەر رۆژنامەنووس���ێك داوای ئەندامێت���ی
س���ەندیكا ب���كات ،پێویس���تە لە رێگ���ەی لق و
نووس���ینگەكانەوە داواكارییەكەی پێش���كەش
بكات ،ئەوانیش لە رێگەی لیژنەیەكی تایبەتەوە
تاوتوێی دۆس���یەی داواكاریی���ەكان دەكەن و
پێشكەش���ی ئەنجوومەنی س���ەندیكای دەكەن.
ئەنجوومەنی���ش لەب���ەر رۆش���نایی بڕی���ار و
سەرنجەكانی لق و نووسینگەكان و وردبینی
تەواوی دۆس���یەكان ،بڕیاری كۆتایی لەس���ەر
دەدات ،پ���اش ئەمەش هەر رۆژنامەنووس���ێك
كە بڕیارەكەی ال پەس���ند نەبوو ،یان هەس���تی
ك���رد مافی خۆی پ���ێ ن���ەدراوە ،مافی ئەوەی
هەیە كە جارێكی دیكە داوای پێداچوونەوە بە
دۆسیەكەیدا بكرێت..
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پ���اش ئ���ەوەی ك���ە جارێك���ی دیك���ە ئ���ەو
داواكارییانە دەگاتەوە ئەنجوومەن ،ئەویش بۆ
زیاتر وردبینی و لێكۆڵینەوە لە داواكارییەكان
ب���ە نووس���راو دەیاندات���ە لیژن���ەی چاودێری،
ئەوی���ش بە پێی یاس���ا ماف���ی لێكۆڵینەوەی لە
راس���تی و دروس���تی ئەندامێتی هەی���ە ،لە دوا
قۆناغیش���دا ئەنجووم���ەن لەب���ەر رۆش���نایی
س���ەرنجەكانی لیژن���ەی چاودێری���دا ،بڕیاری
كۆتایی دەدات..
ژمارەی ئەندامانی س���ەندیكا بە هەرس���ێ
پل���ەی ئەندامێتیی���ەوە ت���ا  2010/12/31ب���ەم
شێوەیە:
یەكەم /ئەندامی كارا ( )5158ئەندام.
دووەم /ئەندامی بەشدار ( )1789ئەندام.
سێیەم /ئەندامی مەشقكار ( )323ئەندام.
تێبینی:
أ /هۆكاری س���ەرەكی زیادبوون���ی ئەندامانی
سەندیكا بە پلەی یەكەم بۆ زۆری دەزگاكانی
راگەیان���دن بە هەرس���ێ بوارەك���ەی (بینراو-
بیس���تراو -چاپكراو) دەگەڕێتەوە ،كە تەنیا بۆ
نموونە لە ماوەی دوو ساڵی پاش دەرچوونی
یاسای ژمارە ()35ی رۆژنامەگەری ،ژمارەی
ئ���ەو رۆژنامە و گۆڤارانەی كە لە س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���ان تۆمارك���راون گەیش���تۆتە
( ،)470وەك لە لیس���تی سەربەخۆی هاوپێچدا
هاتووە.
ئەم���ە جگ���ە ل���ەو رۆژنام���ە و گۆڤارانەی
ك���ە پێش���تر دەرچ���وون و بەردەوام���ن بەاڵم
لە س���ەندیكا تۆم���ار نەك���راون ،هەروەها ئەو
ژم���ارە زۆرەی رادی���ۆ و تەلەفزیۆن و كەناڵە
ئاس���مانییەكان ،ك���ە ئەوانی���ش ب���ەردەوام لە
زیادبووندان.
ب /زۆری و فراوان���ی ناونیش���انە
رۆژنامەنووس���ییەكان ،كە ل���ە ماددەی ()23ی
یاسای سەندیكادا هاتووە كە ( )14ناونیشانە،
ئەمەش وای كردووە كە ژمارەیەكی زۆرتر لە
كارمەندانی راگەیاندن ببنە ئەندامی سەندیكا.
ج /وەك الی هەمووان ئاش���كرایە (یەكێتی
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نووس���ەرانی كورد) لە پ���اش راپەڕینەوە تاكو
س���اڵی  2010كۆنگ���رەی نەبەس���تووە ،ب���ەو
هۆیەش���ەوە دەرگای ئەندامێت���ی ب���ە رووی
نووس���ەراندا داخراب���وو ،ئەم���ەش هۆكارێكی
دیكە بوو ،كە ژمارەیەك لە نووسەرانیش روو
لە سەندیكای رۆژنامەنووسان بكەن ،ئەویش
پ���اش وەرگرتن���ی پش���تگیری ل���ە كەناڵەكانی
راگەیاندن بە مەبەس���تی بەدەس���تهێنانی پلەی
ئەندامێتی.
د /ئاش���كرایە ئەندامێت���ی ل���ە س���ەندیكای
وەك
كوردس���تان،
رۆژنامەنووس���انی
س���ەندیكایەكی پیش���ەیی ،تەنی���ا ماف���ی
رۆژنامەنووس���انی كورد نیی���ە ،بەڵكو هەموو
رۆژنامەنووس���ێك ك���ە لە كوردس���تان كاری
رۆژنامەنووس���ی دەكات ،بەبێ رەچاوكردنی
ئینتیمای نەتەوەیی و ئایینی و سیاس���ی ،مافی
ئەوەی هەیە داوای ئەندامێتی سەندیكا بكات.
ئاشكراش���ە ك���ە س���ەندیكا ( )6ل���ق و ()3
نووس���ینگە و ( )5لیژن���ەی س���ەرەكی و
( )9رێكخ���ەری ل���ە ش���ار و ش���ارۆچكەكانی
كوردستان و عێراق هەیە ،كە ئەمەش هەموو
ه���ۆكاری دیكەی بوونە ئەندامە لە س���ەندیكا،
سەرەڕای ئەو رۆژنامەنووسانەی كوردستان
كە لە دەرەوەی واڵت كاری رۆژنامەنووس���ی
دەكەن و ئەندامی سەندیكان..
ه���ـ /بێگوم���ان پ���اش ئ���ەوەی كە س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���ان ،چ ل���ە رێ���گای یاس���ای
س���ەندیكاوەو چ بە هەوڵ و خەمخۆری خۆی
توانی چەندین دەستكەوت بۆ رۆژنامەنووسانی
كوردستان دابین بكات ،هەر لە ئەژماركردنی
خزمەت���ی رۆژنامەنووس���ی ،ت���ا دابینكردن���ی
زەوی نیش���تەجێبوون و كورس���ی خوێن���دن
بۆ رۆژنامەنووس���ان و دەستكەوتی دیكەش،
هەم���وو ئەمانە هۆكارن كە رۆژنامەنووس���ان
و راگەیاندكاران و نووسەران زیاتر روو لەم
سەندیكایە بكەن و داوای ئەندامێتی بكەن.
لێرەدا بەپێویس���تی دەزانین كە راستییەك
بەبیری هەم���ووال بهێنین���ەوە ،ئەویش ئەوەیە
كە س���ەندیكا لە وەرگرتنی رۆژنامەنووس���ان

