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رۆژنامەنووس و...

و
رۆژنامەنووس
سەرنووسەر
ئەگەر الپەڕەی باوكراوەكانی سەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان و یەكێت���ی
رۆژنامەنووس���انی كوردستان هەڵبدەینەوە و
دەستنیشانیان بكەین ،دەتوانین بڵێین سەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ،ل���ە س���ااڵنی
 2000بۆ  2003توانی ( )12ژمارە لە گۆڤاری
(رۆژنامەڤانی) دەربكات و سەرنووسەرەكانی
ل���ە ژم���ارە ( )7-1بەرێ���ز مومت���از حەیدەری
سەرنووس���ەری ب���ووە و ل���ە ژم���ارە ()12-8
بەڕێز زی���رەك كەم���ال سەرنووس���ەری ئەو
گۆڤارە بووە ،جێگای دەستخۆشی و ستایشە،
ك���ە زۆر لەخۆبردووانە كاری���ان كردووە ،بە
مەبەس���تی پڕكردنەوەی ئ���ەو كەلێنەی ،كە تا
ئەوكات���ە باوكراوەیەك���ی تایبەتمەند نەبووە،
رۆژنامەنووس���ان و ئەكادیمیی���ەكان بەرهەم
و بابەتەكان���ی خۆیان تێ���دا باوبكەنەوە ،هەر
لەو سەروبەندەشدا یەكێتی رۆژنامەنووسانی
كوردس���تانیش ل���ە س���ااڵنی  2002ب���ۆ 2003
گۆڤاری (رۆژنامەنووس���ان) ،كە ( )3ژمارەی
لێدەرچ���ووە ،سەرنووس���ەرەكەی (د.مۆف���ەق
دەرگەڵەیی) بوو ،كە ئەمەش لەو كاتەدا جێگای
رەزامەندی نووس���ەران و رۆژنامەنووس���ان
بوو.
لە دوای یەكگرتنەوەی هەردوو شوێنگەی
رۆژنامەنووسان (سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردس���تان و یەكێت���ی رۆژنامەنووس���انی
كوردستان) لە ساڵی  ،2004گۆڤارێك لەدایك
بوو ناونرا «رۆژنامەنووس» ،كە ئەویش���یان

بە هەوڵ و ماندووبوونی سەرنووس���ەرەكەی
(عەبدوڵ���ا زەنگەن���ە) ،ك���ە توان���ی ل���ە ماوەی
س���ااڵنی  2004ت���ا  )24( ،2011ژم���ارەی ل���ێ
دەربكات.
ك���ۆی ( )24+3+12ك���ە دەكات���ە ()39
ژم���ارە ل���ە دەرچواندن���ی باش���ترین گۆڤاری
رۆژنامەنووس���ان ،ك���ە ئەم���ڕۆ قوتابی���ان
ب���ە س���ەرچاوەیەكی گرنگ���ی دەزان���ن ،ب���ۆ
دەس���تەبەركردنی زانیاری و وێنەی دانسقە و
چەندین جاری���ش باوكراوەی نوێ و كۆنیان
باوكراوەتەوە.
گۆڤ���اری «رۆژنامەن���ووس» ب���ۆ هەموو
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تانە ب���ە ك���ورد
و س���ریانی و توركم���ان و هەم���وو ئ���ەو
رۆژنامەنووسانەشە ،كەم تا زۆر لەو بوارەدا
خزمەتی���ان بە كولت���ووری رۆژنامەنووس���ی
كوردی كردوە ،بە تایبەتی (د.فائق بطي) ،كتێبی
(موس���وعه الصحفیة الكوردیة ف���ي العراق)ی
نووسی و باوی كردەوە .لێرەدا و لەو مینبەرەدا
دەم���ەوێ بلێ���م گۆڤ���اری «رۆژنامەنووس»،
ماڵ���ی هەموو رۆژنامەنووس���انە و بۆ هەموو
رۆژنامەنووسانە ،ماڵێكە دەخوازێ تەالرێك لە
وشەو باوكراوە ونبووەكان دروست بكات و
لە دەرگای هەموو نووسەر و رۆژنامەنووس
و ئەكادیمی و مامۆستانی زانكۆ دەدات.
ه���ەردوو بەش���ی راگەیاندن���ی زانك���ۆی
س���ەالحەددین و س���لێمانی و هەرسێ بەشی
راگەیاندن���ی پەیمانگ���ەی (هەولێر و س���لێمانی
ژمارە  25پاییزی 2011
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و ده���ۆك) بەس���ەر دەكات���ەوە ،س���نوورە
دەس���تكردەكان دەبڕێ و دەچێتە بەش���ەكانی
دیك���ەی كوردس���تان ،بەوەش ناوەس���تێ و لە
حزوری جووتەب���را (میقداد و عەبدولڕەحمان
بەدرخ���ان) ك���ە سەرنووس���ەری رۆژنام���ەی
(كوردس���تان) بووە لە  .1898/4/22لە قاهیرە
لە چاپخان���ەی (دار الهالل) هات���ە چاپكردن و
دەڵێی���ن ،تا ئێس���تا توانیومانە ل���ە  31ژمارەی
كوردس���تان ( )30ژم���ارەی بدۆزرێتەوە تەنیا
ژم���ارە ( )19دی���ار نییە و پێش���تر بە هەوڵ و
هیمەتی د.كەمال فوئاد ،كە س���اڵی )26( 1972
ژمارەی چاپكراوەتەوە و لە سااڵنی ( 2005و
 )2006ه���ەر ( )30ژم���ارە لە (تاران و قاهیرە)
دەزگای چ���اپ و باوكردن���ەوەی بەدرخ���ان
ب���ە چاپی گەیان���دووە ،دەگەڕێین و دەگەڕێین
و دەگەڕێی���ن بۆ ئ���ەوەی رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان ژم���ارەی ( )19بدۆزن���ەوە ل���ە
الپەڕەكانی (رۆژنامەنووس)دا باوی بكەنەوە،
هەرچەن���دە نابێ و ناكرێ رۆڵی نووس���ەر و
رۆژنامەنووسانی وەك (د .مارف خەزنەدار و
د .كەمال فوئاد ،كەمال مەزهەر و نەوشیروان
مستەفا ،د .ئازاد عوبێد و د .نەجاتی عەبدوڵا
و حاج���ی عەبدوڵا زەنگەن���ە و كەنداڵ نەزان
و مومتاز حەی���دەری و نەوزاد عەلی ئەحمەد
و عومەر ش���ێخ م���وس و رێناس نەورۆزی و
بەهار باج���ەالن و جەمال خەزنەدار و رەفیق
س���اڵح و سدیق س���اڵح ،د .فەرهاد پیرباڵ و د.
هیمدادی حوسێن ،ئیسماعیل تەنیا ،مالمیسانژ،
مەحم���وود لەوەندی) لەبەر ئ���ەوەی ناوەكان
زۆرن ،داوای لێبوردنی���ان لێ دەكەین ،چونكە
ئەوان���ە خزمەتێك���ی بەرچاویان ل���ەو بوارەدا
پێشكەش بە دنیای رۆژنامەنووسانی كوردی
كردووە.
«رۆژنامەن���ووس» ،باوەڕی ت���ەواوی بە
ئازادی رادەربرین و رەخنە و رەخنە لەخۆگرتن
هەی���ە و هەرچی بابەتی ئەكادیمی ،هەرچەندە
دوورودرێژ بێت ،باوی دەكاتەوە ،مەبەستیش
تەنیا گەیاندنی پەیامی «رۆژنامەنووس» ئەو
لێكۆلینەوانەی���ە ،ك���ە ئەكادیمین و ل���ە بواری
راگەیاندن دەنووس���ن و زمانزانانی كوردیش
وەریبگێڕنە سەر زمانانی دیكە.
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سەندیكای رۆژنامەنووسان خاوەنی زیاتر
لە  5000پێنچ هەزار ئەندامە ،ئاخۆ دەكرێ بۆ
نەخشەس���ازی و هەڵەچن���ی و تایپ و بابەتی
لێكۆڵینەوە پەكی بكەوێ.
«رۆژنامەن���ووس» كاردەكات ب���ۆ ئەوەی
گۆڤارەك���ەی ببێت���ە گۆڤارێك���ی زانس���تی و
ئەكادیم���ی لە ه���ەوڵ دایە لەگ���ەڵ زانكۆكانی
كوردس���تان هەماهەنگی بكات ،هەرچی زووە
لە الی���ەن ئەوانەوە ،بە تایبەت مامۆس���تایانی
بەش���ی راگەیاندن���ی زانكۆكان���ی كوردس���تان
دەتوانن بەرهەمەكانیان تێدا باوبكەنەوە.
لێ���رەدا دەخ���وازم و رووی پرس���یار ل���ە
هەم���وو ئەو كەس���انە بكەم ،كە ل���ەو بوارەدا
كاریان ك���ردووە ،هەرچی زووە بە دوای ئەو
باوكراوەن���ەدا بچن و لە ه���ەر كوێیەكی ئەم
دنیایە دایە ،بیدۆزنەوە و چاپ و باوبكرێتەوە،
هەرچەن���دە پتر لە مانگێك ل���ە واڵتی نەرویج،
لە ش���ارۆچكەی (هۆنە فۆس) كتێبی (زەبوری
حەقیقەت)م دۆزییەوە ،كە ( )2092الپەرەیە ،بە
قەبارەی (33سم×21سم)ە ،كە دەستنووسێكی
ك���وردی یارس���انەكانە (كاكەیی���ەكان) ،ك���ە لە
ئەشكەوتی كرماش���ان لە لە الیەن (یار موراد
خەلیفە)وە نووس���راوەتەوە ،لە س���اڵی (1313
قەم���ەری) و ل���ەم ژمارەیەدا ب���ە دیاری چەند
الپەڕەیەك���ی ب���او دەكەینەوە ،ب���ا هەوڵەكانی
رۆژنامەنووس���ان ،ئەوانەی ل���ەو بوارەدا كار
دەكەن ،چڕبكەینەوە و خۆمان خەریك بكەین
ب���ە دنی���ای كولت���ووری رۆژنامەنووس���ی و
دەس���ەاڵتی كوردیش هەراس���ان بكەین بۆ لە
چاپدانی ئەو باڤۆك و دەستنووس و بەڵگەنامە
كوردییان���ەی ك���ە دەدۆزرێن���ەوە .چونكە ئەو
باوكراوە كۆنانە ،سامانی نەتەوەیی و موڵكی
كەسی نییە ،تەنیا موڵكی گەلی كوردە.
لەژم���ارە ()25ی (رۆژنامەن���ووس)ی
ئەمجارەشدا هەندێ گۆڕانكاریمان كردووە ،بۆ
ئەوەی زیاتر بچینە نێو دنیای رۆژنامەنووسانی
جیهانی .بۆیە لەم ژمارەیە دا بەشی التینیمان
زی���اد كردووە ،هەر جارەی بابەتێك یا دووان
باودەكەینەوە ،بە هیواین رۆژنامەنووس���انی
پارچەكانی دیكەی كوردستانیش سوودی لێ
وەربگرن.

دیاریی
ژمارە

دیمانەیەكی گرنگی ڕۆژنامەوانیی مام جەالل...

لە بەڵگەنامە نهێنییەكانی وەزارەتی دەرەوەی فرانسادا:

دیمانەیەكی گرنگی ڕۆژنامەوانیی
مام جەالل لە پاریس بەر لە نیو سەدە
ڕۆژنامەی «كۆمبا» ،پێنجشەممە 20 ،ی حوزەیرانی 1963

وەرگێڕانی لە فڕانسییەوە :د .نەجاتی عەبدوڵاڵ
پێشەكی:
ئەم دیمانەیە ڕۆژنامەوانییەی فەخامەتی
مام جەالل رۆژی پێنجشەممەی حوزەیرانی
ساڵی  1963لە ڕۆژنامەی فرەنسی (كۆمبا)
وات���ە (خەبات) بە فرەنس���ی ل���ە پاریس
باڵوكراوەت���ەوە و دوات���ر لەب���ەر گرنگی
دیمانەك���ە وەزارەت���ی دەرەوەی فرانس���ا
تایپی كردۆت���ەوە و ب���ۆ كاری تایبەتیی
خۆی���ان لەن���او دۆس���ییەی تایب���ەت بە
عێ���راق هەڵیانگرت���ووە و دوو ڕۆژ دواتر
ڕۆژنامەی ( )La Presseی توونسی دەقی
چاوپێكەوتنەكەی بە فرەنسی دووبارە لە
توونس باڵوكردۆت���ەوە ،كە ئەمە وای لە
باڵوێزخانەی فرانسا لە توونس كردووە كە
بە نامەی نهێنی وەزارەتی دەرەوەی فرانسا
لە دووبارە باڵوكردن���ەوەی ئەم دیمانەیە
گرنگەی مام جەالل ئاگاداربكاتەوە .شایانی
گوتنە لەناو بەڵگەنامە و دەستاوێژەكانی
وەزارەتی دەرەوەی فرانسادا لەناو زۆرێك
ل���ەو بەڵگەنامانەی ك���ە تایبەتن بە مام
ج���ەالل و ل���ە ڕووی بڕێك ل���ە ڕۆژنامە
فرەنس���ییەكانەوە وەرگیراون و لەبارەی
سەفەری حوزەیرانی س���اڵی  1963ی مام
ج���ەالل بۆ پاریس نووس���یوویانە زۆر بە
سەرسامییەوە باسی كەسایەتیی مام جەالل
دەكەن و بە كەس���ێكی «وش���یار ،ئاشكرا
و ورد» ،و بەن���اوی كۆلۆنێ���ل تاڵەبانی

ناویان بردووە .جێگەی خۆش���حاڵییە كە
ڕەنگە مام جەالل ،یەكێك لەو س���ەركردە
دەگمەنە جیهانییانە بێت ،كە هەم تەمەن و
هەم خەباتی دوورودرێژ و بێوچانی ڕێگەی
پێدا بێت كە هێشتا خۆی لە ژیاندا مابێ،
كەچی بەڵگەنامە و دەستاوێژە نهێنییەكانی
ئەرش���یڤخانەیەكی گەورە و دەوڵەمەندی
وەكو وەزارەتی دەرەوەی فرانسا كۆمەڵێكی
زۆر بەڵگەنام���ەی نهێن���ی لەب���ارەی ئەم
كەسایەتییە سیاس���ییە بەخۆوەگرتبێت،
چونكە هیچ بەڵگەنامەیەك لە ئەرش���یڤی
وەزارەتی دەرەوە ئەگەر بە الی كەمییەوە
 30س���اڵی بەس���ەردا ڕەتنەبێت ناخرێتە
بەردەس���ت تۆژەرەروان و مێژوونووسان.
وەرگێ���ری ئ���ەم دیمانەیە ك���ە ماوەیەكی
دوورودرێژە لەناو بەڵگەنامەكانی وەزارەتی
دەروەوەی فرانس���ا گەڕاوە كۆمەڵێكی زۆر
بەڵگەنامە و دەستاوێژی نهێنی زۆر گرنگ
و سەرنجڕاكێش���ەری لەبارەی مام جەالل
دۆزیوەتەوە و هەمووشیان دەمێكە كراون
بە ك���وردی و لە ئایندەیەك���ی نزیكدا بە
پێشەكی و تێبینی تێروتەسەل لە كتێبێكی
س���ەربەخۆیدا باڵودەكرێن���ەوە و وەك���و
دیاریێكی بچووك پێش���كەش بە خەباتی
شەست س���اڵەی زیاتری ئەم سەركردەیە
گەورەیەی كورد دەكرێت.
ژمارە  25پاییزی 2011

7

دیمانەیەكی گرنگی ڕۆژنامەوانیی مام جەالل..

« ب���ۆ خەب���ات ل���ە پێن���او بوونی خ���ۆی ،گەلی ك���ورد ناچارە
هەم���وو یارمەیتییەك كە پێشكەش���ی بكرێ بۆ مانەوەی خۆی
قەبووڵ���ی بكات ،كۆلۆنێڵ تاڵەبانی ،نوێن���ەری ژێنێرال بارزانی
و سەركردەی گش���تیی سوپای شۆڕشگێڕی كورد ،ئاوەها بە
ڕۆژنامەی « كۆمبا» ی ڕاگەیاند».
(وتەكە لە الیەن ژان پیێر كۆرنێت وەرگیراوە)
كۆلۆنێل تاڵەبانی هەر لەسەرەتای شۆرشی كوردەوە ،لە پێش
دوو ساڵدا ،یەكێك لە دڵسۆزترین پاڵپشتەكانی ژێنێراڵ بارزانی
بووە .دوای ئەوەی س���ەركردایەتی دوانزە هەزار پێشمەرگەی
ك���ردووە لە بەرەكانی جەنگ دژ بە س���وپای قاس���م ،كۆلۆنێل
تاڵەبانی س���ەرۆكی وەفدی دەستكراوە بووە بۆ وتوێژ لەگەڵ
حكومەتی بەغدا دەرب���ارەی قەوارەیەكی ئۆتۆنۆمی ناوخۆیی
بۆ كوردستان.
دەوروب���ەری  35س���اڵی تەم���ەن ،وش���یار ،ئاش���كرا و ورد،
كۆلۆنێل تاڵەبانی بەش���ێوەیەكی نایاب ئامانج و خواستەكانی
گەلی ك���وردی بۆ دەستنیش���ان كردین .تاڵەبانی پێش���وازی
ل���ە ڕۆژنام���ەی (كۆمبا) كرد ،یەكەمی���ن ڕۆژنامەیەك كە بۆ
س���ەلماندنی ناوەكەی دەس���تیكردووە بە خەب���ات لە پێناو
سەركەوتنی پرسێكی دادپەروەرانە.
* پرس���یار :ئامانجی ئێوە لە سەردانیكردنی قاهیرە و
ئەوروپا چی بوو؟
 وەاڵم :قاهیرە ئامانجی سەرەكی سەردانەكەم بوو،پێویست بوو ڕووە حەقیقیەكانی كێشەكەی خۆمان
بۆ س���ەرۆك ناسر بخەینە ڕوو ،.لە قاهیرە چووم بۆ
بەیرووت و ویستم بگەڕێمەوە بۆ بەغدا بەاڵم لەوكاتە
زانی���م كەوا ت���ەواوی ئەندامەكانی وەف���دی كوردی كە
هاتب���وون بۆ بەغدا بۆ مفاوەزە لەگەڵ حكومەتی عێراقی
لە هۆتێلێكدا گیراون و لەژێر چاوەدێری پۆلیس دان.
لەم رەوش���ەدا پارتی دیموكراتی كوردستان و ژێنێرال
مس���تەفا بارزانی داوایان لێكردم س���ەردانی ئەوروپا بۆ
دروس���تكردنی پێوەندی لەگ���ەڵ ڕۆژنام���ەكان ،ناوەندە
كوردییەكان و ڕەوش���ی ئێس���تەی گەلەكەم���ان بۆ ڕای
گش���تی ڕوون بكەم���ەوە .بۆ س���ەرۆك ناس���ر وتارێكی
لەب���ارەی داخوازییەكانم���ان پێشكەش���كرد ،ب���ە تەواوی
تێبین���ی ئ���ەوەم بۆ كرد ك���ەوا گەلی ك���ورد دژایەتی گەلی
عەرەب ناكات و بیرۆكەی جیابوونەوەی ال نییە ،ئەوەی كە
ئێم���ە داوای دەكەین ئۆتۆنۆمییەكە لە چوارچێوەی عێراق و
ئەگ���ەر حكومەتی عێراقی دان بە ئۆتۆنۆمی گەلی كورد دابنێ
ئەوا دەوڵەتی عێراق بەوە بەهێزتر دەبێت.
س���ەرۆك ناس���ر داوایەكانی ئێمە عەقالنە بینی و
ئام���ۆژگاری كردم كە هەوڵبدرێ چارەس���ەرێكی
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ئاش���تیانە بدۆزرێت���ەوە .س���ەرۆك ناس���ر
جارێك���ی دیكە گوتی كە پش���تیوانی لە هەموو
چارەس���ەرێك دەك���ەم كە زامنی دۆس���تایەتی
و ڕێكەوت���ن بێت لەنێوان ك���ورد و عەرەب لە
چوارچێوەی عێراقدا.
* پرسیار :چ پێوەندیێك لەنێوان كوردەكان و
كۆمپانیای نەوتی عێراقدا هەیە؟ ئێوە وادیارە
پێت���ان وایە ك���ەوا كۆمپانیای نەوت���ی عێراقی
ددانی بە پرسی نەتەوایەتی كورد ناوە؟
 وەاڵم :پێویس���تە ئ���ەوە ڕوونبكەمەوە كەواك���وردەكان خاوەنداری چاڵە نەوتەكانن كە لە
دەوروبەری كەرك���ووك تا عێنزالە و خانەقی
دا ه���ەن و كۆمپانیا نەوتیی���ەكان دەریدەهێنن.
پێوەندی ئێمە لەگەڵ كۆمپانیای نەوتی عێراق
ئاس���ایی نییە ،بەو مانای���ە كەوا وێرای ئەوەی
ئێم���ە خاوەن���ی ئەم بی���رە نەوتانەی���ن ،كەچی
دوژمنەكانمان داهاتەكە و حەقی ئیمتیازەكەی
وەردەگرن  .ئەم ڕەوشە پێویستە ڕاستبكرێتەوە.
ئەگەر كۆمپیانییەكان ئاگاداری ئەو خەباتە بن
ك���ەوا گەلی كورد دەیكات قەبووڵیان نەدەكرد
حەق���ی ئیمتیاز بە حكومەت���ی بەغدا بدەن ،كە
بۆ كڕینی چەكس���ازی ،تێكدانی ئاواییەكانمان،
ش���ارەكانمان ،كولتوورمان و قەتڵوعامكردنی
ژن و منداڵەكانمان بەكاری دەهێنێ.
هەر كاتێك ڕەوش���ەكە ئاس���ایی ب���ۆوە ،ئێمە
بڕیارم���ان داوە ڕێ���ز ل���ە ماف���ی كۆمپانی���ا
نەوتیی���ەكان بگرین .ئێمە ئێس���تەكە بڕیارمان
داوە لە كۆمپانی���ای نەوتی عێراق بگەینین كە
دەب���ێ ڕێز لە مافەكان���ی خاوەندارێتی بگرێ،.
ئێمە ناتوانین هەرگیز ئەوە قەبووڵ بكەین كە
ئ���ەم داهاتی نەوتانە ببێ بە تانك ،بۆمباهاوێژ
و هت���د ....ئ���ەوە پێچەوان���ەی دادپ���ەروەری و
ئاڕاس���تەی دروس���تی ئەوەیە كە ئەم پارەیە،
ل���ە بریت���ی ئ���ەوەی ڕووناك���ی ،ئاوەدان���ی و
پێش���كەوتنمان بۆ بهێنێ كەچ���ی بەكاربهێنرێ
بۆ تێك و پێكشكاندنی ئێمە.
* پرسیار :كاردانەوەی ئێوە چییە لە بەرامبەر
هەڵویس���تی ت���ازەی یەكێت���ی ش���وورەوی لە
بەرانبەر ئێوەدا؟
 وەاڵم :ئ���ەم ش���ەڕە بۆ ئێمە ش���ەڕی مان ونەمان���ە ،.دوژمن نەك هەر تەنها هەڕەش���ە لە

پێش���مەرگەمان دەكات ،بەڵكو هەڕەش���ە هەتا
لە بوونی نەتەوەكەش���مان دەكات .ئێس���تەكە
 150000ك���ورد ناچارك���راون كەرك���ووك و
ئاواییەكانی دەوروبەری بەجێبهێڵن .سەرباری
ئ���ەوە بەڕێز میش���ێل عەفلەق بەن���اوی حزبی
بەعس���ەوە ڕایگەیاندووە كە« :ئێمە دەمانەوێ
گەلی ك���ورد بكەین بە ع���ەرەب» .وەك چۆن
گەل���ی كورد ناچ���ارە خەبات ل���ە پێناو بوونی
خۆی ب���كات ،بۆیە ئێمە پێش���وازی لە هەموو
یارمەیتی���ەك دەكەین كە پێشەش���كمان بكرێ.
وەك ئ���ەوەی ئێمە گەلێك���ی دیموكراتخواز و
ئاش���تیخوازین و كۆمەنیست نین ،ئێمە داوای
یارمەتیی لە هەموو گەالنی جیهان دەكەین .ئەو
ڕۆژەی كە كوردەكان مافی خۆیان دەس���ێنن،
ئێم���ە قەناعەتم���ان وای���ە ك���ەوا ڕۆژهەاڵت���ی
ناوەڕاس���ت توخمێك���ی نوێی س���ەقامگیری بۆ
دەبێ.
هێشتا جارێكی دیكە ،چونكە ئێمە بۆ مانەوەی
خۆم���ان خەبات دەكەین ،هییچ هۆیەكمان نییە
ب���ۆ بەچاوس���ووككردنی ئ���ەو یارمەتییەی كە
پێشكەش���مان دەك���رێ .ئێمە هەروەها ناش���اد
نین بەوەی كەوا ڕووس���ەكان ئەو قەسەوەت
و وەحش���یگەرایەتییە ڕیس���وا دەك���ەن ك���ەوا
دەسەاڵتكارنی بەغدا دژ بە گەلەكەمان پیادەی
دەكەن و ئێم���ە دەزانین كەوا ئێمە لەبەرامبەر
بەیاننام���ەی ئەوان هیچمان نییە پێشكەش���یان
بكەین...
* پرس���یار :ئای���ا عێراق چەكی ل���ە بریتانیاوە
بەدەست گەیشتووە؟
 وەاڵم :بریتانی���ا چەك و چۆڵ بە حكومەتیبەغ���دا دەدا و ب���ە تایبەت���ی بۆمباهاوێ���ژ و
ڕاهێنەری ئینگلیز بۆ دەستپێكردنی هێزەكانی
ماریش���ال عارف بۆ بەكارهێنانی ئەم چەكانە
ڕەوانەكراون.
* پرسیار :هەڵوێس���تی ئێران لەبەرانبەر ئێوە
چییە؟
 وەاڵم :م���ن وا هەس���تدەكەم ك���ە ئام���ۆزائێرانییەكانم���ان ب���ۆ ئێم���ە هەڵوێس���تێكی
تێگەیش���توویان هەی���ە ،چونك���ە مەس���ەلەی
دادپەروەرانەی���ە و لەبەر ئەوەیش كەوا تاران
دژی پان-عەربیزمی لە چەشنی بەعسیسەتە.
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* پرسیار...... :ئەی گەلی تورك؟
 وەاڵم :دەمان���ەوێ ب���ە تورك���ەكان بڵێی���ن كەئێم���ە براین و ئەگەر ك���وردەكان مافی خۆیان
وەدەس���ت بهێن���ن ،تەنه���ا قازانجبەخ���ش دەبێ
نەوەكا زیانبەخش بۆ گەلی تورك ،كە هاوس���ێی
عەقانی دەبێ نەك موتەحەمیسی بەعسیست.
* پرس���یار :چ دەگێڕیت���ەوە ل���ە ب���ارەی گەش���تی
مانەوەتان لە فرانسا؟
 وەاڵم :ئ���ەو پێوەندی���ەی ك���ە لەگ���ەڵ گەل���ینەجیب���زادەی فرانس���ا ب���ووم ،لەگ���ەڵ
ڕۆژنامەوان���ەكان ،لەگ���ەڵ ناوەن���دە
جیاجیای���ەكان قەناعەتیان پێكردم كەوا
یارمەت���ی مەعنەوی كە پێشكەش���یان
كردین بەهایەك���ی ئەوهێندە گەورەی
هەی���ە كە ناكرێ بە هیچ كۆمەكییەكی
ماددی پێوانە بك���رێ .ئەم كۆمەكییە
مەعنەویی���ە گەل���ی كورد ل���ە خەباتی
خۆیدا بەهێز دەكات .بەخش���ندەیی و
تێگەیشتنێك كە من لە فرانسا بینیم لە
ئاوات و خەونی من تێپەریان كرد.

پاشبار
وەزارەتی كاروباری هەندەران
شیفرە خوێندنەوە
توونس 22 ،ی حوزەیرانی 1963
رۆژی  22ی حوزەیران كاتژمێر  21و  15خولەك گەیشتووە.
1907 NR
ڕێگە بەخۆم دەدەم ئاماژە بۆ وەزارەتی دەرەوە بكەم كەوا چاوپێكەوتنێكی
سەرنجراكێش لەبارەی كێشەی عێراقی-كوردی كە لەگەڵ بەڕێز تاڵەبانی
كراوە و ل���ە ڕۆژنامەی ( )Combatباڵوبۆت���ەوە و ئەمڕۆ دووبارە لە
ڕۆژنامەی توونسیی ( )La Presseدا باڵوكراوەتەوە.
سۆڤگانگروس
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پرێسی زەرد...

پرێسی زەرد Yellow Press -
مێژووی سەرهەڵدان و قۆناغی ئێستای
(پرێسی كوردی و سوێدی وەك نموونە)

د .مەغدید خدر ئەحمەد سەپان

پێشەكی:
لەپ���اش راپەرین���ی بەه���اری  ،1991ل���ە
كوردستان دەرگای مەزن بۆ راگەیاندنی ئازاد
كرای���ەوە و ب���ۆ یەكەمجار ك���ورد لە مێژووی
خۆی ،لە یەك كات و لەیەك شار ،توانی ببێتە
خاوەن كۆمەڵێ���ك ڕۆژنامە و گۆڤار ،ئێزگەی
رادیۆ و كەنالی تەلەفزیۆن ،لە ڕێگای ئەم دەزگا
حزبییان���ەی ڕاگەیاندنیش���ەوە ،تواندرا كادری
ن���وێ پەروەردە بكرێ و ڕێ���گا بۆ ڕاگەیاندنی
ئەهلی خۆش بكرێ .ئەم هەنگاوانەی سەرەوە،
زەمیەنەیەكی لەباریان بۆ لەدایكبوونی پرێسی
زەرد لە كوردستان رەخساند.
هەبوون���ی پرێس���ی زەرد لەه���ەر والتێك،
دەكات���ە ئ���ەوەی ،ل���ەو واڵت���ە هەڵب���ژاردن
ئەنج���ام دەدرێ و ك���ەم ت���ا زۆر سیس���تێمی
دیموكراتیی���ەت بۆ بەڕێوەبردنی واڵت پەیڕەو

*

دەك���رێ و رۆژنامەنووس ناترس���ێ ،گوتاری
رەخنەگران���ە دژ ب���ە دەس���تەاڵت و ح���زب و
حكومەت بنووسێ.
توێژینەوەی ئێمە بەناوی( :پرێس���ی زەرد
 Yellow Pressمێ���ژووی س���ەرهەڵدان وقۆناغی ئێس���تای) هەوڵێكە و ج���اری یەكەمە
ل���ە ڕۆژنامەگەریی كوردی بەو ش���ێوە تێرییە
لەسەری دەنووسرێ.
گرنگ���ی ئ���ەو بابەت���ە لەوەدای���ە ،بابەتێكی
هەنووكەیی���ە و ب���ۆ ڕاگەیاندن���ی كوردی زۆر
پێویستە بەتایبەتیش ،كە تا ئێستا لێكۆڵینەوەی
زانستی یان گوتاری درێژ لەسەر پرێسی زەرد
بەزمانی ك���وردی باونەكراونەت���ەوە .ئامانج
لەم توێژینەوە :خزمەتكردنی ڕۆژنامەنووسی
كوردیی���ە و هەنگاوێكی باش���ە بۆ بە پس���پۆر
كردنی.
ژمارە  25پاییزی 2011
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ئ���ەم توێژینەوەی���ە ل���ە پێش���ەكی و دوو
بەش لەگەڵ ئەنجام و لیس���تی س���ەرچاوەكان
پێكهاتووە .لە بەش���ی یەكەم ،تیشك خراوەتە
س���ەر مێژووی س���ەرهەڵدان و گەشەسەندنی
پرێس���ی زەد ل���ە جیهان���دا .لە بەش���ی دووەم
باس لە مێژووی پەیدابوونی پرێسی زەرد لە
كوردس���تان دەكات .لێرە باس ل���ە ناوەڕۆكی
س���ێ باوك���راوەی ك���وردی( :هەفتەنام���ەی
رووداو)( ،رۆژنام���ەی هاواڵت���ی) لەگ���ەڵ
(گۆڤاری لڤین) دەكات .هەر لە بەشی دووەم،
بۆ زیاتر تێگەیش���تن لە پرێس���ی زەرد ،واڵتی
سوێدمان وەك نموونە هێناوەتەوە .لەوێندەر
دوو رۆژنام���ە  AFTONBLADETلەگ���ەڵ
 SVENSKA DAGBLADETباس كراون
و سوود لە ناوەڕۆكیان وەرگیراوە.
مێت���ۆدی تیۆری���ای ش���یكردنەوەی
رۆژنامەگ���ەری ،ل���ەم توێژینەوەی���ە ب���ەكار
هاتووە و بۆ نووسینیشی سوود لە كۆمەڵێك
س���ەرچاوەی گرنگ ب���ە زمانەكانی :روس���ی،
س���وێدی ،ئینگلی���زی و ك���وردی وەرگیراوە و
ئ���ەو نموونانەی بەكار هێن���دراون ،هەموویان
ل���ە زمانی یەكەم ،لە ڕۆژنام���ە و گۆڤارەكانی
كوردی سوێدی وەرگیراون.

بەشی یەكەم
مێژووی سەرهەڵدان و گەشەسەندنی پرێسی زەرد
 1 -1پێناسەی پرێسی زەرد:
پرێسی زەرد  – Yellow Press -تابلۆید:
بە رۆژنامەگەری زەرد ،ڕاگەیاندن یان میدیای
زەردی���ش بەناوبانگ���ە .جی���اوازی راگەیاندنی
كالس���یك لەگەڵ پرێس���ی زەرد لە :ناوەڕۆكی
باب���ەت ،چۆنێت���ی داڕش���تنی تێكس���ت ،دانانی
س���ەردێر ،وێنە ،هەڵبژاردن���ی بابەت ،گوتار و
نەخشەس���ازی تایبەت���ە ،بۆئ���ەوەی زۆرترین
دان���ە و ژم���ارەی لێبفرۆش���رێ و تی���راژی
رۆژنام���ە ی���ان ئ���ەو گۆڤ���ار بەرزبكرێت���ەوە،
ئەگەرچ���ی بەردەوامیش ه���ەواڵ و ڕووداو و
كارەساتەكان زیاد لە پێویست گەورە دەكرێن
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و زەق دەكرێنەوە.
پرێس���ی زەرد :زاراوێك���ە ب���ەو رۆژنامان���ە –
هەواڵنامان���ە( -رۆژنام���ە و گۆڤ���ار) دەوترێ،
كە تایبەتمەندە لە باوكردنەوەی دەنگوباسی
هەژێ���ن ،بێ گوێدانە بەهای ب���ەالی مرۆڤەوە،
ئ���ەو دەنگوباس���انەیە كە گفتوگ���ۆ لەئارەزوو
بازییەكان���ی مرۆڤ دەكات ،بۆی���ە تەنها بایەخ
ب���ە ئابڕووب���ردن و دەنگوباس���ی رەگەزبازی
و ت���اوان و ژیان���ی زۆر تایبەتی���ی ناس���راوان
«»1
دەدات.
پرێس���ی زەرد :ب���اس ل���ە س���ێكس ،كوش���تن،
خۆهەڵكێشان ،باسكردنی ژیانی تایبەت لەگەڵ
ئەو بابەتانەی خەڵك ئارەزووی خوێندنەوەیان
دەكات ،بێ ئەوەی بیر لە الیەنی ئەخالقی یان
كەموكورتییەكان بكرێتەوە ،لەسەر الپەرەكان،
وەك پرێس���ی زەرد ناسران و باودەكرانەوە
«»2
و لەبازاڕ دەفرۆشران.
پرێس���ی زەرد :زۆر ل���ەو مێتۆدان���ەی ب���ۆ
وەدەستهێنانی زانیاری و نووسین كەلە كۆتایی
سەدەی نۆزدە بەكار دەهات و لە پرێسی زەرد
باودەكرانەوە ،گومانی پشتگوێخستنی الیەنی
ئەخالقییان لێدەك���را .بەتایبەتیش بابەخدان بە
هەواڵ و زانیاری ئاراستەكراو بۆ بیر و هۆش
«»3
و سەردێرە زەق و بەترسەكان.
پرێس���ی زەرد :راگەیاندنێكی كۆنەپەرستانەی
بورژوازی پڕفرۆش���ە ،ب���ە ئامانجی وەرگرتن
و باوكردن���ەوە و بەدواداچوون���ی ه���ەواڵ
و زانی���اری ئاراس���تەكراو (سێنساس���یۆن)ی،
ناڕاس���ت و دروس���تكراو ،كرۆنیكای حەیابەر
(س���كانداڵی) ،ش���ێواندنی فاك���ت ،تایب���ەت ب���ە
ژیان���ی تایبەتی خەڵكی بەناوبان���گ لە كۆتایی
س���ەدەی نۆزدە لە ئەمریكا لە ساڵی  1895لە
«»4
رۆژنامەكانی نیویۆرك پەیدابوو.
پرێسی زەرد :بریتییە لە بەكارهێنانی راپۆرتی
بریقەدار و وروژێنراو بۆ راكێشانی سەرنجی
خۆێن���ەر و زیادكردنی تی���راژ .زاراوەكە لە لە
 1890دا ب���ۆ وەس���فكردنی پێش���بڕكێی نێوان
دوو رۆژنام���ە ل���ە نی���ۆ ی���ۆرك )World( ،و
( )Journalداهێنراوە .هەندێ لە تەكنیكەكانی
لەالیەن ئەم دوو رۆژنامەیەوە بەكارهێنراون،
ب���وون ب���ە س���یمایەكی راس���تەقینە و دایم���ی
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رۆژنامەنووس���ی ،لەوان���ە دانان���ی س���ەردێڕە
،)banner
گرافیكیی���ەكان(headlines
كۆمیك���ی رەنگ���ی( ،)colored comicsو
«»5
وێنەی زۆر.
پرێ���س زەرد :ئ���ەم جۆرەی رۆژنامەنووس���ی
ل���ە دەیەكان���ی(  ) 1880 -1890ل���ە ئەمری���كا
پەرەی س���ەند ،بەاڵم ریش���ەكەی دەگەڕێتەوە
ب���ۆ چاپەمەن���ی بچووك���ە ،ك���ە بەنموون���ە
رۆژنام���ەی ( )New York Sunناس���راوە
و لەالی���ەن ( )Benjamin Dayل���ە س���اڵی
1833ەوە باوكراوەت���ەوە .ئامانجەك���ەی
خوێن���ەری ،خوێن���دەواری چین���ی كرێ���كاری
ئەمری���كا ب���وو .پرێس���ی زەرد ،ب���ە ناوەرۆكە
پڕس���ۆز و وروژێنەرەك���ەی لەرۆژنامەكان���ی
دیك���ە دەناس���رێتەوە ،بەس���ەختی لەگەڵ ئەو
رۆژنامان���ەی لەس���ەر مەنتیق���ی ب���وون و
میانڕەویی جەخت دەكەنەوە ،ناتەبایە و وەك
پێش���ڕەوی رۆژنامەنووسیی قەبارە بچووكی
«»6
وێنەیی ( )tabloidدادەنرێ.
لەن���او رۆژنامەنووس���اندا ،ئ���ەم ج���ۆرە
راگەیاندنە زۆر جار بە راگەیاندنی س���ووك و
ناپسپۆر لەقەلەم دەدرێ ،چونكە بە ئەنقەست
زۆر ب���اس لە :خوێ���ن ،س���ووتان ،وەرگەڕان،
دزی ،خۆفرۆشی ،گەندەڵی ،سێكس ،تەشكپیش
(خیانەت���ی زەوجی)...هت���د دەكات .ئەمج���ۆرە
نووسینانە لەسەر بابەتەكانی سەرەوە لە زۆر
لە واڵتانی جیهان زیاتر لە رۆژنامەی ئێواران
و قەبارەی تابلۆید بەرچاو دەكەون.
 2-1سەرهەڵدان و خەسڵەتەكانی پرێسی زەرد:
مێژووی پەیدابوونی پرێسی زەرد ،لەگەڵ
( penny - pressپرێس���ی – یەك پێنی) لە
سەرەتای س���اڵەكانی  1830سەریهەڵدا .یەك
پێن���ی ،نرخی دانەی���ەك رۆژنامە ب���وو ،كە بۆ
ئەوكات���ی ئەمریكا زۆر نەبوو ،چونكە پێش���تر
نرخی رۆژنامەكان زۆر گرانتر بوون .بابەتی
ئەمج���ۆرە ڕاگەیاندنە نوێی���ە بۆ یەكەم جار و
لە مێژووی ڕاگەیاندن ،لە س���ییەكانی سەدەی
نۆزدە لە ڕۆژنامەكانی نیویۆرك بەناوی:
The New York Sun، The New

York Tribune، The New York Herald
وەدیار كەوت»7« .
ل���ەو رۆژنامان���ەی س���ەرەوە زۆر باس لە
بابەتی :س���ێكس ،كوشتن ،س���ووتان ،قەیرانە
گەورەكان ،ت���اوان ،بەكارهێنانی زەبروزەنگ،
دزی و گەندەڵ���ی ،لێدان ،ش���ەڕ و ئاژاوە...هتد
دەك���را .ئەو بابەتان���ەش ،دواتر بوونە هەوێنی
پەیدابوونی پرێسی زەرد.
ل���ە راستیش���دا ،مێ���ژووی ڕۆژنامەگەری
جیهان و قۆناغەكانی پێشكەوتنی ،بە كۆمەڵێك
فاكت���ەری زۆر گرنگ بەس���تراوەتەوە هەربۆ
نموونە :پێش���كەوتنی شۆڕش���ی پیشەسازی،
زیادكردن���ی بەرهەم ،كەم���ی تێچوونی كااڵ و
دابەزینی نرخ ،ئاسانی گواستنەوەی كەلوپەل...
هت���د ،ئەمانە وەك زنجیرەیەكی نەپچراون ،بۆ
باشتر تێگەیشتن لە قۆناغەكانی پێشوەچوونی
راگەیاندن لەجیهاندا.
ئەگ���ەر س���ەیری مێ���ژووی چاپخان���ە و
پێش���وەچوونی ئامێرەكان���ی چاپی���ش بكەی���ن
دەبینین ،لە سەرەتای سەدەی نۆزدە ،كۆمەڵ
پێویس���تی ب���ە خوێندن���ەوەی رۆژنام���ە زیاتر
هەب���ووە ،چونك���ە لەالی���ەك ،ب���اری ئابووری
خەڵك باش���تر بوو ،لەالیەكی دیكەش ،ڕێژەی
نەخوێن���دەواری كەم���ی ك���رد و بزووتنەوەی
لیبرالیزم لە گەش���انەوە داب���وو ..تاكی كۆمەڵ
ئ���ازادی زیات���ر وەرگ���رت ،رۆژنامەنووس���ان
ئازادانەت���ر ل���ە رابردوو دەیانتوان���ی بیرورای
خۆی���ان دەرب���ڕن .دروس���تبوونی ئاژانس���ی
دەنگوب���اس و فرۆش���تنی ه���ەواڵ و بابەت���ی
ڕۆژنامەوانی ،دەركردنی رۆژنامە و گۆڤاریان
زۆر ئاسانتر كرد .بازاڕی رۆژنامەگەری گەرم
بوو ،مونافەس���ەی تون���د لەنێ���وان دەزگاكان
دروس���ت بوو ،بۆیە پێش���كەوتنی پیشەسازی
بەگش���تی و داهێنان���ی ن���وێ ل���ە چاپخان���ە،
ڕاس���تەوخۆ كاری ك���ردە س���ەر زیادبوون و
بەرزبوونەوەی تیراژی ڕۆژنامەكان.
یەك���ەم ئامێ���ری خێ���رای چاپ لە ش���اری
لەندەن لە ڕۆژنامەی  The Timesلە س���اڵی
 1814ب���ەكار هات .تا بەكارهێنانی ئەو ئامێرە
نوێیە ،پرۆس���ەی چاپكردن بە هەمان شێوەی
س���ەردەمی (یوهان گوتنبێ���رگ )1468-1399
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كۆمەڵێك راوبۆچوون لەسەر
ناوی پرێس���ی زەرد هەیە و
الیەنێ���ك ل���ەو بڕوایەدایە،
ل���ە ڕەنگی كاغ���ەزی زەردی
رۆژنامە پەیداب���ووە»12«.
الیەنی دیكە لەو بڕوایەدان،
پەیدابوونی پرێسی زەرد لە
هەبوون���ی گ���رژی ل���ە نێوان
دوو سەرنووس���ەر و خاوەنی
رۆژنامە لە كۆتایی س���ەدەی
نۆزدە لەسەر چیرۆكی منداڵە
زەردەكە دەستپێدەكات
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بوو »8«.تیراژی كەم و ناوەڕۆكی
زیات���ر ب���ە گوت���اری :سیاس���ی،
ئابووری ،بازرگانی و فەرهەنگی
دەركردن���ی
پڕدەكرای���ەوە.
ڕۆژنامە بەناوەرۆكی جددی و
نرخی گران ،كاری كردە س���ەر
ئ���ەوەی تی���راژی رۆژنامەكان
بوەستن و بەرز نەبنەوە.
دروس���تكردنی ئەو جۆرە
ئامێران���ە ،كاری دەركردن���ی
ڕۆژنام���ەی زۆر خێرات���ر و
ئاسانتر كرد بۆیە سەیرنییە،
بەوەی دەخوێنینەوە لە ساڵی
 1833لە شاری نیۆیۆرك 19
«»9
هەزار دانە ڕۆژنامە لە ڕۆژێكدا دەفرۆشرا.
ب���ە پەیدابوون���ی ڕۆژنام���ەی  The Sunلە س���اڵی 1833
لەالیەن  ،Benjamin H. Dayبازاڕی ڕۆژنامە تەواو گۆڕدرا.
ڕۆژنامەی ناوب���راو لەبەر نرخ هەرزانی ،تەنیا یەك پێنی بوو،
بووە یەكەمی���ن ڕۆژنامەی جەماوەری ،ك���ە خوێنەری زۆری
هەبوو .س���تایل (شێوەی) نووسینی ئەم ڕۆژنامەیە بەبەراورد
لەگ���ەڵ ڕۆژنامەكانی س���ەردەمی خۆی ئاس���ان و ڕوون بوو.
ئامانجی  Benjamin H. Dayلەم شێوە راگەیاندنە ،گەیاندنی
پەیام بۆ زۆربەی هەرە زۆری جەماوەر بوو .ڕۆژنامەی The
«»10
 Sunل���ە س���اڵی  1836تیراژی گەیش���تە  30ه���ەزار دانە.
دوای دەركردنی ڕۆژنامەی  ،The Sunلە ش���اری نیویۆرك
ڕۆژنامەی دووەم  The New York Heraldدەرچوو .ئەم
ڕۆژنامەیە زیاتر لەسەر كێشە كۆمەاڵیەتییەكان و دەنگوباسی
زەق وەك :نووس���ینی ڕێپۆرتاژ لەسەر تاوان ،سێكس ،لەگەڵ
نووس���ینی گوتار لەس���ەر خەڵكی بەناوبانگی ئەوكات ،بازاڕی
گەرمتر كرد »11«.ڕۆژنامەی The New York Heraldلەالیەن
 James Gordon Bennettsدەردەچ���وو .بەرزبوونەوەی
تی���راژی زۆر و گەیش���تنی ژم���ارەی رۆژنام���ە ب���ۆ زۆرترین
خەڵك ،بووە هاندەرێك بۆ بیركردنەوە لە پێویس���تی هەبوونی
یاس���ایەكی راگەیاندن ،بۆ رزگاربوون لەو ش���ێوە ڕاگەیاندنە،
بۆیە لە یانەكانیش���دا ،ب���اس لە دۆزینەوەی چارەس���ەرێك بۆ
باش���تركردنی ڕاگەیاندن لەالیەن رۆژنامەنووس���انی پس���پۆر
و ج���ددی دەكرا .ئەوانەی س���ەرەوە بناغەیەك���ی بەهێز بوون،
بۆئەوەی بیر لە دەركردنی رۆژنامەی زەرد بكرێتەوە.
كۆمەڵێك راوبۆچوون لەس���ەر ناوی پرێسی زەرد هەیە و
الیەنێ���ك لەو بروایەدایە ،لە ڕەنگ���ی كاغەزی زەردی رۆژنامە
پەیدابووە »12«.الیەنی دیكە لەو بڕوایەدان ،پەیدابوونی پرێسی
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زەرد لە هەبوونی گرژی لە نێوان دوو سەرنووسەر
و خاوەنی رۆژنامە لە كۆتایی سەدەی نۆزدە لەسەر
چیرۆكی منداڵە زەردەكە دەس���تپێدەكات .رۆژنامەی
یەكەم بەناوی  The New York Worldلەالیەن
(-10-29 – 1847-4-10 -Joseph Pulitzer
 »13«)1911دەردەچ���وو و بۆیەكەمجاریش چیرۆكی
منداڵ���ە زەردەك���ەی نیۆ یۆرك ،ل���ە رۆژنامەی ئەو
باوكرای���ەوە و رۆژنام���ە و دووەمی���ش بەن���اوی
 The New York Worldلەگ���ەڵ گۆڤاری The
 New York Journalك���ە لەالی���ەن (William
-8-14 –1863-4 –29 – Randolph Hearst
 »14«.)1951دەردەچوو.
نەخشی منداڵە زەردەكە بۆیەكەمجار لە ساڵی
 1896لەالیەن هونەرمەندی گەورەی ئەمریكی
( 14 Richard Felton Outcaultكانونی
«»15
دوو  25 – 1863ئەیل���ول  )1928كێش���را.
لەراس���تیدا ئەم منداڵە ك���وڕی هونەرمەند خۆی
بوو.
منداڵ���ە زەردەكە ،لە س���ەرەتا بە ڕەنگی ڕەش و س���پی لە
رۆژنام���ە چاپدەك���را ،بەاڵم ب���ەردەوام بە نووس���ین ئاماژە بە
رەنگ���ی زەرد دەكرا .منداڵە زەردەكە ،تەمەنی وەك منداڵەكانی
دیك���ەی رۆژنامەكان���ی س���ەردەمی خ���ۆی ی���ەك رۆژ و یەك
ژم���ارەی رۆژنامە ی���ان گۆڤار نەبوو ،بەڵك���و زۆر زیاتر بوو.
بەسەیركردنی وێنە و خوێندنەوەی كۆمێنتاری باش و گونجاو،
خوێن���ەری دەهێن���ا پێكەنین ،ك���ە هونەرمەندەكانی دیكەی ئەو
كات ،ئەمەیان بۆ نەدەكرا ،ئەمەش بوو وایكرد ،كە Richard
 Felton Outcaultبەهۆی ئەم وێنەیەوە لە تەواوی ئەمریكا
ناوبانگی دەركرد.
بۆش���اییەك ل���ە راگەیاندنی ئەمریكی هەب���وو و Richard
 Felton Outcaultلەكات و ساتی خۆی توانی زۆر پسپۆرانە
پڕیبكاتەوە ،بۆیەش هەر لە ساڵی  1896وە ،وێنەی ئەم منداڵە
زەردە بۆتە سیمبۆلی پرێسی زەرد.
نەخشی ئەم منداڵە لە شێوەی كاریكاتۆر كراوە و بەردەوام
وەك زنجیرە لەرۆژنام���ە باودەكرایەوە و خوێنەر چاوەڕێی
ئەلقەی داهاتوویان دەكرد و دەیانەویس���ت بزانن ،لە ژمارەی
داهاتوودا چی بەسەردێت .ئەو منداڵە زەردە ،لە سەر رووداو،
كارەس���ات ،دەنگوب���اس ،بەتایبەتی���ش رووداوەكان���ی ش���اری
نیوی���ۆرك ،ك���ە پەیوەن���دی ب���ە :خەاڵتكردن ،ش���انۆ و چاالكی
فەرهەنگی...هت���د هەبوو هەموو ش���تێكی دەزانی .لە ئەلقەكانی
دوایی باس���ی لە :گیروگرفتی خێزانی و كوش���تن و بڕینیش���ی
دەك���رد .منداڵە زەردەكە بەهۆی داهێنەرەكەیەوە ،لە نیویۆرك

بۆش���اییەك ل���ە راگەیاندنی
ئەمریك���ی هەب���وو و
Richard
Felton
 Outcaultلەكات و ساتی
خ���ۆی توانی زۆر پس���پۆرانە
پڕیبكاتەوە ،بۆیەش هەر لە
ساڵی  1896وە ،وێنەی ئەم
منداڵە زەردە بۆتە سیمبۆلی
پرێسی زەرد
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لەگ���ەڵ ن���اوی William
Randolph Hears
بی���ر ل���ە پرێس���ی زەرد و
جەم���اوەری
پەیوەن���دی
ریلیەش���ن)
(پوبلی���ك
دەكرێت���ەوە .ه���ەر ئەوی���ش
ب���وو ،كاری زۆری ك���رد،
بۆئەوەی وەك پێویس���ت ڕێز
لە رۆژنامەنووس بگیرێ
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لەدایك بوو و ژیا و گەورە بوو.
خەڵك تێدەگەیش���ت دەیزانی ،لە
ژم���ارەی داهات���وو ،رووداوی
نوێی���ان بۆ باس دەكات ،كە ئەو
زووتر پێراگەیش���تبوو بیانبینێ،
ئەم جۆرە نووس���ینە لەشێوەی
نەخ���ش ل���ە ڕۆژنامەكان���ی
ئەوكات ڕووداوێكی نوێ بوو،
زنجیرەیەك���ی بێ كۆتایی بوو.
خوێنەر ب���ەردەوام چاوەڕێی
ژم���ارەی نوێی���ان دەك���رد و
دەك���ڕی،
رۆژنامەكەی���ان
ب���ۆ ئ���ەوەی بزان���ن لەنێوان
دوو ژم���ارەی رۆژنام���ە ئەو
قارەمان���ە بچووك���ە زەردە
چی كردووە.
ل���ە س���اڵی  1896وێنەی
ئەم منداڵ���ە بە ڕەنگی زەرد
چ���اپ كرا وه���ەر لەوكاتیش ل���ە الیەن دوو خ���اوەن رۆژنامە
Joseph Pulitzer، William Randolph Hearst
چیرۆكی منداڵە زەردەكە باودەكرایەوە.
لێرە گ���رژی لەنێوان هەردووك خ���اوەن رۆژنامە ڕوویدا،
ب���ەوەی كام���ە رۆژنامە مافی باوكردن���ەوەی چیرۆكی منداڵە
زەردەك���ەی نیویۆرك���ی هەی���ەWilliam Randolph »16«.
 Hearstل���ەوكات گوتی :تاكە پێ���وەر و گرنگترین چۆنایەتی
»»17
رۆژنامە ،تەنیا تیراژیەتی.
گرفتی نێوان هەردووك رۆژنامە لەس���ەر منداڵە زەردەكە
گ���ەورە و زەق ب���وو ،نەك تەنیا الی رۆژنامەنووس���ان ،بەڵكو
خوێنەرانی���ش هەس���تیان پێی دەك���رد- Wordman Ervin .
 1923-1865سەرنووس���ەری  New York Pressلەس���ەر
گ���رژی و گرفتی نێوان ه���ەردووك رۆژنامە لە س���اڵی 1896
گوتارێكی نووس���ی .بۆ یەكەمجار ل���ە مێژووی رۆژنامەگەری
جیهان لەو گوتارەی ئەو ،وشەی  - Yellow Pressپرێسی
زەرد ،ب���ەكار هات .پاش باوكردنەوەی ئەم گوتارە ،ئەم ناوە
«»18
كەوتە ناو فەرهەنگی راگەیاندنەوە.
لەگ���ەڵ ن���اوی  William Randolph Hearsبی���ر ل���ە
پرێس���ی زەرد و پەیوەن���دی جەم���اوەری (پوبلیك ریلیەش���ن)
دەكرێت���ەوە .هەر ئەوی���ش بوو ،كاری زۆری ك���رد ،بۆئەوەی
وەك پێویس���ت ڕێ���ز ل���ە رۆژنامەنووس بگی���رێ Hearst .لە
كۆبوونەوەیەك���ی لەگ���ەڵ دەس���تەی نووس���ەران ،دەرب���ارەی
رۆژنامەكەی گوتی :رۆژنامەی من ،پێویس���تە تێیدا بنووسرێ
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و باوبكرێت���ەوە ب���ەو ش���ێوەی
كە :كەس���انی كەمخوێن���دەواری
پەناهەن���دە ئ���ارەزوو ل���ە كڕینی
بك���ەن و تێ���ی بگ���ەن ،خەڵك���ی
گێ���ل بیخوێنتەوە ،سەرس���ەری
كۆاڵنەكان بیكڕن و س���ەرنجی
»»19
هەرزەكار رابكێشێ.
William
Randolph
 Hearstنرخ���ی رۆژنامەی تا
یەك سەنت هێناخوار و تیراژی
رۆژنامەی زۆر بەرزكردەوە.
ه���ەر ئەوی���ش كارگ���ەی
دروس���تكردنی هەواڵ���ی دامەزراند و
دەیویس���ت بازرگانی بە فەزیحە (سكەنداڵ) و كێشە و گرفتی
كەسانی بەناوبانگ بكات و سەرمایە بە هۆیانەوە كۆبكاتەوە.
 Hearstلەكات���ی خوێندنی لە زانكۆی هارڤارد ،تێگەش���ت،
كۆم���ەڵ پێویس���تی ب���ە رۆژنامەی���ەك هەی���ە ،كەل���ە الپەڕەی
یەكەم :هەواڵ���ی زەق ،تاوانی گەورە ،خوێن ،دزی و گەندەڵی،
رووداوی دڵتەزێن ،ژیاننامەی كەسانی بەناوبانگ ،رزگاركردن
و تەشكپیس���ی (خیانەت���ی زەوجی) تێدا بنووس���رێ .ئەو چاك
دەیزان���ی ،خوێندن���ەوە ئەم س���ەردێرانە ،باوكردن���ەوەی ئەم
بابەتان���ە ،لە نەخشەس���ازییەكی جوان و دانان���ی وێنە لەگەڵی،
س���ەرنجی خوێنەر رادەكێش���ی و بازاڕی ئەمجۆرە راگەیاندنە
گەرم دەبێت.
هەر لەو سەردەمەدا پرێسی زەرد ،لە باوكردنەوەی بابەت
و چاپكردنی وێنە ئەوەندە دوور ڕۆیشت ،ئەگەر لەنێوان دوو
ژمارە ك���ەس نەكوژراب���ا ،لەوانەبوو وێنەی تابلۆیەكی ش���ەڕ
یان خوێناوییان بۆ ژمارەی ئەو رۆژە دادەنا ..بەم سیاس���ەتە،
تیراژی رۆژنامەكان گەیشتنە لووتكە.
جگە لەوانەی باسكران ،خەسڵەتێكی دیكەی زۆر گرنگ ،كە
ڕۆژنامەی زەردی پێدەناسرێتەوە ،هەبوونی سەردێری ڕەش
و ئەس���توور و گەورەیە ،كە زۆربەی ج���ار لەگەڵ ناوەڕۆكی
باب���ەت لەی���ەك دوورن و یەكناگرن���ەوە ،بەڵك���و بەدانانی ئەم
س���ەردێرە ڕەش و قەڵەوانە ،دەیانەوێ خوێنەر چەواشە بكەن
و سەرنجیان بۆ كڕینی ژمارەی رۆژ ڕابكێشن.

ل���ە
زەرد،
پرێس���ی
باڵوكردن���ەوەی باب���ەت و
چاپكردن���ی وێن���ە ئەوەندە
دوور ڕۆیشت ،ئەگەر لەنێوان
دوو ژم���ارە كەس نەكوژرابا،
لەوانەبوو وێنەی تابلۆیەكی
ش���ەڕ ی���ان خوێناویی���ان بۆ
ژم���ارەی ئ���ەو رۆژە دادەنا..
ب���ەم سیاس���ەتە ،تی���راژی
گەیش���تنە
رۆژنام���ەكان
لووتكە

 3-1پرێسی زەرد لە بەریتانیا:
پرێس���ی زەرد تەنی���ا لە ئەمریكا پێش���نەكەوت و گەش���ەی
نەس���ەند ،بەڵك���و لە بەریتانی���ا لە س���اڵی  1881هەفتەنامەیەك
بەن���اوی  Tit-Bitsلەالی���ەن (-13 Sir George Newnes
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 )1910-6-9 – 1851-3دەردەچ���وو .ئ���ەم
هەفتەنامەی���ە ،هەمەڕەن���گ ب���وو بابەتەكان���ی
ناوی ج���ددی نەب���وون .ئەوان دەس���تییان بە
باوكردن���ەوەی بابەت���ی زەرد ك���رد ،چونك���ە
زۆرترین خوێنەری هەبوو .ئەم رەوتە لەالیەن
برایان���ی Harold Harmsworthپ���ەرەی
پێ���درا و مانگانە تیراژی Tit-Bitگەیاندە 900
هەزار دانە .هەردووك برا لەسەرەتا گۆڤاری
زەردییان دەردەكرد و دواتر لە س���اڵی 1888
ڕۆژنامەكانی:
«Evening News«،»Daily Mail«،
 »»Daily Mirrorل���ەم ش���ێوە نووس���ینە
ناجددییەی���ان باودەك���ردەوە »20».ل���ەم جۆرە
راگەیاندن���ە نوێی���ە ،ه���ەرزوو بەریتانیی���ەكان
وەپێ���ش ئەمریكیی���ەكان كەوت���ن ،ب���ەوەی
رۆژنامەكانی ئەوان ،وێنەی زیاتر و نەخش���ی
گەورەت���ری تێداب���وو .هەندێ���ك ل���ەو وێنانە،
ش���وێنی تێكستیان گرتەوە .زۆر لە پسپۆرانی
راگەیاندن لەوبڕوایەدان ،واڵتی س���ەرهەڵدانی
پرێس���ی زەرد ،ئەمریكا و بەریتانیایە و دوای
ئەوانیش ،بە سەرتاس���ەری جیهان باوبۆوە.
پرێس���ی زەرد ،باش���تر پاش جەنگی دووەمی
»»21
جیهانی بەرەو پێشەوە چوو.
بەرەوپێش���چوونی پرێسی زەرد لە هەموو
واڵتان���ی ئەوروپ���ا ل���ە یەك كات و س���ەردەم
دەس���تی پێنەكرد ،بەڵك���و دەتواندرێ بگوترێ
لەی���ەك كات ،بابەت���ی زەرد ،لەس���ەر الپەڕەی
رۆژنامە و گۆڤارەكان دەستی پێكرد.
 4-1پرێسی زەرد لە روسیا:
لە روسیا وەك زۆربەی واڵتانی ئەوروپا،
بابەتی پرێسی زەرد (نەك دەركردنی رۆژنامە
و گۆڤ���اری زەرد) ،ل���ە زووەوە ل���ە كۆمەڵێك
دەزگای راگەیان���دن و رۆژنامەكانی س���ەدەی
ن���ۆزدەی روس���یا باودەكران���ەوە ،وەك ل���ە:
( ،Петербургский листокپێتربورگسكی
لیس���تۆك – الپ���ەرەی پیترب���ورگ) لە س���اڵی
 1864ل���ە ش���اری پیترب���ورگ دەردەچ���وو.
( ،Петербургская газетаپیتربورگسكایە
گازێت���ە – رۆژنام���ەی پیترب���ورگ) لە س���اڵی
 1867ل���ە ش���اری پیترب���ورگ دەردەچ���وو،
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( Московский листокمەسكۆڤس���كی
لیس���تۆك – الپەرەی مۆسكۆ) لە ساڵی 1881
لە مۆس���كۆ دەردەچوو ،هەروەه���ا Газета-
( ،копейкаگازێت���ە كۆپێیك���ە – رۆژنام���ەی
كۆپێی���ك) ل���ە س���اڵی  1908ل���ە مۆس���كۆ
دەردەچوو.
ئەوانەی س���ەرەوە لەو سەردەمدا ،هەوڵی
ب���اش ب���وون ،بۆ ئ���ەوەی خوێنەری روس���ی
لەمجۆرە نووس���ینە رابهێنن ،ل���ە داهاتووێكی
نزیك ،روس���یاش ببێتە خاوەنی پرێسی زەرد،
بەاڵم بە هاتنە سەر حوكمی بەلشەویك لە ساڵی
 1917و پەیڕەكردنی سیس���تێمی سۆسیالیزم،
ئەم هەواڵنە لەگۆڕ نران و هەموو راگەیاندنێكی
ئەهل���ی قەدەغ���ە ك���را .ل���ە یەكێتی س���ۆڤیێت،
تەنی���ا یەك ج���ۆر ڕاگەیاندن هەب���وو ،ئەویش
حزبی ب���وو .كاری ئ���ەم راگەیاندن���ەش تەنها
پروپاگەندە بۆ پارتی كۆمۆنیس���ت و دەوڵەتی
سۆسیالیس���ت و حكومەتی س���ۆڤیێت بوو .بۆ
جاری دووەم لە روس���یا رۆژنامە و گۆڤاری
زەرد لەگ���ەڵ وەرگرتن���ی دەس���تەاڵت لەالیەن
میخایل سێرگێیێڤیچ گۆرباتشۆڤ لە  2مارتی
 1985وە دەستپێكرد .پەیرەوكردنی سیاسەتی
گالستنۆس���ت و پێرێس���ترۆیكە (كران���ەوە و
بیناكردنەوە) بووە ه���ۆی پەیدابوونی ئازادی
زیاتر لە هەم���وو بووارەكان و بەتایبەتیش لە
ڕاگەیان���دن ،ئەمەش وایكرد ،بیر لە دەركردنی
پرێسی زەرد لە یەكێتی سۆڤیێت بكرێتەوە.
 5-1خەسلەتەكانی پرێسی زەرد:
 زیات���ر باس ل���ە بابەتكانی قەدەغ���ە و نامۆدەكات.
 رەخنەی توند دژی دەس���تەاڵت و حكومەتو كەسانی ناودار دەنووسێ و باودەكاتەوە.
 ب���اس ل���ە ژیان���ی تایبەتی خەڵ���ك دەكات وزۆرب���ەی جاری���ش ب���ە نەرێن���ی رووداوەكان
هەڵدەسەنگێنێت.
 دەكرێ لە یەك الپەڕە مەتریالی پێكەنیناویو تراگێدی���ا بەرچ���او بكەوێ���ت .جگ���ە ل���ەوە
رووش���دەدات ،لە هەمان نووسین یان بابەت،
تراگێدیا و پێكەنینی تێدا بێت.
 -ل���ە پرێس���ی زەرد ،زۆرج���ار بەش���ێوەی
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گاڵتەجاری باس لە مردن دەكا.
 بەشێوەی گاڵتەجاری و توند و ڕەخنەگرانەباس لە ژیانی تایبەت دەكا.
 زۆر بای���ەخ ب���ە ژیان���ی تایبەت���ی خەڵ���ك لەدەرەوەی كار دەدا.
 پرێس���ی زەرد ،بەهی���چ ش���ێوەیەك بی���ر لەئەخالق���ی راگەیان���دن ناكاتەوە ،ب���ە پێچەوانە
پرێس���ی جددی زۆر بایەخ بە الیەنی ئەخالقی
ددات.
 پرێسی زەرد شتی زۆر بچووك ،زۆر گەورەدەكات بای���ەخ ب���ە بەزمنانەوە یان نووس���ینی
ئاراستەكراو (سێنساسیۆن) دەدات.
 پرێس���ی ج���ددی ،هەوڵ���دەدات ،زۆرتری���نزانیاری لەس���ەر بابەتی كۆمەاڵیەتی ،رۆژانە،
كەلە ژیانی رۆژانەی خەڵك نزیكە باوبكاتەوە،
بەاڵم پرێسی زەرد هەوڵدەدات ،زانیاری خۆش
بۆ كات بەسەربردن باوبكاتەوە.
 پرێس���ی زەرد ،بای���ەخ ب���ەو بابەتان���ەیس���ەرەوە ل���ە رۆژنام���ە یان گۆڤ���اری خۆیان
دەدات ،تەنیا بۆ ئ���ەوەی تیراژیان بەرزبێت و
دەس���تكەوتی ماددیان زیاد بكات ،بەتایبەتیش
ك���ە دەبینن بازاڕی ئەمجۆرە پرێس���ە هەیە و
گەرم���ە »22».ئەم ش���ێوە نووس���ین و جۆرە
بابەت بەرزكردنەوەیە ،لەگەڵ نەخشەس���ازییە
تایبەتییەك���ەی ،بۆت���ە هۆی ئ���ەوەی جەماوەر
كەمتر متمانە بە رۆژنامەو گۆڤارەكانی زەرد
بكا.
بەش���ێوەیەكی گش���تی ،متمان���ە ك���ردن بە
پرێ���س ،رادی���ۆ و تەلەفزی���ۆن ل���ە حەفتاكانی
س���ەدەی ڕاب���ردووەوە ل���ە دابەزیندایە ،بەاڵم
خراپترین قۆناغ یان ئەزمەی راگەیاندن ساڵی
 2009ب���وو .لە دە س���اڵی راب���ردوو لە واڵتی
سوێد ئەو متمانەیە گەیشتە خوارترین ئاست.
س���اڵی  2009لە  %41ی جەم���اوەر متمانەیان
بە رادیۆ و تەلەفزیۆن بوو ،لە  %26متمانەیان
بۆ پرێس���ی رۆژانە بوو ،بەاڵم لە ساڵی 1999
یانی دە س���اڵ پێش���تر ل���ە  %61متمانەیان بۆ
رادی���ۆ و تیڤ���ی هەب���وو و  %32ش متمانەیان
بۆ پرێس هەبوو .لەنێوان ڕۆژنامەی بەیانیان،
كە بە رۆژنامەی جددی و هەواڵی ناس���راون
و رۆژنام���ەی ئێواران ،كە بە رۆژنامەی زەرد

ناسراون ،جیاوازی گەلەك زۆرە .سویدییەكان
 %51متمانەی���ان ب���ە رۆژنام���ەی بەیانیان���ە و
رۆژنام���ەی  AFTONBLADETی���ش تەنیا
بە ڕێ���ژەی  %14متمانەیان پێی���ە( .رۆژنامەی
 AFTONBLADETرۆژنامەیەكی رۆژانەی
زەردە).
بۆكەنال���ی تەلەفزیۆن���ی ،ئێ���س ڤ���ێ ت���ێ،
(حكومیی���ە)  %72متمانەی���ان پێی���ە ،ب���ەاڵم بۆ
كەنال���ی  ،4ك���ە ئەهلییە تەنی���ا  %41جەماوەر
متمانەی پێدەكەن .بۆ كەنالی  3ش ،كە ئەهلییە
بە ڕێژەی  %15متمانەی پێدەكەن و بە ڕێژەی
 %79متمانەیان بە رادیۆی سوێدی سڤێریێش
رادیۆ (حكومییە) هەیە.
بە گوێرەی قس���ەی پرۆفیسۆر Lennart
 Weibullك���ە ئەو ئام���ارەی كردووە ،دەڵێت:
وێنەی گەورە و س���ەردێری زەق كاریكردۆتە
س���ەر ئ���ەوەی متمان���ەی جەماوەر ب���ە پرێس
»»23
كەمبێتەوە.
رۆژنامەنووس���ێكی كەنال���ی  4ی س���وێد
 Trond Sefastssonب���ۆ دادگا ڕاكێش���را،
بەوەی گومان���ی وەرگرتنی بەرتیل���ی لێدەكرا
و دوات���ر ب���ە وەرگرتن���ی بەرتی���ل حوكم درا.
ب���ە گوێ���رەی قس���ەی داواكاری گش���تی ،ئەم
گرتنە تەنیا بۆئەوەبوو ،ك���ە راگەیاندنی ئازاد
متمانەی لەدەس���ت ن���ەدا و خەڵك ب���ەردەوام
ب���ڕوای پێبك���ەن .وەرگرتن���ی ئ���ەم پارەیە ،بۆ
دروس���تكردنی بەرنامەیەكی تەلەفزیۆن بوو.
 Trond Sefastssonدەڵ���ێ :ئ���ەو پارەی���ە
وەرگیرای���ە ،بۆ ئ���ەوەی بەرنامەیەك لەس���ەر
«»24
بەدواداچوونی یاسایی بكرێ.
بەشی دووەم:
پرێسی زەرد لە كوردستان
 1-2سەرهەڵدانی پرێسی زەرد لە كوردستاندا:
بابەت���ی پرێس���ی زەرد ،لە كوردس���تان لە
چەند رۆژنامەیەك لە دوای ڕاپەڕینی بەهاری
 1991پەیدابوو .پەیدابوونی پرێس���ی زەرد لە
كوردستان ،بە بەرنامە یان بۆ بەرزكردنەوەی
تی���راژی رۆژنامە نەبوو ،بەڵكو وەك گوتار و
بابەت دەتواندرێ بگوترێ زیاتر لەكاتی شەڕی
ژمارە  25پاییزی 2011
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پەیدابوونی پرێس���ی زەرد،
لەالی���ەن رۆژنامەنووس���انی
پس���پۆر و ب���اش ل���ە
بناغ���ەی
كوردس���تان
دانەم���ەزرا ،بەڵك���و زیاتر
لەالی���ەن رۆژنامەنووس���انی
كەمئەزم���وون ،ن���ا ش���ارەزا
ل���ە راگەیان���دن ،گەن���ج و
خوێنگەرم پەیدابوو .ئەوان
لەمش���ێوە نووس���ینانەیان
دەنووس���ی ،چونك���ە زۆربەی
جار رۆژنامەنووس لە ژێرەوە
ڕادەس���پێردرا ئ���ەو باب���ەت
بوروژێنێ و بنووسێ...
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ناوخ���ۆ ( )1997-1994س���ەریهەڵدا.
ل���ەو س���ەردەم ،بۆج���اری یەك���ەم،
بە ئاش���كرا هێ���ڕش دەكرایە س���ەر
بەرپرس���انی حزبە سیاسییەكان و
زۆرب���ەی جاری���ش ئەم هێڕش���انە،
بۆ ش���كاندی كابرا ب���ەكار دەهات.
لەب���ەر بەكارهێنان���ی زمان���ی زبر،
خوێندنەوەی���ان بە گەرمی لەالیەن
جەماوەر پێش���وازی لێ نەدەكرا،
بەتایبەتیش ،كە ڕاگەیاندن تەواوی
حزب���ی ب���وو و ی���ەك ئامانج���ی
هەبوو ،ئەویش پروپاگەندەكردن
بۆ ح���زب بوو .لەم نووس���ینانە،
جگە لە بەكارهێنانی زمانی زبر،
زمان���ی جددی بەكار دەهات ،بۆی���ە خوێندنەوەیان خۆش یان
ئاس���ان نەبوو .لەوكات جارێ راگەیاندنی كوردی نەبووبووە
خاوەن زمانی تایبەت بەخۆی ،زیاتر س���وود لە زمانی ئەدەب
بۆ نووسین بۆ ڕۆژنامە و گۆڤارەكانی كوردی وەردەگیرا.
پرێسی زەرد لە كوردستان ،بە شێوەی فەرمی ،دەتواندرێ
بگوت���رێ لەگەڵ پەیدابوونی راگەیاندن���ی ئەهلی و بەتایبەتیش
لەگ���ەڵ دەرچوونی رۆژنام���ەی هاواڵتی لە پای���زی  2000وە
دەس���تی پێكرد ،ب���ەاڵم زیاتر ل���ەدوای لێدانی ئێراق لە س���اڵی
 2003جێپێ خۆی گرت .ئەو جۆرە راگەیاندنە تازەیە ،بەناوی
ئەهل���ی ،هەم���وو ئ���ەو بابەتانەی���ان دەوروژاند ،كەلە پرێس���ی
حزبی یان ئۆرگانی حزبی باس���ی لێ���وە نەدەكرا .بەكارهێنانی
ئەم ش���ێوە نووس���ینە زەردە ،رەخنە ئامێزە ،لە كوردستان بۆ
بەرزكردن���ەوەی تیراژ یان دەس���تكەوتنی قازانجی ماددی یان
هەرنەبێ وەدەستكەوتنەوەی خەرجی رۆژنامە یان گۆڤارەكە
نەبوو ،بەڵكو ئامانجی سەرەكی لە هەبوونی پرێسی زەرد یان
باوكردن���ەوەی گوتار و بابەتی زەرد لە ش���ێوەی :پاڕانەوە و
نووزانەوە ،بۆ شكان و سووككردن ،هەڵا و بەزمنانەوە بوو.
نووسینەكان دەنووسران و سوود لە نووسینی پرەنسیپەكانی
پرێسی زەرد وەردەگیرا.
پەیدابوون���ی پرێس���ی زەرد ،لەالی���ەن رۆژنامەنووس���انی
پس���پۆر و ب���اش ل���ە كوردس���تان بناغ���ەی دانەم���ەزرا ،بەڵكو
زیات���ر لەالی���ەن رۆژنامەنووس���انی كەمئەزموون ،نا ش���ارەزا
ل���ە راگەیان���دن ،گەنج و خوێنگەرم پەیدابوو .ئەوان لەمش���ێوە
نووسینانەیان دەنووسی ،چونكە زۆربەی جار رۆژنامەنووس
لە ژێرەوە ڕادەس���پێردرا ئەو بابەت بوروژێنێ و بنووسێ ،لە
الیەكی دیكەش ،س���ەركردایەتی كورد ،هەبوونی ڕاگەیاندنێكی
ڕەخنەگرانەی���ان ب���ە پێویس���ت دەزان���ی .ئەو نووس���ینانەی لە
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راگەیاندن���ی حزب���ی یان ئۆرگانەكان ش���وێنیان نەدەبۆوە ،لەم
سێبەرانە بێترس باودەكرانەوە.
لەب���ەر ئەزموونی كەم لەم ج���ۆرە راگەیاندنەدا دەتواندرێ
بگوترێ :پرێسی زەرد لە كوردستان بە ئیفلیجی لەدایك بوو و
تا ئێس���تاش لە هەمان نەخۆشی رزگاری
نەبووە.
ئەگ���ەر پرێس���ی زەرد ل���ە ئەمریكا و
بەریتانی���ا ،بۆ س���اغكردنەوەی ژمارە و
بەرزكردنەوەی تی���راژ و كۆكردنەوەی
سەرمایە لەدایك بووبێت ،لە كوردستان
ب���ە پێچەوان���ەی ئەوان���ەوە ب���ووە و
زیاتر مەبەس���تی سیاس���ی لە پشتەوە
ب���ووە .هەبوونی مەبەس���تی سیاس���ی
وایكردووە ،خەڵك بروا بە ناوەرۆكی
نووس���ینەكان ن���ەكا ،ئەم���ەش ناكاتە
ئەوەی ،پرێس���ی زەرد لە كوردستان
ناخوێندرێتەوە.
ب���ۆ ئ���ەوەی ه���ەر كۆمەڵگایەك،
ببێتە خاوەن پرێس���ی زەردی خۆی،
پێش هەموو ش���تێك پێویس���تە لەو كۆمەڵگا ،ئازادی هەبێت،
دیموكراتی گەش���ەی سەندبێ و راگەیاندن بازرگانی بێت و لە
ڕێگای���ەوە خەڵك بتوانێ س���ەرمایە كۆبكاتەوە .خاڵێكی دیكەی
زۆر گرن���گ هەی���ە ،بەوەی ئەگ���ەر پرێس���ی زەرد بتوانێ جێ
پێ���ی خۆی بگرێ ،رۆل���ی بێالیەنی خۆی بگێ���ڕێ ،دەبێ خۆی
خ���ۆی بژێنێ و پێویس���تی ب���ە یارمەتی م���اددی هیچ حزب و
ڕێكخراوێكی دەرەوەی دەزگا نەبێت.
پرێسی زەرد لە كوردس���تان ،كەموكورتییەكانی پەرلەمان
و حكوم���ەت لەگ���ەڵ ه���ەردووك حزبی گەورە بە مەبەس���تی
چاكردن ،نادۆزێتەوە ،بەدواداچوون لەس���ەر بابەتی پێویس���ت
و رۆژان���ە ناكات ،بەڵكو زیاتر لە نەزانین یان بە ئەنقەس���ت لە
جەماوەر دەیانش���ێوێنێ ..بۆیەش س���ەیر نییە ،لە خوێندنەوەی
رۆژنام���ەو گۆڤارەكانی كوردی ،ژان���ری بەدواداچوون تەواو
پش���تگوێخراوە و زۆب���ەی بابەت���ەكان یەكجارەكی���ن ،ئەمەش
ناپس���پۆری ل���ە ڕاگەیان���دن و دەركردنی رۆژنام���ە و گۆڤاری
كوردی بەدیار دەخات.
 2-2هەفتەنامەی رووداو:
ژمارە  :128دووشەممە 2010-8-30
هەفتەنامەی رووداو ،لەس���ەرەتای دەرچوونی ژمارەكانی
یەكەم���ی ل���ە بەه���اری  ،2008وەك ه���ەر ی���ەك ل���ە رۆژنامە
كوردییەكان���ی س���ەردەمی خۆی بوو ،بەاڵم هێ���واش هێواش،

پرێس���ی زەرد لە كوردستان،
كەموكورتییەكانی پەرلەمان
و حكومەت لەگەڵ هەردووك
حزب���ی گەورە بە مەبەس���تی
چاك���ردن ،نادۆزێت���ەوە،
بەدواداچوون لەسەر بابەتی
پێویس���ت و رۆژان���ە ناكات،
بەڵكو زیاتر لە نەزانین یان
بە ئەنقەس���ت ل���ە جەماوەر
دەیانشێوێنێ
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ئاراس���تەی پرێس���ی زەردی
وەرگرت.
ناوەڕۆك���ی هەفتەنام���ەی
رووداو پڕییەت���ی ل���ە وش���ەی:
كوشتن ،سووتان ،تێرۆر ،دزی،
گەندەڵی ئیداری و مادی ،گرفتی
خێزانی ،تەاڵق...هتد.
لەم توێژینەوەیدا ،تەنیا دوو
ژم���ارەی هەفتەنامەی رووداو
ب���ە نموون���ە ب���اس دەكەی���ن،
چونك���ە ناوەرۆكی ت���ەواوی
ژم���ارەكان زۆر لەی���ەك
نزیك���ن( .گ���ۆران  250هەزار
دۆالر كەمت���ری پارت���ی وەردەگرێ���ت)( »25».ل���ە
نەخۆش���خانەی فریاكەوتنی س���لێمانی نەخۆش لە رارەوەكاندا
دەخەوێندرێ���ن)( »26».پ���رۆژەی وەزارەت���ەكان ب���ە تەن���دەری
نهێن���ی ئەنج���ام دەدرێ���ن)( »27».گوتی���ان ش���وقەمان بۆكڕیوی
بەاڵم هیچ)( »28».س���اڵی رابردوو  463هەزار كەس لە هەرێمی
كوردستان بە شێرپەنجە مردوون)( »29».ریوایەتێك هەیە دەڵێ
حیزبی دیموكرات خۆی قاسملووی كوشتووە)( »30».رێزان لە
حەمامی قوتابخانەیەك خۆی س���ووتاند)( »31».دوای پێنج رۆژ
لە س���وتانیان نەعیمە و خ���ەزووری مردن)( »32».دوو كەس لە
كەركوكەوە هات���ن عەبدولواحیدیان كوش���ت)( »33».ژنە بزمار
»»35
ڕێژ كراوەكە)( »34».حەیدەر د تانكەرا گازێدا هاتە سۆت).

ناوەڕۆك���ی هەفتەنام���ەی
رووداو پڕییەتی لە وش���ەی:
كوش���تن ،س���ووتان ،تێرۆر،
دزی ،گەندەڵ���ی ئی���داری و
م���ادی ،گرفت���ی خێزان���ی،
تەاڵق...هتد
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ژمارە  :130دووشەممە 2010-9-20
(ئەو ئەفس���ەرەی هیش���ام مەحمودی دەس���تگیر كرد تیرۆر
»»37
كرا)( »36».گۆران سێ مانگە  680ملیۆن دینار وەردەگرێت).
(ڕێ���ژەی تەاڵق���دان و جیابوون���ەوە ل���ە كوردس���تان %66
زیادیكردووە)( »38».دەیانەوێ شەڕی ئێران و ئەمریكا بگوازنەوە
هەرێمی كوردستان)( »39».پۆلیسێك جبەخانەی پۆلیسی رانیەی
»»41
دزی)( »40».ژنێكی كورد منداڵە چوار ساڵەكەی سەر دەبڕی).
»»42
(س���ێ س���اڵە بكوژانی دایكی  4منداڵ دەس���تگیر نەكراون).
(هاوژین دوای تەواوكردنی زانكۆ خۆی سووتاند)( »43« .ئاران
بەهەمان سیناریۆی لەرێ رفێندرا)( »44« .فاتیمە بووە قوربانی
ژن ب���ە ژن���ە – ئەڤینی  43ش���ەوە بێ دایك مایەوە)( »45«.س���ێ
كەسەكە چۆن لە بیرەكەی توتمێ دا خنكان؟)( »46« .لە هەولێر
باوكێ���ك كورەك���ەی خ���ۆی دەكوژێ���ت)( »47«.بەنزینخانەی بێ
مۆڵەت ئەلیاس���ی كوش���ت)( »48« .رۆژانە لە دادگاكانی هەرێمی
«»49
كوردستان  17ژن تەاڵق دەدرێن و  9جیادەبنەوە).
ل���ە هەفتەنام���ەی رووداو ،لە الپەڕەی ی���ەك ،الپەڕەی ،12
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كە تایبەتە بە ژن و الپەڕە 13ش
تایبەتە بە كۆمەاڵیەتی ،زۆرترین
بابەت���ی زەردیان تێ���دا .زۆربەی
ه���ەرەزۆری بابەت���ی ئ���ەم دوو
الپەڕەی دوای���ی بەگوێرەی ئەو
سەردێرانەی لەس���ەرەوە وەك
خۆی نووسیومانەوە :كوشتن و
سووتان ،خنكان ،تەاڵق ،گرتن،
ڕفاندن ،دزی و گەندەڵی...هتد،
بەگوێ���رەی تایبەتمەندییەكانی
پرێس���ی زەرد ،ئەو سەردێرە
زەقان���ەی رووداو دەچن���ە
خانەی پرێسی زەرد.
لەبەر ئ���ەوەی لە مێ���ژووی رۆژنامەگەری
ك���وردی ،ئەم بابەتانە نوێن و خوێن���ەری كورد جارێ نازانێ،
راگەیاندنێك بەناوی پرێس���ی زەرد هەیە ،بە خوێندنەوەی ئەو
سەردێرە زەق و رەشانە و تێروانینی ڕەشبینانە بۆ بابەتەكان،
متمانەی نێوان پرێس و كۆمەڵ كەمتر دەكاتەوە.
لە بابەتە سیاسییەكانیش ،لەزۆربەی ژمارەكان ،بەالی كەم،
یەك بابەتی تایبەت و نەرێنییانە دژ بە بزووتنەوەی گۆڕان یان
دژ بە یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان هەیە .باوكردنەوەی ئەم
بابەتانەش ،هەر دەچێتە قاڵبی پرێسی زەرد.
 3-2رۆژنامەی هاواڵتی:
رۆژنام���ەی هاواڵت���ی ،ل���ە ماڵپ���ەری ئەلیكترۆن���ی
ل���ە
ب���اس
خ���وارەوە
بەمش���ێوەی
خۆی���ان،
خۆی���ان دەكات :رۆژنامەیەكی س���ەربەخۆ و ئازاد
و ئەهلیی���ە .ژم���ارەی س���فری ل���ە 2000-11-15
دەرچ���ووە .هاواڵتی ش���ێوازێكی نوێ���ی بۆ دنیای
رۆژنامەوانی كوردی لە چەرخی تازەدا هێناوەتە
ئ���اراوە و بەب���ێ كۆمەكردن و پش���تیوانی حیزبە
كوردییەكان و حكومەت دەس���ت ب���ەكار بووەو
لە هەوڵی ئەوەدا ب���ووە كە لەباری ئابوورییەوە
خاوەن سەرچاوەیەكی سەربەخۆ بێت و كۆمەك
«»50
لە هیچ حیزب و دەستەاڵتێك وەرنەگرێت.
هاواڵتی بە یەكەم رۆژنامەی ئەهلی لە كوردستان لە پاش
راپەڕی���ن دەژمێ���ردرێ ،لەگەڵ ئەوەش ،ئ���ەوەی ئەوان لە لەو
چەند دێرەی س���ەرەوە لە ماڵپەرەكەیاندا نووس���یویانە و ئەو
سیاس���ەتەی لە هەڵمەتی هەڵب���ژاردن پەیڕەویان دەكرد ،یەكتر
ناگرن���ەوە ،بەتایبەتی���ش چونكە تا ئێس���تا رۆژنام���ە و گۆڤارە
پڕفرۆش���ەكانیش لەبەر كەم���ی داهاتی ریكالم ج���ارێ گرفتی
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دارایی���ان هەیە .رۆژنامەی هاواڵتی وەك زۆر
ل���ە رۆژنامە ئەهلییەكانی دیكەی كوردس���تان،
ی���ەك بابەتی���ن و رەش���بینانە رووداوەكان
هەڵدەسەنگێنن.
لەراس���تیدا پێ���ش هەفتەنام���ەی هاواڵت���ی،
مانگنام���ەی بەدرخ���ان ل���ە  ،2000/10/22ل���ە
ش���اری س���لێمانی لە چاپخانەی دلێ���ر ،یەكەم
ژم���ارەی ل���ێ دەرچوو ،كە ژمارە س���فر بوو،
واتا بەدرخان بە یەكەمین باوكراوەی ئەهلی
دادەنرێت ،نەك هاواڵتی.
لەخ���وارەوە هەندێك لە س���ەردێری ژمارە
 666ڕێكەوت���ی  2010-9-26وەك خ���ۆی
دەنووسینەوە:
»»51
(پارتی
(نهێنییەك���ە ئاش���كرا دەك���رێ).
»»52
پارێزگەران بەرەو هەڵوەشانەوە دەچێت).
(سیرێك فەتاح :گرنگ پاكێتییە)( »53».كۆسرەت
رەسوڵ بێدەنگیی شكاند داوای دەستەاڵتەكانی
لە تاڵەبانی دەكات)( »54».دوو فرۆكەی ئەمریكی،
هاواڵتی���ان دەترس���ێنن)( »55».ل���ە رووداوێكی
«گوماناویدا» بەڵگەنامەكانی بەش���ی یاس���ای
پۆلیسی دارستان دەسووتێنن)( »56».وتەبێژی
»»57
حكومەت دەس���ت ل���ە كار دەكێش���ێتەوە).
(پەكەكە هەوڵی وەرگرتنەوەی ئێسكی گەریال
كوژراوەكان���ی هەولێ���ر دەدات)( »58».ش���ەڕو
دەمەقاڵ���ێ دەكەوێتە نێوان قایمقامی ئاكرێ و
ئەفس���ەرێكەوە)( »59».هەڕەشەی تۆماركردنی
»»60
داوا لەس���ەر چاودێ���ری دارایی دەك���ەن).
(ش���كاندنی بەرهەم س���اڵح لەس���ەر حس���ابی
نێچی���روان بارزان���ی لەن���او راگەیاندنەكان���ی
پارت���ی بەردەوام���ە)( »61».گەندەڵ���ی ،بودجەی
»»62
وشكەس���اڵیی گەرمیانیش���ی گرت���ەوە).
»»63
(قاعیدە بۆ موس���ڵ و دیال���ە دەگەڕێتەوە).
(بەغ���دا بودج���ەی ئامادەكرد ،هەولێر هێش���تا
بێدەنگە)( »64».دزیكردن دانیشتوانی گەڕەكێكی
س���لێمانی هەراس���ان دەكات)( »65».رووب���اری
»»66
س���یروان گەنجانی گەرمیان ق���وت دەدا).
»»67
(مامۆس���تایان هێڕش���یان دەخرێتە سەر).
»»68
(فاشیەت لە ڕێی یاساوە).
لە هەموو ئەو س���ەردێرانەی سەرەوە ئەم
وشانەی تێدا :نهێنی ،هەڵوەشانەوە ،دەستەاڵت،
ترس���اندن ،گومان���اوی ،س���ووتاندن ،دەس���ت
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لەكار كێش���انەوە ،كوژراو ،شەڕ و دەمەقاڵێ،
هەڕەشە ،شكان ،گەندەڵی ،گەرانەوەی قاعیدە،
قوت���دان ،هێ���رش ،فاش���ییەت ..بەكارهێنان���ی
ئ���ەم وش���ە زەقان���ە تەنیا ل���ە ی���ەك ژمارەی
رۆژنامەی هاواڵتی ،هەمان ئەو وشانەن ئێمە
لە خەس���لەتەكان و پێناس���ەی پرێس���ی زەرد
باسمان كردووە.
 4-2گۆڤاری لڤین:
یەك لە گۆڤارە پڕفرۆشەكانی كوردستانە
و خوێنەرێكی زۆری هەیە و بەخۆیان دەڵێن:
»»69
گۆڤارێك���ی س���ەربەخۆ و ئ���ازاد و ئەهلی.
ل���ە هەموو ژمارەی���ەك ،چەن���د بابەتێكی توند
و ڕەخن���ە ئامێز باودەكەن���ەوە ،بۆیە زۆر لە
گوتارەكانیان مشتومڕ لەناو خوێنەران دروست
دەكات و بەزم (فضيحة) دەنێتەوە ،نەك لەبەر
ئەوەی ش���ێوەی داڕشتنی نووسینەكان باشە،
بەڵك���و زۆرب���ەی ج���ار ،لەبەر ئ���ەوەی توندە
و ج���اری یەكەم���ە لەس���ەری دەنووس���رێ و
باودەكرێتەوە .بە گوێرەی نووس���ینی گوتار
و بەدواداچ���وون ،دانان���ی وێنە و س���ەردێر و
نەخشەسازی بەرگ ،گۆڤاری لڤین بە یەك لە
گۆڤارە زەردەكانی كوردی دادەندرێ.
لەم توێژین���ەوە ناوەڕۆك���ی دوو ژمارەی
گۆڤاری لڤین 138 :و  139هەڵوەستەی لەسەر
دەكەین و هەندێك لە س���ەردێر و بابەتەكانی
ناوی وەك خۆی دەنووسینەوە.
گۆڤاری لڤین .ژمارە 2010-9-10 ،138
بەرگ���ی ئ���ەم ژمارەی���ە ب���ە دوو وێن���ەی
گەورەی د .بەرهەم سالح و كۆسرەت رەسول
پڕكراوەت���ەوە .د .بەرهەم ،خەریكی چاكردنی
پرچییەت���ی ،بەاڵم بە س���ەیركردنی وێدەچێت،
لە شتێك بترس���ێ یان سەیری دوور دەكات،
یانیش شتێكی سەرسوڕهێنەر دەبینێ .لەسەر
وێن���ەی د .بەره���ەم نووس���رایە( :د .بەره���ەم
بەتەلەف���ۆن بەمەس���رور بارزان���ی وتووە ئەو
ك���وڕە بكوژرێ���ت ئێ���وە لێ���ی بەرپرس���یارن).
لەسەر وێنەی كۆسرەت رەسولیش نووسرایە:
(بەگومانی بوونی پەیوەندی نهێنی ،كۆسرەت
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رەسوڵ سكرتێرەكەی خۆی دەركرد) .لەسەر
سەرەوەی گۆڤار بە فۆنتێكی بچووكتر و ڕەش
نووس���رایە( :بەبیانووی رووبەڕووبوونەوەی
پەكەك���ە :تاڵەبان���ی ل���ە ماوەی دوو س���اڵ ()7
ملی���ۆن و بارزان���ی ل���ە م���اوەی چوار س���اڵدا
( )8ملیۆن دۆالریان ل���ە توركیا وەرگرتووە).
لە خ���وار خ���وارەوەش ب���ە فۆنتێك���ی كەمێك
گەورەت���ر و ڕەش نووس���رایە( :فش���ارەكانی
یەكێتی و پارتی ،حكومەتەكەی بەرهەم ساڵح
رووبەڕووی قەیران دەكەنەوە).
دانانی ئەم سەردێرە زەق و ئاراستەكراوانە،
لە بەرگی پێش���ەوەی گۆڤ���ار ،بەڕێكەوت و بە
ئەنقەس���ت نییە ،بەڵكو دەس���تەی نووس���ەران
دەزان���ن ،ئەمج���ۆرە نووس���ینانە ،س���ەرنجی
خوێنەر بۆالی تەواوی ژمارەكە ڕادەكێشێت
و كاریان تێدەكات و گۆڤارەكە دەكرن.
الپ���ەرەی یەكەم���ی گۆڤار ی���ان رۆژنامە،
زۆر گرنگ���ە ب���ۆ ئ���ەوەی بزانی���ن ،ئای���ا
باوكراوەك���ە زەردە یان ن���ا؟ لەگەڵ ئەمەش،
ناوەرۆك و س���ەردێر و وێنە و تێكستەكانیش
بۆ ناسینەوەی پرێس���ی زەرد بایەخی خۆیان
هەیە و كەم گرنگ نین.
ل���ە خ���وارەوە هەندێك ل���ەو س���ەردێرانە
138
ژم���ارەی
كەل���ە
دەنووس���ین،
باوكراونەتەوە:
(ل���ە نامەیەك���ی ك���راوەدا ب���ۆ مەس���عود
بارزان���ی ،ش���ێخ تاهی���ری چوێس���ە بارزان���ی
ئاگاداردەكات���ەوە ك���ە ئاسایش���ی پارت���ی ل���ە
كەركوك بكوژانی كوڕەكەی تەس���لیمی دادگا
ناك���ەن)( »70».لەب���ەر ئ���ەوەی بەبێ ئ���اگاداری
ئەو ڤیزەی ئیس���رائیلی وەرگرتووە كۆسرەت
رەس���وڵ س���كرتێرە شەخس���یەكەی خ���ۆی
دەردەكات)( »71».ش���ەڕیش ل���ە پێناو ئاش���تیدا
دەكرێ���ت)( »72».تاڵەبان���ی و بارزانی مێژووی
یەكتر هەڵدەدەن���ەوە)( »73».بارزانی و تاڵەبانی
بۆ شەڕی پەكەكە یارمەتی داراییان لە توركیا
وەرگرتووە)( »74».فشارەكانی یەكێتیی و پارتی،
حكومەتەكەی بەرهەم ساڵح رووبەڕی قەیران
دەكات���ەوە)( »75».حكومەت���ی عێ���راق كەركوك
تەعریب دەكاتەوە)( »76».لڤی���ن گەندەڵییەكانی
تێبینەرایەتی تۆماركردنی خانووبەرەی كەالر

ئاش���كرا
(س���یمبۆلیزمی
دەكات).
بنەماڵەی بارزانی)( »78».دیاركردنی بەرپرسی
بازن���ەكان لەگەرمیان ،كێش���ە لەن���او گۆڕاندا
»»80
دروس���تدەكات)( »79».كەس���ێتی نێگەتیڤ).
»»81
(حیزب هێشتا تفەنگی بەشانەوەیە).
ئەم سەردێرو نووس���ینانە و بەكارهێنانی
وشەكانی :بكوژانی كوڕەكەی ،دەركردن ،شەر
لە پێناو ئاش���تی ،هەڵدانەوەی مێژوو ،ش���ەڕی
پەكەكە ،قەیران ،تەعریب كردنەوەی كەركوك،
گەندەڵی ،سیمبۆڵی بنەماڵەی بارزانی ،كەسێتی
نەرێنی ،تفەنگی بەشانەوەیە...هتد ،بەگوێرەی
خەسڵەت و پێناس���ەی پرێسی زەرد ،تەواوی
ئەو س���ەردێرانەی لە ژم���ارە 138ی گۆڤاری
لڤی���ن ،ئێم���ە وەك نموون���ە نووس���یمانەوە،
دەكەونە خانەی پرێس���ی زەرد .جگە لە دانانی
ئەم سەردێرانە ،لە ناوەڕۆكی نووسینەكانیش
گۆڤاری لڤی���ن ،زۆر نەرێنییان���ە رووداوەكان
هەڵدەس���ەنگێنن .نووس���ینەكان ئاراس���تەی
بیروه���ۆش دەكرێ���ن و خوێن���ەر ناتوان���ێ
بۆچ���وون و بی���ری خۆی هەبێ���ت .ناوەرۆكی
نووسینەكان ،بە وێنە دەوڵەمەند كراون ،بەاڵم
ئەگەر پس���پۆرانە بابەت���ەكان هەڵس���ەنگێنین،
بەشێوەیەكی گشتی ،تێرنین و نووسەرانیان بە
»»77
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قووڵی نەچوونەتە ناو بابەتەكان
و س���ەرپێی لەك���ۆڵ كراوەتەوە.
لەن���او هەمووش���یان ژان���ری
بەدواداچوون���ی تێ���دا كەم���ە و
ئەوەی لەژێر ئەم ناوونیشانەش
نووسراوە تێر نییە .زۆریش لە
نووس���ینەكان ئاراستەكراون و
رای رۆژنامەنووس بە ئاشكرا
دی���ارە( :هی���چ كام ل���ەم دوو
وەهمە بۆ ئەم سەردەمە نابن،
مێژووی هەر ی���ەك لەم دوو
حیزب���ەش ،پ���ڕن ل���ە خیانەت
و ش���كۆ)( »82».عیرفان قانعی
فەرد ئەگ���ەر تاوانبارە ،خائین
و خۆفرۆش و بەكرێگیراوە ،پێویست بە هەرەشە و تۆقاندنی
ئ���ەو گۆڤارە ناكات ،كە چاوپێكەوتن���ی لەگەڵدا كردووە .قانعی
فەردی���ش هەرچیی���ەك بێت ،خیانەتی بە ئەن���دازەی الی كەمی
بەش���ێكی زۆر لە سەركردە كوردەكان (لە كوردستانی عێراق
و ئێ���ران و تەنان���ەت توركی���اش نەك���ردووە) »83».ئ���ەم دوو
نموونەی س���ەرەوەی ناو كەوانە ،نیشانی دەدەن ،نووسەرانی
بابەتەكان ،نەیانتوانیووە بێالیەنی خۆیان بپارێزن ،پشتگیریان
لە الیەك كردووە .لەكاتێكدا ،ئەگەر رۆژنامە یان گۆڤار لە ژێر
ناونیش���انی بێالیەنی یان ئەهلی و س���ەربەخۆ دەربچێ ،نابێت
كەسی نووسەر ئەم رایانەی لە نووسین هەبێت.

رۆژنامەن���ووس حاك���م نییە
تا خەڵك و الیەن تاوانبار
ب���كات ،بەتایبەتیش ئەگەر
بەڵگ���ەی راس���ت و دروس���ت
لەبەردەس���ت نەب���ن .ئ���ەم
ش���ێوە نووس���ینە ،بێالیەنی
ناپارێزی
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گۆڤاری لڤین ژمارە 2010-9-20 ،139
ل���ە بەرگی ئ���ەم ژمارەیە ،وێنەیەكی گەورەی سەردەش���ت
عوس���مان ب���ە مردووی���ی و لەن���او دارەمەی���ت چاپك���راوە و
نووس���راوە( :وێنەیەك���ی سەردەش���ت دوای ش���ەهید بوونی،
لیژن���ەی لێكۆڵین���ەوە دەخات���ە ژێ���ر پرس���یارەوە)( ،برایەك���ی
سەردەش���ت ب���ۆ لڤین :چاوەڕێی س���یناریۆمان دەك���رد ،بەاڵم
دروستكردنی تۆمەتی ئەنسارولئیسالم بۆ سەردەشت شتێكی
چاوەڕوان نەكراو بوو) .ئەم سەردێرەی سەرەوە بە فۆنتێكی
گەورە و ڕەش نووس���راوە و لە ژێرەوەش بە فۆنتێكی هێشتا
گەورەتر س���ەردێرێكی تر نووس���رایە( :لە راپرس���ییەكدا %94
هاواڵتیانی كوردستان ئەنجامی لیژنەی لێكۆڵینەوە بە ناراست
»»84
دەزانن).
لەو نووسینانە دەردەكەوێ ،سەرنووسەران ،ئەو دەنگۆیە
باودەكەنەوە ،كە پارتی راس���ت ناكات و راستییەكانی شەهید
بوونی سەردەش���ت عوس���مان لە خەڵك دەش���ارێتەوە .ئەوان
خۆیان سەردەشتیان شەهید كردووە.
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ل���ە راس���تیدا ،رۆژنامەنووس
حاك���م نیی���ە ت���ا خەڵ���ك و الیەن
تاوانب���ار ب���كات ،بەتایبەتی���ش
ئەگەر بەڵگەی راست و دروست
لەبەردەس���ت نەبن .ئەم ش���ێوە
نووس���ینە ،بێالیەن���ی ناپارێزی.
جگە ل���ە باوكردنەوەی وێنەی
سەردەش���ت ب���ە م���ردووی،
كە بین���ەر و خوێن���ەر غەمبار
دەكات ،الدانیش���ە لە ئەخالقی
پیشەی راگەیاندن.
ل���ە خ���وارەوە هەندێ���ك
س���ەردێر ل���ە ناوەرۆك���ی
ژم���ارە  139وەك خ���ۆی
دەنووسینەوە:
خەڵك���ی
(%94
كوردس���تان راگەیان���دراوی
»»85
ئەنجام���ی لیژن���ەی لێكۆڵینەوە ب���ە ناراس���ت دەزانن).
(چاوەڕێی س���یناریۆمان دەكرد ،بەاڵم دروس���تكردنی تۆمەتی
ئەنسارولئیس���الم بۆ سەردەش���ت ش���تێكی چاوەڕوان نەكراو
ب���وو)( »86».خودان���ی ب���ارزان ،س���ەركردەی لەبیرك���راوی
راس���تەقینەی شۆرش���ی ب���ارزان)( »87».زۆرب���ەی حیزبەكان،
پەیوەن���دی ژێربەژێری���ان لەگەڵ ئێران هەی���ە)( »88».نێچیروان
بارزانی لەڕێگەی راوێژكارە بیانییەكانییەوە سەرقاڵی داڕشتنی
بەرنام���ە و پالنە بۆ كۆنگرەی پارتی)( »89».س���ەرۆك كۆماری
ئێراق ب���ە كام كەناڵە ئاس���مانییەكان س���ەرقاڵە)( »90».گوتاری
سیاس���ی پارتە نەتەوەییەكانی كورد ،پەل���ە پەل و هەڵچوونی
»»92
پێوەدیارە)( »91».س���یناریۆكەی سەردەش���ت و س���ەرۆك).
(ج���ەالل تاڵەبانی لە كۆنگرەی رۆژنامەوانی ڕێكخراو بۆ چەند
كەناڵێكی تایبەت بە یەكێتی و پارتیی رایگەیاند :ئەو تەماشای
كەناڵی روسیا ( )Russia Todayو كەناڵی رەسمی كۆماری
چین ( )CCTV Newsدەكات و هیچ كامیش���یان سووكایەتی
ب���ە رەم���زە نەتەوەییەكان���ی خۆیان ناك���ەن .بۆچ���ی تاڵەبانی
ئ���ەو دوو كەناڵە باس دەكات؟ ..هیچ س���ەیر نیی���ە كە تاڵەبانی
ل���ەو هەم���وو نموونە جوانان���ەی دونیای دیموكراس���ی و ئەو
واڵتانەی ئ���ازادی رادەربڕین تێیدا بەرزە ،نمونەی دوو واڵتی
دیكتاتۆر دێنیتەوە ،چونكە تاڵەبانی ویس���تێكی هاوبەشی هەیە
لەگەڵ ئەو جۆرە س���ەركردانە بۆ چەوس���اندنەوە و ئازاردانی
»»93
رۆژنامەنووسان).
رۆژنامەن���ووس باش���ە بزان���ێ ،تاڵەبان���ی نموون���ەی ئ���ەم
دوو واڵتان���ەی س���ەرەوەی هێناوەت���ەوە ،نەك لەب���ەر ئەوەی

تاڵەبان���ی نموون���ەی ئ���ەم
دوو واڵتان���ەی س���ەرەوەی
هێناوەت���ەوە ،ن���ەك لەبەر
ئ���ەوەی دیكتاتۆرین ،بەڵكو
مێژوویان كەم تا زۆر لەگەڵ
مێ���ژووی كورد و كوردس���تان
نزیكە

ژمارە  25پاییزی 2011

31

پرێسی زەرد...

نامەی زەرد ،لەو
ناونانی رۆژ
ەرچاوەی گرتووە
وێنەیەوە س
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دیكتاتۆری���ن ،بەڵك���و مێژووی���ان
ك���ەم ت���ا زۆر لەگ���ەڵ مێ���ژووی
ك���ورد و كوردس���تان نزیك���ە.
ل���ە روس���یا  70س���اڵ حوكمی
دیكتاتۆری ی���ەك حزبی (پارتی
كۆمۆنیس���ت) هەب���وو ،ئ���ەو
حوكمەی بووە هۆی كوش���تنی
و دوورخس���تنەوە زیاد لە 70
ملی���ۆن س���ۆڤیێتی ،ئینجا باس
ل���ە س���كرتێر و دامەزرێنەری
پارتی كۆمۆنیس���تی روس���یا
و س���ۆڤیێت ،ڤالدیمی���ر ئیلیچ
لێنی���ن ب���ە باش و خ���راپ لە
راگەیاندنەكانی���ان ناك���ەن ،بۆی���ەش تا
ئێس���تا مەفزەل���ەی لە مەیدانی س���وور لە ش���اری مۆس���كۆ لە
كرێمل���ن هەرم���اوە و بۆ سەیركردنیش���ی ،نزیكەی  80س���اڵە
بەردوام س���ڕەی س���ەدان مەتر بووە .لە واڵتی چینیش ،دیارە
شۆرش���ی كولت���وری زیانی بە س���ەدان ملیۆن ك���ەس گەیاند،
لەگ���ەڵ ئەم���ەش ،ئ���ەوان باس ل���ە هەڵ���ە و كەموكورتییەكانی
تۆنگی سكرتێری مردووی پارتی
ما و تس���ی
كۆمۆنیستی چین لە راگەیاندنیان
ناكەن .لەم نووسینە ،دەبیندرێ،
رۆژنامەنووس���ی گۆڤاری لڤین،
ئ���اگای ل���ە هەڵبژاردنەكان���ی
ل���ە س���اڵی  1991وە ب���ۆ
پەرلەم���ان دەس���تی پێك���رد و
هەبوون���ی كۆمەڵێ���ك پارتی بە
بیروبۆچوون���ی جی���اوازەوە
لەناو پەرلەمانی روس���یا نییە.
ل���ە روس���یای ئەم���ڕۆ و پاش
رووخان���ی یەكێتی س���ۆڤیێت،
ئ���ازادی ت���ەواوی راگەیاندن
هەیە و زۆربەش���یان ئەهلین
و ب���ە ئاش���كرا رەخن���ە ل���ە
حكوم���ەت و س���ەرۆك
دەگرن ،لەگ���ەڵ ئەمەش ،بە
ب���ڕوای رۆژنامەنووس���ی
گۆڤ���اری لڤین ،سیس���تێمی
واڵت
بەڕێوەبردن���ی
دیكتاتۆرییە ،لەكاتێكدا ئەمە
لەگ���ەڵ هەڵبژاردنەكان���ی
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روس���یا و هەبوون���ی پەرلەم���ان
وگۆرین���ی حكومەت و س���ەرۆك
كۆمار یەك ناگرنەوە.
لە ژێر وێنەیەكی مەس���رور
بارزان���ی و نێچی���روان بارزانی
نووس���راوە( :مەسرور بارزانی
تورەیە) »94».ئەگەر سەیری ئەم
وێنەیە بكەیت ،دەبینی مەسرور
بارزانی سەیری دوور دەكات
و زیاتر جددی���ە لەوەی توڕە،
ب���ەاڵم ئەگ���ەر ت���وڕەش بێت،
خوێنەر پێویستی بە كۆمێنتی
ئاراس���تەكراو نیی���ە ،چونك���ە بینەر ئەو
وێنەی���ە دەبینێ���ت و ب���ا خ���ۆی چۆنی ب���ۆ دەچێت ی���ان چۆنی
تێیدەگات ،با بگات و یارمەتی لە رۆژنامەنووسەوە وەرنەگرێ
و بیرۆكەی خراپ لە مێشك تۆمار نەكات و رای خۆی بەسەر
نەچەسپێنێ.
لە كوردس���تان لەبەر ئەوەی تا ئێستا ژیاننامەی نووسەر،
هونەرمەند ،كەسانی دەوڵەمەند و بەناوبانگ نەبۆتە نەریت لە
گۆڤار و رۆژنامەكان باس بكرێن و الپەڕەیان پێ پڕبكرێتەوە،
ل���ە جیاتی ئەوان ،گۆڤ���اری لڤین بەردەوام ،باس لە هەردووك
حزب���ی سیاس���ی كوردس���تان و
ئەندام���ان مەكتەب���ی سیاس���ی یان
س���ەركردایەتی ئەوان دەكات .لڤین
ل���ە نووس���ین و باوكردن���ەوەی
وێن���ەكان ،تا ب���ۆی كراب���ێ ،كارە
باش���ەكانی ئەوانی���ان پش���تگوێ
خس���تووە ی���ان پوچكردۆتەوە و
كەموكورتییەكانیش���یان گ���ەورە
ك���ردووە و بە فۆنت���ی گەورە و
ڕەش بەرچ���او كردووە ،ئەمەش
ڕێ���ك ت���ەواوی ئامانج���ە ل���ە
دەركردنی پرێسی زەرد.
پرێس���ی زەرد م���ەرج نیی���ە،
خ���راپ بێ���ت ،ی���ان ناوەرۆك���ی
درۆ بێ���ت و دوور لە ڕاس���تی
بێت ،بەڵكو لە واڵتانی ئەوروپا
و ئەمەری���كا و تەواوی ئەوانەی ئ���ازادی ڕاگەیاندنیان تێدا،
پرێسی زەرد زۆر پێشكەوتوە و زیاتر بە راگەیاندنی ناجددی
ی���ان تابلۆی���د بەناوبانگ���ە .لەوێن���دەر ئەوان ئەو جۆرە وش���ە
تایبەتییانە هەڵدەبژێرن و دەنووسن ،كە ببێتە هۆی راكێشانی
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س���ەرنجی خوێنەر ب���ۆالی نووس���یەنەكان و
كڕینی ژمارەی ڕۆژ.
ل���ە كوردس���تان پرێس���ی زەرد كەمێ���ك
بەج���ۆری دیكەی���ە و مۆدێل���ی ت���ازە و نوێیە.
گۆڤ���اری لڤین بەگوێ���رەی ناوەڕكی ئەم دوو
ژم���ارەی وەك نموون���ە هێنامان���ەوە ،زیات���ر
ب���ۆ رەخنەگرتن ل���ە دەس���تەاڵت دەردەچێ و
هەفتەنام���ەی رووداوی���ش لەه���ەر ژم���ارە و
بەتایبەتی���ش ل���ە الپ���ەڕەی یەك ،ب���ەالی كەم
بابەتێ���ك دژ ب���ە یەكێت���ی ی���ان بزووتن���ەوەی
گ���ۆڕان باودەكات���ەوە .ل���ە الپ���ەڕەی ژن و
كۆمەاڵیەتیش ،بەردەوام كۆمەڵێك سەردێری
زەق و زەرد بەرچ���اوی خوێن���ەر دەك���ەوێ.
ئ���ەم جۆرە نووس���ینانەی ئەمڕۆ ل���ە الپەڕەی
ی���ەك و الپەڕەكان���ی كۆمەالیەت���ی رووداو
باودەكرێن���ەوە ،هەم���ان باب���ەت و وش���ە لە
س���اڵی  1896لەس���ەر الپەڕەكانی هەندێك لە
رۆژنامەكانی نیویۆركی ئەوكات دەبیندران.
زۆر ل���ە نووس���ینەكانی هەرس���ێك
باوكراوان���ەی ك���وردی( :گۆڤ���اری لڤی���ن)،
(هەفتەنام���ەی رووداو) لەگ���ەڵ (رۆژنام���ەی
هاواڵت���ی) ك���ە بوونەت���ە بابەت���ی س���ەرەكی
توێژینەوەكەم���ان ،ل���ە بەرهەمەكانی���ان بیر لە
ئەخالقی راگەیاندن ناكەنەوە و باوكردنەوەی
بیروباوەڕی خۆیان یان فرۆش���تنی ژمارەیان
ال گرنگت���رە .ئەوەن���دەی ل���ەو س���ێ ناوان���ەی
س���ەرەوە باس لە :خوێن ،خیان���ەت ،گەندەڵی،
پ���ارە ،كوش���تن ،تیرۆر ،دزی ،س���ەرنەكەوتن،
رووخ���ان ،هێ���رش ،پالن و بەرنام���ەی نهێنی،
سووتان ..هتد دەكرێ ،بەدەگمەن لە رۆژنامە
و گۆڤارەكان���ی دیكەی كوردی بەو ش���ێوەیە
ئەم وشانە یان سەردێرانە بەرچاو دەكەون.
بەكارهێنان���ی ئ���ەم زمان���ە و دانان���ی زۆر
لەوێنەكان ،ناكاتە ئ���ەوەی ،ئەم باوكراوانەی
س���ەرەوە خراپن ی���ان باش ،بەاڵم بێش���ك لە
راگەیاندنی كوردی نوێن و پێش���تر نەبووین.
نەویس���تن و ئاش���كرانەكردنی دەس���تەی
نووس���ەرانی هەرس���ێك دەزگا ب���ەوەی ،ك���ە
باوكراوەكانیان دەچنە خانەی پرێس���ی زەرد
و لە پرێس���ی زەردی���ش رەوایە بەمش���ێوەیە
بنووس���رێ ،ه���ەزاران دوژمن���ی بۆی���ان

34

ژمارە  25پاییزی 2011

دروستكردووە و دەیان ناو و ناتۆرەیان پێوە
نووس���اندوون وەك :بەكرێگی���راو ،خۆفرۆش،
تێكدەر...هتد.
پرێس���ی زەرد لە كوردس���تان نوێیە ،بۆیە
لەوانەیە زۆر لەوانەی ت���ەواوی رۆژنامە یان
گۆڤاریان ب���ە ناوەرۆك���ی زەرد پركراوەتەوە
نەزانن ،كە ئەوان خەریكی دەركردنی پرێسی
زەردن ،لەوانەشە هەر ئەوان خۆیان ،بە بیستن
یان خوێندنەوە بەوەی ،پرێسی ئەوان زەردە،
ت���وڕە بن و وەك ئیهانە لێكی بدەنەوە ،كەچی
لەراستیدا پرێس���ی زەرد ،ئەو پرێسە یان ئەو
جۆرە راگەیاندنە نییە ،كە مرۆڤ شەرمی پێوە
بكات ،بەڵكو تەنیا ناوەرۆكی لە پرێسی جددی
جیاوازە و خوێنەری هۆش���یار زۆر باوەڕ بە
ناوەرۆك���ی بابەتەكان ناكات ،بەاڵم ئەم باوەڕ
نەكردن���ە ،ناكاتە ئەوەی ناوەڕۆكی گۆڤار یان
رۆژنامەكە بەهەند وەرنەگیرێ.
هەر بۆ نموونە :ئەو چاوپێكەوتنەی لەگەڵ
عیرف���ان قانع���ی ف���ەرد ل���ە ژم���ارەی  134لە
 2010-8-1ل���ە الپەڕە  10-6ی گۆڤاری لڤین
باوكرایەوە ،گەورەتری���ن گرفتی بۆ پارتی و
سەركردایەتی ئەوان دروستكرد .زیاد لە دوو
هەفتە ل���ە راگەیاندنەكانی پارت���ی دیموكراتی
كوردس���تان ،وەاڵمدەدرای���ەوە و هەوڵ���دەدرا،
نووس���ینەكە ی���ان ناوەرۆك���ی ئینتەرڤیووەكە
پ���ووچ بكەن���ەوە ،دەس���تەی نووس���ەران ب���ە
خۆف���رۆش لەقەڵەم ب���دەن و بەڵگەنامەكان بە
ناڕاست و عیرفانیش وەك جاش و سیخوری
بێگانە بەخەڵك بناس���ێنن .كار گەیشتە ئەوەی،
س���ەرۆك كۆم���اری ئێراق���ی فی���درال ،خ���ۆی
دەربارەی رووداوەكانی ئەوكات بەگش���تی و
رابەری شۆرش���ی ئەیلول مستەفا بارزانی لە
كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانی لە هەولێر و لەماڵی
كۆس���رەت رەس���ول دەربڕێ���ت و ناوەڕۆكی
چاوپێكەوتنەك���ەی عیرف���ان قانع���ی فەردیش
پووچ بكاتەوە.
ل���ە هەم���وو ئ���ەو واڵتانەی پرێس���ی زەرد
هەیە ،زۆرب���ەی خەڵك بەتایبەتی���ش ئەوانەی
تێ���گاون و ل���ەو ج���ۆرە پرێس���ە و باس���یان
دەك���رێ ،نارازین ،ب���ەاڵم ئەم ن���ارازی بوونە
ئەوان ناگەینیتە هیچ شوێنێك و پرێسی زەرد
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بەردەوامە لە دەرچوون و باسكردنی ئەوان .لە
واڵتی سوێد زۆر لە رۆژنامەنووسانی جددی،
رازینی���ن ل���ە پرێس���ی زەرد و بەدەس���تییەوە
دەناڵێنن( .بارودۆخی راگەیاندنی سوێدی زۆر
لەو راگەیاندنەی كە ماوەیەكی زۆرە بەس���ەر
جەماوەری بەریتانی���ا زاڵە دەچێ و لەوێندەر
پێیدەڵێ���ن the yellow press :خەریك���ە
بەرۆكی راگەیاندنی سوێدیش بەناوی تابلۆید
»»95
دەگرێ).
(ژان���ری بەدواداچوون ،ق���ەت وەك ئەمرۆ
لە س���وێد تون���د نەب���ووە .رۆژنامەنووس���ان،
كامیرای شاراوە بەكاردێنن ،ئەوەی بەرامبەر
ت���وڕە دەكەن ،بۆ ئەوەی ناچ���ار بێت زانیاری
بدات ،ئەو مێتۆدانەی پۆلیس بۆی نییە بەكاری
بهێن���ێ ،كەچ���ی ب���ۆ كارمەندانی دەس���تەاڵتی
س���ێ ڕەوایە)( »96».راگەیاندن لە س���وید بە
دەستەاڵتی سێ بەناوبانگە).
پرێس���ی زەرد وەك لە پێش���ەوە ئاماژەی
پێكرا ،لە بەریتانیا بە رۆژنامەی the yellow
 pressناودەب���ردرێ ،لە س���وێد بە تابلۆید و
لە كوردس���تانیش زیاتر بە ڕاگەیاندنی ئەهلی
بەناوبانگە .لە راگەیاندنی ئەهلی كوردس���تان،
زیاتر ئەو بابەت و نووسینانە بەرزدەكرێنەوە،
كەل���ە رۆژنامەی حزبی ش���وێنیان نابێتەوە و
باس���یان لێوە ناكرێ .ئەوەش ئەمە ناگەیەنێت،
ك���ە راگەیاندن���ی حزب���ی دوورە ل���ە رەخنە و
كوێرانە بەرگری ل���ە حكومەت و پەرلەمان و
حزبی خۆیان دەك���ەن ،بەڵكو ئەوانیش رەخنە
دەگرن و زۆر لە رۆژنامەنووس���انی ئەوانیش
لەوبڕوای���ە دان ،راگەیاندن���ی راس���ت و باش،
ڕێ���ك ئەو راگەیاندنەیە ،كە بەردەوام نارازییە
و هەگبەی لە رەخنە پڕە.
رۆژنامەكان���ی حزبی هەرچەن���د ،رەخنەی
توند بگرن ،چوارچێوەیەكی بۆ دیاری دەكەن
بیر ل���ە لێپێچینەوە دەكەن ،ب���ەاڵم راگەیاندنی
ئەهل���ی ،لێپێچین���ەوەی بەرامب���ەر ناك���رێ و
ئ���ازادە لەوەی باوی دەكات���ەوە ،بەتایبەتیش
بەیارمەت���ی یاس���ا مافی پارێس���تراوە و كەس
ب���ۆی نیی���ە ئەزیەتی ب���دات ،بۆی���ەش وەك لە
واڵتان���ی پێش���كەوتوو ،پرێس���ی زەرد زۆرتر
داوای یاسایی لەسەر تۆمار دەكرێ ،بەهەمان

ش���ێوەش ل���ە كوردس���تان ،راگەیاندنی ئەهلی
زۆرتر لە راگەیاندنی ئەهلی لە پۆلیسخانەكان
داوای یاساییان لەسەر تۆمار دەكرێ.
 5-2نموونەی پرێسی زەرد لە سوێد:
لەو توێژینەوەمان پێویس���تە ئاماژەی بكەین
بەوەی ،ئەو بابەتانەی بۆ كۆمەڵگای سوێدی یان
بەریتانی گرنگن ،هیچ مەرج نییە لە كوردس���تان
بەگەرم���ی پێش���وازییان لێبك���رێ .یانی���ش ئ���ەو
بابەتانەی لە كوردستان بڤەن یان بۆ راگەیاندنی
ك���وردی كرنگن ،م���ەرج نییە ،هەم���ان بابەت بۆ
راگەیاندنی بەریتانی یان س���وێدی پڕبایەخ بێت،
ل���ە هەم���ان كات ،مەرج نییە ،ل���ە هەمان واڵت و
هەمان ش���اریش هەم���ان بابەت ،ب���ۆ رۆژنامەی
دیكە گرنگ و سەرنجڕاكێش بن.
ل���ە واڵت���ی س���وێد رۆژنامەكان���ی تابلۆی���د
ی���ان ئێ���واران ،ب���ە زەرد ناس���راون ،ئ���ەوان بۆ
بەرزڕاگرتنی تیراژیان ،سەردێری زەق بە فۆنتی
رەش هەڵدەبژێرن.
:AFTONBLADET
رۆژنام���ەی
رۆژنامەیەك���ی ئێواران���ی تابلۆیدە ،ل���ە ژمارەی
رۆژی سێش���ەم ڕێكەوتی  7ئەیل���وول  2010لە
الپەڕە یەك بەم ش���ێوەیە پڕكراوەتەوە( :هەشت
لە قاتالنی بە نەخۆشی دەروونی حوكم درابوون
– ئەنجامەكەی دوای بەردران بەمش���ێوە بوو).
لەگەڵ هەمان نووس���ین ،س���ێ وێنەی بچوكیش
دان���دراوە .ل���ە هەم���ان ژم���ارە و الپ���ەڕە بەاڵم
گەورەتر ،كە نزیكەی نیوەی الپەڕەكەی گرتووە،
ئەم ناوونیش���انە نووس���رایە( :بۆڵە بۆڵی نامەی
 SMSل���ە نێ���وان هێدمان���س و گرافس لەس���ەر
ملیۆن���ە بزرب���ووەكان)Magnus Hedman .
یاریزانی تۆپی پێ بوو و Magdalena Graaf
خێزانی پێشتری ئەو بوو .لە یەك لەو نامانانەی
باوكراوەتەوە ،نووس���راوە( :تۆ دەزانی من هیچ
پ���ارەم نەماوە ،لەگ���ەڵ ئەوەش دەت���ەوێ ژیانم
وێ���ران كەیت )...گرافی خێزان���ی هێدمان ،داوای
یەك ملی���ۆن كرۆن لە مێردی پێش���تری دەكات.
ئەمە گرفتی خێزانییە و كەوتۆتە ناو الپەڕەكانی
رۆژنامە .هەمان بابەت بۆ رۆژنامەیەكی بەیانیانی
هەمان واڵت و شار ،هیچ بایەخی پێندراوە و بە
یەك وشە باسی لێوە نەكراوە.
ژمارە  25پاییزی 2011
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SVENSKA
رۆژنام���ەی
ل���ە
 DAGBLADETل���ە لە ژم���ارەی هەمان رۆژ،
سێش���ەم  7ی ئەیل���ول  2010گرنگتری���ن بابەت
لەس���ەر نەخۆش���ی دێمێنس ،وێنەیەك���ی گەورە
نزیك���ەی نی���وەی الپ���ەڕەی یەكەم���ی گرت���ووە،
كەسێكی نەخۆشی دێمێنسی هەیە الی تابلۆیەكی
زانیاری نەخۆشخانە وەستاوەDemensvård :
 i krisخزمەتگ���وزاری نەخۆش���ی دێمێن���س ل���ە
قەیران دایە( »97».دێمێنس :نەخۆش���یێكە ،مرۆڤ
شت لەبیر دەكات ).تەواوی ژمارەكە بخوێنیتەوە،
هیچ س���ەردێرێكی زەق بۆنی خوێن یان كوشتن
و سوتان یان گرفتی خێزانیت بەرچاو ناكەوێ.
ب���ۆ ئ���ەوەی باش���تر تێبگەی���ن ،هەندێ���ك
ل���ە س���ەردێرەكانی رۆژنام���ەی بەیانیان���ی
 SVENSKA DAGBLADETو ژم���ارەی 7
ئەیلوولی  ،2010كە ناچێتە خانەی پرێسی زەرد،
بۆ تێگەیش���تن لە دانانی سەردێر بۆ پرێسی زەد
و پرێس���ی ج���ددی وەك خۆی دەنووس���ینەوە:
(ئێم���ە ناتوانی���ن زیات���ر مونافەس���ەی ئ���ەوان
»»99
بكەی���ن)( »98».كڕیارەكان پرۆتس���تۆ دەكەن).
(دكت���ۆرەكان ل���ە ئێ���راق دەرۆن)( »100».م���رۆڤ
پێویست ناكات ،بە ش���تێك ببەسترێتەوە)...»101».
هتد .بە خوێندنەوەی دەبینین ،هیچ لەو سەردێر
و بابەتانەی بۆ ژمارەی ئەورۆژە هەڵبژێردراون،
فێ���ڵ ل���ە خوێنەر ناك���ەن ،بۆئ���ەوەی رۆژنامەكە
بكڕن ،چونكە رۆژنامەی بەیانییان زیاتر پش���ت
بە ئابۆنە دەبەس���تێ .ئەوان نایانەوێ بە پرێسی
زەرد بناس���رێن ،بەڵكو لەالیەن خوێنەرەوە زۆر
بە جدی سەیریان دەكرێ.
ئەگ���ەر س���ەیری رۆژی رۆژنام���ەی
 AFTONBLADETژم���ارەی هەم���ان رۆژ،
 7ئەیل���وول  2010بكەی���ن ،دەبینین بە ش���ێوەی
دیكە بابەتەكانی هەڵب���ژاردووە({ :قوتابخانەكان
ئێس���تا ل���ە بیۆركلون���د (وەزی���ری پ���ەروەردە)
بێزارن)}( »102».جارێكی دیكە دەستی بە كوشتن
ك���ردەوە)( »103».ش���ەڕی یەكەم)( »104».ش���ەر
لەسەر هەموو دەنگێك)( »105».لەسەر ملیۆنەكان
بەش���ەر دێ���ن)({ »106».ی���ان ،ل���ە قوتابخانە چۆن
»»107
بوویت؟) یان -ناوی وەزیری پەروەردەیە}.
»»108
(خۆشەویس���تی لەپێ���ش سیاس���ەتەوە دێ).
(دەرس���ێكی گ���ران ك���ەوت)( »109».جاسوس���ە
كوژراوەك���ە تاقیبكراب���وو)( »110».ناچارك���را ب���ە
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كەلەپچ���ەوە بخ���ەوێ) :OZZY({ »111».من نەمر
نیم) »112».هونەرمەندێكی گەورەی جیهانە}({ .ملی
س���ەگی باگگێس یان بڕی (مۆس���یقا نووس���ێكی
س���وێدیە)} »113».ل���ەو كاتەی ئەم س���ەردێرانەی
س���ەرەوە بە فۆنتی ڕەش و قەڵەو دەخوێنیتەوە
و ل���ە هەم���ان كات���دا س���ەیری وێنە گ���ەورەكان
دەكەی���ن دەبینین ،تەواوی رۆژنامەكە ،بە بابەتی
زەرد پڕكراوەت���ەوە .رۆژنام���ەی ئەفتۆنبالدێت،
رۆژنامەیەكی سەرتاسەری ئێوارانی سوێدە و لە
س���اڵی  1830لەالیەن Lars Johan hiertهاتە
دامەزراندن و لەوكات���ەوە بەردەوام دەردەچێت
و ئێس���تا رۆژانە نزیك���ەی  2،5ملیۆن خوێنەری
هەیە.
لە خوارەوە سەردێرەكانی هەمان رۆژنامەی
زەردی س���ەرەوە ژمارەی پێنجشەم  9ئەیلوول
 2010وەك خ���ۆی دەنووس���ینەوە({ :ت���ۆ ق���ەت
بەمش���ێوەیە ،فیلیپ���ە و فرێدریك���ت نەبینی���وە)
»»114
(س���ەرۆك وەزی���ران و خێزانەك���ەی)}.
(لێرە پیاوە تەمەن  51س���اڵەكە لەن���او میوانانی
چێشتخانە كوژرا)( »115».شەڕی مافیا لەناوەندی
»»116
چێشتخانەكان ،لەكاتی سوپخواردن كوژرا).
(حزبی م���ۆدرات و ژیانی تایب���ەت)( »117».جوان
نیی���ە)( »118».خەونەكانم���ان ب���ۆ بهێنن���ە دی،
ئ���ەی سیاس���ەتمەداران)({ »119».فرێدری���ك،
زمان���ی هەڵبژاردنت چییە؟ (س���ەرۆك وەزیرانی
»»121
س���وێدە)}( »120».س���وپەر پۆلیس���ەكان).
(مێی���ە :لەكاتی خۆیدا ،لە نەخۆش���خانە یارمەتی
نەدرا)( »122».س���كااڵ لەس���ەر بریتن���ی دەربارەی
»»123
مومارەس���ەكردنی س���ێكس تۆمار دەكات).
(پرس���یاركردنی نوێ لە سەكینە – كەس نازانێ
لە پرسیاركردنەكانی دوایی بەرامبەر بە كامیرای
ڤیدیۆ چ���ی گوتووە)( »124«.سێكس���ی لەناو پاس
كرد و  5هەزار كرۆن سزادرا)( »125«.بێ مۆڵەت
مات���ۆری لێخ���وڕی و م���رد)( »126«.برادەرەكانی
ئەوی���ان كوش���ت) »127«.ئ���ەو ناوونیش���انانەی
س���ەرەوە ،هەندێ���ك لەو بابەتانەب���وو ،كە فۆنتی
رەش و قەڵەو لە ژمارەی ئەو رۆژ چاپكراین.
ئ���ەو دوو ژم���ارەی س���ەرەوە م���ن وەك
نموون���ەی وەرمگرتوون ،لەبەر ئ���ەوە نییە ،لەم
دوو ژمارەیە نووسینی نەرێنی یان زەرد زۆرە،
بەڵكو رۆژنامەی  AFTONBLADETتەواوی
ژمارەكانی لەبەر ئەوەی زەردە ،ناوەڕۆكی بەو
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ش���ێوەی س���ەرەوە پڕ دەكاتەوە .ئەوان ش���ەرم
ناكەن ،كە رۆژنامەكەیان خەریكی باوكردنەوەی
بابەت���ی زەردە ،بەڵك���و خۆیان ئ���ەو ڕێڕەوەیان
هەڵب���ژاردووەو رۆژان���ەش وەك لەس���ەرەوە
نووسیمان دوو ملیۆن و نیو كەس دەیخوێنێتەوە.
راگەیاندن لە س���وێد پیشەس���ازییە و ئەوان ئەو
بابەتان���ە باودەكەنەوە ،كە خوێنەری نەك تەنیا
هەیە ،بەڵكو زۆرە و قازانجی مادییشیان لێیەوە
دەست دەكەوێ.
ئەنجام:
هەبوون���ی راگەیاندنێك جگە لە راگەیاندنی
حزبی و حكومی لە كوردس���تان زۆر پێویس���تە،
لەالیەك پیش���انی دەدات ،سیس���تێمی هەڵبژاردن
و دیموكراتیی���ەت ل���ە واڵت���ی ئێم���ە هەی���ە و
لەالیەك���ی دیكەش ،بۆئەوەی جەماوەر ،هەواڵ و
زانیارییەكان تەنیا لەیەك ال و لەیەك سەرچاوە
و بەیەك بیروبۆچوون وەرنەگرێ و بۆی هەبێ
لەڕێگای دیكەش زانیاری بەدەست بگات.
ل���ە ئەنجام���ی لێكۆڵین���ەوەی ئێم���ە لەس���ەر
«پرێس���ی زەرد  »Yellow Pressگەیش���تینە
ئ���ەو راس���تییەی ،كەل���ە كوردس���تان ئەمج���ۆرە
پرێس���ە دەمێكە هەیە و لەژێر ناوی (راگەیاندنی
ئەهل���ی) دەردەچێت ،لەگەڵ ئەوەش ،جەماوەر و
دەس���تەاڵت زانیاری پێویس���یتان لەسەر پرێسی
زەرد نیی���ە ،بۆی���ە ئەگ���ەر ل���ە زووتری���ن كات

ل���ە دەزگاكان���ی راگەیان���دن ،باس ل���ە هەبوونی
ئەمج���ۆرە پرێس���ە نەكرێ ،ئەم دی���اردە نوێیەی
چاپەمەنی كوردی بۆ خوێنەران ش���ینەكرێتەوە،
ب���ەدوور نازان���درێ ،خەڵ���ك زیات���ر متمان���ە بە
راگەیاندن نەكەن و لەنێوان راگەیاندنی جددی و
زەرد لێی���ان تێكەڵ بێت .ئەمجۆرە تێكەڵبوونەش
گەورەترین زیان بە راگەیاندنی كوردی دەگەینێ،
چونك���ە پرێس���ی زەرد و ج���ددی دوو ئامانجی
ت���ەواو لەیەكت���ر جیایان هەی���ە و لەناوەرۆكیش
زۆر لەیەك دوورن.
لێكۆڵین���ەوە لەس���ەر پرێس���ی زەرد ،بەی���ەك
گوتار كۆتای���ی نایێت و ناتوان���درێ مافی خۆی
پێب���درێ ،لەگ���ەڵ ئەم���ەش ،ئ���ەم توێژینەوەیەی
ئێمە ،كردنەوەی پەنجەرەیەكە لەسەر ئەم بوارە
نوێیەی راگەیاندن كوردی ،بۆئەوەی پس���پۆران
لە داهاتووێكی نزی���ك زیاتر دەوڵەمەندی بكەن.
لەڕاستیش���دا ،پێویس���تە لێكۆڵین���ەوەی زیات���ر و
فراونت���ر لە ئاس���تی نووس���ینی نامەی ماس���تەر
و دكت���ۆرا بك���رێ ،بۆئەوەی باش���تر لە ئامانج و
قوناغەكان���ی پێش���وەچوونی پرێس���ی زەرد ل���ە
كوردس���تان تێبگەی���ن ،چونك���ە پەیوەندی بەهێز
لەنێوان پرێسی زەرد و پەیرەوكردنی سیستێمی
دیموكراتییەت هەیە .ئەگەر دیموكراتییەت نەبێ،
دەرگای رەخن���ە دادەخ���رێ ،ل���ەوكات پرێس���ی
زەردی���ش دەخنك���ێ و جەماوەر ل���ە وەرگرتنی
زانیاری بەنرخ بێبەش دەكرێ.
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ڕۆژنامەنووسی ئەمریكای پێ خەاڵت دەكرێ.
 )1951-8-14 –1863-4 –29 – William Randolph Hearst( -14ل���ە سانفرانسیس���كۆ لەدایك بووە
و باوك���ی یەك لە ملیۆنێرەكانی ئەمریكا بوو .هێرس���ت ،خۆی دیموكرات ب���وو زۆریش یارمەتی ماددی
حزبی دەدا و لەكاتی پێویس���ت قەرزیش���ی پێدەدان .هەر بەهۆی دیموكراتەكانیشەوە لەساڵی  1887كرا بە
سینات .هێرس���ت لەكاتی خوێندنی لە زانكۆی هارڤارد ،بیری بۆالی ڕۆژنامەی سكەناداڵ دەچوو .كەمێك
پێش تەواوكردنی زانكۆ ،گوتارێكی توندی دژ بە مامۆس���تایانی نووسی لە گۆڤاری هەمان زانكۆش باڵوی
كردەوە ،دوای ئەمە لە زانكۆ دەركرا .دواتر الی یوسف پۆلیتزێر لە رۆژنامەی The New York World
وەك رۆژنامەنووس���ێك دەستی بەكار كرد .ئەو بەمشێویە كاری رۆژنامەنووسی دەستپێكرد و دواتر لەگەڵ
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-http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_F._Outcault -15
 -http://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_journalism -16یان
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_Press_historical
http://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_journalism#Origins:_Pulitzer_vs._Hearst -17
htm.171/http://www.po4emu.ru/content_categor/raznoe -18
http://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_journalism#Origins:_Pulitzer_vs._Hearst -19
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/BUharmsworth.htm -20
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Newnes -21
http://www.Журналистика\Yallo press and Lead\Жёлтая пресса — Википедия. -22
mht
http://www.journalisten.se/ledare/21504/vi-maste-reparera-foertroendet-23
foer-medierna
.Helena Giertta. Journalisten.se. 2009.12.03 -24
 -25هەفتەنامەی رووداو .ژمارە  -128رێكەوتی  .2010-8-30ل1.
 -26سەرچاوەی پێش .ل1.
 -27سەرچاوەی پێش .ل1.
 -28سەرچاوەی پێش .ل1.
 -29سەرچاوەی پێش .ل4.
 -30سەرچاوەی پێش .ل9.
 -31سەرچاوەی پێش .ل12.
 -32سەرچاوەی پێش .ل12.
 -33سەرچاوەی پێش .ل13.
 -34سەرچاوەی پێش .ل13.
 -35سەرچاوەی پێش .ل13.
 -36هەفتەنامەی رووداو .ژمارە  .130رێكەوتی  2010-9-20ل1.
 -37سەرچاوەی پێش .ل1.
 -38سەرچاوەی پێش .ل1.
 -39سەرچاوەی پێش .ل2.
 -40سەرچاوەی پێش .ل2.
 -41سەرچاوەی پێش .ل11.
 -42سەرچاوەی پێش .ل12.
 -43سەرچاوەی پێش .ل12.
 -44سەرچاوەی پێش .ل12.
 -45سەرچاوەی پێش .ل12.
 -46سەرچاوەی پێش .ل13.
 47سەرچاوەی پێش .ل13.
 -48سەرچاوەی پێش .ل13.
 -49سەرچاوەی پێش .ل15 .
http://83.169.12.202/K_Zaniary.aspx?Jimare=1 -50
 -51رۆژنامەی هاواڵتی .ژمارە  .666رێكەوتی  .2010-9-26ل1.
 -52سەرچاوەی پێش .ل1.
 -53سەرچاوەی پێش .ل1.
 -54سەرچاوەی پێش .ل1.
ژمارە  25پاییزی 2011

39

پرێسی زەرد...

 -55سەرچاوەی پێش .ل1.
 -56سەرچاوەی پێش .ل1.
 -57سەرچاوەی پێش .ل1.
 -58سەرچاوەی پێش .ل3.
 -59سەرچاوەی پێش .ل3.
 -60سەرچاوەی پێش .ل3.
 -61سەرچاوەی پێش .ل4.
 -62سەرچاوەی پێش .ل5.
 -63سەرچاوەی پێش .ل6.
 -64سەرچاوەی پێش .ل7.
 -65سەرچاوەی پێش .ل8.
 -66سەرچاوەی پێش .ل9.
 -67سەرچاوەی پێش .ل16.
 -68سەرچاوەی پێش .ل20.
www.lvinpress.com -69
 -70گۆڤاری لڤین .ژمارە  .138ڕێكەوتی  .2010-9-10ل10.
 -71سەرچاوەی پێش .ل13 .
 -72سەرچاوەی پێش .ل18 .
 -73سەرچاوەی پێش .ل20 .
 -74سەرچاوەی پێش .ل22 .
 -75سەرچاوەی پێش .ل30 .
 -76سەرچاوەی پێش .ل35 .
 -77سەرچاوەی پێش .ل40 .
 -78سەرچاوەی پێش .ل42 .
 -79سەرچاوەی پێش .ل44 .
 -80سەرچاوەی پێش .ل47 .
 -81سەرچاوەی پێش .ل48 .
 -82سەرچاوەی پێش .ل21 .
 -83سەرچاوەی پێش .ل43 .
 -84گۆڤاری لڤین .ژمارە  .139رێكەوتی  .2010-9-20بەرگی دەرەوە
 -85سەرچاوەی پێش .ل5 .
 -86سەرچاوەی پێش .ل7 .
 -87سەرچاوەی پێش .ل20 .
 -88سەرچاوەی پێش .ل24.
 -89سەرچاوەی پێش .ل30.
 -90سەرچاوەی پێش .ل35.
 -91سەرچاوەی پێش .ل36 .
 -92سەرچاوەی پێش .ل49.
 -93سەرچاوەی پێش .ل35 .
 -94سەرچاوەی پێش .ل34 .
Paul Ronge. När janne Josefsson Ringer.Falun، 2009. p. 42 -95
 -96سەرچاوەی پێش .ل8.
SVENSKA DAGBLADET. Tisdag. 7 september 2010 p.1 -97
 -98سەرچاوەی پێش .ل5 .
 -99سەرچاوەی پێش.ل13.
 -100سەرچاوەی پێش.ل15.
 -101سەرچاوەی پێش.ل19.
AFTONBLADET. Tisdag. 7 september 2010 p.2 -102
 -103سەرچاوەی پێش .ل7-6 .

40

ژمارە  25پاییزی 2011

...پرێسی زەرد

9-8 . ل. سەرچاوەی پێش-104
11-10 . ل. سەرچاوەی پێش-105
15-14 . ل. سەرچاوەی پێش-106
17-16 . ل. سەرچاوەی پێش-107
21-20 . ل. سەرچاوەی پێش-108
26 . ل. سەرچاوەی پێش-109
30 . ل. سەرچاوەی پێش-110
32 . ل. سەرچاوەی پێش-111
40 . ل. سەرچاوەی پێش-112
42 . ل. سەرچاوەی پێش-113
AFTONBLADET. Tisdag. 9 september 2010 p.1 -114
1 . ل. سەرچاوەی پێش-115
7-6 . ل. سەرچاوەی پێش-116
9-8 . ل. سەرچاوەی پێش-117
10 . ل. سەرچاوەی پێش-118
11 . ل. سەرچاوەی پێش-119
15-14 . ل. سەرچاوەی پێش-120
19-18 . ل. سەرچاوەی پێش-121
20. ل. سەرچاوەی پێش-122
22 . ل. سەرچاوەی پێش-123
24 . ل. سەرچاوەی پێش-124
40 . ل. سەرچاوەی پێش-125
44 . ل. سەرچاوەی پێش-126
48 . ل. سەرچاوەی پێش-127

سەرچاوە لەگەڵ ئەو كتێبانەی
بۆ ئەم توێژینەوەی سوودم لێ وەرگرتوون

:بەزمانی سوێدی
Björn Nöljer. Så snickar du en tidningsartikel. Borås، 1994 1Catharina Grunbaum. Språkbladet. Borås، 1998 2Lars J Hulten. Journalistikens villkor. Borå، 1993 3Maria-Pia Boethuius. Mediernas svarta bok. Falun، 2001 4Marshall McLuban. Media. Falun، 1999 5.Paul Ronge. När janne Josefsson Ringer.Falun،2009 6Rune pettersson. Rubriker. Nyköping، 2003 7Stig Hadenius، Lennart Weibull. Massmedier. Falun، 2003 8Söran Larsson. Att skriva i tidning. Stockholm، 1985 9Åke Edwardson، Kenth Andreasson، per andersson-Ek. Göra tidning. Vär- 10namo، 1998
:بەزمانی روسی
Ворошилов В. В. Журналистика. СПб.، 1999 1Головня И. А. С чего начиналась фотография. М.، 1991 2.Гуревич С. М. Номер газеты. М.، 2002 3Засорина Т، Федосова Н. Профессия – журналист. Ростов н/д; 1999 4Корконосенко С. Г. Основы творческой деятелъности журналиста. СПб، 2000 5Лазутина Г. В. Профессионалъная этика журналиста. М، 1999 6Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста. М.، 2000 7Мельник Г. С. Mass-media: Психологические процессы и эффекты.СПб،- 8-

41

2011  پاییزی25 ژمارە

...پرێسی زەرد

1996
Михайлов С. А. Журналистика стран северной европы. СПб.، 2003 9Накорякова К. М. Литературное редактирование. М.، 1994 10Самолетов С. А. Дизайн современной газеты. СПб.، 1998 11Сапан М. Печать курдской диаспоры: история и современное состояние. СПб.، 121998

:بەزمانی كوردی

)1500-1450(  ژانرەكانی ڕۆژنامەوانی و مێژووی چاپخانە. دكتۆر، سەپان مەغدید-1
2005 ، هەولێر-كۆڕی زانیاری كوردستان
. سەمیرە ئەحمەد/ وەرگێرانی. هونەری رۆژنامەنووسی. حەبیب كەركوكی. د-2
. هەندرێن شێرزاد/ وەرگێرانی. تیۆر – ئاراستە – خاوەندارێتی. تۆماس ئێل ماكفیل-3
2006 . دەزگای س���ەردەم، ئینگلی���زی – عەرەبی – كوردی. فەرهەنگ���ی راگەیاندن. جەم���ال عەب���دول-4
.سولەیمانی

:بەزمانی ئینگلیزی

1- Bob Franklin، Martin Hamer، Mark Hanna، Marie Kinsey and John E. Richardson. Key Concepts in Journalism Studies 2005، by SAGE Publications Ltd.
2- George Roman. Mass Media in a Changing World – Second Edition، 2009.
3- Joseph R. Dominick. The Dynamics of Mass Communication – Tenth Edition.
2008.
4- Marcel Danesi، Dictionary of media and communications. 2009، by M.E. Sharp،
Inc.

:ماڵپەری زیاتر

1.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0
%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0

2.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1
%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0 Жёлтая пресса
3. http://krylslova.ru/index.php?a=term&d=1&t=1410

2011  پاییزی25 ژمارە

42

چەند تەوەرێكی ریكالم و...

چەند تەوەرێكی ڕیكالم و
زمانی ڕیكالمی ڕۆژنامەنووسیی
ڕۆژنامە كوردییەكان بە نموونە

د.ئازاد ڕەمەزان عەلی
پێشەكی
ڕی���كالم الیەنێك���ی گرنگ���ی كاری
ڕۆژنامەنووس���ییە ،ب���ێ بوون���ی ڕی���كالم هیچ
دەزگایەكی ڕۆژنامەنووس���یی ئ���ازاد ناتوانێ
ب���ەردەوام بێ���ت و گەش���ە بكات ،ب���ە تایبەتی
ئەگ���ەر هات���وو تەنیا پش���ت بە س���ەرچاوەی
دیكهی دارایی ببەستێت ،كە ئەمەش وادەكات
ئ���ەو دەزگای���ە ه���ەر كاتێ���ك ئەو پش���تگیرییە
داراییەی لێ بڕا ،وەكو ماسی لە ئاو دەرهاتوو
دووچ���اری م���ردن ببێ���ت .بۆی���ە بمان���ەوێ و
نەمان���ەوێ ڕی���كالم س���ەرچاوەی س���ەرەكی
داهات���ی دەزگا ڕۆژنامەنووس���ییە ئازادەكانە
ل���ە چوارچێ���وەی ئ���ەو شۆڕش���ە گەورەیەی
تەكنۆلۆژی���ای هۆكارگەل���ی ڕاگەیاندن���دا ،ك���ە
ئەمەش وای كردووە دەزگاكانی ڕاگەیاندن لە
واڵتە ئازاد و پێشكەوتووەكانی جیهاندا گرنگی
و بایەخێك���ی تایبەت ل���ە هەموو ڕووێكەوە بە
هونەری ڕیكالم بدەن .بەاڵم لە مەیدانی كاری
ڕۆژنامەنووس���یی كوردیدا هەتا ئێس���تا وەكو

*

پێویست گرنگی و بایەخێكی زۆری پێ نەدراوە،
ه���ۆی ئ���ەم دیاردەی���ەش دەكرێ بە ش���ێوەی
س���ەرەكی ب���ۆ ئ���ەوە بگەڕێنینەوە ،ك���ە دەزگا
ڕۆژنامەنووس���ییەكانی ك���ورد هەتا ئەمڕۆش
وەكو سەرچاوەیەكی سەرەكی داهاتی دارایی
خۆی���ان س���ەیریان نەك���ردووە ،بۆی���ە وەك���و
پێویس���ت ئاوڕ لەم الیەنە نەدراوەتەوە .ئەگەر
هەتا ئێستاش وابووبێت ،بەاڵم بەپێی ئەوەی،
ك���ە ئەمڕۆ پەنجەرەیەك لە ڕۆژنامەنووس���یی
ئەهلی لە چوارچێوەی كاری ڕۆژنامەنووسیی
كوردی���دا كراوەت���ەوە ،بۆیە پێویس���تە دەزگا
ڕۆژنامەنووس���ییەكان ئ���ەم بابەت���ە (ڕیكالم)
ب���ە هەند وەربگ���رن و بتوانن ل���ە ڕێگای ئەم
بوارەی ڕۆژنامەنووس���ی ،بژێوی دەزگاكانی
خۆیان پەیدا بكەن و چیتر چاویان لە دەستی
ئەمالو ئەوال نەبێت ،چونكە ئاش���كرایە یەكێك
لە بنەما سەرەكییەكانی بەدەستهێنانی ئازادی
ڕۆژنامەنووسی ،ئازادی سەرچاوەی داراییە.
لەم لێكۆڵینەوەیەدا وێڕای خس���تنە ڕووی
ژمارە  25پاییزی 2011
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پ����ێ����وی����س����ت����ە دەزگ����������ا
ڕۆژنامەنووسییەكان بابەتی
ڕیكالم بە هەند وەربگرن و
بتوانن لە ڕێگای ئەم بوارەی
ڕۆژن���ام���ەن���ووس���ی ،بژێوی
دەزگ��اك��ان��ی خ��ۆی��ان پەیدا
بكەن و چیتر چ��اوی��ان لە
دەستی ئەمالو ئەوال نەبێت
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چە ند
الیەنێكی تایب���ەت بە ڕیكالم لە
ڕووی ڕەوتی مێژوویی و چەمك و ناس���اندن و تایبەتییەكان
و ئەرك���ەكان و جۆرەكان���ی ڕی���كالم ،چەن���د ڕێنمای���ی و
ڕاس���پاردەیەكی زمانەوانی گش���تی بە پشت بەس���تن بە چەند
س���ەرچاوەیەكی تایب���ەت ب���ەم باس���ە خراونەت���ە ڕوو ،لەگەڵ
دەستنیش���انكردنی هەن���دێ الیەنی كەم و كورت���ی زمانەوانی
ڕیكالم لە ڕۆژنامە كوردییەكاندا ،كە نموونەكانیان بە شێوەی
هەڕەمەك���ی لە ڕۆژنامە كوردیەكاندا وەرگیراون بەو هیوایەی
ئەو ڕۆژنامەنووس���ە كوردانەی ،كە كاری داڕشتنی ڕیكالم لە
ڕۆژنام���ە كوردییەكان���دا ئەنجام دەدەن ،س���وود لەو تێبینی و
ڕاسپاردانە وەربگرن.
تەوەرەی یەكەم
ڕیكالم
ڕەوتی مێژوویی سەرهەڵدان و بەرەو پێشچوونی ریكالم
ری���كالم چاالكییەكی كۆن���ی كۆمەڵی مرۆڤ���ە ،مێژووەكەی
بۆ ئەو كاتە دەگەڕێتەوە ،كە مرۆڤی س���ەرەتایی بە مەبەس���تی
بەدەس���تهێنانی پێویس���تییەكانی ژیانی پەن���ای بردۆتە بەر ،بە
تایبەت���ی بۆ گوزارش���ت كردن لە داواكارییەكانی لە كەس���انی
بەرامبەر بۆ پێكهێنانی پێوەندی ئاڵوگۆڕ كردن و جێبەجێ كردنی
بەرژەوەندی هاوبەش بە شێوەك ،كە لەگەڵ سروشتی سەردەمدا
گونجاو بێ ،لە ڕێگای پشت بەستن بە جاڕدەر .كەواتە ڕیكالم
لە سەرەتادا شێوەی جاڕدانی زارەكی لەخۆ گرتووە ،ئەوانەی
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زیات���ر
پەنایان بۆ ئەم شێوازەی ڕیكالم
ب���ردووە ،چینی فەرمانڕەواكان بوون ،بۆ مەبەس���تی گەیاندنی
بڕیار و فەرمانەكانییان بە جەماوەر(الحدیدی ،2002 ،ل .)7
هەروەه���ا لە الیەكی دیك���ەوە دەكرێ بڵێین س���ەرهەڵدانی
ڕیكالم ل���ەو ڕۆژەوە بووە ،كە مرۆڤ فێ���ری ئاڵوگۆڕ كردنی
كااڵی بازرگان���ی بووە و وا پێویس���تی كردووە ،كە ڕیكالم بۆ
كااڵك���ەی ب���كات ،ئەمە لە ڕێگای ڕازاندنەوە و خس���تنە ڕووی
كااڵكەی و باس���كردنی تایبەتمەندییەكانی .بۆ ئەمەش جاڕدان
یەك���ەم هۆكاری ڕیكالم كردن بووە ،كە مرۆڤ لە س���ەردەمە
كۆنەكاندا بەكاری هێناوە ،بۆیە زۆرجار جاڕدەران لە میسری
ك���ۆن و ڕۆما و بابل له بارەی گەیش���تنی كاروان و كەش���تی
بازرگانی و ئەو كااڵیانەی هێناویانن ،جاڕیان بۆ داوە( .العادلی،
 ،2004ل .)143
هەن���دێ لێكۆڵین���ەوەی مێژوویی ئاماژە ب���ەوە دەكەن ،كە
میس���رییە كۆنەكان دەستپێشخەر بووینە لەم بوارەدا ،ئەمەش
بە پش���ت بەس���تن بەو ڕی���كالم و پەیامانەی لەس���ەر كاغەزی
گیایی نووس���راونەتەوە ،كە ل���ە یەكێكیاندا میرێك ئەوەی باو
كردۆت���ەوە ئەگەر ه���ەر یەكێك بەن���دە (عب���د) ڕاكردووەكەی
ب���ۆ بگەڕێنێتەوە بڕێك پ���ارەی دەداتێ .ئ���ەم دیاردەیە ئەمڕۆ
دەتوانی���ن بە ڕیكالمی خزمەتگوزارییەكانی بچوێنین ،ڕیكالمی
(بزربووەكان ،نادیارەكان)( .الحدیدی ،2002 ،ل .)8

دەكرێ بڵێین سەرهەڵدانی
ڕیكالم لەو ڕۆژەوە بووە ،كە
مرۆڤ فێری ئاڵوگۆڕكردنی
ك��ااڵی بازرگانی ب��ووە و وا
پێویستی كردووە ،كە ڕیكالم
بۆ كااڵكەی بكات
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قۆناغە مێژوویيەكانی ڕیكالم بەم ش���ێوەیەی خوارەوە
دابەش كراوە:
 قۆناغ���ی پێ���ش س���ەرهەڵدانی نووس���ین وچاپ.
 قۆناغ���ی دوای س���ەرهەڵدانی نووس���ین وچاپ.
 قۆناغی شۆڕشی پیشەسازی. قۆناغ���ی پێش���كەوتنی هۆكارەكان���یپێوەندیك���ردن و گەیاندن و زانس���ت و هونەر
و داهێنانی نوێ.
 قۆناغی ماوەی نێوان ڕیكالم و زانستەكانیدیكه ،وەكو :دەروونناس���ی و كۆمەڵناس���ی و
بی���ركاری و ڕاگەیان���دن ،ك���ە ڕی���كالم وەك���و
زانس���تێك و چاالكییەكی تایبەتمەند ڕێچكە و
بنەمای خۆی گرتە بەر.
 قۆناغی شۆڕشی زانیارییەكان و سەردەمیمانگە دەس���تكردەكان( .العال���م ،2002 ،ل -19
.)20
چەمك و پێناسەی ڕیكالم:
ڕیكالم ئەمڕۆ پرۆژەیەكی گەورەیە و خۆی
لەخۆیدا پیشەس���ازییە ،كە لە هەمان كاتیش���دا
ئامرازێكە خەڵكێكی زۆر بەكاری دەهێنن.
ل���ە كۆمەڵ���گا س���ادەكان ،ی���ان خ���اوەن
ئابوورییە بچووكەكاندا ،یان لەگەڵ ژمارەیەكی
كەم���ی جەم���اوەردا وا پێویس���ت دەكات ،ك���ە
پێوەندییەكان كەس���ی و ڕاس���تەخۆ بن و هیچ
ش���تێكی ناڕاس���تەوخۆ لە ئ���ارادا نیی���ە .بەاڵم
لە كۆمەڵگای پیشەس���ازی گ���ەورە و ئاڵۆزدا،
مامەڵەی كەسی و ڕاستەوخۆ وەالوە دەنرێ و
ڕێگا لەبەردەم پێوەندی كردنی ناڕاستەوخۆدا
خۆش دەكرێ.
ڕی���كالم تەنی���ا هێزێ���ك نیی���ە بەدەس���ت
ڕێكخراوە بازرگانی و پیشەسازیەكان ،بەڵكو
ئامرازێكە بۆ ئەوان و بۆ ئێمەش.
له بارەی ناس���اندنی ڕیكالم ش���ارەزایانی
ئ���ەم ب���وارە پێناس���ە گەلێك���ی جۆراوجۆریان
خستۆتە ڕوو ،وەكو:
 ڕیكالم ،بریتییە لە هونەری پێناسە كردن. ڕی���كالم ،هۆكارێك���ی پێوەن���دی ك���ردن وڕازیكردنی ئاراس���تە كراوە ب���ۆ جەماوەرێكی
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گەورە.
 ڕی���كالم ،هۆكارێك���ی ب���ەكار هات���ووە ب���ۆگەیاندنی پەیامێكی فرۆشتن (سعید ،2003 ،ل
.)52 -51
 كۆمەڵ���ە هۆكارێك���ی ب���ەكار هێن���راوە ب���ۆناساندنی جەماوەر بە پێكهاتەیەكی بازرگانی
یان پیشەسازی و ئیقناع كردنی بۆ هەڵبژاردنی
بەرهەمەكانیان( .الحدیدی ،2002 ،ل .)16
 بریتییە لە كۆمەڵە هۆكارێكی هونەری خاوەنكاریگ���ەری بە كۆم���ەڵ ،كە ل���ە بەرژەوەندی
دەزگایەك یان كۆمەڵە دەزگایەك بەكار دێت،
بۆ ڕاكێش���انی كڕیار و زیاد كردنی ژمارەیان.
(الحدیدی ،2002 ،ل .)20
 ڕی���كالم ،كۆمەڵ���ە چاالكییەك���ە ب���ە هۆیەوەچەن���د پەیامێ���ك ئاراس���تەی جەماوەرێك���ی
دیاریكراو دەكرێت لە پێناو ئاگادار كردنەوە و
كاریگەری كردنە سەریان بۆ كڕینی كااڵیەك،
یان گۆڕینی بۆچوونیان بەرامبەر هەندێ شت
یان ماركەیەكی بازرگانی( .هەمان سەرچاوە،
ل .)21
 ڕیكالم ،زانست نییە ،بەڵكو ئیقناع كردنە ،ئیقناعكردنیش زیرەكییە( .فۆستەر ،1991 ،ل .)6
 ڕیكالم ،بریتییە لە پرۆسەی پێوەندی كردن،مەبەس���تی كاریگ���ەری فرۆش���یارە بۆ س���ەر
كڕیار بە ش���ێوەیەكی ناڕاس���تەوخۆ لە ڕێگای
هۆكارەكان���ی پێوەن���دی كردن���ی گش���تییەوە.
(شهیب ،2007 ،ل .)23
 ڕی���كالم ،بریتیی���ە ل���ە هۆكارێك���ی ناخودی(غیر ش���خصی) بۆ پێشكەشكردنی بیرۆكە و
پڕۆپاگەندە كردن بۆ كااڵ و خزمەتگوزاری لە
ڕێگای الیەنێكی ناس���راو بەرامبەر بە نرخێكی
دیاریكراو( .الصحن ،2005 ،ل .)10
كەوات���ە ڕیكالم ش���ێوازێكی فرۆش���تنە لە
ڕێ���گای هۆكارەكانی ڕاگەیاندنەوە (خوێندراو،
بیس���تراو ،بین���راو و بیس���تراو) ،هەرەوەه���ا
ئەو ج���ۆرەی پێوەندی كردن���ی ناخودییە ،كە
مەبەس���تی نمایش���كردن و پێش���كەش كردنی
كااڵ و خزمەتگ���وزاری و بیروڕای���ە ل���ە پێناو
كاریگەری كردنە س���ەر بڕیاری بەكاربەر بەر
لە هەڵبژاردندا.
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تایبەتییەكانی ڕیكالم
لەو پێناسانەی پێشوو ئەم تایبەتییانە دەكەونە
بەر چاو:
 -1ڕی���كالم پرۆس���ەیەكی پێوەن���دی كردن���ی
جەماوەرییە و چاالكییەكی تەواوی بنەماكانی
پێوەندی كردنە ،چونك���ە هەموو هۆكارەكانی
پێوەن���دی ك���ردن ب���ۆ گواس���تنەوەی پەیام���ی
ڕیكالمی تیایدا بەكاردێت ،كە لە سەرچاوەوە
دەس���ت پ���ێ دەكات ئەمجا پەی���ام ،ناوەرۆك،
هێم���اكان ،وەرگ���ر ،كاریگ���ەری ،كاردانەوەی
ئەرێنی یان نەرێنی( .البدوی ،2006 ،ل .)81
 -2ڕیكالم چاالكییەكی زانستی دیراسە كراوە
بە نیس���بەت ریكالمك���ەر و ئاژانس���ی ریكالم
ك���ردن و بابەت���ی ری���كالم بۆ ك���راو( .هەمان
سەرچاوەی پێشوو).
 -3ڕیكالم پرۆسەیەكە ئامانجێكی دیاریكراوی
هەیە بۆ جێبەجێ كردن���ی بەرژوەندی الیەنی
بانگەوازك���ەر ،كە پەنا بۆ هۆكار و ش���ێوازی
جۆراوجۆر دەبات لە پێناو دەس���تەبەركردنی
ئامانجەكەی ،هەروەه���ا چاالكییەكی پێوەندی
كردنیش���ە مەبەس���تی ئیقناع كردن���ی وەرگرە.
(الحدیدی ،2002 ،ل .)40
 -4ڕی���كالم هەم���وو دام���ەزراو و دەزگا و
هەت���ا تاكەكانیش ل���ە پێناو دەس���تەبەركردنی
پێداویس���تییەكانیان پەن���ای ب���ۆ دەب���ەن ،ك���ە
دەكرێ پێی بگوترێ پێداویستییە داهێنراو یان
دروستكراو یان دانراوەكان.
ڕیكالم ئاراس���تەی كەرت و كۆمەڵی
-5
دیاریكراو لە تاكەكان دەكرێت ،لەسەر بنەمای
ناس���ینی پێش���تریان له بارەی تایبەتمەندی و
ئ���اكاری كڕی���ن و بەكاربوونیان و ش���ێوازی
ڕووبەڕووبوونەوەی���ان ب���ۆ هۆكارەكان���ی
پێوەندی كردن.
 -6ڕی���كالم ریتمێك���ی خێ���راو پانتاییەك���ی
دیاریكراوی هەیە ،كە جەخت لەسەر كورتبڕی
ل���ە بیرۆكەكە و داڕش���تندا دەك���رێ .هەروەها
س���ادەیی لە الیەنی جێبەجێ���كاری هونەری و
ژمارەی كەسەكانیدا.
 -7ڕی���كالم دابەش���ی دوو ج���ۆر دەبێ���ت ،كە
ڕیكالم���ی ڕاس���تەوخۆ (روون و ئاش���كرا)،

ئ���ەوی دیكهی���ان ناڕاس���تەوخۆ ،ك���ە ئەم���ەی
دووەم لە چوار چێوەی بابەتی ڕاگەیاندراودا
دەردەكەوێ ،وەكو :لە بەرنامەیەكدا سپۆنسەر
بێ���ت یان ل���ە درامایەكدا یان ل���ە بەرنامەكانی
پێش���بڕكێدا ،كە هەر یەكێكی���ان هۆكار و بوار
و بەكارهێنانی تایبەت بەخۆی هەیە( .العادلی،
 ،2004ل .)152
 -8ل���ە ڕیكالم���دا بای���ەخ و گرنگی���دان ب���ە
ڕەگەزەكانی س���ەرنج ڕاكێش���ان و هۆشداری
كارێكی پێویس���تە ،چونكە ش���تێكی ب���اوە ،كە
ج���اڕدەر ب���ە دوای ج���اڕ بۆدراوەوەی���ە تەنیا
ل���ە هەندێ بارودۆخدا نەبێ���ت ،وەك ڕیكالمی
كۆچ���ی دوایی ك���ردن ،كە ئەم���ەش یەكێكە لە
دیاردەكانی جیاوازی بنەڕەتی لە نێوان ڕیكالم
و ڕاگەیاندندا ،كەواتە هەر یەكێك لە نووسین
و دەرهێن���ان ڕۆڵێك دەبین���ن جیاكردنەوەیان
كارێكی ئاسان نییە.
 -9سەربەس���تی و ئ���ازادی پێوەندیك���ەر
(ج���اڕدەر) بەرب���اوە ل���ەو مەبەس���تەی ،ك���ە
دەیەوێ بیگەیەنێتە جەماوەری ئاڕاستە كراو،
كە ج���اڕدەر پابەن���دی بنەماكان���ی ڕاگەیاندن
نابێت تاك���و وەاڵمی هەم���وو لێپێچینەوەكانی
وەرگر لە بابەتیی و بێ الیەنی بداتەوە.
 -10الیەنی سایكۆلۆژی لە ڕیكالمدا ڕەهەندێكی
گرنگ���ە ،چونك���ە زۆرب���ەی ڕیكالمەكان قس���ە
لەگەڵ س���ۆز یان ژیربێژی و س���ۆزدا دەكەن.
هەروەه���ا قەب���ارەی بەڵێندان و ئەندێش���ە لە
ڕیكالمدا گەورەیە.
 -11داهێن���ان و نوێكردن���ەوە ل���ە بیرۆك���ە
ڕیكالمییەكاندا كارێكی پێویس���تە بە مەبەستی
ڕاكێش���انی س���ەرنج و دەرچوون لە ترسناكی
تێربوون���ی ڕیكالم���ی ،ك���ە دوور كەوتنەوەی
جەماوەری بەدواوەیە.
دەش���ێ ب���ۆ ڕیكالم���ی ڕۆژنامەی���ی ئ���ەم
تایبەتیانەی خوارەوە دەست نیشان بكەین:
 -1هۆكارێك���ی خێرای���ە ،ب���ەوەی ك���ە ڕۆژانە
دەردەچێ���ت و هەروەه���ا بەڵگەنامەیەك���ی
مێژوویی ڕووداوەكانە.
 -2ب���واری دووبارەكردن���ەوە و خوێندنەوەی
ل���ە الی خوێنەر تێدایە( .ابو رس���تم ،2003 ،ل
.)79
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 -3كاتی داخس���تنی كورتە :مەبەست لە كاتی
داخس���تن دواس���اتی پێدانی فۆڕم���ی ڕێكالمە
ب���ە ڕۆژنامەك���ە ،وات���ە پێ���ش چ���اپ و ب���او
كردنەوەی ،بە تایبەت���ی ئەم كاتە بۆ ڕۆژنامە
ڕۆژانەیی���هكان لە  24كاتژمێ���ر تێناپەڕێ ،ئەم
كات���ە كورتە یارمەتی خ���اوەن ڕیكالم دەدات،
كە ه���ەر گۆڕانكارییەك ل���ە ڕێكالمەكەدا بێتە
ئ���اراوە ،جێبەجێی بكات پێ���ش باوبوونەوەی
بە پێی ه���ەر گۆڕانكارییەك كە لە بارودۆخ و
ژینگ���ەی دەوروبەریدا ڕوو دەدات( .مصطفی،
 ،2004ل .)102
 -4تێچوون���ی كەم���ە ب���ە ب���ەراورد لەگ���ەڵ
هۆكارەكانی دیكهی ڕیكالم كردن.
 -5ڕۆژنام���ە دەگاتە چین و توێژی جیا جیای
خەڵ���ك ،لەوان���ە :بازرگان���ان و فەرمانبەران و
پیش���ەوەران و پیاوان���ی كار ....هت���د .ئەمەش
ه���ەل بۆ ئەوە ڕێكدەخ���ات ،كە ڕۆژنامە وەكو
هۆكارێ���ك ل���ە گەلێ���ك ب���واری چاالكییەكانی
ڕاگەیان���دن ب���ەكار بێ���ت( .ابو رس���تم،2003 ،
ل.)79
 -6پلەی متمانەی وەرگر بۆ ڕۆژنامە بەرزە.
 -7توان���ای چڕبوون���ەوە و جەخ���ت كردن لە
بازاڕەكان و شوێنە جوگرافییە دیاریكراوەكان.
(العادلی ،2004 ،ل .)158
ئەركەكانی ڕیكالم
ڕیكالم ئەرك���ی جۆراوجۆر ئەنجام دەدات
و ل���ە ڕێگای ئەم ئەركان���ەوە خزمەتی هەموو
الیەنە بەشداربووەكانی هەڵمەتی ڕیكالم كردن
(بەرهەمهێن���ەكان ،بەكارب���ەران ،بازرگان���ان)
دەكات( .شهیب ،2007 ،ل .)30
 -1ئەركەكانی ڕیكالم بۆ كەسانی بەرهەمهێن:
أ -كەمكردن���ەوە لە تێچوون���ی دابەش كردن:
دەكرێ ب���ە دوو ڕێگا بەكاربەر ب���ەو كااڵیانە
بناس���ێنین ك���ە بەرهەمهێن بەرهەمی���ان دێنێ:
یەك���ەم لە ڕێگای ریكالمەوە ،دووەمیش���ان لە
ڕێگای فرۆشتنی كەسی (ڕوو بە ڕوو) ،ئەگەر
هاتوو بەراوردمان لە نێوان تێچوونی ڕیكالم
و تێچوون���ی فرۆش���تنی كەس���ی ،واتە هەوڵی
نوێنەرانی فرۆش���تن ك���رد ،هەس���ت دەكەین،
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ك���ە پێش���كەوتوویی هۆكارەكان���ی پێوەن���دی
ك���ردن و خێرایی گەیش���تنی پەیام���ی ڕیكالم
لەم ڕێگایانەوە ب���ۆ ژمارەیەكی زۆری خەڵك
ل���ە یەك كاتدا ،ئەم���ە ئ���ەوە ڕوون دەكاتەوە،
كە چاالك���ی ڕیكالم كردن بەش���دار دەبێت لە
كەمكردنەوەی تێچوونی دابەشكردن( .هەمان
سەرچاوە ،ل .)31-30
ب -ناساندنی بەكاربەران بەو خستنە سەر و
چاكسازییانەی بەسەر كااڵكەدا هاتووە.
ج -كەم كردنەوەی تێچوونی بەرهەمهێنان.
د -هاندان و یارمەتیدانی نوێنەرانی فرۆشتن.
 -2ئەركەكانی ڕیكالم بۆ بەكاربەر:
أ -ئاس���انكاری ب���ۆ هەڵبژاردن���ی كااڵی���ەك لە
نێوان كۆمەڵە كااڵیەك.
ب -دیاریكردن���ی ش���وێن و كات���ی هەبوون���ی
كااڵ.
ج -پێشكەشكردنی هەندێ كارامەیی بەسوود
بۆ بەكاربەر.
 -3ئەركەكانی ڕیكالم بۆ بازرگانان:
أ -بەخشینی ناوبانگ بە كۆگا و شوێنەكان.
ب -بەش���داربوون لە ڕاكێش���انی بەكاربەر بۆ
شوێنی فرۆشتنی كااڵ ڕیكالم بۆ كراوەكان.
ج -ڕیكالم���ەكان كار ب���ۆ كەمكردنەوەی كات
و هەوڵ���دان دەك���ەن لە پێن���او ئیقن���اع كردنی
بەكاربەر بەرانبەر بە كااڵ.
جۆرەكانی ڕیكالم
دەكرێ بەم ش���ێوەیەی خ���وارەوە ڕیكالم
دەستنیشان بكەین( :شهیب ،2007 ،ل.)25
یەك���ەم :بەپێی ئ���ەو ئەركانەی ڕی���كالم جێبەجێیان
دەكات:
 -1ڕیكالمی فێركاری.
 -2ڕیكالمی هەواڵی (ڕێگا پیشاندەر).
 -3ڕیكالمی بەبیر هێنانەوە.
 -4ڕیكالمی ڕاگەیاندنكاری.
دووەم :بەپێی جەماوەری مەبەستدار لە ڕیكالمەكە:
 -1ڕیكالمی گشتی.
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-2
-3
-4
-5

ڕیكالمی
ڕیكالمی
ڕیكالمی
ڕیكالمی

خۆجێیی.
پیشەسازی (هونەری).
بازرگانی.
پیشەیی.

