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ئەمڕۆ )114( س���اڵ تێپەڕ دەبێت بەس���ەر 
نۆب���ەرە  یەكەمی���ن رۆژنام���ەی  دەرچوون���ی 
)كوردستان( كە لە 1898/4/22، لە ئاوارەییدا 
جووتە برا )میقداد بەدرخان و عەبدولڕەحمان 
بەدرخ���ان( ل���ە چاپخان���ەی )دار اله���الل( ل���ە 
قاهی���رە ب���ە یارمەت���ی نووس���ەری ن���اوداری 
ع���ەرەب )جۆرج���ی زێدان( هات���ە چاپكردن و 
ب���ووە س���ەرقافڵەی رۆژنامەگەری���ی كوردی 
لە كوردس���تاندا، بۆتە ئ���ەو وزەیەی كە گەلی 
كوردس���تان لە سەرتاس���ەری كوردس���تان و 
جیهاندا خەباتی نیشتمانی و دیموكراتی خۆی 

پێ تاو دەدات.

رۆژنامەنووسانی بوێر..
   ئەنجومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی 
كوردس���تان وێ���ڕای پیرۆزبای���ی ئ���ەم ی���ادە، 
كۆشش���ی رۆژنامەنووس���ان ل���ە پەرەپێدان���ی 
بواری رۆژنامەگەریی ل���ە هەموو پارچەكانی 
جیه���ان  كوردس���تانیانی  و  كوردس���تان 

پیش���ەی  ك���ە هەمیش���ە  ب���ەرز دەنرخێنێ���ت، 
رۆژنامەگەریی���ان كردۆت���ە س���ەنگەرێك ب���ۆ 
بەرگ���ری ل���ە زم���ان و كولت���وور و مێژوو و 

خەباتی نەتەوەیی.
س���ەندیكای  بۆنەی���ەدا  ل���ەم  ه���ەر 
دەكات  داوا  كوردس���تان  رۆژنامەنووس���انی 
یاس���ای  ب���ە  ب���ن  پابەن���د  الی���ەك  هەم���وو 
رۆژنامەگەریی ژمارە )35(ی س���اڵی 2007 لە 
هەرێمی كوردس���تان وەك دەس���تكەوتێك بۆ 
رۆژنامەنووسان و روویەكی گەشی ئەزموونی 
دیموكراسی و یاسا سەروەری لە كوردستان 
و فەراهەمكردنی زەمینەیەكی ئازاد و لەبار بۆ 
كاری میدیایی، هەروەك داواكارین حكومەت 
و دەس���ەاڵتی دادوەری���ی و هێزەكانی تەناهی 
ببنە بەش���ێك لە ڕەخس���اندنی ئەو زەمینەیە و 
ه���ەروەك چۆن لیژن���ەی داكۆكی ل���ە ئازادی 
رۆژنامەنووس���ی و مافی رۆژنامەنووسان لە 
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستان لە 
بەرامبەر هەر پێش���ێلكارییەك كە دەرهەق بە 

بەیاننامەی ئەنجومەنی سەندیكای 
رۆژنامەنووسانی كوردستان

لە )114( یەمین ساڵیادی رۆژنامەگەریی كوردی
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رۆژنامەنووس���ان دەكرێت، وەاڵمی گونجاوی 
دەبێ���ت، ئ���اواش ب���ە رەوای دەبینی���ن الیەن���ە 
بەدواداچوون���ی  و  وەاڵم  پەیوەندی���دارەكان 

گونجاویان هەبێت.

رۆژنامەنووسان.. میدیاكارانی بەڕێز
ب���ۆ  ی���ادەدا ئەنجومەن���ی س���ەندیكا  ل���ەم 
ب���ێ  ب���ە  رۆژنامەنووس���ان  بەرژەوەن���دی 
جیاوازی و بە س���وود وەرگرتن لە ئەزموونی 
پێش���كەوتووی  جیهان���ی  رۆژنامەنووس���انی 
دیموكراسیدا كار بۆ داهێنانی گرێبەستی كاری 
رۆژنامەنووسی )العقد العمل الصحفي( دەكات، 
هەروەكو لە یاسای ژمارە )35(دا، هاتووە كە 
مافی رۆژنامەنووس���ان بەو كەنااڵنەی كاری 
تێدا دەك���ەن، پارێزراو دەبێت و س���ەندیكاش 

باشتر دەتوانێت داكۆكییان لێ بكات.
ئەنجومەنی س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی 
كوردس���تان بەش���دار بووە ل���ە گەاڵڵەكردن و 
گفتوگ���ۆی چەن���د پڕۆژەیەكى پەیوەس���ت بە 
ئازادییەكان���ی رۆژنامەنووس���ی و مافەكان���ی 
بەدەستهێنانی زانیاری و گواستنەوەی هەواڵ 
و ماف���ی خاوەندارێتی هزری ك���ە بە یارمەتی 
پەرلەمان���ی كوردس���تان ئەنجام���ی داوە و لە 
ئاییندەش���دا كار بۆ چەندی���ن پڕۆژەی جیاجیا 
رۆژنامەنووس���انی  خزمەت���ی  ب���ۆ  دەكات 
كوردس���تان بە هاوبەش���ی لەگەڵ دەزگاكانی 
حكومەت و رێكخراوە ناحكومییەكان و دام و 

دەزگا نێودەوڵەتییە تایبەتەكان.

رۆژنامەنووسان. ڕاگەیاندنكاران
   سەندیكا لە خەمی ئەندامانیدایە كە ژیان 
و گوزەرانیان باشتر بكرێت و سوودمەند بن 
لە پڕۆژەكانی نیشتەجێ كردن و دروستكردنی 
ماڵێ���ك ب���ۆ س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان و 
كۆمەڵگای نیش���تەجێكردنی رۆژنامەنووس���ان 
زۆری  ئەرك���ی  ك���ە  توێژێ���ك  وەك 
ئەزموونەكەمانی���ان لە ئەس���تۆدایە و كارێكی 
گرنگی نیشتمانی ئەنجام دەدەن، هەروەها داوا 

دەكات هەلی خوێندن لە بەشەكانی راگەیاندن و 
بەرنامەی تواناسازیی و فێربوونی زمانەكانی 
بیانی بە رۆژنامەنووسان بدرێت و ساڵەكانی 
راژەی رۆژنامەگەریی���ان ب���ۆ هەژمار بكرێت 

لەو بوارانەدا.

رۆژنامەنووسانی ئازیز
س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان 
خزمەتكردن���ی  لەس���ەر  دەكات���ەوە  جەخ���ت 
رۆژنامەنووس���انی ناوچ���ە دابڕێن���راوەكان و 
سوودمەندبوونیان لەو ماف و ئیمتیازاتانەی بە 
رۆژنامەنووسانی هەرێمی كوردستان دەدرێت، 
هەروەك بە ئەركی پیشەیی خۆی دەزانێت كە 
داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسانی باشوور 

و ناوەڕاستی عیراق بكات.
دیك���ە س���وورین  ی���ادەدا جارێك���ی  ل���ەم 
لەس���ەر داكۆكی لە تەواوی رۆژنامەنووسانی 
ه���ەر چ���وار پارچەی كوردس���تان و هەر لەو 
پێناوەش���دا بە پاڵپش���تی رۆژنامەنووس���ان و 
ل���ە داهاتوویەك���ی نزیك���دا هەوڵەكانم���ان ب���ۆ 
دروس���تكردنی فیدراس���یۆنێكی سەرتاسەریی 
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ب���ە ئەنج���ام 

دەگات.
س���اڵەی   114 ی���ادی  بێ���ت  پی���رۆز 
رۆژنامەگەری���ی ك���وردی. س���اڵو ب���ۆ گیان���ی 
پاكی رۆژنامەنووسانی شەهید و هەموو ئەو 
رۆژنامەنووس���انەی كە ڕۆژانێ���ك خزمەتیان 
ك���ردووە و  ب���ە كاروان���ی رۆژنامەنووس���ی 
ماڵئاوایی���ان لێكردووی���ن، هیوای ئ���ازادی بۆ 
ئ���ەو رۆژنامەنووس���انەش دەخوازی���ن كە لە 
باكوور و بەش���ەكانی دیكەی كوردس���تان لە 
زیندانەكاندان یان لە ژێر هەڕەش���ەی گرتن و 

راوەدووناندان.

ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
22ی نیسانی 2012 - 2ی گواڵنی 2712ی كوردی

هەولێر
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سەروتار

ساڵو و رێز
و  رووناكبی���ران  و  نووس���ەران  ئێم���ەی 
ڕۆژنامەنووسانی نەوەی كۆن و نوێ خۆمان 
بە قەرزارباری بەڕێزتان دەزانین لە بەرانبەر 
ئەو هەموو هەوڵ و تەقەڵاڵ و ماندووبوونەی 
ب���ۆ  ت���ەواوە  س���اڵی  ك���ە)40(  بەڕێزت���ان 
رۆژنامەنووسیی كوردی دەیدەن و بەتایبەتی 
دۆزین���ەوەی )26( ژم���ارەی رۆژنامەی دایك 
))كوردس���تان، 1898/4/22، قاهی���رە((، ه���ەر 
ئێوەش بوون لە ساڵی 1972 لە بەغدا چاپتان 
ك���ردەوە و جارێك���ی دیك���ە كورد چ���اوی پێ 

رۆشن بووەوە.

بەڕێز د. كەمال فوئاد
بۆ مێژوو دەیڵێین ئەو وتارەی لە گۆڤاری 
))رۆژی ن���وێ(( بەناوونیش���انی ))هێرش���ێكی 
ن���اڕەوا(( ل���ە ژم���ارە )3(ی س���اڵی دووەم���ی 
حوزەیران���ی 1961 باڵوت���ان كردۆتەوە، پاش 
)41( س���اڵ ل���ە باڵوكردن���ەوەی هەردەڵێی بۆ 

ئەم���ڕۆ نوس���راوە، دی���ارە ه���ەر ئ���ەو كاتیش 
ل���ە بەرامب���ەر ناح���ەزان و دوژمنان���ی ك���ورد 
ب���ۆ رۆژێكی���ش س���ڵتان نەكردۆت���ەوە، بۆی���ە 
ب���ە باش���مان زانی لە ژم���ارەی نوێی گۆڤاری 
))رۆژنامەنووس، ژمارە ))26((دا وەكو خۆی 
باڵوی بكەینەوە، ك���ە وەاڵمێكە بۆ رۆژنامەی 
))كوردس���تان((ی )1959-1963(ی ت���اران كە 
لە الی���ەن حكومەتی رەزا ش���ای پەهلەوییەوە 

دەردەچوو.

مامۆستا و فێركارمان د.كەمال فوئاد
ئێم���ە زۆرش���ت ل���ە بەڕێزت���ان فێربووین 
))زم���ان، كولت���وور، خوێندن���ەوە، نووس���ین، 
هەڵگرتنی كتێب، ئەرش���یف ك���ردن، رێزگرتنی 
بەرامب���ەر، دنی���ای رۆژنامەنووس���یی، پاكی و 
پێزانی���ن، نەجیب زادەیی، قس���ەی خۆش���ی و 
بەزمەكانی بەش���یر موش���یر، دنیای ئەدەب و 
هونەر، ئامۆژگارییەكانت... ئەوە بۆ هەمووان 
ب���وو،.. هت���د(( بەتایبەتی���ش ب���ۆ ئێم���ە ئەگەر 
ت���ۆ نەبووای���ی )دەزگای بەدرخ���ان بەردەوام 
نەدەب���وو، هەفتەنام���ەی بەدرخ���ان دادەخ���را، 
ن���ەدەدرا،  س���از  بەدرخ���ان  ڤیس���تیڤاڵەكانی 
بەرهەم���ە لەچاپدراوەكانم���ان چ���اپ نەدەكرا، 
گەشتە رۆژنامەنووسییەكان ئەنجام نەدەدرا، 
كوردس���تان  رۆژنام���ەی  چاپدان���ەوەی  ل���ە 
نەدەك���را، هاوكاری و هاریكاری نووس���ەر و 
رۆژنامەن���ووس و رووناكبی���رەكان نەدەكرا، 
ئەگ���ەر تۆ نەبوایت بەتایبەتی ژمارەكانی )10، 
12(ی رۆژنام���ەی كوردس���تان لە ڤیس���تیڤاڵی 
دووەمی بەدرخان لە دهۆك نەدەدۆزرایەوە(.

جگە لەمانە تۆ پیاوێكی گەورە و زۆر خاكی 
بووی، س���ەرەتا مامۆستای زانكۆ بووی هەر 
خۆشەویستی خوێندكاران بووی، كە كۆمەڵەی 
خوێندكاران���ی كورد لە ئەوروپا دامەزرا، هەر 
رابەر و نوێنەریان بووی، دڵنیاین لە سەردەمی 
شاخ و پێشمەرگایەتیش هەمان كەس بوویتە. 
توانیت���ان ل���ە س���اڵی 1963 ب���ۆ یەكەمین جار 
ئێزگە بۆ ش���ۆڕش دابین بكەن هەر ئەو كەسە 

نامەیەكی كراوە بۆ رابەری 
رۆژنامەنووسی كوردی 

دكتۆر كەمال فوائاد
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بوون، كاتێك سەرۆكی پەرلەمانی كوردستان 
بوویت هەر ئەو كەس���ە ب���ووی، كە بووی بە 
بەرپرس���ی مەكتەبی دارایی و ئیدارەی گشتی 
یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان هەر ئەو كەسە 
بووی، ك���ە بووی بە لێپرس���راوی دەس���تەی 
كارگێڕی مەكتەبی سیاس���ی یەكێتی نیشتمانی 
كوردس���تان هەر ئەو كەس���ە ب���ووی، لە هەر 
پلە و پایەیەك���دا بووبێتی هەمان كەمال فوئاد 
بووی، بۆیە ئەوانەی باس���مان كرد راستین و 
ئەمان���ە هەمووی لە ژیان���ی رۆژانەتدا ڕەنگی 
دەدایەوە و بۆیەش���ە هەرگی���زاو هەرگیز ئەو 
هەموو هاوڕێ و شاگرد و خەلفە و موریدانە 
ناتوان���ن بۆ س���اتێكیش قس���ە و ئەدگارەكانی 
ژیان���ی رۆژانەی تۆیان لەبی���ر بچێتەوە، ئەوە 
هەر بەتەنیا من نیم وا دەڵێم بەڵكو زۆرن ئەو 
سیاس���ەتمەدار و ئەدیب و رووناكبیرانەی كە 

هەمیشە یادت دەكەن.

بەڕێز د. كەمال فوئاد
چەن���د س���اڵە م���ن و نەجات���ی عەبدوڵاڵ و 
حەسەن یاسین و سالمێ جاسم، بەنیاز بووین 
چەن���د كاتژمێرێك لە ت���ەك بەڕێزتان بین، بە 
مەبەس���تی دیدارێكی دوورودرێ���ژ بۆ ئەوەی 
ژیاننامەی خۆتان بنووس���ینەوە، هەردەتگوت 
باش���ە و لە دوا پەیوەندیش���م س���ەبارەت بەو 
مەس���ەلەیە گوت���ت، بیرەوەرییەكانی ))عومەر 
ش���ێخ موس(( زۆر بەباش���ی كاری تێدا كراوە 
و )ن���ەوزاد عەل���ی ئەحمەد(ی���ش ل���ەو ب���وارە 
كاری باش���ی كردووە، هەر ب���ەكاك نەوزادی 

رادەسپێرم..

بەڕێز د.كەمال فوئاد
ك���ە  زانیم���ان  زۆرەوە  خەمێك���ی  ب���ە 
نەخ���ۆش كەوتووی���ت و بۆ م���اوەی )2(مانگ 
ل���ە نەخۆش���خانەكانی ئەڵمانی���ا - بەرلی���ن - 
ماویت���ەوە. مخابن هەر لە پەیوەندی بووین لە 
ڕێگای كاكە ئەمین بابەشێخ و سالمی جاسم و 
كاك سەالم و د. فریاد فازل و د. جەمال فوئاد 
و هەریەك���ێ ل���ە ئەڵمانیا ژیاب���ێ و هاتبێتەوە، 

پرسیارمان كردووە، د.كەمال چۆنە..
دواجاریش لە ڤیستیڤاڵی نۆیەمینی بەدرخان 

لە جۆرجیا لە تەك مامۆس���تا ))مستەفا ساڵح 
كەری���م(( هەواڵمان پرس���یت لە د. فریاد فازل، 
ئەویش هەواڵی ئەوەی پێداین، كە تەندروستی 
رۆژان���ەدا  ل���ەم  و  دەڕوات  باش���ی  ب���ەرەو 
دەگوێزرێتەوە بۆ شوێنی حەوانەوەی تایبەت، 

گەلێك بەو هەواڵە دڵخۆش بووین.

مامۆستای بەڕێزمان 
بەهیواین و هیوادارین ئەمجارەیان بێیتەوە 
نێوم���ان و بۆ كەس���ە دڵس���ۆزەكانت بوارێك 
بڕەخس���ێنن ب���ۆ ئ���ەوەی بتوان���ن ژیاننام���ەی 
بەڕێزت���ان بنوس���ینەوە دڵنیاین ب���ۆ مێژووی 
گەلەكەمان سوودمەند دەبێ، چونكە دووبارە 
دڵنیاین، چەندین زانیاری راس���ت الی تۆ هەیە 
تاك���و ئێس���تا نەنووس���راوەتەوەو نەگوتراوە، 
بۆی���ە ئەمجارەی���ان، ڕازی ببیت ی���ان ناڕازی، 
ه���ەر دەبێ ئ���ەوكارە ب���ە ئەنج���ام بگەیەنین..
چونكە مەبەس���تمانە مێژووی ئەو)80( ساڵەی 
بەڕێزت���ان تێیدا ژیاون كە ئێوە ڕاس���تگۆترین 
نەنووس���رێتەوە...دووبارە  نامانەوێ  كەس���ن 
داوای لەشساغی و ژیاندۆستی و ژیانخۆشی 
و ژیانێكی ئاس���وودە بۆ بەڕێزتان دەخوازین 
و ب���ە هیواین ب���ەم نزیكانە گوێمان لە قس���ەو 

ئامۆژگارییەكانی بەڕێزتان بێتەوە.
ل���ە یادی 114 س���اڵەی رۆژنامەنووس���یی 
كوردی���دا، پیرۆزبای���ی دەرچوون���ی یەكەمین 
ت���ان  ))كوردس���تان((  نۆب���ەرە  رۆژنام���ەی 
لێدەكەی���ن، كە هەر ئێوەب���وون لە دواجاردا لە 
)31( ژم���ارەی رۆژنام���ەی كوردس���تان )30( 

ژمارەت���ان دۆزی���ەوەو دەزگای بەدرخانی���ش 
ل���ە دووچاپ���ی جیادا ل���ە )قاهی���رە و ئێران لە 

سااڵنی)2005 و 2006( بە چاپی گەیاند...
بۆی���ە تاكو ئێس���تاش لە خەم���ی ئەوەداین 
)ژ19(ش بدۆزرێت���ەوە. تا دیدارێكی دیكە هەر 

تەمەن درێژ بن. 

حەمید ئەبوبكر بەدرخان
بەرپرسی دەزگای بەدرخان و 

سەرنووسەری گۆڤاری ))رۆژنامەنووس((
 2012/4/22
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ل���ە س���اڵی )2004(دا كتێبێك���م ب���ە ن���اوی 
)ساڵنامەی كوردس���تان – دەزگای ساڵنامەی 
كوردی( لە دەزگای ئاراس���دا دەرچوو. تیایدا 
بۆ یەكەم جار هەوڵێ دەدرێ كە ساڵنامەیێكی 
سیس���تەماتیكیی  ش���ێوەیێكی  ب���ە  ك���وردی 
س���تراتیجی دامەزرێن���رێ. ب���ۆ یەك���ەم ج���ار 
یاس���اكانی دەرهێنان���ی س���اڵی پڕ )كبیس���ە( و 
گۆڕین���ی مێ���ژووی ك���وردی بۆ زایین���ی و بە 

پێچەوانەوە دەست نیشان دەكرێت.
لەم باسەدا س���اڵنامەكە بەشێوەیێكی دیكە 
دەخرێتەوە ڕوو و گرنگێتیی بۆ ساغكرنەوەی 
رووداوە مێژووییەكان دەستنیش���ان دەكرێت. 
بۆ ئەمەیان وەك نموونەیێ كێش���ەی مێژووی 
س���اغ  كوردس���تان  رۆژنام���ەی  دەرچوون���ی 

دەكرێتەوە.
بۆ ڕێكخستنی ساڵنامەی هەر ساڵێكی زایینی و 

كوردی:
1. ل���ە رێی خش���تەی ژمارە )1(ەوە س���توونی 
س���اڵەكە دەستنیش���ان دەك���رێ. ل���ە ژێر هەر 
س���توونێكدا پیتێك���ی التین���ی هەیە ب���ە ڕەنگی 

سوور نووسراوە.
2. لە خش���تەی ژم���ارە )2( دا لە ژێر ئەو پیتە 
التینییەدا ژمارەیێك هەیە بەرامبەر هەر مانگێ 

ئەوە ژمارەی مانگەكەیە. 
3. دەچیت���ە خش���تەی ژم���ارە )3( دا ب���ە پێ���ی 

ژمارەكە مانگەكە دەستنیشان دەكرێت. 
4 – خش���تەی چ���وارەم بەتاڵ���ە . هەر مانگێك 

دەستنیشان بكرێت دەخرێتە شوێنی خۆی.
5 – خشتەی ژمارە )5( مانگ و ڕۆژی كوردی 
و زایینی بەرامبەر یەك دەستنیشان دەكرێت.

تێبینی:
1. )700( بخرێتە سەر هەر ساڵێكی زایینییەوە، 
ئەوە س���اڵی كوردیی بەرامبەرە، كە لە )21ی 

ئادار( ی ئەو ساڵەدا دەست پێ دەكات.
2. لە ساڵنامەی زایینیدا لە ساڵی )پڕ - كەبیسە( 
دا، مانگی شوبات )29( رۆژە. لەخشتەی ژ )1( 
دا ئاماژە بە س���اڵە پڕەكان كراوە كە دەكەونە 

ژێر ئەم پیتانەدا:
ه���ەر س���اڵێكی زایینی دابەش بەس���ەر )4( 
بك���رێ و ئەنجامەك���ەی بێ ماوە بوو)س���ەرە 
س���ەدەكان نەبێ( ئەوە ئەو ساڵە )پڕە( بە پێی 
ئەمە ) 2012 – 1888 – 1904 ( ساڵی پڕن و 

)1800 – 2000 – 110( ساڵی پڕ نین.
3. لە ساڵنامەی كوردیدا مانگی ڕەشەمێ )29( 
ڕۆژە.هەر ساڵێك لە ساڵنامەی زایینیدا كەبیسە 
بێ، س���اڵی پێش ئەم ساڵەی كوردی پڕ دەبێ. 

رۆژنامەی »كوردستان« 
لە ساڵنامەی كوردستاندا

پڕۆفیسۆر د. وریا عومەر ئەمین
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ڕەش���ەمێ دەبێتە )30( ڕۆژ. بۆنموونە س���اڵی 
)2012( زایینی كەبیسەیە. بەمە ساڵی )2011( 
ی كوردی���ی بەرانب���ەر ك���ە دەكات���ە )2711( 

ساڵێكی پڕە.
N M L K J I H

    هەر ساڵێكی كوردی ئەگەر )1( ی بخرێتە 
سەر و دابەش بوو بەسەر چوار )ئەو سااڵنە 
نەبێ كە بە 99 كۆتاییان دێت( ئەوە ئەو ساڵە 
پڕە. بە پێی ئەمە س���ااڵنی ) 2711 – 2587 – 
2603( س���اڵی پڕن. س���ااڵنی ) 1999 – 1799 

– 2099 ( ساڵی پڕ نین.

3 

:Ìiç|–:K:G:

: : 1750 : 1754  : 1757 

:
:
:

:
:
:

:]ËÑÊ:ÔÌ⁄]fl�÷]à
1750G::2150 

1751 1761 1755 1765 1753 1758 1763 

1762 1767 1766 1771 1759 1769 1774 

1773 1778 1777 1782 1770 1775 1785 

1779 1789 1783 1793 1781 1786 1791 

1790 1795 1794 1799 1787 1797 1803 

1802 1801 1800 1805 1798 1809 1814 

1813 1807 1806 1811 1810 1815 1818 

1819 1829 1817 1822 1821 1826 1825 

1830 1835 1823 1833 1827 1837 1831 

1841 1846 1834 1839 1838 1843 1842 

1847 1857 1845 1850 1849 1854 1853 

1858 1863 1851 1861 1855 KRPO 1859 

1869 1874 1862 1867 1866 1871 1870 

1875 1885 1873 1878 1877 1882 1881 

1886 1891 1879 1889 1883 1893 1887 

1897 1903 1890 1895 1894 1899 1898 

1909 1914 1902 1901 1900 1905 1910 

1915 1925 1913 1907 1906 1911 1921 

1926 1931 1919 1918 1917 1922 1927 

1937 1942 1930 1929 1923 1933 1938 

1943 1953 1941 1935 1934 1939 1949 

1954 1959 1947 1946 1945 1950 1955 

1965 1970 1958 1957 1951 1961 1966 

1971 1981 1969 1963 1962 1967 1977 

1982 1987 1975 1974 1973 1978 1983 

1993 1998 1986 1985 1979 1989 1994 

1999 2009 1997 1991 1990 1995 2005 

LJKJ LJKO LJJM LJJL 2001 LJJP  

:·]“Ï�Öl:Ì�÷]zzzzzzzzzzzzzzzà G F E D C B A 

1768 

:
1772 : : 1764 : 2021 2026 2014 2013 LJJQ 2017 2022 

1796 1784 1760 1792 2027 2037 2025 2019 2018 2023 2033 

1808 1812 1788 1776 1804 1752 2038 2043 2031 2030 2029 2034 2039 

1836 1756 1840 1828 1816 1832 1780 2049 2054 2042 2041 2035 2045 2050 

1864 1824 1868 1856 1844 1860 1820 2055 2065 2053 2047 2046 2051 2061 

1892 1852 1896 1884 1872 1888 1848 2066 2071 2059 2058 2057 2062 2067 

1904 1880 1908 1924 1912 1928 1876 2077 2082 2070 2069 2063 2073 2078 

1932 1920 1936 1952 1940 1956 1916 2083 2093 2081 2075 2074 2079 2089 

1960 1948 1964 1980 1968 1984 1944 2094 2099 2087 2086 2085 2090 2095 

1988 1976 1992 2008 1996 2012 1972 2100 2105 2098 2097 2091 2102 2101 

2016 2004 2020 2036 2024 2040 2000 2106 2111 2110 2109 2103 2113 2107 

2044 2032 2048 2064 2052 2068 2028 2117 2122 2121 2115 2114 2119 2118 

2072 2060 2076 2092 2080 2096 2056 2123 2133 2127 2126 2125 2130 2129 

2112 2088 2116 2104 2120 2108 2084 2134 2139 2138 2137 2131 2141 2135 

2140 2128 2144 2132 2148 2136 2124 2145 2150 2149 2143 2142 2147 2146 

N M L K J I H G F E D C B A 

خشتەی ژمارە )1(  
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:ÔÏÑ]⁄Ç
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:ÔÊ]fi
:ºfi]⁄
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:ºfi]⁄

7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 31 2 

1 
3 2 1 7 6 5 4 2 1 7 6 5 4 3 31 :ÜıÑÊÌfi
3 2 2 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 28/29 

2 
6 5 4 3 2 1 7 5 4 3 2 1 7 6 31 :·]�÷Áö
4 3 2 1 7 6 5 3 2 1 7 6 5 4 31 

3 
2 1 7 6 5 4 3 1 7 6 5 4 3 2 31 :·\ÄÑÏÜˆp
7 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 7 30 

4 
5 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 7 6 5 31 :�ÑÌmåÊÁl
2 1 7 6 5 4 3 1 7 6 5 4 3 2 31 

5 
1 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 1 31 :·]fi]⁄ÑÌ|
5 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 7 6 5 30 

6 
4 3 2 1 7 6 5 3 2 1 7 6 5 4 31 :ÉˇËÊ˜Ìö
7 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 7 31 

7 
7 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 7 30 ÜÏ�Ñ:ÑÌd
3 2 1 7 6 5 4 2 1 7 6 5 4 3 31 

8 
2 1 7 6 5 4 3 1 7 6 5 4 3 2 30 :·\áˇË�Ñ]�÷Ìö
6 5 4 3 2 1 7 5 4 3 2 1 7 6 30 

9 
4 3 2 1 7 6 5 3 2 1 7 6 5 4 30 :ÜÏÊ]⁄ÑÌà
1 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 1 31 1 

10 
6 5 4 3 2 1 7 5 4 3 2 1 7 6 30 :Ñ]efi\ÖÀd
4 3 2 1 7 6 5 3 2 1 7 6 5 4 30 2 

11 
1 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 1 30 :·\ÅfiÌeˇË�Ñ
6 5 4 3 2 1 7 5 4 3 2 1 7 6 31 1 

12 
3 2 1 7 6 5 4 2 1 7 6 5 4 3 29/30 :ˇÓ⁄ÌåÏ�Ñ
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5 

 K L M 

ÌπÌå K R KO LL LS  Q KN LK LR  P KM LJ LQ 

ÌπÌç“ÌË L S KP LM MJ K R KO LL LS  Q KN LK LR 

ÌπÌåÊÊÄ M KJ KQ LN MK L S KP LM MJ K R KO LL LS 

ÌπÌçˇÈà N KK KR LO  M KJ KQ LN MK L S KP LM MJ 
ÌπÌåÑ\Áî O KL KS LP  N KK KR LO  M KJ KQ LN MK 
ÌπÌçqflˇÈl P KM LJ LQ  O KL KS LP  N KK KR LO  

ÓflËÌ‚ Q KN LK LR  P KM LJ LQ  O KL KS LP  

 N O P 

ÌπÌå  O KL KS LP  N KK KR LO MK M KJ KQ LN 

ÌπÌç“ÌË  P KM LJ LQ  O KL KS LP  N KK KR LO 

ÌπÌåÊÊÄ  Q KN LK LR  P KM LJ LQ  O KL KS LP 

ÌπÌçˇÈà K R KO LL LS  Q KN LK LR  P KM LJ LQ 

ÌπÌåÑ\Áî L S KP LM MJ K R KO LL LS  Q KN LK LR 

ÌπÌçqflˇÈl M KJ KQ LN MK L S KP LM MJ K R KO LL LS 

ÓflËÌ‚ N KK KR LO  M KJKQ LN MK L S KPLM MJ 
 Q 

    ÌπÌå MJ L S KP LM 

ÌπÌç“ÌË MK M KJ KQ LN 
ÌπÌåÊÊÄ  N KK KR LO 

ÌπÌçˇÈà  O KL KS LP 

ÌπÌåÑ\Áî  P KM LJ LQ 

rflˇÈlÌπÌå   Q KN LK LR 

ÓflËÌ‚ K R KO LL LS 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::Ìiç|–:–:
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خشتەی ژمارە )4(

6 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ìiç|–:4:G:

 1:ÜıÑÊÌfi2:·]�÷Áö3:·\ÄÑÏÜˆp
:ÌπÌå
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:ÌπÌå
:ÌπÌç“ÌË
:ÌπÌåÊÊÄ
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بۆ ڕێكخستنی ساڵنامەی زایینیی ساڵی 2012
1 – لە رێی خش���تەی س���اڵەكانەوە ) ژمارە – 
1( دەردەك���ەوێ كە س���اڵی )2012( دەكەوێتە 

ستوونی پیتی )I(یەوە .
2 – لە خشتەی دووەمدا ژمارەكانی مانگەكانی 

ژێر پیتی )I( بەم جۆرە دەردەكەوێ:

3 – لە رێی خش���تەی سێیەمەوە هەر مانگەی 
بە پێی ژمارەكەی دەخرێتە ش���وێنی خۆی لە 

خشتە بەتاڵەكەدا. 
1 - كانوونی دووەم: ژمارەكەی ) 2( �ە. ژمارە 
)2( ی خش���تە)3( دەخرێتە ش���وێنی كانوونی 

دووەم. )31( رۆژە.
2 - ش���وبات : ژمارەك���ەی ) 5( �ە. ژمارە )5( 
ی خشتەی رۆژەكان دەخرێتە شوێنی شوبات 
. س���اڵی )2012( كەبیس���ەیە شوباتەكەی )29( 

رۆژە.)30 و 31( الدەبرێ.
3- ئادار: ژمارەكەی )6(ە. ژمارە )6(ی خشتەی 

رۆژەكان دەخرێتە شوێنی ئادار)31( رۆژە.
4 - نیس���ان : ژمارەك���ەی ) 2( ����ە. ژمارە )2( 
ی خشتەی رۆژەكان دەخرێتە شوێنی نیسان 

)30( رۆژە )31( الدەبرێ.
5 - مای���س: ژمارەك���ەی ) 4( ����ە. ژم���ارە )4( 
ی خش���تەی رۆژەكان دەخرێتە شوێنی مایس 

)30( رۆژە.
6 - حوزەی���ران: ژمارەك���ەی ) 7( ����ە. ژمارە 
)7( ی خش���تەی رۆژەكان دەخرێت���ە ش���وێنی 

حوزەیران )30( رۆژە،)31( الدەبرێ.
7 - تەمم���ووز: ژمارەك���ەی ) 2( �ە. ژمارە )2( 
ی خشتەی رۆژەكان دەخرێتە شوێنی تەمموز 

)31( رۆژە.
8 - ئ���اب : ژمارەك���ەی ) 5( ����ە. ژمارە )5( ی 
خشتەی رۆژەكان دەخرێتە شوێنی ئاب )31( 

رۆژە.
9 - ئەیل���وول : ژمارەك���ەی ) 1( ����ە. ژم���ارە 
)1( ی خش���تەی رۆژەكان دەخرێت���ە ش���وێنی 

ئەیلوول)30( رۆژە . )31( الدەبرێ.
10 – تش���رینی یەك���ەم: ژمارەك���ەی ) 3( ����ە. 
ژم���ارە )3( ی خش���تەی رۆژەكان دەخرێت���ە 

شوێنی تشرینی یەكەم. )31( رۆژە.
11 – تش���رینی دووەم : ژمارەك���ەی ) 6( ����ە. 
ژم���ارە )6( ی خش���تەی رۆژەكان دەخرێت���ە 
 )31( رۆژە.   )30( دووەم  تش���رینی  ش���وێنی 

الدەبرێ.
12 – كانوون���ی یەك���ەم : ژمارەك���ەی ) 1( �ە. 
ژم���ارە )1( ی خش���تەی رۆژەكان دەخرێت���ە 

شوێنی كانوونی یەكەم )31( ڕۆژە.
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3 2 1 7 6 5 4 2 1 7 6 5 4 3 31 :g]Ò
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1 7 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2 1 31 :ÓflËÖçh1:
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:ÌπÌçqflˇÈl4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 
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لەئەنجامدا ساڵنامەی ساڵی )2012( دەسكەوت:
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2( كە دەكاتە ساڵی )2712ك( بە هەمان شێوە:
1 – لە رێی خشتەی ساڵەكانەوە دەردەكەوێ 
كە ساڵی )2012( دەكەوێتە ستوونی )I(یەوە.

2 – لە خشتەی دووەمدا ژمارەكانی مانگەكانی 
ژێر )I( بەم جۆرە دەردەكەوێ:

3 – لە رێی خش���تەی سێیەمەوە هەر مانگەی 
بە پێی ژمارەكەی دەخرێتە ش���وێنی خۆی لە 

خشتە )4( بەتاڵەكەدا. 
1 - ن���ەورۆز: ژمارەكەی ) 5( ����ە. ژمارە )5( 
ی خش���تە)3( دەخرێتە ش���وێنی نەورۆز )31( 

رۆژە.
2 - گ���واڵن : ژمارەك���ەی ) 1( ����ە. ژمارە )1( 
ی خشتەی رۆژەكان دەخرێتە شوێنی گواڵن 

)31( رۆژە 
3 - ج���ۆزەردان : ژمارەك���ەی ) 4( �ە. ژمارە 
)4( ی خش���تەی رۆژەكان دەخرێت���ە ش���وێنی 

جۆزەردان )31( رۆژە. 
4 - پووشپەڕ : ژمارەكەی )7( �ە. ژمارە )7( ی 
خشتەی رۆژەكان دەخرێتە شوێنی پووشپەڕ، 

)31( رۆژە.
5 - خەرمان���ان: ژمارەك���ەی )3( ����ە. ژم���ارە 
)3( ی خش���تەی رۆژەكان دەخرێت���ە ش���وێنی 

خەرمانان: )31( رۆژە.

6 - گەالوێ���ژ: ژمارەكەی )6( �ە. ژمارە )6( ی 
خشتەی رۆژەكان دەخرێتە شوێنی گەالوێژ . 

)31( رۆژە.
7 - ڕەزبەر: ژمارەكەی ) 2( �ە. ژمارە )2( ی 
خش���تەی رۆژەكان دەخرێتە شوێنی ڕەزبەر: 

)30( رۆژە.
8 - گەاڵڕێزان : ژمارەكەی ) 4( �ە. ژمارە )4( 
ی خش���تەی رۆژەكان دەخرێتە ش���وێنی ئاب 

)30( رۆژە.
9 - س���ەرماوەز : ژمارەك���ەی ) 6( �ە. ژمارە 
)6( ی خش���تەی رۆژەكان دەخرێت���ە ش���وێنی 

سەرماوەز )30( ڕۆژە( .
10 – بەفرانب���ار: ژمارەك���ەی ) 1( ����ە. ژمارە 
)1( ی خش���تەی رۆژەكان دەخرێت���ە ش���وێنی 

بەفرانبار، )30( رۆژە.
11 – ڕێبەن���دان: ژمارەك���ەی ) 3( ����ە، ژمارە 
)3( ی خش���تەی رۆژەكان دەخرێت���ە ش���وێنی 

ڕێبەندان )30( ڕۆژە.
12 – ڕەشەمێ: ژمارەكەی )5( �ە. ژمارە )5( ی 
خشتەی رۆژەكان دەخرێتە شوێنی ڕەشەمێ 
)29( ڕۆژە )چونك���ە س���اڵی كوردیی بەرامبەر 
2012 كەبیس���ە نییە(. لە ئەنجامدا س���اڵنامەی 

ساڵی )2712( ی كوردی دەسكەوت

10 
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خشتەی ژمارە )8( ساڵنامەی ساڵی )2712( ی كوردی دەسكەوت

12 
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خشتەی ژمارە )9( رۆژ و مانگی كوردی و زایینی بەرامبەر یەك
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رۆژنامەی »كوردستان« لە ساڵنامەی كوردستاندا...

لە ڕێی ئەم ساڵنامەیەوە ناوی )ڕۆژ( ەكەی هەر 
مێژوویێك بەدەستەوە بگریت بەرامبەرەكەی 

لە ساڵنامەی كوردیدا دەزانرێ. بۆ نموونە :
1( لە ) 21 /7 /1969( : یەكەم مرۆڤ پێی نایە 

سەر مانگ ..دەكەوێتە چ ڕۆژێكەوە.؟
أ- بەپێ���ی خش���تە )1( س���اڵی 1969 دەكەوێتە 

.)E(ستوونی
ب – ب���ە پێ���ی خش���تە )2( ژم���ارەی مانگ���ی 

)تەممووز( . )4( �ە.
پ – بەپێ���ی خش���تە )3( ل���ە خان���ەی )4( دا 

بەرامبەر )21(ی مانگ )دووشەممە ( یە.
ت � بەپێی خشتە ژ )9 الپەڕە10( 21 ی مانگی 

تەمموز دەكاتە 30 ی پووشپەڕ
2( � ل���ە ) 11 / 8 / 1999 (: دوا ڕۆژگیران���ی 
ك���ە  رووی���دا  ڕاب���ردوو  س���ەدەی  ت���ەواوی 

كوردستانیشی گرتەوە.
أ - ب���ە پێی خش���تە ژم���ارە )1( س���اڵی 1999 

دەكەوێتە ستوونی )  G (یە
ب–بەپێی خشتە  )2( ژمارەی مانگی )اب(.)2(�ە.

پ – بەپێی خشتە ژمارە )3( لە خانەی )2( دا 

بەرامبەر )11(ی مانگ )چوارشەممە ( یە.
ت � بەپێی خشتە ژ )9( 11 ی مانگی اب دەكاتە 

20 ی خەرمانان .
3( -  ) 2 – 4 – 1898( رۆژی دەرچوون���ی 

یەكەم رۆژنامەی كوردی )كوردستان(
أ - ب���ە پێی خش���تە ژم���ارە )1( س���اڵی 1898 

)  A  ( دەكەوێتە ستوونی
ب – ب���ە پێ���ی خش���تە )2( ژم���ارەی مانگ���ی 

)نیسان(. )7( �ە.
پ– بەپێی خش���تە )3( بەرامبەر )22(ی مانگ 

)هەینی(یە.
    لەساڵی 2002دا كتێبی ساڵنامەی كوردستان 
لەدەزگای ئاراس���دا دەرچوو. تێدا یاس���اكانی 
كردنی مێ���ژووی كوردی بەزایین���ی و زایینی 

بەكوردی دەست نیشان كرا. 
هەروەه���ا پێڕەوێك���ە بەهۆی���ەوە س���اڵنامەی 
هەرس���اڵێكی كوردی و زایینی )1750–2100( 
ڕوو.  دەخات���ە  ڕۆژەك���ەی  دەس���تدەكەوێ 
ژمارەیێك ل���ەڕووداوە مێژووییەكانم خس���تە 

سەر ساڵنامەی كوردی كە ئەمانە بوون:

15 

:
:

:
:
:
:
:

ÓflÈË\Ü:Ìd:ÊÊÉ̌È⁄ ÑÌe⁄\ÑÌd:ÓËÑÁ“ ÔÌ“ÏÇı�Ñ Ì“ÏÊ\ÄÊÊ�Ñ 

LL:::IN:IKRSR L::·]�÷ÁöLOSR ÓflËÌ‚ ·]iàÄÑÁ“:ÔÌ⁄]fiÇı�Ñ:ÔÏÑ]⁄Ç:›Ì“ÌË:ÓfiÊÁîÑÏÄ 

KR::IP::IKSKS LR::·\ÄÑÏÜˆpLPKS ÌπÌåÑ\Áî Ìp·]ËÜ]d:ÔÅfiÌdÑÏÄ:Ó�fi 

KJ::IKJ::IKSLL KR::ÑÌdÜÏ�ÑLPLL ÌπÌçˇÈà ÄÊÁ∂Ì⁄:~ˇÈå:ÓhÌ⁄ÊÁ”t:›Ì“ÌË:ÓfiÅfi\ÑÜÌ⁄\Ä 

Q::IM::IKSLO KP::ˇÓ⁄ÌåÏ�ÑLPLN ÌπÌå ]È“ÑÁh:Ì÷:ÄÑÁ“:Óå�Ñˆå:Ófi]à2��÷Ì‚ 

LQ::IP::IKSLO P::�ÑÌmåÊÁlLPLO ÌπÌå ·\2l:ÔÅÈ¬Ìà:~ˇÈå:Ófi\ÄÏÑ\ÅˇÈàÌ÷ 

LN::IL::IKSLP O::ˇÓ⁄ÌåÏ�ÑLPMO ÌπÌåÑ\Áî :ÔÌ�÷Ì⁄ˆ“:ÓfiÅfi\ÑÜÌ⁄\ÄCÓiâfi\Ü:BÓfi]€ˇÈ◊à:Ì÷ 

LK::IN::IKSLP K::·]�÷ÁöLPLP ÌπÌåÑ\Áî ÏÊÌË\Ö“:Ófi]€ˇÈ◊à:Ì÷:·]ï“:ÔÌfi]ù]hÁŒ:›Ì“ÌË 

P::IS::IKSMJ KO::É̌ËÊ˜ÌöLPMJ ÌπÌå Ófi]€ˇÈ◊à:Ì÷:\ÑÌà:Ó“ÏÄÑÌd:ÓflË�ÑÌl\�Ñ 

LL::IK::IKSNP L::·\ÅfiÌeˇË�ÑLPNO ãÌπÌçˇË :ÔÑ]⁄ˆ“:ÓfiÅfi\ÑÜÌ⁄\Ä·]iàÄÑÁ“ 

KP::IR::IKSNP LO::·]fi]⁄ÑÌ|LPNP ÓflËÌ‚ ·]iàÄÑÁ“:ÓÈh\Ö“Á¥Ä:ÓhÑ]l:ÓfiÅfi\ÑÜÌ⁄\Ä 

KO:IKL::IKSNP LN::ÜÏÊ]⁄ÑÌàLPNP ÌπÌç“ÌË Ä]d]‚Ì⁄:ÔÑ]⁄ˆ“:Ófi]|ÊÊ�Ñ 

KS::IP::IKSNQ LS::·\ÄÑÏÜˆpLPNQ ÌπÌçqflˇÈl ·]“ÏÑÌâ ÌÒ:Ñ\Áî:Ófi\ÄÏÑ\ÅˇÈàÌ÷ 

KR::IL::IKSOM LS::·\ÅfiÌeˇË�ÑLPOK ÌπÌåÊÊÄ ·]iàÄÑÁ“:Ófi]Èd]hÁŒ:ÓÈhÌÈ“ÌË:ÓfiÅfi\ÑÜÌ⁄\Ä 

S::IKJ::IKSOP KQ::ÑÌdÜÏ�ÑLPOP ÌπÌçˇÈà ÄÊÁ∂Ì⁄:~ˇÈå:ÓË\ÊÄ:Óîˆ“ 

KN::IQ::IKSOR LM::ÑÌmåÊÁlLPOR ÌπÌåÊÊÄ :Óå�ÑˆåKNÁπÌh:ÔÊÜ 

KK:IS::IKSPK LJ::É̌ËÊ˜ÌöLPPK ÌπÌåÊÊÄ �Ñˆå:Ófi]à2��÷Ì‚ŸÊÁ◊ËÌÒ:Óå 

KR:IKK::IKSPL LQ::·\á̌Ë�Ñ]�÷ÌöLPPL ÌπÌç“ÌË ·\Ñˆö:ÓË\ÊÄ:Óîˆ“ 

KK::IM::IKSQJ LJ::ˇÓ⁄ÌåÏ�ÑLPPS ÌπÌåÑ\Áî ÎÌd:ÓfiÊÁîÑÏÄ\:ÔÌ⁄]flfiKK]Ò:ÔÄÑ\ 

LL::IP::IKSQJ K::�ÑÌmåÊÁlLPQJ ÌπÌåÊÊÄ \1àÌd:ÄÑÁ“:Ófi]eËÄÌÒ:ÔÏÖ�fiˆ“:›Ì“ÌË 

LJ::IR::IKSQJ LS::·]fi]⁄ÑÌ|LPQJ ˇÍlÌπÌçß Ä\Å∆Ìd:Ì÷:ÄÑÁ“:ÓËÑ]Èfi\Ü:Ô�Ñˆ“:ÓfiÅfi\ÑÜÌ⁄\Ä 

K::IM::IKSQS KJ::ˇÓ⁄ÌåÏ�ÑLPQR ÌπÌçqflˇÈl Ö⁄Ìfi:ÓÈfi\ÜÑ]d:ÓË\ÊÄ:Óîˆ“ 

MK:::IM::IKSSK KK::ÜıÑÊÌfiLPSK ÌπÌç“ÌË ·ÜÌ⁄:ÔÊÏ�Ñˆ“ 

KS::IO::IKSSL LO:·]�÷ÁöLPSL ÌπÌçˇÈà ·]iàÄÑÁ“:Ófi]⁄Ì÷ÑÌl:›Ì“ÌË:ÓfiÄÑ\Ée�÷Ì‚ 

N::IQ::IKSSL KM::�ÑÌmåÊÁlLPSL ÌπÌå ·]iàÄÑÁ“:ÓhÌ⁄ÊÁ”t:ÓhÏÑ\ÜÏÊ:›Ì“ÌË:Ófi]flˇÈ„”ˇÈl 

بەیاننامەی



19ژمارە 26 بەهاری 2012

رۆژنامەی »كوردستان« لە ساڵنامەی كوردستاندا...

ئەوەی سەرنجی ڕاكێشام ئەوە بوو 
ك���ە 22 – 4 – 1898 بووە ڕێكەوتی 
) 2 گ���واڵن 2598( و كەوتە ڕۆژی) 
هەین���ی ( ی���ەوە، كەچ���ی دووج���ار 
لەس���ەر الپەڕە یەك���ی ڕۆژنامەكەدا 
ئام���اژە ب���ەوە كراوە ك���ە لە ڕۆژی 

پێنجشەممەدا دەرچووە.
سەرەتا وای بۆ چووم كە هەڵەیێك 
ل���ە كارەك���ەی من���دا هەی���ە.دوای 
پێداچوونەوە بۆم ساغ بووەوە كە 
لە گۆڕین���ی مێژووەكە بۆ زایینی 
بە ی���ەك ڕۆژ هەڵەی تێكەوتووە. 

ئەمەم لە ساڵی 2002 دا
 ب���ۆد. كەم���ال فوئ���اد و كەم���ال 
مەزه���ەر و د. عزالدین مس���تەفا 
رەس���وول و بەهەشتی د. مارف 
خەزن���ەدار و حەمی���د ئەبوبەكر 

بەدرخانم گێڕایەوە.
بۆ ئەمە سەیری ئەم سەرچاوانە 

بكەن:
ئەمی���ن  عوم���ەر  وری���ا   -  1
)2002( ساڵنامەی كوردستان 
هەولێ���ر  ئ���اراس  دەزگای   –
.لە ل 19دا س���اڵنامەی ساڵی 
1898 خراوەت���ە روو. تێی���دا 

4/22 هەینییە.
2 - وریا عومەر ئەمین )2009( ساڵنامەی ئەكادیمییای كوردی 

ل 55، 1898/4/22 بە هەینی دانراوە ئاماژەی پێ كراوە.
3 - وری���ا عوم���ەر ئەمی���ن )2004( تأری���خ و تحدی���د العالقات 
البنیوی���ە بی���ن التقویمی���ن المیالدی و الهجری و تأس���یس نڤام 
للتقویم الكردی. نامەی دكتۆرایە. د.كەمال مەزهەر س���ەرۆكی 
لیژن���ەی گفتوگۆكردنەك���ەی ب���وو. لە س���اڵی 2009دا دەزگای 
س���پرێز ب���اڵوی ك���ردەوە. س���ەیری ل 83 بك���ە 1315/1/1 ی 
هیجری دەكەوێتە 1897/6/1 . 8ی ش���عبان دەبێتە 1898/1/1، 
)30ی زی القعدەی 1315 پێنجشەممە ( كە ڕۆژی دەرچوونی 
ڕۆژنام���ەی كوردس���تانە دەبێت���ە )21 – 4 – 1898(. ئەم���ەش 
س���اڵنامەی هیجری���ی 1315 یە و زایینی���ی بەرامبەری ) 1897 

:)1898 –



ژمارە 26 بەهاری 2012 20

رۆژنامەی »كوردستان« لە ساڵنامەی كوردستاندا...

18 

 

 

   

   

  55 1212 ١٩١٩ 2626  33 1010 1717 2424 2830 312 79 1416  

  66 1313 2020 2727  44 1111 ١٨١٨ 2525  13 810 1517 2224 

  77 1414 2121 2828  55 1212 ١٩١٩ 2626  24 911 1618 2325 

 11 88 1515 2222 2929  66 1313 2020 2727  35 1012 1719 2426 

 22 99 1616 2323 3030  77 1414 2121 2828  46 1113 1820 2527 

 33 1010 1717 2424  11 88 1515 2222 2929  57 1214 1921 2628 

 44 1111 ١٨١٨ 2525  22 99 1616 2323  301 68 1315 2022 2729 

 

   

   

  47 1114 1821 2528  26 913 1620 2327  304  1318  

 291 58 1215 1922 2629  37 1014 1721 2428  315  1419  

 302 69 1316 2023  271 48 1115 1822 2529    1520  

 313 710 1417 2124  282 59 1216 1923 2630      

 14 811 1518 2225  293 610 1317 2024  271     

 25 912 1619 2326  304 711 1418 2125  282     

 36 1013 1720 2427  15 812 1519 2226  293  1217   

 

   

   

     1824 251 18 815 1522 2229  297 514 1221 1928 

    1218 1925 262 29 916 1623  231 308 615 1322 2029 

    1319  273 310 1017 1724  242 319 716 1423 2130 

  306  1420 2127 284 411 1118 1825  253 110 817 1524  

  17  1521 2228 295 512 1219 1926  264 211 918 1625  

  28  1622 2329 306 613 1320 2027  275 312 1019 1726  

  39  1723 2430 317 714 1421 2128  286 413 1120 1827  

 

   

   

  265 512 1219 1926  264 211 918 1625 2130 232 309 716 1423 

  276 613 1320 2027  275 312 1019 1726  243 110 817 1524 

  287 714 1421 2128  286 413 1120 1827  254 211 918 1625 

  18 815 1522 2229  297 514 1221 1928  265 312 1019 1726 

  29 916 1623  231 308 615 1322 2029  276 413 1120 1827 

  310 1017 1724  242 319 716 1423 2130  287 514 1221 1928 

  411 1118 1825  253 110 817 1524  221 298 615 1322 2029 

ئەمانە هەموو بۆچوونەكەی مامۆستا )فەرهاد 
دەرچوون���ی  رۆژی  ب���ارەی  ل���ە  ش���اكەلی( 
ڕۆژنامەی كوردس���تان بە ڕاست دەسەلمێنن. 
كە ب���ە ناوونیش���انی )ڕۆژنامەگەریی كوردی 

– راس���تكردنەوەی هەڵەیێكی چل ساڵە( لە ژ 
11ی گۆڤ���اری رۆژنامەنووس ل 24 – 34 دا 

باڵوكراوەتەوە.