ب���ە ئەن���دام ،پ���اش پشتبەس���تن ب���ە بەڵگ���ەو
دۆكیومێنت���ەكان ،بەپل���ەی یەك���ەم رەچ���اوی
پشتگیری دەزگاكانی راگەیاندنی كردووە ،واتە
ئەوان داوا دەكەن و ئیمزا بۆ رۆژنامەنووسان
دەكەن ،بۆیە بەرپرس���یاری بەئەندام بوون بە
پلەی یەكەم لە ئەستۆی دەزگاكانی راگەیاندن
دای���ە ،بەتایب���ەت بەرپرس���ی یەكەم���ی ئ���ەو
دەزگایانە.
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا خوازی���ارە ك���ە
ئ���ەم كۆنگرەی���ە زۆر ب���ە وردی و واقیعبینانە
گفتوگۆی تێروتەس���ەل لەسەر ئەم مەسەلەیە
ب���كات و بڕیاری گونجاوی لە ب���ارەوە بدات،
بۆ ئ���ەوەی ئەنجوومەنی داهاتووی س���ەندیكا
كاری پێویستی لەسەر بكات.
كۆبوونەوەكانی ئەنجوومەنی سەندیكا
لەب���ەر رۆش���نایی یاس���ای س���ەندیكا و
پەی���ڕەوی ناوخ���ۆ و ب���ە مەبەس���تی دانان���ی
پ�ل�ان و نەخش���ەڕێگای كار و چاالكییەكان���ی
سەندیكا و راپەڕاندنیان و پاراستنی دسپلینی
پەیوەن���دی لە نێوان ئەنجوومەنی س���ەندیكا و
رۆژنامەنووس���ان ،لە رێگەی لق و نووسینگە
و لیژنەكان���ەوە و ئاگادارب���وون ل���ە رەوش���ی
پیش���ەیی و داواكاری ئەندامان���ی س���ەندیكا و
پیادەكردنی بڕیار و راس���پاردەكانی كۆنگرە،
ئەنجوومەنی س���ەندیكا مانگانە كۆبوونەوەی
ئاس���ایی ئەنجامداوە و -هەندێ جاریش چەند
رۆژێك لەكاتی مانگانە تێپەڕی كردووە ئەویش
بەه���ۆكاری جیاجی���ا -تیایدا بە تێروتەس���ەلی
گفتوگۆ لەس���ەر هەموو ئەو پ���رس و بابەتانە
كراوە ،كە لە كارنامەی كۆبوونەوەكەدا دیاری
كراون.
جێی ئام���اژە پێدانە زۆرب���ەی هەرەزۆری
بڕیار و راسپاردەكانی كۆبوونەوەكان بە كۆی
دەنگ بووە ،تەنیا چەند مەسەلەیەك نەبێت ،كە
لە پاش دەنگدان لەسەری یەكالكراوەتەوە.
پاش هەموو كۆبوونەوەیەكی ئەنجوومەن،
لەب���ەر رۆش���نایی بڕی���ار و راس���پاردەكاندا،
نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان و س���كرتێری
س���ەندیكا ،نووس���راو و رێنمای���ی و فەرمانی
كارگێڕی پێویس���تیان ئامادە كردووە و بۆ لق
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و نووسینگە و لیژنەكان نێردراوە ،سەرەڕای
نووس���راوی پێویست بۆ ئەو دامودەزگایانەی
حكوومەتی هەرێمی كوردس���تان ،كە بەشێك
لەو بڕیار و راسپاردانە پەیوەندییان پێیانەوە
هەبووە.
ژم���ارەی كۆبوونەوەكان���ی ئەنجووم���ەن،
لە م���اوەی نێ���وان ه���ەردوو كۆنگ���رەدا ()30
كۆبوونەوەیە ،كە كۆنووسەكانی لە تۆمارێكی
تایبەتدا ئیمزا كراوە و پارێزراوە.
ش���یاوی وتنە لە م���اوەی نێ���وان هەردوو
كۆنگ���رەدا ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا ،دەی���ان
سەردان و كۆبوونەوە و دیداری لەگەڵ ستافی
(ل���ق و نووس���ینگە و لیژنە)كان���ی س���ەندیكادا
ئەنجام داوە ،بە مەبەس���تی گەیاندنی رێنمایی
و چاكتر راپەڕاندنی ئیش و كارەكان.
ئامادەكارییەكان بۆ كۆنگرەی گشتی سێیەمی
سەندیكا
لەب���ەر رۆش���نایی بڕیارەكان���ی كۆنگرەی
گش���تی دووەم���ی س���ەندیكا ،ك���ە جەخ���ت
لەس���ەر بەس���تنی كۆنگ���رە لە كات و س���اتی
خ���ۆی دەكات���ەوە ،ئەنجوومەنی س���ەندیكا لە
كۆبوونەوەی مانگانەی خۆیدا لە 2010/10/29
بڕی���اری دا ،كە كۆنگرەی گش���تی س���ێیەم لە
22ی ش���وباتی  2011ببەس���ترێ ،لێرەدا جێی
ئاماژەپێدانە كە دواخس���تنی كۆنگرە بۆ چەند
هەفتەی���ەك پەیوەن���دی بە راپۆرت���ی دارایی و
راپۆرتی گشتی ئەنجوومەنی سەندیكاوە هەیە،
كە پێویس���تە سێ س���اڵی تەواو لە خۆ بگرێت،
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چونكە تەسویەكردنی حیساباتی هەر مانگێك
بە پێی رێنماییەكانی وەزارەتی دارایی ،مانگی
دواتر دەبێت.
ب���ە پێی بڕی���اری ئەنجووم���ەن لیژنەیەكی
بااڵ و وتەبێژی رەس���می بۆ ئامادەكارییەكانی
كۆنگرە پێكهات و خش���تەیەك بۆ ئەنجامدانی
هەڵبژاردن���ی نوێنەرانی رۆژنامەنووس���ان بۆ
كۆنگرە دانرا ،كە لە  11/22تاكو 2010/12/22
پرۆس���ەكە درێژەی هەبوو و لە الیەن لیژنەی
ب���ااڵی كۆنگ���رە و ل���ق و نووس���ینگەكانەوە
سەرپەرش���تی دەكرا و بە شێوەیەكی هێمنانە
و شەفافانە بەڕێوەچوو .جێی ئاماژەپێدانە كە
رۆژنامەنووس���انی ئەندامی سەندیكا لە دەزگا
و كەناڵە جیاجیاكانی كوردس���تاندا بەشداری
گ���ەرم و گوڕیان لە پرۆس���ەكەدا ك���ردوو ،لە
زۆر دەزگاش پرۆس���ەكە ركابەری (منافس���ە)
گەرمی تێدابوو..
پ���اش تەوابوون���ی پرۆس���ەی هەڵبژاردنی
نوێنەران و یەكالبوون���ەوەی ناوی ئەندامانی
كۆنگ���رە ،ژم���ارەی بەش���داربووانی كۆنگ���رە
لەگەڵ ئۆرگانەكانی س���ەندیكادا (ئەنجوومەن،
لق و نووسینگەكان ،لیژنەكان) گەیشتە ()296
ئەندام..
ه���ەر ل���ە چوارچێ���وەی ئامادەكارییەكانی
كۆنگ���رەدا لیژنەی بااڵ بە ش���ێوەیەكی چڕوپڕ
لەگەڵ بەشی كارگێڕی ئەنجوومەنی سەندیكادا،
س���ەرقاڵی ئامادەك���ردن و دابینكردنی تێكڕای
پێداویستییەكانی كۆنگرە بوون ،كە بە هەوڵی
هەموو ال توانرا لە كات و ساتی خۆیدا هەموو
ئامادەكارییەكان تەواو بكرێن.
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راپۆرتی شەشەم...