لە سەرچاوەیەكی دیكه جۆرەكانی ڕیكالم
بەم شێوەیەی خوارەوە دیاریكراوە( :مجاهد،
 ،2006ل .)264 – 261
 -1بە گوێرەی مەبەستی ڕیكالم:
 ڕیكالمی كۆمەاڵیەتی. ڕیكالمی دژایەتی (پێچەوانەیی). ڕیكالمی پشتگیری. ڕیكالمی بیرخستنەوە. ڕیكالمی بەراوردكاری. ڕیكالمی ئەندێشە وێنەیی. ڕیكالمی چاالككەری خواستنی سەرەكی. ڕیكالمی چاالككەری خواستنی الوەكی. -2بە گوێرەی چوارچێوەی جوگرافی:
 ڕیكالمی خۆجێی. ڕیكالمی نەتەوەیی. ڕیكالمی هەرێمایەتی. ڕیكالمی نێودەوڵەتی. -3بە گوێرەی ئەو جەماوەرەی مەبەستە:
 ڕیكالمی دوابەكاربەر. ڕیكالمی بەكاربەری ناوەندی. -4بە گوێرەی كاردانەوەی پێشبینی كراو.
 ڕاستەوخۆ. ناڕاستەوخۆ. -5بە گوێرەی هۆكاری ڕاگەیاندن.
تەوەرەی دووەم
زمانی ڕیكالم
هەندێ كەس بە هەڵە لەوە گیش���توون ،كە
نووس���ینی ناوەرۆكی زمانیی ڕیكالم جۆرێكە
ل���ە داڕش���تن و ڕیزكردن���ی وش���ە ،بەڵك���و لە

ڕاس���تیدا كارامەیی و ئەركێكە لە پرۆسەیەكی
ئاڵۆزدا.
نووسین بۆ ڕیكالم چەند الیەنێكی بناغەیی
لەخ���ۆ دەگ���رێ ،وەكو :كارامەی���ی زمانەوانی،
تێگەیش���تن لە بواری ئابووری و توانس���ت لە
داهێن���ان ل���ە ژێر فش���اری كات و كۆتوبەندی
پانتایی شوێن و كاتدا.
ڕەگ���ەزی نووس���ین ل���ە فاكت���ەرە
یەكالكەرەوەكان���ی س���ەركەوتنی ڕیكالمە ،كە
ل���ە چوارچێوەی توناكانی وش���ەدا كاریگەری
بەسەر بەكاربەردا (وەرگر) دەبێت ،ئەشێوازەی
ڕیكالم���ی پ���ێ دەنوس���رێتەوە ،پل���ەی ئ���ەو
كاریگەریی���ە دیاری دەكات ،كە وا لە بەكاربەر
دەكات پەلكێش بێت بەرەو بەرهەمەكە( .وشە
و ڕس���تە لە زماندا كاریگەرییەك���ی بەهێزیان
هەیە و بۆ مەبەستی جیا جیا بەكار دەهێنرێن،
وەك ئەوەی الوێك بەدوای چەند وش���ەیەكدا
دەگەڕێ ،تاكو دڵی یارەكەی پێ خۆش بكات،
ی���ان هەڵ���ی بخەڵەتێن���ێ و مەالی���ەك خەڵك���ی
پ���ێ دەورووژێن���ێ ب���ۆ ڕووكردن���ە چاك���ە و
دووركەوتنەوە لە خراپە ،یان سیاسەتمەدارێك
ب���ۆ كۆكردن���ەوەی جەم���اوەر و كاركردن لە
ڕەوش���ت و بیریان بۆ بەدیهێنانی مەرامەكان،
ك���ە مرۆڤی س���ادەش هەس���تی پ���ێ دەكات).
(فەتاح ،1990 ،ل.)29
یەكێك ل���ە فاكتەرە بناغەییەكانی س���ەرنج
ڕاكێش���ی و وررووژاندن���ی وەرگ���ر ،وات���ای
دەروونییە ،كە لە زۆر بواری جیا جیادا بەكار
دەهێنرێ���ت ،وەك( :ئ���ەدەب ،دەروونناس���ی و
پ���ەروەردە و فێرك���ردن و ڕاگەیاندن  ...هتد).
ڕیكالمیش وەك بوارێكی ڕاگەیاندن ئەم الیەنەی
تێ���دا ڕەنگ دەداتەوە و پێویس���تە كارمەندانی
ئ���ەم بوارە گرنگی بە وات���ای دەروونی بدەن،
چونك���ە ڕیكالمنووس (نێرەر) ل���ە ڕێگای ئەم
ج���ۆرە واتایە لەگەڵ دەروونی كەس���دا قس���ە
دەكات و هەوڵ���ی ئەوە دەدات بەس���ەر عەقڵ
و لۆجیك���دا زاڵ بێت ،بۆیە بەكارهێنانی وش���ە
و ڕس���تەی ڕازاوە ،كە كاریگەرییان بە س���ەر
دەروونی كەس���دا (وەرگ���ر) هەیە ،چونكە ئەم
وش���انە زیات���ر ئامان���ج دەپێك���ن و كاریگەری
دەكەنە س���ەر جەماوەر و بۆ هەندێ بیرو ڕاو
ژمارە  25پاییزی 2011

49

چەند تەوەرێكی ریكالم و...

بەرژەوەندی ڕایاندەكێش���ێت( ،دزەیی،2005 ،
ل  ،)71ك���ە ل���ە ڕیكالمدا زیاتر بۆ مەبەس���تی
س���ەرنج ڕاكێش���ان و كاریگەری كردنە سەر
وەرگ���رە بۆ كڕین���ی كااڵی ڕیكالم ب���ۆ كراو.
بۆیە ڕیكالمنووس چەند بە لێهاتوویی دەقێكی
ڕیكالم���ی پێش���كەش ب���كات ،ك���ە مەرجەكانی
س���ەركەوتنی تێدا جێبەج���ێ بووبێت ،ئەوەندە
كاریگ���ەری بەدەس���ت دێن���ێ ئەم���ەش ل���ە
ئەنجام���ی زۆربوون���ی ڕێ���ژەی خوێنەرانی لە
نێ���وان بەكاربەران���دا دەردەك���ەوێ .تێكس���تی
ڕیكالم���ی ب���اش خوێندن���ەوەی ئاس���انترە لە
پشت گوێخس���تنی ،ڕیكالمنووسیش بەردەوام
ل���ە هەوڵ���ی ئەوەدایە ،ك���ە ئەو ج���ۆرە دەقانە
پێشكەش بكات ،كە خوێندنەوەیان ئاسانترە لە
پشت گوێ خستنیان لە الیەن وەرگرانەوە.
بۆ ئەوەی زمانی ڕی���كالم كارا و كاریگەر
بێ���ت ،چەن���د ڕێنمایی و ڕاس���پاردەیەك هەن،
كە پێویس���تە لە كاتی داڕشتنی دەقی ڕیكالمی
ڕەچاو بكرێن (الشریف ،2002،ل :)151
 -1بە ش���ێوەیەك بنووس���ە ،كە خوێندنەوەی
ئاس���ان بێت ،بۆ ئەم مەبەستە ڕستەی كورت
و وش���ەی ئاس���ان و ئاش���نا بەكاربهێن���ە ،لەم
بارەیەوە ڕۆژنامەنووس���ی ئەمریكایی (فالش
 )_Fleshل���ە دوای چەن���د تاقیكردن���ەوە و
ئامارێ���ك له ب���ارەی تێگەیش���تنی جەماوەری
خوێنەر بۆ هەر تێكستێك بۆی دەركەوت ،كە
ئەوەی پێوەندی بە ئاسانییەوە هەبێت بە سێ
الیەنەوە بەستراوە ،الیەنی یەكەم :بەكارهێنانی
ئەو وش���ە و واژانەی كە بە ش���ێوەیەكی زۆر
و بەرچ���او لە ژیانی ڕۆژان���ەدا بەكار دێن ،كە
ئەمەش وا دەكات زۆر بە ئاسانی و بێ ماندوو
ب���وون ل���ە واتاكانیان ب���گات ،الیەن���ی دووەم:
كورتی وش���ە و دەس���تەواژەكان ،ئەمەش���یان
یارمەتی���دەر دەبێ���ت بۆ خێرای���ی خوێندنەوە،
الیەن���ی س���ێیەمیش :كورت���ی ڕس���تەكان ،كە
ئەمەش���یان ل���ە ئاڵ���ۆزی دووری دەخات���ەوە،
(كرم ،1987 ،ل .)82
 -2وش���ەی زیاد بەكار مەهێن���ە ،ئەوە بڵێ كە
پێویستە بیڵێی بەبێ زیاد و كەم و دووركەوە
ل���ە تێهەڵكێ���ش ك���ردن و ل���ەو ش���ێوازەی
كورتكردن���ەوە ،ك���ە دەبێتە مایەی ش���ێواندنی

50

ژمارە  25پاییزی 2011

ناوەرۆكی دەقەكە( .الشریف ،2002 ،ل .)151
هەروەها پێویستە زۆر بە وردی دەستنیشانی
ئەو وش���انە بكەی ،كە كاری فرۆشتن ئەنجام
دەدەن ،ئەم���ەش ل���ەو چوارچێوەی���ەی ك���ە
ڕیكالمەك���ە تیای���دا كاردەكات ل���ە لە یاس���ا و
باروودۆخ���ی دەورووبەر و ژینگ���ە و ....هتد.
ئەم���ە ئەوە دەگەیەنێ كە هەر وش���ەیەك زۆر
بە وردی هەڵبس���ەنگێنرێ بۆ ئ���ەوەی ئاگادار
و ش���ارەزای ئ���ەو ناوەرۆكە بیت كە دەش���ێ
پێش���كەش بكرێت ،بۆیە ئەو وشانە هەڵبژێرە
كە ناوەرۆكی گونجاو پێشكەش دەكەن و هیچ
جۆرە لێڵی و شێواندنێك الی خوێنەر دروست
ناكەن (هەمان سەرچاوە ل .)153
 -3دەمكاتی ڕانەبردوو و ڕس���تەی كارا دیار
بەكاربهێنە ،بە بەكار هێنانیان شێوازەكە ورد
و ئاس���ان دەبێت ،بەاڵم ب���ۆ دەقی كورت كارا
بزر چاكترە ،چونك���ە كاریگەرییەكەی خێراتر
دەكات.
 -4لە بەكارهێنانی جێناوە كەسییەكان دوو دڵ
مەب���ە ،ئ���ەوەت لە بیر بێت كە تۆ هەوڵی قس���ە
ك���ردن لەگ���ەڵ یەك ك���ەس دەدەی ،بۆیە دەبێ
وەك چ���ۆن ب���ۆ هاوڕێیەكت قس���ە دەكەی بەو
ش���ێوەیە قسە بكەی و پێویس���تە جێناوی (تۆ)
و جێن���اوی خاوەندارێت���ی (خ���ۆت) بەكاربێنی
و هەوڵ���ی پارێ���زگاری كردنی الیەن���ی جوانی
پێوەن���دی نێ���وان فرۆش���یار و كڕیار ب���دە ،كە
دەبێ بە ش���ێوەیەكی نا فەرمی بنووس���ی ،واتە
بەش���ێوەی گفتوگۆیەك���ی گونج���او و تایب���ەت،
بۆ زیاتر هەس���تكردنی خوێنەر ب���ە دەقەكە وا
چاكە بە شێوەیەكی ڕاس���تەخۆ قسەی لەگەڵدا
بكەیت.
 -5وشە و بڕگەی ناڕێك و لەنگ بەكار مەهێنە،
هەوڵی بەكارهێنانی وش���ە و ڕس���تەی سەرنج
ڕاكێش و سەرس���وڕمێن بدە ،كەوا لە خوێنەر
دەكات بەردەوام بێت لە خوێندنەوەی دەقەكە.
 -6لە بەكارهێنانی خاڵبەندیدا زێدەڕۆیی مەكە،
چونكە بەردەوامی دەقەكە دەكوژێ .س���پەیس
و ماوەدان���ی نێ���وان بڕگ���ە و دەس���تەواژەكان
لێپرس���راوی یەكەم���ن ل���ەم كوش���تنە ،بۆی���ە
هی���چ پاس���اوێك م���ەدە خوێنەر بۆ ب���ازدان لە
ڕیكالمەكەت بۆ ڕیكالمێكی دیكه.
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هەندێ الیەنی كەم و كورتی زمانەوانی
بەه���ۆی گرنگین���ەدان بە ڕی���كالم و بنەما
زانس���تییەكانی ئەم بابەتەی ڕۆژنامەنووس���ی
و نەبوون���ی خەڵكانی ش���ارەزا و پس���پۆر لەم
ب���وارەی ڕۆژنامەنووس���یی كوردی���دا ،كات���ێ
چاوم���ان ب���ە ڕیكالم���ی س���ەر الپەڕەكان���ی
ڕۆژنامە كوردییەكان دەكەوێت ،گەلێك هەڵەی
جۆراوج���ۆر ب���ەدی دەكەی���ن ،ك���ە الیەنێكیان
هەڵ���ەی زمانەوانییە ،لە خ���وارەوە هەندێ لەو
هەاڵنە دەخەینە ڕوو:
 -1بەكارهێنانی وشە و بڕگەی لەنگ و ناڕێك
و نائاش���نا و الدان ل���ە دەس���توور و ڕێزمانی
ك���وردی ،هەروەك لەم نموونانەی خوارەوەدا
دیارە.
• با بگەڕێینەوە بۆ ڕەسەنی هەروەك جاران
بژین  ..................بڕوانە دەقی ژمارە .6
 لەم تێكستە ڕیكالمییەدا لەنگی و ناڕێكییەكیزمانیی زۆر بە كەرەستە و ڕستەكانیدا دیارە،
وەك دووبارەكردنەوەی مۆڕفیمی (با) كە هیچ
پێویست ناكات.
 بەس���تنەوەی ڕس���تەكان بەه���ۆی ئامرازیپێوەن���دی (وە) ك���ە ئ���ەم ئام���رازە ل���ە زمانی
كوردیدا بوونی نییە بەڵكو تەنها (و)ە.
 ئ���ەوەی ئاش���كرایە ل���ەم تێكس���تەدا ئەوەیەكە ل���ە زمان���ی عەرەبیی���ەوە بە ناش���ارەزایی
وەرگێڕدراوەتە سەر زمانی كوردی.
 دەقی ژمارە ()9ش وەرگێڕدراوی وش���ە بەوشەی زمانی عەرەبییە.
• ب���ۆ هەم���وو نووس���ەران ڕۆش���نبیران و
مامۆستایان  ...........بڕوانە دەقی ژمارە (.)7
ل���ەم دەق���ە ڕیكالمیی���ەدا چەن���د هەڵەیەك���ی
زمانەوانی بەرچاو دەكەوێت:
كۆكردن���ەوەی هەم���وو ن���اوەكان بە
نەناس���یاوی تەنیا ناوی (دكت���ۆران) نەبێت بە
ناسیاوی كۆكراوەتەوە و ناوی (بازرگان)یش
بە تاك.
 (هەڵدەس���تێ ب���ە هێنان���ی) ،وەرگێڕدراوێكیوش���ە ب���ە وش���ەیە و گوزارش���ت كردنێكە و
كاریگەری زمانی عەرەبی بە س���ەرەوە دیارە
و وا چاكە بڵێ( :هەموو گۆڤار و ڕۆژنامەیەك

بە زمانی ئینگلیزی  ).......دەهێنێ.
 (بۆ ئەو ش���وێنەی كە مەبەستتانە) ،نەك (بۆئەم شوێنە كە مەبەستتانە)
• لە دەقی ژمارە ()8دا ڕستەی (تەواوی شارەكە
ب���ە ت���ۆڕی گاز داپۆش���راوە) ،گوزارش���تێكی
عەرەبییە وا چاكە بگوترێ (تەواوی ش���ارەكە
تۆڕی گازی بۆ دانراوە) یان هەر تەنیا بوترێ
(تەواوی شارەكە بۆڕی گازی بۆ دانراوە).
• ل���ە دەق���ی ژمارە ( )3دا لە ڕس���تەی (لەگەڵ
كڕین���ت بۆ هەر ئۆتۆمبیلێكی ش���یفرۆلێ ).......
كاریگ���ەری زمانی عەرەبی بە س���ەرەوەیە و
ت���ا ڕاددەیەك ش���ێوازی وەرگێڕانی وش���ە بە
وش���ەی پێ���وە دی���ارە ،وا چاكە بوت���رێ (هەر
ئۆتۆمبێلێكی ش���یفرۆلێ بكڕی لە تیروپش���كی
بردنەوەی ئۆتۆمبیلێكی تاهۆ بەشدار دەبیت).
 -2الدان ل���ە ڕیزبەن���دی كەرەس���ەكانی زمان
لە ناو ڕس���تەدا و ڕەچ���او نەكردنی دەم كاتی
فرمان���ەكان هەروەك لەم دەقانەی خوارەوەدا
دیارە:
• گەلەكەمان بە باروودۆخی ناخۆش���دا تێپەڕ
بووە  .........بڕوانە دەقی ژمارە (.)1
 ل���ەم دەق���ەدا ڕیكالمكەر س���ەرەتا بە ناویگەل���ەوە قس���ە دەكات ،ب���ەاڵم ل���ە ڕس���تەی
دووەمدا كە درێژەی ڕس���تەی یەكەمە ،خۆی
دەبێتە تەوەرەی ڕیكالمەكە ،مادام مەبەس���ت
لە (گەلەكەمان) گەلی عیراقە وا چاك بوو بڵێ
(ئێم���ەی عیراقی ئازارمان  .......هتد) .هەروەها
فرمانەكانی (تێپەڕ بووە ،كێشا) لە ڕووی دەم
كات���ەوە نەگونجانی زمانیی���ان پێوە دیارە ،كە
پێویس���ت بوو بووترێ (تێپەڕبووە ،كێشاوە).
ئ���ەم ج���ۆرە هەاڵنە بۆ ئ���ەوە دەگەڕێنەوە ،كە
وەرگێڕی ڕیكالمەكە ،كە لە زمانی عەرەبییەوە
وەریگێڕاوەتە سەر زمانی كوردی تا ڕاددەیەك
پابەن���دی وەرگێڕان���ی وش���ەبە وش���ە بووە و
شارەزای تەواوی زمانی كوردیش نەبووە.
• بە كەمتری���ن ماوە و هەرزانترین نرخ ،تكت
و ڤیزای (دوبەی)مان ال دەس���ت دەكەوێت ....
بڕوانە دەقی ژمارە (.)2
 لەم ڕستە س���ادە فراوانكراوەی سەرەوەدا،ل���ە پارچەی یەكەم���دا ،كە كەمتری���ن ماوە بۆ
ڤی���زا دەگەڕێت���ەوە وا ڕێكت���ر ب���وو بكەوێت���ە
ژمارە  25پاییزی 2011
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دوای (كەمتری���ن ن���رخ)
كە ئەمەشیان بۆ (تكت)
دەگەڕێت���ەوە ،یاخود بە
پێچەوانەوە.
 -3بەكارهێنانی وش���ە
و زاراوەی بیان���ی و
نائاش���نا ب���ە بەرچ���او
و گوی���ێ خوێن���ەری
ك���ورد ،ه���ەروەك
نموونان���ەی
ل���ەم
خوارەوەدا دیارە:
 تكت���ی كۆنێكش���نبۆ هەم���وو واڵتانی
جیه���ان دەس���تەبەر
بكەیت ....دەقی ژمارە (.)2
 ئەم هەلە بە كاش لە گشت لقەكانی شیفرۆلێ و  .........دەقیژمارە (.)3
 لە چاوەڕوانی ئۆفەری نوێدا  ............دەقی ژمارە (.)5 ئۆفیسەكانی ئەزمڕ هۆلیدەی  ........دەقی ژمارە ()2 -4پێشكەش���كردنی یان خس���تنەڕووی ڕیكالم���ەكان بە چەند
زمانێكی جیاواز لە س���ەر الپەڕەی ڕۆژنامەكاندا .بڕوانە دەقی
ژمارە (.)4
 -5درێ���ژدادڕی و بەكارهێنان���ی وش���ەی زی���اد .بڕوانە دەقی
ژمارە (.)10

ئەم ج��ۆرە هەاڵنە بۆ ئەوە
دەگ��ەڕێ��ن��ەوە ،كە وەرگێڕی
ڕیكالمەكە ،ك��ە ل��ە زمانی
عەرەبییەوە وەریگێڕاوەتە
س����ەر زم���ان���ی ك������وردی تا
ڕاددەی������������ەك پ���اب���ەن���دی
وەرگێڕانی وشە بە وشە بووە
و ش���ارەزای ت���ەواوی زمانی
كوردیش نەبووە
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ئەنجامەكان
لەم لێكۆڵینەوەدا گەیشتووینەتە ئەم ئەنجامانەی خوارەوە
 -1ڕیكالم وەك بابەتێكی ڕۆژنامەنووسیی لە ڕووی زمانەوە
پێویستە پلە و پایەیەكی تایبەتی بۆ تەرخان بكرێت و ئەوانەی
كاری داڕشتنی ڕیكالم لە سەر الپەڕەی ڕۆژنامەكاندا ئەنجام
دەدەن ،دەبێ تا ڕادەیك ئاگاداری الیەنی وردەكاری زمانەوانی
ئەم بابەتە بن ،بەاڵم لە چوارچێوەی كاری ڕۆژنامەنووس���یی
ك���وردی پێ ناچێ خەڵكی پس���پۆر و تایبەتمەن���دی ئەو بوارە
هەبێت.
 -2لەب���ەر ئ���ەوەی دەزگا ڕۆژنامەنووس���ییە كوردیی���ەكان لە
ڕووی دارایییەوە پش���ت ب���ەكاری ڕیكالم نابەس���تن ،كە ئەمە
دەك���رێ وەك هۆیەكی گرنگینەدان بە ڕیكالم و زمانی ڕیكالم
لە قەڵەم بدرێ.
 -3دەزگا ڕۆژنامەنووس���ییە كوردیی���ەكان لە ڕووی زمانەوە
گرنگ���ی و بایەخێكی تەواویان بەم بابەتەی ڕۆژنامەنووس���یی
ن���ەداوە ب���ە گوێ���رەی بنەم���ا زانس���تییەكان و ڕێنمایی���ە
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ڕۆژنامەنووسییەكان ئەم كارە ئەنجام نادەن.
 -4وا پێ دەچێ كە دەزگا ڕۆژنامەنووس���ییە
كوردیی���ەكان ئ���ەو بابەت���ە ڕیكالمییان���ەی كە
بۆیاندێ���ت بەپێ���ی خواس���تی خاوەنەكانی���ان
وەكو خۆیان باوی���ان دەكەنەوە ،كە هەندێك
هەڵ���ەی زمانەوانی لە وێوە س���ەر هەڵدەدەن.
بە ش���ێوەیەكی ڕاس���تەوخۆ بەاڵم دیسان كەم

و كورتییەكە ب���ۆ ڕۆژنامەكە دەگەڕێتەوە ،كە
دەكرێ لە الیەن خۆیانەوە بە ڕێككەوتن لەگەڵ
خ���اوەن ڕیكالمەكە ئەم كێش���ەیە چارەس���ەر
بك���ەن ،چونك���ە هەموو هەڵ���ەكان ب���ۆ دەزگا
ڕۆژنامەنووسییەكە دەگەڕێتەوە.

* بەشی ڕاگەیاندن – پەیمانگەی تەكنیكی هەولێر
سەرچاوەكان
 بە زمانی عەرەبی: -1أبو رستم ،رستم وآخرون ،الدعاية واالعالن ،المعتز للنشر و التوزيع ،عمان.2003 ،
 -2أب���و قحف ،عبدالس���الم وآخرون ،محاضرات في هندس���ة االعالن و االعالن االلكترون���ي ،الدار الجامعية،
االسكندرية.2006 ،
 -3البدوي ،محمد علي ،دراسات سوسيو اعالمية ،دار النهضة العربية ،بيروت.2006 ،
 -4الحديدي ،مني ،االعالن ،الدار المصرية اللبنانية ،القاهرة.2002 ،
 -5الصحن ،محمد فريد ،االعالن ،الدار الجامعية ،االسكندرية.2005 ،
 -6العادلي ،مرزوق عبدالحكم ،االعالنات الصحفية(دراس���ة في االستخدامات و االشباعات) ،دار الفجر للنشر و
التوزيع.2004 ،
 -7العالم ،صفوت محمد ،االعالن الصحفي ،مطبعة مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح.2002 ،
 -8الش���ريف ،سامي وآخرون ،اللغة االعالمية ،المفاهيم – االسس – التطبيقات ،مطبعة مركز جامعة القاهرة
للتعليم المفتوح.2002 ،
 -9سعيد ،هناو عبدالحليم ،االعالن والترويج ،مطبعة مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح.2003 ،
 -10ش���هيب ،نجم عبد وآخرون ،الدعاية و االعالن في الس���ينما و التلفزيون ،مكتبة المجتمع العربي للنشر و
الطبع ،عمان – االردن.2007 ،
 -11فاربي ،فن االعالن ،ترجمة عبدالحكيم احمد الخزامي ،دار الفجر للنشر و التوزيع.2004 ،
 -12فوستر ،نايجل ،المرشد الي الدعاية واالعالن ،ترجمة جورج خوري ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بيروت.1991 ،
 -13مجاهد ،جمال وآخرون ،مدخل الي االتصال الجماهيري ،دار المعرفة الجامعية.2006 ،
 -14مصطفي ،محمد محمود ،االعالن الفعال ،تجارب محلية و دولية ،دار الش���روق للنشر و التوزيع ،عمان –
االردن.2004 ،
 -15كرم ،جان جبران ،مدخل الي لغة االعالم ،دار الجيل.1992 ،

دەقەكان

دەقی ژمارە ()1
 با س���نوورێك دابنێین بۆ ناكۆكێكانمان چونك���ە دواڕۆژ چاوەڕێمانە ،گەلەكەمان بە بارودۆخی ناخۆش���داتێپەڕب���ووە ،ئازارمان زۆر كێش���ا بەاڵم خۆڕاگربووین ،كاتی ئەوە هاتووە ك���ە ناكۆكێكانمان بیر بچێتەوە وە
پێكەوە كاربكەین لە پێناو عیراقێكی ئاسایش و گەشاوە( .كوردستانی نوێ ،ژ  ،4855لە )2009-4-27
دەقی ژمارە ()2
 بەكەمترین ماوە و هەرزانترین نرخ تكت و ڤیزای (دوبەی) مان لەال دەست دەكەوێت. ئەزمڕ هۆلیدەی – گەشتی بەردەوام. لە ئەزمڕ هۆلیدەی دەتوانیت بە ئاسانترین شێوە:• لە هةموو بۆنەكاندا گەشتی سیاحی بۆ واڵتانی لوبنان و توركیا بكەیت.
• تكتی كۆنێكشن بۆ هەموو واڵتانی جیهان دەستەبەر بكەیت.
(ئاسۆ ،ژ  ،1138لە )2010-1-17
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چەند تەوەرێكی ریكالم و...
دەقی ژمارە ()3
 مەنصور بۆ ئۆتۆمۆبیل بەردەوامە لە پێشكەشكردنی بە نرخترین دیاری بەبۆنەی جەژنی نەورۆز. لەگەڵ كڕینت بۆ هەر ئۆتۆمبیلێكی شیفرۆلێ بەژدار دەبی لە تیرو پشكی بردنەوەی ئۆتۆمبیلێكی تاهۆ. ئەم هەلە بە كاش لە گش���ت لقەكانی شیفرۆلێ و دابەش���كارە باوەڕپێكراوەكانی دەستدەكەوێ و بە شێوەیقیست تەنها لە بانكی دجلە و فرات لە سلێمانی.
(هاواڵتی ،ژ  ،519لە )2009-4-26
دەقی ژمارە ()4
 پیشانگای نێودەوڵەتی تایبەت بە شارەوانی و بیناسازی و پیشەسازییەكانی بەرد و سیرامیك. & International exhibition for municipality، construction & Erbil stone exhibition.ceramic
 المعرض الدولی المتخصص للبلدیات وااالنشاوات و معرض اربیل ستون لالرضیات والسیرامیك.(خەبات ،ژ  ،3345لە )2009-12-11
دەقی ژمارە ()5
 لە چاوەڕوانی ئۆفەری نوێدا. بەش���داربووانی بەڕێزی ئاس���یا س���ێل ئاگادار دەكەینەوە كە لە  5ی كانوونی دووەمی  2010بڕی بااڵنس���یبێبەرامبەری كارتی پڕ كردنەوە رادەگیرێت.
 چاوەڕوانی باشترین ئۆفەر و خزمەتگوزاریی نوێ بن.(هەولێر ،ژ  ،694لە )2010-1-5
دەقی ژمارە ()6
 با بگەڕێینەوە بۆ ڕەس���ەنی هەروەك جاران ،وە بژین بەڕێز و با كۆش���ش بكەین بۆ ڕێكەوتن وە با بەردەوامبین بەڕاستی وە بەشداری بكەین لە بەرپرسی ،بەڵێ دەگەڕێینەوە بۆ دروست كردنی عیراق وەك یەك نیشتمان
و شانازی پێبكەین هەمووان.
(كوردستانی نوێ ،ژ  ،4983لە )2009-9-27
دەقی ژمارە ()7
كۆمپانیای هوما بۆ دابەشكردن (میدیای نێودەوڵەتی)
مژدە  ......مژدە
بۆ هەموو نووس���ەران و ڕۆشنبیران و مامۆستایان و بازرگان و دكتۆرەكان و ڕۆناكبیران و هاواڵتییان جارێكی
تر كۆمپانیای هوما بەش���ی دابەشكردن و باڵو كردنەوە هەڵدەستێ بە هێنانی هەموو گۆڤار و ڕۆژنامە بە زمانی
(ئینگلیزی ،عەرەبی ،و زمانەكانی تر) بە شێوەی (بەشداربوون) و ئامادەین بە زووترین كات بۆتان بنێرین بۆ
ئەم شوێنە كە مەبەستانە (كۆمپانیاكان ،كونسڵخانەكان ،دام و دوزگا ،ماڵەكان ،زانكۆكان) بە زووترین كات.
(هەولێر ،ژ  ،702لە )2010-1-17
دەقی ژمارە ()8
 شاری زێڕین بۆ یەكەمجار لە عیراق هەلێكی زێڕینە ،تەوای شارەكە بە تۆڕی گواستنەوەی گاز داپۆشراوە وهەموو ماڵێك بۆڕی غاز بۆ ژوورەكانی دابینكراوە ،دەتوانن بۆ ڕووناكی و گەرمی سوودی لێ وەربگرن.
(ئاسۆ ،ژ  ،1130لە )2010-1-5
دەقی ژمارە ()9
 بە دەنگدانمان س���ەردەكەوین بەرەو دواڕۆژێكی گەش ،گەشتێكی بەردەوامە و بەهەڵمەتێكی توندتا پایە بەرزبین بەرەو شكۆ  .....هەمووان.
(خەبات ،ژ  ،2099لە )2007-2-17
دەقی ژمارە ()10
ئامێری  Nokia N seriesو یارییەكان���ی  N-Gageدەتگەیەنێتە قۆناغێكی نوێ لە جیهانی یارییەكاندا
كە تیایدا دەتوانیت بە شێوازێكی پێشكەوتووی تایبەت بە ئامێری جوولێنەر یاری بكەیت ،ڕووبەڕوو بوونەوە
و بەربەرەكان���ی الیەنە دژەكانت لە كۆمەڵگاكاندا لەس���ەر تۆڕی ئەنتەرنێ���ت و تاقیكردنەوەی یارییەكان بەر
لە كڕینی ،زۆر بە ئاس���انی دەتوانی���ت كە لە یاریزانێكی تۆپی پێوە خۆت بگۆڕیت بۆ ش���وفێرێكی ئۆتۆمبیلی
پێش���كەوتن بە هۆی كلیلی تایبەتەوە و هەروەها پێش���اندانی یارییەكان بە شێوەی ئاسۆیی ،شێوازی فێربوون
و ڕاهاتن لەم س���ەردەمەدا زۆر ئاس���انە ،كەواتە یاری بكە بەم یارییانە و چێژ لە موزیك وەرگرە و فیلمەكانی
ببینە ،زنجیرەی داهاتوو لە چێژ وەرگرتن دەست پێ دەكات.
(خەبات ،ژ  ،2755لە )2008-2-8
پاشكۆ
 ئاسۆ ژمارە  1130لە .2010\1\5 خەبات ژمارە  2099لە .2007\2\17 خەبات ژمارە  3345لە .2009\12\11 كوردستانی نوێ ژمارە  4983لە .2009\9\27 -هەولێر ژمارە  694لە .2010\1\5
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سەرهەڵدانی رۆژنامەگەریی سریانی...

سەرهەڵدانی
رۆژنامەگەریی سریانی لە عێراقدا
()1972-1902

مارلین ئۆیشا
یەكەم :ژینگە و رەوشی دەوروبەر
چاالكیی���ە جیاجیاكان���ی واڵتان���ی رۆژئ���اوا،
بەرامبەر هەرسێ ویالیەتەكانی عێراق (بەغداد
و موسڵ و بەس���رە) ،لە كۆتاییەكانی سەدەی
نۆزدەیەم و سەرەتاكانی سەدەی بیستەمەوە.
چڕبوونەوەیەكی���ان بەخۆوە بینی ،ئەمەش بۆ
ئەوەی ئەم واڵتانە پێگەیان – لەم ناوچانەدا –
جێگیر ببێت ،بۆ ئەم مەبەس���تەش پاشەكشێی
بەردەوام���ی تواناكانی دەوڵەتی عوس���مانی لە
بواری بەڕێوەبردن���ی ناوچەكانی ژێر ركێفیدا
دەقۆزتەوە.
بۆ هێنان���ەدی ئامانجەكانیاندا .ملمالنێی نێوان
بەریتانی���ا و فەرەنس���ا و ئەڵمانی���ا ل���ە ب���وارە
جیاجیاكان���دا پەرەیس���ەندبوو( )1و هەوڵەكانی
نێ���ردراوە مژدەبەخش���ەكانی فەڕەنس���ی و
بەریتان���ی و ئەمریك���ی ل���ە نێ���وان كەمین���ە
ئاینییەكان���دا ،وەك یەكێ���ك ل���ە دەروازەكانی
دابینكردن���ی پێگ���ە و كاریگەری���ی بەس���ەر
سیاسەتەكانی عوسمانی .فراوان ببۆەوە(..)2
لەس���ەر ئاس���تی ناوخۆییش���دا ،ئ���ەم قۆناغ���ە
گەشەسەندنی ناڕەزایی و بێزاری هەموو توێژە
عێراقییەكانی بەرامبەر شێوازەكانی دەسەاڵتی

عوسمانی لە بەڕێوەبردنی واڵتدا فراوانبووەوە،
وەك (نەمانی خزمەتگوزارییەكان و پاشەكشێی
پرۆس���ەی خوێندن و فێرك���ردن و تێكچوونی
ب���اری ئاس���ایش) ،یەكێ���ك ل���ە مێژووناس���ان
بارودۆخی عێراقی لە سەدەی نۆزدەهەمدا بە
سێ وش���ە( :گەندەڵی ،ئاژاوەگێڕی ،قاتوقڕی)
( )3كورتكردۆت���ەوە ،هەروەها مس���یو بونیون
كونس���ڵی فەڕەنسی لە بەغدا ،لە نامەیەكیدا بۆ
حكومەتەكەی لە رێكەوتی (23ی ئاداری)1891
دا ،ئەمەی پشتڕاس���ت كردۆت���ەوە ،كە دەڵێت:
(بەرەاڵی���ی ل���ە بەغ���دا گەیش���تۆتە لووتك���ە،
ناشتوانم وێنەیەكی ئەم رەوشەی ئەم هەرێمە
پێی گەیش���تووە بكێشم ،خەڵك لێرەدا ،هەر لە
(وال���ی) ت���ا دەگاتە تاكێك���ی جەندرمە ،دزی و
تااڵن دەكەن ،ئاژاوەگێڕیش لەم سیستەمی كە
()4
لەژێر سێبەریدا دەژین .باشترە)
سەبارەت بە رەوشی س���ریانەكانیش ،دكتۆر
عەلی وتوت دەڵێت:
(مەس���یحییەكان ی���ان (س���ریانەكان) ،وەك
هاوواڵتی پلە دوو مامەڵەیان لەگەڵ دەكرا ،لە
زۆرێك لە مافەكانی���ان بێبەش بوون ،تەنیا لە
ساڵی 1856دا نەبێ ،مەرسوومێكی عوسمانی
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دەرچ���وو ،ك���ە یەكس���انی ل���ە مامەڵەكردن���دا
لەگ���ەڵ كەمینەكاندا تێیدا راگەیاندرابوو ،بەاڵم
گ���ەر چۆنیەتی ك���رداری كارگێ���ڕی توركی و
رەوشەكەی ئەوسا وێنا بكەین ،ئەوا گومانكردن
لە رادەی كاركردن بەم مەرس���وومە ،كارێكی
()5
شیاوە.
ناڕەزای���ی عێراقیی���ەكان بەرامبەر دەس���ەاڵتی
عوس���مانییەكان ،تەنان���ەت دوای دەرچوون���ی
(دەس���تووری )1908ی���ش ،ب���ەردەوام ب���وو،
ئ���ەم ناڕەزایی بوونەش ،ه���زری نەتەوەیی و
س���ەربەخۆیی نیش���تمانی بەدواوە ب���وو ،ئەو
رۆژنامە و باوكراوەكانیش لە (میسر و شام)
دا دەرچوون ،لە زیندووكردنەوە و كاراكردنی
هۆشیاری نەتەوەییدا رۆڵیان هەبووە.
هەروەه���ا ئ���ەو رۆژنام���ە عەرەبییان���ەی ل���ە
(ئەورووپ���ا و ویالیەت���ە یەكگرت���ووەكان)
دەردەچ���وون و ب���ۆ خاك���ی ئیمپراتۆریەت���ی
عوسمانی دزەیان دەكرد ،هۆكاری بەهێزبوون
بۆ ورووژاندنی هەس���تی نیش���تمانی .لە نێوان
گەالنی عەرەبیدا(.)6
(ئ���ەم رۆژنامانە لە الیەن تورك���ەكان قەدەغە
دەكرا ،بەاڵم لە رێگەی فەرمانگەكانی پۆستەی
بیانی دزەی���ان دەكرد) ،لە رووی چاپكردنەوە
(عێ���راق) لە دواوەی (ش���ام و میس���ر)دا بوو،
ل���ە س���اڵی 1856دا ،چ���اپ ل���ە عێراق���دا پەیدا
ب���وو ،بۆی���ە چاپخانەكان���ی (میس���ر) خ���اوەن
چاكەیەك���ی گەورەن لە بواری باوكردنەوەی
كتێب���ە (ش���اكارەكانی) عێراقی( ،)7پێویستیش���ە
ئەمە بگوترێت ،ك���ە( )8دامەزراندنی چاپخانەی
(كلدان���ی) لە س���اڵی 1864دا ،بووەتە پاڵپش���ت
ب���ۆ گەشەس���ەندنی بزووتن���ەوەی ئەدەبی ،بە
باوكردن���ەوەی ژمارەیەك لە كتێب بە زمانی
عەرەبی ،شانبەشانی باوكردنەوەی دانراو و
گۆڤاری سریانی(.)9
دامەزراندنی چاپخانەی (دومینیكان) ،لەس���ەر
دەس���تی نێردەی دۆمینیكی لە شاری موسڵدا،
بووە بنەمایەك بۆ سەرهەڵدانی رۆژنامەگەریی
سریانی لە عێراقدا ،كە یەكەم گۆڤاری سریانی
(چەپك���ە گوڵەكان -اكلیل الورود) لە س���ااڵنی
1902دا ..چاپكرد.
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دووەم :رۆڵی (ئاباء دۆمنیكان) و رۆژنامەگەریی
سریانی لە عێراقدا...
كورتەیەكی مێژوویی:
رەبەنایەتی برا دۆمنیكەكان ،لەس���ەر دەس���تی
قەدی���س عەبدولئەح���د دۆمینیك���ی و بەن���اوی
ئەوەوە دامەزرا(.)10
ئامانج���ی عەبدولئەح���ەد باوكردن���ەوەی
رێنماییەكان���ی ئینجل لە رێگ���ەی پەیامبەرانی
رەبانەیەت���ی بوو ،ئەم پەیامبەرانەش بەس���ەر
تاسەری جیهان باو ببوونەوە.
رەبانەیەتیش ،لە رەبەنی هەردوو رەگەز نێر و
مێ و پەیامبەرانی و عیلمانی مێینە ،پێكهاتووە
و بایەخ���ی ب���ە باوكردنەوەی رۆش���نبیری و
زانس���ت داوە ،ئاباء دومنیكان لە هەر كوێیەك
بووب���ن ،قوتابخان���ە و چاپخان���ەو پەیمانگ���ەو
زانكۆی���ان دامەزران���دووە ،دەس���تپێخەریش
بووین���ە ،ل���ە دامەزراندنی كۆنتری���ن زانكۆ لە
(فلیپین) ،ژمارەی زانكۆكانی گەیش���تۆتە ()12
زانكۆ ،دوا زانكۆیان لە (تۆكیۆ) كرایەوە.
هەروەه���ا رەبەنایەتی (( )15پەیمانگای بااڵ)ی
()11
هەبووە
ڕەبەنێك���ی دۆمینیك���ی بەن���اوی (گیل���وم دی
مونفیرا) لە س���اڵی ()1235دا ..گەیش���تە واڵتی
(میس���ۆپۆتامیا – ب���الد م���ا بی���ن النهرین) ،كە
س���اڵی ( ،)1235دوای ئەوەی رووی لە خاكی
پیرۆزی فەلەس���تین كرد بوو ،گەیش���تە بەغدا
و گەڕانێكی بەناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
كرد ،بەاڵم لە ش���اری موس���ڵدا ك���ە دەكەوێتە
باك���ووری عێ���راق ،ئ���ەوا دۆمینیك���ەكان پێش
(ئاباءی كبوش���یون)( ،)12گەیش���تنە ئەم ش���ارە
و خزمەتگ���وزاری ئایین���ی و كۆمەاڵیەت���ی و
رۆش���نبیریان پێشكەشكرد ،كەچی بە ناچاری
لە ساڵی 1724دا ئەم شارەیان جێهێشت دوای
ئەوەی تووشی كوشتن و تااڵن بوونەوە.
لە س���اڵی ()1622دا یەكەم نێردەی (كەرمەلی)
ب���ە ه���ەردوو ش���اری (بەس���رەو بەغ���دا)دا
گەیشتووە ،بەاڵم ماوەیەكی زۆر تیایا نەماوە.
( )13نێ���ردەی (ئاب���اءی دۆمینكیكان) لە ( )10ی
مانگ���ی كانوون���ی دووەمی 1750دا گەیش���تە
ش���اری موس���ڵ ،دوای ئ���ەوەی فەرمانێك���ی
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(پەیامبەری – رەس���وڵی) لە ()19ی تەمووزی
س���اڵی 1748دا دەرچ���وو ،كە تایب���ەت بوو بە
ناردنەوەی نێ���ردەكان بۆ رۆژهەاڵت .نێردەی
یەك���ەم ئیتاڵی بوو ،دواتر لە ئەیلوولی س���اڵی
1856دا بۆ فەڕەنسی گۆڕدرا و ئەب (هیاسانت
بیس���ون) وەك یەك���ەم س���ەرۆكی پەیام���ی
دۆمینیكی لە ش���اری موس���ڵ دەستنیش���انكرا.
( )14چاالكییەكانی نێردەی (ئاباء دۆمینیكان) لە
عێراقدا ،لە بواری (تەندروس���تی و خوێندن و
فێرك���ردن و رۆژنامەگەریی و دروس���تكردنی
كڵێس���ا) بوون ،لە بواری پرۆس���ەی خوێندندا،
قوتابخانەی (رەشیدیە)ی تێكەاڵوییان لە ساڵی
1854دا .دامەزران���د ،كە ماوەی خوێندن تێیدا
( )3س���اڵ بوو ،س���ەرەڕای بابەتە ئایینییەكان،
زمانی عەرەبی و فەڕەنس���ی تیایا دەخوێندرا
و ژمارەی قوتابیانی لە س���اڵی  ،1901گەیشتە
( )630قوتابی لە (كوڕ و كچ)..
شانبەش���انی ئەم قوتابخانەی���ە ،نێردەی (ئاباء
دۆمینیكان)...
چەندی���ن قوتابخان���ەی س���ەرەتایی دیكەی���ان
لە ویالیەتی موس���ڵ دامەزران���د ،كە ئەوانیش
ئەمانەی خوارەوە بوون(:)15
• قوتابخانەیەك���ی ئێواران لە س���اڵی 1854دا
ب���ۆ كچانی ب���ێ دایك و ب���اوك (هەتیوو) ،ئەم
قوتابخانەی���ە بەش���ی ناوخۆیش���ی هەبوو ،كە
نووس���تن و خواردن تیایا ب���ێ بەرامبەر بوو،
ژمارەی قوتابیانی لە ساڵی 1903دا گەیشتۆتە
( )15قوتابی.
• قوتابخانەیەك���ی س���ەرەتایی تێك���ەاڵو ل���ە
(تلكێف) ..ژمارەی قوتابیانی لە ساڵی 1903دا،
( )85قوتابی بوو ،ژم���ارەی قوتابیانی كچیش
ه���ەر ل���ەم س���اڵەدا ل���ە ( )15قوتاب���ی تێپەڕی
نەكردووە.
• قوتابخانەی قەدیس (یەعقوب)ی سەرەتایی
لە (كردیا) ،ژمارەی قوتابیانی لە ساڵی ،1903
( )26قوتابی بوو.
• قوتابخانەیەك���ی س���ەرەتایی ك���وڕان ل���ە
كەركووك .ساڵی .1867
• قوتابخانەیەكی س���ەرەتایی لە زاخۆ .س���اڵی
.1867
• قوتابخانەیەكی س���ەرەتایی لە ئاكرێ .ساڵی

.1867
• قوتابخانەیەك���ی س���ەرەتایی ل���ە قەرەقۆش،
ساڵی .1867
• قوتابخان���ەی (أخ���وات الح0بە ..خوش���كانی
خۆشەویس���تی) لە موس���ڵ ،ئ���ەم قوتابخانەیە
دوای هاتنی خوش���كە رەبەن���ەكان (الراهبات)،
كە ناسراو بوون بە (أخوات المحبة) بۆ موسڵ
ساڵی ،1873كرایەوە ،كە بۆ فێربوونی خوێندن
و نووس���ین و هەندێك وان���ەی كردەیی وەك:
دوورم���ان و نەخش و نی���گار تەرخانكرابوو،
ئ���ەم قوتابخانەی���ە قوتابی كچی موس���ڵمان و
غەی���رە كاس���ۆلیكی لەخ���ۆ گرتب���وو ،ژمارەی
قوتابیانی لە س���اڵی 1890دا گەیشتۆتە ()300
قوتابی (كچ).
• پەیمان���گای (م���ار یوحن���ا ئەلحەبی���ب) ب���ۆ
توێژینەوەی ئایینی ،لە ساڵی1878دا كرایەوە،
مەبەس���ت ل���ە كردن���ەوەی ئ���ەم پەیمانگەی���ە،
ئامادەكردن���ی پیاوان���ی ئاینی ب���وون ،ماوەی
خوێندن تیایدا ( )11س���اڵ دوای تەواوكردنی
خوێندنی سەرەتایی بوو ،بابەتەكانی خوێندن
ئەمان���ە ب���ووە (زمان���ی فەرەنس���ی ،عەرەبی،
س���ریانی ،التین���ی ،ئایین���ی ،الهوت���ی ئەدەبی،
ئوس���ولی اله���وت ،لێكدان���ەوەی كتێبی پیرۆز
(الكت���اب المقدس) ،الهوتی تیۆری و موالقەنە،
س���رووت (طق���س) ،مێ���ژووی شارس���تانیەتی
كریس���تیانی ،فەلس���ەفە ،ژمێریاری ،بیركاری،
سروشتزانی (طبیعیات).
ئ���ەوەی ش���یاوی باسیش���ە ،جگ���ە ل���ە (ئاب���اء
دومنیكان) ،نێردەی مژدەبەخەشەكانی ئەمریكی،
كە ژمارەیان لە ساڵی 1869دا ،گەیشتۆتە ()21
نێ���ردە ،رۆڵیان لە س���ەردەمی ئیمپراتۆریەتی
عوس���مانلی هەبووە ،لە رێگەی هەوڵدانیان بۆ
بەدیهێنانی ئامانجەكانیان ،بە پێشكەش���كردنی
خزمەتگوزاری پزیشكی و دامەزراندنی كۆلێژ
و قوتابخان���ە و باوكردن���ەوەی رۆژنام���ە و
باوكراوە ،بەاڵم تاكو س���اڵی  1891دەستیان
بەكارەكانیان نەكرد ،كاتێ ش���اری (بەس���رە)
ی���ان ،وەك یەك���ەم وێس���تگەی كارك���ردن لە
ناوچەی كەنداوی عەرەبی دەستنیشانكرد ،كە
دواتر ئەم شارە بووە بنكەیەك بۆ ئەنجامدانی
چاالكییە مژدەبەخش���ەكانیان لەناوچەكەدا ،لە
ژمارە  25پاییزی 2011
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س���اڵی ()1895یش ،دوو وێس���تگەی دیكەیان
ل���ە ه���ەردوو ش���اری (عەم���ارە و ناس���ریە)
()16
دامەزراند.

ورود بە سریانی
ئەكلیل ئەل

یەك���ەم كتێ���ب ،ك���ە ل���ەم
چاپخانەی���ەدا چاپك���را،
كتێبی كورتەیەك لە ئوسولی
رێزمان (خالص���ة من اصول
النح���و) ب���وو ،دانەرەك���ەی
مەت���ران ئەقلیم���س یوس���ف
داودە ،بە یەكەم كتێبیش لە
بارەی رێزمان���ی عەرەبیدا،
كە لە عێراقدا چاپ بكرێت.
دەژمێردرێت
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ئاباء دۆمینیكان و چاپكردن و باڵوكردنەوە لە الی
(ئاباء دۆمنیكانەوە)
دەركەوتنی چاپكردن لە عێراقدا دواكەوت،
وەك واڵتان���ی عەرەب���ی دیك���ە ،ك���ە لەژێر
دەسەاڵتی عوسمانیدا بوون ،ئەویش بەهۆی
سیاسەتی دوورخستنەوە و پەراوێزكردن،
كە عوسمانییەكان دژی هەموو دیاردەیەكی
پێشكەوتن و نوێخوازی پەیڕەویان دەكرد.
تەنیا (لوبنان) نەبێ ،كە وەك یەكەم واڵتی
عەرەب���ی لە بواری چاپ���دا دەژمێردرێت،
كاتێ تائیفەی مارۆنی .یەكەم چاپخانەیان
لە (دێرمار قزحی���ا) لە باكووری لوبناندا
ل���ە س���اڵی ()1610دا دامەزران���د ،ه���ەر
لەو چاپخانەیش���دا كتێب���ی (ئەلمەزامیر)
ب���ە زمانی س���ریانی چاپك���را )17(.یەكەم
چاپخانە ،كە هاتە عێراق ،چاپخانەیەكی
بەردی���ن (حەج���ەری) بوو ،كە ل���ە ئێرانەوە
لە س���ەردەمی محەمەد رەشید پاش���ا ،لە ساڵی  ،1856هێنرایە
عێراق و لە ش���اری (كەربەال)دا دایانمەزراند( ،)18هەر لەهەمان
كاتیش���دا بزووتنەوەی چاپكردن لە ش���اری موسڵدا كارا بوو.
هەر لە سەرەتادا (ئاباء دۆمینكان) چاپخانەیەكی بەردینییان لەم
ش���ارەدا ،بەمەبەستی چاپكردنی كتێب و بەرنامەی خوێندن و
ئاسانكردنی ئاستەنگەكانی خوێندن (كە رووبەڕووی قوتابیان
دەبۆوە) لە دەستنووسە كۆنەكاندا دامەزراند.
هەروەه���ا ب���ەو مەبەس���تەی رێنمایی���ە رۆش���نبیری و
پەروەردەییەكان���ی رەبەنایات���ی ب���ەردەوام بی���ت( ،)19دوای
تێپەربوونی زێدەتر لە ساڵێك لەسەر سەرۆكایەتیكردنی (ئەب
بیسون) بۆ سەرۆكایەتی پەیامی دۆمینیكی لە موسڵدا ،هەوڵی
ئ���ەوەی دا ..چاپخانەیەكی تایبەت بە رەبەنایەتی دابمەزرێنێت،
هەوڵەكانیشی س���ەركەوتوو بوون .لە س���اڵی 1857دا( ،)20ئەم
چاپخانەی���ەی دامەزران���د ،ك���ە بە یەك���ەم چاپخانە لە ش���اری
()21
موسڵدا دەژمێردرێت.
یەكەم كتێب ،كە لەم چاپخانەیەدا چاپكرا ،كتێبی كورتەیەك لە
ئوس���ولی رێزمان (خالصة من اصول النحو) بوو ،دانەرەكەی
مەتران ئەقلیمس یوس���ف داودە ،بە یەك���ەم كتێبیش لە بارەی
رێزمانی عەرەبیدا ،كە ل���ە عێراقدا چاپ بكرێت .دەژمێردرێت،
دانەی���ەك ل���ەم كتێب���ە ل���ە كتێبخان���ەی مۆزەخان���ەی عێراق���ی
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ئەكلیل ئەل
ورود بە عەرەبی

پارێزراوە.
هەوڵەكان���ی (دۆمنی���كان) ،ب���ە مەبەس���تی
پەیداكردن���ی چاپخانەیەك���ی نوێ ب���ەردەوام
ب���وون ،ل���ەم هەواڵنەش���یاندا ب���ە كۆشش���ی
نێ���ردراوی پەیامب���ەری مەت���ران (هن���ری
ئەمانت���ون) ،لە دەس���تكەوتنی چاپخانەیەكی
ئیتاڵی ل���ە (پاریس)دا ،س���ەركەوتوو بوون،
ئەم چاپخانەیە لە بەندەری ئەسكەندرۆنەوە
گەیشتە شاری موسڵ ،بەاڵم كاتێكی زۆری
پێچ���وو ،چونك���ە ل���ە رێگەی وش���كانییەوە
لەس���ەر پش���تی وش���تر گواس���ترایەوە ،لە
نیسانی س���اڵی 1960دا( ،)22گەیشتە دێری
(دۆمنیك���ی) ،یەك���ەم كتێبی���ش ك���ە ل���ەم
چاپخانەی���ەدا چاپك���را ،كتێبی وەرزش���ی
رێگەی س���ەلیب (ریاض���ة درب الصلیب)
()23
بوو ،كە لە ساڵی 1961دا چاپكرا.
ئ���ەم چاپخانەی���ە ش���وێنەكەی ل���ە دێری
(دۆمنی���كان) ل���ە ناوچ���ەی (ئەلس���اعە)
ب���وو )24(،لە الیەن باوكەكانەوە (ئەلئاباء)
وە و ب���ە یارمەتی یەكێ���ك لە براكان و
چوار كرێكاری چاپ و برایەكی دۆمینیكی و كرێكارێكی
تایبەت بە بەرگسازی (تجلید)...
هەروەه���ا وەرگێڕێك و دقگرەوەیەك (ناس���خ) بەڕێوەدەبرا و
هەڵەچنێكش���یان لەگەڵدابوو ،دواتر لەگەڵ فراوانبوونی ئیش و
كارەكان ژمارەی كارمەندانی زێدەتر بوو ،كەرەستەی خاویش
لە ئەورووپاوە بۆ ئەو چاپخانەیە دەهێنرا(.)25
ئەم چاپخانەیە بە تێپەربوونی كات ناوبانگی پەیداكرد ،رووی لە
فراوانبوون كرد و كارەكانی پەرەیسەند ،ئەمەش بە چاپكردنی
كتێب و دانراوەكان ،وەرگێڕدراوەكان بۆ سەر زمانی سریانی
بە هەردوو زاراوەكەی (رۆژهەاڵتی و رۆژئاوایی) و بە زمانی
عەرەبی و فەڕەنس���ی و التینی و تورك���ی( .)26ئەم كارانەش لە
ئەنجامی كۆشش���ی دوو كەس لە باش���ترین سەرپەرشتیارانی
چاپخانەكە و كەس���ایەتی شارەزا لە بواری زانستیدا لە شاری
موس���ڵدا ،بەدیهاتن( ،)27لە نێوانیاندا ئەلئەب دوفال دۆمینیكی و
مەتران ئەقلیمس یوس���ف داود ،هەروەه���ا رەبەن ئوجین منا،
ك���ە دواتر پلەی (مەت���ران)ی وەرگرت( )28و سەرپەرش���تیاری
باوكراوەكانی سریانی بوو ،چەندین كتێب و دانراوی گرنگی
بە زمانی ئارامی باوكردەوە(.)29
هەرچەندە ئاراس���تەی ئایینی و الهوتی بەسەر باوكراوەكانی
ئەم چاپخانە زاڵ بوو ،بەاڵم كتێبی رۆشنبیری و پەروەردەیی
وەك :كتێب���ی قوتابخان���ەكان و فێركردن���ی زمانی س���ریانی و

ئاراس���تەی
هەرچەن���دە
ئایین���ی و الهوت���ی بەس���ەر
باڵوكراوەكانی ئەم چاپخانە
زاڵ ب���وو ،ب���ەاڵم كتێب���ی
رۆش���نبیری و پەروەردەی���ی
وەك :كتێبی قوتابخانەكان
و فێركردنی زمانی س���ریانی
و فەڕەنس���ی و تورك���ی و
كتێب���ی مێژوویی و جوگرافی
و بیركاری بەچاپ گەیاند
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ورود بە سریانی
ئەكلیل ئەل
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فەڕەنسی و توركی و كتێبی مێژوویی و جوگرافی و بیركاری
بەچاپ گەیاند(.)30
لەگەڵ هەڵگیرسانی جەنگی یەكەمی جیهانی لە ساڵی 1914دا،
دەس���ەاڵتی عوس���مانی فەرمانی دەركردنی فەڕەنسییەكانی لە
خاكەكەی دەركرد ،لەبەر ئەوەی فەڕەنسا لەمیانی ئەم جەنگە
چووە پاڵ ئینگلتەرا دژی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی جەنگا ،كاتێ
(ئاباء دۆمنیكان) عێراقیان جێهێشت ،حكومەت لە ()4ی كانوونی
یەكەم���ی1914دا ،دەس���تی
بەسەر ئەم چاپخانەیەدا گرت.
( )31بەم جۆرە ئەم چاپخانەیە
وەستا ،كە ماوەی ( )54ساڵ
بەبێ پچڕان بەردەوام بوو.
ل���ەم ماوەی���ەدا ،زێدەت���ر لە
( )293كتێب���ی چاپك���رد ،لە
نێوانیان���دا )151( :كتێبی بە
زمانی عەرەبی )75( ،كتێب
بەكلدانی و بە س���ریانی و
فەرەنس���ی ( )24كتێ���ب و
( )33كتێ���ب ب���ە التینی :بە
زمان���ی توركی���ش ()10
كتێ���ب بە چاپ گەیاند ،لە
نێوانیاندا هەیە ،كە زیاتر
ل���ە جارێ���ك چاپك���راوە،
یاخود بەچەند بەش���ێك
باوكراونەت���ەوە ،ب���ەم
چاپخان���ەی
ج���ۆرە
دۆمنی���كان)،
(ئاب���اء
یەك���ەم چاپخانە بووە
ل���ە عێراق���دا ك���ە ب���ۆ
سااڵنێكی دوورودرێژ
لە كاركردن بەردەوام
بڕێك���ی
ب���ووە،
زۆر باوك���راوەی
چاپكردووە( ،ئاباء دۆمنیكان)،
دوای گەڕانەوەیان بۆ موس���ڵ لە نێوان سااڵنی ()1923-1922
دا ،هەوڵ���ی ئەوەیان دا چاپخانەكەیان دووبارە بەگەڕبخەنەوە،
()34
بەاڵم لە هەوڵەكانیان سەركەوتوو نەبوون.
دوای (ئاباء دۆمنیكان) ،س���ریانییەكان بە خۆیان ،چاپخانەیان
دامەزراند ،كە بوونەتە پش���تیوانییەك بۆ بزووتنەوەی چاپ لە
عێراقدا ،بە تایبەتی لە موسڵدا .لەم چاپخانانە:
• چاپخانەی كلدانی :ئەم چاپخانەیە لە الیەن بە تریركی كلدانی
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ئەكلیل ئەل
ورود بە فەرەنسی

لە ش���اری موس���ڵدا لە س���اڵی1864دا دامەزرا ،ئەمەش لەسەر
ئەركی شەماس روفائیل مازجی()36و پشتیوانیكردن و یارمەتی
بەتریركی كلدانی مار یوس���ف ئودو( )37لە ش���اری موس���ڵ ،كە
داواكارییەكی فەرەمی پێش���كەش بە الیەن���ە پەیوەندیدارەكان
كرد ،بە مەبەس���تی وەرگرتنی مۆڵەتی دامەزراندنی چاپخانەكە
لە ()1ی ئابی ساڵی1864دا( )37كرایەوە.
فەڕەنس���اوە بڕێكی
هەروەه���ا (مازج���ی) ل���ە
زۆری (حوب���ر و كاغ���ەز)ی بۆ
چاپخانەكە هێنابوو ،كرێكارانی
چاپخانەكەش ئ���ەو كرێكارانە
بوون ،كە لە چاپخانەی (ئاباء
دۆمنیكان) فێری ئەم پیشەیە
ببوون(.)38
ئ���ەم چاپخانەیە ل���ە گەڕەكی
(ح���وش خ���ان) بەرامب���ەر
كڵێس���ای (ش���ەمعون سەفا)
دان���راو پیتەكان���ی س���ریانی
و عەرەب���ی و تورك���ی و
فەڕەنسی بە سێ قەبارە بۆ
دابینكرا ،ئەم چاپخانەیەش
چەندی���ن كتێب���ی خوێن���دن
و كتێب���ی ئایین���ی چاپكرد،
ئەمەش بە سەرپەرش���تی
یاری���دەدەری بەتری���رك
مەت���ران ماركوركی���س
عەبد یش���وع خەیات ،كە
دواتر ب���ووە (بەتریرك)
ب���وو ،ئ���ەم كتێبانەی بە
سەرپەرش���تی (خەیات)
چاپكرا ،ئەمانە بوون(:)39
• سەاڵواتی سرووتی،
كە پێی دەگوترێت (قذام
و باثر) لە 1866دا.
• ملوانەكەی زێڕین لە گۆش���ەكانی ئەدەبدا ،فێركردنی زمانی
فەڕەنسی لە 1869دا.
• رێزمانی زمانی سریانی1869 ،دا.
• باخج���ەی س���اوایانی مێردمن���داڵ (ئەلئەدیب) ،لە ئوس���لوی
خوێندنەوە و رەوشت باشیدا ،كە یەكێكە لە دیارترین كتێبەكانی
خوێندن ،لە دانانی مەترانی كوركیس عەبد یەشوع خەیات.
• ڕێب���ەری قوتابی���ان ،دانان���ی قەش���ە پولس بیدراو لە س���اڵی
()40
1923
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چاپخانەی ئاباء دۆمنيكان
دەزگای چاپ

لە س���ەدەكانی ناوەڕاس���تدا
ئ���ەم نوێ���ژە بەناوبان���گ
بوو ،كریس���تیانیكان لەگەڵ
خوێندنەوەی���دا چەپك���ە
گوڵی���ان ،وەك رێزلێنانێك
ب���ۆ (پاكی���زە) لەس���ەر
دادەنا ،لە الپ���ەڕەی دوایی
گۆڤارەكەش���دا ،لیستێك بە
ن���اوی جەژن���ە ئایینییەكان
باڵوكراوەتەوە
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هەروەه���ا كتێبی (مەزامیری پێغەمبەر داود)) لە دانانی مەتران
عەبد یەش���وع خەیات ،كە یەكەم كتێبە بە زمانی سریانی چاپ
بكرێت و پێشەكییەكەشی بە زمانی عەرەبی بوو.
دوای كۆچ���ی دوایی بەتریرك خەیات لە س���اڵی 1899دا ،ئەم
چاپخانەی���ە بایەخێكی ئەوەتۆی پێنەدرا ،دواتر بەتریركی نوێ
عەمانوئێلی دووەم ،گیانێكی تازەی بە چاپخانەكە بەخش���ی و
مۆڵەتێك���ی دیكە بە ناوی (جبرائیل)( )41بۆ وەرگرت و دەس���تی
بەكار ك���ردەوە ،دوای ئەوەی بۆ چەند ژوورێك كە دەكەوێتە
نێ���وان قوتابخانەی ئەكلیكریكی و كلێس���ای ش���ەمعون س���ەفا
()42
گوازرایەوە.
ئەم چاپخانەیە لە میانی جەنگی یەكەمی جیهانیدا .تا كۆتاییەكانی
س���ەدەی رابردوو لەكار وەس���تا ،لەم كاتەش���دا قەشە سلێمان
سائیغ( ،)43مەكینەیەكی بچووك و چەند ئامێرێك لە پاشماوەی
چاپخان���ەی (دۆمینیكان) بۆ دابینكرد و چاپخانەكەش دووبارە
كەوت���ەوە كار و چەندین كتێبی بە زمانی عەرەبی و س���ریانی
تیایا چاپكرا و گۆڤاری (ئەس���تێرە..ئەلنەجم) لە ساڵی 1928دا،
هەر لەم چاپخانەیەدا بەچاپ گەیێنرا و هەر بۆیەش چاپخانەكە
بە ناوی (ئەلنەجم) ناونرا.
چاپخان���ە ل���ە كاركردن ب���ەردەوام بوو ،ت���ا خاوەنەكەی پلەی
(مەت���ران)ی وەرگ���رت ،ژمارەی چاپكراوەكانی گەیش���تە ()50
()44
كتێب ،ئامێری چاپیشی لە دێری (ئەلسیدە) ،جێگیر بوو.
چاپخان���ەی ئاس���وری :ل���ە الی���ەن (ئەلئ���ەب یوس���ف قلیت���ا)
وە ب���ە پێ���ی رێنماییەكان���ی كلێس���ای رۆژهەاڵتی دام���ەزراوە،
ئەلئەب قلیتا ماوەیەك لە شانش���ینی یەكگرتوو .بە مەبەس���تی
سەرپەرش���تیكردنی ل���ە چاپدانی (ئەلعەهد)ی ك���ۆن بە زمانی
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س���ریانی لە تاوەكو س���اڵی ()1911دا( )46مایەوە ،لەم ماوەیەدا
فێ���ری هونەری چاپك���ردن و بەڕێوەبردن���ی چاپخانەكان بوو،
ل���ە س���اڵی1920دا نێردرایە (ملبار) لە هیندس���تان ب���ۆ هێنانی
پیتی س���ریانی( ،)47دوای ( )2س���اڵ گەڕایەوە ش���اری موسڵ و
چاپخانەی ئاسوری لە گەڕەكی (باب الجدید) دامەزراند.
لەم چاپخانەیە كتێبی خوێندن و ئایینی و س���رووتی بە زمانی
سریانی و عەرەبی چاپدەكرا ،زۆربەی چاپكراوەكانی بە زمانی
()49
سریانی بوو.
چاپخانەی سریانی كاسولیكی :لە بەغدا دامەزرا ،زیاتر لە ()20
چاپكراوی لە نێوان ساڵی  1937-1922تیایا چاپكرا ،هەروەها
گۆڤ���اری (نەش���رەت ئەلئەحد -باكراوەی یەكش���ەممە)( )50لەم
چاپخانەی���ە بە چ���اپ گەیێنرا ،ك���ە باوكراوەیەك���ی هەفتانەی
ئایینی و زانس���تی و مێژوویی و كۆمەاڵیەتی بوو ،ئەم گۆڤارە
ل���ە الی���ەن عەبدولئەحەد جرجی ل���ە بەغدا لە س���اڵی  1922تا
ساڵی  1937دەردەچوو.
سێیەم( :چەپكە گوڵەكان – اكلیل الورود) ..گۆڤارێكی سریانی –
عێراقی
(ئەبا دۆمنیكان) .هاتنە مەی���دان رۆژنامەگەرییەوە ،بەو پێیەی
روویەكی گەش���ی رۆش���نبیری ب���وون و رێگەی���ەك بوون بۆ
باوكردنەوەی پەیامی ئایینیی���ان و گەیاندنیان بە جەماوەری
كریس���تیانی ،بە هەوڵ و كۆشش���ی ئەلئەب (یوسف كاالن)(،)51
گۆڤاری (اكلیال دوردی -اكلیل الورود)( )52لە ساڵی 1902دا بە
س���ێ زمانی عەرەبی و سریانی و فەڕەنس���ی دەركردووە(،)53
ئ���ەم گۆڤ���ارەش یەك���ەم گۆڤ���اری عیراقیی���ە( )54و نۆب���ەرەی
رۆژنامەگەریی سریانییە لە عێراقدا ،هیچ رۆژنامە و گۆڤارێكی

چاپخانەی ئاباء دۆمنيكان
دەزگای بەرگ

ه���ەواڵ���ەك���ان���ی تایبەت
ب��ە ن��اوچ��ەك��ە و جیهان و
ل��ە ب���ارەی ت��ەن��دروس��ت��ی و
كۆمەاڵیەتی و مرۆڤایەتی
هەواڵی هەمەجۆری دیكەشی
ب���اڵوك���ردەوە .گۆشەیەكیش
ب����ۆ ئ�����ەم ه�����ەوااڵن�����ە بە
ن��اوون��ی��ش��ان��ی (هەندێك
ه����ەواڵ����ی هەنووكەیی)
ی������ان (ه�����ەواڵ�����ەك�����ان)،
تەرخانكرابوو
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دیك���ە پێش ئەم گۆڤ���ارە ،بە زمانی س���ریانی
ی���ان بایەخی ب���ە كاروباری س���ریانی دابێت.
نەبووە(.)55
هەرچاپێك ل���ەم چاپانە .لە ئەوەی دیكەیان لە
رووی باب���ەت و نووس���راوەكانییەوە جیاواز
ب���ووە ،ب���ەاڵم خەتێك���ی یەكگرت���وو و ی���ەك
ئاراس���تەی هەب���ووە ،رۆش���نبیری ئایین���ی و
ناساندنی رێنماییە كریستیانیيەكان بەسەریاندا
زاڵ بووە ،بە مانایەكی دیكە سێ گۆڤار بوون،
ب���ەاڵم یەك ناویان هەب���وو ،چاپخانە نوێكەش
یارمەتیدەر بوو ،بۆ لەچاپدانی ئەم گۆڤارانە.
(ئاب���اء دۆمنیكان) ئەم س���ێ چاپانەیان لەیەك
كاتدا دەرنەكردووە ،بەڵكو سااڵنی دەرچوونیان
جیاواز بووە ،بەم شێوەیە(:)57
 -1ئەكلی���ل ئەل���ورودی عەرەب���ی :ب���ە زمانی
عەرەب���ی ل���ە مانگ���ی كانوونی دووەم س���اڵی
 1902دەرچ���ووە ،تاوەك���و كانوونی دووەمی
 ،1909بەردەوام بووە.
 -2ئەكلیل ئەلورودی سریانی :لە مانگی ئابی
س���اڵی  1904تاوەكو تەمووزی س���اڵی 1907
بەردەوام بووە.
 -3ئەكی���ل ئەلورودی فەڕەنس���ی :لە كانوونی
یەكەم���ی  ،1906تاوەك���و كانوون���ی دووەمی
 ،)58(1910بەردەوام بووە..
ئەكلیل ئەلورود بە زمانی عەرەبی (:)1909-1902
ئ���ەم گۆڤ���ارە ب���ە زمان���ی عەرەبی لە س���اڵی
1902دا دەرچووە )8( ،س���اڵ ب���ە بەردەوامی
ه���ەر مانگەی جارێك دەرچ���ووە ،ئەم گۆڤارە
دەستەیەكی نووس���ینی راگەیەنراوی نەبووە،
بەاڵم ناوی هەندێك لە (ئاباء دۆمنیكان) كە بە
نووسین بەشدارییان تیا كردووە ،هاتووە.
ژم���ارەی یەكەم :ژمارەی یەكەمی ئەم گۆڤارە
لە كانوونی دووەمی 1902دا( )59دەرچووە .بە
هەش���ت الپەڕەی ()11،5×17،5سم ،تەنیا دوو
بابەتی لەخ���ۆ گرتووە ،یەكەمیان راگەیاندنێك
ب���ۆ بەش���داربووانی (ئەخەوی���ەی ئەل���وەردی
پیرۆز) ،ئەمەش وەك ناساندنێك بۆ گۆڤارەكە
و ئامانجەكانی ،تێیدا هاتووە:
(ب���ە بۆنەی یۆبیلی قەداس���ەتی حەبری مەزن
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(مار الون)ی س���ێزدەهەم ،ئێمەی رۆڵەی (مار
عەبدولئەحەد) ،خۆش���ییەكی گەورەمان چنگ
كەوتووە ،وا ئەمڕۆ ئەی برا رۆژهەاڵتییەكانی
ئازیز ب���ە ئێوەی رادەگەێنین ،ب���ۆ ئەوەی لەم
خۆش���ییەدا بەش���دار بن ،ئامانجمان بە بەرەو
پیروەچوون���ی پەرۆش���ییەكانی دڵ���ی حەبری
مەزنە ،ئەویش بە باوكردنەوەی (ئەلوەردیەی
پی���رۆزە) ،ن���ەك تەنی���ا ب���ە ئامۆژگارییەكانی
ك���ە گوێم���ان ل���ێ ب���ووە ،بەڵك���و بەڕێگەیەكی
دیك���ە ،بۆ ئەوەی ئەوانەی ل���ە ئێمەوە دوورن
گوێبیس���تی بن ،ئەم رێگایەش باوكردنەوەی
رۆژنامەیەكی بچووك���ە ،كە هەڵگری رامان و
چاالكی و هەواڵی بە س���وودی پەیوەندیدار بە
ئیش و كارەكانی (ئەخەویەی ئەلوەردییەكان)
ە ،بۆ ئەوانەی لێمان دوورن.
مەبەستیش���مان روونكردن���ەوەی ب���ڕوای
كاس���ۆلیكیمانە ،دووەم جاری���ش هێ���زی
پەیامبەری ئەلوردیەتان پێڕابگەینین(.)60
بابەت���ی دووەمی���ش ،ب���ە ناونیش���انی (ئەكلیل
ئەلورود) بوو ،باس���ی تێكۆش���انی س���ااڵنێكی
دوورودرێ���ژی (م���ار عەبدولئەح���ەد) دژی
دوژمنان���ی بڕوا دەكرد ،هەروەه���ا باس لەوە
دەكات ،كە چۆن (پاكیزە – العذراء) ،قسەی لە
ب���ارەی نوێژی (ئەلورودی���ە) لەگەڵدا كردووە،
داواش���ی لێكردووە لە كلێس���ادا بخوێنێتەوە و
بڵێتەوە ،هەر ل���ەو كاتەوە نوێژی (ئەلوردیە)..
وەك خۆشەویسترین نوێژ لە دڵی بڕواداراندا
چەس���پیوە ،ل���ە س���ەدەكانی ناوەڕاس���تدا ئەم
نوێ���ژە بەناوبانگ بوو ،كریس���تیانیكان لەگەڵ
خوێندنەوەیدا چەپكە گوڵیان ،وەك رێزلێنانێك
بۆ (پاكیزە) لەسەر دادەنا.
لە الپەڕەی دوایی گۆڤارەكەش���دا ،لیستێك بە
()61
ناوی جەژنە ئایینییەكان باوكراوەتەوە.
بایەخدانەكان���ی گۆڤارەك���ە :ل���ە بابەتەكان���ی
ژمارەی یەكەمی گۆڤارەكەدا ،تێبینی دەكرێت،
كە ئاراستەكەی ئایینی بووە ،ئەم ئاڕاستەیەش
بەس���ەر هەم���وو ژمارەكانی���دا زاڵ ب���ووە،
زۆرب���ەی بابەتەكانی تایب���ەت بووە بە نوێژی
(ئەلوردیە) و (پاكیزە مریەم) و ناساندنی ئەم
نوێژە و روونكردنەوەی بابەتە رۆحییەكان و
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چەس���پاندنیان لە نێوان بڕواداراندا ،سەرەڕای
ب���ە پی���رۆز راگرتن���ی (یەس���وع) و ژیاننامەی
قەدیس���یەكان و هەندێ���ك بەس���ەرهاتەی
كریس���تیانی مێژوویی وەرگێ���ڕدراو ..چەندین
بابەتی هاوش���ێوە ،گۆڤارەكە لە چوار س���اڵی
یەكەمیدا ،هەر تەنیا گوتار و چیرۆك و شیعری
ئایین���ی باوكردۆتەوە و لە س���اڵي پێنجەمیدا
دەس���تی بە باوكردنەوەی (هەواڵ) كردووە،
ئەم هەوااڵنەش لە سەرەتادا تایبەت نەبوون بە
كار و چاالكییەكانی رەبەنایەتی و هەواڵەكانی
كڵێسا ،بەاڵم لە ژمارەكانی داهاتوودا فراوانتر
ب���وون ،هەواڵەكان���ی تایب���ەت ب���ە ناوچەكە و
جیهان و لە بارەی تەندروستی و كۆمەاڵیەتی
و مرۆڤایەت���ی هەواڵی هەمەجۆری دیكەش���ی
باوكردەوە .گۆش���ەیەكیش بۆ ئ���ەم هەوااڵنە
بە ناوونیشانی (هەندێك هەواڵی هەنووكەیی)
()62
یان (هەواڵەكان) ،تەرخانكرابوو.
دەرهێنان���ی هون���ەری :قەب���ارەی الپەڕەكانی
()11،5×17،5س���م ،ژم���ارەی الپەڕەكان���ی ل���ە
س���اڵی یەكەمی���دا ( )8الپ���ەڕە ب���وو ،ژمارەی
سااڵنەی الپەڕەكانیشی گەیشتە ( )102الپەڕە،
لە س���اڵی دووەمی���دا ژم���ارەی الپەڕەكانی بۆ
( )16الپ���ەرە زیاد كرد ،لە س���ااڵنی س���ێیەم و
چوارەم و پێنچەمیش���دا ،گەیشتە ( )20الپەڕە،
لە س���ااڵنی شەش���ەم و حەوتەمیشدا بووە بە
()63
( )24الپەڕە.
بەرگ���ی یەك���ەم :نەخش���ەی بەرگ���ی یەك���ەم،
بریتی بوو ،لە چوارچێوەیەكی بە گەاڵی گوڵ
نەخشێنراو ،لە ناوەڕاستیشدا بەالی سەرەوە،
وێنەی (پاكیزە ،كە یەس���وعی لە باوەش���دایە).
كێش���رابوو ،چەندی���ن تیش���كی نووری���ش
ل���ە وێنەك���ەوە دەردەچ���وو ،ل���ە ناوەڕاس���تی
بەرگەكەش���دا ناوی گۆڤارەكە نووسرابوو ،لە
خوارەوەشی گوتەی پاپا (الون)ی سێزدەهەم
(رادەگەینین باشترین هیوامان بە ئەلوردیەی
پیرۆز هەیە) تۆماركراوە ،لە گۆشەی راستیدا
ساڵی دەرچوونی گۆڤارەكە و لەالی چەپیشدا
رێكەوت���ی دەرچوون���ی گۆڤارەك���ە بە مانگ و
س���اڵ نووس���راوە .ئەم نەخش���ەیە لە سااڵنی
1905-1902دا ب���ەم جۆرەبوو ،لە ژمارەیەكی
س���اڵی1905دا ،ئ���ەم نەخش���ەیە گ���ۆڕدرا ب���ۆ

چەپك���ە گوڵێكی گەورە ،دان���ەی تەزبیحەكانی
ئەلوردیەی پێ شۆر ببووەوە ،لە ناوەڕاستیدا
وێن���ەی پاكیزە مریەم و منداڵەكەی (یەس���وع)
كێش���را ب���وو ،ل���ە گۆش���ەی راس���تیدا س���اڵی
گۆڤارەك���ە و ل���ە ژێری���دا ژمارەك���ەی و ل���ە
الی راس���تی ناوەڕاس���تی الپەڕەكە رێكەوتی
دەرچوون���ی تۆماركرابوو ،لە ژێریش���دا ناوی
(گۆڤارەكە) بە قەبارەیەكی گەورە كێشرا بوو.
ل���ەم ژمارەی���ەوە كورت���ەی بابەتەكانی لەالی
چەپی خوارەوەی گۆڤارەكە دەنووس���را .ئەم
()65
نەخشەیە تا دوا ژمارە بەردەوام بوو.
الپەڕەكانی ناوەوە :ئەستوونێك بابەتەكانی لە
خۆ گرتووە ،لە نێوانیاندا هێڵی ئاسۆیی درێژ،
یان نەخش���ێكی زەخرەفەی ئاسۆیی( .)66هەیە،
هەروەه���ا چەندین وێنەی كاری دەس���تیی بۆ
هەندێك لە بابەت���ەكان ،بەاڵم زۆر بەكەمی لە
ژمارەكانی بەراییدا( )67دانراون.
بەڕیوب���ەری نووس���ین :هەرچەن���دە ن���اوی
دەس���تەی نووس���ەران تۆمار نەك���راوە ،بەاڵم
ب���ە پێداچوونەوە ب���ە ژمارەكان���ی گۆڤارەكە،
ب���ە تایبەتی ژمارە()4ی س���اڵی ،1905بە دیار
دەكەوێت ك���ەوا (ئەلئەب دومن���ی دومینیكی)،
بەڕێوەب���ەری نووس���ین بووە ل���ەم گۆڤارەدا
كە بە هەوڵ و كۆشش���ی (ئاباء دۆمینیكان) و
()68
قوتابیانی لە عێراقدا ،دەرچووە.
تێبین���ی دەكرێ ،ك���ەوا گۆڤارەك���ە راگەیاندن
(ئیع���الن)ی بەكارهێن���اوە ،ئەم���ەش تەنی���ا بۆ
هەندێ���ك لە بۆنە ئایینیی���ەكان و چاالكییەكانی
رەبەنایەتی.
لە ژمارەی كۆتایی هەر ساڵێكیش���دا ،پێڕستی
بابەتەكانی باوكراونەتەوە ،لە میانی ساڵەكەدا،
تۆماركراوە.
نووس���ەرانی گۆڤارەك���ە :لە س���اڵی دووەمیدا،
گۆڤارەك���ە ناوی نووس���ەرانی باوكردۆتەوە،
لە دیارترینیان( :قەشە عەبدولئەحەد جرجری،
قەشە یوسف غەنیمە ،قەشە جبرائیل قریاقوس،
قەش���ە باس���یل بشوری س���ریانی ،ئەلئەب هیا
سنت ئەلدومنیكی ،ئەلموعەلیم سەلیم حەسون،
قەشە میخائیل موراد ،ئەدیب فەرەج لالكسیو)،
لەگ���ەڵ چەند بابەتێكی وەرگێ���ڕدراو لە الیەن
(ئەلئ���ەب كوربینی���ان ئەلكەرمەل���ی ئەلحافی و
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ئەلئەب منسابری ئەلدومنییكی).
دوا ژمارە:
دوا ژمارەی گۆڤارەكە ،هێندە جیاوازی لەگەڵ
ژمارەكانی پێش���وو نەبوو ،تەنیا راگەیاندنێك
(ئیعالنێك) نەبێ ،كە لە ناوەڕاستی الپەڕەكەیدا
باوكراوەت���ەوە ،ك���ە تێ���دا راگەێن���راوە ،كەوا
گۆڤارەك���ە ل���ە دەرچ���وون دەوەس���تێت ،بەم
شێوەیە:
بەداخێكی گرانەوە ،بە خوێنەرە بەڕێزەكانمان
رادەگەیەنی���ن ،ك���ەوا بەش���ێوەیەكی كات���ی
باوك���راوەی (ئەكلی���ل ئەل���ورود ب���ە زمان���ی
عەرەبی) دەوەستێنین ،سوپاسمان بۆ هەموو
ئەوانەی دەس���تی یارمەتییان بۆ درێژ كردین،
هیواخوازین كە بتوانین لەم نزیكانە بەشێوازێكی
()69
دیكە ئەم باوكراویە دەربهێنین)
بەم جۆرە (ئەكلیل ئەلورود) بە زمانی عەرەبی
وەستاو جارێكی دیكە دەرنەچووەوە.
ئەكلیل ئەلورود بە زمانی سریانی (:1907-1904
ئ���ەم چاپ���ە س���ریانییە ل���ە س���اڵی  1904/دا،
دەرچ���ووە ،وا مەزەن���دە دەك���رێ ،كەوا دوای
ئەوەی چاپە عەرەبییەكەی بە باشی باوبۆوە،
وا ب���ە باش زانرا بە س���ریانیش دەربچێت ،كە
زمان���ی كریس���تیانەكانەو ل���ە گەیاندنی پەیامە
ئایینییەكەیاندا بوونەتە ئامانج( )70ژمارە یەكی
لە مانگ���ی ئابی 1904/دا ،دەرچ���ووە ،تاوەكو
تەمووزی ،1908/مانگانە بەردەوام بووە.
ژم���ارە ی���ەك :بەمەبەس���تی ناس���اندنی چاپی
س���ریانی و پیرۆزكردن���ی دەرچوونەك���ەی،
ئ���ەم ژمارەی���ە ك���ە ( )16الپەڕە ،ب���ە پێوەری
(12×8س���م) بوو ،پەیامی نێردەی پەیامبەری
و مەترانی بەغدا (یوحن���ا درور ئەلكەرمەلی)،
كە بۆ بەرێوبەری چاپخانەی (ئەبا دۆمنیكانی
ل���ە موس���ڵ ن���ارد ب���وو ،باوكردۆت���ەوە ،كە
تێی���دا هاتب���وو( :ب���ە ت���ەواوی ویس���تمەوە و
ل���ە كان���گای دڵم���ەوە ،رێگەتان پێ���دەدەم ،ئەم
باوكراوەی���ە (ئەكلی���ل ئەل���ورود) ب���ە زمانی
كلدان���ی باوبكەن���ەوە ،هەروەه���ا پەرۆش���ییە
سوپاس���كراوەتان ،لە بواری گ���ەڕان بەدوای
ئ���ەم رێگایانەی ،ك���ە س���ولتانە ئەلوردیە(...دڵ
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و دەروون���ی پیرۆز) ب���ەرز رادەگرێت ،پیرۆز
بك���ەم ،رەنگە پاكی���زەی دووگی���ان بەبێ هیچ
خراپەكاریەك���ی ئاس���ایی ،رێز ل���ەم (ئەكلیلە)
بنێت و نیعمەتێكی گەورەی( )71پێ ببەخش���ێت،
لە كاتێكدا ئەم (ئەكلیلە) بە س���اڵی دەرچوونی
خۆشحاڵە.
دوای ئ���ەم پەیام���ەش ،نام���ەی (مار یوس���فی
دووەم) بەتریرك���ی كلدانیی���ەكان ل���ە باب���ل
باوكراونەت���ەوە ،پیرۆزبای���ی ل���ە دەرچوونی
ئ���ەم باوكراوەی���ە دەكات و سوپاس���ی (ئاباء
دۆمنیكی���ان) بۆ بایەخدانیان بە دەركردنی ئەم
گۆڤارە بە زمانی سریانی دەكات ،كە سوودی
بۆ هەموو ئەوانەی بەم زمانە دەدوێن .هەیە.
هەوەها چەندی���ن بابەتی هەمەچەش���ن وەك:
بنەم���ای ئەلوردی���ە ،نوێژی خوای���ی (رەبانی)،
راگەیاندنێك ل���ە بارەی دەرچوونی كتێبێك لە
دانانی (ش���ەموئیل جەمیل) ،لیس���تێك بەناوی
جەژن و بۆنە ئایینیی���ەكان لە میانی مانگێكدا،
لیس���تێك بە ناوی ئەو كتێبانەی لە چاپخانەی
دۆمنیكیان چاپكراون و نرخەكانیشیان لەسەر
بەرگی دواوە تۆماركراون(.)72
بایەخدانەكان���ی گۆڤارەك���ە -:بایەخدانی چاپی
سریانی هەروەك چاپەكەی عەرەبییە.
دەرهێنان���ی هونەری :بەدرێژای���ی دەرچوونی
پێوەری الپەڕەكانی جێگیربوو ،بە ( )16الپەڕە
( )8×12دەردەچوو ،ژم���ارەی الپەڕەكانی بۆ
م���اوەی س���اڵێك بە ش���ێوەی (زنجی���رە) بوو،
س���ااڵنی یەك���ەم و دووەم ب���ە زنجیرەیەك و
س���ااڵنی س���ێیەم و چوارەم ب���ە زنجیرەیەك،
درێژەیان هەبوو.
بەرگی یەكەم :نەخشەی بەرگی یەكەم ،لەگەڵ
بەرگ���ی یەكەم���ی چاپی عەرەبی دوای س���اڵی
چوارەمی 1905/پێك دەرچوون ،وێنەی هەمان
(ئەكلیل ،لەناوەڕەاس���تیدا ن���اوی گۆڤارەكە بە
خەتی (ئەستر نجیلی) ،لەجیاتی وێنەی (پاكیزە)
و لە گۆش���ەی راستدا س���اڵی دەرچوون و لە
الی چەپ���دا رێكەوتی دەرچوون ،لەالی چەپی
خوارەوەش ناوەرۆكی ژمارەكە دانراون.
هەروەه���ا نرخ���ی گۆڤارەك���ە ( )10قروش بۆ
هەر دانەیەك..
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بەپێ���ی دراوی عوس���مانی لەو س���ەردەمەدا)
( ،)73بە ش���ێوەیەكی ئەستوونی ،لە ناوەڕاستی
الی راس���تدا ..تاوەكو كۆتایی بەرگەكە ،تۆمار
كراب���وو ،ئ���ەم نەخش���ەیە گۆڕانی بەس���ەردا
نەهات ،لەگەڵ گۆڕانی رەنگی بەرگەكەی لەهەر
س���اڵێكدا .س���اڵی یەكەم :رەنگی سوور بەالی
پەمب���ەدا دەچوو .س���اڵی دووەم :س���ەوزێكی
كراوە .ساڵی س���ێیەم :زەردێكی كراوە .ساڵی
چوارەم :سەوزێكی كراوە.
الپەڕەكان���ی ن���اوەوە :دەرهێنان���ی الپەڕەكانی
ن���اوەوە ،ه���ەروەك چاپە عەرەبیی���ەكان بوو،
وێن���ەی كێش���راو ب���ۆ یەكەمج���ار ،ل���ە ژمارە
دوانییەك���ەی (كانوون���ی دووەم -ش���وبات)
()74
لەساڵی یەكەمیدا ،بەكارهێنرا.
نووس���ەرانی گۆڤارەك���ە :ل���ە دیارتری���ن
نووس���ەرانی گۆڤ���ار  :مەت���ران ئەدی ش���یر،
قەش���ە داود عیس���ا ،قەش���ە مەرقوس دكزرتا،
ئیلیا ئورهینا ،حنا فریو ،تێبینی ئەوە دەكرێت،
كەوا نووسەرانی چاپی س���ریانی كەم بوونە،
لەگەڵ دووبارەبوونەوەی (دوا ناو) لە سااڵنی
()1907-1906دا ،هەروەها گۆڤارەكە ،گوتاری
ب���ە زنجیرە باوكردۆتەوە ،ك���ە (كتێب) بوونە
و ل���ە الیەن ئەم نووس���ەرانەوە دانراون و بە
زنجیرە باوكراونەتەوە.
دوا ژم���ارە :ل���ە الپەڕەیەك���ی دوا ژم���ارەی
گۆڤارەك���ە ،ك���ە ل���ە مانگ���ی ئاب���ی  1908/دا
دەرچووە ،راگەیاندراوێك باوكراوەتەوە ،تێیدا
هاتووە( ،گۆڤاركە لە دەرچوون دەوەستێت بۆ
كاتێكێكی دیاریك���راو ،لەبەر چەند هۆیەك كە
(كات) بوارمان نادات ،ئاشكرای بكەین(.))75

ئەكلیل ئەلورودی فەڕەنسی ()1910-1906
ب���ە ب���ەراورد لەگ���ەڵ چاپەكانی دیك���ە ،چاپی
فەڕەنسی لە سااڵنی ()1910-1906دا زێدەتر
ب���ەردەوام بووە ،مانگان���ە دەرچووە ،ژمارەی
یەكەم���ی لە مانگی كانوونی دووەمی 1906/دا
دەرچووە( )60( .)76ژمارەی لێ باوكراوەتەوە،
بایەخدانەكەش���ی هەروەكو چاپەكانی پێشوو
وا ب���ووە ،ب���ەاڵم پانتایەكی باش���ی ب���ۆ بابەتە
تایبەتەكان بە بواری كولتوور و شارستانیەتی
عێ���راق تەرخانكردبوو ،چاپەكەش���ی چاپێكی
باش بوو ،هۆیەكانی دەرچوونی ئەم چاپەش،
لەسەر گوتاری ژمارە یەكی روونكراوەتەوە،
كە تێی���دا هات���ووە( :ئ���ەم گۆڤ���ارە ئایینییەی،
پێش���كەش خەڵك���ی دەكەین ،بەن���اوی (ئەكلیل
ئەلورود)ە ،ب���ۆ ئەوەیە ببێتە تەواوكەری دوو
باوكراوەكەی دیكە ،كە لەسەر هەمان شێواز
و پۆلیندان ،بۆمان بەدیار كەوت ،كەوا جێگەی
لەنێوانیان���دا دەبێت���ەوە ،ئەم دەستەخوش���كە.
زێ���دە گەنجە ،خۆی بەخۆی ه���ۆكاری بوونی
رووندەكات���ەوە ،هیوادارین ل���ە دەوروبەرێكی
دیك���ەدا هانبدرێن ،زۆرجار گوێبیس���تی ئەوە
دەبووین ،كەپێییان دەگوتین:
گۆڤارێكی فەڕەنس���ی باوبكەنەوە ،بۆ ئەوەی
ئ���ەم زانیارییانەی ل���ە قوتابخانەكاندا وەرمان
گرت���وو ،لەب���ارەی زمانەكەتان���دا .بپارێزی���ن،
هەروەه���ا ب���ۆ ئ���ەوەی ئ���اگاداری هەواڵ���ە
ئایینییەكان و هزرە الهوتی و فەلس���ەفییەكان
بین.

لە عەرەبییەوە :خالید بەكر ئەیوب
سەرچاوە و پەراوێزەكان:

 -1الدكتور عبدالعزيز نوار ،تاريخ العراق الحديث (القاهرة)/دار الكتاب العربي.)1968/
 -2مجموعة الباحثين ،المفصل في تاريخ العراق المعاصر /بغداد – بيت الحكمة/2002 ،من (ص .)20
 -3باقر ياسين ،تاريخ العنف الدموي في العراق /بيروت ،دار الكنوز االدبية1999/ص .255
 -4المصدر نفسة/ص .257-256
 -5الدكتور علي وتوت ،مصدر سابق ،ص.143
 -6جرجي���س فت���ح الله ،نظرات في القومية العربية مدا و جزرا حتى عام ،1970/تاريخا وتحليال ،ج ( ،1اربيل -دار
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آراس للطباعة والنشر  ،2004/ص  ،381للمزيد ،انظر :فيليب ايرلند ،العراق -دراسة في تطوره السياسي ،ترجمة:
جعفر الخياط( ،بيروت/دار الكشاف )1949/ص.173-172
 -7الدكتور عبدالعزيز نوار ،تاريخ العراق الحديث ،مصدر سابق/ص458
 -8س���ەرچاوەكان لە س���اڵی دامەزراندن���ی چاپخانەكە جی���اوازن ،هەندێكیان .ئاماژە بەوە دەكەن س���اڵی ،1858
دامەزراوە.
 -9م .عفاص /مصدر سابق /ص .95 ،84 ،60
 -10لە گوندی (كالیرینغا)ی ئەس���پانی لە دایك بووە ،لە س���اڵی  1196بووەتە قەشە ،ژیانی خۆی بۆ رێنماییەكانی
(ئینجیل) تەرخانكرد ،لە شاری (پولونیا)ی ئیتاڵی لە ( )6ی ئابی  ،1221/كۆچی دوایی كردووە ،بهنام صبابة /اآلباء
الدومنيكان في الموصل اخبارهم وخدماتهم (اربيل/مطبعة الحاج الهاشم )2006/ص 22المصدر نفسه /ص.29-22
 -11المصدر نفسة.
 -12لە ئاباءی فەڕەنس���ییەكانن سەدەیەك لە موسڵدا ژیاون ،لە ساڵی  ،1632یەكەم (دێر)یان لە موسڵ دامەزراند،
خزمەتی گەالنی ناوچەكەیان كردووە ،موس���ڵیان بە ناچاری س���اڵی 1725ز جێهێش���ت ،االب بهنام سوفي ،فهرست
مخطوطات اآلباء الدومنيكان (دهوك :منشورات المركز الثقافي االشوري )2005/ص.5
-13الدكتور جميل موسي النجار ،التعليم في العهد العثماني االخير( ،1918-1869/بغداد /دار الشؤون الثقافية2001 /
ص ،254للمزيد انظر :االب د.بهنام سوني /المصدر السابق/ص.5
 -14بهنام صبابة /المصدر السابق /ص .52 ،43 ،35
 -15الدكتور جميل موسى النجار/المصدر السابق ص.282-277
 -16هش���ام سوادي هاشم السوداني ،العالقات االمريكية العثمانية  1920-1908دراسة تاريخية ،اطروحة دكتوراة غير
منشورة مقدمة الي مجلس كلية التربية في جامعة الموصل ،2002 ،ص.34-26
 -17منير بكر التكريتي ،مصدر سابق ،ص .48
 -18محمد علي القوزي ،مصدر سابق ،ص .48
 -19منير بكر التكريتي ،مصدر سابق ،ص .48
 -20سهيل قاشا ،مطبعة االباء الدومنيكان بالموصل وتراثها الثقافي ،مصدر سابق ،ص.55
 -21المصدر السابق  ،ص.55
 -22سەرچاوەكان لە بارەی رێكەوتی دامەزراندنی چاپخانەكە كۆك نین ،د.يوسف صبي دەڵێت لە  1856 /دامەزراوە،
النشر المسيحي في العراق ،1980-1856 /مجلة بين النهرين (بغداد العدد  47/السنة الثانية عشر )1984 ،ص 140
 -23بهنام صابة-مصدر سابق – ص.8
 -24ناوچەكە بە (ئەلس���اعە) ناس���راو بوو ،چونكە تاوەرێكی س���ەعات لە ناوەڕاس���تیدا هەبوو ،كە لەالیەن ئاباء
دۆمنیكانەوە لە تەمووزی  ،1882/دامەزرابوو ،ئەم سەعاتەش لە الیەن شاژنی فەڕەنسا (ئوجینا)ی خێزانی ناپلیۆنی
س���ێیەم پێشكەش كراوە ،وەك رێزلێنانێك بۆ لەناوبردنی برسیەتی و نەخۆش���ی تیفۆ لە موسڵدا ،بهنام صبابە –
مصدرسابق156/ص.
 -25د .يوسف حبي ،النشر المسيحي في العراق ،مجلة بين النهرين (بغداد).
 -26السنة السابعة عشر  )1989 ،ص.32
 -27كيرلس بطراس دوڤال ( ،)1904-1839قەش���ەیەكی دۆمنیكی فەڕەنس���ییە و مامۆس���تای زمانی سریانی بووە لە
پەیمانگایەكی فەڕەنس���ی ،بەڕێوبردنی چاپخانەی دۆمینیكی گرتە ئەس���تۆ ،دواتریش بووە س���ەرۆكی قەشەكان لە
عێراقدا ،نزیكەی ( )40ساڵ لە موسڵدا ژیا ،لە ساڵی  1895/رووی لە (بەیرووت) كرد ،وەك پەیامبەرێك دەستنیشان
كرا ،لە س���اڵی 1904دا ،كۆچی دوایی كردو لە مەزارگەی( سەیدە لوبنان حەریسە نێردرا ،بهنام حبابە /مصدر سابق
/ص.66
 -28مەتران ئەوجین فنا لە گوندی (باقوبا) نزیك موسڵ لە ساڵی  1867/لە دایك بووە ،الهوت و رێزمانی سریانی
خوێندەوە ،وەك مامۆس���تایەكی ئەم بابەتە لە پەیمانگەی – مار یوحنا -لە سااڵنی  ،1902-1895دەستنیشان كرا،
لەبەر چاالكییە رۆش���نبیرییەكان ،چاودێریكردنی تائیفەی كلدانی لە (وان) پێس���پیرداوە ،لە  1902/بۆتە (مەتران)،
لە ()15ی ئاداری  ،1928تەرمەكەی لە رووباری دیجلەدا نزیك ش���ارۆچكەی (نەمرود) دۆزراوەتەوە .دانراوی بەنرخی
هەیە ،وەك (المروج النزهیة في اداب اللغة اآلرامیة) بە دوو بەرگ  ،1901/دووبارە لە ساڵی  ،1977/چاپكراوەتەوە،
هەروەها( ،قاموس دلیل الراغین فی لغة اآلرامیین) لە ساڵی  ،1900/لە موسڵ چاپكراوە ،دووبارە لە (بەیرووت) ساڵی
 1975/بەچاپ گەینراوە بە قاموسی (كلدانی – عەرەبی) ناسراوە ،یەكێكە لە مەرجەعیە زمانەوانییە دەوڵەمەندەكان،
جاندارك هوزايا ،رموز ثقافتنا (بغداد :من إصدارات اتحاد الطلبة والشبيية الكلدو آشوري  )2003ص .42
 -29بهنام عفاص ،مصدر سابق ،ص.18
 -30المصدر نفسه ،ص . 95 ،84 ،75 ،60
 -31روفائيل بطي ،تاريخ الطباعة ،مجلة لغة العرب (بغداد ،السنة( ،)5ج()1927 ،)9ص.529
 -32بهنام عفاص ،مصدر سابق ،ص.18
 -33يوسف حبي  ،النشر المسيحي في العراق  ،مجلة بين النهرين (بغداد ،العدد )68
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 -34مصدر سابق ،ص .34
 -35يوس���ف حبي  ،النشر المس���يحي في العراق  ،1980-1856مجلة بين النهرين (بغداد ،العدد  ،47مصدر سابق،
ص.139
 -36روفائي���ل بطرس ئەلمازجی ،لە دیاربەكر لە س���اڵی 1815دا لە دایكبووە ،ل���ە رەبەنایەتی ئەلعازری بووەتە
ئەندام ،س���امانێكی زۆری لە مامییەوە بۆ بەجێماوە ،بۆ پ���ڕۆژە خێرخوازییەكان و خزمەتگوزارییەكانی تائیفەكەی
تەرخان كردووە ،لەم بوارەدا پەیمانگەیەكی ئایینی و چاپخانەی كلدانی دامەزراندووە ،لە ساڵی 1866دا كۆچی دوایی
كردووە ،بطرس حداد ،المطبعة الكلدانية في الموصل ،مجلة بين النهرين (بغداد ،العددان  ،50-49السنة )1985 ،13
ص.44
 -37یوسف ئودو .لە خێزانێكی ئەلقۆشی رەسەنە ،هەر لە منداڵییەوە لە ساڵی  ،1814چووەتە دێر (رەبان هورمز).
بووەتە (كاهن) لە س���اڵی  ،1822/دواتر بووەتە قەش���ە لە موس���ڵ س���اڵی  ،1825/ئینجا بووەتە قەشەی ئامێدی،
پەیمانگەی مار ش���ەمعون س���ەفا)ی بەتریكی دامەزراندووە ،لە دامەزراندنی بنكەی چاپ و باڵوكردنەوەی كریستیانی
بەش���داربووە ،لە ()29ی ئاداری س���اڵی  1878كۆچی دوایی كردووە و لە دێری (سەیدە) لە ئەلقۆش نێژراوە .يوسف
حبي ،كنيسة المشرق الكلدانية -االشورية (بيروت :منشورات جامعة الروح القدس الكسليك..)2001 ،ص.73-70
 -38بطرس حداد ،مصدر سابق ،ص..44
 -39روفائي���ل بطي ،تاريخ الطباعة العراقية – المطبعة الكلدانية ،مجلة لغة العرب (بغداد ،الجزء  ،5الس���نة ،5
 ،1927ص.271
 -40بطرس حداد ،المصدر سابق ،ص .50 ،47 ،44
 -41وائل النحاس ،تاريخ الصحافة الموصلية ( 1958-1926رس���الة ماجس���تير غير منش���ورة ،جامعة بغداد -كلية
االعالم)1988 ،ص.8
 -42يش���ير االب بطرس حداد ال���ي اله قد يكون االب جبرائيل قرياقوس ،اذ كان في الموصل انذاك .مصدر س���ابق،
ص.49
 -43بطرس حداد ،المصدر السابق ،ص.50-49
 -44مێژوونووس و توێژەر و رۆژنامەنووس بووە ،لەس���اڵی  1886/دا لە موس���ڵ ل���ە دایك بووەو ،لە پەیمانگەی
كریس���تیانی خوێندوویەتی ،لە س���اڵی  1908/بۆتە(كاهن) و لە ساڵی  1954بۆتە (مەتران) لە موسڵ ،چەندین كتێبی
باڵوكردۆتەوە ،وەك لە مێژووی موسڵ) بە سێ بەش ،هەروەها گۆڤاری (ئەلنەجم)ی لە ساڵی 1928/دا .دەركردووە،
بۆ ماوەی ()15ساڵ.
 -45يوسف حبي ،النشر المسيحي في العراق ،اصدر مجلة بين النهرين (بغداد ،العدد  ،47ص.140
 -46یوس���ف ئیلیا یەعقوب ئال قلیتا ،كەس���ایەتییەكی ناسراوە ،لەنێوەندە رۆش���نبیری و ئەدەبییەكانی سریانی،
لە گوندی (مار یش���وع) لەنزیك س���نووری ئێران -توركیادا لە س���اڵی  ،1871/لەدایك بووە ،مامۆس���تا بووە لە
قوتابخانەی پرۆتس���تانتی ل���ە ئورمیا ،هاوكاربووە لە وەرگێڕانی چەندین كتێب بە (س���ورپی) ،قوتابخانەیەكی بۆ
خوێندنی زانس���تەكان و زمانی عەرەبی و سریانی و ئينگلیزی دامەزراندووە ،لە ()25شوباتی ساڵی 1952 /دا ،كۆچی
دوایی كردووە .جاندراك هوزایا -مصدر سابق /ص.10
 -47المنظمة االثورية الديموقراطية ،رجاالت االمة االشورية ،مصدر سابق ،ص.66
-48
 -49يوارش هيدو ،القس يوس���ف قليتا  ،1952-1871مجلة الكاتب الس���رياني (بغداد ،العدد  ،1عدد خاص)1986 ،
ص.48
 -50وائل النحاس ،مصدر سابق ،ص.12
 -51يوسف حبي  ،النشر المسيحي في العراق  ،مصدر سابق  ،ص.141
 -52بهنام حبابة ،مصدر سابق ،ص.66
 -53يرد اسم المجلة في بعض المصادر خطا مثل (اكاليل الورود) او (اكليل الورد) ،والصواب (اكليل الورود) .انظر:
ملح���ق ( )4ص���ورة لغالف العدد االول مجلة اكليل ال���ورود بالعربية .مجلة اكليل الورود ،االع���داد الكاملة لطبعاتها
الثالثة.
 -54عبدالرزاق الحسني ،مصدر سابق  ،ص.29
 -55مقابلة مع اكد مراد ،مصدر سابق.
 -56مقارنة اجرتها الباحثة بين اعداد مختلفة من المجلة بطبعتيها السريانية و العربية.
 -57العدد االول من المجلة بطبعاتها الثالث.
 -58چەند سەرچاوەیەك ،باسی چاپەكانی سریانی و فەڕەنسییەكان نەكردووە ،ساڵی وەستانی چاپی عەرەبییان لە
ساڵی  ،1909وەك وەستانی گۆڤارەكە داناوە ،لە كاتێكدا كە چاپە فەڕەنسیەكە تا ساڵی  ،1910/بەردەوام بووە.
لەم سەرچاوانە :عبدالرزاق الحسني ،مصدر سابق /ص ،29بهنام فضيل عفاص مصدر سابق /ص.18
 -59ورد سهوا كانون االول ،سنة المجلة تبدأ من كانون الثاني  ،و هذا يتضح من تاريخ صدور االعداد االول لسنواتها
الالحقة .
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 -60مجلة اكليل الورود (الموصل ،العدد االول  ،كانون الثاني  )1902 ،ص.3 ،2 ،1 ،
 -61مجلة اكليل الورود  ،المصدر نفسه ،ص .8 ،7 ،6
 -62انظر :ملحق ( ،)4صورة للصفحات  ،127-126من مجلة اكليل الورود ،حزيران.1907
 -63مجلة اكليل الورود ،االعداد الكاملة ،للسنوات.1909-1902
 -64انظر  :ملحق( ،)5صورة لغالف العدد االول من مجلة اكليل الورود -العربية.
 -65انظر :محق ( ،)6صورة للغالف االول للعدد االخير من مجلة اكليل الورود -العربية.
 -66انظر :ملحق( ،)7صورة للصفحات  ،28-27من العدد الثالث من مجلة اكليل الورود -العربية ،شباط.1903
 -67انظر ملحق رقم ( ،)8صورة للصفحات  ،19-18من العدد االول من مجلة اكليل الورود -العربية.
 -68هالل كبارا ،اكليل الورود اول اصدار ديني في تاريخ الصحافة المسيحية  ،مجلة نجم المشرق (بغداد ،العدد،32
السنة الثامنة)2002 ،4/ص .514
 -69مجلة اكليل الورود (الموصل ،العدد االخير ،كانون االول )1909ص.267
 -70هالل كبار ،اكليل الورود النس���خة الكلدانية  ،مجلة نجم المش���رق (بغداد ،العدد ،34السنة التاسعة )2003 ،2/
ص.238
 -71اكليل الورود بالسريانية (الموصل  ،العدد االول ،اب.)1904 ،
 -72اكليل الورود بالسريانية  ،المصدر السابق.
 -73هالل كبارا ،اكليل الورود النسخة الكلدانية ،مصدر سابق ،ص.239
 -74انظر :ملحق ( )9صورة لغالف العدد االول من مجلة اكليل الورود -السريانية ، ،اب .1904
 -75انظر :ملحق( )10صورة لصفحات داخلية من اكليل الورود السريانية ،عدد مزدوج كانون الثاني وشباط .1904
 -76هالل كبار ،اكليل الورود النسخة الكلدانية  ،مصدر سابق ،ص.245
 -77انظر :ملحق ()11صورة لغالف العدد االول من مجلة اكليل الورود الفرنسية ،كانون الثاني .1906
 -78هالل كبارا ،مجلة اكليل الورود النس���خة الفرنسية ،مجلة نجم المش���رق (بغداد ،العدد ،43السنة)2005 ،3/11
ص .375
 -79المصدر السابق  ،ص.376
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ئاوڕێك لە رۆژنامەی پێشكەوتن...

ئاوڕێك لە رۆژنامەی

()1922-1920

د .دلێر ئەحمەد

*

ئەم نووسینە بریتییە لە دەروازەی نامەی دكتۆراكەی د.دلێر ئەحمەد،
كە بە ناوونیش���انی (تەكنیك و ناوەڕۆكی رۆژنامەی پێشكەوتن -1920
)1921ە ،كە لە زانكۆی س���ەاڵحەددین ،بەش���ی ك���وردی وەرگرتووە.
«رۆژنامەنووس» وەك بابەتێكی كولتووری رۆژنامەنووسی ،بەباشی
زانی باڵوی بكاتەوە.

ناساندنی رۆژنامەی پێشكەوتن
 -1چۆنیەت���ی دەرچوون���ی :ئ���ەم رۆژنامەی���ە
هەفتەی جارێك لە شاری سلێمانی دەرچووە
و چ���وار الپەڕە ب���ووە ،بەاڵم لە ژم���ارە ()94
ت���ا ( )112بووە بە ش���ەش الپ���ەڕە و دواتر لە
ژم���ارە ( )110ت���ا كۆتای���ی بۆتەوە ب���ە چوار
الپ���ەڕە ،جگە لە ژمارەكان���ی ( ،)112 ،111كە
شەش الپەڕەن.
 -2سەرنووس���ەر و س���تافی ڕۆژنامەك���ە :لە
رۆژنامەكەدا هیچ ئاماژەیەك بە خاون ئیمتیاز

و سەرنووس���ەر و دەس���تەی نووس���ەران
نەك���راوە ،بەاڵم دەتوانی���ن بڵێین لەبەر ئەوەی
(س���ۆن) خۆی چاپخانەی هێناوەتە سلێمانی و
خۆی حاكمی شار بووە ،ئاساییە هەر خۆشی
خاوەن ئیمتیاز و سەرنووس���ەری رۆژنامەكە
بوو بێت.
رۆژنامەك���ە دەس���تەی نووس���ەرانێكی
دیاریكراویش���ی نیی���ە ،ئەوەن���دە نەبێ���ت ،ك���ە
نووسەران و رووناكبیرانی ئەوكاتەی شار بە
بەردەوامی لە رۆژنامەكەدا بابەتیان نووسیوە.
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ئ���ەوەی پەیوەندیش���ی ب���ە س���تافی دەرهێن���ان و پیتچنینی���ش
هەی���ە ،تەنی���ا لە هەواڵێك���دا ئاماژە بۆ ئەوە ك���راوە ،كە یەكێك
لە بەرپرس���انی رۆژنامەكە بە ن���اوی (عەبدولمەجید ئەفەندی)
ب���ۆ كڕین���ی پیت و پێداویس���تی چاپخانە دەچێت���ە بەغداد و لە
نزیكترین كاتدا دەگەڕێتەوە( .پێشكەوتن ،ژ)4 :86.
لە ژمارەكانی دواتریشدا چاومان بە شێوەیەكی نوێی پیت
دەكەوێت ،كە ناوونیشانەكانی پێنووسراوە و هەندێك جاریش
بابەتەكانیش���ی پێ نووس���راوە .هەر س���ەبارەت بە پیتچنان و
نەخشەس���ازانی رۆژنامەكە د.كەمال باسی (شێخ مەجید شێخ
ع���ارف و ئەدیب عەزیز و محەمەد زوهدی) دەكات( .ئەحمەد،
)154 :1985
بێگوم���ان ن���اوی یەكەمی���ان هەم���ان ئ���ەو
كەس���ەیە ،ك���ە ل���ە هەواڵەك���ەی پێش���كەوتندا
باسكراوە.
 -2پانتای���ی باوكردن���ەوەی :مەبەس���ت ئەو
پانتایی���ە جوگرافییەی���ە ،ك���ە رۆژنامەك���ەی
تیادا باوكراوەتەوە و بەدەس���ت خوێنەران
گەیش���تووە .ل���ەم روووەوە رۆژنامەك���ە
س���ەرباری ئ���ەوەی بایەخ���ی ب���ە هەواڵ���ی
ناوچەك���ە و جیه���ان داوە ،ب���ەاڵم لەگ���ەڵ
ئەوەش���دا وەك رۆژنامەیەك���ی ناوچەی���ی
 LOKALدەمێنێتەوە ،چونكە چوارچێوەی
باوكردن���ەوەی ل���ە ش���اری س���لێمانی و
دەوروبەری تێپەڕی نەكردووە.
 -3ل���ە رووی ناوەرۆك���ەوە :رۆژنامەكە
ناوەرۆكێك���ی گش���تی هەی���ە (ه���ەواڵ،
وت���ار ،ش���یعر ،چی���رۆك ،ژیاننامە..هتد)
باوكردۆتەوە و ئەم���ەش وای كردووە
وابەس���تە نەبێ���ت ب���ە هەڵبژاردەیەك���ی
خەڵكەوە.
 -4ئاڕاستە یان سیاسەتی رۆژنامەكە:
گەرچ���ی ل���ە گوێچك���ەی الی راس���تی
رۆژنامەك���ەدا نووس���راوە (هەم���وو ش���تێك ب���ۆ پێش���كەوتن
دەنووس���رێ) ك���ە ئەم���ە مان���ای وای���ە رۆژنامەكە ل���ە هەموو
بیروبۆچوونێ���ك و بابەتێ���ك باو دەكاتەوە ،ب���ەاڵم بەردەوام
سیاس���ەتی دەركردن���ی رۆژنامەكە دەردەكەوێ���ت ،بە تایبەتی
لەس���ەر وتارەكان���دا كاتێ���ك باس���ی چاكەكان���ی ئینگلی���ز و
دەس���تكەوتەكانی دەكات و لەوێوە ئامانجە پڕوپاگەندەییەكەی
رۆژنامەكە دەردەكەوێت.
 -5ق���ەوارەی دابەش���كردن و سیاس���ەتی نووس���ین :دەتوانین
رۆژنامەكە بە رۆژنامەیەكی میللی ناو ببەین ،چونكە نرخەكەی
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هەرزان بووە ،بە جۆرێكیش تیایدا نووسراوە،
كە خەڵكی ئاست مامناوەند لە بابەتەكان بگات
و ئ���ەو بابەتان���ەی تیای���دا باوكراوەت���ەوە بۆ
خەڵكی ئەوكاتی شار گرنگ بووە.
 -6ق���ەوارەی رۆژنامەكە كاتێك چوار الپەڕە
بووە33 :سم درێژی × 21سم پانی.
كاتێكیش بووە بە شەش الپەڕە ،قەوارەكەی
بووە بە32 :سم درێژی ×20سم پانی (سامی،
)8 :1998
مێجەرسۆن و ئامانج لەدەركردنی رۆژنامەی
پێشكەوتن
ئینگلیز وەك هێزێك��ی زەبەالح��ی ب��راوەی
دوای جەنگی یەكەمی جیهانیی باش دركی بەوە
كردبوو ،ك�ە ئەو واڵتانەی داگیری كردوون و
پێشتر لەژێر دەستی عوس���مانییەكاندا بوون،
پێویس���تیان بە دەزگایەكی پڕوپاگەندە ه�ەی�ە،
تاكو دەسەاڵتی خۆیان الی خەڵكی جوان بكەن
و ك��ار ل��ە خ��ەڵك بك���ەن و ب��ە الی خ���ۆیان��دا
رایانك��ێش���ن« .ئینگلیز ب�����ۆ روونكردن��ەوەی
پڕوپاگندەی سیاس���ی ل���ە رۆژی داگیركردنی
بەس���ڕەوە لە 21ی تش���رینی دووەمی 1914
دەس���تی بەس���ەر ه���ەر چ���وار چاپخانەك�ەی
شارەكەدا گرت و بۆ مەبەستی باوكراوەكانی
خۆی بەكاری هێنان» (میس���ری،)29 :2004 ،
(ك��ەوات���ە ئامانج ل��ە دەركردن���ی رۆژنامەكان
ل��ە س���ەردەمی ئینگلی���زدا پ��ڕوپاگ��ەندە ب��ووە
بۆ خۆی .لێرەدا جێی خۆی��ەتی پێناسەی��ەك���ی
پڕوپاگەن����دە بكەی���ن «پڕوپاگەن���دە بریتیی���ە
ل���ە چاالكییەك���ی وتەیی ی���ان كردەی���ی ،چاپ
كرابێ���ت یان بوترێ ،مەبەس���تی خەڵەتاندن و
چەواش���ە ك��ردن و هاندان بێت ب��ە م��ەبەستی
ك��ارتێك��ردن ل��ە رای ب�ەرامبەر و راكێشانیان
بەرەو ئ���ەو ئاراس���تەیەی كە دەویس���ترێت»
(طعمة)215 :1984 ،
پڕوپاگ���ن���دەی
ئ��اراس���تەكان��ی
ئینگلیزەك��انی���ش ل�����ە ب��ەراوردی دەس���ەاڵتی
عوس���مانییەكان و ئینگلی���زەكان ،ئ��اراس���تەی
ئایینی ،ئاراس���تەی نەتەوەیی (زمان و ئەدەب)
خ���ۆی دەبینێت���ەوە .ئەم س���ێ ئاراس���تەیە بە
ئاش���ك��را ل��ەس���ەر الپەڕەك��ان���ی رۆژن�ام���ەی

پێش���كەوتن و رۆژنامەكانی (بەسڕا تایمس و
بەغداد تایمس ..هتد) ،خۆیان دەنوێنن.
رۆژنامەی پێشكەوتن وەك رۆژنامەیەكی
ئاراس���تە ك���راو ل���ە الی���ەن ئینگلیزەكان���ەوە،
دەركردن���ی ل���ە الی�����ەن ش���ارەزاترین
ئ��ەفس���ەری ئینگلیزەكان�����ەوە ب����ووە ،ك�����ە
ئەوی���ش (مێج��ەرس���ۆن)ە ،ئ������ەم ئ��ەفس���ەرە
ش���ارەزاییەك�ی زۆری ل���ە كوردس���تان و
زمان���ی ك���وردی و ژیان���ی ك���ورددا هەبووە،
ه��ەربۆی���ە «ئینگلی���زەكان راس���تەوخۆ دوای
داگیركردنی بەغدا دەس���تیان ك���رد بە ناردنی
چەند ئ��ەفس���ەرێكی ش���ارەزا و لێهات���وو ب��ۆ
ك��وردس���تان ب��ە تایبەتی ئەوانەی پێش���تر لە
پێش جەنگدا ل��ە كوردستاندا ژیابوون ،ئەمەش
ب�����ە مەبەس���تی دروس���تكردنی پ��ەیوەن�����دی
راستەوخۆ ل��ەگەڵ ك��ورددا و ب��ە شێوەیەك��ی
تایبەتیت��ر ل��ەگ��ەڵ سەرۆك هۆزەكان��دا وەك��و
س���ەرەت��ایەك بۆ داگیرك��ردنی ئ��ەو ناوچانە،
ج��ا (س���ۆن) ی�ەكێك بوو لەو ئەفسەرانەی ،كە
پێش���تر چەند جارێك س���ەردانی كوردستانی
كردبوو» (ئەحمەد.)186 : 1985 ،
(مێج���ر س���ۆن) كوردییەكی باش���ی زانیوە
و زۆر ب���اش ل���ە سروش���تی كۆمەڵی كوردی
تێگەیش���تووە ،چونك���ە پێش���تر ل���ە بەرگ���ی
بازرگانێك���دا ل���ە كوردس���تاندا ژیانی بەس���ەر
بردووە.
ب��ەم ش���ێوەی��ە (س���ۆن) ل��ە دوای ئ��ەوەی
ب���وو ب���ە حاكم���ی سیاس���ی س���لێمانی ،ئیت���ر
هەموو هەوڵ و تەقەالی خ�ۆی خس���تەكار بۆ
راكێش���انی ك���ورد بە الی ئینگلی���زدا و بۆ ئەم
مەبەستەش چاپخان��ەیەك��ی هێنای��ە سلێمان��ی
و ب���ۆ ی��ەك�����ەم جار لە مێژووی ئەو ش���ارەدا
رۆژنامەیەكی ب��ە ناوی (پێشك�ەوتن) دەرك��رد
و دەیویس���ت ل��ەم رێگای��ەوە سەرنجی ك��ورد
ب��ۆ الی ئینگلیز راكێشێت.
ئ��ەوەب���وو «س���ۆن ب���ۆ رواڵ���ەت و
پڕوپاگن��دەك���ردن ب��ۆ خۆی و عەدالەتی خۆی
و مەبەس���تی ب��ەریتانیا ب��ەرامب��ەر ب��ە كورد.
ب�����ۆ ئەوەش لەوان���ەی بگەیەنن ،ك���ە پەیمانی
ئاش���تییان م���ۆر ك��ردب���وو ،ب�����ۆ ئ���ەوەی ل��ە
عوس���بەتولئومەم بگەیەن���ن ،ك���ە كوردیش لە
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میزۆپۆتامیادا وەكو ن��ەت��ەوەیەك مافی خۆی
دراوەتێ .ب��ۆ ئ��ەو مەبەستە (مێجەرسۆن) بە
پەلە چاپخانەیەكی نیوداش���ی هێنا و دەس���تی
ك���رد ب���ە دەركردنی رۆژنامەی پێش���كەوتن»
(هاوار.)324 : 1999 ،
ئەڵبەتە تەرخانكردنی (سۆن) بۆ حاكمیەتی
سلێمانی و دەركردنی رۆژنامەیەك لەو شارەدا
مان���ای ئەوە دەگەیەنێت ،كە ئ���ەو ناوچەیە بە
الی ئینگلیزەكان���ەوە زۆر مەبەس���ت ب���ووە و
ویستویانە بەهەر شێوەیەك بێت ،خەڵكەكەی
بە الی خۆیاندا راكێشن ،چونكە «بارودۆخی
ئ���ەو ناوچەیە ل���ە دوای راپەڕینەكەی (ش���ێخ
مەحم���وود) ،ئینگلیزەكان دەیانویس���ت ئارامی
بكەنەوە و رای گشتی دانیشتوانەكەی بە الی
خۆیدا راكێش���ێت و زەمینەی بەس���تنەوەی لە
رووی سیاسی و ئابووری ،بەڕێوەبەرایەتییەوە
بە بەغ���دای پایتەختی عێراقەوە خۆش بكات»
(ئەمین.)54 :2002 ،
بەم ج���ۆرە رۆژنامەی پێش���كەوتن یەكەم
ژمارەی ل���ە ()1920/4/29دا ب���ە چوار الپەڕە
باوكرای���ەوە ،ك���ە چ���او ب���ە الپەڕەكانی ئەم
رۆژنامەیەدا دەخش���ێنین ،بە چەند شێوەیەك
خ���ۆی دەنوێنێت» لە الیەك راس���تەوخۆ لەو
س���ەروتار و وتاران���ەدا دەردەك���ەون ،ك���ە لە
رۆژنامەكەدا نووسراون و بە ئاشكرا ستایشی
ئینگلیز دەكات ،بۆ نموونە:
لە س���ەروتاری ژمارە ()1دا ب���ە ناوی (لە
هەم���وو ماكینەی���ەك باش���تر ماكین���ەی چاپە)
ستایش���ی ئینگلیزەكان دەكات ،ب���ەوەی كە لە
سایەی حكومەتی ئینگلیزەوە كورد گەیشتووە
بەوەی ك���ە دەیەوێ���ت و حكوم���ەت یارمەتی
ك���ورد دەدات بۆ ئەوەی بەرەو پێش بڕوات و
هێند زیادەڕۆیی دەكات ،كە گوایە دەتوانین لە
سایەی ئینگلیزەوە بە باڵ بفڕن:
«ئێم���ە بەوەی ك���ە ئەمان ویس���ت ئەمڕۆ
پێی گەیش���تین خ���وا لەم حكوم���ەت و حاكمە
بەزیادكا» .
یان:
«ئەنجا ئێمەش وەختمانە ،كە هەنگاوی زل
بهاوێن ،چونكە لە پانایی پێش���كەوتندا زۆر لە
دواوەین حكومەت ئەم���ڕۆ وامان باڵ دەگرێ
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كە بتوانین بە باڵیش بفڕین» (پێشكەوتن ،ژ1.
.)1:
«ئێس���تا حكومەت بۆ ئێمە مەكتەبی داناوە
بۆ ئاواكردنی ش���ارەكەمان زۆر زۆر خەریك
دەبێ» (پێشكەوتن ،ژ.)2: 3-
(دەب���ێ زۆر پ���ێ خۆش بین ك���ە دەوڵەتی
فەخیم���ەی بەریتانی���ا ب���ە كوردس���تانی ئێم���ە
ئیمتی���ازی داوە نووس���ین و خوێندن���ەوە و
موعامەالتی رەسمیمان بە زبانی خۆمان بێ»
(پێشكەوتن ،ژ.)1: 10.
ئەمان���ە و چەندی���ن نموون���ەی تری���ش كە
بە ئاش���كرا دەیەوێت كورد ب���ە الی ئینگلیزدا
راكێشن و سیاسەتەكەی جوان بكەن.
شێوەیەكی تری پڕوپاگندە لە رۆژنامەكەدا
ش���ێوازی نوكت���ە و گاڵت���ە پێكردن���ە ب���ە
دوژمنان���ی ئینگلی���ز وەك (ت���ورك و ئەڵمان و
بەلش���ەفیكییەكان) ،ئەمەش لەو وتە كورتانەدا
دەردەكەوێت كە بە ناوی (قس���ەی پڕوپووچ)
ی���ان (قلی و بلی) .لەم جۆرە پڕوپاگندەیەدا بە
گاڵتەجاڕییەوە باس���ی نەیارانی ئینگلیز كراوە
و تانەیان ئاراستەكراوە ،وەك:
«ئەڵمان دەس���تی كردۆتەوە بەش���ەڕ ��� بە
كچێنی هیچی پێ نەكرا ئەمجا بە بێوەژنی».
«س���ەركردەی بەلش���ەویك هاتۆتە وێڵدەر
��� بەك���ۆالری فێربن چووین دیم���ان هەردوو
گوێی لەق بوو».
«بەلش���ەویك هاتۆتە پاالنیا ��� قسەی قۆڕ
خۆ بە توركی پااڵن كۆپانە».
«ژن���ێ دە مێ���ردی هەی���ە – بە ش���ەرعی
بەلەشەویك وایە».
«مس���تەفا كەم���ال ك���ەر دەرچ���وو – ل���ە
كەرەكانی ئێمەش كەرتر» (پێش���كەوتن ،ژ:1.
.)3
پروپاگندەك���ردن ل���ە پێش���كەوتندا الیەنی
بەراوردیش دەگرێت���ەوە ،واتە بەراوردكردنی
پیشاندانی توانای ئینگلیز لەو گۆڕانكارییانەی
كە كردوونی لەو واڵتانەی كە داگیری كردوون
وەك هیندستان و ئەمریكا ،بۆ نموونە:
«هندس���تان لە هەموو میللەتێ وەحش���یتر
ب���وون هی���چ حكومەت���ێ نەیتوان���ی ئیدارەیان
ب���كات ،بەعزێ حكوم���ەت چ���ووە ناویان ،كە
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ئیدارەیان بكەن پێیان نەكرا و بە پەلە بچڕكی
خۆیان نەجاتدا ،دیسان حكومەتی موعەزەمەی
ئینگلترە بە عیلم و سنعەت و مەعریفەتی خۆی
هندستانیان لە حاڵی وەحشیەتی هێنایانە حاڵی
مەدەنی» (پێشكەوتن ،ژ.)2 :12.
لەهەمان ژمارەدا لە وتارێكدا بە ناوونیشانی
(بۆچی دواكەوتوین) ل���ە پەرەگرافێكدا ئاماژە
ب���ەوە دەكات ،ك���ە ئەمەری���كا پێ���ش ئ���ەوەی
ئینگلی���ز بچێت���ە ناوی وەحش���ی ب���وون و بە
سایەی ئینگلیزەوە ژیانی شارستانی فێربوون
«وەخت���ێ حكومەتی ئینگلترا ب���ەو جێگایانەدا
باوبووەوە ئەو وەحش���یە سوورانەی قەنەدا
و ئەمری���كا ئەگ���ەر یەكێ لەم روو س���پییانەی
ئەورووپ���ای بەردەس���ت بكەوتای���ە ،وەكو گا
لرفی ئەهێنا و وەكو حەلوا قوتی ئەدا .ئەوەندە
وەحشی و هیچ نەدیو بوون تەزبیحی ئێسقان
و القە بارگیریان ئەكردە ملیان ،ئەم حكومەتە
هێ���واش هێ���واش لەگەڵی���ان خەری���ك ب���وو»
(پێشكەوتن ،ژ)2 :12
لەمەوە دەردەكەوێت ،كە رۆژنامەكە چەند
لە هەوڵی ئەوەدا بووە سەرنجی كورد بۆ الی
بەریتانیا راكێش���ێت و وای پێنیشان بدات ،كە
كورد دەتوانێت لە سایەی دەسەاڵت و زانستی
ئینگلی���زەوە لە قاوغی دواكەوتویی بێتە دەرێ
و وەكو واڵتانی هیند و ئەمریكا پێش���بكەوێت
و بە مافەكانی خۆی بگات.
پڕوپاگندەكردن لە شێوەی دیكەشدا خۆی
دەبینێتەوە ،كە ئەویش الیەنی زمانە:
لە دووتوێی الپەڕەكانی پێشكەوتندا چەندین
وتار لەس���ەر زمانی كوردی بەرچاودەكەون،
ئەو وتارانە باس لە گەشەپێدانی زمانی كوردی
و بێ ئاست نەبوونی زمانی كوردی دەكەن .لە
الیەكی دیكەش���ەوە رۆژنامەكە هەوڵی ئەوەی
دەدا ب���رەو ب���ە زم���ان و نووس���ینی ك���وردی
بدات و ئەو پێش���بڕكێیەی كە (مێجەرسۆن) لە
ژمارە()27دا بانگەش���ەی بۆ دەكات بۆ باشتر
نووسینی كوردی بەڵگەی ئەوەیە و خەاڵتیشی
بۆ داناوە.
ل���ە ژم���ارە()30دا ئاماژە بەوە ك���راوە ،كە
( )11نووس���ین بۆ پێش���كەوتن نێردراوە و لە
ناو ئەوانەدا سێیانیان باشترینیان بووە و ئەو

سێ بابەتە پلەی یەكەم و دووەم و سێیەمیان
وەرگرتووە و باوكراونەت���ەوە .بابەتەكانیش
ئ���ەوەی پل���ەی یەكەم���ی بەدەس���ت هێن���اوە،
ش���یعرێكی (شێخ نووری)یە ،بە ناوی (جووت
و گا ش���تێكی چاك���ە)( ،زەكی س���ائیب)یش بە
پەخشانی (بۆ چڕوك) پلەی دووەم و (محەمەد
جەمیل) بە چیرۆك���ی (رۆژەوەبوونێك) پلەی
سێیەمی بەدەستهێناوە.
ئەم بای���ەخ پێدانەی رۆژنامەكە بە زمان و
ئەدەب هاندەرێكی بەرچاو بوو بۆ كۆبوونەوەی
چەندین شاعیر و نووسەری ئەودەمی شاری
س���لێمانی ل���ە دەوری رۆژنامەكە و بەرهەمی
ش���یعر و پەخش���ان و بۆچوونەكانی���ان ب���او
دەكردەوە .كەواتە بە ش���ێوەیەك لە شێوەكان
ل���ەم رێگایەوە رۆژنامەك���ە توانیویەتی كار لە
نووس���ەران ب���كات و ب���ەرەو الی رۆژنامەكە
بێ���ن «رۆژنامەك���ە هەوڵ���ی دا پش���تگیری
خەڵك بەدەس���ت بهێنێ ،لەو پێناوەش���دا چینی
رۆشنبیرانی لە خۆی نزیك خستەوە ،ئەوانەی
بەدەنگی���ەوە هات���ن ب���ۆ كارك���ردن ل���ە پێن���او
باوكردن���ەوەی خوێن���دن و ئەنجامدان���ی ئەو
كارانەی لە بەرژەوەندی گشتیدان و هەوڵێكن
ب���ۆ بەرەوپێش���بردن و بووژان���ەوەی زمان و
رۆشنبیری كوردی» (عومەر)84 :2001 ،
بۆیە دەبینین رۆش���نبیران و نووس���ەرانی
س���لێمانی ب���ە نووس���ینەكانیان الپەڕەكان���ی
رۆژنامەكەی���ان دەوڵەمەند كرد ،بەاڵم نەك بە
پیاهەڵدان���ی ئینگلیز ،بەڵكو ب���ە باوكردنەوەی
ش���یعر بە هەم���وو مەبەس���تەكانییەوە و وتار
لەسەر زمان و الیەنی كۆمەاڵیەتی .لە الیەكی
دیكەش���ەوە رۆژنامەك���ە ب���ۆ پڕوپاگندەكردن
ب���ۆ خۆی بایەخێك���ی تایبەتی دا ب���ە مێژووی
ك���ورد ،ئەویش ب���ە وەرگێڕانی ش���ەڕەفنامەی
ش���ەرەفخانی بەدلیس���ی و باوكردنەوەی بە
زنجی���رە لە رۆژنامەكەدا ،ك���ە ئەمە بۆ یەكەم
جار لە باوكراوەیەكی وادا كتێبێكی مێژوویی
وا گرن���گ بە دیدی خوێن���ەری ئەوكاتی كورد
ئاش���نا بكرێت ،ی���ان وەرگێڕانی (گەش���تەكەی
ریچ) بۆ كوردستان .هەموو ئەمانە لە پێناوی
زیاتر راكێش���انی خەڵك بوو تاكو وا لە خەڵك
بگەیەنن ،كە ئینگلیز بایەخ بە هەموو الیەنەكانی
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كورد دەدات.
الیەنێك���ی دیكەی پڕوپاگن���دەی رۆژنامەی
پێش���كەوتن و مێجەرس���ۆن خ���ۆی لە پرس���ە
ئایینییەكان���دا دەبینێت���ەوە ،چونكە ئەوان باش
دەیانزانی كورد زۆر بە باشی ئایینی ئیسالمی
وەرگرتووە و بەهاكانی ئیسالم الیان پیرۆزە،
بۆیە لەم الیەنەوە ش���تێكی وای���ان نەكردووە،
ك���ە خەڵك���ی هەس���تی ئایینیی���ان ل���ە دژی
ئینگلی���ز بورووژێ���ت ،ئەم سیاسەتەش���یان لە
رۆژنامەكانی دیكەی عێراقدا پەیڕەو كردووە.
ل���ە ژمارە ()1ی رۆژنامەكەوە ئەم سیاس���ەتە
پەی���ڕەو كراوە هەر ل���ەو ژمارەیەدا ئاماژە بە
چاككردن���ەوەی (خانەق���ای مەوالن���ا خالی���دی
نەقشبەندی) دەكات ،كە حكومەت بە هاوكاری
خەڵكان���ی دیكە چاكی كردۆتەوە و ئەوە بەبیر
خەڵك دێنێتەوە كە لە س���ەردەمی توركەكاندا
گەرچی ئەوان موسوڵمانیش بوون ،بەاڵم هیچ
گرنگییەكی���ان بە ش���وێنە پی���رۆزەكان نەداوە،
كەچ���ی ئینگلی���ز وێڕای ئەوەی كە مەس���یحین
رێ���زی پیرۆزییەكان���ی موس���وڵمانان دەگرن
«خانەق���ا لەوەخت���ی تورك���ەكان كراب���وو ب���ە
جێگای نەخۆش لەبەر ئەمە چاودێری نەدەكرا
حەم���وی بەس���ەر ی���ەكا ڕوخابوو ،ئەمس���اڵ
خەریك���ی چاكردنەوەی���ن .حكومەتیش بۆ ئەم
ئیش���ە چاكە یاریەدەدا .هەچ ئی���ش و كارێكی
گرانی���ان بێت���ە ڕێ بۆی���ان س���ووك دەكات».
(پێشكەوتن ،ژ)4 :1.
خاڵێك���ی گرن���گ ل���ەم ت���ەوەرەدا ،ك���ە ل���ە
ژمارەكان���ی ()38 ،31 ،25دا دەردەكەوێ���ت،
ئەویش باسكردنی (سۆن)ە لە چەند پرسێكی
ئایینی وەك (قومار ،غوسل دەركردن ،تەاڵق)،
كە ئەم پرس���انە وەك سێ پرسیار ئاراستەی
زانایانی ئایینی شاری سلێمانی كردۆتەوە .بۆ
نموونە ،لە ژمارە ()25دا مێجەرسۆن دیاردەی
قومار لە چایخانەكانی شاردا دەخاتە بەردەم
مەال و زانایانی ئایینی شارەوە ،لەم پرسەشیدا
پش���ت ب���ە چەن���د ئایەتێك���ی قورئان���ی پیرۆز
دەبەس���تێت .سۆن لەم باس���ەیدا بە تەواوەتی
دەیەوێت ئەوە پیشانی كورد و مەالكان بدات،
ك���ە چەند ئاگای لە قورئ���ان و فەرموودەكانی
پێغەمب���ەرە (د.خ)« .دوو رۆژ لەمەوب���ەر ب���ە
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ئوتومبیل رابووردم .تەماشام كرد دوو كەس
دانیشتون ئەسكیل یاری دەكەن چای چیەكەم
بان���گ كرد وتم ئەمە چی دەكەن؟ وتی ئەفندم
ئەمە قومار نیە لەسەر دو پیاڵە چای وادەكەن
لەك���ن خۆی وای دەزانی ك���ە جوابێكی چاكی
داومەوە ،بەاڵم من قسەیەكی كەم هەیە ،دەڵێم
ئ���ەم یاریانە لەس���ەر پ���ارە یا چ���ای بێ یاخو
لەس���ەر هچ شتیكی تر بێت قومارە فەرقێكیان
ل���ە نێوان���دا نیە ل���ە قورئانی مجی���ددا بێژراوە
[یسألونك عن الخمر والمیسر( .]....پێشكەوتن،
ژ.)2 :25.
لە ژمارە ()30دا مێجەرس���ۆن لە هەواڵێكدا
لەس���ەر س���ێ تەوەر ی���اری دەكات و خەڵكی
ب���ۆ الی الیەن���ی تەندروس���تی و ئایین���ی و
كۆمەاڵیەتی رادەكێش���ێت ،كاتێك هەواڵی ئەوە
باودەكاتەوە ،كە (ش���وێنی لەش فرۆشەكان)
دادەخات ،ئەم دیاردەیەی كە بەالی كوردەوە
دیاردەیەكی دزێوە و نادروس���تە و لە رووی
ئایین���ی و كۆمەاڵیەتییەوە بێزراوە .داخس���تنی
ئەم ش���وێنە مێجەرسۆن دەیكات بە چاكەیەك
بۆخ���ۆی «حاك���م الی ب���اش نەب���وو ك���ە ل���ە
كوردستاندا بە تایبەتی لە سلێمانیدا جێگایەكی
وا ببێ كە لە ش���ارانی تریش بڵێن وا سلێمانی
و كوردس���تانیش وەك ئێمە جێگای ئەوانە بە
تایبەتی دانراوە»
ل���ە رووی تەندروس���تییەوە خراپ���ی ئ���ەم
كارانە بەم جۆرە خراوەتە روو «تا ئێس���تاكە
ب���ێ رووەكان جێگایەك���ی تایبەتی���ان هەب���وو
لەب���ەر ئەمەبوو كە لە هەم���وو رووەوە دیارە
نەخوش���ی چەپەڵ و ناش���رین زیاتر لەم كردە
بێ جێیەوە باو دەبێتەوە»
ل���ە رووی ئایینیش���ەوە ئ���اوا رای خ���ۆی
دەردەبڕێ���ت «ئەوانەی كە لە رێگای خراپەوە
دەڕۆن بیرێك���ی ئ���ەو دنیا و ئاگ���ری جەهەنم
و رق���ی خ���وا ئەبێ بكەنەوە .ئەم پێنج ش���ەش
رۆژی دنیایە بە پیسی و چەپەڵی رانەبوێرێت
و ن���او نەزڕێ���ت .ئەم لەش���ە پاك و باش���ە بە
هیچ و پوچ بە خۆڕایی بەو نەخۆشییە خراپانە
لەناو نەبرێت چاكە»( .پێشكەوتن ،ژ )1: 30
ئێس���تا پرس���یار ئەوەیە ،ئایا مێجەرس���ۆن
لە رێی ئەم رۆژنامەی���ەوە ئامانجەكەی خۆی
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پێكاوە؟ ئایا توانی بەو كارانەی بە تەواوەتی س���ەرنجی كورد
بە الی ئینگلیزدا راكێشێت؟
لەگ���ەڵ بوون���ی ئەو رای���ەی ،ك���ە دەچێتە خان���ەی تیۆری
بایەلۆجی-میكانیك���ی لە پەیامی راگەیاندن���دا ،كە دەڵێت «هیچ
كارێ���ك نیی���ە كاردانەوەیەك���ی هەنووكەی���ی و راس���تەوخۆی
ب���ەدوادا نەی���ەت ،لەبەر ئەوە هی���چ پەیامێك���ی راگەیاندن نییە،
گ���ەر وەاڵمدانەوەیەكی دیاریكراو ل���ە الی جەماوەری وەرگر
نەورووژێت» (الدروبي)55: 2006 ،
ب���ەاڵم ئایا ئ���ەو كاردانەوەیەی رۆژنامەی
پێش���كەوتن ل���ە خەڵك���ی ك���رد ،چ���ۆن ب���وو؟
رۆژنامەكە بۆ خەڵك بوو بە شێوەیەكی گشتی
ل���ە هەمان كاتیش���دا دەروازەیەكی باش���یش
بوو بۆ توێژی نووسەران و شاعیران ،تاكو
بابەتەكان���ی خۆیان تیایدا باوبكەنەوە .بۆیە
دەبینی���ن ژمارەیەكی دیاری نووس���ەران و
ش���اعیرانی ئەو كاتی ش���اری س���لێمانی لە
دەوری رۆژنامەكە كۆبوونەوە و نووسین
و هۆنراوەكانی���ان باودەك���ردەوە ،ب���ەاڵم
نووس���ین و هۆنراوەكانی���ان ل���ە خزمەتی
سیاس���ەتی ئینگلی���ز و پێداهەڵ���دان نەبوو
ب���ە ئینگلی���ز ،بەڵك���و هەموو رۆش���نبیران
ل���ە هەوڵ���ی ئەوەدابوون ،ك���ە رۆژنامەكە
ببێت���ە بڵندگۆیەك بۆ هۆش���یاركردنەوەی
كورد لەو ب���ارە نالەبارەی ك���ە تیایدایە،
ناوەرۆك���ی ش���یعرەكان و وت���ارەكان
ئ���ەو راس���تیە دەردەخ���ەن «ژمارەكانی
پێشكەوتن ژمارەیەكی باشی لە شاعیر
و نووسەر و الوانی موتەنەوری لەخۆی
كۆكردەوە ،ئەوانەی ئەو خزمەتەیان بۆ مەبەستی بەرپاكردنی
بزووتنەوەیەك���ی رووناكبی���ری ل���ە س���لێمانی و ناوچەكەدا بە
باش���ی دەزانی و تەنیا پەرۆشی زانس���ت و رۆشنبیری بوون
و وەك بیری سیاس���ی لەگ���ەڵ تورك و سیاس���ەتی ئینگلیزدا
نەبوون»( .میسری)31 : 2004 ،
كەواتە رۆژنامەكە توانی كار لە خەڵك بكات ،بەاڵم نەك بەو
ش���ێوەیەی كە مێجەرسۆن دەیویس���ت ،بەڵكو بە ئاراستەیەكی
دیك���ەدا ،كە ئەوی���ش ئاراس���تەیەكی نەتەوەیی ب���وو .د.كەمال
مەزهەر دەڵێت «مێجەرس���ۆن نە بە رۆژنامەی پێش���كەوتن و
ن���ە ب���ە هیچ كارێك���ی تری نەیتوان���ی گەلی ك���ورد فریو بدات،
نیش���تمانپەروەرانی كوردس���تان س���ەریان ب���ۆ ئینگلیز ش���ۆڕ
نەكرد و س���ووربوون لەس���ەر ئەوەی داگیرك���ەر ناچار بكەن
رێگەبدات شێخی پێشەوا لە هەندەران لە دورگەی ئەندامانەوە

مەلیكی كوردستان
(شێ
خ مەحموودی حەفید)
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بگەڕێنێتەوە خاكی نیشتمان»( .ئەحمەد)155 :1978 ،
بەاڵم نابێت ئەوەش لەبیر بكەین ،كە مێجەرس���ۆن لە رێی
هێنانی چاپخانە بۆ شاری سلێمانی و دەركردنی یەكەم رۆژنامە
بە هەر مەبەس���تێك بووبێت خاڵێكی گرنگە و نابێت هەروەكو
الیەنە پڕوپاگندەییەكەی وەری بگرین ،چونكە پێش (پێشكەوتن)
لە شاری سلێمانیدا ئەزموونی رۆژنامەگەری نەبووە ،لە دوای
ئەم رۆژنامەیەوە رۆژنامەی دیكە پەیدابوو ،كە لەسەر هەمان
شێوەی رۆژنامەی پێشكەوتن بوو ،لە الیەكی دیكەشەوە چاو
بە الپەڕەكانی رۆژنامەكەدا دەخش���ێنین ،زۆر دەنگوباسی ئەو
و ناوچەك���ە و جیهان���ی ل���ە
سەردەمەی كوردستان
خۆی���دا كۆكردۆت���ەوە و بۆ
خۆی وەكو سەرچاوەیەكی
مێژوویی بە نرخ دەمێنێتەوە
«پێش���كەوتن س���ەرباری
ئ���ەوەی تۆمارێك���ی گرنگی
ئ���ەو
رووداوەكان���ی
سەردەمەی كوردستان و
عێراقە ،ئەتوانین بڵێین ئەم
رۆژنامەیە بوو ،كە بەردی
بناغ���ەی قوتابخان���ەی
سلێمانی لە رۆژنامەوانی
كوردی���دا دان���ا» (ئەمین،
.)129 : 2002
ناوی رۆژنامەكە
لەگەڵ ئامادەكاری بۆ دەركردنی هەر رۆژنامەیەك ،بیریش
ل���ە دانان���ی ناوێكی گونج���او دەكرێتەوە ،كە ل���ەالی خوێنەر و
خەڵكیەوە پێی بناس���رێتەوە و ببێت بە بەش���ێك لە كەسایەتی
رۆژنامەك���ە( ،ناوی رۆژنامە موڵكی یاس���ایی ئ���ەو رۆژنامەیە
و نابێ���ت دووبارەی ناوێكی تر بێت ،لەهەمان كاتیش���دا دەبێت
س���ادە و روون بێ���ت و گوزارش���ت ل���ە مەبەس���ت و ئامانجی
رۆژنامەكە بكات» (صالح.)2004:194 ،
ل���ە هەڵبژاردنی ناو بۆ رۆژنام���ە ،دەبێت رەچاوی هەردوو
الیەنی بینین و بیس���تنی خوێنەر بكرێ���ت و تا دەكرێت كورت
و س���ادەبێت باشترە ،تاكو الی خوێنەر بە ئاسانی وەربگیرێت
و س���ەرنجی راكێش���ێت «هەڵبژاردنی ناوی ه���ەر چاپكراوێك
دەبێت خاوەنی چەند تایبەتمەندییەك بێت ،لەوانەش :ئاس���انی
گوزارش���تكردن لە ناوەرۆك ،كە ئاماژەیەكی دیاریكراوی الی
خوێنەر هەیە كە بۆی ئاراس���تە ك���راوە ،هەروەها جۆری ئەو
فۆنتەش كە ناوەكەی پێ نووسراوە» (متولی.)18 : 2006 ،

78

ژمارە  25پاییزی 2011

ئاوڕێك لە رۆژنامەی پێشكەوتن...

گ���ەر چاوێك ب���ە رۆژنامەگ���ەری كوردیدا
بخشێنین ،تا رۆژنامەی پێشكەوتن و دواتریش
تێبینی ناوەكانی هەریەك لەو رۆژنامانە بكەین،
دەبینین دوورن لە كرۆكی راگەیاندنیەوە.
ناوەكانی (كوردستان ،رۆژی كورد ،كورد
تەع���اوەن و تەرەق���ی غەزەتەس���ی ،یەكب���ون،
بانگ���ی ك���ورد ،ژین) ب���ۆ خۆی���ان ئاماژەیەكی
س���ۆزی نیش���تمانی و نەتەوەییان پێوە دیارە
و گوزارش���تێكی قۆناغ���ی رۆژنامەكەی���ە.
رۆش���نبیرانی ك���ورد ل���ە رێ���ی ناوەكانی ئەو
رۆژنامانەوە گوزارش���تیان ل���ە هیوا و دەنگی
كورد كردووە و لە رووی دوژمندا وەستاون،
وات���ە بە پلەی یەكەم ناوی رۆژنامەی كوردی
لەو قۆناغەدا (پێش پێشكەوتن) زیاتر الیەنێكی
شۆڕشگێڕی و نیشتمانی پێوە دیار بووە.
لەس���اڵی ()1918ەوە رووبەڕووی ناوێكی
ت���ازە دەبین���ەوە ل���ە رۆژنامەگ���ەری كوردیدا
ئەوی���ش دەركردن���ی رۆژنامەی (تێگەیش���تنی
راستی)یە لە بەغدا لە الیەن ئینگلیزەكانەوە .ئەم
ناوە دوورە لە هەموو كرۆكێكی شۆڕشگێڕی
و كوردایەتی ،لێرە ئینگلیزەكان دەیانویست لە
رێی ئەم رۆژنامەیەوە پڕوپاگندەكانی خۆیان
باوبكەنەوە و بەحیسابی خۆیان راستییەكان
بگەیەننە خەڵكی .هەرچەندە لە ژمارەی یەكەمی
رۆژنامەكەدا ئەوە خراوەتە روو ،كە ئاراستەی
رۆژنامەك���ە لە پێن���اوی خزمەتكردن���ی گەلی
كورددا دەبێت« ،تێگەیش���تنی راستی خزمەتی
ی���ەك ب���وون و سەربەس���تی و س���ەركەوتنی
ك���وردان ئەكا .ئەمڕۆ هەم���وو ئەقوامی عالەم
خەریكی بەجێهێنانی ئ���ەم ئومێدە موبارەكەن
و لەپاش كۆشش���ێكی پیاوانەیی پێی گەیشتن.
ه���ەر فكرێ كە ب���ە تەرازووی عیل���م و عەقڵ
نەپێورابێ عەرزی ناكەین ،هەر ئیش���ێ كە بە
تاقیكردنەوە چ���اك دەرنەچووبێ كردنی رەوا
نابینین» (تێگەشتنی راستی ،ژ.)1: 1.
كاتێ���ك ناوی تێگەیش���تنی راس���تی بۆ ئەم
رۆژنامەیە دانراوە مەبەستێكی تیادا هەبووە،
چونك���ە «لە رۆژنامەك���ەدا هەندێكجار وتاری
ك���ورت ی���ان هەواڵ���ی ك���ورت لەژێ���ر ن���اوی
تێگەیشتنی راستی باودەكرایەوە هەموویشی
بریت���ی ب���وو ل���ە قس���ەكردن لەس���ەر چاكە و

سەركەوتنی ئینگلیز»( .ئەمین.)38: 2006 ،
چاوخش���اندنێكیش ب���ە ژمارەكان���ی
رۆژنامەك���ەدا ئ���ەو راس���تیە دەردەخ���ات ،كە
رۆژنامەیەكی ئاراس���تەكراو بووە بۆ خس���تنە
رووی سیاسەتەكانی ئینگلیز.
دوای ئ���ەوەی (مێجەرس���ۆن) چاپخان���ەی
هێنای���ە س���لێمانی بۆ یەكەم ج���ار لە مێژووی
ئەو ش���ارەدا رۆژنامەیەك���ی دەركرد بە ناوی
(پێشكەوتن) لەسەر ناوونیشانی ئەم رۆژنامەیە
ناوی (سلێمانی) دەبینرێت ،ئەمە وای كردووە
رای وا هەبێ���ت ،ك���ە بڵێ���ت (رۆژنامەكە ناوی
(پێش���كەوتنی س���لێمانی) بوو بێت)( .الحسنی،
)15 :1975
رای واش هەیە كە پێی وایە (رۆژنامەكە بە
تەنیا ناوی پێشكەوتن بووبێت و بوونی ناوی
س���لێمانی ئاماژەیە بۆ ئەوەی كە لە س���لێمانی
دەردەچێت)( .حسێن.)201 :2001،
ئێم���ەش هەم���ان رام���ان هەیە س���ەبارەت
ب���ەوەی ك���ە رۆژنامەك���ە ناوی (پێش���كەوتن)
بووبێت و ناوی سلێمانی تەنیا ئاماژەیەكە بۆ
شوێنی دەرچوونی.
(مێجەر سۆن) لە خۆوە نەبوو كە ئەم ناوەی
بۆ ئەو رۆژنامەیە هەڵبژارد ،هەڵبژاردنی ناوی
(پێش���كەوتن) بۆ رۆژنامەكە چەند ئاماژەیەك
لە خۆ دەگرێت .پێش هەموو ش���ت سەرباری
ئەوەی ناوەكە ئاس���انە و بە زوویی لە زەینی
خوێنەردا چەسپ دەبێت ،وشەی (پێشكەوتن)
ئاماژەی بەرەو پێش���چوون و گەش���ەكردن و
گۆڕان و چاكسازی دەدات ،ئەمەش بە ئاشكرا
ل���ە بابەتەكان���ی رۆژنامەك���ەدا دەردەكەوێت.
س���ەروتارەكانی ژمارەكان���ی س���ەرتایی
رۆژنامەكە بە زۆری باس لە بەرەوپێشچوون
دەكەن لەسەرجەم بوارەكانی ژیاندا (ئابووری،
پیشەس���ازی ،كۆمەاڵیەت���ی ،خوێن���دن) ب���ە
واتایەكی دیكە رۆژنامەكە ویستویەتی گۆڕان
لەن���او كۆمەڵی ئەوكاتی س���لێمانیدا دروس���ت
بكات و لەو تەوەرانەدا وتاری باوكردۆتەوە
تەنانەت شاعیرانیش بە دەركردنی رۆژنامەكە
خۆش���حاڵی خۆی���ان دەربڕی���وە و وای���ان
ڕوانیوەت���ە رۆژنامەكە ك���ە هۆكارێك بێت بۆ
هاندانی خەڵك بۆ گۆڕانكاری.
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لەپێش���كەوتندا چەند وتار هەیە ،كە ئاماژە
ب���ۆ پێش���كەوتن و هاندانی خەڵ���ك دەدەن كە
دەس���تبەرداری نەریتە كۆنەكان ببن و بەرەو
پێش ب���ڕۆن .بۆ نموونە ،لە وتارێكدا لەس���ەر
(خوێندن) نووسەری وتارەكە دەیەوێت خەڵك
هانب���دات ب���ەوەی ك���ە خوێندن ل���ە حوجرەدا
بەس���ەرچووە و ئیت���ر ئ���ەم ج���ۆرە خوێندن���ە
لەم جۆرە ش���وێنانە نابنە هۆی پێش���كەوتن و
گەش���ەكردنی كۆم���ەڵ ،بۆی���ە داوا دەكات كە
بای���ەخ بە خوێندن���ی قوتابخانە بدرێت ،چونكە
پێش���كەوتنی كۆم���ەڵ لەس���ایەی قوتابخانەوە
دەبێت:
«ه���ەر ل���ە س���ایەی مەكتەبەوەی���ە ،كە لە
ئەورووپ���ادا ب���ە ئوتومبی���ل و ش���ەمندەفەر و
ئەسپی ئاسنین و ئەربانە و كۆالرە و پاپۆر و
پاپۆری ژیر ئ���اوی دنیا دەگەڕێن كەچی ئێمە
هەر بەش���وێن كلكی كەرەوەین» (پێشكەوتن،
ژ.)2 : 3.
لەمەوە بۆمان دەردەكەوێت ،كە هەر پێش
دەس���ت بەكاربوون���ی رۆژنامەك���ە درك بەو
بارودۆخ���ە دواكەوتووەی بواری زانس���تی و
كۆمەاڵیەتی ك���راوە بۆی���ە رۆژنامەكە هەوڵی
ئ���ەوەی داوە بڵندگۆی���ەك بێ���ت ب���ۆ زیات���ر
رۆش���نبیركردنی خەڵك���ی و كاركردنە س���ەر
خەڵك بۆ بەرەو پێشچوون.
ل���ە بروس���كەیەكدا (عەل���ی كەم���ال) ب���ۆ
رۆژنامەك���ەی ن���اردووە ،وەك رۆش���نبیرێكی
ئەو س���ەردەمەی ش���ار زۆر ب���ە روونی ئەوە
دەردەكەوێ���ت ،ك���ە ئاواتەخ���وازی ئەوەی���ە
رۆژنامەكە ببێتە مایەی پێش���كەوتنی كورد لە
رووی زم���ان و مەعریف���ە و كۆمەاڵیەتییەوە:
«بە دەرچوونی تۆ كە بۆ خەڵقی كوردس���تان
نیش���انەی س���ەعادەت و پێش���كەوتنە زۆر
خۆش���حاڵ ب���ووم و ب���ە خوێندن���ەوەی چاوم
روون بۆوە ئومێد وایە لەمەو پاش بە واسگهی
تۆوە كە س���ەبەبی باوبوونەوەی مەعریفەت
و ژیان���ی میللەتی لە درۆ و دەلەس���ە بكەوین.
وە ئ���ەو ك���ردەوە خراپانە كە بووم���ان بینێین
بەتاقەوە تاكو بار سووك بین و پێشكەوین»
(پێشكەوتن ،ژ.)1 : 3.
لە ژمارە ( )12وتارێك هەیە بە ناوونیشانی
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(عقل و صنعت بەبی ماموستا نابی) ناوەرۆكی
وتارەكە پێش���كەوتنی هەر واڵتێك بۆ عەقڵ و
پیشەس���ازی دەگەڕێنێت���ەوە و هان���ی خەڵكی
دەدات تاكو روو لە خوێندنی هاوچەرخ بكەن
و بە خوێندنی حوجرە و دیوانەكانی سەعدی
و حافز و قس���ەی س���ادەی م���ەالكان كۆمەڵ
پێش ناكەوێت.
هەر لەس���ەر ئ���ەم بابەتە ل���ە رۆژنامەكەدا
چەند وتاری دیكە بەرچاو دەكەوێت ،كە هانی
خەڵكی دەدات بۆ بەرەو پێشچوون لە بوارەكانی
كشتوكاڵ و بازرگانی و پیشەسازییەوە وەك
وت���اری (فن زراع���ت) ،كە تیای���دا هاتووە «با
هەم���وو تێبكۆش���ین ،ه���ەوڵ بدەی���ن خەریكی
ئەم پیش���ە باشە بین ئەگەر خۆشمان خەریك
نەبین یاری���دەدەر بین بۆ ئەوان���ەی خەریكن،
چونكە حەس���انەوە و پێش���كوتن و بەركەوتن
هەر لەمەدا ئەدوزرێتەوە» (پێش���كەوتن ،ژ51.
.)3 :
الی ش���اعیرانیش دەرچوون���ی رۆژنامەی
پێشكەوتن چرایەكی رۆشنكەرەوەیە و بوونی
رۆژنامەی���ەك دەبێت���ە مای���ەی باوبوونەوەی
زانس���ت و مەعریفەت و نەمان���ی جەهالەت و
دروس���تبوونی گۆڕان لەناو كۆمەڵ���دا .ئەمانە
بە روونی لە پارچە ش���یعرێكی (شێخ نووری)
دا دەردەكەوێ���ت ،كە دەرچوون���ی رۆژنامەكە
بەالی���ەوە موژدەی���ەك ب���ووە و بەرگوێ���ی
كەوتووە:
«ئەم مژدە خۆشە خەو بو یا گوێم زڕایەوە
یا راستە پەردەی گربه هەڵدرایەوە»
رووناكبیرێك���ی وەك ش���ێخ ن���ووری نەك
هەر چاوەڕێی ئەوە دەكات ،كە ئەم رۆژنامەیە
ناوەك���ەی خۆی ون ن���ەكات ،بەڵكو دڵنیاش���ە
ل���ەوەی رۆژنامەك���ە چەن���د ئامانجێ���ك بەدی
دەهێنێت:
 -1كوژانەوەی چرای نەزانی.
 -2گەشەپێدانی مەعریفە.
 -3پەیدابوون���ی چاپخان���ە دەس���تكەوتێكی
گەورەی���ە ل���ە رێی���ەوە زانس���ت و ئ���ەدەب
دەبووژێتەوە:
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«لەو ساوە من كە هاتنی توم بیستوە دەڵێم
ئ����ۆخ����ەی ش���وك���ر چ����راغ����ی ج���ەه���ال���ت ك����وژای����ەوە
ت������ۆی ب���اع���س���ی س���ع���ادت���ی ك�������ردە ف���ەق���ی���رەك���ان
دەرگ���������ای م���ەع���ری���ف���ەت ب����ەدس����ت ت����ۆ ك����رای����ەوە
وات���ێ���م���ەگ���ەن ك���ە م��گ��ب��ع��ه ب���ێ ق�����ەدر و قیمەتە
ك���ارێ���زی ع��ی��ل��م و م��ەع��ری��ف��ەت��ی پ���ێ ژی���ای���ەوە»
ش���ێخ ن���ووری دەركەوتنی چاپخانە و رۆژنامە لە ش���اری
س���لێمانیدا ب���ە هەلێكی گ���ەورە دەزانێ و ئام���ۆژگاری خەڵكی
دەكات ب���ۆ تێكۆش���ان و هەوڵ���دان ب���ۆ ب���ەرەو پێش���چوون و
وازهێنان لە قسەی زل و خۆ بەزل زانین:
میعادی س���ەعیە فورصەتە س���ا وخت���ی صنعەتە
فیش���ال و ت���ڕ زل���ی بەس���ە ئیت���ر بڕای���ەوە
با دەس���ت بكەین بە صنعەت و تەحصیلی معرفت
ب���ازو بكین���ە پیش���ەوە بەش���مان نەمای���ەوە»
(پێشكەوتن ،ژ)1 : 10.
بەم جۆرە هەڵبژاردنی ناوی (پێشكەوتن)
ب���ۆ رۆژنامەك���ە روون دەبێتەوە و هەر لە
رێ���ی ناوەكەیەوە دەیەوێت پێش���كەوتنێك
لەناو كۆمەڵی ئەوكاتی سلێمانیدا دروست
بكات و هیوای گۆڕان و پێشكەوتن لە الی
خەڵكی دروست بكات.
پێوەرە رۆژنامەییەكانی رۆژنامەی پێشكەوتن
بۆ ئ���ەوەی ه���ەر باوكراوەیەك پێی
بوترێت رۆژنامە ،پێویس���ت دەكات چەند
پێوەرێك لەو باوكراوەیەدا هەبێت ،تاكو
وەك رۆژنامەی���ەك مامەڵ���ەی لەگەڵ���دا
بكرێت.
لێكۆڵ���ەری ئەڵمان���ی (ئۆتۆگروت) لە س���اڵی
شێ
خ نووری شێخ ساڵح
( )1938و مێژوونووس���ی رۆژنامەگەری���ی ئەمریكی (ئەدوین
ئیمی���ری) چەن���د مەرجێكیان ب���ۆ الیەنی رۆژنامەی���ی رۆژنامە
دان���اوە ،كە دەبێ���ت لەه���ەر رۆژنامەیەكدا بوون���ی هەبێت ،كە
ئەمانەن:
« -1دەرچوونی هەفتەیەك تێنەپەڕێت.
 -2بە ئامێری چاپ چاپكرابێت.
 -3ب���ۆ هەم���وو ك���ەس بێت نەك ب���ۆ چەند كەس���ێكی دیاری
كراو.
 -4ناوەرۆكەك���ەی هەمەڕەن���گ بێ���ت و هەموو ئ���ەو بابەتانە
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بگرێتەوە ،كە بەالی خەڵكەوە گرنگن.
 -5ب���اس لە مەس���ەلەكانی س���ەردەمی خۆی
بكات.
 -6سەقامگیر بێت( ».الغامدي ،انترنیت)
ل���ە روانگەی ئەم چەند خاڵەوە گەر س���ەیری
رۆژنامەی پێش���كەوتن بكەی���ن ،بۆمان روون
دەبێتەوە ئەو پێوەرانەی تیادا رەچاوكراوە:
 دەرچوونی رۆژنامەكە هەفتانە بووە. -2چاپ كراوە.
 -3رۆژنامەكە ئاراستەی هەموو خەڵك كراوە
و بۆ كەسانێكی دیاری كراو نەبووە.
 -4ناوەرۆك���ی هەمەڕەنگ���ە (ه���ەواڵ ،وت���ار،
چیرۆك ،اعالن ..هتد)
 -5بابەتەكانی هی سەردەمی خۆیەتی.
 -6خوێندەوارێك���ی س���ادەش دەتوانێ���ت
بیخوێنێتەوە.
 -7لە ماوەی تەمەنی خۆیدا سەقامگیربووە.
س���ەرباری ئەمانەش گەر سەیری پێكهاتە
نەخشەس���ازییە جێگیرەكان���ی الپەڕەی یەكەم
بكەین (الفیتە و دروشم و هەردوو گوێچكە و
گەردن) بە تەواوەتی پێوەرە رۆژنامەییەكانی
رۆژنامەی بەسەردا جێگیر دەبێت.
ئەركە رۆژنامەییەكانی رۆژنامەی پێشكەوتن
ئەركە رۆژنامەوانییەكانی هەر رۆژنامەیەك
خۆی لەم خااڵنەدا دەبینێتەوە:
«-1باوكردنەوەی هەواڵ.
 -2وش���یاركردنەوە و رۆش���نبیركردن و
كاركردنە سەر رای گشتی.
 -3جاڕدان.
 -4كات بەسەربردن.
 -5س���ەرچاوەیەك بۆ مێ���ژوو»( .زید:2006 ،
)56-41
لە روانگ���ەی ئەو چەند خاڵ���ەوە دەتوانین
بڵێی���ن ،ك���ە رۆژنام���ەی پێش���كەوتن ئەرك���ە
رۆژنامەوانییەكانی خۆی بە جێگەیاندووە بەم
جۆرە:
 -1باوكردن���ەوەی ه���ەواڵ :رۆژنام���ەی
پێشكەوتن زۆرترین بڕی هەواڵی ناوخۆیی و
دەرەوەی تی���ادا باوكراوەتەوە ،لەم رووەوە
رۆژنامەكە تۆمارێكی گرنگی هەواڵەكانی ئەو
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سەردەمەیە.
 -2هۆكارێك بۆ وش���یاركردنەوە :رۆژنامەكە
گەرچی ئاراس���تەكراو بووە ،ب���ەاڵم لە هەوڵی
ئەوەشدا بووە خەڵكی لە خەوی دواكەوتوویی
بێ���دار بكات���ەوە و بەش���ێكی زۆری وتارەكان
ب���ۆ بەرەنگاربوون���ەوەی نەخوێن���دەواری و
دواكەوتووی���ی كۆمەاڵیەت���ی و هەوڵ���دان ب���ۆ
پێشكەوتن تەرخان كراوە.
 -3ج���اڕدان -ری���كالم :رۆژنامەك���ە دركی بە
گرنگی ئەم سەرچاوە داراییە گرنگە كردووە،
بۆیە گەرچی جاڕدانە بازرگانییەكان ژمارەیان
كەم���ە ،ب���ەاڵم باوكردن���ەوەی و دیاریكردنی
نرخەك���ەی و ش���وێنی باوكردنەوەی بەڵگەی
زانینی بایەخی جاڕدانە.
 -4كات بەس���ەربردن :ئ���ەم ئەرك���ەش
بەت���ەواوی بەجێ گەیەن���راوە ،باوكردنەوەی
چیرۆك���ی خۆماڵ���ی وەرگێڕدارو و ش���یعر و
بابەت���ی گاڵتەوگ���ەپ رۆژنامەكەی لە وش���كی
دوورخس���تۆتەوە و خوێن���ەر بەخوێندنەوەی
ئەو بابەتانە كاتێكی خۆش بەس���ەر دەبات ،بە
تایبەتی لەگەڵ چیرۆكە وەرگێڕدراوەكاندا.
 -5س���ەرچاوەیەكە ب���ۆ مێ���ژوو :رۆژنام���ەی
پێش���كەوتن بەح���ەق س���ەرچاوەیەكی گرنگی
مێژوویی���ە ،چونك���ە زۆرب���ەی رووداوەكان���ی
ئەوس���ەردەمی تیادا تۆمار كراوە (بارودۆخی
عێراق و كوردستان ،پەیماننامەكان ،كۆنفرانسە
نێودەوڵەتییەكان...هتد).
زمانی رۆژنامەكە
هەمیشە ئەو زمانەی كە لە بواری نووسینی
رۆژنامەوانی���دا ب���ەكار دەهێنرێ���ت ،زمانێك���ی
ئاس���ان و رەوانە ،زمانێكە دوورە لە ئاڵۆزی.
ئ���ەو زمانەی لەم ب���وارەدا بەكاردێت «بەوەدا
دەناس���رێتەوە كە هەوڵی بەكارهێنانی بڕگەی
ك���ورت و وش���ەی ئاس���ان و بەكارنەهێنان���ی
زاراوە نام���ۆ دەدات ،لە هەم���ان كاتدا هەوڵی
ئ���ەوە دەدات ك���ە زۆر رۆنەچێتە ن���او زمانی
خەڵكیی���ەوە (اللغ���ة العامیة)»( .ج���واد: 1998،
)10
كەوات���ە زمانی بەكارهاتوو ل���ە رۆژنامەدا
زمانێكی ناوەندە لە نێوان زمانی س���تاندەر و
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زمانی قس���ەكردنی خەڵكی���دا .هەرلێرەدا ئەوە
دەردەكەوێ���ت ك���ە تێگەیش���تنی خوێن���ەر لەو
زمان���ە كارێكی پێویس���تە چونك���ە «هونەری
رۆژنامەنووس���ی بریتیی���ە ل���ە زاڵ ب���وون
بەس���ەر ئەو كۆس���پانەی كە رێگرن لەبەردەم
تێگەیش���تنی خوێن���ەر و ئاس���انی خوێندنەوە،
بۆیە هەر وش���ەیەك یان كۆمەڵە وشەیەك لە
ناو رس���تەیەكدا بەكاردێت وا دەخوازرێت ،كە
زۆربەی خوێنەران لێی تێبگەن و بە جوانیش
بخرێن���ە روو كە ئەمەیان پەیوەندی بە الیەنی
دەرهێنانەوە هەیە» (همام.)22 : 1998،
س���ەبارەت بەو زمانەی ك���ە لە رۆژنامەی
پێش���كەوتندا ب���ەكار هێن���راوە ل���ە نووس���ینی
بابەتەكانی���دا (وت���ارەكان ،هەواڵەكان ،ش���یعر،
چیرۆكەكان ،جاڕدانەكان) بە گش���تی زمانێكی
ئاس���ان و نزیكە لە زمان���ی خەڵكی ،لە هەمان
كاتدا زمانەكە هێشتا لەژێر سێبەری زمانەكانی
دیكەدای���ە و زۆر لە نووس���ینەكان خاڵیی نین
ل���ە وش���ەی عەرەبی و فارس���ی و توركی .بۆ
نموون���ە ،جاڕدان���ی دام���ودەزگا حكومییەكان،
ك���ە دەیانخوێنین���ەوە ب���ە ش���ێوەیەكی فراوان
تێبینی بەكارهێنانی وشەی عەرەبی دەكەین و
تێكەڵییەك���ی زۆری زمانی كوردی و عەرەبی
پێوە دیارە ،وەك لە جاڕدانەكانی (پۆلیسخانە
ژ ،118.دادگا ژ ،69.شارەوانی ژ)85.ی بەشی
س���ێیەم  -تەوەرەی س���ێیەمدا دی���ارە ئەمە لە
كاتێكدا زمانی ریكالمەكان كوردییەكی رەوان
و بێ گرێیە.
(مێجرس���ۆن) زۆر هەوڵی ئەوەی داوە كە
بە ك���وردی پەتی بنووس���رێت و ب���ۆ ئەمەش
ل���ە ئاگادارییەكدا خەاڵتی بۆ باش���ترین س���ێ
نووسین داناوە ،تەنانەت نووسینەكانی خۆی
كوردییەك���ی پەتی���ن ،چ لە وتارەكان���دا ،یان لە
جاڕدانەكان���ی حاكمی سیاس���یدا هەوڵی داوە
ب���ە كوردییەكی پەتی دوور لە زمانی عەرەبی
بنووسێت ،بۆیە زۆر جار دەبینین وشەی زۆر
كوردی رەسەن بەكار دەهێنێت وەك (دووەم
كەڕەت زانان كرا).
لە الیەك���ی دیكەوە رۆژنامەك���ە زۆر جار
وشەی خەڵكی بەكارهێناوە ،لەوانەیە ئەمەش
ب���ۆ باری رۆش���نبیری ئەوكات���ە بگەڕێتەوە و

ویس���ترابێت خێرات���ر كار لەبەرامبەر بكرێت،
وەك بەكارهێنانی ئەم وشانە:
 -1زل ��������� مەزن ،گەورە
 -2وەخت و عەیامە ��������� چەند ساڵ
 -3درۆو دەلەس���ە ������������� قس���ەی ناڕاس���ت و
نادروست
 -4فامی كردەوە ������� بیری كردەوە
 -5بەم تەحرە ��������� بەم جۆرە
 -6حلێب بكرێت ����������� حساب بكرێت
 -7قای���م ك���ردن ����������� پتەو ك���ردن (لە بواری
پەیوەندی نێوان واڵتاندا)
 -8كۆمەڵگیرا �������� كۆبوونەوە
 -9فابریقە �������� كارگە
 -10ئیش بەدەست ��������� كاربەدەست
 -11توڕی هەڵدەدات ����������� فڕێی دەدات
لەناو ئەم وشانەی ناو خەڵكدا چاومان بە
بەكارهێنانی چەند وش���ەیەك دەكەوێت ،كە لە
نووس���ینەكاندا بەكارهێن���راون و كوردییەكی
رەسەنن .ئەو وش���انە ئەمڕۆ یان بەكارنایەن،
ی���ان بەكارهێنانی���ان كەمە و بۆتە س���یمایەكی
زمانی���ی تایب���ەت ب���ە رۆژنامەی پێش���كەوتن.
وشەكانیش ئەمانەن:
 -1فەرمووراوە ��������� وتراوە.
 -2زانان ���������� زانین.
 -3ماویەتیەكەی ������������ پاشماوە.
 -4رانواندن ���������� بیر و رادان.
 -5خۆواڵتی ��������������� هاواڵتی.
 -6بێژراوە ����������������� وتراوە
 -7رادەپرمورێت �������� چاوەڕێدەكرێت.
 -8ناقۆاڵ ���������� ناپەسەند
لەپ���اڵ ئ���ەم وش���انەدا چاوم���ان ب���ە چەند
وشەیەكی دیكە دەكەوێت ،كە لە ژێر كاریگەری
زمانی توركیدا نووس���راون و ل���ە بابەتەكاندا
رەنگیان داوەتەوە .وشەكانیش ئەمانەن:
لۆندەرە ����������� لەندەن.
ئەمەریقا �������� ئەمەریكا.
نیۆرق �������� نیو نیۆرك.
كریستۆڤەر قۆلۆمبس ��� كریستۆڤەر كۆلۆمبس.
قۆنفرانس �������������� كۆنفرانس

* سەرۆكی بەشی راگەیاندن لە پەیمانگەی تەكنیكی كارگێڕیی هەولێر.
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سەرچاوەكان:
كتێبە كوردییەكان:

 -1كەمال مەزهەر ئەحمەد ،)1987( ،تێگەیشتنی راستی و شوێنی لە رۆژنامەنووسی كوردیدا ،بەغدا ،چاپخانەی
كۆڕی زانیاری كورد.
 -2كەم���ال مەزهەر ئەحمەد ،)1985( ،چەند الپەڕەیەك لە مێژووی كورد ،بەش���ی یەكەم ،بەغداد :چاپخانەی
ئەدیب.
 -3نەوشیروان مستەفا ئەمین ،2002 ،چەند الیەنێك لە مێژووی رۆژنامەوانی كوردی (سااڵنی نێوان دوو جەنگی
جیهانیی  ،1938-1918بەرگی دووەم ،سلێمانی ،چاپخانەی شڤان.
 -4محەمەد ئەلدەروبی ،)2006( ،رۆژنامەگەری و رۆژنامەنووس���ی هاوچەرخ ،چاپی یەكەم ،و:سۆزان جەمال و
لوقمان غەفوور ،سلێمانی ،دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم.
 -5سیروان بكر سامی ،)1998( ،رۆژنامەی پێشكەوتن ،هەولێر ،چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە.
 -6ف���اروق عەلی عومەر ،)2001( ،رۆژنامەگەریی كوردی ل���ە عێراقدا (بەراییەكان  ،)1939-1914چاپی یەكەم،
و:تارق كارێزی ،هەولێر :دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی موكریانی.
 -7محەمەد دلێر ئەمین میسری ،)2004( ،رۆژنامەنووسی و بزووتنەوەی ئەدەبی لە سایەی یەكەمین دەسەاڵتی
كورددا لە مێژوی هاوچەرخدا ( ،)1924-1922سلێمانی ،چاپكراوەكانی شارەوانی سلێمانی.
 -8م.ر .هاوار ،)1999( ،شێخ مەحموودی قارەمان و دوڵەتەكەی خوارووی كوردستان ،بەرگی دووەم ،لەندەن،
جاف پرێس.