ساڵنامەی هیجری 1315 )1897-1898 ز (
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سەرچاوەكان
1. حەمید ئەبوبەكر بەدرخان،)2004( مانگنامەی بەدرخان، ژ: 44، رۆژی 2004/5/22.

2. فەرهاد ش���اكەلی ) 2007( ڕۆژنامەگەریی كوردی – راستكردنەوەی هەڵەیێكی چل ساڵە. گ. ڕۆژنامەنووس . 
ژ11 ل 24 – 34.

3. كەمال فوئاد ) 1972( كوردستان یەكەمین ڕۆژنامەی كوردی 1898 – 1902 .چاپی یەكەم . بەغداد.
4. معروف خزندار ) 1968 ( یوم الصحافة الكردیة – الذكری السبعون لصدور العدد االول من الجریدة الكردیة 

)كردستان( في القاهرة. جریدة التآخي. ع 365 فی 1968/4/19.
5. وریا عومەر ئەمین )2002( ساڵنامەی كوردستان – دەزگای ئاراس هەولێر .

6. وریا عومەر ئەمین )2009( ساڵنامەی ئەكادیمییای كوردری - ئەكادیمیای كوردی. هەولێر 
7. وریا عمر أمین )2004( تأریخ و تحدید العالقات البنیویة بین التقویمین المیالدي و الهجري و تأس���یس نظام 

للتقویم الكردي. رسالة دكتوراه – بغداد.
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نۆب���ەرە،  )كوردس���تان(ی  رۆژنام���ەی 
بەری رەنجی ش���ەونخوونی و ماندووبوونی 
ب���رای  جووت���ە  رۆژنامەنووس���یانەی 
رۆژنامەنووس )میقداد مەدحەت و ئەورەحمان 
بەدرخانە(، كە س���ەروەرییەكی هەتا هەتاییان 

لە مێژووی نەتەوەكەیان تۆمار كردووە.
لە پ���اڵ ئەمانەش، ناوێك���ی دیكە هەیە، كە 
ب���ە پێ���ی هەڵومەرجی خ���ۆی دەوری هەبووە 
ل���ە دەرچوون���ی )كوردس���تان(دا، ئەو كەس���ە 
كە رۆژنامەنووس���ی س���ێیەمی )كوردستان(ە 
و ناوی )ف���ەوزی بەگ(ە و خ���وارزای میقداد 
و ئەورەحمان���ە. ف���ەوزی ب���ەگ نووس���ەری 
بەش���ی توركی رۆژنام���ەی )كوردس���تان( بە 
پیش���ە ئەفس���ەر بووە لە س���وپای عوسمانی، 
ئەمەش لەو )راگەیاندن – تبلیغ(ی رۆژنامەی 
كوردس���تانەوە دەردەكەوێت ك���ە تێیدا دەڵێت: 
»كلك مرو واژ منرە نفسین كو نزانن كرمانجی 
بخونن لوما قسمك تركی جریدا من دخوازین. 
س���ر طلب وان بإذن الل���ە ازی پاش نهو ینمی 
جری���دا خوە ب���ە انظمام غیرەتا خ���وارزای یی 
خ���وە ف���وزی بكی تركی طبع بك���م. خوارزایی 

م���ن فوزی بك س���ر اردوی���ی ضبابط بی لكن 
پریش���انیا ناف عس���كر ظلم وا س���تبدادا فریق 
و مش���یرا و بینا نفرات���ا او متألم دكر حتی كو 
هو كاری صب���ر بكە او ژی رابی هات دیاری 

غربت حریت و ترقیا ملتیرە بخبتە«.
»زۆر خەڵ���ك بۆ منی���ان نووس���یوە كەوا 
نازان���ن ك���وردی بخوێنم���ەوە، بۆیە بەش���ێكی 
توركیان لە رۆژنامەكەی من دەوێت. لەس���ەر 
داوای ئ���ەوان ب���ە ئیزنی خودا م���ن لەمەودوا 
نیوەی رۆژنامەك���ەی خۆم بەهاتنی جوامێری 
خوارزای خۆم ف���ەوزی بەگ بە توركی چاپ 
دەكەم. فەوزی بەگی خوارزای من لە سەربازگە 
ئەفس���ەر بوو، بەاڵم پەرێشانی لەناوسوپادا و 
زوڵم و س���تەمی فەریق و مشیرەكان لەنێوان 
س���ەربازەكاندا دڵ���ی ئەوی برین���دار كردبوو، 
تاپێی كرابوو س���ەبری گرتبوو، بەاڵم ئەویش 
هات���ە ئاوارەی���ی ب���ۆ ئ���ەوەی ب���ۆ ئ���ازادی و 

سەرفرازی نەتەوە خەبات بكات«.  )بڕوانە
دەرچووە.

لەبی���رەوەری تێبەربوون���ی س���ەد و پازدە 
ساڵەی دەرچوونی رۆژنامەی )كوردستان(ی 

با چیدی فەوزی بەگ
لەبیر نەكرێت

د.ئازاد عوبێد ساڵح
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نۆبەرەدا یادێك لەو سەربازە نەناسراوە بكەین، 
كە ئەویش یەكێكە لە دەس���تەی نووس���ەرانی 
س���ەرەكی رۆژنامەی )كوردس���تان(، بەزمانی 

توركی خزمەتی دۆزی كوردی كردووە.
ف���ەوزی ب���ەگ ئەفس���ەر بووە و دەس���تی 
پ���اڵ  چۆت���ە  و  هەڵگرت���ووە  لەكارەك���ەی 
ئەوەرەحمانی خاڵی بۆ ئەوەی لەسەر داخوازی 
خوێنەرانی رۆژنامەی )كوردس���تان( بەزمانی 
توركی���ش باس ل���ە دۆزی گەلی كوردس���تان 
بكرێ���ت، بەتایبەتی كە ئ���ەو رۆژگارە كوردی 
نووسین و خوێندنەوە دژوار بووەو بەزۆری 
زمانەكانی توركی و عەرەبی و فارس���ی پێیان 

دەنووسرا.
وێڕای ئەوەی كە فەوزی بەگ لەنێوكاری 
خ���ۆی س���ەبازیدا، زۆر دڵگران ب���ووە، چونكە 
پەرێشانی لە نێو سەربازاندا و زولم و جەوری 
پل���ە بەرزەكانی س���وپا لە )فەریق و موش���یر(
ەكان و جی���اوازی نێوان س���وپاییەكان ئەوی 
دڵ بریندار كردووە، هەرچەندە تا توانیویەتی 
س���ەبری گرت���ووە دواتر پەنای ب���ۆ ئاوارەیی 
بردووە بۆ ئەوەی بۆ ئازادی و میللەتی خۆی 

خەبات بكات.
ئیدی ئ���ەو بەش���ە توركیی���ەی ژمارەكانی 
داهاتووی كوردس���تان بە هەوڵ و كۆشش���ی 
رۆژنامەنووس���ی سێیەمی كوردستان بووە و 
لەب���ەر ئەوەی پتر ناوی هەردوو س���ەروەری 
و  مەدح���ەت  )میق���داد  رۆژنامەنووس���ان 
ئەورەحمان(، پتر ناویان دێت، هەق وایە لە پاڵ 

ئەوانیش ناوی )فەوزی(یش لەبیر نەكرێت.
ئەگەرچ���ی زۆر گ���ەڕام ب���ە دوای ن���اوی 
)ف���ەوزی( ل���ە نێ���و بنەماڵ���ەی بەدرخانییەكان 
بەتایبەت���ی ئ���ەو درەختان���ەی كە نووس���ەری 
بەتوانا و شارەزا )مالمیسانژ( ئامادەكردووە. 
)بڕوانە: مالمیس���انژ، بدرخانیو جزیرە بوتان، 
ترجمە: شكور مصطفی، مطبعة الثقافة، أربیل، 
1998(. تەنان���ەت داوام لە حەمی���د بەدرخانی 
بەرپرس���ی دەزگای چ���اپ و باڵوكردن���ەوەی 
بەدرخانیش كرد بۆ ئەوەی سەروسۆراخێكی 
الی س���ینەم خان بكات، بە تەلەفۆن پەیوەندی 

پێوەكرد، بەاڵم ئەویش هیچ زانیاری نەبوو.
س���ەرباری ئەمان���ە، وا باش���ە لێ���رەدا ئەو 
هەندە زانیارییەی كە لەبارەیەوە نووس���راوە 
و ئەوان���ەی ئاماژەی���ان بەناوەك���ە ك���ردووە، 
ب���اس بكەین بەتایبەت���ی كە هەن���دێ هەڵەیان 

تێكەوتووە، راست بكەینەوە.
د. فەره���اد پیرب���اڵ، لەو وت���ارەی بەناوی 
یەك���ەم  دەوری  كوردس���تان(  )رۆژنام���ەی 
1898-1912، ئ���ەو پردەی ك���ە ئێمە لە چاخە 
تاریكەكان���ەوە گەیان���دە ئەم���ڕۆ( نووس���یووە 
ئام���اژەی بەن���اوی )فەوزی( ك���ردووە لە ژێر 
ن���اوی )چەند تێبینی یەكی گش���تی(، بەداخەوە 
ل���ەو دەقە بە ت���ەواوی ئاماژەی پێ نەكراوە و 
هەڵە و كەموكورتی تێدایە )بڕوانە: كوردستان 
یەكەمی���ن رۆژنامەی ك���وردی 1898 -1902، 
كۆكردنەوە و پێش���ەكی: دكتور كەمال فوئاد، 
 .)2000 س���لێمانی  دان���از،  چاپخان���ەی  چ)1( 
تەنانەت هەمان وتار كە بە كتێبیش چاپكراوە 
ن���اوی )فەوزی( بە)عەریف فەوزی( هاتووە و 
دەڵێ���ت )ئەندامی ئیتیح���ادی و تەرەقی بووە( 
بەداخەوە لە لیس���تی پەراوێزكانیش���دا ژمارە 

)55( نییە.
هەروەه���ا ئاماژە بە ژم���ارە )8( دەكات لە 
)كوردس���تان یەكەمی���ن رۆژنام���ەی ك���وردی 
1898 – 1902(، بڕوان���ە )ل20(، كەچ���ی ل���ە 
كتێبەك���ەدا ئام���اژە ب���ە ژم���ارە )16( دەكات: 
)بڕوان���ە د. فەره���اد پیرباڵ چەند باس���ێك لە 
بارەی مێژووی رۆژنامەنووسیی كوردییەوە، 
دەزگای چاپ و پەخش���ی سەردەم، سلێمانی، 
2007، ل39(، وێڕای ئەوانەش دەڵێت »هاتووە 
بۆ قاهیرە )17(«، كە دیارە ئەو ژمارەیەی كە 
لە راگەیاندن )تبلیغ(ەكەی تێدا باڵوكراوەتەوە 
ژمارە)18(یە هەروەك پیش���تر ئاماژەی پێكرا، 
دیارە مەبەستی ئێمە تەنیا و تەنیا بۆ خزمەتی 
رۆش���نبیری كوردییە، ئەگینا د.فەرهاد پیرباڵ، 
یەكێك���ە لەو نووس���ەرانەی لە نووس���ینەوەی 
مێ���ژووی رۆژنام���ەی كوردی ج���ێ پەنجەی 

دیارە.
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سوپاسنامەی قۆنسوڵخانەی گشتی فەڕەنسا لە هەولێر، بۆ ئەنجوومەنی سەندیكای 
رۆژنامەنووسانی كوردستان، لەبارمبەر سازكردنی یادی چلەی ماتەمینی )دانیال میتران(



دیاریی
ژمارە
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دیاریی ژمارە )1(...

كاتێ���ك ب���ە ڕێكەوت ل���ە س���اڵی 2005 كاتێك 
خەریك���ی گ���ەڕان و س���وڕان ب���ووم بەن���او 
 MİLLİ( كەتالۆگی كتێبخان���ەی میللیی تورك
KÜTÜPHANE ( ناونیشانی ڕۆژنامەیەك 
زۆر س���ەرنجی ڕاكێش���ام. ڕۆژنامەی )ئومێد( 
ل���ە میس���ر ل���ە الی���ەن پاش���ازادە بەدرخ���ان 
محەم���ەد صال���ح، كە هەر پان���زە ڕۆژ جارێك 
باڵوكراوەتەوە. هەر زوو كۆدی ڕۆژنامەكەم 
یادداشت كرد و لە ڕێگەی كتێبخانەی سۆربۆن 
لە پاریس داوای كۆپیەكی ئەم ڕۆژنامەیەمان 
ك���رد ل���ە ئەنقەرە. من هێندە ب���ە هیوا نەبووم، 
ك���ە لە ئەنق���ەرەوە ڕۆژنام���ە و گۆڤاری كۆنم 
بەدەس���تبگات. بەاڵم خوا هەڵناگ���رێ هێندەی 
نەبرد ت���ەواوی ڕۆژنامەكە كە تەنها بریتیبوو 
)CD( ی ڕۆژنامەكە لەس���ەر )ل���ە ژم���ارە )2

ی���ەك ب���ە پۆس���تەدا ب���ۆ ن���اردم ب���ۆ پاریس. 
بەداخ���ەوە وادی���ارە تەنها ئ���ەوەی ماوەتەوە 
ل���ەم ئەرش���یڤخانەیە تەنها ئ���ەو ژمارەیە )2( 
یە كە، بەشێكیش���ی قرت���اوە، هەرچۆنێك بێت 
ڕەنگ���ە ژمارە یەكی یان ژم���ارە )3( ی ئەگەر 
هەبێت لە كتێبخانەكانی میس���ر دەس���تبكەون 
ئەگەر كەس���ێك س���ۆراغیان بكات. بەگوێرەی 
ئەو زانیاریانەی كە، لەس���ەر الپەرەی یەكەمی 
ژم���ارە )2( ی ڕۆژنامەك���ەدا هات���ووە، ڕۆژی 
شەممە 6 ی جەمادی ئەوەلی 1318 ی كۆچی 
لە میس���ر، ك���ە ڕێكەوت���ی 1 ی س���ێپتامبەری 
1900 دەكات ب���ە چ���وار الپەرە و ب���ە زمانی 
توركی عوسمانلی و عەرەبی باڵوكراوەتەوە. 
بەو پێیەی نووسراوە ڕۆژنامەیەكە پانزەڕۆژ 
جارێك باڵودەبێتەوە، بۆیە بە گریمانەی ئێمە 

ژمارە دووی ڕۆژنامەی )ئومێد(ی 
پاشازادە محەمەد ساڵح بەدرخان

)میسر، 1ی سێپتامبەری 1900(

دیاریی ژمارە )1(:

د. نەجاتی عەبدوڵاڵ



ژمارە 26 بەهاری 2012 28

دیاریی ژمارە )1(...

دەب���ێ ژم���ارە )1( ی ڕۆژنامەكە لە ڕێكەوتی 
21 ی رەبی���ع االخ���ری 1318 ی كۆچ���ی كە، 
 1900 ئاب���ی  ی   18 بەرانب���ەر  دەكەوێت���ە 
)ش���ەممە( باڵوكرابێت���ەوە. ئ���ەم ڕۆژنامەی���ە 
هی���چ بۆنێكی كوردی لێوەنایەت جگە لەوەی 
ئ���ەوە نەبێ���ت ك���ە، خاوەنەك���ەی یەكێك لە 
تێكۆش���ەرە گەورەكانی بنەماڵەی بەدرخان 
پاش���ایە، ڕۆژنامەكە ڕەوتێكی بەرهەڵستی 
كردنی سوڵتان عەبدولحەمیدی تێدایە و بۆ 
نووسینەوەی ژیان و بیۆگرافیای محەمەد 
س���اڵح بەدرخ���ان یەكێكە لەو س���ەرچاوە 
ڕەس���ەنانەیە كە دەكرێ سوودێكی زۆری 
لێ���وە ببینین. ئەم ژم���ارە )2(ەمە تاقانەی 
ڕۆژنامەی )ئومێد( ئێس���تە لە كتێبخانەی 
 308 SC 1962 میللی ئەنقەرە بۆ كۆدی

پارێزراوە.

كورتەیەكی بیۆگرافیای
پاشازادە محەمەد ساڵح بەدرخان

)1915-1874(

محەمەد ساڵح بەدرخان و رۆڵی لە رۆژنامەگەریی كوردیدا:
محەمەد س���اڵح ك���وڕی مەحمود عزەتی كوڕی س���اڵح كوڕی 
عەب���دال خانی میری بۆتان���ە. باپیری برای می���ری بۆتان میر 
بەدرخان بووە. میر س���اڵح پێ���ش میر بەدرخان فەرمانڕەوایی 
میرنش���ینی بۆتان بووە.)1( محەمەد س���اڵح بەدرخان لە س���اڵی 
1874 ل���ە ش���اری الزقیەی واڵتی س���وریا لەدایكب���ووە. كاتێ 
تەمەنی دەبێتە هەشت ساڵ لە مزگەوت و حوجرەكان دەست 
بە خوێندن دەكات، پاش���ان دەچێت���ە قوتابخانەی چەقماقی كە 
قوتابخانەیەكی میری بووە، پاشان لە قوتابخانەی روشدییە لە 
شاری دیمەشق وەردەگیرێت،)2( بەاڵم خوێندنەكە تەواو ناكات، 
پاش���ان لە قوتابخانەی )ئەلیانس( لە ش���اری قودس دوو ساڵ 
دەخوێنێت، دیسان ئەمەش تەواو ناكات بە هۆی گەڕانەوە بۆ 

شاری دیمەشق.)3( 
محەمەد ساڵح بەدرخان رۆشنبیریێكی فراوانی هەبوو، چونكە 
سەرچاوەكانی هەمەجۆر بوون، جگە لە زمانی كوردی، زمانی 
توركی و عەرەبی و فەرەنس���ی باش دەزانی، هەروەها س���اڵح 
بەدرخ���ان وەكو ئەندامێك���ی بنەماڵەی بەدرخانی���ان مرۆڤێكی 

كورد پەروەر بووە.)4( 
ل���ە كارە گرنگەكان���ی محەم���ەد س���اڵح بەدرخ���ان ل���ە بواری 
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رۆژنامەگەریی���دا، لە س���اڵی 1900 رۆژنامەی 
)ئومێد( بە هەردوو زمانی عەرەبی و توركی 
عوس���مانلی باڵوكردەوە كە لە ئەیلولی ساڵی 
ب���وو.  الپ���ەڕە  چ���وار  باڵوب���ووەوە،   1900
پەیامەكەی نەتەوەیی و ئایینی بوو، هەروەها 
رەخنەی لە دەسەاڵتی سوڵتان عەبدولحەمید 

دەگرت.)5( 
محەمەد ساڵح بەدرخان ئەندامێكی چاالكی 
كۆمەڵەی )هێڤی( بووە، كە لە س���اڵی 1910 
ل���ە ئەس���تەنبۆڵ دام���ەزراوە، یەكێ���ك ل���ە 
زیرەكتری���ن نووس���ەرانی گۆڤاری )رۆژی 
ك���ورد( بوو، كە گۆڤاری كۆمەڵەی )هێڤی( 
بووە. لە )ژ2(دا سێ وتاری باڵوكردۆتەوە 
لە )ژ3(دا دوو وتار،)6( هەرچەندە ژمارەی 
چوارەم���ی گۆڤارەك���ە نەدۆزراوەت���ەوە، 
بەاڵم لە بیرەوەرییەكانی محەمەد س���اڵح 
بەدرخاندا، رەوشەن بەدرخانی كچی دوو 
وت���اری وەرگێڕاوە بۆ زمانی عەرەبی و 
دەڵێ���ت ئەم دوو وتارە لە )ژ4(ی رۆژی 
ك���ورد، كە ل���ە 30 ئابی 1329 ش���ەرقی 

دەرچووە، باڵوبوونەتەوە. 
هەروەها گۆڤ���اری یەكبوون باڵوكراوەیەكی دیكەی كۆمەڵەی 
هێڤ���ی ب���ووە، س���ێ ژمارەی ل���ێ دەرچ���ووە، محەمەد س���اڵح 
بەدرخان پێنج وتاری لەم س���ێ ژمارەیەدا باڵوكردۆتەوە. ئەم 
نووسەرە بەرهەمەكانی خۆی بە چەند نازناوو هێمای تایبەت 
باڵوكردۆت���ەوە وەكو، م.ص بەدرخان، م. س ئازیزی، س���اڵح 

بەدرخان، ئەبو رەوشەن، مونجی كوردی.)7(

پەراوێز:
1- د. س���ەالح هروری، پێداچوونەوەیەك ل س���ەر هندەك بەلگەنامێن 
تایبەت ب كوردان ڤە، چ1، ژوەشانێن ئێكەتیا نڤیسەرێن كورد - دهوك، 

چاپخانا هاوار، دهوك، 2006، ل26.
2- تەحسین ئیبراهیم دۆس���كی، ژ رۆژنامەنڤیسێن كوردیێن دەستپێكێ: 
محەمەد س���الح بەدرخان و گۆڤارا )رۆژی ك���ورد(ء )یەكبوون(، گۆڤاری 

سەنتەری برایەتی ژمارە )5(، 22ی نیسانی ساڵی 1998، ل185.
3- د. ص���الح هروری، پێداچوونەوەیەك ل س���ەر هن���دەك بەلگەنامێن 

تایبەت ب كوردان ڤە، ل27.
4- سەرچاوەی پێشوو، ل27.
5- سەرچاوەی پێشوو، ل28.

6- بڕوان���ە: جەمال خەزن���ەدار، رۆژی كورد، چاپخانەی )المؤسس���ة 
العراقیة(، بەغدا، 1981.

7- تەحس���ین ئیبراهیم دۆسكی، ژ رۆژنامە نڤیسێن كوردیێن دەستپێكێ: 
محەمەد سالح بەدرخان...، ل188.

پاشازادە محەمەد 
ساڵح بەدرخان
)1915-1874(
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تێبینی: ئەم الپەڕەیە لە ئەسڵەكەدا ئاوها دڕاوە.
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لە دوای )كوردس���تان(ی یەكەم رۆژنامەی 
كوردی ت���ا رۆژی ئەمڕۆ بە دەیان جار ناوی 
)كوردس���تان( ب���ۆ رۆژنام���ە و گۆڤارەكان���ی 
نەتەوەی كوردی بێ دەوڵەت بەكار هێنراون. 
واڵتی���ان  )كوردس���تان(ی  بەدرخانیی���ەكان 
ك���رد بە ن���اوی یەك���ەم رۆژنامە و ب���ە دوای 
ئەوانیش وشەكانی )كوردس���تان(، )كورد(...!! 
چ���ی ل���ە دەرەوەی واڵت و چی ل���ە ناوەوەی 
واڵت زۆرتری���ن جار بە كارهێنراون بۆ ناوی 

باڵوكراوە كوردییەكان.
)كۆمەڵ���ەی خوێندكارانی كورد لەئەوروپا(
ل���ە دوای دامەزراندنی لە س���اڵی 1956 ناوی 
)كوردس���تان(ی واڵتەكەی���ان ك���رد ب���ە ناوی 
ئۆرگانەكەیان، كە یەكەم ژمارەی ئەم ئۆرگانە 
لە س���اڵی 1958 لە بریتانی���ا باڵوكرایەوە. ئەو 
ئۆرگان���ە تا ئێس���تا لە دەی���ان وت���ار و كتێبدا 
ئاماژەی پێكراوە، بەاڵم دوایین جار نووس���ەر 
و لێكۆڵ���ەرەوەی بەڕێ���ز كاك )ن���ەوزاد عەلی 
ئەحم���ەد( توان���ی س���ەرجەم ژم���ارەكان ل���ە 

ژم���ارە )1 ت���ا 17(ی نێ���وان س���اڵی 1958 تا 
س���اڵی 1974 كۆبكات���ەوە و لە س���اڵی 2011 
ل���ە دوو توێ���ی بەرگێك���ی 608 الپەڕەیی���دا لە 
ژێر ن���اوی )كوردس���تان ئۆرگان���ی كۆمەڵەی 
خوێندكاران���ی ك���ورد ل���ە ئەوروپ���ا( دووبارە 
هەن���گاوە  ئ���ەم  ك���ە  باڵوبكات���ەوە،  و  چ���اپ 
گەورەیەش جێگای دەستخۆش���ی و رێزلێنانە 
ل���ە كاك نەوزاد. ئەوەی م���ن لێرەدا دەمەوێت 
ئاماژەی پێ بكەم گۆڤارێكی دیكەی كۆمەڵەی 
خوێندكارانی كورد لە ئەوروپایە كە بە هەمان 
ناوی )كوردستان( دەرچووە و جیاوازە لەگەڵ 
ئەو )كوردستان(ەی كۆمەڵەكە، كە تا ئێستا لە 
هیچ سەرچاوەیەكی كوردی و بیانیدا ئاماژەی 

پێ نەكراوە و نەبینراوە.
دی���ارە كۆمەڵ���ەی خوێندكاران���ی كورد لە 
ئەوروپا یەكەمین كۆنگرەی دامەزراندنی خۆی 
لە س���اڵی 1956 لە ئەڵمانیا س���ازكرد و دوای 
ئەوەش زۆرب���ەی كۆنگرەكانی ئەو كۆمەڵەیە 
ه���ەر ل���ە واڵت���ی ئەڵمانیا س���ازكراون و وەك 

رێناس نەورۆزی - برۆكسل

»كوردستان«ێكی دیكە 
لە ساڵی 1960..!!

دیاریی ژمارە )2(:
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دەردەكەوێ���ت كە زۆربەی بەڕێوەب���ەر و ئەندامە چاالكەكانی 
كۆمەڵەی ناوبراو خوێندكاری دانیشتووی ئەڵمانیای رۆژهەاڵت 
و رۆژئاوا بوونە، هەروەها بەشێكیش���یان دانیش���تووی نەمسا 
و هەرێمە ئەڵمانی زمانەكانی سوێسرابوونە. وەك دەبیندرێت 
لە س���اڵی 1956 تا س���اڵی 1971 هیچ گۆڤار و باڵوكراوەیەك 
لەالیەن ئەم كۆمەڵەیە بە زمانی ئەڵمانی دەرنەچووە: بەگوێرەی 
كتێبی )كوردس���تان ئۆرگانی كۆمەڵ���ەی خوێندكارانی كورد لە 
ئەوروپا(ی كاك نەوزاد عەلی ئەحمەد دەردەكەوێت كە یەكەم 
ژمارەی )كوردس���تان( لە مانگی 1958/3 ب���ە زمانی ئینگلیزی 
و ك���وردی و عەرەب���ی دەرچووە، دووەم ژم���ارەی لە مانگی 
1958/11 ب���ە زمان���ی ئینگلی���زی دەرچووە، س���ێیەم ژمارەی 
ل���ە مانگ���ی 1958/12 بە زمان���ی عەرەبی دەرچ���ووە، چوارەم 
ژم���ارەی ل���ە مانگی 1959/4 ب���ە زمانی ئینگلی���زی دەرچووە، 
پێنجەمین ژمارەی لە مانگی 1959/11 هەر بە زمانی ئینگلیزی 
دەرچووە. بەاڵم لەو ماوەیەدا هیچ ژمارەیەكی ئەم گۆڤارە یان 

باڵوكراوەیەكی دیكە بە زمانی ئەڵمانی دەرنەچوونە.
دەرچوون���ی گۆڤارێك���ی دیكە بەن���اوی )كوردس���تان( لەو 
س���اتەدا بە زمان���ی ئەڵمانی پێویس���تییەكی مێژوویی بووە، بە 
تایبەتیش بەهۆی گرنگی قۆناخەكە و زیاتر ناس���ینی كورد بە 
دۆستانی كوردی ئەڵمانی زمان و بۆ ئاگاداربوونی خوێندكارە 
كوردەكانی ئەڵمانیای رۆژهەاڵت و رۆژئاوای ئەوسا و نەمسا 
و سوێسرا لە بوونی ئۆرگانێكی دیكەی كۆمەڵەی خوێندكارانی 

كورد لە ئەوروپا.
دی���ارە دۆزین���ەوە و دەس���تكەوتنی ئ���ەم )كوردس���تان(ە 
كارێكی ئاس���ان نەبوو! دوای ئەوەی چەندین جار لە ناوەند و 
ئەرشیفخانەكانی دەوڵەت لە هەر سێ واڵتی ئەڵمانیا و بەلجیكا 
و هۆڵەندا سۆراغی ئەم گۆڤارەم پرسی...! سەر ئەنجام هەواڵی 
بوونی گۆڤارەكەم لە هۆڵەندا پێگەیشت، بۆیە لە بەرەبەیانێكی 
زووی زستانی ساردی ئەوروپا لە شاری برۆكسلی پایتەختی 
بەلجی���كاوە بە ش���ەمەندەفەر ب���ەرەو ئەمس���تردامی پایتەختی 
هۆڵەندا بەڕێكەوتم و خۆم گەیاندە ناوونیشانی دیاریكراو، كە 
كەوتبووە باكووری رۆژهەاڵتی شاری ئەمستردامی پایتەختی 
هۆڵەن���دا، كاتێك گەیش���تمە ش���وێنەكە تەنیا ی���ەك باڵەخانەی 
گ���ەورە و پان و بەرباڵوم دەبینی، كە ئەویش نەخۆش���خانەی 
زانكۆی ئەمس���تردام بوو، ئەم نەخۆش���خانەیە بە گەورەترین 
نەخۆشخانەی ئەو واڵتە دادەندرێت. هیچ لەالم سەیرنەبوو كە 
بۆ گەیش���تن بەو گۆڤارە بە رێگای ئیمەیل ئەم ناوونیش���انیان 
بۆ من ناردبوو. چونكە پێش���تریش لە چەندین شوێنی دیكەی 
الچەپ و دوورەپەڕێز ل���ە واڵتانی دیكەی ئەوروپا باڵوكراوە 
و ئەرش���یفی ك���وردم پەیداكردوون���ە. ب���ەر ل���ەوەی بچمە ناو 
نەخۆشخانەكە من لە چەندین كەسی دەرەوەی نەخۆشخانەكەم 

دەرچوون���ی گۆڤارێك���ی دیكە 
لەو  )كوردس���تان(  بەن���اوی 
س���اتەدا بە زمانی ئەڵمانی 
مێژووی���ی  پێویس���تییەكی 
بووە، بە تایبەتیش بەهۆی 
گرنگ���ی قۆناخەكە و زیاتر 
ناس���ینی كورد بە دۆس���تانی 
كوردی ئەڵمان���ی زمان و بۆ 
خوێن���دكارە  ئاگاداربوون���ی 
ئەڵمانی���ای  كوردەكان���ی 
رۆژئ���اوای  و  رۆژه���ەاڵت 
ئەوس���ا و نەمس���ا و سوێسرا 
لە بوونی ئۆرگانێكی دیكەی 
كۆمەڵەی خوێندكارانی كورد 

لە ئەوروپا
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پرس���ی دەیانگ���وت: بەڵێ ئەدرەس���ەكەت ئەم 
شوێنەیە.. هەم لە دەرەوە و هەم لە ناوەوەی 
نەخۆش���خانەكە جگە لە پزیشك و پەرستار و 
نەخۆش و میوانی نەخۆشەكان هیچ كەسێكی 
دیكەت نەدەبینی، هیچ هەس���تت بەوە نەدەكرد 
ك���ە گۆڤارێك���ی 52 س���اڵ لەمەوب���ەر بەناوی 

)كوردس���تان( لەم ش���وێنە بێت! ئەو شوێنەش 
نەخۆش���خانەی گەورەی زانكۆی ئەمستردامە 
و بە قەد پاڵی پشتەوەی باڵەخانەكەدا كۆگای 
كتێبخانەی زانكۆی ئەمستردامە كە تایبەتە بە 
بەش���ی كتێبخانەی دەرمانس���ازی و لە دیوی 
دەرەوەی ئ���ەم كتێبخانەی دەرمانسازیەش���دا 
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هۆڵێك���ی دیكە هەبوو ك���ە ژمارەیەكی زۆر كتێ���ب و گۆڤار و 
باڵوك���راوەی كۆن و دەس���ت لێ نەدراوی لێب���وون، دیارە بۆ 
گەیش���تن بە ئەو كۆگایە لە پرس���گەی نەخۆشخانەكەم پرسی 
و ئەوانیش نەخش���ە و هێلكاری ناو نەخۆش���خانەكەیان پێدام 
ك���ە چۆن دەتوان���م بگەم بەو كتێبخانەی دەرمانس���ازی و ئەو 
كۆگای���ە. ئ���ەوە بوو گەیش���تمە ئەوێ ك���ە دەرگایەكی بچووك 
لەبەردەممداب���وو، ل���ە زەنگەكەم���دا و لە بەش���ی س���ەرەوە بە 
تەلەف���ۆن و بەزمان���ی هۆڵەن���دی پرس���یاریان ك���رد فەرموو؟ 
گوت���م: من بۆ لێكۆڵینەوە و س���ەردان هات���ووم! ئەوەبوو زۆر 
بەڕێ���زەوە پێش���وازیان لێك���ردم و ب���ە هاوكای خات���وو )ریتا( 
بەرپرس���ی بەش���ی كۆگای كتێبخانەكە و دوو كارمەندی دیكە 
توانیم���ان گۆڤارەك���ە بدۆزینەوە، وەك خۆی���ان ئاماژەیان پێدا 
ك���ە س���ااڵنێكی زۆر دوور و درێ���ژە ئ���ەم گۆڤارە ل���ە جێگەی 
خۆی نەجووالوە و هیچ كەس���ێك پرسیاری نەكردووە و هیچ 
كەس���یش نەیكردۆتەوە. دوای ئەوەی دۆسییەكەم كردەوە كە 
گۆڤارەكەی تێدابوو، ئەوەندە نوێ و تازەبوو، هەر دەتگوت كە 
ت���ازە لە چاپخانە دەرهێنراوە. بەڵێ ئەویش یەك تاكە ژمارەی 
گۆڤاری )كوردس���تان(ی كۆمەڵەی خوێندكارانی كوردس���تان 
ب���وو بە زمان���ی ئەڵمانی. لەن���اوەوەی ئەو گۆڤ���ارەدا بەزمانی 
ئەڵمان���ی م���ۆری )كتێبخانەی ناوەن���دی كوردی ل���ە ئەوروپا(
ی لەس���ەر درابوو، كە ئەو كتێبخانەیە لە س���ەرەتای س���ااڵنی 
نەوەدەكان���ی س���ەدەی رابردوو لە ئەڵمانیا هەبووە و س���ەربە 
پارتی كرێكارانی كوردستان بوو و لە كۆتایی ساڵی 1993ەوە 
نەم���اوە. دوای هەڵگێ���ر و وەڕگێرك���ردن و چاوخش���اندن ب���ە 
بابەتەكانی گۆڤارەك���ە و تۆماركردنی زانیارییە گرنگەكان، بە 
كامیراكەی خ���ۆم وێنەی بەرگ و الپەڕەكانی���م لەبەر گرتەوە 
و ل���ە خوارەوەش پێناس���ەیەكی كورتم لە ب���ارەی ئەم گۆڤارە 

نووسییەوە:
كوردستان

1960-ئەڵمانیا
گۆڤار، سیاسی، رۆشنبیری، گشتی، خوێندكاران. )ئۆرگانی 
كۆمەڵەی خوێندكارانی كورد لە ئەوروپا(. شوێنی دەرچوون: 
ئەڵمانی���ا. زم���ان: ئەڵمانی. ژمارە: )1( س���اڵی یەك���ەم لە مانگی 
1960/5 ب���ە 48 الپ���ەڕە دەرچ���ووە و هەر ئ���ەم تاكە ژمارەی 
ل���ێ باڵوكراوەتەوە. بەش���ی زۆری ناوەڕۆكەك���ەی تایبەتە بە 
چاالكییەكانی كۆمەڵەی ناوب���راو لە ئەڵمانیا، ئەم گۆڤارە وتار 
و بەرهەمی ئەم كەس���انەی تێدای���ە: وریا رواندزی، د.كامەران 
بەدرخ���ان، كەم���ال فوئاد، هۆم���ەری دزەی���ی و پەیامی چەند 
كەس���ایەتی ئەڵمانی و نەمس���ایی. هەروەها لە گۆڤارەكە چوار 
ناوونیش���ان وەك ناوونیشانی كۆمەڵە نووسراون: فازل عەلی 
)ماربورگ/ئەڵمانی���ای رۆژه���ەاڵت(، عەزی���ز ئەمی���ن )بەرلین/

گۆڤار، سیاسی، رۆشنبیری، 
گ���ش���ت���ی، خ���وێ���ن���دك���اران. 
)ئ����ۆرگ����ان����ی ك���ۆم���ەڵ���ەی 
خ��وێ��ن��دك��اران��ی ك����ورد لە 
ئەوروپا(. شوێنی دەرچوون: 
ئەڵمانی.  زمان:  ئەڵمانیا. 
ژمارە: )1( ساڵی یەكەم لە 
مانگی 1960/5 بە 48 الپەڕە 
تاكە  ئەم  هەر  و  دەرچ��ووە 
باڵوكراوەتەوە.  لێ  ژم��ارەی 
ناوەڕۆكەكەی  زۆری  بەشی 
چاالكییەكانی  بە  تایبەتە 
ك���ۆم���ەڵ���ەی ن����اوب����راو لە 

ئەڵمانیا



ژمارە 26 بەهاری 2012 38

دیاریی ژمارە )2(...

ئەڵمانی���ای رۆژئ���اوا(، رەئوف فەت���اح )ڤیەننا/
نەمس���ا(، حەسەن س���لێمان )جنێڤ/سوێسرا(. 
دیارە ئەم چ���وار ناوونیش���انەش ئەو واڵتانە 
دەگرێتەوە كە لە هەردوو ئەڵمانیاكەی جاران 
و نەمس���ا زمان���ی ئەڵمانی زمانی رەس���مین و 
لە سوێس���راش زمانی ئەڵمانی وەك یەكێك لە 
زمانە رەس���ميیەكانی ئەو واڵتە دادەندرێت لە 

تەك فرەنس���ی و ئیتالی. ئ���ەم تاكە ژمارەیەی 
گۆڤاری كوردستان ئێستا لە ئەرشیفی كۆگای 
كتێبخانەی زانكۆی ئەمس���تردام پارێزراوە كە 
كەوتۆتە باڵەخانەی پشتەوەی نەخۆشخانەی 
گەورەی ئەو ش���ارە. پێوانەی گۆڤار: A5. ئەم 
تاك���ە ژمارەی گۆڤاری كوردس���تان 6 وێنەی 

تێدایە.
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بەرایی:
 1990 ئەیلوول���ی  28ی  رۆژی  ب���ۆ 

دەگەڕێمەوە.
كۆنگ���رەی  رۆژە  ئ���ەو  س���ەرلەبەیانی 
یەكگرتنی نووسەرانی كوردستان لە كونجێكی 
كوردس���تان بە ئامادەبوونی ه���ەرە زۆرینەی 
نووس���ەرانی پێش���مەرگە لەو س���ەردەمەدا، چ 
ب���ێ الیەن بووب���ن یا لە ریزی پ���ارت و هێزە 
سیاس���ییەكانی بەرەی كوردس���تانی دا بووبن 

بەسترا.
هاوپێچ لەگەڵ ئەم بەراییەدا دەقی ڕاپۆرتی 
كۆنگرەك���ە دێنمەوە، ك���ە دەرئەنجامێكی باش 
و ئەرێن���ی لێكەوت���ەوە، ئەوی���ش دامەزراندنی 
)كۆمەڵەی نووس���ەرانی كوردس���تان(بوو، كە 
لە یەكگرتنەوەی دوو رێكخراوی نووسەرانی 
ئەو س���ەردەمە پێكهات: كۆمەڵەی نووسەرانی 
كوردستان كە تازە دامەزرابوو، لەگەڵ یەكێتی 

نووس���ەرانی كوردستان كە پێشووتر لە شاخ 
لە چاالكیدابوو.

لە پێش���دا نوێنەرانی هەردوو رێكخراو لە 
28ی گەالوێ���ژی 1990 ل���ە ش���یوێكی )راژان( 
نزیك���ی ب���ارەگای مەكتەب���ی سیاس���ی پارتی 
دیموكراتی كوردستان، كۆبوونەوە و بڕیاری 
بەستنی كۆنگرەی یەكگرتنەوەیان دا بە ناوی 

كۆمەڵەی نووسەران.
پێش���مەرگە،  نووس���ەرانی  ب���ەوەش، 
ب���ە  ئ���ازاد،  دیموكراتییان���ەی  بەش���ێوەیەكی 
بی���روڕای مەكتەب���ی ئەدەب���ی جی���اوازەوە، لە 
چوارچێ���وەی رێكخراوێكی پیش���ەیی گش���تی 
یەكی���ان گرتەوە، بە سوپاس���ەوە بەندەیان بە 
س���ەرۆكی كۆمەڵەكە هەڵب���ژارد، هەروەها بە 
سەرنووس���ەری گۆڤاری )بان���گ( كە بڕیاری 
دەركردنی درا، ئەویش بە تایپی دەستی سادە 
و رۆنیۆ و فۆتۆستێنسل دەردەچوو، وەك لە 

دامەزراندنی 
كۆمەڵەی نووسەرانی كوردستان و

ژمارە )1(ی گۆڤاری )بانگ(

نووسین و ئامادەكردنی: 
فەلەكەدین كاكەیی

2012/2/28
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ژمارە )1(ی گۆڤارەكە دیارە، چونكە ئامراز و 
كەرەستەی پێشكەوتوومان نەبوو، راگەیاندنی 

حزبەكانیش هەر بەو حاڵە كاریان دەكرد.
ت���ا ئەو وەختە هێش���تا ل���ە دۆخی رەنگ و 
س���یمای چیایی پێش���مەرگایەتیدا مابووینەوە، 
هەرچەندەش شارە پێش���كەوتووەكانی ئێران 
دوور دەس���تمان نەبوون، بەاڵم توانای مادی 
و جێگ���ە و رێگ���ەی بەكارهێنان���ی ئام���راز و 
كەرەس���تەی تەكنۆلۆژی تازەمان لەبەردەستا 
نەبوو. ئێمەش بە هیچ شێوەیەك نەدەچووینە 
ژێ���ر ب���ار و مینەت���ی حكومەتەكان���ەوە، ب���ە 
كەرەس���تەی س���ەرەتایی و س���ادەی خۆم���ان 

ڕازی بووین.
 1991 س���ەرەتای  و   1990 كۆتای���ی  ت���ا 
پێن���ج ژمارەمان لە گۆڤاری )بان���گ( دەرهێنا، 
ژمارەیەك���ی تایبەتی���ش بەو پەی���ام و وتار و 
پیرۆزبای���ی و هەوااڵنە بوو ك���ە بە گۆڤارەكە 

دەگەیشتن.
 ئ���ەز، كە ئەم راپۆرت و ژمارەیەی )بانگ( 
ئام���ادەی چ���اپ دەكەم، لە ناخ���ی دەروون و 
هەستەوە سوپاسی ئەو نووسەرە هاوكارانەم 
دەكەم كە پێكەوە ئەو چاالكییانەمان نواند، بۆ 
نموونە بانگەوازێك بە ئیمزای دەیان نووسەری 
پێش���مەرگە بۆ پاراس���تنی ژیانی كۆمەڵناسی 
توركی دۆس���تی كورد پرۆفیس���ۆر ئیسماعیل 
ئازادكردن���ی، هەروەه���ا  داوای  بێش���كچی و 
بەرگری لە نووس���ەرانی كوردستانی هەموو 
پارچ���ەكان لە بە هەر جۆرێ���ك دەكەوتنە بەر 
راونان و ئازاردان و رووبەڕووی هەڕش���ەی 

مردن دەبوونەوە.
هی���چ فەزڵ و هونەرێك ب���ۆ من نییە، چ لە 
دەرچوونی ئەم گۆڤارە یا پێكهێنانی كۆمەڵەكە، 
بەڵكو س���ەروەری و ش���انازی پێشتر بۆ ئەو 
هاوكارە خۆشەویستانەیە، كە ناوی هەندێكیان 

لە پێرستی بابەتەكانی )بانگ( هاتووە.
بێگومان پش���تگیریی )بەرەی كوردستانی( 
جێگ���ەی دڵگەرمی و دڵنیای���ی ئێمە بوو، كە چ 
وەك دەزگای ب���ەرە، ی���ا الیەنەكان���ی جیاجیا، 

بەپێی توانا هاوكارییان دەكردین.
دەرچوون���ی  و  كۆمەڵەك���ە  لەدایكبوون���ی 
ب���ە گەرم���ی لەالی���ەن جەم���اوەری  )بان���گ(، 
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پێشمەرگە و پەنابەرانەوە، پێشوازی لێدەكرا.
دوای یەك دوو مانگ )س���ەدام حوس���ێن(
ی ستەمكار لەش���كرەكەی ناردە ناو كوێت و 
بە بێ موقاوەم���ەت داگیری كرد و قەیرانێكی 
گەورەی عەس���كەری و سیاس���ی و ئابووری 
ل���ە كەن���داو و رۆژهەاڵت���ی ناڤی���ن و جیهاندا 
نای���ەوە. ئیتر دەنگ���ۆی بەرباڵوی ئ���ەوە هاتە 
ئ���اراوە كە والیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا و 
پەیمانی ناتۆ و ئەوروپا و نزیكەی )30( واڵت 
بەرەیەك���ی س���ەربازیی نێونەتەوەی���ی فراوان 
پێكدین���ن ب���ۆ دەركردن���ی لەش���كری رژێم���ی 
س���ەدام، چ بە گوش���ار و ناچاركردن���ی، یا بە 

لێدانی لەكاتی پێویستدا.
ئا لەو كاتەدا الیەنەكانی بەرەی كوردستانی 
كەوتنە دانیش���تن و چاالكی ب���ۆ لێكۆڵینەوە لە 
ئەركەكان و ش���ێوەی رووبەڕووبوونەوەیان، 
لەوانەش شكس���ت و كەوتنی رژێمی س���ەدام، 
هەروەه���ا ح���زب و گرووپە عێراقیی���ەكان، بە 
بیروڕای جۆربەجۆرەوە، لە سەرتاسەری دنیا، 
بەتایبەتی لە دیمەشق پایتەختی سوریا كەوتنە 
پێكەوە دانیشتن بۆ پێكهێنانی بەرەی سیاسی 
فراوانی ئۆپۆزس���یۆنی عێراقی و كوردستانی 

بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئەگەرەكان.
الیەنە كوردس���تانییەكان كە تا ئەو وەختە 
ل���ە بەرەیەكی سیاس���ی رێكوپێك و بە نامە و 
ئامانج���ی روون���ەوە، یەكیان گرتب���وو، بەیەك 
دەنگ و یەك شاندی گونجاو بە ناوی بەرەی 

كوردستانییەوە چوونە پێش.
بەرەی كوردس���تانی رێكوپێكترین بەش���ی 
ئۆپۆزسیۆنی عێراق بوو و بە هێز و ورەیەكی 
بەرزەوە هاتە س���ەكۆی چاالكیی سیاس���ی و 
دیپلۆماس���یی. بەبێ ئ���ەم بەرەی���ە الیەنەكانی 
دیكەی ئۆپۆزس���یۆنی عێراقی پەرت و باڵو و 
ناگونج���او ب���وون، زۆربەیان ب���ێ هێز و توانا 

بوون.
ه���ەر ل���ەو دەم���ەدا بڕی���اردرا ئ���ەز وەكو 
ئەندامێكی س���كرتاریەتی بەرەی كوردس���تانی 
و ئەندامێكی سەركردایەتی )پ.د.ك( سەفەری 
دیمەش���ق بكەم تا ل���ە لیژنەی بااڵی دەرەوەی 
ب���ەرە بەش���داری چاالك���ی ببم ب���ۆ یەكگرتنی 
حزب و هێزە سیاس���ییەكانی ئەو س���ەردەمە 
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ك���ە )19( الیەن ب���وون ب���ە ئەندامانی بەرەی 
كوردستانییەوە.

لەو ماوەیەدا لە كاروباری گۆڤاری )بانگ( 
دابڕام و ئەركەكە مایەوە ئەستۆی هاوكارانم، 
ك���ە دڵنیابووم ب���ە چاكی بەڕێ���وەی دەبەن. 
واتە: بایەخدان بە الیەنی سیاسی بۆ خەمی 
هەم���ووان، چونكە زۆربەی نووس���ەرانیش 

كادری پێشكەوتووی حزبەكانیان بوون.
دی���ارە لە ئ���اداری 1991، وات���ە: دوای 
چەند مانگ لە دەرچوونی )بانگ(،راپەڕینی 
پی���رۆزی كوردس���تان بانگ���ی ئازادیی بە 
جیهاندا هەڵدا، ئیتر گەڕاینەوە نێو نیشتمان 
كۆنگ���رەی  یەكەمی���ن  ش���ەقاڵوە  ل���ە  و 
یەكگرتووی )یەكێتی نووس���ەرانی كورد( 
بەس���ترا، كە تێیدا )كۆمەڵەی نووسەران( 
خۆبەخش���انە بڕی���اری هەڵوەش���انەوەی 
خ���ۆی وەرگرت و ئەندامان���ی تێكەاڵوی 
یەكێت���ی دێرین���ی )نووس���ەری ك���ورد( 

بوونەوە.. تا ئەمڕۆ.
ش���ایانی وەبیرهێنانەوەیە بیرۆكەی 
پێكهێنان���ی )ب���ەرەی كوردس���تانی( ل���ە 
مێژبوو لە نێو تێكۆشەرانی باشووردا باو بوو تا لە گەالوێژی 
1987، دوای پەیوەن���دی و دانیش���تنی جیاجیا، نوێنەرانی پێنج 
ح���زب و هێ���زی سیاس���ی كوردس���تان، ل���ە راژان، ب���ارەگای 
مەكتەب���ی سیاس���ی پارت���ی دیموكرات���ی كوردس���تان، پێكەوە 
دانیش���تن و لێی وردبوونەوە تا بڕیاری ئەوەیان وەرگرت كە 
وەخت���ی دامەزراندنی بەرەی سیاس���یی كوردس���تانی هاتووە. 
الیەنەكان بریتیبوون لە: یەكێتی، پارتی، سۆسیالیست، پاسۆك 
و پارتی گەل. بڕیاریش درا لیژنەیەكی )3( كەس���ی پێكبێت بۆ 

ئامادەكردنی بەیاننامەیەك دەربارەی ئەو بیرۆكەیە.
ش���ەهید س���امی و د. فوئاد مەعس���وم و من، كە ئەندامانی 
لیژنەكە بووین، بۆ رۆژی دوایی بەیاننامەكەمان ئامادەكرد، كە 
لە دانیش���تنێكی فراوانی الیەنەكان خوێنرایەوە و پەسەند كرا. 
ئەمجا كۆمیتەیەكی ئامادەیی پێكهات و لە پایزی هەمان س���اڵ 
1987 ئەمجا نوێنەرانی شەش الیەن )شەشەمین حزبی شیوعی 
بوو( لە بارەگای د. فوئاد مەعسوم، لە گوێزی كۆبووینەوە، دوای 
3 رۆژ گفتوگۆ بە نووسینەوەی پرۆژەیەك گەیشتن بۆ ئامانج 
و بەرنامەی سیاس���ی و پەیڕەوی كاری )بەرەی كوردستانی(، 
ك���ە دواتر نوێنەری الیەنەكان لە مانگ���ی ئایاری 1988، دوای 
گفتوگ���ۆ و هەمواری پێویس���ت پرۆژەیەك���ی گونجاوی )بەرە( 
ئامادەك���را و ل���ە مانگی حوزەیرانی 1988 ل���ە بارەگای حزبی 

كاروباری  لە  ماوەیەدا  لەو 
گ��ۆڤ��اری )ب��ان��گ( داب���ڕام و 
ئەستۆی  م��ای��ەوە  ئەركەكە 
هاوكارانم، كە دڵنیابووم بە 
چاكی بەڕێوەی دەبەن. واتە: 
بایەخدان بە الیەنی سیاسی 
چونكە  هەمووان،  خەمی  بۆ 
نووسەرانیش كادری  زۆربەی 
حزبەكانیان  پێشكەوتووی 

بوون



43ژمارە 26 بەهاری 2012

دامەزراندنی كۆمەڵەی نووسەرانی كوردستان و...