راپۆرتی شەشەم

لیژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان لە كوردستان
(لە بارەی رەوشی رۆژنامەگەری لە كوردستان)
()2010/12/31 - 2010/7/1
-

پێشەكی
پێشێلكارییەكان
هەڕەشە
دەستگیركردن
سزادان (غرامە)

پێشەكی
وەك بەڵێن���ی هەمیش���ەیی س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان لەپ���اڵ
هەوڵەكانیدا بۆ داكۆكی لەماف و ئازادییەكانی
رۆژنامەنووس���ی بەردەوام���ە و پ���اش پێن���ج
راپۆرت���ی راب���ردووی لیژن���ەی داكۆك���ی ،لەم
راپۆرت���ەدا كە راپۆرتی شەش���ەمی لیژنەكەیە
پێدەچێت راپ���ۆرت و هەوڵەكانمان لەخزمەت
رۆژنامەنووس���ان و پرۆس���ەی دیموكراس���ی
لەهەرێم���دا كاریگەری بەرچ���اوی هەبووبێ و
تارادەیەكی باش هەنگاوەكانمان شوێنی خۆی
گرتب���ێ .بەو پێیەی بەپێچەوانەی راپۆرتەكانی
پێشوترەوە .ئەم جارە رەوشی رۆژنامەگەری
لەهەرێمی كوردستان رووی لەباشی كردووە
و خۆش���بەختانە هی���چ حاڵەتێك���ی تی���رۆر و
توندوتی���ژی رووی ن���ەداوە ،جگ���ە لەچەن���د
حاڵەتێ���ك و گرتن���ی رۆژنامەنووس���ان ك���ەم
بۆتەوە و لێدان بەهیچ شێوەیەك نەبووە.
ب���ەاڵم نیگەرانین لەوەی ك���ە هەندێك الیەن و
كەسایەتی چەندین سكااڵیان لەسەر كەناڵەكانی
میدیا و رۆژنامەنووسان تۆماركردووە ،بەدەر
لە یاس���ای رۆژنامەگەریی لە كوردس���تان ،كە
دەكرا بۆ چەس���پاندنی یاسای رۆژنامەگەریی،