كتێبە عەرەبیەكان

 -1عبدالرزاق الحسنى ،)1975 ( ،تاريخ الصحافة العراقية ،بغداد ،مطبعة الزهراء.
 -2فاروق زيد ،)1984( ،فن الخبر الصحفي ،الطبعة الثانية ،جدة ،دار الشروق.
 -3اشرف و محمود علم الدين صالح ،)2004( ،مقدمة في الصحافة ،القاهرة ،مركز جامعة.
 -4ه���ادي طعمة  ،)1984( ،االحتالل البريطاني والصاحفة العراقية (دراس���ة في الحملة الدعائية البريطانية،
( ،)1921-1914بغداد ،دار الحرية للطباعة.
 -5امال سعيد متولي ،)2006( ،االخراج الصحفي وتطبيقاته في الصحافة المدرسية ،الطبعة االولى ،القاهرة،
دار ومكتبة اسراء للطبع والنشر.
 -6طلعت همام ،مائة سؤال عن الصحافة ،)1988( ،الطبعة الثانية ،عمان ،دار الفرقان للنشر والتوزيع.

ئینتەرنێت

 -1ابراهيم غامدي ،الصحافة وانواعها ،منتديات بحرين الشبابية.
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دەفتەری خەرجییەكانی رۆژانەی میر جەالدەت بەدرخان
1941/11/12 - 1934/8/19

بۆ گۆڤاری هاوار
ئامادەكردن و رێكخستنی:
حەمید ئەبوبەكر بەدرخان
بۆ یەكەمین جار لەرێگای ش���ازادە سینەم
ج���ەالدەت بەدرخان دەفت���ەری خەرجییەكانی
دەرچوونی گۆڤاری هاوار لە ژمارە (،)35-27
ل���ە دووتوێ���ی دەفتەرێكدا ،دەس���تمكەوت ،كە
هەرچی خەرجییەكانی تێچوونی دەرچوواندنی
گۆڤاری هاوار ،كە میر جەالدەت
بەدرخ���ان خ���اوەن ئیمتی���از و
سەرنووسەری بووە ،لە سااڵنی
 57 ،1943-1932ژم���ارەی ل���ێ
دەرچ���ووە* ،ل���ە چاپخانەكان���ی
(المضح���ك
و
(تەرەق���ی)
المبك���ي و س���ەباتی) ل���ە ش���ام
چاپك���راوە هەر چەن���دە كوڕانی
بەدرخان ،پێش���ووتر رۆژنامەی
«كوردس���تان»ی دایكی���ان ل���ە
قاهی���رە ل���ە  ،1898/4/22ل���ە
چاپخانەی (دار الهالل) ،لەسەر دەستی جووتە
ب���را (میق���داد بەدرخ���ان** و عەبدولڕەحم���ان
بەدرخ���ان***) دەرچ���ووە و ل���ە 1909-1908
ل���ە ئەس���تەنبۆڵ و ل���ە  1918-1917جارێكی

دیكە لە قاهیرە لە الیەن (سووڕەیا بەدرخان)
دەركردووە.
بنەماڵ���ەی بەدرخانیی���ەكان یەكێك���ە ل���ەو
بنەمااڵنەی كوردستان ،كە هەموو توانای خۆیان
بۆ رزگاركردنی گەل و واڵت تەرخانكردووە.
ئەوەی بەدرخانییەكان لە ئەوانی
دیكە جیادەكاتەوە ،فرە چەشنی
خەبات���ە ،وات���ە بەپێ���ی قۆن���اغ و
بارودۆخی س���ەردەم ،بنەماڵەی
بەدرخانییان خەباتییان كردووە،
كات���ی خەبات���ی چەك���داری
پێویس���ت بووە ،چەك لە ش���ان
ب���وون و ل���ە ریزی پێش���ەوەی
بەرگری لە كوردس���تاندا بوون.
لە ب���واری خەباتی سیاسیش���دا،
دیس���ان ئ���ەوان رۆڵ و ئەركی
خۆی���ان ب���ە لێهاتووی���ی ل���ە ن���او ریزەكان���ی
كۆم���ەڵ و رێكخراوەكانی كوردی���دا بینیووەو
لەم مەیدانەش���دا پێش���ەنگ ب���وون .خۆ ئەگەر
خەباتی رۆش���نبیری و هزری پێویست بووبێ
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ب���ۆ خەڵكی كوردس���تان ،بێگوم���ان رۆڵەكانی
بنەماڵەك���ە رۆڵێكی گەورەیان تێ���دا بینیووە،
چ ل���ە دامەزراندنی قوتابخانە چ لە رێكخراوە
زانستییەكاندا .لە هەموویان ئاشكراتر رۆڵی
ئەم بنەماڵەیەی���ە لە كاروانی رۆژنامەگەریی
كوردی���دا .خەب���ات و كاری رۆژنامەگەریی
بەدرخانیی���ان ب���ە رێكك���ەوت نەب���ووە ،یان
گرێدای تاكە كەس���ێك بێت ،بەڵكو ئەنجامی
بیروباوەڕێكی بەتین و وەك پێویس���تییەتی
ئ���ەو س���ەردەمە ،بۆ ئ���ەو ج���ۆرە خەباتە.
ه���ەر لەبەرئ���ەوە دەبینی���ن رۆڵەكانی ئەم
بنەماڵەی���ە چەندین رۆژنامەو گۆڤاریان لە
شوێنە جیاجیاكاندا باوكردەوە .هەروەها
دەبینی���ن ئەو كارو خەبات���ە گرێدای تەنیا
تاك���ە كەس���ێك نیی���ە ل���ەم بنەماڵەی���ەدا،
بەڵكو وەك���و قوتابخانەیەك ،نەوە دوای
ن���ەوە لێ���ی دەردەچ���ن و پاش���ان دەبنە
مامۆس���تایانی ئ���ەم بوارەو ب���ە زانین و
شارەزایی خۆیان بناغەو بنەمای بەهێز
بۆ ئەم هونەرە دادەنێن.
ئەگ���ەر ب���ە وردی���ش خوێندنەوەی���ەك
گۆڤاری (هاوار)
ژمارە یەكی
ب���ۆ ئ���ەو چەن���د الپەڕەیە بكەی���ن ،دەبینی���ن زۆر راس���تگۆیانە
و لەخۆبوردووان���ە ج���ەالدەت بەدرخ���ان هەرچ���ی خەرج���ی
گۆڤارەكەی���ە ،ل���ە دووتوێی ئەم پەڕاوەدا یادداش���تی كردووە،
خەرجییەكانی���ش تایبەت���ن ب���ە مانگەكان���ی نیس���ان و مایس و
حوزەیران و تەممووز و ئاب و ئەیلوول و تش���رینی یەكەم و
تشرینی دووەمی س���اڵی  ،1941واتە ( )70ساڵ بەر لە ئێستا،
هەم���وو ئەو خەرجییانەی كە بۆ دەرچوواندنی گۆڤاری هاوار
كردوویەت���ی ب���ە دراوی ئەوكاتی دەوڵەتی س���ووریا «لیرەی
زۆر راس����ت����گ����ۆی����ان����ە و سووری» بووە و تۆماركردووە و كۆی گشتی خەرجییەكانیش
ل��ەخ��ۆب��وردووان��ە جەالدەت تەنیا بۆ  8مانگ ،دەكاتە ( )617,18شەست سەد و هەڤدە لیرە
و هەژدە قورش���ی س���ووری .بە باشی دەزانین بۆ خوێنەرانی
ب��ەدرخ��ان ه��ەرچ��ی خەرجی
«رۆژنامەنووس» ،كورتەیەك س���ەبارەت ب���ە بەدرخانییەكان
گۆڤارەكەیە ،لە دووتوێی و رۆڵی���ان لە بزاڤ���ی رۆژنامەنووس���ی و چۆنیەتی دەركردنی
ئ���ەم پ�����ەڕاوەدا یادداشتی گۆڤ���اری «ه���اوار» و بیبلۆگرافی���ای س���ەرجەم ژمارەكان���ی،
ك���ە دەقاودەق ل���ە كتێبی «رۆڵی بنەماڵ���ەی بەدرخانییەكان لە
كردووە
رۆژنامەگەری���ی كوردیدا» كە لە نووس���ینی «عەبدولس���ەمەد
ئیسالم دۆسكی» وەربگرین.
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دەفتەری خەرجییەكانی میر جەالدەت
بەدرخان
ت���ەواوی خەرجیی���ەكان لەه���ەر
مانگێكدا بەم شێوەیەی خوارەوەیە:
مانگی نیسان ،ژمارەكانی ( 25و
 )26لە 1935/8/18 -1934/8/19
تەئمینات 100 -لیرە
خاوەنی چاپخانە 5 -لیرە
گۆڕینی حەرف 1،45 -لیرە
خاوەنی چاپخانە 4 -لیرە
مێز 6،20 -لیرە
 126كیلۆ كاغەز 97 -لیرە
سوبحی 5 -لیرە
كاغەزی چەرم 14 -لیرە
كاغەزی پووش 7،20 -لیرە
كاغەزی سپی 2،50 -لیرە
 126كیلۆ كاغەز 97 -لیرە
حەماڵی 0،35 -لیرە
سوبحی 5 -لیرە
سوبحی 5 -لیرە
سوبحی 3 -لیرە

مۆڵەتی
گۆڤاری (هاوار)

سەرجەمی خەرجییەكان  352،20لیرە
* تێبینی دیارە ئەمە خەرجی ژمارەكانی  25و 26ی گۆڤاری
هاوارە ،رۆژی یەكش���ەممە كە ل���ە  1934/8/19و 1935/8/18
دەرچ���ووە .س���ەبارەت بە س���وبحیش ،كە ن���اوی هاتووە ،ئەو
كارمەندەیە كە بەردەس���تی كردووە لە نووسینگەی هاوار الی
جەالدەت بەدرخان ،لە بەرامبەر كارەكەیدا پاداشت كراوە.
مانگی گواڵن ،ژمارە ( )27لە  1941/4/15یەكشەممە
سوبحی 5 -لیرە
پولی پۆستە 1 -لیرە
كرێی هۆدە 7 -لیرە
چاپكردنی ژمارە 27ی هاوار 6 -لیرە
چاپ 2 -لیرە
پوولی پۆستە 1 -لیرە
سوبحی 4 -لیرە
چاپكردنی ژمارە  6 -28لیرە
سوبحی 3 -لیرە
سوبحی 3 -لیرە
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سەرجەمی خەرجییەكان  38لیرە
خەرجییەكان���ی ه���ەردوو مان���گ +38
 390،20 =352،20لی���رەی س���ووریە ،ك���ە
دەكات���ە ژم���ارە ()27ل���ە  1941/2/5رۆژی
یەكش���ەممە ،دیارە لە نێوان ژمارەكانی (26
و  )27جی���اوازی چاپكردن���ی نێوانی���ان پێنج
س���اڵ و چ���وار مانگ و س���ێ رۆژە واتە لە
 1935/9/18ژمارە ( )26دەرچووە و ژمارە
()27یش لە  1941/4/5دەرچووە.
مانگی حوزەیران ،ژمارەكانی ( 28و )29ی
گۆڤاری هاوار لە  15گواڵنی  1941سێشەممە-
15حوزەیرانی  1941سێشەممە
سوبحی 5 -لیرە
محەمەد 0،50 -لیرە
هەقی هۆدە 7 -لیرە
چاپكردنی ژمارە  6 -29لیرە
كاغەزی سپی 3،25 -لیرە
سوبحی 5 -لیرە
سوبحی 5 -لیرە
محەمەد 0،80 -لیرە
الدەت بەدرخان و
میر جە
سەرجەمی خەرجییەكان  32،55لیرە
درخانی هاوسەری
بە
رەوشەن
خەرجییەكانی هەرس���ێ مان���گ 423،25 =390،20 +32،55
لیرەی س���ووری ،بۆیە خەرجی هەردوو ( 28و )29ی گۆڤاری
هاوار لە رۆژی پێنجش���ەممە  1941/5/15تا رۆژی سێشەممە
 ،1941/6/15دەرچووە.
مانگی تەممووز ،ژمارە ()30ی لە 1ی تەممووزی 1941
چاپكردنی ژمارە  6 -30لیرە
كرێی هۆدە 7 -لیرە
محەمەد 1،80 -لیرە
سەرجەمی خەرجییەكانی مانگی تەممووز  14،80لیرە.
سەرجەمی خەرجییەكانی هەر چوار مانگ =423،25+14،80
 438،05بە لیرەی س���ووری ،ئەم ژمارەیەش واتە دەرچوونی
گۆڤ���اری ه���اوار ،ژم���ارە ( )30ل���ە  1941/7/1دەرچ���ووە ل���ە
چاپخانەی سەباتێ لە شام چاپكراوە.
مانگی ئاب ،ژمارە ()31ی لە 1941/8/1
كرێی هۆدە 7 -لیرە
چاپكردنی ژمارە  6 -31لیرە
سەاڵح 10 -لیرە
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كاغەزی چەرم 16 -لیرە
 77كیلۆ كاغەز 54،30 -لیرە
محەمەد 3 -لیرە
س���ەرجەمی خەرجییەكان���ی مانگی ئاب-
96،30
س���ەرجەمی خەرجییەكان���ی ه���ەر پێن���ج
مان���گ  534،35 =438،05 +96،30لی���رەی
سووری ،واتە ژمارە ()31ی گۆڤاری هاوار
ل���ە  1941/8/1دەرچ���ووە ل���ە چاپخان���ەی
ەسباتێ لە شام چاپكراوە.
مانگی ئەیلوول ،ژمارە ()32ی لە 1941/9/1
كرێی هۆدە 7 -لیرە
چاپكردنی ژمارە  6 -32لیرە
سەاڵح 3 -لیرە
سەاڵح 5 -لیرە
محەمەد 3 -لیرە
چاپكردنی ژمارە  6 -33لیرە
س���ەرجەمی خەرجییەكان���ی مانگ���ی
ئەیلوول  30لیرەی سووری.
سەرجەمی خەرجییەكانی هەر شەش
م
مان���گ  564،35 =534،35 +30بە لیرەی س���ووری ،واتە ( )32یر جەالدەت بەدرخان
ی گۆڤ���اری هاوار لە  19412/9/10لە چاپخانەی س���ەباتێ لە
شام دەرچووە.
مانگی تشرینی یەكەم ،ژمارەكانی ( 33و  )34لە  1941/10/1و
1941/11/1
كرێی هۆدە 7 -لیرە
چاپكردنی ژمارە  33و  6 -34لیرە
سەالح 5 -لیرە
سەالح 6 -لیرە
سەاڵح 6 -لیرە
چاپكردنی ژمارە  34و  5 -34لیرە
پوولی پۆستە 0،78 -لیرە
محەمەد 3 -لیرە.
سەرجەمی خەرجییەكانی مانگی تشرینی یەكەم  32،78لیرە
س���ەرجەمی خەرجییەكان���ی ه���ەر ح���ەوت مان���گ +32،78
 597،13 =564،35لی���رەی س���ووری ،واتە چاپكردنی هەردوو
ژمارەی گۆڤاری هاوار لە  ،1941/10/1لە چاپخانەی سەباتێ
لە شام چاپكراوە.
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مانگی تشرینی دووەم ،ژمارە ( )35لە 1941/11/12
محەمەد –  1لیرە.
سەاڵح –  3لیرە.
كرێی هۆدە 7 -لیرە.
چاپكردنی ژمارە  6 -35لیرە.
كاغەز 2،75 -لیرە.
بەن 0،30 -قروش.
س���ەرجەمی خەرجییەكان���ی مانگ���ی
تشرینی دووەم  20،05لیرەی سووری.
سەرجەمی خەرجییەكانی هەر هەشت
مانگەك���ە617،18 =597،13 +20،05 :
لیرەی سووری.
س���وبحی و س���اڵح و محەمەد) س���ێ
كارمەن���دن ل���ە گۆڤ���اری ه���اوار كاریان
ك���ردووە و پاداش���تیان وەرگرت���ووە،
وات���ە چاپكردنی ژم���ارە ()35ی گۆڤاری
هاوار ل���ە  1941/11/12دەرچووە و بە
بەراورد لەگەڵ ژمارە ( ،)34دوای ()11
رۆژ دەرچووە.

خ��ەرج��ی��ی��ەك��ان��ی رۆژان����ەی
دەرچ��������وون��������ی گ����ۆڤ����اری
ه�����اواری ت���ۆم���ارك���ردووە و
ئ���ەو قەلەندەرخانەیەی
ك���ە ب��ەك��رێ��ی گ���رت���ووە و
ن��ووس��ی��وی��ەت��ی ك��رێ��ی هۆدە
تەنیا  7لیرەی سووری بووە،
جگە لە خەرجی چاپكردنی
ژمارەكانی گۆڤاری هاوار
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ئەنجام:
ئەگ���ەر بە وردی س���ەیری دەفت���ەری خەرجییەكانی میری
رۆژنامەنووس���ان ج���ەالدەت بەدرخ���ان بكەی���ن ،ئەوەمان بۆ
دەردەكەوێ ،كە ناوب���راو خەرجییەكانی رۆژانەی دەرچوونی
گۆڤ���اری ه���اواری تۆمارك���ردووە و ئ���ەو قەلەندەرخانەی���ەی
ك���ە بەكرێی گرت���ووە و نووس���یوویەتی كرێی ه���ۆدە تەنیا 7
لیرەی س���ووری بووە ،جگە لە خەرجی چاپكردنی ژمارەكانی
گۆڤ���اری هاوار ،كە ل���ە ژمارە «»25ەوە تاك���و ژمارە «»35
نووس���یوویەتی و لە مانگی نیسانی «»1941ەوە تۆمار كراوە
تا كۆتایی تشرینی دووەمی  ،1941كە دەكاتە  617,18شەست
سەد و هەڤدە لیرە و هەژدە قورشی سووری.
كورتەیەك لە ژیانی میر جەالدەت بەدرخان:
می���ر جەالدەت ك���وڕی ئەمین عالی بەدرخ���ان بەگی میری
بۆتان���ە ،لە 26ی نیس���انی  1893لە ئەس���تەنبوڵ ل���ە دایكبووە.
ل���ە قوتابخانەكانی ئەس���تەنبوڵ و ئەدرنەو قونی���ەو ئەنقەرەو
عەكاو نابلس و س���الونیكی یۆنانی قۆناغەكانی س���ەرەتایی و
دواناوەن���دی خوێن���دووە ،پاش���ان چووەتە كۆلیج���ی جەنگ و
بە پلەی ئەفس���ەر دەرچووە .یەكەم وتاری لە س���اڵی ()1908
باوكردۆت���ەوە .ل���ە س���اڵی  1917وەكو ئەفس���ەر بەش���داریی

لەشەڕی یەكەمی جیهانیدا كردووە.
ساڵی  1919پێش مۆركردنی پەیمانی
س���یڤەر لەنێوان دەوڵەتی عوسمانی
و هاوپەیمانەكان���دا ،لەگەڵ براكەی
كامیران بەدرخان و ئەكرەم جەمیل
پاش���ا و مێجەر نۆئێل گەشتێكی بە
كوردس���تاندا ك���ردووە ب���ۆ زانینی
داواو بۆچوونەكان���ی گەلی كورد،
لەم گەش���تەدا بی���ری دانانی ئەلف
و بێیەك���ی التین���ی لەال دروس���ت
بووە.
س���اڵی  1922ناوی لە لیستی
ئەو كەسانەدا بوو كە توركیا بە
تەماب���وو لەناویان بب���ات ،ئێدی
ناچ���ار ب���وو بچێت���ە ئەڵمانیا بۆ
خوێندن .ساڵی  1925پەیوەندی
بە شۆڕش���ی شێخ س���ەعیدی پیرانەوە
كرد ،كە ش���ۆڕش نسكۆی هێنا ،گەڕایەوە ئەڵمانیاو بڕوانامەی لەراس����تەوە :ج
���ەالدەت بەدرخ����ان -
سووڕەیا بەدرخ
ان  -كامەران بەدرخان
لیسانس���ی ل���ە (حقوق) م���اف وەرگرت .باوكی لە میس���ر بوو،
كە زانی باوكی نەخۆش���ە چووە میس���ر بۆ سەردانی و دوای
مەرگی باوكی چووە بەیروت بۆ ماڵی خەلیل رامی بەدرخانی
مامی.
س���اڵی  1927لەگەڵ نیش���تمانپەروەرانی ك���ورد ،كۆمەڵەی ل���ە  1932/5/15یەك���ەم
(خۆیبوون)ی دامەزراند ،پاشان پەیوەندی بە شۆڕشی ئاگری ژمارەی گۆڤ���اری هاواری لە
كردو دوای شكستی شۆڕش چووە سوریا.
شاری دیمەش���ق باڵوكردەوەو
لە  1932/5/15یەكەم ژمارەی گۆڤاری هاواری لە ش���اری ساڵی  1935ژیانی هاوسەری
دیمەشق باوكردەوەو ساڵی  1935ژیانی هاوسەری پێكهێناو
خانم رەوشەن بەدرخانی ( )1992 – 1909مارەكرد .هەر لەو پێكهێن���او خان���م رەوش���ەن
س���اڵەدا بوو بە مامۆس���تای زمانی فەرەنس���ی لە قوتابخانەی بەدرخانی ()1992 – 1909
پیشەس���ازی ل���ە دیمەش���ق ،س���اڵی  1939بوو ب���ە پارێزەری مارەكرد .هەر لەو س���اڵەدا
كۆمپانیای ریچی فەرەنسی.
ژمارەی گۆڤاری رۆناهی باوكردەوە .ب���وو ب���ە مامۆس���تای زمانی
لە  1942/4/1یەكەم
چەندی���ن زمانی زانی���ووە ،جگە لە ك���وردی ،زمانی توركی و فەرەنس���ی ل���ە قوتابخانەی
فارس���ی و عەرەب���ی و ئەڵمان���ی و فەرەنس���ی زانی���ووە .پیشەس���ازی ل���ە دیمەش���ق،
بەرهەمەكان���ی ب���ە چەندین ن���اوی خ���وازراو باكردۆتەوە .لە ساڵی  1939بوو بە پارێزەری
س���اڵی ()1950وە خەریكی كش���توكاڵ بوو ،ل���ە گوندی هێجان
ك���ە چەند كیلۆمەترێك لە ش���اری دیمەش���ق دوورە .لە رۆژی كۆمپانیای ریچی فەرەنسی
 1951/7/15ب���ە هۆی هەڵوەش���انەوەی بیری ئ���او ،كەوتە ناو
ق���وڕو ئ���اوی بیرەكەو گیانی لە دەس���تدا و كۆچی دوایی كرد.
جەالدەت بەدرخان چەندین بەرهەمی چاپكراوو دەستنووسی
لەدوای خۆی بەجێ هێشتووە.
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گۆڤاری هاوار 1943 – 1932
بنەماڵەی بەدرخانیان بە خەباتی نیشتمانی
و نەتەوەیی ناسراون ،خەباتەكەیان شێوەی
جۆراوجۆری لە خۆگرتووە ،لەوانە چەكداری،
سیاسی ،رۆش���نبیری و دبلۆماسی و....هتد.
بەدرخانییەكان ل���ەو هەموو بوارەنەدا نەك
تەنیا رۆڵێكی سەرەكی و بەرچاویان هەبووە،
بەڵكو لە زۆربەی جاران دەستپێش���خەر و
لە رێزی پێشەوەی خەباتەكە بوون.
دەوڵەت���ی
دروس���تبوونی
دوای
توركی���ا و بەكارهێنان���ی سیاس���ەتی
ش���ۆڤینیزمی و دڕندەتری���ن ش���ێوەی
زۆرداری ل���ەو س���ەردەمەدا دژی گەل���ی
ك���ورد ،بەدرخانیی���ەكان ب���ۆ رێگاگرتن و
بەرەنگاربوون���ەوەی ئەو سیاس���ەتە بێ
الی���ەن و ب���ێ دەن���گ نەوەس���تان ،بەڵكو
ب���ە چەندی���ن چەش���نە خەبات���ی جیاواز
بەرەن���گاری بوونەت���ەوە ،ل���ە الیەكەوە
بەش���دارییان ل���ە شۆڕش���ەكانی ش���ێخ
س���ەعیدی پی���ران و ئ���ارارات ك���رد،
خان جەالدەت بەدرخان لەالیەك���ی دیكەوە خەریكی دامەزراندنی كۆمەڵەی خوێبوون
سینەم
ب���وون .لەگ���ەڵ ئەوەش���دا مەیدان���ی خەبات���ی رۆش���نبیرییان
چ���ۆڵ نەكرد .بەدرخانی���ان بەپێی ب���ارودۆخ خەباتیان دەكرد،
ئەگ���ەر كەش و ب���اری واڵت ئارام با ئەوان خەباتی سیاس���ی
و جەم���اوەری و رۆش���نبیرییان دەك���رد .ئەگەر لە نیش���تمان
ئ���اوارەو دەربەدر كراب���ان ئەوان زیاتر گرنگیی���ان بە خەباتی
رۆش���نبیری و دبلۆماس���ی دەدا .هەروەك���و ئاش���كرایە ،دوای
ئەوەی شۆڕشی شێخ سەعیدو ئارارات شكستی هێنا ،جارێكی
دیك���ە بەدرخانیی���ەكان ئاوارەی دەرەوەی كوردس���تان بوون،
گۆڤ���اری ه���اوار لە س���اڵی دەس���تیان كرد بە خەباتی رۆشنبیری و گەشترین رووی ئەم
 1932قۆناغێك���ی دیك���ەی خەبات���ە مەیدانی رۆژنامەگەری ب���وو كە درێژەیان بە رێبازی
بنەماڵەكەیان داوە.
كاروانی رۆژنامەگەری كوردی
باوكردن���ەوەی گۆڤاری هاوار لە س���اڵی  1932قۆناغێكی
ب���ە گش���تی و رۆژنامەگەری دیك���ەی كاروان���ی رۆژنامەگ���ەری ك���وردی ب���ە گش���تی و
بەدرخانی���ان ب���ە تایبەتی رۆژنامەگەری بەدرخانیان بە تایبەتی بووە .خاوەنی گۆڤاری
هاوار «لە رۆژی  1931/10/26رەزامەندی حكومەتی سوریای
بووە
وەرگرت بۆ باوكردن���ەوەی گۆڤاری هاوار ،بەاڵم بەهۆكاری
ئاب���ووری ،دەرچوونی ژم���ارەی یەكەم���ی گۆڤارەكە نزیكەی
حەفت مانگ دواكەوت».
ژم���ارەی یەكەم���ی ه���اوار ل���ە رۆژی یەكش���ەممەی 15ی
گواڵنی س���اڵی  1932دەرچووە ،خاوەن و سەرنووسەرەكەی
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میر جەالدەت ئەمین
عال���ی بەدرخ���ان
بووە ،هاوار لە یەك
كاتدا بە دوو شێوە
ئەل���ف و بێ ،ئەلف
و بێ���ی عەرەبی و
التینی دەردەچوو.
یەكەمین گۆڤاری
كوردییە كە ئەلف
و بێ���ی التین���ی
بە كا ر هێن���ا و ە .
دیس���ان ه���اوار
لە ی���ەك كاتدا بە
دوو زمانی���ش
دەردەچ���وو ،زمانی كوردی
ری
زی
دوا
وە
ل
و زمانی فەرەنسی.
ەر
اس����تەوە :حاجۆ حاجۆ
جە
می
�
��ل
ئاغا
دەرب���ارەی پێناس���ەو رێب���ازی ه���اوار ،سەرنووس���ەری
حاجۆ  -جگەرخوێن -
گۆڤارەك���ە ،لە (ژ ،1ل ،)1وتارێكی لەژێر ناونیش���انی (ئارمانج ،مەجید حاجۆ.
ئاوای���ێ خەب���ات و نڤیس���اندنا ه���اوارێ) باوكردۆت���ەوەو لە ریزی پێشەوە ل
ەراستەوە :حەسەن ئاغا
حاجۆ  -می���ر
ج���ەالدەت بەدرخان -
دەستپێكی وتارەكەدا هاتووە« :هاوار دەنگێ زانینێ یە .زانین
حاجی عەبدولكەریم.
خوەناس���ینە ،خوەناس���ین ژ م���ەرە رێ یا فەالت و خوەش���یێ
ڤەدكە .هەر كەسێ خوەناس دكە» دكارە خوە بدەناسكرن.
هاوارا مە بەری هەر تشتێ هەیینا زمانێ مەدێ بدەناسكرن.
لەوما كو زمان شەرتا هەینیێ ئا پێشینە.
هاوار ژوو پێڤە ب هەر تشتێ كو كوردانی و كوردیتی پێ گۆڤ���اری ه���اوار لە ش���اری
بەن���دەوارە ،دێ مژوول ببە .تنێ سیاس���ەت ژێ دوورە ،خوە دیمەشق دەردەچوو ،سەرجەم
نائێخە
سیاسەتێ».لە ش���اری دیمەش���ق دەردەچوو ،سەرجەم ژمارەكان���ی ( )57ژمارەی���ە.
گۆڤاری هاوار
ژمارەكانی ( )57ژمارەیە .چەند جار لە باوبوونەوە وەستاوە ،چەند جار ل���ە باڵوبوونەوە
پاش���ان جارێك���ی دیكە بەردەوامی ب���ە كاری خۆی داوە ،تاكو وەس���تاوە ،پاش���ان جارێكی
ژم���ارە ( )57و كۆتای���ی لە رۆژی یەكش���ەممەی 15ی تەباخی دیك���ە بەردەوامی ب���ە كاری
(ئاب) ساڵی  1943دەرچووە.
خاڵێكی گرنگی گۆڤاری هاوار ئەوەیە ،كە رەنگدانەوەیەكی خ���ۆی داوە ،تاك���و ژم���ارە
راس���تەقینەی رۆش���نبیریی كوردی ئەو س���ەردەمەیەو هیواو ( )57و كۆتای���ی ل���ە رۆژی
مەبەس���تەكانی رۆشنبیرو نووسەرەكانی ،كە دەربڕی ئامانجە یەكش���ەممەی 15ی تەباخ���ی
س���ەرەكییەكانی گەل���ی ك���ورد ب���ووە ،بە روون و ئاش���كرایی (ئاب) ساڵی  1943دەرچووە
لەس���ەر الپەڕەكانی هاوار دەخران���ە روو .هەروەها «گۆڤاری
هاوار وەنەبێ تایبەت بێ بە ناوچەیەكی تەس���كی كوردس���تان
و تەنه���ا چەند نووس���ەری زارێكی كوردی تێیاندا نووس���یبێ،
بەڵكو پەل و پۆی بۆ هەموو الیەكی كوردستان هاویشتووەو
نووس���ەرانی زۆرب���ەی پارچەكان���ی كوردس���تان بەش���داری
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نووسینی بابەتەكانیان كردووە».
گرنگ���ی و رۆڵ���ی گ���ەورەی گۆڤارەك���ە
دەنگدانەوەیەك���ی زۆرباش���ی هەب���ووە ،ئ���ەو
راس���تییەش ل���ەو نام���ە و بابەتەنەدا ئاش���كرا
دەبێت ،ك���ە گەورە نووس���ەرانی كوردی ئەو

س���ەردەمە بۆ ستایش���ی هاوار نووسیوویانە،
وەك���و گۆران و حامد فەرەج و جگەرخوێن و
قەدری جان و هەندێكی دیكە .س���ەرەڕای ئەو
نووس���ین و لێكۆڵینەوانەی دەرب���ارەی هاوار
ئەنجام دراون.

* زانیارییەكان���ی ئەم بابەتە س���ەبارەت بە گۆڤاری (ه���اوار) لە كتێبی «رۆڵی بنەماڵ���ەی بەدرخانییەكان لە
رۆژنامەگەریی كوردیدا» كە لە نووسینی «عەبدولسەمەد ئیسالم دۆسكی ،سلێمانی  »2010وەرگیراوە.
 سینەم خان جەالدەت بەدرخان ،كچی میر جەالدەت بەدرخانە ،لە ساڵی  1938لە شام لەدایك بووە ،كەتەنیا دوو خوش���ك و برایەك بوون (سینەم ،ئوس���ەیماو د .جەمشید) ،د .جەمشید لە ساڵی  1999لە ئەڵمانیا
كۆچی دوایی كرد ،لەدوای خۆیشی كوڕێك و كچێكی بەجێهێشت بەناوەكانی (كورد و ئەڤین) ،ئێستا هەردووكیان
لە ئەڵمانیا دەژین ،هەروەها س���ینەم خان لە ژیانی خۆیدا خزمەتێكی زۆری بەم بوارە گەیاندووە،هاوس���ەری
نووسەرو رووناكبیر سەاڵح سەعدوڵاڵبوو ،كە لە  2007/10/18كۆچی دوایی كرد ،سینەم خان كوڕو كچێكی هەیە
بەناوەكانی (ئازاد و دڵناز) ،سینەم خان ئێستا لە شاری هەولێر ژیان بەسەر دەبات.
* ژمارەكانی گۆڤاری هەوار (لە ژمارە  1تا  )23لە چاپخانەی تەرەقی لە ش���ام چاپكراوە و ژمارە ( )24لە
چاپخانەی (المضحك المبكي) -ش���ام چاپكراوە هەروەها ژمارەكانی ( 25و  )26لە چاپخانەی تەرەقی – ش���ام
چاپكراوە ژمارە ( 27و  )52لە چاپخانەی س���ەباتی – شام ،چاپكراوە ( )5ژمارەی دوایش واتە لە ژمارە ( 53تا
 )57كە چاپخانەی تەرەقی – شام ساڵی  1942چاپكراوە
** كورتەی ژیانی میقداد – مەدحەت بەدرخان:
(میقداد مەدحەت) ناوێكی لێكدراوە ،كوڕی میر بەدرخان پاش���ا بووە ،س���اڵی لە دایكبوون و كۆچی دوایی
نەزانراوە .هەندێ س���ەرچاوە باسی ئەوە دەكەن ،كە لە س���اڵی  1889میقداد مەدحەت و ئەمین عالی بەدرخان
هەوڵیان داوە راپەڕینێك لە ناوچەی (تەرابزوون) بەرپا بكەن ،بەاڵم پالنەكەیان سەرنەكەوتوو ،هەردوو برا بە
دیلی كەوتنە دەستی هێزەكانی دەوڵەتی عوسمانی و زیندانی كران .پاشان نیشتەجێی كوتەكی (االقامە الجبریە)
یان لەس���ەر سەپێنرا .هەندێ س���ەرچاوەی دیكە ئاماژە بەوە دەكەن ،كە لە ساڵی  1891چۆتە میسرو نەخۆشی
س���یلی هەبووە .لە ساڵی  1898لە شاری قاهیرە پێنج ژمارەی لە رۆژنامەی كوردستان باڵوكردەوە ،پاشان بە
ناچاری و لەژێر فشاری دەوڵەتی عوسمانی گەڕایەوە بۆ شاری ئەستەنبوڵ.
میقداد مەدحەت بەدرخان یەكێك بووە لە ئەندامە چاالكەكانی حزبی ئیتحادو تەرەقی ،هەروەها لە س���اڵی
 1910دا ،بەش���داری لە دامەزراندنی (جەمعیەتی نەش���ری مەعاریفی كوردی) كردووە لە ش���اری ئەس���تەنبوڵ.
بەپێ���ی گێڕانەوەی نووری دەرس���یملی ل���ە بیرەوەرییەكانی خۆیدا ،میقداد مەدحەت لە س���ااڵنی 1913 – 1912
بوەتە پارێزگاری ش���اری دەرس���یم .چەندین وتاری جۆراو جۆری لە ژمارەكانی ()5 – 1ی رۆژنامەی كوردستان
باڵوكردۆتەوە ،هەروەها وتاری لە گۆڤاری (رۆژی كورد) لە ساڵی  1913باڵوكردۆتەوە.
میقداد مەدحەت بەدرخان جگە لە زمانی كوردی ،زمانی توركی و عەرەبی و فەرەنسیشی زانیووە.
*** كورتەی ژیانی عەبدولرەحمان بەدرخان:
عەبدولرەحمان كوڕی میر بەدرخان پاشایەو برای میقداد مەدحەت بەدرخانە .زانیاریی ورد دەربارەی ساڵی
لە دایك بوون و س���ەردەمی منداڵی و الوێتی نییە ،بەاڵم پێش ئەوەی ئەستەنبوڵ بەجێ بێلێت و دەربەدەر بێت
بەرێوەبەر بووە لە وەزارەتی رۆشنبیری .دەربارەی ساڵی دەربەدەربوون و پەیوەندی عەبدولرەحمان بەدرخان
بە حیزبی ئیتحادو تەرەقی ،د .فەرهاد پیرباڵ دەڵێت« :وا پێدەچێت عەبدولرەحمان بەدرخان لە س���اڵی 1894
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لەوالوە ،لەگەڵ د .عەبدوڵاڵ جەودەت و د .ئیس���حاق س���كووتی روویان كردبێتە ئەوروپا (فەرەنساو سویسراو
بریتانیا) .ئەمەش چونكە لە ساڵی 1891دا ،زۆربەی ئەندام و شانە حزبیەكانی ئیتحادو تەرەقی لە ئەستەنبوڵ
كەشف بوون .بەشێكی زۆر لە ئەندامەكانیان رایان كردە قاهیرەو لەندەن و پاریس بۆ ئەوەی درێژە بە خەباتی
خۆیان بدەن .لەوێش ئەو ئەندام و بەرپرس���یارە حزبییانەی ئیتحادو تەرەقی ،تەنانەت لە ئاس���تی ئەندامانی
سەركردایەتیشیاندا ،ژمارەیەكی زۆریان كورد بوون».
عەبدولرەحمان بەدرخان كاتێ چووە دەرەوە گەیش���تە ریزەكانی نیش���تمانپەروەران و دژی فەرمانڕەوایی
س���وڵتانی عوسمانی خەباتی كرد ،هەر لەبەرئەوەش سوڵتان هەوڵی زۆری دا بۆ گەڕاندنەوەی عەبدولرەحمان
بەدرخان بۆ واڵت ،بەاڵم هەموو هەوڵەكانی س���وڵتان و دارودەستەكەی سەری نەگرت و ناوبراو زیاتر رژد بوو
لەسەر هەڵوێستی خۆی.
ه���ەر لەبەرئەو هەڵوێس���تە نەگۆڕەی لە س���اڵی  1900دادگایەكی عوس���مانی بەش���ێوەی غیاب���ی دادگایی
عەبدولرەحمان بەدرخان دەكات و بڕیاری زیندانكردنی هەتاهەتایە بۆ دەردەچێت لەگەڵ دەس���ت بەسەرداگرتنی
هەموو سەروەت و سامانی و بێ بەشكردنی لە میرات.
لە رۆژی ( )4شوباتی ساڵی  1902دا یەكەمین كۆنگرەی (ئیتحادو تەرەقی) لە پاریس بەسترا ،عەبدولرەحمان
بەدرخ���ان لەگەڵ حیكمەت بابان وەكو نوێنەرانی نەتەوەی كورد بەش���داریان لەم كۆنگرەیەدا كرد .هەروەها لە
رۆژانی ( )28 – 27كانوونی یەكەمی س���اڵی  1907كۆنگرەی توركە الوەكان بەس���ترا ،دیس���ان عەبدولرەحمان
بەدرخان وەكو نوێنەری گەلی كورد تیادا بەش���داربووە .لە س���اڵی  1908دوای راگەیاندنی شۆڕشی دەستووری
لە توركیا دەگەڕێتەوە بۆ ئەس���تەنبوڵ ،لەوێ قوتابخانەی���ەك بۆ مندااڵنی كورد لە گەڕەكی (چەنبەرلی تاش)
و لە ش���ەقامی دیوانلی لەژێ���ر ناوی (قوتابخانەی مەش���روتیەت) دەكاتەوەو ئەو خ���ۆی دەبێتە بەڕێوەبەری
قوتابخانەك���ە« ،بە زمان���ی كوردی دەرس بە مندااڵنی كورد دەڵێتەوە مانگان���ە خەرجی قوتابخانەكە دەدات و
پێویستییەكانی دابین دەكات» .ماوەی نێوان هەردوو ژمارەی ( 5و)6ی رۆژنامەی كوردستان زیاتر لە سێ مانگ
دەخایەنێت ،لەو ماوەیەدا عەبدولرەحمان بەدرخان دەبێتە سەرنووس���ەری رۆژنامەكە ،تاكو ژمارەی كۆتایی.
رۆژنامەی كوردس���تان لە ش���اری قاهیرە بۆ ش���اری جنێف گوازراوەتەوە ،واتە هەر پێن���ج ژمارەی كە میقداد
مەدحەت بەدرخان سەرنووس���ەری بووە لە ش���اری قاهیرە دەرچووە ،بەاڵم دوای گەڕانەوەی بۆ ئەستەنبوڵ،
عەبدولرەحمان بەدرخان بووە بە سەرنووس���ەری رۆژنامەكە كە لە چەندین جێگای جیاجیا گوازراوەتەوە وەكو
جنێف و قاهیرە و لەندەن و فۆلكستون.
خاڵێك���ی دیك���ە هەیە ،كە دەبێ���ت ئاماژەی بۆ بكەی���ن ئەویش ل���ە (ژ ،18ل)1ی رۆژنامەی كوردس���تاندا
عەبدولرەحمان بەدرخان ئاشكرای دەكات ،كە لەسەر داوای خەڵك بە نیازە نیوەی رۆژنامەكە بە زمانی توركی
باڵوبكاتەوەو لەم كارەدا خوارزاكەی كە ناوی (فەوزی بەگە) یارمەتی دەدات .لە (ژ ،6ل )2دوای ئەوە ،كە دەبێتە
سەرنووس���ەر ،عەبدولرەحمان بەدرخان وتارێك دەنووس���ێت و تیادا داكۆكی لەسەر گرنگی زانست و فێركردن
دەكات و ئاماژە بەوە دەكات ،كە لەم بوارەدا گەلی كورد زۆر دواكەوتووە ،لەبەرئەوە پێویستە هەموو مرۆڤێكی
كورد بایەخ بە بابەتەكە بدات.
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پێناسی میر جەالدەت بەدرخان كاتێك پشكنەر دەبێت لە ساڵی  1935لە فەرمانگەی تووتن
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گۆڤارێكی پەروەردەیی ،كولتووری ،ئەدەبی

ئازاد عەبدولعەزیز

گۆڤ���اری رێژیار ،ل���ە دەڤەری م���زوری بااڵ
لە ناوچەی بارزان ،كە ش���وێنێكی س���ەختی
شاخاوییە ،لە سەر دەستی چەند مامۆستایەكی
س���ەرەتایی و ناوەندی دەرچوو ،س���ەرەڕای
تەمەن كورت���ی توانی ببێتە دای���ك بۆ چەند
رۆژنامە و گۆڤار و باڵوكراوەی دیكە لە بوارە
جیاجیایەكان ل���ە دەڤەرەكەدا ،چونكە توانی
خزمەتێكی هەژی و بەرچاو بە رۆش���نبیران و
نووس���ەرانی ناوچەكە بكات ،بۆیە ش���ایانی
بەدواداچ���وون و لێكۆڵینەوەی���ە ،تاوەكو لە
فەوتان و لە بیرچوونەوە رزگاربێ ،ناویشی
ل���ە رووپەڕەكان���ی مێ���ژووی رۆژنامەگەریی
كوردیدا تۆماربكرێت.
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پێناسە:
لەسەر بەرگ و الپەڕەی یەكەمی ناوەوەی گۆڤاری رێژیاردا
نووس���راوە «گۆڤارێكی پەروەردەیی و رۆش���نبیری گش���تییە
مانگی جارێك دەردەچێت ،قوتابخانەی س���ەرەتایی و ناوەندی
س���ێلكێ دەری���دەكات» ،ل���ە ژم���ارە ()2دا هەن���دێ گۆڕانكاری
زمانەوانی بەس���ەر ئەم شوناس���ەدا هاتووە وەك« :گۆڤارێكی
پەروەردەیی و رۆشنبیری گشتییە مانگی جارێك دەردەچێت،
قوتابخانەی (س���ێلكێ ی س���ەرەتایی) و (ناوەندی
س���ێلكێ) دەریدەك���ەن» ،كەوات���ە گۆڕنكارییەك���ە
بەسەر لێك جیاكردنەوەی هەر دوو قوتابخانەكە
و هەروەها وش���ەی دەری دەكات هاتووە ،كە لە
رووی زمانەوانییەوە هەڵە بووە.
لە ژمارە (3و)4دا هەمان پێناس���ەی ژمارەی
()2ی بۆ كراوە ،بەاڵم لە الپەڕەی ناوەوەی ژمارە
()4دا بەم شێوەیە پێناسەكراوە «باوكراوەیەكی
پەروەردەیی و رۆشنبیری گشتییە مانگی جارێك
دەردەچێت ،قوتابخانەی(س���ێلكێ ی سەرەتایی)
و (ناوەندی س���ێلكێ) دەری دەك���ەن» ،ئەوەی
جێ���گای ئاماژەی���ە باوك���راوە و گۆڤ���ار دوو
بابەت���ی لێك جیان ،بۆیە ئ���ەم هەڵەیە لەوانەیە
هەڵ���ەی چاپ بێ���ت ،یانیش بۆ ه���ۆكاری كەم
ئەزموون���ی ئ���ەوان بگەڕێتەوە ،ب���ەاڵم ئەوەی
م���ن تێبینیم كردبێت ،دەش���ێ ئەگەری دووەم
راس���تتر بێت ،چونكە لە ژمارەكانی دیكەشدا
هەم���ان هەڵ���ە دەبینرێ���ت .ئەم���ە لەالی���ەك،
لەالیەكی دیكەوە ،ك���ەم ئەزموونی ئەوان لە
س���ەرجەم ژمارەكانەوە بەرچ���او دەكەوێت،
ك���ە ئەمە مانای ئەوە نیی���ە ،كە من لە نرخی
بەرێوەبەران���ی گۆڤارەكە كەم بكەم���ەوە ،بەڵكو بە پێچەوانەوە
كاری سەرەتایی شتێكی ئاساییە ئەم كەموكوڕییانەی هەبێت.
لە ژمارە ( ،)5كە دوایین ژمارەیە ،هەمان پێناسەی بۆ كراوە،
كە لە ژمارە( )3و ()4دا هاتووە ،هەروەها لە هەردوو ژمارەی
ناوب���راودا ،لە ژێ���ر لۆگویەكە بە رێنووس���ی التینی()Rêjyar
نووسراوە.
ل���ە ژم���ارەی یەك���ەم و الپەڕەی یەك���ەم ،دیس���ان لۆگۆی
گۆڤارەكە لەگەڵ پێناس���ەكە دەبینرێن ،لەژێرەوەی پێناس���ەكە
ئ���ەم دێ���رە ش���یعرە (الوی ك���ورد بخوێنە خوێن���دن مەرهەمە
ب���ۆ زامی گول -تیش���كی زانینە ئەودا رۆش���ن بە ئەس���تێرەی
ئەم���ەل) بەرچاودەكەوێ���ت ،ل���ە ژمارەكانی دیكەش���دا ،لە هەر
ژمارەیەكدا ،دێرە ش���یعرێكی ش���اعیرێكی گ���ەورەی كوردیان
دان���اوە ،لەو دێرانەی پەیوەندی بە خوێندن و خوێندەوارییەوە
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هەیە ،وەك ش���یعری (جگەرخوێن ،بێكەس...ت���اد) ،دوای ئەمە
ناوەڕۆك���ی گۆڤارەكە دێت ،كە لە س���ەرجەم ژمارەكان لە ناو
ناوەڕۆك���دا بابەتەكان بە جیا رێز كراون ،واتە وەك ئەندێكس،
نەك بابەتەكە نووس���رابێت و ناوی نووس���ەریش بەرامبەری،
بەڵك���و پێش ئەمە بابەتەكان دیارك���راون ،ئینجا ناوی بابەتەكە
دوای ناوی نووسەرەكە بەرامبەر بابەتەكەی دانراوە ،ئەمەش
كارێكی س���ەردەمیانەیە ،چونكە پێش ئەوەی خوێنەر بابەتەكە
بخوێنێت���ەوە ب���ۆی دیار دەبێت ،ك���ە ئەمە كام
ژانرە ،واتە جۆرە ئاس���انكارییەكە بۆ خوێنەر
تەنانەت ب���ۆ ئەوانەی دەیانەوێ لێكۆلێنەوەی
لەسەر بكەن ،یاخود ئەو كەسانەی دەیانەوێت
ئەندێكسی بۆ دروست بكەن.
ل���ە الپ���ەرەی ()1دا :ل���ە الی راس���تی
گۆڤارەكە الكێشەیەك ،بە ستوونی كێشراوە،
ن���اوی خ���اوەن ئیمتیاز و سەرنووس���ەر و
بەرێوەبەری نووسین و دەستەی نووسەران
لەگ���ەڵ نەخشەس���از ب���ە دوای یەك���ەوە
رێزكراون .لە ژێر ئەم س���توونەدا لە الیەن
گۆڤارەكە روونكردنەوەیەك خراوەتەروو،
كە ئەمەش دەقەكەیە «ئەو بەرهەمانەی كە
لەم ژمارەیەدا باوكراونەتەوە گوزارشت
لە راوبۆچوونی نووسەرەكانیان دەكات»
ئ���ەم روونكردنەوەی���ەش لەس���ەرجەم
ژمارەكاندا دووبارە كراوەتەوە.
ئامانج لە دەركردنی رێژیار
وەك دی���ارە هەر گۆڤ���ار و رۆژنامە
و باوكراوەی���ەك ئامانجێكی تایبەتی لە
پشتەوەیە ،رێژیاریش وەك باوكراوەیەك ،ئامانجێكی تایبەت
بە خۆی هەبووە ،ئەویش بایەخدان بە كولتووری ناوچەكەیە،
هەروەها گرنگی دان بە توانا و هۆشیاركردنەوەی گەنجان بە
تایب���ەت چینی قوتابیان ،ئەمەش ل���ە بەرپەڕەكانی گۆڤارەكەدا
رەنگ���ی داوەت���ەوە ،هاتوونە ب���ە زۆری بەرهەم���ی گەنجانیان
باوكردۆتەوە ،ئەم���ەش وەك هاندەرێك ،تاوەكو زیاتر بایەخ
بە بواری رۆشنبیری بدەن و ئاستی خۆیان لەم الیەنەدا بەرز
بكەن ،هەروەها برەودانێكش بووە ،بۆ ئاشنابوونیان بە بواری
رۆژنامەگەری.
دەرچوونی گۆڤاری رێژیار
وەك ئەوەی لە پێناسەكەدا هاتووە ،گۆڤارێكی مانگانەبووە،
س���ەرجەم ژمارەكانی���ش ل���ەوادەی خۆیان دەرچوون���ە ،واتە
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پچڕانیان لە نێوان نەبووە ،وەكو لەم خشتەیەدا
دەیبینین:
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ئ���ەوەی ش���ایانی باس���ە ،لە ژم���ارە (،3 ،1
)5دا مانگ���ە كوردیی���ەكان دانەن���راون ،بۆی���ە
ئێمەش وەك خۆی هێش���تمانەوە ،هەروەك لە
خشتەكەدا دەبینرێت.
لە رووی قەبارەوە
گۆڤ���اری رێژیار ژمارەكان���ی ( )5،4،2،1بە
پێوانەی ()20/5×29/5سم دەرچوونە ،ئەوەی
تەنی���ا هەن���دێ جی���اواز بێت ،ژم���ارە ()3ە ،كە
بە پێوان���ەی ()20/5×29/7س���م دەرچووە .لە
رووی ژم���ارەی الپەڕەكانیی���ەوە :ژم���ارە ()1
ب���ە ( )16الپ���ەڕە ،ژمارە ( )2ب���ە ( )17الپەڕە،
ژم���ارە ( )3ب���ە ( )21الپەڕەوە ژم���ارە ( )3بە
( )25الپ���ەڕەوە ژمارە ( )1ب���ە ( )24الپەڕەوە
باوبوونەتەوە ،كە سەرجەم الپەڕەكانی هەر
پێنج ژمارە ( )103الپەڕە دەكات.
لە رووی نەخشەسازییەوە:
س���ەرجەم ژمارەكان���ی گۆڤ���اری رێژی���ار
لە الی���ەن م.روجوان س���ەعید نەخشەس���ازی
بەرگی بۆ كراوە ،ژمارە ( 1و  2و )3لە الیەن
م.مەری���وان عبدالرحمن رش���ید كاری پیتچنی
بۆك���راوە ،ئەگەرچ���ی ن���اوی ل���ە رێزبەن���دی
بەرێوەبەران���ەوە نەهات���ووە ،ب���ەاڵم لە ژمارە
(س���ێ)دا لە الپەرەی ( )21لە الیەن گۆڤارەوە
س���وپاس كراوە ،هەروەك لە سوپاسنامەكەدا
هاتووە م.مەری���وان فەرمانبەری پەروەردەی
مێرگەسۆر بووە ،وەلێ لە ژمارەكانی دیكەدا،
وات���ە ( 4و  )5ل���ە الی���ەن نووس���ینگەیەكی
كۆمپیوتەر لە هەولێر بە ناوی شوێنی (راستی
بۆ كۆمپیوتەر) كاری پیتچنی و نەخشەسازی
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ب���ۆ كراوە ،تەنیا بۆ یەك نوس���خە ،دوای ئەمە
بەڕێوەبەری نووسین لەسەر ئەم دانە ئەسڵییە
لەسەر ئەركی لە پەروەردەی مێرگەسۆر هەر
یەكە ( )100-90دانەی لێ فۆتۆكۆپی كراوە.
بەرێوەبەرانی گۆڤاری رێژیار
لە یەكەم ژمارەدا خاوەن ئیمتیاز :م.وەحید
رەشید نوح ،سەرنووسەر :م.شەمال ئەبوبەكر،
دەستەی نووسەران :م.حەكیم محەمەد تاهیر،
م.عیم���ران حەم���ە ئەحم���ەد بوونە .ل���ە ژمارە
(دوو)دا ،گۆڕان���كاری بەس���ەر گۆڤارەك���ەدا
دێت ،مەبەس���تمان ل���ە رووی بەرێوەبەرایەتی
مین���ا :سەرنووس���ەر :م.ش���ەمال ئەبوبەك���ر،
بەرێوەبەری نووس���ین :م.وەحید رەشید نوح،
دەستەی نووسەران :م.حەكیم مەحمەد تاهیر،
م.عیمران حەمە ئەحمەد دەبن.
لە ژمارەكانی دیكەشدا ئانكو ()5 ،4 ،3یش
وەك ژم���ارە (دوو) دابەزیون ،كەواتە ئەوەی
ش���ایانی هەڵوەس���تەیە ئەوەی���ە كە ل���ە ژمارە
(دوو)دا خ���اوەن ئیمتی���از نامێن���ێ ل���ە جیاتی
ئ���ەوە بەرێوەبەری نووس���ین زی���اد دەكرێت،
ك���ەوا ل���ە ژم���ارە (ی���ەك)دا نەبوو ،ئ���ەو كات
م.وەحید رەش���ید نوح دەبێت بە بەرێوەبەری
نووسین ،سەرەڕایی ئەوە دەورێكی سەرەكی
دەبینی ل���ە دەركردنی گۆڤ���اری رێژیار .بۆیە
لە چاوپێكەوتنێكدا لەم بارەیەوە پرس���یارم لە
م.ن���وح كرد ،ئەویش ئەوەی ب���ە من راگەیاند،
كە« :لە دەركردنی ئەم گۆڤارەدا ،هیچ خواست
و ویس���تێكم نەبوو ،تەنی���ا خزمەتكردنی باری
پ���ەروەردە و رۆش���نبیری دەڤەرەك���ە و خۆم
ب���ە خەمخ���ۆری دەڤەرەك���ە دەزان���ی» .بۆیە
كاتێ یەكەم ژمارەی���ان دەركرد لەگەڵ ژمارە
دوو لەس���ەر ئەركی ئەو چاپكراون سەرباری
ئ���ەوەش پەیوەندی ك���ردن بە نووس���ەران و
گ���ەڕان ب���ە دوای چاپكردنی ،كە م���ن تێبینیم
ك���رد و هەمووی ئەم كارانە لە ئەس���تۆی ئەو
ب���ووە ،بۆیە خاوەنی ئیمتیاز بە ئەو دراوە ،جا
ه���ۆكاری نەمانی لە خ���اوەن ئیمتیاز بۆ ئەوە
دەگەرێنێتەوە ،ئەو برادەرانە ،زۆر هاوكاریان
ك���ردووە ،هەروەها بۆ ئەوەی ئەو هزرەش لە
الی هەڤااڵنی دروست نەبێ ،كە لە بەر پۆستێك
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یاخود مەرەمێك بێ ،بۆیە سەرنووس���ەری بە
م.ش���ەمال ئەبوبەكر ،بەخشی و ئەویش وەك
بەرێوەبەری نووسین دەست بەكاربووە.
بابەتەكانی گۆڤاری رێژیار
بابەتەكان���ی رێژی���ار هەمەج���ۆرن وەك:
وت���ار ،ه���ەواڵ و چاالك���ی ،راپرس���ی ،دیمانە
و چاوپێكەوت���ن ،رەخن���ەی ئەدەب���ی ،بابەت���ی
زمانەوان���ی ،چی���رۆك ،لێكۆڵین���ەوە ،ش���یعر،
بابەتی وەرگێراو و بابەتی وەرزش���ی ،بابەتی
رەنگاوڕەن���گ وەك :وش���ەی یەكتربڕ ،گوتنێن
مەزن���ان و بابەتی ئای���ا دەزانی ،لەگەڵ هەندێ
پیرۆزبایی كە بەبۆنەی دەرچوونی ئاراستەی
گۆڤارەكە كراون.
ل���ەم لێكۆڵینەوەی���ەدا ،نامان���ەوێ لەس���ەر
مژارەكان���ی گۆڤارەك���ە رابوەس���تین ،یاخ���ود
بیانخەینە بەر باس و توێژینەوە ،گەرنا بابەتی
الوازی و باشی تیا بەدی دەكرێت ،بۆیە ئەمە
بۆ ئەو كەس���انە بەجێدێڵین ك���ە دەیانەوێن لە
رووی هەڵسەنگاندنی بابەتییەوە توێژینەوەی
لەسەر ئەنجام بدەن.
تیراژی گۆڤاری رێژیار
لەب���ەر كەم���ی توانای دارای���ی ،تیراژەكەی
ك���ەم ب���ووە .ژم���ارە ی���ەك ( )50دان���ە ،ژمارە
دوو ( )70دان���ە ،ك���ە بەرێوەب���ەری نووس���ین
لە س���ەر ئەرك���ی خۆی چاپی ك���ردوون ،هەر
یەك���ە ل���ە ژمارە (س���ێ ،چوار)ی���ش ()90دانە،
ژمارە (پێنج)ی���ش ( )100دانەی لێ چاپكراوە،
ئ���ەم س���ێ ژمارەی دوای���ی لە الی���ەن لێژنەی
سەرپەرش���تی پ���ەروەردەی دەڤ���ەری بارزان
هاوكاری كراون ،بە تایبەت لێپرسراوی لیژنە
(دلێر ش���ێخ بارزان���ی) تەنان���ەت هانیداون بۆ
بەردەوام بوونیان لەسەر دەركردنی گۆڤارە،
هەروەه���ا ئەم گۆڤارە ب���ە وەزیری ئەوكاتەی
پ���ەروەردەی ناس���اندووە تاوەك���و ل���ە الیەن
وەزارەت���ەوە ه���اوكاری بكرێ���ت ،ب���ۆ ئەوەی
بەردەوام بێت ل���ە دەرچوون ،بەاڵم لەوكاتەدا
گۆڤاری ئاسۆی پەروەردە كە وەك زمانحاڵی
وەزارەت باودەبۆوە ،وەزیر پێی باش نەبووە،
گۆڤارێكی دیكە شانبەشانی ئاسۆی پەروەردە

بهێت���ە وەش���اندن ،بەڵك���و بە پێوس���تی زانیوە
ئ���ەوان هەماهەنگی لەگ���ەڵ گۆڤاری وەزارەت
بكەن و باب���ەت و كاروچاالكی خۆیان لە وێ
باوبكەنەوە.
ئ���ەوەی ه���ەژی گوتنێی���ە ئەم گۆڤ���ارە بە
خۆرای���ی بە س���ەر دامودەزگاكان���ی ناوچەكە
دابەش دەكرا.
هۆكاری لەدایكبوونی
پێموایە لە دایكبوونی رێژیار هۆكارگەلێكی
دیك���ەی ل���ە پش���تەوەن ،ل���ێ بەرێوەب���ەری
نووس���ینی (مامۆس���تا وەحی���د رەش���ید نوح)
ه���ۆكاری ل���ە دایكبوونی گۆڤ���اری رێژیار بۆ
ئ���ەوە دەگەڕێنێتەوە« ،كە ل���ەو دەڤەرەدا لەو
كاتە هیچ باوكراوەیەك دەرنەدەچوو ،تاوەكو
بتوانی���ن لە ب���واری ژیاندن���ەوەی كولتوور و
پێگەیاندنی رۆژنامەنووس���ان و ش���اعیران لە
دەڤەرەكە هەنگاو بەرەو پێش���ەوە بهاوێژین»
ئەمە گەرەكی س���ەرەكییان بووە ،س���ەرەڕای
ئ���ەوەش چەندی���ن رۆش���نبیر و نووس���ەر و
ش���اعیر لەو دەڤەر هەبوون ،ك���ە بابەتەكانیان
لە رۆژنامە و گۆڤارەكانی ش���ارەكانی هەولێر
و ده���ۆك ب���او دەك���ردەوە ،بۆی���ە بیرۆكەی
وەش���اندنی گۆڤارێك لە هزرییاندا چەكەرەی
ك���ردووە ،تاوەك���و ب���واری كولت���ووری و
رۆش���نبیری تەنان���ەت ب���واری رۆژنامەگەری
گەش���ەی بە خۆیەوە ببینێت و بەرەو پێشەوە
بڕوات لە ناوچەكەدا.
دیارە نەیانتوانیوە ئەو ئامانجانە بپێكن ،لێ
هەنگاوێكی س���ەرەتایی جدی زۆرباش بووە،
ب���ۆ لڤی���ن و ئازراندنی بوارەك���ە ،هەر بۆیەش
ئ���ەم گۆڤارە ب���ە یەكەم باوك���راوە دادەنرێت
لە مێ���ژووی بزاڤ���ی رۆژنامەگ���ەری دەڤەری
مزوری بااڵ ،تەنانەت لە سەر ئاستی دەڤەری
بازرانیشدا.
ناونانی گۆڤاری رێژیار
وەك دەزان���رێ ه���ەر رۆژنامەی���ەك ی���ان
گۆڤارێ���ك یاخ���ود باوكراوەی���ەك ،كات���ێ
بیرۆك���ەی دەرچوونیان چەك���ەرە دەكات ،بیر
ل���ەوە دەكرێتەوە ،چ ناوێكی بۆ دابنرێت ،بۆیە
ژمارە  25پاییزی 2011

117

گۆڤارێكی پەروەردەیی...

بەرێوەبەرانی ئەم گۆڤارەش بۆ ئەم مەبەستە
كۆدەبن���ەوە ،ب���ۆ ئ���ەوەی ناوێك���ی شایس���تە
هەڵبژێ���رن ،لێ���رەدا چەن���د ناوێك���ی وەك(:
بوتی���ن ،واڵت ،رێژی���ار) پێش���نیار دەكرێن ،لە
ئەنجام���دا ناوی رێژیار بۆ گۆڤارەكەی خۆیان
هەڵدەبژێ���رن ،ئەم���ەش لەب���ەر دوو ه���ۆكار،
هەروەك لە ژمارە()4دا هاتووە:
 -1وش���ەی رێژی���ار ب���ە زۆر مان���ا لێك
دەدرێت���ەوە ،ك���ە ژیار بە كرمانجی س���ەروو،
واتە ژیان (معیش���ە) دێت ،واتە رێگای ژیان...
كە مەبەس���تمان ل���ەم مانایە ب���ووە ،هەروەها
(ژیار) بە كرمانجی خواروو بە شارستانییەت
دێت ،واتە رێگای شارستانییەت.
 -2رێژی���ار ناوی چیایەك���ە زۆر بەرزە،
هەردەم سەركەش���ە و كۆێستانێكی خۆشە لە
كوردستانی مەزنی خۆشەویستماندا.
لە راس���تیدا ئەوان لە ژێر رۆش���نایی خاڵی
یەكەمی���ان ئ���ەم ناوەی���ان هەڵب���ژاردووە ،ل���ێ
رێژیار لە زمانی كوردیدا ،وشەیەكی لێكدراوە،
واتە ل���ە (رێ+ژیار) پێكهات���ووە ،كە ئەوانیش
مەبەس���تیان ه���ەر ئەمەبووە ،ب���ەاڵم ئەوان لە
رووی واتاوە باس���یان ك���ردووە ،نەك الیەنی
زمانەوانی كە پێویس���ت بوو ل���ەو بوارەوەش
وشەكەیان ئانیبا زمان.
وێنەكانی گۆڤاری رێژیار
هەروەك لە پێشداش ئاماژەمان پێكردووە،
گۆڤاری رێژیار وێن���ەی باوكردۆتەوە ،بەاڵم
نەك بە شێوەیەك ،كە لە ئاستی پێویستدا بێت،
بە هەر حاڵ لە ژمارە ()1دا جگە لە وێنەیەكی
پۆرترێت���ی منداڵێ���ك ك���ە بەهرەمەن���د بووە و
چاوپێكەتنی���ان لەگەڵی���دا ئەنجامداوە ،لەس���ەر
بەرگ���ی یەكەم ل���ە رۆخ لۆگۆیەك���ە وێنەیەكی
بچووك���ی مۆمێك كێش���راوە ،ل���ە دوای ئەمە،
لەس���ەر هەمان بەرگ لە ناوەڕاستی بەرگەكە
بە گەورەی���ی وێنەیەكی دیكەی مۆمێك كراوە
و ل���ە نێوی نووس���راوە (رێژی���ار) ،لە بەرگی
دووەم���ی هەم���ان ژم���ارە لە دیوی س���ەرەوە
وێنەیەك دەبینرێت ،كە كۆمەڵێ قوتابی لەگەڵ
مامۆس���تایەكەیان خەریك���ی وانە خوێندنن ،لە
بەش���ی خ���وارەوەی هەمان ب���ەرگ دوو وێنە
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بەرچاو دەك���ەون ،یەكەمیان پەڕەمووچێكە لە
ناو شووشەی حوبرایە ،ئەوی دیكەیان چەند
كتێبێكن لەس���ەر یەك دان���راون ،ئەم وێنانەش
ك���ە لە ه���ەردوو بەرگەك���ەدا هات���وون لە ناو
كۆمپیوت���ەر دەرهێنراون یاخود بە كۆمپیوتەر
دروستكراون.
ل���ە ژم���ارە ()2دا س���ێ وێن���ەی پۆرترێتی
خاوەن بابەتەكان لەگەڵ هەندێ وێنەی دیكە،
ك���ە ب���ە كۆمپیوت���ەر نەخش���ێنراون ئەوانیش
(وێنەیەك���ی مندالێ���ك لە ناو بابەتێكی هاش���م
خۆش���ناو ب���ە ن���اوی (منداڵ���ی) باوبۆت���ەوە،
هەروەها لە الپ���ەڕە( )7وێنەیەكی مزگەوتێك،
لە الپەڕە ( )11وێنەی دكتۆرێكە ئیشاعەیەكی
نەخۆش���انی ل���ە دەس���تە ،ل���ە الپ���ەڕەی ()12
دا وێنەیەك���ی كورس���ی و مێزێك���ی خوێن���دن
هەی���ە ،بەاڵم لە بەرگی یەك���ەم لە ژێر لۆگۆی
گۆڤارەكە وێن���ەی چیایەكە رۆژی تیا هەڵدێ،
ل���ە ژێرەوە وێنەیەكی كتێ���ب و پەڕەمووچێك
لەگەڵ شووش���ەكەی كێش���راوە ،ك���ە ئەویش
هەردووكیان لە ناو كۆمپیوتەر دەرهێناوەن ،لە
بەرگی دووەمی ئەم وێنانە (كەسێك خەریكی
نووسینە لەس���ەر كۆمپیوتەرێك ،قەڵەمێكی لە
ناو دەستێكدا لەس���ەر كاغەزێكدا ،دوای ئەمە
وێن���ەی چەند كتێبێك لەس���ەر ی���ەك دانراون
دەبینرێن) كە ئەمانیش هەر لە ناو كۆمپیوتەر
دەرهێنراون.
ل���ە ژمارە ()3دا س���ەرەڕای وێنەی خاوەن
بابەت���ەكان و هەندێ وێنەی دیك���ە ،كە لە ناو
كۆمپیوتەر وەرگیراون ،دوو وێنەی فۆتۆگرافی
وەرزش���ی ل���ە الپ���ەڕە ( )11باوبوونەت���ەوە،
یەكەمی���ان وێنەیەك���ە مامۆس���تایان خەریكی
وەرزش���ی دووگۆلی���ن ،ئەویتری���ان ئەگەرچی
بێ زانیارییە ،واتە هیچ نووس���ینێك لە ژێرەوە
نابینرێ���ت ،بەاڵم ئەوەی من بزانم وێنەی تیپی
وەرزشی مامۆستایانی هەر دوو قوتابخانەی
س���ەرەتایی و ناوەن���دی س���ێلكێین ،چونك���ە
زۆربەی���ان دەناس���م .ئ���ەم وێنانە ل���ە بەرگی
یەكەمی هەمان ژم���ارەوە دانراون ،لە بەرگی
دووەمدا دوو وێنە بەرچاو دەكەون یەكەمیان
كتێبخانەیەكە ،ئەوی دیك���ە وێنەی قوتابییەكە
لەس���ەر تەختەڕەش دەنووسێت (رێژیار) ،كە
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ناوی گۆڤارەكەیە.
لە ژمارە ()4دا وێنەی ئەو نووسەرانەی كە
بابەتەكانیان دابەزیون ،هەروەها س���ێ وێنەی
فۆتۆگ���راف دەبینرێ���ن بێ ئ���ەوەی زانیارییان
ل���ە ژێرەوە بنووس���رێن ،لە گ���ەڵ وێنەی هەر
یەك لە شاعیرانی كورد :قەدری جان (-1911
 )1972و هونەرمەن���دی ناس���راوی ك���ورد
ش���ڤان پەروەر ،بەرگ���ی یەكەمی ئەم ژمارەیە
بە دوو وێن���ە ،یەكەمیان وێن���ەی هەڵبژاردنی
ئەنجوومەنی ش���ارەوانییە ،ئەوی دیكە وێنەی
ئافرەتێكی كوردە كە لە تەمەنی ( )95ساڵی لە
هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی شارەوانیدا بەشداری
كردووە نەخش���ێنراوە ،ل���ە بەرگی دووەمیش
وێنەیەكی ش���اخێكی كوردستان لەگەڵ وێنەی
هونەرمەند شڤان پەروەر دانراون.
لە ژمارە ( )5كە دواین ژمارەیە ،وێنەیەكی
وەزیری پ���ەروەردەی پێش���وو عەبدولعەزیز
گی���ب ،كە لەگ���ەڵ چەند بەرپرس���ێكی حكومی
ناوچەك���ە ك���ە بنك���ەی رۆناكبی���ری رۆژ ب���ۆ
كۆمپیوت���ەر ل���ە پ���ەروەردەی مێرگەس���ۆر
دەكات���ەوە ،باوبۆت���ەوە ،س���ەرەڕای ئ���ەوەی
وێن���ەی چەندین نووس���ەری گۆڤارەكە لەگەڵ
وێنەی زمانزان و ش���اعیر و سیاسەتمەداری
ك���ورد عوس���مان س���ەبری (*)1993-1905
دەبینرێ���ن .لەس���ەر بەرگ���ی یەكەم���ی هەمان
ژمارەدا وێنەی وەزیری پەروەردەی پێش���وو
ك���ە ئاماژەم���ان پێ���دا لەگەڵ وێن���ەی ژووری
بنكەكە و هەروەها ئارمی رێكخراوی پراڤیانی
ی���ا دكتۆرە ڤیالردۆ ،كە لەم ژمارەیە بابەتێكی
لەس���ەر نووس���راوە ل���ە ئەڵمانی���اوە هاتووە،
باوكراونەتەوە ،ئەوەی لێرەدا پێویستە بیڵێم،
ئەوەی���ە ،ئەم ئارمە لە ژمارە ()4دا لە بابەتێك
كە بە ناونیش���انی (سوپاسنامەك بۆ پراڤیانێ)
یە ،بەرچاودەكەوێت.
دیسان لە دیوی ژوورەوەی بەرگی یەكەم
وێنەیەك���ی سروش���تی دیمەن���ی كوردس���تان
دان���راوە .ل���ە بەرگ���ی دووەم���دا وێنەیەك���ی
ش���وێنەواری (كوچكا میرێ بەهدینان -زاخۆ)
وەشاندییە .لەوانەیە كاتێ خوێنەر ئەو دێرەی
س���ەرەوەی بخوێنێت���ەوە پرس���یارێك الی
دروس���ت بێت بلێ ،گەر وێنەكان لەو ئاستەدا

نەبن ،بۆچی لێكۆلەر لە رووی نووس���ینەكەی
خ���ۆی بایەخێك���ی زۆری پێداوە ،ل���ە وەاڵمدا
دەلێم پرس���یارەكە لە ش���وێنی خۆیدایە ،بەاڵم
ئەوەی من لێرەدا باسم كردووە تەنیا ئاماژەیە
بە وێنەكان ،گەرنا ئێس���تاش دەڵێم لە ئاس���تی
پێتڤی دانین ،لەبەر ئەم خااڵنە:
 -1زۆرێ���ك ل���ە وێن���ەكان ب���ە كۆمپیوت���ەر
كێش���راوەن .س���ەرەڕای ئ���ەوەش هەندێ���كان
گوزارشت لە بابەتەكانیان ناكەن ،هەروەها بە
بچووكیش نەخشێنراون.
 -2ئ���ەو وێنانەی ك���ە فۆتۆگرافی���ن لە رووی
هونەریی���ەوە زۆر الوازن ،س���ەرەڕای ئ���ەوە
كەمیشن.
 -3هیچ زانیاریەك ل���ە ژێر وێنەكاندا بەرچاو
ناكەون ،بۆئەوەی وێنەكان بناسرێنەوە.
 -4ئ���ەو وێنەنان���ەی ،كە لە ن���او ناوەخنەكاندا
دابەزیون ،وەك پێویس���ت لە ش���وێنی خۆیان
دانەنراون ،جوانیی���ەك بداتە بابەتەكە ،چونكە
ئەرك���ی وێن���ە ب���ەرای م���ن ئەوەی���ە بابەتەكە
بڕازێنێت���ەوە ،ژ بلی ڤێ یەكێژی بەلگەیەكی بە
هێزی دەداتە بابەتەكان.
كاریكاتێر لە گۆڤاری رێژیاردا
گۆڤ���اری رێژی���ار گرنگ���ی و بایەخ���ی بە
كاریكاتێر داوە ،كە لەسەردەمی ئێستادا میدیا
بەه���ا و نرخێكی تایبەتی پێ دەدات ،لە ژمارە
()1دا ل���ە الپەڕەی ( )16وێنەیەكی كاریكاتێری
دەبینرێت ،كە لە الیەن مامۆستا عەزیز پیرباڵ
وێنەك���راوە ،گۆزارش���ت لە ب���اوك و كوڕێك
دەكات ل���ە ب���واری خوێندن���ەوە ،باوكەك���ە بە
كوڕەك���ە دەلێ :ك���وڕم بخوێنە ب���ا وەكو منت
لێنەیی ،كەچی كوڕەكە پێی دەلێ خوێندن یانی
چی؟ لە ژمارە ()3دا لە الپەڕەی ( )21لە الیەن
هەمان مامۆس���تاوە وێنەیەك���ی كاریكاتێرێكی
دیكە باوبۆتەوە ،ئەمە تەعبیر لە مامۆس���تا و
سەرپەرشتیار دەكات.
لە ژمارە ()4دا لە الپەڕەی ( )24وێنەیەكی
كاریكاتێری دەبینرێت ،كە لە الیەن مامۆس���تا
ه���ەكار ئیبراهی���م وێنەك���راوە ،گۆزارش���ت لە
مامۆس���تا و بەردەس���تی قوتابخان���ە دەكات،
تیایدا بەرێوەبەرەكە گێسكێكی پاك كردنەوەی
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لە دەس���تە و بە بەردەس���تەكەی كە لە جێگای
ئەو دانیشتووە دەلێ( :بێ زحمەت!!! با ئیدارە
پاك كەمەوە) .بەردەس���تەكەش لە وەاڵما پێی
دەلێ( :ئەرێ!! معاش���ت وەرگرتیە .!!)..كەواتە
دەتوانین ئەوە بڵێن هەر س���ێ كاریكاتێرەكان
پەیوەن���دی ب���ە ب���واری پ���ەروەردەوە هەی���ە،
چونك���ە رێژی���ار گۆڤارێك���ی پەروەردەی���ش
ب���ووە ،كە لە شوناس���ەكەی ئام���اژە بۆكراوە،
زۆرێك لەو نووس���ەرانەی ك���ە خاوەن ئەرك
بۆن���ە ،هەروەه���ا بابەتی���ان باوكردووت���ەوە،
مامۆستای سەرەتایی و ناوەندی بوونە ،بۆیە
ئ���ەو دیاردانەی رۆژان���ە بینیویانن ،بە وێنەی
كاریكاتێری گوزارشت كراون.
خاڵە بەهێزەكانی گۆڤاری رێژیار
 .1هەنگاوێ���ك بووە ،ب���ۆ خزمەتكردنی بواری
رۆژنامەگ���ەری و ژیاندن���ەوەی كولت���ووری
ناوچەك���ە ،بۆی���ە ئەگ���ەر ب���ەردەوام بووای���ە،
بێگۆم���ان بەرەوپێ���ش دەچ���وو و خزمەتێكی
گ���ەورەی پێش���كەش بە ب���واری رۆش���نبیری
رۆژنامەگەری كوردی دەكرد.
 .2گرنگ���ی بە قوتابیان���ی بەهرەمەند داوە ،جا
چ ل���ە رووی ناس���اندنیانەوە ب���ە كۆمەڵگا یان
باوكردنەوەی بەرهەمەكانیانەوە بێت .ئەمەش
بە كردار رەنگ���ی داوەتەوە لە ناو الپەڕەكانی
رێژیاردا.
 .3یەكێ���ك لە خاڵە بەهێزەكانی دیكەی رێژیار
بایەخدان���ە بە هون���ەری كاریكاتێری ،ئەمەش
كاریكی س���ەردەمیانەی بواری رۆژنامەگەری
ئەمڕۆیە.
گۆڤ���اری رێژی���ار پێگیری ب���ە وادی
.4
دەرچوون���ی خۆی ك���ردووە ،وەك ئەوەی لە
پێناس���ەكەدا ئام���اژە پێكراوە ،واتە س���ەرجەم
ژم���ارەكان ل���ەوادەی خۆی���ان دەرچوونە ،بێ
ئ���ەوەی پچڕانیان لە نێوانی���ان هەبووبێت ،كە
ئەمەش خاڵێكی گرنگی بەهێز و س���ەركەوتنی
هەر گۆڤارێك و باوكراوەیەكە.
بەه���ا و بایەخێك���ی زۆر ب���ە بابەت���ە
.5
پەروەردە و تەندروس���تییەكانی داوە ،ئەمەش
هەنگاوێك���ی زۆرب���اش ب���ووە ب���ۆ ئ���ەوەی
كۆمەڵگایەكە بە تایبەتی چینی قوتابیان بتوانن
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س���وود ل���ەو بابەتان���ە وەربگرن ل���ە وەرزی
زستاندا.
خاڵە الوازەكانی گۆڤاری رێژیار
 .1هەن���دێ هەڵ���ەش ل���ە رووی دیاریكردن���ی
هونەرەكان���ەوە ب���ە دیدەكرێت ،ب���ۆ میناك لە
ناوەڕۆكا ژانری راپرسی دیاركراوە ،تەنانەت
لەو الپەڕەیەش كە راپرس���ییەكە دابەزیوە ،بۆ
وێنە نووس���راوە راپرس���ی ،كەچی لە كۆتایی
بابەتەكە یاخود لە دوای ناوونیشانی بابەتەكە
نووس���راوە دیمان���ەی فالن���ە نووس���ەر ،واتە
بابەتەكە راپرسییە كە خۆشی ئاماژە پێكراوە،
لەب���ەر ئەوەی دیمانە و راپرس���ی دوو ژانری
ج���ودای رۆژنامەگەری���ن ،ئەمەش ب���ۆ كەمی
شارەزاییان دەگەڕێتەوە ،كە نەدەبوایە بكەونە
ئەم هەڵەیەوە.
 .2پێویس���تە ئەوەش بڵێین ،كە ئەم گۆڤارە لە
رووی نەخشەسازییەوە بایەخێكی زۆری پێ
نەدراوە ،واتە لەو ئاس���تەدا نییە ،كە ش���ایانی
ه���ەژی بێ���ت ،ئەمەش م���ن دەگەرێنم���ەوە بۆ
الیەنی ماددی ،چونكە گۆڤارەكە بێجگە لەوەی
رەش و سپی بووە ،بە فۆتۆكۆپی دەردەچوو،
نەك بە چاپ.
 .3ل���ە رووی وێن���ەوەش زۆر الوازە ،لەب���ەر
ئەوەی جگە لە هەندێ وێنەی خاوەن بابەتەكان،
هەن���دێ جاری���ش لەس���ەر بەرگەك���ە چەن���د
وێنەیەك دەبینرێن ،كەچی هەندێك لەوانیش بە
كۆمپیوتەر دروستكراون كە بریتین لە وێنەی
م���ۆم و كتێ���ب و قەڵ���ەم ،ئەوانیش لە ئاس���تی
پێویستدا نین ،سەرەڕای ئەوە كە ئەمڕۆ وێنە
وەك دیكۆمێنتێك���ی بەهێزی رۆژنامەگەری و
بەهێزتر لە وشە دادەنرێت.
 .4ل���ە رووی داڕش���تنی زمانەوانیی���ەوە،
كەموكوری زۆری تێدا بەدی دەكرێت ،ئەمەش
بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە ،كە مامۆس���تای پس���پۆر
ل���ە ب���واری زمانەوانییەوە ،نەیانب���ووە ،كە بە
شێوەیەكی رێكوپێك بە هەموو بابەتەكانەوەدا
بچێتەوە.
 .5لە رووی رێنووسەوە ،هەڵەی زۆری تێدایە،
بۆ نموونە« :ئینجا حكومەتی هەریم دەس���تی
كرد بە پەرە پیدانی یەكەی س���ەر پەرشتیاری
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پەروەردی���ی كە رۆلی خۆیان ببینن بۆ ئەوەی
پرۆس���ەی خویندن بەشیوەیەكی باش بەریوە
بچیت» ،ئەگەر لەم پەرەگرافە رامینین ،دەبینین
هێمای(  )لەسەر پیتی (ێ)ی وشەی هەرێم،
پیتی (ر) و (ێ)ی وش���ەی پەڕەپێدان ،پیتی(ە)
ل���ە نێ���وان (د) و (ی)ی وش���ەی پەروەردەیی،
(ێ)ی وش���ەی خوێن���دن( ،ێ)ی وش���ەی ب���ە
ش���ێوەیەكی( ،ێ) وشەی بەرێوە( ،ێ) وشەی
بچێت دانەن���راوە ،ئ���ەو ئاماژەیەكی بچووكی
ئەم بابەتە ب���وو ،گەرنا نموونەی لەم جۆر لە
ناو الپەڕەكانی رێژیار زۆرن.
 .6ل���ە س���ەرجەم ژمارەكاندا ،تی���راژی دیاری
نەك���راوە ،كە یەكێكە خاڵە پڕ بایەخەكانی هەر
گۆڤار و رۆژنامە و باوكراوەیەكە.
 .7نەبوونی سەرچاوە لەزۆرێك لەو بابەتانەی،
كە ب���اوی كردووەت���ەوە ،باب���ەت هەیە ،دوو
الپ���ەڕەی ب���ۆ تەرخانك���راوە ،وەك بابەت���ی
«جێناوی كەس���ی لكاو لە زمان���ی كوردیدا»،
«پرۆس���ەی خوێندن ل���ە دەڤەری ب���ارزان»،
«ئ���ەرك و م���اف»« ،چۆنیەت���ی مامەڵەكردن
لەگ���ەڵ خوێندن���ەوەی (دەق)دا» ،ئاس���تی
قوتابی���ان بۆچی نزم���ە؟ ......تاد» ،كەچی یەك
دانە س���ەرچاوەی بەكارنەهێناوە ،س���ەرەڕای
ئ���ەوە بابەتە زمانەوانییەكان بەبێ س���ەرچاوە
نانووسرێت.
 .8ل���ە رووی خاڵبەندیی���ەوە زۆر الوازە،
وەك پێویس���ت بەكارنەهات���وون ،پەرەگراف���ی
دوورودرێ���ژی هەی���ە ،ی���ەك خاڵ ،نیش���انەی
پرسیار ،یان فاریزە تێدا نییە.
 .9زۆرێك لە س���ەردێرەكانی بابەتی گۆڤاری
رێژی���ار ،لەگەڵ بابەكانی���ان ناگونجێن ،یاخود
تایبەتمەدی س���ەردێریان تێدا ب���ەدی ناكرێت،
ب���ۆ نموون���ە س���ەردێری «دوو ئەگ���ەر ل���ە
ئەگەرەكانی دورست بوونی زمانی كوردی»،
«چۆن وەاڵمی پرس���یارەكان دەدەینەوە..؟»،
«بەڵ���ی ش���اری كەرك���ووك ك���وردی ی���ە و
بەناوبانگیش���ە» ل���ە س���ەردێری یەكەم ئەگەر
بگەڕێینەوە ،بۆ بابەتەكە ،بۆمان دەردەكەوێت
ناوەڕۆك���ی بابەتەك���ە هی���چ پەیوەن���دی ب���ەم
ناوونیش���انە نییە ،هەروەها سەردێری دووەم
ناوونیشانێكی پرس���یارییە ،كە ئەویش لەگەڵ

ب���واری رۆژنامەگ���ەری ناگونجێ���ت ،چونك���ە
زۆربەی پس���پۆران لەس���ەر ئەو رایەن ،كە بە
هیچ ش���ێوەیەك نابێت ،س���ەردێری پرسیاری
ب���ۆ بابەتی رۆژنامەگ���ەری دابنرێت .هەمدیس
سەردێری س���ێیەمیش خۆی لە خۆیدا بابەتە،
وات���ە خوێن���ەر كات���ێ چ���اوی بەم س���ەردێرە
دەكەوێت ،ئیدی پێویس���ت ن���اكات ناوەڕۆكی
بابەتەك���ە بخوێنێت���ەوە ،كەوات���ە ئ���ەم ج���ۆرە
س���ەردێرانە ئامانج���ی خۆی���ان ن���ا پێك���ن ،كە
س���ەرنجی ب���ۆ الی خوێندن���ەوەی بابەتەك���ە
راكێش���ێ ،لەب���ەر ئ���ەوەی «س���ەردێر ئەگەر
قس���ەی بكردایە ،بە خوێن���ەری دەگوت :تكایە
گوتارەكەم بخوێنەوە! بۆیە هەر سەردێریشە،
خوێنەر بریاری لەسەر دەدات»)1(.
ئەنجام
لە ئەنجامی ئەم لێكۆلینەوەیەدا ،گەیش���تین
بە چەند خالێكی گرنگ ،لەوانە:
 .1رێژیار گۆڤارێكی ئەهلی س���ەربەخۆ بووە،
كە كۆمەڵێك مامۆستا بەڕێوەیان دەبرد ،واتە
س���ەر بە هیچ دەزگای���ەك ی���ان رێكخراوێكی
حیزب���ی نەب���ووە ،ئەم���ەش هاندەرێك���ی باش
بووە بۆ ئەوان تاوەكو بە شێوەیەكی ئازادانە
گوزارش���ت لە هزر و بیری خۆیان بكەن ،بێ
ئەوەی لە ژێر فشارێكی دەرەكی دابن .
 .2هەم���ووی بەس���ەریەكەوە ( )5ژمارەی لێ
دەرچ���ووە ،سەرجەمیش���یان ب���ە فۆتۆكۆپ���ی
چاپك���راون ،س���ەرەڕای ئەوەش تی���راژی كەم
بووە.
 .3ب���ە خۆڕای���ی داب���ەش دەك���را ،ئەم���ەش
ئەزموونێك���ی ن���وێ هەرێمی كوردس���تانە ،كە
ئێس���تا چەند رۆژنامەیەك بە خۆڕایی دابەش
دەكرێن.
 .4گرنگییەكی زۆر بە هونەری كاریكاتێردراوە،
كە لە هەر ( )5ژمارەكە ( )3كاریكاتێری باوی
كردووەتەوە.
 .5لە رووی چ���اپ و دەرهێنانی هونەرییەوە،
الوازە.
 .6زیات���ر گرنگ���ی بە هون���ەری وت���ار دراوە،
ب���ێ ئەوەی ب���ە الی هونەرەكانی دیكەی وەك
لێكۆڵینەوە ،گوشەدا بچن.
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ل.22
بورهان تەها:
 قوتابیمە (شیعر) ژ ،2 :ساڵی  ،2001ل.16باوكی شاڤین* (شەمال ئەبو بەكر):
 ئەنجام���ی پرۆس���ەی هەڵبژاردنەكان���یش���ارەوانی كوردس���تان ،ژ ،4 :س���اڵی ،2001
ل.13
جگەرسۆز پێندرۆیی (محمد ساڵح):
 كاریگەری���ا وەرزش���ێ ،ب���زاڤ و چەلەنگی���الەشی لسەر زارۆكی ،ژ ،5 :ساڵی  ،2001ل.7

ئەندێكسی گۆڤاری

رێژیار
لێرەدا گەرەكمانە ئەندێكس���ی نووس���ەرەكانی
گۆڤارەك���ە ب���ە پێ���ی ،پیت���ی هیجائ���ی لەگ���ەڵ
بابەتەكانیان بخەینەڕوو:
ئەبو بەكر شوانی:
 چۆنیەت���ی مامەڵەكردن لەگەڵ خوێندنەوەی(دەق)دا ،ژ ،5 :ساڵی  ،2001ل.3
ئەحمەد ئینان:
 هەلبەس���تڤانێ كورد ئوسمان سەبری ،ژ،5:س���اڵی ،2001ل (.17-16ئ���ەڤ بابەت���ە فهم���ی
مزویری ژ التینێ وەرگەڕندییە).
ئیحسان تاهیر:
 كاریگ���ەری قەڵەم رەنگ بەس���ەر منداڵەوە،ژ ،5:ساڵی  ،2001ل.13
ئازاد مزوری:
 -زمانێ كوردی (ش���یعر) ،ژ ،5 :ساڵی ،2001
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حكیم محەمەد تاهیر:
 چ���اڤ لێ كرن���ا زارۆكا دئیس���المێدا ،ژ،1 :ساڵی  ،2001ل.7-6
 پێشكەفتن و زانین دئیسالمێدا ،ژ ،2 :ساڵی ،2001ل.8-7
 پ���ێ رێ���ك و رێ یا راس���ت ،ژ ،3 :س���اڵی ،2001ل.11-10
 داگەمیا مە نخون نەبیت ،ژ ،4 :ساڵی ،2001ل.11-10
 ب هەلكەفتن���ا ڕۆژ جگ���ەرێ یا جیهانی /31مایس ،ژ ،5 :ساڵی  ،2001ل.9-8
 دادگەه���ا عەس���مانی(چیرۆك) ،ژ ،5 :س���اڵی ،2001ل.19
حسێن صابر:
 چۆن وەاڵمی پرسیارەكان دەدەیتەوە ،ژ،2 :ساڵی  ،2001ل.9
دایكی شاڤین* (روجوان سعید):
 ش���ڤان پەروەر و س���رودی سیاس���ی ،ژ،4 :ساڵی  ،2001ل.4
روجوان سعید:
 مامەلەكردن���ی مامۆس���تا و قوتاب���ی ،ژ،1 :ساڵی  ،2001ل.11-10
 وێن���ە كێش���انی (خوڕەوش���تی) نەتەوەی���یهاواڵت���ی و گەاڵنی تر ،بەش���ی یەك���ەم ،ژ،4 :
ساڵی  ،2001ل.19-18

گۆڤارێكی پەروەردەیی...

وێنە كێشانی(خوڕەوشتی) نەتەوەیی
هاواڵت���ی و گەاڵنی تر ،بەش���ی دووەم ،ژ،5 :
ساڵی  ،2001ل.18-17
 وش���ەی یەكت���ر ب���ڕ ،ژ ،1 :س���اڵی ،2001ل.16
 وش���ەی یەكت���ر ب���ڕ ،ژ ،2 :س���اڵی ،2001ل.16
 وش���ەی یەكت���ر ب���ڕ ،ژ ،3 :س���اڵی ،2001ل.21
 وش���ەی یەكت���ر بڕ ،ژ ،4 :س���اڵی ،2001ل.24
 وش���ەی یەكتر بڕ ،ژ ،5 :س���اڵی ،2001ل.23
رەشید سەعدی:
 بەلێ ش���اری كەركوكیش كوردی یە وبەناوبانگیشە ،ژ ،3 :ساڵی  ،2001ل.5
 ئ���ەرك و م���اف ،ژ ،4 :س���اڵی ،2001ل.8
 دیاردەی دەرهێنانی كچ لە قوتابخانە،ژ ،5 :ساڵی  ،2001ل.10
رەشید سەلیم:
 رەفتار و رەوشتی س���ەرۆكەكانی ئەمریكا،ژ ،4 :ساڵی  ،2001ل.14
رەفیق ستوپەیی:
 نامەی���ەك ب���ۆ نیگاركێشەكی(ش���یعر) ،ژ،4 :ساڵی  ،2001ل.23
 لەب���ەر چی هەندێ من���داڵ درۆ دەكەن ،ژ،4ساڵی  ،2001ل.14
رێكار مزوری:
 مامۆستا(شیعر) ،ژ ،4 :ساڵی  ،2001ل.23سامی جەمال حەیدەر:
 راستی تەنیا الی مرۆڤێك یان پارتێك نییە،ژ ،3 :ساڵی  ،2001ل.8-7
 كێش���ەی كورد دوای هەڵبژاردنی پەرلەمان،ژ ،4 :ساڵی  ،2001ل.5

سەردار
جاف:
 ئەرك���ی مامۆس���تا ،ژ ،5 :س���اڵی ،2001ل.7-6
سۆران قادر حەمەد:
 زانس���تی كیمیا چی یە؟ ژ ،3:س���اڵی ،2001ل.9
شەماڵ ئەبوبەكر:
 كورد وتەنی (چ بچێنی ئەوە دەدوورییەوە)،ژ ،1 :ساڵی  ،2001ل.3
 ئافرەت كۆمەڵ ،ژ ،1 :ساڵی  ،2001ل.9 بژاری تاقانە (چیرۆك) ،ژ ،1 :س���اڵی ،2001ل.13-12
 دیمانەیەك لەگەڵ قوتابییەكی بەهرەمەند ،ژ: ،1ساڵی  ،2001ل.14
 هێ���زداری نەتەوەكەم ،ژ ،2 :س���اڵی ،2001ل.3
 چەن���د س���ەرەتایەك س���ەبارەت رەخن���ەیئەدەبی ،ژ ،2 :ساڵی  ،2001ل.12
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 رێب���ازا ت���ە بارزانی(ش���یعر) ،ژ،2:ساڵ،2001ل (.16ئەم پارچە شیعرە لە ژمارە
( )5دووبارە هاتییە وەش���اندن ،لەبەر ئەوەی
بە پێویستمان زانی لە رێزبەنی دانەنێینەوە-
لێكۆلەر).

-

دیاردەی دەرهێنانی
كچ لە قوتابخانە ،ژ ،2 :ساڵی  ،2001ل.13
 ئاخ دیس���ان مشرف هاتەوە(چیرۆك) ،ژ،2 :ساڵی  ،2001ل.14
 سەروتار ،ژ ،3:ساڵی  ،2001ل.3 مردن خۆشترە لە تاران ،ژ ،3:ساڵی ،2001ل.19-18
 چەپلە بەیەك دەس���ت لێنادرێت ،ژ ،4 :ساڵی ،2001ل.3
 ئاگری بێ ئامان ،ژ ،4 :ساڵی  ،2001ل.22 سەروتار ،ژ ،5 :ساڵی  ،2001ل.3شێروان حسێن
 وەرزش رەوش���ت بەرزی یە ،ژ ،3 :س���اڵی ،2001ل.20
صەباح عەزیز:
 ناڤ���ێ گۆندێ مە گویزێ یە (ش���یعر) ،ژ،1 :ساڵ ،2001ل،15
 قەڵەم و كاغەز دەس���ت مەدایە(شیعر) ،ژ،1:ساڵ ،2001ل.15
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صابر جەبار:
 كوردس���تان (ش���یعر) ،ژ ،5 :س���اڵ،2001ل.22
صەالح رەشید:
 دوو ئ���ەرك ل���ە ئەركەكان���ی دروس���تبوونی زمانی كوردی ،ژ ،3 :ساڵی ،2001
ل.12
 پێشەوا و كاریگەری لەسەر كۆمەڵ ،ژ: ،4ساڵی  ،2001ل.6
 جێناوی كەسی لكاو لە زمانی كوردیدا،ژ ،5:ساڵی  ،2001ل.15-14
عەزیز پیربال:
 كاریكاتێر ،ژ ،1 :ساڵی  ،2001ل.16 كاریكاتێر ،ژ ،2 :ساڵی ،2001ل،21 قوتابی فێربوونی زانست ،ژ ،2 :ساڵی،2001ل.15
عمران حەمە ئەحمەد:
 دەبێت مامۆس���تای گون���د چۆن بێت؟ ،ژ،1 :ساڵی  ،2001ل.9-8
 كاریگ���ەری س���ەردانی بەرپرس���ان ب���ۆقوتابخانەكان ،ژ ،2 :ساڵی ،2001ل.10
 مامۆس���تا و پیش���ەكەی ،ژ ،4 :ساڵی،2001ل.9
فەرحان زراری:
 هوش���یاری ئاسایش���ی نەتەوەی���ی ،ژ،4 :ساڵی ،2001ل.7
فەرهاد ئەحمەد:
 وانەی سرود و مۆسیقا بۆ پشتگوێ بخرێ؟،ژ ،5:ساڵی  ،2001ل.13

گۆڤارێكی پەروەردەیی...

فەهمی مزویری:
 ڤ���ی هوزانڤان���ێ قەدرگ���ران بناس���ە ،ژ،4 :ساڵی ،2001ل.17
كوردۆ ئەحمەد مزوری:
 هۆش���یاری تەندروستی ،ژ ،1 :ساڵی ،2001ل.7
 بنەماكانی تەندروستی قوتابیان ،ژ ،2 :ساڵی ،2001ل.11
 ئەرك���ی مامۆس���تا چ���ی ی���ە لە هۆش���یاریتەندروس���تی قوتابی���ان ،ژ ،3 :س���اڵی ،2001
ل.16
گۆڤاری رێژیار:
 س���ەردانی بەخێوك���ەری قوتابی���ان ب���ۆقوتابخانەكان ،ژ ،3:ساڵی  ،2001ل.17
 هەواڵی وەرزشی ،ژ ،3:ساڵی ،2001ل.20 ئایا دەزانی ،ژ ،3:ساڵی  ،2001ل.21 بەفیرۆنەدان���ی كاتەكان���ی هاوی���ن ،ژ،4:ساڵی ،2001ل.20
 هەڵبژادن���ی س���ەرۆك و ئەنجوومەن���یشارەوانی ،ژ ،4:ساڵی  ،2001ل.21
 روونكردنەوەیەك لەس���ەر گۆڤاری رێژیار،ژ ،4:ساڵی  ،2001ل.16
 ئایا دەزانی ،ژ ،4:ساڵی  ،2001ل.24 بە بۆنەی س���ەد و سێیەمین رۆژنامەگەریكوردییەوە ،ژ ،4:ساڵی  ،2001ل.1
 بنك���ەی روناكبی���ری رۆژ ل���ە پ���ەروەردەیمێرگەسۆر كرایەوە ،ژ ،5:ساڵی  ،2001ل.9
 رێژەی���ا دەرچوون���ا ئەزموونێت گش���تی لخوێندن���ا س���ەرەتایی ل قوتابخانێ���ن توخیبێ
رێڤەبەریا پەروەردەها مێرگەسۆر ،ژ ،5:ساڵی
 ،2001ل.20
 گوتنێن مەزنا :ژ ،5:ساڵی  ،2001ل.23لوقمان رەفیق:
 ئاس���تی قوتابیان بۆچی نزمە؟ ژ ،3 :س���اڵی ،2001ل.6
محەمەد ئەبابەكرخضر:
 رۆلی س���ەردانی كەس و كاری قوتابیان بۆقوتابخانە ،ژ ،4:ساڵی  ،2001ل.12

محەمەد تاهی رتێلی:
 رویبارەكێ بێ وەفا(شیعر) ،ژ ،4:ساڵی،2001ل.23
نەعمان محەمەد:
 سوپاس���نامەیەك ب���ۆ پراڤی���ا ،ژ ،4 :س���اڵی ،2002ل.16
هاشم ئەحمەد خۆشناو:
 منداڵی (الطفولة) ،ژ ،2:ساڵی  ،2001ل.6 بۆچ���ی وانە زانس���تەكان دەخوێنی���ن ،ژ،3 :ساڵی  ،2001ل.13
 تایبەتمەندییەكانی بەكارهێنانی تاقیكردنەوەزارەكییەكان ،ژ ،4:ساڵی  ،2001ل.15
 رێكخراوە نێودەوڵەتییەكان ( )UNرۆژێكیجیهان���ی تەرخ���ان دەكات بۆ پەناب���ەران ،ژ،5:
ساڵی  ،2001ل.12
هادی واڵتی:
 فاكتەرێن مش���ەختبوونێ ،ژ ،5:ساڵی،2001ل.4
هەژار صالح:
 بارزانی بابێ كوردایە(ش���یعر) ،ژ ،1 :ساڵی ،2001ل.15
 دیسا بهار هاتەڤە(شیعر) ،ژ ،2:ساڵی ،2001ل.16
هوشیار سەنعان:
 الوێت كوردا دخوینن(ش���یعر) ،ژ ،1 :س���اڵی ،2001ل.15
 من ئاشتی خوازم(شیعر) ،ژ ،5:ساڵی،2001ل.23
وەحید رەشید نوح:
 چەند ئاستەنگەك كو دكەڤنە رێكا زارۆكادال خوێندن���ا س���ەرەتاییدا ،ژ ،1 :س���اڵی ،2001
ل.4
 پرۆسەی خوێندن لە دەڤەری بارزان ،ژ،2 :ساڵی  ،2001ل.4
ژمارە  25پاییزی 2011

125

گۆڤارێكی پەروەردەیی...

 كوردو بارزانییەت ،ژ ،3 :ساڵی  ،2001ل.4 د .ڤی���الردۆ د ئەرك���ی پی���رۆز و خزمەتەكاهەژی دا ،ژ ،5:ساڵی ،2001ل.5
 ف���ەرق و جوداهی دناڤ بەرا زارۆكادا ،ژ،5:ساڵی ،2001ل.11
ئ���ەو پیرۆزبایانەی بە بۆن���ەی دەرچوونی بۆ گۆڤاری
رێژیار نێردراون:
 بنكەی شارستانی شێروان ،ژ ،4:ساڵی،2001ل.25
 -احم���د نبی اس���ماعیل ،بەرێوەبەری ناحیەی

شێروان مەزن ،ژ ،4:ساڵی ،2001ل.25
 دلێر ش���ێخ بارزانی ،لێژنەی سەرپەرش���تیپەروەردەی ناوچەی بارزان ،ژ ،4:ساڵی،2001
ل.26
 بره���ان عبدالل���ە ع���ادل ،بەرێوەبەرایەت���یپ���ەروەردەی مێرگەس���ۆر ،ژ ،4:س���اڵی،2001
ل.26
 فتاح شكری قطران ،بەرێوەبەرایەتی ناحیەیبارزان ،ژ ،5:ساڵی ،2001ل.24
 لیژن���ەی ناوچ���ەی بل���ێ (پ.د.ك) ،ژ،5:ساڵی ،2001ل.25

سەرچاوە و پەراوێزەكان:

 -1چاوپێكەتن لەگەڵ وحید رشید نوح ،رێكەوتی.20011/8/15
 -2سەرجەم ژمارەكانی گۆڤاری رێژیار( )4،5 ،3 ،2 ،1ساڵی .2001
 -3د .مەغدید س���ەپان ،ژانرەكان���ی رۆژنامەوانی و مێژووی چاپخانە ،1500-1450ل���ە چاپكراوەكانی كۆڕی
زانیاری كوردستان ،چاپخانەی وەزارەتی پەروەدە ،هەولێر.2005 ،
* -ل���ە كاتێ بەراوردكردنی بابەتەكانی���ان ،بۆ من دەركەت كە هەر یەك لەو ناو خوازراوانە (باوكی ش���اڤین
و دایكی ش���اڤین) بریتین لە مامۆس���تا شەماڵ و مامۆستا روجوان ،بۆ پشتڕاس���ت كردنەوەی ئەم بۆچوونەش
پەیوەندیم كرد بە مامۆستا وحید رشید نوح ئەویش بە تەلەفۆن پێی راگەیاندم ،كە رایەكەت راستە.
* -چیایەكی سەركەشە ،دەكەوێتە كوردستانی باكوور ،لە وەرزی هاوینیش بەفر لەسەر دەمێنێتەوە و بەژن و
بااڵیەكەشی لە دەڤەری مزوری بااڵوە بەرچاو دەكەوێت ،یانیش دیارە.
*عوس���مان س���ەبری( )1993-1905یەكێكە لە رۆژنامەنووس���ە بەناوبانگەكانی كورد ،كەل���ە هاوار ،روناهی،
رۆژانوو ،س���تێر ،گەالوێژ....تاد) بابەتی جۆراو جۆری باڵوكردووتەوە ،ئەگەرچی لە ئەساڵ خەڵكی باكووری
كوردس���تانە ،وەك لە س���ەرچاوەگەلێكدا هاتووە لە ساڵی  1929ئاوارەی سوریا دەبێ و لە هەر لەوێش كۆچی
دوای دەكات ،بەاڵم لێرەدا بە دەرفەتمان زانی زانیارییەكی دیكە لە بواری هاتنی بۆ واڵتی سووریا بخەینەروو.
ئەو لە رێكەتی 1966 1/15لە ش���ام پارچە ش���یعرێك بەناوی(ئەڤینا چیا) دەنووس���ێت ،لەم شیعرەدا مێژووی
سەرگوون بوونی بۆ شام دیاردەكات ،وەك دەڵێ:
چل س���ال كوتا بوون كو ژ ئاخا وەلێت جودا مە
دوور هەڤ���ال و هوگ���ران ،ه���ن دۆس���ت و برا مە
گەر بە قووڵی بچینە ناو ناخی ش���یعرەكە ،كە دەڵێ من ئەوە چل س���اڵە دووركەوتوومەتەوە لە خاكی واڵت و
برا و هەڤاالن و دۆس���ت و هوگران ،جا ئەگەر ( )40بە موعادلەیەكی بیركارییانە لە  1966دەربكەین  1926بۆمان
دەمێنێتەوە ،بەم پێیە ئەوە بۆمان روون دەبێتەوە ،كە ئاپۆ عوس���مان سەبری لە ساڵی 1926هاتووتە سووریا
نەك  .1929بۆ ئەم پارچە شیعرە بڕوانە :دیوانی عوسمان سەبری ،بەرڤەكرن( :ئە .بالی) ،وەشانێن ئاپەجێ،
ستۆكهولم ،1998 ،ل.35
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بیبلۆگرافیای باوكراوەكانی بزووتنەوەی ئیسالمی

بیبلۆگرافیای باڵوكراوەكانی
بزووتنەوەی ئیسالمی
ئ�ەحمەد ڕەنج�یار

مێژووی ئازادیخوازی نەتەوەی كورد كاروچاالكی هەزاران رۆڵەی ئەم نیشتیمانەیە
و بە جیاوازی لە رووی هزر و بیروبۆچوونەوە ،بەاڵم یەكدەنگ لەس���ەر تێكۆش���ان
ل���ە پێناو بەدەس���تهێنانی مافە رەواكانی ئەم گەلە .ه���ەر ئەوانیش چەندین پارت و
رێكخراویان دروست كردووە ،هەریەك لەو ڕێكخراو و پارتانەش خاوەنی جۆرێك لە
راگەیاندن و رۆژنامەوانیی خۆی بووە.
بزووتنەوەی ئیس���المی لە كوردستان وەك هێزێكی سیاسی و سەربازی ،كە هاتە
كایەوە ،وەك پێویستییەكی واقیعی ،راگەیاندنی بە بەشێك لە پێكهاتەی خۆی گرنگی
پێدا.
بۆ ئەم مەبەس���تەش س���ەرەتا چاپخانە پێویس���ت بوو ،بۆ گەیاندن���ی پەیام و
مەبەس���تەكان ،هەر بۆیە بزووتنەوەی ئیس���المییەوە دوو چاپخان���ەی بە ناوەكانی
(بێتوش���ی) و (شەهیدان) دانان .یەكەمیان لە الیەن مەكتەبی ڕگەیاندنەوە لە ناوچەی
(ئااڵن)ی ش���اری سەردەشت لە كوردس���تانی ئێران و لە گوندی بێتوشی دامەزرا ،كە
هەمان ش���وێن بارەگای مەكتەبی راگەیاندن���ی بزووتنەوەكە بوو .چاپخانەكە لە دوو
ئامێری چاپی میكانیكی و رۆنیۆیەكی فۆتۆستێنس���ڵێك ،ئامێرێكی كۆپی (إستنس���اخ
پێكهاتبوو)(.)1
ئەم چاپخانەیە رۆڵێكی گرنگی هەبووە ،چونكە زۆربەی ئیشوكارەكانی بزووتنەوە
بە گش���تی و مەكتەبی راگەیاندن بە تایبەتی پێك���راوە ،هەروەها هەموو ژمارەكانی
گۆڤاری (دەنگی باوەڕ)ی پێش راپەڕینی س���اڵی  1991پێ چاپكراوە و لەس���ەر بەرگی
()2
كۆتایی گۆڤارەكەش ئاڕم و ناوی چاپخانەی بێتوشی دانراوە.
دووەم چاپخان���ەی (ش���ەهیدان) ،كە لە تش���رینی دووەم���ی ( )1987دامەزراوە و
یارمەتیدەرێكی زۆرباش بووە بۆ بزووتنەوەی ئیس���المی ،لە دوای راپەڕینی بەهاری
()1991یش سەرجەم ژمارەكانی گۆڤاری (دەنگی باوەڕ) لەم چاپخانەیە چاپ دەكران و
()3
لە بەرگی دواوەی ژمارەكانی گۆڤارەكەدا لۆگۆ و ناوی چاپخانەكە دادەنرا.
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ناوی باڵوكراوەكان
گ�ۆڤ�اری (دەن�گ�ی ب��اوەڕ)
دەنگی باوەڕ گۆڤارێكی ئیسالمی مانگانەی گشتی بووە،
نووس���ینگەی راگەیاندن���ی بزووتن���ەوەی ئیس���المی دەری
كردووە ،لە س���ەرجەم ئەو گۆڤارە ئیس���المییانەی لە پێش
راپەڕی���ن دەرچووە ،زۆرترین ژم���ارەی لێ دەرچووە ،كە
( )11ژمارە بووە ،ئەم گۆڤارە بە قەبارەی (20 × 15,5سم)
ب���ووە ،لە رووی بەرگ���ی ناوەوەی نووس���راوە« :دەنگی
ب���اوەڕ دەنگی بزوتنەوەی ئیس���المی یە لە كوردس���تانی
عێراق ،هێمای بەرەنگاربوونەوەی ش���ەوەزەنگی بەعسی
تاغوت���ە ،بیرێك���ی رەس���ەنە كە ل���ە قورئان و س���وننەتی
پێغەمبەرەوە (د.خ) هەڵقواڵوە».
یەكەم ژمارەی لە ()8ی ئەیلوولی  1987دەرچووە و
بە خوولی دوای راپەڕینیشەوە ،كە هەتا  1993بەردەوام
بووە )30( ،ژمارەی لێ دەرچووە.
ن���اوی خاوەن���ی ئیمتی���از و سەرنووس���ەری ب���ۆ
دانەنراون ،ئەمەو ژمارەكان���ی دوای راپەڕینیش قەبارەكانیان
ل���ە هی پێ���ش راپەڕین گەورەترب���وون و هەروەها دەس���تەی
نووس���ینیش بەڕێ���وەی ب���ردووە و بارەگاش���ی لە ش���اری
هەولێر بووە. 4
ب���ۆ زانینی تایبەتمەندی گش���تی گۆڤارەكە ،س���ەرنج لە
ژم���ارە ( )3-2مانگ���ی – موحەڕەم���ی  1409بەرامب���ەر بە
تەممووز -ئابی  1988دەدەین..
س���ەروتار ،تەفس���یری قورئان ،ل���ە فەرمایش���تەكانی
پێغەمبەر (د.خ) پوختەیەك لە راپۆرتی سیاسی كۆنگرەی
چوارەم���ی بزووتن���ەوەی ئیس���المی مانایەك���ی تایب���ەت،
ئاش���تی ل���ە ئیس���المدا ،بانگ���ەواز ،بەیاننام���ەی ( )595و
هەڵوێستی بزووتنەوە ،شەڕ و ئاشتی الی عەفلەقییەكان
چی دەگەیەنێت؟ ،سەری ساڵی كۆچی ،شەوی ڕووداوە
ك���ە (كورتە چی���رۆك) ،هەڵەبجە لە گۆڤ���ار و باوكراوە
جیهانییەكاندا ،هەواڵ و چاالكی ،شاعیرانی ناو سەنگەر
(گۆشەی شیعری ،لەگەڵ شاعیراندا)  .ئەمە كە دەیبینین
ناوەڕۆكی ژمارەیەكی ساڵی  1988واتە لەپێش ڕاپەڕینی
 ،1991هەروەها س���ەرنج ل���ە ژم���ارە (11و)12ی (زولقەعدە-
زولحج���ە)  1411ك بەرامبەر (حوزەیران – تەمموزی) 1991
دوای ڕاپەڕین بدەین ،ئەمانە دەبینین:
س���ەروتار ،تەفس���یری قورئ���ان ،كوردس���تان ئیس���المیە،
ئەركەكانی ئەندامانی بزووتنەوە چین؟ ،لەپەیڕەو و پڕۆگرامی
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بزووتنەوە ،هەواڵ و چاالكی ،فەرهەنگی سیاسی ،دەنگی باوەڕ،
ڕۆژمێر ،هەواڵێك ،گۆش���ەی ئافرەتان ،ڕازێك ،موس���وڵمانانی
شمش���ێر ،بەڵگەنامەیەك���ی نهێن���ی ،ئەرش���یفی دەنگ���ی باوەڕ،
گۆشەی ئەدەب ،لەگەڵ شەهیداندا.
ب���ە پێڕس���تی ئ���ەو دوو ژمارەی���ەدا بۆم���ان دەردەكەوێت
گۆڤاری دەنگی باوەڕ ،كە بابەتەكانی (ئاینی ،فیكری ،سیاسی،
مێژوویی ،ئەدەبی ،هەواڵ ،دۆكیۆمێنتی ،ئافرەتان ،كۆمەاڵیەتی)
ئەوە دەسەلمێنن گۆڤارەكە گشتی بووە.
رۆژنامەی (النفیر)
رۆژنامەیەكی سیاسی گشتی بووە بە زمانی عەرەبی،
لە الیەن بزووتنەوەی ئیس���المی لە كوردستانی عێراق لە
س���ەرەتای س���اڵی  1988ژمارەی یەكەم���ی لێ دەرچووە،
ن���اوی خ���اوەن ئیمتیاز و سەرنووس���ەری پێ���وە نەبووە،
هەروەه���ا رۆژنامەیەك���ی ڕۆژانە و هەفتان���ەش نەبووە،
بەڵك���و بە دوو مانگ س���ێ ژمارەی لێ دەرچ���ووە ،واتە
ژمارە ()3ی لە شوباتی 1989دا دەرچووە.
قەب���ارەی ڕۆژنامەك���ە هێن���دەی ( )A3ب���ووە و
هەش���ت الپەڕە ب���ووە .لە ڕووی نەخشەسازیش���ەوە بۆ
ئەو س���ەردەمە ش���تێكی باش ب���ووە .هەندێ���ك بنەمای
نەخشەسازی پێڕەو كردووە.
لە ژمارە ()4ەوە بووە بە گۆڤاری (النفیر).
گۆڤاری (النفیر)
گۆڤ���ارس (النفیر) گۆڤارێكس ئیس���المی گش���تی بووە ،لە
الی���ەن (بزووتنەوەی ئیس���المی)یەوە لە (پاكس���تان -ش���اری
پیشاوەر) بە زمانی عەرەبی دەرچووە.
بابەت و ناوەڕۆكی ژمارەكانی( :سیاس���ی ،كۆمەاڵیەتی،
ئاینی ،فیكری ،ئەدەبی) بووە .گۆڤاری (النفیر) لە سەرەتاوە
ت���ا ژم���ارە ( )7گۆڤارێك���ی قەب���ارە مامناوەن���دی ب���ووە و
لەدووتوێ���ی بەرگێكی ڕەنگاوڕەنگی قەش���ەنگ دەرچووە،
ب���ەاڵم لە ژمارە ()7ەوە قەبارەك���ەی لە ژمارەكانی دیكەی
گەورەت���ر بووە ،نموون���ەی ئەم وتەی���ەش ژمارەكانی (8
و  ،)9ك���ە بەداخ���ەوە دواژم���ارەی ئەو گۆڤ���ارە ناوازەیە
بووە ،لە ڕووی ناوەڕۆكیش���ەوە دەوڵەمەندتر و زیاتر لە
بابەت دەبوو ،لە ڕووی تەكنیكیش���ەوە گۆڕانی بەرچاوی
بەس���ەردا هاتووە ،فۆنتی نووس���ینی ن���اوی (النفیر)یش
گۆڕاب���وو بە فۆنتێكی جوان و ش���ێوازێك دەرهێنرابوو،
واتە هەمیش���ە گۆڤارەكە هەنگاوی بەرەو پێش���ەوە دەنا
و ئەم���ەش ئەوەی دەس���ەلماند بزووتنەوەی ئیس���المی
هەوڵ���ی دەدا مافی ت���ەواو بداتە ب���واری ڕاگەیاندن ،بە
تایبەت ڕۆژنامەنووسی.
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گۆڤاری (ڕاپەڕین)
ڕاپەڕین پاش���كۆی گۆڤاری (النفی���ر) بووە و بە زمانی
ك���وردی ل���ە الی���ەن مەكتەب���ی ڕاگەیاندن���ی (بزووتنەوەی
ئیس���المی)یەوە باوكراوەت���ەوە و تەنی���ا دوو ژمارەی لێ
دەرچ���ووە ،ژم���ارەی یەكەم���ی لە ئاب���ی  1990و ژمارەی
دووەمی لە ئازاری 1991دا دەرچووە.
ئەم پاش���كۆیەی گۆڤ���اری (النفیر) ،كە ن���اوی ڕاپەڕین
بووە ،ن���اوی خاوەن ئیمتیاز و سەرنووس���ەری لەس���ەر
نەب���ووە ،گۆڤارەك���ە قەبارەیەك���ی مامناوەندی هەبووە و
بە ش���ێوەیەكی ڕەنگاوڕەنگ و سەرنجڕاكێش بەرگەكەی
نەخش���ێنراوە و بابەتەكانیش���ی لەس���ەر ش���ێوازێك ،كە
لەگەڵ س���تراتیجی گۆڤارەك���ەدا بگونجێت ڕیزبەندكراوە
وەك (س���ەروتار ،تەفس���یری قورئان ،لەبەر ڕۆش���نایی
فەرموودەكانی پێغەمبەر (د.خ) ،لێكوڵینەوەی سیاس���ی،
ڕۆشنبیری ئیسالمی ،بیری ئیسالمی ،گۆشەی پشووی
موجاهی���د) .ئەم���ەش خاس���یەتێكی گش���تی داب���وو ب���ە
گۆڤارەكە.
ئەم پاشكۆیەش وەك گۆڤاری (النفیر) لە شاری پیشاوەری
پاكس���تان دەرچووە و لەوێوە نێرراوەتەوە بۆ كوردس���تان و
ئۆردوگا عێراقییەكان لە ش���ارەكانی ئێران ،هەروەها ڕەوانەی
واڵتانی ئەوروپا و ئەمەریكاش كراوە.
فاجعة حلبجة
پاش���كۆیەكی دیكەی گۆڤاری (النفیر) ،باوكراوەیەك بوو
بە ناوی (فاجعة حلبجة كبری جرائحة العصر) ،كە لە الیەن
(فات���ح كریكار)ەوە بە زمانی عەرەبی لەس���ەر كارەس���اتی
هەڵەبجە ئامادەكرابوو ،هەر لە شاری پیشاوەری پاكستان
چاپ كرابوو.
ئەم���ەش لە پێناوی زیاتر خس���تنەڕووی مەرگەس���اتی
كیمیاباران���ی هەڵەبج���ە و ب���ە ئەرش���یفكردنی زانیاریی���ە
بەراییەكانی پێش كارەس���اتەكە و دوای كارەس���اتەكەش،
هەروەه���ا كۆكردنەوەی هەموو ئ���ەو بەڵگانەی دڕندەیی
ڕژێمی بەعس و س���ەلمێنەری ئەوەی كە ڕژێمی ناوبراو
كیمیاباران كردنی هەڵەبجە كردووە ،ئەمەش س���اڵێك لە
دوای كیمیابارانی هەڵەبجەوە بووە ،چەند باوكراوەیەكی
دیك���ە ،كە بزووتنەوە ل���ە پێش ڕاپەڕین دەری كردوون،
كە لە خانەی گۆڤار یان ڕۆژنامە دانین ،بەڵكو لە ڕیزی
زنجیرە دەوریدا بوون یان بابەتی هەنووكەیی وەك:
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باڵوكراوەی (چەكی كیمیاو و میكرۆبی)
ئەم باوكراوەیە بە قەبارەیەكی مامناوەند و لەدووتوێی
( )15الپ���ەڕەی نی���و ئ���ەی ف���ۆڕدا ب���ووە و ل���ە ئانوس���اتی
كیمیابارانكردن���ی ناوچە جیاجیاكانی كوردس���تانی عێراق
و دوای كیمیابارانكردن���ی (هەڵەبجە) بە چەكی كیمیایی و
میكرۆبی و چەندین ج���ۆرە گاز و ژەهری قەدەغەكراوی
نێودەوڵەت���ی ،ل���ە الیەن دەزگا و س���ووپا داپڵۆس���ێنەر و
خوێنڕێژەكەی بەعس���ەوە ،جا بۆ خۆپاراستن و بەرگری
كردن لەخ���ود و دەوروبەر ،هەروەها بۆ تووش نەبوون
ب���ە ڕووداوی جەرگب���ڕی هاوش���ێوەی ڕووداوەك���ەی
1988/3/16ی بۆ س���ەر ش���اری هەڵەبجە (بزووتنەوەی
ئیسالمی) ئەم باوكراوەیان دەركرد.
باڵوكراوەی
لەگەڵ موجاهیداندا5
هەر لەڕی���زی ئەو جۆرە باوكراوان���ەدا بزوونتەوەی
ئیسالمی زنجیرە نامیلكەیەكی بە ناوی (لەگەڵ موجاهیداندا)
دەردەكرد ،ئەمەش هەر لەمانگی ئابی 1988ەوە دەس���تی
پێك���ردووە ،ئ���ەم باوكراوەی���ە تایبەت بووە ب���ە ژیان و
خەبات و تێكۆش���انی موجاهیدان ،بە تایبەت موجاهیدانی
بزووتن���ەوەی ئیس���المی ،ك���ە ل���ە دژی ڕژێمی بەعس���ی
دیكتاتۆر چەكیان كردوەتە ش���انیان و تێدەكۆشان و لەو
پێناوەشدا شەهید دەبوون.
كاتی دەرچوونی باوكراوەكە پێدەچێت لەمانگانەش
كەمت���ری خایاندبێت ،چونكە ل���ە مانگی ئەیلولی ()1988
دا س���ێ ژمارەی ل���ێ دەرچووە و ئ���ەم باوكراوەیەش
لۆگۆی چاپخانەی (بێتوشی)ی لەسەرە.
لەبەر نەبوونی تەواوی ژمارەكان لەبەردەستدا نەمزانی
چەن���د ژم���ارەی ل���ێ دەرچووە ،ك���ە من هەتا ژم���ارە ()4م
دیون.
باڵوكراوەی (دەنگی شەهیدان)6
دەنگی ش���ەهیدان باوكراوەیەكی قەبارە مامناوەندی
( )20-15الپ���ەڕەی نیو ئەی فۆڕدا لە س���ەرەتای س���اڵی
 1988لە الیەن (بزووتنەوەی ئیس���المی)یەوە دەرچووە،
ئ���ەم باوكراوەی���ە ب���ۆ ڕێزگرت���ن و لەبیرنەچوونەوەی
شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری و ئازادی ئاین و نیشتیمان و
میللەت و گەلەكەمان دەری كردووە.
ژمارە  25پاییزی 2011

131

بیبلۆگرافیای باوكراوەكانی بزووتنەوەی ئیسالمی

زنجیرەی بەندەكانی خوا
لە ئابی ( )1988بزووتنەوەی ئیسالمی باوكراوەیەكی
دیك���ەی زنجیرەی���ی دەركرد ب���ە ن���اوی (بەندەكانی خوا)،
یەكەم ژمارەی هەر لەو مانگەدا واتە ئابی  1988بەرامبەر
موحەرەم���ی 1409ك دەرچ���ووە ،ل���ە ش���ێوەی نامیلكەی
قەبارە بچووك و بە ناوەڕۆكی ( )14الپەڕەیی.
ئەوەن���دەی هەوڵمدا بۆم س���اغ نەبووی���ەوە ،كە چەند
ژمارەی لێ دەرچووە.

(ڕۆژمێری كوردستان)
ڕۆژمێرێك���ی گیرفانییە بە س���اڵی كۆچی (1412ك)
لە باوكراوەكانی نووس���ینگەی ڕاگەیاندن���ی بزووتنەوەی
ئیسالمی لە كوردستانی عێراق .ئەم ڕۆژمێرە جگە لەوەی
وەك دیاریكەری ڕۆژ و مانگەكانی ساڵە ،بەشێكی گرنگی
لە پێناسەی كوردستان و جوگرافیای كوردستان و ڕووداو
گەلێكی مێژوویی مێژووی كورد و گەالنی موس���وڵمان و
جیهان بە گشتی تێدایە ،هەروەها لە چاپخانەی شەهیدانی
بزووتنەوە خۆیدا چاپكراوە.

گۆڤاری (بانگەوازی ئیسالمی)
گۆڤ���اری بانگەوازی ئیس���المی ،گۆڤارێكی گش���تی
ئیس���المی مانگانە بووە ،بە زمان���ی كوردی و لە الیەن
(بزووتنەوەی ئیس���المی) لە مانگ���ی كانوونی دووەمی
()1990دا ژم���ارەی یەكەم���ی ل���ێ باوكراوت���ەوە ،ژمارەی
دووەمیشی لە مانگی ش���وباتی ()1990دا دەرچووە ،بەاڵم
پاش���گرە ئیس���المییەكەی ل���ێ كراوەت���ەوە واتە ب���ووە بە
(بانگەواز).
قەبارەی گۆڤارەكە :قەبارەیەكی مامناوەند و لەبەرگێكی
ڕەنگاوڕەن���گ و لەدووتوێی ناوەڕۆكێكی ( )40الپەڕەییدا
باوبوبووی���ەوە ،ئ���ەم گۆڤارەش لە ش���اری پیش���اوەری
پاكستاندا چاپ كراوە.
باڵوكراوەی (شاعیرانی ناو سەنگەر)
باوكراوەیەك���ی وێژەی���ی وەرزیی���ە نووس���ینگەی
ڕاگەیاندن���ی بزووتن���ەوەی ئیس���المی دەری ك���ردووە
لەس���ەر ش���ێوەی گۆڤار بەاڵم گۆڤار نەبووە ،ژمارە و
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كاتی دەرچوونی لەسەر بووە.
ژم���ارە (یەك)ی لە پای���زی  1991دەرچ���ووە ،ژمارەی
الپەڕەكانی ( )52الپەڕەی نیو ئەی فۆڕ بووە و بە شێوازی
نەخشەسازی مامناوەندی و ناوەڕۆكێكی دەوڵەمەند وەك
ل���ە ژم���ارەی ()1دا چەند ش���اعیرێك بەس���ەر كراوەتەوە،
ك���ە ئەمانەن( :ڕێبوار كوێس���تانی ،وەرزێ���ر ،هیوا ،هێرش
مەحموود ،بڕوا هێرویی)
هەری���ەك لەوانەش دوو تا حەوت پارچە ش���یعر یان
قەسیدەیان باوكردووەتەوە:
((زادەی هەس���ت و س���ۆزی هەڵق���واڵوی كۆمەڵ���ە
ش���اعیرێكی بزووتن���ەوەی ئیس���المییە ،ك���ە ب���ە خۆیان
و ش���یعرەكانیانەوە بووەت���ە ژینەم���ۆی جیه���اد ل���ە
كوردستاندا))
ڕۆژنامەی (بزووتنەوەی ئیسالمی)
ڕۆژنامەیەك���ی سیاس���ی گش���تی ب���ووە ،مەكتەب���ی
ڕێكخس���تنی بزووتنەوەی ئیسالمی لە كوردستانی عێراقدا
دەری دەكرد( ،م.عەبدولغەنی تەها) سەرۆكی ئەنجوومەنی
كارگێڕی بووە و (شوان هەورامی) سەرنووسەری بووە،
ئەم ڕۆژنامەیە لەس���ەر وەرەق���ەی ( )A3و بە فۆتۆكۆپی
ڕادەكێش���را و ژمارە ()1ی ل���ە  1992/4/11دا دەرچووە،
ش���ایانی باس���ە لە س���ەرەتاوە ئەم ڕۆژنامەیە بە مانگانە
دەردەچ���وو و ژمارە ()12ی لە  1993/4/25دەرچووە و
دواهەمین ژمارەش���ی لە 1993/8/12ی پێوەیە .كە دواتر
بە هۆی شەڕی ناوخۆوە ڕاگیراوە.
پاش���ان لە كۆتایی س���اڵی 1997ەوە دەرچووەتەوە،
بە دەس���تیەكی نوێترەوە كە خ���اوەن ئیمتیازی (كامیلی
حاجی عەلی) و سەرنووسەری (شوان هەورامی) بووە
هەتا كۆتایی س���اڵی  .1999سەر لەنوێ ڕاگیراوەتەوە و لە
جێگای دا ڕۆژنامەی ڕێگای یەكبوون دەرچووە.
(ڕێگای یەكبوون)7
ڕۆژنامەیەكی سیاس���ی هەفتانە ب���ووە ،بزووتنەوەی
یەكبوونی ئیس���المی لە كوردستانی عێراق دەری دەكرد،
خاوەن ئیمتیازی (یاس���ین حەس���ەن) و سەرنووس���ەری
(فازیڵ قەرەداخی) بووە.
ژمارە (ی���ەك)ی لە  2000/8/27دەرچ���ووە .زیاتر لە
 100ژمارەی لێ دەرچوو ،كە پاش���ان ناوەكەی كرایەوە
بە (بزووتنەوەی ئیسالمی) و پاشتریش گۆڕا بە (باسك)
و چەند سەرنووسەرێك بە دەستەی جیاوازەوە كاریان
تێدا كردووە ،لەوانە (كامیل مەحموود ،وەرزێر س���ەلیم،
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ئەرس���ەاڵن تۆفی���ق ،ئەحم���ەد حم���ە امی���ن ،ناس���ح مەجید،
د.محەمەد بازیانی ،احس���ان حسن) و دواژمارەشی لە / /
دەرچووە.

گۆڤاری (ڕابوون)
گۆڤارێكی ئیس���المی گش���تی بووە ،ه���ەردوو مانگ
جارێك بەشی ڕۆژنامەگەری و باوكردنەوە لە مەكتەبی
ڕاگەیاندنی بزووتنەوەی ئیسالمی ،دەری كردووە.
خاوەن ئیمتیازی (توفیق كەریم) و سەرنووس���ەری
(كامی���ل مەحم���وود) بووە .ك���ە تێكڕا ( )6ژم���ارەی لێ
دەرچووە.
ژم���ارە ()1ی ل���ە  1420ك 2000/12/21 -ز
دەرچووە.

گۆڤاری (الصفوة)
گۆڤارێك���ی وەرزی بوو ب���ە زمانی عەرەبی لە الیەن
مەكتەبی ڕێكخستنی بزووتنەوەوە دەردەكرا ،ژمارە 1ی
لە مانگی ()5ی 1996دا دەرچووە ،تەنیا ( )2ژمارەی لێ
دەرچووە.

گۆڤاری (بوار)
گۆڤارێكی وەرزی فكری سیاس���ی ڕۆش���نبیری بووە،
دەزگای لێكوڵێنەوە و ڕووناكبیری دەری كردووە ،خاوەن
ئیمتیازی (عیرفان عەلی عەبدولعەزیز) و سەرنووسەری
(اسالن تۆفیق محەمەد) بووە.
ژم���ارە ()1ی ل���ە بەهاری 2000دا دەرچ���ووە ،ژمارە
()4+3ی لە 2001دا دەرچووە.
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گۆڤاری (الشهداء)
ئ���ەم گۆڤ���ارە ب���ە زمان���ی عەرەبی ل���ە الی���ەن ڕاگەیاندنی
دەرەوەی بزووتنەوەی ئیس���المییەوە دەرچووە .یەكەم ژمارە
لە  15ڕەمەزان  2001/2/12 -1411دەرچووە.

گۆڤاری (سەنگەر)
گۆڤاری س���ەنگەر ،گۆڤارێكی سیاسی و عەسكەری بووە،
مەكتەبی عەس���كەری بزووتن���ەوەی ئیس���المی دەری دەكرد،
خ���اوەن ئیمتی���ازی (نەجمەددین ف���ەرەج) ناس���راو بە فاتح
كرێكار و سەرنووس���ەری (ئامان���ج ژاژەڵەیی) بووە ،یەكەم
ژمارەی لە مانگی كانوونی یەكەمی 1993دا دەرچووە.8
ئەم گۆڤارە لەبەرگێك���ی ڕەنگاوڕەنگ و قەبارە گەورە،
لە چاپخانەی ڕۆشنبیری لە هەولێر چاپكراوە.

گۆڤاری (الصف)
گۆڤاری (الصف) گۆڤارێكی ئیس���المی مانگانە بووە
(هێزی حەسەن بەنا)ی بزووتنەوەی ئیسالمی بە زمانی
عەرەب���ی دەریان ك���ردووە .ژمارە ( )1ل���ە (زولقیعدە)ی
 1410ك – مایسی  1990ز دەرچووە.
شایانی باسە لە ژمارە ()2دا كە لە تشرینی یەكەمی
1990دا دەرچووە ،بووە بە وەرزی.

باڵوكراوەی (لواء صالح الدین)
ل���واء صالح الدی���ن ،باوكراوەیەك���ی خوولی دەوری
ئیس���المی بووە ،بە زمانی عەرەب���ی و ئینگلیزی ،لە الیەن
مەكتەب���ی ئەمەریكای باكووری (بزووتنەوەی ئیس���المی)
یەوە باوكراوەتەوە.
ژم���ارە ()2ی لە مانگی ڕەبیع���ی دووەمی 1412ك –
تشرینی یەكەمی 1991دا دەرچووە.
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گۆڤاری (ئەزمون)
گۆڤ���اری ئەزم���ون ،گۆڤارێك���ی ئیس���المی گش���تییە
بزووتنەوەی ئیسالمی لە كوردستانی عێراق دەری دەكرد،
خ���اوەن ئیمتی���ازی (د.ئازاد گەرمیانی) و سەرنووس���ەری
(ئامانج ژاژەڵەیی) بووە ،یەكەم ژمارەی لە مانگی تشرینی
یەكەم 1994دا دەرچووە ،ژمارەی (دووەم)ی لە 1994/11
– جەم���اد الپان���ی 1415دا دەرچووە ،ژمارە (س���ێیەم) لە
 – 1994/12ڕەجەب  1415دەرچووە.

گۆڤاری (جەماوەر)
جەم���اوەر لەس���ەرەتادا وەك باوكراوەیەكی چەند
الپەڕەی���ی لە الی���ەن مەڵبەندی س���لێمانی بزووتنەوەی
ئیس���المییەوە دەردەكرا ،یەكەم ژمارەی لە مانگی تشرینی
یەكەمی 1994دا دەرچووە.
خاوەن ئیمتیازی (جەمال ئەشرەف) و سەرنووسەری
(ع���ادل باخەوان) ب���ووە و هەفتانە دەرچووە ،كە پاش���ان
ب���وو ب���ە گۆڤار و چەن���د ژمارەیەكی بەو ش���ێوەیەش لێ
دەرچووە ،پاش���ان درایە مەكتەبی ڕاگەیاندنی بزووتنەوە
و خ���اوەن ئیمتیازی بوو ب���ە (ئەحمەد كاكە مەحموود) و
سەرنووسەری (كامیل مەحموود) و بە دوو مانگ جارێك
و دەمانە دەرچوون و تا س���اڵی  )82( 1999ژمارەی لێ
دەرچوو.
گۆڤاری (تابان)
گۆڤاری تابان گۆڤارێكی ئیسالمی بووە و مەڵبەندی
چواری بزووتنەوەی ئیسالمی لە هەولێر دەری دەكرد،
یەكەم ژمارەی لە حوزەیرانی  1992دەرچووە.
ش���ایانی باس���ە ناوی خ���اوەن ئیمتیاز و سەرنووس���ەری
لەسەر نەبووە.
گۆڤاری (كوردستان)
گۆڤ���اری كوردس���تان گۆڤارێكی ئیس���المی گش���تی بووە،
مەڵبەندی دووی بزووتنەوەی ئیس���المی لە شاری (عەربەت)
دەری دەكرد.
ناوی خاوەن ئیمتیاز و سەرنووسەری پێوە نەبوو .یەكەم
ژمارەی لە مانگی ()6ی  1992دەرچووە.
سەدای جیهاد
باوكراوەی س���ەدای جیهاد لە الی���ەن مەڵبەندی هەولێری
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بزووتن���ەوەی ئیس���المییەوە مانگان���ە ل���ە س���اڵی 1993وە
دەری دەك���رد ،خ���اوەن ئیمتی���ازی (م.ئ���ازاد حوجرانی) و
سەرنووسەری (شااڵو زراری) بووە.
گۆڤاری (پەیڕەو)
گۆڤ���اری (پەیڕەو) گۆڤارێكی سیاس���ی بوو مەكتەبی
ڕێكخس���تنی بزووتنەوەی ئیس���المی دەری ك���ردووە ،كە
خاوەن ئیمتیازی (م .عەلی باپیر) و سەرنووسەری (شوان
هەورامی) بووە و بە تێكڕا هەشت ژمارەی لێ دەرچووە،
كە ژمارە ()1ی لە ئەیلوولی 1995دا دەرچووە.
گۆڤاری (سنوور)
گۆڤ���اری س���نوور گۆڤارێك���ی مانگان���ەی ئافرەتانە،
شورای خوشكانی بزووتنەوەی ئیسالمی دەریان كردووە،
خاوەن ئیمیتازی (دایكی بەنان) و سەرنووسەریشی (ژیان
عەبدولق���ادر) بووە ،یەك���ەم ژمارەی لە تش���رینی یەكەمی
()1995دا دەرچووە و تێكڕا ( )29ژمارەی لێ دەرچووە.
(هەڵوێست)
باوكراوەیەك���ی مانگان���ە ب���ووە مەڵبەن���دی ڕانیەی
بزووتنەوەی ئیسالمی مانگانە دەری كردووە.
خاوەن ئیمتیازی (م .حەسەن بابەكر) و سەرنووسەری
(وەرزێر پشدەری) بووە .تێكڕا ( )9ژمارەی لێ دەرچووە.
كە دوا ژمارەی لە ئاداری 1998دا بووە.

(پێشین)
باوكراوەیەكی پەروەردەیی مانگانە بووە ڕاگەیاندنی
مەڵبەندی ()5ی كەركووكی بزووتنەوەی ئیس���المی دەری
كردووە.
ژم���ارە (ی���ەك)ی ل���ە ڕەبیع���ی دووەم 1423ك –
حوزەیرانی  2002دەرچووە.
خ���اوەن ئیمتی���ازی (س���ەید یوس���ف جەب���اری) و
سەرنووسەری (ئومێد عومەر) بووە ،تەنیا سێ ژمارەی
ل���ێ دەرچ���ووە ،ژم���ارەی (س���ێیەم) لەجەم���ادی دووەم
1423ك – ئابی 2002دا بووە.
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(ئاسۆی هەڵەبجە)
باوكراوەیەك���ی س���ااڵنەیە لە س���اڵڕۆژی كیمیابارانی
هەڵەبجەدا ڕاگەیاندنی مەڵبەندی ( )1ڕێكخس���تنی هەڵەبجە
ب���ە ه���اوكاری دەزگای ڕۆژنامەگ���ەری بزووتنەوە دەری
دەكات.
ژمارە ()1ی لە 1999/3/16دا دەرچووە.
خاوەن ئیمتیازی مەڵبەندی یەكی ڕێكخس���تن بووە و
سەرنووسەری ئارام عومەر و لە دووتوێی ( )20الپەڕەی
ڕۆژنامەی قەبارە مامناوەندیدا بووە.
ژم���ارە ()2ی ب���ە خوول���ی دووەم ل���ە 2002/3/16دا
دەرچ���ووە ،ك���ە خ���اوەن ئیمتی���ازی مەڵبەن���دی ()1ی
ڕێكخس���تن و سەرنووس���ەری (ئومێد محەمەد س���اڵح)
بووە و هەتا ئێستا ( )9ژمارەی لێ دەرچووە.

(ئیسالمیەكان لە گۆڤار و ڕۆژنامەو باڵوكراوەكاندا)
باوكراوەیەك���ی ناوبەناو بووە ،مەكتەبی ڕاگەیاندنی
بەشی چاودێری بزووتنەوەی ئیسالمی دەری كردووە.
ژمارە ( )2ڕەجەبی 1420ك – تشرینی یەكەم 1999ز
ژمارە ( )4ڕەمەزانی  1420ك – كانوونی دووەم 2000
ز.

(بانگەواز)
باوكراوەیەك���ی مانگانەیە مەكتەبی بانگەواز و فتوای
بزووتنەوەی ئیسالمی دەری كردووە.
ژمارە ()1ی لە ڕەمەزانی  1419ك – كانوونی دووەمی
 1999ز دەرچووە.
ناوی خاوەن ئیمتیاز و سەرنووسەری لەسەر نەبووە،
تێكڕا ( )6ژمارەی لێ دەرچووە ،كە ژمارە ( )6لە (صفر)
1420ك – حوزەیرانی 1999دا دەرچووە.
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(منارە)
گۆڤارێك���ی ش���ەرعی مانگانەی���ە ،نوس���ینگەی فەت���وا و
دیراساتی شەرعی بزووتنەوەی یەكبوونی ئیسالمی دەری
كردووە.
ژم���ارە (س���فر)ی ئەزموون���ی لە ڕەجەب���ی  1420ك –
تشرینی یەكەمی 1999دا دەرچووە.
خاوەنی ئیمتیازی (م.كرێكار) و سەرنووسەری (م.مەال
محەمەد مەال ساڵح بامۆكی) بووە.
ئەم گۆڤارە تێكڕا ( )8ژمارەی لێ دەرچووە ،كە دواین
ژم���ارەی ( )8-7پێكەوە لە رەبیع���ی األول – ربیع الپانی
 1421ك – حوزەیران – تموز 2000دا بووە.

(ڕۆژنامەی ڕابوون)
ڕۆژنام���ەی ڕاب���وون ،ڕۆژنامەیەك���ی گش���تی خوێندكاری
بووە ،پەیوەندی ئیس���المی خوێندكارانی كوردس���تان ،مانگانە
دەری كردووە.
یەكەم ژمارەی ()5ی ذی الحجة – .1993/3/10

گۆڤاری (بەربانگ)
گۆڤ���اری بەربان���گ گۆڤارێك���ی ئیس���المی ب���ووە ،لە الیەن
ڕاگەیاندن���ی (مەڵبەندی كەركووك)ی بزووتنەوەی ئیس���المی
مانگانە دەرچووە ،كە بایەخی بە بابەتی (شەرعی) داوە.
ژم���ارە ()4ی ك���ە لەبەردەس���ت دایە تایبەتە ب���ە ڕەمەزانی
 1419ك – .1998
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(خرۆشان)
باوكراوەیەك���ی مانگان���ەی ناوچ���ەی ڕێكخس���تنی
قەاڵدزێ���ی بزووتن���ەوەی ئیس���المی بووە ،ن���اوی خاوەن
ئیمتیاز و سەرنووسەری پێوە نییە.
ژم���ارە ()1ی ل���ە مانگی 2001/7دا دەرچ���ووە ،دواین
ژمارەی كە ژمارە ( )3لە 2001/9/17دا دەرچووە.

پەراوێزەكان:

 .1هەژار حاتەم ،ڕۆژنامەنووس���ی ئیسالمی لە كوردستانی عێراق  ،1982 – 1991سلێمانی ،چاپخانەی ڕوون،
ساڵی  ،2005ل.58
 .2هەمان سەرچاوە – ل.60
 .3هەمان سەرچاوە – .61
 .4هەمان سەرچاوە – ل.66 – 65
 .5هەمان سەرچاوە – ل.139
 .6هەمان سەرچاوە – ل.142
 .7عەلی س���اڵح میران ،ڕۆژنامەگەری ئیسالمی لە عێراق و كوردستانی باشوور (گۆڤاری پەیامی ڕاستی ژمارە:
 62ئاداری  ،2001ل .39
 .8زێبایی هیوا ئەمین ،بیبلۆگرافیای ڕۆژنامەگەری ئیس���المی كوردی  ،1998 – 1986گۆڤاری جەماوەر ،ژ78 :
محرم – صفر  1419ك – ئایار – حوزەیران  ،1998ل.33
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لە بارەی رۆژنامەگەریی كوردی
بە زمانی رووسی

محەمەد خدر مەولوود*

پەیڤێك:
ه���ەر ل���ە ناوونیش���انە س���ادەكەی ئ���ەم
نووسینەدا (له بارەی رۆژنامەگەریی كوردی
بە زمانی رووسی) ،ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت،
ك���ە ئەم بابەتە بەس���ادەیی خۆی���ەوە لەم دوو
تەوەرە دەخولێتەوە:
یەكەم :نووس���ین و بابەتی نووس���ەران و
رۆژهەاڵتناس���انی ڕووس ل���ه ب���ارەی بزاڤ���ی
رۆژنامەنووسی كوردی
دووەم :نووس���ین و بابەتی نووس���ەران و
مێژوونووس���ان و توێژەرانی كورد بە زمانی
ڕووس���ی .ج���ا بابەتەكەی���ان نووس���ینی نێ���و
گۆڤ���ار و كتێبان بووبێ ی���ان نامەی دكتۆرای
خوێندنی زانكۆ لە زانكۆكانی سۆڤیەتی جاران
و ڕووسیای ئێستادا.
ل���ە خس���تنەڕووی بابەتەكەش���دا ڕەچاوی
مێ���ژووی نووس���ینی بابەت���ی نووس���ەرانم

كردووە و زێتریش تیش���كم خس���تۆتە س���ەر
ئەو س���ەرچاوە و كتێب و نووس���ینانەی كە تا
نووسینی ئەم بابەتە لەبەر دەست دابوونە.
هەروا ب���اس لەو رۆژنام���ە و گۆڤارانەش
ناكەی���ن ،ك���ە چەن���د ژمارەیەكییان ب���ە زمانی
ڕووسی دەرچووە.
ئاشنایەتی نێوان ڕووس و كورد
پوشكین وەك رابەرێك لەم بوارەدا
پوشكین ( )1837 – 1799شاعیری بلیمەت
و نیشتمانی رووس���یایە ،پوشكین وەك چۆن
ل���ە ش���یعر ئەفرێن���ەر و نوێخ���واز و رابەری
نوێكردنەوەی شیعری كالسیكی ڕووسی یە..
ل���ە چەندین ب���واری نووس���ینی ئەفرێنەرانەی
وەك چی���رۆك و رۆمانە ش���یعر و حیكایەتی
نەتەوەی���ی و زمانی رووس���یش داهێنەربووە،
ئ���اواش ل���ە نووس���ینی پەخش���ان و دەس���ت
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د .كەمال مەزهەر ئەحمەد

د .مارف خەزنەدار

رەنگین���ی ڕۆمان���دا بلیمەت ب���ووە .لە بواری رۆژنامەنووس���ی
و كاری رۆژنامەگەریش���دا نووس���ەر و كارمەندێكی كاریگەر
بووە ،لە م���اوەی ژیانیدا لە رۆژنام���ەی (لیتراتوورناگازێت =
رۆژنامەی ئەدەبی) لەگەڵ دیڵڤیك هاوكاری دەركردنی دەكات
و ل���ە س���اڵی ( )1831_1830دەبێت���ە بەڕێوب���ەری نووس���ینی
رۆژنامەك���ە ،ئ���ەم رۆژنامەی���ە (رۆژنامەی ئەدەب���ی) ئۆرگانی
دۆس���تە ئهدەبییەكانی پوش���كین بوو ،ڤیازێمسكێ و سامۆڤی
رەخنەگر ستاڤی كاركردنی پوشكین بوون.
لە س���اڵی ( )1836پوش���كین گۆڤاری (س���هڤریمێنیك) چاپ
دەكات .ئ���ەم گۆڤارە (كە مەبەس���تی ئەم نووس���ینەمانە) چوار
ژم���ارەی ل���ێ دەردهچ���ێ و پ���اش ژم���ارە ()4ی دەوڵ���ەت بە
بیانووی س���ەیر گۆڤارەكە رادەگرێت ،پوشكین كە بەرێوبەری
گۆڤارەك���ە بوو ،لە ژم���ارە ()1ی س���اڵی ()1836دا بابەتەكەی
خۆی (گەشتێك بۆ ئەرزەرۆم) باودەكاتەوە.
گەشتێك بۆ ئەرزەرۆم ،یاداشتنامەی پوشكینە ،بەرهەمێكی
دیكەیی دانسقەی پەخشانی پوشكینە وەك لێوتۆلستۆی دەڵێ:
(چاكترین نووسینی پوشكین پەخشانەكانییەتی).
ئ���ەم بەرهەمە س���اڵی  1829نووس���راوە و لە ژم���ارە ()1
ی س���اڵی ()1836ی گۆڤاری (س���ەڤریمێنیك) ب���اوی كردەوە
و یەكەم نووس���ینی ش���اعیرێكی ڕووس���ە دەربارەی كورد و
ئایینی یەزیدییان ،پوش���كین لە سۆنگەیی سەردانی بۆ قەفقاس
و ئاگادارب���وون ل���ە ش���ەری ڕووس دژ ب���ە
عوسمانلی ( )1829_1828ئەم یادداشتانەمەی
نووسیبووە.
بۆیە یادداشتنی (گەشتێك بۆ ئەرزەرۆم)
س���ەرباری نرخ���ی ئەدەب���ی و مێژوویی بۆ
ئەدەب و مێژوویی ڕووس���ی ،نرخ و بەهای
بۆ ئەدەب و مێژوویی كوردیش هەیە.
ه���ەروا گۆڤ���اری (س���ەڤریمێنیك =
هاوچ���ەرخ)ی پوش���كینیش ب���ەو گۆڤ���ارە
دانسقانە دەژمێردرێن ،كە یەكەمین بابەتی
دەربارەی كورد باوبكاتەوە ،بۆیە ش���وێن
و پێگەی گۆڤاری (هاوچەرخ)ی پوش���كین
چۆن بۆ مێژوویی رۆژنامەنووسیی ڕووس
گرنگ���ە ،ئاوه���ا و ب���ۆ رۆژنامەنووس���یی
كوردی���ش پڕ بایەخ���ه و وەك دیكۆمێنتی
ئەوس���ا دەژمێردرێ���ت بۆ ئاش���ناكردنی
ك���ورد و مێژووەكەی ئەگەر بە كورتیش
بێ���ت و چەن���د الیەنێك���ی كهم���ی ژیانی
نەتەوەی كوردیش بێت.
ئەلێكساندەر پوشكین
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مێژووی یەكەمین ڕۆژنامەی كوردی
لە الیەن نووسەران و ڕۆژهەاڵتناسی ڕووسدا
مێ���ژووی رۆژنام���ەی (كوردس���تان –  ،)1898یەكەمی���ن
رۆژنامەی كوردی ،پێش���تر الی رووس���ەكان بایەخی پێدراوە
و زاني���اری لەس���ەر نووس���راوە ..ب���ەر ل���ەوەی نووس���ەرانی
ك���ورد ل���ە بایەخ���ی رۆژنامە بە گش���تی و ئ���ەو رۆژنامەیە بە
تایبەت���ی تێبگەن ..بۆ ئەم���ەش گەلێ هۆكار هەن ،كە ئێرە جێی
باسكردنیان نییە..
دكتۆر كەمال مەزهەر لە كتێبە دانس���قەكەیدا «تێگەیشتنی
راس���تی و ش���وێنی لە رۆژنامەنووس���یی كوردی���دا» ،زۆر بە
وردی و پس���پۆرانە باسی لە وتار و نووسینەكانی نووسەران
و رۆهەاڵتناس���ان و كوردناس���انی ڕووس دەكات ،ئەوانەی له
بارەی یەكەمین رۆژنامە( ،كوردستان)یان نووسیووە ،پاشان
هەموو ئەم نووس���ین و بەرهەمانەی رووس و كوردو غەیرە
كوردیش كە لە مەڕ رۆژنامەنووسی كوردی دواون..
ئ���ەوەی پەیوەن���دی ب���ە باس���ەكەی ئێم���ەوە هەب���ێ و ب���ۆ
پس���پۆرانی ب���واری مێژووی���ی رۆژنامەنووس���یی ك���وردی لە
كتێبەك���ەی مامۆس���تا د.كەم���ال مەزه���ەر س���وود وەربگرین،
دەكرێ بەو ش���ێوەی خوارەوە «تێگەیشتنی راستی و شوێنی
لە رۆژنامەنووسیی كوردیدا» پۆلێن بكەین:
یەكەم :نووس���ین و بابەتی مێژووی���ی یەكەمین رۆژنامەی
كوردی بە پێنووسی نووسەر و كوردناس و رۆژهەاڵتناسانی
ڕووس.
دووەم :نووس���ین و بابەتی نووسەران و
كوردناس���ان و رۆژهەاڵتناس���انی رووس لە
بارەی رۆژنامەنوووسیی كوردی بە گشتی،
واتە ل���ە دوای لەدایك بوونی (كوردس���تان)
یش.
سێیەم :نووس���ین و بابەتی نووسەرانی
ك���ورد و غەی���رە ك���وردی (ع���ەرەب) ب���ە
تایبەتی له بارەی رۆژنامەی (كوردس���تان)
و رۆژنام���ە و گۆڤاری دیك���ەش بە زمانی
كوردی و عەرەبی.
خاڵ���ی یەكەم و دووەم مەبەس���تی ئەم
لێكۆڵین���ەوەی ئێمەی���ە ،د.كەم���ال مەزهەر
بە وردی باس���ی بابەت و نووس���ینی ئەو
بەڕێزان���ە دەكات ،كە دەكرێ ئێمەش بەم
شێوەیە لێیان بدوێن..
نووس���ەران و كوردناس���انی ڕووس
ئەمانەی خوارەوەن:

مینۆرسكی

د .رەحیمی قازی

گۆڤاری (سەفریمێنیك  -هاوچەرخ) گۆڤارێكی
ئەدەبییە ،ئەلێكساندەر پوشكین دەریدەكات .1836
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كوردی و رووسی
د ،بە زمانەكانی
ری ئۆكراین  -كور
گۆڤا
()2ی ساڵی 2011
ژمارە

مینۆرسكی س���اڵی  ،1915واتە ( )17ساڵ
پاش دەرچوونی یەكەمین رۆژنامەی كوردی
(كوردستان) باسی دەرچوونی (كوردستان)
ی ل���ە قاهی���رە ك���ردووە ،ئ���ەم بابەت���ەی
ڤ.ف.مینۆرس���كی ل���ە ژێ���ر ن���اوی (ك���ورد،
زەمێتك���ی ئی ڤچتلێنیان = ك���ورد ،تێبینی و
سەرنج ،پیترۆگراد 1915 ،لە ل)18دایە.
پاش مینۆرسكی (ساڵی  1917واتە دوای
دوو س���اڵ ئەكادیمیایی ڤ.ا .گەردلێڤكسی
باسی دەرچوونی رۆژنامەی (كوردستان)
دەكاتەوە و باسەكە دەێتەوە نێو باسان.
پ���اش ئەم دوو نووس���ینە پەیت���ا پەیتا
نووسەرانی ڕووس و كورد بابەتی هەمە
جۆری مێژووی و لێكۆڵینهوهیان له بارەی
رۆژنامەنووسیی كوردی باوكردۆتەوە..
هەر لە ڕووس���ەكان ئەم بەڕێزانە ناویان
بە درەوشاوەیی دێت:
(ئەلیێ���ڤ گ.ز ،ب���ە گران���ۆف ن.و
ڤیازێمس���كی ب ،فلچێڤس���كێ و ،.ژیۆلیتا
ك���ۆڤ أ.د ،.ئیڤان���ۆ م .س ،الزارێ���ڤ .م.
س ،نۆڤیچێ���ڤ أ.د ،.ن.گ .پالگونۆڤ���اوم .أ.
خارالمۆڤا.)...
ئەمە بە گوێرەی سەرچاوە دەوڵەمەندەكەی
مامۆس���تا دكت���ۆر كەم���ال مەزه���ەر ك���ە ل���ە
«تێگەیش���تی راستی» دانا و بابەتەكانیشیان
وەك سەرچاوە بۆ كتێبەكەی دێنێ و تیشكیش
دەخاتە سەر ناوەڕۆكی بابەتەكانیشیان.
هەروا ل���ە نووس���ەران و لێتۆژەرەوانی
كوردیش ،كە بە زمانی رووسی بابەتیان له
بارەی رۆژنامەنووسی كوردی نووسیووە،
لەوانە بەرێزان:
د.رەحیم���ی ق���ازی ،دكت���ۆر ئیحس���ان
ف���واد ،د.كەمال مەزه���ەر ئەحمەد ،د.مارف
خەزنەدار .ئهم بەرێزانە لە ماوەی سااڵنی
 1954ت���ا  1968ل���ە م���اوەی خوێندن���ی
ئەكادیمیان���دا چ ب���ە وت���ار یان ل���ە نامەی
دكتۆراكەیاندا ،باسیان لە رۆژنامەنووسیی
كوردی بە گشتی كردوە.
ئ���ەم نووس���ین و بابەتان���ە ،جگ���ە لە
چاپەمەنی كوردستانی عێراق ،قۆناغە سەرەكییەكانی
و پرۆسەی گەشەسەندن و ئەفرێنەرانەی كەسی.
د .مۆفەق دەرگەڵەیی  -مۆسكۆ 1998
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گەش���تنامەكەی پوش���كین بۆ ئەرزەرۆم ،لە ساڵی  1913وە تا
 1968نووس���راون ..لە دوای ئەو مێ���ژووەش چەندین قوتابی
كورد بۆ خوێندن روویان لە س���ۆڤیەتی جاران و ڕووس���یای
ئێستا كردووە.
هەندێكی���ش لەوان���ە خوێندنی دكتۆرای���ان تەرخان كرد بۆ
بواری رۆژنامەنووسیی كوردی.
ئەگەرچی میللەتی كورد لە چاو میللەتانی دراوسێ درەنگتر
لەوان ئاش���نای دونیای رۆژنام���ە و رۆژنامەگەریی و چاپ و
چاپەمەنی بووە ،بەاڵم بواری رۆژنامەنووسی و رۆژنامەگەری
یەكێكە لە بوارە دەوڵەمەندەكانی نێو رۆشنبیری و كولتووری،
كە بەش���ێكی گرنگی هۆش���یاركردنەوە و رۆش���نبیری كوردی
دەدانرێت ،سەرباری ئەوەشی هەر لە رێگا ئەم بوارەش بووە
پەیامی نەتەوەیی و سیاس���ی كوردی گەیش���تۆتە رای گش���تی
ناوخۆ و دەرەوە..
ل���ە دوای لەدایكبوون���ی (كوردس���تان)ی قاهی���رەی 1898
رۆش���نبیرانی كوردی���ش بایەخ���ی رۆژنام���ە و چاپەمەنیی���ان
زانی���ووە ،بۆی���ە بەو پەرۆش���ەوە بایەخیان پ���ێ داوە و لهههر
قۆناغ و س���هردهمێكدا و لهههر شارێكی كوردستاندا رۆژنامه
و گۆڤار چاپكراون و باوكراونهتهوه.
ل���ە نێو ئەو قوتابی و نووس���ەرانەی ،كە لە نێوان س���ااڵنی
( )1990_1970لە سۆڤیەتی جاران ژیاون ،یا خوێندنی بااڵیان
تەواوكردووە..
ئ���ەم بەڕێزانە :حس���ێن حەب���ەش ،رەزوان
بادین���ی ،ئهنوهر قادر جاف ،مهغدید س���ەپان،
یوس���ف كێخ���وا عهزیز ،مۆف���ەق دەرگەڵەیی،
نی���از الجان���ی ،جهلیل���ی جەلی���ل ،فهخرهدین
تایهر ..چەندین نووسین و كتێبیان بۆ بواری
رۆژنامەنووس���یی كوردی تەرخان كردووە
و بڕوانامەی دكتۆراش���یان هەر لەم بوارەدا
وەرگرت���ووە ..ئهم���ه جگ���ه له نووس���هرانی
دیكهش كه دكتۆرانامهكانیان له بوارێك له
بوارهكانی ئهدهبی بووه ،كهچی به نووسین
و وتار باس���ی رۆژنامهنووسیی كوردییان
كردووه ،لهوانه د.جهمش���ید حهیدهری لەو
بەرهەمانە بە كورتی لەمانە دەدوێین..
یەكەم :مێژووی سیاسی و كۆمەاڵیەتی
كورد لە س���ەرەتای سەدەی نۆزدەهەم تا
كۆتاییەكانی سەدەی بیستەم.
ئەم بەرهەم���ە لە نووس���ینی جهلیلی
جەلی���ل لە س���اڵی  1997لە س���انت پێتێر

د .مەغدید سەپان

د .رەزوان بادینی

گۆڤاری ئۆكراین  -كورد ،بە زمانەكانی كوردی و
رووسی ،ژمارە ()2ی ساڵی 2011
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د .حوسێن حەبەش

د .مۆفەق دەرگەڵەیی

بورگ چاپكراوە..
ئ���ەم كتێب���ە  166الپەڕەی���ە و لە چەند بەش���ێكدا جاس���می
جەلیل���ی باس لە یەكەمی���ن رۆژنامەی ك���وردی و رۆژنامە و
گۆڤاری(هیوا) و (رۆژی كورد) و ماڵباتا بەدرخانییان دەكات،
ب���ۆ نموونە لە الپەڕە ( )49_20نووس���ەر ب���اس لە رۆژنامەی
(كوردستان) دەكات ..لە الپەڕە ()88-65ی كتێبەكەیدا باس لە
(هیوا) و (رۆژی كورد) دەكات ،هەمدیس لە الپەڕە ()108_88
باسی رۆڵی عهبدولرهزاق بەدرخان دەكات ..ئەم كتێبەی جهلیلی
جەلیل س���ەرباری ناساندنی بارودۆخی سیاسی و رۆشنبیری
كوردی بە خوێنەرانی رووس ،س���ەرچاوەیەكی گرنگیش���ە بۆ
ناساندنی باری رۆژنامەنووسی و رۆژنامەگەریی كوردی.
رۆژنامەگەریی كوردی لە كوردستانی عێراق ..سەرهەڵدان
و مێ���ژوو و هاوچەرخ���ی ب���واری رۆژنامەگەری���ی كوردی لە
كوردس���تانی عێراق���دا تێزی دوكت���ۆرای موف���ەق دەرگەڵەییە،
س���اڵی  1998لە مۆس���كوۆ چاپ كراوە ..ئەم كتێبەش بایەخ و
گرنگەی خۆی هەیە بە تایبەتیش لەم بارانەوە:
 _1یەكەمین نامەیە كە باس لە رۆژنامەنووس���یی كوردی
لە كوردستانی عێراقدا دەكات.
 -2وەك سەردەم ،لە ئێستای رۆژنامەنووسیی كوردی لە
كوردستانی عێراق دەدوێت..
رۆژنامەگەری���ی ك���وردی لە تاراوگە :مێ���ژوو و هاوچەرخ
ناوونیش���انی ئەو كتێبەیه ،كە د.مەغدید سەپان ساڵی  1998لە
س���انت پێتێر بورگ چاپی كردووە ،كتێبەكە نامەی
دكتۆرای���ە و زانك���ۆی حكومی پیتر ب���ورگ چاپی
كردووە.
ناوەڕۆك���ی كتێبەك���ه  140الپەڕەیەوە لە دوو
بەشی سەرەكی پێك دێت
یەك���ەم :لە دایك بوون���ی یەكەمین رۆژنامەی
ك���وردی .ئ���ەم بەش���ەش س���ێ بابەت���ی ل���ە خۆ
گرتووە.
دووەم :باوك���راوە كوردییەكان لە ئەوروپا،
ئ���ەم بەش���ەش چ���وار بابەت���ی گرنگ���ی لە خۆ
گرتووە.
له ه���هردوو بهش���ی كتێبهكهی���دا د.مهغدید
سهپان باس له سهرههڵدانی یهكهم رۆژنامهی
ك���وردی و چاپهمهنی ك���وردی له ههندهران و
هۆكاره سیاس���ییهكانی دهرچوونی چاپهمهنی
ل���ه الیهن جالییهی ك���وردی و له تاراوگهدا به
تایبهتیش له ئهورووپا ،ههمدیس رهنگدانهوهی
راپهڕینی ئاداری  1991و كێشه كۆمهاڵیهتی
چاپەمەنی رەوەندی كوردی :مێژووی سەرهەڵدان و
هاوچەرخ  -د .مەغدید سەپان  -سانت پترسبۆرگ 1998
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و رۆشنبیرییهكان له رۆژنامهگهریی كوردی له سوید.
ئەمان���ە و جگه لە كتێب و نامەی دكتۆرای بەڕێزان دكتۆر
رەزوان و دكت���ۆر حس���ێن حەب���ەش ،كە باس ل���ە قۆناغەكانی
رۆژنامەنووسیی كوردی دەكەن ..بۆیە بە گشتی ئەم بەرێزانە:
جهلیل���ی جەلیل ،د.ئهنوهر قادر جاف (م) ،د.رەزوان ،د.حس���ێن
حەبەش ،یوسف كێخوا عهزیز (م) ،د.مەغدید سەپان ،د.مۆفەق
دەرگەڵەیی ،نی���از الجانی (م) ،فەخرەدین تایەر (م) ،بە نەوەی
دوای بەرێ���زان :د.كەمال مەزهەر ،مارف خەزنەدار دادەنرێن،
كەوا بە زمانی ڕووس���ی ب���اس له رۆژنامهنووس���یی كوردی
بكەن..