ش���یوعی لە خواك���وڕك بە 
نوێنەران���ی  ئامادەبوون���ی 
هەر شەش الیەن بەرنامە 
ب���ەرەی  پەی���ڕەوی  و 

كوردستان واژۆ كرا.
راپۆرتێ���ك  كورت���ە 

دەربارەی كۆنگرە
س���اڵێك  ئەنجام���ی   
گفتوگۆی بەرپرس���انەی 
نووس���ەرانی  كۆمەڵەی 
و  كوردس���تان 
نووس���ەرانی  یەكێت���ی 
كوردس���تان، ل���ە 28ی 
دا،  تەمم���ووزی 1990 

راگەیاندنێك���ی هاوب���ەش س���ەبارەت ب���ە یەكگرتن 
راگەیەنرا، دوابەدوای راگەیاندنەكە، لیژنەیەكی ئامادەكردن بۆ 
كۆنگرەیەك���ی هاوبەش لە ه���ەردوو رێكخراوەكە پێك هات كە 
)جەوه���ەر كرمان���ج و ئەبوبەكر خۆش���ناو و ئیدریس چەلكی( 
ئەندامی بوون. كارەكانی لیژنەكە بریتی بوون لە ئامادەكردنی 
پرۆژەی پەیڕەو و پرۆگرام و دانانی كات و شوێن بۆ كۆنگرە 

و بانگ كردنی ئەندامان.
ل���ە س���ەعات )10(ی س���ەرلەبەیانی رۆژی 20ی ئەیلوولی 
1990، كۆنگرەی یەكگرتنی نووسەرانی كوردستان لە كونجێكی 
كوردس���تان، لە ژێر دروش���می )ب���ا قەڵەم���ە ئازادیخوازەكانی 
كوردس���تان هەر خەنجەری هەڵكێش���راو بن ل���ە رووی زوڵم 
نوێنەران���ی  ئامادەبوون���ی  ب���ە  دا(  داگیرك���ەران  س���تەمی  و 
ب���ەرەی كوردس���تانی عێراق و حزب و رێكخراوە پیش���ەیی و 
جەماوەرییەكانی كوردس���تان و عێراق دەس���تی بە كارەكانی 

كرد.
دانیشتنی یەكەم كە بۆ كردنەوەی كۆنگرە تەرخان كرابوو، 
ب���ە دەقیقەی���ەك وەس���تان بۆ گیان���ی پاكی ش���ەهیدانی رێگای 

رزگاری كوردستان و رێگای ئازادی، دەست پێ كرا.
س���ەرەتا وتەی لیژنەی ئامادەكردن لەالیەن كاك )جەوهەر 
كرمانج(ەوە خوێنرایەوە كە لە بەش���ێكی دا گوتی »ئێمە وەك 
نووس���ەرانی كوردس���تان وەك پێشمەرگەی س���ەر بە بەرەی 
گەل، خەبات���ی خۆمان دەكەینە پێگەیەك ب���ۆ رەت كردنەوەی 
مەرام���ە گاڵوەكان���ی رژێم و بۆ دابین كردن���ی هەموو مافێكی 
نووس���ەرانی كوردستان. ئەم كۆنگرەیەش���مان تەقەالیەكە بۆ 
بەرجەس���تەكردنی ئەم خواستانەمان و بۆ یەكخستنی هەموو 

توانا ئەدەبیەكان لە دوو توێی یەك رێكخراوی ئەدەبی دا«.
پاش���ان، گوتاری پارت���ی گەلی دیموكراتی كوردس���تان كە 

 ،1990 ئ��ەی��ل��وول��ی  20ی 
یەكگرتنی  ك����ۆن����گ����رەی 
لە  كوردستان،  نووسەرانی 
ژێ��ر دروش��م��ی )ب��ا قەڵەمە 
كوردستان  ئازادیخوازەكانی 
هەڵكێشراو  خەنجەری  هەر 
بن لە رووی زوڵم و ستەمی 
بە  دەستی  دا(  داگیركەران 

كارەكانی كرد
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خانەخوێ���ی كۆنگرەكە بوو، لەالیەن 
هەڤاڵ )پاڵە(ەوە خوێنرایەوە.

ئینجا گوتاری مەكتەبی سیاسی 
پارت���ی دیموكراتی كوردس���تان – 
عێ���راق لەالی���ەن كاك )فەرەنس���ۆ 
هەریری(ی���ەوە پێش���كەش كرا. بە 
دوای ئەوە، بروس���كەی مەكتەبی 
كوردس���تانی  ب���ەرەی  تەنفی���زی 
عێ���راق پێش���كەش ك���را، پاش���ان 
مامۆس���تا )رەوەند( بروس���كەی 
پیرۆزبای���ی كۆمیت���ەی هەرێمی 
ش���یوعی  حزب���ی  كوردس���تانی 
)كەری���م  كاك  و  خوێن���دەوە  عێراق���ی 
ش���نگالی(یش گوت���اری یەكێت���ی مافپەروەران���ی كوردس���تانی 
پێش���كەش كرد، ئەوس���ا مامۆس���تا )ئەحمەدی قازی( بەناوی 
دەس���تەی نووس���ەرانی گۆڤ���اری )س���روە(وە قس���ەی كرد و 

خۆشحاڵی خۆی بۆ بەستانی كۆنگرەكە راگەیاند.
بە خوێندنەوەی ئەو بروسكانەی حزب و هێز و یەكێتی و 
كۆمەڵە پیشەیی و جەماوەرییەكان بەبۆنەی بەستنی كۆنگرەوە 

ناردبوویان، دانیشتنی یەكەم كۆتایی هات.
دانیشتنی دووەم كە تایبەت بوو بە ئەندامان، بە هەڵبژاردنی 
لیژنەیەك بۆ سەرپەرشتی و بەڕێوەبردنی گفتوگۆكان دەستی 
پ���ێ كرد. س���ەرەتا پ���رۆژەی پەی���ڕەو و پرۆگرام ك���ە لێژنەی 
ئامادەكردنی كۆنگرە گەاڵڵەی كردبوو، خرایە بەردەم ئەندامان. 
یەكەیەك���ەی ماددەكان���ی پرۆژەكە بە گیانی هەس���ت كردن بە 
بەرپرس���ێتی و لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندییەكانی گەلەكەمان 
و بەش���ێوەیەكی دیموكراسی، خرانە بەر باس و لێكۆڵینەوە و 

بڕیاریان لەسەردرا.
كۆنگ���رەی یەكگرتنی نووس���ەرانی كوردس���تان بڕیاری دا 
ن���اوی رێكخراوەكە )یەكێتی نووس���ەرانی كوردس���تان( بێ و 
گۆڤ���اری )نووس���ەری كوردس���تان( ببێتە گۆڤ���اری یەكێتی و 
گۆڤ���اری )بانگ(یش وەك هەواڵنامەیەكی رۆش���نبیری لەالیەن 

یەكێتییەوە باڵوبكرێتەوە.
هەروەه���ا كۆمەڵێ بڕیار و راس���پاردە لەالی���ەن ئەندامانی 
كۆنگرە، كە ژمارەیان )29( كەس بوو پەسەند كران، ئینجا، لە 
بارودۆخێكی دیموكراسیدا، كۆنگرە كاری هەڵبژاردنی دەستەی 
بەڕێوەبەری بۆ یەكێتی نووسەرانی كوردستان بەڕێوەبرد، كە 
لە ئەنجامدا )فەلەكەدین كاكەیی، هەڤاڵ كوێس���تانی، ئەبوبەكر 
خۆشناو، جەوهەر كرمانج، رێكار ئەحمەد( بە ئەندام و)ئیدریس 

چەلكی و محەمەد حەمە باقی( بە ئیحتیات هەڵبژێردران.
ب���ەم ش���ێوەیە یەكێ���ك ل���ە س���ەركەوتووترین كۆنگ���رەی 

ناوی  دا  ب��ڕی��اری  ك��ۆن��گ��رە 
)یەكێتی  رێ���ك���خ���راوەك���ە 
كوردستان(  ن���ووس���ەران���ی 
)نووسەری  گ��ۆڤ��اری  و  ب��ێ 
گۆڤاری  ببێتە  كوردستان( 
)بانگ( گۆڤاری  و  یەكێتی 
هەواڵنامەیەكی  وەك  ی��ش 

رۆشنبیری باڵوبكرێتەوە
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نووسەران، یەكێك لە دیموكراسیترین یەكگرتنی دوو رێكخراو 
بە سەركەوتوویی تەواوبوو.

لە راستەوە بۆ چەپ:
فەرهاد  ئەحمەد،  نەجیبە 
رەس���ول، رەمەزان عیس���ا، 
محەمەد حەمە باقی، رێبوار 
یەڵ���دا، جەالل مەلەك ش���ا، 
قەچاغ،  جهان���ی،  پەروێ���ز 
باڵ���ەك،  محەم���ەد  ش���ێخ 
كەم���ال هەنجی���رە، رێكار 
ئەحمەد، ئیدریس چەلكی، 
كوێس���تانی،  هەڤ���اڵ 
ئەبوبەكر  قازی،  ئەحمەد 
جەوه���ەر  خۆش���ناو، 
كرمانج، ئازاد جوندیانی، 

س���ەعد عەبدوڵاڵ، مارف ئاغایی، تەها مایی، س���ەرۆ، ئەبوبەكر 
ش���اخی، هۆش���ەنگ، ئەحمەد قەرەنی، شەماڵ، ئەرسەالن بایز، 

دانا سەعید سۆفی.

وتەی بانگ
دوای كۆنگ���رەی یەكگرتن���ی نووس���ەران و پێ���ك هاتن���ی 
یەكێتییەكی نوێ بەناوی »یەكێتی نووسەرانی كوردستان« كە 
میراتگری هەردوو رێكخراوی )یەكێتی نووسەرانی كوردستان( 
و )كۆمەڵەی نووس���ەرانی كوردس���تان(بێ، بڕیاردرا هەردوو 
گۆڤاری )نووسەری كوردستان( گۆڤاری )یەكێتی نووسەرانی 
كوردستان( و گۆڤاری )بانگ( گۆڤاری )كۆمەڵەی نووسەرانی 

كوردستان( لەالیەن یەكێتیی نووسەرانەوە دەربچن.
واش بە باش زانرا كە گۆڤاری )نووس���ەری كوردس���تان( 
بەهۆی ئەو پێش���ینە ئەدەبییەی هەیەتی، ببێتە گۆڤاری یەكێتی 
تایب���ەت ب���ە لێكۆڵین���ەوە و چی���رۆك و ش���یعر و بابەتی تری 
ئەدەب���ی و گۆڤاری )بانگ(یش تایبەت بێ بە هەواڵ و چاالكی 

رۆشنبیری و بەڵگەنامە و چاالكییەكانی یەكێتیمان.
ئی���دی، لەم ژمارەوە گۆڤاری )بان���گ( بابەتەكانی دەگۆڕێن 
و لەم���ەودوا ب���ە تایبەت���ی هەواڵ���ی رۆش���نبیری و یادنام���ەی 
نووس���ەرانی ك���ۆچ ك���ردوو و ناس���اندنی كتێب���ی ئەدەب���ی و 

رۆشنبیری و چاالكییەكانی یەكێتیمان باڵودەكاتەوە.
لەم روانگەیەوە، دەستەی نووسەران، هەموو نووسەرانی 
كوردس���تان ب���ۆ نووس���ین بان���گ دەكا و هیواداری���ن )بانگ(ە 
–كەش���مان رەنگین تر و بە بڕش���ت تر بكەوێتە بەر دەس���تی 

خوێندەواران.

دوای كۆنگ���رەی یەكگرت���ن، 
گۆڤاری  ه���ەردوو  بڕی���اردرا 
كوردس���تان(  )نووس���ەری 
گۆڤاری )یەكێتی نووسەرانی 
كوردستان( و گۆڤاری )بانگ( 
گۆڤاری )كۆمەڵەی نووسەرانی 
كوردستان( لەالیەن یەكێتیی 

نووسەرانەوە دەربچن
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دەستەی نووسەران
وتەی لیژنەی ئامادەكردنی كۆنگرە

میوانە بەڕێزەكان
ئەندامانی بەڕیز و خۆشەویست

لەكاتێك���دا ك���ە نەت���ەوەی كوردم���ان ب���ە 
س���ەختترین قۆناغ���ی خەبات���ی دا رەت دەبێ، 
ب���ەردەوام قوربان���ی دەدا لە پێناو وەدەس���ت 
هێنان���ی ئامانج���ە رەواكان���ی، ل���ە ت���ەك ئ���ەم 
س���ەنگەرە دژوار و قووڵەی پێش���مەرگەكانی 
كوردس���تان، قەڵەمە بە بڕش���ت و نووسەر و 
شۆڕش���گێرەكانیش لەو بوارەدا درێژەیان بە 
خەباتی خۆیان داوە و بەردەوام لە تێكۆشان 
دا بووین���ە بۆ ئازادكردنی وش���ەی كوردی و 

رزگاركردنی لە مەترسی لەناوچوون.
كە دی���ارە ل���ەو چەند س���اڵەی دواییش دا 
رژێم���ی كۆنەپەرس���تی عێراق���ی ب���ە هەم���وو 
توانایەكیەوە هەوڵی سەركوت كردنی وشەی 
كوردی س���ەر بە نەتەوەی داوە و هەمیشە لە 
پیالن گێڕان دابووە بۆ لەباریەك هەڵتەكاندنی 

شیرازەی رێكخستنی نووسەرانی كورد.
یەكێتی نووس���ەرانی كورد كە خواستێكی 
نەتەوەی���ی نووس���ەران ب���وو، ب���ە بڕیارێ���ك 
دیكتات���ۆرە  رژێم���ە  ئ���ەم  س���ەركردایەتی 
هەڵوەش���ێنرایەوە وابەس���تەكرا ب���ەو یەكێتییە 
عێراقی���ەی رژێم بۆ مەرامی خۆی دروس���تی 
كردب���وو . ب���ۆ ئەوەی دوور و نزیك دەس���ت 
بنێتە بینە قاقای وشەی راپەڕیوو شۆڕشگێڕ. 
ئێم���ە وەك نووس���ەرانی كوردس���تان و وەك 

پێشمەرگەیەكی سەر بە بەرەی گەل، خەباتی 
خۆم���ان دەكەینە پێگەیەك بۆ رەت كردنەوەی 
مەرام���ە گاڵوەكانی رژێم و ب���ۆ دابین كردنی 
هەموو مافێكی نووس���ەرانی كوردستان. ئەم 
كۆنگرەیش���مان تەقەاڵیەك���ە ب���ۆ بەرجەس���تە 
كردن���ی ئەم خواس���تانەمان و بۆ یەكخس���تنی 
هەم���وو توان���ا ئەدەبیەكان ل���ە دوو تۆی یەك 
رێكخراویێ ئەدەبیدا. هیوادارین لە ئایندەیەكی 
نزیك دا بتوانین هەن���گاو بۆ ئەم خەونانەمان 

هەڵگرین.
 دووب���ارە بەخێرهاتنت���ان دەكەی���ن و هەر 

سەركەوتووبن.

نام���ە و وت���اری كۆمەڵ���ە و رێكخ���راوی 
و  كۆمەاڵیەت���ی  و  هون���ەری  و  رۆش���نبیری 
حزب و هێزە سیاس���ییەكانی ئەو س���ەردەمە 
)1990( كە لە كۆنگرەی كۆمەڵەی نووسەران 

خوێندرانەوە:
1. پارتی گەلی كوردستان، كۆمیتەی ناوەندی، 

كە خانەخوێنی دانیشتنی كۆنگرەكەبوو.
2. پارت���ی دیموكرات���ی كوردس���تان، مەكتەبی 

سیاسی/ فرەنسۆ هەریری.
نیش���تمانی  یەكێت���ی  س���ەركردایەتی   .3

كوردستان.
4. مەكتەب���ی تەنفی���زی ب���ەرەی كوردس���تانی 

عێراق.
5. حزبی ش���یوعی عێ���راق: كۆمیتەی هەرێمی 

كوردستان.

هەڤاڵ كوێستانیجەوهەر كرمانجرێكار ئەحمەد
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6. حزبی سۆسیالیس���تی كوردستان –عێراق، 
مەكتەبی سیاسی.

 – كوردس���تان  زەحمەتكێش���انی  حزب���ی   .7
عێراق.

8. پارت���ی سۆسیالیس���تی ك���ورد )پاس���ۆك(، 
مەكتەبی سیاسی.

9. سەركردایەتی ئااڵی شۆرش.
10. ئ���ااڵی ش���ۆڕش – كۆنفران���س، كۆمیتەی 

سەركردایەتی.
11. یەكێتی دیموكراتی ئاشووری.

كوردس���تان  نەتەوەیی���ن  12.رزگاریخوازی���ن 
–كوك )باكوور(.

13. بزوتنەوەی دیموكراتی ئاشوری.
14. حزبی كاوە –)باكوور(.

15. یەكێتی مافپەروەرانی كوردستان.
كوردس���تانی  فریاكەوتن���ی  كۆمەڵ���ەی   .16

باشوور – بارەگاكەی لە سەقز بوو.
17. لیژنەی ب���ااڵی هاوكاری نێوان رێكخراوە 
ل���ە  الوان  و  قوتابی���ان  دیموكراتییەكان���ی 

كوردستان و سەرتاسەری عێراق.
18. بەرەی كوردستان – لیژنەی راگەیاندن.

یەكێت���ی هونەرمەندان���ی كوردس���تان –   .19
كۆمیتەی بااڵ.

20. رێكخ���راوا پێش���ەنگا ژنێ���ن كوردس���تانێ 

)باكوور(.
21. سكرتاریەتی یەكێتی الوانی دیموكراتی لە 

كوردستانی عێراق.
22. یەكێتی پێشەنگی خوێندكارانی كوردستان 

– مەكتەبی سكرتاریەت.
23. س���كرتاریەتی یەكێتی گش���تی قوتابیان لە 

كوردستانی عێراق.
24. یەكێتی گشتیی قوتابیان لە كۆماری عێراق 

– سكرتاریەت.
25. یەكێت���ی الوان���ی دیموكرات���ی عێ���راق – 

سكرتاریەت.
26. كۆڕی رۆشنبیری الوانی كورد.

27. كۆمیت���ەی پەنابەران���ی ك���ورد، كوێت���ە – 
پاكستان.

28. بزوتن���ەوەی كوردانی موس���ڵمانی فەیلی، 
لیژنەی ئامادەیی.

29. مامۆستا ئەحمەد هەردی – سەقز.
30.كاك حوس���ێن س���نجاری، قاس���مە رەش/ 
ماف���ی  گەردوون���ی  )جاڕنام���ەی  س���ەنتەری 

مرۆڤ(.
- ب���ۆ زانین، پرانی زۆربەی ئ���ەو پەیامانە بە 
كوردی هاتبوون، هەندێكی بە زمانی عەرەبی 
ب���وون، هەموو بەو ریزبەندیی���ە وەك خۆیان 

خوێنرانەوە.

بەرۆژ ئاكرەیید. ئەبوبەكر خۆشناوكاروان عەبدوڵاڵ
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سەرنووسەر و دەستەی نووسەرانی هەر )5( ژمارەی گۆڤاری بانگ

ژمارە )1( كۆتایی ساڵی 1989:
سەرنووسەر: فەلەكەددین كاكەیی

دەستەی نووسەران:
ئەبوبەكر خۆشناو   
كاروان عەبدوڵاڵ   
ئیدریس چەلكی   
بەرۆژ ئاكرەیی   

ژمارە )2( مانگی ئاداری ساڵی 1990:
سەرنووسەر: فەلەكەددین كاكەیی

دەستەی نووسەران:
ئەبوبەكر خۆشناو   
كاروان عەبدوڵاڵ   
ئیدریس چەلكی   
بەرۆژ ئاكرەیی   

ژمارە )3( مانگی ئایاری ساڵی 1990:
سەرنووسەر: فەلەكەددین كاكەیی

دەستەی نووسەران:
ئەبوبەكر خۆشناو   
كاروان عەبدوڵاڵ   
ئیدریس چەلكی   
بەرۆژ ئاكرەیی   

ژمارە )4( مانگی ئابی ساڵی 1990:
سەرنووسەر: فەلەكەددین كاكەیی

دەستەی نووسەران:
ئەبوبەكر خۆشناو   

ئیدریس چەلكی   

ژمارە )5( مانگی ئابی ساڵی 1990:
سەرنووس���ەر: )هی���چ ناوێكی لەس���ەر  

نەنووسراوە(
دەستەی نووسەران:

ئەبوبەكر خۆشناو   
جەوهەر كرمانج   
هەڤاڵ كوێستانی   

فەلەكەددین كاكەیی   
رێكار ئەحمەد   

سوپاس بۆ )ئاسۆ حەسەن( كە ژمارە )1-4(ی گۆڤارەكەی بۆ ناردووین و سوپاسی )سەباح 
رەنجەدەر(ی شاعیرش دەكەین، كە ژمارە )5(ی بۆ ناردین و بابەتەكەی بۆ تەواو كردین.



49ژمارە 26 بەهاری 2012

نووسين و شيكردنەوەی لید...

پوختەی لێكۆڵینەوە
ت���ەواوی  ب���ۆ  لی���د  دانان���ی  و  نووس���ین 
ژانرەكانی رۆژنامەوانی بەش���ێوەیەكی گشتی 
و بۆ ژانرە هەواڵییەكان بەشێوەیەكی تایبەتی، 
جگە ل���ەوەی زۆر پێویس���تە، یارمەتی زۆری 
خوێنەرانی���ش دەدات، زانیارییەكان ڕوونتر و 
راستر وەربگرن و ئاسانتریش لە نووسینەكان 

بگەن.
لەم لێكۆڵینەوەی ئێمە بەناوی: )نووس���ین 
و ش���یكردنەوەی لی���د لە رۆژنام���ە و گۆڤاری 
ك���وردی دا( بۆ ئ���ەوەی وێنەیەكی راس���ت و 
دروس���تی بارودۆخی ئەمڕۆی رۆژنامەگەری 
ك���وردی ئێس���تامان دەس���تبكەوێ و لەهەمان 
كاتیش بزانین تاچەند رۆژنامەنووسانی كورد، 
ب���ۆ نووس���ینەكانیان لید بەش���ێوەی زانس���تی 
دەنووسن 12 رۆژنامە و هەفتەنامە و گۆڤاری 

كوردیم���ان بۆ توێژینەوەكەمان وەرگرتووە و 
ناوەڕۆكی نووسینی لیدەكانمان شیكردۆتەوە. 
ب���ۆ ئ���ەوەی توێژینەوەكەم���ان دەوڵەمەندت���ر 
بكەین، كۆمەڵێك نموونەی نووس���ینی )لید( ی 
راستمان بۆ هەردووك جۆری پرێس )پرێسی 
زەرد و پرێس���ی جددی( نووس���یوە. نووسین 
و بەراوردكردنی لیدی راس���ت و چەوت، لەم 
بەرهەمەی ئێمە، دەبێتە یارمەتیێكی زۆر بۆ ئەو 
رۆژنامەنووسانەی دەیانەوێ لید بەشێوەیەكی 
دروس���ت بۆ بەرهەمەكانیان بنووس���ن. لەبەر 
ئەوەی پێش���تر لێكۆڵینەوەی زانس���تی لەسەر 
لید ل���ە رۆژنامەگەری كوردی نەك���راوە، ئەم 
بەرهەمەی ئێمە دەبێتە سەرچاوەیەكی باش بۆ 
دەزگاكانی راگەیاندن، بەتایبەتیش بۆئەوانەی 
دەیان���ەوێ راگەیاندنی كوردی بەرەو باش���تر 
ببەن و لەم زۆری و بۆرییە و ناپس���پۆرییەی 

ئێستا رزگاری بكەن.

نووسین و شیكردنەوەی »لید« 
لە رۆژنامە و گۆڤاری كوردی دا

توێژینەوەیەكی زانستی مەیدانییە بەمەبەستی باشتركردنی 
ڕاگەیاندنی كوردی نووسراوە

د. مەغدید سەپان*
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پێشەكی:
لە س���اڵی 2010 نزیك���ەی 400 رۆژنامە و 
گۆڤار لە كوردستان دەردەچوون. دەرچوونی 
ژمارەیەكی زۆر لە رۆژنامە و گۆڤار بەزمانی 
راپەڕی���ن،  دوای  بەتایبەتی���ش  و  ك���وردی 
بۆی���ەش راس���تەوخۆ  تازەی���ە،  دیاردەیەك���ی 
كاری كردۆت���ە س���ەر چەندایەتی و چۆنایەتی 

راگەیاندنی كوردی.
توێژین���ەوەی ئێم���ە بەناوی: )نووس���ین و 
ش���یكردنەوەی لی���د ل���ە رۆژنام���ە و گۆڤاری 
ك���وردی دا( ب���ەو ئامانج���ە نووس���راوە، ل���ە 
داهاتووێك���ی نزیك: خوێندن���ەوەی بابەتەكان 
ئاسان بێت، زانیاری پێویست ببەخشێ، بینینی 
چاو هیالك نەكات و پەیام بەچاكتر و ئاسانتر 

بگات.
گرنگ���ی ئەو بەرهەمە لەوەدای���ە، بابەتێكی 
هەنووكەییە و بۆ رۆژنامەگەری كوردی زۆر 
پێویس���تە بەتایبەتی���ش، تائێس���تا توێژینەوەی 
زانس���تی و تێر بەزمانی كوردی لەس���ەر ئەم 

بابەتە ئەنجام نەدراوە.
توێژینەوەی���ە،  ل���ەم  نووس���ەر  ئامانج���ی 
خزمەتكردنی ڕاگەیاندنی كوردییە، بۆ ئەوەی 
لەماوەیەك���ی نزیك ببینە خ���اوەن رۆژنامە و 
گۆڤاری: بەناوەڕۆك باش���تر، نەخشەس���ازی 
چاكتر، تیراژی بەرزتر، كە بتوانێ بگاتە ئاستی 

هەرنەبێ رۆژنامەگەری واڵتانی دراوسێ.
ل���ە پێش���ەكی و دوو  ئ���ەم توێژینەوەی���ە 
بەش لەگەڵ ئەنجام و لیس���تی س���ەرچاوەكان 
پێكهات���ووە. لە بەش���ی یەكەم، بە ش���ێوەیەكی 
گشتی تیشك خراوەتە سەر چەمك و پێناسەی 
لی���د، لە بەش���ی دووەم باس لە نووس���ینی لید 
ل���ەو رۆژنامە و گۆڤارانەی خوارەوە بەناوی: 
هەولێ���ر،  ڕۆژنام���ەی  ن���وێ،  كوردس���تانی 
هاواڵت���ی، ڕۆژنام���ەی خەب���ات،  ڕۆژنام���ەی 
زاری  هەفتەنام���ەی  ڕۆژنام���ە،  ڕۆژنام���ەی 
كرمانجی، رۆژنامەی ئاسۆ، گۆڤاری هەفتانە، 
گۆڤاری س���ڤیل، گۆڤاری لڤین، گۆڤاری كۆوار 

لەگەڵ گۆڤاری وێ كراوە.
ش���یكردنەوەی  تیۆری���ای  مێت���ۆدی 
ب���ەكار  توێژینەوەی���ە  ل���ەم  رۆژنامەگ���ەری، 
هاتووە و بۆ نووسینیشی سوود لە كۆمەڵێك 

س���ەرچاوەی گرنگ ب���ە زمانەكانی: روس���ی، 
سوێدی، ئینگلیزی و كوردی وەرگیراوە.

سەردێری بەرهەمەكانم لەنێوان //...// ئەم 
هێالنە داناوە و ئەگەر )-( هەبێت، دەكاتە دێری 
دووەم���ی س���ەردێر و كۆپل���ەی وەرگیراویش 
لەن���او ئ���ەم ج���ۆرە )( كەوان���ە بێدەس���تكاری 
دان���دراوە. فۆنت���ی رەش���م بۆ س���ەردێرەكان 
هەڵبژاردووە. زۆر لەو نموونانەی لە بەش���ی 
یەكەم هەن، تەنیا بۆ تێگەیش���تن نووس���راون 
و لە هیچ س���ەرچاوەیەك وەرنەگیراون، بۆیە 
لەن���او كەوانە وش���ەی )توێژەر(م نووس���یوە. 
ل���ە بەكارهێنان���ی س���ەرچاوەكان ژمارەیەكم 
لەتەنیش���ت كۆپلەی وەرگیراو لەناو ئەمجۆرە 

»« كەوانە داناوە.
ئام���اژە  دیك���ەش  بەج���ۆری  دەك���را 
بەس���ەرچاوەكان كرابا، من ئەوەم ال باشتر و 

ئاسانتر بوو.

بەشی یەكەم
چەمك و پێناسەی لید لە رۆژنامە و گۆڤاردا

1-1 پێناسەی لید:
لید: بەو چەند وشە یان ڕستەیە دەگوترێ 
كەلەنێ���وان س���ەردێر و تێكس���تی س���ەرەكیدا 

هەیە.
ئینگلی���زی  ی   Lead لەوش���ەی  لی���د: 
وەرگیراوە و بە كوردی دەكاتە: سەر، سەرەك 
یان س���ەرۆك. وشەی لید، بە زمانی ئینگلیزی 
ئەمریكی بۆ راگەیاندن، بەدەستپێكی نووسین، 

پێشەكی یان كۆپلەی یەكەم دەگوترێ.
لی���د: گرنگتری���ن بڕگەی���ە ل���ە چیرۆك���دا و 
دەكرێت وا لە خوێنەر بكات تا كۆتایی بە دوایدا 
بچێت، یان دەس���ت لە خوێندنەوەی هەڵبگرێت 

و بەدوای وتارێكی دیكەدا بگەڕێت.»1«
لی���د: بۆئەوەی س���ەرنجی خوێن���ەر بۆالی 
نووس���ینەكە ڕابكێشیت، هەس���تی ببزوێنیت و 
لەس���ەر خوێندنەوەی بەردەوام بیت لیدی بۆ 

دەنووسیت. »2«

1-2 جۆرەكانی لید:
لەس���ەر لی���د و جۆرەكانی لید، پس���پۆرانی 
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ب���واری راگەیاندن، هەڵوەس���تەیان كردووە و 
لەسەریان نووسیوە.

+ پرۆفیسۆر ڤ.ڤ.ڤۆرۆشیلۆڤ مامۆستا 
لە فاكولتێتی رۆژنامەنووس ش���اری س���انكت 
پیت���ر – بورگ، لە كتێب���ی )ڕۆژنامەنووس( لە 
الپ���ەڕە 218-221 لی���دی بەس���ەر دوو جۆر: 

)لیدی رەق و لیدی نەرم( دابەش كردووە.
+ دێڤید رانداڵ لە كتێبی: )ڕۆژنامەنووسی 
جیهانی( لە بەش���ی پێشەكییە بەراییەكان )لید( 
الپ���ەڕە 395-418 ئەمجۆران���ەی خوارەوەی 
چی���رۆك،  گێرانەوەی���ی،  نووس���یوە:  )لی���د(ی 
دواخستنی رووداوی سەرەكی، یەك رستەیی، 
ش���ۆكهێنەر،  نام���ۆ،  دەس���تەواژەی  پوخت���ە، 
دیمەنی ئامادەكراو، پرسیار، گاڵتە، فەلسەفی، 

مێژوویی، ساختە.
ئەرس���ەالن  ئیبراهی���م،  عەبدولخال���ق   +
رەحم���ان ل���ە الپ���ەڕە 49 - 54. ل���ە كتێب���ی 
)كارامەییەكان���ی نووس���ین ل���ە رۆژنامەگەری 
بەس���ەر  لیدی���ان  ئەلیكترۆن���ی(،  و  چاپك���راو 
ك���ردووە:  داب���ەش  خ���وارەوە  ئەمجۆران���ەی 
راستەوخۆ، وەسفی، كورتكراوە، لێوەرگرتن، 
پرسیاری، پەسندكردن، دەرخستنی جیاوازی، 
ڕاچەڵەكێن���ەر، خوازەی���ی، گفتوگۆیی، نموونە 

هێنانەوە وپەندئامێز، مرۆیی.
لەب���ەر ئەوەی زمان���ی راگەیاندنی كوردی 
و  وش���ە  نەچەس���پاوە،  بەت���ەواوی  ج���ارێ 
دەس���تەواژەی جی���ا ب���ۆ لی���د و جۆرەكان���ی 
بەكارهاتووین. ئەوانەی س���ەرەوە هەموویان 
لە راگەیان���دن هەن، بەاڵم ل���ە جەوهەردا، لید 
وەك پرۆفیس���ۆر ڤ.ڤ.ڤەرۆشیلۆڤ ئاماژەی 
پێك���ردووە، دوو جۆری هەی���ە، ئەویش لیدی 

توند )رەق( و لیدی نەرمە.

ب���ەو  )رەق(:  ی���ان  تون���د  لی���دی   1-2-1
نووس���ینانە دەگوت���رێ، كە فاكت���ی گرنگ یان 
س���ەرەكی تێیدا ب���ەكار دەهێندرێ و لەس���ەر 
بنەم���ای ئەوی���ش ڕێپۆرت���اژ ی���ان نووس���ینی 
هەواڵی دەنووسرێ. )نموونەیەك لە نووسینی 
لی���دی رەق: لە كۆبوونەوەی ئاس���ایی دوێنێ، 
س���ەرۆكی حكومەت���ی هەرێم���ی كوردس���تان 
بڕیاری���دا 10 ه���ەزار خان���وو بۆ خان���ەوادەی 

ش���ەهیدانی دۆڵی هی���ران و نازەنین لە نێوان 
شەقاڵوە و هیران دروست بكا(.)توێژەر(

1-2-2 لی���دی ن���ەرم: ب���ەوردی ب���اس ل���ە 
بابەتێك���ی دی���ار ن���اكات و نەخش���ەی گش���تی 
)ع���ام(ی نووس���ینەكە دەدات. )نموونەیەك لە 
نووس���ینی لیدی نەرم: وەزیری پێش���مەگە لە 
چاوپێكەوتنی تەلەفزیۆنی بۆ كەنالی ئاسمانی 
زاگ���رۆس گوت���ی: ئێمە بەرنامەم���ان هەیە، لە 
چوار س���اڵی داهاتوو هەموو پێشمەرگەیەكی 
كوردستان لە خانووی خۆی بژیت(.)توێژەر(. 
دەكرێ بەمشێوەی خوارەوە درێژە نووسینەكە 

بدرێ:
ئەم بڕیارەی وەزیری پێش���مەرگە لەناكاو 
نەبوو، بەڵكو پاش زنجیرەیەك خۆپیش���اندانی 
پێش���مەرگەی كوردس���تان ب���وو، ك���ە داوای 
هێ���زی  دەك���رد.  خۆش���كردنیان  گ���وزەران 
پێش���مەرگە ل���ەو بڕوایەداب���وون، حكومەت���ی 
هەرێم وەك پێویست كاری بۆ خۆشتركردنی 
ژیانی ئەوان نەكردووە، بەتایبەتیش كە ئەوانن، 
كوردس���تان لە هێرش���ی دەرەكی دەپارێزن و 
بەرهەمی ئەوانە، كورد لە كوردستان خاوەنی 

حكومەتی هەرێمی خۆیەتی..

1-3 بنەماكانی نووسینی لید:
لە نووس���ینی لید پێویس���تە وەاڵمی شەش 
 what( ،)كێ – who( :پرس���یارە س���ەرەكییە
– چ(، )where - لە كوێ(، )when - كەی(، 
بۆچ���ی(   -  why( لەگ���ەڵ  چ���ۆن(   -  how(
تێدابێ���ت، ب���ەاڵم ئەگ���ەر وەاڵمی هەم���وو ئەو 
پرس���یارانەی س���ەرەوە نەبێت، ناكاتە ئەوەی، 
نووس���ینەكە خراپ���ە و ش���ایەنی باڵوكردنەوە 
نیی���ە، لەگەڵ ئەمەش، پێویس���تە وەاڵمی چوار 

پرسیاری یەكەم لە لید هەبێ.
بۆیەكەمج���ار لە مێ���ژووی رۆژنامەگەری 
جیهان، نووسین و بیركردنەوە لە وەاڵمی ئەم 
 Joseph شەش پرسیارەی سەرەوە لەالیەن
 )1936–  1865(  Rudyard Kipling

نووسرا. »3«
پێویس���تە  لی���د  نووس���ینی  لەكات���ی 
رۆژنامەنووس بیر لە كۆمەڵێك ش���ت بكاتەوە 
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وەك:
- ئای���ا بابەتەك���ە نوێیە یان ن���وێ نییە؟ ئەگەر 
رووداوەك���ە دوێن���ێ روویدابێ���ت، چ���ۆن وای 
لێدەكەیت، ئەمرۆش خوێندنەوەی ئاسان بێت 
و گرنگ���ی خۆی لەدەس���ت نەدابێت و هێش���تا 

سەرنجڕاكێش بێت...
- ئایا رووداوەكە ئاس���انە یان ئاڵۆزە؟ ئەگەر 
ئاڵ���ۆز بێ���ت، چۆن لەڕێ���گای دانان���ی لید بۆ 
خوێن���ەران هەندێ���ك ل���ە وردەكارییەكان���ی 

شیدەكەیتەوە...
- ئای���ا ئامان���ج ل���ە نووس���ینی لی���د، بایەخدانە بە م���رۆڤ یان 
زەقكردنەوە و گەورەكردنی رووداوەكەیە؟ لێرە رۆژنامەنووس 
پێوس���تە بریاری دابێت، كە چ بەالی ئەوەوە گرنگە، بۆئەوەی 

لید لەسەر ئەو بنووسێت.
- رۆژنامەن���ووس دەب���ێ بزان���ێ ئ���ەو ج���ۆرە لی���دەی ئ���ەو 
نووس���یویەتی چەند كار لە خوێن���ەر دەكات و تا چەندیش بۆ 
خوێن���ەر گرنگە؟ بۆ ئ���ەوەی لەمجۆرە لیدە بنووس���رێ، دەبێ 
رۆژنامەنووس بزانی رۆژنامەكەی چ جۆرە گروپ و كەسێك 

دەیخوێنێتەوە.
- رۆژنامەنووس دەتوانێ لید لە شێوەی گێرانەوەی مێژوویی 
)كرۆنۆلۆگی(ش بنووس���ێ. لێرە مەبەس���ت، لەنووس���ینی ئەم 
جۆرە لیدە، باس���كردنی رووداوەكانە بەش���ێوەی یەك لەدوای 

یەك و مێژووییە.
نووس���ین و دانان���ی لی���د لەو كات���ە دەبێ، كە گوت���ار هەیە 
و نووس���راوە ی���ان ه���ەر بەرهەمێك���ی رۆژنامەنووس���ی ب���ۆ 
باڵوكردنەوە ئامادەیە، لێرە پرس���یارێك بەرز دەبێتەوە، چۆن 

بەشێوەیەكی باش گوتار بنووسین؟
ل���ە نووس���ینی گوت���ار س���ێ پرس���یار پێویس���تە بیری���ان 

لێبكرێتەوە:
- لید چۆن دەبێت؟

- چۆن دەچیتە ناو بابەتەكە؟
- نووس���ینەكەت ب���ە كەس���ی دووەم ی���ان س���ێیەم دەس���ت 

پێبكەیت...»4«

1-4 شێوەكانی نووسینی لید:
رۆژنامەنووس���ی س���ەركەوتوو ب���ەردەوام بەرنام���ەی بۆ 
چۆنێتی داڕش���تنی نووس���ینی خ���ۆی هەیە و وەك لە پێش���تر 

ئاماژەمان پێیكرد هەمیشە سێ پرسیار الی بەرز دەبێتەوە:
- چ جۆرە لیدێكی بۆ دابندرێ؟

- بە چ شێوەیەك دەریبڕیت؟
- لە كەس���ی یەكەمەوە یان كەس���ی س���ێیەمەوە نووس���ینەكە 

رۆژنامەنووس دەتوانێ لید لە 
مێژوویی  گێرانەوەی  شێوەی 
بنووسێ.  )ك��رۆن��ۆل��ۆگ��ی(ش 
لەنووسینی  مەبەست،  لێرە 
باسكردنی  لیدە،  جۆرە  ئەم 
یەك  بەشێوەی  رووداوەكانە 

لەدوای یەك و مێژووییە
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بنووسرێ؟
ه���ەواڵ  كورت���ە  لی���دی 
ئ���ەم  وەاڵم���ی  پێویس���تە 

پرسیارانەی تێدابێت:
كێ؟، چ���ی؟، لەكوێندەر؟، 
ك���ەی؟ لە كۆپلەكان���ی دواتر 
پرس���یارەكەی  وەاڵمی دوو 
چ���ۆن؟  و  بۆچ���ی  دیك���ە 
نووس���ینی  لە  دەدەیت���ەوە. 
پێویستە  شیكاری  گوتاری 
رۆل���ی گوتار ب���اس بكرێ. 
گرنگتری���ن ی���ان هەوێن���ی 
بیرۆكە یان نووسینەكە لە 

لید بنووسرێ.»5«
بۆ بەهێزكردنی گوتاری هەواڵی رۆژنامەنووس 

پێویستە، ئەم خااڵنەی خوارەوە بە باشی رەچاو بكات:
- لە خاڵی یەكەم، یان لە لید، هەوێن یان كاكلی نووسینەكە 
دەخرێتە ڕوو، لە كۆپلەی دووەم ئەگەر نووسینەكە بۆ نموونە 
لەس���ەر هەڵبژاردن بێت، شیدەكەیتەوە، بەوەی بۆچی ئەوەندە 
ك���ەم ی���ان زۆر دەنگ ه���ات، یان بۆچ���ی ئەو ب���ڕە پارەیە بۆ 

بردنەوە پێویستە..
ل���ە نووس���ینی لید ب���ۆ كورتە ه���ەواڵ و گوت���اری هەواڵی، 
لەوانەیە لە ڕس���تەی یەكەمی تەنیا ش���وێنی وەاڵمی كێ، كەی، 
لەگ���ەڵ لەكوێ دەبێتەوە، بۆیە دەكرێ پرس���یاری چۆن لەگەڵ 
بۆچ���ی دواتر وەاڵمیان بدرێت���ەوە.»6« هەروەها زۆر گرنگە لە 
كاتی نووس���ینی لید لەیەك فاكتی بەهێز زۆرتر نەنووس���رێ، 
بۆئ���ەوەی خوێنەر زانیاری زیادی بەدەس���ت ن���ەگات و دوای 
خوێندن���ەوەی لید، وازنەهێنێ و لەس���ەر خوێندنەوە بەردەوام 
بێت، بۆیە چاكە لید درێژ نەبێت. )نموونە: حكومەت بڕیاریداوە 
ڕێ���گای هەولێر و كۆیە بكاتە دووس���اید، دە هەزار خانوو بۆ 
شەهیدان دروست بكات، گوندی زانكۆ دەستپێبكات...هتد، لێرە 
تەنی���ا ی���ەك لەو كارانەی حكومەت پێویس���تە ل���ە لید ئاماژەی 

پێبكرێ )توێژەر((.
لە كاتی وەرگرتنی چاوپێكەوتن دەكرێ هەوێنی قس���ەكان 
یان كۆپلەیەك لە وتەكانی قارەمانی چاوپێكەوتن وەربگیرێ و 
لە شوێنی لید دابندرێ. لید دەكرێ بەشێوەی زەق و دراماتیكی 
بنووسرێ، بۆیەش لە رۆژنامەی ئێواران و زەرد زیاتر كێشە 

)كەیس( یان بابەتەكان زەق و گەورە دەكرێن.
ب���ۆ نووس���ینی لی���د ڕەوای���ە، تراگێدی���ای رووداوەكانی���ش 

بنووسرێ وەك بۆ نموونە:
)دوێن���ێ پ���اش نیوەڕۆ پاس���ێكی 40 نەفەری ل���ە لۆفەكانی 

كاتی  ل����ە  گ���رن���گ���ە  زۆر 
نووسینی لید لەیەك فاكتی 
نەنووسرێ،  زۆرت��ر  بەهێز 
زانیاری  خوێنەر  ب��ۆئ��ەوەی 
زی���ادی ب��ەدەس��ت ن��ەگ��ات و 
لید،  خ��وێ��ن��دن��ەوەی  دوای 
لەسەر  و  وازن���ەه���ێ���ن���ێ 
بێت،  ب��ەردەوام  خوێندنەوە 
بۆیە چاكە لید درێژ نەبێت
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هاوینەه���ەواری پیرم���ام وەرگ���ەڕا، 25 كەس 
دەس���تبەجێ گیانیان لەدەستدا و 15ش ئێستا 
خەب���ات ب���ۆ مانەوەی���ان ل���ە نەخۆش���خانەی 
رزگاری ل���ە هەولێر دەك���ەن. هەموو ئەوانەی 
باش���وری  ب���وون، خەڵك���ی  پاس���ەكە  لەن���او 
ئێراق���ن و بۆ بەس���ەربردنی جەژنی رەمەزان 
بۆ كوردس���تان هاتبوون. پێش ش���ەش مانگ 
لەهەمان ش���وێن پاس���ێكی ئێرانی وەرگەڕا و 
ئەوجاریش 20 كەس مردن. لێژنەیەك لەسەر 
داوای د. بەرهەم س���الح ب���ۆ بەدواداچوون لە 

خۆی و چوار ئەندام پێكهاتووە(. )توێژەر(.
باشە لە نووسینی لید رەچاوی تایبەتمەندی 
كەس بك���رێ بۆ نموونە: رفاندن و كوش���تنی 
قوتابی و رۆژنامەنووس���ی كورد سەردەشت 
عوسمان لەبەردەم كۆلێژی ئاداب، لە هەفتەی 
راب���ردوو، جگ���ە ل���ەوەی ت���ەواوی قوتابییان 
ت���ووڕە  كوردس���تانی  رۆژنامەنووس���انی  و 
كردووە، سەرئێش���ەی زۆریشی بۆ حكومەتی 
هەرێم دروس���ت كردووە. )توێژەر(. وەك لەم 
نموونەیەی س���ەرەوە هاتووە پێویستە: فاكت، 
داتا، ش���وێنی ڕووداو لەگ���ەڵ هۆكەی رەچاو 

بكرێ.
دەكرێ لید بە چەند وشەیەكیش بنووسرێ، 
بەاڵم باش���ترە ئەگەر وشەكان روونبكرێنەوە. 
پێویستە لە رستەی یەكەم، گرنگترین زانیاری 
هەبێ���ت، بەاڵم وش���ەی كورتكراوە نابێ لە لید 

بنووسرێ. »7«
رۆژنامەن���ووس لەكات���ی نووس���ینی لی���د 
پێویس���تە وریا بێت و ت���ەواوی زانیارییەكان 
نەنووسێت، تا خوێنەر دەست لە خوێندنەوەی 
گوت���ار یان تێكس���تەكە هەڵبگرێ و نووس���ینە 

سەرەكییەكە پشتگوێ بخرێ.
كاری  خەریك���ی  ت���ازە  ئەوان���ەی 
رۆژنامەنووس���ین، هەوڵ���دەدەن ل���ە كۆپل���ەی 
یەكەم زۆرترین زانیاری بدەن، ئەمەش هەڵەیە 
هەربۆنموونە: )دوێنێ پەرلەمانی كوردس���تان 
رەزامەن���دی لەس���ەر پێش���نیازی حكومەت بۆ 
مامۆس���تایانی  مووچ���ەی  بەرزكردن���ەوەی 
ئ���ەم  ك���رد.  پەس���ند  بەرێ���ژەی %10  زانك���ۆ 
بڕی���ارە لەئەنجام���ی زنجیرەك خۆپیش���اندانی 
مامۆس���تایانی كوردس���تان بوو، ك���ە نزیكەی 

ش���ەش مانگ لەبەر كەمی مووچە وانەیان بە 
قوتابییان نەدەگوتەوە()توێژەر(.

باش���ترە لید زانیاری بدات لەوەی ش���ێوە 
ئاژاوەنان���ەوە )سێنساس���یۆن(ی بێ���ت. لێ���رە 
دەك���رێ، هەم���ان نموون���ەی لیدی س���ەرەوە 
وەك خ���ۆی دابنێین���ەوە. ئەگ���ەر لە ش���ێوەی 
زەقكردنەوە و ئاژاوەنانەوە بۆ پرێس���ی زەرد 
بێت، لید بەو ش���ێوەیە دەنووس���رێ: ش���ەش 
مانگە مامۆس���تایانی زانكۆكانی كوردس���تان، 
یەك وانەی���ان بە هیچ قوتابییەك نەگوتۆتەوە.  
چ���وار هەفتەیە دەرگای زانكۆ و پەیمانگاكانی 
كوردس���تان داخ���راون و ڕێ���گا ب���ە قوتابییان 
نادرێ بۆ هۆڵی خوێندن یان گۆرەپانی زانكۆ 
بچ���ن. ئەم یەك هەڵوێس���تیەی مامۆس���تایان، 
پەرلەمان و حكومەتیان ناچار كرد، مووچەیان 

بە ڕێژەی 10% بەرزبكرێتەوە. )توێژەر(.
هەندێك لەرۆژنامەنووسان پاش نووسینی 
لی���د زۆر بیردەكەن���ەوە، ب���ەوەی چ���ۆن ئ���ەو 
زانیارییانەی ماوە، ش���وێنی بكەنەوە. بەاڵم بۆ 
رۆژنامەنووسانی خاوەن ئەزموون گران نییە 
و تەنی���ا گرێدانی كۆپلەكانە لەیەكتر، بۆئەوەی 
گوتارێكی باش���ی لێدەربچێ. بۆ دروستكردنی 
ئەم گوتارە باش و نایابەش، دەبێ و پێویستە 

پالن بۆ نووسین هەبێ.
لە نووسینی هەواڵ و گوتاری هەواڵی، لید 
بەشێوەی هەڕەمی هەڵگەراوەیە. ئەوەی زۆر 
تازەی���ە و زۆر گرنگە لە پێش���ەوە دادەندرێ، 
دوات���ر ئەوەی كەمتر گرنگە و دواتریش فاكتە 
ئ���ەم ش���ێوە  سەرنجراكێش���ەكان دادەنێی���ت. 
نووسینەی س���ەرەوە، خوێندنەوەی ئاسان و 

خۆشە.
ئەوانەی ت���ازە كەوتوونەتە ناو ڕاگەیاندن 
و ج���ارێ لێ���ی پس���پۆر نی���ن، هەڵ���ەی گەورە 
لەكاتی نووس���ینی لید دەك���ەن، هەربۆنموونە: 
لەنووس���ینی گوتار یان چاوپێكەوتن لەس���ەر 
نەبوونی كارەبا لە هەرێمی كوردس���تان، بەم 
ش���ێوەیەی خوارەوە ئ���ەوان لید دەنووس���ن: 
ئێس���تا  ت���ا  هەرێ���م  حكومەت���ی  )لەبەرچ���ی 
نەیتووانیوە كێشەی كارەبا بەشێوەی پێویست 
چارەس���ەر بكات؟ ئەمە پرسیاری یەكەم بوو، 
ئێمە لە وەزیری كارەبای حكومەتی هەرێممان 
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ك���رد و ئەوی���ش لەوەاڵمدا گوت���ی: حكومەتی 
هەرێم نەیتوانیووە ئەم كێشە گرنگە چارەسەر 
بكات چونكە: نەبوونی پارەی پێویست بۆ ئەم 
پرۆژە گەورەیە، هەبوونی ئابلۆقەی ئابووری 
جیهانی و واڵتانی دراوسێ، شەڕی ناوەخۆ...
هت���د بوونە هۆی مەزن، كە حكومەت نەتوانێ 
بە ئەركی سەرش���انی خۆی هەڵبستێ. ئەمانە 
بوون���ە ه���ۆی ئ���ەوەی لە م���اوەی 19 س���اڵ 
نەتووانی���ن كێش���ەی كارەب���ا لە كوردس���تان 
بنب���ڕ بكەی���ن.( )توێ���ژەر(. ل���ە هەم���ان كاتدا، 
رۆژنامەنووسی پس���پۆر و خاوەن ئەزموون، 
بەم شێوەی خوارەوە هەمان لیدی دەنووسی: 
)نەبوونی پارەی پێویست، هەبوونی ئابلۆقەی 
ئابووری جیهانی و واڵتانی دراوسێ، شەڕی 
ناوەخ���ۆ، هۆی گ���ەورە بوون، ك���ە حكومەتی 
كوردستان نەتوانێ بەئەركی سەرشانی خۆی 
وەك پێویس���ت هەڵبس���تێ.. ئەمانەی سەرەوە 
گرفت���ی گ���ەورە ب���وون لەب���ەردەم ئێم���ە، كە 
نەتوانین بەسەر ئەم كێشەیە زاڵ بین، ئەمەی 
سەرەوە وەزیری كارەبا لە چاوپێكەوتنی ئێمە 

گوتی(. )توێژەر(.