ك���ە پەرلەمانی كوردس���تان و س���ەرۆكایەتی
هەرێ���م پەس���ند و ئیمزایان كردووە ،یاس���ای
رۆژنامەگەری لە كوردستان بكرایەتە پێوەری
س���ەرەكی ب���ۆ س���كااڵ و كاری یاس���ایی نەك
یاسای دیكە.
جگەلەوەی دەبێ گلەیی ئەوەش لە وەزارەتی
ناوخۆ بك���رێ كە س���ەرەرای پێكهێنانی لیژنە
بۆ لێكۆڵینەوە و بەدواداچوون بۆ دۆس���ییەی
رۆژنامەنووس���ان و بوونی نوێنەری سەندیكا
لەو لێژنەیە ،بەاڵم وەك پێویس���ت ئیجرائاتیان
نەكردووە لەگەأل ئەو كەس و الیەنانەی كە لە
راپۆرتەكانی پێشوودا پێش���ێلكارییەكان دژی
رۆژنامەنووس���ان ئەنجام���داوە ك���ە بڕیاربوو
ئیجرائات بكەن ،داواشی دەكەین لەم راپۆرتەدا
هەوڵی گرنگی خۆی���ان بدەن بۆ بەرگرتن لەو
پێشێلكاریانە و ئیجرائات كردن لەگەأل الیەنی
بەرپرس.
پێم���ان باش ب���وو لە كەیس���ی رۆژنامەنووس
(سەردەشت عوس���مان) نوێنەری سەندیكا لە
لێكۆڵینەوەكان بەشداربووایە.
لیژنەی داكۆكی لە راپۆرتی شەش���ەمی خۆیدا
و لە ماوەی ش���ەش مانگی رابردوودا هەموو
پش���تگیرییەكی رۆژنامەنووسانی كوردستانی
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ك���ردووە ل���ە ش���ار و ش���ارۆچكەكان بۆ ئەو
رۆژنامەنووس���انەی دەس���تگیركراون ی���ان
پێش���ێلكاریان بەرامب���ەر كراوە ی���ان لە كاتی
دادگایی و بنكەكان���ی پۆلیس ئەندامی لیژنەكە
ی���ان پارێ���زەری تایبەت ب���ەردەوام لەگەڵیاندا
بووە و پش���تیوانی لە مافەكانی���ان كردووە و
یاساشی بۆ پاراستنی مافی هەموو الیەك ،بە
سەروەر زانیووە.
تەنان���ەت لە هەندێك لەو كێش���انە ل���ە بابەتی
سكااڵكانی دادگای هەولێر لەسەر رۆژنامە و
گۆڤارەكان و چەند كێش���ە و گرفت لە (دهۆك
 كەرك���ووك) .نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انیكوردستان (فەرهاد عەونی) خۆی راستەوخۆ
بەش���داریكردووە و پش���تیوانی ل���ە مافەكانی
رۆژنامەنووس���ان ك���ردوە و گلەی���ی بەرانبەر
بەو پێشێلكارییانە دەربڕیووە.
هەم���وو كێش���ەكانی رۆژنامەنووس���انیش ل���ە
س���نووری ل���ق و نووس���ینگەكانی س���ەندیكا
پارێ���زەری تایبەت ب���ە رۆژنامەنووس���ان ،لە
لیژنەی داكۆكی ،داكۆكی لە رۆژنامەنووس���ان
كردووە.
دەبێ ئەو گلەیەش لە هەندێك رۆژنامەنووس
بكەین ،كە بە دەنگ داواكانی دادگا ،سكااڵكان
و بانگهێشتەكانی بنكەكانی پۆلیسەوە نەچوون
و زۆرج���ار تووش���ی تەوقی���ف و بانگك���ردن
بوونەت���ەوە ب���ۆ بنك���ەی پۆلیس ی���ان دادگا و
دەستگیركردنیان .كە دەبێ رۆژنامەنووس لە
هەموو كەس زیاتر رێز لە یاس���ا بگرێ و جێ
بەجێی بكات ،ب���ەاڵم لێژنەی داكۆكی نیگەرانە
ل���ەوەی ك���ە بەش���ێك ل���ەو دەس���تگیركردنانە
رۆژان���ی پێن���ج ش���ەممە ب���ووە ،وای كردووە
رۆژنامەنووسەكە سێ رۆژ دەستگیر بكرێت،
ل���ە كاتێك���دا یاس���ا رێگا ب���ە دەس���تگیركردنی
رۆژنامەنووسان نادات.
لەگەأل هەموو ئەوانەدا دەبێ بڵێین ئامارەكانی
ئ���ەم راپۆرتە پێم���ان دەڵێ كە خۆش���بەختانە
رەوش���ی رۆژنامەگ���ەری روو لەباش���یدایە
و هیواداری���ن باش���تربێ ت���ا بەیەكجارك���ی
پێشێلكارییەكان كۆتایی بێت و كاری راگەیاندن
ئازادتر و س���ەربەخۆتر و چاالكتربێ لە پێناو
چەسپاندنی دەسەاڵتی چوارەم و بەهێزكردنی
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دیموكراس���ی ل���ە هەرێم���ی كوردس���تان ،ك���ە
لەقازانج���ی هەم���وو الیەكدای���ە ،پێویستیش���ە
هەموو الیەكمان پابەندی یاس���ای ژمارە ()35
ی رۆژنامەگەریی لە كوردستان بین ،كە ماف
و ئەركی هەموو الیەكی دیاریكردووە.