د .ئیحسان فوئاد

پۆلینكردنی بابەتەكان
گوێرەی ئەو س���ەرچاوانەی لەبەر دەست دان ،دەكرێ ئەم
بابەتەمان بەم شێوەی خوارەوە پۆلین بكەین:
یەكەم :رۆژهەاڵتناسان و كوردناسان و نووسەرانی ڕووس
هەر لە پوشكینەوە لە ساڵی  1836وە تا ساڵی  1913لە كتێبی
(رۆژی كورد) – كۆمەڵە بەرهەمی رۆژهەاڵتی) پێترس���بۆرگ
 1913كتێب���ی یەك���ەم ،باوكراوەی رۆژهەاڵتناس���انی رووس،
بابەتی دیكە لەم بوارەدا نابینرێ.
ه���ەر ل���ەم بابەت���ەوە ،كتێبی مینورس���كی ڤ.ڤ ل���ە كتێبی
(كورد .تێبینی و سەرنج)  1915پێتربورگ .نووسین و بابەتی
نووس���ەرانی رووس له بارهی كورد و كولتووری
كوردی و بابهتی رۆژنامهنووسیی كوردی) دەبێتە
بابەت و وەك ژانرێك باسی لێوە دەكرێ.
دووەم :نووس���ەرانی كورد بەرێزان (د.مارف
خەزن���ەدار ،د.كەم���ال مەزه���ەر ،ڕەحیم���ی قازی،
د.ئیحس���ان فواد )...دەستەی یەكەمی نووسەرانی
ك���وردن ،ك���ە ب���ە زمان���ی ڕووس���ی باس���یان لە
رۆژنامەنووسیی كوردی وەك ژانرێكی كولتووری
كوردی كردووە ...ئەو ماوەیەش ()1968-1954
ماوەی خوێندنی ئەو بەرێزانەیە...
سیێەم:بەرێزان (د.جهلیلی جەلیل ،د.رەزوان
بادین���ی ،د.حس���ێن حەب���ەش ،د.ئهن���وهر ق���ادر
جاف ،د.مەغید س���ەپان ،یوسف كێخوا عهزیز،
د.موف���ەق دەرگەڵەی���ی ،فهخرهدی���ن تای���هر)
ب���ە دەس���تەی دووەم���ی نووس���ەرانی ك���ورد
دادەنرێ���ن ،ك���ە خوێندنی ئەكادیم���ی و نامەی
دكت���ۆرا ی���ان ماس���تهریان تایب���ەت ب���ووە بە
ژانری (رۆژنامەنووس���یی كوردی) بە هەموو

د .جەلیلێ جەلیل

دەربارەی مێژووی كۆمەاڵیەتی و سیاسی كورد لە سەدەیەكدا
 -د .جەلیلێ جەلیل  -سانت پترسبۆرگ 1997
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چاپەمەنی كوردی لە تاراوگە ،تایبەتمەندی و هەمەالیەنی
لە ()1985-1975دا د .رەزوان بادینی  -مۆسكۆ 1986

رۆڵی گۆڤاری (هاوار) لە پێشخستنی كەلتووری كوردی
د .حوسێن حەبەش  -مۆسكۆ 1982

بوارەكانیانەوە...
ئەوەش مانای س���ەرهەڵدانی پس���پۆری و
تایبەتمەندییەتی نووس���ەرانی كورد دەگەیەنێ
بۆ ژانرێك لە ژانرەكانی كولتوور و رۆشنبیری
ك���وردی ك���ە ژان���ری (مێ���ژوو ،س���ەردەم) ی
رۆژنامەنووس���یی كوردییەوە و باسكردنە لە
كاری رۆژنامەنووسان و رابەرانی ئەم بوارەدا،
ج���ا لهنێو خاكی كوردس���تاندا بووب���ێ یان له

تاراوگهدا ..جێی باس���ە نامەی ئەم بەڕێزانەش
ب���ە چاپكراوی یا وەك تێ���زی نامە چاپكراون
و لە زانكۆكانی س���ۆڤیەتی جاران پارێزراون.
بابەتی دەس���تەی دووەمی نووسەرانی كورد،
سەرچاوەی دەوڵەمەندی گشتگیرییە بە زمانی
رووسی و ناساندنی باشتر و وردتری ژانری
رۆژنامەنووسی و رۆژنامەگەریی كوردییە بە
خوێنەرانی ڕووس.

* قوتاب���ی دكتۆرا له زانكۆی لۆگانس���ك له ئۆكرانیا ،رۆژنامهنووس���یی ك���وردی له دوای راپهڕین ،بە ب���ەراورد لەگەڵ
رۆژنامەنووسی ئۆكراینی لە دوای پیرۆسترۆیكا لە چەند تێزێكی دیاریكراودا.
سەرچاوەكان:
 .1تێگەیش���تنی راستی و شوێنی لە رۆژنامەنووس���یی كوردیدا ،د.كەمال مەزهەر ئەحمەد ،لە چاپكراوەكانی كۆڕی زانیاری
كورد ،بەغدا .1978
 .2ئەلێكس���اندەر پوش���كین ،گەش���تێك بۆ ئەرزەرۆم ،وەرگێرانی لە ڕووس���ییەوە بۆ كوردی و تێبینی و پەراوێز د.مارف
خەزنەدار ،سوید .1995
 .3پوش���كین شاعیری ئەفرێنەری ڕووس ،محەمەد خدر مەولود ،لە باڵوكراوەكانی بزاڤی رۆشنبیرانی نوێخواز _ هەولێر،
.2008
كتێب و نامەی دكتۆرا بە زمانی رووسی:
 .1د.مەغدید سەپان ،پیچات كوردسكەیا دیاسپەرهر ئیستۆریا ئی سەفرێمینە یێ سەستەیانێی.1998 ،
 .2ئیز ئیستۆریی ئەبچێستڤینۆ -پەلینیحسكۆی ژیزینی كودۆڤ.1997 ،
 .3ئۆچەرك ئیستۆرییا سەفرێمێنۆی كورد سكۆی لیترا توری ،مۆسكۆ د.مارف خەزنەدار .1967
 .4ئەفتۆرینرات -د.مۆفەق دەرگەڵەیی .1998
 .5كتێبی (ژیزنی پوشكینە) مۆسكۆ .1989
سەرنج:
* (م) واتە نامەی ماستەر.
* د .مەغدید سەپان ،د .جمشید حەیدەری ،زانیاری و سەرنجی وردیان پێداوم.
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كاریگەریی رووداوە سیاسییەكان
لە دروستبوونی رای گشتیدا

فوئاد ئەحمەد*
پێشەكی
دووبارەبوون���ەوەی دەس���تەواژەی رای
گش���تی لەس���ەر زاری زۆرین���ەی خەڵ���ك ،بە
تایبەت���ی سیاس���ییەكان و ئەوان���ەی خ���اوەن
بەرژەوەن���دی ئاب���ووری و خ���اوەن كۆمپانیا
بەرهەمهێن���ە گەورەكان و هەتا لەس���ەر زاری
كەس���انی ئاس���اییش ،بەڵگەی گرینگی رۆل و
كاریگەری���ی رای گش���تی و لەبەرچاوگرتن و
دروستكردن و گۆڕین و پڕكردنی دەگەیەنێت،
ئینج���ا ل���ە ب���واری سیاس���ی ی���ا ئاب���ووری یا
كۆمەاڵیەتی بێت.
لەهەركوێی���ەك كۆمەڵ���گا هەبێ���ت ،رای
گش���تیش هەیە ،بەاڵم سروش���ت و هێزی ئەم
رایە دەگەڕێتەوە بۆ ئاس���تی شارس���تانی ئەم
كۆمەڵگایە .بە ش���ێوەیەكی گشتی رای گشتی
بریتییە لە جەدەلێك لە بارەی كێش���ەیەك ،كە
جێی بایەخی جەماوەرە ،كە هەڵوێس���تێكی لە
بەرامب���ەر وەردەگرێت ،هێزی كاریگەریی ئەم
را گشتیەش دەوەستێتە سەر هێز و كاریگەریی
ئ���ەو ئامرازەی ئەم رایەی دروس���ت كردووە،

یا هەوڵی دروس���تكردنی دەدات ،لە پێشەوەی
هەموویانەوە ئامرازەكانی راگەیاندن دێت.
لێ���رەو دەپرس���ین ،رای گش���تی چیی���ە؟
مێژووەك���ەی ل���ە كوێوە س���ەرچاوە دەگرێت،
جۆرەكانی چییە؟ ئەو هۆكارانەی كاریگەریان
لەس���ەر رای گش���تی هەیە چین؟ بە تایبەتیش
كاریگەری���ی رووداوە سیاس���ییەكان بەس���ەر
دروس���تبوونی رای گش���تی .ه���ەوڵ دەدەی���ن
ل���ەم لێكۆڵینەوەی���ەدا وەاڵمی ئەم پرس���یارانە
بدەینەوە.
مێژووی گەشەكردنی رای گشتی
جیاوازیەك���ی زۆر هەی���ە ل���ە نێ���وان
دیراس���ەكردنی رای گش���تی وەك چەكێك ،كە
خاوەنی بنەما و تایبەتمەندی و چەندین الیەنی
دیكە بێت ،لەگەڵ رای گشتی وەك دیاردەیەك
ك���ە بە درێژای���ی مێژوو لە الی���ەن كۆمەڵگا و
گەالن ناسراوە.
س���ەرەتا شتەكان هەن ،یان دۆزراونەتەوە
ژمارە  25پاييزی 2011

149

كاريگهريی رووداوه سياسييهكان...

ئەفالتون

لەوكاتەوەی مرۆڤ نووسینی
داه���ێ���ن���اوە ،لەگەڵیشیدا
چ��ەن��دی��ن شارستانيیەت
هاتۆتە ب��وون ،گرنگی رای
گشتیش هەڵكشانی بەخۆیەوە
دی����وە ،س���ۆم���ەری ب��اب��ل��ی و
ئاشوورییەكان قورساییەكی
تا رادەیەك باشیان داوەتە
رای گشتی
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پاش���ان ناویان لێن���راوە ،یەكێ���ك لەوانە رای
گش���تییە ،لەگ���ەڵ ئەوەی دەس���تەواژەی رای
گش���تی یەكێكە لە دەس���تەواژەكانی سەدەی
نوێ ،بەاڵم وەك هەستپێكردن و پەیرەكردنی
بەقەد مێژووی مرۆڤایەتی كۆنە.
بۆئ���ەوەی وێنەیەك���ی روون لەس���ەر
چەمك���ی رای گش���تی پێش���كەش بكەی���ن،
پێویست دەكات مێژووی گەشەكردنی رای
گشتی هەر لە سەرەتای پەیدابوونییەوە تا
بۆتە دەستەواژەیەكی باو لەناو كۆمەڵگای
مرۆڤایەتی بخەینەڕوو.
لەوكاتەوەی مرۆڤ نووسینی داهێناوە،
لەگەڵیشیدا چەندین شارستانیيەت هاتۆتە
بوون ،گرنگی رای گش���تیش هەڵكش���انی
بەخۆی���ەوە دی���وە ،س���ۆمەری بابل���ی و
ئاشوورییەكان قورساییەكی تا رادەیەك
باش���یان داوەتە رای گشتی ،ئاسەواری
میس���ری كۆنی���ش ئەوەمان بۆ ئاش���كرا
دەكات ،ك���ە دركی���ان ب���ەرای گش���تی
ك���ردووە و لەوس���ەردەمەدا ش���ێوازی
پێش���كەوتوویان گرتۆتەبەر بۆ كاریگەریی دانان لەس���ەر
رای گشتی و ئاراستەكردنی ،لەوانە دروستكردنی ئەهرامەكان
و پەرستگا.
یۆنانەكانی���ش چەمك���ی نزی���ك ل���ە چەمكی رای گش���تییان
ناس���یووە ،وەك( :رێككەوتنی گش���تی) و (ئاراستە باوەكان).
ئەرس���تۆ ،گوێگرەكان كە لەس���ەردەمی ئەودا پێكهێنەری رای
گش���تین بەپێ���ی تەمەن داب���ەش دەكات ،وەك گەن���ج و پیاو و
بەتەمەنەكان.
دواتریش رۆمانەكان باس���یان لە (بیرورا باوەكان) كرد و
گەیشتنە چەمكی (دەنگی جەماوەر) یان (دەنگی گەل).
ئەگەر لە س���ەدەكانی ناوەراس���تیش ورد بین���ەوە دەبینین
جیهان���ی ئیس���المی و جیهان���ی مەس���یحی دركیان ب���ە گرنگی
رای گش���تی كردووە .شارس���تانییەتی ئیسالمی لە رێگەی ئەو
بنەمایانەی دایڕش���ت ،دەتوانین بڵێین گرینگی بە رای گش���تی
داوە و دەس���ەاڵتێكی زۆری داوەتێ ،تا دەگاتە یاخی بوون لە
دەس���ەاڵتدار و شۆڕش بەس���ەریدا ،هەروەك بۆ بەڕێوەبردنی
واڵت مەبدەئی شورای داناوە.
جیهانی مەس���یحیش دەستەواژەی (رێككەوتنی گشتی) یان
(كۆدەنگی) یان بەكارهێناوە.
ب���ە دەس���تپێكی نووس���ینەكانی میكاڤیلل���ی ()1527-1469
پێش���كەوتنێكی بەرچ���او روویدا لە چۆنیەتی خس���تنەروو یان
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باس���كردنی ئەوەی پێی دەوترێت رای گشتی،
ئ���ەو پێ���ی واب���وو رای گش���تی (رەگەزێكە لە
پرۆس���ەی ملمالنێ لەس���ەر دەس���ەاڵت دەبێ
لەبەرچاو بگیرێت).
رۆسۆ ( ،)1778-1712یەكەم فەیلەسوف
ب���وو دەس���تەواژەی رای گش���تی بەكارهێنا،
لە گرنگترین نووس���ینەكانی رۆس���ۆ كتێبی
پەیمان���ی كۆمەاڵیەتیی���ە ،دەتوانی���ن بڵێی���ن
بیرۆك���ەی بنەڕەت���ی ل���ە پش���ت پەیمان���ی
كۆمەاڵیەت���ی ،بابەت���ی یەكبوون���ی بین���ای
كۆمەاڵیەتیی���ە ،ئەوی���ش ب���ە ملكەچبوونی
بەرژەوەندی تایبەت بۆ كارگێری گش���تی،
لێ���رەدا حكوومەت تەنیا رۆلی یارمەتیدەر
دەبینێ ،چونكە كارگێری گشتی كۆكراوەی
ئیرادەی گەلە ،كە خۆی یاساكان دادەنێ،
حكوومەتیش تەنی���ا یەكێكە لەو تاكانەی
دەبێ ئەو یاسایانە جێبەجێ بكەن .لێرەدا
روونە كە چەمكی ئیرادەی گەل لە واتای
كردەییدا هاواتای چەمكی رای گش���تییە
لە واتا سەردەمییەكەیدا.
(س���ەردەمی
بە
ناس���راو
كە
هەژدەی���ەم،
لە س���ەدەی
جان جاك رۆسۆ
رۆش���نگەری) هەردوو شۆڕشی ئەمریكی ( )1783و دواتریش
فەرەنس���ی ( )1789دوو رووداوی دیاربوون ،كە گوزارشتیان
لە رۆلی رای گشتی دەكرد.
ل���ە س���ەدەی نۆزدەیەمیش���دا ،ك���ە پڕب���وو ل���ە رووداو و
گۆڕان���كاری ،شۆڕش���ی پیشەس���ازی بەرپاب���وو ،دۆزین���ەوە
زانس���یتییەكان پێش���كەوتنیان بەخۆوە بینی ،ئام���رازی تازەی
پەیوەندیكردن دۆزرانەوە ،تا كار گەیش���تە ئەوەی رای گشتی ل���ە س�����ەدەی ه����ەژدەی����ەم،
ب���ووە خاوەن هەژموون و دەس���ەاڵتێكی گ���ەورە و یەكێك لە ك��ە ن��اس��راو ب��ە (سەردەمی
ئەنجامەكانیش���ی لەوكاتەدا داواكاری كرێكاران بوو بۆ دانانی رۆشنگەری) هەردوو شۆڕشی
یاسایەك ،كە بەرژەوەندی و مافیان بپارێزێ.
كۆمەاڵیەتی (گوستاف ئ���ەم���ری���ك���ی ( )1783و
كۆتاییەكانی سەدەی نۆزدەیەم زانای
لۆب���ۆن) یەكێ���ك لەو پێش���ەنگانە بوو ،كە درك���ی بە بیرۆكەی دواتریش فەرەنسی ()1789
(جەماوەر) و تەكەتولی میللی كرد لەگەڵ كاریگەرییان لەسەر دوو رووداوی دیاربوون ،كە
كاری سیاسی.
گوزارشتیان لە رۆل��ی رای
س���ەرەنجام ل���ە س���ەدەی بیس���تەمدا رای گش���تی تاج���ی
س���ەركەوتنەكانی لەس���ەرنا ،ئەویش ب���ە پەیدابوونی رادیۆ و گشتی دەكرد
تەلەفزیۆن و س���ینەما ،بۆیە ئەم س���ەدەیە بووە س���ەدەی رای
گشتی.
جەنگی دووەمی جیهانییش ،كە هەر لەم سەدەیەدا روویدا،
كاریگ���ەری گرنگی هەبوو لە پش���تیوانیكردنی رای گش���تی ،بە
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تایبەت���ی دوای جەنگ كۆمەڵێ���ك لیكۆڵینەوەی
دەروون���ی ئەنجام درا ،ك���ە جەختی لە رەفتار
دەك���ردەوە و گەیش���تە ئ���ەو ئەنجام���ەی ك���ە
ئەس���ڵی رەفتار تەنیا بریتییە ل���ە ئامادەكاری
ب���ۆ ئەنجامدان���ی كارێ���ك ،ك���ە دوات���ر ناوبرا
ب���ە (هەڵوێس���ت) و (ئاراس���تەكان) ،ئ���ەم دوو
چەمكەش ل���ە جەوهەردا تەنیا و تەنیا بریتییە
لە رای گش���تی یان ئ���ەو بنەمایانەی ،كە رای
گشتی لەسەر دروست دەبێت.
ل���ە س���ەرەتای س���ییەكانی س���ەدەی
بیستەمیشدا دەست بە پێوانەكردنی رای گشتی
ك���را ،ئ���ەم لێكۆڵینەوانەی پێوانەی هەڵوێس���ت
و پەرچەكردارەكانی���ان دەك���رد ل���ە بەرامبەر
باب���ەت و كێش���ەكان كە لە ژیانی سیاس���ی و
كۆمەاڵیەتی روو دەدەن.
ئەو رووداوە گەورانەی ،س���ەدەی بیستەم
بەخۆی���ەوە بین���ی و ویژدان���ی جیهانی جوالند
بە جەنگ���ی یەكەمی جیهان���ی (،)1918-1914
دواتری���ش جەنگی دووەمی جیهانی دەس���تی
پێكرد ،بە ش���ێوەیەك لە شێوەكان كاریگەری
لەسەر رای گشتی دانا دواتریش بەسەر ژیانی
سیاس���ی و نیش���تمانی و نێودەوڵەتی .لێرەوە
رای گش���تی بووە خاوەنی رۆڵی سەرەكی لە
داڕش���تنی رووداوەكان و ئاراس���تەكردنیان،
هەروەك بڕیار بەدەستانی بواری سیاسەتیش
لە داڕش���تنی بڕیارە سیاسییەكانیان هەزاران
حیساب بۆ رای گشتی دەكەن.
چەمكی رای گشتی
ئەم���رۆ ،ك���ە ئێم���ە رووبەڕووی���ن لەگ���ەڵ
دیاردەی رای گشتی ،گرنگە دەستەواژەی رای
گش���تی وەكو خۆی دیاری بكەین ،مەبەس���ت
ل���ە (ڕا) چی���ە ،كەی (ڕا) دەبێتە گش���تی و ئەم
پرۆسەیە چۆن دروست دەبێ.
بۆ ئەوەی دەستەواژەی (ڕای گشتی) وەكو
خۆی دەربكەوێت ،پێویس���تە (ڕا) و (گش���تی)،
وەكو خۆی پێناسە بكەین و بیانناسێنین:
 .1ڕا :بریتیی���ە ل���ەو بار و س���ەرنجەی ،كە بە
ئاش���كرا و بە روونی دەر دەبڕێت ،واتە بەیان
دەكرێت بە رێگای زارەكی یان هێمایی ،ئینجا

152

ژمارە  25پاييزی 2011

هێمای نووس���ین بێت ی���ان وێنە...هتد ،چونكە
رەگ���ەزی گرنگ لە ڕا بریتییە ل���ە بەیانكردنی
ئەو رایە.
 .2وش���ەی گش���تی یەكێ���ك ل���ەو مانایەن���ەی
خوارەوە دەگەیەنێت:
• گشتی هەموو ئەوانە دەگرێتەوە ،كە تایبەت
نیی���ە (العام ما هو بخاص) :ك���ە پەیوەندی بە
خودی كەس���ێكەوە نییە ،بەڵكو بە كۆ هەیە ،بە
پێ���ی ئەم دەربڕینە بۆ گش���تی ،دەتوانین بڵێین
(بەرژەوەندی گش���تی) و (پرس���ی گشتی)یش
هەیە.
• گش���تیبوون هاوبەش���یكردنە (الع���ام ه���و
المش���ترك) :وات���ە تاكەكان���ی كۆمەڵگ���ە ل���ە
هەڵس���وكەتێك یان رەوش���ت و رەفتارێك یان
خەس���ڵەتێكی هاوبەشدا ،بۆ نموونە كە دەڵێین
گەل���ی ك���ورد گەلێك���ی لێبووردەی���ە ،واتە ئەم
سیفەتە لە الیەن زۆربەی تاكەكانی كۆمەڵگەی
كوردی بوونی هەیە.
• گشتی بوون ئەوەیە كە ئاشكرایە (العام هو
العلني) :واتە هەموو خەڵكی دەیزانن.
لێرەوە راس���تییەك دەردەك���ەوێ ئەویش
بریتی���ە لەوەی ،كە دەكرێ بلێین رای گش���تی
هەڵگرێ هەرسێ س���یفەتە ،كە باسمان كردن
چونكە گشتی بوون تایبەت نییە ،لەبەر ئەوەی
تەنیا دەربڕی ت���اك یان گرووپێكی دیاریكراو
نیی���ە ،ه���ەروەك زیات���ر ب���ە الی ئەوەدایە ،كە
تەعبیر لە هەڵوێس���تێكی هاوبەش���ی زۆرینەی
رەگەزەكانی كۆمەڵگەیەكی سیاس���ی دەكات و
لە كۆتاییشدا خاوەنی خەسڵەتی ئاشكراییە.
تا ئێس���تا لە الیەن بیری���اران رێككەوتنێك
نەكراوە لەس���ەر پێناسەیەكی گشتگیر بۆ رای
گش���تی ،كە ئەگەرچی زۆربەی ئە و پێناسانە
تەئكی���د لەس���ەر رای زۆرین���ە دەكەن���ەوە ،كە
ئەمەش زیاتر پەیوەندی بە ئایدیۆلۆژیا و ئەو
ژینگ���ەی كۆمەاڵیەتییەوە هەی���ە ،كە بیریارانی
ئ���ەم بوارە تێیدا دەژین و باوەڕیان پێی هەیە،
بۆیە هەركەسەو لە دیدگای خۆیەوە پێناسەی
رای گشتی كردووە.
پێناس���ەی جیم���س برای���س :رای گش���تی
دەس���تەواژەیەكە بەكاردێت بۆ گوزارش���ت لە
كۆمەڵێ���ك بیرورا ،كە خەڵكی پێ گەیش���توون
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لە بەرامبەردا ئەو مەس���ەالنەی كە كاریگەریی
دەكات���ە س���ەر بەرژەوەندیی���ە گش���تی و
تایبەتییەكانیان.
زان���ای ب���واری میدی���ا لیۆن���اردۆ دۆب
پێناس���ەیەكی دیك���ەی هەی���ە و دەڵ���ێ :رای
گش���تی وات���ە بۆچ���وون و هەڵوێس���تەكانی
خەڵ���ك بەرامب���ەر بابەتێكی دیاریك���راو ،بەاڵم
بەو مەرجەی ئ���ەو خەڵكە هەموویان ئەندامی
گرووپێكی دیاریكراوبن.
زانایەكی دیكە بە ناوی چیلدریش پێی وایە:
رای گش���تی بریتییە لەو كۆمەڵە هەڵوێس���تەی
ك���ە كۆمەڵە خەڵكێ���ك بەب���ێ لەبەرچاوگرتنی
رێككەوتنی پێشوەخت وەری دەگرن.
پێناس���ەی دیك���ەش بۆ رای گش���تی زۆرە،
وەك باس���مان كرد هەر زانس���تە و لە بواری
خۆی ،هەر زانایە و لە بنەمای فیكری خۆی و
ئەو ژینگەیەی تێیدا ژیاوە پێناسەی رای گشتی
ك���ردووە ،بۆیە بە گش���تی دەك���رێ بڵین (رای
گشتی هێزێكی كۆمەاڵیەتی گەورە و پتەوە و
خاوەن دەسەاڵتێكی بەهێزە ،هەرچەندە هێزی
جێبەجێكردن���ی نییە ،بەاڵم ناك���رێ لەبەرچاو
نەگیرێت).
رەگەزەكانی رای گشتی
هەرچەن���دە جی���اوازی ل���ە پێناس���ەكانی
رای گش���تیدا هەبێ���ت ،زاناكان رێكن لەس���ەر
رەگەزەكانی رای گشتی كە بریتین لە:
 .1خەڵ���ك :ئەوان���ەی كۆم���ەڵ و جەماوەریان
ل���ێ پێ���ك دێت ،چونكە لێكگەیش���تن ل���ە نێوان
خەڵكی كارێكی گرنگ وپێویستە چونكە ئەوان
رەگ���ەزی یەكەم���ی پێكهێنانی رای گش���تین و
سوودمەندی راستەقینەش ئەوان دەبن ،ئەگەر
رەفت���اری كۆمەاڵیەتییان ئ���ەوە بێنەتەدی ،كە
دڵخوازی ئەوانە.
 .2ژینگە :ئ���ەو ژینگەیەی ئەو خەڵكانەی تێیدا
دەژین ،كولت���ووری كۆمەاڵیەتی و بیروباوەڕ
و دابونەری���ت و بیروب���اوەڕی ئایین���ی و
تێگەیشتنی هاوبەش ،رۆڵێكی كاریگەر دەبینێ
لە دروستكردنی رای گشتی.
 .3تایبەتمەندییەكان���ی رەفت���اری كۆمەاڵیەتی:

تایبەتمەن���دی س���ەرەكی م���رۆڤ بریتیی���ە لە
توانای فێرب���وون ،بۆیە خێزان و قوتابخانە و
نەتەوە و بیروباوەڕ ،رۆڵی كاریگەر دەبینن لە
رەفتاری تاكەكان ،كە دواجار رایەكی كاریگەر
دروست دەكات.
 .4ئ���ەو رووداو و پێویس���تییانەی ك���ە ژیانی
خەڵك ئاراس���تە دەك���ەن :ئ���ەو تەحەدیاتانەی
ك���ە خەڵك���ی رووبەرووی���ان دەبن���ەوە وەكو
(گەردەل���وول و الف���او و ش���ەپۆلەكانی گەرما
و بومەل���ەرزە) ئەم���ە لە رووی سروش���تەوە،
دەس���تكردی مرۆڤی���ش وەك (شەڕوش���ۆر،
شۆڕش���ەكان) ،ئ���ەم رووداوان���ە كاریگەرن و
رایەكی گشتی كاتی دروست دەكەن.
قۆناغەكانی دروستبوونی رای گشتی
 .1هەبوونی كێشە ،یان بابەتێك كە پەیوەندی
بە بەرژەوەندی گشتییەوە هەبێت.
 .2هەستكردن بەو كێشەیە.
 .3گفتوگۆكردنی كێش���ەكە( .راگەیاندن رۆلی
خۆی دەبینێ).
 .4دەركەوتنی پێشنیارەكان.
 .5ملمالنێی بیروڕاكان.
 .6گەاڵڵەبوونی راكان.
 .7رێككەوتن لەس���ەر رایەك���ی مامناوەند ،كە
ئەویش رای كۆمەڵە.
 .8رەفت���اری بە كۆم���ەڵ :تەرجەمەكردنی ئەو
رایە بۆ رەفتار.
ئامانجەكانی رای گشتی
 .1دیراس���ەكردنی رای گش���تی بەرامب���ەر بە
بابەتە كۆمەاڵیەتییەكان.
 .2دیراس���ەكردنی رای گش���تی بەرامب���ەر بە
بابەتە سیاسییەكان.
 .3دیراس���ەكردنی رای گش���تی بەرامب���ەر بە
بابەتە ئابوورییەكان.
 .4دیراسەكردنی رای گشتی بە ئامانجی دانانی
بەرنامەیەك���ی س���ەركەوتوو ب���ۆ پەیوەندیی���ە
گشتییەكان.
شێوازەكانی دەركەوتنی رای گشتی
خش���تەی دابەش���كردنەكان و جۆرەكان���ی
رای گشتی
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پێوەری دابەشكردن
جۆرەكانی رای گشتی بە پێی پێوەری دابەشكردن
پێوەری شوێن
 – 1رای گشتیی ناوخۆیی
 – 2رای گشتیی نەتەوەیی
 – 3رای گشتیی هەرێمی
 – 4رای گشتیی جیهانی
پێوەری كات
 – 1رای گشتیی هەمیشەیی
 – 2رای گشتیی كاتی
پێوەری هێزی كاریگەر
 – 1رای گشتیی چاالك
 – 2رای گشتیی هۆشیار
 – 3رای گشتیی رەخنەگر
پێوەری جۆرەكانی را
 – 1رای كەسی
 – 2رای تایبەت
پێوەری چەندایەتی
 –1رای زۆرینە
 – 2رای كەمینە
 – 3رای رەها
 – 4رای هاوپەیمانی

تایبەتمەنديی سەرەكی مرۆڤ
بریتییە لە توانای فێربوون،
بۆیە خێزان و قوتابخانە و
نەتەوە و بیروباوەڕ ،رۆڵی
كاریگەر دەبینن لە رەفتاری
تاكەكان ،كە دواجار رایەكی
كاریگەر دروست دەكات

پێوەری پلەی ئامادەبوون
 – 1رای گشتیی ئامادەبوو بە فیعلی
 – 2رای گشتیی ئامادەبووی پێشبینی كراو
پێوەری پلەی دەركەوتن
 –1رای گشتیی ئاشكرا و دیار
 – 2رای گشتیی نادیار و شاراوە
پێوەری پلەی جووڵە
 – 1رای گشتیی ئیستاتیكی  – 2رای گشتیی داینامیكی
ئەو هۆكارانەی كاریگەرییان هەیە لە دروستكردنی رای گشتی
دوای ئ���ەوەی بە كۆمەلێك لەو قۆناغانە ئاش���نابووین ،كە
رۆڵیان هەیە لە دروس���تكردنی رای گش���تی ،لێروە پێویس���تە
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بەو هۆكارانەش ئاشنابین،
ك���ە كاریگەریی���ان هەی���ە
ل���ە دروس���تكردنی رای
گش���تی و راس���تەخۆ ی���ا
ناڕاس���تەخۆ سروش���تی
ئ���ەو رای���ە و ئاراس���تە
جیاوازەكان���ی دی���اری
دەك���ەن ،هۆكارەكانیش
بریتین لە:
 .1شارس���تانییەت و
كولتووری رۆشنبیری:
شارس���تانییەت لەگەڵ
كولتووری رۆشنبیری
گرینگترین ئەو رەگەزە
كاریگەران���ەن ل���ە دروس���تبوونی رای گش���تی ،چونكە
كارەس
اتی بوومەلەرزەو
كولتوور رۆڵی گرنگی هەیە لە ئامادەكردنی تاك و كۆمەڵەكان رای گشتی
ب���ۆ گۆرینەوەی كردار و پەرچەكردار ،كە ش���ێوازی رەفتاری
كۆمەاڵیەتییان دیاری دەكات( .جۆن دۆالر) پێی وایە لە توانادا
هەی���ە لە رێ���گای كۆمەڵێك گریمانە جۆری بیروڕای كەس���ێك
پێ���ش لەدایكبوونی دیاری بكەین ،ئەویش لە رێگای لێكۆڵینەوە
لە كولتووری رۆشنبیری ئەو كەسە.
 .2خێزان :خێزان وەك شانەی یەكەمین و بنەرەتی دادەنرێت،
ك���ە كاریگەریی هەیە لەس���ەر س���ەرجەم ئ���ەو گۆڕانكاریانەی
لەن���او كۆمەڵگا روودەدات .تاك ل���ە رێگای خێزانەوە زۆربەی سەرجەم سیستمە سیاسییەكان
تایبەتمەن���دی و رەفت���ارە جیاوازەكان���ی وەدەس���ت دێنێ .ئەو ل���ە ه���ەوڵ���ی ئ������ەوەدان لە
كاریگەرییان���ەی خێ���زان لەس���ەر تاكێك جێ���ی دەهێڵی بریتین رێگای راكێشانی رای گشتی
لە دروس���تكردنی بەها كۆمەاڵیەتی و ئابووری و سیاس���ی و
ئایینیی���ەكان الی هەر تاكێك .هەروەك كاریگەرییەكانی خێزان بە الی خۆیاندا پشتیوانی
كار لە س���ەرجەم ئەو هۆكاران���ەی دیكەش دەكات ،كە رۆڵیان ب��ۆ ش��ەرع��ی��ەت��ی یاسایی،
هەیە لە دروستكردنی رای گشتی.
مانەوەیان ب��ەدەس��ت بێنن.
 .3سیس���تمی سیاس���ی :س���ەرجەم سیستمە
سیاس���ییەكانالیلە سیستمی سیاسی ئاراستە
هەوڵ���ی ئ���ەوەدان لە رێ���گای راكێش���انی رای گش���تی بە
هەرچیيەك
خۆیاندا پشتیوانی بۆ شەرعیەتی یاسایی ،مانەوەیان بەدەست فیكرییەكەی
بێنن .سیستمی سیاس���ی ئاراستە فیكرییەكەی هەرچیەك بێت بێت بەشدارییەكی كاریگەر
بەش���دارییەكی كاریگەر دەكات لە دروس���تكردنی رای گشتی .دەكات لە دروستكردنی رای
لەم س���ەردەمەدا هاواڵتی بە تەواوی كەوتۆتە ژێر كاریگەریی
هەژموون���ی ئایدیۆلۆژی���ای باوی سیس���تمی سیاس���ی ،ئەگەر گشتی
ئەو سیس���تمە بیناكرابێت لەس���ەر بنەمای دیكتاتۆری حوكمی
ف���ەردی ،ئەمە دەبێتە هۆی ئ���ەوەی زۆربەی چینەكان نەتوانن
بیروڕای سیاس���ی خۆیان بخەنەروو ئەمەش ئەوەی لێ پەیدا
دەبێ���ت ،كە پێی دەوترێت (رای گش���تی نەرێن���ی) ،واتا رایەك
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كاریگەریی نییە لەس���ەر پێكهاتەی دەسەاڵتی
سیاس���ی ئ���ەو واڵت���ە .ب���ەاڵم ل���ە سیس���تمە
سیاس���یە پێشكەوتووەكاندا كە لەسەر بنەمای
دیموكراتی بینا كراوە ،رای گش���تی چاالكتر و
كاریگەرتر و بە ئەرێنی دەردەكەوێت.
 .4هۆكارەكان���ی راگەیان���دن :گومان���ی تێ���دا
نییە كە ئەو پێش���كەوتنە گەورەیەی لە بواری
گەیاندن و تەكنەلۆجیای زانیاری و گواستنەوە
بۆت���ە هۆی دەركەوتن���ی رۆڵ���ی راگەیاندن و
هۆكارەكانی بە ش���ێوەیەكی كاریگەر لە ژیانی
كۆمەاڵیەتی و سیاسیدا.
راگەیان���دن ب���ە ه���ۆكار و كەناڵێكی گرنگ
دادەنرێ���ت ب���ۆ دەوڵەمەندكردن���ی هاوواڵت���ی
ب���ە زانیاری س���ەبارەت ب���ەو سیاس���ەتە باو
و رووداوە جۆراوجۆرەكان���ی كۆمەڵگ���ە،
ه���ەروەك هۆكارێكە كە ب���ە نەرمی و خێرایی
و توان���ای چوونە ناو س���ەرجەم جومگەكانی
دەوڵەت و بگرە جیهانیش ناسراوە ،هەروەك
هۆكارەكانی راگەیاندن توانایەكی باش دەدات
بەر دەس���تەبژێری سیاسی لە كۆمەلگا و وای
لێدەكات كاریگەریی دابنێ لەسەر دروستكردن
و ئاراس���تەكردنی رای گش���تی .وەك چ���ۆن
هاوواڵتیانی���ش تەی���ار دەكات ب���ە زۆرتری���ن
زانی���اری و دەی���ان بەس���تێتەوە ب���ە جیهان���ی
سیاسەت و ئەو گۆرانگكارییانەی روودەدەن.
راگەیاندن رۆلێكی كاریگەر دەبینێ لە كێشمە
كێشە سیاسییەكانی ناو واڵتێكی دیاری كراو
لە رێگەی ئەو كاریگەرییانەی هەیەتی دەتوانێ
رای گش���تی بە ئاقارێك ببات الیەك بەس���ەر
الكەی دیكەدا س���ەربخات ،هەموو ئەوانە ئەو
رۆلەی راگەیاندن دەیبینێ لە دروس���تكردن و
ئاراس���تەكردنی رای گش���تی لە كۆمەڵگایەكی
دی���اری ك���راو ی���ان واڵتێ���ك وابەس���تەی ئەو
سیس���تم و ژینگە سیاسییە ،كە تێیدا گەشونما
دەكات چونكە ئەگەر سیس���تەمەكە دیموكرات
نەب���وو ،مومكی���ن نییە راگەیان���دن بتوانێ ئەو
رۆڵە ببێنێ.
 .5رووداوەكان :سیاسی بێت یان كۆمەالیەتی
ناوخۆی بێت یان دەرەك���ی جیهانی بێت ،یان
هەرێم���ی ،كە لە ئەنجامی ملمالنێی چینەكان و
كارلێكی هێزەكان لەناو كۆمەڵگا روودەدەن و
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شێوەی رەفتار و رای گشتی دیاری دەكەن.
جگ���ە ل���ەو رەگەزانەی باس���مان كردن كە
كاریگەرییان هەیە لەسەر رای گشتی چەندین
رەگ���ەزی دیكەش هەن كە كاریگەرییان هەیە،
بەاڵم هەندێك زانا ئەو پێنجەی باسمان كردن
بە س���ەرەكیتر دەزانن بۆیە گرینگیمان بەوان
دا .ل���ەو رەگەزان���ەی دیك���ە ك���ە كاریگەرییان
لەسەر دروس���تكردن و ئاراس���تەكردنی رای
گشتیدا هەیە بریتین لە:
• دامەزراوەی پەروەردە و فێركردن.
• سەركردەكان
• ئایین
رووداوەكان ب���ە تایبەتی���ش رووداوە
سیاسیەكان و كاریگەریان لەسەر دروستكردنی
رایەكی گشتی ،بابەتی لێكۆلینەوەكەی ئێمە بۆیە
بۆئەوەی كاریگەری رووداوە سیاسییەكان لە
دروستكردنی رای گشتی دیار بكەین پێویستە
سەرەتا لەوە تێبگەین سیاسەت چییە ،تەنگژەی
یان رووداوی سیاسی چییە و چۆن دروست
دەبێت .
سیاسەت چییە؟
سیاس���ەت وەك دەس���تەواژە بریتیی���ە ل���ە
سەرپەرش���تی كردن���ی كاروب���اری ناوخ���ۆ و
دەرەوەی واڵت .وەك رێوش���وێنیش هارۆل���د
السوێل پێناسەی كردووە ،بریتییە لە دەسەاڵت
كە ئەو دیاری دەكات كێ دەبێتە خاوەنی چی،
ی���ان كێ چی بەب���ەر دەكەوێت و چ���ۆن ،واتا
لێكۆلینەوە لە چۆنیەتی دابەشكردنی خێروبێر
لە كۆمەڵ���گا لە رێگای دەس���ەاڵت وەك (دیڤد
ئیس���اتۆن) پێناسەی كردووە .شیوعییەكانیش
پێناسەیان كردووە بەوەی بریتییە لە لێكۆلینەوە
لە پەیوەندییەكان لە نێوان چینەكانی كۆمەلگا.
واقیعیەكانیش پێناس���ەی سیاس���ەتیان كردوە
ك���ە هون���ەری مومكیناتە بۆ گۆرین���ی واقیعی
سیاسی بە شێوەكی مەوزوعی.
ل���ە وردبوونەوەم���ان ب���ۆ ئ���ەو پێناس���انە
بۆم���ان دەردەكەوێ كە تەنگژە سیاس���ییەكان
رووداوە سیاس���ییەكان زۆربەیان لە ئەنجامی
ناعەدالەتی وەك ئەوەی ماكسوێل و ئیساتۆن
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تەئكیدی لەسەر دەكەنەوە كە ئەگەر خێروبێر
ب���ە عەدالەت دابەش نەك���را و هەركەس مافی
خۆی وەرنەگرت دروس���ت دەب���ێ ،یان وەك
ش���یوعییەكان پێناس���ەیان ك���ردووە ملمالنێی
نێوان چینەكانە رووداوە سیاس���ییەكان دێنێتە
وج���ود ،یانیش خوێندنەوەیەك���ی ناواقیعی بۆ
رووداوەكان و مامەڵەك���ردن لەگەڵیان دەبێتە
هۆی سەرهەڵدانی تەنگژەی سیاسی.
تەنگژە
چەمك���ی تەنگژە یەكێكە لەو چەمكانەی كە
قورس���ە پێناس���ەیەكی دیاریك���راوی بۆ بكەن
چونك���ە تەنگ���ژەكان لە س���ەرجەم بوارەكانی
ژی���ان روودەدەن ،تەنگ���ژەی كۆمەاڵیەت���ی،
تەنگژەی ئاب���ووری ،تەنگژەی سیاس���ی..هتد.
بۆی���ە هەر زانا ،یا زانس���تە و لە بواری خۆی
پێناس���ەی جیاجی���ای بۆك���ردووە .دائی���رەی
مەعاریف بۆ زانس���تی كۆمەاڵیەتی پێناس���ەی
تەنگ���ژەی كردووە ك���ە :بریتییە ل���ە روودانی
یان پەیدابوونی خەوش���ێكی ترسناك و پرتاو
ل���ە پەیوەن���دی نێوان دووش���ت .ولی���م كوانت
پێناسەی كردووە ،كە تەنگژە بریتییە لەو خاڵە
هەس���تیارە و ئ���ەو كاتە گونج���اوەی كە تیایدا
چارەنووسی گەشەسەندنێك دیاری دەكرێت.
زاناكان چەمكی تەنگژەیان لە رووداو و یان
كێشە سیاس���ییەكان جیا كردۆتەوە كە كێشە
یان رووداوی سیاسی هۆكاری دروستبوونی
تەنگژەی سیاسین و لە ئەنجامی كەڵەكەبوونی
كێشەكانە تەنگژەی سیاسی دروست دەبێت.
كاریگەريی رووداوە سیاسییەكان
لەسەر دروستبوونی رای گشتی
الی چاودێران شاراوە نییە كە رووداوەكان
ب���ە تایبەتی���ش رووداوە سیاس���ییەكان ،رۆڵی
كاریگەر و گرینگییان هەیە لە مێژووی گەاڵن ،لە
دواكەتن و پێشكەوتنیان لە هەموو بوارەكاندا.
ئەگەر چاوێك بە مێژووی گەالندا بخشێننینەوە
دەبینین قۆناغبەندی گەش���ەكردنیان بەندە بە
هەندێك رووداوی سیاس���ی گەورە كە نەتەوە

و واڵت���ان ل���ە قۆناغێك���ەوە دەگوازێت���ەوە بۆ
قۆناغێك���ی دیك���ە ،بگرە جیهانی بە گش���تی لە
قۆناغێكەوە گواس���تۆتەوە بۆ قۆناغێكی دیكە.
بۆنموونە ،دامەزراوەی نەتەوەیەكگرتووەكان
لە ئەنجامی رووداوی جەنگی دووەمی جیهانی
دروس���ت بوو ،چونكە رایەكی گشتی جیهانی
هەب���وو بۆ دووب���ارە نەبوون���ەوەی جەنگێكی
دیكە.
لەس���ەر ئاس���تی ناوخۆیی���ش نموون���ەی
كۆچڕەوەك���ەی خەڵكی كوردس���تان  1991بە
بی���ر دێنینەوە ،ك���ە گەلی كورد ل���ە بڕیارێكی
بە كۆمەڵ���دا رووداوێكی مرۆیی دروس���تكرد
و وای كرد رایە گش���تی جیهان���ی بێگومان لە
رێ���گای زوومی كامێ���را و راگەیاندنی جیهانی
دروس���ت ب���كات .ئ���ەم رووداوە سیاس���ییە لە
كۆتاییدا گەلی كوردی لە كوردس���تانی عیراق
لە قۆناغی ژێردەستەیی گواستەوە بۆ قۆناغی
نیمچە سەربەخۆیی و ئەم هەرێمەی ئەمرۆی
لێ لەدایك بوو.
بە پێی ئ���ەو ئەنجامانەی لێكۆڵەرەوان پێی
گەیش���توون و ل���ەم لێكۆڵینەی���ەدا ئیش���ارەتی
پێك���راوە ،بۆئ���ەوەی رایەكی گش���تی لەس���ەر
بابەتێ���ك ی���ان رووداوێ���ك دروس���ت بێ���ت،
پێویستە:
 .1لە راستیدا رووداوێك هەبێت.
 .2رووداوەكە بە ئاشكرا بەیان بكرێت.
 .3جێ بایەخی كۆمەاڵنی خەڵك بێت.
 .4بگاتە زۆرینەی ئەندامانی كۆمەڵگا.
 .5س���ەكۆیەكیش هەبێت بۆ ئەوەی سەرجەم
تاك���ە پەیوەندیدارەكان یان النی كەم ئەوانەی
نوێنەرایەت���ی ئەوان دەكەن رای خۆیان لەمەر
رووداوەك���ە بخەن���ەروو ت���ا ك���ۆ دەنگیی���ەك
دروس���ت دەبێت و دواتر لە ش���ێوەی رایەكی
گشتی خۆی دەردەخات.
ئەم پرۆسەی هەر لە بەیانكردنی كێشە یان
رووداوە سیاس���ییەكە وەكو خ���ۆی تا دەگاتە
دروس���تبوونی رای گشتی ،بێگومان پێویستی
بە كەش���ێكی ئازاد هەیە ،ب���ە فەراهەم بوونی
ئازادی هەیە ،بە تایبەتیش ئازادی رادەربرین،
یان بەشێوەیەكی دیكە ئازادی راگەیاندن.
ئازادی رادەربرین یان ئازادی راگەیاندن،
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بە مانا فراوانەكەی بەندە بە شێوەی سیستمی
سیاسی .لە سیستمە تۆتالیتاری دیكتاتۆریەكاندا
گوم���ان هەڵناگرێ���ت ك���ە راگەیان���دن تەنی���ا
بیروڕای دەسەاڵت دەگوازێتەوە بۆ تاكەكانی
كۆمەڵ���گا و دەزگا زانیاریەكانیش لەمەڕ پرس
و باب���ەت و رووداوەكان بەس���ەر هاوواڵتیان
دادەخ���ات ،تەنی���ا ئەوانەی���ان بەرگوێ دەخات
كە خ���ۆی مەبەس���تییەتی و ل���ە بەرژەوەندی
مان���ەوەی خۆیدایە .بۆیە ئەوەم���ان بۆ روون
دەبێتەوە كە ژینگەی سیستمە دیكتاتۆرییەكان
ژینگەیەك���ی نات���ەواوە و رای گش���تی بە مانا
زانس���تییەكەی و ئەو كاریگەرییانەی هەیەتی
بەس���ەر جومگەكانی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و
ئابووری دەرناكەوێ.
ب���ە پێچەوان���ەوە ،مەرج���ی سیس���تمێكی
دیموكرات���ی ،كرانەوەی���ە ب���ە رووی ئ���ازادی

پێكهێنان���ی حی���زب و رێكخراوی سیاس���ی و
رێكخ���راوی كۆمەڵی مەدەنی راگەیاندنی ئازاد
و هەڵب���ژاردن ،كە هەموو ئەمانە مەرجیش���ن
بۆ دروس���تكردنی رایەكی گش���تی لەمەر هەر
رووداوێكی سیاسی كە لە ژینگەی كاركردنی
ئەوان روودەدات یان لە ژینگەیەكی دیكە ،بەاڵم
پەیوەندییەكی راستەوخۆ یان ناڕاستەخۆی بە
كۆمەڵگاكەی ئەوانەوە هەیە.
لێ���رەوە دەگەین���ە ئ���ەو ئەنجام���ەی ك���ە
رووداوە سیاس���ییەكان ب���ە پێ���ی ش���وێن و
جوگرافی���ای روودانیان و رادەی پەیوەندییان
ب���ە كۆمەڵگەیەك���ی دیاریك���راو ،ب���ەاڵم ل���ە
چوارچێ���وەی سیس���تمێكی دیموكرات���دا
كاریگەری���ی راس���تەوخۆیان هەی���ە لەس���ەر
دروستكردنی رای گشتی.

سەرچاوەكان:

بە زمانی كوردی:

 .1مەجید ساڵح  :بنەما تیۆرییەكانی رای گشتی و راگەیاندن ،لێكۆڵینەوە.2004-2003 ،

بە زمانی عەرەبی:

 .1منال طلعت محمود :علم االتصال.2002 ،
 .2د .سنا محمد الجبور :االعالم والرأي العام العربي والعالمي ،دار االسامة.2009 ،
 .3أ.د .حسن عماد مكاوي :االعالم ومعالجة االزمات ،الدار المصرية اللبنانية.2005 ،
 .4د .اديب خضور :االعالم واالزمات.2001 ،
 .5فراس عبدالله أحمد صليح :الرأي العام الفلس���طيني وأثره على تحديد التوجهات السياس���ية لصناع القرار
وعملية صنع القرار السياسي الفلسطيني ( (  .1993-2006بحث.
 .6ا.د  .فاروق ابوزيد :االعالم والسلطة 2007
 .7ويكيبيديا.
http://etudiantdz.net/vb/t34472.html .8
* fuadbaper@yahoo.com
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ڕاگەیاندنی كوردی
لە ڕاڕەوی پرۆسەی نوێی گەیاندندا
هەڵەت هەمەوەندی*
میدی���ا یەكێك���ە ل���ە بەرهەم���ە دی���ارەكان،
ك���ە ب���ە بەرچاوتری���ن ش���ێوە ل���ە كۆمەڵ���گا
پیشەسازییەكاندا بەكاردەهێنریت .پێشكەوتن
و پەرەسەندنی ڕاستەوخۆی ،پەیوەست بووە
بەو گەش���ە شارس���تانییەی كە لەسەرەتاكانی
س���ەدەی هەڤ���دەدا ل���ە كۆمەڵ���گای ڕۆژئاوادا
ڕووی���دا و دواتر لە نیوەی دووەمی س���ەدەی
نۆزدە و س���ەرەتای س���ەدەی بیس���تدا ،زیاتر
قەوارەیەك���ی نوێخوازان���ەی بەخ���ۆوە بین���ی.
هەڵبەتە دواتریش بەرهەمی هەوڵ و كۆششی
زیات���ر لەس���ێ س���ەدە ،بەهەمەجۆركردن���ی
ڕۆژنام���ە و زیادكردنی ژم���ارەی خوێنەرانی
ڕۆژنامەدا بینرا.
گەر بمانەوێت وێنەی كارامەیی ڕاگەیاندن
ل���ە پێش���كەوتنە جیهانییەكان���دا دەربخەی���ن،
دەبینین ڕێژەی ڕووداو و كارەسات و داهێنانە
جیهان���ەكان بەرزن و بێ ژمارن ،بەاڵم لەگەڵ
ئەوەش���دا ،كەم تا زۆر چەند الیەنێكی گرینگ
هەن كە زیاتر شوێن دەستیان بەسەر رەوتی
داهێنانەكانی بواری راگەیاندنەوە دیارە ،وەكو
س���ەرەتاكانی لەنگەرگرتن���ی ڕۆژنامەگەرێتی،
ل���ەدوای دروس���تبوونی ئامێ���ری چ���اپ و
دروس���تكردنی كاغ���ەزی تایبەت ب���ە چاپ ،لە
الی���ەن گوتنبرگ���ی ئەڵمانی لەس���اڵی 1436دا،

بەدەرك���ەوت و پێش���كەوتنێكی ڕەه���ای ب���ە
بوارەكانی ڕۆژنامەگەری بەخشی .لەپاشانیشدا
داهێنان���ە تەكنۆلۆجیی���ەكان پەیوەن���دی نێوان
خوێن���ەر و داهێن���ەر و نووس���ەریان بەهێزتر
كرد .لێرەشەوە بەدەركەوت كە كۆمەڵگا وەكو
پێویستییەكی گرینگ سەیری ڕۆژنامەگەرێتی
دەكات ،چونك���ە س���ەلمێنرا میدی���ا هۆكارێكی
گرینگ���ی پەرەپی���دەری پەیوەن���دی نێ���وان
جەماوەر و جەماوەر ،جەماوەر و دەس���ەاڵتە،
ب���ە تایبەتی پاش ئەوەی چەند شۆڕش���ێك لە
دەرئەنجامی گۆڕانكارییە سیاسیی و ئیداریی
و دینییەكانەوە لە ئەوروپادا ڕوویدا.
گۆڕانكارییەكان���ی ئ���ەم س���ەردەمە ،زۆرن
و داهێنان���ی تەكنۆلۆج���ی زۆر پێگ���ە رەه���ای
لەگەڵدای���ە ،ك���ە لەگ���ەڵ ئ���ەوەی چ ڕادی���و،
تەلەفیزیۆن���ی ناوەندی و دەرەكی و ئینترنیت،
گرینگی���ان لەناو كۆمەڵگادا هەیە و س���اناترن
بۆ بەدەس���ت هێنانی زانی���اری ،بەاڵم ڕۆژنامە
و گۆڤ���ارەكان بۆ خوێنەر هێش���تا هەر گرنگی
خۆیان هەیە و ت���ام و چێژیان لێوەردەگرێت،
ب���ە تایبەتیش لە كۆمەڵ���گای كوردیدا .هەڵبەتە
لەبەر هۆی س���نورداری بەكارهێنانی ئامێری
ئینترنێت و بەهۆی نەبوونی كارەبا و نەگۆڕانی
عادەت و ئارەزووی خەڵكی زیاتر ئارەزووی
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كڕین���ی ڕۆژنام���ە و گۆڤ���ارەكان
دەكات بە شێوەیەكی ڕۆژانە.
لەم باس���ەدا ،هەوڵدەدەین لە
مینب���ەری تەكنۆلۆجیاوە باس لە
گۆڕانكارییە جیهانییەكان بكەین
و كاریگەری���ان لەس���ەر ڕەوتی
ڕاگەیاندن���ی ك���وردی بخەین���ە
ڕوو ،بۆی���ە باش���تر وایە لەژێر
چەن���د خاڵبەندییەك���دا بیخەینە
ڕوو ،كە س���ەرەتا ل���ە گەیاندن
و پرۆس���ەكەیەوە دەس���ت پێ
دەكەین:
گەیان���دن
Communication
پرۆس���ەیەكە ك���ە نێ���رەر و
وەرگ���ر كارلێكت���ر دەكەن و
پرۆس���ەی گواستنەوەی بیر
و بۆچ���وون و زانیارییەكان
ل���ە دیاردەیەك���ی دیاریك���راوەوە و ب���ە ڕێگایەكی تایبەت
بەرجەس���تە دەبێ���ت و پانتایی���ەك ل���ە كۆمەڵگا تێیدا بەش���دار
دەكات.

وشەی Communication
ل��ە زۆر ڕوان��گ��ەوە ب��ە واتای
چ���ی���رۆك و دەرب����ڕی����ن دێت،
ك����ە ل����ە ب����ن����ەڕەت����دا وش����ەی
 Communisوشەیەكی
التینییە و بە واتای هاوبەش
ی����ان گ��ش��ت��ی دێ����ت .ب���ە پێی
هەردوو لێكدانەوەكەی سەرەوە،
گەیاندن بە واتای هاوبەشیكردن
و تێگەیشتن س���ەب���ارەت بە
فكرەیەك ئاراستەیەك دێت
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 وش���ەی  Communicationل���ە زۆر ڕوانگ���ەوە ب���ەوات���ای چی���رۆك و دەربڕی���ن دێ���ت ،كە ل���ە بنەڕەتدا وش���ەی
 Communisوش���ەیەكی التینیی���ە و بە وات���ای هاوبەش یان
گش���تی دێت .بە پێی هەردوو لێكدانەوەكەی سەرەوە ،گەیاندن
بە واتای هاوبەش���یكردن و تێگەیش���تن سەبارەت بە فكرەیەك
ئاراس���تەیەك دێت ،جۆری گەیاندنیش بە پێ���ی دیاردەكان كە
زۆر جار گەیاندنەكە كەس���ی ،دەرەكی ،ناوەكی ،جەماوەری یا
دامەزراوەیی دەبیت.
ئەگ���ەر ئاوڕێك لە مێژووی بەهێزی تینی هەواڵ بدەینەوە،
ئ���ەوا دەبێ���ت بگەڕێین���ەوە بۆ نی���وەی دووەمی س���ەدەی ،19
كاتێ���ك ك���ە ڕۆژنامەگەرێت���ی كاریگ���ەری لەس���ەر ڕووداوە
كۆمەاڵیەتیی���ەكان كرد و بەرەو پێش���ەوەی دەب���ردن .ئەمە لە
كاتێكدا بوو كە تەلەفیزیۆن ئەو بوونەی بەواتا عەس���رییەكەی
نەبوو .دواتر لە كۆتایی سەدەی 19دا دیسانەوە ڕۆژنامەگەرێتی
قاڵبوونەوەیەك���ی لە ژیان���ی كۆمەاڵیەتی میللەتان���ی ئەوروپادا
دروس���ت ك���رد ،بە ش���ێوەیەك ك���ە ئاراس���تەی بەئاگابوون و
ئاڵووگ���ۆری زانیاریی���ەكان ب���ەرەو س���نووری یەكگرتنەوەی
زەمەن���ی جیهانی ڕۆیش���ت( )Synchronisationكە ئەمەش
باش���ترین هۆكار بوو بۆ چەند داهێنانیكی دیكەی تەكنۆلۆجی
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لە جیهاندا.
پێش���كەوتنە تەكنۆلۆجیی���ەكان و داهینانەكان���ی ،زیات���ر
قۆرخكردنی س���ەرچاوەكانی وزەی كارەب���ای بەدوادا هات و
ه���ەر لەمەیش���ەوە چەندین
داهێنانی دیكەی تەكنۆلۆجی
ل���ە چەن���د ئاراس���تەیەكی
جیاجی���ادا بین���را ،ك���ە
دیارترینیان بەرهەمهێنانی
تەلەگ���راف ل���ە الی���ەن
سامیول مۆریس ،تەلەفۆن
لە س���اڵی  1876لە الیەن
گراهام بی���ل ،فۆنۆگراف
لە س���اڵی  1882لە الیەن
ئەدیس���ۆن ،جیه���ازی
الس���لكی لە بەریتانیا و
دوات���ر لە س���اڵی 1895
جەماوەر ب���ۆ یەكەمین
جار توانیان لە فەرەنسا
تەماشای یەكەمین بەرهەمی
س���ینەمایی بكەن ،ئەمە و دواتر لە س���اڵی  1922دا وێستگەی
نیشتمانی لە بەریتانیا داهێنرا.
هەرچ���ی پەیوەن���دی ب���ە ئاژانس���ەكانی هەواڵ���ەوە هەیە،
ب���ۆ یەكەمج���ار ئاژانس���ی هاڤ���اس فرەنس لە س���اڵی  1835و
ئەسۆشێتید پرێسی ئەمەریكی لە ساڵی  1848و دواتر ڕۆیتەر
لە ساڵی  1851و دوای  41ساڵیش یونایتید پرێس لە ئەمەریكا
ساڵی 1892دا دامەزرێنرا.
س���ەدەی بیس���تەم بە گەلێك ئامێر و هۆكاری هەمەجۆری
گەیاندنەوە پێشوازی لێكرا ،كە لەگەڵ ئەوەی چەند ڕووداوێكی
سیاس���ی بووە هۆی وەس���تاندنی داهێنانەكان ب���ۆ ماوەیەكی
كورت ،بەاڵم لە دوایدا هەڵسانەوەیەكی بەهێزتر لە مەیدانەكانی
داهێناندا بینرا.
پ���اش تەواوبوون���ی جەنگ���ی دووەمی جیه���ان ،گەیاندن و
تەكنولۆجی���ا ،تەكانێك���ی باش���یان بەخۆیان���ەوە بین���ی ،لەوانە
داهێنان���ی ش���ریتی تەلەفیزیۆن���ی لە س���اڵی  ،1945ئاژانس���ی
هەواڵە وێنەییەكان لە س���اڵی  ،1952مانگی دەس���تكرد ،1957
بەكارهێنانی یەكەمین مانگی دەس���تكرد ب���ۆ بواری ڕاگەیاندن
لە ساڵی  ،1962ئینتەرنیت و ڤیدیۆ لە ساڵی  1969و داهێنانی
تلیماتیك لە ساڵی 1982دا.
دیاردەی بەجیهانیبوونیش Globalisationیەكێك بوو لە
هەرە گەورەترین هۆكارەكانی گۆڕينی ڕەوتی ڕۆژنامەوانی و
میدیا لەس���ەر ئاستی واڵتانی ئەوروپا و ئەمەریكا بە تایبەتی،

دی���اردەی بەجیهانیبوونیش
 Globalisationیەكێك
ب��وو ل��ە ه��ەرە گەورەترین
هۆكارەكانی گۆڕينی ڕەوتی
ڕۆژنامەوانی و میدیا لەسەر
ئاستی واڵتانی ئەوروپا و
ئەمەریكا بە تایبەتی
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سنوورەكانی بەدەس���ت گەیشتنی زانیاری لە
قەوارەیەك���ی فراوان و ل���ە یەكەیەكی كورتدا
بۆ كۆمەاڵنی خەڵك كورتكردەوە و ئاسانتری
كرد.
بەكارهێنان���ی ڕیش���اڵە بینای���ەكان و تۆڕە
بێتەل���ەكان ،بە تایبەتی لە كۆتایی  30س���اڵەی
س���ەدەی بیس���تەمدا ،پەرەیەكی دیكەی بواری
میدای���ی جیهانی بوون و س���ەرەتایەك بوون
بۆ فش���ار كردنە سەر الیەنە دەسەالتدارەكان
و حكومیی���ەكان ب���ۆ ئ���ەوەی پانتایەكان���ی
پێشكەش���كردنی خزمەتگوزارییەكانیان بەرەو
ئاس���ۆیەكی فروانتر بەرن ،كارێكی وابكەن كە
مەودای كارەكانیان بە سیس���تەماتیك بكەن و
بە ئاستێكی چوست و چاالكانە ،بە شێوەیەكی
بەرنامەڕێ���ژی و تەكنیك���ی ژمارەیی دیجیتەڵ
كار بكەن ،بەكارهێنانی ئامێرەكان ،هەس���تیار
بكەن (واتە بە س���ووڕی خوێن یا هەستیاری
دەست لێدان) كار بكەن.
كەوات���ە قەب���ارە و چوارچێ���وەی
گۆڕانكاریی���ەكان ل���ە س���ەر ئاس���تی جیه���ان
ب���ە ئەندازەیەك���ی گ���ەورە دەخەمڵێنرێ���ت و
كاردان���ەوەی داهێنان���ە تەكنۆلۆجییەكانی���ش
لەسەر گۆڕەپانی بەكارهێنانەكانیش لە ئەرزی
بوون و پراكتیكدا ،تا ڕادەیەكی ڕەها لە بریتانیا
و ئەمەریكا لەس���ەر ئاس���تی بەرپرسیارێتییە
ك���ە  BBCو  CNNباش���ترین نموون���ە و
بەرهەمی داهینانەكانن ،كە پانتایی دەس���ەالتی
ڕۆژنامەوانیان گیانی داهێنەرانەیان ئاسوودە
ك���ردووە و لەبات���ی ئ���ەوەی ئەوان ب���ەدوای
دەسەاڵتدا ڕابكەن دەس���ەاڵت بەدوای ئەماندا
ڕادەكات و چەندەه���ا هەوڵ و تەقەال دەكرێت
بۆ ئ���ەوەی میدیای لەنگەری مەیدانبازییەكانی
نێوان دووو باڵی سەرەكی گۆڕەپانی سیاسی
ڕاگیربكات و پارس���ەنگی هاوس���ەنگی بێت لە
نی���وان حیزبی حاك���م و حیزب���ی بەرامبەردا،
هەروەك���و دەبینرێ���ت میدی���ا ل���ە بەریتانی���ادا
بێالیەنە و چی حیزبی كرێكارانی دەسەالتدار
و چی حیزبی پارێزگاران هەمان مافی یاسای
باوكردن���ەوەی كار و فەرمانەكانی���ان هەی���ە،
بەاڵم گرنگییەكان زیاتر بۆ كاری دامەزراوەیی
و حكوم���ی لە الیەن دەزگاكانی میدیاوە .ئەمە
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بە هەمان شێوە لە ئەمەریكاش چی بۆ حیزبی
جەمهوری و چی بۆ حیزبی دیموكرات ،میدیا
دەوری بێالیەنی خۆی هەیە.
پرۆسەی نوێی گەیاندن لەناو كورددا
لە ڕووی الیەنی مێژووی و جوگرافییەوە،
تاڕادەی���ەك نزیكیی���ەك ل���ە نێ���وان ك���ورد و
میللەتانی نیش���تەجێی ناوچەكانی دەوروبەردا
ب���ەدی دەكری���ت ،ب���ەاڵم دەكرێ���ت بگوترێ���ت
ل���ە ڕووی الیەن���ی شارس���تانییەوە ،كورد لە
ڕەوتی گۆڕانكاریی���ە نەوعییەكان دانەبراوە و
بگرە تین و توانای تاكی كورد لەس���ەر ئاستە
جیاجی���اكان ،تایبەتمەن���دی خ���ۆی هەی���ە ،كە
چ���ی بە هزر یا فكر و تێگەیش���تنی بۆ دیاردە
جی���اوازەكان ،تایبەتمەن���دە .تایبەتمەن���دی ل���ە
دین ،مێژوو ،جوگرافیا ،كلتوور و شارستانی،
دیارتری���ن فاكت���ەری بەجێمان���ی ك���وردن ل���ە
ڕووی دروس���تبوونی قەوارەیەك���ی سیاس���ی
سەربەخۆوە.
پرۆس���ەی گەیاندن لە ناو كورددا ،بە مانا
هاكەزاییەك���ەی ،دێرینییەك���ی هەی���ە و ئەگەر
وەكو نێرەر و وەرگر سەیری كارەكە بكەین،
ئ���ەوا لەگ���ەڵ س���ەرەتاكانی دروس���تبوونی
یەكەمی���ن ش���ێوە و بچووكتری���ن ئاس���تی
دروس���تكردنی كۆمەڵگادای���ە ،دوات���ر لەگ���ەڵ
پ���ەرت ب���وون و تێكەاڵو بوونی ب���ە میللەتانی
دیك���ەی جیا ل���ە ناوچەك���ەدا ،س���ەرەتاییترین
شێوازی گەیاندن بەرجەستە بوو ،كە سەرەتا
لە ش���ێوەی گواستنەوەی زارەكی هەواڵەكانی
ش���ەڕ و پێكدادان���ە خێڵەكیی���ەكان و دوات���ر
ئاگاداركردن���ەوەی ئەندامان���ی ه���ۆزەكان یان
خێزانەكانیان لە مەترس���ی هێرش���ی بەرامبەر
بۆ س���ەریان ،كە ئەمەش دەتوانریت بگوترێت
پەیوەس���تە بە س���یفاتی مرۆڤایەتییەوە ،بەاڵم
لەسەر ئاستێكی سادە و ساكار.
گەیان���دن و هۆكارەكان���ی ،ج���اران زۆر
س���انا و هێ���واش ب���وون ،ك���ە لەگ���ەڵ ئەوەی
تەكنۆلۆجیا و هۆكارەكانی درەنگ گەیش���تن،
ب���ەاڵم لەگ���ەڵ گەیشتنیش���یدا ،نەزانین و كەم
دەرامەتی مەعریفی ل���ە بەكارهێنانیدا هەبوو،
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كە ئاس���تی هۆش���یاری میللەتە ،كە پێویس���تی
زیاتری بە كات هەبوو بۆ شارەزایی بوون لە
بەكارهێنانی ئامرازەكانی گەیاندن.
گەیاندن وەك���و دیاردەیەكی هاوچەرخ ،لە
دوای دروستبوون و هاتنەكایەی كۆڵۆنیالیزم
هات���ە كوردس���تانەوە ،س���ەرەتا گەڕی���دەی
كوردناس���ی فەرەنسی هینری بیندەر لە ساڵی
 1887یەكەمی���ن كامی���رای فۆتۆگراف���ی ب���ۆ
وێنەگرتنی چەند دیمەنێكی سروش���تی جوانی
كوردستان هێنایە كوردستان.
بەاڵم لە ڕووی چاپەوە ،چەند چاپخانەیەك
هێنرانە كوردس���تان .لە ساڵی  ،1885یەكەمین
چاپخان���ە هێنرای���ە كەرك���وك و دواتری���ش
میجەرس���ۆنی حاكم���ی ئینگلی���ز ،ل���ە یەكەمین
ئەو كەس���انە بوو ،ك���ە چاپخانەیەك���ی هێنایە
كوردستان و یەكەمین ڕۆژنامەیان لە سلێمانی
بە ناوی (پێشكەوتن)ەوە لەچاپ دا.
دوابەدوای ئەمەش وردە وردە ئامێرەكانی
تەلەفۆن ،ڕادیۆ ،تەلەفیزیۆن ،تەلەگراف ،ڤیدێۆ
و و تلیماتیك لە دوای س���ااڵنی بیس���تەكانەوە
و لەس���ەر دەس���تی داگیركەران���ەوە هێنران���ە
ئێراق���ەوە ،دوات���ر كوردیش س���وودمەند بوو
لێیان.
ڕاپەڕین���ی بەهاری س���اڵی 1991ی خەڵكی
كورس���تان ،كرانەوەیەك���ی كۆمەاڵیەت���ی،
سیاس���ی ،رۆش���نبیریی بوو بە ڕووی خەڵكی
كوردس���تان و هەڵس���انەوەیەكی بەرچ���اوی
الیەن���ە شارس���تانییەكان و پێكهاتەكان���ی
كۆمەڵ���گای شارس���تانیی بوو ل���ەو دەڤەرەدا.
هەروەكو ڕاپەڕین س���نوورەكانی ڕاگەیاندنی
كوردی لە چوارچێوەی ئێراقەوە س���نورداش
ك���رد ب���ۆ واڵتان���ی ئیقلیم���ی ودوات���ر واڵتانی
جیهانی لەس���ەر ئاس���تی ئەوروپا و ئەمەریكا،
كە ئەمەش نیش���انەی ئەوەیە كوردیش وەكو
میللەتانی دیكە س���وودمەند بووە لە كارەكانی
گەیاندندا.
ل���ە  1992/01/12یەكەمی���ن تەلەفیزێۆن���ی
ك���وردی ئ���ازاد ل���ە س���لێمانی بەن���اوی گەلی
كوردس���تانەوە پەخش ك���را ،دواتر ڕۆژنامەی
هەرێ���م وەك���و زمانحاڵی حكومەت���ی هەرێمی
كوردس���تان ل���ە  1992/07/04دەرك���را و

لێرەش���ەوە ئاژانس���ی دەنگوباسی كوردستان
لە هەولێر  1992/11/26س���ەرەتایەك بوو بۆ
تێكەاڵو بوونی كورد بە دنیای سیستەمەكانی
دەرەوە.
دی���اردەی تەلەف���ۆن و فاك���س لەس���اڵی
 1993هاتە كوردس���تانەوە و لە نووس���ینگەی
س���احێبقراندا ب���ۆ یەكەمج���ار كاری پێك���را.
س���ەتەالیەت ،وەك���و ئامێرێك���ی بەهی���زی
بوارەكان���ی گەیان���دن ل���ە س���اڵی  1994هات���ە
كوردس���تان و س���ەرەتا لەالی���ەن كۆمپانی���ا
ئەهلییەكان���ەوە كاری پێدەك���را ،كە هەرچەندە
دەبوای���ە لەالی���ەن حكوم���ەت و وەزارەت���ی
ڕۆش���نبیرییەوە چاودێری بكرای���ە و زانیاری
تایبەت لەسەر ئەو دیاردەیە باو بكرایەتەوە،
ب���ەاڵم بەبێ سانس���ۆر و بە بەرب���اوی لەناو
كۆمەڵ���گادا وەك���و دیاردەیەك���ی ن���وێ بەكار
هات ،ك���ە دواتر چەندین دیاردەی نەش���یاوی
كۆمەاڵیەت���ی لێكەوت���ەوە و ئ���ەم دیاردەیەش
بەب���ێ دراس���ەكردنی ئاس���تی كۆمەڵناس���ی و
دەروونزان���ی كۆمەڵگا و بە ش���ێوەی الس���ای
كردنەوە بەسەر كۆمەڵگادا گوزەری كرد!!
هاتنەكای���ەی مانگ���ە دەس���تكردەكان و
برەوس���ەندنی تۆڕی ئینتەرنیت ،دوو هۆكاری
گرینگ���ی پەرەس���ەندنی داهێنان���ی كەناڵ���ە
ئاسمانییە كوردییەكان بوون ،كە دوای ئەوەی
ل���ە  1995/05/15كەناڵی میدی���ا تیڤی لەالیەن
پارت���ی كرێكارانی كوردس���تانەوە دامەزرا ،لە
 1999/01/19دا كەناڵ���ی كوردس���تانی پارتی
دیموكراتی كوردس���تان دامەزرا و بەدوایدا لە
 2000/01/01دا كەناڵ���ی كوردس���اتی یەكێتی
نیشتمانی كوردستان هاتە دامەزراندن.
ب���ەاڵم لەهەموو ئەمان���ە گرینگتر بوون و
س���ەرهەڵدانی ئینترنێت بوو لە كوردس���تاندا،
ك���ە بەش���ێوەیەكی بەرفراوان لەس���اڵی 2000
وە هاتە كوردس���تان و س���ەنتەری س���لێمانی
یەكەم شوێن بوو بۆ هێنانی .لێرەوە ڕۆژنامە
و گۆڤارەكان و دەزگاكان بەرەو ئاس���ۆیەكی
دیك���ە و پلەیەك���ی دیك���ەی ڕۆژنامەوان���ی
بەڕێكەوت���ن ،كەج���اران ئەگەرچی س���نووری
باوكردنەوەی زانیارییەكان لەكوردستاندا ،بە
تەنیا بەزمانێك و لەشێوەی بەرجەستەكراوی
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كاغەزی���دا بوو ،ب���ەاڵم ئینتەرنێت
و زیات���ر ڕەگ داكووتان���ی ل���ە
كوردس���تاندا ،هاوش���ان لەگ���ەڵ
برەوی دیاردەی بەجیهانیبوون،
ڕاگەیاندن���ی ك���وردی لەپێن���او
گواس���تنەوەی زانیارییەكان���دا،
بەچەند ئاراس���تەیەكی جیاوازدا
گ���وزەر پێك���رد .گواس���تنەوەی
زانیاریی���ەكان ل���ە ڕێگەی تۆڕی ئینتەرنێت و شاش���ەكانەوە و
دواتر كەناڵە ئاس���مانییەكانەوە ،دەرفەتی ئەوەی ڕەخساند ،لە
بات���ی زمانێك چەندین زمانی دیك���ەی بیانی بەكار بێت لەوانە
عەرەب���ی ،فارس���ی ،تورك���ی و ئینگلی���زی ،كە س���ەرباری ئەم
هەمەچەش���نییە لە كەمترین دەرفەتدا و لە بچووكترین جێگادا،
زۆر تری���ن و فراوانتری���ن و بەقەبەترن ش���ێوە توانرا زانیاری
بگەیەنرێتە هاواڵتیان لە هەر قوژبنێكی دنیادا.
لێ���رەوە كاكڵەی باس���ەكە ب���ەدوو ئاكاری ب���اش و خراپدا
دەخەمڵێنی���ن ،كە زیاتر ئام���اژە كردنە بە كاردانەوەی گەیاندن
لە س���ەر پرۆسەی ڕاگەیاندن .سەرەتا پێویستە ئەوە بڵێین كە
لەبەر ئەوەی كوردس���تان بۆ ماوەیەكی زۆر لەالیەن میللەتانی
دیك���ەوە فەرمانڕەوای���ی ك���راوە ،زۆر حوكم���ی ناعەدالەت���ی
بەس���ەردا سەپێنراوە .جابۆیە ڕاگەیاندنی كوردی لە پرۆسەی
گەیاندن���دا ،زیاتر دەوری وەرگری بینیوە وەك لەوەی دەوری
نێرەر ببینێت.

ه���ات���ن���ەك���ای���ەی مانگە
دەستكردەكان و برەوسەندنی
ت����ۆڕی ئ��ی��ن��ت��ەرن��ی��ت ،دوو
هۆكاری گرینگی پەرەسەندنی
داهێنانی كەناڵە ئاسمانییە
كوردییەكان بوون
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خاڵە هاندەرەكان
 -1كران���ەوەی سیاس���ی و كۆمەاڵیەتی و زانس���تی و زانیاری
لەگەڵ واڵتانی جیهاندا.
 -2فراوانبوونی بواری ئاڵوگۆڕكردنی زانیارییە هەمەجۆرەكان
و سوودبەخشكردنی كۆمەڵگا لێی.
 -3هەمەچەشنبوونی هۆكار و ئامرازەكانی ڕاگەیاندن.
 -4گەیاندنی ڕووداو و دیاردەكان لە پلە و ئاستێكی جیاوازو
فراوان و بەرزتر.
 -5ئاگادار كردنەوەی گەالنی دراوس���ێ و دەرەوە لەڕەوش و
كاروباری كوردس���تان و پێدانی ئاستی بەراوردكاری لە پێش
ڕاپەڕینی  1991و دوای ڕاپەڕین ،لە ڕووی الیەنی سیاسی و
ئیداری و دیموكراتی لە لەكوردستاندا بە میللەتانی دیكە.
 -6ڕاهێنانی گەنجان و تاكی كورد و ئاشنا كردنیان بەئامێری
نوێ و ئاراس���تەكردنیان بۆ پلەو ئاس���تی بەرزتری زانس���تی،
دەشێت لەو ڕێگەیەوە پەرە بە توانا و تاقەتیان بدرێت.
 -7چاودێریكردنی گۆڕانكارییە جیهانییەكان و ش���ارەزابوون
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و بەئاگابوون لە ڕوودا و بەس���ەرهاتە جیهانییەكان و س���وود
وەرگرتن لە تەجروبە و بەرهەمە چەشنییەكان لەسەر ئاستی
كەلتوور و شارستانی
واڵتان���ی جی���اواز ل���ە
دنیادا.
 -8كورت كردنەوەی
كات و گرینگی���دان بە
پێوانەی بەراوردكاری
لە نێوان بەكارهێنانی
و
كۆمپیوت���ەر
ئینتەرنی���ت و ڕێ���گا
تەقلیدییەكان���ی دیكە
بۆ بەدەست گەیشتنی زانیاری.
 -9بزواندن���ی بازاڕەكانی كوردس���تان و هێنانەناوەی ئامێری
جۆراوجۆر و بەگەڕخس���تنی دەس���تمایەی زۆر لەبازاڕەكانی
كوردستان و برەودان بەالیەنی بازرگانی تەكنۆلۆجی.
خاڵەالوازەكان
 -1پەنابردن بۆ دیاردەی الس���ایی كردنەوە ل���ە بەكارهێناندا،
بەبێ ئەوەی لەڕووی الیەنی فكری و كولتووری و كۆمەاڵیەتی
و س���ایكۆلۆجییەوە خەڵكی ئام���ادەی وەرگرتنی ئەو دیاردانە
بن ،ج���ا چی س���ەتەالیت ،كۆمپیوتەر ،تەلەفۆن���ی مۆبایل بێت.
لەب���ەر ئەوە لەگەڵ دروس���تبوون و هێنانە ئ���اراوەی هەریەكە
لەوانە ،چەندین ڕووداوی جیاواز لەسەر ئاستی جیاواز لەناو
كۆمەڵ���گادا و لەش���وێنە جیاوازەكانی كوردس���تاندا س���ەریان
هەڵدا.
 -2چەواش���ەكردن و دەستەوس���تانی ڕاگەیاندن���ی ك���وردی،
بەجۆری���ك كە ڕاگەیاندنی كوردی بووەتە ڕاگەیاندنێكی حازر
بەدەس���ت نەك داهێنانی ،چونكە زیاتر پش���تیان لە وەرگرتنی
ه���ەواڵ و ڕووداوەكاندا ،بە س���ایتەكانی دیكە بەس���تووە نەك
وەكو ئەوەی خۆیان بەدوایدا بگەڕێن.
 -3س���ەرهەڵدان و ئاڵوگ���ۆڕی فرەالیەن���ە و دووبارەبونەوەی
بابەت���ی ڕۆژنامەوان���ی لەس���ەر ی���ەك دەق و ی���ەك ش���ێوازی
زمانەوانی الواز ،كە ئەمەش خوێنەر تووشی بێزاری دەكات.
 -4چاندن���ی گیانی ناوچەگەرێت���ی و ناوچەبازی ،كە زۆر جار
بەڕوونی بەشێوەیەكی خێرا بۆ خەڵكی دەگوازرێتەوە ،كەهەر
لەگەڵ ئەوەی سەیری ڕۆژنامە و گۆڤارەكان بكەیت ،دەزانیت
كە لە چی س���نوورێكەوە دەردەچێت و لەژێر دەس���ەاڵتی چی
باڵێكدا یا چی كوتلەیەكدا دەردەچێت!!
 -5لەگەڵ ئەوەی چەندین سایت و باوكراوە وڕۆژنامە وگۆڤار
دەردەچێت ،بەاڵم هێش���تا هەواڵ وباوكراوەكان ،باسەكانیان
لەسەر ئاستی بەرپرسیاریتی سیاسیدا نییە و بوونی نەپەڕینەوە

ل���ێ���رەوە ك��اك��ڵ��ەی باسەكە
بەدوو ئاكاری باش و خراپدا
دەخ��ەم��ڵ��ێ��ن��ی��ن ،ك��ە زیاتر
ئاماژە كردنە بە كاردانەوەی
گەیاندن لە سەر پرۆسەی
ڕاگەیاندن
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لەسنووری الیەنە تەقلیدییەكەدا دیارە.
 -6زۆر ج���ار باوكردن���ەوەی زانیاریی���ەكان
هەڵەش���ەی ونەش���ارەزایی لەڕێگەی سایت و
گۆڤ���ار و ڕۆژنامەكانەوە ،كێش���ە و گرفت بۆ
دەس���ەاڵت و تەنانەت جەماوەریش دروس���ت
دەك���ەن ،ك���ە هەرچەن���دە چەندبابەتێ���ك بایی
ئەوە نییە زۆر لەسەری بڕۆیت ،بەاڵم لێرەوە
گ���ەورە دەكرێت���ەوە و ئ���اژاوەی كۆمەاڵیەتی
بەدواوە دەكەوێتەوە.
 -7نەبوون و گوێنەدان بە پیشەس���ازیكردنی
گەیان���دن و ڕاگەیاندن ،ك���ە ئەمە زیاتر ئەركی
حكومەت���ە ،ب���ەاڵم لەگ���ەڵ ئ���ەوەی ڕاگەیاندن
وەكو پیش���ە و پیشەس���ازی بەكارنایات ،بگرە

تائێستا فكر لە دروستبوونی كۆمپانیای ئەهلی
ئازاد ب���ۆ پەرەپێدانی ڕێكالم نەكراوەتەوە ،كە
گرینگترین هۆكاری برەودانی ڕاگەیاندنە.
بەباش���تر كردن���ی خاڵ���ە باش���ەكان و
پارێزگاریكردنیان و چارەسەركردنی گونجاو
بۆ خاڵە الوازو ناپەسەندەكان ،دەشێ بوترێت
كورد لەڕەوتی گۆڕانكارییەكان دوانەكەوتووە
و ئۆباڵی میر میقداد بەدرخان پاشا نەكەوتۆتە
ئەستۆی ڕۆژنامەوانان و ڕاگەیاندنی كوردی
لەئاستی بەرپرسیارێتیدایە ،بەاڵم گەرنا ،ئەوا
میللەتان���ی ئەوروپای پێش���كەوتوو س���وارە و
ئێمەش هەرپیادەین!!

سەرچاوەكان:
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* ماستەری فەلسەفە لە رۆژنامەگەریی كوردی/لەندەن
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میدیای كوردی
لەبەردەم بەرفراوانیی و بیماریدا!

ئاری عەبدوللەتیف

ئایا ك���ورد میدیای هەیە؟ ئەگ���ەر هەیەتی
ل���ە ئاس���ت بەرپرس���یارێتیی نیش���تیمانیی و
نەتەوەی���ی و ئەخالقیی و مرۆییدایە؟ ئایا ئەم
میدیایە ئەگەر هەیە خاوەنی بنەما و پرەنسیپە
و ب���ڕوای بە ئ���اكار و یاس���اگەلی ئەتەكێت و
ڕەوت���ی ئینس���انیەتی هەی���ە؟ ئایا گ���ەر كورد
میدیای هەیە لە چ ئاس���تێكدایە و كێن ئەوانەی
ڕێبەری���ی دەكەن و ئەو عەق���ڵ و لۆژیكانەش
كێ���ن دوور و نزی���ك لە خەمی���دان ،بە ڕێگای
گەش���ە و خزمەتكردندا دەیب���ەن؟ ئایا هەر بە
ڕاس���ت كورد وەك نەتەوەیەكی چاوكراوە و
لەگەڵ ڕەوتی پێش���ڤەچوونی خێرای ئەمڕۆی
جیهانگیری���دا ڕۆیش���توو ،میدیا وەك پرۆژەی
گ���ەورەی خزمەت ب���ە خەڵك و خاك س���ەیر
دەكات ،یان هەروا خۆی لێباركردووە و وەك
چەكێ���ك بە نەزانانە بەكاری دەبات بۆ هەندێ
بەرژەوەن���دی بچووكی الوەكیی و خێڵەكیی و
حیزبایەتی و كەسایەتیی؟

*

ئ���ەو پرس���یارانەی كە پێویس���تە بكرێن و
وەاڵمی جددیی وەربگرن ،ئەمانەی س���ەرەوە
و دەی���ان پرس���یاری دیك���ەن ،ك���ە لەم���ڕۆی
دنیای ڕۆژنامەگەری���ی كوردیدا دەوروژێن و
پێویستیش���ە و دەكرێت زۆر تەندروس���تانە و
ش���ەفافانە بخرێنە بەر باس و هەڵوێس���تەیان
لەس���ەر بكرێ���ت ،ئەمڕۆ پاش ئ���ەو ئازادییەی
ك���ە بەره���ەم ه���ات ب���ە ڕووبارێ���ك خوێن���ی
ڕۆڵەكان���ی ئ���ەم نەتەوەی���ە ب���ە تایب���ەت پاش
ڕاپەڕین���ی بەه���اری ( ،)1991ژیان���ی مرۆڤ���ی
ك���ورد ل���ەم بەش���ەی كوردس���تانی گ���ەورەدا
گۆڕانێك���ی جۆرایەتیی گرن���گ و جێی بایەخی
بەخۆوە دی و هیچ كەس���ێك ناتوانێت نكۆڵیی
لەم بەرهەمە مێژووییەی خەڵكی كوردس���تان
بكات ،مەگەر ئەوانەی كە هەمیش���ە بە چاوی
ڕق و نەیارەوە دەڕوانن و ڕەشیان پێ ڕەش
و س���پییان پێ ڕەش���ە .ئەو ئازادیی���ە ئازادیی
مرۆڤ���ی ك���ورد و خ���اك و ئ���او و ئەخالق���ی
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نەتەوەی���ەك بوو لەدەس���ت ه���ەزاران زوڵم و
زۆر و هەیمەن���ەی ڕەش���ەكوژیی و قڕك���ردن
و س���ڕینەوە ،ك���ە بەداخەوە ن���ەوەی ئەمڕۆی
ك���وردی بە ڕێژەیەكی دی���ار نازانێ و ناتوانێ
بزان���ێ ،كە دوێن���ێ چی گوزەراوە لەم بەش���ە
خاك���ەدا و ئەوان���ە كێ بوون ،ك���ە بە درێژایی
دەیان س���اڵ (ئەگ���ەر دوور نەڕۆین) بوونەتە
ب���ەرداش ب���ۆ تواندن���ەوەی ناو و ناس���نامەی
كورد و ژێرپێخس���تنی شەرەفی یەكەبەیەكەی
تاك���ی ك���ورد ،ئ���ەو ئازادییە ك���ە وەك هێزی
گۆدۆ ه���ات و ئیلهامی لە خەڵك���ە خۆیەوە بۆ
هاتب���وو ،بووی���ە مای���ەی خۆش���گوزەرانیی و
نوێكردن���ەوەی ژیانی ك���ورد و هێنانە كایەی
دۆخێكی ئاسایی و سەقامگیر تا وەك مرۆڤ
كوردیش لەم سەرزەوییەدا بژی و هەست بە
م���اف و ئازادی���ی و س���ەربەخۆیی و بوون و
خۆی بكات.
بەرهەمهێنانی ئەم ئازادییە وەك چەمكێكی
م���ەزن و هێنان���ی پ���رۆژەی خۆژیانی���ی ب���ۆ
تاك���ی ك���ورد و ن���ەوەی نوێ و گەش���ەكردن
و دەس���تكەوتی دەس���ەاڵت و م���اف ،كە خۆی
ل���ە پەرلەم���ان و حكوومەتدا بینیی���ەوە ،دەیان
خەونی مرۆڤی كوردی هێنایە دی ،كە مەحاڵ
بوو ،سەروەریی هەرێمێك و بوونی كوردێك
بە س���ەرۆكی عێراق و بەرهەمی بودجەیەكی
خەیاڵیی و س���ەروەریی زمان و ئازادیی ڕەها
و مومارەس���ەی فك���ر و چاالكییە جیاجیاكانی
كۆمەڵ���ی مەدەنی���ی و خزمەتگوزاری���ی و
دەرگاكردن���ەوە بۆ تەكنەلۆژی���ا بەخێراییەكی
س���ەیر و الوازبوون���ی ش���ەڕی چینایەتی���ی و
ڕاگرتن���ی بالنس و مووچەدان ب���ە ڕێژەیەكی
بەرچ���او بە كۆمەاڵنی خەڵك ،ئەمانە هەمووی
ئەو دەس���تكەوتانەن كە نەك مرۆڤی ئاس���ایی
و نەوەی نوێ و خەڵكی س���ادە ،بگرە خەریكە
لەگەڵ دوژمنەكانیش���ماندا بەداخەوە هەندێك
خوێن���دەوار و رووناكبی���ری ئەم���ڕۆی كورد
بەهەن���دی ناگ���رن و پێیان وایە ئ���ەم ئازادیی
و بەرهەمە قۆناغێكی ئاس���ایی و س���ووڕێكی
ئاس���ایی هەر كۆمەڵگایەكە و ئەگەر هەوڵیش
نەبایە هەر دەست دەكەوت ،كە ئەمە ئەوپەڕی
نەزانی و خۆخەڵەتاندنە ،چونكە ئەگەر ئیرادە
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و هەڵوێس���ت و هێز و یەكڕیزیی و پێشمەرگە
و بڕواب���وون بە پرس و ڕۆح���ی كوردایەتیی
و ئینتیم���ای شۆڕش���گێڕایەتیی نەبایە ،ئێس���تا
هەر وەك جارانی ژێر هەژموونی دەس���ەاڵتە
تۆتالیتار و مۆنۆپۆلگەرەكەی بەعسی عەرەبی
لەناوچ���وو ،دەبوای���ە گۆڤ���اری (ڕەنگین)م���ان
بخوێندایەت���ەوە و (زێڕە .س���ەددام زێڕە)مان
بوتایەتەوە و خوشك و دایك و شەرەفیشمان
ل���ە كووچەكانی بەغدا ومیس���ر بای���ە و كوڕە
خێرلەخۆ نەدیوو و پیاوە بە جوامێرەكانیشمان
یان زیندانی هەتایی ،یان لە ژێر خاك ،یان بە
كەژ و كۆس���ارانەوە لە چاوەڕوانیی مەرگێكی
هێمندا بوونایە.
ل���ە بابەتی ب���اس و ڕۆژەڤی ئ���ەم وتارەم
الم���دا بۆ ئ���ەوەی خوێنەری هۆش���یار تێبگات
دەمەوێ���ت بڵێم چی ،ئ���ەوەی میدیای كوردی
دروس���ت كرد ئەم كەین و بەین و چكلوبیكان
و ش���ۆڕش و مردن و ژیان���ەی ناو دێڕەكانی
س���ەرەوە بوو ،نەك تویتەر و شۆڕش���ی ڕاپ
و ن���ەوەی بێئاگای فەیس���بووك و گۆرانیی و
س���ەمای ب���ێ گیان .ئ���ەوەی میدی���ای كوردی
دروس���ت ك���رد ،خوێ���ن ب���وو ن���ەك جوێ���ن،
پێشمەرگە بوو نەك نانخۆری بەردەم سپلێتی
قس���ەكەر .ئومێد و ئاس���ۆی ه���ەزاران خەڵك
و خ���وای ئ���ەم گوند و ش���ارە خاپوورانە بوو
نەك نەزیلەزلیی و جەهلزەدەیی ئەمڕۆی بەر
شاش���ە موزەییەف���ەكان ،باڵ بوو ن���ەك ماڵی
ئەتەكێت و پەڕی لە فەنتازیا دروستكراو.
بەڵ���ێ ئەم���رۆ ك���ورد پ���اش ئ���ەو هەموو
تێپەڕین���ی قۆناغ���ە ناهەمواران���ەی ژیانی���ی
سیاس���یی و ئ���ەو هەموو ڕش���تنی ع���ارەق و
خوێنە گەش���تە ئاس���ۆیەكی ڕوون ،سەرباری
دەیان كەموكوڕیی و الوازیی و بێ ئەزموونیی
و فەس���اد و ئیختیالس و س���ەرەڕۆیی ،ئێستا
ك���ورد خاوەنی میدیایە ،میدیایەك بە بەراورد
لەگ���ەڵ دەوڵەتان���ی پێش���كەوتوو و واڵتان���ی
ئیقلی���م جیاوازیی زەوی و ئاس���مانە و ئەوەی
لەم هەرێمەدا هەی���ە لە ئازادی بیركردنەوە و
كاری ڕۆژنامەگەری���ی و چەمك���ە مرۆییەكان
و بەرفراوانی���ی دنی���ای چ���اپ و وەش���اندن و
باوكردنەوەی ئەوەی مەبەس���تە لە سەرجەم

میدیای كوردی...

كای���ەكان و دەرچوواندنی گۆڤ���ار و ڕۆژنامە
و باوك���راوە و بوون���ی كەناڵی ئاس���مانیی و
بەرفراوانیی ڕەهەندە ڕۆژنامەنووسییەكان بە
ت���ەواوی جۆرەكانییەوە ،ل���ە دنیای دەرەوەی
خۆمان���دا نیی���ە و تەنان���ەت ن���ەك دەس���ت بۆ
بردنیش���ی بگ���رە بیركردن���ەوەش لێی یاس���اغ
و بڤەی���ە ،ب���ەاڵم لێ���رە ت���ا بێ���ت ئ���ەم پانتاییە
ف���راوان دەبێ���ت و ك���ورد ب���ە ت���ەواوی بیر و
بۆچوون���ە جی���اوازەكان و ئاین و ئاینزا توخم
و چینە جۆراوجۆرەكانیەوە لە مومارەس���ەی
ئازادیگەرایی خۆیاندان و نەشمان دی ڕۆژێك
نەك بەرتەسك بێتەوە بگرە یاسایەك دابنرێت
بۆ ڕێككاریی كە بۆنی سڕبوونی لێوەبێت.
میدیای كوردی ئەمڕۆ لە سەردەمی زێڕینی
خۆیدایە ،ك���ێ هەیە ئەوەی لە دڵیدایە نەیخاتە
سەر پەڕە و لە كەناڵەكانەوە نەیڵێت ،بە هەموو
جۆر و ش���ێوازی نەخش���ەیەكەوە ڕۆشنبیر و
ڕۆژنامەن���ووس و ڕاگەیاندن���كار و دەزگای
ڕاگەیان���دن خەریك���ی چاالكی���ی خۆیانن .ئەم
بەرفراوانییە گەیش���تۆتە ئاستێك كە زۆرجار
لە خەون دەچێت و ئەوانەش���ی لەم مەیدانەدا
كاردەك���ەن بڕوای پێناكەن و بە مەهزەلە دێتە
پێ���ش چاوی���ان ،واتە ئەم پانتایی���ە لە چاالكیی
ڕۆژنامەگەریی كوردی���ی بەرفراوانییەكەی لە
ئاس���تێكدایە كە ئەوەی بیەوێت پڕ لە نیشانەی
ئامانج دەپێكێت و ئەوەی مەبەستییەتی ئەدای
ئ���ەكات و دەگاتە لووتكەی بەرژەوەندییەكانی
خ���ۆی ئیت���ر بەرژەوەندی���ی ت���اك بێ���ت ی���ان
سیاس���ەت یان حیزب یان بازرگانی یان هەر
جۆرە بەرژەوەندییەكی دیكە.
ه���ەر حیزبێ���ك دەبینی���ت دەی���ان كەناڵ و
سەكۆی هەیە بۆ قسەكردن و باوكردنەوەی
سیاس���ەت و نەخش���ە و گوت���اری خۆی ،هەر
چەن���د ڕۆژنامەنووس���ێك ،ڕۆژنامەیەكی���ان
هەی���ە و ئەوەی دەیانەوێ بە ئاش���كرا دەیڵێن،
ه���ەر دەزگای���ەك و چەندی���ن كەناڵ���ی هەی���ە،
ه���ەر كۆمپانییایەك و دەی���ان كەناڵ ،كە ئەمە
ئاماژەیەكی زۆر باش���ە بۆ ئەو بەرفراوانییەی
كە دەمانەوێت باسی بكەین.
جۆراوجۆری كای���ەی میدیایی ،لە تەواوی
ڕەهەندەكانییەوە ،نیش���انەیەكی دڵخۆش���كەرە

ب���ۆ ئ���ەو پێش���كەوتنە نەوعی���ی و خێرای���ەی
میدیای ك���وردی ،كە دواجار پیش���اندانی ئەو
بەرهەمەی���ە ،ك���ە بەداخەوە دیس���انەوە خەڵك
نایبینێ���ت و بەردەوام ڕەخن���ە و زەمی خۆی
فڕێ دەداتە ناو ش���ەقام و بەردەم كۆمەڵگە و
هێش���تا هەر ناڕازیی���ە و بە حاڵەتێكی بچووك
لێی دەڕوانێت.
ئ���ەم بەرهەم���ەی میدیای ك���وردی تا ئێرە
دروس���تە و جێی دڵخۆش���ییە ،ك���ە واڵت هەیە
سێسەدس���اڵە دەوڵەت���ە ،كەچی هێش���تا ڕێگە
نادرێت نەتەوە ژێردەس���تەكانی نەك ڕۆژنامە
دەربچوێنن بگرە بە زمانی دایك فێری (ئەلفبێ)
ببن ،جێی ش���انازیی و خۆهەڵكێشانە ،كە ئەم
گەل���ە لە مای���ەی وردوخ���اش ب���ووەوە بگاتە
ئەو بەرهەم و بەه���اری ڕۆژنامەگەرییەی كە
لە پێن���او بەدەس���تهێنانی بچووكترین ماف تا
دەگاتە گەورەترین ،قسە بكات و لێدوان بدات
و لێپرس���راوی گەنە و گەندەخ���ۆر و گەندەڵ
بخاتە بەردەم لێپرسینەوە و بەردەوام ئەسپی
سەركەشی زمان تاو بدات و ئازادییەكانیشی
پارێزراوبن ،پێویس���تیش بە نموونە ناكات كە
بیهێنینەوە .ئەوەتا نزیكەی ( )700كەناڵی بینراو
و بیس���تراو و نووس���راو لە كوردستان هەن،
جگ���ە لە پێگ���ە و وێبس���ایتە ئەلەكترۆنییەكان،
ب���ە جۆرەكانی میدیای حكوومیی و حیزبیی و
ئەهلیی و س���ێبەر و الوەكی���ی و بازرگانیی و
بازاڕ و تەنانەت میدیا هەیە ناونراوە (میدیای
پ���ۆز) كە ئەم���ە لە هەمبانەی هی���چ میدیایەكی
دنیادا شتی وا نەبووە و تا سەدساڵی دیكەش
هی���چ گەل و نەتەوە و واڵتێ���ك ڕێی ناكەوێتە
ئەو جۆرە میدیایە.
ب���ەاڵم ئیتر دەكرێ���ت بگەینە وش���ەیەك و
زاراوەیەك كە ئەمەیان پێویستییەكی حەتمییە
و هەمیشەش پاش لووتكە پێویستیمان یان بە
وەس���تان هەیە یان گلۆربوونەوە و سەفەری
دیكە ،كە ئەویش ئەوەیە لەم كاروانەی ئەمڕۆی
میدیای كوردیدا گەش���تووینەتە (بیماری)!! ،كە
ئەم زاراوە و وش���ەیە دەبێت هەموو كەسێكی
هۆش���یار و خەڵكێكی ئەكادیمیی و تێگەشتوو
بەتایب���ەت ڕۆش���نگەری ڕۆژنامەن���ووس
بوەس���تێنێت و لێ���ی بكۆڵێتەوە ،م���ن بەش بە
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میدیای كوردی...

حاڵی خۆم ناڵێم با دەس���ەاڵت تەحەكوم بكات
و هێزی پۆلیسیی بەكار ببات و دەستوەردات
ل���ەو كڵۆڵیی و بیمارییەی ك���ە ئەمڕۆ میدیا و
ڕۆژنامەنووس���ی تێكەوت���ووە ،پێ���م وایە ئیتر
كاتی ئەوە هاتووە ڕۆژنامەنووسی خزمەتكار
و ئینسانیەتی خۆی بەربگرێ لەم نەخۆشییە،
دەزگاكان خۆی���ان بگ���ەن ب���ە قەناعەت���ی كفر
نەكردن���ی میدیایی ،ڕۆش���نبیر خ���ۆی نەیەڵێت
دۆخ بگاتە ئاستی تەقینەوە و فەوتان.
ئەو بیمارییەی كە هەیە بە چاوخشاندنێكی
خێ���رای ڕۆژنامەكان���ی ئەم���ڕۆدا بە ئاش���كرا
دەبینرێ���ت ،بیمارییەكە ل���ە ڕۆحێكی بیمارەوە
هەڵدەقوڵ���ێ ،م���ن ناڵێ���م دن���ەی دەوڵەت���ان و
دەستلەپش���تدان ،ك���ە دەكرێ���ت ل���ە ش���وێنی
دیك���ەدا بە بەڵگەوە بیس���ەلمێنم كە باوكراوە
هەی���ە پ���ارەی كاش ل���ە دەوڵ���ەت و الیەن���ی
س���یخوڕیی واڵتانەوە وەردەگرێت ،بەاڵم پێم
وایە ئ���ەم هەوكردنەی ئێس���تە ئیتر بەرەبەرە
ل���ە دنیای جوانی ئ���ەم بەرفراوانییەی ئازادیی
ڕۆژنامەگەری���ی و دنی���ای جوان���ی میدی���ای
كوردیی دەخوات ،دوورونزیك پەیوەس���تە بە
عەق���ڵ و ه���ۆش و بیركردنەوە و هەڵوێس���تی
خ���ودی ڕۆژنامەنووس���ی ك���ورد خۆی���ەوە،
ڕۆژنامەنووس ئەگەر خاوەنی خۆی بێت و بە
كارتێك یان پارچەزەوییەك یان دەستخۆشیی
دەوڵەتێ���ك یان بەڵێن���ی س���ەفەرێكی دەرەوە
هەڵنەخەڵەت���ێ ،دەی���ان دەوڵ���ەت و حی���زب و
ب���ازرگان ناتوان���ن ڕاپۆرتێكی ش���یكاریی یان
هەواڵێك���ی پێ داگرێت تا خ���ۆی بە دیققەت و
رەوشت و شەرەفەوە كاری لەسەر نەكردبێت
و سوور نەزانێت ڕاس���ت و دروستە ،ئەوەی
ئەم���ڕۆ دەبینرێت لە ملمالنێ و چنگ خس���تنە
گیانی یەكتر و ناوزڕاندن و تەشهیر و كێبەركێ
لەس���ەر بابەت���ی ورووژێن���ەری گەنجەفانەی
ناكوردانە و لێدان لەم ئاین و ژێرپێ خس���تنی
ئ���ەو مەزه���ەب و س���ووكایەتیی پێك���ردن بە

یەكتریی و شەڕەدەنووك و لەكەداركرن ،ئەو
بیمارییەیە كە دەبێت بە هەر میكانیزمێك بووە
ب���ەری لێبگیرێت و نەهیڵرێت گەش���ە بكات و
ئاریشەی زیاتر بخولقێنێت ،چونكە بەردەوامیی
بیماریی و كوش���ندەیی ئەم تەوقە نائەخالقیی
و ناتەندروس���تییە مەرگ و هەڵوەش���انەوەی
لەدوایە و ئەوەنەمان زانی دەستی هەموومان
لە بنی هەمانەكەوە دەرچوو ،ئەوە هۆشیاریی
ڕاگەیان���دن و ئاوەزی سەرڕاس���تانەی خودی
ڕۆژنامەنووسە كە دەتوانێت لەم هەلومەرجەدا
ڕەوتی رۆژنامەگەری���ی بە دیوە ئەرێنیوكەیدا
بئاژوێ و بەربگرێت لە ساختەی كاری پیرۆزی
ڕۆژنامەنووسی و هەوڵە ئابڕووبەر و هەنگاوە
موخابەراتییەكان بۆ لێدان لە شكۆی میللەت و
كۆمەڵگە خس���تنە ژێر پرسیارەوە ،كە ئەمەش
دوو دیوی هەیە ،یەكێك بە دەس���ت ئەنقەست
و ب���ە تاكتیك و نەخش���ەڕێگا و ماس���تەرپالن
ئ���ەم هەوڵ���ە دەدات و مەبەس���ت و ئامانج���ی
هەیە و هەشە گێلگێلێ پێی ناوەتەبەر و خۆی
بارك���ردووە ل���ە گواس���تنەوەی بارێك كە هی
ئەو نییە و نەزانانە بۆ دەس���ت و دەس���ەاڵتێك
گەرمیان و كوێستان دەكات.
دواج���ار ماوەت���ەوە بڵێم ك���ورد جوانترین
میدی���ای هەی���ە ،بەاڵم ئ���ەم میدیایە تووش���ی
نەخۆش���یی ب���ووە ،ه���ەم جوانییەك���ەی ل���ە
پەرەس���ەندندایە و هەم نەخۆشییەكەش ،بەاڵم
ل���ە ئاكامی دەستنەخس���تنی دەرمانێك بۆ ئەو
بیماری���ی و نەخۆش���ییە ،دەس���تمایە و مای���ە
گەورەك���ەی جوانی���ی ئ���ەو میدیایە لەدەس���ت
دەدەی���ن و دوو كەس قازان���ج دەكات و یەك
زی���ان ،ئەوەی زی���ان دەكات گەل���ی كوردە و
ئەوان���ەش كە قازان���ج دەكەن ،یەك���ەم ئەوەی
كەوش���ەیە و هێش���تا بە القیتە دەڵ���ێ الفیتە و
دووەمی���ش ئەوەیە كە ب���ە بەرنامە لە مەرگی
ئازادیی كوردستان دەڕوانێت و قاقا پێدەكەنێت
دوور و نزیك!!.

* ئەندامی ئەنجوومەنی سەندیكای ڕۆژنامەنووسانی كوردستان.
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وێستگەی

ژمارەی متمانەو
متمانەی سەندیكا
سەرنووسەر

پێدان���ی ژمارەی متمانە ب���ەو باوكراوانەی لە
هەرێم���ی كوردس���تانی عێ���راق دەردەچن ،بە
پێی ماددەی س���ێیەم لە بڕگەكانی (،4 ،3 ،2 ،1
 ،)6 ،5یاس���ایی رۆژنامەگەریی لە كوردستان
ژمارە ( ،)351كە لە  ،2008/9/23لە پەرلەمانی
كوردستانی عێراق دەرچووە ،ئێستا سەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان ژمارەی متمانە
دەداتە ئەو گۆڤار و رۆژنامە و باوكراوانەی
لە كوردستان دەردەچن .لە بەرامبەر مۆڵەتی
پێش���وو ،كە وەزارەتی رۆش���نبیری و الوانی
حكومەت���ی هەرێم���ی كوردس���تان دەی���دا .لەو
رووەوە ئ���ەوا ژم���ارە()1ی متمانە بە گۆڤاری
(الصحف���ی)دراوە ،ك���ە خ���اوەن ئیمتی���ازی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستانە و
سەرنووسەرەكەش���ی ئ���ازاد حەمەدەمین ،كە
پێش���تر فەرهاد عەونی سەرنووسەری بووە،
باوك���راوەی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تانە و ت���ا هەنووك���ە ژم���ارە()535
ژمارەی متمانە دراوە ،كە گۆڤاری (الصحفي)
ژم���ارە ( )1دەس���تپێدەكات و دوا ژم���ارەی
متمان���ەش رۆژنامەی (رای خەڵك)ە بە ()535
كۆتایی دێت .هەر بەپێی یاس���ایی ناوبراویش،
دەركردن���ی رۆژنامە پێویس���تی ب���ەم مەرج و
رێككارانەی خوارەوە هەیە:

ماددەی سێیەم:
یەكەم:
خ���اوەن ئیمتی���از ،ی���ان دامەزرێنەرەك���ەی
راگەیاندنێ���ك ل���ە دوو رۆژنام���ەی رۆژان���ەی
هەرێ���م باوبكات���ەوە ،ك���ە ن���او و نازن���او و
رەگەزنامە و ش���وێنی نیشتەجێبوونی خاوەن
ئیمتیاز یاخود ،دامەزرێنەر و ناوی رۆژنامەكە
و ئ���ەو زمانەی كە پێی باودەكرێتەوە ،لەگەأل
ن���اوی سەرنووس���ەر و م���اوەی دەرچوون���ی
تێ���دا بنووس���رێ .راگەیاندنەكەش ب���ە بەیانی
دەركردنی رۆژنامە دادەنرێ.
دووەم:
دەش���ێ خ���اوەن ه���ەر بەرژەوەندیی���ەك ل���ە
دەركردن���ی رۆژنامەك���ە ن���اڕازی ب���ێ و بۆی
هەی���ە ل���ە م���اوەی ( )30رۆژ ل���ە مێ���ژووی
باوبوونەوەی راگەیاندنەكەوە لە الی دادگای
تێهەڵچوون���ەوەی ناوچەك���ە ل���ە هەرێ���م ب���ە
س���یفەتی پێداچوونەوە ناڕەزایی تۆمار بكات
و بە پێچەوانەوەش دەركردنی رۆژنامەكە بە
پەسندكراو دادەنرێ.
سێیەم:
پێویستە خاوەن ئیمتیاز یان دامەزرێنەرەكەی،
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بەیاننام���ەی دامەزران���دن پێش���كەش و ل���ە
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان تۆم���اری بكا،
لەگەأل بەدەرخستنی سەرچاوەی ئەو الیەنەی
داراییەك���ەی لێ دابین دەكات و س���ەندیكاش
وەزارەتی رۆشنبیریی لێ ئاگادار بكاتەوە.
چوارەم:
ئەو كەس���ەی كە نیازی دەركردنی رۆژنامەی
هەیە ،دەبێ لە ڕووی یاساییەوە شایستەیی (
ئەهلییەت)ی تەواوی هەبێ.
پێنجەم:
نابێ ل���ە هەرێم���دا دوو رۆژنام���ە بەیەك ناو
دەربچن.
شەشەم:
پێویس���تە خاوەن ئیمتیاز یان دامەزرێنەرەكە
لە شوێنێكی دیاری رۆژنامەكە بە شێوەیەكی
روون ناوی خۆی و سەرنووس���ەر و ش���وێن
و مێ���ژووی دەرچوون���ی رۆژنامەكە و ناوی
ئ���ەو چاپخانەیەی كە لێی چ���اپ دەكرێ ،باو
بكاتەوە و راگەیاندنێك لە هەر گۆڕانكارییەك،
ی���ان هەمواركردنێ���ك لەس���ەر ناوەڕۆك���ی
بەیانی دامەزران���دن رووبدات لە ماوەی ()30
س���ی رۆژ لە رێككەوت���ی گۆڕانكارییەكە ،یان
هەمواركردنەكەدا باو بكاتەوە.
*ژم���ارە ()1ی متمان���ە دراوە ب���ە گۆڤ���اری
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(الصحفي)ك���ە ب���ە زمان���ی عەرەب���ی
دەردەچ���ێ ،خ���اوەن ئیمتی���ازی (الصحف���ي)
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستانەو
سەرنووس���ەرەكەی فەرهاد عەونی بوو ،پاش
كۆنگرەی سێیەمی سەندیكای رۆژنامەنوسانی
كوردستان  2011/7/23-21خاوەن ئیمتیازی
(الصحف���ي) س���ەندیكای رۆژنام���ە نووس���انی
كوردستانە ،و سەرنووسەرەكەی بوەتە ئازاد
حەمەدەمین.
*ژم���ارە ()263ی متمان���ە درا ب���ە گۆڤ���اری
«رۆژنامەن���ووس» ب���ە زمان���ی ك���وردی
كەس���ەندیكای رۆژنامە نووسانی كوردستان
دەری دەكات جاران خاوەن ئیمتیازی (فەرهاد
عەون���ی) و سەرنووس���ەرەكەی عەبدوڵ���ا
زەنگەن���ە بوو ل���ە پ���اش كۆنگرەی س���ێیەمی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
ل���ە  )2011/7/23-21خ���اوەن ئیمتیاز بووەتە
ئ���ازاد حەمەدەمی���ن و سەرنووسەرەكەیش���ی
بۆتە حەمید ئەبوبكر بەدرخان.
ئەگەر سەیری ژمارەی متمانەكان بكەین كە لە
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان بۆ ئەو
رۆژنامەو باوكراوانە وەرگیراون ،هەندێكیان
بەردەوامەو هەندێكیش���یان وەستاون و ناوی
خ���اوەن ئیمتی���ازو سەرنووسەرەكانیش���یان
گۆڕانكارییان بەسەردا هاتووە ،لە ژمارەكانی
دیكەی (رۆژنامەنووس) بابەتێك بخوێنەوە.
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«رۆژنامەڤانی  -رۆژنامەنووسان  -رۆژنامەنووس»
راستكردنەوەی هەڵەیەك

خالید بەكر ئەیوب

ل���ە ژم���ارە دوانییەك���ەی گۆڤ���اری
(رۆژنامەن���ووس) ()24-23دا ،بابەتێك���ی
نووسەر (ئازاد عەبدولعەزیز) ،بە ناوونیشانی
(گۆڤ���اری رۆژنامەڤان���ی � لێكۆڵینەوەیەك���ی
شیكارییە) ،باوكراوەتەوە.
ل���ە بڕگەیەك���ی ئ���ەم بابەت���ەدا ل���ە ژێ���ر
ناوونیش���انی (گۆڕینی ن���اوی � رۆژنامەڤانی �
بۆ رۆژنامەنووس) لە الپەرە ()14دا ،نووسەر
ئاماژە بە دەرچوونی گۆڤاری (رۆژنامەڤانی)
لە هەولێ���ر و گۆڤاری (رۆژنامەنووس���ان) لە
سلێمانی دەكات.
هەروەه���ا باس ل���ە تێكەڵكردن���ەوەی ماڵی
رۆژنامەنووس���انی كوردستان و بڕیاردان بە
دەرچوونی گۆڤاری (رۆژنامەنووسان) .وەك
جێگرەوەی���ەك ب���ۆ گۆڤ���اری (رۆژنامەڤان���ی)
دەكات و لە پەراوێزێكدا سەبارەت بە چۆنیەتی
گۆڕانی ناوی گۆڤارەكە لە (رۆژنامەنووسان)
ەوە بۆ (رۆژنامەنووس) دەدوێ و لەسەر زاری
برای بەرێز عەبدوڵا زەنگەنە سەرنووسەری
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گۆڤ���اری (رۆژنامەنووس) ئەم���ەی خوارەوە
دەخاتە روو:
«م���اوەی دوو مانگێ���ك بی���رم دەكردەوە،
كارێكی وا بكەم خۆمان لەم ناوە رزگار بكەین
(مەبەست ناوی رۆژنامەنووسان)ە ،كە ناوی
ئەم گۆڤارە بووە و لە سلێمانی دەرچووە...خ).
ئەوە بوو رۆژێك سەبارەت بەم بابەتە لەگەڵ
(خالید بەكر ئەیوب) ،كە ئەوس���ا بە سكرتێری
نووس���ینی گۆڤارەكە دانرابوو ،لەسەر لیستی
یەكێتی بوو ،باس���م ك���ردەوە ،بەپێی وتەكانی
(عەبدوڵ���ا زەنگەن���ە) ئ�ەو (مەبەس���تی خالید
بەك���ر ئەیوب)����ە ،لەم بە پەرۆش���تر بووە ،بۆ
گۆڕینی ناوەكە ،دوای ئەوەی لەگەڵ دەستەی
نووسەرانی گۆڤارەكە كۆبووینەوە و وەرگرتنی
را و س���ەرنجی ئەوانی���ش ،پ���اش رەزامەندی
ئ���ەوان ،یادداش���تێك بۆ ئەم مەبەس���تە درا بە
ئەنجوومەنی سەندیكا ،ئەوە بوو ئەنجوومەنی
بەرێزی���ش لە رۆژی ()29ی ش���وباتی ()2004
دا( ،)16بەب���ێ گرف���ت ،رەزامەن���دی پیش���اندا
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ناوەكە بكرێتە (رۆژنامەنووس)».
تا ئێرە ،قس���ەكانی هاوكارم���ان (زەنگەنە)
ب���ە كۆتا دێت ،بەاڵم( .بەاڵمێكی گەورە) ،وەكو
تێبین���ی دەكرێت ،پەراوێزێك كە ژمارە ()16ی
هەڵگرتووە ،دانراوە ،بە داخەوە ئەم پەراوێزە
راستییەكانی شێواندووە ،ئەمەی خوارەوەش
دەقەكەیەتی:
«ئەگەر چی س���ەبارەت بەم���ە بابەتێك لە
ژێر ناوی (بەرێزان ئەنجوومەنی س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان ،لە ژمارە ()1ی
گۆڤاری (رۆژنامەنووس) ،كە لە ()2004/4/22
دا ،ل���ە هەولێ���ر دەرچ���ووە ،ل���ە الپ���ەڕە ()5دا
خراوەت���ە روو ،ب���ەاڵم ل���ە چاوپێكەوتنێك ،كە
لێكۆڵەر لەگەڵ عەبدوڵا زەنگەنە ،لە رێكەوتی
( )2010/3/2سازكراوە ،وتی ئەوەی لە گۆڤاری
(رۆژنامەنووس)دا هاتووە ،راستی مەسەلەكە
نییە ،بەڵكو ئەم ناوونیشانە پێشنیازی (خۆمان)
ب���ووە ،دوای پ���رس و راگۆڕین���ەوە لەگ���ەڵ
چەند رۆژنامەنووس���ێك و ش���ارەزای زمان،
ناوەكەیمان هەڵبژارد بوو ،لە (رۆژنامەنووس)
دا وامان نیش���انداوە ،كە پ�ێ�شنیازی گۆڕینەكە
ه���ی (س���كرتێری نووس���ین)ی گۆڤارەكەمان
بووبێ���ت ،بەاڵم لە راس���تیدا ،وەك چۆن بۆت
باس دەكەم ئاوەها بوو».
ب���ۆ زێدەت���ر روونكردنەوە .ب���ە كورتی و
كرمانج���ی .دەم���ەوێ بڵێم .بە پێی پێش���نیازی
(س���كرتێری نووس���ین /خالید بەك���ر ئەیوب)،
ناوی گۆڤاری (رۆژنامەنووس���ان) ،كە بەنیاز
بوو ل���ە جیاتی (رۆژنامەڤان���ی) دەربچێت ،كە
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
دەریدەك���رد ،ل���ە (رۆژنامەنووس���ان)ەوە ب���ۆ
(رۆژنامەنووس) گۆڕدرا ،ئەو یادداش���تەی كە
لە ژمارە ()1ی گۆڤاری (رۆژنامەنووس)یشدا
باوكراوەت���ەوە ،بە ئاش���كرا و بە روونی ئەم
راستییە دەسەلمێنێت ،ئەمەش بەڵگەنامەیەكی
نووس���راوە و لە بەرامبەریدا (قسەی زارەكی)
دەبەزێ���ت و بایەخێك���ی زانس���تی نابێت ،ئەم
یادداش���تەش خودی كاك عەبدوڵا زەنگەنەی
سەرنووس���ەر لە جیاتی دەستەی نووسەران
ئیمزای كردووە و پێش���كەش ب���ە ئەنجومەنی
كردووە.

پێم سەیرە .ئەم هێنان و بردنە و ئەم بگرە
و بەردەی���ە و ئەم پەراوێ���ز و پەراوێزكارییە.
بۆچی...؟! ،تەنیا بۆنی شێواندنی راستییەكانی
لێدێ���ت و چیت���ر نا ،!!..ه���ەر تەنیا ب���ۆ ئەوەیە.
كە بە شێوەیەك لە ش���ێوەكان بسەلمێندرێت،
كەوا (خالید بەكر ئەیوب) خاوەنی پێش���نیازی
گۆڕین���ی ناوی گۆڤارەكە نییە ،نازانم بۆ و ..لە
بەرچی..؟!
دوای ئ���ەوەی ئەم لێكۆڵینەوەم خوێندەوە،
رووب���ەڕوو لەگ���ەڵ ب���رای رۆژنامەن���ووس
عەبدوڵ���ا زەنگەن���ە «ك���ە زێتر لە ( )7س���اڵ،
وەك (س���كرتێری نووسین) و دواتر (جێگری
سەرنووس���ەر)ی گۆڤاری (رۆژنامەنووس) لە
گەڵیدا كارم كردووە» ،سەبارەت بە بابەتەكە
دوام ،بەرێزیان نكۆڵی لە راس���تی مەس���ەلەكە
نەكرد و گوت���ی« :رەنگە لێكۆلەرەوەی بەڕێز
ئ���ازاد عەبدولعەزی���ز ،بە ت���ەواوی نەچووبێتە
نێ���و وردەكارییەكانی بابەتەكە ،من گوتوومە،
ك���ە من پێش (خالید) ئ���ەم بیرۆكەیەم هەبووە
و بیرم لێكردبۆوە» ئەمە كورتەی قس���ەكانی
ب���رای بەرێ���ز (زەنگەنە)ەی���ە ،گەر ب���ە هەڵەدا
نەچووب���م ،چونكە (قس���ە) .رەنگ���ە دیقەتێكی
تەواوی نەبێت.
ل���ەم روانگەیەوەش ..روو ل���ە برای بەرێز
لێكۆل���ەرەوە دەك���ەم ،دەبوای���ە .ب���ۆ ئ���ەوەی
لێكۆڵینەوەك���ەی زانس���تی و هەمەالیەن���ە
بێ���ت ،یادداش���تەكەی دەس���تەی نووس���ەرانی
(رۆژنامەن���ووس)ی ،وەك بەڵگەنامەی���ەك
بخس���تایە روو ،هەروەه���ا پش���تی ب���ە وتەی
الیەن���ی پەیوەندی���دار ببەس���تایە ،وەك چ���ۆن
قس���ەی لەگ���ەڵ (زەنگەنە)دا ك���ردووە ،ئاواش
پەیوەن���دی ب���ە خاوەن���ی پێش���نیاز بكردای���ە،
قسەكانی ئەویشی تۆماركردایە.
جا .لە بەر ئەوەی لێكۆلەرەوە ،ئەم كارەی
نەكردووە ،من زانی���اری زیاتر دەخەمە روو،
ب���ەو هیوایەی توێ���ژەری بەرێز ،گەر جارێكی
دیكە ،بابەتەك���ەی باوك���ردەوە ،بەڵگەنامەكە
(یادداشتەكە) و قس���ەكانی منیش بخاتە سەر
لێكۆڵینەوەك���ەی ،ب���ۆ ئەوەی تێر و تەس���ەلتر
بێت...
ل���ەم بارەی���ەوە دەڵێ���م :ل���ە نێ���وان
ژمارە  25پاییزی 2011
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()2003/12/15�13دا ،كۆنگرەی یەكگرتنەوەی
ه���ەردوو رێكخ���راوی رۆژنامەنووس���انی
كوردستان ،لە هەولێر بەسترا ،لەم كۆنگرەیەدا،
لیس���تێكی ئیئتالفی س���ەركەوتنی بەدەستهێنا،
منی���ش ل���ەم لیس���تەدا ب���ووم و وەك ئەندامی
ئەنجومەن هەڵبژێردرام ،لە یەكەم كۆبوونەوەی
ئەنجومەن���دا ،كاروبارەكان���ی س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���ان دابەش���كرا و لێپرسراوەتی
راگەیاندن و رۆشنبیری سەندیكام پێسپێردرا،
هەروەها باس لە گۆڤاری (رۆژنامەنووس���ان)
ك���را ،كە فیدراس���یۆنی ه���ەردوو رێكخراوەكە
بڕی���اری داب���وو ،ب���ەم ن���اوە دەربچێ���ت ،ل���ە
كۆبوونەوەك���ەدا .ئاراس���تەكە وابوو .من ببمە
سەرنووس���ەری گۆڤارەك���ە و كاك عەبدوڵا
وەكو (سكرتێری نووس���ین) بمێنێتەوە ،بەاڵم
كاك فەرهاد عەونی نەقیبی رۆژنامەنووسانی
ئەوس���ا ،گوت���ی :من وەعدی سەرنووس���ەریم
ب���ە كاك عەبدوڵا داوە ،ئەنجوومەن رێزی لە
قس���ەكەی كاك فەرهاد گرت و كاك عەبدوڵا
وەك سەرنووس���ەر و منیش وەك سكرتێری
نووسین دەستنیشان كراین.
لە یەكەم دانیش���تنی دەستەی نووسەرانی
گۆڤارەك���ەدا ،چەندی���ن باب���ەت تاوتوێك���ران،
گرنگترینی���ان :گۆڤارەكە هەر تەنیا ئەرش���یفی
نەبێ���ت ،بەڵك���و بایەخ بە بابەتی س���ەردەمیانە
س���ەبارەت ب���ە رۆژنامەگەری���ی ب���دات ،ل���ە
بیرم���ە لە س���اتەكانی دوای���ی دانیش���تنەكەدا،
پێش���نیازم ك���رد ،ك���ەوا گ���ەر بكرێ���ت ن���اوی
گۆڤارەكە ل���ە (رۆژنامەنووس���ان)ەوە بكرێت
ب���ە (رۆژنامەنووس) ،هەر لەگەڵ تەواوكردنی
قس���ەكانم ،ب���ۆ ماوەیەك ئەندامانی دەس���تەی
نووس���ەران بێدەن���گ ب���وون ،وا تێگەیش���تم
پێش���نیازەكەم جێگ���ەی خ���ۆی نەگرتبێ���ت،
پ���اش كەمێ���ك ،هەریەك لە الیەك پش���تگیری
پێش���نیازەكەیان ك���رد ،ئ���ەوەی ل���ە رووی
رێزمانیی���ەوە لێكیدای���ەوە ،ئ���ەوەی لە رووی
جوانكاریی���ەوە ،كاك (عەبدوڵ���ا)ش گوت���ی:
(پێش���نیازێكی جوان���ە ،منیش ل���ە خەمی ئەوە
دابووم ،كارێكی وابكرێ���ت ،بەاڵم ئەو گۆڕینە
ل���ە دەس���ەاڵتی دەس���تەی نووس���ەراندا نییە،

من یادداش���تێك ب���ەو مانایە ب���ۆ ئەنجوومەن
دەنووس���م) ،منیش گوتم( :ل���ە ئەنجوومەنیش
من پشتگیری لە یادداشتەكە دەكەم).
لە كۆبوونەوەی ئەنجومەندا ،كاك مستەفا
س���اڵح كەری���م ،كە ئ���ەو كات جێگ���ری نەقیب
بوو ،نارەزایی دەربڕی و گوتی :ئەمە بڕیاری
فیدراس���یۆنە .ناكرێت دەس���تكاری بكرێت ،لە
بەرامب���ەردا م���ن بۆچوونی خۆم و دەس���تەی
نووس���ەرانم روونكردەوە ،ك���ە ئەم گۆڕینە لە
خزمەت���ی گۆڤارەكەدایە ،نەقی���ب و ئەندامانی
ئەنجوومەنیش پشتگیریان كردم ،لە ئەنجامدا
كاك مستەفاش رازی بوو.
ئ���ەوە ب���وو ل���ە ()29ی ش���وباتی ()2004
دا ،ئەنجووم���ەن رەزامەن���دی دەرب���ڕی و ل���ە
()2004/3/13دا ،دەستەی نووسەران بڕیاری
گۆڕین���ی ناوەك���ەی دەرك���رد ،ئەم���ەش ئەوە
دەگەیەنێ���ت ،ن���ەك تەنیا پێش���نیازەكە هی من
ب���ووە ،بەڵك���و بە پش���تگیری منیش پەس���ەند
كراوە.
ئ���ەوە ب���وو ،ب���ە كورت���ی بەس���ەرهاتی
گۆڕینەكە ،خوازیارم لێكۆلەرەوەی بەرێز ،گەر
لێكۆڵینەوەكەی دووبارە لە ش���وێنێكی دیكەدا
باوك���ردەوە ،زانیارییەكان���ی كاك (عەبدوڵا)
و ئ���ەو زانیارییان���ەی منیش و یادداش���تەكەی
دەس���تەی نووس���ەرانی گۆڤارەك���ەش بخات���ە
سەر (كە فۆتۆكۆپییەكەی لەگەڵ ئەم گوتارەدا
باوكراوەتەوە) ،بۆ ئەوەی زێدەتر دەوڵەمەند
بێت.
س���ەیریش لەوەدایە ،كە ئ���ەم لێكۆلینەوەیە
ل���ە ژم���ارە ( 23و  )24رۆژنامەنووس���دا
باوكراوەت���ەوە ،م���ن جێگری سەرنووس���ەر
بووم���ە ،وەك���و نەریتێكی���ش سەرنووس���ەر
و جێگرەك���ەی و س���كرتێری نووس���ین ب���ە
بابەتەكاندا دادەچوون���ەوە ،بەاڵم نازانم چۆن
ئ���ەم بابەت���ە بەب���ێ خوێندنەوەی م���ن دزەی
كردووە و باوبۆتەوە.
لەگ���ەڵ رێ���زم ،ب���ۆ ب���رای بەرێ���ز كاك
عەبدوڵا ،كە س���ااڵنێكی دوور و درێژ پێكەوە
ش���ەونخوونیمان (بۆ دەرچوونی گۆڤارەكە بە
رێكوپێكی) كردووە.
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گلەییەكی دیكە
كاك فەره���اد عەون���ی نەقیب���ی پێش���ووی
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ،ب���ە زنجیرە
بیرەوەریی���ە رۆژنامەگەرییەكان���ی ،ب���ە
ناوونیش���انی (ئەزموون���ی رۆژنامەگەری���م)،
ب���ە زنجی���رە ل���ە گۆڤ���اری (رۆژنامەن���ووس)
دا باودەك���ردەوە ،ل���ە ئەلق���ەی هەش���تەمی
ئ���ەم بیرەوەرییان���ەدا ،ك���ە ل���ە ژم���ارە ()9ی
رۆژنامەنووس���دا باوكراوەت���ەوە ،ك���ە ب���اس
دێت���ە س���ەر رۆژنام���ە � گۆڤ���اری (الصحفی)،
ك���ە بە زمان���ی عەرەبی لە الیەن س���ەندیكاوە
دەردەچێت ،ب���اس لە رۆژنامەنووس���انی ئەم
گۆڤ���ارە دەكات و دەڵێ���ت( :رۆژنامەن���ووس
خالید بەكر ئەیوب .گۆشەیەكی هەیە بە ناوی
(إكلیل) و كاری هەڵەچنیش دەكات).
راس���تە من كاری هەڵەچنی���م لەم رۆژنامە
و گۆڤ���ارەدا دەكرد ،ب���ەاڵم لەگەڵ دەرچوونی
یەك���ەم ژمارە لە ()2005/3/20دا ،كە هاوكارم
(تاریق ئیبراهیم شەریف) ،سكرتێری نووسین
بوو ،من وەك نووس���ەر تیایدا كارم كردووە،
دوای ئ���ەوەی ب���رای بەرێزی���ش (تاری���ق)،
پ���اش دەرچوون���ی چەند ژمارەیەك���ی كەم لە
رۆژنامەك���ە ،بە هۆی تایبەتەوە ،رۆژنامەكەی
جێهێشت ،من لە ( )%95كارەكانی رۆژنامەكەم
بەڕێوە دەبرد ،بە داڕش���تنی هەواڵ و راپۆرتە
هەواڵ و هەڵەچن و خوێندنەوەی بابەتەكان و
دووبارە داڕش���تنەوەیان و كاری وەرگێڕان و
لەگەأل بەدواداچوونی كاری نەخشەسازیدا.

* سكرتێری نووسینی گۆڤاری (الصحفی)
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كە لە (تەمووزی )2007یش بوو بە گۆڤار،
ت���ا هاتنی برای بەرێز (قاس���م محەمەد عەلی)
كە وەك سكرتێری نووسین دەست نیشانكرا،
بەم شێوەیە بەردەوام بووم ،تەنانەت بە هاتنی
ئەویش بەش���ی هەواڵەكان من سەرپەرش���تیم
دەك���رد ،كات���ێ ئەم راس���تییانەم ب���ە بیر كاك
فەره���اد هێنای���ەوە ،كە خۆش���ی ل���ە نزیكەوە
ئاگاداریان بوو ،چونكە (سەرنووسەر) بوو ،لە
ئەڵقەی كۆتایی ()9ی بیرەوەرییەكانیدا ،كە لە
ژمارە ()10ی گۆڤاری ناوبراودا باوكرایەوە،
سەرنجێكی بەم شێوەیەی خوارەوە نووسی:
«لە ئەڵقەی پێشوودا ،ناوی رۆژنامەنووس
(خالی���د بەكر ئەیوب) وا هات���ووە ،كەوا كاری
هەڵەچنی لە رۆژنام���ەی (الصحفی)دا دەكات،
ب���ەاڵم لە راس���تیدا ناوب���راو ،س���ەرەرای ئەم
كارەی نووسەرێكی سەرەكی رۆژنامەكەیە /
فەرهاد عەونی».
رەنگ���ە ئ���ەم س���ەرنجە .كەمێ���ك ل���ە
هەقەكەم���ی گەڕاندبێت���ەوە ،داخی گرانم ،كاتێ
ئ���ەم بیرەوەریان���ە ،ل���ە دووت���وێ كتێبێكدا بە
ناوونیش���انی (ئەزموون���ی رۆژنامەوانی���م)
كۆكرای���ەوە و لە س���اڵی ()2011دا لە هەولێر
چاپك���راوە ،ن���ە ناوەرۆكی ئ���ەم ئاماژەیە و نە
سەرنجەكەش���ی تیا باونەكراوەتەوە ،من لەم
بڕوایەدام كاكە فەره���اد بیری چۆتەوە ،بەاڵم
بۆ روونكردنەوە و جێگیركردنی راستی ،ئەم
روونكردنەوەیەم بە پێویست زانی.
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فەلەكەدین كاكەیی:

ئەوەندەی دەیبینم سەندیكا بە گوێرەی توانا هاتۆتە وەاڵم و
بەرگری لە ئازادی رۆژنامەنووسان و لە بیروڕاكانیان كردووە
سازدانی :ئومێد عەلی
«رۆژنامهنووس» لهم ژمارهیه و له ژمارهكانی
داهات���وودا ه���هر ج���اره و رۆژنامهنووس���ێكی
ب���ه ئهزم���وون ل���ه ب���واری نووس���ین و كاری
رۆژنامهنووس���ی دهدوێنێ و راش���كاوانه باس
ل���ه ئهزموون���ی ژیان���ی رۆژانهی خ���ۆی و ئهو
ش���هو و رۆژان���هی له كاری رۆژنامهنووس���ی
بهس���هربردووه .بۆ ئ���هم ژمارهی���ه میوانداری
نووس���هر و رۆژنامهنووس و رووناكبیری به
ئهزموون���ی ك���ورد «فهلهكهدی���ن كاكهیی»مان
ك���ردووە ،ك���ه ئهو س���هردهمانێك له ش���اخ بۆ
كورد و كوردستان و پێشمهرگهی دهنووسی،
له كاتێكدا لهژێر بۆردوومانی دڕندانهی رژێمه
یهك لهدوای یهكهكانی عیراق ،به ئاگر و ئاسن
وهاڵمی داخوازییهكانی گهلی كورد دهدرانهوه،
كاكهیی دهینووسی و دهینووسی و دهینووسی،
ت���ا له بهه���اری س���اڵی 1991دا راپهڕینی گهلی
كوردس���تان بهرپا دهبێ و ئهویش وهكو دهیان
نووس���هری ش���اخ و ش���ۆڕش ل���ه حكومهت���ی
ههرێمی كوردستان ،له دوو كابینهی جیاوازدا
دهبێته وهزیری رۆشنبیری حكومهتی ههرێمی
كوردستان .لهو روانگهیهوه بهردهوام له كۆڕ و
كۆبوونهوه و رووپهڕی رۆژنامه و گۆڤارهكان
و تهلهفزی���ۆن ،ب���ه نووس���ین و چاوپێكهوتن و
لێ���دوان ،ئامادهگ���ی بهرچ���اوی ههب���ووه ،بۆیه
«رۆژنامهن���ووس» پرس���یاری ك���رد و گوتی:
كهی تێكهڵ به دونیای نووس���ین و خوێندنەوە
بووی؟

فهلهكهدی���ن كاكهیی :وەك���و هەر گەنجێك پێش
هەم���وو ش���تێك لە رێگەی ش���یعرەوە دەس���تم
پێكرد ،بەاڵم لەسەر شیعر نەرۆیشتم ،تەماشام
كرد رەنگە نەتوانم ببمە شاعیرێكی دیار ،بەاڵم
ب���ۆ دونیای نووس���ین خولیای نووس���ینم هەر
هەبووە پێش ئەوەی شیعریش بنووسم ،بەاڵم
ئەو س���ەردەمەی كە ئامادەیی بەشی زانستیم
ت���ەواو ك���رد لە كەرك���ووك ،ئیت���ر وردە وردە
دەس���تم كرد بە نووس���ین ،لە  1964بە زمانی
عەرەبی ،پێش���تر و لە  1962بە زمانی كوردی
دەستم بە نووس���ین كردبوو ،یەكەم بابەتیشم
لە رۆژنامەدا ب���او بووبێتەوە ،چیڕۆكێك بوو
بە ناوی خۆشم باوم نەكردەوە ،بەڵكو ناوێكی
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یی لەگەڵ باوكیدا
كاكە
تەمەنی  11ساڵیدا
لە
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خ���وازراوم بەكارهێن���ا ،ناوەك���ە (الو) ب���وو لە
.1962
 :زۆرن ئ���ەو چیرۆكان���ەی ك���ە
نووسیوتن؟
فهلهكهدی���ن كاكهیی :خۆی لە بنەڕەتدا حەزم
لە نووس���ینی چیرۆك و بابەتی ئەدەبی بوو،
بەاڵم كە دەس���تم دا رۆژنامەنووسی ،لەبەر
ئ���ەوەی لەو دونیایەدا رۆژانە دەنووس���ی و
باو دەكەیتەوە ،زیاتر ئینس���ان رادەكێش���ێ
و هان���ی دەدا وەك بڵێی فەزایەكە ئامادەت
دەكات ب���ۆ نووس���ینی زیات���ر و ل���ە چەن���د
بوارێ���ك ،دەرف���ەت هەب���وو بۆ نووس���ین،
لەوان���ەش سیاس���ی و كۆمەاڵیەت���ی و
مێژووی���ی و ئەدەبی و زۆر ج���ار بابەتی
ئەدەبی كوردیم وەردەگێڕا بۆ سەر زمانی
عەرەبی و ل���ە رۆژنامەی (التآخی) باوم
دەكردەوە لە .1967
 :ت���ۆ كە ئەزموونی جیاجیای
ش���یعر و چی���رۆك و رۆژنامەنووس���یت
تاق���ی كردۆت���ەوە ب���ۆ ئ���ەوەی دواجار
رێچك���ەی خۆت بگ���ری ،لەو ماوەیەی زەمەنی س���ەرەتای
الویتدا ویست و ئاواتت بوو دواجار وەك چی دەربكەوی؟
فهلهكهدین كاكهیی :زیاتر حەزم لە نووسینی چیرۆك و رۆمان
دەك���رد ،ئەوەب���وو ل���ە  1967هەوڵم���دا و رۆمانێكم ب���ە زمانی
عەرەبی نووسی و باویشم كردەوە ،دوای ئەوەش رۆمانێكم بە
زمانی كوردی نووس���ی ،بەاڵم نوسخە ئەسڵییەكەی لە ناوچوو
ن���ەم دۆزییەوە ،ب���ەاڵم عەرەبییەكە هەر م���اوە و لەم دواییەش
دەزگای ئ���اراس جارێك���ی دیكە چاپ و ب���اوی كردەوە ،لەوێدا
پێش���ەكییەكم بۆ نووس���یوە و روونم كردۆت���ەوە ،كە چۆن ئەم
رۆمانەم نووس���یوە ،ئەوەش بۆ خۆی داس���تانێكە .بۆیەش ئەم
رۆمانەم بە عەرەبی نووس���ی ،لەبەرئەوەی تا ساڵی  1969یش
نووس���ین بە زمانی كوردی قەدەغە بوو ،ئەگەرنا حەزم دەكرد
هەر بە زمانی كوردی بنووسم ،هەرچەندە ئەو كات كوردییەكەم
زۆر ب���اش نەبوو ،چونكە ئێمە لە كەركووك خوێندنمان هەر بە
عەرەب���ی بوو ،ئەوەش هۆكارێك بوو ،كە ش���ێوەی نووس���ینی
عەرەبی بە سەرمدا زاڵ بێت.
 :تۆ گوتت لەو سهردهمه حەزت لێ بووە چیرۆكنووس
یان رۆماننووس بیت ،ئایا قەت ئاواتەخواز بوویت وەك كەسێك
بیت ،بەو رادەیە پێی سەرسام بیت؟
فهلهكهدین كاكهیی :بەڵێ ،لە رۆماننووس���ە رووس���ەكاندا وەك
تۆرجنێ���ف ،دیستۆیۆفس���كی ،تۆلس���تۆی و مەكس���یم گۆرگ���ی
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و ئەمان���ە زۆر س���ەرنجیان رادەكێش���ام ،ل���ە
عەرەبەكانیشدا نەجیب مەحفوز ،هەتا لە 1965
چیرۆكێك���م ب���ە زمانی عەرەبی نووس���ی و لە
رێگەی پۆستەوە ناردم بۆ گۆڤاری (الرسالة)
لە قاهیرە  -میس���ر نووس���یبووم (پێشكەشە
ب���ە نەجیب مەحفوز) بە هەمان ش���ێوەی ،كە
نووسیبووم باویان كردبووەوە.
 :دەچین���ە س���ەر دونی���ای
رۆژنامەنووس���ی كوردی و ل���ە رۆژنامەی
(كوردستان)ەوە دەپرسم ،بۆچی سەرەتای
رۆژنامەنووس���ی ك���وردی لە خان���ەوادەی
بەدرخانییەكان���ەوە دەس���تپێدەكات ل���ە
كاتێك���دا (میق���داد مەدح���ەت بەدرخ���ان)
ئەزموونێكی پێش���ووتری لە بواری كاری
رۆژنامەنووس���یدا نەبووە و ئەوان نەوەی
پیاوێ���ك بوون ،كە میر بووە و س���ەرقاڵی
كاری سیاس���ی و بەڕێوەبردن و خەبات
بووە؟
فهلهكهدین كاكهیی :ئەوان خانەوادەیەك
بوون خەباتێكی دوورودرێژیان كردووە
و گرنگترین ش���ت لە مێژووی ئەم بنەماڵەیەدا ئەوە بووە،
كە گرنگیان بە بناغەی رۆش���نبیری داوە ،من لە هەش���تاكانەوە
دەنووس���م و دەڵێ���م یەكێ���ك ل���ە هۆكارەكان���ی دواكەوتن���ی
بزووتن���ەوەی رزگاریخ���وازی گەلی كورد ت���ا ئەمڕۆش ئەوەیە
كەوا بناغەی رۆش���نبیری الوازە و ئێستاش هەروایە ،مەبەستم
ئەوەیە بیری سیاسی وەكو پێویست پێشنەكەوتووە و بەرپرسە
سیاسییەكانمان زۆر كەم خوێندوویانەتەوە ،تەنانەت رۆژنامەش
ناخوێننەوە ،لە كاتێكدا سیاس���ی دەبێت بایەخ بدات بە مێش���كی
خ���ۆی ،پێش هەموو ش���تێك مێژوو و كولت���ووری میللەتهكهی
خۆی ،پاش���ان باس لە سیاس���ەت بكات ،بەاڵم ئەو بنەماڵەیە لە
س���ەردەمێكدا بوون،ك���ە كولتووری عوس���مانییەكان زاڵ بووە،
راستە عوسمانییەكان كوردستانیان دابەش كردووە و زوڵمیان
هەبووە ،بەاڵم وەك خۆیان كولتوورێكی دەوڵەمەندیان هەبووە،
جا هەر كەس���ێك لە ئەس���تەنبوڵ با ،یان لەژێ���ر ركێفی ئەواندا
ژیاب���ا ،ئ���ەوا فێر دەب���وو ،خۆ زۆرب���ەی زۆری ئەو كەس���انەی
دوای دروس���ت بوونی دەوڵەتی عێ���راق رۆڵیان بینی ،لە عێراق
بە تایبەت كوردەكان دەرچووی قوتابخانەی عوس���مانی بوون
لە ئەس���تەنبوڵ و لەو ش���وێنانە ژیاون .بەدرخانییەكانیش هەر
ل���ەوێ ژیاون و ل���ە بەر ئەوەش بەدرخانییەكان ئۆپۆزس���یۆنی
عوس���مانی بوون و ئۆپۆزسیۆنیش هەمیشە لە بەرامبەر ئەوی
دەس���ەاڵتداردا بەهێزدەبێ���ت ،من هەمیش���ە دەڵێم ئۆپۆزس���یۆن

كاكەیی
لە هەڕەتی الویدا
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ی���ی ل���ە ش���اخ
كاكە
پێشمەرگەیە

یەك���ەم كچی ك���ورد ،كە لە
نواندن���ی س���ینەماو باڵێ���ی
بەش���داری كرد لە ئەوروپا،
ن���ەوەی بەدرخانییەكان بوو
كەناوی (لەیال بەدرخان) بوو
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رەنگدانەوەی حوكمە ،كە خەالفەتی عوسمانی
هەب���ووە ،ئۆپۆزس���یۆنی هەبووە و كەس���ێك
بیەوێ���ت ئۆپۆزس���یۆن بێ���ت ،دەبێ���ت ل���ەو
بەهێزتربێ���ت و ل���ەم روانگەش���ەوە بایەخیان
داوە ب���ە بابەتی رۆش���نبیری ،هەر بۆ نموونە
یەك���ەم كچی ك���ورد ،كە لە نواندنی س���ینەما
و باڵێی بەش���داری كرد ل���ە ئەوروپا ،نەوەی
بەدرخانییەكان بوو كەناوی (لەیال بەدرخان)
بوو ،میقداد پاشاش لە بۆشاییەوە نەهاتووە
و ل���ەو كولتوورە گرنگەوە هاتووە ،راس���تە
كەس���ێكی سیاس���ی ب���ووە ،ب���ەاڵم ل���ە بەر
چاالكیی���ە سیاس���ییەكانی ل���ە ئەس���تەنبوڵ
راویان نا ،دەیانویس���ت بیگرن ،ئەو وەختە
حیزبێكی���ان داناب���وو ب���ە ن���اوی حیزب���ی
(ئیتیحاد و تەرەقی) ئەم كۆمەڵەیە هەموو
ئ���ەو نەتەوانەی تیا بەش���دار ب���وو ،كە لە
ژێر دەسەاڵتی عوسمانییەكاندا چاالكییان
هەب���وو ،تەنانەت توركیش���ی تیا بووە و
میق���داد پاش���اش لەو تەنزیم���ە بووە ،كە
دەربەدەر كرا ،هات بۆ قاهیرە و لەوێش
ژمارەیەك���ی زۆر عەرەب���ی میس���ری
نیش���تمانی هەبوو ،پشتیوانییان لێ كرد ،چونكە بیروبۆچوون و
بەرژەوەندییان لە یەك���ەوە نزیك بوو ،ئەوان جێگەیان كردەوە
و پاراس���تیان و یارمەتی���ان دا رۆژنامەك���ە دەربچێت ،هەتا ئەو
چاپخانەی���ەش ،ك���ە رۆژنام���ەی كوردس���تانی لێ چ���اپ كراوە
چاپخانەی (دار الهالل)ی میسرییە.
 :بە رای تۆ رۆژنامەی كوردس���تان ئاس���تێكی وای
هەبووە ،كە هاوشان بێت لە گەڵ ئەو رۆژنامانەی دیكە ،كە لەو
سەردەمەدا باو دەكرانەوە؟
فهلهكهدی���ن كاكهی���ی :بەڵێ ،بە رای من ئاس���تی رۆژنامەی ئەو
سەردەمەی هەبووە ،یانی ئەوكات رۆژنامە لە ناو ئەو واڵتانەی
لە ژێر دەس���ەاڵتی عوسمانییەكاندا بوون ،پێشنەكەوتبوو ،بەاڵم
ئ���ەم پێش���كەوتنە زیاتر لە ئەوروپ���ا بەدی دەكرا ،ل���ە دەوڵەتی
عوس���مانیدا هێش���تا چاپخانە قەدەغە ب���وو ،دەیانوت ئەمە دژی
ئیس���المە ،چاپخان���ە یان ل���ە ئەوروپا ی���ان لە ناو كەنیس���ەكان
هەبووە ،بەاڵم ئەو كات میسر چاپخانەی هێنابوو ،چونكە میسر
بە تەواوی لە ژێر دەس���ەاڵتی عوسمانییەكاندا نەبووە ،هەمیشە
میسر بۆ خۆی سەربەخۆییەكی هەبووە ،بۆ یەكەم جاریش كە
چاپخانەی���ان هێنایە توركیا ،لە رێگەی كەنیس���ەیەكەوە و لە ناو
كەنیس���ەی ئەرمەنییەكاندا دانرابوو ،میقداد پاش���ا هات سوودی
ل���ەو چاپخانەی���ە وەرگرت ،كە لە میس���ر هەب���ووە و بە هەمان
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ئاس���تی ئەو رۆژنامان���ەی ئەو كات لە
میس���ر دەردەچ���وون ،رۆژنامەك���ەی
دەردەك���رد ،ل���ە ئەوروپ���اش ه���ەروا
ب���وو ،ئەگ���ەر بێ���ت و رۆژنام���ەی
كوردستان بە رۆژنامەكانی ئەوكاتی
ئەوروپ���ا ب���ەراورد بكەی���ت ،ئ���ەوا
رۆژنام���ەی كوردس���تان ئاس���تێكی
زۆر باش���ی هەبووە هەرچەندە ئەم
ب���ەراوردە زۆر كەم كراوە و منیش
لێكۆڵەرێك���ی مێژووی���ی نی���م ،بەاڵم
ب���ە گوێ���رەی زانین���ی خ���ۆم و بۆ
وەاڵمی پرسیارەكەی تۆ لە ئاستی
رۆژنامەكانی عەرەبی ئەگەر باشتر
نەبووبێ كەمتر نەبووە و لە ژێر دەسەاڵتی عوسمانییەكانیشدا
رۆژنام���ەی وا نەب���ووە ،بە نس���بەت ئەو س���ەردەمە زۆر باش
ب���ووە ،ه���ەم لە نهخشهس���ازی و هەم لە ناوەرۆك و ش���ێوەی
زمانەوانیشی.
 :ئ���ەی لە س���ەردەمی ئینگلیزەكان و خەباتی ش���ێخ
مەحموودی حەفیددا رۆژنامەگەریی كوردی توانیویەتی رۆڵێكی
جددی بگێڕێت ،كە لە ئاس���ت خواس���ت و گۆڕانكارییەكانی ئەو
سەردەمەدا بێت؟
فهلهكهدی���ن كاكهی���ی :ل���ە رۆژگاری ش���ێخ مەحم���وودی نەمر،
رۆژنامەی خۆی هەبووە ،یانی رۆژنامەی حكومەتی كوردستان
هەبووە ،بە تایبەت ئومێدی ئیستقالل و چەند رۆژنامەیەكی دیكە،
ئەمە وەكو رۆژنامەی حكومی ،بەرامبەر بەمەش ئۆپۆزسیۆنیش
هەب���ووە و هەرچەندە ئەوانە رۆژنام���ەی خۆیان نەبووە ،بەاڵم
دەیاننووس���ی و بە شێوەیەكی دیكە بیروڕاكانیان دەردەبڕی و
باوكراوەی رێكخراو و بەیاننامەیان باو دەكردەوە.
 :ئۆپۆزس���یۆن مەبەس���تت ئەوانەیە ،كە دەیانویس���ت
كورد لە گەڵ ئینگلیزەكاندا بێت نەك لەگەڵ عوسمانییەكان؟
فهلهكهدین كاكهیی :تەنیا مەس���ەلەی ئینگلیز و عوس���مانییەكان
نەب���وو ،بەڵكو ئەوە یەكێك بوو لە تەوەرەكان ،جگە لەوە قس���ە
لەسەر شێوازی حوكمڕانی بوو ،یانی تا ئێستاش لەم واڵتانە و
بە واڵتانی عەرەبیش���ەوە لە مەسەلەی حوكمڕانیدا شتێك هەیە
پێی دەگوترێت پەیوەندی كۆمەاڵیەتی ،كە س���ەركردەیەك دێت
و زیاتر خزم و كەس���وكارەكەی لە دەوری خۆی كۆ دەكاتەوە
و خەڵك���ی دیكە دەخاتە الوە ،ئیتر ئەو كەس���ە چەندە بلیمهت و
لێهاتووش بێت پەراوێز دەخرێت ،بە كوردی و بە كورتی ئەمە
هۆكار بووە و لە س���ەردەمی ش���ێخ مەحموودیشدا هەمان شت
هەبووە و تا ئێستا كەم باس كراوە ،رەنگە لە بەر ئەوە بووبێ
كەس���انێك پێیان وایە نابێ رەخنە لە مێژوو بگیرێت ،من دەڵێم

كاكەیی ل
ەگەڵ زەعیم عەلی
هاوخەباتیدا

ش���ێخ مەحم���وودی نەم���ر،
رۆژنام���ەی خ���ۆی هەب���ووە،
یان���ی رۆژنام���ەی حكومەتی
كوردس���تان هەب���ووە ،ب���ە
تایب���ەت ئومێدی ئیس���تقالل
و چەن���د رۆژنامەیەك���ی
دیكە ،ئەمە وەكو رۆژنامەی
حكوم���ی ،بەرامب���ەر بەمەش
ئۆپۆزس���یۆنیش هەب���ووە و
هەرچەندە ئەوانە رۆژنامەی
خۆی���ان نەب���ووە ،ب���ەاڵم
دەیاننووسی و بە شێوەیەكی
دیك���ە بیروڕاكانیان دەربڕی
و باڵوك���راوەی رێكخ���راو و
بەیاننامەیان باڵو دەكردەوە
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ئینگلی���ز رۆژنامهیهك���ی ب���ە
ن���اوی (تێگەیش���تنی راس���تی)
دهرك���ردووه ،ژماره ()1ی له 1ی
كانوونی دووهمی  1918دهرچووه
و دواژمارهش���ی ()67ه ،ك���ه له
27ی كانوون���ی دووهمی  1919له
بهغدا دهرچووه
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با رەخنە بگرین ،چونكە ئێمە وا بووین ،راستە
شێخ مەحموود قارەمان بوو ،بەرگری دەكرد
و بریندار كراوە و نەفی كراوە بۆ هیندس���تان
و چەندی���ن ج���ار ناوچەك���ەی بۆردووم���ان
ك���راوە ،بەاڵم ئەم شتەش���ی هەب���ووە .دەبێ
ب���ەردەوام ئەوەم���ان ل���ە بەر چ���او بێت ،كە
چاكی هەر كەس���ێك هەرچەن���دە چاك بێت،
پاس���اوی خراپییەكەی و كەموكورتییەكانی
نییە و بە پێچەوانەشەوە ،كە كەموكوڕییەك
هەبوو مانای ئەوە نیی���ە هەموو چاكەكانی
بس���ڕیتەوە ،ئێمە ل���ە هەڵەداین ب���ە یەك ال
تەماش���ا دەكەین ،ی���ان ئەم���ە دەبینین یان
ئ���ەوە ،من دەڵێم بەڵێ لە رۆژگاری ش���ێخ
مەحم���وود رۆژنام���ەی حكوم���ی هەبووە،
ب���ەاڵم لە ئاس���تێكی باش���دا نەب���ووە ،بهر
لهو رۆژنامان���ە ،ئینگلیز رۆژنامهیهكی بە
ناوی (تێگەیشتنی راس���تی) دهركردووه،
ژم���اره ()1ی ل���ه 1ی كانوونی دووهمی
 1918دهرچ���ووه و دواژمارهش���ی ()67
ه ،كه ل���ه 27ی كانوونی دووهمی 1919
له بهغ���دا دهرچووه ،ئ���ەوە كاریگەرییەك���ی زۆری هەبوو
ل���ە ن���او رۆش���نبیراندا ،ئ���ەم رۆژنامهیه زۆر خەڵك���ی بۆ خۆی
راكێش���اوە ،تەنانەت دكت���ۆر كەمال مەزهەر كتێبێك���ی هەیە به
ناوی (تیگهیشتنی راستی و شوێنی له رۆژنامهنوسیی كوردیدا)
كه له باوكراوهكانی كۆڕی زانیاری كورد ،بهغدا.1978 ،
 :لە وەاڵمەكانتدا وا تێگەیش���تم كە لەو سەردەمانەدا
ئەگەر چی كورد لە رووی شۆڕش و خەباتی چەكدارییەوە چاالك
بووە ،بەاڵم لە رووی رۆش���نبیری و كاری رۆژنامەنووسییەوە
لەو ئاستەدا نەبووە؟
فهلهكهدین كاكهیی :ئەوەی تۆ دەیڵێیت هەمووی لە یەك ش���تدا
كۆ دەبێتەوە ،ئەویش ئەوەیە كەم بایەخ بە رۆش���نبیری دراوە،
بای���ەخ نەدانەك���ەش لەوێوەیە ،كە پێویس���تە كەس���ی یەكەم یان
دەسەاڵت یان كەسانی هەڵبژاردە ،رۆشنبیری گەورە بن ،ئێستا
بۆ نموونە لە مێژوودا دەتوانین بڵێین بنەماڵەی بەدرخانییەكان
رۆشنبیر بوون.
 :ئای���ا هێنان���ی چاپخان���ە لە الیەن حوس���ێن حوزنی
موكریانییەوە بۆ رەواندز ،هیچ تەكانێكی نەدا بەم بابەتە؟
فهلهكهدی���ن كاكهیی :هەرچەن���دە ئەو چاپخانەی���ە درەنگ هات،
بەاڵم لە ناوچەی باكووری باش���ووری كوردس���تان كاریگەریی
باش���ی هەب���وو ،هەرچەن���دە زۆر لەوەوپێش چاپخان���ە هات بۆ
س���لێمانی ،بەاڵم حوس���ێن حوزنی موكریانی یەكەم كەس بوو،
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ك���ە چاپخانەیەكی هێنا پیتی كوردی لێ س���از
ك���رد ،بەاڵم پێش ئ���ەوە جگە لە س���لێمانی ،لە
كەركووكی���ش چاپخان���ە هەب���ووە ،ب���ەاڵم لە
كەرك���ووك ه���ی ش���ارەوانی ب���ووە و زۆر
رۆشنبیر كاریان پێ كردووە و رۆژنامەیەك
دەردەچوو ،منیش لە س���اڵی  1965بە زمانی
عەرەبی ش���تم تیا نووسیوە و رۆژنامەكەش
بە ن���اوی (كەرك���ووك) بووه ،ژم���اره ()1ی
له 12ی تش���رینی یهكهم���ی  1926به زمانی
توركی دهرچووه ،ئهمانه به نۆره بهڕێوهیان
بردووه( ،وهج���دی ئهفهندی ،هیجری دهده،
عهبدولڕهحم���ان بهكر ،جهم���ال یهعقوبی)،
دواژمارهش���ی ( )2036ل���ه  20ئابی 1972
دهرچووه ،له چاپخانهی ش���ارهوانی چاپ
ك���راوه ،كەم نووس���ەری ئەو س���ەردەمە
هەیە لەو رۆژنامەیە شتیان نەنووسیبێ.
 :چ���ی دەڵێ���ی ل���ە ب���ارەی
كاری راگەیاندن لە س���ەردەمی كۆماری
كوردستان له مەهاباددا؟
فهلهكهدی���ن كاكهی���ی :ب���ۆ یەك���ەم ج���ار
ك���ورد راگەیاندنی رێكخس���ت ،ك���ە ئەویش لە س���ەردەمی
كۆماری (كوردس���تان)دا بوو ،كە خستیانە قاڵبێكی رێكوپێكەوە،
بە سیس���تەمێكی زۆر ب���اش ،قازی توانی س���ەرەتا وەزارەتێك
دابنێت و پاشان ئەو رۆشنبیرانەی لەو سەردەمەدا هەبوون لە
دەوری خ���ۆی كۆی كردنەوە ،هەندێك لەوانەش ناس���راون ،بۆ
نموون���ە مام هەژار ،هێمن و كەس���انی دیك���ەش ،من ژمارەیەك
لەو رۆش���نبیرانەم دی���وە ،ئەمانەیان كۆكردەوە و دەس���ەاڵت و
ئازادی���ان پێیان دا ،هەتا ئێس���تاش نەمبیس���تووە ل���ە یەكێك لە
رۆژنامەكانی سەردەمی كۆماردا ،شیعرێك یان نووسینێك یان
هەر بابەتێكی دیكە سانسۆری خرابێتە سەر و باونەكرابێتەوە
و گلەییش���م لە كەس���یان نەبیس���تووە ،ئازاد بوون و گۆڤاریان
هەب���وو ،رۆژنامەیەك���ی رێكوپێكی���ان هەب���وو ،ئینج���ا چەندی���ن
رۆژنامەی���ان دەرك���رد ،رۆژنام���ەی بۆ من���داڵ ،رادیۆیان دانا و
لە هەمان كاتیشدا س���یمیناری رۆشنبیرییان رێكدەخست ،ئەمە
بوو وای كرد كۆماری كوردس���تان روویەكی رۆشنبیری چاك
پیش���ان بدات ،ئەمەش لە بەر ئەوەبوو قازی بۆ خۆی كەسێكی
رۆشنبیر بوو ،ئەگەر تەماش���ای كتێبخانەكەی بكەیت ،كە كاتی
خۆی ئێمە لە وەزارەتی رۆشنبیری ڤیستیڤاڵێكی گەورەمان بۆی
رێكخس���ت ،چونكە كتێبخانەكەی هەر مابوو ،كەسوكاری قازی
محەمەد هێنایان بۆ ئێرە ،لەوێدا و لەو كتێبخانەیە دەردەكەوێ
ئاس���تی رۆش���نبیری ئەو چەند بااڵ بووە و چ���ی خوێندوەتەوە،