1-5 ئەو هەنگاوانەی پێش نووسینی لید پێویستە 
بیریان لێبكرێتەوە:

هێنانەوەی نموونەیەك:
كەس: بۆ نموونە كوشتنی ژنێك

فاكت: كوژران لە ئەنجامی دڵپیسی روویدا
داتا: كەی روویدا، لە 2010-9-8

شوێنی رووداو: گەڕەكی تەیراوە - هەولێر
هۆی رووداوەك���ە: گرتنی فیلمی ژنەكە لەگەڵ 

پیاوێك و باڵوكردنەوە لە مۆبایل
پرۆس���ە رووداوەكە: پاش ئەوەی دوو هەفتە 
گفتوگۆ و موفاوەزات لەگەڵ مێردی ژنە كرا.. 

)توێژەر(.
كاتێ���ك  هەم���وو  لی���د،  نووس���ینی  ل���ە 
رۆژنامەنووس لە داڕش���تنی پێویس���تە بیر لە 
چۆنێت���ی وەاڵمدانەوەی ش���ەش پرس���یارەكە 
بكاتەوە و ڕیزبەندی وەاڵمەكانش بۆ داڕشتنی 

باش زۆر گرنگن.
1-6 ئامانج لە نووسینی لید:

- ئامان���ج لە هەموو پێش���ەكییەكان )لیدەكان( 
خ���ۆی ل���ەدەس بەس���ەرداگرتنی خوێنەران و 
بزواندن���ی بایەخەكانیانە تا رادەی ئارەزووی 
بەهێز بۆ بەردەوامی خوێندنەوەكە دروس���ت 

بكەن. »8«
- ئامانج لە نووسینی لید، ڕاكێشانی سەرنجی 
خوێنەرە بۆ خوێندنەوەی نووسینەكە، بۆیەش 
لە فۆنتی س���ەردێر و تێكس���تی نووس���ین جیا 
دەكرێت���ەوە و خوێنەر بە ئاس���انی ئەو پارچە 
نووس���ینەی دەكەوێتە بەر چ���اوی. ئەگەر لید 
پسپۆرانە نووس���رابێت، زۆربەی هەرەزۆری 
خوێنەران تەواوی تێكس���تەكە دەخوێننەوە و 

هەست ناكەن فێڵیان لێكراوە.

1-7 راسپاردە و مەرجەكانی نووسینی لید:
لەكات���ی نووس���ینی لی���د، رۆژنامەن���ووس 
پێویس���تە بزان���ێ، ئای���ا ئ���ەو بەرهەم���ەی ئەو 
دەینووس���ی، تازەیە و پێش���تر هیچی لەس���ەر 
ئەگ���ەر  نووس���راوە،  ن���ە  ی���ان  نووس���راوە 
زانیارییەكان نوێ بن، پێویس���تە ئەوانەی زۆر 
گرنگ���ن لە لید دابندرێ، بۆئەوەی ئاس���انتر و 

زووتر ببیندرێن.
جگە لەوەی سەرەوە رۆژنامەنووس دەبێ 

بزانێ:
- لەو نووس���ینە مرۆڤ خاڵی س���ەركییە یان 

رووداوەكە.
- تا چەند بۆ خوێنەر ئەم بابەتە گرنگە.

- تا چەند خوێنەر زانیاری لەسەر ئەم بابەتە 
هەیە.

- لە لید پێویستە تەنیا یەك زانیاری )فاكت(ی 
گرنگ هەبێت...»9«

- لید بە ش���ێوەیەكی گش���تی باشە لە 25-20 
وش���ە پێكبێت، ب���ەاڵم لە هەندێ���ك رۆژنامەی 
ئەمریك���ی و بەتایبەتیش، رۆژنامەی نیۆیۆرك 
تایم���س درێژت���ر دەنووس���ن و وەاڵم���ی هەر 
شەش پرسیارەكە لەلید هەیە. لە لیدی هەواڵ 
یان گوتاری هەواڵی، دەش���ێ لید بە 30 – 40 

وشەش بنووسرێ.
- باشترە لید زانیاری بدات، لەوەی رووداوەكە 
گەورە بكات و خەریكی ئاژاوەنانەوە بێت، وەك 

لە پرێسی زەرد دەینووسن و كاریپێدەكەن.
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وەك لەس���ەرەوە ئاماژەم���ان پێیك���رد، لید 
بەگش���تی كۆپلەی���ەك ی���ان چەن���د كۆپلەیەكی 
س���ەربەخۆیە، ب���ەاڵم ل���ە ه���ەواڵ و گوت���اری 
كورت، كاری زیاتر بەخشینی زانیارییە، بۆیە 

لەنووسینە سەرەكییەكە دووبارە نابێتەوە.
فۆنت���ی لید: ل���ە فۆنتی س���ەردێر بچوكترە 
و ل���ە فۆنت���ی گوت���ار ی���ان ن���اوەڕۆك كەمێك 
گەورەترە و بۆ ئەوەی لە تێكستی سەرەكیش 

جیا بكرێتەوە، رەش یان قەڵەوی دەكەن.
لی���د جگ���ە ل���ە گۆش���ە، نام���ە لەگ���ەڵ ئەو 
نووس���ینانەی رای رۆژنامەنووس بە ئاشكرا 
دەردەبڕن، پێویس���تە بۆ هەموو نووسین یان 
ژانرەكانی دیكەی ڕۆژنامەوانی دابندرێ، بەاڵم 
لە ژانرێك بۆ ژانرێكی دیكە شێوەی نووسینی 
جیای���ە. ب���ۆ گوت���ار، ڕێپۆرت���اژ، چاوپێكەوتن 
ی���ان هەموو نووس���ینە تێ���ر و درێ���ژەكان لە 
رۆژنامە و گۆڤار و ماڵپەرەكانی ئەلیكترۆنی، 
لی���د وەك كۆپلەیەكی س���ەربەخۆ دادەندرێ و 
لەكورتە هەواڵیش س���ەرەتای نووس���ین بەلید 

دەستپێدەكات.

بەشی دووەم
نووسینی لید لە رۆژنامە و گۆڤارە 

كوردییەكاندا

2-1 نووسینی لید لە رۆژنامەگەری كوردیدا
لە رۆژنامەگ���ەری كوردی بەش���ێوەیەكی 
گش���تی و ژان���رە هەواڵییەكانی���ش بەتایبەتی: 
ه���ەواڵ، ڕێپۆرت���اژ، گوت���ار، ئینتەرڤیو...هت���د 
لی���د بایەخ���ی پێن���ەدراوە. ئ���ەم بایەخپێنەدانە 
و پشتگوێخس���تنە، راگەیاندن���ی ك���وردی ل���ە 
الوازی  كردۆت���ەوە،  دوور  بەپس���پۆركردن 
و  كەمكردۆت���ەوە  خوێن���ەری  ك���ردووە، 
تی���راژی رۆژنامەكان���ی لە نزم���ی ڕاگرتووە.. 
لەالیەك���ی دیكەش نەنووس���ین و بایەخ نەدان 
و پیشتگوێخس���تنی لید، بەشێوەیكی زانستی، 
پیش���انی دەدات، ك���ە زۆرب���ەی ئەوان���ەی ل���ە 
رۆژنامەگ���ەری كوردی كار دەك���ەن، لە ڕێی 
ئ���ەدەب و هونەرەوە هاتوونەتە ئەم بووارە و 
زانیارییان لەسەر شێوەی نووسینی ژانرەكانی 

رۆژنامەوانی و راگەیاندن زۆر كەمە.

ئەگ���ەر قوڵتریش بیربكەین���ەوە تێدەگەین، 
بای���ەخ ن���ەدان ب���ە دانان���ی لی���د، زیات���ر لەبەر 
نەب���وون یان بەش���نەكردنی كادری پیس���پرۆ 
و ئەكادیمیی���ە. ژم���ارەی دەرچووانی بەش���ی 
راگەیاندنی پەیمانگا و زانكۆكان، زۆر كەمترە 
لەوان���ەی كاری رۆژنامەنووس���ی دەك���ەن، لە 
هەمان كات، هەبوونی زیاد لە 400 ڕۆژنامە و 
گۆڤ���ارو باڵوكراوەی كوردی، جگە لە ماڵپەرە 
ئەلیكترۆنیی���ەكان، دەی���ان ئێزگ���ەی رادی���ۆ و 
ئاس���مانی،  و  لۆكال���ی  تەلەفزیۆن���ی  كەنال���ی 
بۆتە هۆی ئەوەی كەس���انی ناش���ارەزا و كەم 
ئەزم���وون ل���ە راگەیاندن، رۆلی س���ەرەكییان 
هەبێت، بۆیە زۆر لەوان هەر نازانن، لید چییە 
و چۆن دەنووس���رێ و بۆچیش دانانی گرنگ 

و پێویستە.
نەنووس���ینی لید راگەیاندنی كوردی، الواز 
كوردس���تان  ڕۆژنامەنووس���انی  و  ك���ردووە 
نەیانتوانیووە بەرهەمی باش بخەنە بەردەست 
خوێنەران���ی خۆیان، ئەم���ەش هۆیەكی گرنگە، 
ك���ە تی���راژی رۆژنام���ەو گۆڤ���ار ن���زم بێت و 
نەتوان���ن خەرج���ی خۆی���ان دەس���تكەوێتەوە.  
وەرنەگرتن���ەوەی خەرج���ی و قازانج نەكردن، 
راگەیاندن���ی ك���وردی ل���ە بێالیەن���ی و ئازادی 
دوور كردۆت���ەوە و سەرنووس���ەرانی ناچار 
ك���ردووە، هان���ا وەب���ەر كەس���انی بەرپرس و 
دەوڵەمەن���د بب���ەن، ك���ە هەرئەوانیش���ن بڕیار 
لەسەر ناوەرۆك دەدەن. ئەمەش هۆی گرنگە، 
لە كوردس���تان راگەیاندن نەتوانێ كاریگەری 
لەس���ەر كۆمەڵ هەبێت، ڕا لەس���ەر پرسیاری 
پێویس���ت دروس���ت بكات و ببێتە دەستەاڵتی 
چوار و لەكاتی پێویس���ت خەڵك بهێنێتە سەر 

شەقام.
نەنووس���ینی لی���د دەكاتە: تێنەگەیش���تن لە 
راگەیاندن، تێنەگەیشتن لە گرنگی رۆلی خوێنەر 
بۆ ساغكردنەوەی بەرهەم و بەرزركردنەوەی 

تیراژ و گەیاندنی پەیام.
وەنەب���ێ لی���د بەهیچ ش���ێوەیەك و لە هیچ 
نووس���ینێكی كوردی نەنووسرابێ، بەڵكو جار 
بەجار كۆپلەیەك لە هەندێك رۆژنامە و گۆڤار 
بەرچاو دەكەوێ، لەوانەیە ئەوانەی ئەم كۆپلەیە 
دەنووس���ن، ی���ان دایدەنێ���ن، لەوبڕوایەداب���ن، 
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نووسینی لید دەبێ، بەمشێوەیە بێ، بەاڵم ئەگەر 
وردتر بیری لێبكەنەوە و ئەوانەی لەش���ێوەی 
لید نووسراین، لەگەڵ لید لە رۆژنامە و گۆڤارە 
بیانییەكان ب���ەراوردی بكەین، زوو تێدەگەین، 
لید بەمشێوەیە نانووسرێ و ئەو كەسەی ئەم 
كۆپلەیەش���ی داناوە، ئاگاداری شێوەی دانانی 

لید بە شێوەیەكی زانستی نییە.
 Svenskaلید ل���ە رۆژنامەكانی س���وێدی
dagbladet، Aftonbladet، City لەگ���ەڵ 
زۆرب���ەی رۆژنامەكانی دیك���ە، لەنێوان 20 تا 
35 وشەیە، زۆر بەدەگمەن كەمێك زیاتر یان 

كەمتر دەنووسرێ. »10«
لە خوارەوە دەس���تپێكی هەندێك نووسین 
ل���ە رۆژنام���ە و گۆڤاری ك���وردی وەك خۆی 
دەنووسینەوە و هەندێك لەوانیش سەرلەنوێ 
و بەش���ێوەی راست دادەڕێژینەوە، بۆ ئەوەی 
لی���د پێویس���تە چ���ۆن بنووس���رێ  تێبگەی���ن، 
لەهەم���ان كات، ئام���اژە بە باش���ی یان خراپی 
سەردێریش دەكەین، چونكە ئەوەی لە سەردێر 
دەنووس���رێ، لەراستیدا پێویست ناكات لە لید 

دووبارە ببێتەوە.

2-2 رۆژنامەی كوردستانی نوێ:
بەڕێوەی���ە،  ك���وت  بڕیاری���دا،  //بەس���رە 
س���وننەش بی���ری لێدەكات���ەوە- فیدرالییەكەی 
كوردستان تەنیا نییە – بڕگەی یەكەم و دووەم 
و س���ێیەم و چوارەم لەم نووسینەی سەرەوە 
س���ەر س���ەردێرە و دوواتری���ش بەمش���ێوەیە 
لەبەس���رە  ئ���ەوەی  )دوای  دەس���تپێدەكات.// 
ئەنجومەنی پارێزگای بەسرە بەتێكرای دەنگ 
پرۆژەی فیدرال���ی پارێزگاكەیان پەس���ندكرد، 
واس���ت  پارێ���زگای  ئەنجومەن���ی  بریاریش���ە 
گفتوگ���ۆ  داهاتوویان���دا  لەدانیش���تنی  )ك���وت( 
س���ەربەخۆ  هەرێمێك���ی  پێكهێنان���ی  لەس���ەر 
هەنگاوان���ە  ئ���ەم  چاودێرانی���ش  و  بك���ەن 
بەهەنگاوی چەس���پاندنی فیدرالی ل���ە عێراقدا 

وەسفدەكەن(.»11«
ئەم نووسینەی سەرەوە، لەسەر سەرەوەی 
ژم���ارەی ئ���ەورۆژ داندراوە، ئەم���ەش دەكاتە 
ئ���ەوەی، گرنگتری���ن گوت���اری رۆژە، لەگ���ەڵ 
ئەمەش، سەر سەردێر بەمشێوەیە نانووسرێ 

و سەردێریش پێویستە، ڕوون و ئاشكرا بێت، 
بیرۆك���ەی خوێنەر پەرش و باڵو نەكات، زوو 

تێیبگەینیت و پەیامی ڕوون و ئاشكرا بێت.
س���ەردێری ئ���ەم گوت���ارە بەمش���ێوەیە: /
فیدرالییەكەی كوردس���تان تەنی���ا نییە/ ئەگەر 
رۆژنامەنووس���ێكی پس���پۆریان بۆ نووسینی 
س���ەردێری ئەم گوتارە راس���پاردبا، یەك لەم 
جۆرەی خوارەوەی دەنووسی: )بەسرە داوای 
جیابوونەوە دەكات، بەسرە كار بۆ فیدرالییەت 
دەكات، بەس���رە بڕیاری جیابوون���ەوەی دا...( 
ئەم نووسینە دەربارەی بریاری ئەنجوومەنی 
پارێزگای بەس���رە بۆ فیدرالییەت نووس���راوە، 
بۆیە هیچ پێویس���ت نەبوو، لەگەڵ ش���ارەكانی 
دیك���ە تێكەڵ بك���رێ، جگە لەمە، لە نووس���ینی 
س���ەردێر، پێویس���ت ناكات رای كەس���ی دیكە 
وەربگیرێ.. ئەگەر دەس���تەی نووسەران ئەم 
بڕیارەیان ال گرنگە، دەبوا داوا لە مافناس���ێك 
بك���ەن، گوتارەكەی���ان ب���ۆ بنووس���ێ، یانی���ش 
س���وود لە زانیاری مافناس بۆ نووس���ینی ئەو 
گوتار وەربگرن. لەم نووس���ینە، ئەگەر س���ەر 
س���ەردێر خ���راپ بێت، س���ەردێر خ���راپ بێت 
و ت���ەواوی نووس���ینەكە باش نەبێت، بێش���ك 
ناكرێ چاوەڕێی لیدی باش بكرێ. لەم لیدەی 
س���ەرەوە واڵمی هەرچوار پرسیار دیار نییە، 
بەڵك���و تەنیا وەاڵمی س���ێ پرس���یار هەیە: كێ 
بڕیاری دا؟ ئەنجوومەنی پارێزكا، چیان بڕیار 
دا؟ فیدرالییەت. لە كوێ؟ لە ش���اری بەس���رە. 
وەاڵمی س���ێ پرسیار بۆ نووسینی لید لێرە و 
ل���ەم رووداوە گرنگە بەش ناكات و پێویس���تە 
بەالی كەم وەاڵمی چوار پرسیار هەبێت. لێرە 
وەاڵمی كەی تێدا نییە، بۆ ئەم نووس���ینە زۆر 
گرنگە، بۆئەوەی خوێنەرانی كورد بزانن كەی 
ئ���ەم بڕی���ارە دراوە. ئاماژە نەك���راوە بەوەی، 
چ���ۆن دەزان���ن ئەنجومەنی پارێ���زگای كوت، 
بەنی���ازی بڕیارێك���ی لەمش���ێوەیەیە.. ئ���ەوەی 
ب���ۆ رۆژنامەن���ووس ڕوون���ە هیچ م���ەرج نییە 
ب���ۆ خوێنەر روون و ئاش���كرا بێ���ت. جگە لەم 
تێبینیان���ەی س���ەرەوە، ب���ە خوێندن���ەوەی ئەم 
كۆپلەیە، ئەگ���ەر تێكس���تەكەش نەخوێنیتەوە، 
ت���ەواوی زانیاری���ت دەس���تدەكەوێ و دەزانی 
ناوەرۆك���ی ئ���ەم گوت���ارە چۆن���ە. ب���ۆ ئەوەی 
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خوێنەر لید لە تێكست و سەردێر جیابكاتەوە، 
پێویس���تە فۆنتەك���ەی رەش بك���رێ و ی���ەك 
كۆپل���ەش نەبێت، بەڵكو دەك���رێ بە دوو یان 
زیات���ر كۆپلەی كورت بنووس���رێ. لید مەرج 
نییە، هەمووی لەیەك كۆپلە بنووس���رێ. »12« 
و بەڵكو چاكترە لە دوو س���ێ كۆپلە و هەر 
كۆپلەیەكی���ش ل���ە دوو س���ێ دێ���ری كورت 

پێكهاتبێت.
كۆنگ���رەی  لەب���ارەی  //گفتوگ���ۆ 
مامۆس���تایانەوە كرا – س���ەردێر// )عیماد 
ئەحمەد ئەركی مامۆستایانی لەپێشخستنی 
كۆمەڵگ���ە و پەروەردەكردن���ی نەوەیەكی 
تەندروست بەگرنگ وەسفكرد(. »13« ئەگەر 
هەواڵەك���ە هەم���ووی بخوێنینەوە دەبیین، 
كۆپلەیی یەكەم جگە لەوەی لە لید ناكات 
زۆر زیادیشە، بۆ لید باشتربوو كۆپلەی 
دووەم داندراب���ا: )دوێنێ، 2010-10-13 
لە قەاڵچۆاڵن عیماد ئەحمەد لێپرسراوی 
مەكتەب���ی ڕێكخس���تنی ی.ن.ك. لەگ���ەڵ 
ژمارەی���ەك لە مامۆس���تایانی س���ەر بە 
ڕێكخس���تنەكانی یەكێت���ی....( )ئەم كۆپلەیە بە 73 وش���ە 
نووس���رایە، بە پێویس���ت نازانین لێرە هەمووی بنووسینەوە(، 
بەاڵم ئەوەی جێگای ئاماژەیە، ش���وێن پێ���ش كەس كەوتووە، 
لەكاتێكدا كەس و كۆبوونەوە و بڕیارەكانی كۆبونەوە گرنگن، 
كە دەبێت���ە ه���ۆی گوزەرانخۆش���كردنی ژیانی مامۆس���تایان، 
لەشوێنی كۆبوونەوە )قەاڵچۆاڵن(. ئەمە لە نووسینی لید بە هەڵە 
دادەندرێت. »ئەوانەی تازە دەس���ت بەكاری رۆژنامەنووس���ی 
دەكەن یان زۆر ش���ارەزانین، س���ەرچاوەكان بایەخی زۆریان 
پێ���دەدەن و دواتری���ش هەواڵ بە پل���ەی دووەم دێت. »14« جگە 
لەمانە، پێویست بوو، فۆنتی رەش كرابا و كۆپەلەكەش پارچە 

پارچە و بەسەر چەند رستەیەك دابەشكرابا.
// دوای دوو س���اڵ لەشكاندنی وێستگەكانی پاس، منداڵێك 
دەستگیر كرا – سەردێر// )دوێنێ 13-10، پۆلیسی نەهێشتنی 
ت���اوان لە ق���ەزای كۆی���ە مێرمنداڵێكی تەمەن 10 س���ااڵنیان بە 

تۆمەتی شكاندنی وێستگەكانی پاس دەستگیر كرد(. »15«
ئەم نووسینە، زۆرباشە و دەكرێ، لەشێوەی لید بۆ هەواڵ 
دابندرێ، بەاڵم ئەوەی رۆژنامەنووسی تووشی هەڵە كردووە، 
دووب���ارە نووس���ینەوەی ئەم كۆپلەیەی ل���ە هەواڵەكە: )رۆژی 
13-10 بەش���ی پۆلیسی نەهێش���تنی تاوان، مێرمنداڵێكیان بەو 
تۆمەتە دەس���تگیر ك���رد...( ئەوەی لە لید دەنووس���رێ، بەهیچ 
ش���ێوەیەك نابێت، لە تێكس���تەكە وەك خۆی دووبارە بێتەوە، 

ب���ۆ ئ�����ەوەی خ��وێ��ن��ەر لید 
ت��ێ��ك��س��ت و س���ەردێ���ر  ل���ە 
پێویستە  ج��ی��اب��ك��ات��ەوە، 
ب��ك��رێ و  ف��ۆن��ت��ەك��ەی رەش 
یەك كۆپلەش نەبێت، بەڵكو 
دەك���رێ ب���ەدوو ی��ان زیاتر 
بنووسرێ.   ك���ورت  كۆپلەی 
سێ  ل��ەدوو  چاكترە  بەڵكو 
كۆپلەیەكیش  ه��ەر  كۆپلەو 
كورت  دێ���ری  س��ێ  دوو  ل��ە 

پێكهاتبێت
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چونك���ە خوێن���ەر بێ���زار دەكات.. تێبینیێك���ی 
دیكەی زمانەوانی، مرڤ لە تەمەنی 10 س���اڵ 

منداڵە و مێرمنداڵ نییە!
// خوێندنگەو قوتابخانەكان وەك زیندانیان 
لێدێ���ت – جارێكی تر وەزارەت���ی پەروەردە 
وانەی میوزیك پشتگوێدەخات – سەردێر// 
)مامۆس���تا تانیا فەرەیدون، پسپۆری وانەی 
میوزیك لە قوتابخانەی ئاسودەی بنەرەتی 
بە كوردستانی نوێی ڕایگەیاند:( )كۆپلەیەكە 
لە 27 دێر پێكهاتووە و 98 وش���ەیە»16« بۆ 
ئەم نووس���ینە لید دانەندراوە، بەاڵم ئەگەر 
دەس���تەی نووس���ەران، كۆپل���ەی ناوەندی 
گوتارەك���ە بە لید دابنێن، لید بەمش���ێوەیە 
نابێت، بەتایبەتیش لید بە هیچ ش���ێوەیەك 
ب���ە 97 وش���ە نانووس���رێ، چونكە پاش 
ت���ەواوی  ئ���ەم كۆپلەی���ە،  خوێندن���ەوەی 

زانییارییەكان ئاشكرا كراون.

2-3 رۆژنامەی هەولێر:
// وەزارەتی سامانە سرووشتییەكان 

وردەكاریی گرێبەستە نەوتییەكانی بە پەرلەمان داوە – 
سەردێر//

)ل���ە كاردانەوەیەكدا بۆ باڵوبوون���ەوەی هەواڵێك، جێگری 
سەرۆكی لیژنەی پیشەسازی و وزە لە پەرلەمانی كوردستان، 
)ئەڤین عومەر هەركی( گوتی: وەزارەتی سامانە سروشتییەكان 
وردەكاریی گرێبەس���تە نەوتییەكانی بە لیژنەی پیشەسازی و 
وزە داوە(.«17« ل���ەم نووس���ینە، لەالیەك س���ەردێر تەواوی 
مەبەس���تی هەواڵەكەی ئاش���كرا كردووە، كە پێویس���ت ناكات، 
بەمش���ێوەیە بنووس���رێ. دانانی ئەو كۆپلەیەی لە ش���وێنی لید 
دان���دراوە، لید نییە، چونكە لید بەمش���ێوەیەش نانووس���رێ و 
وەاڵمی تەنیا س���ێ پرسیار دراوەتەوە: كێ قسەكەی كردووە؟ 
جێگ���ری س���ەرۆكی لیژن���ەی وەزارەتی وزە.. لەكوێ قس���ەكە 
كراوە؟ ل���ە پەرلەمانی كوردس���تان.. چ گوت���راوە؟ وردەكاری 
گرێبەس���ەتەكە.. ب���ەاڵم كەی ئەم قس���ەیە كراوە، دی���ار نییە و 
لەالیەك���ی دیكەش، هەندێك لە وش���ەكانی س���ەردێر دووبارە 
كراوەنەتەوە، ئەمەش هەڵەیە. لەدارش���تنی ئەم هەواڵە، وشە و 

رستەی دووبارەكراوە زۆرە.
// پارت���ی 350 پارچ���ە زەوییە وەرگیراوەك���ە بۆ بنەماڵەی 
شەهیدان دەكات بە خانوو- لە هەڵەبجە ڕەمەكییانە زەوی بە 
هاوواڵتی���ان دراوە – س���ەردێر// )هاواڵتییەك، پێی وایە كە لە 
دابەشكردنی هەندێك لە زەوییەكانی هەڵەبجەدا، ڕەچاوی پێوەر 

مەبەست،  ل��ی��د  دان����ان����ی 
خوێنەرە  سەرنجڕاكێشانی 
نەك  تێكستەكە  ن���او  ب��ۆ 
دوورك���������ردن���������ەوەی ئ���ەو 
ل���ە وەرگ���رت���ن���ی ت�����ەواوی 
لێرە  زان����ی����اری����ی����ەك����ان. 
لەبەر  رۆژن�����ام�����ەن�����ووس 
و  درێژ  سەردێرێكی  دانانی 
كۆپلەی یەكەم، نەیتوانیووە 
پسپۆرانە  خ��ۆی  مەبەستی 

دەربڕێت
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نەكراوە و بە هەڕەمەكی بەسەر خەڵكدا دابەش 
ك���راون. دەریش كەوت���ووە كە چەندین زەوی 
زیاتر لە خاوەنێكیان هەیە و هەندێك كەسیش 
نازان���ن زەوییەكانیان دەكەوێت���ە كوێوە(.»18«    
تەواوی ئەو كۆپلەی لە ش���وێنی لید داندراوە 
هەڵەیە. پێویس���ت بوو بەمشێوەیەی خوارەوە 
بنووس���رابا: )پارتی دیموكراتی كوردستان لە 
نیس���انی 2009 دا 350 پارچە زەوی بەس���ەر 
خان���ەوادەی ش���ەهیدان ل���ە هەڵەبج���ە دابەش 
كرد. لەبەر كۆمەڵێك هۆ، تائێستا ئەو زەویانە 
تاپ���ۆ نەك���راون. ئەم كێش���ەیە لەكاتی كڕین و 

فرۆشتنی زەوییەكان ئاشكرا بوو(.
// ت���ا بودج���ەی عێ���راق دی���اری نەكرێت، 
هەرێ���م ناتوان���ێ بودجەكەی پەس���ند بكات – 
بودجەی س���اڵی داهات���ووی هەرێم، هەر %17 
یە – سەردێر// )بودجەی خەمڵێندراوی ساڵی 
داهاتووی حكومەت���ی عێراق )102( ترلیۆن و 
)667( ملی���ار دین���ارە و، بری���كاری وەزارەتی 
دارایی عێراقیش، پێی وایە بودجەكە ئاڵوگۆری 
بەس���ەردا دێ���ت و هەرێم���ی كوردس���تانیش 
وەك���وو س���ااڵنی پێش���وو 17% بەردەكەوێت 
و ت���ا نەزاندرێ���ت ب���ڕی بودجەك���ە چەن���دە، 
ناتوانێ���ت بودجەك���ەی خ���ۆی پەس���ند بكات(. 
كۆپلەی دووەم – )بریكاری وەزارەتی دارایی 
عێراق���ی فیدراڵ )فازیل نەب���ی(، بە رۆژنامەی 
»هەولێ���ر«ی گ���وت ك���ە بودج���ەی هەرێمی 
كوردستان بۆ ساڵی داهاتوو، وەكوو سااڵنی 
پێش���وو 17%ی بودجەی گشتی عێراق دەبێت 
و ئەمەیش تا ئەوكاتەی ئەنجامی سەرژمێری 
ئاڵوگ���ۆری  نەكرێ���ت،  دی���اری  ت���ەواوی  ب���ە 

بەسەردانایەت(.»19«
لەم نووس���ینە، س���ەردێر و كۆپلەی یەكەم 
كۆپلەی دووەم زۆر درێژن، وش���ەو رستەی 
دووبارەشی زۆر تێدا. خوێنەر بە خوێندنەوەی 
ت���ەواوی زانیاریی���ەكان وەردەگرێ���ت و هی���چ 

پێویست ناكات هەمووی بخوێنێتەوە.
لە دانانی لید مەبەس���ت، سەرنجڕاكێشانی 
خوێنەرە بۆ ناو تێكستەكە نەك دووركردنەوەی 
ئەو ل���ە وەرگرتنی تەواوی زانیارییەكان. لێرە 
رۆژنامەن���ووس لەب���ەر دانانی س���ەردێرێكی 
درێژ و كۆپلەی یەكەم، نەیتوانیووە مەبەستی 

خۆی پسپۆرانە دەربڕێت.
// ئ���ەو كات���ەی ئابووری دەبێت���ە دوژمنی 
ژینگە – پڕۆژە گەشتیاریەكان، جەرگی چیای 
)س���ۆرك(یان ك���ون ك���ون كرد – س���ەردێر// 
)رۆژێ���ك دەروێندرێن و رۆژێ���ك دەبردرێن. 
دارس���تان  بەڕێوەبەرایەت���ی  هەرچەن���دە 
ئامادەنەب���وو ل���ەو بارەی���ەوە لێ���دوان ب���دات، 
بەاڵم س���ەرچاوەیەك لە دارستانی )شەقاڵوە( 
ب���ە رۆژنام���ەی »هەولێ���ر«ی راگەیان���د ك���ە 
بەڕێوەبەرایەت���ی گەش���توگوزاری ش���ەقاڵوە، 
بەبێ وەرگرتن���ی رەزامەندی بەڕێوەبەرایەتی 
دارستان، مۆڵەتی بە پرۆژە گەشتیارەكان داوە 
كە دارەكانی )س���ۆرك ( ببڕن(.»20« سەردێری 
ئەم نووسینە لە 14 وشە پێكهاتووە، ئەمەیان 
زۆرە و زۆریش زەقە و لە نووس���ینی پرێسی 
زەرد دەكات، بەتایبەتی���ش ل���ە بەكارهێنان���ی 
)جەرگی چیای )س���ۆرك(یان كون كون كرد(. 
ئەو كۆپلەیەش لەجیاتی لید یان لەش���وێنی لید 
نووسراوە، وەاڵمی تەواوی پرسیارەكانی تێدا 
نییە. لەم كۆپلەیە وەاڵمی كێ؟ سەرچاوەیەك.. 
لەكوێن���دەر؟ ل���ە دارس���تانی ش���ەقاڵوە.. چی؟ 
بەب���ێ مۆڵەت...ئەم وەاڵمان���ە هەن، بەاڵم زۆر 
بە مشەوەشی نووس���راین و لە نووسینی لید 

ناكەن.

2-4 رۆژنامەی هاواڵتی:
// ئ���ەو پ���رۆژە ئەهلیی���ەی خوێندنگاك���ەی 
ب���ۆ روخێن���را پێش���تر زەوییەك���ی 27 ملیۆن 
دۆالری وەرگرتووە- س���ەردێر // )بەپێی ئەو 
زانی���اری و بەڵگەنامانەی دەس���ت »هاواڵتی« 
كەوتوون، ئ���ەو دوو كۆمپانیایەی خوێندنگای 
فریش���تەی كچان بۆ پرۆژەكەی���ان روخێندرا، 
زەوی خوێندنەگاكەیان كردووتە سەر زەوی 
پرۆژەكەی���ان كە رووبەرەكەی نزیكەی س���ێ 
دۆنم و نیوەو نرخەكەی بە زیاتر لەبیس���ت و 

حەوت ملیۆن دینار دەخەمڵێندرێت.(»21«
لە نووس���ینی س���ەردێر و كۆپل���ەی یەكەم 
پەلە زۆر كراوە. لە س���ەردێر نووس���رایە 27 
ملی���ۆن دۆالر، كەچ���ی ل���ە كۆپل���ەی یەكەم���ی 
هەمان نووس���ین، 27 ملیۆن دینار نووسراوە. 
لە س���ەردێر وشەی خوێندنگا و لە شوێنی لید 
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بە خوێندنەگاكە نووسرایە. وشەی 27 ملیۆن 
جارێك بە ژمارە نووس���رایە و جارێكی دیكە 
بە نووسین. هەبوونی سێ هەڵەی زەق، بێشك 
خوێنەر ل���ە خوێندن���ەوەی دوور دەكاتەوە و 
ناوەرۆكی گوتارەكە بە الواز لەقەڵەم دەدرێت 
و خوێن���ەر متمان���ەی پێن���اكات، بەتایبەتی���ش 
ئەگەر ئەم هەاڵنە وەك ئەم گوتارەی سەرەوە 
لە س���ەرگوتار یان س���ەردێر كرابێت. كۆپلەی 
س���ێ و چواریشیی پڕیەتی لە ژمارە و خەڵك 
ناتوانێ هەمووی بێتەوە بیر، بۆیە زۆر چاكتر 
دەبوو، ئەگەر دوو الپەرەی بەڵگەكان س���كان 

كراون، بە گەورەتر داندرابان.
// پارت���ی و یەكێتی وەاڵمی یاداش���تەكەی 
ئۆپۆزیس���یۆن نادەن���ەوە – وەرزێك���ی نوێ���ی 
 – دەس���تەاڵت  و  ئۆپۆزیس���یۆن  ملمالنێ���ی 
س���ەردێر// )پارت���ی دیموكرات���ی كوردس���تان 
و یەكێتی نیش���تیمانی كوردس���تان ئامادەنین 
وەاڵمی یاداش���تەكەی الیەنە ئۆپۆزیسیۆنەكان 
راب���ردوو  رۆژی  لەچەن���د  ك���ە  بدەن���ەوە 

خستیانەڕوو.(»22«
ئ���ەم كۆپلەی���ە ناك���رێ وەك لید س���ەیری 
بكرێ، بەاڵم كۆپلەی دووای ئەمە: )ش���ەممەی 
راب���ردوو قۆناغێك���ی نوێ���ی ملمالنێ���ی نێوان 
ئۆپۆزیس���یۆنەكان و دەستەاڵت لە كوردستان 
دەس���تی پێك���رد و ناكۆكییەكانی���ان گەیش���تە 
بنبەست كاتێك ئۆپۆزیسیۆن جگە لەهەڕەشەی 
كش���انەوەی لە ئیئتیالف���ە كوردییەكە لە بەغدا 
هی���چ كارتێكی دیك���ەی بەدەس���تەوە نەما(. لە 
راس���تیدا ئەگەر ئەم كۆپلەیە فۆنتەكەی رەش 

كرابا، تەواوی مەرجەكانی لیدی تێدابوو.
//لیژنەیەكی پەرلەمان، وتەكانی سەرۆكی 
پەرلەم���ان رەتدەكات���ەوە – كەمال كەركوكی: 
بەڵگ���ەی تایب���ەت بەن���ەوت دراوەت���ە لیژنەی 
پیشەس���ازی و وزە – س���ەردێر// )بۆ یەكەم 
ج���ار ل���ە مێ���ژووی پەرلەمان���ی كوردس���تان، 
ئەندامان���ی لیژنەیەك���ی پەرلەم���ان لێدوانێك���ی 
پەرلەم���ان  س���ەرۆكی  كەركوك���ی  كەم���ال 

رەتدەكەنەوە(.»23«
لە نووس���ینی سەردێر و كۆپلەی یەكەم و 
دووەم، زانیاریی���ەكان دووب���ارە كراونەتەوە، 
ئەمەش بۆ خوێنەر باش نییە و بێزاری دەكات. 

لەراس���تیدا، وشەكانی بۆ س���ەردێر بەكاردێن 
نابێ لەلید دووبارە ببنەوە.

// عەش���یرەتە كوردەكان���ی دیال���ە لەژێ���ر 
چەپۆكی گروپ���ە چەكدارەكان���دان – چەندین 
عەشیرەت بەناچاری ناوچەكانیان جێهێشتووە 
كوردەكان���ی  )عەش���یرەتە  س���ەردێر//   –
پارێ���زگای دیال���ە كە ل���ە س���ەردەمی رژێمی 
بەعس���دا لەبارودۆخێك���ی س���ەختدا دەژی���ان، 
جەنگی عێراقیش ئاسودەی نەكردن و لەدوای 
جەنگەوە لەجێگەی رژێمەكەی سەدام بونەتە 

ئامانجی گروپە چەكدارەكان(.»24«
كۆپل���ەی دووەم بەمش���ێوەیە نووس���رایە: 
)گروپە چەكدارەكان فش���اریان خستۆتە سەر 
ناوچەی س���ەعدییەی سەر بە پارێزگای دیالە 
و فشاردەخەنە سەریان بۆ ئەوەی ناوچەكەی 

خۆیان چۆڵبكەن(.
لەو نووسینەی سەرەوە دووبارە زۆرە و 
ئ���ەم زۆرییەش خوێنەر هی���الك دەكات. نەك 
تەنیا لید و سەردێر، بەڵكو تەواوی گوتارەكە 
زۆر بێس���ەروبەر نووس���رایە و پێش و پاش 
ل���ە نووس���ینەكە زۆرە. زۆر باش���تر دەب���وو، 
ئەگەر رۆژنامەنووس شێوەی كرۆنۆلۆگی بۆ 
نووس���ینی ئەم گوت���ارەی هەڵبژاردبا. خوێنەر 
زیاد لە س���ێ بەش���ی گوتارەكە دەخوێنێتەوە، 
ئینجا دەگاتە ئەوەی دوو خێڵی كورد بەناوی 
)س���الحی و خال���دی( لەس���ەردەمی رژێم���ی 
پێش���وو لەترس���ان ناچاربوون لەكوردبوونی 
خۆی���ان هەڵگەڕێن���ەوەو خۆی���ان ب���ە عەرەب 
بنووس���ن. ئەم گوتارە هی���چ زانیاریێكی نوێی 
تێدانیی���ە، ل���ەوەی كە ت���ا ئێس���تاش ئەندامانی 
ئ���ەم دوو خێڵە، زۆربەی���ان خۆیان بە عەرەب 
دادەنێن. لەگەڵ ئ���ەم كەموكورتیانەش، ئەگەر 
رۆژنامەنووسێكی پسپۆر لیدی بۆ ئەم بابەتەی 
سەرەوە نووسیبا، بەمشێوەیە دەستیپێدەكرد: 
)فش���اری گروپە ئیرهابییەكان لەس���ەر ناوچە 
كوردیەكانی خانەقین و دیالە بەردەوامە. دوو 
خێڵی كورد لە دیالە تا ئێستا ناسنامەی خۆیان 
لە عەرەب ب���ۆ كورد نەگۆڕی���ووە. نوێنەرانی 
حكومەتی هەرێم بەم هەڵوێستەی هەردووك 

خێڵی سالحی و خالدی نیگەرانن(.
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2-5 رۆژنامەی خەبات:
// مەس���روور بارزانی بۆ كەناڵی ئاسمانی 
زاگ���رۆس: ئێم���ە وەكو پارتی پێمانخۆش���ە لە 
ئاست متمانەی هەموو جەماوەری كوردستان 
بی���ن و هەموو خەڵك لێمان نزیكبێتەوە و ئەو 
متمانەمان پێب���دەن، كە بتوانی���ن نوێنەرایەتی 
ئ���ەوان بكەین ل���ە هەم���وو ئاس���تێكدا – ئێمە 
هەموومان پارتین هەمووشمان لە ژێر سایەی 
س���ەركردایەتی جەنابی س���ەرۆكەوە خزمەتی 
پارتی و كوردستانیش دەكەین و هەمووشمان 
ڕێز و ئیحترامی یەكتر دەگرین. سەردێر )54 
وش���ە(.// ئەوەی س���ەرەوە س���ەردێرە، لەبەر 
درێ���ژی و گرنگی، زۆر باش���تر دەبوو، ئەگەر 

لە شوێنی لید داندرابا.
من باس لە باڵوكردنەوەی ئەم چاوپێكەوتنە 
لە رۆژنامەی خەبات ناكەم، كە ئایا پێویس���ت 
ب���وو ی���ان پێویس���ت نەب���وو، بەتایبەتیش كە 
بیروبۆچوونەكان���ی  دەزانی���ن،  هەمووم���ان 
مەس���روور بارزانی ل���ە كوردس���تان، بەهەند 
وەردەگی���رێ و ل���ە ناوەندی بڕیاردانیش���ەوە 
زۆر نزیك���ە. لەگ���ەڵ ئەمەش، ئەگ���ەر بڕیاری 
باڵوكردنەوەی بەدەس���ت من بووایە، بێش���ك 
و  چاوپێكەوتنەك���ە  نووس���ینەوەی  لەجیات���ی 
باڵوكردنەوەی وەك خۆی، كەسێكی پسپۆری 
سیاسیم هەڵدەبژارد، گوتارێكی 1000 وشەم 
لەسەر ناوەڕۆكی چاوپێكەوتنەكە بۆ بنووسێ 
و تێیدا ئاماژە بە هەموو خاڵە نوێ و گرنگەكان 
بۆ بكات. دەقی چاوپێكەوتنەكەشم لە ماڵپەری 

رۆژنامە دادەنا.
بەاڵم ئەگەر ئ���ەم چاوپێكەوتنە، تایبەت بۆ 
رۆژنام���ەی خەبات ئەنجامدراب���ا، دیارە وەك 
خۆی ب���اڵوم دەكردەوە. ئەوانەی س���ەرەوەم 
دەك���رد، چونك���ە دەزانین لە كەنالی ئاس���مانی 
زاگ���رۆس هەمان چاوپێكەوت���ن چەند جارێك 
پیش���اندرا و ل���ە رۆژنام���ەی هەولێریش وەك 
خ���ۆی چاپكرایەوە. سەرنووس���ەر پێویس���تە 
بزان���ێ، هەم���وو كەس���ێك ئام���ادە نییە س���ێ 
الپ���ەڕەی گ���ەورە بخوێنێت���ەوە، ئەگەر س���وڕ 
بزانێ خوێندنەوەی س���ێ الپەڕەی رۆژنامەی 
خەبات، پێش���تر لە تەلەفزیۆن پیش���اندراوە و 
ل���ە رۆژنام���ەی هەولێ���ر چاپكراوەت���ەوە و لە 

ماڵپەرەكانیش هەیە.
لەجیات���ی دانانی س���ەردێرێكی 54 وش���ە، 
لیدم بۆ دەنووسی و یارمەتی خوێنەرانم دەدا، 
ئامان���ج ل���ە باڵوكردنەوەی ئ���ەم چاوپێكەوتنە 
ب���ۆ خوێن���ەران چیی���ە. رۆژنام���ەی خەب���ات 
كۆپلەیەك���ی بەناوی لید بۆ ئ���ەم چاوپێكەوتنە 
دان���اوە، هی���چ مەرجی نووس���ینی لی���دی تێدا 
نییە، جگە لەمەش، پێدەچێت، نووس���ەری ئەم 
چەند دێ���رەی لە جیاتی لید داندراوە پێدەچێ، 
خ���ۆی گوتارەك���ەی نەخوێندبێت���ەوە، چونكە 
لەناوەڕۆك���ی ئینتەرڤیوی مەس���رور بارزانی، 
زۆر بابەتی گرنگ باس كراون و لەو كۆپلەی 
بەناوی لی���د، هیچ ئاماژەی���ان پێنەكراوە. جگە 
لەم���ەش، ل���ەو چاوپێكەوتن���ە خوێن���ەر نازانێ 
چ���ۆن ن���اوی قارەمان���ی ئینتەرڤیو بنووس���ێ، 
چونكە لە سەردێر ناوی )مەسروور بارزانی( 
ل���ە ن���او تێكس���تیش ب���ە )مس���روور بارزانی( 
نووس���رایە. نووس���ینی یەك ناو لەیەك گوتار 
و لە دوو رس���تەی دوای یەكتر بە دوو جۆر، 
كارەس���اتێكی گەورەیە بۆ رۆژنامە و لەمەش 
خراپت���ر، لە الپەڕەكانی دیك���ەش هەمان هەڵە 

دووبارە بۆتەوە.
خ���ۆی  وەك  كۆپلەك���ە  لەخ���وارەوە 

دەنووسینەوە:
)بەڕێز مسروور بارزانی ئەندامی مەكتەبی 
كوردس���تان  دیموكرات���ی  پارت���ی  سیاس���ی 
لەدیدارێكی تایبەتی كەناڵی زاگرۆس كە لەالیەن 
رۆژنامەوان عادل قەرەداغیی���ەوە ئەنجامدرا، 
لەب���ارەی كۆنگ���رەی 13 پارت���ی و هەن���گاو و 
تێڕوانینی پارتی بۆ ئەم قۆناغەی كوردستان بە 
وردی تیشكی خستە سەر سیاسەتی پارتی و 
لەهەمانكاتیشدا پەیوەندییەكانی پارتی لەسەر 
ئاس���تی ناوخۆ و ئێراقیشی بەشێوەیەكی ورد 

خستەڕوو، ئەمەش دەقی دیدارەكەیە(»25«
// النە حەمەی سەید عەلی حافز، ئەندامی 
ك���ورد  فی���درال: وەك���و  ئێراق���ی  پەرلەمان���ی 
پێمانخۆش���ە لە پۆس���تە س���یادییەكاندا پشكی 
ش���ێرمان بەركەوێ، بۆ خزمەت گەیاندن نەك 
ب���ۆ وەرگرتن���ی دەس���تەاڵت و بەرژەوەن���دی 
تاكەكەس���ی – سەردێر )29 وش���ە(// )پرسی 
پێكهاتن���ی كابینەی نوێ���ی حكوومەتی ئێراقی، 
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جیهان���ی  و  نێوخۆی���ی  میدیاكان���ی  لەالی���ەن 
بۆت���ە پرس���ێكی گرن���گ و هەس���تیار، بەهۆی 
پێكنەهێنان���ی الیەن���ە س���ەرەكییەكانی لیس���تە 
ب���راوەكان نەتوان���راوە پ���اش ح���ەوت مان���گ 
حكووم���ەت پێكبهێن���رێ و پرس���ەكەش ه���ەر 
ك���ەوەك  كوردی���ش  ماوەت���ەوە،  ب���ەدژواری 
هاوبەش���ێك لەنێ���و گەمەك���ەدا، رۆڵ���ی خۆی 
دەبین���ێ و پێداگ���ری دەكات، لەس���ەر ماف���ە 
سەرەكییەكانی و هیچ جۆرە سازشێك ناكات. 
بۆ وەاڵمی چەند پرس���یارێك و هەڵوێس���تێكی 
جوامێران���ەی خات���وو )الن���ە حەم���ەی س���ەید 
عەلی حافز( ئەندامی ئەنجوومەنی نیش���تیمانی 
ئێراق لە لیس���تی هاوپەیمانی كوردستانی، كە 
رۆلێك���ی كارا و ئەكتیڤی لە هاوكاری هەژاران 
و لێقەوماواندا لە ش���اری سلێمانیدا لە ڕێگەی 
مووچەكەی خۆیەوە، س���ەردانمان كرد و ئەم 

دیدارەمان لەگەڵی سازدا(.»26«
ل���ە  وش���ە،   29 س���ەردێرێكی  دانان���ی 
رۆژنامەكان���ی ئێس���تای واڵتانی پێش���كەوتوو 
دەمێكە نانووسرێ. سەردێر پێویستە لە نێوان 
4-6 وشە بێت. جگە لەم تێبینییە، خوێندنەوەی 
سەردێر، پێویستە خوێنەر بۆالی نووسینەكە 
ڕابكێش���ێت، كەچی لەم سەردێرە هیچی نوێی 
تێدا نییە. ئەو كۆپلەی لە شوێنی لید داندراوە، 
93 وش���ەیە یەكجار زۆرە و دەبووا بەس���ەر 
چەن���د كۆپلەیەكی ك���ورت داب���ەش كرابا. لەم 
نووسینە بەهیچ شێوەیەك نەدەبوو نووسرابا: 
)بۆ وەاڵمی چەند پرس���یارێك و هەڵوێستێكی 
جوامێران���ەی خات���وو )الن���ە حەم���ەی س���ەید 
عەلی حافز( ئەندامی ئەنجوومەنی نیش���تیمانی 
ئێراق لە لیس���تی هاوپەیمانی كوردستانی، كە 
رۆلێك���ی كارا و ئەكتیڤی لە هاوكاری هەژاران 
و لێقەوماواندا لە ش���اری سلێمانیدا لە ڕێگەی 
مووچەكەی خۆیەوە، س���ەردانمان كرد و ئەم 
دیدارەمان لەگەڵی س���ازدا(. ب���ە خوێندنەوەی 
ئەم كۆپلەیە، رای رۆژنامەنووس���ت ال ئاشكرا 
دەبێت و دەزانیت ناوەرۆكی متمانەی پێناكرێ 
و رۆژنامەنووس بێالیەنانە چاوپێكەوتنەكەی 

ئەنجام نەداوە.
س���ەردێر//   – قس���ەكردن  //س���تراتیژی 
)رۆشنبیری هەندێ كەس سنووردارە چونكە 

ئەوان���ە خۆی���ان بی���ری خۆی���ان س���نووردار 
كردووە، كەچی هی هەندێكی دیكەش كراوەیە، 
لەو وتەیەدا دەردەكەوێت ئاس���تی كەس���ەكان 
چەند لەیەكتری جیاوازن. هەر كەسێك ئەگەر 
لەهەر وەاڵتێكدا زانیاری نەبوو یان هیچی لێ 
نەزانی���ت و دان نەنێت بە نەزانینەكانی ئەوا لە 
جۆری یەكەمی رۆشنبیری بابەتەكەماندا، ئەم 
ش���ێوازە، رەنگە بەالیەوە شتێكی نەگونجاوبێ 
ئەگ���ەر بڵێ���ت: نازانم. ئەوە مان���ای ئەوەیە كە 

نازانێ كە ئەو نەزانە(.»27«
س���ەردێری ئ���ەم گوت���ارە ل���ە دوو وش���ە 
پێكهات���ووە و هیچ مانایەك نابەخش���ێ و ئەو 
كۆپل���ەی بەناوی لی���د داندرای���ە، وەاڵمی هیچ 
لە پرس���یارەكانی بۆ نووس���ینی لید ناداتەوە، 
دەبین���ێ  مامۆس���تایی  رۆل���ی  نووس���ەریش 
و  نووس���ینەكە  ناوەرۆك���ی  بەگوێ���رەی  و 
خوێندنەوەی، خەڵكێكی زۆر خۆی بەنەزان و 

گێل دێتە بەرچاو.