ل���ەم راپۆرت���ەدا ( )6حاڵەت���ی پێش���ێلكاری و
( )11حاڵەت���ی هەڕەش���ەلێكردن و ( )3حاڵەتی
دەستگیركردن و ( )3حاڵەتی سزادان هەیە.
لیژنەی داكۆكی
ل���ە ئ���ازادی رۆژنامەنووس���ی و ماف���ی
رۆژنامەنووسان
2010/12/31
نووسراوی رەسمی دادگاكان بۆ زانیاری لەسەر
رۆژنامەنووسان
ل���ە م���اوەی )79( ،2010/12/25 - 2010/7/1
نووسراوی رەسمی لە الیەن دادگای لێكۆڵینەوە
و س���نووری لق و نووس���ینگەكانی سەندیكا،
ئاراستەی سەندیكا كراون ،كە داوای زانیاری
لەس���ەر پێدانی ژمارەی س���پاردن بە رۆژنامە
و گۆڤارەكان و ئەندامیەتی رۆژنامەنووس���ان
دەكەن ،س���ەرجەم ئەو نووس���راوانە لە الیەن
سەندیكا وەاڵم دراونەتەوە.
لە الیەكی دیك���ەوە لە ماوەی  2010/7/1تاكو
 )61( 2010/12/25نووس���راوی رەس���می ل���ە
الیەن دادگاكان ئاراستەی سەندیكا كراون بۆ
ئاگاداربوون و ئامادەبوونی رۆژنامەنووسان
كە لە دادگا سكااڵیان لەسەر تۆماركراوە ،یان
رۆژنامەنووس���ان لەس���ەر یەكتری تۆماریان
كردووە و س���ەرجەم ئەم نووس���راوانەش لە
الیەن لێژنەی داكۆكی وەاڵمیان دراوەتەوە.
یەكەم:
پێشێلكارییەكان
 .1رۆژی  2010/7/2رۆژنامەن���ووس (كارزان
كەری���م) ل���ە ئاژانس���ی (ئاكانی���وز) ل���ە رێگای
گەڕان���ەوەی ل���ە قەندی���ل ،ل���ە الی���ەن بازگەی
ئاسایش���ی سەنگەس���ەر .كامێراك���ەی ل���ێ
دەس���تێندرێت و وێنەكان���ی دەس���ڕنەوە ،ئەو
كارەش پێچەوانەی یاسای رۆژنامەگەرییە لە
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كوردستان.
 .2رۆژی  2010/7/17دوای رووداوێك���ی
ئاگركەوتن���ەوە ،پەیامنێری هەفتەنامەی زاری
كرمانجی ،س���ەنگەر س���تار بۆ بەدواداچوونی
هەواڵەكە س���ەردانی نەخۆش���خانەی س���ۆران
دەكات ،س���ەرەڕای ئ���ەوەی رەزامەن���دی
بەڕێوەبەرایەتی نەخۆش���خانە و كەس���وكاری
قوربان���ی ئ���ەو رووداوە وەردەگ���رێ ،كەچی
دوو لە ئەفس���ەرانی بنكەكە رێگای لێدەگرن و
وێنەكانی نێو كامێراكەشی دەسڕنەوە.
 .3بەپێی س���كااڵیەك رۆژی  2010/7/19تیمی
كەناڵی ئاس���مانی زاگرۆس ،ك���ە پێكهاتبوو لە
رۆژنامەنووس���ان (پشتیوان حوسێن و فاخیر
جەمی���ل) لە كاتی ئەنجامدان���ی ریپۆرتاژێك لە
ب���ازاڕی چ���ەك فرۆش���ان لە ش���اری هەولێر،
لە الیەن كەس���ێكەوە پێش���ێلكارییان بەرامبەر
دەكرێ���ت ،بە ()CDی���ش وێنەی كەس���ەكە لە
كاتی هەڕەشەكانی لە الیەن تیمەكەوە دراوەتە
لێژن���ەی داكۆكی و بۆ ئەم مەبەس���تە لێژنەی
داكۆك���ی دەق���ی س���كااڵكە و ()CDیەكەش���ی
داوەتە بەڕێوەبەرایەتی ئاسایش���ی هەولێر بۆ
لێكۆڵینەوە و بەدواداچوون.
 .4رۆژی ( 2010/8/6ش���اخەوان عەل���ی
دەروێ���ش) ل���ە تەلەفزیۆن���ی پەیام ،ل���ە الیەن
ئاسایش���ی بازگ���ەی (عەربەت-س���لێمانی)
لێكۆڵین���ەوەی لەگ���ەأل دەك���ەن بەبێ ئ���اگادار
كردن���ەوەی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان ،ب���ە مەبەس���تی گەڕان ب���ەدوای
ناوی چەن���د رۆژنامەنووس���ێك (بەپێی وتەی
ناوبراو).
 .5رۆژی  2010/8/24لە یاری نێوان برایەتی
و زاخۆ ،لە الیەن پاسەوانەكانی یاریگا هێرش
كراوەت���ە س���ەر رۆژنامەنووس���ان (مامەیارە
ئەحم���ەد و ئ���ەردەالن ق���ادر) پەیامنێران���ی
رۆژنام���ەی هەولێر و (هۆش���ەنگ عەبدوڵاڵ و
جاس���م محەمەد) پەیامنێر و وێنەگری كەناڵی
ئاسمانی كوردستان.
 .6رۆژی  2010/10/20رۆژنامەن���ووس
(فەرەی���دون بێ���وار) لە گۆڤ���اری راڤە لە كاتی
ئامادەكردنی راپۆرتێ���ك لەبەردەم پەرلەمانی
كوردس���تان .بەه���ۆی خۆپیش���اندانێكەوە ل���ە