بۆ یەكەم جار كورد راگەیاندنی
رێكخس���ت ،ك���ە ئەوی���ش ل���ە
س���ەردەمی كۆماری (كوردستان)
دا بوو ،كە خس���تیانە قاڵبێكی
رێكوپێك���ەوە ،بە سیس���تەمێكی
زۆر باش ،قازی توانی س���ەرەتا
وەزارەتێك دابنێت و پاشان ئەو
رۆش���نبیرانەی لەو س���ەردەمەدا
هەب���وون ل���ە دەوری خ���ۆی كۆی
كردنەوە
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ب���ە زمانەكان���ی ك���وردی ،عەرەب���ی ،فارس���ی،
تورك���ی ،رووس���ی ،ئینگلی���زی ،فەرەنس���یش
كتێب���ی خوێندۆت���ەوە و هەموو ئ���ەو زمانانەی
زانی���وە ،هەندێك كتێبی هەبووە لە میس���رەوە
پێشكەش���ی كراوە ،لە تاران و لە بەغداش���ەوە
ب���ە هەم���ان ش���ێوە .س���ەرباری بایهخدانی بە
الیەنی رۆشنبیریی قازی محەمەد ،شانبەشانی
خوێندن ،بایهخی بە الیەنی پەروەردەش داوە،
لە بابەتە زانستییەكان و كردنەوەی قوتابخانە،
هەرچەن���دە م���اوەی حوكمڕانییەكەی زۆر كەم
ب���ووە ،ب���ۆ ماوەی س���اڵێك ل���ە  1946/1/22تا
 ،1946/12/17ب���ەاڵم ئ���ەم ماوەی���ە ب���ە تەنی���ا
حیس���اب ناكرێ ،خۆی لە راس���تیدا كۆمارەكە
لە  1943ەوە زەمینەس���ازی ب���ۆ كرابوو ،یانی
كیانێ���ك هەب���وو ،ب���ەاڵم وردە وردە ئەم كیانە
بوو بە كۆمار ،لە دروس���تبوونی (ژ.ك)ەوە ،كە
دواتر بوو بە حیزبی دیموكراتی كوردستان و
چەندین چاالكی رۆشنبیری و رۆژنامەگەرییان
هەبووه.
 :ئای���ا رۆژنامەی (كوردس���تان) بە
هەم���وو گیروگرفتەكانییەوە ،كە وای لێكردبوو
بە پچ���ڕ پچڕی رۆژێك لێ���رە و رۆژێك لەوێ
دەربچ���ێ ،بووب���ە بناغەیەك���ی راس���تەقینەی
رۆژنامەگەریی كوردییان لە سەردەمی كۆماردا
ئەم بناغەیە بە دروستی دانراوە و تا ئەمڕۆش
ئەم مێژووە درێژەی هەیە؟
فهلهكهدی���ن كاكهی���ی :رۆژنامەی كوردس���تان
توانیویەت���ی ببێت���ە بناغ���ە بە بەڵگ���ەی ئەوەی
هەرش���تێك دەرچ���وو ،ل���ەوەوە دەرچ���وو،
هەوڵەكانی س���ەردەمی كۆماری كوردستانیش
ل���ە ب���واری رۆژنامەگەری���دا جی���ا نەب���وو لەو
رێچكەیەی كە میقداد بەدرخان بناغەی بۆ دانا،
من دەڵێم دەتوانین بڵێین لە سەردەمی كۆماری
مەهاباد رۆژنامەی كوردستان نوێ كرایەوە و
بە شێوەیەكی دیكە دایانڕشتەوە ،ناكرێت ئێمە
مێ���ژووی لەوەو پێش���ی رۆژنامەگەری بە كەم
بای���ەخ بزانین بە دەلیلی ئەوەی لە س���هردهمی
نێوان دەرچوونی یەكەم رۆژنامەی كوردی تا
سهردهمی كۆماری مەهاباد لەو ماوەیەدا دەیان
هەوڵ و تەقەالی رۆش���نبیری و رۆژنامەگەری
هەبووە لە هەموو پارچەكانی كوردستاندا ،من
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دەڵێم ئەگەر ئەزموونی رۆژنامەی كوردستان
نەب���ا ل���ە س���ەردەمی كۆم���اری كوردس���تاندا
نەیاندەتوان���ی ب���ەو رێكوپێكیی���ە ل���ە ب���واری
رۆژنامەگەری���دا كار بكەن ،هەتا لە رۆژهەاڵتی
كوردستان و پێش كۆماری كوردستان چەندین
رۆژنامە و گۆڤار دەرچووە.
 :ئای���ا رۆژنام���ە و ئۆرگانی حیزبی
مێژووەكەی بە دروس���تی بۆ كەی دەگەڕێتەوە
و كام ل���ەو حیزب���ە كوردیان���ە توانیویان���ە لەم
بوارەدا پێشەنگ بن؟
فهلهكهدین كاكهیی :س���ەرەڕای ئەوەی حیزبی
دیموك���رات و ژێ كاف ئۆرگانی���ان هەبووە لە
باش���ووری كوردس���تان لێرە حیزبی هیوا ،كە
بەالی من���ەوە گەورەترین حیزب���ی دیموكراتی
ب���وو لە پێش ئەوەی پارتی دابمەزرێت ،حیزبی
هی���وا تا ئێس���تاش ل���ە رووی مێژووییەوە ئەو
وەزن و بایەخ���ەی پێن���ەدراوە كە هەیەتی و لە
بنەڕەتدا پارتی دیموكراتی كوردس���تان لەوێوە
پەیدا بوو ،یانی ئەو حیزبە زەمینەیەكی دروست
ك���رد بۆ ئەوەی پارتی دروس���ت بێت و حیزبی
هیوا سەرانسەری كوردستانی گرتەوە بەر لەو
هیچ حیزبێكی دیكه نەیتوانیبوو سەرانس���ەری
بێت ،س���ەرەڕای ئەوەش حیزب���ی هیوا حیزبی
رۆشنبیرانی كوردستان بوو و جواڵنەوەیەكی
رۆشنبیریش بوو ،حیزبێكیش كە لەو سەردەمەدا
بە پەی���ڕەو و پرۆگرامێكی تۆكمەوە دروس���ت
بێت ،حیزبی دیموكراتی ئێران بوو ،كە لە ئاستی
حیزبەكانی دیكهدا ئەو سەردەمەدا بوو كە هەر
لەو كاتەدابوو لە میس���ر و س���ووریا و چین و
هیندستان و لە كۆریاش حیزب دامەزرا ،بەاڵم
دیموكراتییەكەی بە مانا شۆڕشگێڕییەكەی بوو،
نەك ب���ە مانا لیبراڵییەك���ەی ،پارتی دیموكراتی
كوردستانیش بە هەمان ش���ێوەیە ،یانی الیەنە
كۆمەاڵیەتییەكەشی لەگەڵ دایە ،نەك لیبراڵییەكە،
ئەگ���ەر نا ئێمە ه���ەر زوو پێش دەكەوتین ،ئیتر
پارتی دیموكراتی كوردس���تان لە  1946هەمان
پەی���ڕەوی حیزب���ی دیموكراتی ئێران���ی هەبوو
هەندێك جی���اوازی لە ناوەكانیاندا هەیە .ئەگەر
تەماش���ا بكەیت ئەساس���نامەی هەردوو حیزب
یەك شتە و لەوەش گرنگتر پەیڕەوی ناوخۆی
ه���ەردوو حیزب لە هەم���ان چاپخانە چاپكرا٭،
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كە لە كەنیس���ەیەكی ئەرمەنی���دا بوو لە تەبریز،
حەسەن قزڵجی چیرۆكنووس ،كە لە گەڵ قازیدا
ب���وو ،وتی ناردوومانە ل���ە تەبریز چاپكراوە و
دواتر ناردمان بۆ بەغدا و لەوێ باو كرایەوە،
مەبەس���تم لەم روونكردنەوەی���ە ئەوەبوو بڵێم
كە ئەو قاڵب وەرگرتنە حیزبییەی كە ئێس���تاش
هەیە لە ساڵی  1946ەوە سەرچاوەی گرتووە
و پێ���ش حیزبی دیموكرات و پارتی دیموكراتی
كوردس���تان تەنیا حیزبەكانی هیوا و ژێ كاف
هەبوون هەموو حیزبهكانی دیكه تا ئێستاش لە
سەر ئەو بناغەیە دروست بوون.
 :ب���ە رای ت���ۆ رۆژنامەگ���ەری لەو
س���ەردەمانەدا زیات���ر ل���ەوەی كار ب���ۆ ب���وارە
رۆش���نبیرییەكان بك���ەن كاریان بۆ سیاس���ەت
نەكردووە؟
فهلهكهدی���ن كاكهی���ی :خ���ۆی مەبەس���تم ل���ە
رۆش���نبیری بوارە گش���تییەكەیەتی ،یانی بیری
سیاس���ی و پرۆپاگەن���دەی حیزب���ی ،بێگوم���ان
بەش���ێكە لە رۆش���نبیری ،جاران بەیاننامەیەك
باو دەكرایەوە بە ش���ەو ،ئەویش چاالكییەكی
رۆش���نبیری و فكری بوو ،بەاڵم من مەبەستی
سەرەكیم لە رۆش���نبیری بە مانا تایبەتییەكەی
ئەوەی���ە ،ك���ە هەم���وو لقەكان���ی رۆش���نبیری
بگرێتەوە ،ئەگەر ن���ا رۆژنامەكان بۆ خۆیان تا
ئەمرۆش بەش���ێكن لە بزووتنەوەی رۆشنبیری
ك���وردی ،ب���ەاڵم ب���ۆ ئاگاداری���ت لەوەت���ەی
حیزب���ەكان دروس���ت بوون ل���ە ژێ كافەوە تا
س���ەردەمی كۆمار و دواتر س���ەردەمی شاخ و
پ���اش راپەڕی���ن و تا دەگاتە ئێس���تاش ،هەموو
ناوەڕۆك���ی رۆژنامەكانی���ان حیزبیی���ه ،حیزبی
س���ەرف ،مەبەس���تیان پرۆپاگەن���دەی حیزبییە
و ئەم���ەش ل���ە دونی���ادا باو بوو ،ك���ە رۆژنامە
ئامڕازێ���ك بووە ب���ۆ كۆكردن���ەوەی خەڵك بۆ
رێكخستن و حیزبەكان ،رێكخستن و دیسپلین
و ل���ق و ناوچ���ەی هەیە ئەمانە ب���ە رۆژنامە و
گۆڤار و بە پڕوپاگەندە رێك دەخرێن.
 :ت���ۆ مەبەس���تت راگەیاندن���ە
حیزبییەكانە ،یان بە ش���ێوەیەكی گشتی باسی
لێوە دەكەیت؟
فهلهكهدی���ن كاكهی���ی :بەڵ���ێ هەموو بەش���ێكن،
تۆ هەرچ���ی ناوێكی لێ دەنێ���ی ،هەندێك هەیە

راگەیاندن و رۆش���نبیری لەیەك جیا دەكاتەوە،
ل���ە هەن���دێ رووەوە جی���ان ،بەاڵم ل���ە رووی
گش���تییەوە هەم���ووی خزمەت���ی بزووتنەوەی
رۆشنبیری دەكەن ،چونكە رۆشنبیری فراوانترە
لە راگەیاندن .
 :ب���ەاڵم ئای���ا كاریگەری���ی حی���زب
نەبووەت���ەوە ه���ۆی قەتیس���كردنی عەقڵییەت���ی
رۆژنامەگ���ەری ،ب���ۆ نموون���ە رۆژنام���ەی
خەبات،ك���ە ت���ۆ زەمەنێك���ی دوورودرێژ كارت
تیایدا كردووە؟
فهلهكهدین كاكهیی :رۆژنامەی ئۆرگانی پارتی
وەكو هەر حیزبێكی دیكه هەر سەردەمێك كێ
بەرپرسی بووە مۆركی ئەوەی وەرگرتووە ،بۆ
نموونە لە  46دروست بوو بە ناوی (رزگاری)
ب���وو ،دواتر و لە پەنجاكان كرا بە (خەبات) جا
ئەو س���هردهم كێ بەرپرس���ی ب���وو كاریگەری
ل���ەوەوە وەرگرتووە .دوای ئ���ەوە گۆڕا ،كە لە
 1959ب���ۆ یەك���ەم جار ب���ە ئاش���كرا دەرچوو،
ئەو كات مامۆس���تا ئیبراهی���م ئەحمەد و چەند
كەسێك سەرپەرشتیان دەكرد ،خەڵكی دیكهش
تیایدا دەینووس���ی ،بەاڵم زیات���ر رەنگدانەوەی
بیروبۆچوونەكانی مامۆس���تا ئیبراهیم ئەحمەد
ب���وو ،دوای ئ���ەوەش هەر ماوەیەك كەس���ێك
سەرنووس���ەر بوو ماوەی���ەك حهبیب محهمهد
كهریم و ماوەیەك س���اڵح یوس���فی و ماوەیەك
س���امی عەبدولڕەحمان سەرنووس���ەری بووە،
تەماش���ا دەكەی هەر كەسێك سەرپەرشتیاری
ب���ووە ،كاریگەریی بیروبۆچوونەكانی ئەوی لە
سەر بووە.
 :ئ���ەم رەنگدانەوەیە كاریگەرییەكی
باشی لە سەر رەوتی رۆژنامەگەریی رۆژنامەكە
هەبووە یان خراپ؟
فهلهكهدی���ن كاكهی���ی :ت���ۆ ناتوان���ی بڵێی باش
ی���ان خ���راپ ،چونك���ە رۆژنام���ە وەك���و ئامراز
ب���ووە ،ن���ەك بڵێ���ی ئامانجێك���ی س���ەرەكی،
دەبوای���ە رۆژنامەیەكت هەبێ ،كە دەنگی خۆت
بگەیەنی و دواتر ئامانجەكان روون بكەیتەوە،
سروش���تی ئیش���ەكە وا بووە و ئەمرۆش وایە،
دوات���ر كە م���ن بۆ م���اوەی نزیكەی  15س���اڵ
بوومە سەرنووس���ەری خەبات لە هەشتاوە تا
دەوروبەری  ،1992بڕۆ بیخوێنەرەوە هەمووی
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نووس���ینی من���ە و كاریگەریی منی لەس���ەرە و
ئەمەش شتێكی ئاساییە.
 :یان���ی رۆژنامەی���ەك ك���ە موڵك���ی
گشتییە ،ئەگەر مۆركی بیروبۆچوونی كەسێك
بگرێت ،ئەمە شتێكی ئاساییە؟
فهلهكهدین كاكهیی :خۆی ئەوە رۆژنامەنووس
بەڕێ���وەی دەبات ،م���ن بەر ل���ەوەی لە خەبات
بووبم پێش بیس���ت ساڵ رۆژنامەنووس بووم،
بەاڵم ئەو رۆژنامانە سیاسەت دەیانبرد بەڕێوە،
پەیوەندی بە كاری رۆژنامەنووسییەوە نەبوو،
ل���ە ب���ارەی پیش���ەییەوە ،رۆژنامەنووس���ی كە
ل���ە ئەوروپ���ا دامەزرا ب���ۆ كاری ری���كالم بوو،
بنچینەكەی بۆ ئەمە بووە ،بەاڵم كە لە ئەوروپا
تازە پیشەس���ازی پێش���دەكەوت و بازاڕ پەیدا
بووبوو ،پێویستی بە ریكالم بوو ،دوایی وردە
وردە ش���تی كۆمەاڵیەتی���ش ب���او دەب���ووەوە،
پاش���ان هەندێك رووداویش ب���او دەكرایەوە.
ل���ە ()1850ەوە وردە وردە رۆژنام���ە ب���وو
بە سیاس���ی ،یان���ی ئەو حیزبان���ەی ئەو وەختە
دادەمەزران ،بیریان كرەوە بۆچی رۆژنامە بۆ
سیاس���ەت بەكارنەهێن���ن و ش���تی خۆیان باو
بكەن���ەوە ،ب���ە بەڵگ���ەی ئەوەی ك���ە رۆژنامەی
كوردس���تان دام���ەزرا ،بەدرخ���ان دوور نەبوو
لە س���ەردەمی خۆی ،بیری دەك���ردەوە خەڵك
ل���ە رێگ���ەی رۆژنام���ەوە ئامان���ج و ئاوات���ی
میللەت دەبەنە پێش ،ئەویش بۆ ئەو مەبەس���تە
دایمەزراند .بۆ نموونە حیزبە كۆمۆنیستەكان لە
هەمووان زیاتر دەس���تیان كرد بە بایەخدانێكی
زۆر گرن���گ بەم ب���وارە ،بە تایبەت���ی لە 1890
بەدواوە ،ك���ە حیزبە بەلش���ەفییەكان دامەزران
ئ���ەو بیروبۆچوونان���ە ب���وو بە ش���تی بنەرەتی
ل���ە رۆژنامەكان���دا و لەو رێگەیەوە سیاس���ەتی
خۆی���ان ب���او دەك���ردەوە .حیزبەكانی دیكهش
بە هەمان ش���ێوە و حیزبەكانی كوردس���تانیش
هەر لە س���ەر ئ���ەو بناغەی���ە بیریان ك���ردەوە،
كە دەب���ێ رۆژنامەی���ەك ی���ان باوكراوەیەكت
هەبێت ،سیاس���ەت و بیروباوەڕ و هەڵوێست و
ئامان���ج و پڕوپاگەندەكانی خۆت باو بكەیتەوە
بۆ هۆش���یاركردنەوەی ئەن���دام و الیەنگرانی و
تێگەیاندنی كەس���انی دیكه و تەنانەت گەیاندنی
پەیامەكان بە دەوڵەتانی دیكه.
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 :ئای���ا رۆژنامەگەری���ی ك���وردی
توانیویەت���ی ب���ە گوێ���رەی پێویس���ت پەیام���ە
نیشتمانییەكان بگەیەنێتە دەوڵەتان و میللەتانی
دیكه؟
فهلهكهدی���ن كاكهی���ی :خ���ۆی ئ���ەوە یەكێكە لە
ئامانجەكان���ی رۆژنامەگ���ەری ،ب���ەاڵم لێ���رەدا
بابەتی زمان هەیە ،كە تۆ بە زمانی خۆت تەنیا
بۆ خۆت قسە دەكەیت ،كاتێكیش لێرە بە زمانی
ك���وردی ش���تەكان باوكراونەتەوە ،مەبەس���ت
ل���ەوە بووە ،كە س���ەرەتا خ���ۆت و میللەتەكەت
تێبگەیەنی ،لێرەدا دەچینەوە سەر یەكێكی دیكه
ل���ە رۆڵ و گرنگییەكانی كارەكان���ی بەدرخان،
ئەویش ئەوەیە ك���ە توانی رۆژنامەیەك دابنێت
بە زمان���ی كوردیش بێت ،ب���ەاڵم هەندێك جار
بەر لە رۆژنامەی كوردس���تان و دوای ئەوەش
ك���ورد ناچ���ار بووە ب���ە زمانی دیك���ه رۆژنامە
دەرب���كات ،لێرەدا تەماش���ا دەكەی���ت ،لە 1959
ك���ە یەك���ەم دەرفەت رەخس���ا ب���ۆ دەرچوونی
رۆژنام���ەی خەب���ات ب���ە ئاش���كرا ب���ە زمان���ی
عەرەب���ی دەرچوو ،خۆ ئەوانەی دەریان دەكرد
دەیانتوان���ی بیكەنە كوردی و پاش���انیش وایان
لێكرد رۆژێك ب���ە كوردی دەردەچوو ،رۆژێك
ب���ە عەرەب���ی و ج���اری واش هەب���ووە هەر بە
كوردی بووە ،بەاڵم مەبەس���تە س���ەرەكییەكە،
ك���ە بۆچ���ی ب���ە عەرەب���ی دەرچ���وو ،ئەوی���ش
ئەوەی���ە كە تۆ باس���ت كرد دەب���ێ كاریگەریی
ل���ە س���ەر بەرامبەرەك���ەت دروس���ت بكەیت و
بەرامبەركەشمان عەرەب بوو و میللەتی عێراق
و دەوڵەت���ە عەرەبییەكانە و عەرەبیش زمانێكی
فروانت���رە لە زمانی كوردی ،لە الیەكی دیكەوە
حیزبەكانی رۆژهەاڵتی كوردس���تان هاوشانی
زمانی كوردی بە زمانی فارسیش رۆژنامەیان
دەردەكرد ،باكووری كورردستانیش بە هەمان
شێوە بە زمانی توركی نووسین و رۆژنامەیان
باو كردۆتەوە.
 :ئێمە باس���ی رۆڵی رۆژنامەگەری
دەكەین و پرس���یارێك لێرەوە سەردەردێنێ و
دەلێ ئایا لە س���ەردەمێكدا تۆ سەرنووس���ەری
رۆژنامەی خەبات بوویت و چەندین رۆژنامەی
دیك���هش ل���ە ش���اخ دەرچ���ووە و ل���ە بەرامبەر
ئەمەشدا لە شاریش چەندین گۆڤار و رۆژنامە
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ب���ە زمانی كوردی ل���ە الیەن بەعس���ییەكانەوە
دەرچوون ،بە رای تۆ رۆژنامەیەك لە ش���اخ و
ئۆرگانی حیزبێكی نیش���تمانی بوو ،گاریگەرتر
بوو ،یان رۆژنامەیەكی وەك (هاوكاری) ،كە لە
الیەن بەعسەوە سەرپەرشتی دەكرا و لە شار
دەردەچوو؟
فهلهكهدی���ن كاكهی���ی :دوو الی���ەن هەی���ە وەكو
الیەن���ی سیاس���ی و نیش���تمانی ،بێگوم���ان ئەو
رۆژنامان���ەی ب���ە نهێنی لە چی���ا دەردەچوون،
كاریگەری���ی راس���تەوخۆیان هەب���وو ،ل���ەم
رووەوە رۆژنامەی هاوكاری و هاوشێوەكانی
كاریگەرییەكی ئەوتۆیان نەبوو ،بەاڵم سوودیان
هەب���وو ئەویش ئەوەب���وو هەندێك رۆش���نبیر
تیایدا دەیاننووس���ی و لەوێ���وە دەركەوتن ،بۆ
نموون���ە گۆڤ���اری (كاروان) ،ئەگەر تەماش���ای
ژمارەكان���ی ئ���ەو س���ەردەمەی بكەی���ت ،چەند
الپەڕەیەكی سەرهتای تایبەت بوو بە سەدام و
الپەڕهكانی دیكهی شتی رۆشنبیری باش بوون
و هەموو رۆش���نبیرە باش���ەكانی كوردس���تان
تیایدا نووس���یویانە ،لە بەر ئەوەی ئێمە لە چیا
بووی���ن و هەموو ك���ەس ناتوانێت ئ���ەو جۆرە
خەباته بكات ،بۆیە لە شار نووسینەكانیان باو
دەكردەوە و ئەو كەرەس���تانەش لە بەردەستی
ئێمەدا نەبوو ،كە بتوانین گۆڤارێكی رێكوپێك لە
چیا دەربكەین ،ئەم شتانە زەحمەت بوون ،هەتا
چەن���د جارێك بە نهێنی لە ئێ���ران رۆژنامەمان
چ���اپ كرد ،برادەرێكمان گی���را خەریك بوو لە
س���ێدارەی بدەن و منیش فەرمانی لە س���ێدارە
دان���م بۆ دەرچوو ،لە س���ەر ئەوەی ویس���تمان
ژمارەیەك���ی ل���ە تاران چ���اپ بكەی���ن .بۆیە لە
رووی نهخشهس���ازی و زۆر ش���تی دیك���ەوە
رۆژنامەكان���ی چیا لەو ئاس���تەدا نەب���وو ،هەتا
دەبوای���ە بە قەبارەی���ەك بوایە كە پێش���مەرگە
بتوانێ لە شوێنێكەوە بە نهێنی بیباتە شوێنێكی
دیك���ه و لە ن���او ش���ار و گوندەكاندا دابەش���ی
بكات ،جا ئەمەیە رۆژنامەگەری لەو سەردەمە
پەیوەندی بە رێكخستنەوە هەبووە .ئێمە زیاتر
پش���تمان بە رادیۆ دەبەست ،كە(رادیۆی دەنگی
كورس���تان) بوو ،چونكە خەبات مانگی جارێك
دەردەچ���وو ،كە زۆر درەنگ دەگەیش���ت و بە
هەموو كەس���ێكیش نەدەگەیش���ت ،ب���ەاڵم هەر

ئ���ەو ژمارەی���ەی رۆژنامەكەم���ان دەردەچوو،
هەمووم���ان لە رادیۆ دەخوێندەوە و لێرەوە بە
ئاسانی دەگەیشتە الی خەڵكی ،كەواتە ئۆرگانی
ئەسڵی رۆژانەی ئێمە رادیۆ بوو.
 :خەڵكێكی زۆر گلەیی هەیە لەوەی
كە ئەو كەس���انەی لە سەردەمی بەعسدا قەڵەم
و نووس���ەری ئ���ەو رژێم���ە ب���وون ،ل���ە دوای
راپەڕین���ەوە هات���ن و بوونە ش���ەریكە بەش���ی
ئەوانەشی كە خەباتكاری شاخ و قەڵەمی نەتەوە
و ش���ۆڕش بوون ،تەنانەت ئەو سەردەمەش���ی
كە تۆ وەزیری رۆش���نبیری بوویت ،بۆ ئەمە چ
قسەیەكت هەیە؟
فهلهكهدین كاكهیی :ئەوانەی كە لە س���ەردەمی
سەدامدا نووسیویانە دوو بەشن ،ئەوەی كە لە
س���ەر شانۆ یان رۆژنامەگەری یان هونەر یان
بابەتی ئەدەبییان نووس���یوە ،من باسی ئەوانە
ناك���ەم و دەبێت جیای���ان بكەین���ەوە و هەموو
نووسینەكانیان بە نرخە ،بۆ نموونە لێكۆڵینەوەی
ئەدەب���ی و مێژووییە ،ی���ان كاری وەرگێڕانیان
ك���ردووە ،ئەمانە دەبێت جیا بكرێنەوە لەوانەی
پڕوپاگەن���دەی سیاس���ییان ك���ردووە ،ئەوانەی
كە بە ش���ان و باڵ���ی ئەو رژێمەیان���دا هەڵداوە
و پەس���ەندیان ك���ردووە ،ئەم���ە كارێك���ی زۆر
دزێو و بە راس���تی ناش���یرینە و ئێمەش كە لە
چی���ا بووین ،هەم���وو گۆڤارەكانمان بۆ دەهات
و ئێس���تەش ب���ە دروس���تی دەزانی���ن كێن ئەو
ش���تانەیان نووسیوە ،ئەم جۆرە نووسەرانە لە
دوای راپەڕینەوە هەندێكیان بە راس���تی بەڕێز
بوون و خۆیان نزیك نەبوونەوە و لە پەنایەكدا
مانەوە ب���ە بێدەنگی ،هەندێكی دیكهیان ئێس���تا
خۆی لە من و ئەوی دیكه پێ پاكترە و كە وهك
ئهوهی هیچ نەبووە ،جا بەش���ێكیان بە تایبەتی
لە ش���ەڕی ناوخ���ۆدا جێگەی خۆی���ان كردەوە،
هەندێك���ی دیكهش���یان بە س���وودوەرگرتن لەو
هەلومەرجەی كە لە عێراقیش���دا هەیە ،هاتنەوە
ناو بوارهكه ،بە من بێ قەیناكا با بیاننووسیایە،
ناكرێ���ت ت���ۆ لە هەموو ش���تێكی داب���ڕی ،بەاڵم
نەدەبوو هەرگیز جێگەیان بكەینەوە .
 :بەاڵم لەو سەردەمەی كە تۆ وەزیر
بوویت ،جێگەت بەم كەس���انە دا و لە شوێن و
مەقامی زۆر باشیشدا دانراون؟
ژمارە  25پاییزی 2011
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فهلهكهدی���ن كاكهی���ی :م���ن بەر ل���ەوەی ببم بە
وەزیری���ش ل���ە س���اڵی  1992ەوە هەندێ���ك لە
ناو حیزبەكاندا جێگ���ەی خۆیان كردبووەوە و
ش���تێكی دیكهش هەی���ە ،هەندێك لەو كەس���انە
كارمەندی حكومی بوون ،ئێمە سیاس���ەتێكمان
نەبوو ،كە هیچ فەرمانبەرێك لەو وەزارەتە دەر
بكەین ،هەتا لە كاتی ش���ەڕی ناوخۆشدا ،چەند
هەوڵیش هەبوو رازی نەدەبووم بە دەركردنی
هەر كەسێك ،كە یەكێتی با ،یان هەر حیزبێكی
دیكه ،خۆ راس���تە لە زۆر واڵت پاش ش���ۆڕش
و س���ەركەوتن ئەوان���ەی خیان���ەت دەكەن ،بە
ه���ەر جۆرێك لە ج���ۆرەكان دەردەكرێن ،بەاڵم
ل���ەو كاتەدا لێبووردنێكی گش���تی درا ،لە دوای
راپەڕین هەڵس���ەنگاندنێك نەكرا لە نێو بەرەی
كوردستانیدا ،من وەك رای خۆم ،دەبوایە ئەو
كەس���انە جیا بكرابان���ەوە و رێگەیان پێنەدرابا،
باشتر بوو ،بەاڵم تۆ تەماشا دەكەیت لە 1991
م���ن بە كارێ���ك نێ���ردرام بۆ س���ووریا ،كاتێك
گەڕامەوە س���ەیر دەكەم هەندێك لەو كەس���انە
دانراون و ئەوان خەریكن ئیشەكانی ئێمە دەكەن
و رۆژنام���ە و گۆڤارەكانمان لە الیەن ئەوانەوە
سەرپەرش���تی دەكرا ،ئیتر لێرەدا ئەو وەكو من
بووبووە ئەندامێك لە حیزبدا ،شانبەش���انی من
لە ریزەكاندا وەس���تا بوون! من ئەگەر هەندێك
مەس���ەلەی حیزب���ی نەبا ،هەرگیز ل���ە گەڵ ئەو
جۆرە كەس���انە دانانیشم و بە ڕاستی زۆریشم
پێناخ���ۆش ب���وو ،ل���ە  1991كۆنگ���رەی یەكێتی
نووس���ەران بوو ،ل���ەوێ ئێم���ە كۆمەڵەیەكمان
هەب���وو ل���ە چیا(كۆمەڵ���ەی نووس���ەرانی
كوردس���تان) ،ل���ە گ���ەڵ یەكێت���ی نووس���ەرانی
ك���ورد بووین بە یەك ،لە ن���او ئەو كۆنگرەیەدا
ئ���ەم باسوخواس���ە هاتە پێش و ل���ەوێ بوو بە
مناقەشە و تەماشا دەكەم ئەوەی خۆی لە گەڵ
بەعس بووە ،زمانی زۆر لەوە درێژتر بوو ،كە
هی���چ پەیوەندییەكی بەوانەوە نەبوو ،من لەوێدا
هەستام و وتم لە واڵتانی دیكهشدا شتێك هەیە
پێی دەوترێت قودرەت و توانا و كادر ،ئێس���تا
لە كوردس���تان ئێمە ئەوەندە نووسەرمان هەیە
و دەبن���ە ئەن���دام لەم یەكێتییە ،ئەگەر لە س���ەر
ئەساس���ی لە بێژنگدان با ،ئێستا بیكەین و زوو
یەكالی���ی بكەینەوە ،بەاڵم جی���ا كردنەوەی ئەو
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نووس���ەرانەی بەعس���ی بوون ئیشی كۆنگرەی
نووسەران نییە ،بەڵكو بڕیاری سیاسی دەوێت،
ل���ەو سەردەمەش���ی كە من وەزیر ب���ووم ،ئەم
جۆرە كەسانە پێشتر جێی خۆیان كردبووەوە،
خۆیان داب���ووە پاڵ ئەم حیزب یان ئەو حیزب
و كەس ناتوانێ دەس���تیان لێ بدات ،من كەسم
فەسڵ نەكردووە ،بەاڵم خەڵكم لێرەوە بۆ ئەوێ
گواس���تۆتەوە ،یان لە بەڕێوەبەری كەس���انێكم
الداوە ،بەش���ێك لە هۆكارەك���ەی ئەوە بوو ،كە
ئەو كەس���انە لە رابردوودا خزمەتی بەعس���یان
ك���ردووە ،من جگ���ە ل���ە ئیلتزام���ی وەزیری و
حكومی ،ئیلتزاماتی حیزبیش���م هەبووە و وەك
ئەندامی مەكتەبی سیاسی ،بڕوا بكە جارێكیان
لە  1997ئەو كاتیش كە وەزیر بووم ،راپۆرتێكم
لە سەر نووس���رابوو بۆ مەكتەبی سیاسی ،ئێ
م���ن خۆم لەوێ بووم! كە چووم راپۆرتەكەیان
هێنایە بەردەس���تم ،لە راپۆرتەكەدا نووسرابوو
كە(فەلەكەدین كاكەیی) بەعسییەكان دەرناكات،
منی���ش وتم كاك���ە ئەو راپۆرت نووس���ە خۆی
بەعس���ییە ،ئەگەر م���ن بە گوێ���ی راپۆرتەكەی
بكەم ،دەبێ یەكەم جار خۆی دەربكەم.
 :ل���ە دوای س���اڵی  2000ەوە ل���ە
دونیای رۆژنامەنووسی كوردیدا پۆڵێنكارییەك
پەیدا ب���ووە ،وەك رۆژنامەنووس���ی حیزبی و
ئەهلی و س���ێبەر و س���ەربەخۆ و ناسەربەخۆ،
رات چییە لە سەر ئەمە؟
فهلهكهدین كاكهیی :خۆی بۆ خۆی پۆڵێنكارییەكە
ش���تێكی سیاسی و حیزبییە و كەسەكان لە ناو
خۆیان���دا ئەم ناوان���ە بەكاردێنن ،بەاڵم الی من
ل���ە رۆژنامەگەریدا پێویس���تە الیەنی پیش���ەیی
تەماشا بكەین ،ئێستا كاتی ئەوەیە ئەو پێوەرانە
هەم���ووی بخرێتە ئەوالوە(،ئەمە حیزبییە ،ئەمە
ئەهلییە ،ئەمە س���ێبەرە ،ئەمە بەرهەتاوە) ئێستا
پێویستە پیش���ەیی بوون بكەینە پێوەر ،كە ئایا
ئ���ەم رۆژنامەی���ە ل���ە رووی نهخشهس���ازی و
نووس���ین و پیشەیی بوونەوە باشە یان نا ،جا
ئەهل���ی بوو یان حیزبی هەر بە س���ەر چاو ،بە
داخەوە منافەس���ەكە لە س���ەر ئ���ەوە نییە ،هەر
ل���ە بەر ئەمە م���ن گاڵتەم بەو ش���تانە دێ و تا
ئێستا نە داخلی ئەو بابەتانە بووم ،نە داخلیش
دەبم ،من خۆم سەرپەرشتیاری چەند رۆژنامە
بووم و هەندێ جار پێش���مان خستووە و زۆر
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جاری���ش هەب���ووە ب���ە دڵ���م نەبووە ،ئێس���تا لە
دونیادا باوی ئەو شتانە نەماوە ،كە بێیت الیەن
و تەرەفگی���ری بكەیتە پێوەر بۆ رۆژنامەیەك و
باوی رۆژنامەی حیزبیش نەماوە بەو مانایەی
ك���ە الی ئێم���ە هەیە ،بۆ یەكێك ل���ە گۆڤارەكان
وتووم���ە مەكتەبی ناوەن���دی راگەیاندنی پارتی
ل���ە  1983م���ن داممەزراند ،بەاڵم ئێس���تا زۆر
زیادەی���ە و لە دوای راپەڕینەوە دەبوایە نەمابا،
چونك���ە كە رۆژنامە و گۆڤار زیاد بوو ،ئازادی
هات���ە كایەوە ،ئیتر پێویس���ت ن���اكات مەكتەبی
راگەیاندن هەبێ ،چونكە دەبێتە هۆی كۆنترۆڵ
كردن���ی ،م���ن دە ساڵیش���ە دەڵێ���م مەكتەب���ی
راگەیاندن���ی پارتی و هی یەكێتیش لە راس���تیدا
زی���ادن ،چونكە كۆنترۆڵ���ی رۆژنامە دەكەن بە
خراپی ،لە جیاتی ئەوەی پێش���یبخەن ،دەكرێت
ئ���ەو حیزبە سەرپەرش���تی رۆژنامەكەی بكات
و ماوەیەك جارێك سەرنووس���ەر بانگ بكات
و سیاس���ەتی كاركردن���ی پێ بڵێ���ت ،لە هەموو
دونیا سیاس���ەت بە ئاش���كرا ناكرێت ،بەڵكو بە
شێوەیەكی زانستییانە دەكرێت.
 :هەم���وو نەتەوەی���ەك ئامانج���ی
گش���تی و نیش���تمانی هەی���ە و راگەیاندنی���ش
كاریگەری���ی زۆری لە س���ەر خەڵ���ك هەیە ،بە
رای تۆ راگەیاندن لە كوردستان توانیویەتی بە
دروستی كار لە سەر ئەو ئامانجانە بكات؟
فهلهكهدی���ن كاكهی���ی :راگەیان���دن رەنگ���ی ئەو
ئامانجانەی داوەتەوە ،كە حكومەت و پەرلەمان
كاری ل���ە س���ەر دەكات ،بەاڵم بە ش���ێوەیەكی
حیزبی و تەسكە ،یانی دەبێ خەڵك لە پاشخان
و ریش���ەی ئەو شتانە تێبگات .ئەگەر لە بابەتی
ئەو ئامانج و بەرژەوەندییە بااڵیانەدا گلەییەك
هەب���ێ ،لە راگەیان���دن نییە ،چونك���ە راگەیاندن
ئیش���ی گەیاندنە و ئام���ڕازە و ئەگەر هەڵەیهك
هەبێ هی سیاس���ییەكانە و هەر ئەو هەڵەیەیە،
كە راگەیاندن دەیگوازێتەوە.
 :ئێ���وە س���ەرۆكی كۆمەڵەیەك���ن
ب���ە ن���اوی كۆمەڵەی ئاش���تی ك���وردی توركی،
گۆڤارێكیش���تان هەیە بە ناوی (توركیا ناسی)،
ئێمە دراوسێی عەرەب و تورك و فارسیشمان
هەیە( ،توركیاناسی) بۆ؟
فهلهكهدی���ن كاكهیی :لە راس���تیدا ئ���ەو گۆڤارە
هەر خەریكە نەمێن���ێ ،حكومەت یارمەتی دەدا

و ئەویش���یان بڕی و ماوەیەك���ە دەرناچێ ،من
زۆر كۆمەڵەی دیكهش كە دامەزراون بەش���دار
بووم تێیدا ،دۆستایەتی كورد و رووسیا ،كورد
و كۆریا ،ك���ورد و لوبنان ،بەاڵم ئەم كۆمەڵەیە
كە دامەزرا چەند برادەرێك هاتن وتیان تۆ ببە
بە س���ەرۆكی ،من چەن���د جار داوام كردووە با
برادەرێك���ی دیكه دابنێن و من ئ���ەو دەرفەتەم
نیی���ە ،بەاڵم وەكو ئامانجی رێكخراوەكە لە بەر
ئ���ەوەی كۆمەڵ���گای توركی كەم رێ���گای داوە
ك���ورد لە ناو خۆیا بناس���رێت ،ت���ا رادەیەك لە
ناو عەرەبدا دەرفەت هەبووە ،لە ناو فارسیشدا
هەب���ووە ،ب���ەاڵم ل���ە ن���او تورك���دا وانەب���ووە،
بیرۆكەكە لەوەوە هات ،كە پش���تی ئەو پرۆسە
سیاس���ییە بگرین ،كە لە توركیا دەس���تی پێكرد
و ببین���ە بەش���ێك لەو پرۆس���ە ئاش���تیخوازییە
وەك یارمەت���ی دەرێ���ك ،بەاڵم بەه���ۆی بڕینی
س���ەرچاوەی داراییم���ان ل���ە حكومەت���ەوە،
نەمانتوانی و پرۆس���ەكەش بۆ خۆی لە توركیا
راوەستا و چەقیوە و نەیتوانی بچێتە پێش ،وەكو
رێكخراوەكەش نەمانتوانی ئیشەكان بە تەواوی
بكەین ،چونكە ئەم كۆمەڵەیە لە  8رۆش���نبیری
ك���ورد و 7ی تورك پێك هاتبوو ،كۆبوونەوەی
یەكەم لێرە كرا ،ویستمان كۆبوونەوەی دووەم
رێكبخەین لە ئەنكەرە ،نەكرا و ئیتر ئیش���ەكان
راوەستان ،بەاڵم ئیشەكان لەگەڵ ئەمریكییەكان
و لوبنان���ی و كۆریی���ەكان بەردەوامە و لەگەڵ
چینییەكانی���ش خەریكین و لەگەڵ ئوردنییەكان
و میس���رییەكانیش بە نیازین ،كۆمەڵەكە كاری
ج���دی و كەس���ی چاالكی دەوێت و مەس���ەلەی
بودج���ەش هۆكار بووە بۆ سس���تی هەندێك لە
كارەكان.
 :ماوەی���ەك لەمەوب���ەر حەس���ەن
عەل���ەوی ل���ە كۆڕێك���دا دەڵێت لە ب���ەر ئەوەی
س���ووریا لە ئێس���تادا وەزعی خراپە و توركیا
س���ەرقاڵە و ئێ���ران الوازە و حكومەتی عێراقی
فیدراڵیش تۆكمە نییە ،ئێستا باشترین بارودۆخ
و هەلێك���ی مێژووی���ی دەگمەنە ب���ۆ راگەیاندنی
سەربەخۆیی و دامەزراندنی دەوڵەتی كوردی،
فەلەكەدین كاكەیی دەڵێ چی؟
فهلهكهدین كاكهیی :ئێمە دەبێ بزانین حەس���ەن
عەل���ەوی كێیە؟ حەس���ەن عەلەوی راس���تە دە
س���اڵ بەعس���ی بووە ،دوای ئ���ەوە هاتۆتە ناو
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ئۆپۆزس���یۆن و لە سووریا بووە ،نووسەرێكی
باش���ە و بەڵێ رۆشنبیرە ،برای هادی عەلەویە،
كە لە س���ەرەتاوە تا كۆتایی پشتگیری كوردی
كردووە و بنەماڵەكەشیان هەر وا بوون ،ئینجا
بە كورتی ئەمانە نەوەیەكن و حەسەن عەلەوی
لە نەوەیەكی عێراقییە ،كە ناوبەناو پش���تگیری
لە كورد دەكەن ،ئێستا ئەم نەوەیە نەماوە ،ئەو
ماوە و دەیەوێ ئەو دەورە ببینێ.
 :یانی ئەمە رۆڵگێڕانە و قس���ەیەكی
سیاس���ی جددی نییە ،كە بكرێت ئیشی لە سەر
بكرێت؟
فهلهكهدین كاكهیی :ناتوانرێت ئیش���ی لە س���ەر
بكرێ���ت ،ئەو كە وا دەڵێ لە ناحیەی تیۆرییەوە
دروستە ،بەاڵم لە روویەكی دیكەوە ئەم واڵتانە
ئەگەر چی الوازیش بن ،بەاڵم دەوڵەتن ،عێراق
ئەگەرچ���ی پەرتوب���اوە ،ب���ەاڵم دەوڵەتەكەیان
م���اوە و كە دەوڵەتت هەبوو الوازیش دەبێت و
دواتر بەهێزیش دەبێت.
 :لە ماوەكانی پێشوودا ئینسكلۆپیدیای
هەولێر ل���ه باوكراوهكان���ی دهزگای بهدرخان
ب���وو ،لە  10بەرگدا ب���او بووەوە ،رات چیە لە
سەر ئەم ئینسكلۆپیدیایە؟
فهلهكهدی���ن كاكهی���ی :من بە ش���تێكی بە نرخی
دەزان���م ،بینیوم���ە و دانهیهكیش���م هەی���ە ،هەر
بە تەنی���ا كۆكردنەوەی ئەو هەم���وو زانیارییە،
ش���تێكی زۆر گرنگە ،لەوانەیە كەس���ێك لەسەر
پۆڵێنكردن���ی رەخن���ەی هەبێ���ت ،یان لە س���ەر
شێوەی پاش و پێش خستنی بابەتەكان و زۆری
و كەمی ئەم بابەتانە ،ئینسكلۆپیدیایەكی وا ،كە
لە دووتوێی ه���ەزاران الپەڕەدا باو بووەتەوە
بێگومان جێگەی رەخنەشی تیا دەبێتەوە ،بەاڵم
بە هەڵس���ەنگاندنی من هەنگاوێكی زۆر باش���ە
و دەبێ���ت ئێمە بە باش���ی پێش���وازی لێ بكەین
و دەستخۆش���ی لەو كەس���انە بكەی���ن ،كە ئەو
كارەیان كردووه.
 :ئ���ەم چاوپێكەوتن���ە ب���ۆ گۆڤ���اری
رۆژنامەنووس���ە ،ك���ە ل���ە الی���ەن س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تانەوە دەردەچێ،
رات چیە لە سەر ئەم گۆڤارە؟
فهلهكهدی���ن كاكهی���ی :ئ���ەم گۆڤارە ل���ە رووی
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پیش���ەییەوە زۆر باش و پێش���كەوتووە ،وەكو
كاری رۆژنامەنووس���ی تیای���دا و بابەتەكانی و
نهخشهسازییهكەش���ی ،چونكە ئێستا لە دونیادا
نهخشهسازی گرنگییەكی زۆری هەیە.
 :كەس���انێك دەڵێ���ن س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���ان س���ەندیكایەكە ل���ە كات���ی
پێویس���تدا بێدەنگە و پش���تی رۆژنامەنووسان
ناگرێ ،تۆ رات چییە لە س���ەر ئەم بابەتە و لە
سەر سەندیكای رۆژنامەنووسانیش؟
فهلهكهدی���ن كاكهی���ی :س���ەندیكا كۆمەڵەیەك���ی
ئەهلی پیش���ەییە ،پێش هەموو ش���تێك بۆ مافە
پیش���ەییەكانی رۆژنامەنووس���انە ،بێگوم���ان
بەش���ێكی دیك���هی هەیە ،ك���ە پەیوەن���دی هەیە
ب���ە ژیان���ی رۆژنامەنووس���انەوە (گرتن���ی،
راوەدوونان���ی ،بارودۆخ���ی ژیان���ی) ،ئەمان���ە
س���ەندیكا دەبێ هەوڵی بۆ بدات ،ئەوەندەی كە
من ئاگادارم هەوڵی داوە ،هەندێ شتی دیكهش
هەیە ،تەماش���ا دەكەیت باب���ەت و بەرژەوەندی
حیزبی و سیاس���ی تێكەڵ بە بابەتەكە بووە ،لە
الیەكی دیكهشەوە سەندیكای رۆژنامەنووسان
هەرچەندە ئەهل���ی و مەدەنی بێت ،بەاڵم دوور
نییە لە بابەتی سیاسی و حیزبی لە كوردستان،
ن���ەك هەر ئەوە بە راش���كاوی دەڵێ���م ،هەموو
سەندیكاكانی دیكه هەمان كێشەیان هەیە و دوور
نین لە ملمالنێ و دەستێوەردانی حیزبەكان ،لە
بەر ئەوە هەندێك لەو ش���تانەی لە كوردستان
روو دەدەن ،پەیوەندی بە هەڵوێستی حیزبیەوە
هەیە ،من دەڵێم ئەوەندەی دەیبینم سەندیكا بە
گوێرەی توانا هاتۆتە وەاڵم و بەرگری كردووە
لە ئازادی رۆژنامەنووسان و لە بیروڕاكانیان،
ب���ەاڵم ل���ە هەن���دێ حاڵەت���دا نەیتوانی���وە رۆڵی
خ���ۆی بگێڕێ ،ئەوی���ش هۆكارەكەی ئەوەبووە
هەرچ���ۆن و ب���ەرەو ك���وێ بڕۆی ،س���ەرت لە
سیاس���ەت و حیزب دەدا ،لەوەتەی دامەزراوە
تا ئێس���تا زۆر پێش���كەتووە و بووەتە كیانێكی
زۆر ب���اش بۆ رۆژنامەنووس���ان ،من دەڵێم لە
راس���تیدا پێویس���تە رۆژنامەنووس���ان پش���تی
س���ەندیكا بگرن ،تەنانەت ئەوانەشی كە ئەندام
نین لەو س���ەندیكایە و دەبێت ئەم س���ەندیكایە
وەك دەزگایەكی گرنگ بمێنێتەوە .

بیبلیۆگرافیای

بیبلۆگرافیای گۆڤاری

لە ژمارە 24-13

«بەهاری  2008تا زستانی »2011
ئامادەكردنی :دارا یاسین

بە مەبەس���تی پۆلینكردن و زیاتر زانی���اری لەمەڕ ئەو بابەت و
لێكۆڵینەوە رۆژنامەنووسییانەی ،كە لە دووتوێی ( )12ژمارەی
گۆڤاری «رۆژنامەنووس» ،كە س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردستان لە بەهاری  2008تا زستانی  2011واتە لە ژمارە (-13
)24ی دەریكردووە ،بابەتەكانمان بە پێی ناوی نووسەر ،بە پیتی
هیجائی رێكخستووە.
ئەمەش بە مەبەستی ئاس���انكاری بۆ توێژەر و ئەوانەی كاریان
پێیە و بتوانن س���وودی ل���ێ وەربگرن ،بۆ ژم���ارە  12-1كە لە
 -2004/4/22پای���زی  2007گۆڤ���اری «رۆژنامەنووس» ،كە لە
الیەن (عەبدوڵاڵ زەنگەنە)ی سەرنووس���ەری پێش���ووەوە ئامادە
كراوە و باڵوكراوەتەوە.
سەرنووسەر
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ئازاد رەمەزان عەلی (دكتۆر)
• پێكهات���ە زمانییەكان���ی پرۆگرامەكانی رادیۆ
و تەلەفزی���ۆن ،د.ئ���ازاد رەم���ەزان عەل���ی،
پ.ی.د.یوس���ف ش���ەریف س���ەعید ،ژ()17ی
هاوینی  ،2009ل (.)105-95
• زم���ان و هۆیەكان���ی راگەیان���دن ،ژ()18ی
پایزی  ،2009ل (.)112-110
• پێوەندیكەر و بیردۆزی دەرگاوان لە كاری
راگەیاندندا ،ژ()19ی زس���تانی  ،2010ل (-69
.)74
ئازاد زیارەتی
• گوڵ���ی كێ���وی ماڵئاوایی لێكردی���ن ،ژ()17ی
هاوینی  ،2009ل (.)218-216
ئازاد عەبدولعەزیز
• گۆڤ���اری رۆژنامەڤان���ی لێكۆلینەوەیەك���ی
شیكارییە ،ژ()24-23ی زستانی  ،211ل(-11
.)29
ئازاد عەبدولواحید
• هونەرەكانی نووس���ین رۆژنامەوانی ،ژ()13
ی بەهاری  ،2008ل(.)81-67
• ب���ەرەو یەكگرتن���ەوەی دامودەزگاكان���ی
راگەیاندن���ی ك���ورد ،ژ()15ی پای���زی ،2008
ل(.)88-57
ئازاد عوبێد ساڵح (دكتۆر)
• ئ���ەوا خاوەنەكەیش���ی گەواه���ی دا ،ژ()14ی
هاوینی  ،2008ل (.)114-112
• رۆڵ���ی رووناكبی���ری و رۆژنامەنووس���یی
مەع���روف جی���اووك  ،1958-1885ژ()16ی
بەهاری  ،2009ل (.)68-51
• ئەوەش دەستە چیلەی من بۆ ساخكردنەوەی
ژمارەكانی گۆڤاری «هتاو كرد» ،ژ ()24-23
ی زستانی  ،2011ل (.)155-153
ئاكۆ ئاكۆیی
• بیبلیۆگرافیای گۆڤاری (پێش���كەوتن) ،ژ()17
ی هاوینی  ،2009ل (.)210-201
ئایوان وایت
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• دەستپێش���خەری رۆژنامەگەری رەوشتكار
ت���ا راس���تیتان پ���ێ بڵ���ێ( ،وەرگێڕان���ی :تاریق
كارێ���زی) ،ژ()16ی بەه���اری  ،2009ل (-28
.)50
ئەكەد موراد
• رۆژنامە و راگەیاندنی س���ریانی /دەستپێكی
راستەقینە ،ژ()13ی بەهاری  ،2008ل (-172
.)176
• بەرنام���ەی رادیۆی س���وریانی ل���ە بەغدا و
تەلەفزیۆن���ی كەرك���ووك بە زمانی س���ریانی،
ژ()15ی پایزی  ،2008ل (.)221-219
• خراپ���ی رۆڵ���ی رۆژنامەوان���ی عی���راق ل���ە
خۆش���كردنی ئاگری رووداوەكانی س���ێمێل لە
س���اڵی 1933دا( ،وەرگێڕان���ی :راب���ەر ئ���ازاد)،
ژ()17ی هاوینی  ،2009ل ()221-219
• چەند وێستگەیەك لە كاروانی رۆژنامەگەریی
س���ریانیدا ،ژ( )18پای���زی  ،2009ل (-259
.)263
ئەكرەم ئوتەن (دكتۆر)
• مەدی���ا ك���وردی د ئینتەرنەت���ێ دە ،ژ()22ی
پایزی  ،2010ل (.)142-139
ئەلبەرت عۆدیشو
• كورتەیەك دەربارەی كۆششی مەسیحییەكان
ل���ە رابوون���ی رۆش���نبیریدا (س���ەدەی،)19
(وەرگێڕان���ی :خالی���د بەكر ئەی���وب) ،ژ()14ی
هاوینی  ،2008ل (.)150-144
ئەنجوومەنی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردستان
• یاسای رۆژنامەگەری لە كوردستان ،ژ()15
ی پایزی  ،2008ل (.)160 -153
ئیدریس عەبدوڵاڵ
• ل���ە بارەی گۆڤاری (گولی���زار)ی مندااڵنەوە،
ژ()15ی پایزی  ،2008ل(.)201-197
• م���ن دەزان���م رۆژنامەنووس���م ،ژ()17ی
هاوینی،2009ل(.)224-222
• داڕش���تن و نووسینی ناوونیشانەكان وەكو
هونەرێ���ك ،وەرگێران ،نووس���ینی :د.مەجدی

بیبلیۆگرافیای

ئەلداغ���ر) ،ژ()22ی پای���زی  ،2010ل (-152
.)154
ئیریكا زەدوق
• دوێن���ێ و ئەم���ڕۆی رۆژنامەنووس���ی/
بەراوردكردن���ی قەیرانی رۆژنامەنووس���ی و
ماف���ی مرۆڤ( ،ش���ارلین پوتەر ،دایڤی���د فانیا،
ئیری���كا زەدوق)( ،وەرگێڕان���ی :هی���وا س���الح
ئەحم���ەد) ،ژ()14ی هاوین���ی  ،2008ل (-115
.)126
ئیسماعیل بادی
• كوڤ���ارا ده���ۆك ،ژ()15ی پای���زی  ،2008ل
(.)178-171
ئیسماعیل تەنیا
• حەم���ڕەش رەش���ۆ /رچەش���كێنی كاروان���ی
رۆژنامەگەری���ی ك���وردی لە ئەڵمانی���ا ،ژ()17
هاوینی ،ل (.)190-186
• (پەڕەنگ) زایەڵ���ەی دەنگی رەوەندی كورد
لە قۆناغە سەختەكاندا ،ژ()18ی پایزی ،2009
ل (.)198-189
ئیسماعیل عەلی
• شیعر و ئەدەبیاتی توركمانی هەوێنی بابەتە
رۆژنامەوانیی���ەكان ب���ووە( ،بەش���ی س���ێیەم)،
ژ()14ی هاوینی  ،2008ل (.)164-151
• شیعر و ئەدبیاتی توركمانی ،ژ()15ی پایزی
 ،2008ل(.)248-227
• لە س���اڵیادی رۆژنامەنووس���ی توركمانیدا،
ژ()16ی بەهاری  ،2009ل (.)198-189
بارام سوبحی
• فەری���د زەكەری���ا :ئەگ���ەر بتەوێ���ت لە هەر
بوارێكدا س���ەركەوتنی گەورەبەدەست بهێنیت
دەبێت نزیك���ەی دە ه���ەزار كاتژمێر خەریكی
بی���ت (دیدار)( ،وەرگێران ،س���ازدانی ،محەمەد
ش���افعی) ،ژ()24-23ی زس���تانی  ،2011ل
(.)173 -165
باوكی راستی (ئازاد عوبێد ساڵح) دكتۆر
• بزاڤ���ی رۆژنامەگەری���ی ك���وردی ل���ە
ئەڵمانی���ا ،-1963ژ()21ی هاوین���ی  ،2006ل

(.)160-159
• كارێكی دیك���ەی هاوبەش «كۆواری دەنگی
گێتی تازە» ،ژ()21ی هاوینی  ،2010ل (-161
.)162
• كوردی ئەردەن و كاری رۆژنامەنووس���یی،
( وەرگێ���ران) ،نووس���ینی محەم���ەد عەل���ی
س���وێرەكی) ،ژ()24-23ی زس���تانی  ،2011ل
(.)132-119
باوكی شامەم
• «پێش���مەرگە» پاش���كۆی گۆڤ���اری
«ڕاپەرین»ی هەولێر ،ژ()16ی بەهاری ،2009
ل (.)126-119
باوكی شانوو
• ش���تێك ل���ە رۆژنامەگ���ەری پێش���مەرگە،
(وەرگێ���ران لە عەرەبییەوە ،نووس���ینی لەتیف
حەس���ەن) ،ژ ()13ی بەهاری  ،2008ل (-123
.)130
• گۆڤ���اری (زەنگ)ی مەرجەس���تان ،ژ()15ی
پایزی  ،2008ل (.)187-179
• ئایا (بەالغ)ەكان دەچنە خانەی رۆژنامەگەری
كوردییەوە؟ ،ژ()16ی بەهاری  ،2009ل(-150
.)152
• ژم���ارە()2ی (رێبازی نوێ) و دوو مێژووی
جی���اواز ،ژ()17ی هاوین���ی  ،2009ل (-211
.)212
• رۆژنامەگەریی كاژیك و پاس���ۆك لە چەند
بەڵگەنامەیەكی ئۆرجیناڵدا ،ژ()19ی زس���تانی
 ،2010ل (.)83-75
• ئیندێكس���ی ژمارەكان���ی «هەواڵنام���ەی
كوردس���تانی عێراق» ،ژ()22ی پایزی ،2010
ل (.)163-155
بەختیار پااڵنی
• گۆڤ���اری قەرەجووغ/یەكەمین باوكراوەی
دەڤ���ەری مەخموور ،ژ ()13ی بەهاری ،2008
ل (.)162-159
• بیبلیۆگرافی���ای رۆژنامەگ���ەری لە دەڤەری
مەخم���وور ( ،)2009-1991ژ()16ی بەه���اری
 ،2009ل (.)101-91
• وێنە لە رۆژنامەگەریی كوردیدا ،ژ()24-23
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ی زستانی  ،2011ل (.)78-63
بەهائەدین ئەحمەد
• رۆژنامەنووس���ی ل���ە نێ���وان بەجێهێنان���ی
پیش���ە و پابەندبوون���ی بە یاس���ا و رەوش���تی
رۆژنامەنووس���ی ،ژ()13ی بەهاری  ،2008ل
(.)151-143
• رۆژنامەن���ووس و تی���ۆری دەرگاوان���ی
راگەیان���دن ،ژ()15ی پای���زی  ،2008ل(-222
.)226
• رەوشی ئەمرۆی زمان و زمانی راگەیاندنی
ك���وردی ،ژ(199ی زس���تانی  ،2010ل (-213
.)214
• س���ەرەتایەك بۆ مێژووی رۆژنامەنووسیی
ك���وردی ،ژم���ارە()20ی بەه���اری  ،2010ل
(.)150-143
• كورتەیەك���ی مێژووی���ی ئیزگ���ەی رادی���ۆ و
تەلەفزی���ۆن و كەناڵە ئاس���مانییە كوردییەكان،
ژ()24-23ی زستانی  ،2011ل (.)197-186
بەهێز حوسێن
• قەیران���ە هەنووكەییەكان���ی رۆژنامەگەریی
ك���وردی ل���ە بەرنام���ەی (گەرم���او گ���ەرم)ی
تەلەفزیۆنیدا ،ژ()18ی پایزی  ،2009ل (-231
.)241
برادۆست محەمەد
• كاریگەری���ی الیەن���ە دەروونیی���ەكان ل���ە
دەرهێنانی رۆژنامەنووسیی و نەخشەسازیدا،
(وەرگێ���ران ،نووس���ینی :عبدالعزی���ز حویعی)،
ژ()24-23ی زستانی  ،2011ل (.)150-133
بوشرا جەمیل
• بێالیەن���ی كەناڵەكان���ی ئاس���مانی عێراق���ی
س���ەبارەت ب���ە واقیع���ی ئێس���تای عێ���راق
(وەرگێران���ی :خالی���د بەكر ئەی���وب) ،ژ()13ی
بەهاری  ،2008ل (.)158-152
پشدەر قەاڵدزەیی
• ئەرش���یفی رۆژنامەوانی كوردی لە واڵتانی
قەفقاز ،ژ()15ی پایزی  ،2008ل (.)210-202
• نوێتری���ن بنەمای ئاكاری رۆژنامەنووس���ی،
(وەرگێ���ران) ،ژ ()16ی بەه���اری  ،2009ل
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(.)204
• نوێترین بنەماكانی ئاكاری رۆژنامەنووسیی،
ژ ()17ی هاوینی  ،2009ل (.)172-171
تاریق كارێزی
• دەستپێش���خەری رۆژنامەگەریی رەوشتكار
تا راس���تیتان پێ بڵێ( ،وەرگێران ،نووس���ینی:
ئایدن وایت) ،ژ ()16ی بەهاری  ،2009ل (-28
.)50
• لە ئەزموونی رۆژنامەنووسانی بیانییەوە ،ژ
()19ی زستانی  ،2010ل (.)222-215
• لە وۆركش���ۆپێكدا بۆ نوێنەرانی راگەیاندنی
وەزارەتەكانی حكوومەتی هەرێمی كوردستان،
ژ ()20ی بەهاری  ،2010ل (.)198-193
تاژان دڵشاد
• راپۆرتی رۆژنامەنووسی ،ژ ()16ی بەهاری
 ،2009ل (.)118-109
• كورتەیەك دەربارەی وتاری رۆژنامەنووسی،
ژ ()17ی هاوینی  ،2009ل (.)138-134
جەمال خەزنەدار
• ئای���ا دەزان���ی :هەندێك زانی���اری دەربارەی
رۆژنامەنووس���ی ل���ە گێتی���دا ،ژ ()15ی پایزی
 ،2008ل (.)218-216
جوتیار تۆقیق هەورامی
• (حەس���ەن قزڵجی) بیۆگراف���ی و كورتەیەك
دەرب���ارەی بەرهەمەكان���ی ،ژ ()13ی بەهاری
 ،2008ل (.)122-106
• زانیارییەك���ی كورت دەرب���ارەی رۆژنامەی
دەنگ���ی ك���ورد ،ژ ()16ی بەه���اری  ،2009ل
(.)156-153
• رۆژنام���ەی كوردس���تان و عەبدولڕەحمان
بەدرخان لە وتوێژێك لەگەڵ (مالمیسانژ)دا ،ژ
()17ی هاوینی  ،2009ل (.)251-237
• كۆمەڵێ���ك زانیاری پەرش���وباو دەربارەی
رۆژنام���ەی «كورد ،ورمێ ،»1922 ،ژ ()21ی
هاوینی  ،2010ل (.)60-41
• جۆرج هستدۆ
• رۆژنامەگەریی سریانی یان رۆژنامەگەریی

بیبلیۆگرافیای

س���ریان؟ ،ژ ()18ی پای���زی  ،2009ل (-264
.)267
• رۆڵ���ی س���ریانییەكان ل���ە س���ەرهەڵدانی
رۆژنامەگەری���ی عیراق���دا ،ژ ()19ی زس���تانی
 ،2010ل (.)234-227
حامید محەمەد عەلی
• یاس���ای كاری رۆژنامەنووس���ی ،ژ ()1ی
پایزی  ،2008ل (.)152-147
• ئایا رۆژنامەگەریی ئەلیكترۆنی جێگرەوەیە
ی���ان ركابەری رۆژنامەگەری���ی چاپكراوە؟ ،ژ
()20ی بەهاری  ،2010ل (.)214-211
حەبیب كەركووكی (د)
• سیس���تەمی راگەیان���دن ،ژ ()17ی هاوین���ی
 ،2009ل (.)133-129
• ه���ەواڵ و راپۆرت���ی تەلەفزیۆن���ی و
ش���ێوازەكانیان ،ژ ()18ی پای���زی  ،2009ل
(.)168-165
• توێژینەوەی زانس���تی لە بواری راگەیاندندا،
ژ ()22ی پایزی  ،2010ل (.)145-143
• تیۆرەكانی راگەیاندنی سیاسی ،ژ ()24-23
ی زستانی  ،2011ل (.)108-103
حەسەن فەتاح
• دیدارا رۆژنامەڤانی ،ژ()17ی هاوینی ،2009
ل (.)162-139
حەنان ئویشا
• (رۆشنبیری)ی ئاشوری ،گۆڤارێكی كلتوری
و نەتەوەی���ی ،ژ()18ی پایزی  ،2009ل (-279
.)302
• لە بیرەوەری ()161س���اڵەی رۆژنامەگەری
س���ریانیدا ،ژ()22ی پای���زی  ،2010ل (-178
.)185
حسێن قەندی (دكتۆر)
• چەمك ،بەها و رەگەزەكانی هەواڵ ،د.نەعیم
بەدیعی ،د.حسێن قەندی( ،وەرگێڕانی :كارزان
محەم���ەد) ،ژ()17ی هاوین���ی  ،2009ل(-117
.)128
• ئامادەك���ردن و رێكخس���تنی هەڤپەڤی���ن،
د.نەعیم بەدیعی ،د.حس���ێن قەندی (وەرگێڕانی

:كارزان محەمەد) ،ژ()19ی زستانی  ،2010ل
(.)100-14
• هونەری مانشێت لە رۆژنامەوانیدا ،د.نەعیم
بەدیعی ،د.حسێن قەندی (وەرگێڕانی :كارزان
محەمەد) ،ژ()20ی بەه���اری  ،2010ل (-126
.)142
• پێگ���ەی وێن���ە ل���ە ب���واری رۆژنامەوانی���دا،
د.نەعیم بەدیعی ،د.حسێن قەندی (وەرگێڕانی:
كارزان محەم���ەد) ،ژ()21ی هاوینی  ،2010ل
(.)104-93
خالید بەكر ئەیوب
• بێالیەن���ی كەناڵەكان���ی ئاس���مانی عێراق���ی
س���ەبارەت ب���ە واقیع���ی ئێس���تای عێ���راق،
(وەرگێ���ران :خالی���د بەكر ئەیوب ،نووس���ینی:
بوش���را جەمیل) ،ژ()13ی بەه���اری  ،2008ل
(.)158-152
• كورتەیەك دەربارەی كوششی مەسیحییەكان
ل���ە رابوون���ی رۆش���نبیریدا (س���ەدەی ،)19
(وەرگێ���ران ،نووس���ینی :ئەلبەرت عۆدیش���و)،
ژ()14ی هاوینی  ،2008ل (.)150-144
• دەسەاڵت و رۆژنامەگەری ،ژ( )15ی پایزی
 ،2008ل (.)215 -211
• رۆژنامەگەری���ی ب���ێ بەرامبەر /س���ەرەتا و
گەشەس���ەندن( ،وەرگێران و پێش���ەكی :خالید
بەكر ئەیوب ،نووسینی :محەمەد وەلید ساڵح)،
ژ()16ی بەهاری  ،2009ل (.)165-157
• ئەوانە چین كە رۆژنامەنووس دەبێ فێریان
ببێ���ت؟( ،وەرگێران لە عەرەبیەوە :خالید بەكر
ئەیوب ،نووسینی :د.رەزوان بادینی) ژ()21ی
هاوینی  ،2010ل (.)120 -113
خدر دوملی
• ژ بێتڤیێن راهێنەری بوارێ رۆژنامەڤانی دا/
ساخلەتێن نڤیسینێن باش د رۆژنامەڤانیێ دا،
(()16ی بەهاری  ،2009ل (.)169 -166
دایڤد فانیا
• دوێن���ێ و ئەم���رۆی رۆژنامەنووس���ی/
بەراوردكردن���ی قەیرانی رۆژنامەنووس���ی و
ماف���ی م���رۆڤ ،ش���ارلین پۆتەر ،دایڤی���د فانیا،
ئیری���كا زەدوق (وەرگێران���ی :هی���وا س���اڵح
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ئەحمەد) ،ژ()14ی هاوینی  ،2008ل (.)126-115
دەرسیم تۆفیق
• گەش���تێك بە مێژووی رۆژنامەگەری س���ریانیدا( ،وەگێران،
نووس���ینی :ش���یلمۆن داود ئۆراه���م) ،ژ ()8ی پایزی  ،2009ل
(.)258-254
دیار خالید مارف

• رۆژنامەوانی���ی ئازاد لە كوردس���تانی
عێ���راق (ئاوێنە) ب���ە نموون���ە ،ژ()22ی
پایزی  ،2010ل (.)96-73
رابەر ئازاد
• خراپ���ی رۆڵ���ی رۆژنامەوانی عێراق
لە خۆش���كردنی ئاگری رووداوەكانی
سێمێڵ لە س���اڵی 1933دا (وەرگێران،
نووس���ینی :ئەك���ەد م���وراد) ،ژ()17ی
هاوینی  ،2009ل(.)221-219
رابەر رەشید
• بب���ە خانم���ە راگەیان���دكار ،ی���ان!!،
(وەرگێ���ران ،نووس���ینی :علیا فیاچ)،
ژ( )16ی بەه���اری  ،2009ل (-170
.)175
رابەر خۆشناو
• رۆژنامەوان���ی ل���ە ك���وورەدا،
ژ()20ی بەهاری  ،2010ل (-113
.)114

راستی ئازاد
• بەس���ەرچڵی ژیانی ن���اكام ،ژ()24-23ی زس���تانی  ،2011ل
(.)295-294
راستی باوەكر
• میدیا و دەسەاڵت ،ژ()17ی هاوینی ،2009ل(.)215-213
راستی خۆشناو
• كتێب���ی (ئ���ازادی رادەربڕی���ن لە رۆژنامەنووس���ی كوردییدا
 ،)2007-1963ژ()18ی پایزی  ،2009ل (.)152-151
راستی گورگەشینی
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بیبلیۆگرافیای

• رۆژنامەوان ،ژ()20ی بەهاری  ،2010ل (.)220
رەحیم سورخی
• بنەماكانی س���ەردێر (تیتر) نووسین ،ژ()17ی هاوینی ،2009
ل (.)168-163
• ئەخالقی پیشەیی و ئازادیی رۆژنامەگەریی ،ژ()18ی پایزی
 ،2009ل(.)96-65
رەزوان بادینی (دكتۆر)
• ئەوانە چین ك���ە رۆژنامەنووس دەبێ
فێری���ان ببێت؟( ،وەرگێڕانی :خالید بەكر
ئەی���وب) ،ژ()21ی هاوین���ی  ،2010ل
(.)120-113
رەسوڵ سوڵتانی
• س���ەبارەت ب���ە وتوێ���ژ و دیمان���ە،
(وەگێ���ران) ،ژ()24-23ی زس���تانی
 ،2011ل (.)207-202
رەوەند پۆڵسن
• واقیع و ئاییندەی مەسیحییەكان لە
عێراق ،ژ()24-23ی زستانی ،2011
ل (.)224-221
رزگار فایەق
• رۆڵ���ی پەیامنێ���ر ل���ە گەیاندن���ی
(هەواڵ)دا ،ژ()17ی هاوینی ،2009
ل (.)94-78
رێناس نەورۆزی
• چەن���د س���ەرنج و تێبینیی���ەك
لەس���ەر كتێب���ی :بیبلیۆگرافی���ای
رۆژنامەگەری كوردی لە رۆژهەاڵتی كوردستان و دەرەوەیدا،
ژ( )16بەهاری  ،2009ل (.)134-127
• الیەنێكی دیكەی فەرامۆش���كراوی رۆژنامەنووسی كوردی،
ژ()17ی هاوینی  ،2009ل (.)77-55
• بیبلیۆگرافیای  140ساڵەی رۆژنامەوانی شاری ئامەد (دیار
بەكر))18( ،ی پایزی  ،2009ل (.)164 -153
• بیبلیۆگرافیای رۆژنامەوانی كوردی لە رۆژنامەوانی كوردی
لە رۆژئاوای كوردس���تان و سووریا ( ،)2009-1932ژ()19ی
زستانی  ،2010ل (.)128-101
• دۆزین���ەوەی ( )7ژم���ارەی دیكەی گۆڤاری (كوردس���تان)ی
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كۆمەڵ���ەی خوێندكارانی كورد ل���ە ئەوروپا و
باوكراوەی دیكە ،ژ()20ی بەهاری  ،2010ل
(.)112-103
• چ���وار باوك���راوەی نەناس���راوی ك���وردی
( ،kurdstan newsپی���كار كردس���تان،
بروس���كە ،بۆ یادگاری كوردس���تان) ،ژ()21ی
هاوینی  ،2010ل(.)40-7
رۆژنامەنووس
• شاكارێكی دیكەی رۆژنامەنووسی و ئەدەبی
كوردی ،ژ()13ی بەهاری  ،2008ل (.)82
• سەرەخۆش���ی ،ژ()14ی هاوین���ی  ،2008ل
(.)176
• ( )5كتێب لە ساڵێكدا ،ژ()15ی پایزی ،2008
ل(.)304
• لەم���ەودوا ب���ە (س���كرتێری نووس���ین)ی
گۆڤارەكەمان دەڵێین :دكتۆر! ،ژ()15ی پایزی
،2008ل (.)302-300
• سەرنج ،ژ()17ی هاوینی  ،2009ل(.)252
• ئ���ەم دۆس���یەیە ،ژ()18ی پای���زی ،2009
ل(.)246
• س���ەرنج و داوای لێب���وردن ،ژ()18ی پایزی
 ،209ل(.)244
• گۆڤ���اری پرش���نگ ،ژ()18ی پای���زی ،2009
ل(.)64-33
• ئێمەش دەنگمان لەگەڵ مانەوەی رۆژنامەی
«ری���ا تەزە»ی���ە ،ژ ()21ی هاوین���ی  ،2010ل
(.)107
• لێمان بب���وورن ،ژ ()21ی هاوینی  ،2010ل
(.)178
رۆژنامەنووسێك
• رۆژنامەگەری���ی خوێندكاران���ی ك���ورد ل���ە
ئەوروپ���ا و ئەمری���كا  ،1991-1949ژ ()14ی
هاوینی  ،2008ل (.)140-137
• گۆڤ���اری ( ،)K21ژ ()14ی  ،2008ل (-141
.)143
• گۆڤ���اری ( ،)K21ژ ()15ی پایزی  ،2008ل
(.)303
زاهیر رۆژبەیانی
• ئەزموون���ی رۆژنامەگەری���م /گۆڤ���اری
باوەگوڕگوڕ -بیرەوەری و بەس���ەركردنەوە،
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ژ ()21ی هاوینی  ،2010ل (.)158-135
• ئەزموونی رۆژنامەگەری���م /گۆڤاری كادیر
بە نموون���ە ،ژ ()22ی پایزی  ،2010ل (-121
.)134
ژینۆ عەبدوڵاڵ
• ئەزموونی دانیماركی (وەرگێران ،نووسینی:
ش���ێركۆ حەبی���ب) ،ژ ()22ی  ،2010ل (-262
.)231
سامان حەمەدەمین عەلی
• سەرەتایەكی مێژوویی لە بارەی كاروچاالكی
و گەشەسەندنی رۆژنامەنووسی لە شەقاوە
و دەوروب���ەری ( ،)2010-1991ژ ()20ی
بەهاری  ،2010ل (.)170-151
• كۆنگ���رە بەرهەمێكی دیك���ەی رۆژنامەوانی
كوردس���تان لە ساڵی  ،1991ژ ()21ی هاوینی
 ،2010ل (.)164-163
سادق حەمە غەریب
• رۆژنامەگەریی ئەلیكترۆنی)19( ،ی زستانی
 ،2010ل (.)60-39
• رۆڵ و بابەخ���ی پالندان���ان ل���ە دەزگاكان���ی
راگەیاندن���دا ،ژ ()24-23ی زس���تانی  ،2011ل
(.)118-109
سەرنووسەر
• ببوورن نابێ ئێوە پەس���نی هیچ كەسێك بە
(براتان) بك���ەن ،!..ژ ()13ی بەهاری  ،2008ل
(.)14-3
• دڵنیابن بابەتی هیچ كەسێك لە (رۆژنامەنووس)
دا نەشێوێنراوە و نە دەشێوێنرێت!..؟ ،ژ ()17
ی هاوینی  ،2009ل (.)181-176
• (ژین)ی���ش خەرم���ان بەرەك���ەت ،ژ ()17ی
هاوینی  ،2009ل (.)340-338
• ل���ە پەراوێ���زی بابەت���ی «ئەزموون���ی
رۆژنامەگەریم»ەك���ەی هاوكارم���ان «زاهی���ر
رۆژبەیان���ی»دا ،ژ ()22ی پای���زی  ،2010ل
(.)138-135
• كۆڵەگ���ەی ب���وون و مانەوەم���ان ،ژ ()22ی
پایزی  ،2010ل ( )232لەگەڵ ناوەوەی بەرگی
دووەم.

بیبلیۆگرافیای

سەعید عەبدوڵاڵ
• دۆس���یە :ش���وێن و ژێرنووس���ی وێن���ە ل���ە
رۆژنامەنووس���ی كوردی���دا ،ژ ()22ی پای���زی
 ،2010ل (.)17-164
سەالحەدین بایەزیدی
• تایب تەمەل سەرنووسەری ئاازادیا وەالت:
تا ئێستا لە باكووری كوردستان رۆژنامەیەكی
رۆژانەی كوردی دەرنەچووە ،ژ ()18ی پایزی
 ،2009ل (.)177-175
سەالم باالیی
• رۆژنامەگەری���ا زارۆیان ل دەڤەرا بادیناندا،
ژ ()19ی زستانی  ،2010ل (.)187-177
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
• راگەیەنراوێك لە سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردس���تانەوە ،ژ ()17ی هاوین���ی  ،209ل
(.)324-314
سلێمان عەزیز
• ش���ێوەی نووس���ینی راپۆرت لە میدیاكاندا،
(وەرگێ���ران ،نووس���ینی :محەم���ەد تەق���ی
روغەنیها) ،ژ()19ی زس���تانی  ،2010ل(-155
.)166
سمكۆ جەباری
• باری رۆژنامەوانیی و رووناكبیری لە شاری
كەركووكدا لەسااڵنی پەنجاكان تاكو حەفتاكان،
ژ()24-23ی زستانی ،2011ل(.)162-157
• روونكردنەوەیەك لەمەڕ ((پێگووتن))ەكەی
كاك عەبدوڵا زەنگەنە ،ژ()24-23ی زس���تانی
،2001ل(.)164-163
شاخەوان مەال محەمەد
• كاری رۆژنامەوان���ی ل���ە بواری ئاسایش���ی
ناوخۆدا ،ژ()14ی هاوینی ،2008ل(.)77-38
• كاری رۆژنامەوان���ی ب���واری ئاسایش���ی
ناوەخۆ لە س���لێمانی ( ،)2007-2004ژ()18ی
پایزی  ،2009ل (.)150-128

شادمان مەال حەسەن
• ((سەروتار)) لە گۆڤاری ((زاری كرمانجی))
دا ( 1932-1926روان���دز) ،ژ()20ی بەه���اری
 ،2010ل (.)102-91
شارلین پۆتەر
• دوێن���ێ و ئەم���ڕۆی رۆژنامەنووس���ی/
بەراوردكرن���ی قەیران���ی رۆژنامەنووس���ی و
مافی مرۆڤ ،شارلین پۆتەر ،دایڤد فانیا ،ئیریكا
رەزوق( ،وەرگێڕان���ی :هی���وا س���اڵح ئەحمەد)،
ژ()14ی هاوینی  ،2008ل(.)126-115
شازین هێرش
• روونكردنەوەیەك سەبارەت بە ژمارە()465
ی رۆژنامەی خەبات ،ژ()13ی بەهاری ،2008
ل (.)142-141
شوان سەرابی
• لەگەڵ جەالل بەرزنجی نووسەری یەكەمی
تاراوگە ل���ە كەنەدا (دی���دار) ،ژ()17ی هاوینی
 ،2009ل(.)236-225
• دی���اردەی بوون���ی وش���ە و زاراوەی بیانی
لەن���او نووس���ینی رۆژنام���ە و گۆڤارەكان���ی
هەرێمی كوردس���تاندا ،ژ()18ی پایزی ،2009
ل(.)230-215
• دی���اردەی وش���ە و زاراوەی بیانی لە دیدی
مامۆس���تایانی راگەیاندنەوە (بەش���ی دووەم)،
ژ()19ی زستانی  ،2010ل(.)212-207
• دیاردەی بوونی وش���ە و زاراوەی بیانی لە
ناو نووسینی رۆژنامە و گۆڤار و كەناڵەكانی
راگەیاندن���ی كوردیدا لە هەرێمی كوردس���تان،
ژ()20ی بەهاری  ،2010ل (.)210-205
شیلمۆن داود ئۆراهم
• گەش���تێك ب���ە مێ���ژووی رۆژنامەگەری���ی
سریانیدا (وەرگێرانی :دەرسیم تۆفیق) ،ژ()18
ی پایزی  ،2009ل (.)258-254
شێركۆ حەبیب
• ئەزموون���ی دانیمارك���ی( ،وەرگێڕانی :ژەینۆ
عەبدوڵ���ا) ،ژ()22ی پای���زی  ،2010ل (-226
.)231
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عەباس جومعە
• سەرەتایەك لەبارەی راگەیاندنی تایبەتمەند،
ژ()21ی هاوینی  ،2010ل (.)79-61
عەبدوڵاڵزەنگەنە
• ئۆریژناڵەكان���ی رۆژنام���ەی كوردس���تان
خوول���ی س���ێیەم ،ژ()13ی بەه���اری  ،2008ل
(.)66-25
• ئەوان���ەی ڕۆیش���تن ،رۆژی ئیم���ەش دێ���ت،
ژ()13ی بەه���اری  ،2007ل ( )244لەگ���ەڵ
ناوەوەی بەرگی دووەم.
• مەرگ و ژین میسلی سێبەر و تاوە ئەوەی
باقی بمێنێ ه���ەر ناوە ،ژ()15ی پایزی ،2008
ناوەوەی بەرگی دووەم.
• (رێش���مە)كەی زام���دار ،ژ()16ی بەه���اری
 ،2009ل ( )320-314لەگەڵ ناوەوەی بەرگی
دووەم.
• كورد و رۆژنامەنووسێكی مووسڵی ،ژ()17
ی هاوینی  ،2009ناوەوەی بەرگی دووەم.
• عەمری پیرە مەڕێكت ماوە ،ژ()18ی پایزی
 ،2009ل( )348-346لەگ���ەڵ ناوەوەی بەرگی
دووەم.
• ژیانێكی خۆش بۆ سەالمی ناوخۆش ،ژ()19
ی زستانی  ،2010ل (.)195
• یادەوەری خۆش���ناوێك ،ژ()19ی زس���تانی
 ،2010ناوەوەی بەرگی دووەم.
• بۆ هەر رۆژنامەنووسێكی لێهاتوو و لێزان،
ژ()20ی بەه���اری  ،2010ل ( )246لەگ���ەڵ
ناوەوەی بەرگی دووەم.
• پرۆژەی هاوبەش ،ژ ()21ی هاوینی  ،2010ل
( )276-270لەگەڵ ناوەوەی بەرگی دووەم.
• سوپاس یۆ (ئیحسان موفتی) ،ژ ()24-23ی
زستانی  ،2001ل (.)226-225
• لە پەراوێزی دەستەچیلەكەی (د.ئازاد عوبێد
س���اڵح)دا ،ژ ()24-23ی زس���تانی  ،2011ل
(.)156
• زامداریات ،ژ ()14-13ی زستانی  ،2011ل
( )296لەگەڵ ناوەوەی بەرگی دووەم.
عەبدوڵرەحمان بامەڕنی
• گومان���ا دناڤبەرا رۆژنامەگەریێ و وەرگری
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دا پارێزگەه���ا دهۆك���ێ وەك نموونە ،ژ()22ی
پایزێ  ،2010ل(.)116-97
عەبدولعەزیز صوبعی
• كاریگ���ەری الیەن���ە دەروونیی���ەكان ل���ە
دەرهێنانی رۆژنامەنووسیی و نەخشەسازیدا،
(وەرگێڕانی :برادۆست محەمەد) ،ژ()24-23ی
 ،2011ل (.)150-133
عەبدوللەتیف یاسین
• دەستپێك بۆناس���ینی راگەیاندنی حكوومی،
ژ()24-23ی زستانی  ،2011ل(.)214-208
عەبدولوەهاب شێخانی
• ئاكار و بنەما رۆژنامەنووسییەكانی جاران
لە الی شێخ محەمەدی خاڵ ،ژ()19ی زستانی
 ،2010ل(.)200-169
عەسكەرێ بۆییك
• رۆژنام���ا «ریا تەزە» 80س���الییە ،ژ()22ی
پایزی  ،2010ل(.)151-146
علیا فیاض
• ببە خانمە راگەیان���دكار ،یان!!( ،وەرگێڕانی:
راب���ەر رەش���ید) ،ژ()16ی بەه���اری  ،2009ل
(.)175-170
عومەری مام رەمەزان
• ری���كالم ل���ە گۆڤ���اری «ن���زار»دا ،ژ ()16ی
بەهاری  ،2009ل (.)90-69
غازی حەسەن
• تەلەڤزیۆن و كەس���ایەتی من���داڵ ،ژ ()19ی
زستانی  ،2010ل (.)206-201
• میدیا و رۆش���نبیری مندااڵن ،ژ ()24-23ی
زستانی  ،2011ل (.)201-198
غەریب مەحموود
• ئازادیا بیروبوچوونا د رۆژنامەڤانیا دەڤەرا
بەهدینان���دا ،ژ ()20ی بەهاری  ،201ل (-199
.)204
غەمبار تەیب عەلی

بیبلیۆگرافیای

• لێكۆڵینەوەیەكی مێژوویی لە بارەی مێژووی
چاپخانە كوردییەكان تا ساڵی  ،1991ژ (-23
)24ی زستانی  ،2011ل (.)94-79
فەرهاد پیرباڵ (دكتۆر)
• «ئاگاتان لە پاشەڕۆی خۆتان نییە» ،ژ ()18
ی پایزی  ،2009ل (.)180-178
فەرهاد عەونی
• هەر داری بەردار بەردی تێدەگیرێ ،ژ ()13
ی بەهاری  ،2008ناوەوەی بەرگی یەكەم.
• حس���بتكم س���اهرا فنم���ت ،ژ ()14ی هاوینی
 ،2008ناوەوەی بەرگی یەكەم.
• یاسای رۆژنامەگەری لە نێوان دەرچوون و
پیادەكردندا ،ژ ()15ی پایزی  ،2008ناوەوەی
بەرگی یەكەم.
• دەستپێش���خەری ئاكاری رۆژنامەنووس���ی،
ژ ()16ی بەه���اری  ،2009ن���اوەوەی بەرگ���ی
یەكەم.
• ب���ا .چ���ی دیك���ە ئەش���كەوتی «جاس���ەنە»
لەبیرنەك���رێ ،!..ژ ()17ی بەه���اری ،2009
ناوەوەی بەرگی یەكەم.
• ه���ەر بە یاس���ا و بەرەو پیادەكردنی یاس���ا،
ژ ()18ی هاوین���ی  ،2009ن���اوەوەی بەرگ���ی
یەكەم.
• (دیاریی ژمارەی)ی پێش���ووم خوێندەوە ،ژ
()18ی پایزی  ،2009ل (.)174-171
• بەرەو یادی ( )112س���اڵەی رۆژنامەگەریی
ك���وردی /ل���ە (بانگ���ی ح���ەق)ی ئەش���كەوتی
جاس���ەنەوە ب���ۆ (زاری كرمانج���ی)ی رواندز،
ژ ()19ی زس���تانی  ،2010ن���اوەوەی بەرگ���ی
یەكەم.
• ل���ە ی���ادی ( )112س���اڵەی رۆژنامەگەری���ی
كوردی���دا دەڵێی���ن :ب���ا ئەش���كەوتی جاس���ەنە
و ماڵەك���ەی حوس���ێن حوزن���ی بكەین���ە دوو
ش���وێنەواری شایس���تە ،ژ ()20ی بەه���اری
 ،2010ناوەوەی بەرگی یەكەم.
• ت���ا چەن���د كوردس���تان ب���ە ماڵ���ی خۆم���ان
دەزانی���ن؟ ،ژ ()1ی هاوین���ی  ،2010ناوەوەی
بەرگی یەكەم.
• م���ەودای نێ���وان دۆزین���ەوەی رۆژنام���ەی
(كوردستان)ی یەكەم و (د.مارف خەزنەدار)،

ژ ()22ی پای���زی  ،2010ن���اوەوەی بەرگ���ی
یەكەم.
• لە ماڵئاوایی كۆنگرەدا ،ژ ()24-23ی پایزی
 ،2010ناوەوەی بەرگی یەكەم.
فەالت دلگەش
• رۆژنامەی���ا ك���وردی ی���ا پێش���ین ،ژ ()18ی
پایزی  ،2009ل (.)127-117
• رۆژنامەی���ا كوردی یا پێش���ین كوردس���تان
بەش���ێ ( ،)3ژ ()24-23ی زس���تانی  ،2011ل
(.)62-45
قاسم محەمەد مستەفا
• كاك���ی زەنگەن���ەی خام���ە رەنگی���ن و
بەیادهێنانەوەی���ەك ،ژ ()14ی هاوین���ی ،2008
ل (.)111-107
كارزان محەمەد
• چەمك���ە بنەڕەتییەكان���ی ه���ەواڵ نووس���ین،
(وەرگێ���ران ،نووس���ینی :د.نەعی���م بەدیعی) ،ژ
()13ی بەهاری  ،2008ل (.)171-163
• رۆژنامەوان���ی ئەلیكترۆن���ی( ،وەرگێ���ران،
نووس���ینی :د.نەعیم بەدیعی) ،ژ ()15ی پایزی
 ،2008ل (.)144-121
• مافی دانەر لە ئینتەرنێتدا ،ژ ()16ی بەهاری
 ،22009ل (.)17-11
• چەم���ك ،بەه���ا و رەگەزەكان���ی ه���ەواڵ،
(وەرگێ���ران ،نووس���ینی :د.نەعی���م بەدیع���ی،
د.حس���ین قەندی) ،ژ ()17ی هاوینی  ،2009ل
(.)128-117
• ئامادەك���ردن و رێكخس���تی هەڤپەیڤی���ن،
(وەرگێ���ران ،نووس���ینی :د.نەعی���م بەدیع���ی،
حس���ێن قەندی) ،ژ ()19ی زستانی  ،)2010ل
.)100-84
• هون���ەری مانش���ێت ل���ە رۆژنامەوانی���دا،
(وەرگێ���ران ،نووس���نی :د.نەعی���م بەدیع���ی،
د.حس���ێن قەندی) ،ژ ()20ی بەهاری  ،2010ل
(.)142-126
• پێگ���ەی وێن���ە ل���ە ب���واری رۆژنامەوانی���دا،
(وەرگێ���دان ،نووس���ینی :د.نەعی���م بەدیع���ی،
د.حس���ێن قەندی) ،ژ ()21ی هاوینی  ،2010ل
(.)104-93
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كاكە زەنگۆ
• پەیم���ان /دیاربەك���ر ،1900 -ژ ()13ی بەه���اری  ،2008ل
(.)138-131
• وێنەی رۆژنامەنووس���یی مێژوومان بۆ تۆمار دەكا!)14( ،ی
هاوینی  ،2008ل (.)136-127
كەمال سەعدی (دكتۆر)

• چ���ۆن رۆژنام���ە دەبێت���ە دەس���ەاڵتی
جەم���اوەر؟! ،ژ ()2ی پای���زی  ،2010ل
(.)120-119
كەمال فوئاد (دكتۆر)
• «بان���گ ح���ق» یەكەمی���ن رۆژنامەی
شۆڕشی كوردستان ،ژ ()20ی بەهاری
 ،2010ل (.)51-43

كوردێكی یەكڕەنگ
• دیاری���ی ژمارە :هتاو كرد ،ژ ()13ی
بەهاری  ،2008ل (.)24-15
كۆمەڵ���ەی
(كوردس���تان)ی
•
خوێندكاران���ی كورد ل���ە ئەوروپا ،ژ
()14ی هاوین���ی  ،2008ل (-235
.)284
• دیاری���ی ژم���ارە ،ژ ()15ی پایزی
 ،2008ل (.)56-3
• دیاریی ژمارە ،ژ ()16ی بەهاری
 ،2009ل (.)10-3
• دیاریی ژمارە ،ژ ()17ی هاوینی
 ،2009ژ (.)36-3
• دیاری���ی ژمارە ،ژ ()18ی پایزی  ،2009ل

(.)4-3
• دیاریی ژمارە ،ژ ()19ی زستانی  ،2010ل (.)16-3
• دیاریی ژمارە ،ژ ()20ی بەهاری  ،2010ل (.)42-3
• دیاری ژمارە ،ژ ()21ی هاوینی  ،2010ل (.)4-3
• دیاری ژمارە ،ژ ()22ی پایزی  ،2010ل (.)3
• دیاریی ژمارە ،ژ ()24-23ی زستانی  ،2011ل (.)10-3

الوك
• بەركوڵێكی مێژوویی راگەیاندنی عەرەبی لە عیراق (-1869
 ،)2007ژ ()24-23ی زستانی  ،2011ل (.)185-174
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لەتیف حەسەن
• ش���تێك ل���ە رۆژنامەگەریی پێش���مەرگە( ،وەرگێرانی :باوكی
شانوو) ،ژ ()13ی بەهاری  ،2008ل (.)130-123
لێژنەی داكۆكی
• راپۆرتی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان دەربارەی
رەوش���ی رۆژنامەنووس���ی لە  2008/1/1تاوەكو ،2008/6/30
ژ()14ی هاوینی  ،2008ل(.)232-219
• راپۆرت���ی دووەم���ی س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردستان -لێژنەی
داكۆك���ی لە ئ���ازادی رۆژنامەنووس���ی،
ژ()16ی بەه���اری  ،2009ل (-297
.)313
• راپۆت���ی س���ێیەمی س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان /لێژنەی
داكۆكی ل���ە ئازادی رۆژنامەنووس���ی
و ماف���ی رۆژنامە نووس���ان ،ژ()17ی
هاوینی  ،2009ل(.)337-319
• چ���وارەم راپۆرتی لێژنەی داكۆكی
ل���ە ئازادی رۆژنامەنووس���ی و مافی
رۆژنامەنووس���ان ل���ە كوردس���تان
دەربارەی رەوشی رۆژنامەگەری لە
كوردستان ،ژ()19ی زستانی ،2010
ل (.)268-262
• راپۆتی پێنج���ەم لێژنەی داكۆكی
لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی
رۆژنامەنووس���ان لە كوردس���تان
دەرب���ارەی رۆژنامەگ���ەری ل���ە
كوردس���تان ،ژ()21ی هاوین���ی
 ،2010ل (.)269-254
• راپۆرتی شەشەم لیژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی
ومافی رۆژنامەنووس���ان لە كوردس���تان (لە بارەی رەوش���ی
رۆژنامەگەری لە كوردس���تان) ،ژ ()24-23ی زس���تانی ،2011
ل (.)293-289
مارلین عۆدیشۆ
ل���ە یادەوەریی ()28ەمین س���اڵوەگەری دەرچوونی رۆژنامەی
(بەهرا)دا خوول���ی نهێنی دەرچوونی «بهرا الچیاء» ،ژ ()21ی
هاوینی  ،2010ل (.)177-165
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مەجدی الداغر (دكتۆر)
• داڕش���تن و نووس���ینی ناونیشانەكان وەكو
هونەرێك( ،وەرگێرانی :ئیدریس عەبدوڵا) ،ژ
()22ی پایزی  ،2010ل (.)154-152
مەغدید سەپان (دكتۆر)
• ئاف���رەت لە راگەیاندنی كوردیدا ،ژ ()14ی ه
اوینی  ،2008ل (.)23-3
• جۆرەكان���ی رۆژنام���ە و رۆژنامەنووس ،ژ
()15ی پایزی  ،2008ل (.)102-89
• رۆڵی راگەیاندن لە هەڵمەتی هەڵبژاردندا ،ژ
()16ی بەهاری  ،2009ل (.)203-199
• نووس���ینی س���ەردێڕ و دنانی ل���ە رۆنامە و
گۆڤارەكاندا ،ژ ()17ی هاوینی  ،2009ل (-37
.)54
• چاوپێكەوت���ن ل���ە راگەیاندن���دا ،ژ ()19ی
زستانی  ،2010ل (.)38-17
• ئ���ەو شش���تانەی رۆژنامەنووس پێویس���تە
بیانزانێ ،ژ()22ی پایزی  ،2010ل (.)42-35
مەال ئاریان
• تیۆرەكانی راگەیاندن و پرس���ی كەمینەكان،
ژ ()24-23ی زستانی  ،2001ل (.)102-95
مەم بورهان قانع
• تیۆرەكانی رۆژنامەنووس���ی و پەیوەندییان
ب���ە دەس���ەاڵتەوە ،ژ ()18ی پای���زی  ،2009ل
(.)104-97
محەمەد بابۆڵی
• ش���ێوازەكانی دەرهێنانی رۆژنامە لە رووی
یاساییەوە ،ژ ()17ی هاوینی  ،2009ل (-106
.)116
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()14ی هاوینی  ،2008ل(.)88-78
• (بانگ حق) نموونەی رۆژنامەنووسی بەرگری،
ژ ()20ی بەهاری  ،2010ل (.)78-63
محەمەد شافیعی
• فەری���د زەكەری���ا :ئەگ���ەر بتەوێ���ت لە هەر
بوارێكدا سەركەوتنی گەورە بەدەست بهێنی،
دەبێت نزیك���ەی دە ه���ەزار كاتژمێر خەریكی
بیت( ،وەرگێرانی :بارام سوبحی) ،ژ ()24-23
ی زستانی  ،2011ل (.)173-165
محەمەد عەبدوڵاڵ كەالری
• (كڵپە)ی كەركووك ،ژ ()15ی پایزی ،2008
ل (.)169-188
• دواڕۆژ بۆ كامەیانە؟ رۆژنامەی ئەلیكترۆنی،
ی���ان كاغ���ەز؟ ،ژ ()16ی بەه���اری  ،2009ل
(.)183-176
• رۆڵی میدیا لە ژیانی س���ەردەمدا ،ژ ()18ی
پایزی  ،2009ل (.)188-185
• كرمەڵە میدیاییە نێودەوڵەتییە گەورەكان ،ژ
()19ی زستانی  ،2010ل (.)226-223
• دەزگا و ئامرازەكانی جیهانگیرییەتی میدیا،
ل (.)190-179
محەمەد وەسمان
• ئ���ەم هەموو زاراوە بیانییانە چی لێ بكەین،
ژ ()17ی هاوینی  ،2009ل (.)185-182
محەمەد وەلید
• رۆژنامەگەریی ب���ێ بەرامبەر( ،وەرگێڕانی:
خالی���د بەكر ئەیوب) ،ژ ()16ی بەهاری ،2009
ل (.)165-157

محەمەد جەمال
• زمان���ی كوردیی و رۆژنامەوانیی ،ژ ()18ی
پایزی  ،2009ل (.)116-113
• ناونیش���ان لە رۆژنامەدا ،ژ ()19ی زستانی
 ،2010ل (.)192-188

ملكۆ خۆشابە
• گۆڤاری (بخم بی���ت نەهرێن) درێژەپێدەری
كاروان���ی مێژوویانەی رۆژنام���ەی (زهریری
دبه���را) ،ژ ()18ی پای���زی  ،2009ل (-303
.)304

محەمەد دلێر ئەمین میسری (دكتۆر)
• ش���ۆڕش و پەیوەندیی���ەكان و تەكنەلۆژیای
نوێ و كاریگەرییان لەسەر جیهانی سێیەم ،ژ

موغیب یوما
• ئەرك���ە بنەڕەتییەكان���ی رۆژتنامەگ���ەری و
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پێوەندییان ب���ە بابەتە زیندووەكانەوە ،ژ ()18
ی پایزی  ،2009ل (.)278-277
موسەدەق تۆڤی
• كۆڤارا پێش���مەرگە ،ژ ()15ی پایزی ،2008
ل (.)170-161
• كۆڤ���ارا تی���رۆژ 1یەكەمی���ن باوك���راوە ل
س���ێمێلێ هاتیە بەالڤكرن ،ژ ()19ی زس���تانی
 ،2010ل (.)176-167
• پەیڤ���ەكا وەفاداری���ێ د چلینی���ا س���ەیدایێ
نڤیس���كار و رۆژنامەڤ���ان (حافز ق���ازی)دا ،ژ
()20ی بەهاری  ،2010ل (.)178-171
• كوردین���ۆ نەهێل���ن چرای���ێ (ری���ا ت���ەزە) ب
ڤەمریێ���ت ،ژ ()21ی هاین���ی  ،2010ل (-108
.)110
مومتاز حەیدەری
• خوێندنەوەیەكی نوێی «حوزنی موكریانی»
گەورە رۆش���نگەری سەردەمی خۆی ،ژ ()20
ی بەهاری  ،2010ل (.)90-79
میخائیل بنیامین
• سریانی و زمانی رۆژنامەگەری و راگەیاندن،
ژ ()18ی پایزی  ،2009ل (.)271-268
مێهدی مێهرپەروەر
• بنەما ئەخالقی و یاساییەكانی رۆژنامەنووس،
(وەرگێ���ردراو ل���ە ئینگلیزیی���ەوە) ،ژ ()19ی
زستانی  ،2010ل (.)68-61
ناڤەندا نووچەیان
• رۆژنامەی���ان «ریا تەزە» بانگا پش���تگیریێ
دكە ،ژ ()21ی هاینی  ،2010ل (.)111-110
نەجاتی عەبدوڵاڵ (دكتۆر)
• دۆزین���ەوەی دەستنووس���ی ژم���ارە ()1ی
«بانگی حەق» راس���تكردنەوەیەكی مێژوویی،
ژ ()20ی بەهاری  ،2010ل (.)62-52
نەعیم بەدیعی (دكتۆر)
• چەمك���ە بنەڕەتییەكان���ی ه���ەواڵ نووس���ین،
(وەرگێڕان���ی :كارزان محەم���ەد) ،ژ ()13ی

بەهاری  ،2008ل (.)171-163
• رۆژنامەوان���ی ئەلكترۆن���ی( ،وەرگێڕان���ی:
كارزان محەم���ەد) ،ژ()15ی پای���زی ،2008
ل(.)144-121
• چەمك ،بەها و رەگەزەكانی هەواڵ ،د.نەعیم
بەدیعی ،د.حسێن قەندی( ،وەرگێرانی :كارزان
محەم���ەد) ،ژ()17ی هاوین���ی  ،2009ل (-117
.)128
• ئامادەك���ردن و رێكخس���تنی هەڤپەڤی���ن،
د.نەعیم بەدیعی ،د .حسێن قەندی(وەگرێڕانی:
كارزان محەمەد) ژ()19ی زس���تانی  ،2010ل
(.)100-84
• هونەری مانشێت لە رۆژنامەوانیدا ،د.نەعیم
بەدیعی ،حس���ێن قەن���دی (وەرگێڕانی :كارزان
محەم���ەد) ،ژ( )20بەه���اری  ،2010ل (-126
.)142
• پێگەی وێنە لە بواری رۆژنامەوانیدا ،نەعیم
بەدیعی ،د.حس���ێن قەندی(وەرگێڕانی :كارزان
محەم���ەد) ،ژ()21ی هاوین���ی  ،2010ل (-93
.)104
نەوزاد عەلی ئەحمەد
• بیبلۆگرافی���ای رۆژنامەنووس���ی كوردی لە
شاری س���لێمانی (هەڵە و كەموكوڕیییەكانی)،
ژ()13ی بەهاری  ،2008ل(.)105-83
• گۆڤ���اری (راپەڕی���ن)ی هەولێ���ر ،ژ()13ی
هاوینی  ،2008ل (.)37-24
• پاش���بەندی دیاری ژمارە .باوەگڕگڕ ،ژ()16
ی بەهاری  ،2009ل (.)206-205
• (ئاس���ۆ) یەكەمی���ن گۆڤ���اری كۆمەڵ���ەی
خوێندكارانی كوردس���تان لە دەروەی واڵت-
ئەكسا ،ژ()17ی هاوینی  ،2009ل(.)200-191
• گۆڤ���اری رزگاری ،ژ()18ی  ،2009ل
(.)32-5
• ناس���اندن و ئیندێكس���ی گۆڤاری رابوون ،ژ
()19ی زستانی  ،2010ل (.)154-129
• كۆمەڵ���ە ئۆرگان���ی كۆمەڵ���ەی رەنجدەرانی
كوردس���تان خوولی یەكەم ،ژ ()20ی بەهاری
 ،2010ل (.)125-115
• دی���اری ژم���ارەBULLETIN DU :
CENTRE DETUES KURDES
یەكەمین گۆڤاری كوردی لە ئەوروپا ،ژ ()21
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ی هاوینی  ،2010ل (.)6-5
• س���وپاس ب���ۆ «رۆژنامەن���ووس» گلەی���ی
دۆس���تانە ل���ە «رێن���اس» ،ژ ()21ی هاوین���ی
 ،2010ل (.)134-121
• دیاری���ی ژم���ارە :رزگاری ،ژ ()22ی پایزی
 ،2010ل (.)11-4
• دەنگی خوێندكارانی كوردستان ،ژ ()24-23
ی زستانی  ،2011ل (.)4-30
نەوزاد كەلهوڕ
• ستاندەر بۆ س���تاندەركردنەوەی كۆمەڵگای
كوردەواری ،ژ()18ی پایزی  ،2009ل (-199
.)214

هەندرێن شێرزاد
• ل���ە بەڵگەنامەكان���ی رێكخ���راوی فیدراڵ���ی
نێودەوڵەت���ی ب���ۆ رۆژنامەنووس���ان ( )IFJكە
خراوەتە بۆ واری گفتوگۆوە ،ژ ()14ی هاوینی
 ،2008ل (.)176-165
هیمەت كاكەیی
• فەری���د نەزه���ا نەتەوەپ���ەرەوەر و
رۆژنامەنووس���ی بوێر( ،وەرگێران ،نووسینی
یۆن���ان هۆزی���ا) ،ژ ()20ی بەه���اری  ،2010ژ
(.)219-215

نوسەیبە جەمال
• كورتەی���ەك دەرب���ارەی س���ەرهەڵدانی
رۆنامەنووس���ی لە جیهان���دا ،ژ ()18ی پایزی
 �2009ل (.)184-181

هیمدادی حوسێن (دكتۆر)
• هەفتەنام���ەی «كوهس���تان» و پای���ەی ل���ە
رۆژنامەوانی���ی كوردی���دا ،ژ ()22ی پای���زی
 ،2010ل (.)34-12

نیسان ببغازی
• رۆژنامەگەریی نەتەوایەتییمان و رای گشتی،
ژ ()18ی پایزی  ،2009ل (.)276-272

هیوا ساڵح ئەحمەد
• (دوێن���ی و ئەم���ڕۆی رۆژنامەنووس���ی)
بەراوردكردن���ی قەیرانی رۆژنامەنووس���ی و
مافی مرۆڤ( ،وەرگێران ،نووس���ینی :شارلین
پۆتەر ،دایڤ���د فانیا ،ئیریكا رەزووق) ،ژ()14ی
هاوینی  ،2008ل (.)126-115

هەژار حاتەم
• جۆری (ژانر)ی (هەواڵ) و رەنگدانەوەی لە
رۆژنامەی (ژی���ان)دا ،ژ ()15ی پایزی ،2008
ل (.)120-103
• رۆژنام���ە و رۆژنامەوان���ی ،ژ ()2ی پای���زی
 ،2010ل (.)54-45
• راگەیاندنی ئیسالمی لە نێوان تیۆر و واقیعدا،
ژ ()24-23ی زستانی  ،2011ل (.)220-215
هەژار هەورامی
• ئازادی رادەربڕین ،ژ ()21ی هاوینی ،2010
ل (.)92-80
• تیۆرەكان���ی راگەیان���دن و پەیوەندیی���ان بە
ئەخالقی رۆژنامەوانی ،ژ ()22ی پایزی ،2010
ل (.)62-55
هەندرێن ئەسعەد خۆشناو
• مێ���ژووی هون���ەری كاریكاتێ���ر لە ش���اری
هەولێ���ر ،ژ ()14ی هاوین���ی  ،2008ل (-89
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هێرش رەسول
• یاس���ای رۆژنامەگ���ەری لە كوردس���تان لە
نێ���وان ئ���اكار و ئازادی���دا ،ژ()16ی بەه���اری
 ،2009ل (.)108-102
• بۆچی لە ژمارەی پێشووی ((رۆژنامەنووس))
دا بابەتەك���ەم ش���ێوێندرا؟ ،ژ()17ی هاوین���ی
 ،2009ل (.)175-173
هێمن مجید
• چەن���د س���ەرنجێك س���ەبارەت ب���ە تی���ۆری
بایەخبەن���دی ،ژ()18ی پایزی  ،2009ل (-105
.)109
ولیم تیۆدۆر
• گۆڤ���اری (نەج���م بی���ت نەهرێ���ن) ژ()16ی

بیبلیۆگرافیای

بەهاری  ،2009ل (.)188-184
• رۆژنامەگ���ەری ئەلكترۆن���ی و رۆڵ���ی ب���ۆ
راس���تكردنەوەی ب���اری كۆمەڵگای ئاش���وری
سەردەم ،ژ()18پایزی  ،2009ل (.)309-305
یەحیا عومەر ریشاوی
• رۆڵی میدیا لە پێكهێنانی هۆشیاریدا ،ژ()22
ی پایزی  ،2010ل(.)72-63
یوسف شەریف سەعید (پ.ی.د)
• پێكهات���ە زمانیەكان���ی پرۆگرامەكانی رادیۆ
و تەلەفزی���ۆن ،د.ئ���ازاد رەم���ەزان عەل���ی،
پ.ی.د.یوس���ف ش���ەریف س���ەعید ،ژ()17ی
هاوینی  ،2009ل(.)105-95
یۆنان هۆزیا
• مێژووی رۆژنامەوانی س���ریانی بەشێكە لە
مێژووی گەلەكەمان ،ژ()18ی پایزی  ،2009ل
(.)253-247
• فەرید نەزها نەتەوە پەروەر و رۆژنامەنووسی
بوێر( ،وەرگێڕان���ی :هیمەت كاكەیی) ،ژ()20ی
بەهاری  ،2010ل (.)219-215
؟؟؟؟؟
• دۆس���یەی كۆنگ���رەی دووەمی س���ەندیكای
رۆژنامەونووس���انی كوردس���تان ،ژ()13ی
بەهاری  ،2008ل (.)222-177
• س���ایتی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردستان ،ژ()14ی هاوینی  ،2008ل(.)106
• (؟؟؟) ،ژ()14ی هاوین���ی  ،2008ن���اوەوەی
بەرگی دووەم.
• یاس���ایی رۆژنامەگەری���ی ل���ە كوردس���تان،
ژ()16ی بەهاری  ،2009ل (.)149-137
• دادپەروەریی یاسا ،ژ ()18ی پایزی ،2009
ل (.)242
• خازر ،ژ ()18ی پایزی  ،2009ل (.)243
• دەنگ���ێ مە ژی د گەل بانگەوازیا (ریا تەزە)
یە ،ژ ()21ی هاوینی  ،2010ل (.)112
• ل���ە باوكراوەكان���ی س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان ،ژ ()22ی پایزی
 ،2010ل (.)186
• راپۆرتی گش���تی ئەنجوومەنی س���ەندیكا بۆ

كۆنگرەی گشتی سێیەم ،ژ ()24-23ی زستانی
 �2011ل (.)288-256
هەواڵ و چاالكییەكان لە ژمارە  13تا  ،24-23بە
پێی ناوونیشان
ژمارە ( )13بەهاری 2008
 -1كۆنفرانسی لقەكانی سەندیكا ،ل (.)225
 -2كۆنفرانسی لقی موسڵ ،ل (.)226
 -3كۆنفرانسی لقی سلێمانی ،ل (.)228-227
 -4كۆنفرانسی لقی دهۆك ،ل (.)230-229
 -5كۆنفرانس���ی لق���ی كەرك���ووك ،ل (-231
.)232
س���ەندیكای
كاروچاالكییەكان���ی
-6
رۆژنامەنووسانی كوردستان ،ل (.)232
 -7كۆبوون���ەوەی نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان
لەگ���ەڵ ئەندامان���ی لیژن���ەی لقی مووس���ڵ ،ل
(.)233
 -8كۆبوون���ەوەی نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان
لەگ���ەڵ س���كرتێر و ئەندامانی لق���ی دهۆك ،ل
(.)233
 -9نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان پێش���وازی ل���ە
ش���اندێكی رێكخراوی (ئەرێكس)ی ئەمەریكی
كرد ،ل (.)233
 -10نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان پێش���وازی
لە ش���اندێكی رۆژنام���ەی (رۆژنام���ە) كرد ،ل
(.)234
 -11بەش���داریكردنی س���ەندیكا لە هەڵمەتێكی
جیهانی فیدراس���یۆنی نێودەوڵەت���ی ( ،)IFJل
(.)234
 -12نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان پێش���وازی لە
رۆژنامەنووسێكی سویدی دەكات ،ل (.)234
 -13نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان و س���كرتێری
سەندیكا پێشوازییان لە لیژنەی جێبەجێكردنی
كۆمەڵەی رۆژنامەنووسانی وەرزشی كرد ،ل
(.)235
 -14لە پێناو پێكهێنانی كۆدەنگی و پشتیوانی
لە تێڕوانینی سەندیكا ،ل (.)236-235
 -15یەكەمی���ن خول���ی رۆژنامەنووس���ی ب���ۆ
رۆژنامەنووسانی وەرزشی ،ل (.)237-236
 -16كۆمەڵەی رۆژنامەنووس���انی وەرزش���ی
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بیبلیۆگرافیای

كوردستان لە ئێوارە كۆڕێكدا ،ل (.)238
 -17ئەنجوومەنی س���ەندیكا بەشداری ژمارەیەك كۆڕ دەكات،
ل (.)239
 -18س���كرتێری س���ەندیكا بەش���داری ل���ە دوو ك���ۆڕ دەكات
سەبارەت بە (مافی بەدەستخستنی زانیاری ،ل (.)240-239
 -19چاالكییەكانی لقی دهۆكی سەندیكا ،ل(.)240
پرۆتۆكۆلی هاوبەش ،ل(.)241
-2 0
 -21بەیاننامەی ئەنجوومەنی سەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان بە بۆنەی
ی���ادی ( )110س���اڵەی رۆژنامەگەری���ی
كوردییەوە ،ل (.)243-242
ژمارە ( )14هاوینی 2008
 -1بەیاننامەی���ەك ل���ە س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تانەوە ،ل
(.)179
س���ەندیكای
ش���اندی
-2
كوردس���تان
رۆژنامەنووس���انی
و كۆمیت���ەی داكۆك���ی ل���ە ماف���ی
ئەمریك���ی
رۆژنامەنووس���انی
كۆدەبنەوە ،ل (.)180
 -3س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان
هەوڵی تیرۆركردنی سەرنووسەری
گۆڤ���اری خاك ریس���وا و مەحكوم
دەكات ،ل (.)180
 -4س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی
تیرۆركردن���ی
كوردس���تان
(س���روە
رۆژنامەن���ووس
عەبدولوەه���اب) مەحكوم دەكات،

ل (.)181
 -5شاندێكی سەندیكا سەردانی خاتوو (سینەم خانی جەالدەت
بەدرخان) دەكات ،ل (.)181
 -6ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا كۆبوونەوەی چوارەمی ئاس���ایی
خۆی بەست ،ل (.)182
 -7ش���اندێكی مەكتەب���ی پەیوەندیی���ە نیش���تمانییەكانی یەكێتی
نیش���تمانی كوردس���تان س���ەردانی لقی كەركووكی سەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان دەكات ،ل (.)182
 -8لق���ی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان وۆرك
شۆپێك ئەنجام دەدات ،ل (.)183
 -9س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان پێش���وازی ل���ە ش���اندێكی
رۆژنامەنووسانی ئیتاڵی دەكات ،ل (.)184
 -10ش���اندێكی رۆژنامەنووس���انی بەریتان���ی س���ەردانی
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بیبلیۆگرافیای

ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان دەكات،
ل (.)185-184
 -11س���كرتێری سەندیكا سەرپەرشتی كۆبوونەوەی هەردوو
لیژنەی چاودێری و بەرزەفتی كرد ،ل (.)185
 -12س���كرتێری سەندیكا پێش���وازی لە رۆژنامەنووس خاتوو
(جودی���ت نیوریتك) بەرپرس���ی ناوەن���دی راگەیاندنی كوردی
سەربەخۆ دەكات ،ل (.)186
 -13لق���ی س���لێمانی س���ەندیكا س���ەردانی
مەڵبەندی سلێمانی یەكگرتووی ئیسالمی
دەكات ،ل (.)186
 -14كۆبوونەوەی پێنجەمی ئەنجوومەنی
سەندیكا ،ل (.)187
رۆژنامەنووس���انی
نەقیب���ی
-15
كوردستان پێشوازی لە مامۆستا (عەلی
باپیر) ئەمیری كۆمەڵی ئیسالمی دەكات،
ل (.)187
 -16بەیاننامەی���ەك ل���ە ئەنجوومەن���ی
رۆژنامەنووس���انی
س���ەندیكای
كوردستانەوە ،ل (.)189-188
 -17لقی س���لێمانی سەندیكا سەردانی
(محەمەدی حاجی مەحموود) دەكات،
ل (.)189
 -18لە رۆژی رۆژنامەگەریی عیراقدا،
ل (.)190
 -19هەڤااڵنی بەڕێزی ئەنجوومەنی
سەندیكای رۆژنامەنووسانی عیراق،
ل (.)190
 -20جێگ���ری س���ەرۆكی هەرێم���ی
كوردستان پێش���وازی لە شاندێكی
رۆژنامەنووسی كەركووك دەكات ،ل (.)191
 -21كۆنفرانس���ی دامەزراندن���ی لق���ی هەولێ���ری س���ەندیكا ،ل
(.)192-191
 -22كردنەوەی لقی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان،
ل (.)193
 -23كۆبوون���ەوەی شەش���ەمی ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا ،ل
(.)193
 -24راگەیادنراوی یەكەم كۆبوونەوەی فراوانی ئەنجوومەنی
س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردس���تان و هەردوو لیژنەی
چاودێری و بەرزەفت و لقەكانی سەندیكا ،ل (.)196-194
 -25بەسەرپەرشتی نەقیبی رۆژنامەنووسان پلنیۆمی سەندیكا
رۆژنامەنووسانی كوردستان بەڕێوەچوو ،ل (.)197-196
 -26دەزگای ئ���اراس بۆ چ���اپ و باوكردن���ەوە بە هاوكاری
ژمارە  25پاییزی 2011
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بیبلیۆگرافیای

لقی كەركووكی س���ەندیكا پێشانگایەكی كتێب
دەكاتەوە ،ل (.)197
 -27چاالكییەكانی بەرپرس���ی پەیوەندییەكانی
دەرەوەی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردستان ،ل (.)198-197
 -28سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
راپۆرتێك س���ەبارەت رەوشی رۆژنامەنووس
لە كوردستان باودەكاتەوە ،ل (.)199-198
 -29كۆمەڵەی رۆژنامەنووس���انی وەرزش���ی
پێشانگایەكی فۆتۆگرافی دەكاتەوە ،ل (.)199
 -30ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا حەوتەمی���ن
كۆبوون���ەوەی ئاس���ایی خ���ۆی دەبەس���تێت و
داوای هەمواركردن���ی یاس���ای خانەنش���ینی
رۆژنامەنووسان دەكات ،ل (.)206-200
 -31راگەیاندنێ���ك ل���ە س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان دەرب���ارەی
ش���ەهیدكردنی رۆژنامەنووس (س���ۆران مامە
حەمە) ،ل (.)202-201
 -32نەقیبی رۆژنامەنووس���ان سەرپەرش���تی
كارگێ���ری
دەس���تەی
كۆبوون���ەوەی
رۆژنامەنووسانی وەرزشی كرد ،ل (.)202
 -33كونس���وڵی بەریتان���ی ل���ە كوردس���تان
پێش���وازی ل���ە ش���اندی س���ەندیكا دەكات ،ل
(.)203
 -34دیدارێ���ك لەگ���ەڵ ش���اندی یۆنام���ی ،ل
(.)204
 -35رۆژنامەنووس���انی كوردستان بەشداری
خۆپیش���اندانەكەی هەولێر دەك���ەن ،ل (-204
.)206
 -36كۆنفرانس���ی نووس���ینگەی گەرمیان���ی
سەندیكا بەسترا ،ل (.)206-205
 -37رێكخس���تنی خیوەتگایەك���ی دێدەوانی بۆ
رۆژنامەنووسان ،ل (.)206
 -38ل���ە نووس���راوێكی فەرمیدا ،س���ەندیكای
رۆژنامەنووسان جەخت لەسەر پەلەكردن بە
پەس���ەندكردنی یاسای كاری رۆژنامەنووسی
لە كوردستان دەكاتەوە ،ل (.)212-207
رۆژنامەنوونڤیس���ێن
س���ەندیكای
-39
كوردستانێ _لقێ دهۆك ل (.)213
 -40پیشەنگەها خولێك كوردی یا رۆژنامەڤان
ش���ڤان توڤی ل دەڤەرا بەهدین���ان یێن قۆناغا
بەری سەرهلدانێ ،ل (.)214
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 -41بەرنام���ێ لق���ێ ده���ۆك ب���ە هلكەفتنا 22
نیس���انێ ل باخچ���ێ مۆزەخان���ا ده���ۆك ی���ا
فۆلكلۆری ،ل (.)214
 -42پێش���انگەها كاریكاتۆری یا هونەرمەندێ
رۆژنامەڤ���ان جەمی���ل محەم���ەد س���ەبری ،ل
(.)215
 -43روینشتنا گەنگەشەكرنا باری راگەهاندن
و رۆژنامەڤانی دگەل دادگەهی ،ل (.)215
 -44سەرەدانا شاندێ كۆمەال رۆژنامەنڤیسێن
وەرزشی بۆ بارەگایێ لقێ مە ،ل (.)216
 -45لق���ێ م���ە وۆركش���ۆپەكا دوو رۆژی ی���ا
ئامادەكردن���ا بەرنامێ���ن تێلەفزیۆن���ێ گیرا ،ل
(.)217
 -46لق���ێ م���ە وۆركش���ۆپەكا دوو رۆژی���ا
ئامادەكرن���ا بەرنامێن تێلڤزیۆن���ێ ب دوماهی
ئینا ،ل (.)217
 -47ب هلكەفتن���ا ئێك���ی خزیران���ی لق���ێ م���ە
زارۆكێن دەزگاهێ���ن راگەهاندنێن راگەهاندنێ
خەالتكرن ،ل (.)218
 -48ب ئامادەبوونا لقێ مە دەه سالی و 100
ژمارەیی یا گۆڤارا نووبوون هاتە س���اخكرن،
ل (.)218
ژمارە ()15ی پایزی 2008
 -1ل���ە دیدارێك���دا لەگ���ەڵ رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان بەبۆنەی پەس���ەندكردنی یاسای
رۆژنامەگەری سەرۆكی هەرێم پیرۆزبایی لە
رۆژنامەنووسان دەكات ،ل (.)251
 -2لیژن���ەی پش���تیوانی لە رۆژنامەنووس���انی
مێینە پێكهات ،ل (.)252
 -3كۆبوونەوەی هاوبەشی نێوان فیدراسیۆنی
نێودەوڵەت���ی رۆژنامەنووس���ان و ه���ەردوو
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستان و
عیراق ،ل (.)260-253
 -4ه���ەردوو س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان
ل���ە عیراق توندوتی���ژی رەتدەكاتەوە ،پابەندی
خۆی���ان ب���ە هەڵمەتەكانی س���ەالمەتی و مافی
رۆژنامەنووس���ییەوە دووپ���ات دەكەن���ەوە ،ل
(.)262-260
 -5ل دهۆك���ێ رەوش���تێن كارێ رۆژنامەڤانی
پیش���ەی و هژم���ارەكا ئەندامێ���ن س���ەندیكایێ
دهێتە پێشكێشكرن ،ل (.)262

بیبلیۆگرافیای

 -6دیدارێ���ك لەگەڵ س���كرتێرو ئەندامانی لقی
دهۆكی سەندیكا ،ل (.)263
 -7ئەنجوومەنی س���ەندیكا لەگ���ەڵ ئەندامانی
لقی موسڵی سەندیكا كۆدەبێتەوە ،ل (.)263
 -8ئەنجوومەنی سەندیكا بەجیا لەگەڵ هەریەك
ل���ە لقەكان���ی (موس���ڵ ،هەولێ���ر ،كەرك���ووك،
سلێمانی) كۆدەبێتەوە ،ل (.)264-263
 -9لق���ی هەولێ���ر كۆڕێك ب���ۆ رۆژنامەنووس
(فرانسوا گزافا لۆفا) رێك دەخات ،ل (.)264
 -10كۆنفرانس���ی دامەزراندنی نووس���ینگەی
س���ۆرانی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردستان بەڕێوەچوو ،ل (.)266-265
 -11لێدوانێكی رۆژنامەنووسیی ،ل (.)266
 -12بەڕێوەب���ەری س���ەنتەری س���ەالمەتی
پیش���ەیی كۆڕێك بۆ رۆژنامەنووسانی مێیینە
دەبەستێت ،ل (.)267-266
 -13بەباننامەیەك لە ئەنجوومەنی سەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تانەوە ب���ۆ رای
گشتی ،ل (.)267
 -14ل���ە كەرك���ووك كۆنفرانس���ی (ل���ە پێن���او
گەش���ەپێدانی تواناكان���ی الوان���ی میدی���اكار)
بەڕێوەچوو ،ل (.)268
 -15چلەی ماتەمینی رۆژنامەنووسی شەهید
(سۆران مامە حەمە) .بەڕێوەچوو ،ل (.)269
 -16بەمەبەستی پەرەپێدانی توانا پیشەییەكان
لقی موس���ڵی سەندیكا خولێك رێك دەخات ،ل
(.)269
 -17لقی موس���ڵی ئیدانەی تیرۆركردنی تیمی
كەناڵەكان���ی ئاس���مانی (الش���رقیە) دەكات ،ل
(.)269
 -18سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
تیرۆركردنی چوار كارمەندی كەناڵی (الشرقیە)
مەحكوم دەكات ،ل (.)270
 -19ب پیش���تەڤانیا وەزارەت���ا رۆش���نبیری و
وۆركش���ۆپەكا زانس���تیا پەیامنێ���ری مەیدانی
یێ���ن رادیۆیان ل دهۆك���ێ ب دوماهی هات ل
(.)270
 -20لقی سەندیكای رۆژنامەنووسانی عیراقی
لە كەركووك كرایەوە ،ل (.)271
 -21ده���ۆك ،نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان
موازەرەیەك پێشكەش دەكات ،ل (.)271
 -22سەندیكا ئیدانەی كردەوە تیرۆرستییەكەی

دژ بە س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی عیراقی
دەكات ،ل (.)272
 -23نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
نەقیب���ی
ئاراس���تەی
بروس���كەیەك
رۆژنامەنووسانی عیراقی دەكات ،ل (.)272
 -24س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی عیراق���ی
– سوپاسی هەڵوێس���تی نیشتمانی و پیشەیی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
دەكات .ل (.)273
 -25كۆنگرەیەكی رۆژنامەنووس���ی سەبارەت
بە یاسای كاری رۆژنامەنووس لە كوردستان،
ل (.)274-273
( -26نیش���انەی ش���ەرەف)ی ئەخالق���ی
فدراس���یۆنی نێودەوڵەتی رۆژنامەنووسان –
بۆ رۆژنامەنووس���انی عیراقی پیادە دەكرێت،
ل (.)275-274
 -27پرس���ەنامەیەك ل���ە لق���ی س���لێمانییەوە.
بەه���ۆی كۆچی دوایی رۆژنامەنووس (گۆران
عومەر رەشید) ،ل (.)276
 -28لە برۆكسل كۆبوونەوەیەك بۆ نوێنەرانی
سەندیكا و فیدراسیۆنەكانی رۆژنامەنووسان
ب���ە واڵتانی عەرەبیدا س���ازدەكرێت ،ل (-276
)277
 -29راگەیاندنێكی رۆژنامەنووسی ،ل (-277
.)278
 -30بەیاننام���ەی ناڕەزایی دژی تیرۆركردنی
رۆژنامەن���ووس (دی���ار عەباس ئەحم���ەد) ،ل
(.)279-278
 -31سەندیكای رۆژنامەنووسان تیرۆركردنی
رۆژنامەنووس (دیار عەباس ئەحمەد) مەحكوم
دەكات ،ل (.)279
 -32د .بەرهەم ئەحمەد س���اڵح پێش���وازی لە
ش���اندێكی رۆژنامەنووس���ی مێین���ە دەكات ،ل
(.)280-279
 -33س���كرتێرو ئەندامان���ی لق���ی س���لێمانی
سەردانی جێگری سەرۆكی حكومەتی هەرێم
دەكەن ،ل (.)280
 -34س���كرتێری لقی هەولێر بەجیا س���ەردانی
هەریەكە لە الزاریف و بەشی كوردی رادیۆی
مۆسكۆی كرد ،ل (.)281
 -35كۆبوونەوەیەك لەگەرمیاندا ،ل (.)281
 -36سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
ژمارە  25پاییزی 2011

233

بیبلیۆگرافیای

هەوڵ���ی تیرۆركردنی رۆژنامەنووس (ئەحمەد
میرە) مەحكوم دەكات ،ل (.)282-281
 -37س���ەندیكا رۆژنامەنڤیس���ێن كوردستانێ
ده���ۆك و رێكخ���راوا  RTIوۆركش���ۆپەكا
ئامادەكرنا ئافرەتا س���ەركردە گێڕا ،ل (-282
.)283
 -38س���ەنتەری رۆش���نبیری رواندز كۆڕێك
ب���ۆ نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
سازدەكات ،ل (.)283
 -39س���كرتێری پەیوەندییەكان���ی دەرەوەی
سەندیكا لە سیمینارێك دەربارەی راگەیاندنی
عیراقی بەشدار دەبێت ،ل (.)285-284
 -40مێژوونووس���ی ناوداری كورد د .كەمال
مەزهەر س���ەردانی بارەگای سەندیكا دەكات،
ل (.)286
 -41سكرتێری نووس���ینگەی پەیوەندییەكانی
دەرەوەی س���ەندیكا لە پەناگیرییەك لەبەردەم
باڵیۆزخانەی كۆماری عیراقی فیدراڵ بەشدار
دەبێت ،ل (.)287-286
 -42سەندیكا پیرۆزبایی لە رۆژنامەنووسانی
س���ریان و كل���دان و ئاش���ووری دەكات ،ل
(.)287
 -43لێدوانێكی رۆژنامەنووسی ،ل (.)288
 -44خول���ی پەرەپێدان���ی رۆش���نبیری بەكۆتا
هات ،ل (.)289-288
 -45لقی موس���ڵ .خولێك بۆ رۆژنامەنووسان
سازدەكات ،ل (.)289
 -46فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی رۆژنامەنووسان
ئیدان���ەی زیندانیكردنی رۆژنامەنووس���ێك لە
هەرێمی كوردستان دەكات ،ل (.)290-289
 -47سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
زیندانیكردنی رۆژنامەنووس (شوان داوودی)
بەكارێكی ناڕەوا دادەنێت ،ل (.)290
 -48میدیاكاران���ی دهۆك لە ()Work Sohp
ێك بەشدار دەبن ،ل (.)290
 -49لیژن���ەی رۆژنامەنووس���انی وەرزش���ی
پێكهێنرا ،ل (.)291
 -50ئەنجووم���ەن و ل���ق و نووس���ینگەكانی
س���ەندیكا هاری���كاری خۆی���ان ب���ۆ زیندانیانی
رۆژنامەنووس لە جیهاندا دووپات دەكەنەوە.
ل (.)294-292
 -51بەكۆتاهاتنی خولێك دەربارەی راگەیاندن
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و هەڵبژاردن ،ل (.)294
 -52چاالكییەكان���ی س���ەنتەری هەولێ���ر ب���ۆ
سەالمەتی پیشەیی ،ل (.)295-294
 -53خوولی (نووس���ینی دەقی رۆژنامەوانی)
لە هەولێر ،ل (.)296
 -54بەكۆتاهاتنی خوولێكی رۆژنامەنووس���ی
لە كەركووك ،ل (.)296
 -55ل دهۆك���ی .لیژن���ا ئافرەتان یا س���ەندیكا
رۆژنامەڤانێ���ك كوردس���تانێ هاتەڤەك���رن ،ل
(.)297
 -56راگەیاندراوێك لە لیژنەی داكردن لە ئازادی
رۆژنامەنووس���ی و مافی رۆژنامەنووسان لە
كوردستان ،ل (.)298
 -57لیژنەی پش���تیوانی لە رۆژنامەنووس���انی
مێیینە .بەیاننامەیەك دەردەكات ،ل (.)298
 -58لق���ی كەرك���ووك و خوولێك���ی
رۆژنامەنووسی ،ل (.)299
ژمارە ()16ی بەهاری 2009
 -1ئەندامانی لقی موس���ڵ .سەردانی وەزیری
ناوچەكان���ی دەرەوەی هەرێ���م دەك���ەن ،ل
(.)263
 -2س���ەردانێك بۆ كەناڵی ئاسمانی (عەشتار)،
ل(.)263
)Work Sohp( -3ێك لە زاخۆ ،ل (.)264
 -4لقی موسڵ .خولێك بۆ چۆنیەتی نووسینی
راپۆرتە هەواڵ دەكاتەوە ،ل (.)265-264
 -5بەیاننامەی ناڕەزایی لیژنەی پشتیوانیكردنی
رۆژنامەنووسانی مێیینە ،ل (.)266-265
 -6لقی بەغدا دووەمین كۆنفرانسی دەبەستێت،
ل (.)266
 -7لق���ی هەولێ���ر .دوو خوول���ی دەرب���ارەی
(شەفافیەت) رێكخست ،ل (.)267
 -8لقی دهۆك)Work Sohp( .ێك دەربارەی
كارگێ���ری راگەیان���دن رێكدەخ���ات ،ل (-267
.)268
 -9راگەیان���دراوی كۆتای���ی كۆبوون���ەوەی
گشتی دووەمی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردستان ،ل (.)270-268
 -10ئەندامانی لقی سلێمانی سەردانی جێگری
س���ەرۆكی هەرێم���ی كوردس���تان دەك���ەن ،ل
(.)270-270

بیبلیۆگرافیای

 -11خورماڵ .ڤیس���تڤاڵێكی رێزلێنان بۆ یادی
خوالێخۆشبوو شاكر فەتاح ،ل (.)271
 -12روونكردنەوەی���ەك ل���ە ئەنجوومەن���ی
سەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستان ،ل
(.)272
 -13بانگەوازێك لە ئەنجوومەنی س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستانەوە بۆ سەرجەم
رۆژنامە و گۆڤارەكانی كوردستان ،ل (-272
.)274
 -14س���ەردانێك بۆ تەلەفزیۆن���ی عێراقییە ،ل
(.)273
 -15لقی كەرك���ووك كۆبوونەوەیەكی فراوان
لەگەڵ دەزگاكانی راگەیاندن ،ل (.)274
 -16ش���اندێكی كۆمەڵ���ەی رۆش���نبیری ل���ە
كەركووك س���ەردانی بارەگای لقی دەكات ،ل
(.)274
 -17لق���ی موس���ڵی س���ەندیكا .بەش���داری ل���ە
كۆنگ���رەی ئاش���تەوایی نیش���تمانی دەكات ،ل
(.)275
 -18لەن���دەن .س���كرتێری پەیوەندییەكان���ی
دەرەوەی س���ەندیكا ئامادەی كۆبوونەوەیەك
دەبێت ،ل (.)276-275
 -19ش���اندێكی سەندیكا س���ەردانی كۆماری
ئیسالمی ئێران دەكات ،ل (.)276
)Work Sohp( -20ێك لە ئامێدی ،ل (-276
.)277
 -21دەزگای می���ن و نووس���ینگەی س���ۆران
خوولێك���ی رۆژنامەنووس���ان بەڕێوەب���رد ،ل
(.)277
 -22بەیاننامەیەكی ئیدانەكردن ،ل (.)278
 -23خولێك���ی فوتس���اڵ ل���ە كەرك���ووك ،ل
(.)278
 -24كەركووك .پیش���انگایەكی فۆتۆگرافی ،ل
(.)278
 -25نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان پێش���وازی
ل���ە رۆژنامەنووس���ێكی ئوس���تراڵی دەكات ،ل
(.)279
 -26كۆنگ���رەی دووب���ەی .دەستپێش���خەری
رۆژنامەگ���ەری ئەخالق���ی رادەگەیەنێ���ت ،ل
(.)280-279
 -27وەزی���ری هەرێ���م ب���ۆ كاروب���اری
ژن���ان و ئافرەت���ان چ���اوی ك���ەوت بەگروپی

رۆژنامەنووسانی مێینە ،ل ()280
 -28موحازەرەیەك لە عەنكاوە ،ل (.)281
 -29كەركووك .بەبۆنەی رۆژی رۆژنامەگەری
توركمان���ی ڤیس���تڤاڵێكی هون���ەری و ئەدەبی
رێكدەخرێت ،ل (.)282-281
 -30لق���ی كەرك���ووك .رۆژی رۆژنامەگەری
توركمانی پیرۆز دەكات ،ل (.)282
 -31بەبۆنەی یادی ( )98ساڵەی رۆژنامەگەری
توركمانییەوە س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان پیرۆزبایی لە رۆژنامەنووس���انی
توركمان دەكات ،ل (.)283
 -32دهۆك .دانیشتنێك بەمەبەستی پەرەپێدانی
تواناكانی رۆژنامەنووسانی مێینە ،ل (.)283
 -33ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا س���یانزەمین
كۆبوون���ەوەی خ���ۆی دەبەس���تێت ،ل (-283
.)284
 -34وەزیری رۆشنبیری لە كانتۆنی ژنێف لە
سویسرا سەردانی سەندیكا دەكات ،ل (-284
.)285
 -35لق���ی هەولێ���ری س���ەندیكا .ل���ە (Work
)Sohpێكی س���ەندیكاكانی بەریتانی بەش���دار
دەبێت ،ل (.)285
 -36ل���ە ده���ۆك .نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان
خوازیاری ئەوە بوو تواناكانی رۆژنامەنووسان
گەشە بكات ،ل (.)286
 -37نەقیبی رۆژنامەنووس���انی كوردستان و
دیدارێك لەگەڵ 0ستیڤی ئەسكام) و (ریتشارد
پیرس) ،ل (.)287-286
 -38وۆركشۆپێك لە سلێمانی ،ل (.)287
 -39ل���ە كۆی���ە ،لق���ی هەولێ���ری س���ەندیكای
رۆژنامەنووسان لەگەڵ نوێنەرانی كەناڵەكانی
راگەیاندن كۆبۆوە ،ل (.)288
( -40كۆڕێ���ك ب���ۆ د .نازن���از محەم���ەد) ،ل
(.)288
 -41ده���ۆك ،كۆڕێك دەرب���ارەی توندوتیژی
دژی رۆژنامەنووسانی مێینە ،ل (.)289
 -42بەهۆی كارەس���اتەكەی هەڵەبجەوە چەند
خوولەكێك وەستان بەبێ دەنگی ،ل (.)289
 -43خوولێ���ك ب���ۆ پەرەپێدان���ی تواناكان���ی
رۆژنامەنووس���انی مێینە لە س���لێمانی بەكۆتا
هات ،ل (.)291-290
 -44س���كرتێرو ئەندامان���ی لق���ی س���لێمانی
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س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان س���ەردانی پارێزگا
دەكەن ،ل (.)291
 -45نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان س���ەردانی لقی
سلێمانی سەندیكا دەكات ،.ل (.)293
 -46خولێك بۆ ئامادەكرنی موعەلیقی وەرزشی ،ل (.)292
 -47رێزلێن���ان لە ژمارەی���ەك لە رۆژنامەنووس���انی مێینە ،ل
(.)293
 -48شاندێك لە ئاژانسی هەواڵەكانی عیراق سەردانی بارەگای
سەندیكا دەكات ،ل (.)293
س���ەندیكا
ئەنجوومەن���ی
-49
رۆژنامەنووس���انی كوردستان سوپاسی
كۆمپانیای ئاسیاسێل دەكات ،ل (.)294
ژمارە ()17ی هاوینی 2009
 -1بەیاننامەی ئەنجوومەنی س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردستان بەبۆنەی
()22ی نیس���ان رۆژی رۆژنامەگ���ەری
كوردی .ل (.)257-255
 -2چەن���د بروس���كەیەكی پیرۆزبای���ی
بەبۆن���ەی س���اڵیادی رۆژنامەگ���ەری
كوردی ،ل (.)258
 -3مام جەالل :جێ���ی خۆیەتی ئێوەی
رۆژنامەنووس���ان ه���ەوڵ ب���دەن ب���ۆ
گەیاندن���ی پەیام���ە پیرۆزەكەت���ان ،ل
(.)259-258
 -4س���ەرۆكی هەرێمی كوردس���تان
هیوای خواس���ت راگەیاندنی كوردی
خزمەت���ی ئامان���ج و خواس���تە
س���تراتیژییەكانی گەلەكەمان بكات،
ل (.)260
 -5پەیامی جێگری سەرۆكی هەرێم
لە یادی ( )111ساڵەی رۆژنامەنووسی كوردیدا ،ل (.)261
 -6س���ەرۆكی پەرلەمان داوای كرد الیەن���ە پەیوەندیدارەكانی
یاسای رۆژنامەگەری لەبەرچاو بگرن ،ل (.)262
 -7جێگری سەرۆكی حكوومەتی هەرێمی كوردستان سەردانی
بارەگای سەندیكا دەكات ،ل (.)263
 -8لقی موس���ڵ و خولێكی وێنەگرتن���ی تەلەفزیۆنی و مونتاژ،
ل (.)264
 -9ش���اندێكی لق���ی كەرك���ووك س���ەردانی ئەمی���ری كۆمەڵی
ئیسالمی دەكات ،ل (.)264
 )20( -10رۆژنامەن���ووس ل���ە س���ۆران بەش���داری لەخولێكی
رۆژنامەنووسی كرد ،ل (.)265
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بیبلیۆگرافیای

 -11ئەنجوومەنی س���ەندیكا پانزەمین كۆبوونەوەی ئاس���ایی
خۆی دەبەستێت ،ل (.)265
 -12ش���اندەكێ لق���ی كەرك���ووك یێ س���ەندیكایێ س���ەرا لقێ
دهۆكێدا ،ل (.)266
 -13س���ەندیكا .رێز لە خانەوادەی رۆژنامەنووس���انی شەهید
دەگرێت ،ل (.)267-266
 -14س���یمینارێك سەبارەت بەیاسای رۆژنامەگەری ،ل(-267
)268
 -15سیمینارێك بۆ نوێنەرانی سەندیكاكانی
دەرەوەی كوردستان ،ل (.)269-268
 -16لیژن���ەی كەركووك���ی داكۆكیك���ردن
ل���ە رۆژنامەنووس���انی مێیین���ە و كۆڕێكی
فراوان ،ل (.)270
 -17ش���اندەكێ رادیۆیا مەتی���ن لئامیدیێ
سەرا لقێ دهۆكێدا ،ل (.)270
 -18كەركووك .كۆبوونەوەیەكی فراوان
لەگەڵ كەناڵەكانی راگەیاندن ،ل (.)271
 -19بەرنام���ێ زیندیكرنا ( )111س���الیا
رۆژنامەڤانیا كوردی ل دهۆكێ دەس���ت
پێكر ،ل (.)272-271
 -20س���لێمانی .بەبۆن���ەی رۆژی
رۆژنامەگ���ەری كوردی .پێش���وازی و
پیرۆزبایی و بەستنی كۆبوونەوەیەكی
فراوان ،ل (.)275-273
 -21دەزگای رۆشنبیری و راگەیاندنی
زاری كرمانج���ی س���ێیەمین دی���داری
رۆژنامەگەری سازكرد ،ل (.)275
 -22بەبۆن���ەی رۆژی رۆژنامەگەری
ك���وردی لق���ی كەرك���ووك و چەن���د
چاالكییەك ،ل (.)276
 -23دناڤ���ا زندیكرن���ا ( )111س���الیا
رۆژنامەڤانیا كوردی ،ل (.)276
 -24كۆڕبەندێك بۆ ئەدیبی ش���ەهید شێخ مەعروف بەرزنجی
ل (.)277
 -25قارەمانی���ا تەپا پێیا بچووكك���ری یا دەزگایێن راگەهاندنێ
لدهۆكێ دەست پێكر ،ل (.)278
 -26س���ەندیكا رۆژنام���ە نڤیس���ێن كوردس���تانێ و رێكخ���راوا
ئایرێكس خولەكا هلبژارتنان لدهۆكێ قەسر ،ل (.)279-278
 -27ئاك���رێ .نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان .بەش���داری كوڕێ���ك
دەكات ،ل (.)280
 -28سلێمانی .كۆنگرەیەكی رۆژنامەنووسی ،ل (.)280
 -29راو س���ەرنجی سەندیكای رۆژنامەنووسان بۆ كۆنگرەی
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بیبلیۆگرافیای

هەولێر بۆ ئازادی رۆژنامەوانی ،ل (،2006/5/3
ل(.)281
 -30نووس���ینگەی گەرمی���ان و دایەلۆگێك���ی
كراوە ،ل (.)282
 -31راگەیاندراوێك لە ئەنجوومەنی سەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تانەوە ،ل (-282
.)283
 -32ل داوی���ا چاالكیێ���ن زیندیكرن���ا رۆژا
رۆژنامەڤانیا كوردی .پیش���انگەها فۆتۆگرافیا
بنەم���اال بەدرخانیان لدهۆك���ێ هاتە ڤەكرن ،ل
(.)284
 -33ش���اندەكێ میس���ری و بریتان���ی و
ئەنجوومەنی سەندیكای سەرا لقێ دهۆكدا ،ل
(.)284
 -34بهەلكەفتنا ( )111سالیا رۆژا رۆژنامەڤانیا
كوردی س���كرتێری لق���ی دهۆك س���یمنارەك
سەنتەرێ پێشكەفتن یێ رۆشنبیری پێشكێش
كر ،ل (.)285
 -35بەیاننام���ەی ئەنجوومەن���ی س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان بەبۆنەی 5/3
رۆژی جیهان���ی ئ���ازادی رۆژنامەنووس���ی ،ل
(.)286-285
 -36جاڕنامەی هەولێر بۆ ئازادی رۆژنامەوانی
هەولێر ،2009/5/3 ،ل (.)288-286
 -37ئەندام���ێ ئەنجوومەن���ێ س���ەندیكا
رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ سیمینارەك لدۆر
رۆژنامەڤ���ان و رۆژنامەڤانی���ا ئ���ازاد ل زاخۆ
پێشكێش كر ،ل (.)289-288
 -38رێكخ���راوا ئەلند ژم���ارەكا رۆژنامەڤانێن
دەڤەرا شێخان خەالت كرن ،ل (.)289
 -39هەلكەفتن���ا رۆژا جیهانی���ا ئازادی���ا
رۆژنامەڤان���ی .كۆنفرانس���ەكێ ڤەك���ری لدۆر
ئازادی���ا راهاندن���ێ لدهۆك���ێ هاتەگێ���ڕان ،ل
(.)290
 -40لق���ی س���لێمانی دیاری���ی بەس���ەر
رۆژنامەنووسانی وێنەگردا دابەش دەكات ،ل
(.)291
 -41لق���ی موس���ڵ .ناڕەزای���ی دەردەبڕێت ،ل
(.)291
 -42رێكخراوی ئاش���تی خێرخ���وازی رێز لە
نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستان دەگرێت،
ل (.)292
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 -43موحازەرەیەك لە قوش ،ل (.)292
 -44پەیوەن���دی نێ���وان س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان و سەندیكای
رۆژنامەنووسانی عیراقی ،ل (.)293
 -45لە پێناو برەودان بە رۆش���نبیری گشتی.
كۆبوونەوەیەك لە كەركووك ،ل (.)294
 -46ش���اندەكێ لقێ دهۆك سالرۆژا رۆژناما
خەبات لدهۆكێ پیرۆزكر ،ل (.)294
 -47نامەیەك بۆ ( ،)IJFل (.)294
 -48نووس���ینگەی گەرمیان���ی س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان خوولێك���ی
راهێنانی بۆ رۆژنامەنووسانی مێینە كردەوە،
ل (.)295
 -49كەرك���ووك .موحازەرەی���ەك دەربارەی
نەخشەسازی ،ل (.)296-295
 -50لق���ی موس���ڵ دیدارێ���ك لەگ���ەڵ
رۆژنامەنووسان ،ل (.)296
 -51رۆژنامەڤان���ێ دێرین���ی ك���ورد ئەحم���ەد
جزراوی وەغەر كر ،ل (.)297
 -52روونش���تنەكا ڤەكری لدۆر رۆژنامەڤانیا
لدووڤچۆن���ێ لدۆهۆك���ێ هاتەك���رن ،ل (-297
.)298
 -53خووال راگەهاندن و هەلبژارتن ل ئامێدیێ
بداوی هات ،ل (.)298
 -54شاندەكێ لقی هەولێری سەندیكا سەردانی
دەزگای هەرمان دەكات ،ل (.)299
 -55لیژن���ەی رۆژنامەنووس���انی وەرزش���ی
سەردانی سلێمانی دەكات ،ل (.)299
 -56لقی كەركووك .ئیدانەی هەردوو كردەوە
تیرۆس���تییەكەی (كەركووك) و (تازە) دەكات،
ل (.)300
 -57شاندێكی ئەنجوومەن لە ()Work Sohp
ێك بەشدار دەبێت ،ل (.)301
 -58كۆبوونەوەی���ەی فراوان���ی س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردس���تان بەڕێوەچوو،ل
()302
 -59خ���وال راگەهاندن و هەڵبژارتن لش���ێخان
بەدووماهی هات ،ل ()303
 -60كۆڕێك دەربارەی رۆڵی رۆژنامەنووس
لە هەڵبژاردندا ،ل (.)304
 -61پێنجەم روونشتنا راگەهاندن و هەڵبژارتن
ل دهۆكێ هاتە گێڕان ،ل ()305-304

بیبلیۆگرافیای

 -62خول���ەكا تایب���ەت ب���ۆ رۆژنامەنڤیس���ێن
دەستپێكی د هەڵبژارتناندا لدهۆكێ هاتە گێڕان،
ل (.)306-305
 -63دووماه���ی روونش���تنێن راگەهان���دن د
هلبژارتن لدهۆكێ هاتە گێڕان ،ل (.)307-306
 -64رۆڵ���ی میدیا ل���ە هەڵبژاردن���دا مێزگردی
هاوبەش���ی لقی هەولێری سەندیكا و ئۆفیسی
هەولێ���ری كۆمیس���یۆنی ب���ااڵ س���ەربەخۆی
هەڵبژاردنەكان ،ل (.)308-307
 -65كۆڕێكی كراوە .لە سلێمانی ،ل (.)308
 -66بەبەش���داری لقی موسڵ .گۆڤاری (زهرە
نیسان) ئاهەنگ دەگێڕێت ،ل (.)309
 -67دینارت���ە .موحازەرەیەك دەربارەی توانا
رۆنامەگەرییەكان ،ل (.)309
 -68س���ەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانی-
دهۆك .ووركشوپەكا زانستی لدۆر راگەهاندن
و هەڵبژادتنان لزاخ گێڕا ،ل (.)310-306
 -69كۆبوون���ەوەی ئاس���ایی ئەنجومەن���ی
سەندیكا ،ل (.)310
 -70ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا .بەش���داری ل���ە
كۆبوونەوەی كۆمیس���یۆنی ب���ااڵی هەڵبژاردن
دەكات ،ل (.)311
 -71لق���ی ده���ۆك .پێكهێنان���ی لیژنەی���ەك بۆ
بەس���ەركردنەوەی پرۆس���ەی هەڵب���ژاردن ،ل
(.)312-311
 -72س���ەرۆكی بەش���ی دبلۆماس���ی گش���تی
تیمی ئەمریك���ی بۆ ئاوەدانكردنەوەی هەرێمی
كوردستان سەردانی ئەنجوومەنی سەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان دەكات ،ل
(.)313-312
 -73جێگ���ری كونس���ولی گش���تی بریتانیا بۆ
هەرێم���ی كوردس���تان و باك���ووری عێ���راق
س���ەردانی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردستان دەكات ،ل (.)314-313
 -74س���كرتێری پەیوەندییەكان���ی دەرەوەی
س���ەندیكا ،س���ەردانی بارەگای ( )ifjدەكات ،ل
(.)314
 -75شاندی رۆژنامەنووسانی مێینە سەردانی
س���ەرجەم دامودەزگاكانی راگەیاندنی شاری
دهۆك دەكات ،ل (.)314
 -76مستەفا س���اڵح كەریم :دكتۆر عیزەددین
مس���تەفا رەس���ووڵی هاوڕێم نازیشی هەیە و

بازیشی هەیە ،!!..ل (.)318-315
ژمارە ()18ی پایزی 2009
 -1لە بارەگای ئەنجوومەنی سەندیكا دیاریی
س���ەرۆك كۆماری عێراق بەسەر خانەوادەی
ش���ەهیدانی رۆژنامەن���ووس داب���ەش ك���را ،ل
(.)313
 -2ش���اندی لقی كەركووك سەردانی ناحیەی
(تازە) دەكات ،ل (.)314
 -3ش���اندی لق���ی (نەج���ەف)ی س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی عێراق س���ەردانی بارەگای
لقی هەولێری سەندیكا دەكات ،ل (.)314
 -4لیژنەی رۆژنامەنووسانی وەرزشی وۆرك
شۆپێك ،ل (.)315
 -5لق���ی كەرك���ووك و چەن���د س���ەردانێك ،ل
(.)315
 -6س���ەرۆك وەزیران���ی عی���راق و دیدارێ���ك
لەگەڵ رۆژنامەنووسان ،ل (.)316-315
 -7نەقیبی رۆژنامەنووسان و دیدارێك لەگەڵ
رۆژنامەنووسێكی هۆڵەندی ،ل (.)316
س���ەندیكای
ل���ە
بەیاننامەی���ەك
-8
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تانەوە ،ل (-316
.)317
 -9ش���اندێكی ئەنجووم���ەن س���ەردانی لق���ی
سلێمانی دەكات ،ل (.)317
 -10دیدارێك لەگەڵ رۆژنامەنووسانی زاخۆ،
ل (.)317
 -11لق���ی هەولێری س���ەندیكا كۆنفرانس���ێكی
تایبەت بە ئاكاری رۆژنامەنووس���ی سازكرد،
ل (.)318
( -12پاراس���تنی ئازادی���ی و پیش���ەیی
رۆژنامەگەری) یادداشتنامەیەك بۆ رای گشتی
و پەرلەمانی كوردستان ،ل (.)322-319
 -13نووس���ینگەی س���ۆران و گفتوگۆیەك���ی
كراوە ،ل (.)322
 -14سەردانێكی بۆ لقی سلێمانی ،ل (.)323
 -15لە بەغدا .ش���اندی سەندیكا بەشداری لە
چەند وۆرك شۆپ و كۆبوونەوەیەك دەكات،
ل (.)324-323
 -16ئەستەنبۆل .پەیمانگای ئاشتی ئەمەریكی
و كۆنگرەیەك���ی قەدەغەكردن���ی هان���دان ل���ە
رۆژنامەگەریی عێراقدا ،ل (.)326-325
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 -17ش���اندێكی نەرویجی س���ەردانی سەندیكا
دەكات ،ل (.)327
 -18ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا .پێش���وازی ل���ە
س���ەرۆكی بەش���ی دبلۆماس���ی گش���تی تیمی
ئەمری���كا ب���ۆ ئاوەدانكردنەوە ك���رد ،ل (-327
.)328
 -19ش���اندی لیژنەی رۆژنامەنووسانی مێینە
لە سەندیكا س���ەردانی دەزگاكانی راگەیاندنی
شاری هەولێر دەكات ،ل (.)328
 -20شاندێكی س���ەندیكا لە عەمان .بەشداری
كۆنگرەیەكی هەرێمی رۆژنامەنووسان دەكات،
ل ()330-329
 -21بهەلكەفتن���ا رۆژانەبوونا وێ .ش���اندەكێ
لق���ێ ده���ۆك یێ س���ەندیكایێ س���ەرا رۆژناما
ئەڤرۆدا .ل (.)331
 -22ب���ۆ پیرۆزكرن���ا ت���ازە دەركەفتن���ا وێ.
ش���اندەكێ لقێ دهۆك یێ س���ەندیكایێ س���ەرا
رۆژناما وار دا ،ل ()331
 -23بهەلكەفتن���ا ڤەكرنا بارەگای���ێ وانێ نوو.
ش���اندێ لق���ێ دهۆك یێ س���ەندیكایێ س���ەرا
دەزگای���ێ س���پیرێزێ چاپ و وەش���انێ دا ،ل
(.)332-331
 -24دیدارێك���ی رۆژنامەگەری���ی بەبۆن���ەی
تێپەڕبوونی ( )160س���اڵ بەس���ەر دەرچوونی
یەكەم رۆژنامەی سریانی ،ل (.)332
 -25لدهۆك���ێ روونش���تنەكا ڤەك���ری ل���دوور
ناڤزراندنێ هاتە گێڕان ،ل (.)333-332
 -26ش���اندەكێ لقێ دهۆك یێ سەندیكا سەرا
رادیۆی���ا دهۆكدا و پیرۆزباهی ،ل( )17س���الیا
دامەزراندنا وێ كرن ،ل (.)334
 -27لق���ێ س���لێمانی س���ەندیكا دیدارێ���ك
بەناوونیش���انی (سیس���تەمی كارگێ���ڕی
دەزگاكانی راگەیاندن لە هەرێمی كوردستاندا)
سازدەكات ،ل (.)335
 -28لق���ی موس���ڵی س���ەندیكا و فیلم���ی (گرق
النشر) ،ل (.)336
 -29زاخۆ ،لە رێوڕەسمێكی شایستەدا كۆڕێك
ب���ۆ دووەم س���اڵیادی كۆی���ی دوای���ی س���ەاڵح
سەعدولا بەڕێوەچوو ،ل (.)337-336
 -30نووس���ینگەی گەرمیان���ی س���ەندیكا دوو
پێشانگای كتێبی كردەوە ،ل (.)337
 -31ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا پێش���وازی ل���ە
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ش���اندێكی پارتی چەپ���ی س���ویدی دەكات ،ل
()338
 )iwpy( -32مێزگردێ���ك ل���ە بارەی یاس���ای
رۆژنامەنووسی بۆ سەندیكای رۆژنامەنووسان
سازدەكات ،ل (.)339
 -33روونش���تنەكا ڤەكری لدۆر رۆژنامەڤانیا
لدووڤچۆن���ێ لدهۆكێ هات گێ���ڕان ،ل (-339
.)340
 -34لیژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی
و مافی رۆژنامەنووسان ،لێدانی نەبەز گۆران
بەتوندی مەحكوم دەكات ،ل (.)340
 -35ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا پیرۆزبای���ی ل���ە
رۆژنامەنووسانی سریانی دەكات ،ل (.)341
 -36روونش���تنەكا ڤەك���ری د دوو ت���ەوەر بۆ
رۆژنامەڤانێ���ن مێین���ە ل ئامێدیێ هاتنە گێڕان،
ل (.)342-341
 -37بەعش���یقە .موحازەرەی���ەك ل���ە ب���ارەی
پێشەنگانی بیروڕا ،ل (.)342
 -38لیژن���ەی كەركووك���ی پش���تیوانیكردن لە
رۆژنامەنووس���انی مێینە پێش���بڕكێیەك س���از
دەكات ،ل (.)344-343
 -39یەكەم رۆژی ڤیس���تیڤاڵی شاعیری كورد
(س���ابری) و پێشانگایەكی كتێب لە كەركووك
دەستی پێكرد ،ل (.)345-344
ژمارە ()19ی زستانی 2011
 -1ئەنجوومەنی س���ەندیكا خەاڵتی س���ەرۆك
كۆم���ار بەس���ەر خان���ەوادەی ش���ەهیدانی
رۆژنامەنووس دابەش دەكات ،ل (.)237
 -2ل���ە س���لێمانی خەاڵتی بەڕێ���ز (مام جەالل)
س���ەرۆك كۆماری عێراق بەسەر خانەوادەی
رۆژنامەنووس���انی ش���ەهید داب���ەش ك���را ،ل
(.)238-237
 -3لقی مووسڵ یارمەتییەكەی سەرۆك كۆكار
بەسەر خانەوادەی شەهیدانی رۆژنامەنووس
دابەش دەكات ،ل (.)238
 -4خوولێك���ی رۆژنامەوان���ی ل���ە س���ۆران ،ل
(.)239
 -5نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
و كۆبوونەوەی���ەك لەگ���ەڵ لیژن���ەی
رۆژنامەنووسانی وەرزشی ،ل (.)239
 -6كەرك���ووك لە نێ���وان دوێنێ و ئەمڕۆدا لە
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پێشانگایەكی فۆتۆگرافیدا ،ل (.)240-239
 -7لقی مووسڵی سەندیكا و كۆڕێكی ماتەمینی
ب���ۆ رۆژنامەنووس���ی كۆچك���ردوو (جەمی���ل
روفائیل) ،ل (.)240
 -8زنجیرا خولێن پیش���ەیی( ،پارێزگا یاسایی
لبەر رۆناهیا یاس���اكارێ رۆژنامەڤانی هەرێما
كوردستانێ) ،ل (.)241
 -9رێكخراوی (ئاس���ۆی مەدەنیەت) لەبارەی
زمان���ی زب���ر ل���ە رۆژنامەگەری���ی كوردی���دا
كۆنفرانسێك ساز دەكات ،ل (.)242-241
 -10رەشنووسی پرۆژەی بەڵێننامەی شەرەفی
سەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستان ،ل
(.)243-242
 -11چارەس���ەركردنی زمان���ی زب���ر ل���ە
رۆژنامەنووسی كوردستانیدا ،ل (.)245-243
 -12روونكردنەوەی���ەك ل���ە س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تانەوە سەبارەت
بەكۆنگ���رەی راگەیاندن���ی عیراق���ی ،ل (-245
.246
 -13س���ەندیكا هەوڵ���ی تیرۆركردن���ی
رۆژنامەن���ووس حەی���دەر عەب���ادی مەحكوم
دەكات ،ل (.)246
)%15( -14ی كورسیەكانی بەشی راگەیاندنی
ل���ە كۆلی���ژو پەیمانگاكان���دا ب���ۆ س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانە ،ل (.)247-246
 -15خوول���ەكا تایب���ەت ل���دور یاس���ا كارێ
رۆژنامەڤان���ی ب���ۆ رۆژنامەڤانێن دهۆكێ هاتە
سازكرن ،ل (.)248-247
 -16ئێك���ەم خوال پیش���ەیی لدۆر یاس���ا كارێ
رۆژنامەكانی لدهۆكێ هاتەگێڕان ،ل (.)248
 -17ده���ۆك .دوا كۆبوون���ەوە س���ەبارەت
بەیاسای رۆژنامەگەری ،ل (.)249
 -18لق���ی هەولێ���ری س���ەندیكا بەه���اوكاری
رێكخ���راوی ئەندازی���اری ئاش���تی ب���ۆ الوان
خوولێ���ك ب���ۆ راگەیاندن���كاران دەكات���ەوە ،ل
(.)250-249
 -19یاس���ای كاری رۆژنامەڤانی بۆ كادیریی
رادیۆیێن دهۆكێ هاتە شرۆڤەكرن ،ل (.)250
 -20ل���ە رێوڕەس���مێكی گ���ەورەدا ئاس���ۆس
هەردی خەاڵتی جوبران تویتی پێ بەخش���را،
ل (.)252-251
 -21بیست و یەكەمین كۆبوونەوەی سەندیكا،

ل (.)253-252
 -22س���ەندیكا بەه���اوكاری فیدراس���یۆنی
نێودەوڵەتی رۆژنامەنووس���ان ()work sop
ێ���ك ل���ە ب���ارەی دەستپێش���خەری ئ���اكاری
رۆژنامەگەری رێك دەخات ،ل (.)254-253
 -23خول���ەكا پیش���ەیی ل دۆر داپۆش���ینا
راگەهاندن���ا مەیدان���ی لدهۆك���ێ هاتەگێڕان ،ل
(.)255-254
 -24ل دهۆك���ێ ئێكەم كۆنفرانس���ێ وەكهەڤیا
ئەرك و مافان دناڤبەرا رۆژنامەنڤیساندا هاتە
سازكرن ،ل (.)256-255
 -25راس���پاردە بۆ ئەنجامدان���ا هەلبژاردتنەكا
ساخلەم هاتنە خرڤەكرن ،ل (.)257-256
 -26وێنایەكی جوانتری ژنان لە راگەیاندنەكاندا،
ل (.)258-257
 -27راگەیاندنێك لە لیژنەی داكۆكی لە ئازادی
رۆژنامەنووس���ی و ماف���ی رۆژنامەنووس���ان
س���ەبارەت بە رووداوەكەی خانەقینی رۆژی
 ،)2009-12-27ل (.)258
 -28ش���اندێكی پەرلەمانی بەریتانیا سەردانی
بارەگای سەندیكا دەكات ،ل (.)259
 -29چەن���د كۆبوونەەیەك لەگ���ەڵ لیژنەكانی
سەندیكادا ،ل (.)260-259
 -30راگەیاندراوێك لە ئەنجوومەنی سەندیكا
رۆژنامەنووسانی كوردستان ،ل (.)261-260
 -31بەئامادەبوون���ی ( )40كەناڵ���ی راگەیاندن
چ���وارەم راپۆرتی لیژن���ەی داكۆكی لە ئازادی
رۆژنامەن���ووس و ماف���ی رۆژنامەنووس���ان
باوكرایەوە ،ل (.)262
ژمارە ()20ی بەهاری 2010
 -1عەبدول���ا حەس���ەن زادە س���ەردانی لق���ی
كەركووكی سەندیكا دەكات ،ل (.)222
 -2ئەنجوومەنی س���ەندیكا ئیدان���ەی رفاندنی
عیرف���ان داودی رۆژنامەن���ووس دەكات ،ل
(.)222
 -3كۆڕێ���ك بەبۆن���ەی رۆژی رۆژنامەگەریی
سریانی ،ل (.)223
 -4س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
داوای ئازادكردن���ی رۆژنامەنووس���ی ئێران���ی
(ماشائەلا شمش الواءزین) دەكات ،ل (.)223
 -5چاالكییەكان���ی لیژنەی رۆژنامەنووس���انی
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وەرزشی ،ل (.)224
 -6دی���داری جێگری وەزارەتی رۆش���نبیری حكومەتی فیدراڵ
لەگەڵ لقی كەركووكی سەندیكا ،ل (.)225
 -7دیدارەكا ئەنجوومەنی سەندیكا ،ل (.)225
 -8كۆڕێك لە بارەی رۆژنامەگەریی كوردستانی ،ل (.)226
 -9كۆڕێك لە عەنكاوە ،ل (.)226
 -10كۆبوونەوەیەك���ی هاوبەش���ی لق���ی هەولێ���ر و لیژن���ەی
داكۆكیكردن لە رۆژنامەنووسانی مێینە ،ل (.)227
 -11لە لقی دهۆك :پیشانگایەك سەبارەت
بەباوكراوەكان���ی كۆم���اری كوردس���تان
رێك دەخات ،ل (.)227
 -12نووس���ینگەی گەرمیان و خوولێكی
رۆژنامەنووس ،ل (.)228
 -13بەبۆن���ەی ل���ە س���ێدارەدانی عەل���ی
كیمیاییەوە ،رۆژنامەنووس���انی گەرمیان
سەردانی مەزاری ش���ەهیدانیان كرد ،ل
(.)228
 -14سكرتێری س���ەندیكا بەشداری لە
دوو سیمینار دەكات ،ل (.)229
 -15كۆڕێك س���ەبارەت بەتەندروستی
گشتی ،ل (.)230
 -16كۆڕێ���ك ل���ە ب���ارەی رۆڵ���ی
رۆژنامەگەری���ی ل���ە هەڵبژاردن���دا ،ل
(.)230
 -17ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا داوا لە
رۆژنامەنووسانی كوردستان دەكات
لەكات���ی هەڵمەت���ی هەڵبژاردنەكان���دا
پابەندبن بە یاس���او رێنماییەكان ،ل
(.)231
 -18روونكردنەوەی���ەك ل���ە
س���ەندیكای
ئەنجوومەن���ی
رۆژنامەنووسی كوردستانەوە ،ل (.)232-231
 -19دیدارێك لەگەڵ لقی دهۆك ،ل (.)243
 -20لقی كەركووك دوو كۆبوونەوە س���ەبارەت بە هەڵبژاردن
رێك دەخات ،ل (.)233
 -21لقی مووسڵ كۆڕێك رێك دەخات ،ل (.)234
 -22نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان لەگەڵ نووس���ینگەی س���ۆران
كۆبۆوە ،ل (.)234
 -23لق���ی هەولێر كۆڕبەندێكی لێكتێگەیش���تن س���ازدەكات ،ل
(.)235-234
 -24لقی كەركووك و خوولێكی رۆژنامەگەری ،ل (.)235
 -25ل دهۆكێ روونش���تنەكا ل دور هەڵبژارتنان هاتە گێڕان،
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ل (.)236
 -26س���كرتێری س���ەندیكا پێشوازی لە س���ەرۆكی كۆمپانیای
پارسیان كرد ،ل (.)237
 -27بەهاوكاری سەندیكا (تۆڕی شەمس) خوولەك دەكاتەوە،
ل (.)238-237
 -28كۆچی���ی دوایی محەمەد فایق تاڵەبانی رۆژنامەنووس ،ل
(.)238
 -29راگەیاندراوێك لە لیژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووس
و مافی رۆژنامەنووسان ،ل (.)240-238
 -30روونش���تنەكا ڤەكری یا هەڵبژارتنان
بۆ رۆژنامەنڤیس���ین دهۆك���ێ هاتە گێڕان،
ل (.)220
 -31س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردستان نیگەرانی خۆی بۆ حوكمدانی
رۆژنامەنووس���ێكی ك���ورد ل���ە توركی���ا
رادەگەیەنێت ،ل (.)241
 -32لە سۆران دیدارێك لە بارەی ئەركی
میدیا و پرسی هەڵبژاردن بەڕێوەچوو،
ل (.)241
 -33نووس���ینگەی پەیوەندییەكان���ی
دەرەوەی س���ەندیكا رۆژنامەنووسان
بەتوندی ریسوای رەفتاری نووسینگەی
كۆمیس���یۆنی ب���ااڵی س���ەربەخۆی
هەڵبژاردنەكان لە بەریتانیادا دەرحەق
بە رۆژنامەنووسانی كورد دەكات ،ل
(.)242
 -34بەبۆن���ەی ()8ی مارس���ەوە
لیژن���ەی رۆژنامەنووس���انی مێین���ە
لە س���لێمانی خانەی بەس���ااڵچوانی
بەسەردەكاتەوە ،ل (.)243-242
راگەیاندراوێك���ی
-35
رۆژنامەنووسی لە ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردستانەوە ،ل (.)244
 -36روونكردنەوەیەك لە ئەنجوومەنی سەندیكاوە سەبارەت
بە وەرگرتنی رۆژنامەنووسان لە بەشەكانی راگەیاندنی كۆلیژ
و پەیمانگاكانی كوردستان ،ل (.)245
 -37لقی بەغدا كۆڕێكی رۆشنبیری رێك دەخات ،ل ()245
 -38شاندێكی راگەیاندنی یەكێتی ئەوروپا سەردانی سەندیكا
دەكات ،ل (.)246
 -39ئەنجوومەنی س���ەندیكای رۆژنامەنووسان ،پەناگیری بۆ
پشتیوانی لە رۆژنامەنووسان ئەنجام دەدا ،ل (.)246
 -40راگەیاندراوێك لە لیژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووس
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و ماف���ی رۆژنامەنووس���ان ل���ە س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانەوە ،ل (.)247
 -41ئ���ەو پێش���ێلكارییانەی بەرامب���ەر
رۆژنامەنووس���ان ل���ە پرۆس���ەی هەڵبژاردنی
 2010/3/7ئەنجام دراون ،ل (.)252-248
 -42ل���ە رێورەس���مێكدا  189پارچ���ە زەوی
بەس���ەر رۆژنامەنووس���اندا داب���ەش ك���را ،ل
(.)254-252
 -43وەغركرنا سەگڤان عەبدولحەكیم ڤاالهیەكا
مەزن لدوڤ خو هێال ،ل (.)256-255
 -44خوول���ەكا تایب���ەت ل���دور یاس���ا كارێ
رۆژنامەنڤانی ب���ۆ رۆژنامەڤانێن دهۆكێ هاتە
سازكرن ،ل (.)256
 -45س���ەربورا لومون���د دیپلۆماتی���ك كوردی
لدهۆكێ هاتە گەنگەشەكرن ،ل (.)257
 -46لیژن���ەی پش���تیوانی ك���ردن ل���ە
رۆژنامەنووس���انی مێیینە ،هەڵەبجەی شەهید
بەسەر دەكاتەوە ،ل (.)258
 -47لق���ی مووس���ڵ و دوو دی���دار ب���ۆ
تاووتوێكردنی رەشنووسی میساقی شەرەفی
كاری رۆژنامەنووسی ،ل (.)258
 -48ش���اندێكی رۆژنامەنووس���انی فەرەنس���ا
س���ەردانی ب���ارەگای ئەنجوومەنی س���ەندیكا
دەكات ،ل (.)259
 -49لق���ی كەركووك���ی س���ەندیكا ی���ادی
رۆژنامەگەری���ی توركمانی پی���رۆز دەكات ،ل
(.)260
 -50وت���اری ئەنجوومەن���ی س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردستان لە ئاهەنگی 99
س���اڵەی رۆژنامەگەری���ی توركمانی ،ل (-261
.)262
 -51روونكردنەوەی���ەك ل���ە س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستانەوە ،ل (.)262
 -52كۆبوون���ەوەی مانگان���ەی ئەنجوومەن���ی
سەندیكای ،ل (.)263
ژمارە ()21ی هاوینی 2010
 -1پەیام���ی مام ج���ەالل س���ەرۆكی كۆماری
عێراق���ی فی���دراڵ ل���ە ی���ادی ( )112س���اڵەی
رۆژنامەنووسی كوردیدا ،ل (.)182-181
 -2بۆ یادی ( )112س���اڵەی رۆژنامەنووسانی
كوردی س���ەرۆك مەس���عود بارزانی پەیامێك
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ئاراس���تەی رۆژنامەنووسان دەكات ،ل(-183
.)184
 -3سەرۆكی پەرلەمان .رۆژی رۆژنامەگەریی
كوردی پیرۆز دەكات ،ل (.)186-185
 -4س���ەرۆكی حكومەتی هەرێمی كوردستان
بەبۆن���ەی رۆژی رۆژنامەگەری���ی ك���وردی .
پیرۆزبای���ی ل���ە رۆژنامەنووس���ان دەكات ،ل
(.)187
 -5بەبۆن���ەی رۆژی رۆژنامەگەری���ی كوردی
 )IFJ( ..پیرۆزبای���ی ل���ە رۆژنامەنووس���انی
كوردستان دەكات ،ل (.)188
 -6راگەیاندراوی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردستان دەربارەی ڤیستیڤاڵی یادی ()112
س���اڵەی رۆژنامەگەری���ی ك���وردی ،ل (-189
.)190
 -7رێوڕسمەكانی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردس���تان بەبۆن���ەی رۆژی رۆژنامەگەری
كوردی ،ل (.)198-191
 -8دیدارێ���ك لە نێوان ه���ەردوو ئەنجوومەنی
سەندیكای كوردستان و عێراق ،ل (.)199
 -9بەیاننام���ەی هاوب���ەش س���ەبارەت ب���ە
كۆبوونەوەی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
عێ���راق و ئەنجوومەن���ی س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان ،ل (.)200-199
 -10سەندیكا بەشداری كۆنگرەی ()27ە مینی
فیدراس���یۆنی نێودەوڵەت���ی رۆژنامەنووس���ان
 »»IFJكرد ،ل (.)202-200
 -11چاالكیەكان���ی لقی هەولێری س���ەندیكا لە
م���اوەی هەفتەی رۆژنامەگەری���ی كوردیدا ،ل
(.)208-203
 -12لە چاالكییەكانی لقی س���لێمانی سەندیكا،
ل (.)209-208
 -13ب���ۆ زندیكرن���ا هلكەفت���ا ()112س���الیا
رۆژنامەڤانی���ا كوردی  ..ل دهۆكێ بەرنامەكێ
بەرف���رە هێ چاالكیان هاتی���ە دانان ،ل (-209
.)210
 -14پشكا رۆژنامەڤانی ل پەیمانگەها تەكنیكی
یا دهۆكێ هاتە ڤەكرن ،ل (.)211-210
 -15ل ئامێدیێ رۆژنامە «كوردستان» دایك
هاتە زەندكرن ،ل (.)211
 -16ل دەڤ���ەرا ش���ێخان «»40رۆژنامەڤ���ان
هاتنە خەالتكرن ،ل (.)212