2-6 رۆژنامەی رۆژنامە:
//بەرپرسی راگەیاندنی پارتی لە سلێمانی: 
میدی���ای س���ێبەر زیادەی���ەو پ���ارەی گش���تی 
بەهەدەر دەدات – سەردێر// )ئاری هەرسین، 
بەرپرسی راگەیاندنی س���ەركردایەتی پارتیی 
ل���ە پارێ���زگای س���لێمانی پێیوایە، ك���ە میدیای 
س���ێبەری حزب���ەكان دیاردەیەك���ی س���لبییەو 
زیادەی���ەو پارەی گش���تیی هاواڵتییانی هەرێم 

بەهەدەر دەدات(. »28«
ئەوەی لە سەردێر هاتووە، دەتوانین بڵێین 
هەم���ان مەبەس���تە ل���ە كۆپل���ەی یەكەمی ئەم 
گوتارە دووبارە بۆتەوە. ئەمەش لە دانانی لید 
بەهیچ ش���ێوەیەك نابێت، چونكە لید پێویستە 
لە سەردێر جیابكرێتەوە و وشەكان دووبارە 
نەبن���ەوە. لەالیەكی دیكە، ئ���ەوەی لە الپەڕەی 
ی���ەك هات���ووە، هەم���ان ش���ت جارێك���ی دیكە 
بەدرێژی لە الپەڕەی 7 نووس���راوەتەوە و لە 
ش���وێنی لید داندراوە. جگە لەمەش، لەوێندەر 

زیاتر باس لە كۆنگرەی 13 پارتی دەكرێ.
راگەیان���دن:  و  رۆش���نبیریی  لێژن���ەی   //
داوام���ان ك���ردووە دانش���تنێكی پەرلەم���ان بۆ 
 - بكرێ���ت  تەرخ���ان  ئ���ازادی رۆژنامەوان���ی 
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س���ەردێر// )لیژنەی رۆشنبیری و راگەیاندنی 
پەرلەمانی كوردس���تان، لەس���ەر راسپاردەی 
داوای  كوردس���تان  ئەهلییەكان���ی  میدی���ای 

كۆبوونەوەیەكی پەرلەمان دەكات(.»29«
لە نووسینی س���ەردێر و لید، دووبارەی 
زۆر هەیە، وەك لە پێش���تر ئاماژەمان پێیدا، 
نابێ���ت دووبارەبوونەوە هەبێ���ت. لەهەمان 
كۆپلە، وەاڵمی تەواوی پرسیارەكانی بۆ لید 
نووسین پێویستن: كێ؟، چی؟، لەكوێندەر؟، 

كەی؟ نەدراونەتەوە.
ه���اوردەی  عەرەب���ی  ه���ەزار   )11(//
كەرك���وك قەرەب���وو كراونەت���ەوە و زیاتر ل���ە )10(هەزاریان 
نەگەراونەتەوە – س���ەردێر// )بە بریارێك���ی حكومەتی عێراق 
چەندین ئەفسەری عەرەب رەوانەی كەركوك دەكرێن سەرەرای 
ئ���ەوەی نەتواندراوە ئەو عەرەب���ە هاوردانە بگەڕێندرێنەوە كە 

قەرەبووی مادەی )140( كراونەتەوە(.»30«
لی���د بۆ ئ���ەم گوت���ارە بەراس���تی نەنووس���راوە، چونكە لە 
كۆپلەی یەك���ەم، نەتواندراوە زانیاری پێویس���ت بە خوێنەران 
بدرێ و وەاڵمی پرس���یاری پێویستیش نەدراوەنەتەوە.   بەاڵم 
ل���ە هەمان نووس���ین، كۆپلەی دووەم كەبەمش���ێوەیە دەس���ت 
پێ���دەكات: )لەم���اوەی چوار س���اڵی راب���ردوودا، زیاتر لە )11( 
ه���ەزار عەرەب���ی ه���اوردەی كەرك���وك، قەرەب���ووی م���ادەی 
)140( كراونەت���ەوە و زیات���ر ل���ە )10( هەزاری���ان ت���ا ئێس���تا 
نەگەراونەت���ەوە ناوچەكان���ی خۆیان و لەگ���ەڵ نزیكبوونەوەی 
وادەی سەرژمێریش���دا، حكومەتی ئێراق ژمارەیەك ئەفسەری 
ع���ەرەب دەگوازێتەوە بۆ كەركوك(. ئەم كۆپلەیە دەكرێ وەك 
لید س���ەیر بكرێ���ت، چونكە وەاڵمی پرس���یارە گرنگەكانی تێدا، 
بەاڵم لێرەش تەواوی زانیارییەكانی لە سەردێر هەن، جارێكی 

دیكە نووسراونەتەوە.
2-7 هەفتەنامەی زاری كرمانجی:

//گروپێك���ی تیرۆرس���تی بەنیازە ل���ە قەزایەكی ئەم دەڤەرە 
كاری تیرۆرس���تی بك���ەن – س���ەرچاوەیەكی ئەمن���ی: نزیكەی 
)150( كەس ئامادەكراون كە خۆیان بتەقێننەوە – س���ەردێر// 
)بەپێی سەرچاوەیەكی باوەڕپێكراو لە شاری خانە گرووپێكی 
ئەنسارولئیس���الم بەنیازن لە یەكێك لە قەزاكانی س���ۆران یان 

چۆمان كارێكی تیرۆریستی بكەن.»31«
جگ���ە لەوەی ئەم س���ەردێرەی بۆ ئەم نووس���ینە داندرایە، 
زۆر درێژە، هەمان ڕستە لە كۆپلەی یەكەمی ئەم نووسینەش 
دووبارە بۆتەوە. ئەمەش بەپێی ڕێنماییەكانی نووسینی لید رەوا 
نییە و هەڵەیە. لەالیەكی دیكە، ئەگەر باس لە پسپۆری نووسین 

لە نووسینی سەردێر و لید، 
دووب���ارەی زۆر هەیە، وەك 
لە پێشتر ئاماژەمان پێیدا، 
دووبارەبوون���ەوە  نابێ���ت 

هەبێت
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ل���ەم رۆژنامەی���ە بكەی���ن، بەهیچ ش���ێوەیەك 
نەدەبوو، ئ���ەم هەواڵە زەقبكرێت���ەوە، چونكە 
خەڵكی دەڤەری سۆران دەترسن و تۆقاندنی 
جەماوەری���ش كاری رۆژنامەن���ووس نیی���ە. 
لەم نووس���ینە دەبوایە، لەجیاتی هەرەش���ەی 
تەقینەوە، لەڕێگای ئەفس���ەرانی ئاسایشەوە، 
خەڵك هێ���ور كرابایەوە، ن���ەك بتۆقێندرێن، 
چونك���ە الیەن���ی ئەخالقی و پیش���ەیی ڕێگا 
بەمجۆرە ترساندنە نادات. بەتایبەتیش، ئەم 
وێنەی���ەی بۆ ئەم گوتارە داندراوە، خوێنەر 

ئەوەندەی دیكە دەترسێنێت.
// سیمای بازاڕی س���یدەكانی سااڵنی 
پەنجاكانە – سەردێر// )ناحیەی سیدەكان 
س���نووری  ل���ە  ناحیەی���ە  گەورەتری���ن 
پارێ���زگای هەولێر لە رووی رووبەرەوە، 
وەك هاواڵتیی���ان ئام���اژەی ب���ۆ دەك���ەن 
بێبەش���كراوە  بازارەكەی���ان  س���ەنتەری 
ل���ە خزمەتگوزرای، بەتایبەتی ش���ەقامی 
دوكان���ەكان،  س���یمای  و  ب���ازاڕ  نێ���و 
لەالیەن���ی  داواكارن  هاواڵتیی���ان  بۆی���ە 

بكرێت���ە  ب���ۆ  ش���ەقامەكەیان  پەیوەندی���دار 
دووس���اید و بایەخیش بە جوان���كاری بازاڕەكەی بدرێت(.»32« 
ئەم نووس���ینەی بۆ ئەم گوتارە لە شوێنی لید داندراوە، ئەگەر 
كەمێ���ك كورتبكرێتەوە و لە: )بەتایبەتی ش���ەقامی نێو بازاڕ و 
سیمای دوكانەكان...( ڕاگیرا با، لەوانەبوو بۆ ئەم هەواڵە زۆر 

باشتر بووایە.
//دەس���ت بەقیڕكردن���ی رێگەی نێ���وان س���میالن – گەاڵڵە 
كرا – س���ەردێر// )لەسەر بودجەی وەزارەتی نیشتەجێكردن، 
بەڕێوەبەرایەت���ی چاكردنەوە و پاراس���تنی ڕێگەوبانی هەولێر، 
ب���ە گوژمەی ش���ەش ملیار و 796 ملی���ۆن و 650 هەزار دینار 

ڕێگەی نێوان سمێاڵن - گەاڵڵە قیڕ دەكات(. »33«
ئەم كۆپلەیە چ لە شێوەی نووسین چ لە ڕەشكردنی فۆنت 
زۆر باش نووسرایە و هەموو مەرجەكانی لیدی بۆ هەواڵ تێدا. 
بەاڵم لەبەر خراپی نەخشەسازی و دانانی وێنە و سەردێر لە 

شوێنی خراپ، بایەخی لیدی كەمكردۆتەوە.
2-8 رۆژنامەی ئاسۆ:

//د. بەرهەم لەگەڵ باڵیۆزانی س���وید و فەرەنس���ا و ئێران 
كۆبۆوە – ڕێكەوتننامە بۆ نۆژەنكردنەوەی قەاڵی هەولێر ئیمزا 
دەكرێت – سەردێر// )سەرۆكی حكومەتی هەرێمی كوردستان 
رایگەیان���د: بڕی���اری سیاس���ی هەرێ���م و س���ەركردایەتیەكەی 

ئەگ���ەر ب���اس لە پس���پۆری 
رۆژنامەی���ە  ل���ەم  نووس���ین 
ش���ێوەیەك  بكەی���ن، بەهیچ 
هەواڵ���ە  ئ���ەم  نەدەب���وو، 
زەقبكرێتەوە، چونكە خەڵكی 
دەڤەری س���ۆران دەترس���ن و 
تۆقاندنی جەماوەریش كاری 

رۆژنامەنووس نییە
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بریتیی���ە لەكاركردن���ی زیاتر ب���ۆ بەهێزكردنی 
پەیوەندییەكان لەبواری سیاس���ی و بازرگانی 
فەرهەنگی���دا. ئەمەش لەمیانی وتەیەكیدا كە لە 

قەاڵی هەولێر پێشكەشیكرد(. »34«
و  درێ���ژە  نووس���ینە  ئ���ەم  س���ەردێری 
بەخوێندنەوەی دەردەچێ���ت، كە دوو كۆپلەی 
لەیەكت���ر جی���ان. كۆپلەی یەكەم، ك���ە لەجیاتی 
لی���د دان���دراوە، ئەگەرچی قس���ەی س���ەرۆكی 
حكومەتە، ب���ەاڵم دەكرێ وەك لی���د دابندرێ، 
چونك���ە ئام���اژە بە گرنگ���ی بابەتەك���ە دەدات، 
بەاڵم ئەگەر ئەم گوتارە وەك گوتاری هەواڵی 
وەریبگری���ن، بێش���ك كۆپل���ەی دووەم زۆر لە 

نووسین و مەرجی نووسینی لید نزیكترە.
//كارنامەی كورد دەس���تكاری نەكراوە – 
سەردێر// )پەرلەمانتارێكی كورد ڕەتیدەكاتەوە 
دەس���تكاری خاڵەكانی ناو كارنامەكەی كورد 
كرابێ���ت و لە 19 خاڵەوە كەمكرابێتەوە بۆ 10 
خ���اڵ، تەئكیدیش دەكاتەوە ك���ە پێدەچێت ئەو 
خاڵەی باس لە كشانەوەی كورد لە حكومەت 

دەكات، هەموار كرابێتەوە(.»35«
ل���ەم هەواڵەش، كۆپل���ەی دووەم ئەگەر لە 
ش���وێنی لید داندرابایە باشتر بوو، دەشكرا لە 
كۆپلەی یەكەم، لەجیاتی وشەی )پەرلەمانتارێكی 
كورد(، ناوی د. مەحمود عوسمان هاتبا، زۆر 

باشتر و راستر دەردەچوو.
//سەرۆك وەزیرانی باڤاریا هەاڵ دەنێتەوە 
– خۆش���حاڵ نین بە هاتن���ی عەرەب و تورك 
بۆ ئەڵمانیا – س���ەردێر// )سەرۆك وەزیرانی 
ویالیەتی باڤاری���ا داوای ڕاگرتنی كۆچكردنی 

عەرەب و توركی كرد بۆ ئەڵمانیا(.
كۆپل���ەی دووەم: )هۆرس���ت زی هۆڤ���ەر 
س���ەرۆك وەزیران���ی ویالیەت���ی باڤاری���ا ل���ە 
دیمانەیەكی���دا لەگ���ەڵ گۆڤاری فۆك���س، بەبێ 
ڕەچاوكردن���ی پەیوەن���دی دۆس���تایەتی نێوان 
زۆرێك لە واڵتە عەرەبییەكان و توركیا لەگەڵ 
ئەڵمانی���ا، داوای راگرتن���ی كۆچ���ی عەرەب و 
تورك���ی بۆ كرد بۆ واڵتەكەی و ئەو داوایەش 
و  ع���ەرەب  ئ���ەو  س���ووكایەتیپێكردنی  وەك 
توركانەی كە لەو واڵتەدا نیشتەجێن دەركەوت 
و بیانووی ئەو داوایەی هۆڤەریش ئەوەیە كە 
كولت���ووری ئەڵمانیا كولتوورێكی مەس���یحییە 

و جێگەی كولتوری ئیس���المی تێ���دا نابێتەوە، 
وێ���رای ئەوەی كە بەگوت���ەی خۆی كۆچبەرە 
عەرەب و توركەكان ناتوانن لەگەڵ كۆمەڵگەی 

ئەڵمانیا تێكەڵبن(.»36«
لەم نووس���ینە، س���ەردێر، كۆپل���ەی یەكەم 
لەگ���ەڵ كۆپل���ەی دووەم، ب���اس لەیەك ش���ت 
دەكەن و وەك یەك نووس���راین، ئەمە ش���ێوە 
نووس���ینە ب���ۆ لید هەڵەیە و راس���ت نییە. لێرە 
دەكرا، س���ەردێر بەجۆری دیكە بنووس���رێ و 
كۆپلەی دووەمیش بە كورتكراوەیی وەك لید 

دابندرێ.

2-9 گۆڤاری هەفتەنامە:
// موفتییەكی س���وری فەتوای جیهاد دژی 
ك���ورد دەردەكات – س���ەردێر// )ب���ەردەوام 
بەش���ێكی زۆر لە عەرەبە توندڕەوەكان لەژێر 
چەندی���ن ناوی جیاجیادا هەوڵ���ی دوژمنكاری 
كوردیان داوە، لە ئێستاشدا موفتییەكی سوری 
فەتوایەكی هەڕش���ە ئامێز ئاراستەی كوردانی 
عێراق و سوریا دەكات، جگە لەوەی كورد بە 
شەیتانپەرست ناودەبات، فەتوای جیهادیشیان 

لەدژ دەردەكات.»37«
س���ەردێری ئەم نووسینە، لەگەڵ ئەو سێ 
دێری ژێر ئەو لەگەڵ كۆپلەی یەكی تێكس���ت، 
دووبارەیان زۆرە. ئەوەی لە لید دەنووسرێ، 
پێویست ناكات، لە ش���وێنێكی دیكەی تێكست 
بەهی���چ جۆرێك دووب���ارە بكرێت���ەوە، چونكە 
ل���ەوكات نووس���ینەكە الواز دەكات و خوێنەر 
بێزار دەكات، بەتایبەتیش ئەگەر لە س���ەردێر، 
لید و كۆپل���ەی یەكەم، خوێنەر هەمان پەیامی 
بەدەس���ت ب���گات، ك���ەس ئامادە نییە لەس���ەر 
خوێندنەوەی ئەمجۆرە نووس���ینانە بەردەوام 

بێت.
// ئەزمەی متمانە لە ڕۆژنامەگەری كوردیدا 
– س���ەردێر// )بەپێ���ی ئامارێك���ی س���ەندیكای 
ڕۆژنامەنووس���انی كوردس���تان، نزیكەی 400 
گۆڤار و ڕۆژنامە لە كوردس���تاندا بە ڕەسمی 
تۆم���ار كراون، ئەمە جگە ل���ەوەی ژمارەیەكی 
زۆری���ش لە رادی���ۆ و تەلەفزی���ۆن لە هەرێمی 
كوردس���تاندا هەی���ە، هەربۆی���ە ئ���ەم زۆری و 
بۆریی���ە وایكردووە، كە س���ەرجەم ئەو گۆڤار 
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و رۆژنامان���ە متمان���ە و قورس���ایی میدیای���ی 
ت���ەواوی خۆیان نەبێت و تەنیا چەند گۆڤار و 
ڕۆژنامەیەكی دیاریك���راو جێی بایەخ بن(.»38« 
سەردێری ئەم بابەتە مانای تەواو نابەخشێت، 
بەمەش لەجیاتی ئەوەی خوێنەر بۆالی خۆی 
رابكێشێت، دووری دەكاتەوە، چونكە بە بینی 
و خوێندنەوەی دەردەكەوێ، ئەگەر س���ەردێر 
و لی���د باش نەب���ێ، دی���ارە نووس���ینەكە هەر 
باش نییە و لەالیەن رۆژنامەنووس���ی باشەوە 
نەنووسراوە. ئەگەر كۆپلەی دوای سەردێر بە 
لید دابندرێ، دیارە نووسینی نزیكەی 50 وشە 
زۆرە و تەواوی ناوەڕۆكی نووس���ینەكەت بۆ 
ئاشكرا دەكات. ئەگەر كۆپلەی دووەمیش وەك 
لید دابنێین ك���ە نووس���رایە: )رۆژانە بەدەیان 
لەس���ەر  قس���ەكردن  ڕەخنەئامێ���زو  بابەت���ی 
گەندەڵیی���ەكان و كەموكورتییەكان���ی هەرێمی 
كوردس���تان باڵودەكرێن���ەوە، بەاڵم كەمن ئەو 
ڕۆژنامە و گۆڤارانەی كە بەردەوام بە بەڵگەو 
دۆكۆمێنتی ت���ەواوەوە، ئ���ەو بابەتانە دەخەنە 
ڕوو، ك���ە دواتر دەبێتە جێی بایەخی خەڵك و 
حكومەت و سەرجەم دەزگا پەیوەندیدارەكان.( 
ئەگ���ەر ئ���ەم كۆپلەی���ە وەك لی���د وەربگیرێ، 
دیس���ان زۆر الوازە و ل���ە نووس���ین پەل���ەی 
زۆری تێكراوە، چونكە هیچ ش���تێكی نوێ لەم 
كۆپلەیە ب���ۆ خوێنەران نییە. ئەگەر كەس���ێكی 
پس���پۆر لە راگەیاندن یان رۆژنامەنووس���ێكی 
خ���اوەن ئەزم���وون لیدی بۆ ئەم نووس���ینەی 
س���ەرەوە نووس���یبا، بەمش���ێوەیەی خوارەوە 
دەب���وو: )بەپێی دەفتەری تۆماری س���ەندیكای 
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان، نزیكەی 400 
رۆژنام���ە و گۆڤار لە كوردس���تان دەردەچن. 
ئەو ژمارەیە بەبڕوای كەس���انی پسپۆر، زۆرە 
و بۆت���ە لەدەس���تدان یان الوازبوون���ی متمانە 

لەنێوان راگەیانكاران و جەماوەر(.
// ریكالم���ە تەلەفزیۆنیی���ەكان ب���ە خ���راپ 
دەش���كێنەوە – سەردێر// )پس���پۆرە میدیایی 
لەوەدەكەن���ەوە،  جەخ���ت  دەروونیی���ەكان  و 
ریكالم���ی تەلەفزیۆن���ە كوردیی���ەكان، مەرجە 
زانس���تییەكانیان تێدانیی���ە و ب���ێ بەرنام���ەن، 
كاریگەریی خراپیش���یان بۆس���ەر بینەر هەیە، 

پاساوەكانیان چین؟( »39«

لەم نووسینە، چ سەردێر چ ئەوەی بەناوی 
لی���د ی���ان وەك لی���د دەخوێندرێت���ەوە، جگە لە 
ریزكردنی چەند وشەیەك هیچ مانا نابەخشن، 
چونكە لەراس���تیدا لە ریكالم هەبوونی مەجی 
زانس���تی پێویس���ت نیی���ە، بەڵكو ئامان���ج تەنیا 
س���اغكردنەوەی كااڵیە. رێكالم لەگەڵ زانست 
لەیەك دوورن و هیچ پەیوەندیێكیان بەیەكەوە 
نیی���ە. پیش���اندانی ری���كالم ل���ە هیچ ش���وێنێك 
پێویستی بە بەرنامە نەبووە، بەڵكو لە كاتێكەوە 
ب���ۆ كاتێكی دیك���ە، نرخی پیش���اندانی جیایە و 
دەگۆردرێ. بۆ پیش���اندانی ریكالم نە زانست 
نە بەرنامە پێویست ناكات، بەڵكو یاسا لەگەڵ 
ئەخالقی پیش���ە بڕیاردەدەن ئایا ئەم ریكالمە 
ل���ە تەلەفزیۆن پیش���ان بدرێ ی���ان نا؟ ئەوەی 
ئەم س���ەردێر و دوو دێری دوای س���ەردێری 
نووس���یوە، ئ���اگاداری بازاڕی ری���كالم نییە و 
هیچی لێنازانێ، بۆیە خوێنەر لەجیاتی لەسەر 

خوێندنەوەی بەردەوام بێت، لێی رادەكات.
ل���ەم نووس���ینە كۆپل���ەی دووەمی���ش هیچ 
پەیوەن���دی بە بابەت نییە و چەند وش���ەیەكن 
لەدوای یەكتر بەمشێوەیەی خوارەوە ریزكراوە: 
)ئەوەی جێی گومان نییە، هەر مرۆڤێك لە ئێمە 
ڕۆژانە كاتەكانی خۆی دابەشكردووە بەسەر 
كارو چاالكیی���ە رۆژانەكانی و حەس���انەوەدا، 
لەماوەی حەسانەوەیشدا، تەماشاكردنی تیڤی 
و بەس���ەربردنی چەن���د كاتێك لەگ���ەڵ ماڵ و 
منداڵدا پشكی ش���ێری بەردەكەوێت(. تەواوی 
دەخوێنیتەوە، لە قس���ەی گش���تی زیاتر هیچی 
ن���وێ بەرچ���او ناك���ەوێ. نەبوون���ی زانیاری 
گرن���گ لە پێش���ەكی ی���ان لە لید، نووس���ینەكە 
م���ردار دەكات و خوێنەر بەس���ەر بابەتەكەدا 

پاز دەدات.

2-10 گۆڤاری سڤیل:
لەب���ارەی  وردەكاری  //س���ڤیل 
و  بارزان���ی  نێچیرڤ���ان  كۆبوونەوەك���ەی 
فراكس���یۆنە ئۆپۆزیس���یۆنەكان باڵو دەكاتەوە 
– س���ەرۆكی فراكس���یۆنی كۆم���ەڵ: نێچیرڤان 
ئەزموون���ی  خەمخ���ۆری  وەك  بارزان���ی 
كوردس���تان لەگەڵمان كۆبووەوە – سەردێر// 
یاس���ای  پ���رۆژە  لەس���ەر  ئ���ەوەی  )دوای 
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كۆمس���یۆنی هەڵبژاردن گ���رژی كەوتە نێوان 
فراكس���یۆنەكانی ئۆپۆزیس���یۆن و فراكسیۆنی 
دەس���تەاڵت، لە پەرلەمانی كوردس���تان، بەاڵم 
كۆبوونەوەك���ەی نێچیرڤ���ان بارزان���ی و ئ���ەو 
لیس���تانە، گرژییەكانی رەواندەوە(.»40« بۆ ئەم 
گوت���ارە س���ەردێرێكی زۆر درێ���ژ داندراوە و 
لەب���ەر خراپی نەخشەس���ازی، خوێنەر نازانێ 
كامە رستە سەردێرە و كامە رستەش لید یان 
ژێر س���ەردێرە.. كۆپلەی یەكەم لەش���وێنی لید 
داندراوە، لید بەمش���ێوەیە نانووس���رێ، بەاڵم 
كۆپلەی دووەم، ئەگەر كەمێك كورتبكرێتەوە، 
وەاڵم���ی س���ێ پرس���یاری لی���د: ك���ێ؟، چی؟، 
كەی؟، تێ���دا. ئەگەر وەاڵم���ی لەكوێندەر هەبا، 
بێش���ك زۆر باشتر دەبوو، چونكە بۆ خوێنەر 
زۆر گرنگ���ە بزانێ ئەم دی���دارە لە هەولێر یان 
لەش���وێنی دیكەی كوردس���تان ئەنجام دراوە. 
یەك ل���ەو هەڵ���ە زەقانەی رۆژنامەنووس���انی 
كوردس���تان بەردەوام تووش���ی دێن، ئەوەی 
لەوبڕوای���ەدان خەڵكی���ش  خۆی���ان دەیزان���ن، 
دەیزانێ، بۆیە لەكات���ی خوێندنەوەی رۆژنامە 
و گۆڤ���ارە كوردیی���ەكان، ئ���ەم كەموكورتیانە 

بەروونی بەدیار دەكەون.
// هەر چارەس���ەرێك لە ئام���ەدەوە نەبێت 
س���ەرناگرێ – ئەندامێكی مەكتەبی سیاس���ی 
پارت���ی: بە توركی���ا گوتراوە بۆ چارەس���ەری 
كێش���ەی كورد بە رێگای ئاش���تیانە هاوكاری 
دەكەی���ن – س���ەردێر// )بەرپرس���ێكی پەكەكە 
ڕایگەیان���د هەر هەوڵێك بۆ چارەس���ەركردنی 
پرس���ی ك���ورد ئەگ���ەر ل���ە ئام���ەدەوە نەبێت 
س���ەرناگرێت، ئەندامێك���ی مەكتەبی سیاس���ی 
پارتی���ش دەڵێت، هەرێمی كوردس���تان توركیا 
هاندەدات، بۆ ئەوەی بەش���ێوەیەكی ئاش���تیانە 

پرسی كورد چارەسەر بكات(.»41«
لەم نووسینە، وەاڵمی تەواوی پرسیارەكانی 
پێویس���تە لە لید هەبن، بەرچ���او ناكەوێ. لێر 
تەنیا وەاڵمی كێ؟ بەرپرس���ێكی پەكەكە.. چی 
گوت؟ پرسی كورد ئەگەر لە ئامەدەوە نەبێت، 

سەرناگرێ.. لید بەمشێوەیە نانووسرێ.
//پالنی حكومەتی هەرێم بۆ چارەسەركردنی 
گرفت���ی نیش���تەجێبوون س���ەركەوتوو نابێ���ت 
زەوی  هەرێ���م  )حكومەت���ی  س���ەردێر//   –

نیش���تەجێبوون داب���ەش ناكات، بەرپرس���انی 
حكوم���ەت ئام���اژە ب���ەوە دەكەن، ل���ە قۆناغی 
ئێس���تا باش���ترە بایەخ بە كەرتی وەبەرهێنان 
بدرێ���ت، چونك���ە حكوم���ەت لەدابەش���كردنی 
زەوی نیش���تەجێبووندا، نەیتوانی���ووە قەیرانی 
نیشتەجێبوون چارەس���ەر بكات، چاودێرێكی 
ئابووری���ش ئاماژە ب���ەوە دەكات، ئەو پالنەی 
حكوم���ەت لەم قۆناغ���ەدا بە باش���ی دەزانیت، 

كێشەی نیشتەجێبوون چارەسەر ناكات(.»42«
لە نووسینی س���ەردێر، بۆ بەردەوامبوون 
لەس���ەر خوێندنەوەی بابەت، پێویستە بایەخی 
زۆری پێبدرێ. لەم نووسینە، خوێنەر تێدەگات، 
پالنەكان���ی حكوم���ەت ب���ۆ چارەس���ەركردنی 
كێش���ەی نیش���تەجێبوون س���ەركەوتوو نییە، 
بۆیە هیچ پێویس���ت ناكات، ت���ەواوی بابەتەكە 
بخوێنێتەوە. لەم نووسینەی سەرەوە، پێنج جار 
وشەی نیشتەجێبون هاتووە، ئەمەش تەواوی 
گوتارەكەی مراندووە. ئەگەر كەسێكی خاوەن 
ئەزم���وون لیدی یان كۆپل���ەی یەكەمی بۆ ئەم 
گوتارە بنووسیبا بەمشێوەی خوارەوە دەبوو: 
)حكومەت���ی هەرێ���م بۆ نەهێش���تنی كێش���ەی 
نیشتەجێبوون، زۆر جۆر ڕێگای جیای گرتۆتە 
بەر، بەاڵم بەڕای پس���پۆران، هیچ لەو بەرنامە 
و پالنان���ەی ئەمڕۆ هەن، ناتوانن بەس���ەر ئەم 
قەیرانە گەورەیە زاڵ بن(. ئەمە زانیاری دەدا، 
بەاڵم هیچ شتێكیش ئاشكرا ناكات، دەستپێكی 
چاكە، بۆئەوەی خوێنەر بزانێ، رای پسپۆران 
بۆ چارەسەری نیشتەجێبوون چییە.. ڕێك ئەم 

ئامانجەشە بۆ دانانی لید لە نووسین.

2-11 گۆڤاری لڤین:
//حاكم قادر: بەڕێوەبەری گشتی ئاسایشی 
هەرێ���م بۆ لڤین: هەندێك هەوڵی تیرۆریس���تی 
هەیە ب���ۆ تێكدانی ئاسایش���ی هەرێم لەڕێگەی 
خۆتەقاندنەوە یان تەقاندنەوەی هەندێك شوێن 
ك���ە مەبەس���تیانە – س���ەردێر// )بەڕێوەبەری 
گش���تی ئاسایش لە سلێمانی رایدەگەیەنێت كە 
لەئێستادا مەترسی لەسەر ئاسایشی هەرێمی 

كوردستان هەیە(.»43«
بە خوێندنەوەی سەردێر و كۆپلەی یەكەم 
دەردەكەوێ���ت، ه���ەردووك زانی���اری یەكن و 
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ئەگەر خوێنەر لەسەر خوێندنەوەی گوتارەكە 
بەردەوام بێت، لە كۆپلەی س���ێیەمیش هەمان 
خ���ۆی  وەك  لەخ���وارەوە  هەی���ە،  زانی���اری 
دەینووس���ینەوە: )ل���ە لێدوانێك���ی تایبەت���دا بۆ 
گۆڤ���اری لڤی���ن، حاكم ق���ادر حەمەجان عزیز، 
هەرێم���ی  ئاسایش���ی  گش���تی  بەڕێوەب���ەری 
كوردس���تان، وت���ی: ئەم���ڕۆ لەهەندێ���ك الوە 
هەڕەش���ە لەئاسایش���ی كوردس���تان دەكرێت، 
بەتایب���ەت لەالیەن گروپە تێرۆریس���تیەكانەوە 
كە لەهەموو الیەك���ەوە لەهەوڵدان بۆ تێكدانی 
ب���اری ئاس���ایش...( لێ���رە دەبینین، س���ەردێر 
و كۆپل���ەی یەك���ەم و دووەم���ی ئ���ەم گوتارە، 
لەجیات���ی تەواوك���ری یەكتر ب���ن، وەك یەكن 
و زانیاری نوێ نابەخش���ن، بۆیە زۆر باش���تر 
ب���وو، ئەگەر كۆپلەی دوەم���ی وەك لید یان لە 
شوێنی لید داندرابا، چونكە مەرجەكانی لیدی 

زۆر تێدا.
//میت لە كوردستان سیخور وەردەگرێت – 
دوای سەردانەكەی هاكان فیدان بۆ كوردستان، 
می���ت قۆناغێكی ن���وێ لەهەرێمی كوردس���تان 
دەستپێدەكات – س���ەردێر// )پرسەكە لێرەوە 
دەستی پێكردووە كە تەشكیالتی ئیستیخباراتی 
میللی ت���ورك )MIT( هاوكات لەگەڵ دەنگۆی 
س���ەردانی هاكان فیدان، موستەشاری گشتی 
میت بۆ كوردستان، پەیتا، پەیتا ریكالمی ئەوە 
باڵودەكات���ەوە ك���ە ئەو دەزگایە پێویس���تی بە 

وەرگێری سۆرانی هەیە(.»44«
دەزانین، وەرگرتنی س���یخور بۆ میت یان 
بۆ ه���ەر دەزگایەكی هەواڵگ���ری، كەس باوەڕ 
ناكات، لەڕێ���گای رۆژنامە و گۆڤارەوە بكرێ، 
بۆی���ە ب���ە خوێندن���ەوەی خوێن���ەر یەكس���ەر 
هەڵوەستەیەك دەكات و متمانە بە نووسینەكە 
ن���اكات. واڵتێك���ی گ���ەورەی وەك توركیا، كە 
كۆمەڵێ���ك حزب���ی توركمان���ی لە كوردس���تان 
دروس���تكردووە و ب���ە ئاش���كرا كار دەكەن و 
یارمەت���ی لە توركیا وەردەگرن، بۆ وەرگرتنی 
زانی���اری نهێنی، چ پێویس���ت دەكات، لەڕێگای 
دەس���ت  ئەوانی���ان  س���ۆرانییەوە  وەرگێ���ڕی 
بك���ەوێ؟ دەزانی���ن توركیا لەكاتی پێویس���ت، 
هان���ا وەب���ەر ئ���ەوان دەب���ا و داوای یارمەتی 
ل���ەوان دەكا، ن���ەك لە وەرگێرێك���ی كورد، كە 

هی���چ گرەنتییەك نیی���ە، بەیانی ئ���ەو وەرگێرە 
ئەندامی پارتی یان یەكێتی دەرناچێت! لەكاتی 
نووس���ین، زۆر گرنگ���ە، رۆژنامەن���ووس بیر 
ل���ە لۆژیك بكاتەوە، ئایا ئەو زانیارییە راس���تە 
ی���ان راس���ت نیی���ە؟ ئای���ا دەك���رێ واب���ێ یان 
ناكرێ وابێ؟ پیش���ەی رۆژنامەنووس���ی یەك 
ل���ەو پیش���انەیە، رۆژنامەنووس پێویس���تە لە 
س���ەرچاوەكانی وەرگرتنی زانیاری بەردەوام 
كەمێ���ك گومان���ی هەبێ���ت. دوات���ر جی���اوازی 
لەنێ���وان ریكالم و پروپاگەن���دە زۆرە. ریكالم 
بۆ مەبەستی ساغكردنەوەی كااڵ بەكاردێت و 
پروپاگەندەش مەبەستی سیاسی لەپشتەوەیە. 
ئامانجی پرۆپاگەن���دا، گەیاندنی زانیاری نییە، 
بەڵك���و كارتێكردنییەتی و زۆرب���ەی جاریش، 
ئ���ەو ئەرگومێنتانەی ب���ۆ بەهێزكردنی خوتبە 
ی���ان قس���ەكان ب���ەكار دەهێن���درێ بێبەنەمان 
و لەراس���تی دوورن. نووس���ەری ئ���ەم چەند 
دێرانەی گۆڤاری لڤین، هیچ جیاوازی لەنێوان 

رێكالم و پروپاگەندە نەكردووە.
//ح���ەوت س���اڵە پارتی ئەهلییەی یاس���ایی 
لەدەس���تداوە- بەپێ���ی یاس���ا، م���اوەی حەوت 
س���اڵە پارتی ئەهلییەی یاس���ایی لەدەستداوە، 
بەوهۆیەشەوە داوایاساییەكانی پارتی لەسەر 
)پس���پۆرانی  س���ەردێر//   – پوچەڵ���ە  میدی���ا 
لەس���ەر  پارت���ی  داواكان���ی  یاس���ا،  ب���واری 
دەزگاكان���ی ڕاگەیان���دن و رۆژنامەنووس���ان 
بەحاڵەتێك ناودەبەن، كە بەدەرنییە لەحاڵەتی 
رۆژنامەگەری واڵتانی عەرەبی كە تائێستاش 
رەوشی رۆژنامەگەری لەو واڵتە لەژێر سایەی 

)تیۆری دەستەاڵت( بەڕێوە دەچێت(.»45«
لەم نووس���ینە س���ەردێر و كۆپلەی یەكەم 
دووبارەی���ە. ئ���ەو كۆپلەی���ەی لە ش���وێنی لید 
دان���دراوە، لی���د نییە، چونكە ت���ەواوی وەاڵمی 
پرس���یارەكانی پێویس���تە لە لید هەب���ن: كێ؟، 
چی؟، لەكوێندەر؟، كەی؟ لەم نووسینە بەرچاو 

ناكەون.
2-12 گۆڤاری كۆوار:

//س���اقی بارزان���ی: میدی���ای ك���وردی ل���ە 
گەڕەالوژە دایە – سەردێر// )میدیای كوردی 
ل���ە گەرەالوژەدای���ە و پەیام���ی راس���تەقینەی 
لەبیر كردووە( ساقی بارزانی سەرنووسەری 
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س���ایتی )كاڵوڕێژنە( بەم تێڕوانینەی باس لە 
بارودۆخ���ی رۆژنامەوانی ك���وردی دەكات و 
پەنج���ە بۆ ئەو كێماس���یانە درێ���ژ دەكات كە 

میدیای كوردی گرتۆتەوە(.»46«
لە نووس���ینی لید، س���ەردێر و رس���تەی 
بەهی���چ  ناب���ێ  یەك���ەم،  كۆپل���ەی  یەكەم���ی 
ش���ێوەیەك وەك ی���ەك ب���ن و هەم���ان واتا 
ببەخش���ن. لەم نووس���ینە وەاڵم���ی تەواوی 
پرس���یارەكانی بۆ لید نووس���ین پێویس���تە 
دابندرێ���ن نیی���ە و نووس���ەر نەیتوانیووە، 
هەوێن���ی گوتارەكەمان ل���ە كۆپلەی یەكەم 

بداتێ.
//رێكخراوەك���ەی لەگ���ەڵ ژنانی كورد 
)ڕێكخ���راوی  س���ەردێر//   – هاوس���ۆزە 
ژنان���ی ئێراقی لە هۆڵەن���دا، ڕێكخراوێكی 
مەدەنی و س���ەربەخۆی ژنانەی عێراقییە 
و ئەندامان���ی ئەنجوومەنەك���ەی ل���ە ژنی 
)موسڵمان، مەس���یحی، جولەكە، عەرەب 
و كورد( پێكهاتوون و لەالیەن حكومەتی 
هۆڵەندییەوە متمانەی كاركردنی پێدراوە 
و ب���ۆ سەرخس���تنی پ���رۆژە و ئەنجامدانی 
كارو چاالكییەكانیان سااڵنە هاوكاری مادییان دەكات(. »47« لید 
لەم گوتارە زۆر باش نووس���رایە و سەرنجی خوێنەر بۆ الی 
تێكس���تەكە دەبات. تاكە كەموكورتی هەبێت، لەجیاتی وش���ەی 
مۆڵەت، )متمانە( بە هەڵە نووس���رایە و پێویستیش بوو فۆنتی 
رەش���كرابایە و كەمێكیش لە تێكست دوورخرابایەوە، ئەمەش 

پەیوەندی بە نەخشەسازییەوە هەیە نەك بە نووسین..
// تەعجیل. چیرۆكی شەش سەدە لە ئاوەدانی – سەردێر// 
)هەولێرییەكان لەوەتەی هەن، پیرە قەاڵتییان سێبەرە و لوتكەی 
ش���كۆیان لە بااڵی منارەدا دەدۆزنەوە، ئ���ەوان هێندە هۆگری 
گەرەك و كۆاڵن بە كۆاڵنی شارەكەیانن، دەڵێی تاجی شانازی 

كاروانی تەمەنێكی درێژ و پڕ شكۆیان لەسەرناوە(.»48«
ئ���ەم كۆپلەیەی لە ش���وێنی لید بۆ ئەم نووس���ینە داندراوە، 
زۆر باش���ە، بەاڵم بەتەواوی خوێندنەوەی نووسین، نازانی چ 
ج���ۆرە ژانرێكە. ئەمە نە گوتارە، نە ڕێپۆرتاژ نە چیرۆك و نە 
پەخش���ان.. لەنێوان راس���تی و خەیاڵ تێكەڵ بووە، ئەم ش���ێوە 
نووس���ینە لەوانەیە زیاتر بۆ گۆڤاری ئەدەبی دەش���ێ، چونكە 

زیاتر زمانی ئەدەبی بەسەریەوە زاڵە.

2-13 گۆڤاری وێ:
//ڕۆژی جیهانی ئافرەتان - س���ەردێر// )چیرۆكی )هەشتی 

لە نووس���ینی لید، س���ەردێر 
و رس���تەی یەكەم���ی كۆپلەی 
بەهی���چ  ناب���ێ  یەك���ەم، 
ش���ێوەیەك وەك ی���ەك بن و 

هەمان واتا ببەخشن
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مارس( چیرۆكی ئەو ئافرەتە ئاس���اییانەیە كە 
ش���ان بەش���انی پیاوان مێ���ژوو و كولتوریان 
دروست كرد و بەدیهێنانی ئاشتی لە وەتەی 
كۆنترین كەلتوری مرۆڤایەتی هاتە كایەوە و 

تاكو ئەمرۆ(.»49«
لەراس���تیدا ئ���ەو كۆپلەیە هی���چ مانایەك 
نیی���ە،  ك���وردی  بەزمان���ی  و  نابەخش���ێ 
بەتایبەتی���ش ك���ە دەنووس���ێ: )بەدیهێنان���ی 
ئاش���تی ل���ە وەت���ەی كۆنتری���ن كەلت���وری 
مرۆڤایەت���ی هاتە كایەوە و تاك���و ئەمرۆ(. 
ئەم نووسینە ئەگەرچی بەزمانی كوردییە، 
لەگ���ەڵ ئ���ەوەش، خوێن���ەر لە مەبەس���تی 
نووس���ەر ناگات. لێرە گرنگە ئاماژە بەوە 
بكەین، ئەگەر كەس���ێك مامۆستای زانكۆ 
بێت مەرج نییە، بتوانێ گوتار بنووس���ێ، 
بۆیە پێویستە سەرنووسەر بە نووسینە 
خراپەكان دابچێتەوە و بەزمانێكی ئاسان 

دایبڕێژتەوە.

//شۆرش���ێك بۆ تەنیای���ی ئافرەت – 
س���ەردێر// )لە كۆمەڵگای ك���وردەواری زۆر بەدەگمەن ژنانی 
گەن���ج دەتوان���ن بێ پیاو درێ���ژە بەژیانیان ب���دەن نەك لە بەر 
ك���ەم توانایی بەڵك���و لە بەر لۆمەی خەڵ���ك و توانجی خەڵكی، 
ئایا ژنان دەتوانن بە تەنیا لە ماڵێك و بێ هیچ ترسێك بژین؟ 

وەاڵمی ئەو پرسیارە لەخوارەوە بخوێنەوە:(»50«.
لەم نووس���ینە، س���ەردێر خراپە، لید لە س���ەردێر خراپترە، 
بەتایبەتی���ش كە پرس���یار دەكات و رۆژنامەنووس پێت دەڵێ، 
لەخ���وارەوە بیخوێن���ەوە. ش���ێوەی نووس���ینی لید بەمش���ێوە 

دروست نییە و هیچ شتێكی نوێشی تێدا نییە.
//م���اددە بێهۆش���كەرەكان و كاریگەریی���ان لەس���ەر ت���اك 
– س���ەردێر// )ك���ەم ك���ەس هەی���ە ل���ە رۆژگاری ئەمڕۆمان���دا 
ن���اوی م���اددە بێهۆش���كەرەكانی نەبیس���تبێت، چونك���ە ماددە 
بێهۆش���كەرەكان لەس���ەرجەم كۆمەڵگاكانی ئەم جیهانەی ئێمە 
و گش���ت پارچەیەك���ی س���ەرزەویدا بوونی هەی���ە مێژوویەكی 
دێرین���ی لە وواڵتان���ی ڕۆژئ���اوادا هەیە و بەش���ێوەیەكی زۆر 

بەرباڵو بوونی هەیە(.»51«
لی���د پێویس���تە زانیاری راس���ت بدات و س���ەرنجی خوێنەر 
ب���ۆالی تەواوی نووس���ینەكە رابكێش���ێ. لە لیدی ئ���ەم گوتارە 
ی���ان لە كۆپل���ەی یەكەمی ئەم گوت���ارە، زانی���اری هەڵەی تێدا، 
بەتایبەتیش كە دەنووس���ێ: )مێژوویەك���ی دێرینی لە وواڵتانی 
ڕۆژئاوادا هەیە و بەش���ێوەیەكی زۆر بەرب���اڵو بوونی هەیە(. 

لەراس���تیدا ئ���ەو كۆپلەی���ە 
هی���چ مانای���ەك نابەخش���ێ 
و بەزمان���ی ك���وردی نیی���ە، 
بەتایبەتیش كە دەنووس���ێ: 
ل���ە  ئاش���تی  )بەدیهێنان���ی 
وەت���ەی كۆنتری���ن كەلتوری 
مرۆڤایەت���ی هاتە كایەوە و 
تاكو ئەمرۆ(. ئەم نووس���ینە 
ئەگەرچی بەزمانی كوردییە، 
لەگ���ەڵ ئەوەش، خوێنەر لە 

مەبەستی نووسەر ناگات
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ئ���ەم زانیارییە راس���ت نییە، بەڵك���و مەڵبەند و 
س���ەروچاوەی ناركۆتیكا، واڵتانی رۆژهەاڵتی 
ئاس���ایا و ئەمری���كای التین���ە، ن���ەك واڵتان���ی 

رۆژئاوا.
بۆ ئەم توێژینەوەیە بە پێویستمان نەزانی، 
تەواوی رۆژنامە و گۆڤارەكانی لە كوردستان 
دەردەچ���ن نموونەی���ان وەربگری���ن، چونك���ە 
لەالی���ەك گەل���ەك زۆرن و لەالیەكی دیكەش، 
لەی���ەك  نەخشەس���ازی زۆر  و  بەن���اوەڕۆك 
دەك���ەن. جگ���ە لەوان���ەی ل���ەم توێژیەنەوەی���ە 
ژم���ارەی  بێش���ك  وەرگی���راوە،  نموونەی���ان 
زۆر زیات���ر خوێندراونەت���ەوە، ب���ەاڵم لەب���ەر 
وێكچوونی���ان هێنانی نموون���ەی زیاترمان بە 

پێویست نەزانی.

راسپاردەكان:
1- لی���د و كۆپل���ەی یەكەم���ی دوای لی���د نابێ 

لەیەك بچن و دووبارە بكرێنەوە.
2- لید و س���ەردێر تەواوكەری یەكترن، نەك 

دووبارەكردنەوەی زانیارییەكان.
3- پێویستە لید و تەواوی نووسینەكەی دوای 

لید بەیەك فۆنت بنووسرێن.
4- فۆنت���ی لی���د پێویس���تە رەش ی���ان قەڵ���ەو 

بكرێ.
5- ل���ە نووس���ینی لی���د پێویس���تە ب���ەالی كەم 
وەاڵم���ی چ���وار پرس���یارەكە: )who – ك���ێ(، 
 when( ،)ل���ە كوێ - where( ،)چ – what(

- كەی( هەبێت.
6- لە نووسینی لید نابێ فێل لەخوێنەر بكرێ 

و زانیاری هەڵەی پێبدات.
7- لە نووسینی لبید پێویستە بیر لە رەوشتی 

راگەیاندن بكرێتەوە.
8- ل���ە نووس���ینی لی���د، پێویس���تە ب���ەردەوام 

زانیاری نوێ و سەرنجراكێش هەبێ.
9- پێویس���تە لید ب���ەو زمانە بنووس���رێ، كە 

زۆربەی خەڵك تێیدەگەن.
10- پێویس���تە رۆژنامەنووسان بزانن، دانانی 
لی���د ب���ۆ بەپس���پۆركردنی راگەیاندنی كوردی 

زۆر پێویستە.
11- كردن���ەوەی خولی راهێنان بۆ فێركردنی 

رۆژنامەنووس���ان لە چۆنێتی نووسینی لید بۆ 
بەهەمەكانیان.

ئەنجام
ژمارەی ئەو رۆژنامە و گۆڤارانەی لەپاش 
راپەرین لە كوردس���تان دەردەچن، بەردەوام 
لەزیادب���وون دان. ئ���ەم زیادبوون���ەش، لەبەر 
دەرچ���ووی  ڕاگەیان���دكاری  كادری  كەم���ی 
بەشەكانی راگەیاندن لە پەیمانگا و كۆلێژەكان، 
نەتواندراوە لەگەڵ زۆری و پێشوەچوونەكان 
هاوتەری���ب بێ���ت و ل���ە ناوەڕۆكی���ش ڕەن���گ 
بداتەوە. ئەمەش بۆتە هۆی گەورە، كە تیراژی 
رۆژنامە و گۆڤارەكان لە ئاستی پێویست نەبن 

و نەتوانن خۆیان، خۆیان بژیێنن.
ل���ە ئەنجامی لێكۆڵین���ەوەی ئێمە لەس���ەر: 
)نووس���ین و ش���یكردنەوەی لید لە رۆژنامە و 
گۆڤاری كوردی دا( گەیشتینە ئەو راستییەی: 
ل���ە كوردس���تان ت���ا ئێس���تا لی���د بەش���ێوەی 
ج���ار  ئەگ���ەر  نانووس���رێ،  سیس���تێماتیكی 
بەجار هەندێك نووس���ین لەش���وێنی لید هەبن 
بەڕێكەوتە و ب���ە بەرنامە و پالن نییە، چونكە 
ل���ە الپ���ەڕەی داهاتوو ب���ە هەڵە نووس���راوە. 
جگە لەم���ەش زۆر گرنگ و پێویس���تە: فۆنتی 
لی���د رەش بكرێ، لەدوای س���ەردێر دابندرێ، 
لە ناوەرۆكی نووس���ین جیا بكرێتەوە، لەچەند 
رس���تەیەكی كورت پێك هاتبێ���ت.. هیچ لەوانە 
ل���ە ت���ەواوی ئ���ەو رۆژنام���ە و گۆڤارانەی بۆ 
ئ���ەم لێكۆڵین���ەوەی س���وودمان لێوەرگرتوون 
بەرچاو ناكەون. جگە لەو تێبینیانەی سەرەوە، 
لە رۆژنامە و گۆڤارەكانی كوردی، س���ەردێر 
لەگەڵ كۆپلەی یەكەمی نووسین، زۆر درێژە و 
زانیاری زیاد لەپێویست بە خوێنەر دەبەخشن، 
ئەمەش وا لەخوێنەر دەكات، پێویس���ت نەكات 

هەموو نووسینەكە بخوێنێتەوە.
نە نووسینی لید لە رۆژنامە و گۆڤارەكانی 
ك���وردی، بۆش���ایێكی گەورەی���ە، الوازیێك���ی 
بەرچاوە، بەدووری���ش نازاندرێ، هۆی گرنگ 
بێ���ت ب���ۆ كەم���ی تی���راژ، چونك���ە نەتواندراوە 
بەرهەم���ی پێویس���ت و ب���اش پێش���كەش ب���ە 
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خوێنەران بك���رێ. لێرەوە بۆم���ان دەركەوت، 
ل���ە نووس���ینی گوت���ار و ت���ەواوی ژانرەكانی 
دیكەی راگەیاندن، جۆرە كاڵییەك هەیە، جۆرە 
پەلەكردنێ���ك هەیە، وایك���ردووە خوێندنەوەی 
بەرهەمەكان ئاس���ان نەبێ���ت، لەهەمان كاتیش 
نە نووس���ینی لید راسەوخۆ كاریكردۆتە سەر 

نەخشەسازی رۆژنامە و گۆڤارەكان.