الیەن كۆمەڵێ���ك قوتابیی���ەوە پەالمار دەدرێ
و هەرەش���ەی لێدەك���ەن و پ���اش لێس���ەندنی
كامێراكەی و سڕینەوەی وێنەكان سووكایەتی
پێدەكەن.
دووەم:

هەڕەشە
 .1رۆژی ( 2010/7/6م .نیازی عەلی هەورامی)
سەرنوس���ەری گۆڤاری (كۆنترۆأل) بە لیژنەی
داكۆكی راگەیاند ،لە شاری سلێمانی لە الیەن
چەن���د كەس���ێكی نەناس���راوەوە ،هەڵدەكوتنە
سەرماڵەكەی و هەڕەش���ەی لێدەكەن و زیان
بە ئوتومبێلەكەشی دەگەیەنن ،بەاڵم كەسەكان
نەناسراون.
 .2رۆژی  2010/8/9رۆژنامەنووس (یاس���ین
حس���ێن وەلی) لە كوردستانی نوێ بە لیژنەی
داكۆك���ی راگەیان���د ،ك���ە كەس���ێك ب���ە ن���اوی
رێكخ���راوی دەوڵەتی ئیس�ل�امی تیرۆریس���ت
هەرەش���ەی كوش���تنی لێك���ردوە و بەوت���ەی
ناوبراو ،هاوڕێ رۆژنامەنووسەكەی شاهیدی
ئەو هەڕەش���انەیە و داوای پاراستنی گیانی لە
سەندیكا كردوە.
 .3بەپێ���ی س���كااڵی رۆژنامەن���ووس (هی���وا
فریادڕەس) ئەندامی كارای س���ەندیكا ،رۆژی
 2010/8/20ل���ە ش���ارۆچكەی خەباتی س���ەر
ب���ە پارێزگای هەولێر لە الیەن (مقدم ش���وان)
بەڕێوەبەری پۆلیسی هەولێر ،بەشی رۆژئاوا،
لەن���او بەڕێوەبەرایەت���ی پۆلی���س هەڕەش���ەی
كوش���تنی لێك���راوە ،ل���ەم بارەی���ەوە لێژن���ەی
داكۆكی پەیوەندی بەالیەنی پەیوەندیدار كرد،
لە ئەنجامدا دەركەوت ،كە كێشەكە كۆمەاڵیەتی
و پەیوەن���دی ب���ە كاری رۆژنامەنووس���ییەوە
نیی���ە ،چونك���ە (مقدم ش���وان) ئام���ۆزای (هیوا
فریاڕەس)ە.
 .4رۆژی  2010/8/23بە قسەی رۆژنامەنووس
(ئەحمەد مس���تەفا) لە كاتی ئەنجامدانی كاری
رۆژنامەنووس���ی ،گوای���ە ل���ە الی���ەن جێگری
س���ەرۆكی لێژن���ەی ئۆلۆمپ���ی هەڕەش���ەی
لێكراوە.
 .5بەپێ���ی س���كااڵیەك ،ك���ە دراوەت���ە لق���ی
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كەركووك���ی س���ەندیكا ،رۆژی 2010/9/13
چەن���د چەكدارێكی نەناس���راو هەڵیانكوتاوەتە
س���ەر ماڵی رۆژنامەنووس (سەیوان سەمەد)
رۆژنامەن���ووس ل���ە كەناڵ���ی (العراقی���ە) ب���ە
دەمانچ���ەی بێدەن���گ (كاتم) ،ل���ە خێزانەكەیان
داوە ،ئەم���ە جگ���ە لەوەی پێش���تر ب���ە مۆبایل
هەڕەشەی كوشتنی لێكراوە.
 .6بەپێ���ی س���كااڵیەك ك���ە دراوەت���ە لێژن���ەی
داكۆك���ی ،رۆژی  2010/9/18رۆژنامەنووس
(بەختیار سەعید ساڵح) لە فەیسبووك لە الیەن
(محەمەد س���ەلیم مزوری) بە قسەی ناخۆش
هێرشی كراوەتە س���ەر ،لەم بارەیەوە لێژنەی
داكۆكی دەقی س���كااڵكەی بۆ بەڕێوەبەرایەتی
ئاسایشی گشتی هەرێم بەرزكردۆتەوە.
 .7بەپێی سكااڵیەك ،كە دراوەتە لێژنە داكۆكی
رۆژی  2010/9/21رۆژنامەن���ووس (ه���اوار
ئەحمەد) سەرنووسەری گۆڤاری هەڵبوون ،بە
ئیمەیل���ی (yahoo.@peramagrwn2005
 )comهەڕەشە و س���ووكایەتی پێكراوە ،لەم
بارەی���ەوە لێژنەی داكۆكی دەقی س���كااڵكەی
ب���ۆ بەڕێوەبەرایەت���ی پۆلیس���ی هەولێر بەرز
كردۆتەوە.
 .8بەپێی سكااڵیەك كە لە الیەن رۆژنامەنووس
(الوە عوس���مان زەنگەن���ە) ئاراس���تەی لق���ی
كەرك���ووك ك���راوە ،جگ���ە لەوەی ب���ە مۆبایل
هەڕەش���ەی كوشتنی لێدەكرێ ،لە الیەن چەند
كەس���ێكی نەناس���راویش هەڵدەكوتن���ە س���ەر
ماڵەكەی.
 .9بەپێ���ی س���كااڵیەك لە الیەن نووس���ینگەی
هەولێر كەناڵی ( )KNNئاراس���تەی س���ەندیكا
ك���راوە ،بەڕێوەب���ەری كۆمپانیای سەوس���ەن،
كە بریكاری هێلی فڕۆكەوانی س���ویدە ،دوای
باڵوكردن���ەوەی راپۆرتێك لە كەناڵی ()KNN
لەس���ەر دواكەوتنی گەش���تە فڕۆكەوانییەكانی
كۆمپانی���ای ناوب���راو بە ژم���ارە مۆبایلێك ،كە
لە الی س���ەندیكا تۆماركراوە ،هەڕەش���ەی لە
تیمی نووس���ینگەی كەناڵ���ی ( )KNNكردووە،
ك���ە بریتین لە رۆژنامەنووس���ان ( .1ش���ەوقی
كانەبی /بەڕێوەبەری نووسینگەی هەولێر.2 ،
بارزان حەس���ەن /پەیامنێر .3 ،ئەحمەد یونس/
وێنەگر).
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 .10بەپێ���ی س���كااڵیەك ك���ە دراوەت���ە لێژنەی
داكۆك���ی ،رۆژنامەنووس (تەیار عادل گۆران)
لە ش���ارۆچكەی ب���ەردەرەش چەندین جار لە
الیەن گروپێكی ئیسالمی توندڕەو هەڕەشەی
كوش���تنی لێك���راوە ،ب���ە قس���ەی خ���ۆی چەند
كەس���ێك لەو گروپە خزمی نزیك���ی خۆیەتی،
لەم بارەیەوە لێژنەی داكۆكی دەقی سكااڵكەی
رۆژنامەنووس���ی ناوب���راوی بە نووس���راوی
فەرمی بۆ بەڕێوەبەرایەتی گش���تی ئاس���ایش
بەرزكردۆتەوە.
 .11رۆژنامەن���وووس (ه���ەژار باب���ان) ك���ە
سەرنووس���ەری رۆژنام���ەی (چەرمو)ی���ە ل���ە
ش���ارۆچكەی چەمچەماڵ ب���ە لیژنەی داكۆكی
راگەیان���د ،ك���ە چەن���د كەس���ێك هەڕەش���ەی
كوش���تنیان لێك���ردوە و دواتری���ش ئاگریان لە
ماڵەكەی بەرداوە ،دواتر نامەیەكی هەڕەش���ە
ئامێزیان بۆ ناردۆتە ماڵەوە.
* جێ���گای باس���ە لە م���اوەی  2010/7/1تاكو
 2010/12/31چەندی���ن رۆژنامەن���ووس ب���ە
مۆبای���ل هەڕەش���ەیان لێك���راوە و ژم���ارە و
س���كااڵكانیان دراوەتە ئاسایش���ی شارەكان و
بەدواداچوونی بۆ كراوە.
سێ یەم:
دەستگیركردن
 .1شەوی  2010/8/10هەردوو رۆژنامەنووس
(ئاری لوقمان كەریم و هێمن حەمە كەریم) لە
كەناڵی ( )KNNلە الیەن پۆلیس���ی چەمچەماڵ
دەس���تگیردەكرێن و دەخرێن���ە ئوتومبێل���ی
پۆلیس���ەوە ،بەوت���ەی خۆیان س���ووكایەتییان
پ���ێ ك���راوە و كامێراكەیان ش���كێندراوە ،هەر
سەبارەت بەم رووداوە و پێشلكاری بەرانبەر
رۆژنامەنووس���ان ل���ە چەمچەم���اڵ – لق���ی
كەركووكی س���ەندیكا بەیاننامەیەكی نارەزایی
دەرك���رد و پش���تیوانی ل���ە كاری راگەیاندن و
رۆژنامەنووسان كردووە.
 .2رۆژی  2010/8/18رۆژنامەن���ووس
(جەم���ال عەبدوڵاڵ) سەرنووس���ەری گۆڤاری
(بەڵگ���ە) لە الیەن پۆلیس���ی ( )104لە ش���اری
س���لێمانی بە بڕیاری دادوەر بۆ ماوەی س���ێ

راپۆرتی شەشەم...