بیبلیۆگرافیای

 -17بارەگای���ێ گۆڤارا باوەش ل دهۆكێ هاتە
ڤەكرن ،ل (.)213-212
 -18دوو رۆژنام���ە نڤیس���ێن ئاف���رەت هاتن���ە
خەالتكردن ،ل (.)214-213
 -19پیشەنگەها وێنێن رۆژنامەڤانی ل دهۆكێ
هاتە نیشاندان ،ل (.)214
 -20هەولێ���ر  ..خولێك بۆ رۆژنامەنووس���انی
وەرزشی بەڕێوە چوو ،ل (.)215
 -21چاالكییەكانی لقی كەركووك .كردنەوەی
پێشانگایەكی فۆتۆگراف ،ل (.)216-215
 -22لقی مووس���ڵ .هاوكاری دارایی بەس���ەر
خان���ەوەادەی ش���ەهیدان داب���ەش دەكات ،ل
(.)217
 -23بەبۆن���ەی 112س���اڵەی رۆژنامەگەری���ی
كوردیی���ەوە لێژن���ەی داكۆكیك���ردن ل���ە
رۆژنامەنووسانی مێینە سەردانی شاری رانیە
دەكات ،ل (.)218-217
 -24بۆ یەكەجار یادی رۆژنامەگەریی كوردی
لە قەزای قەرەداغ دەكرێتەوە ،ل (.)219-218
 -25رۆژنام���ە نڤی���س و یاس���ا كارێ
رۆژنامەنڤیس���ێن كوردستانێ ل دهۆكێ هاتنە
شرۆڤە كردن ،ل (.)220-219
 -26خولەك بۆ زانستی كرنا كارێ پەیامنێری
هاتە كرن ،ل (.)220
 -27بەشی كوردی لە زانكۆی بەغدا و بابەتێك
لە بارەی رۆژنامەگەریی كوردی ،ل (.)221
 -28لە بەغدا /ش���اندی س���ەندیكا بەش���داری
ئاهەنگ���ی (رۆژی جیهان���ی ئ���ازادی
رۆژنامەنووسی)دەكات ،ل (.)223-221
 -29س���ەندیكا رۆژی جیهان���ی ب���ۆ ئ���ازادی
رۆژنامەگەریی پیرۆز دەكات ،ل (.)224-223
 -30لق���ی هەولێ���ر و س���مینارێك ،ل (-224
.)225
 -31راگەیاندنێك لە لێژنەی داكۆكی لە ئازادی
رۆژنامەنووس���ی و مافی رۆژنامە نووس���ان
ل���ە س���ەندیكا س���ەبارەت ب���ە ش���ەهیدكردنی
(سەردەشت عوسمان) ،ل (.)225
 -32چەمچەماڵ .كۆرێك بۆ رۆژنامەنووسانی
مێینە ،ل (.)225
 -33لێژنەی رۆژنامەنووس���انی وەرزش���ی و
سەردانێك بۆ ئێران ،ل (.)226
 -34نوێنەری كۆنگرەی سەندیكاكانی بەریتانیا

سەردانی بارەگای سەندیكا دەكات ،ل (-226
.)227
 -35خرڤەبوونەكا رۆژنامەڤانان دا ل دهۆكێ
 .ش���ەهیدكرنا سەردەش���ت عوس���مان هات���ە
شەرمەزاركرن ،ل (.)228-227
 -36رۆژنامەنووسانی سۆران شەهیدكردنی
رۆژنامەنووس سەردەشت عوسمان مەحكوم
دەكەن ،ل (.)228
 -37نووس���ینگەی گەرمی���ان ..تیرۆركردن���ی
رۆژنامە نووس سەردەشت عوسمان مەحكوم
دەكات ،ل (.)229
 -38پەناگییری���ەك ل���ە س���لێمانی ،ل (-229
.)230
 -39رۆژنامەنووسان لەبەردەم لقی هەولێری
س���ەندیكا پەناگیری مەدەنیی���ان ئەنجام دا ،ل
(.)231-230
 -40لق���ی موس���ڵ ئیدان���ەی ش���ەهیدكردنی
رۆژنامەنووس سەردەش���ت عوسمان دەكات،
ل (.)232
 -41كەركووك  .دانیش���تنێك ب���ۆ پەرەپێدانی
كارەكانی لقەكانی سەندیكاكان ،ل (.)232
 -42پێش���ەنگایەكی تایب���ەت ب���ە ئەنف���ال ل���ە
كەركووك ،ل (.)232
 -43كەرك���ووك -لێژن���ەی داكۆك���ی ل���ە
رۆژنامەنووسانی مێینە و خولێك ،ل (.)233
 -44خولێكی رۆژنامەنووسی لە كەركوك ،ل
(.)233
 -45كەركووك – شاندێكی سەندیكا سەردانی
پارێزگار دەكات ،ل (.)234
 -46نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان و ئەندامان���ی
ئەنجوومەن س���ەردانی لقی دهۆكی س���ەندیكا
دەكەن ،ل (.)235-234
 -47نەقیب و ئەندامانی ئەنجوومەنی سەندیكا
بەشداری لە چلەی ماتەمینی شەهید زەردەشت
عوسمان دەكەن ،ل (.)235
 -48ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا س���ەردانی لقی
كەركووك دەكات ،ل (.)236-235
 -49بەبۆن���ەی رۆژی رۆژنامەگەریی عێراقی
ماڵی رۆش���نبیری لە كەركووك ،كۆرێك ساز
دەكات ،ل (.)237-236
 -50راگەیان���راوی بیس���تو پێنجەمی���ن
كۆبوونەوەی ئەنجوومەنی سەندیكا ،ل (-237
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.)238
 -51راگەیاندراوی رۆژنامەنووسی لە سەندیكاوە ،ل (.)239
 -52هەولێر ..كۆبونەوەیەكی لێژنەی رۆژنامەنووسانی مێینە،
ل (.)239
 -53ش���اندێكی س���ەندیكا لە ()Work shopێكی فیدراسیۆنی
نێودەوڵەتی بەشدار دەبێت ،ل (.)240
 -54گردبوونەوەی رۆژنامەنووس���ان لە
لقی دهۆك ،ل (.)240
 -55لێژنەی پەیوەندییەكان و رۆشنبیری
و راگەیان���دن ل���ە پەرلەم���ان لەگ���ەڵ
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا كۆدەبێتەوە ،ل
(.)241
 -56بەرنامەیەك بۆ چۆنییەتی نووسینی
گوتاری رۆژنامەنووسی ،ل (.)241
 -57لقی موسڵ و كۆڕێك ،ل (.)242
نەقیب���ی
دیدارەكان���ی
-58
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ل���ە
سویسرا ،ل (.)245-242
 -59لێژن���ەی پش���تیوانی ل���ە
رۆژنامەنووسانی مێینە .گفتوگۆیەكی
كراوە رێك دەخات ،ل ()246-245
 -60بەرێز مامۆس���تا عەبدولڕەحمان
ئەلراش���د بەرێوبەری گش���تی كەناڵی
ئاسمانی (ئەلعەرەبییە) ،ل (.)246
 -61شاندی پەیامنێرانی بێ سنوور
و س���ەردانی ب���ارەگای س���ەندیكا
دەكات ،ل (.)247
 -62پێش���انگایەكی فۆتۆگراف���ی لە
كەالر ،ل (.)248-247
 -63ل دهۆكێ  ..كۆنفراسێ راگەهاندن و ژینگە و سەركەفتیانە
ب دووماهی هات ،ل (.)250-248
 -64نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان لەگ���ەڵ لێژنەی
بەدواداچوونی وەزارەتی ناوەخۆ كۆبووە ،ل (.)251
 -65س���ەرۆكی بەش���ی دیپلۆماس���ی گش���تی ل���ە تیم���ی
ئاوەدانكردن���ەوەی هەرێم���ی  RRTس���ەردانی ب���ارەگای
ئەنجوومەنی سەندیكا دەكات ،ل (.)252-251
ژمارە ()22ی پایزی 2010
 -1نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستان پیرۆزبایی لەسەرۆك
كۆمار دەكات ،ل (.)189
 -2گەهاندنەك ژ س���ەندیكا رۆژنامە نڤیس���ێن كوردستانێ ،ل
(.)190
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 -3بەیاننام���ەی ناڕەزای���ی لق���ی كەركووك���ی
سەندیكا ،ل (.)191-190
 -4راگەیاندنێك لە ئەنجوومەنی س���ەندیكاوە،
ل (.)192
 -5رۆژنامەنووس���انی كەركووك س���ەردانی
كەمپ���ی گۆب���اری بن���اری قەندیل دەك���ەن ،ل
(.)193-192
پەرلەمانتارێكی ئەڵمانی س���ەردانی سەندیكای
رۆژنامەنووسان دەكات ،ل(.)194-193
 -7ئەنجوومەنی سەندیكا و بنكەی رۆشنبیری
ئاشووری دهۆك كۆبوونەوە ل (.)194
 -8لق���ی كەركووك���ی س���ەندیكا پرس���ە ب���ۆ
چیرۆكن���ووس محێدین زەنگەن���ە دادەنێت ،ل
(.)195
 -9دیوان���ی نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان لەگەڵ
دەستەی كارگێری دهۆك ،ل (.)196
 -10لقی س���لێمانی مێوانداری رۆژنامەنووس
«راغب جابر» دەكات ،ل (.)197-196
-11رێزلێنان لە چەندین رۆژنامەنووس���ێكی
دەرەوەی هەرێم ،ل (.)198-197
-12بەس���ەر پەرش���تی ئەنجوومەنی سەندیكا
ریكخەر (مشق) بۆ رۆژنامەنووسانی راپەرین
هەلبژێردرا ،ل (.)199
 -13بەبۆن���ەی جەژن���ی رەمەزان���ی
پی���رۆزەوە ،ئەنجوومەنی س���ەندیكا هاوكاری
رۆژنامەنووس���انی خانەنش���ین دەكات ،ل
(.)199
 -14بەیاننام���ەی داكۆكیك���ردن ل���ە
رۆژنامەنووسانی كەركووك ،ل (.)200
 -15رەواندز .ماڵی حوسێن حوزنی بە مۆرێكی
كولتووری نۆژەن دەكرێتەوە ،ل (.)201
 -16كۆمپانی���ای پارس���انی ئێران���ی و لێژنەی
رۆژنامەنووس���انی وەرزش���ی خولێ���ك ب���ۆ
رۆژنامەنووس���ان رێ���ك دەخ���ەن ،ل (-202
.)205
چاالكییەكانی سەنتەری سەالمەتی پیشەیی و
ئازادی رۆژنامەگەریی ،ل (.)205-204
 -18لق���ی موس���ڵ ل���ە كۆنفراس���ی (مافەكانی
بەندك���راو و دەستبەس���ەرەكان ل���ە پارێزگای
نەینەوا) بەشدار بوو ،ل (.)206
 -19لق���ی موس���ڵ لە رێورەس���می س���اڵیادی
كۆچكردوو (جەمیل روفایل)بەشدار دەبێت ،ل

(.)207-206
 -20س���مینارێكی كراوە لەس���ەر هۆش���یاری
یاسایی لە لقی كەركووك ،ل (.)207
 -21راگەیاندراوێ���ك ل���ە س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستانەوە ،ل (.)208
 -22راگەیان���دراوی س���ەندیكا ل���ە ب���ارەی
كۆنگرەی گش���تی سێیەمی سەندیكا ،ل (-208
.)209
 -23دانیم���ارك .س���كرتێری پەیوەندییەكان���ی
دەرەوەی س���ەندیكا ل���ە كۆبوونەوەیەك���ی
رۆژنامەگەریی بەشدار دەبێت ،ل (.)209
ب���ۆ
فۆتۆگراف���ی
-24پێش���انگایەكی
رۆژنامەنووس(نەوزاد محەمەد) لە كەركووك،
ل (.)201
-25لە دیدارێكی ئەنجومەنی س���ەندیكا دا ،.ل
(.)211-)210
-26خ���ال پیش���ەڤانی میدای���ێ ل دهۆكێ هاتە
گێران ،ل (.)212-211
-27دهۆك���ێ هلكەفت���ا تیرۆكرن���ا میدی���اكارێ
ئەمریكی دانیال پێرل زیندیا ،ل (.)213-212
-28لێژنەی پش���تیوانی لە رۆژنامەنووس���انی
مێین���ە ل���ە س���لێمانی ل���ە كۆبوونەوەیەكدا ،ل
(.)214-213
-29سلێمانی  .هەفتەی راگەیاندن بەڕێوەچوو،
ل (.)214
-30بەسەرپەرش���تی ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا
س���ەندیكای
خانەقین���ی
نووس���ینگەی
رۆژنامەنووسانی كوردس���تان دەكرێتەوە ،ل
(.)215
-31خ���ۆال میدی���ا كێم���ە نەت���ەوان ل دهۆك���ێ
دەستپێیا كر ،ل (.)216
خوولێ���ك ب���ۆ رۆژنامەنووس���انی س���نووری
شارەزوور و هەڵەبجە دەكرێتەوە ،ل (.)217
ئەنجوومەنی سەندیكا سەردانی لقی كەركووك
دەكات ،ل (.)219-217
-34رێكخ���ەری س���ەندیكا ب���ۆ س���نووری
شارەزوور هەڵبژێردرا ،ل (.)220-219
-35لق���ی كەرك���ووك لەگ���ەڵ دەزگاكان���ی
راگەیاندن كۆدەبێتەوە ،ل (.)220
ش���اندێكی لقی كەركووك ،سەردانی بارەگای
تەلەفزیۆن���ی (ئەلعەراقیی���ە) و باوەگوڕگ���وڕ)
دەكات ،ل (.)220
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-37كۆبوونەوەی ئەنجومەن و لقی كەركووك،
ل (.)221
-38هەولێ���ر ..خوولێك بۆ رۆژنامەنووس���انی
مێینە ،ل (.)222-221
-39كەركووك ..رۆژنامەنووسان بێ بەرامبەر
چارەسەر دەكرێت ،ل (.)222
-40س���ەندیكا پیرۆبایی لە رۆژنامەنووس���انی
سریانی دەكات ،ل (.)223
بانگەوازێ���ك ل���ە ئەنجومەن���ی س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستانەوە بۆ سەرجەم
ئەندامانی كاری سەندیكا ،ل (.)224-223
-42ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا لەگ���ەڵ هەردوو
لێژن���ەی چاودێ���ری و بەرزەف���ت كۆبۆوە ،ل
(.)224
-43بەبۆنەی چەژنی قوربانەوە سەندیكا رێز
لە رۆژنامەنووس���ە خانەنش���ینەكان دەنێت ،ل
(.)225
ژمارە 24-23ی زستانی 2011
 -1ب���ە ئامادەبوون���ی نوێنەران���ی س���ەندیكا،
س���ەرۆكی هەرێمی كوردس���تان پێشوازی لە
ش���اندێكی بااڵی راگەیاندنی كوێتی دەكات ،ل
(.)229
-2لەكۆبونەوەیەكی فراواندا سەرۆكی هەرێمی
كوردس���تان :بەری���ەك چاو س���ەیری هەموو
الیەنەكان دەكەم ،ل (.)231-230
 3رانی���ە ..خوولێك بۆ رۆژنامەنووس���ان ،ل(.)232
-4وۆرك شۆپێك بۆ رۆژنامەنووسانی مێینە
لە كەركووك ،ل (.)233-232
-5لق���ی موس���ڵ  .ئیدان���ەی ش���ەهیدكردنی
رۆژنامەن���ووس (مازن بەغ���دادی) دەكات ،ل
(.)233
 -6موحازەرەیەك بۆ ئەندامانی لقی كەركووكو
موسڵ لە هەولێر ساز دەكرێت ،ل (.)233
 -7گ���ۆران عومەری رۆژنامەنووس ماڵئاویی
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لە شارەكەی كرد ،ل (.)234
 -8كەرك���ووك .خوولێك���ی بەهێزك���ردن ب���ۆ
رۆژنامەنووسان ،ل (.)235-234
 -9پرۆسەی هەڵبژاردنی نوێنەرانی كۆنگرەی
س���ێیەمی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان
بەڕێوەچوو ،ل (.)238-236
 -10كەركووك و دی���داری رۆژنامەنووس و
نووس���ەری ش���ەهید جەبار جەباری لە ئامێز
دەگرێت ،ل (.)241-239
 -11ل���ە هەولێ���ر كۆنگرەی (لەپێن���او ئایندەی
رۆژنامەگەری���ی لە عێراقدا) رێكخرا ،ل (-241
.)248
 -12بەریتانی���ا چنین���ا ه���زران ل���ە دهۆكێ ب
دوماه���ی ه���ات ،ل دهۆك���ێ دەس���تپێكرد ،ل
(.)249
 -13خ���وال میدیا پرێس ل دهۆكێ ب دوماهی
هات ،ل (.)250
 -14كۆڕێ���ك بۆرۆژنامەنووس���انی مێین���ە ،ل
(.)251
 -15س���كرتێری س���ەندیكا بەش���داری ل���ە
كۆنفراسێكی تایبەت بە یاسای رۆژنامەگەریی
دەكات ،ل (.)252-251
 -16راگەیاندراوێكی هاوبەش ،ل (.)252
 -17لق���ی كەرك���ووك .كۆڕێ���ك ل���ە ب���ارەی
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لە بارەی كتێبی (الموسوعة الصحفية الكردية في العراق)
سازدانی:
تامان شاكر یەكێكە لەو قەڵەمانەی كە سااڵنێكە
لە ب���وارە جیاجیاكانی كۆمەڵگەی كوردەواری
و بە تایبەتی بابەت���ە هەنووكەییەكانی بواری
رووناكبی���ری و ژنان ،زۆر بوێرانە داكۆكی لە
مافی مرۆڤ و بواری رۆژنامەگەریی كوردی
دەكات ،ب���ۆ زیات���ر ئاش���نابوون ب���ە پرۆژەی
«ئینس���كلۆپیدیای رۆژنامەگەری���ی كوردی»،
ك���ە لە الیەن (د.فای���ق بەتت���ی) ئامادەكراوە و
(تامان شاكر)یش هاوكاری زۆری كردووە لە
ئامادەكردنی ئەو ئینسكلۆپیدیایە ،بۆیە گۆڤاری
«رۆژنامەن���ووس» بە باش���ی زانی وردكاری
زیاتر س���ەبارەت بەو پرۆژەیە پێش���ەكەش بە
خوێنەرانی گۆڤارەكەمان بكات.
تامان ش���اكر :كتێبەكە ناوی (ئینس���كلۆپیدیای
رۆژنامەگەری���ی ك���وردی -قۆناغەكان���ی و
پێش���كەوتنەكانی) لە هەزار الپەڕە پێكهاتووە،
ئەم كتێبە ب���اس لە مێ���ژووی رۆژنامەگەریی
كوردی لە یەك���ەم رۆژنامەوە ،كە رۆژنامەی
(كوردس���تان)ە ،ت���ا هەم���وو ئ���ەو رۆژنام���ە
و گۆڤارانەش���ی ك���ە ل���ە س���اڵی  2010ب���او
بوونەت���ەوە لەخ���ۆ دەگرێ���ت ،چ رۆژنامە یان
گۆڤارێك لە كوردس���تان ی���ان لە بەغدا یان لە
هەر واڵتێكی دیكەدا دەرچووبێت و بایەخیش
بە ناوەرۆك و ش���ێوازیان دراوە من پێم وایە،
دەكرێت ئەم كارە ناو بنێین شاكار ،كە دكتۆر
(فایەق بهت���ی) خاوەنی بیرۆكەكەیە ،بەاڵم من

هاوكاریم كردووە و ئەو گۆڤار و رۆژنامانەی،
كە كوردی بوون ،من بۆیم وەرگێڕاوەتە سەر
زمانی عەرەبی و هەروەها هاوكاریم كردووە
لە گەڕان بە دوای س���ەرچاوەكاندا ،لە هەولێر
و س���لێمانی و دهۆك و خۆشی لە لەندەن بۆ
كۆمەڵێك س���ەرچاوە گەڕاوە .ئەم كتێبە پێمان
دەڵێ���ت كورد چەند كاری ك���ردووە لە بواری
رۆژنامەگ���ەری ل���ە هەموو س���ەردەمێكدا بەو
رۆژگارەش���ەوە ،كە چۆن تفەنگ بە دەستەوە
بووە ،ئاوا قەڵەم بەدەستیش بووە و دڵنیشام،
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د .فائق بطي

ل���ە راس���تیدا چونك���ە ئ���ەم
كارە ب���ە هاوبەش���ی ل���ە
نێوانمان���دا ك���را ،دەبوای���ە
بنووس���رایە دكت���ۆر فای���ەق
بطی و بە ه���اوكاری تامان
ش���اكر ،بەاڵم دكتۆر فایەق
لە كتێبەكەدا نووس���یویەتی
س���وپاس ب���ۆ تامان ش���اكر
نووسەر و راگەیاندنكار ،كە
هاوكاربوو ل���ە لەدایكبوونی
ئ���ەم كتێب���ە ،هەرچەن���دە
من بۆ ماوەی س���ێ س���اڵ لە
گەڵیدا كارم كردووە
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ك���ە كەوتە بەردەس���تی خوێن���ەران لە
داهاتوودا ل���ە زانك���ۆ و پەیمانگاكاندا
دەخوێنرێت و دەبێتە سەرچاوەیەكی
گرنگ بۆ دنیای رۆژنامەنووسی.
 :كتێبەك���ە تەنی���ا بە زمانی
عەرەبیی���ە ،یان ب���ە كوردیش باوی
دەكەنەوە؟
تام���ان ش���اكر :كتێبەك���ە ب���ە زمانی
عەرەبیی���ە ،بەاڵم ئێس���تا ل���ە الیەن
دەزگای ئاراس���ەوە دەكرێ���ت ب���ە
كوردی و بە كوردی و بە عەرەبیش
چ���اپ دەكرێ���ت ،هەرچەن���دە ل���ە
ئێس���تادا عەرەبییەك���ە ئامادەیە و
دەزگای م���ەدا ل���ە لوبن���ان چاپی
دەكات ،لە كوردستانیش سەرقاڵی
دان���ە كوردییەك���ەن ،هیوادارم ه���اوكات هەردووكیان
باو ببنەوە و بە نیازین بۆ باو كردنەوەی ئاهەنگێكیش ساز
بكەین و دەزگاكانی راگەیاندنیش ئامادە دەبن.
 :ل���ە ئامادەكردن���ی ئ���ەم ئینس���كۆلۆپیدیایەدا ،تۆ و
دكتۆر فایەق بەتی هاوكار و هاوشانن یان تۆ كەسی دووەمی
لە ئامادەكردن و بەرهەمهێنانیدا؟
تام���ان ش���اكر :لە راس���تیدا چونكە ئەم كارە بە هاوبەش���ی لە
نێوانمان���دا كرا ،دەبوایە بنووس���رایە دكتۆر فای���ەق بطی و بە
ه���اوكاری تامان ش���اكر ،ب���ەاڵم دكت���ۆر فایەق ل���ە كتێبەكەدا
نووسیویەتی سوپاس بۆ تامان شاكر نووسەر و راگەیاندنكار،
كە هاوكارب���وو لە لەدایكبوونی ئەم كتێب���ە ،هەرچەندە من بۆ
ماوەی سێ ساڵ لە گەڵیدا كارم كردووە و بە یەكەوە چووین
بۆ هەموو ش���ار و ش���ارۆچكەكانی كوردس���تان و س���ەردانی
كتێبخانەكانمان كردووە و وەرگێڕانەكان من كردوومە ،ئەمانە
هەم���ووی كار بوون و ل���ە كاتی خۆمم كوش���تووە ،جاری وا
هەبووە تا یانزەی شەو سەرقاڵ بووم ،لە راستیدا دەبوایە لە
ناوهێنانەكەدا مافی خۆمم پێ بدرایە ،بەاڵم كە وای نەكردووە
من قسەیەكم نییە.
 :مادام ئەوەندە ماندوو بوویت ،بۆچی رازی بوویت
لە كتێبەكەدا ناوت بەو شێوەیە بهێنرێت؟
تامان ش���اكر :چونكە گرنگ الی من بەرهەمهێنانی كتێبەكەیە،
بەاڵم دەبوایە ئەو خۆی هەست بەوە بكات من كەسی دووەمی
ن���او ئەو كتێبە ب���ووم ،كە وای نەكردووە م���ن گلەیی ناكەم و
گرنگی���ش نییە ،ئەگەر ناوی منیش���ی هەر نەنووس���یایە ،گرنگ
ئەوەیە شتێكی باش بۆ نەوەكانی داهاتوو كراوە و مێژوویەك
س���ەرلەنوێ زیندوو كراوەتەوە و كۆكراوەتەوە س���ەبارەت بە
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رۆژنامەگەری���ی كوردی و پێش���م وایە خەڵكێكی
زۆری���ش دەزانن ،كە م���ن چیم كردووە و چەندە
ماندووبووم بۆ ئەو كتێبە و چوومەتە نووسینگەی
هەم���وو رۆژنامەكان و كتێبخانەكان و ش���ار و
ش���ارۆچكەكان و خەڵكێكی زۆر دەزانن ،كە من
كەسی دووەمی ناو ئەو كتێبەم.
 :ناوونیشانی كتێبەكە (ئینسكلۆپیدیای
رۆژنامەگەریی كوردییە) و كوردستانیش چوار
پارچەی���ە ،ئایا ئێوە كارتان لە س���ەر مێژووی
رۆژنامەگەریی هەر چوار پارچەكە كردووە؟
تام���ان ش���اكر :ئێم���ە كارم���ان تەنیا لە س���ەر
باش���ووری كوردس���تان ك���ردووە ،چونك���ە
دكتۆر فایەق كەسێكی بە تەمەنە و لە رووی
جەس���تییەوە توانای ئ���ەوەی نییە هەر چوار
پارچ���ە بگەڕێ���ت و كاری لە س���ەر بكات و
منیش ئ���ەو ئیمكانیەتەم نیی���ە ،هەر رۆژە و
بچ���م لە واڵتێ���ك بە دوای س���ەرچاوەیەكدا
بگەڕێم.
 :ب���ەاڵم لێ���رەدا لێكنەچ���وون
و جی���اوازی هەیە لە نێ���وان كارەكەتان و ناوونیش���انی
كتێبەكەتان���دا لە ب���ەر ئەوەی ل���ە كتێبەكەدا یەك���ەم ئەزموون
باس���ی رۆژنام���ەی كوردس���تانتان ك���ردووە و كەچ���ی میقداد
بەدرخ���ان خەڵك���ی باكووری كوردس���تانە و لەوێش س���ەدان
ئەزموونی رۆژنامەگەریی دیكە هەیە ،كە ئێوە كارتان لە سەر
نەكردووە؟
تامان ش���اكر :راس���تە كار نەكردن لە س���ەر دەیان ئەزموونی
دیك���ە كەموكورتیی���ە ،ب���ەاڵم رۆژنامەی كوردس���تان بۆ خۆی
س���ەرەتای مێژووی رۆژنامەگەریی كوردییە و ئیمكانیاتیشی
دەوێ بچیت لە رووس���یا و توركی���ا و ئێرە و ئەوێ بگەڕێیت
ب���ە دوای رۆژنامەكان���دا ،یان���ی ت���ۆ دەبێت پارەیەكی باش���ت
ل���ە بەردەس���تدا بێ���ت ب���ۆ س���ەفەركردن و گ���ەڕان ب���ە دوای
س���ەرچاوەكاندا ،هەرچەندە دكت���ۆر فایەق لە لەندەن كۆمەڵێك
س���ەرچاوەی وەرگرتووە ،بەاڵم ئێمە كارمان لە سەر باشوور
ك���رد ،رەنگە كەس���ێكی دیكە بتوانێت كار لە س���ەر پارچەكانی
دیكەی كوردس���تان بكات ،ئەگەر ئیمكانیات هەبوایە دەكرا كار
لە سەر زۆر ئەزموونی دیكە بكەین ،بە تایبەت لە ئەوروپا ،كە
قوتابیانی كورد لە س���ااڵنی پەنجاكان تا هەش���تاكانی سەدەی
راب���ردوو لەو واڵتانە زۆر رۆژنام���ە و گۆڤاریان دەركردووە،
ب���ەاڵم نەك ئ���ەوەی توانای ئ���ەو هەموو س���ەفەرەمان نەبوو،
تەنانەت كاتێك كتێبەكە تەواو بوو ویستمان بیدەین بە الیەنێك
چاپی بكات ،بەاڵم بە داخەوە زۆر كەس تەنانەت ئامادە نەبوو

ب���ەاڵم ك���ە ژی���ان دابی���ن
نەك���رێ و لە پاڵ كاری ئەو
مەوسوعەیە دەوامی وەزارەتم
هەبووە ،ئیش���وكاری دیكەم
هەبووە ،بۆیە هەر ئەوەندە
لە توانامدا بوو لە كورتیدا
بیبڕمەوە و دواجاریش بتوانم
بژیم
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وەاڵمی تەلەفۆنەكانیش���مان بداتەوە ،بەاڵم بۆ
پارچەكان���ی دیك���ە ،دەكرێت كەس���انێك لەوێ
هیمەت بكەن و كارێكی هاوشێوەی ئێمە بكەن
ئەو كات لە جێگەی ئەوەی یەك مەوسوعەمان
هەبێت ،دەبینە خاوەنی چوار مەوسوعە ،بەاڵم
كێن ئەوانەی بیر لەم بابەتە دەكەنەوە و كاری
بۆ دەكەن ئەمە پرسیارەكەیە.
ب���ەاڵم كە ژیان دابین نەك���رێ و لە پاڵ كاری
ئەو مەوس���وعەیە دەوامی وەزارەتم هەبووە،
ئیشوكاری دیكەم هەبووە ،بۆیە هەر ئەوەندە
ل���ە توانام���دا ب���وو ل���ە كورتی���دا بیبڕم���ەوە و
دواجاریش بتوانم بژیم ،چونكە ئەو كارەی تۆ
باسی دەكەیت بەو قەبارە گەورەیە هاوكاری
و بودجەی تایبەتی حكومەتی دەوێ.
 :ب���ا بچین���ە س���ەر ناوەرۆك���ی
كتێبەكەتان ،بزانین لە چەند بەش پێكهاتووە و
چۆن و كارتان لە سەر چی كردووە؟
تامان شاكر :كتێبەكە لە حەوت بەش پێكهاتووە
و هیچ س���ەردەم و الیەنێكی رۆژنامەگەریمان
ل���ە بی���ر نەك���ردووە ،ه���ەر ل���ە س���ەرهەڵدانی
رۆژنامەگ���ەری كوردیی���ەوە ،كە ئەوە بەش���ی
یەكەم���ە ،تا س���اڵ و س���ەردەمەكانی دواتر بە
وردی كاری لە سەر كراوە هەتا ئەگەر شاكر
فەتاح بە دەس���ت رۆژنامەیەكی نووسیبێتەوە
و ب���او كرابێتەوە ،وەرمان گرتووە و كارمان
ل���ە س���ەر ك���ردووە ،كارمان لە س���ەر هەموو
ئ���ەو رۆژنامانە كردووە ،كە لە شۆڕش���ەكانی
ئەیل���وول و گ���واڵن و شۆڕش���ی نوێ���دا باو
بوونەتەوە .رۆژنامەكانی شاخ و شار ئەوانەی
كە حیزبەكان دەریان كردووە و ئەوانەشی لە
سەردەمی سەدام حسیندا هەبوون ،پاشان لە
راپەڕی���ن و دوای راپەڕین و دوای رووخانی
س���ەدام ،هەمووش���ی ب���ە ش���ێوەیەكی زۆر
ئەكادیمی كاری لە سەر كراوە.
 :لە ماوەی سێ ساڵی كاركردنتاندا
س���ەردانی كوێتان ك���ردووە ،ك���ە توانیبێتتان
زۆرترین سەرچاوەی تێدا كۆبكەنەوە؟
تامان ش���اكر :لە راستیدا دەبێ بە سوپاسەوە
بڵێ���م ،ك���ە ل���ە كتێبخانەی گش���تی كۆی���ە و لە
س���لێمانی و خەڵكانێك هەبوون لە هەولێر ،كە
رۆژنام���ە و گۆڤاری���ان لە ئەرش���یفی خۆیاندا
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پاراس���تبوو ،كتێبخان���ەی گش���تی هەولێ���ر ،لە
هەموو ئەو ش���وێنانە بەرپرسی كتێبخانەكان
رێگەیان پێدەداین ئەو دانە دەگمەنانە بهێنینەوە
بۆ ماڵەوە و كاریان لە سەر بكەین ،هەرچەندە
ب���ە هۆی ئ���ەو ماڵوێرانی و ئاوارەیی و ش���ەڕ
و ش���ۆڕانەی بە س���ەر كوردس���تاندا هاتووە،
ژمارەیەكی زۆری سەرچاوەكان فەوتاون هەر
بۆ نموونە ،كاتی خۆی تۆپێك بەر كتێبخانەی
گش���تی كۆیە كەوتبوو بەش���ێكی س���ووتابوو،
لەوانەیە شتی زۆر گرنگی تێدا لە ناو چووبێت
هەرچەندە لە هەندێك كتێبخانەی دیكەدا زۆر
لەو شتانە پارێزراون ،بەاڵم سەرچاوەی لەناو
چ���وو زۆرن ،یان رۆژنام���ە و گۆڤار هەبووە
ناویان هەب���ووە ،ب���ەاڵم ناوەرۆكەكەیان دیار
نییە ،بەاڵم ئێمە سوودێكی زۆرمان لە شتێكی
دیك���ە بینی ،ئەویش ئەوەی���ە كە لە كتێبخانەی
گش���تی هەولێر زۆر كەس هەبوون ئەرشیف
و كتێبخانەكەی���ان بە تەواوی پێشكەش���ی ئەو
كتێبخانەی���ە كردب���وو ،لەوێ���دا س���ەرچاوەی
زۆرم���ان كۆ ك���ردەوە و هیواداریش���م خەڵك
فێرە ئەو كولت���وورە بێت ،كە بتوانێ بە كتێب
و ئەرش���یفی خ���ۆی كتێبخان���ەكان دەوڵەمەند
بكات.
 :وەك دەزانی���ن ل���ە كوردس���تاندا
ژمارەیەكی زۆر رۆژنامە و گۆڤار دەردەچن،
ئایا ئەم زۆرییە نەبووەتە هۆكاری ئەوەی ئێوە
لە كتێبەكەتاندا ناوی ژمارەیەكیان لە بیر بكەن؟
بە گوێ���رەی چ میكانیزمێك رۆژنامەكانتان بە
شیاو دەزانی بۆ تۆمار كردن؟
تام���ان ش���اكر :ئێم���ە هەوڵم���ان داوە و
گەڕاوی���ن و هەرچ���ی رۆژنامەی���ەك كەوتبێتە
بەردەس���تمان تۆمارم���ان ك���ردووە ،ئەگ���ەر
ژمارەی���ەك لەوانەش���مان ل���ە بی���ر كردبێ���ت،
ئەوە لە دەس���ەاڵتی ئێمەدا نەبووە ،بۆ بەش���ی
دووەم���ی پرس���یارەكەش ئێمە گوێم���ان بەوە
ن���ەداوە ،كە ئەم رۆژنامەیە باش���ە یان خراپ،
خوێن���ەری زۆرە ی���ان نییەتی ،ژم���ارەی زۆر
ل���ێ دەرچووە یان نا ،ئێم���ە هەر رۆژنامەیەك
كەوتبێتە بەردەس���تمان ئەگەر یەك ژمارەشی
لێ دەرچووبێ���ت تۆمارمان كردووە ،بەاڵم بۆ
باش���ی یان خراپییەكەی را و س���ەرنجمان لە
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سەر نووس���یوە ،بۆ نموونە رۆژنامە هەبووە
نووس���یومانە ئەم رۆژنامەیە زۆر بە بوێرانە
بابەتەكان���ی باو كردووەت���ەوە ،یان رۆژنامە
هەبووە ب���ە كوردی بووە ،ب���ەاڵم بەرگری لە
دڕندەیی و ستەمی سەدام كردووە ،سەرنجی
لە سەر نووسراوە و سەرنجەكانیش هەمووی
دكتۆر فایەق نووس���یویەتی ،ئەو رۆژنامانەی
ب���ە كوردی بوون ،من دەمك���رد بە عەرەبی و
ئەویش الی خۆیەوە س���ەرنجەكانی لە س���ەر
نووسیوە.
 :زۆرن ئەو رۆژنامانەی كە هەندێك
ل���ە ژمارەكانی دیار نییە ،ئێ���وە بۆ ئەم بابەتە
چیتان كردووە؟
تامان ش���اكر :رۆژنامەی كوردستان پێم وابێ
تەنیا ژمارە نۆزدەی دیار نییە ،بەاڵم بۆ نموونە
رۆژنام���ەی خەب���ات ،كە ل���ە پەنجاكان���ەوە تا
ئێستا دەردەچێت ئێمە نموونە و كۆپی هەموو
ژمارەكانم���ان دانەن���اوە ،هاتووی���ن تەنیا دوو
نموونەمان خس���تۆتە بەر چاو ،بەاڵم باسمان
لەوە كردووە ژمارە سفری* چۆن و لە كوێ
و بە چ ئامانجێك دامەزراوە باسمان كردووە،
بەاڵم خۆ ناكرێت تا ئێستا نزیكەی چوار هەزار
ژم���ارەی لێدەرچ���ووە هەم���ووی وەرگێڕی���ن
و باس���ی بكەی���ن ،رۆژنامەش هەب���ووە كە بە
پەرپوتی دەرچووە و ژمارەكانی بە دروستی
دیار نین ،ئێمە فەرمۆش���مان نەكردووە ،بەاڵم
بە رادەی پێویست كارمان لە سەر كردووە.
 :ل���ەو حەوت قۆناغەی كتێبەكەتاندا
كام قۆناغ���ی زۆر ه���ەژارە ل���ە رووی
كاری رۆژنامەنووس���ی و دەس���تكەوتنی
سەرچاوەوە؟
تامان ش���اكر :ئێم���ە وەك خۆمان ل���ە هەموو
قۆناغەكان���دا حەق���ی خۆیم���ان پێ���داوە و ل���ە
هی���چ قۆناغێكیش���دا ناتوانی���ن بڵی���ن زۆر زۆر
ه���ەژارە ،چونكە ئەگەر لە كتێبخانە و ش���وێنە
تایبەتییەكانیش���دا رۆژنام���ە و گۆڤ���ارەكان
نەپارێزراب���ن ،ئ���ەوا خەڵكانێك هەب���وون ئەو
كارەیان كردووە و لە گەڵ خۆیاندا پاراستوویانە
و ئەوانەم���ان هەمووی دەس���تكەوتووە ،بەاڵم
ل���ە بەش���ێكەوە بۆ بەش���ێكی دیك���ە جیاوازی
هەی���ە ،چونكە لە س���ەردەمانی جەنگی یەكەم

و دووەم���ی جیهانی و دواتری���ش رۆژنامە و
گۆڤاری كوردی زۆر نەبوون و لەو بەشانەدا
س���ەرچاوە و دیكۆمێنت���ی زۆرم���ان دەس���ت
نەكەوتووە و تەنیا چەند رۆژنامە و گۆڤارێكە
و ب���ە پەنجەكانی دەس���ت دەژمێردرێن ،بەاڵم
دەكرێ���ت بڵێین ك���ورد هەمیش���ە هەوڵی داوە
لەو ب���وارەدا چاالك بێ���ت و هەرگیز غیابێكی
زەمەنی تێدا بەدی ناكرێت.
 :قەڵەمی ژن و رێژەی ئەو بابەتانەی
ژن نووسیویەتی لە ناو كتێبەكەتاندا چەندە و
لە چ ئاستێكدایە؟
تامان شاكر :لە قۆناغەكانی سەرەتادا ژن زۆر
ب���ە دەگمەن رۆڵی هەیە لە بواری نووس���یندا،
هەرچەندە ئەم رۆڵە سفر نییە ،بەاڵم ئەگەر لە
سەدا وەریبگری لەوانەیە رێژەكە لە سەدا یەك
كەمتریش بێت ،بەاڵم وەك ئێمە بیس���توومانە
پی���او هەبوون بە ناوی ژن ش���تی نووس���یوە،
هەرچەن���دە ل���ە كتێبەك���ەدا ئاماژەم���ان بەم���ە
نەكردووە ،بەاڵم بە دروس���تی ت���ا حەفتاكانی
سەدەی رابردووش ژن لە ناو رۆژنامەگەریی
كوردی���دا رۆڵێك���ی ئەوتۆی نەب���ووە ،بەاڵم لە
دوای ئ���ەوە و لە هەش���تاكاندا ژن نووس���ینی
هەی���ە و قەڵەم���ی دیارە بە تایب���ەت لە بواری
نووس���ینی كۆمەاڵیەتی و تەندروس���تی و ئەو
ش���تانە ،لە دوای راپەڕین���ەوە دەتوانین بڵێین
دەس���تی ژن ل���ە ناو رۆژنامەگەری���ی كوردیدا
دیارە و جێگە و پێگەی خۆی هەیە.
 :لەو سەردەمەی كە مەستورە شیعر
دەنوس���ێ ئافرەتی نووسەر و رۆژنامەنووس
بوونی���ان ل���ە دەوروب���ەری س���فردایە ،بۆچی
هاوكات ش���یعر نووس���ین بۆ ئافرەت ئاسایی
بووە و نووسین نا ئاسایی؟
تام���ان ش���اكر :من پێ���م وایە ش���ەڕ و ئاژاوە
و بارودۆخ���ی سیاس���ی كوردس���تان و
رەنگ���ە نەبوون���ی رۆژنامەیەكی ك���وردی لەو
س���ەردەمەدا ،كە دەنگ���ی ژن بگەیەنێ یەكێكی
دیكە بووبێ لە هۆكارەكان ،با ئەوەشمان لە یاد
نەچێت ،كە لەو سەردەمانەدا ئەوەندە دەرفەت
ب���ۆ پیاو هەبووە ،بخوێن���ێ و بخوێنێتەوە ئەو
دەرفەت���ە بۆ ژن���ی كورد نەرەخس���اوە ،رەنگە
مەس���توورەش تاكە نموونەیەك بێت ،بەاڵم لە
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كوردس���تاندا و تا ئەم دواییەش ئەو دەرفەتە
نەبووە ،من یەكێكم لەو كەس���انەی تا كۆتایی
هاتنی س���ەردەمی بەعس���یش تەنیا یەك جار
نووس���ینێكم باو كردەوە ،لە بەر ئەوەی لەو
س���ەردەمەدا پێم���ان عەی���ب بوو ل���ە گۆڤاری
هاوكاری یان هاوش���ێوەی ئەو ،نووسین باو
بكەینەوە ،دەترساین لەوەی خەڵك پێمان بڵێن
بەعسین ،هەرچەندە ئەوانەی لەوێ نووسینیان
باو كردۆتەوە هەموویان بەعسی نەبوون ،لە
ناو كورددا كۆمەڵگایەكی پیاوساالری هەبووە
و پێش س���ی ساڵ ژن نەیدەتوانی وەك ئێستا
رۆڵ���ی هەبێت و بێت ب���اس لە مافەكانی خۆی
بكات و كتێبت بخوێندایەتەوە خەڵك ش���ێتیان
دەكردی.
 :ل���ە رووی مێژوویی���ەوە ئێم���ە
ناوێكم���ان هەی���ە ،ك���ە دەڵێ���ن كچ���ی م���ەالی
گ���ەورە یەكەم ك���ەس بوو چ���ووە قوتابخانە،
ئای���ا لە ئینس���كلۆپیدیاكەی ئێوەدا ناوێك هەیە
پێم���ان بڵێ ئەمە یەك���ەم ئافرەتە ،كە بابەتێكی
رۆژنامەنووسی باو كردۆتەوە؟
تامان ش���اكر :نەخێر ئێمە ناوێكی وامان نییە،
ل���ە ب���ەر ئ���ەوەی ئێمە س���ەیری ئ���ەو هەموو
رۆژنام���ە و گۆڤارانەمان ك���ردووە بەردەوام
پیاو نووس���یویەتی و سەرنووسەریشی پیاو
ب���ووە ،بەاڵم هەندێك بابەتی ژن هەبووە و بە
ناوی ژنان نووسراوە ،كە پرسیارمان كردووە
خاوەن���ی بابەتەك���ە دیار نییە و ك���ەس نازانێ
ئەم ناوە كێیە ،راستە وەكو ناو هەبووە بەاڵم
نازانی���ن كێیە و لە كوێ ژیاوە و چۆن ژیاوە،
بەاڵم وەك رۆژگار لە شەس���تەكانی سەدەی
رابردوودا ،كە ئافرەت دەچێتە قوتابخانە و روو
ل���ە خوێندن و خوێندن���ەوە دەكات ،ئیتر قەڵەم
و نووس���ین و ن���اوی ژن دەركەوت���ووە ،پێش
ئەو س���ەردەمەش پیاویش كەم نووسیویەتی
و خەڵك���ی ئێمە بە هەم���وو كایەكانییەوە نامۆ
ب���وون ب���ە نووس���ین و مۆس���یقا و هونەر و
ئەو ش���تانە .ل���ە دوای رێككەوتننامەی یانزەی
ئ���ادار و دەرچوون���ی گۆڤ���ار و رۆژنام���ە و
ئ���ازاد بوونی خەڵكی كوردس���تان تا رادەیەك
گوڕوتینێك���ی ب���ەم بابەت���ە داوە و ژنان زیاتر
چوونەت���ە قوتابخان���ە و بوونەت���ە پس���پۆڕ لە
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ب���واری نووس���یندا و ئاس���تی هۆش���یاری و
خوێندەواریان زیاتر بووە ،ئیتر لەوێوە تێكەڵ
بە دونیای نووس���ین دەبن و نووس���ینیش بۆ
خۆی فیكر و هەڵوێستە.
 :حكوومەت���ی بەع���س زیات���ر ل���ە
چەك كاری لە س���ەر نووس���ەر و شانۆكار و
هونەرمەند دەكرد ،كە تێیدا دەیتوانی باشترین
ئامانج���ی خۆی بپێكێ ،پرس���یارەكە ئەمەیە لە
ناو ئەو ئینسكلۆپیدیایەدا رێژەی ئەو كەسانەی
قەڵەمەكانیان بۆ بەعس بوو زیاتر بوون ،یان
نووسەرە نیشتمانپەروەرەكان؟
تام���ان ش���اكر :ئەوەی م���ن بینیم ب���ە داخەوە
خەڵكێ���ك هەبوون ،كە قەڵەمەكانیان بۆ بەعس
و لە پێناوی ئەواندا بوو بە ش���ان و باڵی ئەم
رژێمەیان���دا هەڵدەدا ،ئەمانە كۆمەڵێك كەس���ی
زۆر ب���وون و لە دوای راپەڕینیش هەمان ئەو
كەس���انە بوون هاتن و جارێكی دیكە س���ەد و
هەش���تا پلە بایاندای���ەوە و من بە ن���او نایڵێم،
ب���ەاڵم ئێس���تا هەیانە لە پۆس���تی زۆر گرنگی
راگەیاندن و رۆژنامەنووس���یدایە ،هەرچەندە
حكوومەتی بەعس هەندێك لەمانەی ئیستغالل
كردبوو ،بەاڵم كەم نەبوون ئەو كەس���انەی بە
دڵ و ب���ە گی���ان لەگەڵ ئەم رژێم���ەدا بوون و
ل���ە پێناویدا هەموو ش���تێكیان دەك���رد ،كاتێك
هەت���ا ئاخر س���ەمون لەگەڵ رژێم���دا دەخوات
و دواتر و لە س���ەردەمی حكوومەتی هەرێمی
كوردستانیش���دا داوای بەش���ە سەمونی خۆی
دەكات ،هیوادارم ئەمە وەكو مانشێتێكی گەورە
بنووسی (ئەو بایەخەی حكوومەتی هەرێم بە
قەڵەمی بەعسیەكانی داوە لە دوای راپەڕینەوە
ئ���ەو بایەخەی ب���ە قەڵەمە ئ���ازادەكان نەداوە،
كە خاوەن هەڵوێس���ت ب���وون و نەچوونە پاڵ
س���ەدام حس���ێن) یانی ئەمە جێگەی ئەوپەڕی
داخ���ە ،ك���ە من ل���ە كات���ی نووس���ینەوەی ئەو
كتێبەدا دەمبینی بە بیس���ت ناو و بە س���ی ناو
بروسكەی پیرۆزباییان بۆ سەدام ناردبوو ،بۆ
سەركەوتنەكانی شەڕی قادسیە و شەڕەكانی
دیك���ە ،هەر بۆیەش رۆژنامەگەریی كوردی بە
هەم���ان عەقڵیەتی س���ەردەمی رژێمەوە كاری
كرد و ئێمەی گەیاندە ئەو بێ س���ەروبەرییەی
ئەمڕۆ.
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 :وەك گوت���ت كەس���انی خ���اوەن
پل���ە ه���ەن ،ك���ە ل���ە دونی���ای نووس���ین و
رۆژنامەنووس���یدا ش���ەریكە بەش���ی هەردوو
سەردەمن ،سڵتان لەوە نەكردۆتەوە ناوی ئەو
كەس���انە لە كتێبەكەتاندا باو بكەنەوە نەوەك
دواتر تووشی كێشە بن؟
تام���ان ش���اكر :نەخێ���ر هەموو ئەو ش���تانەی
پێوس���ت بوون بگوترێ���ن گوتومانە و هەموو
ش���تەكانمان وەك خۆی تۆمار كردووە ،ئێمە
رۆژنامەم���ان دەرنەك���ردووە تا ن���او و دەقی
نووس���ین ب���او بكەین���ەوە ،تەنی���ا مانش���ێتی
نووس���ینەكە و ن���اوی كەس���ەكەمان ب���او
كردۆتەوە و زۆریش���ن ئەو مانش���ێتانەی ،كە
باسوخواسی لەو شێوەیەن و ئێمەش باومان
كردوونەت���ەوە و لە ئێستاش���دا بەش���ێك لەو
كەس���انەی مەودای ئازادی تەس���ك دەكەنەوە
و ل���ە رەه���ا بوون���ی دونی���ای رۆژنامەگەری
دەترس���ن ،م���ن ناڵیم هەمووی���ان ،ئەوانە لەوە
دەترسن الپەڕەكانی مێژوویان لە سایەی ئەم
ئازادی���ەدا هەڵبدرێن���ەوە ،ئێم���ە دوكیۆمێنتمان
داناوە و ناوی كەسمان نەزڕاندووە تا تووشی
كێش���ە بین ،دكتۆر فایەق كەس���ی بە تەمەن و
شێخی رۆژنامەنووسی عێراقییە و بە نسبەت
منیش���ەوە تا ئێ���رەم هێن���اوە ،زۆر بە پاكی و
سەرڕاست ژیاوم و لە ئێستاشدا هیچم نییە تا
بیدۆڕێنم و لەوەش ناترسم ،كە ئەو حەقیقەتانە
باس بكەم و هەركەسێكیش كارێكی كردووە،
دەبێ بەرپرسیارێتی كارەكانی خۆی لە ئەستۆ
بگرێ���ت و ئەمڕۆ من ی���ان تۆ تۆماری نەكەین
ل���ە داهات���وودا یەكێك ه���ەر تۆم���اری دەكات
و مێ���ژوو ل���ە كەس خۆش نابێ���ت ،ئێمە چەند
هەوڵدەین شتەكانمان بشارینەوە ئەوەمان پێ
ناكرێت ،چونكە ئەوە مێژووە و خەڵكیش نابێ
ل���ە مێژووی خۆی بترس���ێت و ئەگەر كارێكی
هەڵ���ەی كردبێت دەبێ بێت و دانی پیا بنێت و
داوای لێبوردن بكات.
 :بۆ دوای راپەڕین و باو بوونەوەی
بە لێش���اوی رۆژنامە و گۆڤار بە ناوی جیا و
مەبەستی جیاواز چیتان كردووە؟
تامان شاكر :لەو س���ەردەمەدا سەرنجی دوو
ش���تم داوە ،ی���ەك :بەش���ێكی زۆر كەم���ی ئەو

رۆژنام���ە و گۆڤاران���ە ب���ە كەڵك دێ���ن ،دوو:
زۆربەیان ل���ە الیەن حیزبەكانەوە پش���تگیری
ك���راوە و دەرچ���ووە و هەروەه���ا زۆربەی���ان
خێزان���ی ب���وون و ل���ە ماڵێك���دا یەكێكی���ان
سەرنووس���ەر و ئ���ەوی دیكەی���ان خ���اوەن
ئیمتیاز و یەكێكی دیكە نووس���ەری گۆش���ە و
ستوونەكانی بووە ،گۆڤار و رۆژنامە هەبووە
ب���ۆ مەبەس���تی ئاب���ووری ب���او كراوەتەوە و
هەر ئەو دەس���تەیە ،ش���تیان تیا نووس���یوە بۆ
ئ���ەوەی هەم���وو بودج���ە و پارەكە ل���ە نێوان
خۆیان���دا دابەش���ی بكەن ،دەبێ ئ���ەوەش بڵێم،
كە قەڵەمی كەس���انێك وەك چۆن لە پێشوودا
ه���ەر خەریك���ی پیاهەڵ���دان ب���ووە ،ئێس���تاش
هەمان خووی هەیە و لەم رۆژگارەش���دا هەر
خەریكی پیاداهەڵدانی ئەم و ئەوە و بە ش���ان
و باڵی بەرپرس���ەكاندا هەڵ���دەدات ،یانی ئەمە
كولتوورێكە لە ناو رۆش���نبیری كوردا هەیە و
بەداخەوە لە كاتێكدا دەبوایە رۆشنبیری كورد
هێزێ���ك بوای���ە كولتووری كۆمەڵ���گا بگۆڕێت،
بەاڵم خۆی هەڵگری كولتوورێكی دواكەتووە،
بۆیە رۆژانە دەیان كێش���ەمان هەیە و هەر بە
چارەس���ەر نەك���راوی ماونەتەوە ،ل���ە هەموو
واڵتێك���دا دەس���تەبژێرێك كۆمەڵ���گا دەگۆڕێ،
ل���ە واڵتی ئێمەدا ئەو دەس���تەبژێرە نییە و ونە
و دەبین���ی ب���ە درێژای���ی ئەو هەم���وو ماوەیە
رۆشنبیری كورد هەوڵی نەداوە خۆی بگۆڕێ،
بۆی���ە نەمانتوانیوە كۆمەڵگا بگۆڕین ،زۆر جار
ئەم رۆش���نبیرانە تەنیا بۆ بە دەستهێنانی پارە
وتارێكی نووس���یوە یان ماستاوی كردووە بۆ
كەس���ێك بە مەبەستی بەدەستهێنانی شتێك و
گەیش���تن ب���ە ئامانجێكی بچووكی كەس���ی ،لە
كاتێك���دا دەبوایە رۆش���نبیر ئەو جۆرە وتارانە
بنووس���ێ ،كە گفتوگۆ لە ناو خەڵكدا دروست
دەكات و ش���تێك بڵێ���ت ،ك���ە كەس���انی دیك���ە
نەیانوتبێ���ت ،بەاڵم لە پاڵ هەموو ئەمانەش���دا
قەڵەم���ی ئازاد و نەترس و رەخنەگر و جددی
هەب���ووە ،هەت���ا قەڵەم هەبووە لە س���ەردەمی
سەدامیش���دا و لە ناو ش���اریش ب���ووە ،بەاڵم
ب���ە ش���ێوەیەك نووس���یویەتی ،ك���ە دژی ئەو
سیس���تەم و رژێم���ە ب���ووە ،دژی ئەنف���ال و
كیمیاب���اران و كوش���تنی گەنجی ك���ورد بووە،
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بەاڵم بە ش���ێوەیەكی گشتی دەڵێین بە داخەوە
زۆرینە بەرژەوەندی خوازبووە.
 :ئ���ەی رۆڵ���ی ئاف���رەت ل���ەم چەند
ساڵەی دواییدا چۆن بووە؟
تامان ش���اكر :وەك نووس���ین و ئامادەییان لە
ناو دونیای رۆژنامەنووسیدا باش بووە ،بەاڵم
زۆر بە كەمی سەرنووس���ەر بوون و زۆر بە
دەگمەن دەس���ت بۆ بابەتە جددییەكان دەبەن،
زۆربەی جار لە س���ەر بابەتی سادە و ساكار
دەنووسن یان بابەتی كۆمەاڵیەتی و ریپۆرتاژ
ئامادە دەكەن ،لەو گۆڤارانەدا دەنووس���ن ،كە
تایبەت���ە ب���ە خۆجوانكردن و جلوب���ەرگ و لە
پاڵ ئەمانەش���دا بێگومان قەڵەمی جددی هەیە،
بەاڵم لە بواری سیاسەت و فەلسەفە و بابەتی
كۆمەاڵیەتی جددیدا قەڵەمی ئافرەت كەمە.
 :ب���ۆ ،لە كاتێكدا پێش���تر گلەیی ژێر
دەستەییتان دەكرد و ئەمڕۆ ئازادن؟
تام���ان ش���اكر :م���ن پێ���م وای���ە ژن���ان ك���ەم
دەخوێنن���ەوە و ئەو شتانەش���ی دەیخوێننەوە
ش���تی س���ادە و س���اكارن و ناش���چنە ن���او
قوواڵی���ی بابەتەكانەوە ،ئێمە هەمووش���مان بە

دەس���ت كۆمەڵێك گیروگرفت���ەوە دەناڵێنین ،با
م���ن نموونەی خۆمت ب���ۆ بێنمەوە ،من بەیانی
زوو دێم���ە دەرەوە ،ئی���ش دەكەم ،دوای ئەوە
دەب���ێ ئیش���ی ماڵ بكەم و بچم���ە بازاڕ و غاز
پ���ڕ بكەمەوە و بۆڕی دەش���كێ دەبێ من بچم
وەس���تا بێنم چاكی بكاتەوە ،رۆژانە كۆمەڵێك
بەرپرس���یارێتیت ل���ە س���ەر ش���انە و رەنگ���ە
دەرفەت���ی ئەوە نەبێت ل���ە هەفتەیەكدا كتێبێك
بخوێنمەوە ،میوان هەیە ،كۆڕ هەیە و سمینار
هەیە ،زۆرێك ل���ە كاتەكانم دەبات ،بەاڵم پیاو
ئیش���ی ماڵەوە ناكات و دەچێتە ماڵەوە هەموو
شتێكی بۆ ئامادەیە ،كەواتە ئەو دەرفەتەی بۆ
پیاو دەڕەخس���ێ بۆ ئافرەت ناڕەخسێ ،پیاوی
ئێمە هەمیشە ماڵەكەی وەك ئوتێل و شتی وا
بە كار دێنێ ،بەاڵم منی ژن دەبێ ئەو ئیش���انە
هەمووی بكەم ،من ئەگەر خۆم ماڵەكەم خاوێن
نەكەم���ەوە ك���ێ ئەو كارەم بۆ ب���كات ئەوەندە
دەوڵەمەندیش نیم بڕۆم كەس���ێك بێنم ئیش���م
ب���ۆ بكات و ئەوەش هۆكارە س���ەرەكییەكەیە،
كە رێگە نادات ژنان وەكو پیاوان بن.

* «خەبات» نەزانراوە ژمارە (سفری)ی هەبووبێت لەو رۆژگارەدا.
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دا

حەسەن ئەلعەلەوی لە

لەنیشتمانێكی بێ راگەیاندن .بۆ راگەیاندنێكی بێ نیشتمان
قاسم محەمەد عەلی
و:

*

دیمانە و چاوپێكەوتن لەگەڵ نووسەر و رۆژنامەنووسیی ناودار (حەسەن ئەلعەلەوی)
رووبەڕووی گەلێ بابەت و هزر و بیرمان دەكات ،لەبەر ئەوەی بەڕێزیان لە بیرەوەریی
ئێراقی���دا خاوەن ئەزموونێكی سیاس���ی دەوڵەمەندە ،ئەزموونەكەش ه���ەر بە تەنیا لەگەڵ
پێوەن���دی بەهێ���زی لەگ���ەڵ دیكتاتۆر س���ەددام حوس���ێن دەس���تی پێنەكردب���وو ،تەنانەت
بەیاخیبوونی���ش ل���ە دژی س���ەددام و راكردنی ب���ۆ دەرەوەی ئێ���راق و پێوەندیكردنی بە
ئۆپۆزسیۆن كۆتایی بەئەزموونەكەی نەهات .لە ئاستی راگەیاندنیشدا ،خاوەن ئەزموونێكی
رۆژنامەگەری���ی گەورەی���ە .بۆ ماوەیەك ،یەكێك بوو لە دیارتری���ن ئیعالمییەكانی دەزگای
راگەیاندن���ی رژێمی پێش���ووی .لە وەزارەت���ی راگەیاندنیش بەڕێوەب���ەری رۆژنامەگەریی
ب���وو .هەروەه���ا سەرنووس���ەری گۆڤاری (ئەلیف ب���ا)ی هەفتانەش .ئ���ەو گۆڤارەی كە لە
گش���ت گۆڤاری ئێراقییەكانی دیكە بەناوبانگتربوو و خوێنەرێكی زۆریش���ی لە دەوری خۆ
كۆكردب���ۆوە .جگە لەمەش ئەزموونێكی راگەیاندنیی دیكەش���ی هەیە بەهۆی كاركردنی لە
رۆژنامەگەری���ی ئۆپۆزس���یۆنی دژ ب���ە رژێمی جارانی ئێراق و رووناكبیرو نووس���ەرێكی
گەورەش���ە و هەردەم هەولێ داوە لەرێی كتێبەكانی و بەردەوامیش���ە لەس���ەر هەوڵەكانی
ل���ە پێن���او دانانی تیۆرێكی نوێ لە مێژووی سیاس���ی و كۆمەاڵیەتی عەرەبی و ئیس���المی
ب���ە پێداچوونەوەو راس���تكردنەوەی چەندین ش���تی ب���ە هەڵە بڕوا پێكراو ل���ەو مێژووەدا.
وێڕای ئەوەی باسمان كرد( ،عەلەوی) ئەندامی پەرلەمانی ئێراقییەو دامەزرێنەری لیستی
ئێراقییەی سپیییە .بەرامبەر ئەو پیاوە خاوەن ئەو هەموو ئەزموونە دەوڵەمەندە ،پەشۆكاوی
و ش���اش ب���وون دایگرتم ،بەتایبەتی كاتێ بۆم دەركەوت س���ازدانی دیمان���ە بەنیوكاتژمێر
س���نووردارە یەكجار كەمە و ئەم���ەش پێچەوانەی ئارەزووەكەم ب���وو ،نیوەی وەختەكەم
ب���ە فیڕۆ چوو ،بەاڵم لە كۆتاییدا ،بە پەس���ندم زانی ئەزموون���ی راگەیاندنیی هەڵبژێرم ،كە
بەڕێزیان شێرەس���وارە لە بوارەكەی���دا .ئەو یەكێك بوو ل���ە دامەزرێنەرەكانی راگەیاندنی
سەر بەرژێمی جاران و پاشان لە دژی وەستاو خەباتی كرد .ئەو هەڵبژاردنەش لەالیەك
تیشك دەخاتە سەر قۆناغێك لە مێژووی راگەیاندنی ئێراقیدا و لەالیەكی دیشكەوە لەگەڵ
رەوت و تایبەتمەندیی گۆڤارەكەمانیش كۆكە.
ژمارە  25پاییزی 2011
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كەسایەتییەكی یاخیبوو

سەن ئەلعەلەوی
حە

رژێ ����������م س ����ەرب ����ەس ����ت ����ی
هاوواڵتیانی ل ��ە سێدارە
دەدا ،داهێنانی دەخنكاند،
س ��ەروەت و سامانی زەوت
دەكرد ،تا ئەو رۆژەی رژێم
كۆتایی پێ هات و كەسیش
نەبوو بەرەڤانی لێ بكات
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 :ئەزموونێك���ی تایبەتمەن���دت
لەگ���ەڵ راگەیاندنی رژێمی ج���اران هەبوو.
لە سەرنووس���ەریی گۆڤ���اری (ئەلیف با)ی
هەفتان���ەو ،تا یاخیبوون���ت دژ بەرژێمەكەو
پێوەندیكردن بە ئۆپۆزس���یۆن ،دەمانەوێت
ش���تێك دەربارەی ئەزموونی راگەیاندنیت
لەم دیمانەیەدا بزانین.
حەس���ەن ئەلعەل���ەوی :راگەیان���دن،
دوو راگەیاندن���ە ،سۆسیالیس���تی و
س���ەرمایەداری ،دیكتاتۆری ی���ان ئازاد،
ئەم���ەش باش���ترین پێناس���ەیە .بۆ چەند
ساڵێك كارم لەگەڵ راگەیاندنی شموولی
ك���رد ،بەاڵم ئەو راگەیاندنە ،نەیتوانی لە
بەرگ و چوارچێوەی خۆی بم تاوێنێتەوە
بەشێك نەبووم لە راگەیاندنی شموولی،
بەڵك���و هەمیش���ە بەش���ێك ب���ووم ل���ە
راگەیاندنی ئێراقی ،چونكە كەسایەتیی
راگەیاندیم و رۆشنبیریم ملكەچ بوونی
رەت دەكردووە .هەتا(س���ەددام حوسێن) جارێكیان پێی گوتم:
(تۆكەس���ایەتیێكی زۆرانبازی���ی ئەمەش لە گۆڤ���اری (ئەلف با)
دا نووس���راوە ،بەڵێ كەس���ایەتێكی بەرخودانیم نەك ملكەچی،
راگەیاندن���ی ش���موولیش پێویس���تی ب���ە كەس���ایەتیێكی ملكەچ
ب���وو هەیە ،ملكەچی فەرمانەكانی بێت و لەقس���ەی دەرنەچێت
بەدرێژایی ژیانم وتارێكم لەس���ەر حزبی بەعس نەنووس���یوە،
كە حزبێكی گەورەو جەماوەرییەو  .هتد ،لەم جۆرە كەلیشانە،
من هیچ وتارێكم بەم ئاراس���تەیە نەنووس���یوە ،بیڕوڕا لەسەر
خەڵك دەنووسم ،لەسەر دەوڵەت و رژێمیش ،بۆیە دووچاری
چەندین رووبەروو بوونەوە لەگەڵ نووس���ینگەی رۆش���نبیری
و راگەیان���دن ل���ە ئێ���راق ،نووس���ینگەیەك بوو ،سەربەس���تی
هاوواڵتیانی لە س���ێدارە دەدا ،داهێنانی دەخنكاند ،سەروەت و
سامانی زەوت دەكرد ،تا ئەو رۆژەی رژێم كۆتایی پێ هات و
كەسیش نەبوو بەرەڤانی لێ بكات ،پسوولەی نەوت بۆ دەرەوە
دەڕۆیشت ،چەند لووتكەیەكی لە دامەزراوەی رۆژنامەگەریی
و تەلەفزیۆنی���ی لە (بەیروت) و (پاری���س) و (لەندەن) پێكهێناو
ك���ردەوە ،ل���ە ئێراقیش چ���ش .ئ���ەو دامەزراوانەی دروس���تی
كردبوون پێوەندییان بە رژێمەوە نەما ،ئەوە بوو دەس���تبەجێ
هەر لەدوای داخس���تنی كەناڵەكانی بانق���ی ناوەندیی ئێراقی لە
دوای گەمارۆدان ،چ���وون لە دەرگاكانی كەنداویان دا ،هەمان
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ئەو رۆژنامە و گۆڤار
و پیاوانەی دەژیان
وەس���تیان ،كات���ێ
ل���ە ئۆپۆزس���یۆن
بووی���ن ،لەب���ەر
ئ���ەوەی بەرگریان
لە رژێمی سەددام
حوس���ێن دەكرد،
ئەوانە سەنگەری
س���ە د د ا میا ن
و
جێهێش���ت
خۆی���ان گەیاندە
د ە و ڵە تە كا ن���ی
كەن���داو ،رژێمی
جاران لە كڕین و
وش���ەو قس���ەی بۆش و پووچ و بێ بنەم���ا راهاتبوو .من
لەسەر رژێمی ش���موولی لە قەڵەم نادرێم ،كەسایەتیی من ،بۆ
ئەو ج���ۆرە كارە ،پالێوراوم ناكات .رێگەم پێنادات ئەركی ئاوا
ئەنج���ام ب���دەم ،ئەوەی وتارەكەی منی ل���ە (ئەلف با) ی ژمارە
()554ی ئایاری 1979لە بەرگی دووەمیدا بخوێنێتەوە ،وای بۆ
دەچێت وەك بەیاننامەیەك بێت لە الیەن حزبی شیوعیی ئێراق
یان باڵی چەپی حزبی بەعس دژ بە رژێم دەرچووبێت.
بازاڕی وشەی بۆش و گەندەڵ
لە دوای ئ���ەو پێكهاتن���ەی وەزی���ری راگەیاندن(تاریق عەزیز)
ك���ە لەگ���ەڵ (وەلید ئەب���و زەهر) واژۆی كردب���وو ،ئەم وتارەم
نووس���یبوو(،وەلید ئەب���و ذەهر) خاوەنی گۆڤ���اری (ئەلوەتەنو
لعەرەب���ی) بوو ،ك���ە لەالیەن ئێراقەوە دەردەك���را (هەموو دانە
نێردراوەكانی بۆ ئێ���راق گەڕاندنەوەی بۆ نەبوو ،گۆڤارەكە لە
رێگای هێڵەكانی ئاسمانی ئێراقی بە خۆڕای دەگوازرایەوە ،بە
دراوی گ���ران و زەحمەت (العملة الصب���ة) دەگەێیندرایە بازاڕ،
رچ���اوی ئیعالناتیش ب���ۆ گۆڤارەكە بەش���ێوەیەكی س���ەرەكی
دەك���را) .ئێراق ملیۆنێك و دوو س���ەد هەزار دۆالری لەس���ەر
گۆڤارێك خەرج دەكرد كە ( )10كەس نەیدەخوێندەوە (لەیەك
ژمارەی���دا ،ی���ان لە مانگێ���ك .یان .بۆی���ە لە ژێر ناوونیش���انی
(بازاڕی قس���ەی بۆش و گەندەڵ) نووس���یم :مێ���ك و میراج و
تۆپی دوورهاوژ و گش���ت چەكێك بۆ بەرگریكردن لە نەتەوە
دەكڕدرێن ،میراجیش رەوشتی بە (برێجیت باردۆ) و (سیمۆن
دی بۆ ڤوار)نەبوو ،تۆپەكە بیرو هزری وەستاكەی پێوەنەبوو.
لە باشووری لوبنان كرێگرتە بە كالشینكۆف شەڕیان دەكرد.
تێكۆشەڕانی (ڤێتنام)یش بە چەكی ئەمەریكی شەڕیان دەكرد.

ديمە
نێك لە سیمیناری
حە
سەن ئەلعەلەوی

وش ������ەش چ ����ەك ����ە ،ب ����ەاڵم
ن ������ەدەك ������ڕدرێ ������ت و نە
دەفرۆشرێت ،ئەوانە وشە
دەك ���ڕن ب ��ە هەڵە چوونە
و ئ��ەوان��ەی دەشیفرۆشن
هەڵەیان گەورەتر .وشەش
وەك ت ��ۆپ نییە .چونكە
گیانی وەستاكانی پێوە
دیارە
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وش���ەش چەك���ە ،ب���ەاڵم نەدەكڕدرێ���ت و نە
دەفرۆش���رێت ،ئەوانە وش���ە دەكڕن بە هەڵە
چوون���ە و ئەوانەی دەشیفرۆش���ن هەڵەیان
گەورەتر .وش���ەش وەك تۆپ نییە .چونكە
گیان���ی وەس���تاكانی پێوە دی���ارە ،هەروەها
بەهای رەوش���تی وشەرەف و مێژووشیان
ئێمە بەسامانی مناڵە برسییەكانی ئێراق و
بەزەردەخەنەیان دەكڕین .ئەویش چەكێكە
ن���ەك وەك���و ب���ازاڕی وش���ەش ب���ازاڕی
شەرەف و خوێنە ،بازاڕی مێژوو زمان و
دڵی زەحمەتكێشانە ،ئەوانەی وشەشیان
ك���ڕی ،بۆی���ان دەرك���ەوت تاریكی���ان بە
رووناك���ی كڕی .هەر بۆیەش بازرگانیان
شكس���تی هێن���ا ،ئەوان���ەی وشەش���یان
فرۆشت خۆیان لە خانووی لەشفرۆشی
دۆزییەوە وەك چۆن ئافرەتی لەشفرۆش
خۆی تیایدا دەدۆزێتەوە ،هیچ نرخ نییە
هەرزانتری���ن وش���ەش لەگ���ەڵ نرخ���ە،
خراپترین ووش���ەش ئەو وشەیەی بە
پارە دەفرۆشێت ،تەنها وشەی بە نرخ،
نرخی لەسەر نییە.

گۆڕەپان���ی تێكۆش���ەرانیش وەك
خوێن���ی ش���ەهیدانە ،چونكە نەو
وش���ە دەفرۆش���ن و نە دەشیكڕن،
ل���ە كاتێك���دا ب���ازاڕی وش���ەو
قس���ەی بێ كەڵ���ك و گەندەڵ تا
ئێس���تا ب���ە قازانج���ە .ئەمەیان
بەیاننامەیەكە ،لە بەرڤانیكردن
ل���ە رۆژنامەگەریی سەربەس���ت و
شەریف ،ئەمەش لە ساڵی 1979
بوو.
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ئەزموونی ونبوو
س���ەیرە ،جیهانی س���ێیەم ،میزاج و قەڵ���ەم دەكڕی ،وەك چۆن
گەن���م و پەرتووك دەكڕدرێتن .ئەگەر ش���ارەزایانی راگەیاندن
مومارەسەی پرۆسەی پەردە راماڵین لەسەر چەكی گەندەڵ و
بێ كەڵك كردبێت ،شارەزای راگەیاندن تا ئیستا لەم ئەزموونە
دوورن ،ئەم���ەش جێی داخ���ە ،بازرگانیش ب���ە چەكی گەندەل
و خ���راپ وەك ج���اران بازرگانییەكی بە قازان���ج نییە ،ئەمەش
ل���ە جەنگەكانی (ئەلف���ا لوج���ە) و دوای هاتنی (عەبدولناس���ر)
ب���ە دەرك���ەوت و كەش���ف ب���وون كەچ���ی ب���ازاڕی وش���ەی
گەن���دەڵ و ت���ا ئێس���تاش قازانجی هەیە .ئەو ب���ازاڕەش لەگەڵ
پ���ەردە راماڵین لەس���ەر بازاڕی وش���ەی گەن���دەڵ بووژایەوە.
ل���ە (بەی���روت) خانووی گەورە دروس���ت كرا ئ���ەو خانوانەش
جەس���تەی خۆی���ان بەكڕیارو خاوەن پارە بەخش���ی .لە وانەی
پ���ارە لە خوێنی خەڵ���ك وەردەگرن و دەدەن .ن���اوی هەندێك
لە بازرگانەكانی وش���ەی بێ كەڵ���ك و مایە پووچ لێرەو لەوێ
باوبوونەتەوە ،بەالیانەوە رووخانی ویژدان شوورەیی نەبوو.
لە دانیشتنەكانیشیان ئاخاوتن لەسەر ئەوەی وەردەگرێت یان
دەیدات ئاش���كرایە .بەاڵم ئێمە ئەی رۆژنامەنووسانی ئێراق لە
برسیەتیی منااڵنمان بەڵگەنامە هەیە ،لە بەندیخانەكانمان بەڵگە
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نامە هەیە .وشەكانیشمان خوێنی موقەتتەیی
رەنگاورەنگ���ی لێ دەچۆڕێت���ەوە ،پیتەكان بە
جل و بەرگی شەهیدان خۆیان دەڕازێنەوە،
گۆڕەپان���ی تێكۆش���ەرانیش وەك خوێن���ی
شەهیدانە ،چونكە نەو وشە دەفرۆشن و نە
دەشیكڕن ،لە كاتێكدا بازاڕی وشەو قسەی
ب���ێ كەڵك و گەندەڵ تا ئێس���تا بە قازانجە.
ئەمەی���ان بەیاننامەیەكە ،لە بەرڤانیكردن لە
رۆژنامەگەریی سەربەس���ت و ش���ەریف،
ئەمەش لە ساڵی  1979بوو.
 :مەبەس���ت لە پرس���یارەكەم،
گوم���ان ك���ردن ی���ان كەمكردن���ەوە ل���ە
كەناڵێ���ك لە كەناڵەكان نەبوو ،مەبەس���تم
ل���ە پرس���یارەكە ،دەك���رێ س���وود ل���ە
ئەزموونەك���ەت ل���ە ب���واری كارك���دن
لەگ���ەڵ رۆژنامەگەری���ی رژێمی جاران
وەربگرین؟.
حەس���ەن ئەلعەل���ەوی :ل���ەو بڕوایەدام،
ش���ارەزایی و ئەزموون���ی س���نووردار
نیی���ە ،پارەی���ان هەی���ە ،ئەزم���وون و
ش���ارەزایش ب���ە الیەنەوە گرنگ نیی���ە ،پارەیان
هەیە ،بە پارەش ش���ارەزایی و ئەزم���وون دەكڕدرێت ،تاوەكو
رێ بۆ پرۆژە و نەخش���ەكانیان خۆش بكەن ،ئەگەر بڕوای بە
ش���ارەزایی رۆژنامەگەریی خۆی بە تواناو رۆژنامەنووسانی
خۆی هەبوایە ،پارەی بە فرۆشیارانی وشە لە لوبنان و پاریس
و لەندەن نەدەدا.
رۆژنامەگەریی نیوە لیبرالی
 :بە بەراوردكردن لەگەڵ ئاژاوەی رۆژنامەگەرییانەی
كە لە دوای گۆڕانكاریدا زاڵ بوون.
حەس���ەن ئەلعەلەوی :شتێكی سروش���تی بوو ،ئێراق ئاشنایی
لەگەڵ قۆتاغی گەشەس���ەندنی لیبردال���ی نەبوو ،یان قۆناغێكی
لیبرالییان���ە ل���ە راگەیان���دن ،تەنی���ا مانگێ���ك ،لەس���ەر دەم���ی
شافەیس���ەل و چەن���د مانگێكیش لە س���ەردەمی ش���ا غازی و
لەس���ەردەمی عەبدولكەری���م قاس���میش چەن���د مانگێ���ك ،واتە
مانگەكان���ی رۆژنامەگەری���ی ل���ە ئێراق���دا زۆر ك���ورت بوون،
سەركردە(عەبدولكەریم قاسم) ،چ جیاوازیەكی لەگەڵ دیكتاتۆرە
عەرەبەكانی دیكە نەبوو( ،نووری سەعید) پیاوێكی شۆڕشگێڕ
بوو پرۆژەكەش���ی شۆڕش���گێڕانە بوو ،رۆژنامەو ئەنجومەنی
نوێنەرانی داخس���ت ،دەس���تووری پەك خس���ت ،وەك هەموو

ل���ە س���ەردەمی ش���ا غ���ازی و
لەس���ەردەمی عەبدولكەری���م
قاس���میش چەند مانگێ���ك ،واتە
مانگەكان���ی رۆژنامەگەری���ی ل���ە
ئێراق���دا زۆر ك���ورت ب���وون،
س���ەركردە(عەبدولكەریم قاسم)،
چ جیاوازیەكی لەگەڵ دیكتاتۆرە
عەرەبەكانی دیكە نەبوو( ،نووری
س���ەعید) پیاوێكی شۆڕشگێڕ بوو
پرۆژەكەشی شۆڕشگێڕانە بوو
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راگ���ەی���ان���دن���ی شموولی
راگ��ەی��ان��دن نییە ،بەڵكو
بەیاننامەی رەسمییە ،بە
جۆرێ لەگەڵ فەرمانەكانی
م��ی��ری ج���ی���اوازی���ان نییە،
راگ��ەی��ان��دن��ی راستەقینە،
راگەیاندنی لیبرالە ،كە
ه����ەواڵ����ی ش�����اژن ل���ە دوا
ه��ەواڵ��ەك��ان باڵودەكاتەوە
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شۆرشگێڕێكی كودەتاچی رەفتاری كرد.
رۆژنامەگەریی ئێراقی بوژاندنەوەی لیبرالی
ل���ە هی���چ كات و ساتێكیش���دا بەخۆی���ەوەی
نەبینی بوو.
سەرمایەش بۆی وەبەر نەهێنرا ،سەردەمێك
هەندێ لە پیاوان���ی راگەیاندن لە بنەماڵەی
(جب���ران ملك���ون) و (روفائی���ل بەت���ی) و
خاوەنی رۆژنامەی (ئەلش���ەعب)و تەوفیق
سەمعانی) دامەزراوێكی رۆژنامەگەرییان
دروس���ت كرد ،بەاڵم رۆژنامەكانیان نیوە
لیب���رال ب���وو ،خاوەنەكانی���ان كەس���انێك
بوون ،بەاڵم خزمەتی خواست و ئامانجی
حكومەتی���ان دەك���رد ،راس���تە دەوڵ���ەت
رۆژنام���ەی هەبوو ،س���ەر بەسیاس���ەتی
دەوڵەت بوون،
سەربەستییەكان لە كوێوە دێن؟.
س���اڵی  2003ل���ە پ���ڕو لە ن���اكاو هات،
ئەویش ل���ە دوای چەوس���اندنەوەیەكی
دوورو درێ���ژ .خەڵك���ی ل���ە دوای ئەو
هەموو ناخۆش و چەوس���انەوەیان ،لە
دوای مێژوویكی درێژ لە دادگاییكردنی
رۆژنامەگ���ەری ل���ەوە حاڵی بوون ،كە دەتوانن گوزارش���ت لە
خۆی���ان بكەن .بەاڵم نازانن چۆن ،ئەزمونێكی پێش���وەختیان ال
نییە ،ئایا خەڵكی دەزانن بەندە سەرنووسەری گۆڤاری(ئەلیف
با) بوو؟ بەهۆی وتارێكی كە بە پێچەوانەی بیرو هزری رێبازیان
بوو ،سێ جار درامە دەستەی ناوەندی بۆ لێكۆلینەوە ،ئەوەی
لێكۆڵینەوەش���ی لەگەڵم كرد (س���ەمیر عەبدولوەهاب ش���ێخلی)
س���ەرۆكی دەس���تەی ناوەندی و ئەمین���داری پایتەختیش بوو،
بەاڵم كاری راس���تەقینەی سەرۆكایەتیی دەستەی ناوەندی بۆ
لێكۆڵینەوە بوو.
راگەیاندن���ی ش���موولی راگەیان���دن نیی���ە ،بەڵك���و بەیاننام���ەی
رەس���مییە ،بە جۆرێ لەگ���ەڵ فەرمانەكانی می���ری جیاوازیان
نیی���ە ،راگەیاندنی راس���تەقینە ،راگەیاندن���ی لیبرالە ،كە هەواڵی
ش���اژن لە دوا هەواڵ���ەكان باودەكاتەوە ،ئ���ەو راگەیاندنە كە
رۆژنامەنووس ،لێپرس���ینەوە لەگەڵ سەرۆك وەزیران دەكات،
هەروەك چ���ۆن لەگەڵ هاوواڵتییەكی ئاس���ایی دەكرێت ،وەك
چ���ۆن رۆژنامەن���ووس ل���ە كاغەزەكان���ی خ���ۆی دەكۆڵتەوە و
دەپش���كنی ،چۆن بیەوێت لە كاغەزەكانی بەرپرس���ەكانیش ،لە
سیس���تمی لیبرالیدا ،مافی پش���كنینی لە بەڵگەنامەكانی ژووری
نووس���تنیانیش هەیە ،نە ئێراق و نەهی���چ دەوڵەتێكی عەرەبیی
دیكەش ،نەگەیش���توونەتە پەراوێزی و لێواری ئەو سیس���تمە.
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ئێستا ئێراق لە تەرەوی ئەزموونەكە دەژیت،
پێویس���تە بەش���ێوەیەكی بەرەلایان���ە ی���ان
ئاژاوەییان���ە رەفت���ار بكات .تاوەك���و بوونی
خ���ۆی بس���ەلمێنێ و قەرەب���ووی س���ااڵنی
درێژی رابردوو بكاتەوە .رۆژنامەنووسانی
ئێراقیم لە بواری ئازادی ،لەوانەی بایەخ بە
سیاسەت دەدەن ،دەسەاڵتیان وەرگرت .لە
مەس���ەلەی ئازادی بە پەراوێزكراوەكان لە
سیاسەتدا شوبهاندووە ،كاتێ پەراوێزكراو
دەس���ەاڵتە وەردەگرێ���ت ،ل���ە زۆرب���ەی
حاڵەتەكاندا تۆڵە دەستێنەتەوە و بریندارش
دەكات ،لە تاكە حاڵەتێكدا و بەدەگمەن لە
دەوڵەتانی جیهان���دا پەراوێزكراو تۆڵەی
نەس���ەندۆتەوە .جگە لە دوو ش���وێن ،لە
باشووری ئەفریقیای (نیلسۆن ماندیلال)
و ل���ە ئەزموونی كوردس���تانیش ،من بە
ئی���دارەی كوردی ن���اوی ناب���ەم ،بەڵكو
بەس���ەركردایەتی ناوی دەب���ەم .لە ژێر
دەس���ەاڵتی دادگاكان���ی لێكۆڵین���ەوە و
پشكنین و دادگاكانی تۆڵە و دادگاكانی
میلل���ی دژی نەیاران���ی ئۆپۆزس���یۆن.
س���ەری هەڵن���ەداو نەهاتۆت���ە كای���ەوەو تۆڵەیان نەس���ەندەوە،
بۆیەش باخێكی جوان و قەشەنگ و رەنگاوڕەنگ لە ئاوەدانی و
بتنیاتنان پێكهێنرا ،بەاڵم سەرەڕای ئەمەش پێویستی بەهەندێ
سەربەستی هەیە.
وێنەیەكی كاریكاتێری تەنگژەیەك دروست دەكات
 :لە ژێر س���ێبەری سیس���تمی شموولیی لەناوچوو،
رۆژنامەی ئۆپۆزسیۆن ،وەك (ئەلتەئاخی) و (تەریقولشەعب)،
هەب���وو چ���ۆن ئەزموون���ی (ئەلتەئاخ���ی) ل���ە ژێر دەس���ەاڵتی
سیستەمەكە دەخوێنییەوە؟
حەس���ەن ئەلعەلەوی :ئ���ەوكات بەڕێوەب���ەری رۆژنامەگەریی
بووم ،بەڕێوەبەرایەتیی چاودێریشم بە سەرپەرشتیی من بوو،
تێبینیم كرد ،بەڕێوەبەرایەتی چاودێری بە مووچە خۆرو گشت
پێكهاتەكانیی���ەوە چاودێری���ی دوو رۆژنامەیان دەكرد و بەس.
(ئەلتەئاخی) و ئینجا (تەریقولش���ەعب) .بەش���ێك لە وەزارەتی
راگەیاندن ئیشوكاری بریتی بوو لە چاودێریكردنی فیلمەكان.
چونك���ە رۆژنامەمان نەبوو ،رۆژنامەكان���ی حزب و حكومەت
چاودێریی لەس���ەر نەبوو ،بۆیە نووس���ەر ئازادیێكی گەورەو
زەمانەتێك���ی گەورەی هەبوو كاتێ ل���ە رۆژنامە حكومییەكاندا

ل��ە ئ��ەزم��وون��ی كوردستانیش،
من بە ئ��ی��دارەی ك��وردی ناوی
نابەم ،بەڵكو بەسەركردایەتی
ناوی دەبەم .لە ژێر دەسەاڵتی
دادگ���اك���ان���ی ل��ێ��ك��ۆڵ��ی��ن��ەوە و
پشكنین و دادگاكانی تۆڵە و
دادگاكانی میللی دژی نەیارانی
ئۆپۆزسیۆن .س��ەری هەڵنەداو
نەهاتۆتە ك��ای��ەوەو تۆڵەیان
نەسەندەوە
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دەینووس���ی ،نووس���ینەكانم ل���ە (ئەلی���ف با)،
ئەگ���ەر بهاتبایە لە (ئەلتەئاخی) باوكرابایەوە،
یەكسەر لەكار دوور دەخرامەوە ،نیازی ناپاك
هەبوو .جارێكی���ان (ئەلتەئاخی) كاریكاتێرێكی
باوك���ردەوە دونی���ای هەژان���د ،دەوڵ���ەت
لەژێ���ر كاریگەری���ی كاریكاتێرەك���ە پەش���ۆكا.
لە كاریكاتێرەك���ەدا (ئۆتۆمبێلێكی دەس���ەاڵت،
ل���ە ئۆتۆمبێل���ە رەن���گ رەش���ەكانی یەك���ێ لە
هاوواڵتییان بە تەعلیقەوە :جانم لەسەرەخۆبە،
شەقام هەر بۆ تۆ نییە) كاریكارتێریستەكەیان
دەس���تگیر ك���ردوو رەخنە و گلەی���ی لە پارتی
بەه���ۆی كاریكاتێرەكە لە پارتی گیرا ،دەوڵەت
نەیتوانی لە كاریكاتێر بگات.
نووسینگەی رۆشنبیریی و راگەیاندن .ئەركێكی
ئاساییشی
هۆیەكەشی حكومەت نووسینگەی رۆشنبیری
و راگەیاندن���ی هەب���وو ،ئەو نووس���ینگەیەش
ئەركەك���ەی ئەمن���ی ب���وو ،نەك رۆش���نبیریی،
نووس���ینگەی رۆش���نبیریی و راگەیان���دن ل���ە
هیچ رۆش���نبیرێك نزی���ك نەدەبۆوە ،چاوی بە
رۆشنبیر نەدەكەوت ،رۆش���نبیرانی ئێراقی لە
ئێراق���دا نەدەناس���ی ،بەپێچەوان���ەوە و گەورە
رۆشنبیرانی راوەدوونا ،لێرەدا دەستم شەڕم
كرد لەگەڵیان.
بەن���دە ئەندام���ی نووس���ینگەی رۆش���نبیری و
راگەیاندن نەبووم ،بەڵكو ئەندامی كۆبوونەوەی
ف���راوان ب���ووم ،مەرجەكانی ئەن���دام بوونم لە
نووس���ینگەكە نەبوو ،ئەندام���ی فیرقەی حزبی
نەبووم .هەردەم لە دژیان دەوەستام .دوو شتم
كرد ،یەكەمیان( :ئەلیف با)م كرد بە بنكەیەكی
رۆشنبیری كە حزب دانی پێ نەدەنا.
دووەمیان( :ئەحمەد حەسەن ئەلبەكرم) هاندا:
(س���ەیركە ئەوانە نووس���ینگەی رۆشنبیریی و
راگەیان���دن ،لوبنانی���ن یان س���وورین ،ئەوانە
چل���كاو خۆرن س���واڵكەرن ،نازانن مێژوومان
چیی���ە ،كامەی���ان (س���دیقە لمولالیە) دەناس���ن
یان (خزێری ئەب���و عەزیز) كامەیان (محەمەد
بەهج���ەت لئەس���ەیی) دەناس���ن ،تەمەنی ()24
ساڵە و موبایەعەی زانایەك لە زاناكان دەكات
یان نووسەرێك لە نووسەران ،لە دوای مردنی
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شێخەكەی (مەحموود شەفیق ئالوسی) گوتی:
(چ بكەی���ن)؟ .گوتم( :دووبارە كۆڕی زانیاریی
زمانەوان���ی ئێراق���ی دادەمەزێنین���ەوە) گوتی:
(رازیم) ناوەكان بنووس���ە) ن���اوی (گۆرگیس
عەوواد) و (میخائیل عەوواد)م نووسی پاشان
ناوی (بابا دەللی) و چوار مەسیحیی دیكەش،
هەروەها س���ەرۆك كۆمارم گەیاندە قەناعەت،
مووچەیان لە قەس���رەوە ب���ۆ ببڕتەوە ،لەگەڵ
ئیزافەكردنی ( )100دینار بۆ س���ەر مووچەی
خانەنیش���یان ب���ۆ كۆمەڵێ���ك ل���ە نووس���ەرە
گ���ەورەكان ل���ە وان���ەی ب���ە ش���ێخی ئ���ەدەب
ناوی���ان دەبردرێت ،ئەمەش بەب���ێ ئاگاداریی
نووس���ینگەی رۆش���نبیری و راگەیاندن كە لە
راس���تیدا پۆلی���س و ئەمن بوون .ه���ەر ئەوان
بوون (عەزیزو لەس���ەیید) جاس���میان) كوشت
ن���ەك هەوالگ���ری .هەواڵگ���ری نەیدەزان���ی
(عەزیزولس���ەیید جاس���م) چ دەنووسی ،شتی
دژ بە دەوڵەتی نەنووس���ی بوو نەدەنووس���ی،
بایەخی بە نووس���ینی ن���اوەڕۆك ئایدیۆلۆژی
دەدا .م���ن چ���اوم بە عەزیزولس���ەیید جاس���م
نەكەوتبوو ،ب���ەاڵم زۆر بەرەڤانیم لێی دەكرد.
كە تووشی ناخۆشی بوو ،تا كوشتیان ،ئەوەی
كوشتی نووسینگەی رۆشنبیری و راگەیاندن
بوو نەك هەواڵگریی ئێراقی .ئەو نووسینگەیە
رێگ���ەی بەهی���چ ئەزموونێ���ك نەدا س���ەرهەڵ
ب���دات ،یان پەرە بس���تێنێ ،ن���ە (ئەلتەئاخی) و
نە (تەریقولش���ەعب) بۆی���ە هەنگاوێكی دیكەم
هاویشت .من لەم بڕوایە دام هیچ رۆژنامەیەك
ل���ە ئێ���راق س���ەنگی نیی���ە ،ئەگەر نووس���ەری
شیوعی تێیدا كار نەكات ،چونكە بەعسییەكان
خەڵكیان رۆشنبیر نەدەكرد ،رۆشنبیری موڵكی
ش���یوعییەكان و نەوەی كالسیكیەكانی وەك:
(محەمەد بەهجەت و ئەلئەس���ەری) و (مستەفا
جەواد) و (عەلی ئەلوەردی) و (جەواهیری).
ئەلیف با ماڵی رۆشنبیرییەكی بەپێچەوانە
بۆی���ە لە گۆڤاری (ئەلیف با) ( )17نووس���ەرو
ش���اعیری ش���یوعیم لە ئامێز گ���رت .فەرمانی
گواس���تنەوەیان دەرچ���وو ،رام گ���رت ،چونكە
بەگوێ���رەی دابونەری���ت ،سەرنووس���ەر
پێشنیازی ناوەكان دەكات .سەددام بەدوامیدا
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ن���ارد و گوت���ی( :ئەوا ت���ۆ دەوڵەتێك���ت لە ناو
ئەلیف با) دامەزراندووە ،بۆچی ئەو شیوعیانە
نەق���ل ناكەی���ت؟ ) لە نێوانیان���دا دوو قەومیش
هەب���وون .ب���ە س���ەددامم گوت( :ماف���ی خۆتە
بەعسیەك بێنی لەگەڵ شیوعییەكاندا كاربكات
تاوەكو تێكۆلێكی بدات لێپرپرس���ینەوە لەگەڵ
ش���یوعییەك مەكە ك���ە خزمەتی حزبی بەعس
دەكات ،ئەوانە لە رۆژنامە بۆ حزبی ش���یوعی
دەنووس���ن یان بۆ دەوڵەت دەنووسن ،ئەوانە
پ���ردی رۆش���نبیرین ،چۆن دەوڵ���ەت قوربانی
بەوان���ە دەدات؟ ئەوان���ە بەه���او هێ���زو توان���ا
بەگۆڤارەك���ە دەدەن ،بەعس���ییەكان نووس���ەر
نین ،نووس���ەری بەعسیمان نییە) .گوتی( :پێت
دەڵێ���م ،ئەوانە چ���ۆن بڕیارەكەی���ان دەركرد،
وازی���ان ل���ێ بێن���ە ،چیان لەس���ەر نیی���ە) ،تاقە
رۆژنامەی���ەك ش���یوعییەكانی دەرنەكردبێ���ت،
گۆڤ���اری (ئەلی���ف ب���ا) ب���وو .خوالێخۆش���بوو
(س���عوود ئەلناس���ری) ل���ە كۆنگرەیەك���دا ل���ە
لەندەن ،لەگەڵ برادەری خۆشەویستم (سادق
ئەلسائیغ) دانیان پێ نابوو( .هادیا حەیدەریش)
لە یادداشتەكانیدا نووسیویەتی و دەڵێت( :من
لەالیەن نووس���ینگەی رۆشنبیری و راگەیاندن
و بەبڕیارێك���ی س���ەددام حوس���ێن دەرك���رام،
ب���ەاڵم كات���ێ (حەس���ەن عەل���ەوی) پێزان���ی
دەس���تبەجێ چووە الی س���ەددام حوس���ێن و
پاش���ان هاتە ماڵمان و گوت���ی( :بگەڕێوە) .بەر
ل���ە ئەلتەئاخی) رۆژنامەی (ئەلن���وور) هەبوو،
ئەو كاتە بەڕێوەبەری رۆژنامەگەریی بووم لە
(ئەلنووریش) دەمنووس .باشترین وتارەكانم
ل���ە (ئەلن���وور) باودەك���ردەوە ،كاتێ ژمارەی
یەكەم���ی رۆژنامەی ئەلزەورام���ان دۆزییەوە
ك���ە ب���ۆ ماوەی���ەك ونب���وو ،ب���ۆ رۆژنام���ەی
(ئەلن���وور)م ب���ردو هەواڵ���ی دۆزینەوەك���ەی
لەگ���ەڵ وێنەكەی لە (ئەلن���وور) باومكردەوە،
ئ���ەو كارەش سەرئێش���ەیەكی زۆری ب���ۆ
دروس���تكردم( :ت���ۆ رووت ل���ە رۆژنام���ەی
ئەلنوور) ك���ردو لە (ئەلجەمهوورییە)و (ئەلیف
بام باونەكردووە).
بەدرەوشتیی رژێم
 :دەتوانی���ن بڵێی���ن ،نووس���ینگەی
رۆش���نبیریی و راگەیان���دن روو راس���تەقینە

ناشرینەكەی رژێم بوو؟
حەس���ەن ئەلعەلەوی :ئەو بەدڕەوش���تی رژێم
ب���وو ،دەزگای ئەمنیی رژێم بوو ،ئەو بیروڕاو
فیك���ری هەنج���ن بەهەنج���ن دەك���ردن ئەوانە
دەب���ێ یەكە یەكە دادگایی بكرێن .من دادگایی
س���ەركردەیەكی س���ەربازی ناكەم ،كە ئەركی
خ���ۆی جێبەج���ێ دەك���رد ،ئ���ەو رۆش���نبیرەی
كارەكەی كوش���تنی رۆش���نبیر نەب���وو ،چۆن
گەم���ارۆی رۆش���نبیرانی دا .چ���ۆن پ���ارەی
ئێراق���ی دوور ل���ە بەرپرس���ییەتی ل���ە س���ەر
رۆژنامەنووس���ان لە لوبنان خەرج كردووە بە
فیڕوی���دا و بۆچی رژێم كۆتای���ی هات ،كەچی
رۆژنامەیەكی ئێراقیمان نییە؟
 :چۆن ب���اری راگەیاندن���ی ئێراقی
لەم كاتەدا دەخوێنییەوە؟
حەسەن ئەلعەلەوی :راگەیاندنی ئێستای ئێراقی
ل���ە بارودۆخێكی لێڵ و نامۆو تەمومژاویی پڕ
لە ت���رس و تۆقاندن هاتەكای���ەوە ،ئەو وەختە
ل���ە دەرەوە بووم ،لە جەژن���ی رۆژنامەگەری
ساوێكم ئاراس���تەی ئەو رۆژنامەنووسانەی
بەرەڤانیان لە رژێ���م دەكرد ،گوتم :ئەگەر من
لەگەڵیان دەبووم وەك ئەوانم دەنووسی .ئەو
بابەتەی���ان دەنووس���ی ،كە ب���ڕواو قەناعەتیان
پێی نەدەهات ،منیش ئەو شتەی بڕوام پێیەتی
و قەناعەتم پێی هەیە دەنووس���م ،ئەوانە وەك
منن بەڵگەش���م ،ئەوانەی هەر كە لە سنووری
ئ���ەردەن یان س���ووریا دەپەڕنەوە ،یەكس���ەر
ل���ە نووس���ەر بۆ رژێ���م دەبن بە نووس���ەری
ئۆپۆزس���یۆن ،ئ���ەوەش ئ���ەوە دەگەیێن���ێ كە
ل���ە بارێك���ی دەروونیی بە زەحم���ەت و ئاڵۆز
دەژیان ،ئەو لە ئێراق دژی خۆی دەنووسی و
لەگەڵ رژێمدا نەبوو.
خزمەتكردنی تەووزیمی
(سەربازگری بەزۆر)
رژێم���ی ئێراق���ی دوو سیس���تمی ب���ۆ
خزمەتكردن���ی تەووزیم���ی (س���ەربازگری
ب���ەزۆر)دا .خزمەتكردنی ئیجباری لە جەنگ و
خزمەتكردن���ی ئیجباری ل���ە راگەیاندن ،منیش
سەیری نووس���ەر دەكەم وەك س���ەربازێكی
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بەڕێوەبەرایەتی���ی خزمەتكردنی���ش لێ���رەدا
نووس���ینگەی رۆش���نبیری و راگەیاندن���ە ،ك
ه���زرو راو س���امانی موس���ادەرە دەك���رد،
سەربەس���تیی موس���ادەرە دەكرد و تاقمێكی
چەپەڵیش���ی لەوان���ەی ل���ە مێ���ژووی ئێ���راق
ناگەن كردنی بەنووس���ینگەی رۆشنبیریی و
راگەیاندن .تەنانەت كوردێك چییە لە ناویاندا
نەبوو .ئەو كوردەی هاوكاریش���ی دەكردن.
چلكاوخ���ۆرو دژی ك���ورد كاری دەك���رد.
نووس���ینگەی رۆش���نبیری و راگەیان���دن
نموونەی فاشییەت و قەدەغەكردنی هزرو
سەربەس���تی بوو ،ب���ە ئ���ارەزووی خۆی
س���امانی بە فی���ڕۆ دەدا ،بۆگەن و گەندەڵ
بوو .جێی داخە راگەیاندنی ئێراقی لە دوای
ئ���ەم قۆناغە راگەیاندنێك ب���وو پێوەندیی
بەهیچ س���یفەت و بەهایەكی بەرز نەبوو،
راگەیاندنێك���ی ب���ێ پێناس���ەیەكی ئێراقی
ب���وو .راگەیاندنێك بوو ل���ە گۆڕانكارییە
سەلبییەكەدا رێك و تەبا بوو.

نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان گوتی :ئەو كاتەی
هەست بە ئێراقیبوونم دەكەم
ئەو كاتەیە ك���ە تۆ دەدوێی،
بۆچ���ی هەس���تی نیش���تمانی و
نیشتمانپەروەری لە راگەیاندنی
ئێراقی بەدی ناكرێتن ،چونكە
راگەیاندنێكی سوننی شیعییە،
راگەیاندنێكی تەسكە

نیشتمانی بێ ئازادی و ئازادیی بێ نیشتمان
لەسەردەمی سەددام حوسێندا نیشتمانێكی بێ ئازادی بووین،
لە دوای س���ەددام حوس���ێن ،دووپات لە س���ەر ئ���ازادی كراو
نیشتمانیش���مان لەبی���ر ك���رد ،ئازادی���ی بێ نیش���تمان ،ئازادیی
بێ نیش���تمانیش ئەمەیە ،س���یفەت و روخس���ارو مەرجەكانی،
نموونەیەك���م بۆ بێنە لەس���ەر یەكێ���ك ل���ە راگەیاندنكارەكانی
باسی شتێك بكات ناوی ئێراق بێت ،نەقیبی رۆژنامەنووسانی
كوردس���تان دوێنێ گووتی :ئەو كاتەی هەست بە ئێراقیبوونم
دەك���ەم ئەو كاتەیە كە تۆ دەدوێی ،بۆچی هەس���تی نیش���تمانی
و نیش���تمانپەروەری ل���ە راگەیاندن���ی ئێراقی ب���ەدی ناكرێتن،
چونكە راگەیاندنێكی س���وننی ش���یعییە ،راگەیاندنێكی تەسكە،
راگەیاندنێكی هەرێمییە ،ئەمە بەرگری بە فالنە دراوسێ دەكات،
ئەوەی دیكەش بەناوی فالنە دراوسێ دەدوێت ،لە كۆنگرەیەكی
رۆژنامەنووس���ی لە لوبناندا ،سەرۆك كۆماری لوبنان (شاری
ئەلحلو) وتی( :لە واڵتی دووەمتان لوبنان بەخێرهاتنتان دەكەم،
هیوادارام لە لوبنان رۆژنامەیەكی لوبنانی بخوێنمەوە ،چونكە
رۆژنامەكانی لوبنان موڵكی دەوڵەتانی دیكەیە) ،منیش ئێس���تا
هیوادارم رۆژنامەیەكی ئێراق لە ئێراقدا بخوێنمەوە.
:
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هەڵدەسەنگێنێ؟
حەسەن ئەلعەلەوی :كورت و كرمانجی ،پێت
دەڵێ���م :هەنگاوەكانی كردەوەی سیاس���ی لە
كوردس���تان ،بەری���ن و فراوانترە لە خەونی
نووسەران .لە حاڵەتی راپەڕینی شۆڕشگێڕی
و نەتەوەی���ی ،بە زۆری نووس���ەر لە بزاڤی
گۆڕان���كاری لە دەوڵەتداو لەس���ەر ئەرزی
واقیع���دا دوادەكەوێت ،هەر لەبەر ئەوەش،
جەواهیری رووی لە عەبدولكەریم قاس���م
كرد و پێی گوت :تۆ قس���ەت بڕی و برد،
قسەی منیش لە حزوورتدا بێ بەهایە ،لە
راستیدا شۆڕش لە هۆنراوە گەورەتر بوو،
كرداری سیاسیش ،ئەمڕۆ لە كوردستان
هەموو قسەیەكی بڕیوەو بردووە ،كات و
رۆژیشی پڕ كردۆتەوە لە هەر وتاروێكدا
لە هەر رۆژنامەیەك گەورەترە هەروەها
لە تەعلیقێكی سیاسی و راگەیاندنی هەر
سەتەالیتێكدا.
ژیاننامەی عەلەوی
 لە س���اڵی  1934لەگەڕەكی (كەرادەیمەریەم) لە بەغدای پایتەختی عیراق ،لە دایك بووە.
 ل���ە س���اڵی  1959كۆلێ���ژی ئادابی لە زانك���ۆی بەغداد تەواوكردووە.
 ل���ە س���اڵی  ،1955ل���ە ب���واری رۆژنامەگەریی���دا ،دەس���تبەكاربووە.
 لە س���ەرەتای پەنجاكانی س���ەدەی راب���ردوو ،چووتە رێزیحیزب���ی بەعس و چەندین پلەی حیزبی و كارگێڕی بەدەس���ت
هێن���اوە ،ل���ە ب���واری راگەیاندنی ئ���ەو حیزب���ە چاالكانە كاری
كردووە.
گرنگترینی���ان پلەكانی لە ب���واری راگەیاندن ئەمانەی خوارەوە
بوونە:
یاریدەدەری بەڕێوەبەری گش���تی ئاژانسی هەواڵەكانی عیراق،
سەرنووس���ەری گۆڤ���اری (ئەلف ب���ا) ،ئەندامی نووس���ینگەی
راگەیاندنی نەتەوەیی كە سەدام حوسێن سەرۆكایەتی دەكرد،
بەڕێوەب���ەری هەڵمەت���ی راگەیاندن بەس���ەرۆكایەتی س���ەدام
حوسێن.
 لە ساڵی  1979لە ریزەكانی حیزبی بەعس دەركرا ،ئەمەشدوای لە س���ێدارەدانی عەدنان حەمەدانی خاڵی منداڵەكانی كە
ئەندامی س���ەركردایەتی بەعس بوو ،بەتۆمەتی بەش���داربوون

لە راستیدا شۆڕش لە هۆنراوە
گەورەت���ر ب���وو ،ك���رداری
سیاسیش ،ئەمڕۆ لە كوردستان
هەم���وو قس���ەیەكی بڕی���وەو
ب���ردووە ،كات و رۆژیش���ی پڕ
كردۆتەوە لە ه���ەر وتاروێكدا
لە هەر رۆژنامەیەك گەورەترە
هەروەه���ا ل���ە تەعلیقێك���ی
سیاس���ی و راگەیاندن���ی ه���ەر
سەتەالیتێكدا
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ل���ە رووداوی مانگی تەمم���ووزی  ،1979ئەم
رووداوەش بووە چۆن بۆ بەجێهێشتنی عیراق
و كارك���ردن لە ریزەكانی ئۆپۆزس���یۆن دژی
رژێم���ی پێش���وو ،وەك سەرپەرش���تیاریش لە
چەندین رۆژنامەی ئۆپۆزسیۆن كاریكردووە.
 دوای رووخانی رژێمی دیكتاتۆری لە ساڵی 2003بڕی���اری دامەزراندن���ی وەك باڵی���ۆزی

عێ���راق ل���ە دیمەش���قی پایتەخت���ی س���ووریا
دەرچوو ،ب���ەاڵم وەك ناڕەزایی���ەك بەرامبەر
هەڵنەكردن���ی ئااڵی عیراق لەس���ەر باڵەخانەی
ئەم باڵیۆزخانەیە ،ئەم پلەیەی رەتكردۆتەوە.
 ل���ە هەڵبژاردنەكان���ی ئاداری س���اڵی ،2010وەكو ئەندام لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عیراق
لەسەر لیستی (ئەلعراقییە) هەڵبژێردرا.

چاپكراوەكانی عەلەوی:
 -1عزی���ز علی .اللحن الس���اخر -عەزیز عەلی
ئاوازێكی گاڵتەئامێز.
 -2دم���اء عل���ی نه���ر الكرخ���ا ..خوێن لەس���ەر
رووباری كەرخا.
 -3عبدالكري���م قاس���م – رؤية بعد العش���رين
– عەبدولكەریم قاس���م .رانینێك .دوای بیست
ساڵ.
 -4التأثي���رات التركي���ة ف���ي المش���روع القومي
العربي .كاریگەریی توركی بەس���ەر پرۆسەی
نەتەوەیی عەرەب.
 -5فرائ���د الس���لطان ...ش���تە دەگمەنەكان���ی
سوڵتان.
 -6الجواه���ري دی���وان العص���ر ..جەواهی���ری
دیوانی سەردەم.

 -7الشیعة والدولة القومیة في العراق ...شیعەو
دەوڵەتی نەتەوەیی لە عێراقدا.
 -8دولە المنظمة السریة ..دەوڵەتی رێكخراوی
نهێنێ.
 -9دول���ة االستش���ارة القومی���ة .دەوڵەت���ی
خواستراوی نەتەوەیی.
 -10اس���وار الطی���ن .ش���ورە ل���ە ق���وڕ
دروستكراوەكان
 -11بقیة الصوت  ..پاشماوەكانی دەنگ.
 -12العراق االمریكي ..عیراقی ئەمەریكی.
 -13عمر والتشییع – عومەر و شیعەگەرایی.
 -14ش���یعة الس���لطة وش���یعة الع���راق صراع
االجناس ..شیعەی دەسەاڵت و شیعەی عیراق
ملمالنێگەری و چەندین چاپكراوی دیكەش.

* ئ���ەم دی���دارە  2011/9/15لە نێو ماڵەك���ەی خۆیدا لە هەولێر لە گون���دی (ئیتاڵی) لە
الیەن بەڕێوەبەری نووسینی گۆڤاری (الصحفی) بە زمانی عەرەبی ئەنجامدراوە ،گۆڤاری
«رۆژنامەنووس» وەریگێڕاوەتەوە سەر زمانی كوردی ،شایەنی گوتنیشە  2011/9/30م.
حەس���ەن ئەلعەلەوی لە ئوتێلی (اربیل روتانا) س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
كۆڕێكی بۆ ئەنجامدا..
لە كۆڕەكەدا بە دەنگێكی بەرز ،داوای دروست بوونی دەوڵەتی كوردی كرد و بارودۆخەكەی
بە گونجاو زانی بۆ ئەم داوایەی كە سەدان ساڵە مافی كوردانەو خەونی پێوە دەبینن.
حەمید بەدرخان  -سەرنووسەر
2011/9/25
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خوێندنهوهیهك بۆ هەندێ
چاپەمەنی دنیای رۆژنامهگهریی جیهانی
خوێندنەوە :رابەر ئازاد

 فەرهەنگیلەی زاراوەكانی راگەیاندن عەرەبی -فەرەنسی – ئینگلیزی:نووس���ینی د.ئیبراهیم سامەرایی ،خانەی لوبنان لە بەیروت لە
ساڵی  1999باوی كردۆتەوە.
لە پێشەكیدا باس���ی زمانی راگەیاندن دەكات ،ئینجا لە زمانی
عەرەب���ی و ئامرازەكان���ی راگەیان���دن دواوە ،تێی���دا چەن���د ال
باس���ێكی زمان���ی عەرەبی و راگەیاندنی بەس���ەر كردۆتەوە،
پاشان وشەكانی فەرهەنگەكە دەست پێ دەكات.
ئ���ەم ج���ۆرە كتێبان���ە بایەخی خۆی���ان بۆ ش���ارەزا بوون لە
زاراوەكان���ی راگەیاندن زۆرە ،یارمەتی كەس���انی ئەم بوارە
دەدات.
 تاري���خ الرقاب���ة عل���ى المطبوع���ات – مێ���ژووی سانس���ۆر لەس���ەرچاپەمەنییەكاندا:
لە نووس���ینی روبرت نیتز و وەرگێرانی د.فوئاد ش���اهین ،ئەم
كتێبە بە زمانی فەرەنس���ی لە فەرنسا لە ساڵی  1997دەرچوو
و ل���ە هەمان ساڵیش���دا چاپی عەرەبی خان���ەی كتێبی نوێ لە
لوبنان بە ( )160الپەڕەی قەوارە بچوك دەرچووە.
ئ���ەو كتێبە وێرای پێش���ەكی نووس���ەر بۆ چاپ���ی عەرەبی و
پێش���ەكی وەرگێر ،لە پێش���ەكییەك حەوت ب���ەش و پوختە و
پەراوێز و سەرچاوە پێك هاتووە.
ئ���ەم كتێبە مێژووی سانس���ۆر بەس���ەر چاپەمەنییەكان و لە
فەرەنس���ا هەر لەس���ەر س���ەدەی ()15ەو تا س���ەدەی ()20
بەسەر دەكاتەوە.
سانسۆری س���ەرچاپكراوكان ،سەروكارێكی توندوتۆڵی بە
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بەرەوپێش���چوونی ئازادییەكانەوە هەیە ،ئەویش نەك لەس���ەر
ئاس���تی پێرەوی سیاس���ی ،بەڵكو لەس���ەر ئاس���تی بارودۆخ و
بیرەوەری كۆمەاڵیەتییەوە هەیە.
 تاريخ الصحافة العالمية – مێژووی رۆژنامەوانیی جیهانی:لە نووس���ینی د.ت���ودوروف ،وەگێڕانی ئەدیب خ���ەزور ،چاپی
دووەم���ی ل���ە س���اڵی  2009ل���ە دیمەش���ق ب���ە ( )232الپ���ەڕە
دەرچووە.
ئەم كتێبە لە چوار بەشی سەرەكی پێكهاتووە و هەر بەشەش
بۆ چەند تەوەرەیی دیكە دابەش دەبێت.
سەرەتا بە س���ەرناوی (س���ەرەتای رۆژنامەوانیی خوولەكی
(دوری) ل���ە واڵتان���ی ئەلمانی���ا ،ئینگلتەرا ،فەرەنس���ا ،والیەتە
یەكگرتووەكان ،دەدوێت.
بەش���ی دووەمیش بە پەرەس���ەندنی رۆژنامەوانیی رۆژئاوا
ه���ەر ل���ە س���ەرهەڵدانی رۆژنامەوانیی خوول���ی یەكەمی تا
س���ەرهەڵدانی شۆڕش���ی مەزنی فەرەنس���ا لە  1789تێدا لە
هەمان ئەو واڵتانە دەدرێت ،كە لە بەش���ی یەكەمدا ناویان
هاتووە.
بەش���ی سێیەم بە ناوونیش���انی هەواری بەر لە سەرهەڵدانی
س���ەرمایەداری قۆرخ���كاری هەر لە س���ەرهەڵدانی شۆڕش���ی
فەرەنس���اوە ت���ا كۆتایی س���ەدەی نۆزدەیەم ،تێدا ل���ە چەندین
سەرباس���ی الوەكی جیا جیا لە رۆژنامەوانیی واڵتانی ناوبراو
داوە.
چوارەم بەس���ەردێری رۆژنامەوانیی رۆژئاوایی لە س���ەروو
ئیمپرالیزم ،چۆن بۆرجوازی قۆرخكاری توانی دەست بەسەر
رۆژنامەوانیدا بگرێت.
لێرەش���دا بە چەند سەرباس���ی الوەكی باسی رۆژنامەوانی لە
واڵتانی ناوبراودا كراوە.
ئەم كتێبە سەرچاوەیەكی گرنگە لە مێژووی جیهاندا.
 االنترني���ت اع���الم ض���د االع���الم  -ئینتەرنێ���ت و راگەیان���دن دژیراگەیاندن:
لە نووس���ینی عەبدولحەلیم حمود ،چاپی یەكەمی لە س���اڵی
 2008ل���ە دەزگای خان���ەی ه���ادی چ���اپ و بالوكردنەوە و
دابەشكردن لە بیروت بە ( )172الپەرە دەرچووە .ئەم كتێبە
چەندین سەرەناوی لە خۆ گرتووە.
ل���ە كۆمپیوتەرەوە ب���ۆ ئینتەرنێت ،پاش���ان گوگول ،بازاڕی
ئینتەرنێ���ت ،راگەیاندنی ئینتەرنێت دژی راگەیاندن ،هەموومان
راگەیاندنكارین ،ئاگاداری چەتەبە ژمارەی عەرەبی ،شەرەكانی
ئینتەرنێت ،ئاس���ۆی س���بەینێ ئەم سەرناوانەش دابەشی چەند
سەرناوی دیكە بوونەتەوە.
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 المب���ادئ االساس���ية للصحاف���ة  -ل���ە بنەم���ا س���ەرەكییەكانیرۆژنامەوانیی:
لە نووس���ینی بی���ل كوفانش و توم روز نش���تیل و وەرگێرانی
فای���زە حەكیم و ئەحمەد مونیب .لە باوكراوەكانی خانەی نێو
دەوڵەتی وەبەرهێنانی رووناكبیریی لە ساڵی  2006لە قاهیرە
لە میسر بە ( )263الپەڕە دەرچووە.
ئەم كتێبە دە سەرباس���ی لە خۆگرتووە ،سەرەتا بە پێشەكی
دەس���ت پێ دەكات ئینجا ئەم س���ەرناوانەی تێدان :ئامانج لە
رۆژنامەوانیی چییە؟ راس���تی و راستگۆیی یەكەمین بنەمان
و لە هەمووش���یان پتر تەمومژاوییە ،رۆژنامەنووسان بۆكێ
كار دەك���ەن ،رۆژنامەوانی���ی لێكۆلینەوە ،س���ەربەخۆیی لە
حزبایەت���ی ،چاودێ���ری كردنی دەس���ەاڵت و دەنگ���دان بەو
كەس���ەی دەنگ���ی نیی���ە ،رۆژنامەوانیی س���ەكۆیەكی گش���تی،
ورووژاندن و پابەندبوون بە بابەت ،دەبا هەواڵ گش���تی بی و
لەگەڵ گرنگی بابەتەكەدا گونجاو بێت ،ویژدان بەرپرسیاریەتی
رۆژنامەنووسانە ،ئەم بابەتەتانە هەر هەموویان ،پێویستن بۆ
ئەوەی رۆژنامەنووس بتوانێ كاری رۆژنامەوانی پیش���ەییانە
بەرێوە ببات.
 الصحفي العالمي – رۆژنامەنووسی جیهانی:لە نووس���ینی دیفی���د راندال ،گەورە رۆژنامەنووس���ی هەواڵ
ل���ە ئیندپندنت ،موعین ئیمام بۆ عەرەبی وەریگێڕاوە و چاپی
یەكەم���ی لە س���اڵی  2007لەكتێبخانەی عەبی���كان بە ()356
الپ���ەڕە دەرچووە ،ئەم كتێبە لە  20بابەتی جۆربەجۆر پێك
هاتووە ،وێرای دەروازە و سەرچاوە بابەتەكانی ئەمانەن:
ئ���ەوە چیی���ە پەیامنێ���ری ب���اش دروس���ت دەكات ،س���نووری
رۆژنامەوایی و كۆتوبەندەكان ،هەواڵ چییە؟ ،چیرۆكە هەواڵی
باش لە كوێوە دێت؟  ،تۆژینەوە ،خۆت بەس���ەرچاوەكاندا زاڵ
بە ،لێ نەگەرێی سەرچاوەكان بەسەرت دا زاڵ بن ،لێپێچینەوە،
نووسینی ئەو راپۆڕتانەی كە ژمارە و ئاماریان تێدایە  ،گەڕان
بە دوای تۆڕی ئەلیكترۆنی ،نووس���ینی راپۆرت و ریپۆرتاژی
رۆژنامەوانیی دانس���قە ،چ���ۆن رووداوە گ���ەورەكان رووماڵ
دەكەی؟ هەڵە ،راس���ت كردنەوە ،بنەماكانی ئكار ،نووس���ین بۆ
رۆژنامەكان ،پێشەكییەكانی بەرای ،بیناو وەسف ،مامەڵەكردن
لەگەڵ ش���ایەتەكان ،شێوازە جیاوازەكانی گێڕانەوەی چیرۆكە
هەواڵ ،لێدوان ،مەبەست و نامەبەست ،رۆژناومەوانی لەسەر
تۆڕی ئەلیكترۆنی.
یەكێك���ە لە كتێب���ە زۆر بایەخدارەكانی بواری رۆژنامەوانیی و
كارێكی تابلێی شایەنە و پێویستە بخوێندرێتەوە.
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الصورة والجس���د ،دارس���ات نقدية في االعالم المعارصر -وێنە و الشە،
لێكۆلینەوەیهكی رەخنەیی لە راگەیاندنی هاوچەرخ:
نووسینی د.محەمەد حسامەدین ئیسماعیل ،لە باوكراوەكانی
مەڵبەندی لێكۆلینەوەی یەكێتی عەرەبە ،چاپی یەكەمی لە 2008
لە بیروت بە ( )254الپەڕە دەرچووە.
ناوەڕۆك���ی ئ���ەم كتێب���ە لە چوار ب���ەش پێك هاتووە .بەش���ی
یەك���ەم :راگەیاندن���ی و دوا بە دوای نوێخوازی ،هەڵكش���انی
وێنە و كەوتنی وشە.
بەشی دووەمیش :گۆرانییە عەرەبیە هاوچەرخەوێنەدارەكان.
بەش���ی س���ێیەمیش :ئابووری سیاسی و رۆش���نبیری وێنە.
بەش���ی چوارەمیش :ش���یكردنەوەی رۆش���نبیری بۆ رووتی
راگەیاندن (التحليل الثقافي للعرى االعالمي) ،ئەوبەش���انەش
هەر هەمویان دابەش���ی س���ەر س���ەردێرەی دیكە دەبن و
ئەو سەردێرانەش دیسان دابەشی سەرناوی الوەكی دیكە
دەب���ن و زانیاری و وردكاری زۆر الیەنی راگەیاندن و وێنەو
الشەی لە خۆ گرتووە.
دراسات سوسيو اعالمية -لێكۆڵینهوهی سۆسۆلۆژیای راگهیاندن:
ئ���هم كتێب���ه ل���ه نووس���ینی (د.محهم���هد عهل���ی بهدهوی)یه و
ل���ه زانكۆكان���ی ئهس���كهندهرییه و بهیروت���ی عهرهبی ،بهش���ی
سۆسۆلۆژیای كۆلیژی ئاداب دهخوێندرێ ،له دووتویی ()302
الپهڕهی قهباره (17س���م به 24س���م) چاپی یهكهمی له س���اڵی
 2006ل���ه لوبنان چاپك���راوه ،له باوكراوهكان���ی (دار النهضة
العربية)یه له لوبنان.
ناوهرۆك���ی ئهم كتێبه له چهند بهش���ێك پێكاهات���ووه ،لهوانه:
باسی له پهیوهندییهكانی راگهیاندن و چۆنیهتی دروستبوون
و گهشهكردنی پهیوهندییهكان دهكات.
ههروهه���ا ئ���هم كتێب���ه ل���ه جۆرهكان���ی پهیوهن���دی و بنهما
سهرهكییهكانی دهكۆڵێتهوه ،سهرهڕای چهندین بابهتی دیكه
و تهوهری دیكه.
ئ���هم كتێب���ه یارمهتی راگهیاندن���هكان دهدات ب���ۆ ئهوهی له
بواری سۆس���ۆلۆژیای راگهیاندن به شێوهیهكی زانستی و
ئهكادیمی سوودی لێوهربگیرێت.
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بۆ یەكەمین جار لە بەریتانیا خوێندكارێكی كورد لە
میدیای كوردیدا بڕوانامەی دكتۆرا بە ناوونیشانی

(كارتێكردن و بەریەككەوتنی یاسای رۆژنامەگەری لەسەر
رۆڵی رۆژنامەنووسی لە هەرێمی كوردستاندا) وەرگرت
ئامادەكردنی :سینەم حەمید
نووسەر و رۆژنامەنووس سامان جەالل،
رۆژی  2011/7/14ل���ە زانكۆی (برادفۆرد) لە
واڵتی بەریتانیا ،لەس���ەر :بەرەنگاربوونەوە و
دەرفەتەكان لە میدیای كوردیدا لە دوای ساڵی
 2003و كارتێكردن و بەریەككەوتنی یاس���ای
رۆژنامەگەری لەس���ەر رۆڵی رۆژنامەنووسی
لە هەرێمی كوردستاندا ،دوای سێ سەعات لە
گفتوگۆ و بەرگریكردن لە نامەی دكتۆراكەی ،لە
الیەن لیژنەی هەڵسەنگاندنی ناوخۆ و دەرەكی
(،)External and Internal examiners
بڕوانام���ەی دكت���ۆرای بەس���ەركەوتوویی
پێبەخشرا.
لیژنەی هەڵسەنگاندن ئەمانە بوون:
سەرپەرشتیاری یەكەم:
دكتۆر بێن رۆبێرتس
سەرپەرشتیاری دووەم:
دكتۆر دەیڤد رۆبیسۆن
بڕیاردەری دەرەكی:
پڕۆفیسۆر كرستین ئالیسن
بڕیاردەری ناوخۆیی:
دكتۆر مارك گۆدەڵ
ناوەرۆك���ی نام���ەی ئ���ەم دكتۆرای���ە،
بەش���وێنداگەران و دۆزین���ەوەی رێ���گا
چارەس���ەرییە بۆ رێكخس���تنە یاس���اییەكان لە
میدی���ای كوردی���دا ،ك���ەوا هەم یاس���ای كاری
رۆژنامەنووس���یی پێویس���تی ب���ە بینین���ەوە و

د .سامان جەالل

رێكخستنەوە هەیە و هەم تەواوی شێوازەكانی
میدیای كوردی پێویس���تیان بە چەندین بۆدی
«جەس���تە» چاودێ���ری هەی���ە ،بەش���ێوەیەك
هەموو ئەو بۆدیانە لە الیەن یاساوە بناسرێن
و پالپش���تی یاس���اییان ل���ە الی���ەن پەرلەمانی
كوردس���تانەوە بەدەس���ت هێناب���ێ ،هەروەها
ه���ەر بۆدیی���ەك خ���اوەن دەس���توری تایبەت
بەخ���ۆی بێت .لە الیەكی دیكەوە ئەو برگانەی
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ەری سامان جەالل
نامەی ماست

سروش���تی كاری میدی���ا و
رۆژنامەنووس���ان لە قۆناغی
س���ەرهەڵدانی دیموكراس���یی
ئێستای هەرێمی كوردستاندا،
بابەتی���ی ب���وون و وردی لە
زانیاری و نەشونماپێكردنی
دیموكراسییە
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پەیوەندییان بە ئاسایش���ی نەتەوەی���ی و مافی زانیین
هەیە ،پێویستە لە یاسای گشتی هەرێمی كوردستاندا
جێگایان بكرێت���ەوە ،كە بۆ هەموو هاواڵتییەك وەك
یەك بێت بە رۆژنامەنووسانیشەوە.
هەر لەم نامەیەدا گرنگی و پێویستی رێكخستنە
یاساییەكان لەمیدیای كوردی بۆ هەرێمی كوردستان
ب���ە وردی باس���ی لێ���وە ك���راوە ،ب���ە ش���ێوەیەك
ئ���ەم رێكخس���تنانە بوونی���ان دەبێت���ە هێنانەكایەی
«بەرپرسیاریەتی كۆمەاڵیەتی زیاتر و بەهێزبوونی
پیش���ەییبوون و مس���ۆگەركردنی هاوسەنگییەكی
وێژدانی لە نێوان ئازادی رادەربڕین و پاراس���تنی
مافەكان���ی مرۆڤ» لە الیەن رۆژنامەنووس���ان و
دەزگاكانی راگەیاندن لە هەرێمی كوردستاندا.
هەر ل���ە نامەك���ەدا هاتووە ،كەوا سروش���تی
كاری میدی���ا و رۆژنامەنووس���ان ل���ە قۆناغ���ی
س���ەرهەڵدانی دیموكراس���یی ئێس���تای هەرێمی
كوردس���تاندا ،بابەتی���ی ب���وون و وردی ل���ە زانی���اری
و نەش���ونماپێكردنی دیموكراس���ییە .ل���ە وەاڵمی پرس���یارێكی
گۆڤ���اری «رۆژنامەنووس»دا س���ەبارەت ب���ە ئامانجی نامەی
دكتۆراكەی د.س���امان جەالل ،بەم ش���ێوەیە ئامانجی نامەكەی
لە دووتوێی چەند خاڵێكدا بۆ خوێنەرانی «رۆژنامەنووس»ی
روونكردەوە:
 بەدواگەڕان و تێگەیشتنێكی ورد ،لە ئێستای میدیای كوردیو بە دیاریكراوی لە دوای ساڵی .2003
 ش���یكردنەوە و هەڵس���ەنگاندنی رێكخس���تنە یاس���اییەكانیمیدی���ای ك���وردی ل���ە هەرێم���ی كوردس���تان ،ل���ە رێگ���ەی
لێكۆڵین���ەوە و بەدواداگەڕان و وردبوونەوە لە یاس���ای كاری
رۆژنامەنووسی.
 بەدواداگ���ەڕان و لێكۆڵینەوەی���ە ل���ە رۆڵی میدی���ا لە قۆناغیس���ەرهەڵدانی دیموكراس���ی و پەیوەن���دی نێ���وان كاری
رۆژنامەنووسی و یاساكانی راگەیاندندا.
 ل���ەم نامەی���ەدا ب���ە وردی باس ل���ە باكگراوەن���دی كورد لەهەرێمی كوردس���تان و كوردس���تان لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
كراوە ،بە شێوەیەك تا چەند میدیای كوردی توانیویەتی رۆڵ
و كاریگەری خۆی بنوێنێ لە قۆناغ و س���ەردەمە جیاوازەكاندا
و ت���ا چەند مێ���ژوو و باكگراوەندی كورد ل���ە میدیای كوردی
كاریگەرییان لەسەر ئێستای میدیای كوردی بەجێهێشتووە.
 هەر لەم دكتۆرایەدا چەندین رێبازی لێكۆڵینەوە بەكارهاتووە،لەوان���ە بەكارهێنانی چاوپێكەوتن و ش���یكردنەوەی ناوەرۆك،
هەروەه���ا یاس���ای كاری رۆژنامەنووس���ی وەك نموونەیەكی
سەرەكی لەم تێزەدا وەرگیراوە.
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سەبارەت بە دەرەنجامەكانی نامەی دكتۆراكە گوتی:
ب���ۆ ش���یكردنەوە و لێكۆڵینەوەیەك���ی دروس���ت،
دیارخس���تنی دەرئەنجام���ی روون ،میدیا لە قۆناغی
س���ەرهەڵدانی دیموكراس���ی ش���یكراوەتەوە ك���ە
تیایدا هات���ووە میدیا ئ���ەرك و ئامانجی لە قۆناغی
سەرهەڵدانی دیموكراس���یدا جیاوازترە و پێویستە
رۆڵ���ی جیاوازتری���ش ببینێ���ت ،چونكە سروش���تی
سیس���تەم و قۆناغی س���ەرهەڵدانی دیموكراس���ی
هەڵگ���ری هەندێ���ك گرف���ت و كێش���ەیە ،لەوان���ە
گرفتەكانی بەردەم ئ���ازادی رادەربڕین و ئازادی
چاپەمەنی ،پاراستنی مافەكانی مرۆڤ و گەیشتن
و دەستكەوتنی زانیاری ،كە ئەو كێشانە كۆسپن
لەب���ەردەم میدیا و رۆژنامەنووس���ان و تەنانەت
یاساكانیشدا.
هەروەها تیادا هاتووە میدیا ناتوانێت دیموكراسی
بەره���ەم بێنێ���ت ل���ە ش���وێنێكدا دیموكراس���ی بوون���ی نەبوو،
یان ب���ە تەواوی جێگیرنەب���وو ،بەاڵم میدیا هەمیش���ە دەتوانێ
یارمەتیدەرێكی كارا بێت بۆ نەش���ونما پێكردنی دیموكراس���ی،
بۆیە لە هەرێمی كوردستانیش میدیا دەخوازێ رۆڵ و ئەركی
جیاوازتر ببینێت.
لە دوای ساڵی :2003
 چاپەمەنییەكان و بواری پەخش بە تایبەتی بەرەو پێشچوونبەهۆی گەیشتنی تەكنەلۆژی نوێ.
 تێگەیشتنی زیاتر بۆ (ئازادی چاپەمەنی و ئازادی رادەربڕینو دیموكراسی و سیاسەت و پەروەردە) دروست بوو.
 میدی���ای س���ەربەخۆ گەش���ەی زیات���ری ك���ردووە و لەگەڵئەوەشدا لە هەندێك حاڵەتدا گرژی لە نێوان میدیای سەربەخۆ
و میدیای ئۆپۆزسیۆن و میدیای دەسەاڵت روویداوە.
 یاسای رۆژنامەگەریی لە كوردستان ،ژمارە  35لە پەرلەمانیكوردستان لە  2008دەرچووە.
 زیادبوون���ی ژم���ارەی رۆژنامەنووس���ان ،ك���ە ئەندام���ن ل���ەسەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان.
 بەرەو پێش���چوونی راهێنانی ژمارەیەك لە رۆژنامەنووسانبەرەو پیشەیی كردنیان لە رێگەی ناوەندە ئەكادیمییەكانەوە.
ه���ەر ل���ە رێگ���ەی ئ���ەم دی���دارەوە د.س���امان ج���ەالل
كەموكوڕییەكانی یاسای كاری رۆژنامەگەریی دەدۆزێتەوە و
دەستنیشانیان دەكات ،لەوانە:
 زۆری سزای دارایی. -خراپی سزاكان.

میدیا ناتوانێت دیموكراس���ی
بەرهەم بێنێت لە شوێنێكدا
دیموكراس���ی بوون���ی نەبوو،
یان بە تەواوی جێگیرنەبوو،
ب���ەاڵم میدی���ا هەمیش���ە
دەتوان���ێ یارمەتیدەرێك���ی
كارا بێ���ت ب���ۆ نەش���ونما
پێكردنی دیموكراس���ی ،بۆیە
لە هەرێم���ی كوردس���تانیش
میدیا دەخوازێ رۆڵ و ئەركی
جیاوازتر ببینێت
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لە راستەوە :د.سامان جەالل ،پڕۆفیسۆر كرستین ئالیسن ،Professor Christine Allisonدكتۆر مارك
گۆدەڵ  ،Dr. Mark Goodallدكتۆر بێن رۆبێرتس  ،Dr. Ben Robertsزانكۆی برادفۆر 2011/7/14

پێویس���تە یاس���ای كاری
رۆژنامەگ���ەری ئام���اژە و
بڕگەی دروس���ت زی���اد بكات
بۆ ئ���ەوەی رۆژنامەنووس���ان
لە مامەڵەكردنی���ان لەگەڵ
من���دااڵن رێگای یاس���ایی و
شێوازی دروست بگرنەبەر
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 بەگوێرەی ئەم یاس���ایە ،كە ناب���ێ رۆژنامەنووس بكوژرێ،بگی���رێ ،بڕفێندرێ و بریندار بكرێت ،لێ���ی بدرێت ،ون بكرێت
یان لە ئیش���ەكەی دووربخرێتەوە و رووبەڕووی توندوتیژی
ببێتەوە ،بەاڵم لە هەرێمی كوردس���تان سس���تی و الوازی ئەم
یاسایە بۆتە هۆی بوونی هەموو ئەو كەم و كورتیانە.
 هەروەه���ا ل���ە ن���اوەڕۆك و ل���ە ب���واری جێبەجێكردنیش���دائەو یاس���ایە هەڵگ���ری كەموكورت���ی و گلەی���ی زۆرە ،بۆیە لە
دەرەنجام���ی ئ���ەم نامەی���ەدا هاتووە ،ك���ە ئەم یاس���ایە بەپەلە
پێویس���تی بە پێداچوونەوە و بینین���ەوە و هەمواركردن هەیە،
چونك���ە هەندێك ل���ە ماددە و بڕگەكەكانی پێویس���تییان بەپەلە
گۆڕی���ن و دەس���تكاری كردن هەی���ە ،تاوەكو لەگەڵ رەوش���ی
كاری رۆژنامەنووسی كۆك و گونجاو بێت.
هەر لەم نامەیەدا هاتووە كەوا:
 رۆژنامەنووس���ان دووركەون���ەوە ل���ە خۆخەری���ك ك���ردنبەهەراسان كردن.
 رۆژنامەنووسان مامەڵەی تەندروست بكەن ،لەگەڵ رەوشیماتەمینی و رووداوە دڵتەزێنەكان.
 لە پەیوەندی كردن ،پێویس���تە یاس���ای كاری رۆژنامەگەریئاماژە و بڕگەی دروست زیاد بكات بۆ ئەوەی رۆژنامەنووسان
لە مامەڵەكردنیان لەگەڵ مندااڵن رێگای یاس���ایی و ش���ێوازی
دروست بگرنەبەر.
 هەروەه���ا ئەم یاس���ایە ئاماژەی نەكردووە ل���ە بەكارهێنانیشایەدی بە پارەگیراو.

سامان جەالل بۆ یەكەمین جار لە بەریتانیا...

هەروەها لەم نامەیەدا هاتووە:
 رۆژنامەنووس���ان پێویستەبزان���ن ،ك���ەوا ماف���ی ب���ێ
سنووریان نییە لە چوونە نێو
ش���وێنە گش���تییەكاندا ،وەكو
نەخۆش���خانە و خوێن���دگا و
بەندیخانەكاندا ،بەبێ مۆڵەت
و رەزامەندی.
 ئەم یاس���ایە بە ش���ێوەكیگش���تی وەك���و پێویس���ت لە
الی���ەن حكوم���ەت و پارت���ە
سیاسییەكان و دادوەرەكان
جێبەجێ نەكراوە.
 بەتەنگەوەهات���ن ب���ۆتەواو ئ���ازادی چاپەمەنی
و دەس���تكەوتنی زانیاری
ل���ە هەرێمی كوردس���تان،
ك���ە هەردووكی���ان دوو
كلیلی گرنگ���ن بۆ بەرەو
میدی���ای
پێش���بردنی
كوردی.
هەر لەم دكتۆرایەدا
هات���ووە ،ك���ەوا رۆڵ���ی
رۆژنامەنووس���ان ل���ە
هەرێمی كوردس���تاندا،
لە قۆناغی سەرهەڵدانی
دیموكراسیدا پێویستە بەم شێویە بێ:
 وردبوون لە زانیاری. لێكۆڵینەوە لە هێزی سەرچاوەكان. شیكردنەوەی رووداوە سەرەكییەكان. دابینكردنی دیالۆگ لەنێوان هاواڵتیاندا. هەستكردن بەهەستی كەسانی دیكە. دادگا سەرپشك بێت لە كێشەكان. بێ الیەنی و بابەتی بوون لە كاری میدیادا.هەم���وو ئەمان���ە لەبەرچ���او بگرین و هەن���گاوەكان پەیڕەو
بكرێن.
بەاڵم لە قۆناغی ئێس���تای هەرێمی كوردستاندا ،كە قۆناغی
س���ەرهەڵدانی دیموكراس���ی و میدیایە ،بێگومان بەدەر نییە لە
هەندێك گرفت ،وەكو:
 -ن���ا وردی ل���ە زانیاریی���ەكان ل���ە الی���ەن س���ەرچاوە

د .سامان لە
كاتی تەوقەكردن
لەگەڵ سەرۆ
كی زانكۆی شیفڵد
هەالم لەكاتی
وەرگرتنی تێزی
ماستەر .2008
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رەسمییەكانەوە.
 بە قورسی گەیشتن بە زانیاری. پێدان���ی زانی���اری ب���ێ ش���ومار ل���ە روویچەندایەتیی���ەوە و هەندێ���ك ج���ار ئاڵ���ۆزی
ئایدیی���ەكان ،كە هەموویان نوێن بۆ هاوواڵتی
لە قۆناغی سەرهەڵدانی دیموكراسی دروست
دەبێ.
لەم كارنامەی دكتۆرایەدا هاتووە ،پێویستە
رۆژنامەنووسانی كوردستان هاوسەنگی بكەن
ل���ە نێوان ئ���ازادی و رادەربڕین و پاراس���تنی
مافەكانی مرۆڤ.
* دكتۆر سامان جەالل
 ل���ە  1974/3/1لە ش���اری هەولێ���ر لە دایكبووە.
 خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەییلە شاری هەولێر تەواوكردووە.
 لە ساڵی  1997بەشی میكانیك لە پەیمانگایتەكنیكی سلێمانی تەواو دەكات.
 لە س���اڵی  2001بەش���ی رۆژنامەنووسی لەپەیمانگای تەكنیكی سلێمانی تەواو كردووە.
 -لە ساڵی  2005بەشی راگەیاندن لە كۆلێژی
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زانس���تە مرۆڤایەتییەكان لە زانكۆی سلێمانی
تەواو دەكات.
 لە س���الی  2006لە الی���ەن بەڕێوەبەرایەتیگش���تی ناردن و پەیوەندییە رۆشنبیرییەكانی
وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی
حكومەت���ی هەرێمی كوردس���تان بۆ خوێندنی
ماستەر و دكتۆرا ،نێردراوە بۆ بەریتانیا.
 سەرەتای ساڵی  2008خوێندنی ماستەر لەبواری (پەخشی رۆژنامەوانی نێودەوڵەتی) لە
زانكۆی ش���ەفێڵد هەالم sheffield Hallam
لە واڵتی بەریتانیا تەواو دەكات.
 هەر لەواڵت���ی بەریتانیا لە مانگی تەمووزی 2011خوێندن���ی دكت���ۆرا ل���ە ب���واری میدیای
كوردی لە زانك���ۆی برادفۆرد  Bradfordبە
ناوونیش���انی( :كارتێك���ردن و بەریەككەوتن���ی
یاس���ای رۆژنامەگ���ەری لەس���ەر رۆڵ���ی
رۆژنامەنووس���ی ل���ە هەرێمی كوردس���تاندا)
تەواو دەكات.
* پ���اش وەرگرتن���ی بڕوانام���ەی دكت���ۆرا،
گەڕاوەتەوە كوردس���تان و لەهەردوو زانكۆی
سەاڵحەددین و كۆیە ،دەستبەكار بووە.

رییا تازە (...)R’YA T’EZE

رییا تازە ()R’YA T’EZE
بەتەمەنترین رۆژنامەی زیندووی كوردی
دیمانە :سەرباز سیامەند

«رۆژنامەی رێیا تازە لە ئێستا بە هۆی خراپی
رەوشی ئابوورییەوە مانگی یەك ژمارەی لێ
دەردەچێت».
سەرنووسەری رۆژنامەی رێیا تازە (R’YA
 )T’EZEتیتالێ كەرەم:
رۆژنام���ەی رێی���ا ت���ازە (،)R’YA T’EZE
بەتەمەنتری���ن رۆژنامەی زین���دووی كوردییە ،كە
تا ئێس���تا لە چاپك���ردن و دەرچ���وون بەردەوامە.
دواین سەرنووس���ەری رۆژنامەكە تیتالی كەرەم لە
دیمانەیەكی تایبەتدا باس لە بارەی مێژووی كاركردن
و كار و خەبات���ی رۆژنامەك���ە و ئاس���تەنگییەكانی
بەردەم رۆژنامەكە دەكات:
تیتالێ كەرەم
سەرنووسەری (رییا تازە)
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كۆنتری���ن رۆژنام���ەی كوردی
كە تا ئێس���تا زیاتر لە 81
ساڵە لە چاپ و باڵوكردنەوە
بەردەوام���ە رۆژنام���ەی ری���ا
ت���ازە ()R’YA T’EZE
ی���ە ،ك���ە ه���ەر لە س���اڵی
 1930یەوە تا ئێس���تاش لە
ئەرمەنستان دەردەچێت
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رۆژنامەی رێیا تازە تەمەنی  81ساڵە
كۆنترین رۆژنامەی كوردی كە تا ئێستا زیاتر
لە  81س���اڵە لە چاپ و باوكردنەوە بەردەوامە
رۆژنامەی رێیا ()R’YA T’EZEیە ،كە هەر لە
س���اڵی  1930یەوە تا ئێستاش لە ئەرمەنستان
دەردەچێ���ت .یەكەمی���ن رۆماننووس���ی ك���ورد
عەرەب���ێ ش���ەمۆ خاوەن���ی رۆمانی (ش���ڤانێ
كورد) ،ناوبراو كە لە ( 1898/10/23دایكبووە
و تاك���و  )1978/4/21ژی���اوە ،یەكێك بوو لە
دامەزرێنەران و سەرنووس���ەری رۆژنامەی
رێیا تازە .سەرنووسەری ئێستای رۆژنامەی
رێیا ت���ازە ( )R’YA T’EZEتیتالێ كەرەم،
ك���ە دەكات���ە هەش���تەمین سەرنووس���ەری
رۆژنامەك���ە ئەو لەم دیمانەی���ە تایبەتەدا لە
ب���ارەی مێ���ژووی دەرچوون���ی رۆژنامەكە
بۆم���ان دوا و گوت���ی« :یەك���ەم ژم���ارەی
رۆژنام���ەی رێی���ا ت���ازە ()R’YA T’EZE
ل���ە  25ئاداری  1930بە ش���ێوەی هەفتانە
دەرچووە .هەر هەفتەی ژمارەیەك تا دوو
ژم���ارەی  4الپەڕەیی بە قەبارەی  12،0بە
 16،8ئینج ( 30بە  42س���انتیەمەر)ی لێ بە چاپ گەیش���تووە.
یەكەمین رۆژنامەی كوردییە ،كە لە (جاوجاس���و) بە ئەلفوبێی
التین���ی و بە ك���وردی دەرچ���ووە .رۆژنامەك���ە رۆژنامەیەكی
كوردیی���ە و بە زمانی كوردی و بە پیتی التینی و بە زاراوەی
كرمانجی س���ەروو لەم ش���وێنانە چاپكراوە :رەوان (یەریڤان)،
جاوجاس���وس ،ئەرمین���ا و س���ۆڤیەت ،ئێس���تاش ل���ە ئێریڤانی
ئەرمەنستان دەردەچێت و تا ئێستا بەردەوامە».
قەبارەكەی گەورەتر كرا
تیتالێ كەرەم ئەوەش���ی گوت« :رۆژنامەكە یەكەم ژمارەی
كە لە س���اڵی  1930دەرچوو تاكو ساڵی  1938بەردەوام بوو.
ت���ەواوی ئەو ماوەیە بە كوردی و بە پیت���ی التینی دەرچووە،
بەاڵم لە س���ەردەمی رژێمی س���تالین ،رۆژنامەكە بۆ ماوەیەك
تاكو ساڵی  1955راگیرا و نەیان هێشت دەربچێت .رۆژنامەكە
سەرەتا لە گەورە شاری ئەرمینیا لە ئێریڤان بە تیراژی 1000
دانە تاكو ()1938ەوە لە الیەن كوردەكانی سۆڤیەت دەرچووە.
رۆژنامەك���ە قەبارەكەش���ی گەورەتر كراوە ب���ە تایبەتی دوای
مردن���ی س���تالین ل���ە 1955دا رۆژنامەكە دیس���ان دەس���تی بە
پەخش���ی خۆی كرد ،بەاڵم ئەمجارە بە ئەلفوبێی كریلی دەست
بە چاپ و باوكردنەوەی كرا».
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خراپ بوونی رەوشی ئابووری رۆژنامەكە
تیتال���ێ كەرەم گوتیش���ی« :رۆژنامەكە تاكو
هەڵوەش���انی یەكێتی سۆڤیەت ( )1991دەوڵەت
ه���اوكاری م���ادی پێش���كەش ب���ە رۆژنامەك���ە
دەك���رد .چونك���ە رۆژنامەك���ە وەك���و ئۆرگانی
(حیزبی كۆمۆنیس���تی كۆماری ئەرمەنستان)ی
نێو سۆڤیەت هەژمار دەكرا .بەر لە لەبەریەك
هەڵوەش���انی یەكێت���ی س���ۆڤیەت ،رۆژنامەكە
كەوتە نێو رەوش���ێكی تەنگ ماددی خراپەوە،
هەر بۆی���ە واڵتپارێزە ك���وردەكان هاوكاری
رۆژنامەكەیان كرد تاكو رۆژنامەكە دانەخرێت،
بەهۆی خراپبوونی توانای ئابوورییەوە .هەر
ل���ە 1991ەوە رۆژنامەك���ە تاك���و  2006ب���ە
هاوكاری واڵتپارێزە كوردەكان لەسەر پێی
خۆی وەستا».
لە ()2000ەوە دیسانەوە بە پیتی التینی
دەردەچێت
تیتال���ێ ك���ەرەم وەه���ا درێ���ژەی ب���ە
ئاخاوتنەكان���ی دا« :رۆژنام���ەی رێیا تازە
ل���ە س���اڵی  2000جارێك���ی دیكە بە رێنووس���ی التینی چاپ و
باوكردنەوەی خۆی بەردەوام كرد كە هەر لە س���ەرەتا دا لە
 1930تاك���و  1938بە ئەلفوبێی التینی دەرچووبوو .بۆیە هەر
لە س���اڵی  2000ەوە تاكو ئێس���تا رۆژنامەكە بەردەوامە و بە
پیتی التینی و بە كرمانجی سەروو چاپ و دەردەچێت.
سەرنووسەری رۆژنامە و  20ساڵ خەباتكاری رادیۆی ئێریڤان
تیتال���ێ كەرەم باس���ی ل���ەوە كرد ،ك���ە رۆژنامەی���ەك بەو
تەمەنەیەوە چەندین سەرنووسەری بینیوە و گوتی« :رۆژنامەكە
ه���ەر ل���ە س���اڵی ()1930یەوە تاكو ئێس���تا  8سەرنووس���ەری
هەب���ووە ،ب���ەاڵم دوای مردن���ی حەوتەمی���ن سەرنووس���ەری
رۆژنامە (گریش���یارێ مەمێ) لە تش���رینی دووەمی  2010من
( تیتال���ێ كەرەم) بە هەش���تەمین سەرنووس���ەری رۆژنامەی
رێیا تازە هەڵبژێردرام و تاكو ئێس���تا ل���ەو ئەركە بەردەوامم.
لە هەمان كاتیش���دا لە رادیۆی فەرمی ئەرمەنس���تان لە بەش���ە
كوردییەكەی ،كە دەكاتە رادیۆی ئێریڤان ماوەی  20ساڵە لەو
رادیۆیەش كار دەكەم».

رۆژنامەكە تاكو هەڵوەشانی
یەكێت���ی س���ۆڤیەت ()1991
دەوڵ���ەت ه���اوكاری م���ادی
پێش���كەش ب���ە رۆژنامەك���ە
دەك���رد .چونك���ە رۆژنامەكە
وەك���و ئۆرگان���ی (حیزب���ی
كۆم���اری
كۆمۆنیس���تی
ئەرمەنستان)ی نێو سۆڤیەت
هەژمار دەكرا

ئێستا ،كە بە هۆی خراپی رەوشی مادییەوە مانگی یەك ژمارەی لێ دەردەچێت
سەرنووس���ەرەكەی رۆژنام���ەی رێی���ا ت���ازە باس���ی لەوە
ك���رد ،خرابوونی رەوش���ی ئاب���ووری رۆژنامەك���ە كاریگەری
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خراپی لەسەر دەرچوونی ماوەی رۆژنامەكە
جێهێش���تووە و گوت���ی« :دەبێت ئەوەش���مان
لەبیر نەچێت ،كە دوای لەبەر یەك هەڵوەشانی
یەكێتی سۆڤیەت رەوشی رۆژنامەكە لە جاران
زۆر خراپتر بوو .لە س���ەردەمی س���ۆڤیەتەوە
تاكو  1990رۆژنامەكە هەر هەفتەی  2ژمارەی
لێ چاپ دەك���را و جاریش هەبوو لە مانگێكدا
 4ژم���ارەی لێ چ���اپ و باودەكرایەوە .بەاڵم
دوای لەبەر یەكهەڵوەش���انی یەكێتی سۆڤیەت
و بڕین���ی ئەو هاوكارییەی ب���ە راگەیاندنەكان
دەدرا ،رۆژنامەكە كەوتە نێو دۆخێكەوە كەوا
ل���ە حاڵێك���ی خراپدا بە چاپ دەگەیش���ت .بۆیە
رۆژنامەكە تەنیا هەفتەی جارێك و پاش���ان لە
دوو هەفت���ەدا وات���ە لە نیو مانگ���دا تەنیا یەك
ژم���ارەی لێ چاپ دەك���را و دواتر لە مانگێكدا
تەنیا یەك ژمارەی لێ چاپدەكرا و تا ئێستاش
بە ش���ێوەی مانگانە مانگی تەنیا یەك ژمارەی
لێ دەر دەچێت».
رێیا تازە و ئینستیتۆی كورد لە برۆكسل (بەلجیكا)
سەرنووس���ەرەكەی رۆژنام���ەی رێیا تازە
بەڕێز تیتالێ كەرەم ،كە لە دایكبووی 1965ی
ئەرمەنستانە و كوردێكی باوەڕداری ئێزدییە،
ناوبراو لە ب���ارەی هاوكاریكردنی رۆژنامەكە
ل���ە حاڵ���ی ئێس���تادا گوت���ی« :خۆش���بەختانە
س���ەرۆكی ئینس���تیتۆی ك���ورد ل���ە برۆكس���ل
دەروێ���ش فەرعۆ ئەركی ماددی رۆژنامەكەی
لە ئەس���تۆ گ���رت .بۆیە تێچ���وو و ئەو باجەی
ك���ە پێویس���تە رۆژنامەك���ە بیدات���ە دەوڵەت���ی
ئەرمەنستان ئینستیتۆی كورد لە برۆكسل بە
ئەرك���ە ماددییەكەی ل���ە 2005ەوە تاكو 2012
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لە ئەستۆی خۆی گرتووە و هاوكارمانە تاكو
رۆژنامەكە لە چاپكردن نەوەستێت .بەاڵم تاكو
ئێس���تاش ئێمە لەنێو رەوش���ێكی مادی خراپدا
رۆژنامەكە بە چاپ دەگەیەنین و بە تایبەت بۆ
هاوكاریكردن���ی رۆژنامەكە لە  2012بەدواوە
هیچ ئاسۆیەكی هاوكاری نییە».
دەستەی ئێستای رۆژنامەكە
تیتال���ێ ك���ەرەم وەها لە بارەی دەس���تەی
ئێستای رۆژنامەكە بۆمان دوا« :ئێستا ئێمە بە
فەرم���ی  3كەس لە رۆژنامەكەدا كار دەكەین.
من تیتالێ كەرەم سەرنووسەری رۆژنامەكە،
مرازێ جەم���ۆ و خەباتكارێكی كۆمپیوتەرمان
هەیە ،كە هەندێكجار بێ بەرامبەر هاوكاریمان
دەكات .بەاڵم بە گش���تی م���ن و مرازێ جەمۆ
كارەكانی رۆژنامە رایی دەكەین».
هاوارێك بۆ بیستن!
سەرنووس���ەری بەتەمەنتری���ن رۆژنامەی
زین���دووی كوردی تیتالێ كەرەم وەها كۆتایی
بە قسەكانی هێنا« :ئێمە هەمیشە بانگەوازیمان
ئەوەی���ە ،ك���ە چ كەس���انی واڵتپارێ���ز ب���ن یان
حكومەت���ی هەرێمی كوردس���تان هاوكاریمان
بك���ەن تاك���و رۆژنامەكە ب���ەردەوام بێت و لە
چ���اپ و باوكردنەوە نەوەس���تێت .هەرچەند
ئێم���ە چەندین جاری دیكە ئ���ەو داواكاریەمان
ك���ردووە ،بەاڵم تا ئێس���تا هیچ وەاڵمێكمان پێ
نەگەیشتووە بۆ ئەوەی رۆژنامەكە نەوەستێت
و ل���ە چاپكردن ب���ەردەوام بێ���ت .رۆژنامەكە
ل���ە  1930یەوە تاكو ئێس���تا  4ه���ەزار و 863
ژمارەی لێ دەرچووە».

ئینسكلۆپیدیای رۆژنامەگەریی كوردی

الموسوعة الصحفية الكردية في العراق
تاريخها وتطورها
ئینسكلۆپیدیای رۆژنامەگەریی كوردی لە عێراق
مێژوو و گەشەسەندنی
ههژار خهیات

كتێبی (ئینسكلۆپیدیای رۆژنامەگەریی كوردی
لە عێراق ،مێژوو و گەشەسەندنی) ،كە بە زمانی
عەرەبی (الموسوعة الصحفیة الكردیة في العراق،
تاریخه���ا وتطورها) لە نووس���ینی (د.فائق بطي)

ی���ە و لە الیەن دەزگای چ���اپ و باوكردنەوەی
(المدی) چاپ كراوە ،لە دووتوێی ( )884الپەڕەیە
و بە قەبارەی ()24×17سم و بە بەرگێكی پوخت
خراوەتە بەردەستی خوێنەرانی.
ژمارە  25پاییزی 2011
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ئینسكلۆپیدیای رۆژنامەگەریی كوردی

ناوەرۆك���ی ئ���ەم ئینس���كلۆپیدیایە ل���ە
رووی مێ���ژووی رۆژنامەگەری���ی ك���وردی و
دابەشكردنی بە چەند قۆناغێك و هەروەها لە
پێش���ەكییەكەیدا زۆر وردی باس لە مێژوو و
س���ەرهەڵدانی رۆژنامەگەریی كوردی دەكات،
ئینسكلۆپیدیاكەی لە هەشت بەش پێكهاتووە.
بەش���ی یەكەم :باس لە مێ���ژووی كورد و
یەكەمی���ن رۆژنام���ەی كوردی (كوردس���تان)
و گۆڤ���اری رۆژی ك���ورد و بانگ���ی ك���ورد و
تێگەیشتنی راستی و هتد .دەكات.
بەش���ی دووەم���ی :باس لە گەشەس���ەندنی
رۆژنامەگەری���ی ك���وردی ()1991-1948
دەكات.
بەش���ی س���ێیەم :رۆژنامەگ���ەری رێكخراو
و كۆمەڵ���ە و دەزگاكان ،ك���ە ئ���ەو رۆژنامە و
گۆڤارانە لەخۆ دەگرێت ،كە لەالیەن دەزگایەك
ی���ان كۆمەڵەیەك دەرچووە ،ب���ەر لە  1991و
دوای ئەوی���ش .لەگ���ەڵ ئەوەش���دا ب���اس ل���ە
رۆژنامەگەریی خوێندكاران ،كە رۆژنامەگەریی
رێكخراو و قوتابخانە و زانكۆكان بە جیا باس
دەكات.
بەش���ی چ���وارەم :رۆژنامەگەری���ی حیزبە
سیاسییەكان پۆلین دەكات.
بەش���ی پێنجەم :رۆژنامەگەریی تاراوگە لە
.2005-1975
بەشی شەشەم :رۆژنامەگەریی كوردی لە
سایەی راپەڕین .2003-1991
بەش���ی حەوت���ەم :رۆژنامەگەریی كوردی
دوای رووخانی دكتاتۆریەت (.)2003
بەشی هەشتەم :پێشەنگ و راگەیاندكارەكان
لە رۆژنامەگەریی كوردی ،هەر لە پیرەمێردی
ش���اعیر و رۆژنامەن���ووس ،حوس���ێن حوزنی
موكریانی ،مس���تەفا پاش���ا یاموڵكی ،حوس���ێن
نازم ،س���اڵح زەكی ساحێبقڕان و عەلی كەمال
باپیر ..هتد
ه���ەر ل���ەو بەشەش���دا ش���ەهیدانی
رۆژنامەگەری���ی ك���وردی دەخات���ە نێ���و ئ���ەو
ئینس���كلۆپیدیایە ،لەوانە :مەعرووف بەرزنجی
و ئەنوەر مائی و نافیع یونس و ساڵح یوسفی
و دارا تۆفیق.
لە كۆتایی بەش���ی هەش���تەمدا دێتە س���ەر
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باسی گۆڤاری «رۆژنامەنووس» ،كە لە الیەن
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستانەوە
دەردەچێ���ت و رۆڵ و كاریگەری س���ەندیكا لە
داكۆكیكردن لە رۆژنامەنووس���ان و پێكهاتەی
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا و ئ���ەو كۆنگران���ەی
بەستوویەتی ،دەكات.
هەر چەندە ئەم ئینس���كلۆپیدیایە لە رووی
ن���اوەرۆك و زانیاری لەم���ەڕ رۆژنامەگەریی
ك���وردی كارێك���ی ن���اوازە و جێگای دەس���ت
خۆش���ییە ،بە تایبەتی توێژەرێكی وەك د.فایق
بەتتی ،كە بە راگری رۆژنامەنووس���ی هەموو
عێ���راق دادەنرێت ،كە لێكۆڵینەوەیەك لەس���ەر
رۆژنامەگەری���ی ك���وردی ئەنج���ام ب���دات ،كە
ب���ە رەگەز عەرەب و بە ئایینیش مەس���یحییە.
س���ەرەڕای ئەمانە كۆمەڵێك هەڵەی مێژوویی
و زانی���اری زەق و بەرچ���اوی تیدای���ە ،ك���ە
نەدەبووایە بەسەر توێژەر رەتببێت ،بۆ نموونە
لە زۆر ش���وێن باس���ی دەرچوون���ی یەكەمین
رۆژنام���ەی كوردی (كوردس���تان) دەكات ،كە
دەڵێ ل���ە توركیا چ���اپ كراوە .راس���تییەكەی
(كورس���تان) ل���ە قاهیرە ل���ە چاپخان���ەی (دار
اله���الل)دا ل���ە  1898/4/22چاپ ك���راوە .جگە
لە بە هەڵەنووس���ینی س���ەرجەم ئەو رۆژنامە
و گۆڤارانەی ك���ە كوردین و تیپەكانی (ڤ ،ژ،
پ ،چ ،گ) تێدای���ە ،تیپ���ی عەرەبی بەكارهێناوە
لە بری تیپی كوردی ،كە زۆربەی ناو و وشە
كوردییەكان���ی ش���ێواندووە ،ب���ەاڵم دەكرێ لە
چاپەكانی دیكەی (الموسوعة الصحفیة الكردیة
ف���ي الع���راق ،تاریخه���ا وتطوره���ا)دا بتوانرێ
هەڵەكان چاك بكرێتەوە و لە دووتوێی چاپێكی
قەشەنگدا دووبارە چاپ بكرێتەوە.
گۆڤاری «رۆژنامەنووس» پێشنیاز دەكات
حكومەتی هەرێمی كوردس���تان ئەو پرۆژەیە
وەربگێڕێتە سەر زمانی ئینگلیزی و پێشكەشی
خوێنەرانی نەتەوە جیاوازەكانی بكات ،چونكە
ئەم ئینس���كلۆپیدایایە كارێكی گەورە و جێگای
رێز و ستایشە.
بە ه���ۆی ئەم كارەی���ەوە (د.فائق بطي) ،لە
كۆنگرەی سێیەمی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردستان ،رێزی لێندرا و خەاڵت كرا.

بیبلۆگرافیای رەوەندی بەدرخان...

ڕەوەندی بەدرخان* هەوڵێكی دیكە لە
كاری ڕۆژنامەنووسيی كوردى

ئاسۆ حەیدەری
دەرچوون���ی پاش���كۆی ڕەوەن���د ل���ە گ���ەڵ
هەفتەنام���ەی بەدرخ���ان ،ك���ە دەزگای چ���اپ
و باوكردن���ەوەی بەدرخ���ان دەری���دەكات ،لە
كۆتای���ی  2007لە ئەنجام���ی باس و گفتوگۆی
چەندی���ن مانگی پێش���تر بوو ،كە ل���ە ناوەندی
رۆش���نبیری كوردی ئەڵمانی هاتە پێش���ەوە و
پ���اش ئەوەی بەڕێز حەمی���د بەدرخان و برای
ئازیزمان كاك دڵش���اد عەبدوڵال بەش���داریان
ك���رد ل���ە چاالكییەكان���ی پێش���انگای كتێب���ی
فرانكف���ورت ،ناوەن���د داوای ل���ێ ك���ردن ،ك���ە
كۆڕێك بگێرن ب���ۆ كوردانی دەڤەری مانهایم،
لەوێ باس���ی ئ���ەم پرۆژەی���ە لە گ���ەڵ حەمید
بەدرخ���ان ك���را و ڕێككەوتی���ن ئ���ەم بیرۆك���ە
و پرۆژەی���ە ب���ە ه���اوكاری دەزگای چ���اپ و
باوكردن���ەوەی بەدرخ���ان ئەنج���ام بدرێ���ت،
بۆی���ە لە  2007/12/22یەكەم ژمارەی رەوەند
دەرچوو ،كە ئ���ەو كات هەفتەنامەی بەدرخان
 6پاش���كۆی لەگ���ەڵ دەردەچ���وو ،بەناوەكانی
(هون���ەری بەدرخ���ان ،كەلچ���ەری بەدرخ���ان،

نێرگزی من���دااڵن ،فۆتۆی بەدرخان ،رەوەندی
بەدرخان ،كاریكارتۆن) ،بۆیە رەوەند پاشكۆی
ژمارە 6ی وەرگرتووە.
ل���ە ژمارە یەك تاك���و دوا ژمارەی ڕەوەند
هەوڵمان دا ،كە تاكو بتوانین لە بابەتی ئەدەبی
ل���ە ش���ێوەی ش���یعر ،چی���رۆك ،لێكۆڵینەوەی
ئەدەبی خۆم���ان بپارێزین هەروەها لە بابەتی
سیاس���ی رۆژانە ل���ە كوردس���تان ،لەبەر تەنیا
یەك هۆ ،ئەویش ئامانجی سەرەكی دەركردنی
پاشكۆیەكە بووە ،كە نیشاندان و تۆماركردن
و ئەرش���یفكردنی ژی���ان و كاری كۆمەاڵیەتی
و سیاس���ی و رۆش���نبیری كوردانی ئاوارەی
واڵتان���ی ئەوروپا بووە ،بە تێكەڵكردن لە گەڵ
هەندێك الیەنی ژیانی سیاسی ئەم واڵتانە ،ئەم
ئامانج���ە تا ڕادەیەكی زۆر توانیمان بیپێكین و
لەو ساتەوەختە ،كە ڕەوەند تیای دەردەچوو،
توان���ی بەش���ێكی زۆری كارە كوردییەكان بە
تایبەتی ئەوانەی ل���ە ئەڵمانیا ئەنجام دەدرا لە
دوو توێی ڕەوەند كۆ بكاتەوە.
ژمارە  25پاییزی 2011
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بیبلۆگرافیای رەوەندی بەدرخان...