لێكۆڵینەوە لەسەر لید، زۆر گرنگە و بەیەك 
گوت���ار كۆتایی نایێت و ناتوان���درێ پەنجە بۆ 
تەواوی كەموكورتییەكان ڕابكێش���ین و مافی 
خۆی پێبدرێ، بەڵكو ئەم توێژینەوەیەی ئێمە، 
كردنەوەی پەنجەرەیەكە لەس���ەر ئەم الیەنەی 
راگەیان���دن ك���وردی، بۆئەوەی پس���پۆران لە 

داهاتووێكی نزیك زیاتر دەوڵەمەندی بكەن.
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پێشەكی:
بزاڤ���ی رزگاریخوازی گەل���ی كورد لەگەڵ 
ب���ەرەو  بیس���تەمدا  س���ەدەی  س���ەرەتاكانی 
رێكخراوەیی چووە. كۆمەڵە و حیزبی سیاسی 
و بنكەی رۆش���نبیری و كۆمەاڵیەتی سەریان 
هەڵ���داوە. ئەمانە بیریان ل���ەوە كردۆتەوە، كە 
وەك بنەمایەك���ی كاركردن لەن���او كۆمەڵگەدا 
دەزگا و ئامێ���رە جۆربەجۆرەكانی راگەیاندن 
بەكاربهێنن و لە رێگەی راگەیاندنەوە هۆشیاری 
سیاسی و رۆشنبیری و كۆمەاڵیەتی بخەنە ناو 
كۆمەڵگەوە. دوای ئەوەش خەبات و تێكۆشانی 
دەیان ساڵەی بزوتنەوەی رزگاریخوازی گەلی 
كورد و راپەرینی بەهاری 1991 بووە هەوێنی 
دەس���كەوتی مەزن، كورد لە ماوەیەكی كەمدا 
ب���ووە خاوەنی زۆرتری���ن دەزگای راگەیاندن 
)بین���راو، بیس���تراو،خوێنراو( جگ���ە لەوانەش 
ئامرازی بیستراو و گرنگی رادیۆ، كە هەمیشە 
بە پێویستییەكی س���ەرەكی بواری راگەیاندن 
زان���راوە و مرۆڤ لەوەتەی هاتنە كایەوەی تا 

بەئەم���رۆ دەگات، وێ���ڕای دەركەوتنی ئامێری 
تەكنەلۆژیای دیكەی پێش���كەوتوو، نەیتوانیوە 
دەس���تبەرداری ئ���ەو ئامێرە ببێت و هەمیش���ە 
س���ەرەكی  پێداویس���تییەكی  وەك���و  رادی���ۆی 
رۆژانەی خ���ۆی زانیوە، جا بۆ بەرێوەچوونی 
ئەو دەزگایەش پێویس���تیان ب���ە رەگەزی ژن 
هەب���ووە، هەرئەوەش وای كرد ژنگەلێك روو 
بكەن���ە ئ���ەو ب���وارە و كاری تێدابك���ەن. بەاڵم 
نابێت لەبیرمان بچێت ژنی كورد لەبەر ئەوەی 
تاك���و ئەمڕۆ مرۆڤێك���ی بە پەراوێزك���راوە، تا 
ئەمرۆش لەناو خێزانی كوردیدا ژن دواكەسە 
بیروڕای خۆی بخاتە روو. هەروەها ژن وەك 
بونەوەرێكی شەرمن و نەزان باسكراوە. ئەوە 
لە الیەك لەالیەكی دیك���ەوە بواری راگەیاندن 
جیاوازییەك���ی زۆری هەیە لەگ���ەڵ بوارەكانی 
دیك���ەی وەك پەروەردە، تەندروس���تی، ...هتد. 
ئەم بوارە جگە لەوەی پێویس���تی بە بەهرە و 
توانایەك���ی تایبەت���ی هەیە، تاكەكان���ی ناو ئەم 
ب���وارە دەبێ���ت هەندێ���ك بوێر و چ���االك بن. 

بوونی ژن لە رادیۆ كوردییەكاندا
»بێژەری وەك نموونە«

توێژینەوەیەكی مەیدانییە بۆ بێژەری ژن لە رادیۆكانی
)دەنگی كوردستان، زێد رادیۆ، رادیۆی زاگرۆس(

شیالن یاسین
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چونك���ە ئەو ب���وارە جێگەی هەموو كەس���ێك 
لەناو خۆی���دا ناكاتەوە. هەر بۆیەش كۆمەڵێك 
كۆس���پ و تەگەرە لەس���ەر رێگ���ەی ژن هەن، 
لەالیەك���ی  ب���وارە.  ل���ەو  بەش���داریكردن  ب���ۆ 
دیكەش���ەوە بۆچوونی پیاوی كورد بەرامبەر 
بە ژن. لەهەموو كۆمەڵگە باوك س���االرەكاندا 
جۆرێ���ك لە تێروانین زاڵە بەس���ەر تاكەكانیدا، 
ب���ە تایبەتیش بۆچوونی پیاوان س���ەبارەت بە 
ژن كە پێیانوایە ژن ناتوانێت رۆلێكی كاریگەر 
بگێرێ���ت، ی���ان پێیانوای���ە ژن كائینێكی الوازە 
و بە پلە دوو س���ەیری دەكەن. هەر بۆیەش���ە 
دەبینی���ن بێ���ژەری بووە س���ەرەكیترین كاری 
ژن���ەكان. بەاڵم ئ���ەوەی ئێم���ە دەمانەوێت لەم 
توێژینەوەیەدا بیخەینە روو ئەوەیە رۆڵی ژن 
لە رادیۆ كوردییەكان زەق بكەینەوە و بزانین 
تاچەن���د وەك���و پێویس���ت بای���ەخ ب���ە بێژەری 
دراوە. جا ئەو توێژینەوەیە بەسەر چوار بەش 
دابەشكراوە، بە مەبەستی دەرخستنی بوێری 
ژن ل���ە رادیۆ كوردیی���ەكان و بواری بێژەری 
ئ���ەو كارە و گیروگرفت���ی  تایبەتمەندێت���ی  و 
بەردەم ژن���ەكان و تاچەند بای���ەخ بەم كارەو 
ب���ە كارمەندەكانی ئ���ەو كارە دەدرێت. ئامانج 
ل���ەو توێژینەوەی���ش كردن���ەوەی دەرگایەكی 
دیكەی���ە ل���ە راگەیاندنی ك���وردی و ئەوەندەی 
توان���ا هەب���ووە بەكارهێنراوە بۆ دەرخس���تنی 
راستییەكان و هەڵدانەوەی پەردە شاراوەكان. 
ئەو توێژینەوەیش لە چوار بەش���ی س���ەرەكی 
چوارچێ���وەی  یەك���ەم:  بەش���ی  پێكهات���ووە. 
توێژینەوە دەگرێتە خۆ، بەشی دووەم: الیەنی 
تیۆریی���ە و چەم���ك و پێناس���ەكان دەگرێتەوە 
لەگەڵ باس���كردنی بوێری ژن لە راگەیاندن و 
دەرخس���تنی لە رادیۆ كوردیی���ەكان و دوایش 
رۆچوینەتە ناو هۆكارەكانی بەش���داریكردنی 
ژن لە بواری راگەیاندن. لە بەش���ی س���ێیەمی 
توێژینەوەكەدا بێژەر، پێناسەی، تایبەتمەندی، 
مەرجەكانی س���ەركەوتنی باسكراوە، هەرچی 
بەش���ی چوارەم���ە، ئ���ەوە الیەن���ی پراكتیك���ی 
دەگرێت���ەوە و راپرس���ی ك���راوە ل���ە ب���ارەی 
بوون���ی ژنانی بێژەر ل���ە رادیۆكان���ی )دەنگی 
كوردس���تان، زێد رادیۆ، رادیۆی زاگرۆس( و 
پاشان خس���تنەڕوو و شیكردنەوەی زانیارییە 

تایبەتییەكانی نموونەی لێكۆڵینەوە و ئەنجامی 
راپرسی و خشتە و هێلكاری خراوەتە روو. لە 
كۆتاییدا ئومێد دەكەین بەم كارە زانستییەمان 
خزمەتێكمان پێش���كەش بە ئێس���تا و ئایندەی 

بواری راگەیاندن كردبێت.

بەشی یەكەم:
چوارچێوەی توێژینەوە

1-1 كێشە و پرسیارەكانی توێژینەوە:
كێش���ەكە  توانیبێت���ی  رەنگ���ە  توێ���ژەر 
دەستنیش���ان بكات، چونكە ئاماژە بە دەس���ت 
نیشانكردنی یەكێك لە كێشەكان دەكات، كە لە 
واقیع���ی ئەمڕۆدا بوونی هەیە، توێژەر لەكاتی 
ئەنجامدان���ی توێژینەوەك���ەی هەس���ت ب���ەوە 
دەكات، كە كێشەیەك لە ئارادایە، بۆیە هەوڵی 
خس���تنە رووی دەدات، لە رێگەی ئەنجامدانی 
توێژینەوەیەك���ی ئەكادیمی بۆ ئەوەی بتوانێت 
بە شێوەیەكی ئەكادیمیانە كێشەكە چارەسەر 
بكات، بۆیەش چەندین پرسیار لێرەدا دەخرێتە 
وەاڵمی���ان  توێژینەوەی���ەدا  ل���ەو  تاك���و  روو، 

بدرێتەوە.
1- تاچەن���د بوونی بێژەر ل���ە رادیۆ بە گرنگ 
زان���راوە و چ���ۆن س���ەیری بێ���ژەرە ژن���ەكان 

كراوە؟
2- تایبەتمەندییەكان���ی بێژەر بە ش���ێوەیەكی 
گشتی چین لە رادیۆكانی )دەنگی كوردستان، 

زێد رادیۆ، رادیۆ زاگرۆس(.
3- تاك���و ئێس���تا راگەیاندن���ی ك���وردی چەند 

بایەخی بە بوونی ژن داوە؟

1-2 گرنگی توێژینەوە:
ئەنجامدانی توێژینەوەیەك لەس���ەر بوونی 
ژن ل���ە رادیۆكوردیی���ەكان بۆ ئ���ەو قۆناغەی 
ئێس���تای راگەیاندن���ی ك���وردی زۆر گرنگ���ە، 
بێگوم���ان ئەوەش بێ كەموك���وڕی نابێت. ئەو 
توێژینەوەیەی كە لە بواری راگەیاندنی كوردی 
لە بارەی )بوێری ژن لە رادیۆ كوردییەكان و 
بێ���ژەری وەك نموونە( گرنگییەكەی لەوەدایە، 
ك���ە ه���ەردوو ش���ێوازی تی���ۆری و پراكتیكی 
گیراوەت���ە ب���ەر، ب���ۆ تیش���ك خس���تنە س���ەر 
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توێژینەوەكە، گرنگییەكی دیكەی توێژینەوەكە 
لەوەدایە، كە سێ رادیۆی )دەنگی كوردستان، 
زێد رادیۆ، رادیۆ زاگرۆس( كراوەتە بەش���ێك 

لە توێژینەوەكە.
هەروەه���ا ئ���ەو توێژینەوەی���ە ل���ە بەش���ی 
راگەیاندنی كۆلێژی ئەدەبیات ئەنجامدەدرێت، 
رۆڵ���ی  كۆمەڵگ���ە  و  زانس���ت  ب���ۆ خزمەت���ی 
بەرچاویان لە پێشخستنی راگەیاندنی كوردیدا 
هەی���ە. لێ���رەدا پێویس���تە توێژین���ەوەی زیاتر 
بكرێ���ت بۆ زیات���ر دەرخس���تنی بوونی ژن لە 

بواری راگەیاندن و رادیۆكان بە نموونە.

1-3 ئامانجی توێژینەوە:
1- لێرەدا توێژەر ئامانجی نیش���اندانی بوونی 
ژنە ل���ە رادیۆكوردیی���ەكان و بێ���ژەری وەك 
نموونە خستنە رووی چەند خاڵیكی گرنگە، بۆ 
پت���ر بایەخدان ب���ە بوونی ژن لەو بوارە و پتر 

بایەخدان و بەهەند وەرگرتنی كارەكانیانە.
2- بوونی بێژەری ژن لە رادیۆ كوردییەكان.

3- پێناسەی بێژەركە تا ئێستا لەالی زۆربەی 
خەڵكەوە نەناس���راوە لە رووی پێناسەكەیەوە 

واتا ناساندنی بێژەر.

1-4 كۆمەڵگای توێژینەوە:
كۆمەڵگای توێژین���ەوەی ئەو لێكۆڵینەوەیە 
پێكدێت لەژنانی بێ���ژەر، كە ژمارەیان )20(ن، 
لەه���ەر س���ێ رادیۆكانی )دەنگی كوردس���تان، 
زێ���د رادیۆ و رادیۆ زاگ���رۆس(، كە )9( ژن لە 
رادیۆی دەنگی كوردستان وەرگیراوە و )5( لە 
زێد رادیۆ و )6( ژنیش هی رادیۆی زاگرۆسە، 
)س���ەبارەت بە ئەركی���ان و گرنگیی���ان لە نێو 
دەزگاكاندا و ئەو گیروگرفتانەی دێنە پێشیان 

و تێروانینیان بۆ كارەكە، كە بێژەرایەتییە.

1-5 عەینەی توێژینەوە:
عەینەی توێژینەوەش بریتییە لە بێژەرانی 
ژن لەهەر س���ێ دەزگاكە )دەنگی كوردس���تان 
و زێ���د رادی���ۆ و رادی���ۆ زاگ���رۆس(، كە )20( 
بێ���ژەرن. ماوەی ئەنجامدانی راپرس���ییەكەش 
بریتییە لە 2010/7/17 تاكو 2010/8/20 تیایدا 
فۆرمی راپرسییان پێشكەشكراوە و ئەوانیش 

وەاڵمی بڕگە و بەشەكانیان داوەتەوە.

1-6 جۆر و رێبازی توێژینەوە:
توێژینەوەیەكی وەس���فییە، جۆری رێبازی 
مەس���حییە ب���ۆ دیاریكردن���ی بوون���ی ژن ل���ە 
رادی���ۆ كوردییەكان و بێ���ژەری وەك نموونە 
لە رادیۆكانی )دەنگی كوردس���تان، زید رادیۆ، 
رادیۆی زاگ���رۆس(. چونكە یەكێكە لەباوترین 
رێگەكان���ی ئەنجامدانی توێژینەوە، كە ئەویش 
بەش���ێكە لە توێژینەوەی وەس���فی و ئامانجی 
وێناك���ردن و ش���یكاركردن و هەڵس���ەنگاندنی 
ی���ان  تایبەتمەن���دی كۆمەڵێك���ی دیاریك���راوە، 
هەڵوێس���تێكی دیاریك���راوە لە رێگ���ەی تێبینی 
و فۆرم���ی راپرس���ی و كۆكردن���ەوەی داتا و 

زانیاری.

1-7 ئاستەنگەكانی توێژینەوە: 
ب���ۆ ئەنجامدانی ئ���ەو توێژینەوەیە چەندین 
ئاس���تەنگ هاتنە سەر رێگا، گەورەترین گرفت 
نەبوونی پەرتووك و س���ەرچاوەی پێویس���ت 
بوو سەبارەت بە بوێری ژنە راگەیەندكارەكان 
و بێ���ژەر ب���ە تایبەتی ب���ە زمانی ك���وردی. لە 
كاتێكدا ئێس���تا ژنانی راگەیان���دكار لە هەموو 
كاتێك پتر پێویس���تیان بە س���ەرچاوەی باش 
و توێژین���ەوەی زانس���تی هەی���ە، ب���ۆ ئەوەی 
وەكو پێویس���ت كارەكانی خۆیان ئەنجامبدەن 
و زیاتری���ش پس���پۆری لە ب���واری كارەكەیان 
دەستەبەر بكەن. هەروەها نەبوونی ئەزموون 
ل���ە ب���واری توێژین���ەوە بۆ توێژەر ل���ە بواری 
و  زانس���تی  توێژینەوەیەك���ی  ئامادەكردن���ی 

ئەكادیمی لە چوارچێوەی رێبازێكی زانستی.

بەشی دووەم:
چەمك و پێناسەكان )ژن – بێژەری رادیۆیی(

2-1 چەمكی ژن: 
لەبەرئەوەی ئەو توێژینەوەیە هەوڵدانێكە بۆ 
دەستنیشانكردنی بوون و پێگەی ژن لە بواری 
راگەیان���دن و دەستنیش���انكردنی كاریگەری���ی 
ژن ل���ە قۆناغ���ی هاتن���ە ئ���ارای گۆرانكاریی���ە 
كۆمەاڵیەتییەكاندا، بۆیە هەوڵی خستنە رووی 
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پێگ���ە و ژیانی ژنم داوە لەبەر رۆش���نایی ئەو 
بارودۆخ���ە كۆمەاڵیەت���ی و سیاس���ییەی ك���ە 
هەیبووە، ئەگەرچ���ی كەمیش بووبێت. چونكە 
ژن وەك رەگەزێك���ی مرۆڤایەت���ی بە درێژایی 
قۆناغ���ە مێژوویی���ەكان رۆڵ و بەش���داری لە 
پێكهێنانی شارستانیەتی مرۆڤایەتیدا هەبووە، 
بە خەس���ڵەت و تایبەتمەندیی���ە خۆییەكانییەوە 
ل���ە دروس���تبوونی شارس���تانییەت و بەه���ا و 
تایبەتمەندی كۆمەڵگە جیاوازەكانی مرۆڤایەتیدا 
بەش���داربووە، ئەگەرچ���ی بەپێی سروش���ت و 
پێودانگە كۆمەاڵیەتییەكان و توانس���تی مرۆیی 
لە نێوان ژن و پیاودا جیاوازی هەبووە، ئەوەش 
وای كردووە ژن بەئاس���ت و شێوەی جیاواز 
رۆڵ و كاریگەری���ی ل���ە مێ���ژووی مرۆڤایەتی 
دەربخ���ات، تایبەتمەندییەكان���ی ژیان���ی ژنیش 
دەبێتە دەستنیش���انكردنی ئەو ئاستە. جا بۆیە 
ئەوەی زیات���ر هاندەر بووە بۆ توێژینەوە لەو 
باس���ە نادیاری و شاراوەی پێگە و رۆڵی ژنە 

لەسەر چاوە مێژووییەكاندا.
بەكارهێنان���ی زاراوەی ژنی���ش ل���ە جیاتی 
ه���ەردوو زاراوەی )ئافرەت ی���ان مێ لەوەوە 
هات���ووە ك���ە زاراوەی )ژن( گش���تگیرە و ل���ە 
وش���ەی ژینەوە هات���ووە و هەڵقواڵوی زمانی 
كوردیی���ە، بەاڵم زاراوەی ئافرەت دەگەڕێتەوە 
ب���ۆ زمان���ە بیانییەكان و هەندێ���ك پێیانوایە لە 
وش���ەی )ع���ەورەت(ی عەرەبیی���ەوە هاتووە، 
هەندێك���ی دیك���ە دەیبەن���ەوە س���ەر وش���ەی 
)ئەفرۆدێت(ی یۆنان���ی()1(. زاراوەی مێ زیاتر 
ب���ۆ جیاكردنەوەی رەگەزی بەكاردەهێنرێت و 
جیاوازیی���ە رەگەزیی���ەكان زەقدەكاتەوە. بۆیە 
هەوڵمان���داوە توێژینەوەكەم���ان ل���ەو ئاس���تە 

بەدوور بگرین.

2-2 گرنگی ژن لە راگەیاندنی كوردیدا:
راگەیان���دن  ئامرازەكان���ی  ئەم���رۆ 
بااڵدەس���تییەكی تەواویان بەس���ەر هۆشیاری 
و  بیركردن���ەوە  ج���ۆری  و  كۆمەاڵیەت���ی 
دابونەریت���ی كۆمەڵگ���ە جۆراوجۆرەكان هەیە، 
ئەو هۆیانە رۆژانە گەشەس���ەندنی پیشەیی و 
تەكنیكی ب���ە خۆیانەوە دەبینن و كاریگەرییان 
زیاتر دەبێت بۆ نزیك خستنەوەی كولتووری 

گ���ەالن و هێنانەكای���ەی كولتوورێكی گش���تی 
و سەرانس���ەری، كە ئەوەش خ���ۆی لە خۆیدا 
كاریگەرییەكی گەورەی دەبێت لەسەر رەوشی 
ژن و بارودۆخی لەنێو كۆمەڵگەدا. رای گشتی 
خەڵك بە ش���ێوەی گەورە لەژێ���ر كاریگەريی 
ئامرازەكان���ی راگەیاندندایە، بۆی���ە راگەیاندن 
بەرپرس���یارێتییەكی گ���ەورەی ل���ەم پرس���ەدا 
دەكەوێت���ە ئەس���تۆ، ئامرازەكان���ی راگەیاندن 
نەك تەنیا وێنەی ش���ێواو و الس���ەنگی ژن لە 
كۆمەڵگەدا دەخاتە مێش���كی رای گش���تییەوە، 

بگرە دەشیچەسپێنێ و رەگئاژۆشی دەكات.
چونكە ئامرازەكانی راگەیاندن توانای زۆر 
و زەوەندییان بە دەس���تەوەیە، كە دەتوانن لە 
س���ایەی ئ���ەو توانایانەوە ئەگەر ب���ە چاكترین 
ش���ێوە بەكاریبێن���ن، بارودۆخ���ی ژن بگۆڕن. 
هەروەك دەزانرێت، راگەیاندن رۆڵێكی هەیە، 
هەروەه���ا بەرپرسیارێتییەكیش���ی هەی���ە، ك���ە 
دەبێ���ت رووب���ەڕووی ببێت ب���ۆ هێنانە كایەی 
پەرەپێ���دان.  نوێكردن���ەوەو  گەل���ی  ك���ردەوە 
ئاخ���ۆ راگەیان���دن رۆڵی خۆی ل���ەم بارەیەوە 
ب���ە جێدەهێن���ێ؟ ئاخ���ۆ ب���ە بەرپرس���یارێتییە 
كۆمەاڵیەتییەكان���ی خ���ۆی لە ب���واری كردەوە 
گەل���ی گۆڕی���ن ل���ە رێگ���ەی س���تراتیژیەتێكی 
راگەیاندنانەی هۆش���یارەوە بە جێدەگەیەنێت، 
بە ئامانجی گۆڕین���ی بارودۆخەكانی ژن، یان 
م���ەودای نێ���وان ئ���ەوەی چاوم���ان تێبڕیوە و 
ئەوەی هەستی پێدەكەین هێشتان مەودایەكی 

زۆرە.)2(
ل���ە هەمان كات���دا ئامرازەكان���ی راگەیاندن 
باوەڕی���ان وایە، كە ئەوان هۆكاری س���ەرەكی 
نیی���ن لە پرس���ی ئ���ەو پاش���كۆیەتییەی كە ژن 
تەنی���ا  ب���ە  ب���ووە، راگەیاندنی���ش  گی���رۆدەی 
ناتوانێت بارودۆخ گەلی ژن لەو بوارەدا راست 
بكات���ەوە، چونكە س���ەرچاوەكەی دەگەڕێتەوە 
ب���ۆ كۆمەڵێ���ك بنەوان و بنك���ەی ئەوتۆ، كە لە 
بونیات���ی كۆمەاڵیەتی و سیاس���ی و ئابووری 
كۆمەڵگ���ەدا ریش���ەیان داكوت���اوە. هەروەه���ا 
بارودۆخەكان لەو هەڵوێستانەشەوە سەریان 
هەڵ���داوە، كە فاكت���ەری شارس���تانی )العوامل 
الحضاری���ة( دیاریی���ان ك���ردووە، كەواتە هیچ 
چارەسەرێك بۆ ئەو بارودۆخانە لە ئارادانییە 
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ئەگەر گۆڕانكاری ریشەیی ئەنجام نەدرێت.)3(

ئەوەی لە س���ەرەوە بە كورت���ی و پوختی 
خستمانە بەرچاو، كورتە باسێكی رەنگدانەوەی 
ژن و وێنەی ژن بوو لەسەرجەم ئامرازەكانی 
راگەیاندن بە شێوەیەكی گشتی، كە راگەیاندنی 

كوردیش لە هەمان ئەو چوارچێوەیەدایە.

2-3 بوونی ژن لە رادیۆ كوردییەكاندا:
ئەگەر ب���ەراورد بكەین لە نێ���وان رادیۆ و 
بواری رۆژنامەوانیدا، ئەوا دەبینین بوێری ژن 
لە رادیۆدا لەسەرەتاوە رۆڵیكی دیاتر بووە، بە 
تایبەتی لە بواری هونەری گۆرانی و مۆسیقادا، 
دەتوانیین ئاماژە بە دەنگە ناسراوەكانی وەكو 
ئایشەشان و نەسرین شێروانی و مریەم خان 
...هت���د بكەی���ن، ئەوە وێ���رای پەیدابوونی ژنی 
ك���ورد لە ب���واری بێژەری و پێشكەش���كردنی 

بەرنامەدا.)4(
لە راس���تیدا گیروگرفتێكی گەورەی س���ەر 
رێگ���ەی ژن���ی ك���ورد ل���ە كاركردن���ی بواری 
رادیۆیی���دا دەگەڕێتەوە ب���ۆ نەبوونی دەرفەت، 
بۆ نموونە رادیۆی دەنگی كوردستانی عیراق 
رادیۆیەك���ی پێش���مەرگەیی بوو ل���ە ناو چیا و 
ئەش���كەوت ب���ووە، ك���ە ئ���ەوەش دەرفەتێكی 
نەگونج���اوە بۆ ژنی كورد. وێڕای كەمی كاتی 
بەرنامەكان���ی. جگە ل���ەوەی ئ���ەو رادیۆیە بۆ 
هاندانی خەڵك و رووبەڕووبوونەوەی رژێمە 
یەك ل���ە دوای یەكەكانی عیراق پێویس���تی بە 
دەنگی نێری پی���اوان هەبوو. هەرچی رادیۆی 
بنك���ەی  دووری  ئ���ەوە  بەغداش���ە  ك���وردی 
رادیۆك���ە ل���ە كوردس���تان كۆس���پێكی گەورە 
بووە. ئەگەرچی ئەو رادیۆیە لە پێناو خزمەت 
ب���ە كولتووری ك���وردی هاتۆت���ە دامەزراندن 
ب���ەاڵم بە گوێرەی سیاس���ەتی داگیركار بووە، 
هەرگیز ئەو رادیۆیە نووس���ینگە و پەیامنێری 
لە كوردس���تان نەبووە تا دەرفەت بڕەخسێنێ 
ب���ۆ ژن���ی ك���ورد، كە بتوان���ن وەكو پێویس���ت 
كاری تێ���دا بك���ەن. كەچی لەگ���ەڵ هەموو ئەو 
ئاس���تەنگانەش بە درێژایی سااڵنی شەست و 
حەفتاكان گوێبیستی دەنگی ژنی كورد بووینە، 
كە وەكو بێژەر و پێشكەشكاری دەنگوباس لە 

رادیۆی كوردی بەغدا دەنگییان هاتووە.)5(

ئێس���تا دوای راپەڕین دەك���رێ بڵێین هیچ 
دەزگایەكی راگەیان���دن نەماوە ژن كاری تێدا 
نەكات. ئەگەرچی زۆربەی ئەو كەس���انەی كە 
ل���ەو دەزگا راگەیاندنانە كاردەكەن كەس���انی 
خ���اوەن پس���پۆری نیین، ه���ەروەك چۆن ئەو 
كێش���ەیە س���ەبارەت بە كارمەندە پیاوەكانیش 
دەتوانیی���ن  زیات���ر  ل���ەوەش  ش���تە.  هەم���ان 
بڵێی���ن بەش���ێك ل���ەو ژنان���ە پەیوەندیی���ان بە 
بەرهەمهێنان���ی فیكریی���ەوە نیی���ە. بەگوێ���رەی 
ئەنجام���ی راپرس���ییەكان دەردەكەوێ���ت، ك���ە 
ئەوانە زیاتر هەڵومەرجێك بۆ ئەو شوێنانەی 
ب���ردوون، كە كەمتر پەیوەندی بە كارامەیی و 
لێهاتووی���ی ژنان ل���ە راگەیاندنەوە هەیە. بگرە 
هەلومەرج���ی ئاب���ووری رۆڵی س���ەرەكی لەو 
هەڵبژاردنەدا هەیە. بەشێكی كەمیان نەبێت كە 
س���ەرەڕای هەموو ئەو سانسۆر و پاڵەپەستۆ 
كۆمەاڵیەتیانەش توانیویانە سنووری هەندێك 
لە قەدەغەكان ببڕن و لە گۆشەیەكی بچووكەوە 
خۆیان دەربخەن. تا راددەیەكی كەمیش بێ لە 
كۆڕ و كۆمەڵە رۆشنبیرییەكاندا توانای خۆیان 
بە رەگەزی نێر و تەواوی كۆمەڵگە بناسێنن. 
بە گش���تی ئ���ەو ژنان���ەی كە لەو ب���وارەدا 
كاردەكەن كەمیان هەیە باوەڕی بە داهاتووی 
كارەكانی���ان هەبێت. دەكرێ بڵێین ئەو ژنانەی 
ك���ە لە راگەیاندندا كاردەك���ەن چەند جۆرێكن، 
هەندێكی���ان پیش���ەی راگەیاندنی���ان كردۆت���ە 
هۆیەك بۆ جێبەجێكردنی پێویستییەكانی ژیان 

و گوزەران.
ه���ەروەك چ���ۆن پی���اوی واش هەی���ە ك���ە 
دەگ���ەن ب���ە هەندێك پلە و پای���ە واز لە كاری 
راگەیان���دن دەهێنن. ب���ەاڵم هەندێك لەو ژنانە 
ب���واری راگەیاندنی���ان ب���ەالوە هۆیەك���ە ب���ۆ 
هۆشیاركردنەوەی كۆمەڵگە و بەرگریكردن لە 
خواست و مافەكانی خۆیان. ئەوەش هیوایەكی 
گرنگ بووە بۆیان و هاندەریان بووە تا خۆیان 

بخزێننە ناو ئەو بوارەوە. 

2-4 هۆكارەكانی بەشداریكردنی ژن لە بواری 
راگەیاندندا:

لە دوای راپەرین زۆر هۆ هانی ژنیان داوە 
تا بەشداری زیاتر لە كاری بواری راگەیاندندا 
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بكەن، لەوانەش:
1( زۆری كەن���اڵ و ئامرازەكان���ی راگەیاندن. 
چونك���ە بەر ل���ە راپەڕی���ن ژم���ارەی كەناڵ و 
ب���وو، دوای  ك���ەم  راگەیان���دن  ئامرازەكان���ی 
راپەڕینیش ژمارەیان پەرەی سەند. هەر یەك 
ل���ەو كەن���اڵ و دەزگایان���ەش پێویس���تییان بە 
كارمەندی ژن هەبوو، بۆیە دەرفەتی كاركردن 
ب���ۆ ژنان لەو كەن���اڵ و ئامرازانەی راگەیاندن 

رەخسا.
2( جگە لەوە، بەر لە راپەڕین هۆكاری سیاسی 
رۆڵێك���ی كاریگەری���ی هەب���وو ل���ە بەش���داری 
نەكردن���ی ژن ل���ە راگەیاندن���دا، بەتایبەتی ئەو 
ژنانەی كە تواناشیان هەبوو كاریان نەدەكرد 
لەنێ���و دەزگاكانی راگەیاندندا، چونكە لە الیەن 
رژێمی دەس���ەاڵتدارەوە سانسۆرێكی زۆریان 
دەخرایە س���ەر. وەك پێشتریش باسمان كرد 
ژن ب���ەر لە راپەڕین نەیدەوێرا بێتە ناو بواری 
راگەیاندن���ەوە، چونك���ە كۆس���پ و تەگ���ەرەی 

زۆری دەهاتە بەردەم.
3( زۆربوونی رێژەی خوێندەواری لە هەرێمی 
كوردستان دوای راپەرین هۆیەكی دیكەیە بۆ 
هاندانی ژن بۆ كاركردن لە بواری راگەیاندن و 
كردنەوەی پەیمانگا و زانكۆی تایبەت بە بواری 
راگەیاندن لە ش���ارەكانی هەرێمی كوردستان، 
دەرگایەك���ی دیكەی بۆ ژنان كردەوە، كە روو 
بكەنە ئەو بوارە، س���ەرەڕای هەموو ئەوانەش 
بارودۆخ���ی كۆمەاڵیەت���ی ئەم���ڕۆ زۆر لەبارە 
و پت���ر ب���وار بۆ ژن رەخس���اوە، ك���ە بێنە ناو 

بوارەكەوە. 

2-5 بوونی ژن لە رادیۆ، وەكو بێژەر:
ژنان كاتێك لە بارودۆخە كۆمەاڵیەتییەكاندا 
حاڵێك���ی باش و لە باری سیاسیش���دا ش���وێن 
پل���ە و بەش���دارییەكی ئەوتۆی���ان نەبێت وەكو 
ب���واری  ل���ە  بێگوم���ان  پی���اوان،  بەش���داری 
راگەیاندن و بێژەریش ناتوانن بەش���دارییەكی 
كارا لە بوارەكە ببینن، ئەوەش هەم سەبارەت 
ب���ە كۆمەڵگ���ەی كوردی و ه���ەم كۆمەڵگاكانی 
دیك���ەش هەر راس���تە. ئەگەر س���ەیری رادیۆ 
كوردیی���ەكان بكەی���ن و ئاوڕێك ل���ە بێژەرانی 
یەكەمی���ن  بدەین���ەوە.  كوردیی���ەكان  رادی���ۆ 

رادی���ۆی كوردی لە 1939/11/19 دەس���تی بە 
پەخش���ی خۆی كردووە و ئەوەش بە چەندان 
س���اڵ دوای ئەوە دێت، ك���ە یەكەمین رادیۆی 
عەرەب���ی لە ش���اری قاهیرەی میس���ر دامەزرا 
و لە عیراقیش یەكەمین پەخش���ی رادیۆیی بە 
زمان���ی عەرەب���ی لە 1936/7/1 ب���اڵو بۆتەوە، 
پەخشەكەی لە چەند شارێكدا سنووردار بووە 
و تەنیا س���ێ كەس كاری تێدا كردووە، كاتێك 
دام���ەزراوە تەنیا پێنج هەزار ئامێری رادیۆ لە 
هەموو عیراق هەب���ووە)6(، لە رادیۆی كوردی 
بەغدا لە سااڵنی 1939-1970 تەنیا ناوی یەك 
كارمەندی ئافرەت بە ن���اوی )نهایەت جەمال( 
دەبینرێت لەو ساڵەش���ەوە تاكو س���اڵی 1976 
ل���ە نێوان كارمەندی رەس���می و گرێبەس���تدا، 
ح���ەوت ئاف���رەت هەبوون لە س���ااڵنی 1976-
1985 ل���ە نێوان كارمەندان���ی رادیۆكەدا ناوی 
پێنج ژن دەبینرێت.)7( بەش���ی كوردی رادیۆی 
یەریڤانیش لە ئەرمەنس���تان، كە س���اڵی 1955 
كراوەت���ەوە لە نێ���وان كارمەندانیاندا لە نێوان 
س���ااڵنی 1955- 1991 ن���اوی تەنی���ا چ���وار 
ژنی كورد دەبینرێت بەش���ی كوردی رادیۆی 
قاهیرەش كە س���اڵی 1957 دامەزراوە و دوای 
یازدە س���اڵ لە كاركردن وەستاوە، ناوی هیچ 
ژنێ���ك ب���ەدی ناكرێ���ت، هەروەها ل���ە رادیۆی 
كوردی تاران، كە لە س���اڵی 1958 دامەزراوە، 
سااڵنی 1962- 1979 وەستاوە پاشان دەستی 
ب���ە پەخ���ش كردۆت���ەوە تاس���اڵی 1980 تەنیا 
ن���اوی یەك كارمەندی ژن لە نێوكارمەندەكان 
دەبینرێ���ت، هەموو ئەو ژنان���ەش وەكو بێژەر 
كاریان كردووە، بەدەگمەن یەك ژن دەبینرێت 

بەرپرسیارێتییەكی بچووكی پێدرابێت.)8(

بەشی سێیەم:
بێژەری رادیۆیی

3-1 كورتەیەك لە بارەی بێژەر:
هەڵب���ەت ئەوپێش���كەوتنەی كە ل���ە بواری 
تەكنەلۆژیای راگەیاندن و داهێنانی ئامێرەكانی 
راگەیاندن )بیس���تراو، بین���راو( هاتە دی، وای 
كرد كەس���انی پس���پۆر ل���ە ب���واری راگەیاندن 
هەوڵب���دەن بێژەران زیاتر هانب���دەن، تەنانەت 
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بێژەرەكانیش خۆیش���یان لە هەوڵدان دابوون 
بۆئەوەی ئەوانی���ش بتوانن خۆیان لەگەڵ ئەو 
پێشكەوتن و گۆرانكاریانەدا بگونجێنن، لەبەر 
ئەوە دەتوانیین ئاماژە بەوە بكەین، كە ئەمڕۆ 
هەش���تا لەسەدای خەڵك پش���ت بە بێژەرەكان 
دەبەس���تن ل���ە وەرگرتن���ی ه���ەواڵ و زانیاری 

تەلەفزیۆنی وەك سەرچاوەیەكی گرنگ.)9(

3-2 پێناسەكانی بێژەر:
بێ���ژەر ئەو كەس���ەیە، هەواڵ ل���ە رادیۆ و 
ت���ی ڤ���ی پێش���كەش دەكات. بێ���ژەر كەس���ێكە 
دەكات،  پێشكەش���ی  دەخوێنێت���ەوەو  ه���ەواڵ 
بەو جۆرە هەر كەس���ێك كە ئەو كارە ئەنجام 
ب���دات دەتوانیین پێی بڵێین بێ���ژەر، بەاڵم ئەو 
دەس���تەواژەیە زیاتر ئەو كەسانە دەگرێتەوە، 
كە هەواڵ پێشكەش دەكەن لە رێگای شێوازە 
جۆربەجۆرەكان بە شێوەیەكی تایبەتی. ئەگەر 
رۆژنامەن���ووس لە رۆژنام���ەدا رۆژانە هەواڵ 
ئام���ادە دەكات، بەاڵم بێ���ژەر نییە، مەرجە ئەو 
كەس���ەی ك���ە پێ���ی دەگووترێت بێ���ژەر كاری 
بێژەری ب���كات و هەواڵ لەرادی���ۆ یان تی ڤی 

بخوێنێتەوە.
ك���ە  پابەن���دە  »هونەرمەندێك���ی  بێ���ژەر 
س���ەرچاوە و دروس���تكەر و خس���تنەڕووی 
زانیارییەكان���ە، ئەوی���ش ب���ە س���وودوەرگرتن 
ل���ە هون���ەری دەربڕین بە هەوڵ و كۆشش���ی 
بەردەوامی���ان، ك���ە دەربڕی دی���د و بۆچوونی 
چین���ە جیاوازەكان���ی ن���او واڵتەك���ەی خ���ۆی 

دەكات«)10(
ئەرك���ی  ك���ە  كەس���ەیە  »ئ���ەو  بێ���ژەر 
پێشكەش���كردنی ه���ەواڵ دەگرێت���ە ئەس���تۆی 
خۆی)11(« بێژەر كەسێكە كە بە توانای خۆی و 
دروستی لەتایبەتمەندییەكانی دەنگی هاوكات 
تایبەتمەندیی���ە پەروەردەی���ی، ی���ان هەبوونی 
تایبەتمەن���دی لەو بوارە و ش���ارەزایی لەگەڵ 
رەچاوكردن���ی الیەن���ی زانس���تی پەیوەندی و 
كۆمەڵناسیدا بتوانێت پەیامەكەی بە شێوەیەكی 
ج���وان و بە رێگایەكی زانس���تی و بە زمانێكی 
ئاسان و سادە بە بیسەر یان بینەر بگەیەنێت.

)12(

c.chostor ك���ە یەكێكە ل���ە زانا دیارەكان 

دەڵێ���ت: »بێ���ژەر زیاتر لە رۆڵێ���ك دەبینێت و 
پێ���ی دەگوترێ���ت قس���ەكەری ئ���ەو ش���وێنەی 
ك���ە كاری تێ���دا دەكات.)13( » س���ەبارەت ب���ە 
دەس���تەواژەی بێژەر ل���ە راگەیاندنی كوردیدا 
و ب���ە تایبەتیش ل���ە بەرنامەی رادیۆ، زۆرجار 
وش���ەی پێشكەش���كار بەكاردەهێنرێت، ئەگەر 
لەمانای ئەو دوو رستەیەش وردبینەوە، ئەوا 
بۆم���ان روون دەبێت���ەوە، ك���ە وش���ەی بێژەر 
زیاتر بۆ مەبەس���تێكی دیاریك���راو بەكاردێت، 
ئەوی���ش پشكەش���كاری هەواڵەكان���ە، زیات���ر 
لەگەڵ ئەو كەس���ە یەكدەگرێت���ەوە، كە هەواڵ 
پێشكەش���دەكات، لەبەرئ���ەوەی ئەرك���ی ئ���ەو 
بێ���ژەرە تەنی���ا خوێندن���ەوەی هەواڵەكانە، كە 
لەبەردەمی نووسراوە و دەیخوێنێتەوە. بەاڵم 
هەرچی پێشكەشكاری بەرنامەیە ئەوە مانا و 
پیش���ەكەی جیاوازە و ئاڵۆزت���رە، بەرنامەكان 
هەمەڕەنگن، پێشكەش���كار لێرەدا خۆی وەكو 
رەگەزێكی س���ەرەكی بەش���دار دەبێت و وەك 
بێژەری هەواڵ نییە، كە تەنیا ئەوەی لە الیەن 
نووس���ەرەوە نووس���راوە بیخوێنێتەوە، بەڵكو 
خ���ۆی بەش���داری دەكات و پرس���یار ئام���ادە 
دەكات و ب���ە ئ���ارەزووی خ���ۆی ئاراس���تەی 
كەس���ی میوان یان گوێگرانی دەكات، ئەوە بۆ 
پێشكەشكاری تی ڤیش هەر راستە ئاراستەی 

بینەران یان كەسی میوانی دەكات. 
لێرەدا پێشكەش���كار بیرۆكە و قسە و رای 
خۆی دەردەبڕێت، كە ئەوانە لە بێژەری هەواڵدا 
بوونی���ان نییە. بۆیە پێویس���تە وش���ەی بێژەر 
لەگەڵ پێشكەشكار جیاوازی پێبكرێت، چونكە 
هەریەكەی���ان ئ���ەرك و تایبەتمەندێت���ی خۆی 
هەیە، ئەمە و سەرەڕای جیاوازی كارەكانیان. 
چونكە تاكو ئێستا ئەو دوو چەمكە بە رەسمی 
لەیەكتر جیانەكراونەتەوە، ئێمە ناچار وشەی 
بێژەریم���ان بۆ هەردووكی���ان بەكارهێناوە، بە 
هی���وای ئەوەی كە لە ئاین���دەدا لەیەكتری جیا 

بكرێنەوە.

1-3 تایبەتمەندییەكانی بێژەر:
یەكەم: تایبەتمەندییە گشتییەكانی بێژەری هەواڵی 

رادیۆیی:
3-3-1 دەنگ:
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لەبەر ئەوەی هەر كەس���ێك تایبەتمەندێتی 
تایبەت���ی دەنگ���ی خ���ۆی هەیە، بۆی���ە ئەوانەی 
ل���ە رووی دەنگ���ەوە لەیەكت���ری دەچ���ن زۆر 
كەم���ن، كاتێك بێژەرێك���ی رادیۆی���ی بابەتێك 
دەخوێنێت���ەوە هەر كە دەنگی دەبیس���تین ئەوا 
دەزانی���ن ئ���ەو دەنگە موڵك���ی كام بێژەر و لە 
كام رادیۆی���ە. ئ���ەو ناس���ینەوەیەش لە رووی 
ئەندامەكانی دەنگی، كە پێكهاتووە لە: )ناسكی، 
نەرم���ی دەنگەك���ە، دەنگی گڕ، دەنگی ئاس���ت 

مامناوەند(.
هەندێ ج���ار لە كاتی قس���ەكردنی مرۆڤ 
هەندێ���ك وش���ەی زی���ادە ل���ە قورگ���ەوە دێنە 
دەرەوە، ب���ە تایبەت لەو كاتەی كە مێش���ك بە 
دوای دۆزینەوەی وش���ە یان دێرێكی گونجاو 
دادەگەرێت، بۆیە دەبێت بێژەرەكان هەمیش���ە 
ل���ە هەوڵی ئ���ەوە دابن ك���ە خۆیان ب���ە دوور 
بگرن لەو دەستەواژانە و بێ )منگە منگ( بێنە 

ئاخاوتن.)14(
هەر بێژەرێ���ك دەبی بتوانێت تۆنی دەنگی 
خۆی پەروەردە بكات، لەبەر ئەوە پەروەردەی 
دەنگ���ی بە ئەركێكی هەرە س���ەرەكی بێژەری 
ه���ەواڵ دادەنرێ���ت. )دیمۆس���تن( وتاربێ���ژی 
بەناوبانگی یۆنانی، زمانێكی ناڕەوان دەنگێكی 
ناس���ازی هەب���وو، ب���ەاڵم چونك���ە ح���ەزی لە 
وتاربێژی بوو، دەیزانی كە تۆن و دەربڕین و 
ئاوازی دەنگی ناخۆشە، بۆیە پەنای بردە بەر 
مەشق پێكردنی رۆژانە و چەندین جار رووی 
لە كەناری دەریاكان دەكرد بۆئەوەی مەشقی 
دەنگ���ی ئەنجام بدات. ئ���ەو هەندێ جار دەمی 
پ���ڕ دەكرد ل���ە )لم( و هاواری دەك���رد تا وای 
لێهات كە هەموو عەیبەكانی زمان و قورگ و 
قس���ەكردنی چاككرد و دواتر بووە یەكێك لە 
رەوانبێژتری���ن و خۆش ئاوازترین وتاربێژانی 

واڵتی یۆنان.)15(

جۆر و شێوەی دەنگییەكان:
دەنگەكان هاوبەش���ن لە نێوان كەس���ەكان 
بەگوێرەی پەیژەكانی مۆس���یقا و رۆڵی گرنگ 
دەبینن بۆ دەستنیشانكردنی جۆری بێژەرەكە 

و جۆری بەرنامەكە بۆ جۆشدان بێت.)16(
لە ب���ارەی بێژەری كچ، دووج���ۆرە دەنگ 

هەیە، دەنگی ئاڵتۆ )ALTO( و دەنگی سۆپرانۆ 
SOPRONO، ك���ە ئەوانی���ش پابەن���دن ب���ە 
تۆنەكانی ئەو كەسەی كە دەریدەكات، دەنگی 
س���ۆپرانۆ زۆر جار باشترە لەوەی كە دەنگی 
ئاڵتۆ بەكاربێنی بۆ بێ���ژەرە كچەكان، كە هەر 
ئەوەشیان بە باشتر دەزانێت بۆ خوێندنەوەی 
ه���ەواڵ. لەبەر ئ���ەوەی جۆرە ناس���كییەك بە 
ژنەكە دەدات. هەمیش���ە دەبێت ئاگاداری ئەوە 
ب���ن كە ناكرێ���ت دوو دەنگی جی���اواز لە دوو 
تۆن���ی جی���اوازدا پێك���ەوە یان دابنێی���ن. لەبەر 
ئ���ەوەی جیاوازی زۆر لە دەنگەكان دەبێ ئەو 
كات���ەش تەبەق���ەكان دەگۆڕێن. بێ���ژەر دەبێت 
ئەوەندە ش���ارەزاییەی هەبێ���ت، كە كۆنترۆڵی 
تێكس���تەكەی ب���كات و بزانێت لە كوێ چۆن و 

كەی تۆنی دەنگی دەگۆڕێت.

جۆرە سەرەكییەكانی دەنگیش پێكدێن لە: 
دەنگی سینگی:

دەنگی سەر:
دەنگی قورگ:

كاری س���ەرەكی قورگی���ش ئەوەی���ە، ك���ە 
پەیڤەكان بە ش���ێوەیەكی جوان دەرببڕێت، بۆ 
ئەوەی بتوان���ێ بااڵنس لە تۆنی دەنگ و ریتم 
دروست بكات. كە بەدەس���تهێنانی ئەوەش لە 
الیەن بێژەرەوە تەنیا بە رێگای راهێنانكردنەوە 
دەبێ���ت، دەك���رێ ئەوان���ەی س���ەرەوە بكرێنە 
بنچینە بۆ هەڵبژاردنی دەنگەكان. ئەوە رێسای 
هەڵبژاردن���ی دەنگی بێ���ژەرە، كە دەبێت كاری 

لەسەر بكرێت.)17(
دەنگ���ی  س���ێ  خاوەن���ی  مرۆڤێ���ك  ه���ەر 
س���ەرەكین، كە هەر یەكێكیان بۆ مەبەستێكی 
دیاریك���راو بە پێی ئەو دەق���ەی كە ئامانجێكی 
بۆ بینەر یان بیس���ەر بخات���ە روو، بۆ نموونە 
ئەگەر دەق ناخ���ۆش بێت بەالی جەماوەرەوە 
دەبێ���ت بێژەر بە دەنگێكی نەرم و بەش���ێوەی 

خەمناك بیخوێنێتەوە. ئەوانیش ئەمانەن:
دەنگی س���ینگ: ئەو دەنگە ل���ە ناوەكەیەوە 
دەردەكەوێ���ت، ك���ە لە س���ینگەوە دەردەچێت، 
هەروەها ئەو دەنگە بەكاردێت بۆ خوێندنەوەی 
بابەتەكان���ی ئەدەب���ی، كولت���وور، جوگراف���ی، 
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خەمگینی.
دەنگ���ی ق���ورگ: ب���ە تایب���ەت كۆمەڵ���گای 
ب���ۆ  بەكاردێن���ن  دەنگ���ە  ئ���ەو  س���ەمیتیك 
خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز. بۆنە ئاینییەكان، 

هونەری ئۆپێرا بەدەنگی قورگ دادەنرێت.
دەنگی س���ەر: ئەو جۆرە دەنگە بە تایبەت 
لە دروشمەكان بەكاردێت، سیاسەتمەداران بە 

دەنگی سەر خیتابی جەماوەر دەكەن.)18(

ئەو فاكتەرانەی كاریگەری ئەرێنی و نەرێنییان 
لەسەر دەنگ هەیە:

ل���ە الی هەر مرۆڤێك دەنگ���ە ژێی جیاواز 
هەی���ە، دەنی���ز دار گول ه���ۆكاری خراپبوونی 
ئەو دەنگە ژێیان���ە و تێكچوونی دەنگ بۆ ئەو 

خااڵنەی خوارەوە دەگەڕێنێتەوە. )19(

1-خواردن و خواردنەوە:
خواردن و خواردنەوە هۆكاری س���ەرەكی 
تێكچوونی دەنگن و راس���تەوخۆ كار لە دەنگ 
دەك���ەن، بۆ نموون���ە تیژی، ترش���ی، خۆراكی 
گ���ەرم، جگەرە، ه���ەوای پی���س، خواردنەوەی 
گەرم. ئەوانە هەمووی دەنگ تێكدەدەن. بێژەر 
دەبێت رەچاوی خواردن و خواردنەوەی خۆی 
ب���كات بە تایبەت بەر لە چوونە ناو س���تۆدیۆ، 
بۆ ئەوەی بێژەر بیەوێت دەنگی ساف و وەك 
خۆی بمێنێتەوە وا بەباش دەزانرێت كە سوود 
لەو خۆراكانە وەربگیرێت، كە چەورییان كەمە. 
هێلكەی خ���او و بەكارهێنانی رۆنی زەیتوون. 
بەر ل���ە خوێندنەوەی تێكس���تێك بێژەر نابێت 
ش���یرینی بخوات. هەروەها خۆی لە خواردنی 
پرتەقاڵ و گوێز و فستق و بسكویت بپارێزێت، 
بەر لە چوونە ناو ستۆدیۆ. چونكە ئەو جۆرە 
خۆراكان���ە لەنێو ددانەكان دەمێننەوە، ئەوەش 

هێزی ئاخاوتنی بێژەر الواز دەكات.

2-جووڵەی جەستە:
لە كاتی وەرزش���كردن ب���ە رێكی دەمار و 
دەنگ ناسك دەبن و بەو جووالنەش ماسولكە 

و دەمارەكان زەرەرمەند دەبن.