رۆژ دەس���تگیردەكرێت ،بە هۆی س���كااڵیەكی
سەرنوس���ەری پێشوتری هاواڵتی ،بەاڵم پاش
چەن���د رۆژ زیندانیكردنی لە الیەن دادگاوە بە
هاوكاری لیژنەی داكۆكی ئازادكرا.
 .3رۆژی  2010/9/5رۆژنامەن���ووس (بڵن���د
مستەفا) سەرنووس���ەری گۆڤاری ملمالنێ لە
الیەن بنكەی پۆلیس���ی كوردس���تان و دادگای
هەولێ���ر بڕی���اری دەس���تگیركردنی دەدرێ���ت
بەه���ۆی تۆماركردن���ی س���كااڵیەكی ئەمی���ری
كۆمەڵ���ی ئیس�ل�امی و ئ���ارام ق���ادر نوێنەری
یەكگرتوو لە تاران ،دواتر ئازاد دەكرێت.
چوارەم:

سزادان
 .1رۆژی  2010/12/2دادگای ده���ۆك بەپێ���ی
م���اددەی ( )9ل���ە یاس���ای رۆژنامەگەری���ی لە
كوردستان ،بڕیاریدا هەریەك لە رۆژنامەنووس

(عبدالرحم���ن بامەڕن���ی) سەرنووس���ەری
رۆژنامەی چاڤدێر و هۆزانڤان (هۆشەنگ شێخ
محەمەد) بە ب���ڕی ( )1.000.000ملیۆن دینار،
غەڕام���ە بكرێن ،دوای ئەوەی لە دادگا س���كااڵ
لە دژیان تۆمار كرابوو لەسەر باڵوكردنەوەی
شیعرێك لە رۆژنامەی ناوبراو.
 .2رۆژی  2010/12/12دادگای بەرای���ی ()4ی
هەولێر ،بڕیاریدا سزای غرامەی رۆژنامەنووس
(س���ۆران عوم���ەر) وەك���و سەرنووس���ەری
گۆڤاری رێ���گا مەگەزین ،بە بڕیی ( )35ملیۆن
دین���ار بەپێی یاس���ایی شارس���تانی عیراقی بە
تۆمەتی تەشهیركردن بە كەسایەتی پ.د.ك.
 .3رۆژی  2010/12/28دادگای كەتن���ی ()2
ی س���لێمانی ،س���زای غڕامەك���ردن بەس���ەر
رۆژنامەنووس (شوان داودی) سەرنووسەری
ه���ەواأل ،بە ب���ڕی ( )3ملیۆن دینار س���ەپاند و
( )18ملی���ۆن دیناریش ب���ۆ رۆژنامەی هەواڵ،
بەپێی یاسای رۆژنامەگەریی ژمارە (.)35

a_bazgr@yahoo.com
 .1ئەنوەر حوسێن  0770 153 50 29سكرتێری لیژنە
بڕیاردەری لێژنە jamal_khailani@yahoo.com
 2جەمال حوسێن 07504026878
zerakkamal@yahoo.com
		
ئەندام
 3زیرەك كەمال 07504487085
shwandaudi@yahoo.com
		
 0770 153 39 26ئەندام
 .4شوان داودی
behcet.hirori@yahoo.com
		
 .5بەهجەت هروری  0750 445 92 58ئەندام
shwan67@yahoo.com
		
 .6شوان هەورامی  0770 143 21 10ئەندام
akopress74@yahoo.com
		
 .7ئاكۆ محەمەد  0750 445 09 78ئەندام
سەندیكای رۆژنامەنووسان
لیژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و
مافی رۆژنامەنووسان لە كوردستان
2010/12/30
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بە سەرچڵی ژیانی ناكام...

بەسەرچڵی ژیانی ناكام
لە رۆژی  ،2011/2/1رۆژنامەنووس و نووسەری ناوداری گەلەكەمان
س���ەعید ناكام لە دوای ژیانێكی پڕ چەرمەس���ەری و هەوراز و نشێو و
چێشتنی تاأل و سوێری ژیان ،ماڵئاوایی لێ كردین .دیارە ناكام لەو چەند
ساڵەی دواییش بە تەواوی لە ژیانی رۆژانە دابڕابوو.
ن���اكام یەكێكە ل���ە قەڵەمە ب���ە بڕش���تەكانی نێو بزاڤی رۆش���نبیریی
ك���وردی .س���ەرەتای دەس���تپێكردنی كاری رۆژنامەنووس���یی ،الی
حوس���ێن حوزنی موكریان���ی لە چاپخانەی
(زاری كرمانجی) لە رەواندز بووە ،پاشان
چۆت���ە س���لێمانی ه���اوكاری (پیرەمێ���رد)
ی ك���ردووە ل���ە رۆژنام���ەی (ژی���ان)،
هەروەها بۆ رۆژنامەی (األهالی)ش وەك
پەیامنێر دەنگوباس���ی شاری كەركووكی
ناردووە .لە چلەكانیش���دا بە دەستنووس
باڵوكراوەیەكی ب���ە ناوی (زەردەواڵە) لە
سلێمانی دەركردووە .لە ساڵی 1946یشدا
چۆت���ە پ���األ كۆم���اری كوردس���تان و
لەچاپخان���ەی رۆژنام���ەی كوردس���تان
كاری ك���ردووە و دەوری دی���اری ل���ە
چاپكردنی رۆژنام���ە و باڵوكراوەكانی
ئەو سەردەمەدا هەبووە.
دوای رووخان���ی كۆم���ار و
گەڕاوەن���ەوەی ب���ۆ عی���راق ،گۆڤ���اری
(ئازادی ،ئازادی كوردستان)ی پارتی
كۆمۆنس���تی عیراق���دا ل���ە كەركووك
بەڕێوەب���ردووە و ه���ەر ئەوی���ش
دەستەواژەی (كوردستان) خستۆتە
سەر (ئازادی)یەكە.
لە رۆژنامەی (الث���ورة)ی یونس
تائی ،سەردەمی عەبدولكەریم قاسمیش���دا كاری رۆژنامەنووسی
كردووە.
لە رۆژگاری شۆڕشی ئەیلوولی 1961دا ،بە تایبەتیش لە ناوەڕاستی
شەستەكاندا ،لە ئێزگەی (دەنگی كوردستانی عیراق)دا بەشدار بووە.
لە ئاداری 1968یشدا لە چاپخانەی شۆڕش كاری كردووە و (دەنگی
پێشمەرگە)ی وەك گۆڤارێكی رێكوپێك دەركردووە ،تا تشرینی دووەمی
 1969دوان���زە ژم���ارەی ل���ێ دەرك���ردووە و ئەم گۆڤ���ارەش یەكێكە لە
باڵوكراوە دیارەكانی ئەو سەردەمەی شۆڕش.
ل���ە دوای رێككەوتن���ی 11ی ئ���اداری 1970ی���ش ل���ە گۆڤارەكان���ی
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 2001/9/29بارەگای ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان

(نووسەری كورد)ی یەكێتی نووسەرانی كورد
و (رۆژی كوردس���تان)ی كۆمەڵەی رۆشنبیری
ك���وردی و هەروەها گۆڤ���اری (برایەتی) 1970
دەوری زۆرباش���ی گێ���ڕاوە و ج���ێ پەنجەی بە
س���یمای ئەو ژمارانەی كاری تێدا كردوون زۆر
ب���ە روون���ی دیارە ،ب���ە تایبەتی زم���ان پاراوی،
چونك���ە كوردینووس���ێكی كەم وێنە ب���وو و لە
بوواری نووسین و وەرگێڕانیشدا قەڵەمێكی بە
بڕشت بوو.
س���ەعید ناكام لە ب���وواری وەرگێڕانیش���دا،
كتێبی (ك���ورد لە مێ���ژووی دراوس���ێیەكاندا)ی
ئەولیا چەلەبی ،ك���ە كاتی خۆی كۆڕی زانیاری
كورد لە بەغدا بۆی چاپ كردووە ،ش���اكارێكی
دی���اری وەرگێڕانی ئ���ەوە و لە زمان���ی توركی
وەریگێ���ڕاوە ،هەروەه���ا كتێب���ی (بارزان���ی و

بزووتن���ەوەی رزگاریخ���وازی ك���ورد)ی كاك
مەسعود بارزانیش لە دوو بەرگدا لە عەرەبییەوە
ب���ۆ كوردی وەرگێڕاوە و لە دهۆك چاپ كراوە.
لە بواری نووس���ینی رۆمانیش���دا دەوری خۆی
هەبووە.
س���ەعید ناكام لە س���اڵی 1918دا لە گوندی
(دەوەشار)ی رۆژهەاڵتی ساباڵخ لە دایك بووە،
خوێندنی لە حوجرە و كەمێكیش لە قوتابخانەی
میری بووە ،هەرچەندە زیرەك و لێهاتوو بووە،
بەاڵم بە هۆی ناگزوری ژیان ،نەیتوانیوە خوێندن
تەواو ب���كات ،دووچاری ژیانێك���ی دەربەدەری
ب���ووە ل���ە ه���ەردوو دیوی عی���راق و ئێ���ران بە
زەحمەت جێ���ی بۆتەوە ،لە بواری سیاسیش���دا
رۆڵی خۆی گێڕاوە.
راستی ئازاد
ژمارە  24-23زستانی 2011
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(زامداریات)

(*)

لەم رۆژانەدا هەواڵی خۆش خۆشمان لەبارەی هەردوو رۆژنامەنووس
محەم���ەدی مەال كەریم و مەحموود زامدارەوە پێ دەگات .بەڕاس���تیش
ئەو دووانە جێ پەنجەیان بەس���ەر رۆژنامەنووس���ی و رۆژنامەوانانی
كوردەوە دیارە ،بەردەوام دووعای خێریش بۆ ئێمە دەكەن.
ماوەی���ەك لەمەوب���ەر لەگەڵ برادەرێك بەیەك���ەوە چووینە الی زامدار،
نەخۆش���ییەكەی ئەوەندە كاری تێكردبوو بە چوار پێیانیش هەر ئەوەتە
دەیتوان���ی ب���ڕوا ،ئەوێ رۆژیش ك���ە بەالی ماڵی���ان دا تێپەڕین ،بینیمان
وا ل���ە پەنادیوارەك���ەی ماڵ���ەوەدا پیاس���ە دەكا باش���تریش دی���ار بوو،
چونكە ئەمجارەیان وەكو لە وێنەكەدا دەیبینن بە س���ێ القان دەڕۆیی،
برادەرەكەم���ان لە خۆش���یان كامیراكەی دەرهێن���ا و چرتەی لێوە هێنا،
دڵنیاین ئەو دیمەنەی دواییان دڵی هەوادارانی (داروین) خۆش دەكات.
پێش���تریش هەر ئەو رۆژنامەنووسە لە ڕێوڕەسمی رێزلێنانی مامۆستا
محەم���ەدی م���ەال كەریم���دا ،لە حەوش���ەی ب���ارەگای حیزبی ش���یوعی
كوردس���تاندا وێنەیەكی دیكەی زامدار و مامۆس���تا عەبدوڵاڵی حەسەن
زادەو نووسەری ئەم دێڕانەی گرتبوو.
وا دیارە بەم دواییە (بەش���یر موش���یر)ی هاتۆتە خەون و پێی گوتووە
بەم بۆنەی���ەوە هەردوو وێنەك���ە لەگۆڤاری «رۆژنامەن���ووس»دا باڵو
(**)
بكاتەوەو ئەو چەند دێڕانەی بۆ ژێر وێنەكە بۆ نووسیوین
ئ�����ەوەی دەی��ب��ی��ن��ن ل���ەم پ��ەن��ا دی����وارە
هەبێ و نەبێ ئ��ەوە مەحموودی زام��دارە
خ��وای��ە ب��ۆم��ان��ی بهێڵی ل���ەم واڵت����ەدا
تا مەحموود نەخوا ع��ارەق بەبێ جغارە

(*) خوالێخۆشبوو خالید جووتیار كاتی خۆی گۆشەیەكی بەم ناوەوە لەسەر (زامدار) هەبوو و لە گۆڤار و رۆژنامەكان
لەسەری دەنووسی.
(**) ئەوەی شایانی باسیشە ،خانەوادەكەی زامدار چەند جاران باسی هەڵوێستی نەقیبی رۆژنامەنووسان و ئەنجوومەنی
س���ەندیكایان ،لە بەس���ەركردنەوەی (زامدار)ەكەیان بۆ نووس���ەری ئەو دێڕانە باس كردووە و رایانسپاردووە لەجیاتی
ئ���ەوان سوپاس���یان بكەین و پێیان بڵێین خوا لە وێنەیان زۆر ب���كات ،بەداخەوە وادیارە لەبیرمان كردووە پەیامەكەیان
بگەیەنین.
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