دەبێ���ت لێ���رە باس���ی هیمەت���ی دەس���تەی
نووس���ەرانی ئ���ەم پاش���كۆیە بك���ەم ،ك���ە
كۆكردن���ەوەی باب���ەت و س���ەفەركردن و
ئەنجامدانی چاوپێكەوتنەكان هەمووی لە سەر
حیسابی كات و ئەركی خۆیان و خێزانەكانیان
بووە ،كە لە كاتی دەرچوونی ئەم ژمارانە ئەم
بەڕێزانە خەریك و سەرقاڵی كاری دیكە بوون
لە ژیانی رۆژانەیان و كاری رۆژنامەنووس���ی
كاری س���ەعاتەكانی درەنگی ش���ەو و كۆتایی
هەفت���ە بووە ،ك���ە توانیبیان س���اتێك لە ژیانی
ئاسایی خۆیان بدزنەوە.
لەوانەیە ئەمەی سەرەوە هۆكارێك بوبێت
ل���ە بەردەوامنەبوون���ی پاش���كۆی رەوەن���دی
بەدرخ���ان ،چونك���ە رۆژنامەنووس���ی چەن���د
ه���ەوڵ و ماندووبون و گەڕانە بەدوای هەواڵ
ئەوەندەش پیشەییە ،كە پێداویستی و مەرجی
تایبەت���ی خ���ۆی لە س���ەر رۆژنامەن���ووس و
رۆژنامەكەی دەسەپێنێ.
لێ���رە دەبێت سوپاس���ی حەمی���د بەدرخان
بكەین ،كە لەگەڵ دەرچوونی هەر ژمارەیەكی
پاش���كۆی ڕەوەند بە خەم و ب���ە دواداچوونی
رۆژان���ە ل���ە گەڵم���ان هۆكارێ���ك ب���ووە ل���ە
سەركەوتنی ئامانجەكانی ئەم پاشكۆیە.
لە كۆتایی دەبێت باسی ئەوە بكەم ،كە ئەم
پاشكۆیە بە پێی بڕیاری دەستەی بەڕێوەبردنی

286

ژمارە  25پاییزی 2011

ناوەن���د بە بێ ناوی دەس���تەی نووس���ەران و
سەرپەرش���تیار دەرچووە ،ئێستاش لەم چاپە
ب���ۆ یەكەم ج���ار و دواج���ار ناوی دەس���تەی
نووسەران باودەكەینەوە.
بۆیە دوا ژمارەی رەوەندی بەدرخان ژمارە
(**)15یە لە  2008/11/8باوكراوەتەوە.
س���وپاس بۆ هەموو هاوكارانی پاش���كۆی
ڕەوەن���د ،ب���ە هی���وای دەرچوون���ەوەی ل���ە
ئایندەیەكی نزیكدا.
تێبینی بەدرخان /:دەستەی نووسەرانی رەوەند
بریتی بوون لە (ئاسۆ حەیدەری /بەڕێوەبەری
نووسین ،فەرهاد باپیر /دەستەی نووسەران،
عەبدولغەنی كاكۆ /دەستەی نووسەران).
* دەزگای چ���اپ و باوكردنەوەی بەدرخان،
لە  2000/10/22لە شاری سلێمانی مانگنامەی
بەدرخ���ان ،ژم���ارە ()0ی لە چاپخان���ەی دلێر
چاپكراوە ،لە س���ەرەتادا مانگانە بووە ،پاشان
بۆت���ە مانگ���ی ( )2ج���ار .تاك���و ئێس���تا ()160
ژمارەی لێ باوكراوەتەوە.
** هەرچەن���دە ژم���ارەی دیك���ەی رەوەندی
بەدرخ���ان ،لەنێ���و بەدرخ���ان باوكراوەتەوە،
بەاڵم بەشێوەی جیاجیا.
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بیبلۆگرافیای رەوەندی بەدرخان
ژمارە ()1ی  2007/12/22تا ژمارە ()15ی 2008/11/8

دارا خەیات
ئازاد محەمەد بەرواری
• ئیلی س��وو � خنكاندنێكی لە ن��اك��اوە یان
الف��اوێ��ك��ی پ��ی��ان ب��ۆ داڕێ������ژراوە ،ژ ()2ی
 ،2007/12/22ل (.)5
ئازاد یوسف
• چەند تیشكێك دەرب���ارەی ئ��ەو شارانەی
كە میوانداری یۆرۆی  2008دەكەن ،ژ ()9ی
 ،2008/6/22ل (.)24
ئاسۆ ئەحمەد حەلالق
• كوردستان سەرزەمینی ژیانی هەزاران
س��اڵ��ەی ك��وردان��ە ،ژ()3ی  ،2008/1/22ل
(.)10
ئاسۆ حەیدەری
• چوار ساڵ لە پێشانگای كتێبی فرانكفۆرت
و پێنج رۆژ لە سەفارەتی كوردستان ،ژ ()1
ی  2007/12/22ل (.)2

• شۆڕشی ئاگری كتێبێك و نووسەرێك و
چەند پرسیارێك ،ژ ()4ی  ،2008/2/22ل
(.)15
• هونەرمەندی پەیكەرتاشی لەبیركراوی كورد
عەبدوڵاڵی ب��رادەری ،ئا :ئاسۆ حەیدەری و
فەرهاد باپیر ،ژ ()11ی  ،2008/8/8ل (.)26
ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ
• پ��ڕۆژەی روژی���ار /بەشی یەكەم ،ژ()3ی
2008/1/22ی ،ل (.)12
• پ��ڕۆژەی رۆژی��ار /بەشی دووەم ،ژ ()4ی
 ،2008/2/22ل (.)16
• خ���وێ���ن���دن���ەوەی���ەك ب���ۆ رۆم���ان���ی ئایەتە
شەیتانییەكانی سەلمان روش��دی ،ژ ()9ی
 ،2008/6/22ل (.)25
ئیسماعیل تەنیا
• ئەرشیفی رۆژنامەگەری كوردی لە ئەڵمانیا/
هاوار ،ژ()4ی  ،2008/8/22ل (.)15
ژمارە  25پاییزی 2011
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• ئەرشیفی رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی ك���وردی ل��ە ئەڵمانیا ،ژ()5ی
 ،2008/4/8ل (.)18
• ئەرشیفی رۆژنامەگەریی كوردی لە ئەڵمانیا ،سەكۆ ،ژ ()16
ی  ،2008/5/8ل (.)19
ئەرشیفی رۆژنامەگەریی كوردی لە ئەڵمانیا،
•
كوردستانی ئەمڕۆ ،ژ ()8ی  ،2008/6/8ل
(.)23

ﻛﺒ�ﺮ�� ﮔﺸﺘ��� ،ﻧﺎوەﻧﺪ�
ﺑ�وﻛﺮاوە��ﻛ� رووﻧﺎ
�ﻤﺎﻧ� ﻟ� ﻣﺎﻧ�ﺎ�ﻢ ﺑ�
ر�ﺷﻨﺒ�ﺮ� ﻛﻮرد� -ﺋ�
ﺑ�درﺧﺎن دەر�ﺪەﻛﺎت
هﺎوﻛﺎر� دەزﮔﺎ�
 �٢٠٠٧/١١/٢٢زا��ﻨ�
 ،٨٧-٢١ﭘ�ﻨﺞ ﺷ�ﻣﻤ�
ژﻣﺎرە

رەوەﻧﺪ

روﺗﺎر و ﺑﺎﻧﮕ��ﺸﺘ��
ﻟﻪ ﺟ�ﺎﺗ� ﺳﻪ
و وه� ﭘﺎﺷ���ﻪ� ﻟﻪ
ﺑﺪر�ﺖ
ﻣﻪﺑﻪﺳـــﺘﻪ�ﺎﻧﻤﺎن �ﻪ هﻪو� ﺋﻪﻧﺠﺎم �وﺑ�ﺮ�ﺘﻪوه ،ﻟ�ﺮهدا دهﺑ�ﺖ
ﺑ�ﺖ ﻟﻪ

ﺎراﻧ� �ﻮرد ﻟﻪ ﺋﻪوروﭘﺎ
ﻣ�ﻦ ��ﻧﻔﺮاﻧﺴ� ﺷﺎﻧ��
ﻟ� دووهﻪ

ﺎن ،ﺋﻪر�� ﺷﺎﻧ��ﺎراﻧ�
ﻮو� ﺷﺎﻧ� ﻟﻪ �ﻮردﺳﺘ
ﺋ�ﺴﺘﺎو داهﺎﺗ

�ﻧﻔﺮاﻧﺴ� ﺷﺎﻧ��ﺎراﻧ� �ﻮرد
دووهﻪﻣ�ﻦ � ﻋﺎت  ١٨و  ٤٥ﻟﻪ ر�ژ� ٢٦
ﺳﻪ
ﻟﻪ ﺋﻪوروﭘﺎ )ﺗﺸﺮ�ﻨ� �ﻪ�ﻪم(  ٢٠٠٧ﻟﻪ
ر
� ﺋ��ﺘ�ﺑﻪ،Jugendgaestehau
ه���  sﻣﻮﻧ�ﺦ ،ﺑﻪ ﺑﻪﺷﺪار� �ﻮرد و
ﻟﻪ ﺷـــﺎر� �ﺎﻧ� ﺗﺮ �ﺮا�ﻪوه  .ﻣ�ﻮاﻧ�
ﺗﻪوه
ﺋﺎ�ﻤﺎن و ﻧﻪ و� �ﺮاﻧﻪوه� ��ﻧﻔﺮاﻧﺲ
ﺷـــﻪ
ﺗﺎ�ﺒﻪﺗ� دو�ﺘ�ر ﺑﺎ�ﻤﻪ ﺳﻪر��� ﺑﻪﺷ�
ﭘﺮ�ﻓ�ﺴ�ر
زاﻧﺴﺘﮕﺎ� � LMU
زاﻧﺴﺘ� ﺷﺎﻧ� ﻟﻪ
ﺑﻮو� ،ﻪ ﺑﺎﺳ��� ﻟﻪ ﺳﻪر
ﺷﺎر� ﻣﻮﻧ�ﺦ
ر�ژهﻪ�ت ﭘ�ﺸ�ﻪش ﺑﻪ
ﺷﺎﻧ� و ﺋ�ﭘ�ﺮا�
�ﺮد.
ﺋﺎﻣﺎدهﺑﻮوان ر�ژ� �ﻪ�ﻪﻣ� ��ﻧﻔﺮاﻧﺲ
ﺗﺮ�
ﺑﻪﺷﻪ�ﺎﻧ� �ﺮدﻧ� ﻣﻮﺳ�ﻘﺎ� �ﻮرد� و
ﭘ�ﺸـــ�ﻪش
ﭘﺮ�ﮔﺮاﻣ� ﺋﻪم ﺷﻪوه
ﺑﻮو .دوا
ﺋﻪﻓﺮ�ﻘ� ﻓ�ﻠﻤ� ﺑﻪ�ﮕﻪﻧﺎﻣﻪ�ـــ� ﺑﻮو
ﻧ�ﺸـــﺎﻧﺪاﻧ�
�ﺮوﮔﺮﻓﺘ� �ﺎر� ﺷﺎﻧ� ﻟﻪﺷﺎر�
ﻟﻪﺳﻪر ﮔ
ﻧﺎو�"ﺳﻪ��� ﺳﻮور�
�ﻪر�ﻮ� ﻟﻪ ژ�ﺮ
��ﺗﺎ�� ﺋﻪو ﺷﻪوه ﮔﻔﺘﻮﮔ��
�ﻪر�ﻮ�" .ﺪارﺑﻮواﻧ� ��ﻧﻔﺮاﻧﺲ ﻟﻪﮔﻪ�
ﺋﺎزاد� ﺑﻪﺷ
�ﻪ�ﺘﺮ ﺑﻮو.
� ﺋ��ﺘ�ﺑﻪر ��ﻣﻪ���
ر�ژ� دووهﻪم ٢٧
ﺷـــﺎﻧ�� ر�ژهﻪ�ت و
ﺳﻪر
ﺳ�ﻤ�ﻨﺎر ﻟﻪﻮردﺳﺘﺎن ﭘ�ﺸـــ�ﻪش �ﺮان
ﺑﺎﺷﻮر� �
رﻧﺎﻣﻪ�ﺎن ﺷـــﺎﻧ�ﻧﺎﻣﻪ�
و ﻟﻪ ��ﺗﺎ�� ﺑﻪ
د�ﻮ� ﭘﻪﻧﺠﻪره�ﻪ�" ﻟﻪ
ﺋﻪو
"ﺋﺎزاره�ﺎﻧ� ره�ﻨﺎن و ﭘ�ﺸ�ﻪﺷ�ﺮدﻧ�
ﻧﻮوﺳ�ﻦ و ده
ﻧ�ﺸـــﺎن درا .ﻟﻪ دوا��ﺪا
ر�ﻢ
ﺷـــﻮان �ﻪﮔ�راﻧـــ� و ﺷـــﻮان �ﻪر�ﻢ ﺑﻪ
ﺳـــﻪر�ﺎو
ﭼﻪﻧﺪ ﺗ�ﻤ� ﭘ�ﺸﻨ�ﺎر
ﺑﻪﺷﺪار� ﺑ�ﻨﻪران
ن ﺑ�ﻨﻪراﻧ�ﺎن ﺑﻪ ﺷـــﺎﻧ�
�ـــﺮاو ﻟﻪ ﻻ�ـــﻪ

ﻧﺪ� ڕ�ﺷﻨﺒ�ﺮ� ده
هﻪو� و ��ﺷﺸـــ� ﻧﺎوهﻧﺪ ر�ژﻧﺎﻣﻪ�ﻪ ﺑ ﺣﻪﻣ�ﺪ ﺑﻪدرﺧﺎن ﺑ�ﻪ�ﻦ
ﭼﻪﻧﺪ ﻣﺎﻧﮕ�ﮕﻪ ﻟﻪ ﻧﺎوه
دهﺳﺘﺨ�ﺷ� ﻟﻪ
ﺑﻪ
ﺟ��ﺮدﻧ� ﺋﻪم هﻪﻧﮕﺎوه� ز�ر
�ـــﻮرد� ﺋﻪ�ﻤﺎﻧـــ� �ﺎر ﻟـــﻪ ﺳـــﻪر دهده�ﻦ ووﺷﻪ و ڕ�ﺷﻨﺒ�ﺮ� �ﻮرد�
ده�ﺮ�ﺖ و د�ﺳﺘﺎﻧ�
زﻣﺎﻧ� ﺑﻪ ﺟ�� �ﻪ ﺟ�ﺒﻪ وه و ﭘﺸﺘﮕ�ﺮ� ﺗﻪواو�
�ﺮدﻧ� زهﻣ�ﻨﻪ� ﮔﻮﻧﺠﺎو
و هﻪواداراﻧ� ﺋﻪدهب و
ه�ﻨﺎ�ﻪ ﭘ�ﺸﻪ
ﺋﺎﻣﺎده
ــﺘ�ﺮدﻧ� ﺋـــﻪم ﭘﺮده
ر�ژﻧﺎﻣﻪ�ﻪ� �ﺎن ﮔ�ﭬﺎر��
ﺧ�� ﺑ� دروﺳـ
ﺑ� دهر�ﺮدﻧ�
ﻧ�ﻦ.
ﺋﺎﻣﺎﻧﺠ� ﺳﻪره�� دهرﺧﺴﺘﻨ� �ﺎر ﺑﮕﻪ�ﻪ راو�ـــﺰ� ﺳـــﻪرداﻧ� وهﻓـــﺪ�
�ﺷﻨﺒ�ﺮ��ﻪ ﻧ�ﺸﺎن دا.
ر
�ﻪ
ﻟـــﻪ ﭘﻪ
ﺳـــﺘﺎﻧ� ووﺷﻪ� �ﻮرد�
ـــﻨﺒ�ﺮ�ﻪ�ﺎﻧ� ڕهوهﻧﺪ�
ﭼـــﺎپ و ﺑ�و�ﺮدﻧﻪوه ﺑ�
د�
و ﭼﺎ���ﻪ ر�ﺷ
دهزﮔﺎ�ﺎﻧـــ�
ﺮاﻧ�ﻔﻮرت ﺑﺎﻧﮕﻪواز� �ﻪ�ﻦ �ﻪ ﻧﺎواﺧﻨ� ﺋﻪم
ده
�ﻮرد��ﻪ ﻟﻪ ﺋﻪ�ﻤﺎﻧ�ﺎ.
�ﻤﺎﻧ�ﺎ ﭘ�ﺸﺎﻧﮕﺎ� �ﺘ�ﺒ� ﻓ
ﻟﻪ ﺋﻪ�ﻤﺎﻧ�ﺎ ﻣﻨﺘﺮ ﺑ�ﻪن وﺑ�ﮕﻪ�ﻪﻧﻨﻪ
ﺑـــ� ﺑﻪه�ﺰ�ﺮدﻧ� ﺋﻪ
ﻟﻪ ﮔـــﻪ� ﺣﻪﻣ�ـــﺪ ﭘﺎﺷ���ﻪ دهو�ﻪ
ﺋﻪﻣـــﻪ �ﺎر
ﮔﻔﺘﻮﮔـــ�
�ﻪ ه�ﻮاﻣﺎﻧﻪ و هﻪو�� ﺑ�
ﻟﻪ ﭘﺎ� �ﺷﻨﺒ�ﺮ� و ��ﻣﻪ��ﻪﺗ� ﻟﻪ
و ﻟـــﻪ درﺧﺎن ﺳﻪر��� دهزﮔﺎ� ﺋﻪو ﺋﺎﺳﺘﻪ�
ﭘﻪ�ﻮهﻧﺪ� ر
ﺑ�ﺎت ﺋﻪﺑﻮﺑﻪ�ﺮ ﺑﻪ
ﻧـــﺎوهوه و دهروه� وو�ت
ﻧﻮوﺳـــﻪر ر�ژﻧﺎﻣﻪ� دهده�ﻦ.
ﻧﺎوهﻧﺪ� ڕ�ﺷﻨﺒ�ﺮ�
ﺑﻪدرﺧـــﺎن و ﺳﻪر
ﻧ�ﻮان
ﺑ��ﺎردرا �ﻪ ﺋـــﻪم �ﺎره ﺑﻪ
�ﻮرد� ﺋﻪ�ﻤﺎﻧ�
ﺑﻪﺗﺎ�ﺒﻪﺗ�ﺋﻪ�ﻤﺎﻧ�ﺎ.
هﺎوﺑﻪش ﺑﻪدرﺧﺎن،
ه�ﺰ�ﺮدﻧ� �ﺎر� ر�ﺷﻨﺒ�ﺮ�
ﮔﻪ� دهزﮔﺎ� ﺑﻪدرﺧﺎن
��� هﺎوﺑﻪﺷـــ� ﻟﻪ
ﺑﻪ
�ـــﻮرد و ﺋﻪ�ﻤـــﺎن �ﻪ
ﻟﻪ ﻧ�ﻮان

ﻧﺪ ﺑ� ﻋﻮﻣﻪر ﻓﻪﺗﺎح
ﺳﻮﭘﺎﺳﻨﺎﻣﻪ� ﻧﺎوه

ﻣﺎ�ﻪ� ﺳﻪرﻧﺠ� ز�ر�
دهره�ﻨﺎ� ،ﻪ ﺑﻮوه
ﺑ�ﻨﻪران.
 � ٢٨ﺋ��ﺘ�ﺑـــﻪر ،دوا
ر�ژ� ﺳـــ��ﻪم
ﺑﻪ ��ﻣﻪ��� �ر�ﺸ�پ
ر�ژ� ��ﻧﻔﺮاﻧﺲ
در�ﮋه� ﭘ�ﺪرا� ،ﻪ ﺑﻪﺷ�
و ﺳـــ�ﻤ�ﻨﺎرﻣﻨﺪا�ن ﺑﻪ ﺑﻪﺷـــﺪار� ﻣﻨﺪا�
ﺗﺎ�ﺒﻪت ﺑﻪ و�ـــﻮڕ� �ﻮرد ،رهﻧﮕ���
و ﻻواﻧ� ��ﮋ
�ﻧﻔﺮاﻧﺴﻪ�ﻪ ﺑﻪﺧﺸ�.
ﺗﺎ�ﺒﻪﺗ� ﺑﻪ � ﮔﻔﺘﻮﮔ�� راﺳـــﺘﻪوﺧ��
��ﻧﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﺋﺎﻣﺎده�ﺎر� ��ﻧﻔﺮاﻧﺲ
ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧ� ﻟ�ﮋﻧﻪ�

ﻣﺎﻧﮕﻪدا ﻓﻠ�ﻤ��� ﻧﻮ��
ﺋﻪم
ﻟﻪﺳﻪرهﺗﺎ�ﻧﺎو�) ﻟﻪژ�ﺮ ﺋﺎﺳـــﻤﺎﻧ��ﺪا
�ﻮرد� ﺑﻪ

ﺑﺎح ،ﺧﺎﺗﻮ ر�ﺰان ﺳﺎ�ﺢ،
ﺧﺎﺗﻮ ه�ﺮ� ﺳﻪ
هﺎوڕ� زهﻧﮕﻪﻧﻪ و ﺑﺮا�ﻢ
ﻣﻪهﺪ� ﺟـــﺎف،
ﺑﻪﺷـــﺪارﺑﻮوان ��ﺗﺎ��
ﮔﻪ�
ﻓﻪرﺷ� ،ﻟﻪ دا ��ﻣﻪ��� ﭘ�ﺸﻨ�ﺎر و
ﭘ��ﺎت .ﻟﻪم ﺑﻪﺷﻪ
ﻻ�ﻪن ﺑﻪﺷﺪارﺑﻮواﻧﻪوه،
داﺧﻮاز� ﮔﺮﻧﮓ ﻟﻪ
ﺟ� ﺑﻪ ﺟـــ� �ﺮدﻧ�ﺎن
هﺎﺗـــﻪ زﻣﺎن �ﻪ
ر�ﻪ�ﺎﻧ� داهﺎﺗﻮو دهﺑ�.
ﺑﻪﺷ�� ﻟﻪ ﺋﻪ دووهﻪﻣ� ﺷـــﺎﻧ��ﺎران ﻟﻪ
��ﻧﻔﺮاﻧﺴـــ� ﮔﻪ� ��ﻧﻔﺮاﻧﺴ� �ﻪ�ﻪم
ﻟﻪ
ﺑﻪراورد �ﺮدن رهو ﭘ�ﺶ ﺑﻮو ،ﺋﺎ�ﺎم و
ﭼﻪﻧﺪ هﻪﻧﮕﺎو ﺑﻪ

)ﻟﻪژ�ﺮ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧ��ﺪا(
ﻓﻠ�ﻤ�

رﻟ�ﻦ ﻟـــﻪ ﺳـــ�ﻨﻪﻣﺎ�
(ﻟﻪﺷـــﺎر� ﺑﻪ
ﻧ�ﺸﺎن دان .ﺋﻪم ﻓﻠ�ﻤﻪ
 W.D.Kهﺎﺗﻪ

 ٩,١١,٢٠٠٧ﺳـــﺎﻣﺎن
ﻟـــﻪ ر�ژ�
ﺳـــﻪرداﻧ��� ﺗﺎ�ﺒﻪت
ڕهﺷـــ�ﺪ ﻟﻪ
ﺳـــﻪر��� ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧ�
ﺑ� ﺟ�ﮕﺮ�
ر ﻓﻪﺗﺎح ،ﺳﻮﭘﺎﺳﻨﺎﻣﻪ�
ﻋﻮﻣﻪ
وهز�ﺮان �ﺷﻨﺒ�ﺮ� �ﻮرد� ﺋﻪ�ﻤﺎﻧ�
ﻧﺎوهﻧﺪ� ڕ
ر� ﺧﺎﻧﻪ� �ﻮردﺳـــﺘﺎن
ﺑ��ﺎره�ﺎﻧ� ��ﻧﻔﺮاﻧﺲ
ڕ��ﺨﻪ
�ﺎن و
وه� ﺳـــﺎ�ﻧ�  ٢٠٠٤ﺗﺎ�ﻮ ٢٠٠٦
دهرﺋﻪﻧﺠﺎﻣﻪ �ﺎر� داهﺎﺗﻮو ﺑﻪ راﭘ�رﺗ�
ﻟﻪ ﻧ�ﻮان
و ﺑﻪرﻧﺎﻣـــﻪ�
ﺑﻪڕ�ﺰ� �ﺮد �ﻪ ﺗ�ﺎ�ﺪا
ﮔﺸﺘ� رادهﮔﻪ�ﻨﺪر�.
ش ﺑﻪ
ﭘ�ﺸ�ﻪﺳﮕﻮزار� ﻧﺎوهﻧﺪ�ﺎن ﺑ� ﺑﻪڕ�ﺰ�
ﻓﻪرﻣ� ﺑﻪڕا�ﺳـــ�ﺮدﻧﻪ �ﻪ ��ﻧﻔﺮاﻧﺴـــ�
ﺳﻮﭘﺎ
ﺷـــﺎ�ﺎﻧ� ﺑﺎ ﺎﻧ��ﺎراﻧ� �ﻮرد ﻟﻪ ﺋﻪوروﭘﺎ
دا.
ﻧ�ﺸﺎنﻮﭘﺎﺳﻨﺎﻣﻪ� ﻧﺎوهﻧﺪ ﺑ� ﺑﻪڕ�ﺰ�
دووهﻪﻣ� ﺷ ﺷﻪﺧﺴ� ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧ� ﻟ�ﮋﻧﻪ
ر��
ﻟﻪ ﺳ
ﺋﻪوه�ـــﺎن �ﺮدهوه �ـــﻪ
ﻟﻪ ﺳﻪر ﺋﻪ ه�ﭻ ﻻ�ﻪﻧ��� �ﻮرد�� ﻟﻪ
دووﭘﺎﺗـــ�
ﺑﻪڕ�ﻮه ﭼﻮوه و
ﻟﻪ دهرهوه ه�ﭻ ﭼﻪﺷﻨﻪ
�ﻮردﺳﺘﺎن ﻟﻪ �ﻪ��� ﻟﻪ
�ﻮرد� ﺑﻨﺎﺳ�ﻨﻦ.
ﺑﻪﺷﺪارﺑﻮوﻧ�
و
�ـــﻮرد و ڕ�ﺷـــﻨﺒ�ﺮ�
ـــﮕﻮزار� ﻧﺎوهﻧﺪه�ﻪ ﻧ�ﺸﺎن
ﻧﺎوﺧ�� و�ت ﻣﺎد� و ﻣﻪﻋﻨﻪو��ﺎن ﻟﻪ
ورهﺗﺮ�ﻦ ﻣﻪﺣﻔﻪﻟﻪ ﺟ��ﺎﻧ��ﻪ�ﺎﻧ� ﮔﻪر ﺑ�
ﺑـــﻪ�م ﺑ� ﺳﻮﭘﺎﺳ
ﭘﺸﺘ�ﻮاﻧ��ﻪ��
ﮔﻪ
ﮕﺎو��ـــ� ﻣﻪزن ﺑﻮوﺑ�ﺖ،
ڕ�ﺰ� �ﻪ ﺳـــﺎ�ﻧﻪ ﻟﻪ ﭼﻮار
��ﻧﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻪ�ﺮدووه.
ڕ�ﺷﻨﺒ�ﺮ�� ،ﻪ ﺋﻪو�ﺶ ﭘ�ﺸﺎﻧﮕﺎ� هﻪﻧ
ﺟ�ﮕﺎ� درا ﺑ� ﺑﻪ
�ﻪ ﺑﻪ�ﺎره�ﻪ هﻪﺳﺘﺎن
ه�� ﺳﻪره�� ﺑﻮو ﻟﻪ
�ﺘ�ﺒ� ﻓﺮاﻧ�ﻔﻮرت ،هﻪو� و ﺋﻪر� و ﺋﻪواﻧﻪ�
�ﻪ ﺳﺎ�� ڕاﺑﺮدوو
ﺷـــﺎﻧﺎز� ﮔﻪوره ﺑﻮوه
ﺷﺪارﺑﻮوﻧ� �ﻮرد ﻟﻪم ��ڕه
ﭘﻼن و ﻣﺎﻧﺪوﺑﻮوﻧ��� ز�ر� ﭘ�ﻮ�ﺴﺖ ﺳﻪرﺑﻪرز� و
ﺑﻪﺷ�� ﺑ��ﺎڕ� ﺑﻪ
دهﺳﺖ ﭘ��ﺮدﻧ� �ﺎن ﻟﻪ
ﻟﻪ ﺑﺎﺑﻪﺗ��� ﺋﺎوا ﮔﺮﻧﮓ
ﺑﻮوه ،چ ﻟﻪ
ﻣﻪزﻧﻪ� ﻣ�ﻠﻠﻪﺗﺎن.
ﺑﺘﻮاﻧﻦ
�ﺎﻧ� �ﻮرد ﺑﻪ ﺟ��ﺎﻧ�
ﺑﻪردهوام ﺑﻮوﻧ�دا.
ر��ﻪ ﻟﻪ دهﺳـــﺘ�ﻪوﺗﻪ
ر�ﻪوﺗﻨﻪ و دهﺳﺘﭙ�ﺸﺨﻪ
و�ﻨﻪ� ﮔ�ﺮاوه .ه�ﻤﻦ
ﺋﻪم ﺳﻪ
�ﻤﺎﻧ�ﺎ

ره�ﻨﺎﻧ� )ﻋﻪﺑﺪوﻟﻐﻪﻧ�
و ده
ﻟﻪ ﺳ�ﻨﺎر�� �ﻪ�  ١١٠ﺧﻮﻟﻪ�ﻪ ،ﻟﻪ
�ﺎ��( �ﻪ وﻣﺎوه

ﺑﺎخ و هﺎور� زهﻧﮕﻪﻧﻪ
ﭘﺎر�زﮔﺎر� ﺷﺎر� ﻣﺎر
ﺸﺎﻧﮕﺎ� ﺷ�ﻨ� ده�ﻪﻧﻪوه
ﭘ�

و�ﺗ� ﺋﻪ ﻋﻪز�ﺰ ،ﺳﺎﻧﺪرا ﭘ�ﺘﺮس،
ﺳﺎﻻر
ﻧ�ﻤﺎن ،ﺷـــﻮﻟﺘﺰ ڕ��� ﺳﻪره��ﺎن ﺗ�ﺎ
�ﻼود�ﺎ

باپیر
• ئ��اگ��رەك��ەی ئەڵمانیا و ی���اری نێوانی
رەگەزپەرستەكانی تورك و ئەڵمان ،ژ ()4
ی  ،2008/2/22ل (.)15

ﻧﺪ� ر�ﺷﻨﺒ�ﺮ� دهﺑ�ﺖ
ﺎ�ﻢ ﻗﺎدر ﻣ�ﻮاﻧ� ﻧﺎوه
ﺳﻪرداﻧﻪ�ﻪ� ﺣﺎ�ﻢ ﻗﺎدر
ﺣ
ﻟﻪ دواﺑﻪﺷ�
ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧ�

ﺑ�ﻨ�ﻮه ��� .ﺋﻪ�ﺘﻪر� ﺗﺮ� �ﻮرد
ﻟﻪﮔﻪ� ��ﻣﻪ
ـــ� ﻟﻪ ﻧﺎوهﻧﺪ و
و ﺋﻪ�ﻤﺎن .ﻓﻠ�ﻤﻪ�ﻪ ﺑﻪهﻪردوو زﻣﺎﻧ�
ـــﻪرداﻧ� ﺣﺎ�ﻢ ﻗــــﺎدر ﺋﻪﻧﺪاﻣ� ��ﺑ�وه .ڕ�ﻮهﺑﺮدن ﺑﺎﺳ��� �ﻮرﺗ� دهﺳﺘﺨ�ﺷـ ه�ﻮا� ﺳــــﻪر�ﻪوﺗﻨ�
ﺷﺎ�ﺎﻧ� ﮔﻮﺗﻨﻪ
و
ﺑﻪ
�ﻮرد� و ﺋﻪ�ﻤﺎﻧ� هﺎﺗ�ﺗـــﻪ ﺑﻪرهﻪم .ﻟﻪ ﺳـر�ﺮدا�ﻪﺗ� )�  .ن  (� .ﺑــــ� دهﺳﺘﻪ� ـــ� ﻧﺎوهﻧﺪ�ﺎن ﻟــــﻪ ﭼﻪﻧﺪ ﻧﺎوهﻧــــﺪ �ﺮد �ﺎﻧــــ� ﻧﺎوهﻧﺪ دهرﺑ��
�ﻤﺎﻧ�ﺎ ﭼﺎ���ﻪ�ﺎﻧـ
ﻗﺎدر ﺑ� �ﺎر و ﭘﺮ�ژه
ـــﻪ
ـ
ﺳ
ﻓﻠ�ﻤﻪ�ﻪ ﺑـــﺎس ﻟﻪ ��ﻣﻪ�ﻪ
ﻟﻪ دوا و�ﺴﺘﮕﻪ� ﻟﻪ ﺋﻪ
�ﺘ�ﺒ��� ﻧﺎ�ﺎﺑ� ﺑﻪ د�ﺎر�
ڕاﺑﺮدوو ﺑــــ� �ﺎ� ﺣﺎ�ﻢ
ﻧﺎوهر���
رووﭘﺎ و
ﺳـــ�� ده�ﺎت �ﻪ هﻪر�ﻪ�ﻪ�ـــﺎن ﺋﻪ  ٢٠٠٧. ١٠ .٢١ﺳﻪرداﻧ� ﺑﺎرهﮔﺎ� ﺳــــﺎ�� ﮔﺮﻧﮕ� ﺑﻪه�ﺰ�ﺮدﻧــــ� �ﺎر� و ��ﻣﻪ�ﻪ �ﺘ�ﺒﺨﺎﻧﻪ� ﮔﺸﺘ� ﻧﺎوهﻧﺪ
�ﻤﺎﻧ� ﭘ�ﺸ�ﻪش ﺑﻪ
ﺑﻮوﻧﻪ و ﻟﻪ ر�ژ�
ﺋﻪ�ﻤﺎﻧ� �ــــﺮد و
�ﻪ
�ﻮرد� ﺋﻪ
ﻧﺪ� ر�ﺷﻨﺒ�ﺮ� �ﻮرد�
ﺟ�ر� ﮔ�ﺮ�ده� ﺗﻪﻧ�ﺎ��
ﻧﺎوه
ﺑﻪ
� ﻧﺎوهﻧﺪ ﻟﻪ ﮔﻪ� ڕ�ﺷﻨﺒ�ﺮ� �ﻮرد� و وﭘﺎﺗ�ﺮدهوه� .ﺮد.
�ﻮ�ﺴﺘﻪ ﺗﺮاژ�ﺪ� و ��ﻣ�ﺪ�ﻪ�ﺎﻧ� �ــــﺮد و ﻟﻪ �ﺘ�ﺒﺨﺎﻧﻪ
ﻗ�ﻧﺎﻏﻪ�ﺎﻧ� داهﺎﺗﻮو د
� ﺑﻪڕ�ﻮهﺑــــﺮدن ﻟﻪ
ﻧﺎو هﻪ وﺳـــ�ﺎن ﺑﻪردهواﻣ� ﺑـــﻪ ژ�ﺎن
ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧ� دهﺳــــﺘﻪ
ﭼﺎرهﻧﻮ
دهدهن.

ﺷـــﺎﻧ����� ،ڕ و ﺳـــ�ﻤ�ﻨﺎر و
ﺧ�ﺮهﺎﺗﻨ� ﭼﺎ���
ﻣ�ﻮاﻧﺪار� ﻣﺎ�� ﺷ�ﻠﻪر و
ه�ﺮﺑ�ﺮت ﭘ�ﺗﺴﺶ ﺑﻪ
ﺷـــﺎر� ﻟﻪدا��ﺒﻮوﻧ� ﻧﻮوﺳﻪر و ﻣﺎرﺑﺎخ ﻣ�ﻮاﻧﻪ�ﺎﻧ� �ـــﺮد و داﺧﻮاز� ﭘ�ﺸـــﺎﻧﮕﺎ و ﭼﺎ��� ﺟ�را و ﺟ�ر�
و
ﻣﺎرﺑﺎخ ﺑﻪﻧﺎوﺑﺎﻧﮕ� ﺋﻪ�ﻤﺎﻧ� ﻓﺮ�ﺪر�ﺶ هﻪﻣـــﻮو زهﻧﮕﻪﻧﻪ �ﺮد �ـــﻪ ووﺗﺎر� ﻣ�زهﺧﺎﻧﻪ�ﺎن در�ﺖ.ﺋﻪم �ﻪﺳﺎ�ﻪﺗ�ﺎﻧﻪ
ﺷﺎﻧ��ﺎر�
ده
ﺷ�ﻠﻪر ﻟﻪ ﻟﻪ هـــﺎوڕ�
�ﺸﺎﻧﮕﺎ� ووﺗﻪ�ﺎﻧ� ﺷ�ﻠﻪر ﺗﺮ� ﺋﻪﻧﺠﺎم �ﻪدا ﺑﻪﺷﺪار� ﭼﺎ���
 ،ﺷﺎﻧ� و ﻧﻮوﺳ�ﻨﻪ�ﺎﻧ�
هﻪﻓﺘﻪ
�ﭘ
ره
ﺷ�ﻠﻪ ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻪ�ﺎﻧ� ﺋﻪوروﭘﺎ و ﺟ��ﺎن �ﺮدﻧﻪوه هﺰر� ﺷﺎﻧ��� وﺧ�ﺷﻨﻮﺳ� ﻟﻪ ﻣﺎوه� ﺟ�را و ﺟ�ر ده�ﻪن .ﻟﻪواﻧﻪ
�
ز�رﺑﻪ�
ﺧﻮ�ﻨﺮ�ﺖ .ﺷﺎﻧ�ﮔﻪر�ﻪ�ﺎﻧ� ﺷ�ﻠﻪر ﺑﻪ ﻟﻪ ڕواﻧﮕﻪ ﻧ�ﻮان ﻣﺎرﺑﺎخ و �ﻮردﺳـــﺘﺎن �ﻮﻟﺘـــﻮور� �ﮋووﻧﺎﺳ� ﺷـــﺎر� ﺷ�ﻠﻪر
ﻧﻤﺎ�ﺶ وﭘﻪ�ﻮهﻧﺪ�
ﻣ
ﺴـــﭙ�ر�
ده
ﭘ
ﻟﻨﺪﻧـــﻪر و ه�ﻨ�ﻨﮓ ر�ﺘﻪر ﻟﻪ
ﺑﻪردهواﻣ� ﻟﻪ ﺗـــﻪواو� ﺋﻪوروﭘﺎ ﺟ��ﺎن ﭘ�ﺸ�ﻪش ﺑ�ﺎت.
زهﻧﮕﻪﻧﻪ ﭬ�ﻟﻔﮕﺎﻧﮓ
دهﺑ� ﻣﺎرﺑﺎخ و ﻟﻪ ر�ژ�
�ﺎﻧ�
زﻣﺎﻧﻪ
هـــﺎور�
ز�رﺑﻪ�
دواﺑﻪدوا� وﺗﺎره�ﻪ�
ﻣﺎ�� ﺋﻪرﺷ�ﭭ� ﺋﻪ
ده�ﺮ�ﻦ و ﺑ� ﻧ�ﺎ ﻟﻪ ﻣﺎوه� ﺳﺎ���ﺪا
�ﺎن رهﺧﺴﺎ ﺑ� رواﻧ�ﻨﻪ
�ﺗ� ﺷ�ﻠﻪر� ﺋﻪﻣﺴﺎل
وهرﮔ�ﺮدراوه .ﺗﻪ
دهرﻓﻪت ﺑ� ﻣ�ﻮاﻧﻪ
ﻟﻪ دا��ﺒﻮوﻧ�ﺪا ﺧﻪ
دوﻧ�ﺎوه
رﮔﺎ� ﮔﻔﺘ�ﮔ� ﺑ� هﻪﻣﻮان
د�ﺘﻪر ﻣ�ﺘ�ﻨﺲ دهدر�ﺖ
� ٤٠٠٠٠ﻪس ﻟﻪ ﺗﻪواو� وو�ﺗﺎﻧ� ﺷ�ﻠﻪر ﺗﺎﺑﻠ��ﺎن و ده
د.
ﺑﻪ ﭘﺮ�ﻓ�ﺴ�ر �ﺸ� ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧﻪ�ﺎﻧ� ﺷﺎر�
�ﺮ� ﻣ�زهﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺎ��
ﺑ� ﺳـــﻪ
ﺳـــﺎ�ﻪﺗ�ﻪ ر�ژ� ��ﺗﺎ��ﻪ
وا� �ﺮا.
ﮔﻮ�ﺒﺎراﻧ� ﭘﻪ��ﻪر� ﺷـــ�ﻠﻪر
� ﺷـــﺎ�ﺎﻧ� ﺑﺎﺳـــﻪ �ﻪ
هﺎﺗﻮون.
ﺋﻪوه
ﺋﺎﻣﺎده� ﻣﺎرﺑـــﺎخ
وﺗ� ٣,١١,٢٠٠٧
ﻣﺎرﺑﺎخ
ﻟﻪ ر�ژ� ﺷﻪﻣﻤﻪ ر��ﻪ ﺳـــﻪر ﻟﻪ ﺋ�ﻮاره ﺑﻪﻧﺎوﺑﺎﻧﮕﻪ�ﺎﻧ� ﺷﺎر� ﻣﻮو ﺳﺎ��� ده�ﻪن.
ﺟﺎره ﻟﻪﮔﻪ� ﻧﻪﺗﻪوه��ﻨ�
ﭘ�ﺸـــﺎﻧﮕﺎ�ﻪ ﺑﻮون .هﻪ
ﻟـــﻪ �ﺎﺗﮋﻣ�ﺮ� ﭘ�ﻨﺠ�
م
ﺷـــﺎر� ﻣﺎرﺑﺎخ ﺋﻪم
ﻟﻪ دا�� ﺑﻮوﻧ� ﻓﺮ�ﺪر�ﺶ �ﻮرد �ﻪ�ـــﻪ �ﺎد�ﺮدﻧﻪوه� ﺷـــ�ﻠﻪر
ﻟـــﻪ ه��� ﭘﺎر�ـــﺰﮔﺎر�
�ﺎﻧ�
ر ﺑ� ؛ ﻟﻪ هﻪﻓﺘﻪ�
� ﺑ� ووﺗﻪ�ﺎﻧ� ﺷ�ﻠﻪ
ﻓﺘﻪ�ﻪ� ﺑﻪ ﺗﻪواو� ﺟﻪژن ﺗﺮ ﻟﻪ هﻪﻓﺘﻪ �ﺎت ،ﭼﺎ���ﻪ�ﺎن.ﻟـــﻪ
ﭘ�ﺸـــﺎﻧﮕﺎ�ﻪ
ر ،هﻪ
ده
ﻧﺪ� ﺧ�ﺷﻨﻮوس �ﺎ� ز�ﺎد ﺷ�ﻨ� ﺷـــ�ﻠﻪ ��� ﺷﺎره�ﻪ و ﻣ�ﻮاﻧﻪ�ﺎﻧ�ﺎن ﺑﻪﺷـــﺪار� ﺗﺎ�ـــﻮ ٢٥,١١,٢٠٠٧
ﺗﺎ ﺑﻪ دهﮔ�ﺮن .ﺧﻪ
هﻮﻧﻪرﻣﻪ
��ﻪر� ٠٣,١١,٢٠٠٧
ﺳﻪره
�ﺮا�ﻪوه .ﺋﻪم ﭘ�ﺸﺎﻧﮕﺎ�ﻪ ﻟﻪ ﭘ�ﺸ�ﻪش و ﻗﻮﺗﺎﺑ�ﻪ�ﺎﻧ� ﺷـــﺎر ﺷﻮ�ﻦ و ﭘﻪ ﻧﺪ�ﻦ ﺑﻪردهوام دهﺑ�ﺖ.
ﮔﻮ�ﺒﺎران ده�ـــﻪن  .ﭼﻪ
�ﻪ� ﻣﻮز��� ﺋ�ﻨﮕﻠ�ﺰ�
ﭘﺎرﭼﻪ
ﺷـــﺎر� ﺷـــ�ﻠﻪر
دواﺑﻪدوا� ﺋﻪوه ﭘﺎر�ﺰﮔﺎر�
�ﺮا

ﺋﻪم
ﺟ��ﺎﻧﻪ
�ﺎم ڕهﻧﮕﻪ

ژ�ﺮ ﺋـــﻪم ﻧﺎوﻧ�ﺸـــﺎﻧﻪ
ﻟﻪ
ﺑﺎﺧﭽـــﻪ�
ﻣﻨﺎ�ﻧـــ�
ـــﺎوا�ﺎﻧ� ﻟﻮدﭬ�ﮕﺴ�ﺎﻓ�ﻦ
ﺳ
ﺑﻪﺷـــﺪار� ﺑﻪرﭼـــﺎو�
ﺑﻪ
ﻣﻨﺎ�ﻧ� ﭼﺎوﮔﻪﺷـــ� �ﻮرد
ڕ��ﻪوﺗـــ� ٢٠٠٧/٦/٢١
ﻟﻪ
ﭼﻮار ﭼ�ـــﻮه� ﮔﺮوﭘ�
ﻟﻪ
von Piccolo
)
(bis
Picasso
ﺷﺪار� ﭘ�ﺸـــﺎﻧﮕﺎ�ﻪ��
ﺑﻪ
ﺷـــ�ﻮه�ﺎر� ﻓﺮاوان ﺑﻮون،
ﺷﺎ�ﺎﻧ� ﺑﺎﺳـــﻪ ﮔﺮوﭘ� )
von Piccolo
bis
 (Picasﭘ��ژه�ﻪ�ﻪ
so
ﺋﺎﻣﺎﻧﺠ� زوو ﻧﺎﺳﺎﻧﺪﻧ� ﺑﻪ
ر� ﺷـــ�ﻮه�ﺎر�� ،ﻪ
هﻮﻧﻪ
ﻻ�ﻪن  Basfﭘﺎ�ﭙﺸﺘ�
ﻟﻪ
�ﺮ� �...ﻪ ﺗﺎﺋ�ﺴﺘﺎ ﺋﻪم
ﻟ�ﺪه
ﮔﺮوﭘﻪ ﻟـــﻪ ) (٩٠ﺑﺎﺧﭽﻪ�
ﺳﺎوا�ﺎﻧ� ﺋﻪم ﺷﺎره هﻪ�ﻪ.

بەدرخان
• پ���رس���ە و س����ەرەخ����ۆش����ی ،ژ()5ی
2008/4/8ی ،ل (.)17
حەمید بەدرخان
• سەفەر بەرەو ئەوروپا و پێشانگای كتێب
لە فرانكفۆرت ،ژ ()1ی  ،2007/11/22ل
(.)2
حەیدەری
• پێشنیارێك ب��ۆ ك��ۆم��ەڵ��ە و الیەنە
ك��وردی��ی��ەك��ان ل��ە ئ��ەڵ��م��ان��ی��ا ،ژ()3ی

 ،2008/1/22ل (.)11
خانەی كوردستان
• سەروتار /سوپاس و پێزانین ،ژ ()15ی  ،2008/11/8ل
(.)30

دڵشاد عەبدوڵاڵ
• نامەیەكی وەفاداری بۆ شیرین خانی حەیدەری بۆ برایانی
ناوەندی رۆشنبیری مانهایم ،ژ ()1ی  ،2007/11/22ل (.)1
* لە راستیدا (شیرین) نییە و (نازەنین حەیدەری)یە.
رەگەز ئەحمەد
• دەزگای بەدرخان چەندین دەزگا و كەسایەتی لە ئەوروپا
خەاڵت دەكات ،ژ ()1ی  ،2007/11/22ل (.)2
رەوەز محەمەد مەنتك
• كۆنفرانسی ئەنجوومەنی جالییەی عیراقی فیدرالی دیموكرات
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...بیبلۆگرافیای رەوەندی بەدرخان

 لە،لە دوو هەرێمی ئەڵمانیا ك��ورد بە زۆرینەی دەردەچ��ن
.)18(  ل،2008/4/8 )ی5(  ژ،حەوت ئەندام پێنجیان كوردن
،2007/11/22 )ی1(  ژ، هەر جارەی گرفتێك.• گرفتی پەنابەران
.)3( ل
• پیرۆزبایی لە رۆژنامەنووس (عەبدولغەنی
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ħ Ġħ
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ħÎ ¼ĤīåĤĪħôĪĢĪīÎĪçĤËĠò õŇ¶ÔħōìħÈĪ
ħōĪīÔËĨÊæħĜħ ōħðłëªĞ
ħĠêËµ¼ĤË
¼¶Ň«ÕðĦæ´ōíĤ¼µ
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ħōæêīµ ÊæĦæĢËõŎĤ
ËŎĤËġŀħÈħ ĜģŎĥŎÏÎĢËµ

»Ë¹ì¡æ
»¡ĪňĤæëĘĪŌÎĪ¨Ë¯
ĢËäêæňÎ
Êæçōīð¼ĤËĘ¡ĪÊëĘĪŌÎňĜ

ňĜ
ĠËĤ±łêÊçÔňÏōËÔ¼ĘňōňĤËġōæ
çōīð»»ňĤÊ±łê»ň
¹ì¡æňÎÒ¡êËÎňð
¼ÔĪňęņêňĜ»ËÕðæêīĘňĜ¼ĤËĘňŎŎĘĸË¯ĪĢËäêæňÎ»Ë ŎĠĢËäêæňÎ
¼ĤËĘňŀË¥ŎÕñŇĐĪ¡Ī¡ê¡æĪĢĪËĤĪÒËĘ¡æĢËäêæňÎëĘňÎīÎňÈçŎĠňà»êÊçĤÊī ¼ĤËĘ¡êËŎðëª
ĞňÜêňð¼Ġŋ¡ĪóōĪÊëÎ ªĪË¯¼Ĕ¡æĪīÔËĨÊæ»¡êËĠ±ňĜĪ¡ĪňōÊæ» ¡ĪňÕŇÎ¡æĪŌÎ
»æêīĘ¼ĤËĠìňÎňĘňĥÔĪňęŇ

æňġàňÈïĤīō

رەوەند
،• لە یادی ئەنفال و كیمیابارانی كوردستان
.)21(  ل،2008/5/22 )ی7( ژ
êīµ»êħðĪīĤÛĥŇª
ËĠæ
ËÈľ
ŎōÊĪ
ĜĢË
ë¶Ň
ģōæ
• «كلۆس ئەب كوردستان» فیلمێكی نوێی
 ل،2008/1/22 )ی3( ژ،كوردی لە ئەڵمانیا
.)11(
)ی1(  ژ،• ئ���ەم ج��ی��ه��ان��ە ك���ام رەن���گ���ە
.)1(  ل،2007/11/22
• ئیسماعیل خ��ەی��ات ب��ە تابلۆیەكانی
)ی15(  ژ،خەڵكی بیانی سەرسام دەكات
.)30(  ل،2008/11/8
ĠħĜĖħōĦĪħĤæë¶ĤĪĪļ
w • بەهادین تابلۆكانی بوون بە سیمبوولی
ĢçĤËÝĤī¹»ËðËōļħ
gration und
Integration Mi
w ،2008/11/8 )ی15(  ژ،خانەی كوردستان
.)30( ل
w
ŇŀÊçĥĠêħĨ
¼ĤÊìĦæĢËĠìæħðė
w • ب��زاڤ��ی رۆژن���ام���ەوان���ی ك����وردی لە
 لە بیرەوەرییەكانی،دەرەوەی كوردستان
)ی6(  ژ،ع��ەب��دول��م��وئ��م��ی��ن دەش��ت��ی��دا
.)20( ل،2008/5/8
،• بنەماكانی پەروەردەی منداڵ لە باخچەی ساوایانی ئەڵمانیا
.)26(  ل،2008/8/8 )ی11( ژ
• پارێزگاری شاری مارباخ و هاوڕێ زەنگەنە پێشانگای شینۆ
.)1(  ل،2007/11/22 )ی1(  ژ،دەكەنەوە
.)17(  ل،2008/4/8 )ی5( ژ،• پەیامی ئێمە
 ل،2008/5/22 )ی7(  ژ،• پرسی تیرۆریزم لە سیمینارێكدا
.)21(
)ی1(  ژ،• حاكم قادر میوانی ناوەندی رۆشنبیری دەبێت
.)1(  ل،2007/11/22
 ل،2008/5/22 )ی7(  ژ،• خۆپیشاندانی دژی رژێمی توركیا
.)21(
• خانەی كتێبی كوردستان لە پێشانگای نێودەوڵەتی كتێبی
.)30(  ل،2008/11/8 )ی15(  ژ،فرانكفۆرت
.)32(  ل،2008/11/8 )ی15(  ژ،• دانەغاز و نەوتی هیال
• دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی «بەدرخان» لە باڵوكراوەكانی
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Þĸňð
ŌĜĪçĈňð

ĢłìŃÈæňĠňáĠ

Êç¶ŇºĤËĠ»ĦĪËĠħĜ

ĪêħĨľËñĠħÈ»íōËª
ŃÎ¼ĤÊìħ äĢŃ¯³Ħ ħ¹ĪËĥŇĨÓôĪëð
»ŋ
æêĦì¼ĤËÕäĦêæĪêÊæ ħĨħÎçĤÊļħºŀħĨ
ģōçĤħ¯óōĦīŇôĢËĠħÈ¼äËÎħĜ¼ŀī¹
Ħæ
çĤÊêĦīŀħĨ»æêīµ¼Î ÔľËñĠħÈ»íōËª
êħðĦçĤËõµ¼¹êħĠ¼ōËĠêË»êħðĪīĤ´ŇĜŃª
ÊçĤËōŃä¼ĤËō±ħĜħ µæêīµæĪĢÊçŇªħôħ¹
ħŀĪĦ
Ġ
ħ
Ĥ
¼Ĥæëµç
»êīÕĜīµ
µĦĪħÔħĤ
ÛĤËĠËÈĦĪīÎæëµĢËōħ ħÎ
ĦĪËĠħĜËĩĤħÔ¼ŀ
¼ÏōæħÈÛĥŇªÊç¶ŇºĤËĠ» ËŎōÊĪËÉŀËĠæêīµ
æħĠħàīĠæģōæë¶ŇĜĢ ħĜĢĪìīÈ
ĹŀĪçĈħðÞĸňð ħ Ĝ
æĪ
ěŎĜħÜ¼ĤËäæêŃÈ
ħĜ
ĤĪ
ħ
ōì

Ôď
ħ
Ĝ


ħ
Ĝ³
ħ
ôËªĪ
Ê²ŇĨ¼ðīĥµłëŎ¯ĢË ³ħōæħġàħÈïĤīō
ħĜ
ĢËŎōÊĪËÉŀËĠ³ħō»ÊĪæ
ģōæëµŅĜ
³ħōêÊæËĐĦĪ³ĦĪ
»±łļħĤËÏōæħÈĪħÈ¼ĤËŎ¹ŃÎ Ħæ
»êËµĪËĨħÎĢĪīÏŎ§ËĨ»Ë¹ì
¼ÕōīÕñĥŎÈľħ¹ħĜ
Ĝ»æêīµ

ħ
ģŎĜêħÎ»êËô
ĠħÔËĠ¼µħōħĝ¯³ĦĪ
»ĪËĤëņ±ħĜòħÎĪËĨ¼ĥŎ
»Êë¯ĢËÕŎōÊĪËÉŀËĠħ Î
ŇĤňġōæ
 ÓŇÎËĤòŃĠËäĦīŇÈ
ňĝ¯»ļŃĘ¼ĤÊĪīÎ¡æËĠËÈňĜė
ħĜ ÊæìËðĢËŎ¶ņļŃµĦêÊīŇÈ
ĥŇªêňĨ¼ĥŎĠňÔËĠ»
êňðĪīĤĪÍōæňÈÛ
ĤÊêħðĪīĤĪħÈ ÊæħµĦļŃµ»ËÔĦêħð ¼ōŋËÎ¼ġĨħĐ³Ëµ
ģŎĜêňÎ
ĦêËÔĪĪ¼ĤËŎĠħĜħ
ħðĪīĤ
ĦĪæëµĪÊĪħ Ô ÊçĤËŎĤËµ
ÕñäĢËŎ¶õŎÔ  çĤħĠêħĤīĨĪê µĦæËĠËÈ»ħÕŎĠŃµ»ħ ÔĪ
µħŀËðĪħÈêħĨ
ĨêħÎĪĢËō±êħðħ
īĤħÎ¼ÕðĦæ ¼¶ŇÏŇÕ ìłæêħðħĜ»íŎĝºĥŎÈ¼ĤËĠìħÎ Ğħ ÈĪħĜħµħōêħĨ¼ĤËµħŎµĸË¯Ī »ħµĦļŃµĦêÊīŇÈ»êË ĦĪĦçĥņīäĢËĤÊīŎĠŃÎ
ĪæëµģŎð
Ħ
¹Ī
ħ
ŇĜ
ħ
ÊçōËŎÔ
Ïōæ



Ĝæêīµ»
ħ

ħ
Ĝ»êËÔĪ´

ħ
Ńµ ¼ºĤë¹ħĜ¼ðËÎ
ËŎĤËÕōêħÎ
¼ĤËµħĠËĤ±łļĪêË§Ń¹
ħÎæëµ»êÊæËĐĦĪ
ðËÎ¼ĤËōËôħĤÊĪĪæë¶¯
ĪħÔłæëµĪŌÎĪ¨Ë¯
ĦĪħÔłæëµĪŌÎËŎµêīÔ
ħ¯ ħĜħµĦļŃµħ ĪħĤËġðŃÈģŎñàīĠĢħ ōĸ ¼ĤËō±»ħ ĤË§łëĠĪħÎêħÏĠÊê õŇªŃÎĢËōŃä
Ĥ ¼ĤĦĪËäĦ
ħÈħĜ³ħĜħÔďōìħ ŃÎ»íŎĝºĥŎÈħ ĜĦĪÊêæëŇ¹êĦĪ»êËµËôģōçĤ
ĦæĦīņļħÎĦ
ħÎ¼äħōËÎêłìËŎĤËġŀ
ÎĦæËĠËÈ ĢËäêħÔĢËōħµĦĪħÔħĤ¼ĥÕñå
Ħæ
ħĠ»æêīµ ħÎĪÊëÎ
ħÈ
ĦĪÊæĢŋÊçĥĠ¼ÎĦæ »íŎĝºĥŎÈħÔłæëµ¼ĤËä¼ĥōìĪĞ ĪËä ĢÊëŎÏĥôłļħĜĪË¯êħÎ¼µħōĦêËĠ±¼ĤĪīĦæħÈĪ êħÏĠÊêħÎģŎÎêÊæËĐĦĪŅÎĦæħġŇÈ¼ÔĪĢħµ
ĦīŎðĪīĤ¼ÏŇÕµ
ħĐĢĦ
µ
ħĨ¼ĤËÕðłçÎ
ħð»ħĤÊĪħÈ
ĜîËÎĢËōīĠħĨħ ħµħōæêīµ»íŎĝºĥŎÈ¼¶ŇºĤħĨê
»ħµħ¯êËªêÊī¯ê
ħÔłæëµìêħ ÎĢËōħġŇÈ»ê
»æêīµ»êīÕĜīµħ
Ħæ
ħĨÓĐħàĪËÕĐħà
ħ¶ōíĤħµĢËÕðæêīµ ĪĦĪ ËÝĥŎÈģĤËġōìËĤËô»ħºŇÜħõŎĠħĨ
ħÏŇÕµ»ħÎêłìĢħµ
ĦīÔë¹Ńäħ Ĝ»ħôĪêÊì
»ëŇĠ²ÔËµêÊī¯»
ħĠŃµ
ĢŋÊçĥĠŃÎ¼ĤËµ
ĦīŎðīĤ »êËôħĜ¼ŀËðěŎĜħÜ¼ĤËåōæêŃÈ ¼ōËÔŃµħ ĤÊĪīÔĪħµêħð¼µħōĦīŇôħÎçĤËōËä ´Ňŀ´Ňµħōħ Ĝ´ŇÔħÎËÎħ ÎĢËōħµħōêħĨêħðĪīĤ
ħÈ
ħĜĢË¥ōêħō
ħ ōħÔêīµÒËĨ ĪħĜ
ÊĪæħĤÊĪæë¶¯ŃµħÏōæ
ħÈĪħÈ¼ĤçĤËðËĤŃÎ³ ħĤÊĪæë¶¯Ńµ
ŀËðæħġàħÈïĤīō »ÊêŃÕµæħĜĦĪīÎ´ōÊæ
Ïōæ
ħ

Ĝ
ħ
Ĝ¼
ħ
ŎĐ

ĦĪËō±ŃĜŃĝ
ĦĪīÎ´ōÊæ
ħĈêĦĪħðæ
ËÈ»²ŇĜŃµ»Īī¯êĦæ »ħĝª¼ŀËðĦĪīÔë¹êìħĜ»êŃñŎĐłëª
ħġĠħàīĠ»ĦêËÎêĦæĹŀĪçÎ
ĢĪìīÈ
ĿðĪīĠ»Ń¶ĤÊì¼ÎÊæ Ňµħō¼ĠÊçĤħÈĪ
ŀËðĢĪìīÈæħĠħàīĠ æ
ÓðĦæħÎ·êŃÏðłëÕª»Ń¶ĤÊ´ŇŀħĠŃµĦĪËĥŇĨ »ħ¯ĪËĤħĜ¼
ħĈ
ËĨĪê¼¹êĦīŇð
ĦĪīÎæêīµ¼ĤÊêħðĪīĤ¼Õ ³ŃĨæ¼ĕĜ
Ħæ»êĪĪíĠĢËġàĦĽĜĪçÎ ð
êħðħĜ¼äëĤħÎ¼ÏŇÕµ ªħĜħµĪÌĦæħÈ ¼ŀËðħĜËŎĤĪæħ ÔŃÔËĨ¼ō
ħÈïĤīō
Ô Þĸħð»ĦêËÎê
ĹŀĪçĈħ
īµ»êĪī
ńīĤ¼¶ŇºĤĦææħġà
ō±çņīðħĜË
ħĨħĜĦĪīĤìÊīä ³ĦĪĦīŎðīĤ»æê
ħĔ ¼ĤËĠìħÎĦĪË īðĪ¼µêīÔĪ»æêīµ
ĨëŎĠ

ħ
Ŏ¯¼ŀĪ
Ġæ»ŋ

Ğç
ðĪīĥµłë
æÓŎºÎĞ

Ħ
êËÎê
Ĝ¼ĤËäĪ
Ħ
ħ
ÎÊçĥŎ
¨
ħ
ðīĤ»çņ
ĢĪìīÈæħĠħàīĠ»
ħ ¯ĪËĨ¼µħ ōħÕðÊļËÈ »ËōíŎÈŃōģōëņì ŅŎĤË§ëņ±ËÎĚģņīäêħºÜ ĪŌÎ¼ĥŎ
ĦæľËÔêËµģŇñà
ĠłļħĜëÔËōìĦĪħÔłæëµ
´ŇµłĽŎ¯ħŀħĠŃµâê
ĥÔŃ¹êÊì
Ī
³ħŀħÔďōìħĤ»ĦêËÎê
ĜīĥōĦì
ÊëÕð ħµĦīŎðĪīĤ¼ĤË
Î¼ĤËĠłļħ ÔêīµĪĪæ ÊæêīµË
ħ ĤËĠìŃÎĢËōêłì
ŅĜĦĪçĤËōħ¹¨Ë¯ħ
°Ĥĸī¹¼µłëōæģņæêīµģŇĤŅĜī¹Ī
ĢĪÊêæĽŇ¹êĦĪëÔ¼ĤËµ ħðÞĸňð ĪĢĪìīÈæħĠħàīĠ»ĦêËÎêĦæģōçÎËĉ
³ħŀħÔďōìħĤ
ħĜĢËÕðêłëŎÔģÎËåĠ ģōĽņì´
ħĜ¼ŀËðĹŀĪçĈ
³ŃĨæ»ħ ºņļêħð
ħĜħÔďōìħĤ ħĜŃäÊì ĤħÈ¼ôħÎħĜĦĪīÎ´ōÊæ
ĦæğðËÜŅġĜËð
µĦæ»êÊçĥōëÎĿðīĠ
ħÎħĜ¼ŀËð³
êłì¼µħ ōĦĪËĠĢħ
æħġàħÈïĤīō»ĦêËÎê
ħĜ»êËōìÊç
ĦêÊìËÈĪħÈÓðĦæħÎ ïŎĜæ
ðĦĪīÎ´ōÊæħĜ
êŃª»±ŃĜŃĥµħÔ»Ń¶ĤÊì
ľħ¹ħĜËÔĦĪħÕŇĝÔĦæ ĜŃªĪħÈ¼ĤÊĪêËµ ¼äłæĪêËÎħĜ¼ŀË
ÊêħÕŁºĥŎÈħĜïŎġÙÔ
ðËŎð


ħ
ÔŃÔËĨ¼
ħ
ħÈ
ðĪīĤ
ĪńĪħµĦæ»ļħÎĦêħ
¼ŀËðħĜËŎĤËġŀ
ÒËµĦæŅĜĢËġŎōÊĪËÉŀËĠ

ĪīÔËĨÊæĦêËĠ±ħ Ĝ

ľħ¹ħĜģÔĪħ¶ŇªĪË¯
»ĪÊìħĈěōìËĐ
ħÈħ ĜħµĖħŎĤËŎÎêħĨ
¼µħōĦīŇôħÎ»±ĦæËŎĤËġŀ
Ëō ¼đŎôê
ħÈ ħĜ
È¼ōËð
ħ
ÎÊĪ
ħ
ª
ħĜ»ħ¹ĽÎ»ËðËō¼Ň ÕõŎĤ »ËðËō
ŅÜħ
ĪīÎ
ħ¹ħĠËĤ±łê
æĪÊêç«ņļĢ
Ħ
ŅÎ
Ĝ
ħ
Ģħōĸ
ħĐ »æêīµ »ê
ħ ÔÊĪ¼ĜÊļçŎĐ»ħºĤËĠê
 
Ĝ
ħÈħ Ĝ
ħĤÊĪħĜĢĪīÎêÊçôħÎħ ěŎĈËġñŎÈËŎĤËġŀ
óōĪħÈĢçĤËÝĤī¹¼ĤËµ
ËŎĤħÔ

ħ ĤÊĪĪĢËĠì»ħĤÊĪ
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ĤÊīÔĦæńëµĦæ
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ĪĢħĠħÔľħ¹ħĜħµ ĪħÈêħðħ
ģŇÝĤīºÎ¼ÕñĤÊì¼ÕðËÈ ÕÎËĨĦĪêħĨĦĪ
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»ĪĪ²ŇĠ»ëŎÏĥôłļĪ¼ōËðË Ô¼ÔËµħĜËŎĤËġŀħÈ
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ħĜ
ħµ»êÊ
»ĦĪħĤæëµ¼ĔËÔ
ĪŃĝÎËÔ  ħµËºĤ¿õŇª µ¼ĤŋÊçĥĠ»ĪË¯êħÎ»êÊçôħÎħ ÎĪīÏÔë¹
¼ĔËÔ»ÊĪæħĜÓņëµĦæ¼ōËÔŃµħºŀħÎòĦĪħĤæëµ
ŃäħĜ»êħ¶ōħª 
ħĠËĤ
ÛĤêħð»ħºŇÜ
ĦêËôĞħÈ»ĪīÕõŎĤÊæ»æêī
»êŃÜħĜĪÊë¶ŇªļĦĪËÎ» ÎńêæĦæ %
ĢËŎĤËµħŎōêħĤīĨĦêËµ
ħĠËĤ±łļĪĢÊêħĥŎÎ¼ĤËõŇµÊļ ĪīÎêÊçôħÎ
ħ
ħµê ðħ
¼ĤËġĜħÈ¼ōħ¯ĪËĤ¼ĤËµ
Èæêīµ»
ĪīÎêÊçôħ Î»ËµĦĪīÔĪ
¼ĤŋÊçĥĠģŎĤÊìŃÎêħĨĪīÎ ĦìĚËĤħĠ¼ĤËµòĪëð ĢĪīÎħĤÊĪËĤĞħ
ħĤÊĪħðËÎ¼ĤËōËô
ËÝĤī¹»
æê
ôËÔĢçĤ

Ħ
ħ

ðò
ħ
æ
ħĤÊĪŃÎÒËĈħð 
  ¼ðĪĢËĠì»
ÔËĈħð
ħō»Ëġĥņļ»ħĤÊĪŃÎóŎ

289

2011  پاییزی25 ژمارە

Î
æêīµ »çĤĦĪĦê ¼§Êí
ËŎĤËġŀħ Èħ Ĝ

ª
Ģĸ¡æêňÈêËō±łê»¡±łë
¡Ī¡êňĥņīåÎëĘňÎ

...بیبلۆگرافیای رەوەندی بەدرخان

.)4(  ل،2007/12/22 )ی2(  ژ،سویدیدا
 ك��وردان��ی ت��اراوگ��ەی شیعر.• دڵ��ش��اد ع��ەب��دوڵ��اڵی شاعیر
.)1(  ل،2007/11/22 )ی1(  ژ،بارانكرد
.)9( ل،2008/1/22 )ی3( ژ،• دوو كۆمەڵگا لە یەك واڵت
)ی3( ژ،دوو نمایشی شێوەكاری لە فەڕەنسا
•
.)9(  ل،2008/1/22
• ژووری پاڵتاكی ك��ۆم��ك��اری زیندانییە
çĤ¡Ī¡ê
)ی7(  ژ،س��ی��اس��ی��ی��ەك��ان��ی ك���وردس���ت���ان
ËŎĤËġŀħÈ»ĦêËÎêĦæĖħōêËŎĤ
ÊìçĤħ¯
.)21(  ل،2008/5/22
• رەوەند هیوای چاكبوونەوە بۆ مامۆستا
)ی6(  ژ،ئەحمەد بااڵیی نووسەر دەخوازێ
.)19(  ل،2008/5/8
• رەوەندی كورد لە شاری بەرلین یادی
)ی5( ژ،كارەساتی هەڵەبجە دەك��ات��ەوە
.)17(  ل،2008/4/8
ĢËÕðæêīĘ¼ĤËĘħŎðËŎðħŎ
• روون��ك��ردن��ەوەی��ەك ل��ە م���ەڕ یاسای
ĤÊçĥōì»êËęĠŃĘ¼ĘËÕŀËª
»êĪĪ±
 ل،2007/12/22 )ی2(  ژ،گونجاندن
.)4(
• رێپۆرتاژێك سەبارەت بە چاالكییەكانی
ÊīŎĨ¼ôìê¡Ī¼«ŎÔ
خ���ان���ەی ك���وردس���ت���ان ل���ە پێشانگای
)ی15(  ژ،نێودەوڵەتی كتێبی فرانكفۆرت
.)31(  ل،2008/11/8
،• زمانی كوردی لە پەرلەمانی بەرلین
.)22(  ل،2008/6/8 )ی8( ژ
،• سۆلین بەهرەیەك لە میدیا و شانۆ
.)3(  ل،2007/11/22 )ی1( ژ
)ی1(  ژ،• سەنتەری رەوەندی كوردی و چەند پرسیارێك
.)3(  ل،2007/11/22
،2007/11/22 )ی1(  ژ،• سوپاسنامەی ناوەند بۆ عومەر فەتاح
.)1( ل
• سیمینارەكانی خانەی كوردستان لە شەستەمین پێشانگای
 ل،2008/11/8 )ی15(  ژ،كتێبی نێودەوڵەتی لە فرانكفۆرت
.32(
.)1(  ل،2007/11/22 )ی1(  ژ،)• فیلمی (لە ژێر ئاسمانێكدا
.)17(  ل،2008/4/8 )ی5( ژ،• فیلمێكی كوردی
،2008/5/22 )ی7(  ژ،• كۆڕێك بۆ دكتۆر فایەق محەمەد گوڵپی
.)21( ل
،2007/12/22 )ی2(  ژ،• كۆنفرانسی (دەشتی) لە شاری بەرلین
.)6( ل
)ی2(  ژ،• كۆنفرانسی بادبۆل دەرب��ارەی مەسەلەی ك��ورد
.)5(  ل،2007/12/22
»çĤ¡ĪËĤňŎŎÕõ¹¼ōë
ŎÏĘËĤĪĪê¼Ęňō¡ĪÊëĘĪŌÎ
ňÎğōËĩĤËĠňĜ¼ĤËġŀň
È»æêīĘ»ëŎÏĥôłê
ÒËĘ¡çōê¡æĢËäêæňÎ»Ë¹
ì¡æ»êËĘĪËĨ
GDVWHLQXVLQ#J
PDLOFRP
¼ĥŎōÊì»ňġĠ
ňôÛĥŇª¡êË
Ġ±

ËŎĤËġŀňÈħĜæêīµ»çĤ
ĦĪĦļ¼ĤËµħŀÊĪħĨ
¼«ŀī¹æħĠħàīĠĒħōËĐ
êŃÕµ

æŃÎ´ņļŃµ

 »±łļ
¼ªĪļĪħÈ ¼ÔŋĪ
¼ÔÊëµīġōæ»êħð
´ŇŀħĠŃµ ŃÎ ¼ĤËµ
ĦêË¯¼ÔêËª¼Õ
ħĤÊæêħð »ĦëŎÝĤì
õ¹»ëŇÔë¶ð¼«ŀī¹æ
¼ĤËĠħĜļħªħĜħµ
ħĜ
ĪêŃİêËıĝĠ 
ĦêËĥŎġŎ
¼ŀ
¼ŀËðŃÎ¼ōĦĪ
êħðħÕñä¼¶õŇÔÊç ðæëµ ìËð¼¶ņêËĥŎġŎð ģŎĜê ħĠħàīĠĒħōËĐêŃÕµæ
ËðŃÎÒŋĪ»ĦĪĦĪËĤ
ħÔħĤ¼ÔËĨÊæ»Ńµ
ħĤËĥŇĨ
ħÎ»êËôħĜĢËÕ
¼ĤËµħõŇµæêĪ¼µ ōħµĦêËĥŎġŎðħĜ¼«ŀī¹êŃÕµæĪī¯
ðæêīµ
ĪêŃİêËıĝĠ ¼
ħō
īĜħµěŇÏĠŃÔŃÈ
ĦīņļħÎģŎĜêħÎ»êË
ëŎªËÎæËĨêħĐËÈ
ŀËðŃÎ %,3 ŃäĪËĤ¼ ĪêŃİêËıĝĠ ħÕñōīŇªħōħĨ¸Ĥë
ĪĪļħÕñäĢËÕðæêīµĦīŇôħÎ»ĦĪħÈĚ¿ª ħĜĪĢË
ĢæêËĤ
Õðæêīµ ĪËÕñŇÈ ¼äłæĪ ô ĢËµĦçĤī¹ĪêËôĪËĤ»Ëºņļ
¹»êËŎĤÊì´ŇŀħĠŃµ
¼ĠīÎĪêħÎĢËµħĥŎµËĠħĨ»ŋËµģōëÕºĥōë¹
ÔËĨÊæ»Ńµ ËŎĤËġŀ
»ËÕñŇÈħĜ¼ÔÊë
ĢËġĤËµ ħŎðËŎð

»²ņêæ
µīġōæ»ħðłëª¼ĤĪīÎë
êËÎ
ħÈ»ĪīÕõŎĤÊæ»æêīµ
ěŇÏĠŃÔŃÈ¼Ĝħª
ħÔĪ
ŃÎ %,3 ŃäĪËĤ¼ ĪêŃİêËıĝĠ ¼ĤËō±»ħÔŋĪ
ŎºĠËĔħðĞĦæêħÎ
»çĤĦĪĦļ
ÊçĤËÕðæêīµħĜ¼ÔÊëħ¶ðĦæ ³ħōĸħĜ ħµ æëµ ħĤËŎ¶ŎÕµ
ÔËĨÊæ»Ńµ¼Ĥæëµħô
»ĪËŎġŎµ
 êħĐĦçĤħĠħô ģŎĥðËÈ¼ ğĝĘ
ÊĽª ĦĪËºĤħĨ ĪħĜ
ħ¹ ħÔħÎËÎĞħĜ ĞħÈ»ĦêËÎêĦæŅĤÊíŎÎ
¼ĤÊĪīÎĦæËĠËÈ¼ĤËµ µīġōæ¼ĤçĤË«ðħ¯»ħČËĥÎħĥÎ
¼ðËÎ
ĝŇĨ»ļŃÔ
ħġŇÈħōŃÎËÎĦæê
ĦĪħĥÕðÊī¹¼ôħÎ
ĦæëÕŎµ
ħŎĥŎÏŇÔ ĪêËŎðë
ħðħÎÊçŇÔ
ĪêŃİ¼ŀËð ¼ŀËð çĤħ¯ËŎĤËġ
ª¼ĠŋĦĪ¼«ŀī¹êŃÕµ ħōĸħĜńíņêËªĦæ
ğĝĘ
ŀħÈ¼ĤËµħŎĠêħĐĦêËĠËÈ¼
ĢËµËºņļ

ħĜ´ŇµËÔ
»ļŃÔ
æÊæħµĦļŃµ¼ōËÔŃµ
¼ÔËĨÊæ»Ń
ĢËµŃäĪËĤħŎōĪËÈËºņ
 %,3 ŃäĪËĤ¼Ġ
µ »ÊīŎĨħÎĞ
ŇªħÎ
ğĝĘ¼Õõ¹
ħĜ ĢËµŃäĪËĤĦçĤħÎêĦæ
ħĨêħÎ»Ńµ¼ĤËµ
ĦæêħÎħĥōħäĦæ³
»²ņêæ
ģōëÕºĥōë¹ğĝĘ ļ
ħôħÎ
ħōêËŎĤÊì
ĦĪħōÊæ
ĢËµ

ħōêÊìī¹Ò
·êŃÏōç¹ËĠĪ·êŃÏñİĪ
ħĠíä¼ôħÎ
ģÔë¹ê
ËªĪêĪħÈ¼ÕðÊļĦĪËĤ¼ ĦĪæīð
ĢËµħōËōêĦæĦçĤħÎêĦæģōëÕºĥ æ
ĐÊë¹īÜ»ħºŇª
ģĐËĩñġĝĩĝŇĐ
ğĝµêħÎĪĪļ
·êŃÏĠËĨ¼ĤËµĦçĤ ōë¹
ħÎêĦæ
îħµĢÊ
ėıÎīĜĖŃÕðĪêģġņë
īÕõŎĤÊæ»ĦêËĠ±
Î
¼ĤËġðËÈ»ĦĪħĥÕðÊī¹
ĖħōħĜĪīÕõŎĤÊæî ģŎĜêħÎÓäħÕōËª
¼ÔħŀĪĦæ īŇĤ
ħµĢÊīÕõŎĤÊæ»Ľ¯
»ħĤËäħµłĽĐ 
ħĤËŎĥōëÔĦêĪħ¹Òêī
đĤÊëĐ»ħĤËäħµłĽĐ
ğĝĘ
ĢËµħĤËŎÕñōëµ
ğĝĘě¶ñō
ĢËµÊíĥ
įęıĜŃÔËĘ  ōËÈ Ī ģōËÈ
 ÒŋĪ¼ĤŃĐħĜħÔ Ëª¼ĤËÎĪËºņļ
ĢËµħŎáŎðħĠ
»æŃµ
ĢËµħĠĹñŎÈ
ĢËµħÕĤËÕñ
íÔëĨÓŀŃ§ËÎ ¼ĝŎĝµ
ÔłĽª
ĦêËµ»íŇĨ
ĢËµħµħĜīÜ
ÊĪħĨĪòħµ
ĖêËġŎĤÊæËę
»ħĝª»çĤĦĪËĤĞËĠ
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ÊêìħĠÊæĢËĠħĘħĜ ħĜæËÕõĠêÊæ»êËôħĜĢËÕðæêīĘ
ħ¹»ìŃñŀæ¼ĘħōËÕðŃ
»ËºĤçĥ
 ëÕõŇª ¼ÔĪĪ
»íņļ
ĠËĠçĤħ¯¼ĤĪīÎĪĪçĤËņŃä
ĞŋħÎĢêËĘçĥņŃä ħÎ  ħō ^ ÊêÊì `ĪīÔËä ħĘËºĤçĥ
ĢÊêËĘçĥņŃä»
ņŃä »ËÕñŇÈ »ËÕðŃ ĠĪ
ĦêËĠ±
ĢËōĪÊĪħÔĪêÊī¯¼ČË
ĠËĠ
ĤŃĔħĤī¯ĪīÎĦêĪ ĞËĩĤħÔħÎËÕñŇÈĞŋħÎģōīÎËÕðŃĠ
ħ¹ĢËŎĤħĠħÔĢĪī
ËĠ
ÎêËĘçĥņŃäë
ëÔ¼ęņêËÜėŇŀËð»Ê
ÕõŇª
ĪīĘËÔæëĘ
Ī ĖħĠŃĘ ®ŎĨ ħĠÊĪ ĪæĢËôËªÊëäÊæ ľËðĖ ħōŃÎ
ľËð¼ĤħĠħÔħĜĢĦæêħÎ ËÕñŇÈ īĘËÔ ĦĪħōÊëĘ ÊêÊì ŃÎ ¼ŀËðħĜ
ËÕðŃĠË
ÊêËĘçĥņŃäĦĪīÕõō
ħ¹ħĤÓðĦæħÎĢËġę Ġ ¼ĘêħÈ êħð ħĜ
ŇĤħōĸ®ŎĨ¼ÔħĠêËō
ĞħÈħō¼ĤĢËġŎ
ħõŇĘħ
ÔŃÎ
ħĤĢħĠħÔľËðī
ĤËġŀħÈ¼ÔħŀĪĦæ¼Ô
ħŀŃĠËÕñŇÈīĘËÔĪħō
ĘËÔ
ħĨĢËġÏŇÕĘ»ħõŇĘ
ĢħęÎĢËĘħĜīä»
ħŎōËÔĦêħð¼ČË
êÊçôħÎêËĘçĥņŃäģ
ĤŃĔËÕñŇÈ»ħðêŃĘ
¼ĤËġÕõŎĤ¼ęŇĘ
ōëÔêłìħĘÓðÊīä»çŇ
êħÈħęĤī¯ËºĤçĥ
ĠīÈÊêÊìËÕðŃĠË
ņŃäŃÎ
ħĜ ĢËŎĤĪīÎħĤ ò
Ġ
ħÏŇÎ ŃÎ ĢħµĦæ ĢËŎĤËĘĢëŇĥÎĢËŎĤËĘħŀËĥĠĢËĘĪËÎĪ
ĢËęōÊæĪ
ħŀÊçĥĠ ħÎ ħõŎÔħĠíä
Ī
ĢËŎĘÊæ¼ĤħðĦļ¼ĤËħōħĤÊæêīĘ Ī
Ġì¼ĤĪīÎëŇĐ

ËĐňÕñĠ»êËÈ
»¡Ī¡ê¡æňĜĢËōŃ
ä¼ĤňĠňÔ¼ĤËĘň«ŎÔňĜ
çŎĈňð¡ĪËĘ
Êì¡êËåņīĘģņêçĥĨ »ËºŇÜ¡ĪňĤňęÎĢËōŃä»ËºŇÜ
ň«ŎÔĞňÈ
¼ĤÊíōêËōËÕñŇÈËÔ
»ëŇĜĪňĨêÊ±ňĨ
ňĘňŎŎŀËáôŃä
ňĜĢËōŃä¼ĤňĠ
ňÔ¼ĤËĘň«ŎÔňĜÛĤň¹
¼ĤÊëŎÈëðËĤ
ĢËōËºŇÜÊçĥĜŃĘ
çŎĈňðĢÊêňĠËĘ
»êËô¼ĤËĘňġŎÔ¼Ĝīä
çŎô¡êňĠňàêňĥŎ¯
¡êËōæ
ĪňĤËÕðłæ»êËō
ňĜëÔËōìËÕ
ÞËÎňðŃĘêÊæ
ñŇÈËÔ
Ī¡ĪĪæëĘĢËŎōêÊç
ôňÎĢËĘňĜīäňĜ»êËō
ÞËÎňðłæêīĘ
¡ĪËĥŇĩÕð¡æňÎĢËŎ
ßŀËðňĠňàĢÊĪë
ôËÎ¼
ŎôĪňĤ »êËô
ňĜ Êæ Ī  ĠËÝĤňÈ ňÕĐňĨ
ËĐňÕñĠìËŎĤ
¼ŀËðňĜ
¼ōËÔŃĘ ¼ĤÊ±łêňĜĪ¡
êæËĔæīġàňĠğōêňĘ ¼ĤËĘň«ŎÔ ¼Ĝīä »êÊçôňÎ
Ģ±īĘëđŎĜ ň«ŎÔĞňÈ¼Ę¡êňð¼ÝĤËĠËÈĢňęĪňĥÏÎŃĘ
êæËĔæīġàňĠæňĠňáĠ ĪĪæêňĨĪ¡Ī¡æëĘĢËĠ»ĪËĨçĤňĠ
ÎēôňĠ çĤň¯ňĜ
¼ŀňĠňĤĢÊĪëŎôĪňĤ
ĪĪì¡êËÈ ¼ÕñōĪňôŃäňĜĽª¼ęņ
¡ĪËĥŇĩÕð¡æňÎ ĢËĠ
ňŎŎÕōëÎ
ĢËġà¡ĽĜĪçÎňĈæňĠňáĠ
»ňĝª ňĘňŀËð Óõ¹ īŇĤňĜňôìê¡æëª¼ĤæëęÕðĪêæ ¼ĤËĘňĤËÕðæê ň«ŎÔĞňÈ»ňÔËĩęŇª
ģŎĠňÈæňĠňáĠģ îňĤňÈ
ŎĐňðËĤÊīÔ
©ŎÔ»ŃĘňĜ Ī¡ĪňÔňĤ»ìÊĪËŎÜŅÎň Ī¼ÔňŎàłêĪ ňōňÕņĪËÈň«Ŏ īĘňĜ ėņêËęôìê¡Ī
ÔĞňÈĪĒÊëŇĈĪĢÊëŇÈ
ÎÊçŎĤËĘňĠÊçĤňÈ
¼ĤËĐĪīÔĢňġĨňÎ ňÎňõŎĠňĨ»ĽŇ¹êËĘ»ňÕð¡æň
ĢňĠňÔĪÛĤň
«ŎÔĞňÈ ĪňÎĢËÕðæêīĘ¼ĤËĘňę¯łêËô
»ňÕð¡æ ģōëÔ¡ì
¹¼ęŇĤÊíōêËōçĤň¯ňĜ
ê¡çōňàĢĪĪëŇÎ
ĪêËô
ËÔ Ī¡ĪīÎ ĢæêÊ²Ïŀ
ňĤÊíņļňÎĞňÈ¼ŀ
ňĨ ®ŎĨňĘňÔň«ŎÔ¼ġð¡ê¼ĠËōňª»ňōËĤËĠ ¼ÔňñàłêĞŋňÎĢňĠňÔ
»êĸňĘæňĠňáĠ
¡ëĐĪ»
ĞňÈń
Ëð»Ľ
çĤ¡ĪËĤ
»ËºŇÜêłìĢËŎÕõ¹Ģ
ëĘËĤ»æňÎËŎÔ¼ĘňŎ
Ň¹êËĘ
ĢňġĨňÎêÊ±ňĨĖËĘçŎ
ÊīŇĤňĜ¼
ōìÊĪËŎ¯ ¡ĪňĘňō
Ėĸ¡æĢÊĪêËĘ
Ī¼ÕðÊêæňĠňáĠê¡ Ĉňð¡ĪËĘĢĪīÎ ĒÊëŇĈĪĢÊëŇÈ¼ĤËÕðæêīĘňĜň
ňÎĖĪī°ÎĪ¡êĪň¹ĪňŎŎŀôìê¡Ī
ºÜň«ŎÔ
Ěīð¡êĢĸËÈ
çōňà¼ĤËĐĪīÔ ¼ęŇÕðłæò
ËáôŃä
êÊī¯»¡ĪËĠŃÎ
òň«ŎÔĞňÈ»êňĥŇĨÊê ëºņêňĤËĠňÈÒËìê¡ĪĪĢÊíōêËōçĤň¯ ¡ĪÊĪæň
ĢňĘ¡æ¼ÔňĠíä
»ļī¯çŇĠīÈ
Î¼ŀËð
¡ğōÊë
Ę®ŎĨňĘňōňĨ
ňĜň«ŎÔĞňÈ
»ňęōæ ¼Ĝňęōň
ğōêňĘŃðËÈ ĞňĜģ ÏŎÈçōňðæňĠňáĠÛĤËĠËÈňŀËð īęŀňÎĪňĘň«ŎÔ¼
ğŎĨÊëÏŎÈçōňðæ
Ĩ»¡ĪňÈĖ¡Ī
ĕôňĠ»êÊīÎňĜň
ŎÕōëÎòňĘň«ŎÔ¼
ňĠňáĠæīġàňĠ
ĤËĠÊçĤňÈ ¡ĪīÎêËōæĢËōËºŇÜĪĢĪīÎó ĤĪīÎňĤ ¼ŀËðňĜŅĥŎÏÎ¡ĪŃäň ĞŋňÎ¡ĪīÎňĨ
¼ÕðÊêæňĠňáĠê¡çōňà
Î¼ġð¡ê¼ęŇġŎÔ
ōê¡çĤËĨ ģÕñå
ňĤÊíņļňÎ ĢËÝĤň¹ŃÎÓŇÎÊëĘňĘ»
ęņêŃäĪ¡êňÎ
¡ĪňÈĢ
ğōÊëÏŎÈ
ËôËª ¼ęŇġŎÔ
çōňðæňĠňáĠÛĤËĠËÈ ňõŎĠňĨ»¡ĪňĜ
ĚËĠňĘÛĤÊËÈ
w
ňÔŃÎÊæ
ňºÝŇÎň
¼ÕðÊêæňĠňáĠ ŅªĢËŎôìê¡Ī»²ņĪÊê «ŎÔĞňĜĢÊĪĸĪ êłì¼ÔňĠíä¼¼ŀËðňĜĪ¡Īī¯
ňĘ¡ĪÊêæŃÎĢËō¡ĪňÈ¼ŀ Ī»êË¹±ŃĠËÈ ĞňĘňōňĜêňĨ¡ Õð¡æģņīô¡ĪÊëĘŃĘ
ĪīÎêËōæ¡īŇª¼ĤËðňĘ
ĪňĨ¡ĪÊêæëŇ«ðÊê
¡ĪÊæĢËŎĤËÕðłæ
òìê¡Ī ¼ĤËĨ
¡Ī¡±łê
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• لە جیاتی سەروتار /كاری هەماهەنگی كوردی لە ئەڵمانیا،
ژ ()2ی  ،2007/12/22ل (.)4
• لە دووهەمین كۆنفرانسی شانۆكارانی كورد لە ئەوروپا/
ئێستا و داهاتووی شانۆ لە كوردستان ،ئەركی شانۆكارانە ،ژ
()1ی  ،2007/11/22ل (.)1
• رەوەند ،لە ماوەی مانگێكدا پێنج نووسەری
ك���ورد م��اڵ��ئ��اوای��ی��ان ل��ێ ك��ردی��ن ،ژ ()2ی
çĤ¡Ī¡ê
ĤÊĽđĤŃµ
¼ñ
ĤËĠì
¼µ
æêī
»Ĝ
 ،2007/12/22ل (.)4
ģŎĜêňÎ¼ĤËĠňĜêňªň
• ماركۆ ڤێ ئازاد بوو ،ژ ()2ی ،2007/12/22
ل (.)5
• مێژووی پێشانگای كتێبی فرانكفۆرت و
بەشداری كوردستان ،ژ ()15ی ،2008/11/8
ħĜ
ħµħñĤÊëđĤŃµ»íņĪÊêħª
»»æêīµ¼ĤËĠìŃÎģŎĜêħÎ
ل (.)33
• هەر منداڵێك سەد زمان دەزانێ ،ژ ()2
ی  ،2007/12/22ل (.)4
• هەواڵەكانی رەوەندی كورد لە ئەڵمانیا/
ئ��ەن��ف��ال و رێ��ك��خ��راوی ژن��ان��ی ك���ورد لە
تاراوگە ،ژ ()6ی  ،2008/5/8ل (.)19
• هەواڵەكانی رەوەندی كورد لە ئەڵمانیا،
ژ ()7ی  ،2008/5/22ل (.)21
ĐĦĪ
ËŎĤËġŀħÈħĜ¼ĔħĤËä»ç
• هەواڵەكانی رەوەندی كورد لە شاری
بەرلین ،ژ()5ی  ،2008/4/8ل (.)17
• هونەرمەندە ناسراوەكانی ئەڵمانی،
فیلهیلم بوش ،ژ ()11ی  ،2008/8/8ل
(.)26
• وەفدی خانەقی لە ئەڵمانیا ،ژ ()8ی  ،2008/6/8ل (.)22
• یادی جەژنی نەورۆز ،ژ()5ی  ،2008/4/8ل (.)17
• ی��اری بیست ساڵەی كیمیابارانی هەڵەبجە لە پەرلەمانی
ئەڵمانیا ،ژ()5ی  ،2008/4/8ل (.)17
• یاسای نوێی وەرگرتنی رەگەزنامە لە ئەڵمانیا پەسەند كرا،
ژ ()12ی  ،2008/9/8ل (.)27

ÏĘËĤĪĪê¼Ęňō¡ĪÊëĘĪŌÎ
»çĤ¡ĪËĤňŎŎÕõ¹¼ōëŎ
È»æêīĘ»ëŎÏĥôłê
ňÎğōËĩĤËĠňĜ¼ĤËġŀň ì¡æ»êËĘĪËĨ
ÒËĘ¡çōê¡æĢËäêæňÎ»Ë¹ OFRP
PDL
GDVWHLQXVLQ#J
ôĖňō¡êËĠ±
¼ĥŎōÊì»ňġĠň

ĤËµħŀÊĪħĨ
¼ËŎĤËġŀňÈħĜçĤĦĪĦļ
ĤÊçĥōì
¼ÊĪÊæ»ħĤÊĪħÈ¼Ĥæëµ
ÒĦļĢËŎōêħÎËĤħª» ħÈ¼ÔËÈÊëÝÈĦĪħÕņëµĦæ
êĪ
êħÏĠÊêħÎçĤīÔêłì¼ªĪ ĦêħÎËĤħª
ĢËµħŎōËðËōËĤ


¼ōŋËÎ¼ġĨňĐ

ģŎĜêħÎ
ŌĜĪçÎňĈê¡Īêňðæ
 ŃµËµ ¼ĤħčĜĪçÎħĈ

Ĥ
¼ÕôĦæģŎġÈīġĜĪçÎħĈ¼ĥŎðī

ËŎĤËġŀħÈ»ëŎºÕõª
ĢËµħŎĔÊëŇĈħĜħĐŃÎ



ÔĦêħð
ĢËäĪļ»ÊĪæħĜĢËō±»Ë

çĤ¡Ī¡êËÈ

ëŎªËÎæËĨêňĐËÈ

رەوەندی بەدرخان
• موسڵمانان لە ئەڵمانیا چاوپێداخشاندنێكی ئاماری ،ژ ()9ی
 ،2008/6/22ل (.)24
سوزانە گۆشتن
• دوو هەنگاو بۆ پێشەوە یەكێكیش بۆ دواوە .سیاسەتی
حكومەتی توركیا بەرامبەر كوردەكان ،ژ ()12ی ،2008/9/8
ل (.)27
ژمارە  25پاییزی 2011
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عەبدولغەنی كاكۆ
• (ك��ارل مای) لە بەرلین میوانە ،ژ()2ی  ،2007/12/22ل
(.)5
• پێنجەمین ڤیستیڤاڵی فیلمی ك��وردی لە بەرلین ،ژ ()8ی
 ،2008/6/8ل (.)23
• جەمال خ��ەزن��ەدار و پ���ڕۆژەی ئەرشیفی
رۆژنامەگەری كوردی ،ژ ()6ی ،2008/5/8
çĤ¡Ī¡ê
 ËĥŇĨ ¼ĤËĘ¡êËĘňÎ ¼ōËÔŃĘ  ¼ŀËðل (.)19
ÒêŃđ¶ĤÊëĐ ¼ÏŇÕµ ¼Ôħ
ŀĪĦæīŇĤ »ËºĤËõŇªģŎĠħ
• د.حوسێنی خەلقی .گفتوگۆیەك دەربارەی

فەلسەفە ،ژ ()12ی  ،2008/9/8ل (.)27
• شەهێن ت��اڵ��ەب��ان��ی :پەشیمانم لەوەی
یەكەم گۆرانی خۆمم بە ناوی خوازراوەوە
باڵوكردەوە ،ژ()3ی  ،2008/1/22ل (.)11
• ك��اری��گ��ەری��ی��ە ب��ای��ۆل��ۆژی��ی��ەك��ان��ی چەكی
كیمیاوی لەسەر قوتابیانی كوردستان
ĢËµħŎŎĤĦæħĠ ħĐËĠ ¼Ĥæë
µ ÒĪĦì
لە لێكۆڵینەوەیەكی زانستیدا ،ژ ()11ی
 ،2008/8/8ل (.)26
• ك��ت��ێ��ب��ی رەش����ی ك�����ورد ،ژ ()15ی
 ،2008/10/22ل (.)29
• هەفتەی س��ەوز لە ش��اری بەرلین و
æêīµ »ĦêÊĪËÈ ¼ŀÊçĥĠ
خ��ۆزگ��ەی��ەك! ،ژ()4ی  ،2008/2/22ل
ŃÎ Ń¶ô ĢËÕðæêīµ
»ĸËÈ ŃÎ Ń¶ô
(.)13
»æêīĘ »ëŎÏĥôłê »çĤ¡ĪË
Ĥ ňŎŎÕõ¹ ¼ōëŎÏĘËĤĪĪê
ÒËĘ¡çōê¡æ ĢËäêæňÎ
¼Ęňō¡ĪÊëĘĪŌÎ
»Ë¹ì¡æ »êËĘĪËĨ ňÎ
ğōËĩĤËĠ ňĜ ¼ĤËġŀňÈ
GDVWHLQXVLQ#
JPDLOFRP

» ¼ĥŎōÊì
 ¯ňġĠňôêÊī
¡êËĠ±

ËŎĤËġĜħÈ´ÕĥĠ ďðīō

ĪÊëµíņĪÊêħª »æêīµ ¼¶ņêËÔĪĪ
t

ĢËĠĪŌÎ ĪīõŇª »ĦêËĠ±
ħĜ»ħĤËÔħÎËÎ ĪħÈ »Ħ²ņêæ
ĢËĠňĘňĜħ¹»ħõŇµ ŃÎ
ħĜ ĪĪļ ħĥōħåÎ Ëōêīð
¼ĤËġŀħÈ ¼ĤÊëŎÏĥôłļ
»ĦĪħĤçĥņīäĪ ĢËµħĤī¯ ħĜ ĢËĠħµħĜħ¹ »ħõŇµ ĦĪÊæĢËġŀĪħĨ
ÊæħōĦêËĠ± ĞħĜ
ŃÎħĜ æêīµ »êħĥņīä
ëŎªËÎ æËĨêħĐ
¼ĥÕõōħºŇÔ ¼ÕðħÎħĠ
 

ħÎ ¡ĪňÔłæëµ

 ĢĪÊë¶ôħÎÊæÊçĤ
ËōêħðħÎ»ħĤËÔŋĪĪħÈľ
ħ¹ħĜ

t

ĞËÝĤħÈ ŅÎ »²ņīÔĪĪ

ëŇĠłļ ĹņīĤËĠ

t

t

ĢËµĦæêīµ ¼ĥŇĩĤħÎ ¼ÕäħÕōËª

w

ĜĪçÎħĈ

ģŎĜêħÎ  ¼ÕôĦæ ģŎġÈīġ

عەبدولموئمین دەشتی
• بكوژی شەرەفكەندی و هەڤاڵەكانی
ئازادكرا ،ژ()3ی  ،2008/1/22ل (.)9
• شكۆ بۆ ئااڵی كوردستان شكۆ منداڵی ئاوارەی كورد! ،ژ
()14ی چوارشەمە 2008/10/22ی زایینی ،ل (.)28
• ف��اك��ت��ەرە گرنگەكانی پ��رس��ی سیاسی ك����ورد! ،ژ()4ی
 ،2008/2/22ل (.)13
• لە پەراوێزی كۆنفرانسەكەی بەرلین بۆ زمانی كوردی ،ژ
()8ی  ،2008/6/8ل (.)22
عەدنان زیاد محەمەد
• روونكردنەوەیەك بۆ وەزی��ری تەندروستی و سەندیكای
پزیشكان ،ژ ()15ی  ،2008/11/8ل (.)33
فەرهاد باپیر
• هونەرمەندە ناسراوەكانی ئەڵمانیا /جوزیف بویس ،ژ ()12
ی  ،2008/9/8ل (.)27
• بەئیسامی ك��ردن��ی كێشە كۆمەاڵیەتییەكان شێواندنی
راستییەكانە ،نووسینی :كاودیا مەندە ،وەرگێڕانی :فەرهاد
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.)13(  ل،2008/2/22 )ی4( ژ،باپیر
• تابلۆیەكی ش���اراوەی (ف��ان ك��وخ) لە ژێ��ر تابلۆی مێرگە
.)29(  ل،2008/10/22 )ی14(  ژ،سەوزەكان
،200/6/8 )ی8(  ژ،• پشتگیری ئەڵمانیا بۆ فەلە عێراقییەكان
.)22( ل
)ی1(  ژ،• دووب������ارە چ��اوپ��ێ��خ��ش��ان��ەوە
.)3(  ل،2007/11/22
ĤËµŃĝÎËÔħÎÒËōħäěŎĈËġñŎÈ
ÒËµĦæĞËðêħð¼ĤËŎÎ¼¶ŀħä¼
)ی14(  ژ،• زەوتكردنی مافە مەدەنییەكان
.)28(  ل،2008/10/22
ģŎĤÊíŇªĪîËªīð
• زیندانی كردنی ئەوانەی داوای پەنابەرییان
çĤ¡Ī¡ê
 ئیجرائاتی ئ��ەوروپ��ی زۆر،رەتدەكرێتەوە
¼ÏŇÕµ»ħĤËä
ŇĤ»ËºĤËõŇªħĜĢËÕðæêīµ
Òêīđ¶ĤÊëĐ¼ÏŇÕµ¼ÔħŀĪĦæī
 ژ،توند بەرامبەر پەنابەرە نایاساییەكان
.)22(  ل،2008/6/8 )ی8(
 ژ،• چەند زانیارییەك دەربارەی ئەڵمانیا
.)21(  ل،2008/5/22 )ی7(
 ژ،• قوتابخانەیەكی كوردی لە هایدلبێرگ
.)24(  ل،2008/6/22 )ی9(
• كۆنگرەی رەوەندی عێراقی عێراقییانە
 ل،2008/6/22 )ی9(  ژ،ت���ەواوب���وو
.)24(
 كەس3 • ل��ە ژێ���ر س��ێ��ب��ەری پ��ۆل��ی��س
 ل،2008/6/22 )ی9(  ژ،دەك����وژرێ
.)24(

)8(  ژ،• هەواڵەكانی رەوەند لە ئەڵمانیا
.)22(  ل،2008/6/8 ی
،2008/6/22 )ی9(  ژ،• هەواڵەكانی رەوەند لە ئەڵمانیا
.)24( ل
 ئەمیل نولدە پێشەنگی/• هونەرمەندە ناسراوەكانی ئەڵمانی
.)23(  ل،2008/6/8 )ی8(  ژ،قوتابخانەی تەعبیری
)14(  ژ، ئەنسلێم كیفەر،• هونەرمەندە ناسراوەكانی ئەڵمانی
.)29(  ل،2008/10/22 ی
• هونەرمەندی پەیكەرتاشی لەبیركراوی كورد عەبدوڵاڵی
)ی11(  ژ، ئاسۆ ح��ەی��دەری و فەرهاد باپیر: ئ��ا،ب���رادەری
.)26(  ل،2008/8/8
• هونەرمەندی شێوەكار حەمید جەمال لە سەردانێكی بۆ
،2008/2/22 )ی4(  ژ،مۆزەخانە و بنكە هونەرییەكانی ئەوروپا
.)14( ل
ÒËōňäěıĈËġñıÈ

ËġñŎÈËÕðŃĠËĠ
ŇµħōÒËōħäěŎĈ
ħĤÊīŎĠħĜĪīÎ´ ħĠŃµħÎħµÒŋĪ¼ĤËµĦíōìËÈ
Ňŀ
ħĤļħµĪħĜĢìħĠ
»êÊçôħÎ
ÌËōËĤ»ŃĝÎËÔ´
ħŎÔħŀĪĦæīŇĤħŀË§
ĤËµħōêħĤīĨħŎµŋË¯
Ģħ¶ÎÓõŇĩºĤËÎÊæ ħĜĢÊīŎĠĢÊæħðħÎħĤÊ±łêħ¶Ĥī¯
ËōËôĪīÎæëµ
»æêīµ¼ÏŇÕµ»ħĤËä¼
ħĨ
ĦĪËŎĤĪæ¼µħōĸĪīĠ
ħðŃÎģÔËĨĦæ ¼µħŎōËÕĤËªËÕðŃĠËĠ¼ĤËµĦêËµħôËÎ¼Ĥ êħÎĪêËōæ
ħĤËōŃĝÎËÔĞħÈ»ëō
ļĦæĢËŎŇÔ
ħµËºĤËõŇªħĜ»ĪË¯
ĦĪħŎĠËðêħðħÎĪ
ĪīÎÊëµĢËäêħÔŃÎ ħōËÎĪģņīôêħÎħĜóōĪħÈ
Î¼¶ŀħäÒħĤËĤħÔ¼ĤÊĪ
ħµ

ª
ĦĪ¼ĤËŎ
ħĨËĨ

ĪËĤëÕõŇ
ĢĪīÎ
ËġñŎÈËÕðŃĠËĠ»
ĪËĤħĜ¼ĤËµĦêËµ¼ä µĦīŇô»êħĤīĨ»çĤĦīŇĤ
ĪīÏÕñŎÎĢËŎÔËōħäěŎĈ ÔħÏōËÔħÎĦĪĦëÔ¼ĤËÔŋĪħĜ
µ»êË
ðËÈĪ
ħÎ»æêī
ħÏōËÔ
ħōËÎ¼Õ
¼Ô
ĦçōæŃÎ¼

Ňªâ
ħÔ

ðĪħÈ¼ĤÊç
ĢĪīÏÔËĨĞħÈ¼Ĥ ħÈěŎĈËġŎÈËÕðŃĠËĠÒħĤËĤ
ĪħÈ¼¶ŀħä
ħĜĞħÈ»ħĝŎōËÕ
ĦĪ
ĪīĥµłëŎ¯ Ģħōĸ ħÈ¼ĤÊêËµĦæËĠËÈĦêËōæÊĪĦĪËªĪĪļ
ħµģōçĤËōħ¹ÊĽŇª»
ħÎÊæĦĪħĜ
æêĪīôËÎ»ËōêŃµ¼¶Ňð
ĦĪæëµ ħōĦ±łĽªĞ ĤħĠêħĤīĨħµĢĪīÎĪī¯ħĤħŀħĨ
ËÕðŃĠËĠħĜ»ÊĪÊ
ņļ¼ŀħ¹ħĜ»ĦĪħÈŃÎ
ËĨĦĪ¼¶ņç
¼ÏŇÕµīµËÔńĪħ¶Î´ÎĪħÈ¼ĤËµŃĝÎËÔħÎ»ĪīÔËĨÊæ
ĦĪħÕŇĥņìÊĽ

ËĨħÎ
ħÎĢĪīÎ¼ĤËµŃĝÎËÔģōæ
ÏġŎð
ĢËÕðæêīµ»ħĤËä¼ŀŃ

ħĜ
ōļĪīÔËĨÊæ»ĦêËĠ±
ħÎÒħÏōËÔ¼¶ņ±ËÔêŃ« ĦīŇô»çĤħĠêħĤīĨ
ħÎêËµ
ĢËÕôħ¶õŇªģōæËĨ ħÎ»ĦêËÎêĦæģōħµĦæ
êÊçô
¼ŀËñġŎÈ¼ĤĪīÎ
ĤËõŇªħĜ
đ¶ĤÊëĐ¼ÏŇÕµ»Ëº
¼ĤËµŃĝÎËÔÒêī õŇª¼ŀŃĨħĜģōæËĨħÎ
ĦĪĦêĪĪæħĜħµËºĤËħĤËäŃÎĪīÎ´ŀŃÏġŎð
ĪīÎĪĢËÕðæêīµ»õŇµÊļÛĤêħð»ŃĨ ħÎ
êłì¼¶ŇĤË¶ŀħä¼ĤËħµËºĤËõŇª¼ĤËĤÊīŎĠħĜ

êËÔĪêňð

ħÝĥŇª¼ŀËðŃÎ
»çĤĦĪËĤĪÊĪļĦæĞ
»æêīµ»ëŎÏĥôłļ ħōÊêħĥōīĤħÎŅÕðĦçŀħĨ¼ĤËġŀħÈ
¼Ô
ħ¹ħĜ»æêīµ
»ëŎÏĥôłļ¼Ĥæëµ
ĦëĩŎĠģōëÔĦêĪê
»ËºĤËõŇªħĜ
ĢËĩŎÜħĜÍŇÕµ ¼ĤËÜ
êīđ¶ĤÊëĐħĜÍŇÕµ
ĪĢËĤÊæħõäħĤÒ ¼Ĥæë¶ŇÜħÏŇÜĪĢæëµĦæËĠËÈŃä
ħĤìħĠĦīŇôĞħÎ»êËµĦæ»êłì¼¶ŇôħÎ»ĦĪħÈľħ¹ħĜ
ħµ
»çĤĦĪËĤêħðħÕņĪ ħÈĪ¼ĤËġŀħÈ»æêīµ»ëŎÏĥôłļ

ËĨëŎªĦĪ
ŅÎĞŋħÎ¼ĤËĠÊçĤ
ªĪ»êËµĪËĨĪģÔ
»ëŎºÕõ
ħĠĢæëµ
ħŀËà

ħĤĪīġĤĦīŇô
ĞħÎ
çôħÎńëĤÊīÕÎħō¼ō
¼ÕðËÈħĜħµħĤĪīÎêÊĦĪòħġŇÈÓŇÎëÔ¼ĤËÔħĝĝŎĠ
ħĤŋËð¼¶ŇÕōêħĤ³ îËªīð ģŎĤÊìĦæ ¼ÕñōīŇª ħÎ
Ī
ĢËĠŃä ¼ĥŎĤÊíŇª ħÕðĦæĪîħµĪħÈĪīĠħĨŃÎ
ĢËõŎĤħĤËōË¹ìĦæĪħĨħĜĢĪīÎêÊçôħÎħµģōĦçÎ
ĦêĪħ¹
łļ»ĦĪħĤĪīÎŃµģōëÔ ĦæÊæ
êħðħÎ¼Ôħġŀ
īÎÊçôħÎ
ĢÊëŎÏĥô
¼ĥÕñä
æêīµ¼ĤĪ
īµ
ħĜĢËÕð

ħÔ
ŀħÈ»æê
ħðħĜńëĤ
ĢËĩŎÜ¼ĤËÔħĝĝŎĠ³ ªīðńĪħĤËĠĦæĦëŇĜħġŇÈ
ĦêËµĞħÈħµ¼ĤËġ
ħµĢËĩŎÜ»ËªËÔê
ħÎ¼ðË
ŎªËÎæËĨêħĐ ŃÎ ĦæĞËÝĤħÈħŀËðÛĥŇª»ĦĪËĠ  Ħææêīµ¼ĤÊêħðĪīĤńëµĦæ
ĤħÈ
êËŎÕäħÎĸħĠíņļ
Ë¹ì
ģōĦæ
»çĤĦĪËĤĖĦĪħġŇÈë
ð¼ÎħÕµħĠ»ëŇ¹êËµ¼ĠÊç
µ»ëŎÏĥôłļ
ĢËµħōëŎÏĥôłļ
īġņæĦĪÊëå¶ņļ
ĦĪħÈľħ¹ħĜ
¼ĤËġÕõŎĤ¼ÕŇµħō¼ðËŎ ħĐ»²ŇÎħÔĪĪĪĢËÕðæêīµ
ŅĜ»êłì»æĪīð
¼ÕŇµħō¼ĤËµħŎðÊëµ µ¼ĤËġÕõŎĤ ħĜħĤŋËð»æêī Ëð¼¶Ň«ÕðĦæ ĢËĠħµĦêËµ»
ħĠ¼Ġê
īĠìħÈĪĢëºÎêĦĪ
ħÎħõäħÎŃä
Ī¼ðËŎð¼ÎħÕµ ġōæĦĪÊëå¶ņļ¼ÎħÕµħĠ¼ðëªêħÎ
»ĸòħġŇÈĢËÕðæêī ħÈĢËĠŃä »êËµĦæËĠËÈÊæĦìËÔ¼ŀ ¼ĜīäŃÎ »ĦĪħÈêħÎħĜĞŋ ħÔħĤīŇĤ¼¶ņêËµ ĢÊĪÊëĐ¼¶ŇĤĪ
ħĜ
µĦĪħĤìÊīºÎ
ħµģōħ¶ÎĢËµħŎÔÊëµī
ħÎ¼ŀËðģŎĠħµħō
ĦæĪħŎōĦĪ
ĦëŇĜĢËÕðæêī ë¹êħð
ÎêÊçô


õŇª»ĦìËÔ
ħĥŎņæ

ħĜÓŇÎ

īµ¼ĤĪī
»Ë¹ËĤË
¼ĤËµĦêËµĪīĠħĨ¼µê
È
ħĐ

đ¶ĤÊëĐ
´ŇÕðË
ħĜ  ĢËÕðæê ħÎÒêīđ¶ĤÊëĐ¼ÏŇÕµ»ËºĤËõŇª
ËġŀħÈĪËĤ¼Ġê
ĦĪêħĨģōħµĦæÒêī
ĦêËµĞħÈ¼ðËŎð¼ºĤ
ħµģōĦæĢËõŎĤĢËĠŃä
ÊæÊĪæ
¼ĤīĠìħÈħÎËŎĤ
ôËÎĦæËĠËÈĪ
ĞÊĪĦæêħÎ¼ĤĪī¯
ĤæëÎĦīņļħÎ »ĸĖ Ô»ĽÎħōÊë¶ôËÈĢÊĪīĠħĨ ËÔ ³ħōħĥņĪËÈêłì¼µħōĦæÊļ ŃÎ ¼¶ŇġņêħĨ ³ĦĪ ĢËÕðæêīµ
ħĤŃÎ¼
ŇĨ
ÛĥŇª¼
ħĨ¼ĥÕõ

¼ŀËð
ĚÊêçŎĐ
ŃÎÓŇÎ
»Īī°Ň
ĪĪæëÎÊļ
ħÕņæ³ħōĦêħ¹ħÔê ĦĪħÈòËªóŎŀËñġŎÈĢËġõŇª
»ħõäħĤħĜ
ðËÈ¼ĤÊçĤËõŎĤ
êīµ»ħĤËä
ËºĤËõŇª »êÊçôħÎ
ĦĪ»
»ĪËĤëņ±ħĜ»æ ĢËÕðæêīµ ħĜÒêīđ¶ĤÊëĐ» ħġŇÈ»ËĤÊīÔ ĪĢçĤħðĦêħª¼ÕĦæħÈ¼Ĥæëµħôħ¹ Īħµħ¯ĪËĤ¼ðËŎð
»ëŎÏĥôłļ¼ÔĦêÊì ĽÎĢËÕðæêīµ¼ġņêħĨ¼ÔħĠī¶à
µĦæħµĢËĩŎÜ
Î
»ê¡çōňàŃðËÈ
ĪÓŇÎ»æêīµ¼ ĦļħÎÒħĠíä ¼µħōË¹êĦæńë
 ĚËĤīŎôËĤêħÕĤħÈ³īÎ UQDWLRQDO ħĜģŎĤÊīÔËĤĪħŎĤÊæ
¼ĤĪīÎêÊçôħÎ»êËō ÎĪ¨Ë¯¼ĤËµË¹ìĦæŃÎĦĪħÕõŇĨ
ŃÎħºĤë¹
ĠŃä»ŃÕðħÈ
ħÎ
ħõŇµ¼ĤçĤËðËĤ
ëŎÏĥôłļ¼ÔĪ
ĦĪħĤæëµĪŌ
Ħæ
Ħļ»
ħÎ

Ħæ¼ºĤ
»ÊĪ
ÒË¶Î»
»íņļ
.XUGLVWDQ%RRN,QWHħĠī¶àĪ ħĜħōŃÎģōëºÎĢË
īµ
ħĜ
ĢËµË¹ì
ËÈ

çĤ¡Ī¡ê
ĢËÕðæêīµ
ĦĪËĤ»Ħ±łëªĪ
ħĨ¼Ô
ĦæËĠËÈŃä¼µħõŇª
ġōæħĐËĠŃÎ¼ÔËÎħäĪæê
ĪÒËĨĢËĠħµĦçĤ ĦæËĠËÈŃä ¼ôħÎ ģōëÔæêĪĪ ħĜ
ĢËÕðæêīµ¼ġņê ħÈħÕņĪħµĦæ »ÊĪæħÎĢËġĤæëµ
ôłļĪ
ªħōŃÎ ¼ðÊëµī
ħð
ňÈ  
Õð
¼ōÊêÊæ¼ĥŇÎÊæ»ĦĪË¯ê ŃÎ ¼µħōĦĪËĠŃÎĪÓäĦīõŇ êłì êħĨ³ĦĪ¼ĤËµħō»ëŎÏĥ ħĝĝŎĠ ģŎĠňÕðňô ňĜ ľËñĠ
ħÕõōħ¹ īµËÔ »êËµ ¼¶Ňŀłļ ĢËµĦêËµ ¼ĥÔĪħµêħð
ģŇÎÊæħĜħġŇÈ»Ń
Ňª
ħÎ
ŇªóŇª
ĥņīô¼Ĥæëµ ģōÊæ
¼ŀËð ¼Ĝīä
ħĤËĩŎÜĞħÈ»ëÔ¼¶ŇÔ ħĨ ňÎÒêŃđęĤÊëĐ¼ÏŇÕĘ»ËºĤËõħÎ
ĦĪīÎħĨ »ĪË¯ê ħµ¼µħōħôĪĪîËªīð»ħôĪĪ
ŃÎ»ħõäħĤħµËºĤËõĦæĪÓņëĥÎÊæ
ģÔë¹êĦĪĪĢÊçĤËõŇª¼µ¼ĤæëµíņêĪ ¼ÔĦêÊìĦĪ
ħĠ
ĦĪê
æêīµ »ëŎÏĥôłļ
¼Ĥæëµ»êÊçô
ħÎ»ħðħµĪħÈŃÎ ħðŃÎ»êËµĦĪĦêłì¼¶ŇðëŎà
ŎÜ»ĦêËÎêĦæËĨ
ÓŎÎĪīÎêËµħÎÓð
Ģæëµ»çĤĦīōħªĪÍŇÕ ħōËðħµħÎ ħōīÏÕñä ĢËÕð Ńä»ŃÕðħÈ

ħÏŀħĨ »ìÊĪË ħĤËä¼ŀËñĠħÈ»êÊçôħÎ ¨Ë¯»ħĤËä µ»ĦĪħĤæëµĪŌÎĪ
ħÎ¼Ô
»ĦĪħĤæëµ¼ĥÕñäê
µħÔĦêËĐħðĞħÈ
ĪħĜ¼¶ņêËµħÔ
ħðæë
ËĘ»æêī

Ħê

»æêīµ»

ĦêŃÜ
¼ĤËĘ¡ê
ħä»Êļ

ĪæêīµħĜĪīÎêÊçô ħĜ»ħĤËĤËºŇÎ ĞħÈŃÎĞŋħÎ»
êħÎħÎ
ÊçĠËÝĤňÈ
ŇµêħÈĦêËōæ
ĦêËµħÎ¼ĤĪīÏ¶ōê
īÎ
ħ¯»ÊĪæľËð
ħÎĪ¼ĤËµħŎðËŎð
Êļ¼ĤŋËðľħ¹ħĜæêĪÊ ¼ÔĪ
ËµÊĪĪæħĜ¼ÔħÏōËÔ
çĤħ¯ħĜêËÜģōçĤ ĦĪ¼µħōË¹êĦæ ĪħŎÔħŀĪĦæ¼¶
Êçō»±ŃĜłæêīµ»êÊ
ðËÈħÎ ÊæĪĪæëÎ
ËºĤËõŇªóŇª¼Ô ĦĪħõŇªħÔËĨģŎĔħĤËä¼ÕĐë¹ħµ
õŇĩºĤËÎ 
ËÔĢļŃ«ñª
ÔĦêÊì
ĤêħÎħÕðĦæ¼ĤË

ģōçĤħ¯ ¼Ĥæë¶Õ īµ¼ÔħōËðħµ
ĪļŃµ¼ĤæëµĦæËĠËÈ ËµĦêËĥŎġŎð »ëŎÏĥôłļ¼
´ŇôħÎ ĦëŇĜ
ËÕðæêīµ ŅÎË
ôħÎ¼ÔħÏōËÔħÎ
ħÈĢêłì´õŇÎk
ĢËġŀħÈĪæê
 ģōëņ²ÎĦçĜħĨ
ŅÎĪīÎ êËōæÊĪ ÊæĢËġĤ ĞËÝĤħÈ ¼ŀËñĠħÈ»êÊç ħµħĜæêīµ ħĤËō»ìÊĪËŎÜĞ
Ī»êħĤīĨ»êËµĪĢ
¼¶ŇÕñŎĜ ħ¶Ĥī¯ ħōħĤÊĪħĜ  ÓŇÎĦæ ²ņêæĪêĪĪæ
ħĤļ
ħ¯¼ĤÊæìËð
ħÎ»êËµĢËðËÈ
ħÎ »ìËŎĤ

»êĪīÕĜħµ¼¶ŇŀË§
ŃÎêËĥŎġŎðģōçĤ
ģŇÎÊæĢÊĪīÎêÊçô ħºŇÜ¼Ĥæëµ ĪīÎħĤ ĢËŎōêÊçô
ħĜ îËÎ ģŎĤÊīÔħĤ ŃÎ îËªīð  ģōħ¶Î »ĪīĠħĨ
¼ÔħōËðħµ
ħĜħōŃÎ
ħºņļĪ
æêīµ¼ĤÊêħðĪīĤĪ
ħÎĦīņļħÎ»ħºņļ
ħµ »ħĤÊĪħÈ ĪīĠħĨ ËōëŎºÕõªĢĪīÎĢËĠêËµĪËĨ
ĢÊĪīÎêÊçôħÎŃÎ
¼ĤÊæìËð 
µ¼ĤËĤÊīŎĠĪ »ê
ģōæëµĦêË¯ŃÎ
ĢËŎĤËµħÕĐë¹ĪģōæëµĢ
¼ÔħōËðħµŃÎêËĥŎġŎð
ËªĪêĪħÈĪĢËÕðæêī
ħÈ
ĤËġŀ
ËÕðłæ¼
æêīµ¼Ĥ
Êë¯Êī¯»ħŀħĠŃµŃÎ
Ňª ¼ĤÊæìËð 
¯êÊī¯»ħŀħĠŃµ
ħĠŃµÊë
»êËµĦīŇô »ËºĤËõ ÊçĤħĠêħĤīĨŃÎ
ħŀ

ħō
æêīµ¼Ĥ
ëŇÏĜçōËĨ»êËô
ħĜħō»æêīµ¼µŋË¯¼µ
ħ¯ĦêËôĞħĜĪ·
ËõŇª¼ĤÊæìËð
ŃÎêËµħ¶ŇŀËðçĤ »çĤĦĪĦļĪæêīµ¼ĤçĤËĤËðËĤ
¼ôËÔêħ¶ōħª»ËºĤ
Ĕ
ÊæìËð
ħµËÕñŇÈ ĪËµĦææêīµ
ĢËōæêīµ ¼µħōħĤËåÎËÔī
¼ĐÊë¹ŃÔŃĐ»ËºĤËõŇª¼ĤĤÊæìËð
ħÈ¼ĤŋÊçĥĠŃÎ ħÎŃäĪĦĪĪçĤÊêìħĠÊæ
ħ¯ĪËĤĞ

ħō

ĤËõŇª¼
¼ĤËĠìħĤËõä
¼ôŃåÔħä»Ëº
æêīµ
»ĦĪħĤħÎ»æêīµ
òħ¶õŇª
ĦĪħĤĦæĦæńīĤ»
»êħ¹ŃĤËô¼Ĥæëµ ìħÎ»æêīµ
êÊçôħÎ
ħĜÊë¯êÊī¯»ħŀħĠŃµ» ÏŇÕµ
¼ĤËġŀħÈ¼ĤËĠ
»ËºĤËõŇª¼ĤËµĦêËµ
õäħÎ
īđ¶ĤÊëĐ¼ÔħŀĪĦæīŇĤ¼
ð¼ĥŎ
ËðŃÎÒê
¹»æ¼
ħÝĤħ«ŇÜĪ
Ī¼ĤÊêŃ
ÓŇ¯ĦæĞĦĪĪæ¼ŀ
µ»ËĕŎðŃĠ
ëªêħÎĪħŀħĠŃµ»
¼ĤËŎÎ¼¶ŀħäħÎ»æêī ĪŌÎ
¼ĠĦĪĪæĪĞħµħō¼ĤËðħðĪŃôĦļ»ëµīôĢÊíņļħÎ
»ħÎêłìħĜæħĠħáĠĞĸ ħĤìħĠħŎµĸË¯ĞħÈ¼ĤËµĦêËµ
»ħ¶ĝŎĠËĤ»ĦĪħĤæëµ ¼ĤçĤËðËĤ
ĦêËōæ
ħÎæêīµ
»æËĨ¼ĠËðŃÎ
Ī¼ÎĦêħĈ¼ĤËĠì ħÈĪ»íŎĝºĥŎÈ
ħĜ ´Ňµħō
¼ñĤĦļħĐĪ¼ĤËġŀ
êħÎ ¼¶Ňŀłļ »ħĤÊĪ ÔĪħµêħðħÎ
ĦĪħĤæëµĪŌÎ
ħĜ ĪīÎħĨ ĢËōĪË¯
ĪħõäħĤĪħĥņĪ»
īÎêÊçôħÎ¼ĤËµĦêËµ¼ĥ »ËºĤËõŇª
ħĜĢËÕðæêīµ¼ĤĪ
ĢËÕðæêīµ»ŋËÈ»ËŎĜÊçŇĠ
ÊëÎÒêīđ¶ĤÊëĐħĜÍŇÕµ
³ËµĢËĠíōìËÈ»
ħµ »æËĨ ¼ĠËð
ĦĪħĤæëµĪŌÎ
»ħĤ²ŎĜ ¼ðëªêħÎ
Óôħ¹»êħÎÊļ» ŃÎêÊìī¹Ī
ħªÊļŃÎ
æëµ ¼ĤËÕðæêīµ
ġŎÈ¼ĤËµĦêËµ¼ĤçĤÊê
ħ¹ĪľËñ
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¼ĤËĠìħÎĢËÕðæêīµ »íŎĝºĥŎÈ
ĤçĤËō
»ħôĪĪ¼
¼ÎĦæħÈĪĢËĠìĪ»æêī
ëÔ¼ĤËÔħĝĝŎĠħÎ»æêīµ
Ëð¼ĤĪīÎĪĪçĤËĠ
Ħæ¼ĤÊæìËð
ĦêËµĪ»æËĨ¼Ġ ĪæëÎÊļ¼ºĤËĠ
ĪĚŃµŃÔłĽªĢËō ¼ĥÔĪħ¶ŇªĪË¯
çĤħ¯¼ĤËµĦæêĪĪ
ħÈ¼ĥÕñäêħðŃÎĪ
¼ðĪīĤħĠËĤ±łļ ŎŀËñĠħÈ
ħÎħĤìħĠĦ±łëªĞ ÎËĤĪÊĪħÔħôĪĪĪĪæĪ³ħōħôĪĪ
ģōêÊæÊīŎĨĞŋħÎÓŇ
īð¼Ġħµ¼¶ŇôħÎ
ĢËÕðæêīµ»ħĤËäó »êÊçôħÎ
ĤŃÎĢËġōêÊìīºðËª
ħĜæëµ
ħàŃÎ
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ħĠ

ĦçÎĢËõŎ
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ħĠæËōì

»ËºĤËõ
æīĜĪ
¼ÏŇÕµ
¼ÔħŀĪĦæīŇĤ
ìËÈ»ÊëÎ
»êÊçôħÎÒêŃđ¶ĤÊëĐ ŀËñĠħÈ
äêħðħÎ»êËµĪËĨĪíō
ħĤËä¼
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ĠÊçĤħÈ
Ī  Òêīđ¶ĤÊëĐ
ëªêħÎĪŋËÎ»ħĤ²ŎĜ¼
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Êļ¼ĤŋËðľħ¹
¼ÔÊëµīġō
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ĦĪħÈĞŋħÎ ÊæĪĪæëÎ
¼ÕŇµħō ¼ĤËµħō  æËōìħĠħà ³Ëµ ¼ĤËġÕõŎĤ
īµ»ħĤËä
ĦëŇĜńĪħĠĦæģĠ» ħĜ¼ÕäħÜ »ħµħōêÊçôħÎ»æê ĦīŇôħÎ
æêħÎ
¼ōĦæËĠËÈ ħÎ ´õŇÎ
ħÎ¼ÔħŀĪĦæīŇĤ
¼µħō
ħð
¼ĤĪī¯ÊæÊĪæħÎĪĞÊĪ
ĪĢÊĪÊëĐħĥôħ¯Ī ĦçĤħĠħŀĪĦæ ħōħĠħÈĞħ¶Îê
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ĢËġõŇª ħĥÔËĨĦæ ¼ĠĦæêħĨ ¼ōħĤħäĦæêĦì ħÎ Ī
ħĠ
ħÈ ĪīÎ ĞħµĦæÓ
ĪīÎ
ĦīņļħÎ»ħĤÊ±łļ
ŎÈ¼ĤËµĦêËµ»ĦīŇô ħÎ »êÊçôħÎħÎĪËÜĪĪæëÔ ËōĦæ
ħÏōËÔħÎ
Ħæ ŃäĪħÕðÊļ ħĠ
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ħġàĦì
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ĦĪħÈĞĦæê
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¯»ħĤËäĢ
ħĜêËŎÕäħÎĸ
ĢËġĤĪīÎêÊçôħÎ¼Ĥ
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ħĜ ĢËōĦæ¼ĤÊæìËð
Ī
ħōĦ±łĽª
łļ¼µŋË¯
ËõŇª»±łļ
¼ÔħōÊæëµêħð»ħÔËµĪ
ËĨêħĐîĪīĤħĠËĤ±łļ
ħµĪ»ëŎÏĥô ħÎĪ
ħÎ ħÕñä ĢËġµ
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ĦĪħōŃä»
ËĠ ÓŇĤÊíÎ
ħÎ ĦêËµĪË
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¼ĤÊêÊæħġÔħðËŎð
ħÈŃÎĢ
ÒËĈħðħĜëÔËō
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êËÎĪêËµ
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ĦêËÎê
ĦĪ
ħĜ
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ÒËµĢË
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ĤËõŇªħĜ
Ë¹ì
¼ÔĪëŎ
ħĜħµ »ħµħŎĐÊë¹Ń
ħÎÊçŀËñĠħÈ»Ëº ÈħÔËĨ ¼ĤËðĪīĤħĠËĤ±łê Ī ĢÊëŎÏĥËÔħĝĝŎĠ ħŀËðģŎĠħÝĥŇª»êĦçōħàŃð
Ī¨Ë¯¼ĤËµ
»ŅĜħÔħĠËôħàĞ È »ÊëÎ »ÊëŎĠËµ ŃÎ  ĪīÎ ĢĪĪ
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ĦĪħĤæëµĪŌÎ ĦêŃÜĞ
ģÔĪËäË
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Di pêşxistina zimanê kurdî

dike. Gelê kurd di vê sedsala ku
stêrka wê geş bûye ji bo bigihîje
azadiya azadiya xwe divê yekitiya
xwe ya neteweyî ava bike. Dema
em ji rojnameya ewil a kurdan
Kurdistanê bigirin heta roja îro
girîngiya tifaqa kurd hatiye vegotin. Hatiye destnîşankirin ku kurd
tifaqa xwe ava bikin dê mafên
xwe yên demokratîk, çandî û nasnameyê bi dest bixin û bigihîjin
azadiya xwe. Ji bo careke din
kurd nekin ax û ox divê di demeke zûtir Konferansa Neteweyî
ya Kurdistanê pêk bîne. Em hêvî
dikin ku ev konferansa me jî bibe
destpêk û stûneke Konferansa
Neteweyî ya Kurdistanê.
Di vê sedsala ku medyaya kurdî
sînorên ji aliyên hêzên dagirkeran
ve hatine xêzkirin bêwate kiriye
de divê li hev bicivin û yekitiya
xwe ava bikin û bi vê yekê bibin

Çavkanî:

hêzeke xurt ku li cîhanê bibin
xwedî gotin. Di roja me ya îro de
rojnameger û nivîskarên kurd di
bin zext û zordariya herî dijwar
ên hêzên dagirker de ne. Îro li
bakurê Kurdistanê bi dehan rojnameger û nivîskarên kurd girtî
ne û bi sedan salan ceza ji bo
wan tê xwestin. Divê ev konferansa me zext û zordariyên li ser
çapemeniya kurdî şermezar bike
û girtina rojnameger û nivîskarên
kurd daxwaz bike. Her wiha ji
bo di nava medyaya kurdî de
ya li çar parçeyên Kurdistanê
li her cihên kurd lê dijîn yekitiyek bê avakirin divê ji vê konferansê komîsyonek bê avakirin ji bo Konferansa Medyaya
Kurdî ya Kurdistanê bi tevlibûna
hemû beşên medyayê yên li çar
parçeyên Kurdistanê û her cihê
kurd lê dijîn, bê lidarxistin.

1- After Journalism, Karen Jurgensen û Philp Meyer. )Summer 1992(
2- Denîs MCQuail, Media Performance:Mes Vommunicastion and the Public, Interest,
)London, Sage Publication(
3- Anthony Smith, Goodbye Gutenberg; The Newspaper Revolution of the 1980’s Oxford University Press, 1980.
4- Donald F. Roberts, The Procces and Effects of Mass Commucation, )University of
Illionis, 1971(
5- Bernard Roscho, Newsmaking, )University of Chicago(
6- Roger Clausse, Les Nouvelles )Editions de I’lnstitut de Sociologie de I’Universite
Libre de Bruxelles(
7- Nermîn Abadan, Gazeteciligin Gelişim Safhalari, )SBF Dergisî(
8- Kurdistan’daki milliyetçilik ve dil - Amîr Hasanpour
9- 21. yüzyıla girerken Kürtler - Naci Kutlay
10- Rojnameya Kurdistan, kovarên Jîn û Hawarê
11- Rojnameya Welat, Welatê Me û Azadiya Welat
12- Keda nivîskar Medenî Ferho û Azîz Ogur
13- Gelek malperên înternetê
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çanda madî û manewî di nava gelê kurd de
zindî hişt û nehişt ku polîtîkayên hêzên dagirker bigihîje encamê.
Îro li mala her kurdî di rêza kanalên televizyonan ên bi dehan tên
îfadekirin de di serê lîsteyê
de ji kanala 1>emîn heta 20,
25>an kanalên televizyonên
kurdan rêzkirî ne. Deng û
newayên kurmancî, soranî,
dimilkî, hewramî, lorî rojane
bi riya van televizyonan bi
bername, fîlm, muzîk û her
wekî din diçe guhê her kurdî,
ji guh derbasî mêjî dibe û di
bîra mirovan de cih digire.
Li aliyê din niha di vê kêliya
ku em vê komcivînê didomînin de bi sedhezaran,
bi milyonan zarok, ciwan û
mirovên kurd li ser înternetê
ku mîna Medyaya Civakî
tê binavkirin stranên M.
Şêxo, M. Arif, Hesen Zîrek
û hunermendên din ên
kurd guhdarî dikin, gotinên
pêşiyên kurdan, der barê
dîrok û zimanê kurdî gotaran
dixwînin û helbestên evînê û
şoreşgerî yên kurdî ji hev re
dişînin.
Lê di vê qonaxa ku gel
gelek pîrozî û nirx bi dest
xistine, medya kurd mixabin
nebûye xwedî pisporên kûr û zîrek. Yanî rojnamegerên pisporên herêma xwe, pisporên
xaka xwe, pisporên hêzên dagirar û global
derneketine holê û xwe di qada neteweyî û
navneteweyî de nedane qebûl irin. Ev kemasiyek e mezin e.
Îro geşedanên li cîhanê û Rojhilata Navîn
diqewimin yekitiya neteweyî li ser kurdan ferz
2011  پاییزی25 ژمارە
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bikeve û nêzî hev bibin.
Çanda madî û manewî ya
neteweyekê ji adetên-traditionên
civakî û tevgera civakî ya mezin
û biçûk wek malbatê, eşîr, gund
û bajar pêk tên û prosesa mirovatiyê pêşve dibin. Çand di
warê qewmî de ji alîyekî ve
fonksiyonên ji hev cudabûnê
pêk tîne. Taybetiyên komeke
qewmî ji komên din cudatir
dike. Bi avabûna yekitiya çandî
re komên qewmî dikarin xwe li
hemberî her cureyî êrîşan xwe
biparêzin û bigihîjin daxwazên
xwe.
Ji sala 1898’an pê de
kurd ji vegotina devkî û
destnivîsandinê derbasî
kevneşopiyeke çanda nivîskî,
guhdarî, dîtbarî û elektronîkî bûn.
Di van berheman de her çû cudahiya qewmî
û neteweyî derket pêş. Hêzên dagirker ên
li dijî kurdan piştî Şerê Cîhanê yê Yekemîn
polîtîkayên xwe yên asîmîlasyonîst ên li ser
zimanê kurdî û înkara etnîkî ya gelê kurd ligel
rêbazên leşkerî rol û mîsyoneke mezin jî da
medyayê û bi amûrên medyayê xwestin ku
van polîtîkayên xwe yên asîmîlasyonîst, înkar
û îmhayê bigihînin encamê.
Gelê kurd li hemberî van polîtîkayên
asîmîlasyonîst, înkar û îmhayê şerê xwe yê
hebûna ligel berxwedana destanî amûrên
xwe yên medyayê jî bi pêş xist. Amûrên medyayê yên nivîskî, guhdarî, dîtbarî û înternetê
hişt ku sînorên li Kurdistanê hatine xêzkirin
bêwate bibin û li çar aliyên Kurdistanê kurd
bêtir nêzî hev bibin û polîtîkayên neteweyî
bi pêş bikevin. Ev amûrên medyayê bûn yek
ji kelehên berxwedanê yên parastina çanda
kurdî ya madî û manewî. Medyaya kurdî
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û Rojeva Welat derketin. Zext
û zordariyên li ser rojnameyê
tenê bi girtina rojnameyê bi sînor
nema. Ji rojanebûnê heta niha
ji ber dozên li rojnameyê hatine
vekirin 11 berpirsyarên karên
nivîsaran mecbûr man ku dev ji
vê peywira xwe ya pîroz berdin.
Li berpirsyarê karên nivîsaran
re cezayên ku di dîrokê de nehatiye dîtin hate xwestin û li wan
hate birîn. Ji Vedat Kurşun 525
sal ceza dihat xwestin û 166
sal ceza lê hate birîn. Li Emîne
Demîr 138 sal ceza hate birîn. Îro
3 berpirsên karên nivîsaran ên
rojnameyê Vedat Kurşun, Ozan
Kilinç û Rûken Ergun, nivîskarên
rojnameyê Tayîp Temel, Hemîd
Dilbahar, Hasan Ozguneş û bi
dehan belavkarên rojnameyê di
girtîgehê de ne. Ev cezayên ku ji
bo gav paşve avêtinê dihat birîn,
lê Azadiya Welat her çû hêj mezintir û dewlemendtir bû. Îro ji bo
pêşketina zimanê kurdî, avabûna
netewebûnê û azadiya gelê kurd
têkoşîna xwe didomîne.
Kovar û rojnameyên din
Li bakurê Kurdistanê bi mezinbûna Tevgera Azadiya Kurdistanê
re ku di bin pêşengiya PKK’ê
de her çû mezin bû û bû bi milyonan derfetên mezin ji bo gelê
kurd afirand. Di encama vê yekê
de gelek kovar, rojname, ajans,
televizyon, radyo, produksiyon,
weşanxane hwd. derfetên ku karibin ji zimanê kurdî re xizmetên
bikin derketin holê. Ji ber nebûna
perwerdehiya bi zimanê kurdî

piştî salên 90’î medyaya kurdî
di pêşxistina zimanê kurdî de
roleke mezin lîstin. Mirov dibêje
li vê derê navê wan bîne ziman:
Nûbihar, kovara Rewşen, Med
TV )berdewama wê Medya TV û
Roj TV(, Gün TV, Radyoya Dengê
Mezopotamyayê, kovara Zend,
Tîroj Dema Nû, Vate, Mizgîn û
bi dehan kovarên din dikare bê
gotin hene. Ajansên weke DÎHA,
ANF, Aknews û bi dehan malperên bi kurdî ku weşanê dikin.

Encam:

Hêzên dagirker, bi siyaseta
xwe Şerê Yekemîn ê Cîhanê
de dîwarekî siyasî di qada
navneteweyî de li pêşiya gelê
kurd avakirin, gelê kurd kurd
weke neteweyekê ku xwedî maf
e qebûl nakin. Lewma êrîşên
qirkirina dewletên dagirkerên
xaka Kurdistanê ji nedîtî ve tên.
Li hemberî her cure kiryarên li
dijî gelê kurd lîstika 3 meymûnan
dilîzin. Hêzên dagirker armanc
kirine ku kurd weke milet an jî
wek civakeke qewmî ji holê bê
rakirin û di nav miletên serdest
de bê helandin. Ji tecrûbeyên
heta îro diyar e dewletên ku
Kurdistan dagir kirine û bi taybetî dewleta Tirkiyeyê xwestiye
ku bi polîtîkayên xwe yên înkar û
îmhayê vê yekê pêk bîne. Hêzên
dagirker xwestine ku çand û nasnameya kurdan bihelînin û nexwestine li çar parçeyên Kurdistanê ku ji aliyê hêzên dagirker ve
hatine parçekirin çanda kurdî pêş
2011  پاییزی25 ژمارە
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gorbihuşt û pakrewanên doza
kurdî bi cih dianî. Di hejmara
yekem a edîtoriya rojnameyê de
ev tişt hatibûn gotin:
“Silaveke dîrokî!
108 sal di ser xebata me ya
rojnameya kurdî ya yekemîn re
derbas dibin. Bi hezar êş û eleman xebata rojnamegeriyê li ser
axa biyanî, li sirgûniyê dest pê kir.
Azadiya Welat di sala 2003’yan
de navenda xwe ji Stenbolê anî
Amedê û dawî li jiyana koçber
a rojnamegeriya kurd anî. Niha
em xwedî wî şansî ne ku karekî
dîrokî yê di dîroka Kurdistanê de
ji me re bû qismet.
Em so z didin, xwendevanan û
hemû şehîdên çapemeniya azad
ku em ê ji ser riya wan pakrewanên ku bi canê xwe riya me
ronî kirine, qet neleqin. Em berdewam û zarokên wan kesan in,
ew ên ku rojnameyeke rojane bi
zimanê kurdî, tîpên latînî ji wan
re xewn û xeyal bûn ên wekî;
Enwerê Mayî, Mûsa Anter, Edîp
Karahan, Salih Elyûsifî, Huseyîn
Denîz, Qedrî Can, Cegerxwîn,
Osman Sebrî, Goran, Tewfîq Wehbî, Şîlan Aras...hwd.
Em soz didin, hemû kurdan ku
em ê bi vê hilkeftinê gotina Mîr
Celadet Bedirxan a; “Kurdino!
Eyb e, şerm e, fihêt e! An hînî
xwendin û nivîsandina zimanê
xwe bibe an nebêje ez kurd im”
esas bigirin û em ê destûrê nedin
mirina zimanê kurdî.
Em soz didin ku ligel hemû zorî
û zehmetiyan, heta ku piştgirî û

301

2011  پاییزی25 ژمارە

alîkariya gelê kurd ji me re hebe,
em ê şûnde gav neavêjin. Heta
ku xwendevanekê/î me hebe em
ê hemû zorî û zehmetiyan bi wan
re li dû xwe bihêlin. Bêguman tu
tişt bi dest xwe re an bi carekê
re têkûz nabe û nakemile. Hemû
tiştên mezin bi destpêkên biçûk
bi dest dikevin.
Em soz didin ku em ê heta
dawiyê berjewendiyên gelê kurd
di bin hemû şert û mercan de
biparêzin û şiyara me ya esasî di
çarçoveya Yekitiya Demokratîk a
Gelê Kurd’ de pêkhatina Konferansa Neteweyî ya Kurdistanê ye.
Em ê bibin dengê çar parçeyên
Kurdistanê. Em soz didin ku em
rê vekin ku êdî kurd jî bikaribin
bi zimanê xwe, nûçeyên civakî,
siyasî, polîtîk, pêşveçûnên cîhanî,
magazîn, spor û tenduristiyê bixwînin. Çermsorekî amerîkî Darryl Babe Wilson dema îngilîzan
welatê wan dagir kir wiha digot:
“Ji bo ku ez li vê cîhanê bikaribim
bijîm divê ez zimanê serdestan
hîn bibim, lê ji bo ku di cîhanê de
nemir bijîm divê ez zimanê dayika xwe baş bizanibim.”
Belê piştî vê rekeftina dîrokî zext
û zordariyên li ser rojnameya
Azadiya Welat zêdetir bûn. Hêzên
dagirker bi kirinên xwe dixwestin
ku Rojnameya Azadiya Welat
bênefes bihêle. Piştî bû rojane
heta niha 9 caran her carê ji bo
mehekê hate girtin. Ji bo ku kurd
bê rojname nemînin di wan demê
girtî de rojnameyên weke Welat, Hawar, Dengê Welat, Rojev
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latê xwe paytexta Kurdistan Amedê weşana
xwe dike. Li bakurê Kurdistanê sirguniya ku di
sala 1898’an bi rojnameya Kurdistan dest pê
kir, di sala 2003’yan de dawî li sirguniyê. Êdî
li ser axa xwe û di nava gelê xwe de dest bi
weşanê kir.
Di warê zimanê kurdî de li
bakurê Kurdistanê ji ber nebûna
perwerdehiya bi kurdî ji bo gelê
kurd bûye dibistane. Rojnameyek tekane ku li cîhanê ye;
hem xebatkar, hem xwendevan
û hem jî nivîskarên xwe afirandiye. Di warê pêşxistin û
pêşvebirina zimanê kurdî de
roleke mezin lîst û hê jî dilîze.
Li bakurê Kurdistanê rojanebûna Azadiya Welat ji bo
rojnamegeriya kurdî şoreşek
e. Di heman demê de ji bo
zimanê kurdî jî. Êdî ne hefteyî
carekê her roj serê sibehê di
destê xwînêrên kurdî de ye û
geşedanên li cîhanê û welat
diqewimin bi zimanê xwe
her roj dixwînin. Li bakurê
Kurdistanê bi mezinbûna şoreşê re, daxwaza
gel a ji bo rojnameya rojane qonaxek nû li
hemberî rojnamegeriya kurdî vedikir. Rojnameya Azadiya Welat ku li ser kevneşopiya
Welat û Welatê Me di 21’ê çileya 1996’an de
derket di 15’ê tebaxa 2006’an de bû rojane.
Di rojnamegeriya kurdî de û ji bo zimanê
kurdî rojnameyek xwerû bi kurdî ku bû rojane
gaveke pîroz bû.
Rojnameya Azadiya Welat piştî weşana 12
salan a hefteyî di 15’ê tebaxa 2006’an de
bi manşeta “ÇAVÊN WE RONÎ” derket pêş
hezkiriyên kurdî. Azadiya Welat bi rojanebûnê
re xewn û xeyalên Mîqdat Mîthat Bedirxan,
Celadet Bedirxan, Apê Mûsa û bi hezaran
2011  پاییزی25 ژمارە
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Me ji bo derketina xwe wiha digot: “Bi derengî
be jî, me xwe gihand hev. Di destpêka her
weşanê de çend peyv li ser sebebê derketinê tên gotin. Weke ku Apê Mûsa di hejmara
yekemîn a Rojnameya Welat de
digot, ‘Emê çima dernekevin?”
bersiva me ye jî. Ev bersiv ji
zarûriyeta vî karî nîşan dide.
Di vê dema ragihandinê de ku
bêhejmar weşan bi zimanên din
derdikevin., nebûna weşanên
kurdî ji bo Kurdan kerûlalî ye.
Di dawiya sedsala bîstan de
nezanîna xwendin û nivîsandinê ne kerûlalî be çi ye ji bo
neteweyekê? Gelekî ku nebihîse û nepeyive wê bi çi awayî
karibe li mafê xwe bigire?...”
Rojnameya Welatê me jî
rojnameyek hefteyî bû û
tenê dikarîbû 46 hejmaran
derkeve.

Azadiya Welat

Ligel zext û zordariya dewleta
tirk, bi Têkoşîna Azadiya Kurdistanê re ku
her diçû geş dibû û serê xwe neditewand,
rojnamegeriya kurdî jî ji bo doza welatê xwe
û zimanê xwe israra xwe didomand. Li ser
kevneşopiya Welat û Welatê Me rojnameya
Azadiya Welat di 21’ê çileya 1996’an de dest
bi weşana xwe kir. Rojnameya Azadiya Welat
bi awayekî hefteyî heta 2006’an bi rêk û pêk
derket.
Çend taybetiyên sereke yên rojnameya Azadiya Welat hene ku di warê pêşxistina zimanê
kurdî û rol û pêkanîna mîsyona dibistana
nivîskariya kurd a piştî Hawarê roleke mezin
lîstiye.
Rojnameya Azadiya Welat dawî li sirguniya
rojnamegeriya kurdî anî û niha li ser axa we-
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televizyon, ajans û rojnameyên
kurdî hene.

Welat û Welatê Me

Di salên 90’î de di warê
pêşxistina zimanê kurdî de divê
em bi awayekî berfireh li ser
rojnamegeriya kurdî bisekinin.
Rojnamegeriya bi zimanê kurdî di
salên 90’î de li bakurê Kurdistanê
geşbûna bi şoreşê re bandor
li ser wê jî kir. Bi taybetî di wê
demê de derxistina kovarên bi
kurdî û Rojnameya Welat a ji sedî
sed bi kurdî li Tirkiyeyê di xwe
gihandina van rojan de xwedî
nirxekî giranbuha ye. Rojnameya
Welat ji ber geşedanên wê demê
ji aliyê Apê Mûsa, Feqî Huseyîn
Sagniç û gelek kesên din ala
kovara Hawarê ku rola dibistana
kurdî hilgirtibû, ji cihê mabû di
22’yê sibata 1992’yan de li Stenbolê da destpêkirin. Her rojname
dema derdikeve sedemên derketina xwe vedibêjin. Wê demê Apê
Mûsa ji bo derketina rojnameya
Welat wiha nivîsandibû:
“Bila Welat bi xwedî be
Çima em derdikevin? Adet e,
wexta ku rojnameyek derdikeve
dibêje “çima em derdikevin?” Îcar
ji bo Welat, gerek em bêjin çima
em ê dernekevin? Ji ber ku tu îşê
welatê me yê feqîr pêk nehatiye.
Welat bi xwedî, lê heta niha bêxwedî mabû.
Kin ew e ku em bêjin: Ji bo em
bibin xwediyê welatê xwe em
derdikevin. Gotina pêşiya ye:

Gerek mirov hespê xwe, çekê
xwe û welatê xwe meke destê
xelkê. Ji ber ku xelk guh nadin
welatê mirov, talî xirab dibe. Wek
îro welatê me. Hin di ser de jî
welat kirine wek cihê şewatê,
hêtûnê. Ji hawirdor rivîn û duxan
bilind dibe. Di nav rivîn û duxanê
de qîrîna jin û bavan e, zarokên
me di nav êgir de bûne wek
seriyên kizirandî. Ma kî kare bêje
na. Wa ye Helepçe, Licê, Qulpê,
Cizîrê û Nisêbînê. Erê em ji bo
vemirandina vî agirî derdikevin.
Ji bo xilasiya pîrek, bav, kal û
zarokên xwe em derdikevin.
Xelkê em ker û lal kirine. Em
nema ji zimanê hev fêm dikin. Ji
bo ku em hînî zimanê xwe û hev
bibin em derdikevin. Însan ku ji
hev hîn nebe, li hev nayê, li hev
nabane. Em ji bo baneya hev
derdikevin.
Ji bo xilasî û serbilindiya temamê
Tirkiye û xelkê Tirkiye û ji bo biratiya tirk û kurdan em derdikevin.
Pirsek bi tirkî heye. Dibêjin, welatê ku tu xwînê lê nerijînî, ne
welat e. Ma gelo kesî wekî me li
welatê xwe xwîn rijandiye?”
Rojnameya Welat digel zext û
zordariyên dewleta tirk weşana
xwe domand. Welat hefteyê
carekê derket. Hêzên dagirker
encax 115 hejmar karîbûn tehamulî wê kirin û Rojnameya Welat
hate girtin.
Piştî ku rojnameya Welat hate
girtin di 20’ê mijdara 1994’an de
rojnameya Welatê me dest bi
weşanê kir. Rojnameya Welatê
2011  پاییزی25 ژمارە
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Mehmet Kara
Sevdîn Nergîz
Ahmet Bolkan
Turan Taş
Şahab Donmez
Taner Elçî
Azat Unal
Îdrîs Atak
Gulistan Yalçin
Lokman Batûr
Bi saya van şehîdan ku li hemberî hêzên dagirkeran her yek
destaneke berxwedanê nivîsandine em gihîştine qonaxa îro. Bi
keda van lehengan bingeha ku
îro bûye hêzeke dewletî hatiye
avêtin û bi saya wan îro sînorên
Kurdistanê bêwatebûne.

Medyaya kurdî geş bû

Li welatekî ku nasnameya 25 milyon mirovê kurd dihate înkarkirin û hebûna kurdan bi teoriyên,
»kurd di rastiyê de tirkên çiyê
ne. Dema li çiyan berf dihat bûz
çêdibû tirkên çiyê jî dimeşiyan
buza ku dişkest dengê <kart,
kurt> derdike. Lewra navê Kurd
ji wir tê« de vekirina dezgehên
ragihandin û medyayê yê gelê ku
navê wî jî tê înkarkirin ne tiştekî
ji rêzê bû. Lewra ji bo dewleta
tirk rojnagerekî kurd ji ne kemî
şervanekî kurd ê li çiyayê Kurdistanê xeter dihate dîtin. Lewra Apê
Mûsa û bi dehan rojnamevanên
kurd hatin qetilkirin, avahiyên rojnameyên kurdan hatin bombekirin, zarokên kurdan ên rojnameyên kurdî difirotin bûn hedefa bi
satoreyan ê hêzên dewleta faşîst.
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Avabûn, sazîbûna dezgehên
kurdî bêguman ji bo bûyina
dengê têkoşîna dihate meşandin
bû. Têkoşîna dihate meşandin jî
ji bo gelê kurd bû. Di pêvajoya
bûyina dengê têkoşînê de bi
xwe re di gava destpêkê de rola
bûyina benda li pêşiya têkçûna
ziman û çanda kurdî girt. Piştî
vê yekê jî bû rêbaza careke din
derketina ser rûyê erdê yê têgîn,
ziman, çand û bi tevahî jiyaneke
kurdewar a dewleta mêtînger
dixwest binax bike, bide jibîrkirin.
Peyv, gotin û rengên kurdî ên bi
mirovan hatibûn jibîrkirin an mirov
xistibûn rewşeke ku ji axaftina
bi zimanê xwe şerm bikin bi
têkoşîna hate destpêkirin û saziyên medya, ragihandin û çandî ku
li dora wê ava bûn ji kûrahiya hiş
û bîra mirovan careke din çirûsk
dan û ji nû ve bûn rastiyên jiyana
kurdan a rojane.
Ji salên 1980 heta roja me yanî
van rojên ku em derbasî sala
2012>an dibin têkoşîna azadiya
kurd rojane li bakurê Kurdistanê
berz bû. Bi vê yekê re jî sazî
dezgehên ragihandinê jî zêde
bûn bipêş ketin. Bi taybetî vebûna
Televizyona Med TV -ku televîzyona kurdan a yekem e- dikare di
pêşketina zimanê kurdî li bakurê
Kurdistanê de bû şoreşek. Ev yek
hişt ku sînorên li Kurdistanê rake
û di warê netewetiyê de kurdan
zêdetir nêzî hev bike û ji bo zimanê kurdî jî bibe kelehek berxwedanê li hemberî dagirkerên
Kurdistanê. Îro bi dehan kovar,
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Di 8’ê cotmeha 1997’an de Gurbetellî Ersoz
Di 11’ê nîsana 1998’an de Enver Polat
Di 14’ê îlona 1998’an de Sînan Cemgîl Kahraman
Di 27’ê mijdara 1998’an de Nîhat Yakut
Di 25’ê hezîrana 1999’an de
Hasan
Aydin
Di 28’ê îlona 1999’an Engîn
Kişin
Di 9’ê tîrmeha 2000’î de Nesrîn
Teke
Di 3’yê tebaxa 2000’î de Esen
Aslan
Di 24’ê adara 2003’yan de Burhan Karadenîz
Di sala 2003’yan de Hîkmet
Yakut
Di 19’ê adara 2004’an de Volkan Eryigit
Di 10’ê çileya 2005’an de Bahattîn Karakutuk
Di 18’ê tîrmeha 2006’an de
Ayfer Serçe
Di 1’ê nîsana 2008’an de
Halîl Uysal
Di 2’yê îlona 2008’an de
Dervîş Koşker
Di 3’yê Nîsana 2010’an de Metin Alataş
Di 29’ê hezîrana 2011’an de Mazlûm Erencî
Gelek şehîdên Çapemeniya Azad ku kengî
gihîştine şehadetê em nizanin wiha ne:
Enver Ozçelîk
Cengîz Kirik
Botan Oner
Mehmet Alî Unvercan
Aydin Pençe
Mahmut Yener
Yahya Yakut
Îhsan Yakut
Mehmet Can Gunduz
2011  پاییزی25 ژمارە
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yên dagirkeran tu carî serê xwe netewandin
û xwe di ber vê doza pîroz de feda kirin. Ev
lehengên ku îro bi saya wan medyaya kurdî li
bakurê Kurdistanê geş bûye wiha ne:
Di 24’ê sibata 1992’yan de Cengîz Altun
Di 2’yê hezîrana 1992’yan de Mecit Akgun
Di 8’ê hezîrana 1992’yan de Hafiz Akdemîr
Di 30’ê tîrmeha 1992’yan de
Çetîn Ababay
Di 31’ê tîrmeha 1992’yan de
Yahya Orhan
Di 10’ê tebaxa 1992’yan de Huseyîn Denîz
Di 20’ê îlona 1992’yan de Mûsa
Anter
Di 21’ê mijdara 1992’an de
Halîl Adanir
Di 15’ê kanûna 1992’yan Kemal Ekîncî
Di 31’ê kanûna 1992’an de Lokman Gunduz
Di 19’ê çileya 1993’yan Orhan Karaagar
Di 18’ê sibata 1993’yan de Kemal Kiliç
Di 4’ê hezîrana 1993’an de Tegmen Demîr
Di 14’ê hezîrana 1993’yan de Haşim Yaşa
Di 28’ê tîrmehê 1993’yan de Ferhat Tepe
Di 25’ê tebaxa 1993’yan de Yusuf Karauzum
Di 9’ê mijdara 1993’yan de Adil Başkan
Di 10’ê mijdara 1993’yan de Yalçin Yaşa
Di 16’ê mijdara 1993’yan de Mehmet Pençe
Di 19’ê mijdara 1993’an de Kadir Îpeksumer
Di 28’ê mijdara 1993’yan de Adnan Işik
Di 28’ê îlona 1993’yan de Zulkuf Akkaya
Di 3’yê kanûna 1993’yan de Mehmet Sencer
Di 4’ê kanûna 1993’yan de Mûsa Duru
Di 14’ê kanûna 1993’yan de Zuhat Tepe
Di 23’ê tebaxa 1994’an de Hidir Çelik
Di 12’ê adara 1994’an de Nazim Babaoglu
Di 16’ê nîsana 1994’an de M. Zekî Aksoy
Di 29’ê gulanê 1994’an de Îsmaîl Agaya
Di 30’yê tebaxa 1994’an de Mehmet Şenol
Di 3’yê kanûna 1994’an de Ersîn Yildiz
Di 28’ê Tebaxa 1995’an de Seyfettin Tepe
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1990’î heta roja me ya
Lê belê dema mijara gotinê kurd
bin û bi taybetî bakurê Kurdistanê
piştî avakirina komara Tirkiyeyê
ku 90 salên siyaseta asîmîlasyonê bênavber bi hemû tundiya
xwe tê meşandin rol û mîsyona
medyayê ya li ser ziman ji asteke
asayî derdikeve û yekser dibê
hîmê bingehîn ê ji têkçûnê rizgarkirin, parastin, pêşxistin û
yekbûna ziman.
Gelê kurd li bakurê Kurdistanê
bi destpêkirina şoreşa vejînê ya
PKK’ê re şoreşeke din ya çandî,
ronakbîrî li ser kevneşopiya rojnameya Kurdistanê û dibistana
zimanê kurdî Hawarê gihand
merheleyeke din.
Salên 1990>î bi pêşketina
têkoşîna azadiya Kurdistanê re
saziyên ragihandinê jî derketin pêş. Yanî rastiyeke ku ji bo
hemû cîhanê re derbasdar ji bo
kurdan jî derbasdar e. Pêşketina
têkoşîna azadiyê bi xwe re
sazîbûnên netewebûnê jî tîne.
Lewra dema em qala van salan dikin bila salên 1980-1990
mîna salên asayî neyên fêmkirin.
Dewleta tirk cara yekemîn di van
salan de gihiştibû ber qonaxa ku
encameke misoger ji polîtîkayên
pişaftin-asîmîlasyonê bigire. Yanî
zext, qedexe û polîtîkayên taybet
ên salan li ser ziman û çanda
kurdî gihiştibûn ber qonexeke ku
bi navê kurd, kurdî û kurdewarî
tiştek li holê nemîne. Di pêvajoyeke wisa de derketina pêş a
Tevgera Azadiya Kurdistanê ya bi

pêşengiya PKK>ê bû mîna bendeke li pêşiya vê serjêrde çûyinê û
tunebûnê.
Bi guleya yekemîn sala Tabaxa
‘85an re dîwarên tirs û ka hatibûn
avakirin yek bi yek hildiweşiyan û
xwe naskirineke nû bi xwe re anî.
Ev pêngav a têkoşîna neteweyî di
heman demê de bû sîsik a avabûna netewebûneke demokratîk
a kurd.
Di salên 90’î de li bakurê Kurdistanê bi pêşengiya PKK’ê têkoşîna
gelê kurd gihîşt qonaxeke berze.
Li hemû bajarên Kurdistanê
serhildanên girseyî pêk dihatin. Li bakurê Kurdistanê hesta
neteweyî bilind bûbû. Di serî de
Amed, Merdîn, Êlih, Wan û gelek
bajarên bakurê Kurdistanê serhildanên mezin çêdibûn. Ev yek
ferz dikir ku di warê medyaya
kurdî de gavên mezin bêne avêtin. Lê serdest û dijminên gelê
kurd dîsa xwe li medyaya kurd
negirtin rêbazên gemartir xistin
dewreyê. Rojnameyên ku li ser
kevneşopiya Çapemeniya Azad
derdiketin yek bi yek dihatin girtin
an jî sansurkirin. Lê komeke rojnamegerên îdealîst bi baweriya
azadiyê tu carî dev ji xebata xwe
bernedan û her çû xebata xwe
geştir kirin.

Rojnamegerên Şehîd

Rojnameger, belavkar, nûçegihan û xebatkarên Çapemeniya
Azad ku ku ji salên 90’î heta
niha li hemberî zext û zordari2011  پاییزی25 ژمارە
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Enwa’î milet xudan kitêb in
Kurmanc bi tenê di bê hesêb in
Herçî Evdilqadirê Koyî di pey
Xanî re û berî 50- 60 salî, gava
temaşa dinyayê dikir û didît ko
her tiştên dinyayê guhêrîne, û ji
xwendinê re awayîne nû çêbûne
û bi tenê bi xwendina medresan,
berê Kurdan naçe serî, dinalî û
digot:
Le dewrî ême roman û cerîde
Eger çî meqsede zimanî bawe
Belê Xanî digot ‘Bixwînin’, Koyî li
gora wextê xwe, bi ser ve zêde
dikir û digot ‘Bi awayê nû bixwînin’. Lê me nexwend, gelo
çire? Ji ber ko mezin û bîrewerên Kurdan, menfehetên xwe
ên şexsî, di ser menfeheta milet
re girtine, ev miletê belengaz
wek kerîkî pez, dane ber xwe,
ew dotine, ji şîrê wî rûn û mast û
penîr, ji hiriya wî xeftanine teylesan çêkirine. Xwedê gunehên
wan bixerifîne. Tiştê ko yar û
mezinên me kiriye ev e. Lê rojekê
derba neyaran em hişyar kirin. Bi
wê derbê me bîra her tiştî bir. Ma
zanî ko xweseriya me, di zimanê
me de ye û em bi tenê û bi parastina wî, di cıvata miletan de,
wek miletekî xweser dikarin bijîn
û payedar bibin…”
Di rojnameya Kurd Teavûn û
Terakkî ku nivîsên ‘şerîet’ derdixist pêş di Roja Nû de lê nayê
rastîn. Berovajî vê bi awayekî
rexneyî lê tê nêrîn. Di Roja Nû de
bi awayekî berfireh li ser folklor,
ziman û dîroka kurd sekiniye.
Piştî avabûna komara tirk heta

309

2011  پاییزی25 ژمارە

salên 90’î
Bi avakirina Komara Tirkiyeyê
re gelek serhildan pêk hatin. Ji
ber ku serhildanên kurdan hatin çewisandin, kurd rastî gelek trajediyan hatin. Dewleta
tirk li bakurê Kurdistanê bûbû
kabûsek. Ji bo ku muxalefeta
kurd biçewisîne, hemû mafên
demokratîk ên gelan binpê kirin û derbeyên leşkerî di salên
60, 70 û 80’yî de pêk hatin. Ev
derbeyên leşkerî nehişt ku mafên demokratîk pêş bikevin û
anî rewşekê ku civakek ker û lal
afirandin. Lê li hemberî vê rewşê
têkoşîna gelê kurd her berdewam bû. 28 serhildan pêk hatibûn
û têkçûna 28 serhildanan her
yek bi xwe re trajediyên mezin
pêşxistibû. Li hemberî van binpêkirina mafên kurd û nehiştina
tu riyên demokratîk gelê kurd
bi serhildana 29’emîn re bûn
xwedî rêxistineke hemdem û xwe
li hemberî hemû êrîşên hêzên
dagirker karibe xwe biparêze. Di
wan salên dijwar de her çiqas
dengekî lawaz be jî medyaya
kurdî têkoşîna xwe berdewam kir.
Ji avabûna komarê heta salên
1990’î gelek kovar û rojname
derketibin jî ji ber astengî, zext
û zordariya dagirkeriyê roleke
mezin ne lîstin. Lê dîsa jî hebûna
wan hişt ku di vê doza kurdî
de rêwîtiya wan her tim ji bo
gihiştina azadiyê û pêşvebirina
zimanê kurdî bidome.
4- Bi têkoşîna PKK’ê re geşbûna
rojnamegeriya kurdî ji salên
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ji me re vekiribû. Lê heyf paşiyên wî pê ve
ne çûn. Xanî xurtiya zmanê xwe hêj wê gavê
hesiya bû, û ji wan re ko
pê ne dinivîsandin bi beyta jêrîn
dixwest bide zanîn:
“Saqî şemirand vexwar
durdî
Mavendi - derî lisanî –
kurdî”
Êdin çax e ko em bidin pey Xanî.”
Kovara Hawarê
heta sala 1943’yan
weşana xwe domand.
Bi tevahî 57 hejmar
derket. Lê di dîroka
kurdan de weke dibistaneke kurdî cih girt û
xebateke giranbûha di warê rojnamegerî û
zimanê kurdî de kir. Piştî girtina Hawarê her
çiqas Ronahî destpêkê weke pêveka Hawarê
derdiket, piştî girtina Hawarê roleke mezin
lîst ew jî heta sala 1945’an karîbû derketa
û piştre hate girtin. Tiştê di »Ronahiyê« de
herî balkêş û nirxbuha ew e ku girîngî daye
wergerên ji zimanê biyanî û ev yek di nava
rûpelên xwe de bi cih kiriye. Ev bi serê xwe
dewlemendiyeke hêja ye.

Roja Nû

Kovara Roja Nû ji aliyê Kamîran Alî Bedirxan
ve di sala 1943’yan li Beyrûdê derdikeve. Ev
jî encax heta sala 1946’an derkeve û piştre
tê girtin. Di hejmara yekem de Celadet Alî
Bedirxan girîngiya xwendin û perwerdehiyê
vedibêje. Hin beşên vê nivîsa “Merhele” ya
Celadet Alî Bedirxan wisa ye:
“… Daxwaz û Tiştê Hazir: Belê daxwaz ev e
lê tiştê hazir û mewcûd bi awakî din e û silaw
li sifra hazir e. Berî 300 salî Ehmedê Xanî
nav di miletê xwe dida û digot :
2011  پاییزی25 ژمارە
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Lê belê îro hem yekgirtina alfabeyekê û hem
jî yekitiya neteweyî xwe ferz dike.

Ziman û Milet

Hawar di heman demê de bûye
laboratuwarek ku zimanek çawa
dikare ji bo netewebûnê rolekê
bilîze nîşan dide. Li ser vê yekê
ez dixwazim di nivîsên Hawarê
de derketina beşek ji nivîsa
Celadet Bedirxan û Kamuran
Bedirxan li ser ziman û netewe
bi we re parve bikim. Celadet
wiha dibêje: “… Miletên bindest heyîna xwe ji serdestên
xwe bi du tiştan, bi qeweta du
çekan diparêzin. Ol yek. Zman
dudo. Lê heke ola miletê serdest û bindest yek bibe, hingî
çek yek bi tenê ye û bend
tenê zman e…” Kamuran
Bedirxan “zman û millet” de
girîngiya ziman ku di avabûna
Dr. Celilê Celil neteweyekê de vedibêje. Beşek ji vê nivîsê
wiha ye: “…Her wekî nas e, fikr û his di dora
zmanî de digihên hev, û her zman fikr û hisên
xwe û awayê gotina xwe bi xwe re hildigire
û ew pê re diguhêzin, û pey zmanên xwe
dikevin. Bi vî awayî digel zmanî fikr û hisên
biyaniyan jî tên dikevin nav me, di dil û hişê
me de cih digirin, û rû û gonê me ên manewî
diguherînin, diheşifînin.
Paşî vê gotinê, qesda me, awayê edebiyata
me ji xwe têt seh kirin, û ew rêya ko tê re
dixwazin herin bi xwe vedibe û dikeve pêşiya
me.
Vêca divêt ko em bi zmanê dê û bavên xwe,
bi zmanê şîrîn û delal, bi zmanê Kurdî, bi
kurdiya xwerû binivîsînin, û fikr û hisên xwe ji
çîrok û stranên Kurdî bigirin.
Ji xwe Ehmedê Xanî berî sêsed salî vê rêyê
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sereke derdikeve pêş.
“Hawar” Li Şamê derdiket û li
gelek deverên Kurdistanê dihate
belavkirin, ji gelek aliyên Kurdistanê jî nivîskar û rewşenbîrên
kurd bi berhem, nivîsar û gotarên
xwe ew dixemilandin.
Bi derketina “Hawar”ê re, ne tenê
rojnamegeriya kurdî gihîşt qonaxeke nû, di ser de jî zimanê kurdî
)zaravayê kurmancî( bû xwedî
alfabeyeke kurdî-latînî; xwedî
rêziman û rastnivîsandineke
tekûz û bi rêk û pêk. Îro jî ji bo
hemû kovar, pirtûk û rojnameyên
bi zaravayên kurdî weşanê dikin
rênîşaneke payebilind e. “Hawar”
ji kovarekê wêdetir dibistaneke
kurdî ye. Dibistanek ku ji bo
belavkirin û hînkirina hêmanên
kurdbûnê yên sereke; ziman,
çand, folklor, tore, dîrok, erdnîgarî…û hwd.
Di hejmara yekem de armancên
“Hawar”ê, “Armanc, awayê xebat
û nivîsandina Hawarê” di sergotara hejmarê de, bi awayekî
aşkera armanca xwe zelal dike:
“Hawara me berî her tiştî heyîna
zmanê me dê bide nas kirin.
Lewma ko zman şerta heyînê
a pêşîn e. Hawar jû pêve bi her
tiştê ko kurdîtî pê bendewar e, dê
mijûl bibe«. Piştre, yek bi yek kar
û armancên ku kovarê wiha tîne
ziman.
1- Belavkirina Alfabeya kurdî di
nav Kurdan de û hînkirina wê.
2- Xebat li ser zaravên Kurdî ji bo
berhevdanîn û berhevkirina wan.
Herweha hûrbûn li ser bingehên

zimanê kurdî, dîrok û awayê rabûn û pêşveketina wî.
3- Berhevkirina berhemên toreya
kurdî ya devkî )çîrok, çîrçîrok, laje,
stran û hwd.( û belavkirina wan.
4- Komkirin û belavkirina
dîwanên kurdî û bi wan re jînenîgariya helbestvan û nivîskaran.
5- Li ser dîrok û erdnîgariya
Kurdistanê lêkolînkirin.
Li dû xeyalên Xanî ye
Xebata Hawarê ya bingehîn û
sereke li ser ziman bû. Kovara
Hawarê dabû dû xewn û xeyalên
Ehmedê Xanî ku zimanê kurdî
derxe asta zimanê welatên din.
Celadet Bedirxan ji bo yekitiya
kurdan ava bibe destpêkê yekitiya zimên çêbibe û wiha digot:
“Yekbûna Kurdan jî bi yekîtiya
zmanê kurdî çê dibe. Yekîtiya
zmanî jî bi yekîtiya herfan dest pê
dike…” Her wiha kovara Hawarê
ji bo yekitiya zaravayên kurdî
xebateke hêja kiriye.
Celadet Bedirxan pisporê ziman
bû. Ji bo kurdî ji alfabeya latînî
sûd wergirt û alfabeyek çêkir. Wê
demê kurdên Başûr germahiyek
ji bo alfabeyên latînî çênebû û bi
tîpên erebî xwendin û nivîsandina
xwe domandin. Gelek rewşenbîr ji
bo vê rewşa neyînî di roja îro de
xemgîniya xwe anîne ziman.
Geşedanên sedsala îro nîşan
didin ku ev hewldana Celadet
Bedirxan çiqas di cih de bû.
Kurd ji ber ku alfabeyek yekgirtî di nava wan de tuneye û bi
polîtîkayên dagirkeran yên li ser
kurdan her çûye dûrî hev ketine.
2011  پاییزی25 ژمارە
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Piştî Şerê Cîhana Yekemîn de
kurd di warê lêgerîn û ramanê
de guhertinek nû pê re çêbûye û
gihîştine qonaxeke ku bibin xwedî
rêxistin, rojname û pirtûk. Mem û
Zîna Ehmedê Xanî cara ewil di
sala 1919’an de weke pirtûk ji aliyê kovara Jînê ve hate weşandin.
Xebatên ziman, çand û edebiyatê
hate destpêkirin.
Di kovara Jînê de der barê
dîroka Kurdistanê de nivîs têne
weşandin. Di kovarê de mirov
rastî têgehên ku merheleya sosyolojîk û edebiyatê yên avabûna
neteweyê dibîne. Kovara Jîn
ligel nivîsên li ser netewebûn û
neteweperweriyê nivîsa Memduh
Selîm Beg ‘Xanima Kurd’ li gorî
şert û mercên wê demê gelek
daxwazên îro jî dihewîne. Memduh Selîm Beg piştre di hejmara 17’an de li ser ‘pêşverûtî’yê
nivîsekê dinivisîne.
Mirov nivîsên Kovara Jînê yên
piştî Şerê Cîhana Yekemîn de
dibîne ku di ramanê de guhertin
çêbûye. Em nikarin ku bêjin ev
guherîn bes bû. Lê ev guherîn di
heman demê de bandorê li ser
rojnamegeriyê û zimanê kurdî
dike. Bi nêrînên nû û formên nû li
cem kurdan peyda dibin. Ev yek
ji bo pêşerojê dibe bingehek. Li
hemberî koletî û bindestiyê nerazîbûneke neteweyî xwe dide
der. Di warê ramanê de xwerêxistineke hemdem ferz dike.
Armanca kovar Jînê ew e ku
hişmendiya dîrokî bi kurdan re
çêbike, gel perwerde bike û ji
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gelê di bin zilmê de ye bibe ronahiyek.
3- Di pêşxistina ziman de rola
kovara Hawarê
Piştî peymanên Şerê Yekemîn
ê Cîhanê Kurdistan bûbû çar
parçe. Bakurê Kurdistanê ketibû
bin desthilatiya komara Tirkiyeyê. Piştî avabûna kovarê gelek
serhildan çêbûn, lê belê bi bêencamiyê bi dawî bûn. Di encama
vê yekê de gelek rewşenbîrên
kurd sirgunî rojavayê Kurdistanê
ku wê demê di bin desthilatdariya Fransayê de bûn. Celadet
Bedirxan, Kamuran Bedirxan,
Osman Sebrî, Nurettîn Zaza hwd.
Wan salan parçeyê rojavayê
Kurdistanê yê li aliyê Sûriyeyê
di bin mandaya Fransayê de bû.
Celadet û Kamuran Bedirxan ev
yek weke fersendekê bi kar anîn
û li paytexta Sûriye Şamê di 15’ê
gulana 1932’yan de kovara Hawarê çap kir. Ji ber ku ev kovar di
medyaya kurdî de piştî rojnameya
Kurdistanê, weşana herî girîng e,
li bakurê Kurdistanê her roja 15’ê
Gulanê weke roja zimanê kurdî tê
pîrozkirin.

Hawar’a zimanê kurdî

Kovara Hawarê di bin tesîra fîlozofê mezin Ehmedê Xanî de maye.
Li ser girîngiya ziman sekiniye û ji
bo zimanê kurdî bûye dibistanek.
Kovara Hawarê ceribandina zimanek di avakirina neteweyekê
de roleke çawa dikare pêk bîne
girtiye ser milê xwe. Ziman roleke
çawa dikare bilîze weke şertekî
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hate girtin, Cemiyeta Hêvî di 5’ê mijdara
1913’an de kovara Hetawî Kurd derdixe. Lê bi
destpêkirina Şerê Cîhanê yê Yekemîn re ev
kovar jî tê girtin.