دووەم: تایبەتمەندییە زانستییەكان:

3-3 -2  ئاستی زانستی و پرۆڤەكردن:
پرۆڤ���ە كردن یەكێكە ل���ە بنەما گرنگەكانی 
چاالك���ی بێژەرێكی چاك و س���ەركەوتوو. جا 
بێژەر بە ش���ێوەیەكی گشتی و بێژەری هەواڵ 
ب���ە تایب���ەت دەبێت ل���ە تەندروس���تی ئەندامە 
دەنگییەكانی خۆی دڵنیا بێت، كە بریتین لە )سی، 
گەروو، قورگ، لووت، زمان، چەناگە، ددانەكان، 
پ���ووك، لێ���وەكان( لێیان دڵنیا ب���ن. ئەوەش لە 
رێ���گای پرۆڤەك���ردن و تۆماركردن���ی دەنگی 
خ���ۆی دەتوانێت دڵنیا بێت لێیان، هەر بۆیەش 
لەكاتی وەرگرتنی بێژەر بەر لە هەموو شتێك 
تێستی دەنگی پێدەكرێت، چونكە رەنگە لەكاتی 
قسەكردن ئەو كەموكوڕییانە بەدەرنەكەوێت، 
ب���ەاڵم ئ���ەو كەموكوڕیی���ە دەنگییان���ە لە كاتی 
هەواڵ خوێندنەوە بەدیاردەكەون. جگە لەوەی 
ك���ە بێژەر دەبێ���ت كۆنترۆڵ���ی دەربڕین بكات 
لەهەمان كاتیشدا دەتوانێت لەكاتی خوێندنەوە 
كۆنترۆڵی دەمی خۆی بكات و زاڵ بێت لەسەر 
زمانەك���ەی. خوێندنەوەی پێش���تر و بە دەنگی 
ب���ەرز خوێندنەوە و ش���ارەزابوون باش���ترین 

رێگایە بۆ ئەو مەبەستە.)20(
بەر لەوەی كەسێك بكرێت بە بێژەر دەبێت 
مەرج���ی تەندروس���تی ئەندام���ە دەنگییەكان���ی 
هەبێ���ت، ب���ۆ ئ���ەوەش دەبێ���ت ل���ە چۆنیەت���ی 
دەن���گ دروس���تكردنی و هەناس���ەی دروس���ت 
لەبەرچاو بگیرێت بۆ ئەوەی بێژەرێكی باش���ی 
لێدەربچێ���ت. ئەگ���ەر بچووكتری���ن كەموكوڕی 
ل���ە یەكێ���ك ل���ە ئەندامەكانی دەنگ���ی رووبدات، 
ئ���ەو كاتە چۆنیەتی گۆتن���ی دەقەكە یان گوتنی 
قس���ەكان دروست نابێت، ئەگەر جوان و تەواو 
هەناس���ە نەكێش���ن، ئ���ەو كات دوای دوو ی���ان 
س���ێ خولەك لەكاتی خوێندن���ەوەی دەقەكە، بە 
تایبەت لە خوێندنەوەی هەواڵ دووچاری كەمی 
هەناس���ە دەبێت و ئەوەش دەبێتە هۆی بەباشی 
نەگەیاندن���ی پەی���ام و گوێگریش لێ���ی تێناگات 
و بێ���زار دەبێ���ت دەیگۆرێت.)21( ه���ەر بێژەرێك 
لەكات���ی خوێندن���ەوەی دەقێكی نووس���راو، جا 
چ خ���ۆی خ���اوەن و نووس���ەری دەقەك���ە بێت، 
ی���ان لە الی���ەن كەس���ێكەوە بۆی نووس���رابێت، 
بە ش���ێوەیەك بیخوێنێتەوە وەك ئەوەی خۆی 

نووسەر و ئامادەكاری بووبێت.)22(
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بێژەر لەكاتی خوێندنەوەی ئەو نووسینەی 
ك���ە لەس���ەر كاغەزەك���ە نووس���یوویەتی یان 
وا  ش���ێوەیەكی  ب���ە  نووس���راوەتەوە،  ب���ۆی 
بیخوێنێت���ەوە كە خەڵك )بیس���ەر( وا هەس���ت 
ب���كات كە گوتەكانی بێ���ژەر هی خۆیەتی نەك 
لەس���ەر كاغەز دەیخوێنیتەوە، جیا لەوەش بە 
دەربڕی���ن و ئاوازێكی وەه���ا بێنێتە زمان، كە 
كۆنترۆڵی ت���ەواوی دەقەك���ەی كردبێت. بۆیە 
دەبێت بێژەر هەمیش���ە ئەوەی لە یاد بێت، كە 
بیس���ەر هەر هەڵەكردنێك بەهی ئەو دەزانێت 
نازانێت نووس���ەر و مۆنتێر و كەسی دیكەش 

بەشدارن.

3-4 كێشەكانی بێژەر:
ب���ە پێ���ی ئ���ەو گۆڕانكارییانەی ك���ە ئەمڕۆ 
میدیای جیهانی بە خۆیەوە بینیوە، وای كردووە 
جەماوەریش هەست بەو گۆڕانكارییانە بكات، 
ب���ەاڵم لەگ���ەڵ ئ���ەوەش تاك���و ئێس���تا تێبینی 
ئ���ەوە دەكرێ���ت، كە بەش���ێكی زۆری بێژەران 
نەیانتوانیوە گۆڕانكاری لە خۆیاندا دروس���ت 
بك���ەن، بەو مانایەی قس���ەكانی ئ���ەوان لەگەڵ 
خواست و ئارەزووی وەرگر ناگونجێت. یەكێك 
لە كێش���ەكانی بێژەر ئەوەی���ە كە تا ماوەیەكی 
كورت كە دەست دەكەن بە پیشەكەیان، دواتر 
ش���ارەزایی پەی���دا دەكەن و خۆی���ان ئیتر لەو 
كاتەوە خۆیان بە بەرزتر و زیاتر لە خەڵكانی 
دیكە دەزانن. نازانم هۆكارەكەی چییە؟ رەنگە 
بەه���ۆی ئ���ەوەوە بێ���ت ك���ە ئیت���ر دوای ئەوە 

ناوبانگێكیان پەیدا كردووە.)23(
هەروەه���ا یەكێ���ك ل���ە كێش���ەكانی بێژەر 
ب���ە تایبەت���ی ل���ە واڵتانی ت���ازە پێگەیش���توو، 
)واڵتانی جیهانی س���ێیەم( ئەوەی كە زۆربەی 
بێژەرەكان دەرچووی هیچ بەش و زانكۆیەك 
ی���ان پەیمانگای���ەك نیین لە ب���واری راگەیاندن 
زۆربەش���یان تەنانەت خولێكی فێربوونیشیان 
لە بواری راگەیاندن و بێژەری نەبینیوە، كە بە 
راس���تی ئەوەش بۆ كەسێك كە كاری بێژەری 
یەكێك���ی  گەورەی���ە.)24(  كارەس���اتێكی  دەكات 
دیكە لە كێش���ەكانی بێژەر ئەوەیە كە تووشی 
دڵەخورپێ و زۆر جاریش تووش���ی حاڵەتێكی 

دەروون���ی دێت، ك���ە دەبێتە رێگ���ر لەبەردەم 
جێبەجێكردنی ئیشوكارەكانی، رەنگە نەتوانێت 
درێژە بە كارەكەی بدات. ئەوەش زیاتر لەالی 
ئ���ەو بێژەرانە هەیە، كە ت���ازە بوونەتە بێژەر، 
ی���ان تازە هاتوونەتە ناو بواری راگەیاندن. بۆ 
چارەس���ەركردنی ئەو كێشەیەش پرۆڤەكردن 

چاكترین رێگەیە.)25(

3-5 مەرجەكانی بێژەری سەركەوتوو:
پێویستە بێژەری سەركەوتوو چەند مەرج 
و خاس���ەتێكی تێدا بێ���ت، دەتوانین ئەوە بڵێین 
كە هەر بێژەرێك توانا و ئەزموونێكی تایبەتی 
خۆی هەیە. ك���ە رەنگە ئەوە زیرەكایەتی هەر 
بێژەرێك بە پێی ئاس���تی خۆی دیاری بكرێت، 

مەرجەكانیش بریتین لەمانەی خوارەوە.)26(
1( ب���ڕوای بەخۆی هەبێت و خاوەنی بەهرە و 

توانا و لێهاتوویی سروشتی بیت.
2( زمانێك���ی رەوان و پاراوی هەبێت و مافی 
ت���ەواو بە دەربڕینی وش���ەو دەس���تەواژەكان 

بدات. 
3( كەسێكی رۆشنبیر و خوێنەرێكی بەردەوام 

بێت.
4( لە رووی دەروونییەوە هەس���ت بە حەز و 

ئارەزووەكانی بیسەر بكات.
5( دەنگێك���ی خۆش و بە هێز و هەناس���ەێێكی 

درێژی هەبێت.
6( هەم���وو بەرنام���ە و بابەتێ���ك وەرنەگرێت 
تەنیا ئەوە نەبێت كە لەگەڵ ریتم و تۆنی دەنگ 

و خواست و تواناكانی دەگونجێت.
7( بە مەش���ق و راهێنانی بەردەوام گەش���ە بە 

ریتم و تۆنەكانی دەنگ بدات.
8( پەل���ە ن���ەكات ل���ە خوێندنەوەی ه���ەواڵ و 

بابەتەكان و دان بە بڕگە و وشەكان دابنێ.
9( بێ���ژەر نابێ تەنیا خوێنەر بێ، بەڵكو دەبێت 
ل���ە ئامادەك���ردن و داڕش���تنی بابەتەكانی���ش 

بەشداری بكات.
10( كەسایەتییەكی بەهێزی هەبێت چ لە رادیۆ 

و چ لە شوێنە گشتییەكاندا.)27(
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بەشی چوارەم:
الیەنی مەیدانی

راپرسی لە بارەی رۆڵی ژنانی بێژەر لە رادیۆكانی
)دەنگی كوردستان، زید رادیۆ و رادیۆ زاگرۆس(

 
رێژە ژمارە تەمەن
%30 6 18 تا 20
%55 11 21 تا 30
%10 2 31 تا 40
%5 1 41 تا 50

تەمەن:
لە بارەی تەمەنی بەش���داربووانی راپرسی 
لە 30% بێژەرەكان تەمەنیان لە نێوان 20-18 
ساڵیدایە و لە 55% تەمەنیان لە نێوان 30-21 
س���اڵیدایە و ل���ە 20% تەمەنیان ل���ە نێوان 31-
40 س���اڵیدایە و 5% تەمەنی���ان ل���ە نێوان 41-
50 س���اڵیدایە. كەواتە زۆربەیان گەنجن، كە لە 

بواری بێژەری كار دەكەن.

هێڵكاری )1(

خشتەی ژمارە )2( 
ئاس���تی خوێن���دەواری دەستنیش���انكراوان 

نیشان دەدات
رێژە ژمارە دەرچوو
%25 5 ناوەندی بۆ خوارەوە

%30 6 ئامادەیی
%20 4 پەیمانگا
%25 5 كۆلێژ و بەسەرەوە

دەرچوو: 
لەبارەی پل���ەی خوێندەوارییان بێژەرەكان 
25% تا ناوەندی و بە خوارەوەیان خوێندووە، لە 
30% دەرچووی ئامادەیین، لە 20% دەرچووی 
پەیمان���گان و ل���ە25% كۆلێژ و بەس���ەرەوەن. 
كەوات���ە دەتوانیی���ن بڵێی���ن تا رادەیەك باش���ە 
ئاس���تی خوێندەوارییان سێ بەشیان لە كۆلێژ 

و پەیمانگا و ئامادەییان خوێندووە.

هێڵكاری )2(
 

خشتەی ژمارە )3( 
دەستنیش���انكراوان  كاركردن���ی  م���اوەی 

نیشاندەدات

رێژە ژمارە ماوەی كاركردن
%40 8 كەمتر لە پێنج ساڵ
%30 6 6 تا 10
%10 2 11 تا 15
%20 4 16 تا 20

ماوەی كاركردن:
م���اوەی كاركردنی���ان بێ���ژەرەكان لە %40 
كەمت���ر ل���ە پێنج س���اڵە كاردەك���ەن و لە %30 
ش���ەش تا دە س���اڵە كاردەكەن و10% یانزە تا 
پانزە ساڵە كاردەكەن و 20% شانزە تا بیست 

ساڵە لەم بوارەدا كاردەكەن.
هێڵكاری )3(
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خشتەی ژمارە )4(
و  راگەیان���دن  ن���او  هاتن���ە  هۆكارەكان���ی 
كاركردن لەو بوارە لە الیەن بەشداربووانەوە 

نیشان دەدات:
رێژە ژمارە هۆكارەكان
%55 11 ئارەزوو
%5 1 رێكەوت
%15 3 هاندانی خێزانی
%5 1 دەرچووی ئەو بوارە
%15 3 خراپی باری ئابووری
%5 1 هۆكاری دیكە

هۆكارەكانی هاتنە ناو راگەیاندن و كاركردن لەو 
بوارەدا: 

بەپێ���ی ئەو خش���تەیە 55% بە ئ���ارەزووی 
خۆی���ان هاتوونەت���ە ناو بوارەك���ە و لە 5% بە 
رێكەوت هاتووە و 15% هاندانی خێزان بووە، 
5% دەرچ���ووی ئ���ەو بوارەی���ە و 15% بەهۆی 
خراپ���ی باری ئابووری هات���وون و 5% لەبەر 
ه���ۆی دیكە هات���وون. كەوات���ە دەتوانین بڵێین 
ئەوەش زۆر باش���ە رێژەیەك���ی زۆریان نیوە 
زیات���ری بە ئارەزووی خۆیان هاتوون بۆ ئەو 

بوارە.
هێڵكاری )4(

خشتەی ژمارە )5(
ه���ۆكاری هەڵبژاردن���ی بێ���ژەری لەالی���ەن 

بەشداربووانەوە نیشاندەدات:
رێژە ژمارە هۆكارەكانی هەڵبژاردنی بێژەری
%10 2 رێكەوت
%60 12 حەزی خۆم
%5 1 حەزی ماڵەوەو برادەران
%15 3 كارگێڕی رادیۆ ئەو بوارەی پێدام
%5 1 توانای خۆم و شارەزاییم
%5 1 هۆكاری دیكە

هۆكاری هەڵبژاردنی بێژەری لەالیەن بەشداربووانەوە:
س���ەبارەت ب���ە هەڵبژاردن���ی بێ���ژەری بە 
گوێ���رەی ئ���ەو خش���تەیە 10% ب���ە رێك���ەوت 
هاتوون، لە 60% بەحەزی خۆیان هاتوون، %5 
بەه���ۆی هاندانی ماڵەوە و هاوڕێیانی هاتوون 
و 15% كارگێری رادیۆ ئەو بوارەی پێداوە، %5 
بەهۆی ش���ارەزایی و توانای خۆیان هاتوون، 
5% بەهەر هۆیەك���ی دیكەوە هاتوون. ئەوەش 
دەتوانیین بڵێین رێژەیەكی باشە، چونكە نیوە 
زیاتریان ل���ە 60% بەحەزی خۆیان هاتوون و 

راگەیاندنیش حەزە بەر لەوەی زانست بێت.

هێلكاری )5(
 

خشتەی ژمارە )6(
هەوڵدان���ی تواناكان���ی بێژەر نیش���اندەدات 

لەرێگەی بەشداریكردن لە خول

رێژە ژمارە بەشداریكردن لە خولی بێژەری
%35 7 بەڵێ
%65 13 نەخێر

ئایا هەوڵ���ت داوە تواناكان���ت بەگەڕبخەی 
و بەش���داری خول���ی تایب���ەت ب���ە بێژەری���ت 

كردووە؟ 
بۆ بەش���داریكردنیان لە خولی بەهێزكردن 
ل���ە 35% دەڵێن بەڵێ و ل���ە 65% دەڵێن نەخێر 
بەش���داری خولم���ان نەك���ردووە كەئەوەی���ان 
دەتوانم بڵێم باش نییە و دەبێت هەڵوەس���تەی 
لەس���ەر بكرێت، چونك���ە رێژەیەك���ی زۆریان 

خولیان نەبینیوە.
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هێلكاری )6(

 

خشتەی ژمارە )7(
ج���ۆری ئەو خوالن���ەی كە بەش���داربووان 

بینیویانە نیشاندەدات

رێژە ژمارە جۆری خول
%0 0 تایبەت بە دەنگ
%5 1 شێوازی خوێندنەوە
%0 0 ئەدا
%0 0 بەرزی و نزمی فۆنەتیك
%0 0 خوێندنەوەی هەواڵ
%5 1 چۆنیەتی پێشكەشكردنی بەرنامە
%25 5 بواری رۆشنبیری

جۆری خول:
ب���ۆ بەش���داریكردن لە ج���ۆری خول %25 
بەش���داری خولی رۆش���نبیری ك���ردووە و لە 
5% ش���ێوازی خوێندن���ەوە و پێشكەش���كردنی 
بەرنامەی���ە ئەوەش رێژەیەك���ی زۆر خراپە و 

ناكرێت پێیەوە گەشبین بین.

هێڵكاری )7(
 

خشتەی ژمارە )8(
خ���ول  بەش���دارینەكردنی  هۆكارەكان���ی 

لەالیەن بەشداربووانەوە نیشاندەدات 

رێژە ژمارە هۆكارەكانی بەشدارینەكردنی خول
%25 5 نەبوونی خولی لەو شێوەیە
%40 4 نەبوونی كات
%10 2 رێگەنەدانی بەرپرسانی دەزگا
%0 0 كەمتەرخەمی خۆم
%5 1 ناپسپۆڕی بەڕێوەبەرانی خول
%5 1 الوازی خولەكان و بەرنامەیان

هۆكاری بەشدارینەكردن لە خول: 
بۆ بەشدارینەكردن لە خول 25% پێی وایە 
خولی لەو شێوەیە نییە و 20% دەڵێت كات نییە 
و 10% دەڵێت بەهۆی رێگەنەدانی بەرپرسانی 
دەزگا، 5% ه���ۆكاری بەش���دارینەكردنیان ب���ۆ 
ناپس���پۆری بەرێوەبەران���ی خ���ول و الوازی 

خولەكان و بەرنامەیان دەگێرنەوە.

هێلكاری )8(
 

خشتەی ژمارە )9(
شوێنی خولی بەشداربووان نیشاندەدات

رێژە ژمارە شوێنی بەشداریكردنی خول
%35 7 ناوخۆی هەرێم
%0 0 دەرەوەی هەرێم

شوێنی خول:
خۆی لە35 % بەش���داری خولیان كردووە 
و ئەوانی���ش هەم���ووی ل���ە ناوخ���ۆی هەرێ���م 
خولەكەی���ان بینیوە و خولی لەم ش���ێوەیان لە 

دەرەوەی هەرێم نەبینیوە. 
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هێڵكاری )9(
 

خشتەی ژمارە )10( 
ئاستەنگەكانی پێشكەوتنی ژن لە راگەیاندن 

نیشاندەدات:

رێژە ژمارە ئاستەنگەكان
%10 2 حزب
%5 1 دەسەاڵت
%15 3 پیاوان
%15 3 ژنانی هاوكار
%35 7 كۆمەڵگە
%10 2 خێزان
%0 0 كەمتەرخەمی خۆم
%10 2 هۆكاری دیكە

ئاستەنگەكانی پێشكەوتنی ژن لە راگەیاندن:
حیزب لە 20% بۆتە ئاستەنگ و دەسەاڵتیش 
5%، پیاوان 15%، ژنانی هاوكار 15%، كۆمەڵگا 
35% و خێزان10%، هۆی دیكەش 10% ئەوەش 
مانای وایە كۆمەڵگا و پیاوان و تەنانەت ژنانی 

هاوكاریش بوونەتە رێگر. 

هێڵكاری )10(
 

پێشنیاز بۆ زاڵبوون بەسەر ئەو گرفتە:
س���ەبارەت بەو برگەیە ل���ە وەاڵمدا لەكاتی 
وەرگرتن���ەوەی فۆرم���ی راپرس���ییەكان چەند 

خاڵێكمان بۆ گەڕاوەتەوە لەوانەش:
هەبوونی جورئەت، پەرەپێدان بەو كارەی 
كە دەیكەی، هەوڵدان و س���ووربوون لەس���ەر 
قسەی خۆت، زیاتر هاتنە ناو بواری راگەیاندن 
لە الیەن ژنانەوە، گوێنەدان بە قسەی كۆمەڵگا، 
بەرزكردنەوەی ئاس���تی هۆش���یاری تاكەكانی 
كۆمەڵ���گا، كۆمەڵ���گا ل���ە مان���ای ژن تێب���گات، 
گۆڕینی تێروانینی كۆمەڵ���گا بەرامبەر بە ژن، 
رۆش���نبیركردنی دەوروبەر، ب���ە پیرۆزكردنی 
كاری راگەیان���دن، هاندان���ی ئ���ەو ژنان���ەی كە 

حەزیان لەو بوارەیە، بڕوا بەخۆبوون.

خشتەی ژمارە )11(
گرنگی ژن لە الیەن بەش���داربووانەوە لەو 

رادیۆیەی كە كاری تێدا دەكەن نیشاندەدات

رێژە ژمارە گرنگی ژن لە راگەیاندن
%70 14 بەڵێ
%30 6 نەخێر

گرنگی ژن لە رادیۆ:
لێرەدا ل���ە 70% دەڵێن بەڵێ ئەو رادیۆیەی 
كە كاری تێدادەكەم ژن تێیدا گرنگی هەیە و لە 

30% دەڵێت نەخێر ژن تێیدا گرنگی نییە.
هێلكاری )11(

 

ئەوانەی كە گوتویانە ژن تێیدا گرنگی هەیە، 
دەڵێن چونكە كارەكان بەباشی بەرێوەدەچن، 
رێگریمان نییە، پیاو و ژن تەواوكاری یەكترن 
ل���ە جێبەجێكردن���ی كارەكان و بوون���ی ژن بە 

پێویست دەزانن.
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هۆكاری نەبوونی گرنگی ژن: 
لە 30% بێژەرەكان دەڵێن ژن لەو رادیۆیەی 
ك���ە كاری تێ���دا دەكەین گرنگی نیی���ە، چونكە 
نەگەیش���تۆتە هیچ پلەیەك و هەر تەنیا بێژەرە 
و ب���ەس، لە ژێ���رەوەی هەرەمەكەدایە و هیچ 

پلەیەكی بەرزی نییە.

خشتەی ژمارە )12(
پێش���نیاز بۆ پێشخستنی بواری بێژەری لە 

الیەن بەشداربووانەوە نیشاندەدات
رێژە ژمارە پێشنیاز
%35 7 كردنەوەی خول
%40 8 كردنەوەی پەیمانگای تایبەت بەبواری بێژەری

%20 4 سەنتەری تایبەت
%5 1 پێشنیازی دیكە

پێشنیاز بۆ پێشخستنی بواری بێژەری: 
ل���ە 35% پێیانوای���ە خول بكرێت���ەوە، %40 
دەڵێت پەیمانگای تایبەت بە بێژەری بكرێتەوە، 
20% داوای كردنەوەی س���ەنتەری تایبەت بەم 

بوارە دەكەن، 5%پێشنیازی دیكە دەكات.

هێڵكاری )12(
 

خشتەی ژمارە )13(
بەرەو پێش���چوونی ژن لە بواری بێژەری 

لە الیەن بەشداربووانەوە نیشاندەدات

رێژە ژمارە گرنگی ژن لە رادیۆ
%90 18 بەڵێ
%10 2 نەخێر

بەرەو پێشچوونت لە بواری بێژەری:
بۆ وەاڵمی ئەوەی كە لەو كاتەوەی دەستت 
بە بێژەری كردووە تاكو ئێس���تا هەست بەوە 
دەكەی كە بەرەو پێشچوویت؟ 90% دەڵێت بەڵێ 
هەس���ت بە پێشكەوتن دەكەم و لە 10% دەڵێن 
نەخێر هەست بە بەرەو پێشچوون ناكەین. كە 
ئەوەش مایەی خۆشحاڵییە رێژەیەكی زۆریان 

پێشكەوتنیان بەخۆیەوە بینیوە.

هێلكاری )13(
 

خشتەی ژمارە )14(
چوون���ی  بەرەوپێ���ش  هۆكارەكان���ی 

بەشداربووان لەو بوارە نیشان دەدات

رێژە ژمارە هۆكارەكانی بەرەوپێشچوون
%50 10 راهێنان و تێپەڕبوونی كات
%15 3 بەشداریكردن لە خول

%15 3  گوێگرتن لەهاوكارەكانی دیكەو
شكاندنی ترس و شەرم

%10 2 هۆكاری دیكە

هۆكارەكانی بەرەو پێشچوون لەم بوارە:
 ،%50 كات  تێپەربوون���ی  ب���ە  راهێن���ان 
بەش���داریكردن ل���ە خ���ول 15% و گوێگرتن لە 
هاوكارەكانی دیكە و شكاندنی ترس و شەرم 

15% و هۆكاریدیكە %10.
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هێلكاری )14(
 

خشتەی ژمارە )15(
نەچوون���ی  بەرەوپێ���ش  هۆكارەكان���ی 

بەشداربووان لەو بوارە نیشان دەدات:

رێژە ژمارە هۆكارەكانی بەرەوپێشنەچوون
%5 1 نەبوونی خول
%0 0 كەمتەرخەمی بێژەر
%5 1 نەشارەزای و نەبوونی پسپۆڕ لەو بوارە
%0 0 ملمالنێی هاوكاران
%0 0 رێگەگرتن
%0 0 هۆكاری دیكە

هۆكارەكانی بەرەو پێشنەچوون:
س���ەبارەت بەوەی كە هۆكارەكانی بەرەو 
پێش���نەچوون، بۆچی دەگەرێتەوە، ئەوە %10 
ب���وون رێژەیەك���ی زۆر كەم���ە ئەوانی���ش بۆ 
نەبوون���ی خ���ول و نەش���ارەزایی و نەبوون���ی 

پسپۆری لەم بوارە دەگەڕێننەوە.

هێلكاری )15(
 

خشتەی ژمارە )16(
ڕەچاوكردنی پسپۆریی لە بواری بێژەری 

لە الیەن بەشداربووانەوە نیشان دەدات

رێژە ژمارە رەچاوكردنی پسپۆڕی لە بواری بێژەری
%50 10 زۆر گرنگە
%15 3 كەم گرنگە
%30 6 تا راددەیەك گرنگە
%5 1 پێویست نییە

رەچاوكردنی پسپۆری لە بواری بێژەری:
50% دەڵێت زۆر گرنگە، 15% پێی وایە كەم 
گرنگ���ە و 30% دەڵێن ت���ا رادەیەك گرنگە، %5 
دەڵێ پێویست نییە. بۆ ئەو بڕگەیەش دەتوانم 
بڵێم باش���ە نیوەی بڕوای ب���ەوە هەیە كە زۆر 

گرنگە.

هێلكاری )16(
 

خشتەی ژمارە )17(
جیاوازیی نێوان بێژەری كوڕ و كچ لەالیەن 

بەشداربووانەوە نیشان دەدات 

رێژە ژمارە جیاوازی نێوان بێژەری كوڕ و كچ
%45 9 بەڵێ
%55 11 نەخێر

جیاوازی نێوان بێژەری كوڕ و كچ: 
س���ەبارەت ب���ە بوونی جی���اوازی لە نێوان 
بێژەری كوڕ و كچ 45% دەڵێن بەڵی جیاوازی 
دەكرێت و 55% دەڵێت نەخێر جیاوازی ناكرێت، 
ئەوەش مایەی هەڵوەستە لەسەر كردنە، چونكە 
نزیكەی نیوەیان دەڵێن جیاوازی دەكرێت ئەو 
رێژەیەش زۆرە و ك���ەم نییە، دەبێت بزانرێت 
ه���ۆكاری جیاوازییەكە چییە و بەدواداچوونی 

بۆ بكرێت.
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هێڵكاری )17(
 

خشتەی ژمارە )18(
ن���او  ل���ە  جیاوازییكردنەك���ە  ج���ۆری 

دەزگاكانیشان دەدات
رێژە ژمارە جۆری جیاوازیكردنەكە
%10 2 مووچە
%0 0 كاتی دەوام
%10 2 پلەی وەزیفی
%10 2 جیاوازی بەهۆی رەگەزەوە
%5 1 پیاو چاالكترە لە ژن
%0 0 بەهۆی جوانی روخساری ژن
%10 2 هۆكاری دیكە

جیاوازی كردنەكە لە چ روویێكەوەیە:
زۆربەی���ان ب���ۆ موچە و پل���ەی وەزیفی و 
رەگ���ەز و هۆكاری دیك���ەی دەگەڕێننەوە، %5 

دەڵێت پیاو چاالكترە لە ژن.
هێڵكاری )18(

 

خشتەی ژمارە )19(
هەبوون���ی چەوس���اندنەوەی ژن لە الیەن 

پیاوانەوە لەناو دەزگا نیشاندەدات
رێژە ژمارە چەوساندنەوەی ژن لە دەزگا
%35 7 بەڵێ
%65 13 نەخێر

چەوساندنەوەی ژن هەیە لە دەزگا لەالیەن 
پیاوانەوە:

لێ���رەدا 35% دەڵێ���ت بەڵ���ێ و 65% دەڵێت 
نەخێر، كە ئەوەش رێژەیەكی زۆرە، كە دەڵێت 
بەڵێ چەوساندنەوە هەیە و هەستی پێدەكەم.

هێڵكاری )19(

 

خشتەی ژمارە )20( 
جیاوازی نێوان بێژەرە ژنەكان نیشان دەدات

رێژە ژمارە جیاوازی نێوان بێژەرە ژنەكان
%35 7 بەڵێ
%65 13 نەخێر

جیاوازی نێوان بێژەرە ژنەكان: 
ب���ۆ بوون���ی جی���اوازی ل���ە نێ���وان بێژەرە 
ژن���ەكان 35% دەڵ���ێ بەڵێ جی���اوازی دەكرێت 
و 65% دەڵێ���ت نەخێ���ر جی���اوازی ناكرێت، كە 
لێرەدا ئەوانەی دەڵێن بەڵێ جیاوازی دەكرێت 

رێژەكەیان زۆرە و كەم نییە.

هێڵكاری )20(

 

ه���ۆكاری   )21( ژم���ارە  خش���تەی 
جیاوازیكردنەك���ە لە الیەن بەش���داربووانەوە 

نیشان دەدات
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رێژە ژمارە هۆكاری جیاوازیكردنەكە
%5 1 لێهاتوویی
%5 1 جوانی
%0 0 بڕوانامە
%5 1 خزمەتی زۆر
%20 4 خزمایەتی و هۆكاری دیكە

هۆكاری جیاوازییەكە: 
ئەوان���ەی دەڵێ���ن بەڵێ جی���اوازی دەكرێت 
پێیانوایە جیاوازییەكە لەسەر بنەمای لێهاتوویی 
و جوان���ی و خزمەت���ی زۆر و خزمایەت���ی و 

هۆكاری دیكەیە.
  

هێڵكاری )21(
 

ئەنجامی توێژینەوە
لە ئەنجامی ئەو توێژینەوەیە و گەڕانەوەی 
فۆرمەكانی راپرسی و وەاڵمەكانیان گەیشتینە 
چەن���د ئەنجامێك، ك���ە دەتوانیین ب���ە هۆیەوە 
وەاڵمی كێشە و پرسیارەكانی ئەو توێژینەوەیە 

بدەینەوە:
1( جگ���ە لەوەی رۆڵ���ی بێژەرمان لە رادیۆ بۆ 
دەركەوت، ئێستا دەزانیین كە بێژەر رەگەزێكی 
س���ەرەكی رادیۆیە و بە نەبوونی رادیۆ وەكو 
ش���ەكەت و جەس���تەیەكی ب���ێ رۆح دەبێ���ت، 
پاش���انیش بوونی رەگەزی ژن لە دەزگایەكی 
وەكو رادیۆ ئەوە هەر پێویستییەكە بۆ خۆی. 
2( دەنگ مەرجی سەرەكییە بۆ بوون بە بێژەر، 
ب���ەاڵم بەداخەوە ئ���ەو الیەنە وەكو پێویس���ت 
گرنگ���ی پێن���ەدراوە، بەتایبەت ل���ە وەرگیرانی 

بێژەری ژن.
3( پیش���ەگەرێتی خاڵێكی دیكەیە، كە پێویستە 

رەچاوبكرێت و زیاتر بایەخی پێبدرێت، چونكە 
بێ���ژەر رۆڵێكی گرنگ لە نیو رادیۆدا دەبینێت، 
تەنان���ەت هەندێك رادیۆ ب���ە دەنگی بێژەرەكە 

دەناسرێتەوە.
4( بە گش���تی بێژەرەكان���ی رادیۆ كوردییەكان 
وەك���و پێویس���ت بایەخی���ان پێن���ەدراوەو ب���ە 
شێوەیەكی ئەكادیمی نەبوون بە بێژەر و تاكو 
ئێس���تاش وەكو پێویس���ت بەش���داری خولیان 
نەك���ردووە بۆ پەرەپێدانی ب���واری بێژەری و 
ئ���ەدای دەربڕینی وش���ە و تەكنیكی كاركردن 

لەو بوارەدا.
5( جگ���ە لەوەی بێ���ژەرەكان وەكو پێویس���ت 
لێهاتوو نین، بەاڵم هەموو كەسێكیش ناتوانێت 
ببێت ب���ە بێ���ژەر و بێژەریش كارێكی ئاس���ن 

نییە.
6( ئەنجامدان���ی ب���ە تەنی���ا كارێك پێویس���تە، 
چونكە زۆربەی بێژەرەكان چەند بەرنامەیەك 
پێش���كەش دەك���ەن، كە ئ���ەوەش بۆ ئێس���تای 

راگەیاندن دەست نادات و بیسەر.
7( رۆشنبیری یەكێكە لە بنەما سەرەكییەكانی 
ب���وون ب���ە بێ���ژەر و دەبێ���ت كەس���ی بێ���ژەر 
توان���ای خۆرۆش���نبیركردن و خوێندن���ەوە و 
بەدواداچوونی هەبێت. دەنگی ئەو بێژەرە بێزار 
دەبێت. لەبەر ئەوە بوونی تایبەتمەندێتی خاڵێكی 

زۆر گرنگە، كە پێویستە رەچاوبكرێت.
8( لەبەرچاوكردن���ی تایبەتمەندییەكانی بێژەر 
پێویستییەكی گرنگە و دەبێت ئەوەش بایەخی 
پێبدرێ���ت ل���ە كات���ی وەرگرتن���ی بێ���ژەر. جگە 
ل���ە تەم���ەن و ئاس���تی خوێن���دن، دوو بنەمای 
س���ەرەكین بۆ ئەزموونی بێ���ژەر و دەبێت بە 
بایەخ���ەوە س���ەیر بكرێ���ت، ب���ەاڵم بەداخەوە 
دەبینین زۆرجار بەرێوەبەری دەزگا لەس���ەر 
بنەمای لێهاتوویی دەستنیش���انی بێژەر ناكات 
بەڵك���و خزمایەت���ی و جوان���ی دەكەن���ە پێوەر 
ئەم���ەش وادەكات بەه���ای پی���رۆزی بێژەری 
لەدەستبدرێت بەمەش دەزگاكە دوا دەكەوێت 

و ناتوانرێت ببێتە دەنگی میللەت.
9( بەرێوەبەرایەت���ی رادی���ۆ بایەخی تەواو بە 
كارمەندەكانی بدات بە تایبەت بێژەر و دەبێت 
م���اوە ماوە خولی پەرەپێدان���ی تواناكانیان بۆ 

بكرێتەوە و گەشە بەو كارە بدرێت.
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10( رێزگرت���ن لەو پیش���ەیە ل���ە الیەن خۆیان 
بێژەر و كارمەندان و هاوكاران و كۆمەڵگاوە 
چونك���ە كارێك���ە و ب���ە نەبوون���ی رادیۆ پەكی 
دەكەوێت. بەاڵم بەداخەوە زۆربەی بێژەرەكان 
بروای���ان بە مان���ەوە و بەردەوامی داهاتووی 
خۆیان نییە و ناتوانن لە داهاتووش بەردەوام 

ب���ن ل���ەو كارە چونك���ە ش���ووكردن و ئەركی 
ماڵەوە و قەبووڵنەكردنی رێگریانە و وادەكات 
دەستبەرداری كارەكە بن، نموونەش بۆ ئەوە 
چەندی���ن ژن���ە راگەیاندكار راس���تەوخۆ دوای 

شووكردنیان وازیان لە پیشەكەیان هێناوە.
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بۆ مێژوو
ئ���ەم وتارە ل���ە ژمارە)3(ی گۆڤ���اری )رۆژی نوێ( س���اڵی دووەم 
جۆزەردانی 2573ی كوردی بەرامبەر بە حوزەیرانی 1961، لە الیەن 
دكتۆر )كەمال فوئاد(ەوە نووس���راوە بە ناوونیش���انی )هێرشێكی 
ناڕەوا( سەبارەت بە بابەتێكی رۆژنامەی )كوردستان( سااڵنی 1959 
� 1963 ك���ە لە ئێراندا لە ژمارە )29(ی س���ێپتێمبەری 1960 لە ژێر 
ناوی )كۆنگ���رەی بێ جێگە( باڵوكراوەتەوە، بە باش���مان زانی بۆ 
مێژوو ئەو وتارە دووبارە لە یادی 114 س���اڵەی رۆژنامەنووس���ی 
ك���وردی باڵوبكەینەوە، هەرچەندە لەم ژمارەیەدا بەڕێز )محەمەدی 
حەمەباقی( بابەتێكی س���ەبارەت بە )هێمن موكریانی( و رۆژنامەی 
كوردس���تان )1959 � 1963( نووس���یوە، ئەم���ەش دەق���ی وت���اری 
)هێرش���ێكی ناڕەوا(ی دكتۆر كەمال فوئادە ك���ە لە گۆڤاری )رۆژی 

نوێ( باڵوكراوەتەوە:

هێرشێكی ناڕەوا
رۆژنامەیەكی حەفتەیی كوردی لە )تاران( 
دەرئەچ���ێ كە ب���ە ن���اڕەوا ناوی خ���ۆی ناوە 
)كوردس���تان( ئەم رۆژنامەیە ك���ە بلوێرژەنی 
شاپەرستییە پەیتا پەیتا هێرشی ناڕەوا ئەباتە 
سەر كۆمەڵەی خوێندكارانی كورد لە ئەوروپا، 
چونكە بەگوێرەی پیش���ە و ئامانجی خۆی كە 
هەر خەریكی كڕنووش بردنە لە پەرس���تگای 
شاپەرس���تیدا، ئەش���ێ وە بەڵكو پێویستییەكی 
سەرشانێتی كە هێرش بەرێتە سەر كۆمەڵەی 
تێكۆش���ەرمان، ئەی ئەگەر ئەوە نەكا چی بكا 
ئەی كەوات���ە بۆچی پەیداب���ووە و دەرئەچێ؟ 
بێگوم���ان رۆژنامەیەكی وا ه���ەر ئەبێ وابێ... 
وە ئەوەن���دەی پ���ێ ئەڵێین كە )ه���ەر خۆی بە 

خۆی بێ(.
لە ئەنجامی ئەم هێرش بردنەدا، سكرتێری 
كۆمەڵەی خوێندكاران كاكی تێكۆش���ەر كەمال 
فوئ���اد بە نامەیەك بە ناوی كۆمەڵەوە وەاڵمی 
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دانەوە.
وا ئێم���ە نامەكەی كۆمەڵ���ەی خوێندكاران 
پێشكەش ئەكەین كە لە رۆژنامەی ناوبراوەوە 

وەرمان گرتووە.
رۆژی نوێ

هێرشێكی ناڕەوا
 

بۆ سەرنووسەری رۆژنامەی كوردستانی تاران
بلوێرژەنی هەتیوەكەی حەمە رەزاخان

رۆژنامەكەت���ان ك���ە بە زۆر ناوت���ان ناوە 
)كوردستان( لە ژمارە 29ی سێپتامبەری 1960 
لە ژێر ناوی: ))كۆنگرەی بێ جێگە(( هێرشێكی 
ناڕەوای كردووەتە سەر كۆمەڵەی نەبەزمان، 
وە بەتایبەتی س���ەر كۆنگ���رەی پێنجەم كە لە 
22 � 26ی ئابی 1960 لە بەرلین بەسترا. پێش 
ئەوە ك���ە وەاڵمی ووتە نابەجێكانتان بدەمەوە 

بە كورتی هەندێكی ئەخەمە پێش چاو:
رۆژنام���ەی ناولێن���راو ب���ە )كوردس���تان( 

ئەڵێت:
))هەم���وو ئەو ش���تانەی كە ل���ە كۆنگرەی 
پێنجەمین جێگای باس بوو بە زمانی عەرەبی 
بوو، بە پێچەوانەی كۆنگرەكانی تر كە هەموو 

باسێكی بە كوردی بووە...((
))ئەگونجێ هەندێك وابزانن: ئەم كۆنگرەیە 
بۆ چاكە و سودی كورد پێكهاتووە، بەاڵم ئەمە 
لە رووی كوردویس���تییەوە، وە بۆ دڵس���ۆزی 
كورد نەبوو، بەڵكو نیازی خراپی بڕێ لە واڵتە 
عەرەبییەكانە كە نیازی داگیركردنی كوردستان 
و سیاسەتێكی وێرانكەری تایبەتیان هەیە.. جا 
ئەمانە كۆنگ���رەی خوێندكارانی���ان كردووەتە 
شمش���ێر و پێپلیكان���ەی گەیش���تن ب���ە خەیاڵە 

شومەكانی خۆیان...((
پاشان زۆر بێ شەرمانە ئەڵێت:

)).. ئێم���ە بە ئاش���كرا ناڕەزای���ی خۆمان لە 
بارەی بگێڕانی كۆنگرەی پێنجەمە كە هەدەفی 
بناغەی���ی كۆنگرەی���ان چ���او لێ پۆش���یوە وە 
ل���ە رێی خۆی الی���ان داوە دەرئەب���ڕن.. وە لە 
الی���ەن ت���ەواوی ئەندامانی ئێرانیی���ەوە � كە بە 

زمان���ی ك���وردی دڵ بەس���تەگییان هەی���ە � پێ 
ناخۆش���بوونی خۆمان دەرئەبڕین و هیوامان 
وایە وەها كارەساتێ ئیتر نەبینرێ وە دووبارە 

نەكرێتەوە...((
قس���ەی رۆژنام���ەی ناوب���راو ت���ەواو بوو. 
پێویست ناكات بە دوورودرێژی وەاڵمی قسە 
نابەجێكان���ی رۆژنامەكەتان بدرێت���ەوە، تەنها 
دەرخستنی چەند راستییەك دەربارەی كۆمەڵە 
و كۆنگرەكانی � كە جێگای ئەوپەڕی شانازی 
و سەربەرزی گەلی كوردی خۆشەویستمانن 
لە هەموو بەش���ەكانی كوردس���تان، لەوانەش 
كوردس���تانی داگیركراوی ب���ە زۆر بە عەجەم 
بەس���تراو � باش���ترین دەمكوتكەرە بۆ ئێوە و 
هەموو نۆكەرانێكی بێگانەی داگیركەر، كە بێ 
ش���ەرمی بگاتە رادەیەك هێرش بەرێتە س���ەر 

))كۆمەڵەی خوێندكارانی كورد لە ئەوروپا((:
یەكەمی كە لە شاری ))ڤیربادن(( لە ئەڵمانیا 
لە 10 � 16ی ئابی 1956 بەس���ترا، س���ەرەڕای 
هەم���وو كۆس���پێك كۆنگرەی س���ااڵنەی خۆی 
بەس���تووە، لە هەموو كۆنگرەكان���دا لەوانەش 
كۆنگ���رەی پێنجەم���ی، دواندن ه���ەر بە زمانی 
ك���وردی ب���ووە، وە هەر ب���ە كوردیش ئەبێت، 
ب���ەاڵم وەك الی هەم���ووان ئاش���كرایە زمانی 
كوردی لە چەند ش���ێوەیەك پێكهاتووە، لەبەر 
ئ���ەوە كوردێك���ی موكریانی ی���ا كرمانجی كە 
قس���ە ئەكات، هەموو بە باش���ی لێی تێ ناگەن 
هەندێك جار بە ناچاری چەند زمانێكی بێگانە 
بەكارئەهێنرێ، تا هەموو بە باشی لە قسەكان 
تێبگەن بۆ وێنە ئەڵێم«: لە كۆنگرەی س���ێهەم 
ك���ە لە میون���خ � ئەڵمانیا لە 4 � 8ب ئابی 1958 
بەس���ترا لەگەڵ ئ���ەوەدا هاوبەش���انی كۆنگرە 
تەنی���ا 17 كەس بوون باش لە یەك گەیش���تن 
جار وا هەبوو حەوت جۆر زمان بەكارئەهێنرا 
)كوردی، فارسی، عەرەبی، توركی، ئینگلیزی، 
فەڕەنسی، ئەڵمانی( لەگەڵ ئەوەشدا هەموو بە 
دڵ و بە گیان ئەمانویست تەنها زمانی دواندن 
بێت، بەاڵم چار چییە؟! بۆ ئەمڕۆمان بمانەوێت 
یانا، جاروبار بە ناچاری چەند زمانێكی بێگانە 
بەكارئەهێنی���ن، چونكە وانەكەین بە باش���ی لە 
یەكتر ناگەین. بەاڵم ئەوەی ئاش���كرایە زمانی 
رەس���می كۆنگرە هەر ك���وردی بووە وە هەر 
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كوردی���ش ئەبێ���ت، ئەگەر هەندێ���ك جار بۆ لە 
یەك گەیش���تن زمانێك���ی بێگان���ە بەكاربهێنین 
ئەم���ە گوناه���ی ئێمە نییە، بەڵك���و گوناهی ئەو 
وەزعە نالەبارەیە كە ئەمڕۆ كوردی تیا ئەژی: 
ئ���ەو وەزعە ئیمپریالیزم و نۆكەرانی بەس���ەر 
ئێمەی���ان س���ەپاندووەن لەوان���ەش حكومەتی 

شای ئێران، كە ئێوە بە دڵ خزمەتی ئەكەن.
2 � كۆمەڵ���ە لە س���ەرەتایی پێكهاتنییەوە تا 
ئێس���تا نەبەزانە س���ەرەڕای هەموو كۆسپ و 
ناخۆشی و دەست كورتییەك بە گەلێك گورج 
و گۆڵ���ی هەس���تاوە، لە پێناوی ناس���ینی گەلی 
ك���ورددا بە گەالنی جیهان ب���ەوە كە گۆڤار و 
نامیلكە و چاپكراوی ب���ە زمانەكانی بێگانە بە 
ئەوروپ���ادا باڵو كردۆت���ەوە.. چەند ئاهەنگ و 
بەزم���ی كوردی ل���ە گەلێك ش���اری گەورەی 
ئەوروپ���ا رێكخس���تووە، دەنگ���ی گەلەكەمانی 
گەیان���دووە ب���ە گەالن���ی جیه���ان.. پڕۆتیس���تە 
ب���ە حكومەتەكان���ی  داوە  بیرخەرەوەم���ان  و 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت، كە ئەم���ڕۆ كوردیان 
تی���ا ئ���ەژی، هەروەه���ا ب���ە كۆمەڵ���ی نەت���ەوە 
یەكگرت���ووەكان دەرب���ارەی وەزع���ی ك���ورد، 
وە بۆ خس���تنەڕووی مەس���ەلەی نیشتمانیمان 
سەرەڕای كۆكردنەوەی سەدەها خوێندكاری 

كورد لە دەرەوەی كۆمەڵە.
ئێمە بەگوێرەی توانامان بە هەموو كارێك 
هەڵساوین وە هەڵئەس���ین كە چاكە و سودی 
بۆ نەتەوەكەمان هەبێت، هەر لەبەر ئەوەش���ە 
كۆمەڵ���ە جێگایەكی ب���ەرزی بۆ خۆی تەرخان 
ك���ردووە لە دڵی هەموو كوردێكی دڵس���ۆز و 

بەشەرەف.
3 � نازانی���ن ك���ێ ئێوەی ك���ردووە بە دەم 
ت���ا  ئێران���ی(  ئەندامان���ی  )ت���ەواوی  راس���تی 
بەناویانەوە ناڕەزایی دەربڕن؟! ئەمەوێت پێتان 
رابگەیەنم: ئەندامانی كۆمەڵە كە لە كوردستانی 
بەزۆر بەعەجەم بەستراوەوە هاتوون، هەموو 
دڵس���ۆزی كۆمەڵە و ئامانجەكان���ی كۆمەڵەن، 
وە ش���ان بە ش���انی براكانی تریان دڵسۆزانە 
كۆش���ش ئەك���ەن. س���ەرەڕای ئ���ەوە ئێم���ە بە 
ن���اوی ئەندامان���ی ئێرانی و عێراق و توركی و 
س���وریاوە نەهاتوینە كۆمەڵەوە، ئێمە كوردین 
كورد، نیش���تمانی ئێم���ە تەنها كوردس���تانە و 

بەس، هەر ئەم بڕوایەش���ە لە دەوری كۆمەڵە 
كۆیكردوین���ەوە، وە خەباتمان یەك ئەخات لە 
پێن���او هێنان���ە دی ئامانجە پیرۆزەكانیا، قس���ە 
ژەهراوییەكان���ی ئێوە ری���زی ئێمە تێك نادات. 
ئێم���ە ش���اناز و س���ەربەرزین ب���ە الیەنگیری 
گەلی كوردمان���ەوە. لەوانەش گەلی كوردمان 
لە كوردس���تانی بەزۆر بە عەجەم بەس���تراو، 
كە تا ئێس���تا بە س���ەدان نام���ەی الیەنگیری و 
پش���تیوانیمان لێیان���ەوە وەرگرت���ووە، لەوان���ە 
نامەی )حیزبی دیموكراتی كوردس���تان(ە تاكە 
رەهب���ەری گەلی خۆشەویس���تمان ل���ە ئێران، 
هەتا ب���ە نامەیەك���ی تایبەت���ی پیرۆزباییان بۆ 
كۆنگ���رەی پێنجەممان ناردب���وو، وە بە ناوی 
گەلی كوردس���تانی ئێرانەوە س���اڵوی گەرمی 

تێكۆشانیان بۆ ناردبووین.
4 � ئێ���وە ل���ە كاتێ���كا هێرش ئەبەنە س���ەر 
كۆمەڵەی خۆشەویستمان، الی هەموو كوردێكی 
دڵسۆز و بەشەرەف، سەرەڕای هەموو هەوڵ 
و كۆشش���ی دڵس���ۆزانەی ب���ۆ نەتەوەكەم���ان 
هیچ ش���ەرم ناك���ەن رۆژنامەكەتان كردووەتە 
زوڕنای حكومەتی تارانی كۆنەپەرستی سەر 
بە ئیمپریالیزم كە دڕندانە هێرش ئەباتە س���ەر 
گەلی كوردمان. ئەو حكومەتە كۆنەپەرستە بە 
یارمەتی دەوڵەتە ئیمپریالیس���تەكان )كۆماری 
مهاباد(ی���ان لەناوب���رد و )ق���ازی محەم���ەد(ی 
پێش���ەوا و هاوڕێكان���ی ك���ردن بە س���ێدارەدا، 
ئێس���تاش بە س���ەدان الوی ك���وردی نەبەزی 
لە بەندیخان���ەكان توندك���ردووە، كە چەندیان 
چاوەڕوانێتی حوكمی هەڵواس���ین ئەكەن، ئەو 
حكومەت���ە ك���ە ئێس���تاش رێ���گای دەرچوونی 
گۆڤ���ار و رۆژنام���ە و نووس���راوی ك���وردی 
ن���ادات، وە قوتابخانەیەكی ب���ە زمانی كوردی 
نەكردووەت���ەوە!! ئیتر ب���ە چ روویەكەوە ئێوە 
لە كاتێكا س���تایش ئەم حكومەتە دوش���منە بە 
نەت���ەوەی ك���ورد ئەكەن هێرش ئەبەنە س���ەر 
كۆمەڵ���ەی خوێندكاران���ی كورد ل���ە ئەوروپا؟! 

)دەك خەجاڵەت بن لە رۆژی مەحشەرا!!(.
هیچ جێگای سەرس���وڕمان نیە رۆژنامەی 
كوردس���تانی ت���اران هێ���رش بەرێت���ە س���ەر 
كۆمەڵ���ە، ب���ەاڵم ئ���ەوەی بەڕاس���تی س���ەرنج 
رائەكێش���ێ بۆ س���ێهەم جارە ئەم رۆژنامەیە 
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سەرچاوە: 
رۆژنامەوان���ی كوردی، گۆڤاری رۆژی نوێ )1960 � 1961(، بەرگی چوارەم، ل41 � 46، لە ئامادەكردی د. هیمداد 
حوسێن، هەولێر 2011، لە باڵوكراوەكانی وەزارەتی رۆشنبیر و الوان، بەڕێوەبەرایەتی گشتی و رۆژنامەنووسی 

و چاپ و باڵوكردنەوە، بەڕێوەبەرایەتی باڵوكردنەوەی هەولێر، چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبیری.
لە ژمارە 3ی ساڵی دووەمی حوزەیرانی 1961 باڵوكراوەتەوە.