Kovara Jîn

Yek ji di warê hişmendiya zimanê kurdî û netewebûnê de
kovara Jîn e. Jîn di payîza
1918’an de dest bi weşanê
çêdike. Piştî Şerê Cîhanê
yê Yekemîn di cîhanê de
guherîneke nû çêbû. Li
Sovyetê guherîneke nû çêbû,
Şoreşa Karkeran. Şoreşa sosyalîst qasî şoreşa Fransayê
guhertineke civakî ye. Di Şerê
Cîhana Yekemîn de kesên
bi ser ketibûn kapîtalîst bûn.
Lê di eniyê de derizandinek
çêbûbû. Hişyariya Rizgariya
Neteweyî bi neteweyan re
çêbû. Bi şoreşa sosyalîst re
ev yek geştir dibû. Hereketên
aştî û rêbertiyên civakî derketibûn.
Kovara Jîn di hejmara yekem de bi nivîsa
“kurd ne di xew de ne” balê dikişîne ser vê
rewşê “… îdeolojiyên berê, îdeolojiyên civakî
û siyasî yên berê hildiweşin. Hin rêgezên din,
hin rêbertiyên din berze dibin; aqil desthilatê
hêrsê ye, tarîtî dibe mahkûmê ronahiyê…” “…
Kurd! Di serdemeke wiha de, di qiyameteke
wiha de ma mumkûn e ku razên?”
Ev guherîna li cîhanê bi awayekî xwezayî
di nava kurdan de jî bandora xwe dike li
cem kurdan jî guhertinên di mijara civakî û
neteweyî de guhertinên nû peyda dibin. Ev
guhertin di serî de li cem rewşenbîrên kurd
peyda dibe. Li îfadeya ‘kurd’ naverokek nû lê
hatiye barkirin. Êdî kurdayetî bi têgehên nû tê
nîqaşkirin.

Osman Sebrî
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Musa Enter

digo ‘memûr li me zulm dikin’. Ji vir weha êdî
qusûr li cem memûra namîne, xirabî kê hebe,
qusûr ji we ra ne. Heyfa navê we ye. Miqatê
xwe bibin, ke kes nebêje Kurd
wehşî ne. Kurdistan cenneta
dinya ye; îttîfaq bikin, ke tereqqî
bike, hun jî rahet bibin.
Gelî welatîya,
Dinyayê de çi qas tereqqî, çi
qas qencî heye, berê daye
Kurdistanê. Ew her du tişt yek
muhafeza şerîetê ye û her kes
muxalifî emrê şerîetê neke;
yek jî îttîfaq e bi welatîyê xwe
ra. Hnu wan her du tişta muhafeze bikin. Du sala de jibo
buhustek erdê Kurdistanî ra
hezar zêr bidin, dîsa dilê we ji
ber dernekeve. Ez ew qas cî
gerîyame, erdek wekî Kurdistanê mi nedîtiye. Ew zozanê
xweş, ew jî wî be baş, ew
hewayê saxlem ke Kurdistanê ye mi nedîtiye. Tereqqîya Kurdistanê,
bi xweykirina wan her du tiştan e. Emanetê
we xweykirina emrê şerîetê, xweykirina îttîfaqê, îttîfaq. –Seyyah Ehmed Şewqî”
Mirov dikare bibêje Rojnameya Kurd Teavûn
Terakkî nasnameya kurdî parast, tevlibûna
kurdan a dewleta Osmanî bi biryara azad a
kurdan bûye. Daxwaza modernbûn, perwerdehî û hemdembûnê tê de hatiye ziman.

Rojî Kurd-Hetawî Kurd

Di sala 1912’an de Kovara Rojî Kurd weke
weşana Cemiyeta Hêvî dest bi weşana xwe
kir. Di kovarê de li ser mijara rewşenbîriya
gelê kurd, cehalet, girîngiya ziman, welatperwerî û yekitiya kurdan sekiniye. Her wiha di
kovarê de li ser hişmendiya dîrokê û girîngiya
wê nivîs hatine nivîsandin. Piştî ku Rojî Kurd
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ji demekê zûtir pêkhatina Konferansa Neteweyî ya Kurd.
Di rojnameyê de nivîseke din
a balkêş di hejmara sêyemîn
de 19’ê kanûna 1908’an de
ya Seyyah Ehmed Şewqî ye.
Nivîskar di nivîsa “Gelî Welatîya”
de behsa pirsgirêkên siyasî û civakî dike. Di pirsgirêka nasnameyî
de girîngiya yekitiya kurdan vedibêje:
“Gelî Welatîya!
Ew Cemiyeta me Kurda li
İstanbulê, fikra wan ê mezin
xweykirina dîn, tereqqîya Kurdistanê ye; digel tereqqiyê xweykirina navê bav û kalê Kurmanca ye.
Lewra ecdadê Kurda ji bo erdê
Kurdistanê ew qas hezar şehîd
dane, ke her şehîdek Eskenderek
bûye. Eskander mirovek bû, heta
îro, ji îro heta qîyametê bi mêranî
li ser zimanê alemê digere. Ji
Kurda sed hezar Eskander rabûne, ji bo erdê Kurdistanê şehîd
bûne; navê yekê li meydanê tune.
Heyfa wan şêra ku hun ewladê
wan in. Eger heta nuha jî hun
dom dikin, dîsa bi saya navê wan
bav û kalan e. Ma hun bi xwe
mêr nînin! Belê mêr in, camêr in,
çi faîde bi hev nakin. Hun baş
dizanin ku Qanûnê Esasî bi xeyrê
şerîetê tiştek nabêje. Şerîet jî
mîna Çiyayê Qaf pêşî li hemû
xirabîya girt. Îro roja rastiyê ye
û tereqqîyê ye, ke her kes ji bo
dînê xwe, miletê xwe, welatê xwe
bixebite. Xebat bi çi dibe? Îttîfaqê
dibe.
Gelî Kurda,

Tayê xwe yê îttîfaqê bikine yek.
Tu zor, tu zincîr, ewî tayê we
yê îttîfaqê nikare biqetîne. Wî
wextî welatê we ji hemû tirsî
xilas dibe. Eger bêîttîfaqîya we
dewam bike, hun destê xwe ji
Kurdistanê bişon. Temaşe bikin,
Bosna-Hersek îttîfaqa wan
tunebû, lewra qiralê Awusturyayê
siwarê ser wan bû. Nuha ‘ax û ox’
dikin, faîde nake. Binêrin, hemalê İstanbulê îttîfaq kirin, malê
Awusturyayê ji wapora dernexistin; navê hemala li hemû cerîda
nivîsîn, ji onbaşîyê hemala ra jî
saeteke zêr hedye dan. Çi ye,
îttîfaq kirin, malê dijminekî wek
Awusturyayê dernexistin, navê
qencîyê li alemê bela kirin.
Îro îda miletan e; herçi tiştê bi
îttîfaqê bixwazin, ji wan re ew
muyesser be. Çira Kurdistan ji
xwe ra zêde nake? Hemû qewm
li tereqqîya xwe dixebite; çira li
Kurdistanê Fabrîqe tune ye, çira
wapor tune ye, çira rîya ba netîye
çêkirin, çira bi zimanê Kurdî
cerîde, kitêb netîye tebi’kirin?
Cemîyeta me evê cerîda ha bi
Kurdî-bi Tirkî derxist, ke Kurmanc
bi zimanê xwe bikaribe binivîse,
bixwîne, lazim e ku hun çi qas
axa hene, hemû jî ji vê cerîda ha
bixwazin, bi melayê xwe bidine
xwendinê, zarûyê we jî bixwînin.
Salê mesrefa heqê cerîdeyê; Çar
Mecîdî ye. Hun saya vê cerîdeyê,
li dinyayê da çi dibe hunê bizanin,
wî wextî hunê ha ji halê xwe
bibin. Mirovê ke nexwîne, tiştek
ji dinyayê nizane. Heta niha we
2011  پاییزی25 ژمارە
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Rojnameya Kurd Teavûn û Terakkî
Piştî îlankirina Meşrûiyetê di 5’ê
kanûna 1908’an de Rojnameya Kurd Teavûn û Terakkî tê
weşandin. Ev rojname weşana
Cemiyeta Kurd Teavûn û Terakkî
ye. Rojname têgihiştinek nû û
nêrîneke nû ya cîhanî dihewand.
Nêrîna wê ya nû neteweperweriya burjûva bû. Ev rojname jî li ser
xeta rojnameya Kurdistan berdewam dike.
Rojname weke berhemeke
Meşrûiyeta 1908’an xwedî karaktera burjûva ye. Di nava axa
Osmanî de perwerdehiya kurdan
û avadanî dixwazê pêş bikeve.
Netewetî û nasnameya kurdan bi
ya Osmaniyan re dihate binavkirin. Di vê rojnameyê de nesîhetên
Seîdê Kurdî û nebaşiyên Alayên
Hemîdiye tên vegotin. Di vê
rojnameyê de dixwazim du
nivîsên ku di rojnameyê de hatine
weşandin bi we re parve bikim.
Yek jê nivîsa Bedîuzzeman Seîdê
Kurdî ku rewşa kurdan wê demê
ya civakî û çandî radixîne ber
çavan:
“Ey Gelî Kurdan, îttifaqê de
qewet, îttihadê de heyat, di biratîyê de seadet, hukumetê de
selamet heye. Kabika îttihadê û
şerîta mehebbetê qewî bigirin, da
we ji belayê xelas ke. Qenc guhê
xwe bidinê, ezê tiştekî ji we ra
bibêjim: Hun bizanin ku sê cewherê me hene; hifza xwe ji me
dixwazin. Yek îslamiyet, ku hezar
hezar xwîna şehîdan buhayê
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wê dane. Ê diduwa însaniyet e;
ku lazime em xwe nezera xelqê
de bi xizmeta aqilî, ciwanmêranî
û însaniyetê xwe nîşanî dinê
bidin.Ê sisîyan millîyeta me ye,
ku mezîyetê da me; ê berê ku bi
qencîya xwe sax in, em bi karê
xwe, bi hifza millîyeta xwe, rûhê
wan qebra wan de şad bikin.
Piştî wê, sê dujminê me hene,
me xirab dikin: Yek feqîrtî ye, çil
hezar hemalê İstanbulê delîla wê
ye. Ê diduwan cehalet û bêxwendinî, ku hezar ji me da yek
»qazete« nikarin bixwînin delîla
wê ye. Ê sisîyan dujminî û îxtilaf e; ku ev edawet, qeweta me
winda dike, me jî musteheqê
terbiye dike û hukumet jî ji bêînsafiya xwe zulm li me dikir.
Ku we ev seh kir, bizanin çara
me ev e ku em sê şûrê elmas bi
destê xwe bigrin, ta ku em her sê
cewherê xwe ji dest xwe nekîn
û her sê dujminê xwe ser xwe
rakîn. Û şûrê ewil mearîf û xwendin e; ê diduyan îttifaq û mehebbeta millî ye; ê sisîyan însan’ê bi
nefsa xwe şixula xwe bike û mîna
sefîlan ji qudreta xelqê hêvî neke
û pişta xwe nedet’ê.
Wesiyeta paşî: Xwendin, xwendin,
xwendin û destê hev girtin, destê
hev girtin, destê hev girtin... Mola
Seîd”
Di şertên wê demê de Seîdê
Kurdî bi nêrîna olî nêzî meseleyê
dibe û yek jê tifaqa kurd ku encax
me bigihîne azadiyê hê jî pêk nehatiye. Divê ev konferansa me di
heman demê de bibe hîmek ji bo
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sultan û hikûmetê, rewşa kurd û ermeniyan,
daxwazên welatên biyanî tên rêzkirin…
Di hejmarên rojnameya Kurdistanê em têdigihêjin ku gelek hejmarên
wê ji
aliyê hêzên dagirker
ve nehiştine bikeve
Kurdistanê. Ji xeynî
ketina wê ya li Kurdistanê dema li cem kesan hatiye peydakirin jî
bûye sedem ku bêne
girtin. Ev pêkanîn
weke rêbazeke hêzên
dagirker heta salên
2000’î jî berdewam
dikir. Peydakirina
berhemên bi zimanê
kurdî an jî rojnameya kurdî hêzên
dagirker ji xwe re
dikirin hincet ku
ew kesan bigirin an jî îşkenceyê bi wan
bikin. Gef li gelek bayiyên ku rojname difrotin jî dixwarin da ku vê rojnameyê nefroşin
an jî kî vê rojnameyê dixwîne ji wan re ragihîne da ku zext û zordariyê li ser wan bikin.
Ev tişt îro jî li bakurê Kurdistanê bi awayekî
fiîlî heye. Polîsên tirk dema rojnameya kurdî
Azadiya Welat li cem kesan bibîne bi awayekî
kêfî dide sekinandin, lêpirsîn dike û çima vê
rojnameyê dixwîne dipirse. Her wiha li xwediyên qehwexaneyan jî gelek caran tehdît dikin
ku çima vê rojnameyê distînin.
2- Rojnamegeriya di navbera salên 19081920’î
Di sala 1908’an de piştî îlankirina Meşrûiyetê
di jiyana siyasî û civakî ya Osmaniyan de
guherîneke mezin û tevgereke nû peyda bû.
Piştre jî Şerê Cîhanê yê Yekemîn lêgerînên
kurdan zêdetir û gelek berhemên hêja yên
zimanê kurdî derketin holê.
2011  پاییزی25 ژمارە
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Te berdewamiya vê nivîsê de tê gotin ku 15
rojan carekê derkeve û li ser girîngiya zanist, perwerdehî û dibistanan bisekinie. Gelekî
behsa girîngiya xwendinê dike.
Di hejmara duyemîn de tê fêm
kirin ku ji her hejmarekê dê 2
hezar rojname bê pere bişîne
Kurdistanê. Di vê hejmarê de
behsa welatperweriyê tê kirin:
“Gelî Mîr, Axa û Paşano! Ez ji
we dipirsim, kê ji we heta niho ji
wetenê xwe re çi kiriye, da em
bizanin hun hej wetenê xwe
dikin, hejêkirina weten ew e ku
mirov nehêle dişminê mirov
bikeve nêv wetenê mirov de.
Hejêkirina weten ew e ku mirov wetenê xwe ava bike, mekteba, medresa û xêrata çêke.
Hejêkirina weten ew e ku
mirov zaroyên wetenê xwe
bide xwendin, bide elimandin,
sin>et û marîfeta…”
Her wiha di hejmarên li dû hev de
Mem û Zîna Ehmedê Xanî tê weşandin û di
rojnameyê de hestên kurdayetiyê derdixin
pêş. Ferhenga kurdî ya Yusuf Ziyaeddîn Paşa
tê weşandin. Cih didin helbestên Hecî Qadirê
Koyî. Rojname heta salên 1900’î li ser ziman,
cografya û dîroka kurd, rewşa kurdan, xizanî,
bêtifaqiyê disekine. Girîngiyê dide çanda
kurdan.
Di hejmara XXVIII’an -14’ê îlona 1901’ê- rojname ligel girîngiya çanda kurdî berê xwe
dide mijara siyasî. Guherînên li cîhanê bandorê li ser entellektuel û rewşenbîrên kurdan
jî dike. Behsa Alayên Hemîdiye dike û dibêje
ku ji bo armanceke nebaş hatiye avakirin.
Di hejmara piştî wê di 14’ê cotmeha 1901’ê
de nivîseke dirêj bi navê “Wezîyeta Hazir û
Mustaqbel a Kurdistanê” li ser despotîzma
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tê. Hewldanên civakan yên ji
bo azadiyê pêş ketin û di gelek
aliyan de çapemenî bi pêş diket.
Di dawiya sedsala 19’emîn de
hewldanên kurdan yên bi vî rengî
çêbûn. Piştî serhildana mîrê kurd
Bedirxan Beg 1846-1847’an
sirgunî Stenbolê bûn. Zarok û
neviyên Bedirxan Beg jî ketin ber
bayê entelektuelî, rewşenbîrî û
neteweperweriyê. Ji wan Mîqdat
Mîthat Bedirxan di 22’yê nîsana
1898’an de, roja pêncşemê li
paytexta Misrê Qahîreyê rojnameya Kurdistan çap kir. Îro her
22’yê nîsanê weke Roja Rojnamegeriya Kurdî tê pîrozkirin.
Di warê ragihandinê de li bakurê
Kurdistanê di warê pêşxistina
zimanê kurdî de roleke çawa
lîstiye, di warê entelektulî û
rewşenbîriyê de çi hatine afirandin û di warê netewebûnê roleke
çawa lîstiye dixwazim di çar
beşan de bi we re parve bikim.
1- Destpêka rojnamegeriya kurdî
Kurdistan.
2- Rojnamegeriya di navbera
salên 1908-1920’î.
3- Di pêşxistina ziman de rola
kovara Hawarê
4- Bi têkoşîna PKK’ê re geşbûna
rojnamegeriya kurdî ji salên
1990’î heta roja me ya îro.
1- Destpêka rojnamegeriya kurd
Kurdistan
Ji ber dagirkeriya Kurdistanê,
zext û zordariyên li ser gelê kurd
medyaya kurdî ne li ser axa xwe
li sirguniyê dest pê kir. Ev yek
weke qederekê heta salên 2000’î

berdewam kir û medyaya kurdî li
derveyî welat der diçû. Her wiha
ji ber zext û zordariyên dagirkeran medyaya kurdî bi awayekî
rêkûpêk jî xwe ne gihand
xwendevanan xwe jî. Ev yek hişt
ku rojname, kovar û zimanê kurdî
her biçe tekûztir nebe. Yanî bandoreke neyînî li ser rojnamegerî
û zimanê kurdî kir. Carinan 15
rojan, carinan mehekê û dem
dihat ji ber zextan dihat girtin.
Bi awayekî rêkûpêk derneketina
rojnameyan dibû sedema qutbûyînê. Di karekî an jî rojnamegeriyê de qutbûyîn nahêle ku
destkeftiyên mezin çêbibin.
Rojname li sirguniyê dihat çapkirin û bi hezar zor û zehmetiyên dijwar dihate Kurdistanê.
Piştî Ehmedê Xanî, Elî Herîrî,
Melayê Cizîrî, Feqiyê Teyran
hwd. di warê zimanê kurdî de
cara yekem berhemek ku ji 15
rojan carekê dê biketa destê
bi hezaran xwendevanan. Rojnameya Kurdistan di hejmara
xwe ya yekem de armanca xwe
weke “Kurdan hişyar bike, çand
û pêşketinê pêş bixe” destnîşan
dike û bi vê yekê dest bi weşana
xwe dike. Di hejmara yekem
sernivîsa rojnameyê de balê
dikişîne ku gelek qewm dibistan
û rojnameyê wan hene, lê kurd ji
vê yekê bêpar in: “Heyfa min têt
ji Kurda re. Kurd ji gelek qewman
zêdetir xweyhiş û zeka ne, camêr
in, dînên xwe de rast û qewî ne,
xurt in û dîsa weke qewmên dî
ne xwenda ne, ne dewlemend…”
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polîtîk de; di heman demê de,
avakirina civakek polîtîk û entelektuel de; dîsa amadekirina rengê
nûçeyan û ragihandina amûrên
medya yên weke rojname, radyo,
televizyon û ajansan, cudatiya
navbera wan û bikaranîna gotinan rawestin, em ê bala xwe
bidin ser medya kurdî.
Rojname, di civaka îro de, xwedî
karmendî û binbariya psîko-sosyal in. Bi vî rengî civakê sazkar
dikin, civakê ji bo hinek kiryar û
hewldanan amade dikin. Riyeke
baweriyê destnîşan dikin û wek
leheng û pêşeng jî derdikevin
holê.
Rojnamegeriya sedsala me ber
û encama pêvajoyeke dûr, dirêj
û bixwêdan e. Dîroknas dîroka
çapemeniyê dikin çar beş:
1- Qonaxa yekemîn bi peydabûna nivîsandinê dest pê dike û ev
yek heta Şoreşa Fransayê ango
sala 1789’an didome.
2- Qonaxa duyemîn salên di
nava 1789’an û 1848’an digire
nava xwe. Di van salan de medya
bi serûber dibe. Ev beş jî di nav
xwe de dibe du şax.
a- Salên sansur û zexta li ser
çapemeniyê xurt e.
b- Salên azadiya çapemeniyê
heta bi cihekî jiyanî dibe.
3- Qonaxa sêyemîn salên di
nava 1850-1914’an e, çapemenî
di çend aliyan ve distewe û kamil
dibe.
4- Qonaxa hemdem û em tê de.
Ji Şerê Cîhanê yê Yekemîn ve
dest pê dike û heta roja me ya îro
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berdewam dike.
Qonaxên girîng ên rojnamegeriya
kurdî
Dema em li rewşa çapemeniya
kurd dinêrin li cîhanê du qonaxên çapemeniyê bi dawî bûne
û rojnamegeriya kurdî encax di
qonaxa sêyemîn de dest pê dike.
Di encama şoreşa Fransayê de ji
ber fikrên neteweyî, wekhevî, nasnameyî û azadiyê de gelek împaratorî parçe dibin û hildiweşin.
Bi taybetî jî şoreşên 1776’an û
1789’an in. Herdû şoreşan cîhan
hejandin, sîstemên monarşîk
anîn xwarê, serdestiya deshilatdariya neteweyî, pirsgirêka
mafên mirovan, azadiya weşan û
çapemeniyê bû rojeva sereke ya
jiyanê.
Ev serdem hinekî jî dibe serdema entellektuel û rewşenbîran.
Rewşenbîr cîhana xwe ya fikrê li
ser kaxizan bi şênber dikin. Di vê
serdemê de gelek pirtûk, kovar û
rojname têne çapkirin.
Di wê serdemê de bayê netewebûnê li împaratoriya Osmanî dixe.
Di Împaratoriya Osmanî de di
sedsala 19’emîn de hewldanên
ku nasnameya neteweyî derdixin
pêş zêde dibin. Bi taybetî jî gelên
ku di nava Împaratoriya Osmanî
de li nav axa Ewropayê diman û li
Rojhilat jî ermenî. Di pêşketina vê
yekê de jî ji ramanên neteweperweriyê yên şoreşa mezin a fransiz bandor bûn. Jixwe neteweperwerî bi giranî li ser çand, edebiyat
û xwedîderketina li zimên bi pêş
dikeve. Ev yek jî bi weşanê pêk
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medya, di her agahî û ragihandinê de armanca xwe di nava gotinan de, di nava dîmenan
de vedişêre û bêyî ku xwendekar, temaşevan
û guhdar pêbihesê didiyê. Pêşî bala mirovan
dikişînin û piştre
ya dilê
xwe, di rengê ajîtasyon, propagandayê
û bi çavkaniyên
bawerkirinê dide
komên xelkê.
Nivîskarê amerîkî
Bernard Roscho
dibêje: “Medya
neynika gelê xwe
ye.” Ji ber ku
naveroka çapemeniyê, hêza
wê, bandora wê,
sazîbûn û kadroyên wê rewşa
Rojnama Jîn
civaka wê detsnîşan dike. Ev şert û mercên
di nava hev de û têkildarî hev in. Tevan jî
sosyolojiya nûçeyê destnîşan dikin. Ev dîtin û ramanê Bernad Roscho, dibêje ku,
rewş û rengê civakê, bandorê li naverok û
rengê çapemeniyê dike. Yanî em dikarin bêjin
ku medya, çapemeniya civakê, sosyolojî û
psîkolojiya civakê, hûnandin, rêxistinî û aboriya civakê, siyaset û hişmendiya civakê tevan
têkildarî hev in. Ji ber ku sosyolojiya nûçeyan,
di kifşkirina zanista civakî û hişmendiya civakê de, dikare bibe neynik. Ji ber ku armanca
sosyolojiya civakê, bang kirina mêjiyê civakê ye û radestkirina giyanê civakê ye. Ev tê
wateya ku civak çiqasî pêşketî be, nûçe jî ew
qasî pêşketî ye. Ji ber ku nûçegihan ferdek,
kesek ji wê civakê ye û her mirov neynika
civaka xwe ye.
Li cîhanê qonaxên medyayê
Lê berî ku em li ser rol û mîsyona medyayê,
di sosyolojî, hişmendî, hestên neteweyî û
pêşketina ziman, demokrasî, têgihiştin û
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ne tenê xitabî çavan û mêjî dike, bi mêjî
û hişmendiya mirov re, bandorê li bedena
mirov, li rabûn û rûniştina mirov, li têkiliyên bi
mirov û civakê re dike.
Di qonaxa îro de, mirov ji pirtûkan bêhtir bi
rojname, televizyon û
radyoyan re têkildar in.
Ji ber ku pirtûk, rojnamevan, televizyon
û radyo alavên bazirganiyê ne, mecbûr in,
bersiva komên xelkê
bidin û rekabetê bikin.
Medya her çiqasî
amûr û alaveke
bazirganî be û di
sîstema kapîtalîst
n
ya
n
xa
ir
de, hêza çaremîn ya dewletan bê hejmartin
Malbata Bed
jî -îro bi pêşketina teknolojiyê re hema bêje
bûye hêza sereke-, di ragihandin, têkilî û
hûnandina civakan de jî roleke sereke dilîze.
Di destpêkê de jî, rojname, wek karsaziyake
sîstema kapîtalîst û di hundirê aboriya civakê
de, wek saziyeke civakî derkete pêş. Lê di
sedsala XIX’an de, rojname bûna amûrê herî
bi bandor yên civakê. Ev jî bû sedema ku şert
û mercên bazarê bandorê li rojnameyan bikin.
Vê bandorê, medya rengîn kir û derxiste pêş,
hingî ziman û dîmenên rojnamegeriyê jî hatin
guhertin.
Di her rengê xwe de, rojname bû amûrê herî
girîng ku di çareseriya pirsgirêkên mirovan
de bibe alîkar. Ev alîkarî jî bi riya ragihandina
agahiyên zanistî û na-zanistî pêk hat. Enformasyona tê dayin, di her alî de; di aliyê
ziman, ferhengî, bazirganî, civakî, psîkolojîk,
ansîklopedîk, kesayetî û cinsî de bû alîkarê
xwendevan. Ji ber ku, rojname wek alaveke
bazarê, mecbûr e bersivê bide daxwazên
xwendekarên xwe. Lê, dive neyê jibîrkirin ku
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dibin. Mînakên vê yekê, herî zêde
di nava gelê kurd de hene.
Berê li Kurdistanê zibare, palevanî û palûte hebûn. Yan jî
ZÊW hebûn. Paletiya genim bi
das û qeynaxan dihate kirin, îro
bi diraseyan tê kirin. Di demûdewranên berê de, “genek” dihatin
çandin. Genek, ji bo dohnê wê
dihate çandin û di karê ronahiyê
de dihate bikaranîn. Yanî dohnê
genekê, dikirin kodikan û fitîlek
dikirin nava wê û pêdixistin. Piştî
ku petrol derket, piştre elektrîk
hate afirandin, çandiniya genekê
ji holê rabû. Di dewsa gotina
genekê de, elektrîk, gaz, benzîn
û mazot, yan jî neft hate bikaranîn. Gelo îro çend kes ‘genekê’
nas dikin û gotina ‘genekê’ bi kar
tînin. ZÊW, toreya herî qedîm
ya mîhrîcanan e û li her herêma
Kurdistanê dihatin lidarxistin.
Hemû jî di demsalên biharî de
pêk dihatin. Lê îro, modernîtê ew
tev ji holê rakirine.
Piştî van çend gotinan, em werin
ser mijara zimanê medya, nirxên
medya û bandora medya ku
di aliyê perwerdehî, psîkolojî,
hûnandina sosyolojîk û neteweyî
û parastina nirx û pîroziyan de, di
pêkanîna yekitiya neteweyî de rol
û mîsyoneke çawa dilîze.
Rol û mîsyona medyayê ew qasî
girîng e ku li tevahiya cîhanê di
zanîngehan de wek mijareke
girîng a zanista civakî tê xwendin.
Di nava zanistên cîhanê de jî wek
beşeke girîng a zanistê tê qebûlkirin. Di nava bîst salên dawî

de, ev rol û mîsyona medyayê
bandora xwe li edebiyatê jî kiriye û wek “kultura rojane”, yan jî
“edebiyata kolanan” tê qebûlkirin.
Fransî ji bo vê kultur û edebiyatê
“cultur de jour-jux” bi kar tînin.
Ev kultura rojane, yan jî edebiyata kolanan, bûye bingeha, edebiyata “bestseller”. Hinek kes û
derdor pirtûkên “bestseller” wek
edebiyatê napejirînin, û nivîsandina romanan, wek karekî kolektîf qebûl nakin. Eger em, nûçe,
rêzenivîs, hevpeyvîn yanî roportaj, gotarên quncikan, serpêhatî,
çavderî û nirxandinên di medyayê
de cih digirin tevan red bikin,
hingî em dikarin wê bîrdozê derbixin pêş. Tu nivîskar, bi tena serê
xwe nikare teknîka balafirekê, ya
baskekî karsaziya nukleerî fêr
bibe û di romanên xwe de bi cih
bike. Lê karê kolektîf ku “bestselleran derdixine holê, vê zanistê, vê teknîk û teknolojiya dûrî
çavên civakê bi awayekî nivîskî,
di çarçoveya estetîk û normên
edebî de pêşkeşî xwendevanan
dikin.
Divê ku em ji bîr nekin, destpêka
rojnameyan, ji Sezar yanî ji dema
Roma û bi girtina raporan dest pê
dike û di sedsala XV û XVI’an
de li Ewropayê, wek “nameyên
agahdariyê” dest pê kirine. Îro,
name wek baskê herî bi nirx ên
edebiyatê têne qebûlkirin. Lê
teknolojî ev baskê edebiyatê
kuştiye.
Edebiyat gotineke erebî ye û
ji gotina edebê te. Edebiyat jî,
2011  پاییزی25 ژمارە
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Destpêk

Di jiyana rojane de, mirov herî
zêde têkildarî du tiştan dibe. Yek
Xwarin e, Ya din jî medya ye. Ji
ber ku her mirov, sibehê taştê
dixwe û rojnameyan dixwîne,
radyo guhdarî dike û televizyonê temaşe dike. Ji ber ku agahî
û agahdar kirin biqasî xwarin
û vexwarinê pêdiviyek rojane
ya mirov û civakê ye. Bûyerên
drametîk yên di jiyana mirovahiyê de, biqasî bayê dibeze bi
lez û bez li cîhanê diqewimin û
bi riya medya li tevahiya cîhanê
digerin. Bi vê pêwanê her mirov
dema di rojnameyê de nûçeyekê
bixwîne, di radyoyê de nûçeyekê
guhdarî bike, di televizyonekê
de li nûçeyekê binêre, ji aliyekî ve agahdar dibe ji aliyê din
ve xeyalên xwe yên der barê
wî cih û warî de zêde dike. Di
gencîneya mêjiyê xwe de gotinan kom dike, pirsan amade
dike û xeyalan dike. Ev jî mirov
ber bi hişmendiyeke têgihiştin
û agahdarbûna ji cîhanê dike.
Mirov ji a-sosyalî, a-polîtîkî, ji
xeşîmî û nezanînê xelas dike.
Yanî mirov ber bi entelektuelbûnê, ber bi siyasîbûnê, ber bi
zîrektî û têgihiştîbûnê dibe. Di
aliyê gencîneya gotinan de, di
aliyê agahdariya aborî û pêşketin
û paşketinên bazara cîhanê de
mirov bi hêz dike û bi vê mebestê
dikare xwe baş îfade bike û tedbîrên xwe yên rojane bistîne.
Ev jî sedema wê ye ku, çapemenî, beşek ji edebiyata rojane,
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beşeke girîng ê sosyaliya civakê,
beşek ji perwerdehiya girîng a
civakê tê hesibandin û rêbazên
exlaqî û însanî jê re hatine danîn.
Yan jî çapemeniyê di nava pêvajoyê de, mecbûr maye ku van
rêbazan erê bike. Ji ber ku her
karê bi civakê re têkildar mecbûr
e, rêbazên exlaqî û însanî bike
bingeha xwe. Bazirganî, bazirgan, esnaf, doktor, mamoste,
karker, karmendên burokratîk, siyasetmedar, yanî her cure karûxebatên rojane, ku têkildarî civakê
ne, mecbûrên van xususiyetên
pîroz in.
Her pîşeyek ji van jî xwedî zimanekî li gorî pîşe û karê xwe ye
û di pêşketina ziman de xwedî
rolek û mîsyonek in. Di cîhana
îro ya pêşketî de, li gelek welatan ferhengên her pîşeyî hatine
amadekirin. Ji bo çapemeniyê jî,
biwêjên taybet ku di rojnameyan
an jî medya de têne bikaranîn
wek ferheng hatine amadekirin.
Her pêşketin, bi xwe re gotinên
nû tîne û di axaftina rojane ya
mirovan de têne bikaranîn. Dema
ku nivîskar jî, nûçe, çîrok, helbest,
serpêhatî, romana wê civakê
dinivîse mecbûr e wan gotinan
bikar bîne.
Dive ku em jibîr nekin, bajarvanî,
modernîte gelek gotinên kevnare
û qedîm jî, dide jibîrkirin. Modernîte û pêşketin, mirovan ji
karûxebatên rojane yên ku xwe
li ber hembêza afirandinên modern nagire dûr dike. Lewma gelek
tore, gotin têne jibîrkirin û winda
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Di Pêşxistina Zimanê Kurdî De
Rojnamegeriya Kurdî

Roleke çawa Hilgirtiye

M. Emîn YILDIRIM

Ji bo medyayê heta niha dihat ragihandin ku hêza çaremîn e. Lê
belê bi pêşketina teknolojiyê re îro dema em îro lê dinihêrin ku
di warê guherîn û veguhêrînê, avakirina civakê de roleke sereke
dilîze û hema bêje di rêza yekemîn de cih digire. Ji ber vê yekê
jî ji bo gel û civakan, welatên ku xwedî statû û dezgeh yên
mîna saziyên ziman, dibistanên seretayî heta zanîngehê û her
cure sazîbûna dewletî jî dikare were gotin, roleke girîng a medyayê heye. Bi taybet jî di pêşxistina ziman û avakirina yekitiya
neteweyî û rakirina sînorên dewletî û zîhniyetî de roleke girîng û
sereke dilîze. Ji bo civakan an gelan medya bêhtir di yekgirtina
ziman, rakirina cudakariyên heyî û derxistina pêş a zimanekî
bilind de rola sereke dilîze.
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هەواڵ و
چاالكییەكان

هەواڵ و چاالكییەكان...

لە سێیەمین كۆنگرەی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستاندا

رۆژنامەنووسان نوێنەرانی خۆیان هەڵدەبژێرن

سەر لە بەیانی رۆژی ( ،)2011/7/21لە هۆڵی
(پێشەوا) ،لە شاری هەولێری پایتەختی هەرێمی
كوردستان ،رێورەسمی كردنەوەی كۆنگرەی
س���ێیەمی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردستان ،بەڕێوەچوو.
رێورەس���مەكە ب���ە دەقیقەی���ەك وەس���تان
ب���ە بێدەنگ���ی ب���ۆ گیان���ی پاك���ی ش���ەهیدانی
رۆژنامەگەری���ی ل���ە هەرێم���ی كوردس���تان و
عێراق و جیهاندا دەستیپێكرد.
دوات���ر د.كەم���ال كەركووك���ی س���ەرۆكی
پەرلەمان���ی كوردس���تان ل���ە گوتەكەی���دا..
پیرۆزبایی لە رۆژنامەنووس���انی كوردستان،
بە بۆنەی بەستنی كۆنگرەی سێیەمیانەوە كرد
و هیواخوازی ئەوەبوو بڕیار و راس���پاردەی
گونج���او ،ل���ە پێن���او پەرەپێدان���ی رەوت���ی
رۆژنامەگەری���ی ل���ە كوردس���تاندا و ب���ەرەو
پێشبردنی ئازادی بیروڕا دەربرین ،لە كۆنگرە
دەربچێت.
هەروەه���ا بەڕێزی���ان س���او و رێ���زی ب���ۆ
بەدرخانیی���ەكان ،پێش���ەنگانی رۆژنامەگەریی
ك���وردی و رۆژنامەنووس���ان :پیرەمێ���رد و
گۆران و س���ەجادی و شەهیدان دارا تۆفیق و

س���ەیدا ساڵح یوسفی و شاكر فەتاح و هەموو
ئەو رۆژنامەنووسانەی لەم پیشەیەدا كاریان
كردووە ،نارد.
ئاماژەی بەوەش كرد ،كە پرۆسەی چاكسازی،
كە لە الیەن س���ەرۆكی هەرێمی كوردستانەوە
راگەیێنراوە ،بەردەوام دەبێت.
ل���ە ب���واری قۆناغ���ی گواستنەوەش���دا ب���ۆ
پەیڕەوكردن���ی سیس���تەمێكی دیموكراس���ی
پێشكەوتوو ،گووتی (ئێوەی رۆژنامەنووسان
و س���ەندیكاكەتان رۆڵی بەرچ���او لەم بوارەدا
دەگێڕن).
لەالیەنێك���ی دیك���ەی گوتارەكەی���دا ،جەخت���ی
لەس���ەر ئ���ەوە ك���ردەوە ،ك���ە پێویس���تە
رۆژنامەنووسان پیش���ەییانە و راستگۆیانە و
بابەتییان���ە زانیارییەكان بگوازنەوەو پەیڕەوی
یاس���ای رۆژنامەگەری���ی ژمارە ( )35و یاس���ا
پەیوەندیدارەكان بكەن ،سەرەڕای پابەندبوون
ب���ە ئەخالق���ی رۆژنامەگەری���ی ،پەیڕەوكردنی
ئ���ەم بنەمایان���ە ،دەبێتە هۆكارێ���ك ،بۆ ئەوەی
دەسەاڵت و دامودەزگاكانی دیكە رێز لە ئێوە
و پیشەكەتان بگرن.
هەروەها رایگەیاند ،كەوا پەرلەمانی كوردستان،
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خەریك���ە یاس���ایەكی گونجاو لە ب���ارەی مافی
بەدەستهێنانی زانیاری پەسند بكات .بەڕێزیان
ئەوەش���ی روونك���ردەوە ،كە م���ادەی ()140ی
دس���توور ،لە رەهەندە نیش���تیمانییەكەماندایە
و هێزی پێش���مەرگەش بەش���ێكە لە هێزەكانی
عێراقی ،كە داكۆكی لە عێراق دەكەن.
ل���ە كۆتای���ی گوتەكەی���دا :هی���وای خواس���ت
كۆنگرەكە سەركەوتوو بێت و بڕیاری گونجاو
و س���ەركەوتووانە دەرب���كات و نوێنەران���ی
رۆژنامەنووس���انیش ،ك���ە هەڵدەبژێردرێن لە
ئاستی بەرپرسیاریەتی دابن.
پاش���ان گوت���اری د.بەره���ەم ئەحمەد س���اڵح
س���ەرۆكی حكوومەت���ی هەرێ���م ،ل���ە الی���ەن
د.كاوە مەحم���وود وەزی���ری رۆش���نبیری و
الوان پێش���كەش كرا ،لە دەستپێكی گوتەكەدا،
بەڕێ���ز س���ەرۆكی حكوم���ەت ،بەخێرهاتن���ی
مێوانان���ی كۆنگ���رە؛ نوێنەران���ی س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی فەلەس���تین و س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی عێراقی كرد و پیرۆزبایی لە
ئەندامانی كۆنگرە ،بە بۆنەی بەستنی سێیەمین
كۆنگرەكەیانەوە ،كرد.
د.بەرهەم جەختی ك���ردەوە ،كەوا حكوومەتی
هەرێم���ی كوردس���تان ل���ە پش���تیوانیكردنی
رۆژنامەنووس���ان بەردەوامە و لە ئەنجومەنی
وەزیرانیش���دا پڕۆژە یاس���ایەك بۆ پاراستنی
رۆژنامەنووسان و پشتگیركردنی دەزگاكانی
راگەیاندن لە ئارادایە.
هەروەها ئاماژەی بەوەش كرد ،كە حكوومەت
مەس���ەلەی پش���تگیركردن ل���ە س���ندوقی
خانەنش���ینانی رۆژنامەنووس تاوتوێ دەكات،
رێزیش ل���ە ئ���ازادی رۆژنامەگەریی دەگرێت
و دەس���ت ل���ە كاروب���اری رۆژنامەنووس���ی
وەرنادات.
لە كۆتایی���دا بەڕێزی���ان ،ئامادەيی حكوومەتی
دەرب���ڕی ،ب���ۆ مامەڵەك���ردن لەگ���ەڵ
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستان و
هاوكاریكردنی.
پاشان بەڕێز نەوزاد هادی پارێزگاری هەولێر،
لە گوتەكەیدا ئاماژەی بە گرنگی رۆژنامەگەریی
لە بواری بەرەوپێشبردنی كۆمەڵ كرد و داوای
سەركەوتنی بۆ سەندیكای رۆژنامەنووسانی
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كوردستان خواست.
دوات���ر عوم���ەر ن���زال نوێن���ەری س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی فەلەس���تین ،گوتەیەك���ی
پێش���كەش ك���رد ،تیای���دا س���اوی ب���ە
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان گەیان���د و
روونیش���یكردەوە ،كەوا رۆژنامەنووس���ان لە
فەلەس���تین زۆر پیش���ەییانە كار دەك���ەن و لە
پێناو گەیاندنی راستییەكاندا هەوڵدەدەن.
ئینجا س���ەعدی سەبع س���كرتێری سەندیكای
رۆژنامەنووس���انی عێراق���ی ،هەماهەنگ���ی
و ه���اوكاری نێ���وان س���ەندیكای عێ���راق و
سەندیكای كوردستانی بەرز نرخاند ،ئاماژەی
ب���ەوەش كرد ،كەوا رۆژنامەنووس���انی عێراق
بەدەست نەبوونی میكانزمەكانی دیموكراسی
و یاسایی دەناڵێنن ،لە كۆتاییشدا ،سەركەوتنی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستان بە
هیوا خواست.
ل���ە كۆتایی گوتەكاندا فەره���اد عەونی نەقیبی
پێش���ووی رۆژنامەنووس���انی كوردستان ،لە
گوتەكەی���دا ،بە كورتی باس���ی ل���ە ئەزموونی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
كرد.
رێزگرتن لە ( )3رۆژنامەنووس
ه���ەر ل���ە میان���ی رێورەس���مەكەدا)3( ،
رۆژنامەنووس رێزیان لێگیرا ،یەكەمیان فایەق
بەتی ،بۆ ئەو بەرهەمە بە نرخەی پێشكەش���ی
رۆژنامەگەریی كوردستانی كردووە ،دوومیان
جەم���ال خەزن���ەدار ،ب���ۆ ئينس���كلوپیدیاكەی
س���ەبارەت ب���ە رۆژنامەگەری���ی ك���وردی،
س���ێیەمیان عەبدوڵا زەنگەنە سەرنووسەری
پێشووی گۆڤاری – رۆژنامەنووس.
دوای ئ���ەو رێزلێنان���ە ،ئەنجومەن���ی پێش���وو
هەڵوەش���اندنەوەی خ���ۆی راگەیان���دن و
لێژنەیەك بۆ بەڕێوبردنی كۆنگرە هەڵبژێردرا،
ك���ە ل���ەو رۆژنامەنووس���انە( :عەبدول���ڕەزاق
عەل���ی ،سەربەس���ت جیه���اد ،دلێ���ر محەم���ەد
ش���ەریف ،حیس���امەددین س���ەرداری ،قەدری
ش���یرو) پێكاهاتب���وو و ل���ە نێوان خۆش���یاندا
رۆژنامەن���ووس (دلێر محەمەد ش���ەریف) یان
وەكو سەرۆكی لیژنەكە هەڵبژارد.
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هەروەه���ا ( )5لێژن���ەش پێكهات بەم ش���ێوەی
خوارەوە:
یەك���ەم :لیژن���ەی راپۆرت���ی گش���تی ،ك���ە لەم
رۆژنامەنووسانە پێكهاتبوو:
-1فەرهاد عەونی
-2ئەكەد موراد
-3حەمید ئەبوبەكر بەدرخان
-4هەڵكەوت زەنگەنە
-5سەردار جاف.
دووەم :لیژن���ەی داكۆك���ی ل���ە ئ���ازادی
رۆژنامەگەریی:
 -1جەمال حسێن
 -2محەمەد كەریم
 -3رابەر رەشید
 -4زانكۆ سەردار
 -5عەزیز ئاالنی
 -6ئەنوەر حسێن
 -7تەها تەیفور.
س���ێیەم :لیژنەی بەدواداچوونی هەمواركردنی
یاسای سەندیكا:
 -1بەهمەن هروری
 -2كەمال جومعە
-3ئومێد خەلیفە
-4حامید محەمەد عەلی
 -5یوسف توفیق
 -6پەروین مەجید
 -7ئیحسان عیسا.
چ���وارەم :لیژن���ەی بری���اڕ و راس���پاردەكان
(راگەینراوی كۆتایی):
-1هەمزە زرگی
-2شوان داودی
-3زیرەك كەمال
-4بژار حەكیم
-5هەاڵلە حەمید
-6دلشاد وەسانی
 -7تەها عەبدوڵا
-8سامان بابان.
پێنج���ەم :لیژن���ەی پەیماننام���ەی ش���ەرەفی
رۆژنامەنووسانی كوردستان:
-1ئاری عەبدوللەتیف
-2شوان هەورامی

-3فەرهاد حاجی
-4ئازاد جهور
-5نیگار محەمەد
-6بەیار زاویتی
-7خەرامان محەمەد.
ل���ە دانیش���تنی پێنجەمدا /پێش دەس���تپێكردنی
هەڵبژاردن ،نوێنەرانی یەكگرتووی ئیس���المی
و كۆمەڵ���ی ئیس���المی ،كش���انەوەی خۆیان لە
كۆنگ���رەدا راگەیان���د ،ب���ەاڵم ئەو كش���انەوەیە
كاریگەريی لەسەر نسابی یاسایی نەبوو.
بۆ پلەی نەقیبی ،ئازاد حەمەدەمین شێخ یونس،
خۆی هەڵب���ژارد و بەبێ ركابەر ،وەك نەقیبی
رۆژنامەنووسانی كوردستان هەڵبژێردرا..
دوات���ر لیس���تی پیش���ەیی خ���ۆی پ���ااڵوت و
بەهۆی نەبوونی لیس���تی بەرامبەر ،ئەم لیستە
هەڵبژێ���ردرا ،ك���ە ل���ەم رۆژنامەنووس���انەی
خوارەوە پێكهاتبوو:
 -1شوان داودی.
 -2ئەكەد موراد.
 -3ئەنوەر حوسێن.
 -4هەندرێن ئەحمەد.
 -5ئومێد خەلیفە.
 -6خۆشناو جەمیل.
 -7حەمید ئەبوبەكر بەدرخان.
 -8هۆشیار عزیز ئاغا.
ئ���ەم رۆژنامەنووس���انەی خ���وارەوەش وەك
ئەندامی یەدەگ هەڵبژێردران:
 -1جەمال حوسێن
 -2ئاری عەبدوللەتیف
 -3نەوشێروان شەریف.
هەروەه���ا لیژن���ەی بەرزەف���ت ،ئ���ەم
رۆژنامەنووسانە بوون:
 -1سەرەتا محەمەد وسو
 -2عیماد رەفعەت
 -3كەمال دانیال
 -4موحسین یاسین.
لیژنەی چاودێریش .لەم رۆژنامەنووس���انەی
پێكهاتبوو:
 -1ئەنوەر جەوهەر
 -2بژار حەكیم
 -3جەبار قادر
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 -4موحسین یاسین.
لە كۆتایی كۆنگرەش���دا  .راگەیەنراوی كۆتایی
راگەیەنرا ،كە ئەمەی خوارەوە دەقەكەیەتی:
راگەیەندراوی كۆتایی سێیەمین كۆنگرەی گشتی
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
لەژێر دروش���می «لەپێناو چەسپاندنی ئازادی
رۆژنامەنووس���ی و دەس���تەبەركردنی ماف و
گوزەرانی رۆژنامەنووسان لە كوردستان» بە
ئامادەبوونی بەڕێ���ز «د .كەمال كەركووكی»
س���ەرۆكی پەرلەمانی كوردستان و «د .كاوە
مەحمود» وەزیری رۆشنبیری و نوێنەری «د.
بەرهەم ئەحمەد س���اڵح» سەرۆكی حكومەتی
هەرێم���ی كوردس���تان و «ئاس���ۆس نەجیب»
وەزی���ری كارو كاروب���اری كۆمەاڵیەت���ی و
«نەوزاد هادی» پارێزگاری هەولێر و نوێنەری
سەندیكای رۆژنامەنووسانی عێراق و نوێنەری
س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی فەلەستین و بە
بەش���داری نوێن���ەری هەڵبژێ���ردراوی دەزگا
رۆژنامەوانییەكانی كوردس���تان كە ژمارەیان
( )296رۆژنامەنووس بوو ،رۆژی پێنج شەممە
 2011/7/21س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردستان س���ێیەمین كۆنگرەی گشتی خۆی
لە شاری هەولێر دەستپێكرد.
سەرەتای كۆنگرەكە بە دەقیقەیەك وەستان بۆ
گیانی پاكی شەهیدانی كاروانی رۆژنامەگەری
لە جیهان بە گش���تی و لەعێراق و كوردستان
بەتایبەتی دەستی بەكارەكانی خۆی كرد.
دواتر بەڕێز «د .كەمال كەركووكی» سەرۆكی
پەرلەمان وتاری پەرلەمانی كوردستان و «د.
كاوە مەحم���ود» بەنوێنەرایەت���ی «د .بەرهەم
ئەحمەد س���اڵح» سەرۆكی حكومەتی هەرێمی
كوردس���تان و «ن���ەوزاد ه���ادی» پارێزگاری
هەولێری���ان پێش���كەش كرد ،كە تیای���دا رۆڵی
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستانیان لە
جێبەجێكردنی ئەركە مێژوویی و پیشەییەكانی
خ���ۆی بەگش���تی و داكۆكی كردنی���ان لەماف
و گوزەران���ی رۆژنامەنووس���ان بەتایبەت���ی
بەرزنرخان���دو جەخ���ت لەس���ەر بەردەوام���ی
پاڵپش���تی پەرلەم���ان و حكومەتیش���یان ل���ە
داهاتوودا كردەوە.
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دواتر وتاری س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
فەلەس���تین و س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
عێ���راق و فیدراس���یۆنی نێودەوڵەت���ی
رۆژنامەنووسان و پەیامی یەكێتی نووسەرانی
ك���ورد بەم بۆنەیەوە خوێندران���ەوە ،كە تیایدا
وێ���ڕای پیرۆزبای���ی كردنی���ان لە س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان بەبۆن���ەی
ئەنجامدان���ی كۆنگرەكەی���ان ،هەروەها هیوای
ئەوەش���یان خواس���ت ك���ە رۆژنامەگ���ەری
لەهەرێم���ی كوردس���تان زیات���ر ل���ە رووی
چۆنایەتی بەرەو گەش���ەكردن بڕوات و ببێتە
مای���ەو هەوێنی زیات���ر پتەوكردنی كەلتووری
بەیەكەوە ژیانی دیموكراس���یيانەو مەدەنیيانە
لە واڵتەكەماندا.
لەدوای ئەوە رۆژنامەنووس «فەرهاد عەونی»
نەقیبی رۆژنامەنووس���انی كوردستان وتاری
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تانی
خوێندەوە لە دووتوێی وتارەكەیدا بەشێوەیەكی
بابەتیان���ە باس���ی رۆڵ���ی س���ەندیكای لە چوار
ساڵی رابردوو لە جێبەجێكردنی ئەركەكانی و
خزمەتكردن بەتوێژی رۆژنامەنووسان كردو
هەروەه���ا رۆڵ و پێگەو قورس���ایی مەعنەوی
سەندیكای لەو پانتاییە زەمەنییەدا بە بەڵگەوە
خستەڕوو.
هەروەه���ا باس���ی ئ���ەو ه���ەوڵ و پ���ڕۆژە
و داواكارییانەش���ی ك���رد ك���ە ل���ە پێن���او
جێبەجێكردنی دروش���می ناوەندی سەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان خراونەت���ە
ب���ەردەم الیەن���ە پەیوەندی���دارەكان و تاك���و
ئێستاش جێبەجێ نەكراون.
دواتر سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
هەرسێ نووس���ەرو رۆژنامەنووس «د .فائق
بطی ،جەمال خەزن���ەدار ،عەبدوڵا زەنگەنە»،
ئەوی���ش وەك���و پێزانی���ن و ئەمەكداریی���ەك
بەرامبەر ئەو هەموو هیالكی و شەونخوونییەی
كە ئەو س���ێ بەڕێزە ل���ە پێناو خزمەتكردن بە
رۆژنامەگەری كوردی كردوویانە.
ل���ە وێس���تگەیەكی دیكەی س���ێیەمین كۆنگرە،
ئەنجومەن���ی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان چوون���ە بەردەم كۆنگ���رەو وەكو
پابەندبوونێ���ك بەیاس���ا هەڵوەش���اندنەوەی
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خۆیان راگەیاند و پاشان لە كەشێكی كراوەو
دیموكراس���یدا دەستەی س���ەرۆكایەتی كردنی
كۆنگرە كە پێك هاتبوو لە بەڕێزان:
(عەبدول���ڕەزاق عەلی – سەربەس���ت جیهاد –
دلێر محەمەد شەریف – حسامەدین سەرداری
– قەدری شێرۆ) ،هەڵبژێردران و دەستەكەش
(د .دلێر محەمەد شەریف)یان وەكو سەرۆكی
خۆی دەستنیشان كرد.
ئینجا بە مەبەس���تی زیات���ر بە دینامیكی كردن
و رێكخس���تنی كاروب���اری ئی���ش و كارەكانی
كۆنگرە ،پێنج لیژنەی پێكهێنان كە بریتی بوون
لە:
 .1لیژنەی راپۆرتی گشتی – دارایی.
 .2لیژنەی یاسای سەندیكای و یاسای رۆژنامەگەری.
 .3لیژنەی داكۆكیكردن لە ئازادی رۆژنامەنووسی.
 .4لیژنەی بەڵێننامەی شەڕەفی رۆژنامەنووسی.
 .5لیژن���ەی بڕی���ارو راس���پاردەو راگەیەندراوی
كۆتایی.
ل���ەدوای ئ���ەوەش س���ەرجەم ئ���ەو لیژنانە بۆ
م���اوەی دوو رۆژ ل���ە ب���ارەگای س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان بە مەبەستی
تاوتوێك���ردن و ش���رۆڤەكردنی راپۆرت���ەكان
لەژێر رۆشنایی رەخنەو سەرنج و تێبینییەكانی
ئەندامانی كۆنگرە زنجیرەیەك كۆبوونەوەیان
ئەنجام���داو دوای دەوڵەمەندكردنی���ان خران���ە
ب���ەردەم كۆنگ���رەو دوای گفتوگۆیەك���ی تێرو
تەس���ەل و هەمەالیەن���ە لەالی���ەن ئەندامان���ی
كۆنگرەی گشتی سێیەمەوە پەسەندكران.

دوات���ر س���ێیەمین كۆنگ���رەی س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان لەدوا وێستگەی
كارەكانی خۆیدا بە ئامادەبوون و سەرپەرشتی
دادوەر (فازڵ عەب���اس) و نوێنەری پارێزگای
هەولێ���ر ،پرۆس���ەی هەڵبژاردن���ی نەقی���ب و
ئەنجومەن���ی س���ەندیكاو ه���ەردوو لیژن���ەی
چاودێری و بەرزەفت دەستی پێكرد.
س���ەرەتا دادوەر بەپێ���ی پەی���ڕەوی ناوخ���ۆی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
دەرگای پرۆس���ەكەی لەب���ەردەم ئەندامان���ی
كۆنگرەدا وااڵكرد ،سەرەتای ئەو پرۆسەیەش
بە هەڵبژاردنی نەقیب دەستی پێكرد ،كە تیایدا
كۆنگ���رە ب���ە زۆرینەی دەن���گ رۆژنامەنووس
(ئ���ازاد حەمەدەمی���ن)ی وەك���و نەقیب���ی
رۆژنامەنووسانی كوردستان هەڵبژارد ،دواتر
دادوەر (ف���ازڵ عەب���اس) ه���ەردوو ش���ێوازی
هەڵبژاردنی خستە بەردەم ئەندامانی كۆنگرە،
ئەوی���ش خۆی ل���ە ش���ێوازی لیس���ت و تاكدا
دەبینی���ەوە ،ئەندامانی كۆنگرەش بە زۆرینەی
دەنگ ش���ێوازی لیستیان پەس���ەند كرد ،دواتر
لە كەش���ێكی ئازادو دیموكراسیدا ئەنجومەنی
نوێی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
و هەردوو لیژنەی چاودێری و بەرزەفتكردنی
هەڵب���ژاردن ،ئەندامان���ی ئەنجومەنیش بریتین
بوون لە:
 .1شوان داودی
 .2ئەكەد موراد
 .3هەندرێن ئەحمەد
ژمارە  25پاییزی 2011

333

هەواڵ و چاالكییەكان...

 .4ئەنوەر حوسێن
 .5ئومێد خەلیفە
 .6خۆشناڤ جەمیل
 .7حەمید ئەبوبەكر بەدرخان
 .8هۆشیار عەزیز ئاغا
ئ���ەو رۆژنامەنووس���انەی خ���وارەوەش وەكو
ئەندامی یەدەگی ئەنجومەن هەڵبژێردران:
 .1جەمال حوسێن
 .2ئاری عەبدوللەتیف
 .3نەوشیروان شەریف
لەگەڵ س���ەرۆك و ئەندامانی هەردوو لیژنەی
بەرزەفت و چاودێری هەڵبژێردران ،ئەوانیش
*

*

بریتی بوون لە:
أ .لیژنەی بەرزەفت:
 .1سەرەتا محەمەد وسو
 .2عیماد رەفعەت
 .3كەمال دانیال
 .4سەرباز ساڵح
ب .لیژنەی چاودێری
 .1ئانۆ جەوهەر
 .2بژار حەكیم
 .3جەبار قادر
 .4موحسین یاسین
*

نەقیب و ئەنجومەنی نوێی سەندیكای
رۆژنامەنووسان دەستبەكار بوون

پێ���ش نی���وەڕۆی سێش���ەممە  2011/7/26ل���ە
بارەگای ئەنجومەنی سەندیكا ،كۆبوونەوەیەكی
فراوان لە نێوان ئەنجومەنی پێشوو و سەندیكا
و ئەنجومەنی نوێ ،بەڕێوەچوو.
نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انی پێش���وو (فەرهاد
عەونی) وتەیەكی پێشكەش كرد ،تیایدا وێڕای
بەخێرهێنان���ی هەمووالی���ەك ،پیرۆزبای���ی ل���ە
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دەس���تەی نوێ���ی ئەنجومەنی س���ەندیكا كرد،
هی���وای خواس���ت ،ك���ە ئەوانی���ش ل���ە ئیش و
كارەكانیان سەركەوتووبن.
لە كۆتایی دانیش���تنەكەدا كۆنووس���ی پێدان و
وەرگرت���ن (تس���لیم وتس���لم) لەنێوانیاندا ئیمزا
كرا.
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ئەنجومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
یەكەمین كۆبوونەوەی خۆی سازدا

رۆژی 26ی تەمم���ووزی  ،2011دواب���ەدوای
كۆبوونەوەی دەستاودەس���ت كردن لە نێوان
ئەنجومەن���ی پێش���وو و ن���وێ ،ئەنجومەن���ی
هەڵبژێردراوی كۆنگرەی سێیەمی سەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ،یەكەمی���ن
كۆبوون���ەوەی خ���ۆی س���ازدا و تێی���دا چەن���د
بڕیارێك���ی ب���ۆ جێبەجێكردن���ی بڕی���ار و
راسپاردەكانی كۆنگرەی سێیەم ،وەرگرت.
ل���ە پێش���دا ،ش���وان داودی وەك جێگ���ری
نەقی���ب و هەندرێن ئەحمەد وەك س���كرتێری
ئەنجوم���ەن و ئەك���ەد موراد وەك بەرپرس���ی
دارایی دەستنیش���ان كران .پاشان ئەنجومەن
بڕیاری دەستبەكاربوونەوەی لیژنەی داكۆكی
لە ئ���ازادی رۆژنامەنووس���ی دا ،ب���ۆ ئەمەش
(ئەن���وەر حس���ێن)ی دەستنیش���ان ك���رد وەك
*

سكرتێری ئەم لیژنەیە.
پاشان كۆبووەنەوەكەی ئەنجومەن بڕیاری دا،
لە رۆژان���ی داهاتوو كۆبوونەوەكان بەردەوام
بێت ب���ۆ دانانی نەخش���ەی كاری خۆی لەژێر
رۆش���نایی بڕی���ار و راس���پاردەكانی كۆنگ���رە
و چۆنییەت���ی جێبەجێك���ردن و كاراكردن���ی
رۆڵ���ی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان ل���ە
بەرفرەوانكردن���ی ئازادی رۆژنامەنووس���ی و
پەیوەستكردنی رۆژنامەنووسانی كوردستان
بە س���ەندیكاكەیانەوە ،بە ش���ێوەیەك پیشەی
رۆژنامەنووسی پێگەی شیاوی خۆی بگرێت.
ئەنجومەنی سەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان
هەولێر 26ی تەممووزی 2011
*

*
ژمارە  25پاییزی 2011

335

هەواڵ و چاالكییەكان...

سەندیكا لە یەكەمین كۆنفرانسی داڕشتنی پالنی
هەرێمی بۆ مافەكانی مرۆڤ ..بەشداری دەكات
لەس���ەر راس���پاردەی س���ەرۆكایەتی هەرێمی
كوردس���تان و بە دەستپێشخەری فەرمانگەی
مافەكانی م���رۆڤ لە رێكخ���راوی (یۆنامی) و
ب���ە هەماهەنگ���ی فەرمانگ���ەی پەیوەندییەكانی
دەرەوەی هەرێ���م ،ل���ە رۆژان���ی (/28 � 27
تەمم���ووز )2011/ل���ە هۆڵی ش���ەهید س���ەعد
عەبدوڵ���ا ل���ە ش���اری هەولێ���ر ،یەكەمی���ن
كۆنفرانس���ی داڕش���تنی پالن���ی هەرێم���ی ب���ۆ
مافەكانی مرۆڤ بەڕێوەچوو.
ل���ە میانی كۆنفرانس���ەكەدا پالن���ی هەرێمی بۆ
مافەكان���ی مرۆڤ ،ك���ە لە الی���ەن فەرمانگەی
مافەكان���ی م���رۆڤ پێش���نیار كراب���وو ،ب���ە
راوێژك���ردن لەگ���ەڵ الیەن���ی پەیوەندی���دار لە
هەرێم���ی كوردس���تاندا ،وەك :س���ەرۆكایەتی
هەرێ���م و پەرلەم���ان و حكوومەت���ی هەرێ���م،
تاوتوێكرا.
نوێنەران���ی س���ەندیكا .ه���اوكاران :ئ���ازاد
حەمەدەمی���ن نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان و
ئەنوەر حوسێن ئەندامی ئەنجومەنی سەندیكا،
لەم كۆنفرانسەدا بەشداربوون.
*

بەش���داربووانی كۆنفران���س بەس���ەر چەن���د
دەستەیەك دابەشكران ،نوێنەرانی سەندیكاش
ل���ە دەس���تەی دووەم ،ك���ە تایب���ەت ب���وو ب���ە
(ئازادی رادەربڕین) دەس���ت بەكاربوون ،ئەم
دەس���تەیەش راس���پاردەكانی ژم���ارە ( )93تا
( )101تاوتوێكرد ،ك���ە پەیوەندیدار بوون بەو
كێشانەی هاتوونەتە بەردەم راگەیاندنی ئازاد
لە عیراقدا ،چارەس���ەر و الیەنی بەرپرس لەم
بارەیەوە دەستنیشانكران.
لە میانی چارەسەرییەكاندا ،ئاماژە بە بۆشایی
یاسایی ،لە بابەتەكانی ئازادی رۆژنامەنووسی
كرا و بە پێویست زانرا یاسای رۆژنامەگەریی
ژمارە ( )35لەم بارەیەوە هەموار بكرێت.
لە بارەی ژینگەی راگەیاندنیش���دا ،دەس���تەكە
بە پێویس���تی زانی دەزگا ئەمنییەكان هۆشیار
بكرێنەوە ،رێز لە یاسا پەیڕەوكراوەكان بگرن،
ئ���ەم بەرپرس���یاریەتییەش خرای���ە ئەس���تۆی
دام���ودەزگا حكوومیی���ەكان و س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردس���تان و ئەنجومەنی
سەندیكا.
*

*

راگەیەندراوی ( )23ڕێكخراوە پیشەییەكان لە
كوردستاندا
ل���ە كاتێك���دا واڵت���ان و میللەت���ان ب���ە تایبەتی
ئ���ەو واڵتانەی كە هاوس���نوورن ،ب���ە چەندین
شێواز یارمەتی ماددی و مەعنەوی پێشكەش
ب���ە یەك���دی دەك���ەن .مخاب���ن ماوەیەك���ە ب���ە
تایبەت���ی ل���ە س���ەرەتای تەمم���ووزی ()2011
ەوە تۆپخانەكان���ی كۆم���اری ئیس���المی ئێران
ب���ە هەم���وو ج���ۆرە چەكێ���ك دەڤەرەكان���ی
س���نووری هەرێم���ی كوردس���تان تۆپب���اران
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دەكەن .دەس���تدرێژی ئ���ەم دواییەی كۆماری
ئیس���المی ئێ���ران بۆ س���ەر س���ەروەرییەكانی
هەرێمی كوردس���تان و تۆپبارانكردنی گوند و
كەژ و دەڤەرە س���نوورییەكان ،كە بۆتە هۆی
ش���ەهید و برینداربوون���ی خەڵك���ی بێتاوان و
ئاوارەبوونی دانیش���توانی دەڤەرەكە ،ئەمەش
پێچەوانە و پێش���ێلكردنی پرینسیپەكانی یاسا
نێودەوڵەتییەكان���ە و هەروەها بەزاندنی مافی

هەواڵ و چاالكییەكان...

 .9سەندیكای جیۆلۆجیانی كوردستان
 .10س���ەندیكای كارمەندان���ی پیش���ەیی
تەندروستی كوردستان
 .11سەندیكای پارێزەرانی كوردستان
 .12سەندیكای هونەرە كشتوكاڵییەكان
 .13یەكێتیی فەرمانبەرانی كوردستان
 .14سەندیكای ڕۆژنامەنووسانی كوردستان
 .15یەكێتی���ی س���ەندیكاكانی كرێكاران���ی
كوردستان
 .16سەندیكای ئەندازیارانی كوردستان
 .17كۆمەڵەی كشتیارانی كوردستان
 .18كۆمەڵەی هۆمۆفیلیای كوردستان
 .19كۆمەڵ���ەی خاوەن پیش���ە كارگێڕییەكانی
كوردستان
 .20دەستەی بااڵی نابینایانی كوردستان
 .21كۆمەڵ���ەی هون���ەری كاریكاتێ���ری
كوردستان
 .22سەندیكای هونەرمەندانی كوردستان
 .23یەكێتیی گشتی جوتیارانی كوردستان

دراوسێیەتیشە.
بە ناوی ( )23ڕێكخراوی پیش���ەیی كۆمەڵگای
مەدەنی هەرێمی كوردستانی عێراق بە توندی
ئیدانە و مەحكومی ئەو كارە ناڕەوایە دەكەین
و داوا دەكەین هەرچی زووترە ئەم تۆپبارانە
بوەس���تێ و داواش ل���ە ڕای گش���تی جیهانیی
و ڕێكخ���راوە نێودەوڵەتیی���ەكان دەكەی���ن ،كە
س���نوورێك بۆ ئەو دەس���تدرێژیانە دابنرێت و
قەرەبووی ئەو زەرەر و زیانانە بكرێتەوە ،كە
لە هاوواڵتییانی كوردستان كەوتووە.
ناوی ڕێكخراوەكان:
 .1یەكێتیی مامۆستایانی كوردستان
 .2كۆمكاری زیندانییە سیاسییەكان
 .3كۆمەڵەی ئاوات
 .4سەندیكای فیزیكناسانی كوردستان
 .5س���ەندیكای ئەندازیاران���ی كش���توكاڵی
كوردستان
 .6یەكێتیی تەكنەلۆژیكارانی كوردستان
 .7سەندیكای ئابووریناسانی كوردستان
 .8سەندیكای ژمێریاران و وردبینان
*

هەولێر 2011/7/28
*

*

خانەقین..
بەكۆتاهاتنی خوولێكی راگەیاندنی كۆمەڵەی
چاودێریكردنی رۆژنامەگەریی و راگەیاندن
خوولێكی مەش���قی ،كە بۆ رۆژنامەنووس���انی
كۆمەڵگ���ەی مەدەن���ی ل���ە الی���ەن كۆمەڵ���ەی
چاودێریكردنی رۆژنامەگەری���ی و راگەیاندن
ل���ە هۆڵ���ی (دایال���ۆگ)ی س���ەر ب���ە مەڵبەندی
رێكخ���راوە دیموكراس���ییەكانی یەكێتی���ی
نیشتمانیی كوردستان لە خانەقین رێكخرابوو،
لە  2011/7/30بە كۆتا هات.
جاس���م محەم���ەد رێكخ���ەری كۆڕبەن���دی
كۆمەڵگ���ەی مەدەن���ی ل���ە پارێ���زگای دیالە و
سەرپەرش���تیاری خوولەك���ە گوت���ی :ئامان���ج

ل���ەم خوول���ە ،بەرزكردن���ەوەی تواناكان���ی
رۆژنامەگەریی���ە ،ل���ە خوولەكەش���دا چەندی���ن
وانەی تیۆری و پراكتیكی پێشكەش كران.
ش���ایانی باس���ە ل���ە كۆتای���ی خوولەك���ەدا،
هەڵبژاردنێكی ئازادانە ،بۆ دەستنیش���انكردنی
رێكخ���ەر ب���ۆ پارێ���زگای دیال���ە بەڕێوەچوو،
رۆژنامەنووس قاسم حاتەم لە رۆژنامەنووسان
و ش���اكر دەلۆی لە رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی
مەدەنی هەڵبژێردران.
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راگەیاندراوی كۆتایی كۆبوونەوەی ئاسایی
ئەنجومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
رۆژی 1ی ئابی  2011ئەنجومەنی سەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان بە ئامادەبوونی
نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان و ئەندامان���ی
ئەنجومەن���ی س���ەندیكا و ئەندامان���ی یەدەگ،
كۆبوونەوەیەك���ی ئاس���ایی گرێ���دا ،ب���ۆ تەواو
كردن���ی دابەش���كردنی ئی���ش و ئەركەكان���ی
ئەنجومەن.
لە تەوەری یەكەمدا ،دوای گفتوگۆی بەشداران،
چەند بڕیارێك دران ،كە یەكێكیان س���ەبارەت
بە (لیژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی
و ماف���ی رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان)
ب���وو ب���ە مەبەس���تی تەواوكردن���ی پێكهاتەی
لیژنەكە ،س���ەرەڕای سكرتێری لیژنەكە ،كە لە
كۆبوونەوەی پێشتردا ئەنجومەن كاك ئەنوەر
حس���ێنی راس���پاردبوو ،هەریەك ل���ە بەڕێزان
(جەم���ال حس���ێن وەك بڕی���اردەری لیژن���ە و
خۆش���ناڤ جەمی���ل ئەن���دام) بوون���ە ئەندامی
س���كرتاریەتی لیژن���ەی داكۆكی و س���كرتێری
لقەكانی���ش دەبن���ە ئەندامی لیژنەك���ە بۆ زیاتر
كاراكردنی رۆڵی ئەم لیژنەیە لە سەرتاسەری
كوردستاندا.
هەروەه���ا كۆبوونەوەك���ە بڕی���اری دا ،ك���ە
سەرپەرش���تیارانی ل���ق و نووس���ینگەكانیش
دابنرێ���ن و ب���ەم ش���ێوەیەی خ���وارەوە
راسپێردران:
 .1هۆشیار عەزیز ،سەرپەرشتیاری سلێمانی.
 .2ئەكەد موراد ،سەرپەرشتیاری موسڵ،
 .3خۆشناڤ جەمیل ،سەرپەرشتیاری دهۆك.
 .4ئومێد خەلیفە ،سەرپەرشتیاری كەركووك.
 .5حەمید ئەبوبەكر بەدرخان سەرپەرشتیاری
بەغدا.
 .6ئ���اری عەبدوللەتی���ف ،سەرپەرش���تیاری
خانەقین.
 .7جەمال حسێن ،سەرپەرشتیاری سۆران.
 .8نەوش���ێروان ش���ەریف ،سەرپەرش���تیاری
گەرمیان.
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 ئەنجومەن���ی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انحەمی���د ئەبوبەكر بەدرخانی وەك بەرپرس���ی
پەیوەندییەكان���ی ناوخ���ۆ و رۆش���نبیری
راسپارد.
 ئەنجوم���ەن دیراس���ەی گۆڤ���اری(رۆژنامەن���ووس) و (الصحفیی) كرد ،بڕیاری
دا پالنكارێ���ك ب���ۆ كۆبوونەوەیەك���ی تایبەت،
ئامادەبكات لەژێر رۆشنایی بڕیاری كۆنگرەی
سێیەمدا.
لەتەوەری دووەمدا ،كۆبوونەوەی ئەنجومەنی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
كۆنفرانس���ی ل���ق و نووس���ینگە و لیژنەكان���ی
رۆژنامەنووسی وەرزش���ی و مێیینەی خستە
بەرباس و گفتوگۆ و پاشان بڕیاری دا:
 .1ل���ق و نووس���ینگەكان و لیژنەكان���ی
رۆژنامەنووسی وەرزشی و مێیینە سەرژمێری
ئەندامەكانی���ان بك���ەن و راپۆرت���ی چاالكی و
دارایی���ان تاوەك���و  2011/9/30ئامادەبكەن بۆ
سازادنی كۆنفرانسەكانیان.
 .2ئەنجومەن بڕیاری دا تاوەكو كۆتایی س���اڵ
سەرجەم كۆنفرانسەكان كۆتاییان پێبێت.
هەروەه���ا لەوكۆبوونەوەی���ەدا ،س���ەبارەت بە
س���ەالمەتی رۆژنامەنووس���ان بڕیاردرا چەند
رێوش���وێنێك بگیرێتەبەر ب���ە هاوكاری لەگەڵ
الیەن���ە پەیوەندی���دارەكان ل���ە حكووم���ەت و
دام���ەزراوە و دەزگا رۆژنامەنووس���ییەكان،
بۆ ئەوەی رێككەوتن لەس���ەر باجی شوناسی
رۆژنامەنووسی و جلوبەرگی یەكپۆشی بكرێت،
ك���ە تایبەت بێت بە كاری رۆژنامەنووس���ی لە
كات���ی رووماڵكردن���ی كارە رۆژنامەوانی���ی و
رووداوەكان���دا ،ئەم���ەش لەپێناو پاراس���تن و
سەالمەتی رۆژنامەنووساندایە.
ئەنجومەنی سەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان
هەولێر 2001/8/1
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سەندیكا پرسەنامەیەك ئاراستەی كەناڵی سپێدە دەكات
ئەنجومەن���ی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان ،بە بۆنەی كۆچی دوایی بێژەری
وەرزش���ی كەناڵ���ی ئاس���مانی  -س���پێدە ،-
پرس���ەنامەیەكی ئاراس���تە ئ���ەم كەناڵ���ە كرد،
ئەمەی خوارەوە دەقەكەیەتی:
بەداخەوە هەواڵی كۆچی دوایی رۆژنامەنووس
(جێگ���ر خ���در) ئەندام���ی كارای س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان و بێ���ژەری
كەناڵەكەتانمان پێگەیشت ،ئەم رۆژنامەنووسە
ڕۆڵێكی بەرچاوی لە لێژنەی رۆژنامەنووسانی
وەرزش���ی هەب���وو ،هەروەه���ا ل���ە ب���واری
*

پێشكەش���كردنی بەرنام���ە وەرزش���ییەكان لە
كەناڵی (سپێدە) سەركەوتوو بوو.
بە كۆچی دوایی ئەم رۆژنامەنووسە ،زیانێكی
گەورە بە سەندیكا و كەناڵەكەتان گەیشت.
ل���ە خوای گەورە و میهرەبان دەپاڕێینەوە ،كە
بە بەهەشتی فراوانی شاد بكات.
انا لله وانا الیه راجعون
ئەنجومەنی سەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان
هەولێر 2011/8/7
*

*

كۆبوونەوەیەك لە نێوان ئەنجومەنی سەندیكا و
لیژنەی پەیوەندییەكانی پەرلەمان

نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستان و حەمید
ئەبوبەك���ر بەدرخ���ان ئەندام���ی ئەنجومەن ،لە
رۆژی  ،2011/8/10لەگەڵ ش���اندێكی لیژنەی
پەیوەندیی���ەكان و رۆش���نبیری و راگەیان���دن
ل���ە پەرلەمان���ی كوردس���تان ،كە ل���ە بەڕێزان:
ئاس���ۆ كەریم و ئەحم���ەد وەرت���ی پێكهاتبوو،
كۆبوونەوە.
لە كۆبوونەوەكەدا راپۆرتەكانی پێش���ێلكاری،
ك���ە بەرانب���ەر رۆژنامەنووس���ان ك���راون،

گفتوگ���ۆ لە بارەیانەوە ك���را ،هەروەها پرۆژی
هەمواركردن���ی یاس���ای س���ەندیكا و یاس���ای
ژمارە ()35ی س���اڵی  2007و دەستنووس���ی
یاسای بەدەس���تهێنانی زانیاری ،كە لەبەردەم
پەرلەماندای���ە .خرای���ە بەر ب���اس و جەختیش
لەوە كرایەوە ،ك���ە هەماهەنگی لە نێوان لیژنە
و س���ەندیكادا ل���ە پێن���او خزمەتكردنی كاری
راگەیاندن ،قووڵتر بكرێتەوە.
ژمارە  25پاییزی 2011
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شاندێك لە كونسوڵگەری ئەمریكی سەردانی سەندیكا دەكات

لە پێناو بەرزكردنەوەی ئاس���تی پەیوەندی لە
نێوان سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
و كونسوڵگەری ئەمریكی لە هەولێر ،شاندێكی
ئ���ەم كونس���وڵگەرییە ،كە لە بەڕێزان :س���ەلیم
ئارتورك لێپرس���راوی دیبلۆماس���ی و خاتوو
میلیندا كراولی لێپرسراوی نووسینگەی كاری
سیاس���ی ل���ە رۆژی  2011/8/15س���ەردانی
*

*

بارەگای سەندیكایان كرد و لە الیەن نەقیب و
سكرتێری سەندیكا و ژمارەیەك لە ئەندامانی
ئەنجومەن پێشوازییان لێكرا.
لە دیدارێكدا ،كە لە نێوان هەردوو ال بەڕێوەچوو،
باس لە پەرپێدانی پەیوەندییەكان بە مەبەستی
چارەس���ەكردنی كێش���ە رۆژنامەگەریی���ەكان،
كرا.
*

سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان ئیدانەی هێرشكردنە
سەر رۆژنامەنووس «ئاسۆس هەردی» دەكات
ئەنجومەن���ی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان ،بەتوون���دی هەم���وو هێرش���ێك
ب���ۆ س���ەر ه���ەر رۆژنامەنووس���ێك بەه���ەر
بیانووێك���ەوە بێت ،ئیدانە دەكات و بە تایبەتی
ئ���ەو دەس���تدرێژییەی ،ك���ە كراوەت���ە س���ەر
رۆش���نبیر و رۆژنامەنووس ئاسۆس هەردی
و بەتون���دی ئیدان���ە و ش���ەرمەزاری دەكات،
لەهەمان كاتدا داوا لە الیەنە پەیوەندیدارەكان
و لە پۆلیس و ئاسایش���ی پارێزگای س���لێمانی
دەكات ،كە بە زوویی دەس���ت ب���ە لێكۆڵینەوە
بك���ەن و ئەنجام���دەری ئەم تاوانە دەس���تگیر
بكەن و رووبەڕووی دادگای بكەنەوە.
س���ەندیكای
ئەنجومەن���ی
هەروەه���ا
رۆژنامەنووسانی كوردس���تان رایدەگەیێنێت،
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كە بە شێوەیەكی بەردەوام چاودێری رەوشی
ئازادی كاری رۆژنامەنووس���ی و س���ەالمەتی
رۆژنامەنووسان دەكات و بۆ هەر هەنگاوێكی
نەرێنی لە دژی رۆژنامەنووس���ان هەڵوێستی
پیش���ەیی خۆی رادەگەێنێ���ت و داكۆكیكارێكی
راس���تەقینە دەبێت لە ئازادی رۆژنامەنووسی
و مافی رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ،وەك
چۆن لە رابردووشدا ،بەبێ جیاوازی داكۆكی
ل���ە هەم���وو رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
كردووە.
ئەنجومەنی سەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان
هەولێر 20ی ئابی 2011
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شاندێكی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
لە كۆنگرەی سەندیكای رۆژنامەنووسانی عیراقیدا
بەشدار دەبێت
لە كۆنگرەكە كرد.
لە دەستپێكی كۆنگرەكەدا ،موئەید المی نەقیبی
رۆژنامەنووس���انی عیراق���ی ،ل���ە گوتەیەكی���دا
ئاماژەی بە رۆڵی سەندیكا ،لە قۆناغی تازەی
عیراقدا لە بواری ئازادی رۆژنامەگەری كرد.
دواتر راپۆرتی دارای���ی خوێندرایەوە و ئینجا
ل���ە ئەنجامی هەڵبژاردن���دا موئەیەد المی وەك
نەقیبی رۆژنامەنووس���انی عیراقی هەڵبژێردرا
و زێدەت���ر لە ( )1300نوێن���ەر لەم كۆنگرەیەدا
بەش���دار ب���وون و ش���اندی كوردس���تانیش
بروس���كەی پیرۆزبای���ی ب���ە بۆنەی بەس���تنی
كۆنگرەكەیانەوە بۆ رۆژنامەنووسانی عیراقی
نارد.

س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی عیراق���ی ،ل���ە
رۆژی  ،2011/8/28كۆنگ���رەی نۆیەم���ی ل���ە
هۆڵی پارێزەران ،لە شاری بەغدای پایتەختی
عیراقی فیدال بەست.
بە نوێنەرایەتی س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردس���تان ،ش���اندێك ك���ە پێكهاتب���وو ل���ە
ه���اوكاران :ش���وان داودی جێگ���ری نەقیب���ی
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان و هەندرێ���ن
ئەحمەد س���كرتێری س���ەندیكا و ئەكەد موراد
ئەندام���ی ئەنجومەنی س���ەندیكا ،ئامادەی ئەم
كۆنگرەیە بوون.
هەروەها ش���اندی یەكێتیی رۆژنامەنووسانی
ع���ەرەب و نوێنەرانی ژمارەیەك لە س���ەندیكا
رۆژنامەنووس���ییەكانی عەرەبی ،بەشدارییان
*

*

*

بە بۆنەی كۆچی دوایی نووسەر و رووناكبیر مەحموود زامدار
راگەیاندراوێك لە سەندیكاوە
نووسەران ،رووناكبیران ،ڕۆژنامەنووسان..
كەڵەڕووناكبیرێ���ك،
2011/9/8
رۆژی
نووسەرێك ،ڕۆژنامەنووس���ێك ماڵئاوایی لێ
كردی���ن ،دەڕوا و دەڕوا بۆ ئەو ش���وێنەی بۆ
هەمیش���ە نایبینینەوە ،ئەو دەڕوا و یادەوەریی
و نووس���ین و بابەتە ڕۆژنامەنووس���ییەكانی
لەنێو خوێنەران و نووسەراندا دەستاودەست
دەكات.
ئەو بەر لە  67ساڵ لە شاری هەولێری النكەی
شارس���تانییەت ل���ە بنەماڵەیەك���ی خوێندەوار
لەدایك بووە ،ئەو دەڵێ :من كوڕی شەناغەم،
ئامۆزای ش���انەدەرم ،خوش���ك و براكانیش���م
«كتێبخانەكەمە».

زام���دار پی���ری موغان���ی ن���او دونیای���ی
ڕۆژنامەنووس���ی هەرگی���زاو هەرگی���ز ب���ۆ
ڕۆژێكی���ش بی���ری ل���ە م���ردن نەكردب���ۆوە،
پیری موغانی ،بە قس���ە خۆش���ەكانی هەردەم
خۆشەویستی هاوڕێیانی بووە.
زامدار لە س���اڵی  1960لە تەمەنی  16س���اڵیدا
یەكەمی���ن نووس���ینی خ���ۆی باودەكات���ەوە،
لە تەمەنی  21س���اڵیش یەكەمی���ن وەرگێڕانی
ل���ە عەرەبیی���ەوە بە ناوی «وێران���ە خاك» لە
چاپخانەی «زەمان» باودەكاتەوە.
ئ���ەو لەنێ���و دونی���ای ڕۆژنامەنووس���یدا ل���ە
س���ااڵنی حەفتاكاندا ،لە (هاوكاری) و گۆڤاری
(ڕۆش���نبیری نوێ و بەی���ان) و ڕۆژنامەكانی
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كەلێنێكی گەورەی خستە نێو ئەدەبی كوردی
و ڕۆژنامەنووسی كوردی.
ب���ە ن���اوی ئەنجومەن���ی س���ەندیكای
ڕۆژنامەنووس���انی كوردس���تان پرس���ەو
سەرەخۆش���ی خۆم���ان لە بنەماڵ���ەی خوا لێی
خۆشبێت و هەموو رووناكبیرانی كوردستان
دەكەی���ن ،ل���ە هەم���ان كاتیش���دا دڵگرانی���ن بە
لەدەس���تدانی ئەندامێك���ی كارای س���ەندیكای
ڕۆژنامەنووسانی كوردستان.
ش���ایانی باس���ە (مەحموود زامدار) لە س���اڵی
 1944لە هەولێر لەدایك بووە ،لە ساڵی 1960
دەستی بە نووسین كردووە ،لە ساڵی -1970
 1971زانكۆی بەغدای بەش���ی كوردی تەواو
ك���ردووە ،لە ڕۆژی پێنج ش���ەممە كاتژمێر 12
نیوەڕۆ  2011/9/8لە نەخۆشخانەی ڕزگاری
كۆچی دوایی كرد.

(خەب���ات و برایەتی و.....هت���د) ،جگە لەمانە لە
ئەدەبی مندااڵنیشدا كاری كردووە و گۆڤاری
دەركردووە.
ل���ە پاش ڕاپەڕینی  1991ب���ە هەمان گڕوتینی
جارانی درێ���ژەی بەكاری ڕۆژنامەنووس���یی
داوە.
زامدار دەریایەك بوو لە زانین ،كۆمەڵگەیەكی
بەهێزیش بووە لەنێو رووناكبیران بە تایبەتی
لە دنیایی ڕۆژنامەنووسی كوردی.
تا لە ژیاندا مابوو ( )35پەرتووكی چاپكردووە،
دڵنیاشین چەندین پەرتووكی دیكەشی ئامادەی
چاپە.
زامدار توانی ڕۆژنامەی هەولێر 1953-1950
بپارێزێ و بیبلۆگرافیای سەرجەم ژمارەكانی
ئامادەب���كات و ل���ە دووتوێ���ی پەرتووكێك بە
ناوونیش���انی «ڕۆژنام���ەی هەولێر ،حیكایەتی
س���ەرهەڵدان و كۆتای���ی ( »)1953-1950ل���ە
ساڵی  1988لە هەولێر چاپ بكات.
كۆچ���ی دوای���ی ئ���ەو كەڵەپی���اوە نووس���ەر و
رووناكبی���رە ڕۆژنامەنووس���ەی كوردس���تان
*

ئەنجومەنی سەندیكای
ڕۆژنامەنووسانی كوردستان
2011/9/8
*

*

بیرمەندی سیاسی حەسەن عەلەوی سەردانی بارەگای
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان دەكات
مەبەس���ت ل���ە س���ەردانەكەی «عەل���ەوی»
پیرۆزباییك���ردن ب���وو ل���ە دەس���تەی نوێ���ی
ئەنجومەن���ی س���ەندیكا ،هەروەها س���ەبارەت
بە هەڵس���ەنگاندنی رەوش���ی سیاسی ئەمڕۆی
كوردس���تان و عێ���راق قسەوباس���ی لەس���ەر
ك���را ،س���ەرەڕای ئ���ەوەش ب���اس ل���ە جیهانی
رۆژنامەنووسی عیراقی و كوردستان كرد.
بڕی���ار درا ل���ە هەفت���ەی ئایندەدا س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردستان س���یمینارێكی
كراوە بۆ بەڕێزیان ببەستێ.

ئێ���وارەی رۆژی  2011/9/12بیرمەن���دی
سیاسی «حەسەن عەلەوی» سەرۆكی لیستی
عیراقیەی سپی لە پەرلەمانی عیراق ،سەردانی
ب���ارەگای س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردستانی لە هەولێری پایتەخت كرد.
لە ڕێورەسمێكی شایستەدا لە الیەن هەر یەك
لە ئازاد حەمەدەمین نەقیبی رۆژنامەنووسانی
كوردس���تان و شوان داودی جێگری نەقیب و
سكرتێری سەندیكا و ژمارەیەك لە ئەندامانی
ئەنجومەن���ی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردستان پێشوازییەكی گەرمی لێكرا.
*
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سەندیكا پشتیوانی لە لیژنەی رۆژنامەنووسانی سنوور دەكات
نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان و
س���كرتێری س���ەندیكا ،رۆژی ،2011/9/19
كۆبوونەوەیەكی���ان لەگ���ەڵ لیژن���ەی س���نوور
ب���ۆ داكۆكیكردن لە ئازادی رۆژنامەنووس���ان
ل���ە ب���واری رووماڵكردن���ی رووداوەكان���ی
سەرسنووری كوردستان ،بەست.
لیژنەك���ە ل���ە هاوكاران (ئاس���ۆ عەل���ی فەرەج،
كاروان محەمەد سابیر ،هیوا بەرزنجی ،میران
*

*

بەكر ،هێمن رانیەیی ،ریزیار ساڵح ،هۆشمەند
قادر ،عیماد نەجمەدین) پێكهاتبوو.
هەروەه���ا لێژنەكە یادداش���تێكیان س���ەبارەت
داواكارییەكانی���ان پێش���كەش ب���ە ئەنجومەنی
س���ەندیكا ك���رد ،نەقیب���ی رۆنامەنووس���انیش
پشتگیری ئەنجومەنی س���ەندیكای بۆ لیژنەكە
دەربڕی.
*

سەندیكا سیمینارێك بۆ سیاسەتمەداری عیراقی
حەسەن عەلەوی رێكدەخات
س���ەر ل���ە ئێ���وارەی رۆژی  ،2011/9/20ل���ە
هۆڵ���ی هوتێ���ل رۆتان���ا ل���ە ش���اری هەولێری
پایتەخت���ی هەرێمی كوردس���تان ،س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان ،سیمینارێكی بۆ
بیرمەندی سیاس���ی عیراقی حەسەن عەلەوی
بە ناوونیش���انی (تیڕوانینێك بۆ ستراتیژیەتی
ناوچەك���ە و رەنگدان���ەوە كوردس���تانییەكانی)
رێكخست.
لە دەستپێكی سیمینارەكەدا ،بیرمەندی بەڕێز
باسی لە ستراتیژیەتی ئەمریكا لە ناوچەكەدا،
دوای رووداوی (11ی ئەیلوول) دوا و جەختی
لەوەش كردەوە ،كەوا ئەم ستراتیژیەتە لەسەر
بنەماكان���ی جەنگ���ی س���اردی پێ���ش جەنگ���ی
دووەم���ی جیهانی ،ل���ە رووی ملمالنێیەكانەوە
دامەزراوە.
بابەتەكەش چەندین تەوەری ورووژاند ،وەك
سیاس���ەتەكانی رژێمی دیكتات���ۆری ،كە چۆن
(سەدام) ،دۆزی كوردی بۆ خۆڕزگاركردن لە
قەیرانەكانی حیزبی و كەس���ێتی بەكاردەهێنا،
هەروەه���ا س���ەبارەت ب���ە زەمینەس���ازی ب���ۆ
راگەیاندن���ی دەوڵەتی كوردی لە كوردس���تانی
عیراق���دا دوا و گوت���ی :جەنگ دژی كوردەكان

هەر لە س���اڵی ()1924وە دەستی پێكردووە و
پشتگیری میللیشی بەدەستهێناوە و كوردەكان
س���وودیان لەو دەرفەتە زێڕینانە لەم بوارەدا
وەرنەگرتووە و داواش���ی كرد زەمینەس���ازی
بكرێ���ت بە تایبەت���ی ل���ە ب���واری راگەیاندندا،
ب���ۆ راگەیاندن���ی دەوڵەتی ك���وردی ،هەروەها
باس���ی لە هەڵوێس���تەكانی توركی���ا و ئێران و
سعوودیە و دەوڵەتانی دیكە ،سەبارەت عیراق
و كوردستان كرد.
ل���ە كۆتای���ی س���یمینارەكەدا ،ل���ە الی���ەن
ئامادەبووانەوە چەندین را و سەرنج و تێبینی
خرانە روو و گفتوگۆ لە بارەیانەوە كرا.
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()%10ی كورسییەكانی بەشی راگەیاندن بۆ
پالێوراوانی سەندیكایە
ل���ە هۆڵی هوتێلی -رۆتانا -لە ش���اری هەولێر
و ل���ە كات���ی بەڕێوەچوون���ی س���یمینارێك بە
ناوونیش���انی (تێڕوانینێ���ك بۆ س���تراتیژییەتی
ناوچەك���ە و رەنگدان���ەوە كوردس���تانییەكانی)
لە الیەن سیاس���ەتمەداری عیراقی (حەس���ەن
عەل���ەوی) ل���ە رۆژی 2011/9/20دا ،وەزیری
خوێندن���ی بااڵ ،ئ���ەو رێككەوتن���ەی ،كە لەگەڵ
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كورس���تان و
*

وەزارەت كراب���وو ،ئاش���كرا كرد .ك���ە بە پێی
ئ���ەم رێككەوتنە ل���ە ()%10ی كورس���ییەكانی
كۆلیژ و پەیمانگای راگەیاندن ،بۆ پالێوراوانی
س���ەندیكا تەرخ���ان دەكرێت ،ئەم���ەش بە پێی
رێنمای���ی تایبەت و پش���تگیری س���ەندیكا ،كە
ئ���ەم پالێوراوان���ە زیات���ر ل���ە ( )2س���اڵ كاری
رۆژنامەوان���ی دەكەن و دەبێ لە ئەزموونێكی
تواناسازی دەر بچن.
*

*

ئەنجومەنی سەندیكا..
یارمەتی بەسەر رۆژنامەنووسانی خانەنشین
دابەش دەكات
ئێوارەی رۆژی  2011/9/21لە هۆڵی بارەگای
ئەنجومەن ،لە شاری هەولێر ،بە ئامادەبوونی
(ئازاد حەمەدەمین) نەقیبی رۆژنامەنوووسانی
كوردستان و سكرتێر و ژمارەیەك لە ئەندامانی
ئەنجومەنی س���ەندیكا لە رێوڕەس���مێكدا ،بڕی
 500،000پێن���ج س���ەد ه���ەزار دین���ار وەك���و
یارمەتی بەسەر رۆژنامەنووسانی خانەنشین
دابەش كرا.
ل���ە رێوڕەس���مەكەدا ،ك���ە ژمارەی���ەك ل���ە
كەناڵەكان���ی راگەیان���دن ئامادەب���وون ،نەقیبی
رۆژنامەنووسان لە وتەیەكدا ئاماژەی بەوەدا،
كە یەكێك لە دروشمەكانی سەندیكا هەوڵدانە
ل���ە پێناو دابینكردنی ماف و گوزەرانی ش���یاو
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بۆ رۆژنامەنووس���ان ،هەر لەم روانگەش���ەوە
چەندین جارە س���ەندیكا لە بۆن���ە و یادەكاندا
یارمەت���ی ماددی بەس���ەر رۆژنامەنووس���انی
خانەنشیندا دابەش كردووە و بە ئەركی خۆی
زانیوە.
جێگەی باسە تا ئێستا ( )8هەشت رۆژنامەنووس
بەپێی یاسا خانەشین كراون ،بەاڵم بەداخەوە
زیاتر لە س���اڵێكە بە هۆی ئەوەی س���ندووقی
خانەنشینی رۆژنامەنووس���انی كوردستان لە
الیەن حكومەتەوە پارەی لێ بڕاوە ،مووچەی
رۆژنامەنووس���انی خانەنشین خەرج نەكراوە،
ه���ەر بۆی���ەش س���ەندیكا دابەش���كردنی ئ���ەم
یارمەتییەی بە پێویست زانی.

هەواڵ و چاالكییەكان...

كۆبوونەوەی دەستەی نوێی گۆڤاری (الصحفي)
س���ەرلەئێوارەی رۆژی  ،2011/9/21ب���ە
سەرپەرش���تی ئ���ازاد حەمەدەمی���ن نەقیب���ی
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ،ل���ە بارەگای
ئەنجومەنی س���ەندیكا ،كۆبوونەوەی دەستەی
نوێی گۆڤاری (الصحفي) بەڕێوەچوو.
ل���ەم كۆبوونەوەیەدا سیاس���ەتی گۆڤارەكە لە
خوول���ی تازەی���دا ،ل���ە بوارەكانی نووس���ین و
كارگێڕیدا تاوتوێی كرا ،هەروەها جەخت لەسەر
*

ئەوە كرایەوە ،بایەخ بە رۆش���نبیری یاس���ایی
و پیش���ەیی رۆژنامەنووسان بدرێت ،دەرگای
گۆڤار بە رووی هەموو دەزگاكانی راگەیاندن
ك���راوە بێت و دەزگاكانی راگەیاندنی ئەهلی و
ئۆپۆزس���یۆن بایەخی پێبدرێت ،كۆبوونەوەكە
بە جەختكردن لەسەر كاری دەستەجەمعی بە
لێكتێگەیشتن بە كۆتا هات.
*

*

نەقیبی رۆژنامەنووسان
لە كۆڕبەندی مافی بەدەستهێنانی زانیاریدا بەشدار دەبێت
پێشكەشكردنی پڕۆژە یاسایەكە ،تاوتوێكردنی
پڕۆژەك���ە ،كە لە الی���ەن (برای���ن جیاكومیتی)
بەڕێوەب���ەری پڕۆگرامی رێكخ���راوی ()NDI
پێش���كەش ك���را ،ئەم���ە ل���ە دانیش���تنی بەیانی
بوو ،لە دانیش���تنی ئێوارەش بەش���ی دووەمی
پڕۆژەكە و پاراس���تنی ئەو كەسانەی گەندەڵی
دەدۆزنەوە و هۆشیاركردنەوەی هاوواڵتییان
خرانە روو.

ئ���ازاد حەمەدەمین نەقیبی رۆژنامەنووس���انی
كوردستان لە كۆڕبەندێك سەبارەت بە پڕۆژە
یاس���ایەك بۆ دابینكردنی مافی بەدەستهێنانی
زانی���اری ،ك���ە ل���ە  ،2011/9/24ل���ە هۆڵ���ی
ئوتێلی ش���یراتۆن لە ش���اری هەولێر بەسترا،
بەشداربوو.
كاروباری كۆڕبەندەكە بۆ دانیش���تنی (بەیانی
و ئێوارە) دابەش بوو و چەندین بابەتی لەخۆ
گرتبوو ،لە نێوانیاندا:
*

*

*

لەسەر بانگهێشتی فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی رۆژنامەنووسان
نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستان ،لە وۆرك شۆپێكدا سەبارەت
بە ئازادی رۆژنامەگەریی كە لە قاهیرە بەسترا ..بەشدار دەبێت
فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی رۆژنامەنووسان
 ،))IFJبە هاوكاری یەكێتی رۆژنامەنووسانی
ع����ەرەب ،ل��ە رۆژان����ی ( /30-29ئەیلوولی
 ،)2011/لە شاری قاهیرەی پایتەختی واڵتی
میسردا ،وۆرك شۆپێكی هەرێمی لە بارەی
ئازادی رۆژنامەگەریی سازكرد.
ل��ەس��ەر بانگهێشتی ئ���ەم رێ��ك��خ��راوە نێو

دەوڵ��ەت��ی��ی��ە ،ئ�����ازاد ح��ەم��ەدەم��ی��ن نەقیبی
رۆژنامەنووسانی كوردستان و موئەیەد المی
نەقیبی رۆژنامەنووسانی عێراقی ،بەشدارییان
تێدا كرد.
هەر یەكە لە حاج ئەحمەد فاتح ئەمینداری
گشتی یەكێتی رۆژنامەنووسانی سوودان
و م��ح��ەم��ەد ی��وس��ف س���ەرۆك���ی كۆمەڵەی
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رۆژنامەنووسانی ئیماراتی و دهیران موتیری
ئەندامی كۆمەڵەی رۆژنامەنووسانی كوێتی
و م��ح��ەم��ەد س��ال��م س���ەرۆك���ی سەندیكای
رۆژنامەنووسانی مۆریتانی و عومەر فاروق
ئەمینداری گشتی یەكێتی رۆژنامەنووسانی
س��ۆم��اڵ و ن��ەج��ی��ب��ە ح��ەم��رون��ی سەرۆكی
سەندیكای رۆژنامەنووسانی تونس و ئەحمەد
جەبر ئەندامی ئەنجومەنی رۆژنامەنووسانی
یەمەن و عیسا شایجی سەرۆكی كۆمەڵەی
رۆژن��ام��ەن��ووس��ان��ی ب��ەح��رێ��ن و نوێنەرانی
سەندیكا و كۆمەڵەی رۆژن��ام��ەن��ووس��ان لە
(مەغریب و عومان و جیبوتی و فەلەستین
و میسر) و سەرەڕای جیم بۆمێال سەرۆكی
فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی رۆژنامەنووسان
و م��ون��ی��ر زەع����رور رێ��ك��خ��ەری كاروباری
رۆژه��ەاڵت��ی ن��اوەڕاس��ت و جیهانی عەرەبی،
لە فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی و سارا بوشتوب
بەرپرسی پرۆژەكان لە فیدراسیۆن و ئیبراهیم
نافیع س��ەرۆك��ی یەكێتی رۆژنامەنووسانی
عەرەب و كرمیتین ئەستیر كرونی لە دەزگای
پشتیوانكردنی راگەیاندنی نێودەوڵەتی ..لەم
وۆرك شۆپەدا بەشدار بوون.
ل���ە دان��ی��ش��ت��ن��ی ب���ەی���ان���ی رۆژی ی���ەك���ەم،
بابەتێك لە ب��ارەی چاكسازیكردن لە یاسا
رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی��ەك��ان ل��ە ج��ی��ه��ان��دا ،لەگەڵ
گوتەی سەرۆكی فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی
رۆژن���ام���ەن���ووس���ان و س���ەرۆك���ی یەكێتی
رۆژنامەنووسانی عەرەب ،پێشكەشكران.
هەر لەم دانیشتنەدا یونس موجاهید سەرۆكی
سەندیكای رۆژنامەنووسانی مەغریب ،بابەتێكی
بە ناوونیشانی (پێوەرە بنچینەییەكانی ئازادی
رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی و پرنسیپە جیهانییەكانی
ئازادی رادەربڕین) پێشكەشكرد.
ل����ە دان��ی��ش��ت��ن��ی ئ����ێ����وارەش����دا ،راپ����ۆرت����ە
سەندیكاكییەكان ،پێشكەشكرا.
ل���ە دان��ی��ش��ت��ن��ی ب��ەی��ان��ی  ..رۆژی دووەم
م��وح��ازەرەی��ەك ل��ە الی���ەن مونیر زەع���رور
رێ���ك���خ���ەری ف���ی���دراس���ۆن���ی نێودەوڵەتی
رۆژن���ام���ەن���ووس���ان ،ل��ە ژێ���ر ناوونیشانی
(رایەڵەكانی گەیاندنی فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی
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رۆژنامەنووسان و جیهانی عەرەبی) پێشكەش
ك���را ،ه��ەروەه��ا س���ارا ب��وش��ت��وب بەرپرسی
پرۆژەكان لە فیدراسیۆندا ،لە بارەی هەڵمەتی
هەرێمی بۆ ئازادی رۆژنامەگەریی دوا.
لە كۆتاییدا گفتوگۆیەكی ك��راوە ،سەبارەت
سەرجەم بابەتەكان كرا.
لە نێوان ئ��ەم م��وداخ��ەالن��ەی ،كە لە وۆرك
شۆپێكدا كران ،چەند موداخەلەیەكی نەقیبی
رۆژن��ام��ەن��ووس��ان��ی ك��وردس��ت��ان ب��وو ،ك��ە لە
موداخەلەكەیدا ئاماژەی بەوە كرد ،سەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان ،نوێنەرایەتی
توێژی راگەیاندنكاران بە جیاوازی نەتەوەكان
و ئاینزاكان دەك���ات ،ئ��ەم تایبەتمەندییەش
رێ��گ��ە پ��ێ��ن��ادات ببێتە ئ���ەن���دام ل��ە یەكێتی
رۆژنامەنووسانی ع��ەرەب ،كە نوێنەرایەتی
سەندیكاكانی ع��ەرەب��ی دەك���ات ،ب��ەاڵم ئەم
راستییەش نابێت ببێتە هۆكارێك بۆ ئەوەی
سەندیكای كوردستانی پ��ەراوێ��ز بخرێت و
لە راپۆرتەكانی یەكێتی رۆژنامەنووسانی
ع���ەرەب ،ئ��ام��اژە بە چاالكییەكانی نەكرێت،
پێویستە ئەوەشیان بیر نەچێت ،لە سەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان ماوەی چەندین
ساڵە ،ئەندامە لە فیدراسیۆنی نێودەوڵەتی
رۆژنامەنووسان و بە شێوەیەكی ك��ارا لە
چاالكییەكانی ئ��ەم فیدراسیۆنە بەشداری
كردووە.
ل��ە م��وداخ��ەل��ەی��ەك��ی دی��ك��ەش��دا ،بانگهێشتی
ئەوەی كرد ،كەوا فیدراسیۆنی نێو دەوڵەتی
رۆژژن���ام���ەن���ووس���ان ،ه��ەم��اه��ەن��گ��ی لەگەڵ
سەندیكاكانی ئەندام لە فیدراسیۆندا بكات،
ب��ە مەبەستی رێكخستنی ك��ۆڕ و سیمینار
و وۆرك ش��ۆپ ل��ە ب���ارەی ی��اس��ای��ی مافی
بەدەستهێنانی زانیاری ،ئاماژەی بەوەش كرد،
كە لە هەولێری پایتەختی هەرێمی كوردستان
كۆربەندێك س��ەب��ارەت ب��ە بابەتی ناوبراو
بەسترا ،نەقیبی رۆژنامەنووسان بە ڕۆژێك
پێش سەفەركردنی تێدا بەشدار بوو.
ل��ە م��وداخ��ەل��ەی سێیەمدا ،جەختی لەسەر
پێویستی گفتوگۆ ك���ردن ل��ە ب���ارەی دۆزە
ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی��ی��ەك��ان ب��ە ش��ێ��وەی��ەك��ی گشتی
كردەوە.

هەواڵ و چاالكییەكان...

هەروەها سەرۆكی یەكێتی رۆژنامەنووسانی
عەرەب ،لە گوتەكەیدا .ئاماژەی بە راپەڕینەكانی
بەهاری عەرەبی كرد ،كە هیوای دەركەوتنی
جیهانی عەرەبی نوێ لێدەكرێت ،سەرەڕای
ئەوەی یارمەتیدەرە بۆ شكاندنی پێوەندكان و
چەسپاندنی ئازادی بیرو ڕا.
نەقیبی رۆژنامەنووسانی عێراقیش ،ئاماژەی
بە ئاڵۆزی ك��اری رۆژنامەگەریی لە عێراق
كرد ،دواتر گوتی :بەاڵم لەم قۆناغەدا عێراق
قۆناغە كۆنەكەی تێپەڕاندووە و بەرەو قۆناغی
س��ەروەری یاسا هەنگاو دەنێت .لە كۆتاییدا
وۆرك شۆپەكە ،چەندین راسپاردەی پەسند
كرد.
 -1ل���ە س����ەردەم����ە قەیراناوییەكاندا،
پێویستە یارمەتی سەندیكاكان بدرێت ،بۆ
ئ��ەوەی لە توانایدا هەبێت ئەندامەكانی بۆ
رووبەڕووبوونەوە ئامادە بكات.
 -2پرۆگرامی سەالمەتی پیشەیی چڕ بكرێتەوە
ئ��ەوەش��ی ل��ە رێ��گ��ەی م��ەش��ق��ی پیشەیی و

پێشكەشكردنی رێنمایی پێویست بۆ پاراستنی
رۆژنامەنووسان.
 -3پەرەپێدانی توانا سەندیكاكان و گشتاندنی
نوێنەرایەتی سەندیكاكان لەنێو دەزگاكانی
راگەیاندندا ،سەندیكاكانیش پێویستە پێوەری
دیموكراتییەكان ل��ە ك��اروب��اری دارای����ی و
سیاسییدا پەیڕەو بكەن .
 -4ت���ازەك���ردن���ەوەی ه��ۆی��ەك��ان��ی گەیاندنی
فیدراسیۆنی نێو دەوڵەتی رۆژنامەنووسان،
ب���ە ش��ێ��وەی��ەك��ی ك���اری���گ���ەر ،ل���ەگ���ەڵ ئەو
سەندیكایانەی ئەندامن تیایدا ،بۆ ئەوەی لە
رێكخستنە سەندیكاییەكان زێدەتر و كاراتر
بەكاربهێنرێن.
ه����ەروەه����ا ف���ی���دراس���ی���ۆن���ی نێودەوڵەتی
رۆژن��ام��ەن��ووس��ان ،ئەركی جێبەجێ كردنی
ئەم دەستپێشخەرییە هەرێمیانەی دەكەوێتە
ئەستۆ ،بۆ پشتیوانكردن لە تواناكان ،لە پێناو
سەركردایەتیكردنی رێكخراوە سەندیكاییەكان
لە ناوچەكەدا.

سەرلەبەیانی رۆژی  ،2011/10/4لە بارەگای
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستان لە
هەولێر ،نەقیب و سكرتێری سەندیكا و ئەندامانی
ئەنجومەن لەگەڵ سكرتێری لقەكانی سەندیكا
و نوێنەران���ی نووس���ینەگەكان كۆبوونەوە .لە

كۆبوونەوەكەدا ،چۆنیەت���ی خۆئامادەكردن و
زەمینەس���ازی ،ب���ۆ هەڵبژاردنەكانی لقەكان و
نووس���ینەگەكان تاوتوێ ك���را ،هەروەها باس
لە ش���ێوازی گونجاو بۆ هەڵبژاردنی هاوكاری
شیاو بۆ كارگێڕی لق و نووسینەگەكان كرا.

ئەنجومەنی سەندیكا لەگەڵ سكرتێری لقەكان و
نووسینگەكان كۆدەبێتەوە
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سەرۆكی ئەنجومەنی كارگێڕی كەناڵی سۆمەرییە
وەاڵمی پرسەنامەكەی ئەنجومەن دەداتەوە
ل���ە وەاڵم���ی پرس���ەنامەیەكی ئەنجومەنی س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ،بە بۆنەی كۆچی دوایی
دایكیانەوە ،بەڕێز ش���ەفیق ئەلیاس سەرۆكی ئەنجومەنی
كارگێڕی كەناڵی (س���ۆمەرییە) ،ئەم نامەیەی خوارەوەی
ئاڕاستەی نەقیبی رۆژنامەنووسان كرد:
بەڕێز ئازاد حەمەدەمین
نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستان

ساو
بە سوپاس و پێزانینێكی زۆرەوە ،پرسەنامەكەتانم بەدەست گەیشت ،كە بە بۆنەی كۆچی دوایی
دایكمانەوە ،ئاراستەی ئێمەتان كردبوو ،ئێش و ئازاری كەمكردینەوە لەم بۆنە غەمناكەدا ،كاری
لە دڵ و دەروونمان كرد.
دووبارە سوپاس و پێزانینم ،بۆ ئەم دەستپێشخەرییە.
لەگەڵ فرە رێزمدا...
شەفیق ئەلیاس تابت
سەرۆكی ئەنجومەنی كارگێڕی كەناڵی سۆمەرییە

لقی بەغدا و سیمینارێك
لقی بەغ���دای س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان ،س���یمینارێكی ب���ە ناوونیش���انی
(س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان،
ل���ە نێوان واقی���ع و تموحدا ،لق���ی بەغدا وەك
نموون���ە) ،لە پایتەختی عیراقی فیدال لە بەغدا،
رێكخست.
لە س���یمینارەكەدا عەلی فەیلی س���كرتێری لق،
ئاماژەی بەوەكرد ،كەوا پێویس���تە ئەنجومەنی
س���ەندیكا خوێندنەوەیەكی نوێی بۆ رەوش���ی
لقەك���ەی ل���ە بەغدا هەبێ���ت و جەختی لەوەش
ك���ردەوە ،ك���ە ل���ە ()%20ی ئەندامان���ی ل���ق
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ل���ە دەرەوەی هەرێم���ن ،هەروەه���ا باس���ی
لەوەك���رد ،كە لقی بەغ���دا ئامادەگی چاالكی لە
سیمینارەكانی بەغدادا هەیە.
هەروەه���ا لق���ی بەغ���دا ،بڕی���اری دا ،ك���ەوا
ئەندامان���ی بۆ هەرێ���م بنێرێت ،بە مەبەس���تی
چارەسەركردنی كێشەكانی لق و هەوڵدان بۆ
بەدەستهێنانی مافەكانیان.
ش���ایانی باس���ە ،لق���ی بەغ���دا ،دوای بەس���تنی
كۆنگرەی یەكگرتنەوەی س���ەندیكا ،دامەزراوە
و هەموو ئەو رۆژنامەنووسە كوردستانییانەی
لە بەغدا كار دەكەن ،لەخۆدەگرێت.

هەواڵ و چاالكییەكان...

كۆنفرانسی نووسینگەی سۆرانی سەندیكا بەڕێوەچوو

كاتژمێر 10ی س���ەر لەبەیانی رۆژی -10-15
 ،2011دووەهەمین كۆنفرانس���ی نووسینگەی
س���ۆرانی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردستان ،بە ئامادەبوونی ئازاد حەمەدەمین
نەقیبی رۆژنامەنووس���ان و هەندرێن ئەحمەد
سكرتێری سەندیكا و جەمال حوسێن ئەندامی
ئەنجومەنی س���ەندیكا و قائیمقامی س���ۆران و
ژمارەیەك لە ئەندامانی پەرلەمانی كوردستانی
و عێراقی دەڤەری سۆران و بە بەشداری 88
ئەندامی كارا بەڕێوە چوو.
محەم���ەد حاج���ی كەری���م س���كرتێری
پێش���ووی نووس���ینگەی س���ۆران ،رایگەیاند:
«ئەمڕۆ نووس���ینگەی س���ۆرانی س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ،بە بەشداری
 88ئەندام���ی كارا دووهەمی���ن كۆنفرانس���ی
خۆی گرێدا ،تەنیا ئەو ئەندامانەش بەش���داری
كۆنفرانس���یان كرد ،كە ئابوونەی س���ااڵنەیان
داوە».
هەروەها گوتی« :لە دوای سێیهەمین كۆنگرەی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان،
نووس���ینگەی سۆران ،پێش هەموو نووسینگە
و لقەكان���ی دیك���ە ئامادەكاری ب���ۆ كۆنفرانس
كرد».
لە س���ەرەتای كۆنفرانسەكە ئازاد حەمەدەمین
نەقیب���ی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی

كوردس���تان گوت���ی« :ئ���ەو كۆنفرانس���ە ل���ە
كاتێك���دا دەبەس���ترێ ،ك���ە ئەم���ڕۆ ئەرك���ی
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ،لە قۆناغێكی
جیاوازتردای���ە ،ب���ە دۆخێك���ی هەس���تیارتر
تێدەپەڕێت ،ئەگەر تا ئێس���تا كاری س���ەرەكی
ئێمە تەنیا رۆژنامەنووس���ی بووب���ێ ،ئەوە لە
داهاتوودا ژیان و گوزەران و پاراستنی گیانی
رۆژنامەنووسان و بەرگریكردن لە مافەكانیان
ئامانجی سەرەكی ئێمە دەبێت».
دوات���ر كرمان���ج ع���زەت قایمقامی س���ۆران لە
گوتەیەكدا باس���ی لە رۆڵی رۆژنامەنووسانی
س���ۆران ك���رد و گوت���ی« :نووس���ەر و
رۆژنامەنووس���انی دەڤەری س���ۆران رۆلێكی
گرینگیان هەبووە ،لە پێش خستنی دەڤەرەكە،
ئەوان توانیان كەموكوڕییەكان بۆ ئێمە دەست
نیشان بكەن ،ئێمەش بەپێی توانا چارەسەریان
بكەین».
زیاتر گوتی« :متمانەیەكی وا لە نێوان خەڵك و
رۆژنامەنووسەكانی دەڤەرەكە دروست بووە،
كە وای لێهاتووە ،خەڵكەكە بۆ كێش���ە و گرفت
و كەموكوڕیی���ەكان ،پەنای���ان ب���ۆ دەزگەكانی
راگەیان���دن و رۆژنامەنووس���ان ب���ردووە ،لە
هەمان كاتیش���دا لە دەڤەری سۆران كەمترین
توندوتی���ژی بەرامب���ەر بە رۆژنامەنووس���ان
كراوە ،ئەوەش جێگەی دڵخۆشییە بۆ ئێمە».
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دوای خوێندن���ەوەی راپۆرت���ی گش���تی و
راپۆرتی دارایی لە الیەن سكرتێر و ئەندامانی
نووس���ینگەی س���ۆران ،لە دانیش���تنی كۆتایی،
هەڵبژاردن بە شێوازی لیست بەڕێوەچوو ،كە
تێیدا بەبێ ركابەر لیستی ئازادی هەڵبژێردرا،
كە لە  5رۆژنامەن���ووس پێكهاتبوو .ئەوانیش:
ئیس���ماعیل ئیبراهی���م خ���در ،ه���ەژار ئیبراهیم
رەس���ول ،ئاكۆ حەمەد حەمەدەمین ،مس���تەفا
محەمەد ،ئیڤان جانێ.
دوای تەواوبوونی كۆنفرانسەكەش ،دەستەی
نوێ ل���ە كۆبوونەوەییاندا ئەرك و كارەكانیان
دابەش كرد ،بەم شێوەیە:
*

ئیسماعیل ئیبراهیم ،سكرتێری نووسینگە ،هەژار
ئیبراهیم بەرپرسی بەشی دارایی ،ئاكۆ حەمەد
محەمەد ئەمین ،بەرپرس���ی بەش���ی كارگێڕی،
مستەفا محەمەد بەرپرس���ی راگەیاندن ،ئیڤان
جانی بەرپرسی پەیوەندییەكان.
س���ەندیكای
س���ۆرانی
نووس���ینگەی
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان لە 24ی ئابی
ساڵی  2008دامەزراوە ،تا ئێستا  100ئەندامی
كارا و  50ئەندام���ی بەش���دار و  15ئەندام���ی
دیك���ەی ل���ە قۆناغ���ی راهێن���ان دان ،ئ���ەوەش
دووەمین كۆنفرانسییەتی دەیبەستێ.
*

*

دیدارێك لەگەڵ وەزیری شارەوانییدا
پێش���وازیان لێك���را و لە دانیش���تنێكدا باس لە
چۆنیەتی دابەش���كردنی زەوی نیشتەجێبوون
بەس���ەر رۆژنامەنووس���اندا ،ب���ە تایبەتی ئەو
پارچ���ە زەوییانە رەزامەندییان بۆ وەرگیراوە،
ك���ە بەس���ەر رۆژنامەنووس���انی پارێ���زگای
سلێمانیدا دابەش بكرێن.
ه���ەردوو ال رێككەوتن بۆ ئ���ەوەی میكانزمی
گونج���او دابنرێ���ت ،ب���ۆ تاوتوێكردن���ی ئ���ەو
مەسەلەیە و ئاسانكاری بۆ بكرێت.

بەمەبەستی تاوتوێكردنی ئەو تەگەرانەی دێنە
بەردەم دابەش���كردنی زەوی نیش���تەجێبوون
بەسەر رۆژنامەنووساندا ،رۆژی ،2010/10/19
ئ���ازاد حەمەدەمین نەقیبی رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان و هەندرێ���ن ئەحمەد س���كرتێری
س���ەندیكا و ئەك���ەد موراد و هۆش���یار عەزیز
ئەندامان���ی ئەنجومەنی س���ەندیكا ،س���ەردانی
وەزارەتی شارەوانییان كرد و لە الیەن بەڕێز
س���ەمیر عەبدوڵای وەزیری ش���ارەوانییەوە
*

*

*

سەندیكا رێوڕەسمێك بۆ چلەی ماتەمینی نووسەر و رۆژنامەنووس و
رووناكبیری ناسراو مەحموود زامدار رێكدەخات
ل���ە هۆڵ���ی (پێش���ەوا) ل���ە ت���ەالری وەزارەتی
رۆش���نبیری و الوان ل���ە ش���اری هەولێ���ری
پایتەختی هەرێمی كوردستان ،لە ،2011/10/22
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان،
لەژێر ناوونیشانی (زامدار .چرایەكی هەمیشە
داگیرساو) ،رێوڕەسمێكی بۆ چلەی ماتەمینی
نووس���ەر و رۆژنامەن���ووس و رووناكبی���ری
ناودار مەحموود زامدار رێكخست.
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د.كاوە مەحموود وەزیری رۆش���نبیری ،وەك
نوێن���ەری ه���ەردوو س���ەرۆكایەتی هەرێ���م و
حكوم���ەت و د.كەم���ال كەركووكی س���ەرۆكی
پەرلەمان���ی كوردس���تان و ن���ەوزاد ه���ادی
پارێزگاری هەولێر و ژمارەیەك لە كەسایەتی
سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ژمارەیەكی بەرچاو
لە نووس���ەران و رۆژنامەنووس���ان ،ئامادەی
ریوڕەسمەكە بوون.

هەواڵ و چاالكییەكان...

ب���ەر ل���ە دەس���تپێكردنی رێوڕەس���مەكە،
پیش���انگایەكی فۆتۆگراف���ی ،ب���ە ناوونیش���انی
(زام���دار لێرەیە) لە ئامادەكردن���ی هونەرمەند
ف���ارس س���ەعدی ،ل���ە كۆمەڵ���ەی وێنەگران���ی
كوردس���تان كرای���ەوە .پیش���انگایەكە چەندین
وێنەی زامدار ،لەگەڵ نووس���ەران و شاعیران
و ئەدیب���ان و هونەرمەندان���ی كوردس���تانی و
عیراقی لەخۆگرتبوو.
هەروەها نمایش���ێكی وێنەیی بە ناوونیش���انی
(مرۆڤێك لێرەیە) ،كە هونەرمەند نایف شێخانی
موزیكی بۆ دانابوو ،مۆنتاژیش كاروان زامدار
و دەرهێنانی سیڤەر زامدار رێكخرا.
دوات���ر ل���ە س���ەعات چ���واری دوای نی���وەڕۆ،
ب���ە گوتەیەك���ی ئ���ازاد حەمەدەمی���ن نەقیب���ی
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان رێوڕەسمەكە
دەس���تیپێكرد ،ل���ە گوتەكەی���دا بەخێرهاتن���ی
میوانەكان���ی كرد و رۆڵ���ی زامداری لە بواری
پێشخستنی رێڕەوی رۆشنبیری لە كوردستاندا
بەرز نرخاند (دەقی گوتەكە لە كۆتایی راپۆرتە
هەواڵییەكەدایە).
بەڕێ���ز وەزیری رۆش���نبیریش وەك نوێنەری
ه���ەردوو س���ەرۆكایەتی هەرێ���م و حكومەت
ل���ە گوتەیەكی���دا گوتی :ش���ەرەفێكی گەورەیە،
ك���ە ب���ە ن���اوی بەڕێ���ز مەس���عوود بارزان���ی
س���ەرۆكی هەرێم و د.بەرهەم ئەحمەد س���اڵح
س���ەرۆكی حكومەت���ی هەرێمی كوردس���تان،
ل���ەم چلەی ماتەمینییەدا بەش���دار بم( ،زامدار)
نووس���ەر و بیرمەن���د و رۆژنامەنووس���ێكی

ناس���راو بوو ،ل���ە هەم���وو س���اتەكانی ژیانی
رێچك���ەی تازەبوونەوەی دەگ���رت ،لە كاتێكدا
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
وەك رۆژنامەنووس���ێك ی���ادی دەكات���ەوە،
ب���ەاڵم ئ���ەو تەنی���ا رۆژنامەن���ووس نەب���ووە،
بەڵكو نووس���ەرێكی هەمەالیەنە بووە ،زامدار
هونەرمەن���د و نووس���ەر و رۆژنامەن���ووس
بووە ،هەرچەندە جێیهێشتین ،بەاڵم لەگەڵماندا
ئامادەی���ە و چەندی���ن بەرهەمیش���ی ل���ە دوای
خۆی جێهێش���ت ،تاكو نەوەی نوێ س���وودی
لێوەربگرێت.
دوات���ر د.كەم���ال كەركووك���ی س���ەرۆكی
پەرلەم���ان ،ل���ە گوتەیەكی���دا ئام���اژەی ب���ەوە
كرد ،ك���ەوا (زامدار) ش���ەهیدێكی زیندووە ،لە
ژیانی���دا چەندین بەرهەمی ب���ە نرخی بە چاپ
گەیاندووە ،چارەنووسی هەر مرۆڤێك مردنە،
بەاڵم گرنگ ئەوەیە لە نێوان سااڵنی تەمەنیدا،
چی پێشكەش كۆمەڵەكەی كردووە ،هەروەها
گوتی :زامدار ئەس���تێرەیەكی پڕش���نگدار بوو
لە ئاس���مانی كورددا ،لە ئاسمانی رۆشنبیریدا،
هی���وادارم نووس���ینەكانی ببێت���ە ه���ۆكاری
یەكگرتنەوەی نەتەوەكەمان.
بەڕێ���ز نەوزاد هادی پارێ���زگاری هەولێریش،
گوتەیەكی پێشكەش���كرد و تێیدا گوتی :ژیانی
(زامدار) پڕ لە داهێنان و بەرهەم بووە ،ژیانی
خۆی بۆ نەتەوەكەی تەرخانكردووە ،رێڕەوی
ژیانی پڕ لە بەخشش بووە و هەموو كاتێكیش
پشتیوانی لە نووسەرە گەنجەكان كردووە.
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ش���اعیر و رۆژنامەنووس ئازاد عەبدولواحید
جێگری س���ەرۆكی یەكێتی نووسەرانی كورد،
لە گوتەیەكیدا گوتی :بەر لە ( )45رۆژ ،بااڵیەكی
بەرز لە بااڵكانی ئەدەبی كوردی ،جێیهێشتین،
كە بە درێژایی نیو س���ەدە لە پێشكەش���كردنی
بەرهەمە ئەدەبی و رۆشنبیرییەكانی بەردەوام
ب���وو ،زام���دار ناوێك���ی ناس���راو و هێمایەكی
رۆش���نبیری ب���وو ،بیروڕاكانی بە راش���كاوی
دەخس���تە روو ،ه���ەردەم گەنج و پش���تیوانی
توێژی گەنجان ب���وو ،داكۆكیكەرێكی بەهێزی
داهێنان بوو.
هونەرمەن���د (نیاز نووری)یش ،لە س���ەندیكای
هونەرمەندانی كوردس���تان ،باس���ی لەوەكرد،
كەوا (زامدار) كەسایەتییەكی رۆشنبیری بوو،
پیاوێكی رووح س���ووك و هاوڕێیەكی خۆش
مەحش���ەر ب���وو ،ش���وێنەوارێكی ل���ە یادگەی
ئەدەب���ی كوردی���دا بەجێهێش���ت ،ك���ە هەرگیز
ناسڕێتەوە.
پاش���ان ش���ێركۆ بێكەس���ی ش���اعیر ،پارچ���ە
پەخشانێكی بە ناوونیشانی (پیاوێك تێكەڵ بە
شیعر و بادە) پێشكەشكرد.
ئینجا بە ناوونیش���انی (س���ۆزێك ب���ۆ زامدار)
دوو گۆرانی بە سۆز پێشكەشكران ،ئەوانیش
(هاوڕێ) ش���یعری :رەوەشت رەشید ،دالوەر
قەرداغی ،ئاواز :رەوەش���ت رەش���ید ،موزیك:
ماهیر ،هۆگر ،گوتنی :ماهیر( .نەمری) ش���یعر:
یوس���ف دەرگەڵەی���ی ،لوقم���ان ف���ازڵ ،ماهیر،
ئاواز :دێهاتی ،موزیك ،ماهیر ،هۆگر ،زیرەك،
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گوتنی :ماهیر.
لە بڕگەی بەر لە كۆتایشدا ،شاعیر سەركەوت
رەسول ،بەشێك لە قەسیدەی (پێ بەپێ لەگەڵ
سێبەری مەوالنا)ی پێشكەشكرد.
لە كۆتایی رێوڕەسمەكەدا ،بە ناوی بنەماڵەوە،
كوڕی نووسەر (سیڤەر مەحموود زامدار) ،لە
گوتەیەكیدا گوتی :خۆشەویستی كۆچكردوو،
ئێم���ەی لێ���رەدا كۆكردۆتەوە ،بوون���ی ئەو بۆ
هەمووم���ان گرنگ بوو ،ئ���ەو مرۆڤێكی ئیلهام
بەخ���ش ب���وو ،كۆچكردن���ی ب���ۆ هەمووم���ان
گ���ران ب���وو ،ژیانی هەر نەتەوەیەك پش���ت بە
ئەزموونێك���ی وەك���و (زام���دار) دەبەس���تێت،
كتێ���ب و بیروڕاكان���ی وەك���و رووبارێ���ك
نەوەكانی ئێستا و داهاتوو ئاوی لێدەخۆنەوە،
هەروەها سوپاسی ئامادەبووانی كرد ،بۆ ئەم
بایەخدانە.
دوای تەواوبوون���ی رێوڕەس���مەكە ،كتێب���ی
(ماج���ەرای زام���دار) ،كە لە الیەن س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردس���تان ئامادە كرابوو
و ب���ە چ���اپ گەیەنراب���وو ،بەرهەمەكان���ی
نووس���ەری تێ���دا خرابوون���ە روو ،بەس���ەر
ئامادەبووان���دا دابەش���كرا .ش���ایەنی باس���ە لە
میانەی رێوڕەس���مەكەدا ،چەندین بروس���كەی
ماتەمین���ی لە الیەنی رۆش���نبیری و ئەدەبی و
رۆژنامەگەری���ی بە دەس���ت لیژنەی ئامادەكار
گەیش���ت ،هەروەه���ا لەس���ەر گڵك���ۆی زامدار،
ل���ە س���ەعات ()3ی پ���اش نێ���وەڕۆ ،ب���ەر ل���ە
دەس���تێكردنی رێوڕەس���مەكە ،س���روودێكی
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هون���ەری بە ناوونیش���انی (زایەڵ���ەی دەنگ و
مەرگی ئازی���زان) ،لە ئامادەكردنی هونەرمەند
نایف شێخانی ،پێشكەشكرا.
(دەق���ی گوتەكەی ئ���ازاد حەمەدەمی���ن نەقیبی
رۆژنامەنووسانی كوردستان)
بەڕێز د.كاوە مەحموود نوێنەری سەرۆكایەتی
هەرێمی كوردس���تان و سەرۆكی ئەنجومەنی
وەزیران -وەزیری رۆشنبیری
بەڕێز د.كەمال كەركووكی سەرۆكی پەرلەمانی
كوردستان
بەڕێز نەوزاد هادی پارێزگاری هەولێر
بەرێزان نوێنەری حیزب و الیەنە سیاسییەكانی
كوردستان و عیراق
بەڕێ���زان ئەدی���ب و هونەرمەن���د و
رۆژنامەنووسانی كوردستان
بەڕێز خانەوادەی خوالێخۆش���بوو و نووسەر
و رۆژنامەنووسی گەورە مەحموود زامدار
بەرێزان میوانەكان
دەرفەت���م پێب���دەن ،ب���ە ن���اوی ئەنجومەن���ی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
و ه���ەروا بە ن���اوی لیژنەی ئام���ادەكاری ئەم
یادەوەریی���ە ماتەمینیی���ە بەخێرهاتنتان بكەم،
س���وپاس ب���ۆ ماندووبوونت���ان ،س���وپاس بۆ
گەورەییتان و سوپاسیش بۆ ئامادەبوونتان.
بێگوم���ان ئ���ەوەی ئێم���ەی پێك���ەوە لێ���رەدا

كۆكردۆت���ەوە ،یادكرن���ەوەی نووس���ەر و
رووناكبی���ر و رۆژنامەنووس���ی ن���اوداری
گەلەكەمان (مەحم���وود زامدار)ە ،ئەو پیاوەی
تا دڵی لە لێ���دان كەوت ،لە بەرهەم و داهێنان
و نووس���ین و بەخش���ش نەك���ەوت ،زام���دار
نوێخ���واز و رچەش���كێن ،ش���ارەزا ل���ە فیكر و
كولت���وور و ئ���ەدەب و بەرهەمەكانی گەواهی
دەدەن ،ك���ە بۆ خۆی ئینس���كلۆپیدیایەك بوو،
كام بواری مەعریفەت هەیە زامدار توێژینەوە
و كتێب یان دەستنووسێكی لە بارەیەوە نەبێ.
ئەوێ رۆژێ لەدوا ماڵئاواییدا لەس���ەر گڵكۆی
زامدار گوتم���ان (درێژەدان بە كار و كاروانی
رۆژنامەنووس���ییانەی مەحم���وود زام���دار بە
ئەرك دەزانین و بەڵێن دەدەین ش���ەونخونییە
رۆژنامەنووسییەكانی زامدار گەش و رووناك،
لەبەرچاو بگرین) .لەم سۆنگەیەوە ،سەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردستان بە شانازییەوە
ئەو یادكردنەوە ماتەمینییەی خس���تە ئەستۆی
خ���ۆی ،چونك���ە پێم���ان وای���ە ،خەس���ڵەتگەلە
گەورەكانی زامدار.
ل���ە داهێن���ان و كوردایەتی و مرۆڤدۆس���تی و
دەس���تگرتنی ن���ەوەی ت���ازە و قووڵكردنەوەی
خۆشەویستی و تەبایی ،قەتارێكی رۆشنگەرییە
و دەبێ ب���ەردەوام بێ ،زامدار هێمایەكی نەك
تەنی���ا كولتووری بەڵكو تێكۆش���ەرێكی دیاری
بزاڤی سیاس���ی و نیش���تمانی گەلەكەمان بوو،
ك���ە ئەوەم���ان لێدەخ���وازێ رێز ل���ەو هەموو
خەبات و شەونخونی و بەرهەم و بەخششەی
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بگرین و دڵنی���ام قەڵەمە گەش���ەكانی داهاتوو
باش���تر ،رۆڵ���ی بوێرانەی ئەم كەڵە نووس���ەر
و رۆژنامەنووس���ە ،ك���ە كەلێنێك���ی گ���ەورەی
دروستكرد ،بە ئێمەی ئاشنا بكەن.
بێگوم���ان لێ���رەوە جارێك���ی دیكە سوپاس���ی
ئامادەبوونی هەمووان دەكەم و بە تایبەت ئەو
مامۆستا و دۆس���تە خۆشەویستانەی زامدار،
ك���ە جگ���ە ل���ە هەولێر ل���ە ش���ارەكانی دیكەی
كوردستانیش���ەوە هات���وون و ئامادەبوونتان
نیشانەی لێپرسراوی و گەورەیی خۆتانە.
هەروا دەمەوێ سوپاسی لیژنەی ئامادەكاری
ئ���ەم یادەوەریی���ە بك���ەم ،ك���ە جگە ل���ە بەندە
بریتیبوون لە بەرێزان (سیڤەر زامدار ،حەمید
بەدرخان ،س���االر عوسمان) ،كە وێڕای هەوڵ
و ماندووبوونیان بۆ ئەو رێوڕەسمە ،توانییان
لە ماوەیەكی قیاس���ی كورت���دا كتێبێكی ()370
الپەڕەی���ی بە ناوی (ماج���ەرای زامدار) ئامادە
و چاپ بكەن ،كە ئەمڕۆ دوای رێوڕەس���مەكە
بەسەر ئامادەبوواندا دابەش دەكرێت.
ه���ەروا دەب���ێ سوپاس���ی بەڕێ���ز س���ەرۆكی
ئەنجومەن���ی وەزیرانی كوردس���تان بكەم ،كە
پشتیوانمان بوو لەم یادەوەرییەدا.
ئ���ەم بۆنەیەش ب���ە درەفەت دەزان���م بە ناوی
لیژنەی ئامادەكار روو بكەمە الیەنی بەرپرس
ل���ە حكوم���ەت بە تایب���ەت بەڕێ���ز پارێزگاری
هەولێر پیشنیار دەكەین لە داهاتوودا شوێنێكی
شایس���تە یان ش���ەقام یان ش���وێنێكی دیاری
ش���اری هەولێر بە ناوی مەحموود زامدارەوە
*

*

بكرێت.
ل���ە كۆتایی���دا بەڵێ���ن دەدەی���ن وەك چ���ۆن
ئێس���تا ل���ە ح���زوور ی���ادی پڕوەف���ای گەورە
رووناكبیرێكی گەلەكەمانین ،هەروا سەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان یادكردن���ەوە
و بایەخ���دان ب���ە بەرهەم���ی رۆژنامەنووس���ە
بەنێوبانگەكان���ی گەلەكەم���ان بكات���ە نەریتێكی
بەردەوام.
جارێك���ی دیك���ە س���وپاس بۆ هەم���وو الیەك،
سوپاس بۆ ئامادەبوونتان ،هەر بژین.
*

كۆبوونەوەیەك لەگەڵ لقی بەغدای سەندیكا
رۆژنامەن���ووس عەلی فەیلی س���كرتێری لقی
بەغ���دای س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان ،ب���ە
هاوڕێیەتی ژمارەیەك لە ئەندامانی لق ،رۆژی
 ،2011/10/22سەردانی بارەگای ئەنجومەنی
سەندیكای لە شاری هەولێر ،كرد.
لە دیدارێك���دا ،هەردووال گفتوگۆیان لە بارەی
كۆنفراس���ی لق���ی بەغدا و ئەو كێش���انەی دێنە
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بەردەم كاری سەندیكایی لە بەغدا ،كرد.
نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان ،جەختی لە گرنگی
لقی بەغدا كردەوە ،بە ه���ۆی تایبەتمەندییەوە
و ئامادەباش���ی ئەنجومەن���ی سەندیكاش���ی بە
مەبەس���تی پێشكەش���كردنی هەم���وو ج���ۆرە
هاوكارییەك دەربڕی.

هەواڵ و چاالكییەكان...

بە بۆنەی دامەزراندنییەوە ..سەندیكا پیرۆزبایی لە
رۆژنامەی (االتحاد) دەكات
ل���ە كاتێكدا رۆژنامەی (االتحاد) مۆمی بیس���ت
ساڵەی پێدەكات ،خۆشحاڵم بە ناوی ئەنجومەنی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
و بەن���اوی خۆم���ەوە ،گەرمتری���ن پیرۆزبایی
پێش���كەش ب���ە سەرنووس���ەر و دەس���تەی
نووس���ەران و كارمەندان���ی رۆژنامەكە بكەم،
خوازیارم هەر لە پێش���كەوتندا بێت ،لە بواری

جێبەجێكردن و گەیاندنی پەیامە پیرۆزەكەی،
بە مەبەستی ناس���اندنی دۆزی كوردستان بە
جیهانی عەرەبی و نێودەوڵەتی.
پیرۆزە .بە هیوای سەركەوتن.
ئازاد حەمەدەمین
نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستان
2011/10/25

شاندێكی یەكێتی ئەدیبانی توركمان سەردانی سەندیكا دەكات
ش���اندێكی یەكێتی ئەدیبان���ی توركمان رۆژی
 ،2011/10/26سەردانی بارەگای ئەنجومەنی
س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستانی لە
شاری هەولێر كرد.
شاندەكە لە بەڕێزان ئەسعەد ئەربیلی سەرۆكی
یەكێتیەك���ە و جێگیرەك���ەی و ژمارەی���ەك
لەدەس���تەی كارگێ���ری پێكهاتب���وو و لە الیەن
نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان و ئەك���ەد موراد و

جەم���ال حوس���ێن و ئومێد خەلیف���ە ئەندامانی
ئەنجومەن ،پێشوازییان لێكرا.
لە دیدارێكدا ،كە لە نێوان هەردوو ال بەرێوەچوو،
ش���اندەكەی توركمان���ی پیرۆزباییەكی گەرمی
لە ئەنجومەنی نوێی س���ەندیكا كرد ،بە بۆنەی
دەس���تبەكاربوونەیانەوە ،هەروەها گفتوگۆ لە
بارەی چۆنییەت���ی پەرەپێدانی پەیوەندییەكانی
نێوان هەردووال كرا.

ئەنجومەنی سەندیكا و دەستەی نووسەرانی (الصحفی)
و (رۆژنامەنووس) سەرەخۆشی لە جێگری نەقیب دەكەن

ب���ە داخ و پەژارەیەك���ی زۆرەوە ،ئەنجومەنی
سەندیكا و دەستەی نووسەرانی (الصحفی) و
(رۆژنامەنووس) ،هەواڵی كۆچی داویی باوكی
هاوكارم���ان ش���وان داودی جێگ���ری نەقیب���ی
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان و جێگ���ری
سەرنووسەری (الصحفی) ،پێگەیشت ،بەم بۆنە
خەمناكەوە پرسەی خۆمان بە هاوكاری ئازیز

رادەگەیەنین ،لە خوای میهرەبان دەپاڕێینەوە،
خوالێخۆشبوو بە بەهەشتی بەرین شاد بكات
و سەبووریش بە خێزانەكەی ببەخشێت.
ئەنجومەنی سەندیكا
دەستەی نووسەرانی گۆڤاری الصحفی و رۆژنامەنووس
2010/10/30
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*

*

*

ئەنجومەنی سەندیكا پیرۆزبایی لە
رۆژنامەنووسانی سریانی دەكات

و كێش���ە رەواكانی���ان ،كە لە كوردس���تاندا بە
ش���انازییەوە هاوش���انی رۆژنامەنووس���انی
دیكە ل���ە كەش���وهەوایەكی دیموكراتی زامنی
مافەكانی���ان ب���ە پێی یاس���ا ك���راوە و پیادەی
پیشەیی خۆیان دەكەن.
جارێك���ی دیك���ە س���او و رێزم���ان قب���ووڵ
بفەرموون و هەر سەركەوتووبن.
ئازاد حەمەدەمین
نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستان

بە بۆنەی ()162ەمین ساڵیادی رۆژنامەگەریی
س���ریانی ،كە دەكاتە رێكەوتی س���ێ ش���ەممە
 ،2011/11/1ب���ەم بۆنەی���ەوە خۆش���حاڵین بە
ناوی ئەنجومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردستان ،جوانترین چەپكە گوڵ و پیرۆزبایی
گەرمم���ان ئاراس���تەی هاوپیش���ەكانمان ل���ە
رۆژنامەنووس���انی س���ریانی ل���ە هەرێم���ی
كوردستان و عێراق بكەین ،هیوای سەركەوتن
و بەردەوامییان بۆ دەخوازین ،لە پێناو پێش���ە
*
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هەواڵ و چاالكییەكان...

بە بۆنەی رۆژی رۆژنامەگەریی سریانی
یەكێتی ئەدیبان و نووسەرانی سریان دانیشتنێكی
دایلۆگی رێكدەخات

یەكێتی���ی ئەدیب���ان و نووس���ەرانی س���ریان،
ب���ە ه���اوكاری كۆمەڵ���ەی رۆش���نبیری كلدان
لەعەنكاوە و سەنتەری ئەكادیمی كۆمەاڵیەتی.
سەرلەئێوارەی رۆژی  ،2011/11/1دانیشتنێكی
بیروڕاگۆڕینەوە ،لە هۆڵی سەنتەری ئەكادیمی
كۆمەاڵیەت���ی لە عەن���كاوە ،بە بۆن���ەی رۆژی
رۆژنامەگەریی سریانی رێكخست.
ل���ەم دانیش���تنەدا ،ئەندامان���ی پەرلەمان���ی
كوردستان ،دكتۆر سائر ئەبلحەد ئوغستین و
بەڕێز سالم كاكو ،ئامادەبوون.
هەروەه���ا ئ���ازاد حەمەدەمی���ن نەقیب���ی
رۆژنامەنووسانی كوردستان و فەرهاد عەونی
نەقیبی پێشوو و ژمارەیەك لە دامەزرێنەرانی
س���ەندیكا و ژمارەی���ەك ل���ە ئەدیب���ان و
نووسەران و رۆشنبیران و رۆژنامەنووسانی
كلدو -س���ریانی -ئاشووری ،بەش���دارییان لە
*

دانیشتنەكە كرد.
لە دەس���تپێكی دانیش���تەنەكەدا ،بەڕێز رەوەند
پۆلس سەرۆكی یەكێتی ئەدیبان و نووسەران
و سریان لە عێراقدا ،بەخێرهاتنی ئامادەبووانی
كورد و دواتر دەقیقەی���ەك بێدەنگی بۆ گیانی
شەهیدانی رۆژنامەگەری راگەیەنرا.
دانیش���تنەكەش ل���ە الی���ەن بەڕێ���زان روەند و
ئەك���ەد م���وراد جێگری س���ەرۆكی یەكێتییەكە
بەڕێوەچ���وو و چەندی���ن بیروڕا و س���ەرنج و
تێبینی ،لەالیەن :حامید محەمەد عەلی /ئەندامی
پێشووی ئەنجومەنی سەندیكا و جەنان پۆڵس
و س���الم كاك���ۆ و یونان هۆزیا و د.یوس���ف)..
خرانە روو.
شایانی باسە ژمارەیەك لە كەناڵەكانی ئاسمانی
و هۆیەكان���ی راگەیان���دن ،ئ���ەم چاالكییانەیان
رووماڵكرد.
*

*
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لە هەولێر .سیمینارێك بۆ دیالۆگ لە نێوان دادوەران و
رۆژنامەنووسان بەڕێوەچوو

لەژێ���ر دروش���می (س���ەروەری یاس���ایەكی
دیموكراس���ی گرەنتیی���ە ب���ۆ ئ���ازادی
رۆژنامەنووس���ی) .بەڕێوەبەرایەت���ی گش���تی
راگەیان���دن لە وەزارەتی رۆش���نبیری و الوان
ب���ە هەماهەنگ���ی لەگ���ەڵ ئینس���تویوتی كورد
ب���ۆ مافەكان���ی م���رۆڤ (ئایرێك���س) و یەكێتی
دادوەران���ی كوردس���تان ،ل���ە رۆژی (-18
 ،)2011/11/19سیمینارێكی بۆ دیالۆگكردن لە
نێوان دادوەران و رۆژنامەنووساندا ،لە هۆڵی
هوتێل (نۆبل) رێكخست.
مەبەس���تی سەرەكی لە بەس���تنی سیمینارەكە
گفتوگۆكردن بوو لە بارەی ئەو پێشێلكارییانەی
بەرانب���ەر ب���ە رۆژنامەنووس���ان دەكرێ���ن و
چۆنیەتی جێبەجێكردنی یاسای رۆژنامەگەری
لە كوردس���تاندا ،هەوڵدان ب���ۆ بەرفراونكردنی
ئ���ازادی رۆژنامەگەری .وەزیری رۆش���نبیری
و ئازاد حەمەدەمین نەقیبی رۆژنامەنووسانی
كوردس���تان و ژمارەی���ەك ل���ە ئەندامان���ی
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ئەنجومەن���ی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان
و ژمارەیەك���ی بەرچ���او ل���ە رۆش���نبیران و
رۆژنامەنووسان ئامادەی سیمینارەكە بوون.
ل���ە میان���ی س���یمینارەكەدا ،چەندی���ن گوت���ار
خوێندران���ەوە .گوت���اری د.كاوە مەحم���وود
وەزی���ری رۆش���نبیری ،گوت���اری (ئایریكس)،
ل���ە الیەن عەل���ی كەریم ،گوتاری س���ەندیكای
رۆنامەنووس���انیش ل���ە الی���ەن نەقیب���ی
رۆژنامەنووس���ان ،حاكم حوسێن گەرمیانیش
گوتاری ئەنجومەنی دادوەری خوێندەوە .هەر
هەموو گوت���ارەكان جەختیان لەس���ەر زمانی
گفتوگۆ و دیالۆگ دەكردەوە ،بەو مەبەستەی
پەیوەندییەكانی نێوان هەردووال پتەوتربێت و
جۆری پێش���ێلكارییەكان دەستنیشان بكرێن و
هەوڵ بدرێت لێكتێگەیشتن لە نێوان دادوەران
و رۆژنامەنووس���اندا بچەس���پێت و یاس���ا
جێبەجێ بكرێت و ئازادی رۆژنامەنووسان لە
كوردستاندا فراوانتر بكرێت.

هەواڵ و چاالكییەكان...

دەستەی نوێی
لقی كەركووكی سەندیكا هەڵبژێردا

كۆنفرانس���ی س���ێیەمی لق���ی كەركووك���ی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان،
رۆژی  ،2011/11/19ل���ە ژێ���ر ناوونیش���انی
(نووسین ماف و ئازادییە)..
لە هۆڵ���ی (لوبنان) ،ب���ە ئامادەبوون���ی نەقیبی
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ل���ە ش���اری
كەركووكدا ،بەرێوەچوو.
دەس���تپێكی كۆنفرانس���ەكە ،ئازاد حەمەدەمین
نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان ،ئام���اژەی ب���ە
تایبەتمەندی شاری كەركووك كرد و جەختیشی
لەسەر پێویستی فەراهەمكردنی هەموو جۆرە
هاوكارییەك بۆ رۆژنامەنووسانی ئەم شارە،
بە جیاوازی نەتەوە و بیروڕا سیاسییەكانەوە..
كردووە.
ئینجا لەتیف فاتیح فەرەج سكرتێری پێشووی
لقی كەركووك راپۆرتی گش���تی خوێندۆتەوە
و بەرپرس���ی دارای���ی لقیش راپۆرت���ی دارایی

پێشكەش كرد.
دوات���ر دەس���تەیەك ب���ۆ سەرپش���تیكردنی
هەڵبژاردن���ی دەس���تەی كارگێ���ری نوێ���ی لق
پێكهێنرا و هەڵبژاردنەكەش بە شێوەی (لیست)
بەرێوەچ���وو ،ل���ە ئەنجامدا ،لیس���تی (تەبایی)،
لەب���ەر ئەوەی لیس���تی بەرامب���ەری نەبوو ،بە
تەزكیە هەڵبژێردرا.
هەروەها ل���ە میانی كۆنفرانس���ەكەدا ،خەاڵتی
رێزلێنان بەخش���رایە هەریەك ل���ە فەلەكەدین
كاكەی���ی وەزی���ری پێش���ووی رۆش���نبیری و
عەبدولڕەحمان مس���تەفا پارێزگای پێش���ووی
كەركووك ،بەرامبەر پشتیوانییەكانیان بۆ لقی
كەركووك لە ماوەی رابردوودا.
هەروەه���ا كاتژمێ���ر (15و )2خوولەك���ی پاش
نی���وەڕۆی رۆژی چوارش���ەممە رێكەوت���ی
 2011/11/23و ب���ە ئامادەبوون���ی س���ەرجەم
ئەندامانی لێژنەی نوێ ،كە پێكهاتبوون لە:
ژمارە  25پاییزی 2011
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 .1مەهدی زریان
 .2رابەر رەشید
 .3ئەحمەد رەفیق
 .4رۆدی ئەنوەر
 .5عەبدولوهاب ئیسماعیل
 .6تەغرید النقشبندی
 .7عەبدولستار جەباری
 .8بورهان حاجی سلێمان
 .9سەمیرە ئەحمەد
 .10سەوسەن خان.
شایانی باسیشە ئەمە یەكەم جاریشە ،كە ()3
رۆژنامەنووسی مێیینە بۆ دەستەی كارگێری
هەڵبژێردێن.
دەس���تەی نوێی ل���ق یەكەمی���ن كۆبوونەوەی
ئاس���ایی خۆی لە بارەگای لق سازدا و دوای
گفتوگۆیەك���ی بەرپرس���یارانە دەره���ەق ب���ە
ئیش���وكارەكانی ئایین���دەی لق���ی كەركووك و
خستنەڕووی كۆمەڵێك راوپێشنیاری پیشەییانە
و چۆنییەتی راپەڕاندنی ئیشوكارەكانی لقیش
بە وردی قسەوباس���یان لەس���ەر كرا ،پاش���ان
بەرپرس���ی بەش���ەكان بەم جۆرەی خوارەوە
هەڵبژێردران:
 .1ئەحمەد رەفیق – بەرپرسی بەشی دارایی

 .2رابەر رەشید -بەرپرسی بەشی راگەیاندن
 .3عەبدولوەه���اب ئیس���ماعیل – بەرپرس���ی
بەشی كارگێڕی
 .4عەبدولس���تار جەباری – بەرپرسی بەشی
پەیوەندییەكان
 .5بورهان حاجی سلێمان – بەرپرسی بەشی
چاالكییەكان.
 .6س���ەمیرە ئەحم���ەد – بەرپرس���ی لێژن���ەی
داكۆكیكردن لە رۆژنامەنووسانی مێیینە.
هەروەه���ا لێژنەیەك���ی تایبەتیش���یان ب���ۆ
وەرگرتن���ی ئەندامان���ی ن���وێ بۆ س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردس���تان پێكهێنا و هەر
كاتێ���ك ل���ە ئەنجومەنەوە بڕی���اری وەرگرتنی
ئەندامی نوێ بۆ سەندیكا بدرێت ،ئەو لێژنەیە
دەسبەكاردەبن.
ئەندامەكان���ی دیك���ەش بەس���ەر بەش���ەكاندا
دابەشكران .ئەمە و سەرجەم ئەندامانی لێژنەی
نوێ���ی لق���ی كەرك���ووك بەڵێنی���ان بەیەكتری
دا ،ك���ە بەوپ���ەڕی پیش���ەییانەوە ل���ە خزمەتی
رۆژنامەنووسانی كەركووكدا بن.

لقی بەغدا و كۆڕێك
ل���ە هۆڵی دەزگای (ش���ەفەق) بۆ رۆش���نبیری
و راگەیاندن���ی ك���وردی فەیل���ی ،لق���ی بەغدای
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان،
كۆڕێك���ی ب���ە ناوونیش���انی (رۆژنامەگەری���ی
عیراق���ی لەب���ەر س���ێبەری یاس���ایی ماف���ی
رۆژنامەنووسان)دا رێكخست.
لەمیان���ەی كۆڕەك���ەدا ،عەل���ی حوس���ێن
فەیل���ی س���كرتێری لق���ی بەغ���دا ،ئام���اژەی بە
پێویس���تی هەماهەنگ���ی لە نێوان س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی عیراق���ی و س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان كرد و جەختیشی
ك���ردەوە ،ك���ەوا جێبەجێكردنی یاس���ای مافی
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رۆژنامەنووسان لە دانانەكەی زەحمەتترە.
هەروەه���ا ئیس���ماعیل زایەر سەرنووس���ەری
رۆژنامەی (الصباح الجدید) ،لە موحازەرەیەكدا،
جەخت���ی ك���ردەوە ،ك���ەوا ئێم���ە پێویس���تیمان
ب���ە عەقڵێك���ی قبووڵكردنی هاوبەش���ی هەیە و
یاس���ای رۆژنامەنووسان بە هەنگاوێك بەرەو
چارەسەركردنی نەرێنییەكان دانا.
ل���ە میانەی كۆڕەكەش���دا ،چەندی���ن موداخەلە
ل���ە الی���ەن ئامادەبووانەوە ك���را ،جەختیان لە
پێویس���تی تانەگرت���ن لە یاس���اكە ل���ە دادگای
فیدرالی ،كردەوە.

هەواڵ و چاالكییەكان...

لەكۆنفرانسی سێیەمیدا لقی موسڵ ناوی خۆی
گۆڕی بۆ نەینەوا

رۆژی  ،2011/11/29لەهۆڵ���ی الل���ش،
بەسەرپەرش���تی نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان و
ئەنجومەنی س���ەندیكا ،لقی موس���ڵ بەبەشداری
90ئەندام ،كۆنفرانسی سێیەمی خۆی سازكردو
دەستەیەكی نوێی بۆ لق هەڵبژارد.
س���ەرەتای كۆنفرانس ،بەس���اتێك وەس���تان بۆ
گیان پاكی ش���ەهیدانی ئازادخوازی و شەهیدان
رۆژنامەنووس دەس���تكرا بەكارەكان و لەدوای
پێشكەش���كردنی وت���اری بەخێرهات���ن لەالی���ەن
غەس���ان سالم س���كرتێری لقی پێش���وو ،وتاری
نەقیبی رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ،لەالیەن
كاك ئ���ازاد حەمەدەمی���ن پێشكەش���كرا كەتێی���دا
جەخت لە وەكردەوە كەدەبوایە ئەم كۆنفرانسە
لەناوجەرگ���ەی ش���اری موس���ڵ س���ازبكرابایە
ئەگەر ب���اری ئەمنی رێگای بداب���ا ،لەتەوەرێكی
دیك���ەدا ئام���اژەی بەپەیوەن���دی ئیجاب���ی لەگەڵ
نەقابەی رۆژنامەنووس���انی عێراقدا كرد لەپێناو
بەرەوپێش���ەوەبردنی ئازادی رۆژنامەنووس���ی
لەعێراقدا ،هەروەها وەك ئاراس���تەی س���ەندیكا،
نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان جەخت���ی لەس���ەر
پیش���ەیی ب���وون ك���ردو سوپاس���ی دەس���تەی
پێش���ووی لقیشی كرد .پاش���ان بەسەرپەرشتی
س���كرتێری ئەنجوم���ەن هەندرێ���ن ئەحمەد و 3

ئەندام���ی كۆنفران���س ئی���دارەی بەڕێوەبردن���ی
كارەكان كراو راپۆرتی گش���تی لەالیەن غەسان
س���الم خوێندرایەوەو راپۆرت���ی دارایی لەالیەن
محەمەد ئاكرەیی پێشكەشكراو نیسابی یاسایی
كۆنفرانس وەرگی���را ،ئینجا گفتۆگۆی بابەتەكان
كراو پاش���ان خرانە بەر دەنگ���دان و كۆنفرانس
راپۆرتەكانی بەگۆڕانكارییەكانەوە قبول كرد.
كۆنفران���س ،لەراس���پارەدەیەكدا ،بەك���ۆی دەنگ
بڕیاری���دا ن���اوی لقی موس���ڵ بگۆڕدرێت بۆ لقی
(نەینەوا) ،ئەمەو پاشان هەڵبژاردن بۆ دەستەی
ن���وێ دەس���تی پێكردو ئ���ەم رۆژنامەنووس���انە
لەلیستی (من اجل مهنیة الصحفیة) هەلبژێردران
(ئەك���رەم س���لێمان ،محەم���ەد ئاكرەی���ی ،تۆفیق
س���ەعید ،لەتیف پۆاڵ ،زینە مەجید ،عدی حس���ن،
دعا مقداد)
پاشان لەیەكەمین دانیشتنی لقی نەینەوا ،ئەكرەم
س���لێمان بووە سكرتێری لق و محەمەد ئاكرەی
بەرپرس���ی دارای���ی و دع���ا مق���داد بەرپرس���ی
پەیوەندییەكان و زینە مەجید بەرپرسی داكۆكی
لەرۆژنامەنووس���ان و تۆفیق سەعید بەرپرسی
لیژن���ەی داخ���وازی و چاودێری و عدی حس���ن
بەرپرسی لیژنەی رۆشنیری و راگەیاندن.
ژمارە  25پاییزی 2011
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ڤیان عباس
بە سكرتێری لقی دهۆك هەڵبژێردرا

رۆژی  2011/12/4لقی دهۆك بەئامادەبوونی
 104ئەن���دام و سەرپەرش���تی نەقی���ب و
جێگ���ری نەقی���ب و س���كرتێری ئەنجوم���ەن و
ژمارەیەك لەئەندامانی ئەنجومەنی سەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ،كۆنفرانس���ی
پێنجەمی خۆی گرێدا.
كۆنفرانس���ەكەی لق���ی ده���ۆك لە ن���او یانەی
رۆش���نیری نوهدرا س���ازكرا كە بەر شااڵوی
س���ووتاندن لەش���ەوی پێش���تردا ،كەوتب���وو،
كەلەالی���ەن كۆمەڵێ���ك كەس���ی نامەس���ئول و
وەك درێژبوون���ەوەی رووداوەكان���ی زاخ���ۆ
هێرشیان كراوەس���ەرو سووتێنرا.سەندیكاش
وەك هاوپشتی لە یانەكەو بزاڤی رۆشنیری و
پێكەوە ژیان كارەكانی لەوێ بەڕێ كرد.
س���ەرەتا بەس���اتێك بۆگیانی پاكی شەهیدان،
كۆنفران���س دەس���تی بەكارەكان���ی ك���ردو
لەدەس���تپێكدا نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان ئام���اژەی ب���ەو ئاش���تەوایی و
پێكەوەژیان���ەی كەلەكوردس���تاندا هەیە كردو
تێیدا جەختی لەس���ەر بوار رەخساندنی ژیانی
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یەكسان و رادەبڕینی یەكسان بۆ پێكهاتەكانی
كوردس���تان ك���ردو لەوەش���ەد پش���تگیری
خ���ۆی بۆهاوكاریكردنی یان���ەی نوهدرا وەك
ناوەندێك���ی رۆش���نبیری و ئ���ازادی رادەبڕین
راگەیاند.
دوای وەرگرتنی نیس���ابی یاسایی ،كۆنفرانس
دەس���تی بەكارەكانیك���ردو تێی���دا ه���ەردوو
راپۆرتی گش���تی و دارایی لەالیەن ئیس���ماعیل
تاهیر پێشكەشكراو پاشان لیژنەیەكی یاسایی
سەرپەرشتی هەڵبژاردنی دەستەی نوێی كردن
ب���ۆ ئەمەش كۆنفرانس بڕیاریدا كە هەڵبژاردن
بەلیس���ت بێت و بۆ ئەوەش تەنهایەك لیس���ت
خۆی���ان پ���ااڵوت بەن���اوی لیس���تی پیش���ەیی،
كەتێیدا رۆژنامەنووس ڤیان عباس عمر بووە
س���كرتێری لق���ی ده���ۆك و ویلیم تی���ۆدۆر و
هەیس���ەم پەترۆس و رەقیب مەحمودو شڤان
محمد س���لیم و س���ەیدۆ چت���ۆ و كاك نادیار)
هەری���ەك لەوانەش بوونە ئەندامی لق ءئەمەو
پاشان دەستەی نوێ كارەكانی لەنێوان خۆیان
لەیەكەمین كۆبوونەوەدا دابەشكرد.

هەواڵ و چاالكییەكان...

لەدوای رووداوەكانی دهۆك شاندێكی بااڵی سەندیكای
رۆژنامەنووسان سەردانی كەناڵی سپێدە دەكات
لیژن���ەی داكۆك���ی لەئازادی رۆژنامەنووس���ی
ك���رد س���ەبارەت بەس���ووتانی كەناڵ���ەكان و
گیران���ی رۆژنامەنووس���انی یەكگرتوو ،كرد و
داوای راپۆرتێكی تەواوی لەس���ەر س���ووتان
و گی���راوەكان و س���كااڵی ئ���ەوان ك���رد ب���ۆ
سەندیكای بنێرن ،لەبەرامبەردا كاك ئیحسان
بەرپرس���ی نووس���نگەی س���پێدە ل���ە ده���ۆك
سوپاس���ی هەوڵ و كۆششی سەندیكای كردو
باسی لەرووداوەكە كرد.

رۆژی  2011/12/4ش���اندێكی بااڵی سەندیكا
كەپێكهاتب���وو ل���ە ش���وان داودی جێگ���ری
نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انی و هەندرێ���ن
ئەحم���ەد س���كرتێری ئەنجوم���ەن و حەمی���د
بەدرخ���ان ئەندام���ی ئەنجوم���ەن و بەرپ���رس
رۆش���نیری سەردانی كەناڵی س���پێدەیان كرد،
بەمەبەس���تی راوەستان لەس���ەر رووداوەكان
و گیرانی رۆژنامەنووس���انی كەناڵی س���پێدە،
ل���ەو س���ەردانەدا ،جێگ���ری نەقی���ب باس���ی
لەهەوڵوكۆشش���ی س���ەندیكا ئ���ەو بەیاننامەی
*

*

*

ئەمەل باجەالن
بە سكرتێری نووسینگەی خانەقین هەڵبژێردرا

س���ەعات 11ی پێ���ش نی���وەڕۆی رۆژی
 ،2011/12/8نووس���نگەی خانەقی���ن لەژێ���ر
دروش���می «خانەقین ،س���ەنگەری پێش���ەوەی

نووس���ینمان» س���ێیەمین كۆنفرانس���ی خۆی
سازكرد ،دوای بەخێرهاتن ،لەالیەن سكرتێری
ئەنجومەنی سەندیكا ،وتاری ئازاد حەمەدەمین
ژمارە  25پاییزی 2011
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نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
پێشكەش���كرا ،كەتێیدا جەختی لەسەر رەوشی
رۆژنامەنووس���انی ناوچەكە ك���ردو هەروەها
جەخت���ی لەس���ەر رۆڵ���ی رۆژنامەنووس���انی
ئافرەت كرد.
پاش���ان كاك ش���وان داودی جێگ���ری نەقیبی
رۆژنامەنووس���ان لەگەڵ  4كەس لە ئەندامانی
كۆنفران���س (حسن،ش���یالن،علی م���راد ،عادل)
سەرپەرش���تی كارەكانی كۆنفرانس���یان كردو
پ���اش گفتوگۆ خران���ە دەنگدانەوە،راپۆرتەكان
قبول ك���ران بۆ ئەوەی ئەنجومەنی س���ەندیكا
هەڵسەنگاندنی بۆ بكات ،راپۆرتی گشتی لەالیەن

ئیبراهی���م باجەالنی س���كرتێری نووس���ینگەی
خانەقی���ن خوێندرای���ەوە ،راپۆرت���ی دارایی���ش
لەالیەن ئیبراهیم حەواس خوێندرایەوە.
ئینجا لەالیەن لیژنەیەكی یاس���ایی ،لەئیدارەی
خانەقین هەڵبژاردنی كۆنفرانس سەرپەرشتیكرا،
تێیدا لیستی پیشەیی ،كەپێكهاتبوو لە بەڕێزان
(ئەم���ەل باجەالن بۆ س���كرتێری نووس���نگەو
شیركۆ تۆفیق و سالح ئیبراهیم و شیرین جەالل
و حەس���ەن هەیاس بۆ ئەندامێتی نووسنگەی
خانەقی���ن هەڵبژاردنەكەیان ب���ردەوەو بەكۆی
دەنگ دەنگیان پێدرا.

رۆژنامەنووسانی گەرمیان كۆنفرانسی
نووسینگەكەیان سازدەكەن

لەژێ���ر دروش���می (لەپێن���او دەس���تەبەركردنی
ئازادی و مافەكانی رۆژنامەنووس���ان) ،رۆژی
 2011/12/4ل���ە هۆڵ���ی كتێبخانە گش���تییەكانی
كەالر ،نووسینگەی گەرمیان ،سێیەم كۆنفرانسی
خۆی بەسەرپەرشتی نەقیب و جێگری نەقیب و
ئەندامانی ئەنجومەنی سەندیكا بەڕێوە چوو.
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كۆنفرانسەكە بەبەشداری  88رۆژژنامەنووس
دەس���تی بەكارەكان���ی ك���رد ،دوای بەخێرهاتن
لەالی���ەن كاك مەالتەحس���ین س���كرتێری
نووس���ینگە ،وت���اری نەقیبی رۆژنامەنووس���ان
كاك ئ���ازاد حەمەدەمی���ن پێشكەش���ی ك���رد،
كەتێیدا جەختی لەس���ەر ئاراستەی ئەنجومەنی
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نوێ ب���ۆ هێنانەپێش���ەوەی رۆژنامەنووس���انی
مێیین���ە لەس���ەرجەم كەناڵەكان���ی س���ەندیكادا
ك���ردو سوپاس���ی دەس���تەی راب���ردوو ك���ردو
ئام���اژەی بەرووداوەكان���ی بادین���ان ك���رد ،كە
هەندێك كەناڵی راگەیاندنی س���ەر بە یەكگرتوو
س���ووتێنرا ،كەئەمە ئاماژەیەكی خراپە لەس���ەر
رەوش���ی رۆژنامەگەری لەكوردستان ،چونكە
رەوش���ەكە بەرەو بوارێكی باش بەڕێوەچووە،
ب���ەم رووداوانە تێبین���ی و كاری زۆری دەوێ
ب���ۆ ئەوەی جارێكی دیكە رەوش���ەكە ئاس���ایی
بكرێت���ەوەو نابێ���ت لەكوردس���تاندا لەس���ایەی
بوون���ی یاس���ای ژم���ارە 35ی رۆژنامەگەری،
رۆژنامەن���ووس بەه���ەر بیانووێ���ك بێ���ت
فش���اری بخرێتەس���ەر یان بارەگای كەناڵەكان
بسووتێنرێن.

لەپاشاندا راپۆرتی گشتی لەالیەن مەالتەحسین
خوێندرایەوەو راپۆرتی داراییش پێشكەشكران،
دوای گفتوگۆ لەگەڵ هەندێك تێبینی ،كۆنفرانس
پەس���نی ه���ەردوو راپۆرت���ی ك���رد بۆئ���ەوەی
ئەنجومەنی سەندیكا هەڵسەنگاندنی بۆ بكات.
ئینجا لەرێگای لیژنەیەكی ئەنجوومەنی سەندیكا
ك���ە لە هەندرێن ئەحم���ەد و حەمید بەدرخان و
ئاری عەبدوللەتیف ،سەرپەرش���تی هەڵبژاردن
ك���را ،بۆ دەس���تەی ن���وێ ،ئەوەب���وو تەنهایەك
لیست بەناوی لیستی دەستەبەركردنی ئازادی
و مافی رۆژنامەنووس���ان خۆیان پااڵوت ،تێیدا
بەڕێ���زان (ئارام ئیكرام و عومەر عەبدولكەریم
و س���ەالح گەرمیانی و دلێ���ر كەریم و محەمەد
حەس���ەن و گوڵەباخ حەس���ەن و وەفا مەجید)
بەئەندامانی دەستەی نوێ دەرچوون.
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دەزگای بەدرخان
زەبووری حەقیقەت دەدۆزێتەوە

راگەیاندنی دەزگای بەدرخان:
پاش ئەوەی دەسنووس���ی کتێبی یارسانەکان
(زەب���وری حەقیق���ەت) لەالی���ەن نووس���ەرو
هونەرمەندی شێوەکار فەرهاد باپیر لە نەرویج
ئەو شاکارە گرنگەی الی بنەماڵەی یارسانەکان
(بەهرۆز خەلیفە) دەبینێ و ئەویش لە دڵسۆزی
ب���ۆ مێ���ژووی ک���وردو کتێبخان���ەی ک���وردی
پەیوەن���دی ب���ە حەمی���د بەدرخان بەرپرس���ی
دەزگای چ���اپ و باوکردن���ەوەی بەدرخ���ان
دەکات ،حەمی���د بەدرخ���ان دەچێتە نەرویچ بۆ
ئەومەبەس���تە  2011/10/30کاتژمێ���ر 8:42
دەقیقەی شەو ،لەشاری درامن لەگەڵ بەهرۆز
خەلیفە و س���ەردار کەریم و هاوڕێ محەمەد
زادە کۆدەبنەوەو دەستنووسە ڕاستەقینەکەی
زەبووری حەقیقەتی کاکەییان نیش���ان دەدەن
و هەروەك لەوێنەکان دیاردەکەوێت.
زەبوری حەقیقەت کتێبی یارسانەکانە لەالیەن
یار م���وڕاد خەلیفە لە ئەش���کەوتی (داالهو)ی
کرمانش���ان نووسراوەتەوە ،كتێبەكە بریتیە لە
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دەستوخەتی یار موڕاد خەلیفە نووسراوەتەوە
بۆی���ە لەکات���ی قس���ەکردندا لەگ���ەڵ خاوەن���ی
ئەم دەس���ت نوس���ە ،وتی ئەمدەستنوس���ە هی
باپیرەمە پاراستومە بەمیرات بۆ ئێمە ماوەتەوە
دەخوازم کوردی بەش���ەڕەف سوودمەند بێت
لێ���ی تا بەچ���اپ دەگات من بەرپرس���یارم لەو
دەستنووسە بۆیە من مەبەستم نییە بازرگانی
بەو دەستنووسەوە بکەم ،بەڵکو ئەمە مێژووی
میللەتی کوردە سوپاسی بێ پایانم ئاراستەی
مامۆس���تا فەره���اد باپی���رو حەمی���د بەدرخان
دەک���ەم ک���ە هانی���ان دام بۆئ���ەوەی لەچاپێکی
قەش���ەنگ و پرۆفیش���ناڵدا هەموو ماڵی کورد
دانەیەك لەوکتێبەی بەرکەوێت.
بەهیوای���ن مامۆس���تایانی پس���پۆر لەمێژووی
و کۆن و ئیس���الم بتوانن لێکۆڵینەوە لەس���ەر
ئەودەستنووسە کوردییە بکەن.
بۆی���ە لەجێگای خۆیەتی دەس���ەاڵتی سیاس���ی
ک���ورد هەرچ���ی زووە بودجەیەکی ش���یاو بۆ
ئەو کارە مەزنە تەرخانبکات و لە ئاییندەیەکی
نزیکدا بەچاپی بگەیەنێ.