لەگەڵ كوسموپولیتەكان یەك ئەگرێتەوە، ئەو 
كوس���موپولیتانە وەك رۆژنامەی كوردستانی 
ت���اران ب���ێ ش���ەرمانە هێ���رش ئەبەنە س���ەر 
كۆمەڵەی نەبەزم���ان و ئەڵێن گوایە كۆمەڵەی 
ئێم���ە پەیوەندی لەگەڵ ئ���ەم رۆژنامەیە هەیە! 
ب���ەاڵم ئەم راس���تییانەی خ���وارەوە بۆ هەموو 
كەس���ێكی خاوەن هۆش و بی���ری دەرئەخات: 
رۆژنام���ەی  لەگ���ەڵ  پەیوەندیم���ان  ئێم���ە 
كوردستانی تاران هەیە یا كوسموپولیتەكان؟ 

ئێمە لەگەڵیان هاوبیرین یا ئەوان؟!
1 � ب���ۆ یەك���ەم جار ه���ەردوال یەكیان گرتەوە 
ل���ە بەربەرەكانی نووس���ینی كوردی بە التینی 
هەردووال چەند الپەڕەیەكیان تەرخان كرد بۆ 

ئەم مەبەستە.
ل���ە باڵوكردن���ەوەی  2 � ب���ۆ ج���اری دووەم 
نووسینی كوردی بە چەند شێوەیەكی جیاواز 
كوردس���تانی ت���اران بە پێنج ش���ێوەی جیاواز 
ئەنووس���ێت كوس���موپولیتەكان ل���ە كۆنگرەی 
مامۆس���تایانی )ش���ەقاڵوە( داوای���ان ئەك���رد: 
لە كوردس���تانی عێراق پێویس���تە دوو ش���ێوە 
بەكاربهێنرێ���ت، تاقمێك���ی تری���ش خۆیان مت 

كردبوو تا ئەمە بڕیاری لەسەر بدرێت، ئەمجا 
ئ���ەوان داوای ش���ێوەی فەیل���ی و هەورامیش 

بكەن!!
3 � ئەمجارەش بۆ سێهەم جار یەك ئەگرنەوە 
خوێندكاران���ی  كۆمەڵ���ەی  بەربەرەكان���ی  ل���ە 

كورد.!
ب���ا رووی كوس���موپولیتەكان وەك رووی 
رۆژنامەی كوردس���تانی ت���اران رەش بێت وە 
م���ۆری ناپاكی و دوش���منایەتی گەلی كورد و 

نۆكەرایەتی بێگانە بدرێت لە ناوچەوانیان.
با بەرزبێتەوە ئ���ااڵی خەباتی یەكگرتووی 

نەتەوەی كورد.
بژی هەم���وو رێكخراوێك���ی دیموكراتی و 

نیشتمانی كوردستان.
ب���ژی كۆمەڵ���ەی خوێندكاران���ی ك���ورد لە 

ئەوروپا.
بەرلین: 1961/1/15 )كەمال فوئاد( سكرتێری 
گشتی كۆمەڵە لەباتی )كۆمیتەی بەڕێوەبەری 
گش���تی( كۆمەڵ���ەی خوێندكاران���ی ك���ورد ل���ە 

ئەوروپا.
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ل���ە دوای ش���ۆڕش، یان كودەت���ای )14ی 
رژێم���ی  ك���ە  عێ���راق،  1958(ی  تەم���ووزی 
ئ���ەو س���ەردەمەی عێ���راق، لەالی���ەن ژەنەراڵ 
عەبدولكەری���م قاس���م و چەن���د ئەفس���ەرێكی 
رژێم���ی  و  رووخێن���را  عێراق���ەوە،  س���وپای 
كۆماریی هاتە جێ���ی و ئازادیی بەزیندانییانی 
سیاس���ی و رۆژنامە و گۆڤ���ار و چاپەمەنی و 
كاری ئاش���كرای حیزبایەتی و س���ەندیكاكانی 
كرێ���كاران و پیش���ەكارانی ت���ری نەتەوەكانی 
هەوایەك���ی  عێ���راق  گەالن���ی  دراو  عێ���راق 
)3(ی  لەم���اددەی  و  هەڵم���ژی  ئازاددی���ان 
دەستووری كاتیی عێراقیشدا، ددان بەوەدانرا، 
كە گەلی كوردی عێراق، لەگەڵ گەلی عەرەبی 
عێراقی���دا، هاوب���ەش و برایەو بەمەش س���ەر 
لەن���وێ باس و خواس���ی ئ���ازادی و مافەكانی 
گەلی كورد لە عێراق و دەرەوەی عێراقیش���دا 
هاتنەكایە و بەشێكیش لەم باس و خواسانەی 
م���اف و ئازادی ك���ورد و تروس���كانەی هیوا، 

ل���ە خۆرهەاڵتی كوردستانیش���دا دەنگدانەوەو 
هۆیان���ەوەو  ب���ەم  و  نوان���د  خ���ۆی  زەب���ری 
ل���ە بەرامب���ەر ئەمان���ەدا، رژێم���ی پاش���ایەتی 
ئێرانی���ش، بۆ ڕاگرتن���ی لەنگ���ەری داروباری 
ناوخۆی ئێران و راگرتنی ئاسایش و ئارامیی 
كوردس���تانی ئێران و ب���ۆ ئەوەش ئەو رژێمە، 
ل���ە وەاڵمی ئ���ەو گۆڕانكاری���ی و ئازادییانەی 
ل���ە عێراق���دا بۆ كوردانی باش���وور، س���ەریان 
هەڵداوە و هاوكات بۆ ئەوەی هەر بە رواڵەت 
ب���ە كوردان���ی واڵتەك���ەی خ���ۆی و میدیاكانی 
جیهانی���ش بڵ���ێ ك���ە كوردان���ی خۆرهەاڵتیش 
مافی روناكبیریی و ئازادیی دەربڕینیان هەیە، 
هەش���ت � نۆ مانگێك دوای ئ���ەم رووداوانەی 
زان���ی  چاك���ی  ب���ە   ،)1959( س���اڵی  عێ���راق، 
رۆژنامەی���ەك بە زمانی كوردی و بۆ چەندین 
بابەتی هەمەالیەن���ەی كوردەواریی دەربكات. 
ب���ۆ ئەمەش بە هاوكاریی چەند نووس���ەرێكی 
كوردانی خۆرهەاڵت، رۆژنامەیەكیان بە ناوی 

هێمن موكریانی
 و

 رۆژنامەی كوردستان )1963-1959(

محەمەد حەمە باقی



ژمارە 26 بەهاری 2012 100

هێمن موكریانی و رۆژنامەى...

)كوردستان(ەوە دەركرد.
ژم���ارەی یەكەمی ئەم رۆژنامەیە )كوردس���تان(، لە رۆژی 
چوارش���ەممە: 15ی مانگی گواڵنی 2571ی كوردی، بەرامبەر 
بە مێژووەكانی: ئۆردیبە هەشتی 1338ی هەتاویی، شەووالی 
1378ی كۆچ���ی، 6ی نیس���ان )م���ەی( 1959ی زایینی، چاپ و 

كە دەستەی نووسەرانی بنەڕەتیی رۆژنامەكە باڵوب���ووەوە، 
بریتی بوون لە:

1 � عەبدولحەمی���د بەدی���ع زەمان���ی، خاوەنی 
ئیمتیاز و بەڕێوەبەری لێپرسراو

2 � دكت���ۆر محەم���ەد س���دیق موفت���ی زادە � 
سەرنووسەر

3 � عەبدولڕەحمان موفتی زادە � نووسەر
4 � ئەحمەد موفتی زادە � نووسەر
5 � عابید سیراجوددینی � نووسەر
6 � شوكروڵاڵی بابان � نووسەر

 � میالن���ی  ش���ێخكانلووی  خوس���رەو   �  7
نووسەر

ئ���ەم رۆژنامەی���ە ب���ۆ م���اوەی چ���وار 
س���اڵ چ���اپ و باڵوبۆتەوە، ك���ە مەكۆی 
باڵوكردنەوەك���ەی ش���اری ت���اران بووە 
و ئەم���ەش ناوونیش���انی یانەكەی بووە: 
مەیدانی بەهارس���تان � ش���ەقامی سەفی 
عەلی شا، پالكی ژمارە )218(، ژمارەی 

تەلیفۆن: 32003. 
لە ماوەی ئەو چوار ساڵەشدا )209 
دوو س���ەد و ن���ۆ( ژم���ارەی ل���ێ دەرچ���ووە و هەروەك 
یەكەمین ژمارەی لە مانگی نیسانی )1959ز(دا دەرچووە، بەاڵم 
دوای چوارس���اڵ دەرچوونی و دوای رووداوە خێراكانی پاش 
)1958( و س���ەرەتای دەركەوتنی پەشیمان بوونەوەی رژێمی 
عەبدولكەری���م قاس���م، لە بەڵێنەكانی بەرامب���ەر مافە رەواكانی 
كورد و هێرش���ی راگەیاندنەكانی شێفینیزمانی عەرەبیی دژی 
كێش���ەی كورد و قەدەغەكردنی كاری سیاس���ی و داخس���تنی 
رۆژنام���ە و گۆڤاری كوردی لە الیەك و لە الیەكی تریش���ەوە 
هێرشی راستەوخۆی سوپای عێراق لە ئەیلوولی )1961(دا بۆ 
سەر كوردستان و كاولكردنی گوند و ئاواییەكانی كوردستان، 
هەم���وو ئەمان���ەش تەقەلال بوون بۆ كپكردن���ی هەموو مافێكی 
كورد، بۆیە رژێمی )ش���ا(ش هاوتەریب لەگەڵ رژێمی عێراقدا 
بۆ كپكردنی دەنگی كورد، لە دەركردنی رۆژنامەی كوردستان 
پەش���یمان ب���ووەوە و ل���ە مانگ���ی نیس���انی )1963(دا، بڕیاری 

داخستنی رۆژنامەكەیان دەركرد.

یەكەم ژمارەی رۆژنامەی 
»كوردستان« 

لە رۆژی چوار شەممە 
1959/4/6 لە تاران 

دەرچووە
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ئ���ەم رۆژنامەی���ە، لە م���اوەی چوارس���اڵ دەرچوونیدا بەو 
هۆی���ەوە كە ل���ە الیەكەوە دەس���تەیەكی رووناكبیری گەورە و 
قەڵەم بە بڕشتی كورد، هەڵیان سووڕاندووە، باس و خواس و 
بابەت���ی هەمەجۆرەی زۆر دەوڵەمەند و بایەخداری بوارەكانی 
لێكۆڵینەوەیی ئەدەبیی، كۆمەاڵیەتی���ی، ئابووریی، زمانەوانیی، 

الیەك���ی شوێنەوارناسیی، كەلەپووری تێدا باڵوبۆتەوە،  ل���ە 
تریش���ەوە و بەو هۆیەوە ك���ە ئەم رۆژنامەیە 
ل���ەو قۆناغ���ەدا و دوای جوانەم���ەرگ كردنی 
كۆم���اری كوردس���تان )1946( ل���ە مەهاب���اد 
و دوای كپك���ردن و قەدەغەكردن���ی گۆڤ���ار 
و رۆژنام���ە و نووس���ین ب���ە زمانی كوردی، 
تاكان���ە رۆژنامە و تاكان���ە دەرەتانێك بووە 
تا نووس���ەران و رووناكبیرانی خۆرهەاڵتی 
كوردس���تان، ب���ە هەلی بزانن و بە ئاش���كرا 
بەرهەم و بابەتی خۆیانی تێدا باڵوبكەنەوە، 
بۆیە لە ماوەیەك���ی زۆر كورتدا، زۆرترین 
نووس���ەر، لە هەموو ناوچ���ە جیاجیاكانی 
پس���انەوە  ب���ێ  ئێران���ەوە،  كوردس���تانی 
بەرهەمی هەمەجۆرەی بۆ بنێرن و بەمەش 
هەموو شێوە دیالێكت و بن دیالێكتەكانی 
زمانی ك���وردی تێداباڵوبۆت���ەوە، كە لەم 
ب���وارەدا دەب���ێ بڵێی���ن ئ���ەم رۆژنامەیە 
یەكەمین رۆژنام���ە و یەكەمین تەقەلالیە 
بۆ باڵوكردنەوەی هەموو شێوەزار و بن 
زارەكانی زمانی كوردی، كە لەم پێناوەدا 
ب���ۆ هەریەكە لەم زاراوە و بن زاراوانە، 

الپ���ەڕەی س���ەربەخۆ و تەوەر و س���توونی تایبەتییان بۆ 
تەرخانكردووە و ئەمەشیان لەو روانگە و مەبەستەوە كردووە، 
تا بەهەر شێوە و دنەدانێك بێت، نووسەرانی بەشە جیاجیاكانی 
كوردان���ی خۆرهەاڵت بجووڵێنن و خۆیان بكەونە نووس���ین و 
زیندووكردن���ەوەی زمان و كەلەپ���ووری ناوچەكانی خۆیان و 
لەم رێگایەش���ەوە گەلێ نووسەری ش���ێوەزار و بن زارەكانی 
ت���ری كوردان���ی خۆره���ەاڵت ب���اس و باب���ەت و لێكۆڵینەوەی 
بایەخداری���ان ل���ە رۆژنامەك���ەدا باڵوكردۆت���ەوە، كە ش���ایانی 
ئاوڕلێدانەوەن.. جگە لەوەی هەر بەم كارەی رێگەخۆش���كردن 
بۆ نووس���ین بە زاراوە و ب���ن زاراوەكانی زمانی كوردی، ئەم 
دەس���تە نووس���ەرانەی رۆژنامەی كوردس���تان، جگ���ە لەوەی 
گەلێ نووس���ەری نەناس���راویان بەرچاو خس���تووە، لە هەمان 
كاتیش���دا دەڤەر و قەڵەمڕەوی نووس���ینیان بە زمانی كوردی، 
لەو ش���ێوەزارە س���نووردار و ناس���راوە، هەراوتر و فراوانتر 
كرد، كە پێش���تر و ل���ە ئەزموونی رۆژنامەی )كوردس���تان(ی 

دوایین ژمارەی رۆژنامەی 
»كوردستان« ژمارە 209 
نیسانی 1963 لە تاران 

دەرچووە
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زمانح���اڵ و ئۆرگان���ی كۆماری كوردس���تان، 
ل���ە مەهاباددا قەتیس ب���ووە و زۆرتر هەر بە 
دیالیكتی )س���ۆران(، ی���ان )موكریان( چاپ و 

باڵودەبۆوە.
ه���ەر ئ���ەم كاری هاندانەی نووس���ەرانی 
ناوچە جیاجیاكانی خۆرهەاڵتی كوردستان، 
نووس���ەرانی  زۆرب���ەی  ك���رد  كارێك���ی 
بەتایبەتی���ش  كوردس���تان،  خۆرهەاڵت���ی 
نووس���ەرانی هەرێمەكانی سنە، ئەردەاڵن، 
كرماشان، هەورامان، لۆڕستان، بەشداریی 
و هاوكاریی نووس���ینی رۆژنامەكە بكەن، 
كە بۆیەكەمین جار نووس���ەرانی ش���اری 
)س���نە(، نەك هەر بە )ش���یعر(، ك���ە لەناو 
نەت���ەوەی كوردا، پێش���ەنگی ب���ێ یەك و 
دووی هەموو ژانرەكانی تری ئەدەبی یە، 
بەڵكو بە )كورتە چیرۆك( بەرهەمیان تێدا 
باڵوكردۆت���ەوە و ناوە درەوش���اوەكانی 
ئ���ەم ب���وارەش، تا ئێس���تا زۆر كەم الی 
چیرۆكنووس���انی كوردستان ناسراون. 
ه���اوكات نووس���ەرانی ت���ری ناس���راو، 
وەك مامۆس���تا س���ەیید تاهیری هاش���می، 
بەش���داریی   ..)1986-1921( هێم���ن  ه���ەژار)1991-1921(، 
رۆژنامەی���ەدا  ئ���ەم  لەگ���ەڵ  بەردەوامی���ان  و  راس���تەوخۆ 

نەپساندووە.
  سەر لەبەری ژمارەكانی هەر چوار ساڵی ئەم رۆژنامەیە 
)كوردس���تان(، ك���ە لەدەمێكەوە لەالیەن ش���اعیری ناس���راوی 
شاری سەقز مامۆستا نافیع مەزهەر – شپرزە )1998-1914(
ەوە بەش���ێوەیەكی زۆر دڵس���ۆزانە، پارێ���زراو و راگیرابوون 
و ژمارەكان���ی ه���ەر س���اڵێكیش ب���ە جی���ا، جزوبەن���د )تەجلید( 
كرابوون و بەڕێزیش���یان بەو بۆنەیەوە كە لەماوەی مانەوەی 
درێ���ژ خایانی نووس���ەری ئ���ەم چەن���د الپەرەیەدا، لەش���اری 
)س���ەقز(، ئاش���نایەتی و پێوەندیمان پەیداكردبوو، پێ سپێریی 
بنەماڵەكەیان���ی كردب���وو، كە دوای مەرگی خ���ۆی، ژمارەكانی 
رۆژنامەی )كوردس���تان( بەمن بس���پێرن و بنەماڵەكەشیان بە 
سوپاسەوە هەر وایان كردو ئێستا نزیكەی )13( ساڵێك دەبێ، 
ئ���ەو ئەمانەتە ب���ەالی منەوەیە و منیش لە دوای گەڕانەوەم بۆ 
هەولێ���ر، كات���ێ برایانی )بنكەی ژین(ی خۆشەویس���ت، زانیان 
ژمارەكانی رۆژنامەی )كوردس���تان(الی منە، داوایان لێم كرد 
رێگە بەوان بدەم سەرلەنوێ چاپی بكەوە، كە ماوەیەكە بنكەی 
ناوبراو ئامادەی چاپیان كردووە و لەماوەیەكی كورتدا، لەگەڵ 
ئەكادیمی���ای كوردس���تان، وەك پرۆژەیەك���ی هاوب���ەش، چاپ 

هێمن موكریانی
1986-1921

س�����ەرج�����ەم ژم����ارەك����ان����ی 
)كوردستان(، كە لەدەمێكەوە 
ناسراوی  شاعیری  لەالیەن 
نافیع  مامۆستا  سەقز  شاری 
-1914( شپرزە   – م��ەزه��ەر 
شێوەیەكی  ب��ە  1998(ەوە 
و  پارێزراو  دڵسۆزانە،  زۆر 

راگیرابوون



103ژمارە 26 بەهاری 2012

هێمن موكریانی و رۆژنامەى...

وباڵوی بكەنەوە.
لەم���اوەی ئەم چەندین س���اڵەدا، كە 
ژمارەكان���ی رۆژنامەی )كوردس���تان( 
بەالم���ەوە ب���وون و ناوبەن���او لە زۆر 
دەرفەت���دا بابەت���ە جۆربەجۆرەكانی���م 
الی  و  كردوونەت���ەوە  بەس���ەر 
هەندێكیش���یان لەنگ���ەری راگوزاریی 
و الی نووس���ینە ب���ە پێزەكانی وەك 
نموون���ەی دكت���ۆر محەمەد س���دیق 
زادە)1915-1084(ش  موفت���ی 
بەتایبەت���ی لەنگ���ەر و هەڵوێس���تەی 
درێ���ژم گرت���ووە، ك���ە دیارترینینان 
لێكۆڵین���ەوە بەنامێك���ەی ناوب���راوە، 
لەسەر شاعیری گەورە: مەولەوی 

تاوەگۆزی)1(، جگە لەم لێكۆڵینەوەیەی، لێكۆڵینەوەی 
قووڵیش���ی لەس���ەر )باباتاهیری هەمەدانی( و )زمانی كوردی( 

كردووە.)2( 
ب���ەاڵم وەك پێش���تر وتمان رژێمی ئێران، ه���ەر بە ڕواڵەت 
بانگەشەی باس و خواسی ماف و ئازادیی رووناكبیری كوردیی، 
لە رۆژنامەی )كوردس���تان( دا، ب���ۆ میدیاكانی دەرەوەی واڵت 
و بەتایبەتی���ش بۆ راگەیاندنەكانی واڵتانی ئەوروپا مەبەس���ت 
بوو، كە لەماو كات���ەدا چاالكی )كۆمەڵەی خوێندكارانی كورد( 
لە ئەوروپادا، لەو پەڕی گەشەس���ەندن و ناس���اندنی كێش���ەی 
كورد بوو بە واڵتانی ئەوروپادا، نەك ئاڵوگۆڕێكی راس���تەقینە 
و بنەڕەتیی لەناوخۆی كوردس���تانی ئێ���ران و خاوكردنەوەی 
ئابڵوق���ە لەس���ەر زمان و ئ���ەدەب و رووناكبیری���ی كوردیی .. 
تەنان���ەت ئ���ەم رۆژنامەی���ەی )كوردس���تان(یش، ك���ە گوای���ە 
بەڵگەونیش���انەی م���اف و ئازادی���ی دەڕبڕین���ی رووناكبیرانی 
كوردانە، كەچی وەك كوردانی خۆرهەاڵت دەیگێڕنەوە، ئەگەر 
خودی رۆژنامەی )كوردس���تان(یش، لەناوخۆی كوردس���تانی 
ئێراندا، بەدەست كەسێكەوە ببینرایە، كەسەكەیان دەگرت و لە 
زیندانیان دەنا!. بەواتەیەكی تر: خوێنەرانی چاپەمەنی كوردییان 
لە ژێر سانس���ۆر و گوشاری دەس���گای )ساواك(دا دادەنان و 
چاودێری���ی جموجووڵی���ان دەك���ردن. كە هەر لەس���ەروبەندی 
دەرچوونی رۆژنامەی )كوردس���تان(دا، ش���اعیرێكی ناوداری 
وەك )هێم���ن(، ل���ە بیرەوەریی خۆی���دا دەیگێڕێت���ەوە)3(، دوای 
جوانەمەرگ كردنی )كۆماری كوردستان(، لەوپەڕی تەنگ پێ 
هەڵچنین و ژێر گوش���ارو ترس���اندن و لێپێچینەوەی دەسگای 
)س���اواك(ی ئەو س���ەردەمەدا بووەو تا مێ���ژووی دەرچوونی 
ئەم رۆژنامەیەی _كوردستان – 1959(، دووجار ناچاركراوە 
م���اڵ و منداڵ و زێد و نیش���تمانی خۆی بەج���ێ بهێڵێ و روو 

هێمن موكریانی
1986-1921

چاپەمەن���ی  خوێنەران���ی 
كوردییان لە ژێر سانس���ۆر و 
)ساواك(  دەس���گای  گوشاری 
چاودێری���ی  و  دادەن���ان 

جموجووڵیان دەكردن!
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ل���ە ئاوارەیی ب���كات، كە جاری 
یەكەمیان لە س���ەرەتای س���اڵی 
دووەمی���ش  ج���اری  و   1947
س���اڵی )1959(بووە..)4( كەچی 
لەالیەك���ی ت���رەوە و ه���اوكات 
هەر لەس���ەرەتای دەرچوونی 
) ن س���تا د ر كو ( ی مە نا ژ ۆ ر
ەوە، پەیت���ا پەیت���ا رۆژنامەی 
)كوردستان( یان بۆ )هێمن(، 
ن���اردووەو  )مەهاب���اد(  ب���ۆ 
و  هاوكاری���ی  داوای 
بەرهەمیان لێ خواس���تووە!. 
دووس���اڵ  پاش  )هێمن(یش 
ل���ە مێ���ژووی دەرچوون���ی 
)كوردس���تان(  رۆژنام���ەی 
ەوە، س���ەروپێوەندی لەگەڵ گرتوون و بەرهەمی بۆ ناردوون 
و لە دووتوێی )هەندێ( لەو ش���یعر و نووسینانەشدا، سووك 
باج و گومرگێكی وەك لە كۆڵ خۆكردنەوە و هێوركردنەوەی 
ئەو گوش���ارەی لەس���ەرێتی، لەو بەرهەمانەی ئاخنیون، كەمن 
لێرەدا هیچ داكۆكی و پاكانەیەكم بۆ ئەو جۆرە باج و گومرگ 
و هەڵوێس���ت و بەرهەمانەی)هێم���ن( نیی���ەو )هێمن(یش خۆی 
دوات���ر و دوای كۆكردن���ەوەو رێكخس���تن و چاپ���ی یەكەم���ی 
دیوانی شیعرەكانی خۆی بەناوی )تاریك و روون(، كە شەهید 
قاس���ملوو پێش���ەكی بۆ نووس���ی و )هێمن(یش بە پەخشانێكی 
یەكج���ار بەرز و ش���یرین و ناوازە، چمكێك���ی مێژووی خۆی 
و )دەڤەرەكەی، كردە س���ەرەتای )تاری���ك و روون(، خۆی لە 
هەندێ لەو ش���یعر و نووسینیانە نەبان كرد، یان خۆی بوارد، 
كەلە رۆژنامەی )كوردس���تان(دا باڵوبوونەتەوە و لە )تاریك و 

روون(دا چاپی نەكردنەوە.
ب���ەدەم بەس���ەركردنەوەی رۆژنامەی )كوردس���تان(ە وە، 
ل���ە )14(چواردە ژمارەی رۆژنامەكەدا، بەرهەمی نووس���ین و 
ش���یعری )هێمن(م بەرچاوكەوتن. ئەو)14( ژمارەیەش بە پێی 

زنجیرەی باڵوكردنەوەیان ئەمانەن:
1. ژمارە)93(، ل2،9، شیعری: )بەهاری بێ خەزان(.

2. ژمارە )95(، ل4، 9، شیعری )رۆڵەی ماد(.
3. ژمارە )96(، ل9،ش���یعری: )زیپكی ش���اهانە(، )دڵی شاعیر(، 

)خونچەی سیس(.
4. ژمارە)97(، ل3، شیعری: )بەهاری الدێ(و ل19)نامە(.

5. ژمارە )98(، ل3، 6، شیعری: )كۆچی یار(.
6. ژمارە )100(، ل3، شیعری: )بلوێری شوان(

7. ژمارە )130(، ل2، وتار و نووسین.

1976/3/6، سلێمانی، 
یانەی مامۆستایان

لە راستەوە محەمەدی 
حەمەی باقی، مام هێمن، 

شێركۆ بێكەس.

دەرچوون���ی  مێ���ژووی  ل���ە 
رۆژنامەی )كوردستان( ەوە، 
سەروپێوەندی لەگەڵ گرتوون 
و بەرهەمی بۆ ناردوون و لە 
دووتوێی )هەندێ( لەو شیعر 
و نووسینانەشدا، سووك باج 
و گومرگێك���ی وەك ل���ە كۆڵ 
خۆكردنەوە و هێوركردنەوەی 
ئەو گوش���ارەی لەس���ەرێتی، 

لەو بەرهەمانەی ئاخنیۆن
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8. ژم���ارە )131(، ل7، 11، نامە، 
ژم���ارەی  )پاش���ماوەی  وت���ار 

پێشوو(.
ل11،   ،)132( ژم���ارە   .9
)پاش���ماوەی وت���اری ژمارەی 

پێشوو(.
ل12،   ،)134( ژم���ارە   .10

)شیعر(.
11. ژم���ارە )172(، ل3، 10، 

)نامە و شیعر(
ل2،   ،)173( ژم���ارە   .12
پاش���ماوەی وتاری ژمارەی 
لەگ���ەڵ ش���یعری:  پێش���وو، 

)سایەی غەم(.
ل2،   ،)174( ژم���ارە   .13

پاشماوەی شیعری: )سایەی غەم(.
14. ژمارە )184(، ل4، 9، 10، )چیرۆكی وەرگێڕاو(.

لەو )14( ژمارەیەی رۆژنامەی )كوردستان(دا، كە نووسین 
و ش���یعری )هێمن(ی���ان تێدا باڵوبۆتەوە، ئاماژەبە ناونیش���انی 
ئەوانەی���ان دەكەین، كە ل���ە )تاری���ك روون()5( دا باڵوبۆتەوەو 
)هەندێ( لەوانەشیان كەلە)تاریك و روون(دا باڵوبوونەتەوەو 

دەقەكانیان بۆ ئێرە دەگوزینەوە:
1. شیعری )بەهاری بێ خەزان(، ئەم شیعرە لە دیوانی )تاریك 
و روون(دا نییە و ئیتر لە مێژووی ئەم ژمارەیە بەدواوە، سەرو 
پێوەن���دی )هێمن( لەگەڵ ئەم رۆژنامەیەدا دەس���ت پێدەكات و 
رۆژنامەك���ەش لە بەرامبەر ئەم پێوەندیی���ەی )هێمن( لەگەڵیدا، 

ئەم پێشەكییەی لەالپەڕە)2( دا نووسیوە:

برای زاناو هۆنەر و 
بەڕێز كاك سەیید محەمەد ئەمین شیخ االسالمی 

لەس���ەرەتای دەرچوونی رۆژنامەوە – كە نامە جوانەكەت 
لەگەڵ ئەو هەموو شوێنە)6( بە نرخانەدا بۆ ناردووین – ئێمە 
بەدڵ و گیان هەمیش���ە چاوەڕوانی گەیش���تنی نامە جوانەكانی 
تۆ بووی���ن وە رۆژنامەمان بەهەر ناونیش���انێ بۆت ناردووە، 
گەڕاوەت���ەوە، زۆر س���ەرمان س���ووڕ ماب���وو، كە چ���ۆن ئەبێ 
ئەس���تێرەێیكی رووناك���ی وەك���و ت���ۆ، لە ژێر ه���ەوری چڵكنی 
گومناوی دا داپۆش���رێ، وە كەسێ نەیناس���ێ، تا لەم دواییەدا 
ب���ە ناونیش���انی: )مهاباد، أقای س���لێمان خان أمی���ری، كارمند 

بازنشتەی فرهنگ( رۆژنامەمان بۆ ناردی.
ئێس���تا ك���ە لە پ���اش نزیكەی دووس���اڵ دیس���ان ئێمەت بە 
ناردنی نامە جوانەكەت و گەلێ هەڵبەست و هۆنراوەی بەنرخ 

1976/3/6، سلێمانی، 
یانەی مامۆستایان

لە راستەوە: سەباحی 
غالب، مام هێمن، شەهید 

فەرهاد، م.كامەران 
موكری، محەمەدی 

حەمەی باقی، شەهاب 
عوسمان، شێركۆ 

بێكەس، نەناسراوە.

شیعری )بەهاری بێ خەزان( 
لە دیوانی )تاریك و روون(
دا نییە و ئیت���ر لە مێژووی 
ئەم ژمارەیە بەدواوە، سەرو 
پێوەندی )هێمن( لەگەڵ ئەم 
رۆژنامەیەدا دەست پێدەكات
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س���ەربەرزكردووە، وادەی ناردن���ی وت���ار و 
هەڵبەستی ترت پێمان داوە، زۆر كەیف خۆش 
بووی���ن، وە هیوامان وایە ئەم هاوكاری ئێوە، 

درێژەی ببێ.
)كوردس���تان(  رۆژنام���ەی  نووس���ەرانی 
بە ه���اوكاری وەها مرۆێكی زانا و نیش���تمان 
ویس���ت و خوێ���ن خاوێن ش���انازی ئەكەن وە 
س���ەربەرزیی و پیرۆزییتان لە یەزدانی مەزن 

داوا ئەكەن.
هەم���وو  راس���تی  ب���ە  گی���ات!  مامۆس���تا 
هەڵبەس���تەكانت ب���ۆ ئەوە چاكن ك���ە بە ئاوی 
زێڕ لەسەر تەختەی زیوەوە بنووسرێ، وە بۆ 
ش���انازیی و سەربەرزیی هەموو كوردێ هەتا 
هەتایە بمێنێتەوە. بە راستی ئێوە ئەستێرەیەكی 
رووناك���ن ك���ە لە ئاس���مانی وێ���ژەی كوردیدا 
ئەدرەوشێتەوە وە دونیایێ بە پرشنگی جوانی 
شوێنە بەنرخەكانی خۆتان رووناك ئەكەنەوە. 
خ���ودا بتانپارێزێ بۆ هیوادریی ئێمە و هەموو 

برا كوردە نیشتمان ویستەكان.
ئەكەین���ەوە  دەس  ژم���ارەوە  ل���ەم  ئ���ەوا 
هۆن���راوە  گەوه���ەرە  باڵوكردن���ەوەی  ب���ە 
بەنرخەكانت���ان كە ب���ە دیاری ب���ۆ رۆژنامەی 
)كوردس���تان(ت ن���اردووە، وە بە كڕیارانی پڕ 

بایی وێژەی كوردی یان ئەنوێنین)7(.
 ،95( ژم���ارە  ش���یعر،  م���اد:  رۆڵ���ەی   �  2
1961/3/1(، ل4، 9. ئ���ەم ش���یعرە لە تاریك و 

روون دا نییە:

 ك�������������������وردە! ت��������ۆ رۆڵ����������������ەی دل������ێ������ران������ی
ئ�����ێ�����ران�����ی پ�������اك�������ی  خ�������اك�������ی   زادەی 
خ����وێ����ن����پ����اك����ی و  ن���������������ەژاد   ئ�������اری�������ای�������ی 
باكی ب�����ێ  و  ج�������ەرگ  ب�����ە  و   چ�����اون�����ەت�����رس 
 ف����������ەرخ����������ەی)8( ش�����ێ�����ری رۆڵ������������ەی م������ادی
ئ������������ازادی و  س�����ەرب�����ڵ�����ن�����د  و   ن��������ەب��������ەز 
تەنگانە و  ب�����ەت�����رس  و  س����ەخ����ت   رۆژی 
 ق��������ەت ن������ەت������رس������اوی ت������ۆ ل������ە ب���ێ���گ���ان���ە
داوە ش������وج������اع������ەت������ت   ئ����ی����م����ت����ی����ح����ان����ی 
 ن������ەت������ەوی������ی)9( ق������ەت ب�����ە ت�����ۆ ن�����ەوێ�����راوە
 ل����ەس����ەر ئ�����ەو خ����اك����ە، خ���وێ���ن���ی پ���اك���ت رشت
ل�����ە دوژم���������ن پشت ب����ك����ەی   ن�����ەب�����وو ج��������ارێ 
 ل�������ە پ����������ەالم����������اری دوژم��������ن��������ی ن������اڕاس������ت

پاراس�ت خ����ۆت  خ��وێ��ن��ی  ب���ە  س����ن����وورەت   ئ����ەو 
 ت�������ۆ ل�������ە رێ���������ی ئ����ی����ف����ت����ی����خ����اری ئ����ێ����ران����ا
 ل������ە ه������ەم������وو ع����ەس����رێ����ك����ا س����������ەرت دان������ا
نەدەچێشت ئ����ەگ����ەر  ت�����ۆی  ش��م��ش��ێ��ری   زەرب�������ی 
نەدەهێشت ب��ەج��ێ  ت���ۆی  خ��اك��ی   ))گ���زن���ەف���ۆن(( 
شمشێر ئ�����ەرم�����ەن�����ا  ل������ە  وەش�������ان�������دت   ت������ۆ 
سەغیر ئ����اس����ی����ای  و  ی������ۆن������ان  ل������ە   ه�������ەم 
 ت����ۆ ب���ەئ���م���ری ش��ەه��ن��ش��ەه��������ی م���ەش�����������ه���وور)10(
)ئاش��وور( و  )ك�����������ەل��دە(  م��ەی��������دان��ی   چ��وویتە 
 ت�����ۆ چ�����ەق�����ان�����دت ل�����ە )ب�������اب�������ل(ی وێ�������ران
ئ���ێ���ران ق������ودرەت������ی  و  ف����ەخ����ر   پ����ەرچ����ەم����ی 
 ئ���ەوب���ەری )دەج���ل���ە( و ك��ەن��������������������اری )ف�����ورات(
 ك���������وردە! ك�����وڕژن�����ی ئ���ەس���پ���ی ت������ۆی ل����ێ ه���ات
 ت�������ۆ ل�������ەگ�������ەڵ پ������ادش������اه������ی س����اس����ان���������ی
هاسانی ب���ە  )ی����ەم����ەن(  و  )م���ص���ر(   چ���ووی���ت���ە 
 دۆخ��������ی ش���م���ش���ێ���رێ ت�����ۆ ل�����ە م���ی���س���ر و ش���ام
ئیس�الم ش����ەع����ائ����ی����ری  ك�����������ردووە   ح����ی����ف����زی 
 ت������ۆ ن����ەگ����ەی����ب����ات����ە ع�����ەرس�����ەی�����ێ م�����ەی�����دان
 دەن���گ���ی ن����اق����ووس دەه������ات ل���ە ب���ات���ی ئ����ەزان
ال�����دی�����ن(       )ص���������الح  ئ�����ازای�����ەت�����ی  و   زی�����پ�����ك 
یەقین ب�����ە  گ������رت������ەوە  ئ���ی���س���الم���ی   دی�����ن�����ی 
شكس�ت ن����ەن����گ����ی  ن�����ەك�����رد  ق����ب����ووڵ����ت   ت�����ۆ 
 ت������ۆ ب���������ەری ه����ێ����رش����ی س����ەل����ی����ب����ت ب���ەس�������ت
 ه����ەم����وو س�����ەرب�����ازی )ن����������ادری(ی ك������ورد ب����وون
ب���ردب�������وون و  ب�����ەدەس�����ت  دوژم�����ن�����ی  وا   ب���ۆی���ە 
 ك������ورد ب������وو، ئ���ەف���غ���ان و ئ���ۆزب���ەك���ی ت���اران���د
ئەستان�د )ب���م���ب���ی()12(  ل���ە  س����ات����ی)11(  و   س����وور 
 ئ����ێ����س����ت����ەك����ەش ب������ۆ وەت�����������ەن وەف���������������اداری
 ح����������������ازری ب��������ۆ ه��������ەم��������وو ف������ی������داك������اری
 ت�����اك�����و ئ������ێ������ران ب����م����ێ����ن����ێ، ت��������ۆش م������اوی
پ����ێ����ن����اوی ل�������ە  ب�����ن�����ێ  م������اڵ������ت  و   س����������ەر 
ب���اپ���ی���رت و  ب�������اب  ش����وێ����ن����ی  م�����ەك�����ە   وون 
شمشێرت وەت�����������ەن  ل������ەس������ەر   ب����وەش����ێ����ن����ە 
هێزە و  غ�����ی�����رەت  و  زی����پ����ك  ه�����ەم�����وو   ب������ەو 
 وەت�������������ەن�������������ی ئ�����������اری�����������ا ب�������پ�������ارێ�������زە

))سەید محەمەد ئەمین شێخ االسالمی � هێمن((
3 � ژمارە )96(، ل9، س���ێ ش���یعری )هێمن(ی 

تێدایە:
1 � دڵی شاعیر: ئەم شیعرە لە دیوانی )بارگەی 
یاران(ی سەرجەمی ش���یعری هێمن، ل185دا 
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هەیە.
2 � خونچەی س���یس: ئەم شیعرەش لە دیوانی 

)بارگەی یاران(، ل 110 � 11دا هەیە.
3 � زیكی ش���اهانە: ئەم ش���یعرە ل���ە )تاریك و 

روون( و )بارگەی یاران(یشدا نییە.
4 � ژمارە )97(، ل3، ش���یعری )بەهاری الدێ(، 
ئەم شیعرە لە دیوانی )بارگەی یاران(، ل66دا 
هەی���ە، هەر لە الپەڕە )19(ی ئ���ەم ژمارەیەدا، 
نامەی )هێمن( هەیە، كە ئەمە بەشێكی پێشەكی 

نامەكەیە:
س���ەرەتا، رۆژنامەك���ە ئ���ەم چەند دێ���ڕەی بۆ 

نامەكەی )هێمن( نووسیوە:
دڵ  بیرتی���ژی  پ���اراوی  زم���ان  هۆن���ەری 
رووناك���ی كورد، كاك س���ەید محەمەد ئەمین 
شێخ االس���المی )هێمن(، نامەیەكی زۆر گەرم 
و گ���وڕی بۆمان ن���اردووە، وە لەبەر ئەوە كە 
مەبەس���تەكانی ئەم نامەیە ل���ە چاوی وێژەیی 
و كۆمەاڵیەتیی���ەوە، زۆر ش���یاوی چاودێریی 
و خوێندنەوەی���ە، كورتەیەك���ی ب���ۆ خوێن���ەرە 

بەڕێزەكان لە چاپ ئەدەین:
))..م���ن لەوانەنی���م كە دەگەڵ دوو قس���ەی 
لەتوپەت���م كردو دوو ش���یعری لەنگ و لوێرم 
وت، پێ���م وابێ كە دونیا لە ش���ەرافەتی منەوە 
دروست كراوە، وە چاوەڕوان بووم گەلەكەم 
دەستی رابگرێو ئەمن بەسەریدا بڕۆم، وەهەتا 
مابم كارێكی نەكا دڵم گەردێ بگرێ، وە پاش 
مردنیشم كۆتەڵم بۆ بڕازێنێتەوە، وە گومبەزم 

لەسەر گۆڕیان بۆ دروست بكاو ....
. بەڵك���و ئامانج���م ئەوەبووە ئیس���تیعدادی 
خ���ودادای خ���ۆم، ك���ەم ی���ا زۆر، ل���ە رێ���گای 
خزمەتی گەل و نیشتمانەكەم بەكار بهێنم، وە 
ل���ە بەرانبەری ویجدانی خۆمەوە ش���ەرمەزار 
نەب���م. ج���ا خەڵك كردەوەی من���ی پێ بەكەڵك 

بووە، یانە، كەیفی خۆیەتی..
..ژیانی خسوسیم خۆش بێ یا ناخۆش، تاڵ 
بێ یا ش���یرین، ئێستا خۆم گەلێك بەختەوەرو 

سەربەرز دەزانم كە لەسایەی.......(( 
5 � ژمارە )98(، ل3: شیعری )گریانی نیوەشەو(. 
ئەم شیعرە لە )بارگەی یاران(، ل 108 � 109دا 
باڵوبۆتەوە. هەروەها: ل6، شیعرێكی چوارینە 
ب���ە ناوی: )كۆچی یار(. ئەم ش���یعرەش لەگەڵ 

چەن���د چوارینەیەكی تردا، ل���ە بارگەی یاران، 
ل)117(دا، چوارەمین ئەو ش���یعرەیە، كە ناوی 

نراوە: )موو ناپسێنم(.
6 � ژم���ارە )100(، ل)3(، ش���یعری )بلوێ���ری 
شوان(، ئەم شیعرە لە )بارگەی یاران(، ل)88(
دا هەیە. هەر لە ژێر ئەم ش���یعرەدا، شیعرێكی 
تر ب���ە ناوی: )گۆم���ی خوێ���ن( باڵوكراوەتەو، 
ئ���ەم ش���یعرەش لە )بارگ���ەی ی���اران(، الپەڕە 
)111(دا هەی���ە. س���ەیر ئەوەی���ە ئەم ش���یعرە 
ل���ەم رۆژنامەیەدا بە ناوی ش���اعیری ش���اری 
)س���ەقز(، مامۆس���تا )نافیع مەزهەر � شپرزە(

ەوە باڵوبۆتەوە.
7 � ژمارە )130(، ل)2(، وتارێكی زۆر درێژی 
)هێم���ن(ی بە ناوونیش���انی: )هەر لە س���ایەی 
ئەمنیەت���ەوە، بە هەموو ئاواتی بەرزی خۆمان 
دەگەی���ن( تێدای���ە، ك���ە رۆژنامەكە ئ���ەم چەند 
دێ���ڕەی بۆ س���ەرەتای ئ���ەو وت���ارەی )هێمن( 

نووسیوە:
نووس���ەری  و  بەناوبان���گ  هۆن���ەری 
تەوان���ای كورد، كاك ))س���ەید محەمەد ئەمین 
زۆر  وتارێك���ی  هێم���ن((   � االس���المی  ش���ێخ 
جوان���ی س���ەبارەت ب���ە پێش���كەوتنی ش���ارە 
مەهاب���اد  ش���اری  یان���ێ  خۆشەویس���تەكەی، 
)س���اباڵغ( نووسیوە و بۆمانی ناردووە، كە لە 
چاپی بدەین، تاوەكو هەموو برا كوردەكانمان 
لە ئێران و لە دەرەوەی س���نووری نیشتماندا 
بزانن كە شاری مەهاباد چۆن چۆتە پێش، لەم 

ژمارەوە دەستی پێ ئەكەین)13(.
8 � ژم���ارە )131(، ل)7( و )11(، پاش���ماوەی 

وتارەكەی ژمارە )130(ی پێشوو.
9 � ژمارە )132(، ل)11(، پاشماوەی وتارەكەی 

ژمارە )131(ی پێشوو.
10 � ژم���ارە )134(، ل)12(، ش���یعرێكە كە لەم 
رۆژنامەی���ەدا بە بێ ناوونیش���ان باڵوبۆتەوە، 
بەاڵم لە دیوانی )بارگەی یاران(، ل)123(دا، بە 
ناوونیشانی: )گلێنەی شاعیر(ەوە باڵوبۆتەوە و 
لەگەڵ ئەم دەقەی ناو رۆژنامەی )كوردستان(

دا، جێگەگۆڕكێی هەندێ بەیتی پێكراوە.
11 � ژم���ارە )172(، ل)3( و )10(، نامەیەك���ی 

)هێمن(ە، كە ئەمە دەقەكەیەتی:
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برا بەڕێزەكانم، نووسەرانی گەورەی رۆژنامەی 
خۆشەویستی كوردستان

لە پاش س���اڵوی گەرم و سوپاس���ی زۆر: 
چەند رۆژ لەوێ پێش، چوومە شاری مەهاباد، 
لە ئاواڵێكی كۆن و لەمێژ و دۆس���تێكی نیزیك 
و بە ئەمەگم بیس���ت، كە ئێوە لە نەگەیش���تنی 
دی���اری و نامەی من، پەش���ێو و دڵگیربوو. بە 
راستی زۆر سوپاستان دەكەم و هەتا دەژیم، 
مەمنوونتانم، چونكوو لەو كوردس���تانە دوور 
و درێ���ژەدا، بەڵكە لەو دونیا پ���ان و بەرینەدا 
ه���ەر ئێ���وەن، كە جاروب���ارە ی���ادم دەكەن و 

فەرامۆشتان نەكردووم.
لەوەی كە س���اڵی ئەوساڵ هیچ دیارییەكم 
بۆ ئێوە نەناردووە، بە راس���تی ش���ەرمەزارم، 
ب���ەاڵم بیر نەكەنەوە كە ئەمن لە خزمەتكردنی 
زمان و ئەدەبیاتەكەم دڵس���ارد بوومەوە، هەتا 
رەگێك���ی ت���ەڕم مابێ، هەرچی لە دەس���م بێ، 
كۆتایی ناك���ەم، ئەمما داخەكەم س���ەرچاوەی 
تەبعم ویش���ك ب���ووە، تەس���دیق دەفەرموون: 
شاعیر ئینس���انێكی عادی نییە، نازانم شێت و 
نەزان���ە، یا ژیر و وریایە، هەرچی هەیە، وەك 
خەڵك���ی دی ناچ���ێ. هەس���ت و بی���ری دەگەڵ 
مەردم جی���اوازە، وە ئەگ���ەر وەك خەڵك بیر 
بكاتەوە، ناتوانێ شوێنەواری بە كەڵك لە پاش 
خۆی بەجێ بهێڵێ، ئەمن جاران شاعیر بووم 

و هیچم وەك خەڵك نەدەچوو.
تەبیع���ی،  جوان���ی  دیمەنێك���ی  دیتن���ی 
لەنج���ەوالری كیژێ���ك، س���ەیری هەڵپەڕین و 
رەشبەڵەك، تەماشای گوڵ و شینكە، تیشكەی 
مانگ، گزینگی هەتاو، گوێ لێ بوونی ئاهەنگی 
مووس���یقا، قاس���پەی كەو، ورینگ���ەی بولبول 
ب���ۆ م���ن، ئیلهام بەخ���ش ب���وون. وە هەروەها 
فرمێس���كی ژنی زك س���ووتاو، ك���وڕووزەی 
هەتی���وی ب���ێ باب، فی���زی دەوڵەمەن���د، ناڵەی 
هەژار، هەس���تی منیان دەهێنا جۆششەوە. بە 
كورت���ی بە هەموو ش���تی جوان و دزێوی ئەو 
جیهانە موتەئەپیر دەب���ووم، وە ئەو تەئەپورە 
ب���وو هانی ئ���ەدام هەس���تی خ���ۆم دەربڕم و 
ش���یعر بڵێ���م، ب���ەاڵم بەداخەوە ئێس���تا پێ لێ 
دەنێ���م كە بوومەتە پیاوێكی عادی و ش���اعیر 
نیم، نەدەتوانم پێبكەنم و نەدەتوانم فرمێس���ك 

هەڵوەرێنم. بۆچی وام لێ هاتووە نازانم؟ )....(
)14( دەس تەنگ���ی، لێ قەوم���ان و تاڵی ژیان، 
ناهومێ���دی، بوونە هۆی ئەوە، یا ش���تێكی تر، 

بۆم لێك نادرێتەوە.
خۆشەویستەكانم! ئینصاف بدەن، كەسێكی 
مەجبوور بێ لە گوندێكی چووكی )20( ماڵیدا، 
كە تاقە خوێندەوارێكی تێدا نەبێ، بژی و هیچ 
دڵ و خۆش���ێكی نەب���ێ، نە تەنی���ا هیچی تازە 
فێرنابێ، بەڵكە ئەوی دەشی زانێ، فەرامۆشی 

دەكا.
ئ���ەوە حاڵی منی هەژارە، بەو حاڵەش���ەوە 
هیوادارم لە دواڕۆژدا بتوانم زیاتر خزمەت بە 
زمان و ئەدەبیاتی كوردی بكەم، ئەوە دەگەڵ 
ئ���ەو نامە، چەن���د پارچە هەڵبەس���تەی كۆن و 

تازەی خۆمم بۆ ناردن.
12 � ژمارە )173(، ل)2(، پاشماوەی نامەكەی 
ژم���ارەی پێش���ووی )هێم���ن(ە، كە دەس���تەی 
نووس���ەرانی رۆژنام���ەی )كوردس���تان(، ئەم 

پۆزشەیان لەو بارەیەوە نووسیوە:
)لێم���ان ببوورن كە لە نامەكەی مامۆس���تا 
هێمن، كە لە ژمارەی پێش���وودا لە چاپمان دا، 

ئەم چەند واتەی خوارەوە داكەوتبوو(:
رۆژێ���ك پۆلێك ل���ە الوە تازەپێگەیش���توو 
وە خوێندەوارەكان���ی ش���ارەكەمان دەورەیان 
دابووم، وە رەخنەی���ان لێ دەگرتم، كە بۆچی 
هەڵبەس���تەی ت���ازە دروس���ت ناك���ەی؟ گوتم: 
براكان���م مەس���ئەلەی مەش���هوورە!! هەركەس 
گوێزان لە هەنبانەی خ���ۆی دەژمێرێ((، ئێوە 
ئاگات���ان ل���ە حاڵ���ی م���ن نیی���ە و نازان���ن لە چ 

مەحروومییەت و چارەڕەشیدا دەژیم.
دوای ئەوە پرسیم: مەگەر ئێوە عەالقەتان 
بە ئاپاری من هەیە؟ تێكڕا بەسەریاندا قیژاندم 
و گوتیان: جا چۆن وا دەفەرمووی؟ مامۆستا! 
گوتم: ئەگەر راس���ت دەكەن، هەریەك لە ئێوە 
چەند كتێبێك���م بە ئەمانەت بۆ بنێرن، كە پاش 
خوێندن���ەوە، بە ئەحمەقیش���م بزان���ن، بۆتانی 
دەنێرم���ەوە، بەڵك���ە موت���ااڵ بتوان���ێ كەمێ���ك 
ل���ە ناڕەحەت���ی و تەنیای���ی من ك���ەم بكاتەوە. 
هەموویان گوتیان: بەچ���اوان، بەاڵم بە گیانی 

ئێوە هەردوو كتێبم پێ گەیشتووە.
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هەر لە هەمان الپەڕەدا و دوای تەواوبوونی 
ئ���ەو نامەیە، ش���یعرێكی )هێم���ن(ی تێدایە، بە 
ن���اوی: )س���ایەی غەم( ك���ە هەر ئەم ش���یعرە 
)لەگ���ەڵ هەن���دێ جیاوازیی���دا(، ل���ە )بارگ���ەی 
یاران(، ل)119(دا، بە ناوی: )بۆسەی رۆژگار(
ەوە باڵوبۆت���ەوە، بەاڵم ل���ە )بارگەی یاران(دا، 
بەیت���ی )3 و 4(ی پ���ێ زیادك���راوە و بۆتە )9( 
بەیت و بەیتی ژمارە )5(ی ئەوەی رۆژنامەی 
)كوردستان(یش���ی لێ دەرهاوێژراوە، كە ئەم 

بەیتەیە:
 دەردی ب���ێ دەرمانی من، چارەی بە هیچ كەس ناكرێ
 چونك���و دەرمان���ی نییە، بێجگە ل���ە: ماچی دەم نەبێ

13 � ژم���ارە )174(، ل )3 و 4(، ش���یعرێكی 
)هێم���ن(ی بە ن���اوی )خاوەن���ی زێ���ڕ( تێدایە، 
كە ئەم ش���یعرە )ب���ە جیاوازییەك���ی زۆرەوە( 
ل���ە )بارگ���ەی ی���اران(، ل )61(دا هەی���ە. بەاڵم 
هەردوو شیعرەكە، لە هەردوو جێگەكەدا، هەر 
تەنی���ا ناوونیش���انەكەیان: )خاوەنی زێڕ( وەك 
یەك���ە، ئەگینا س���ەرومڕی ه���ەردوو دەقەكە، 
زۆر جی���اوازن و ب���ۆ ئەوش خوێن���ەرن زۆر 
ب���ە وردەكاری���ی جیاوازییەكانیی���ەوە خەریك 
نەكەین، دەقەكەی رۆژنامەی )كوردستان( بۆ 
ئێرە دەگوێزینەوە، تا خۆیان لەگەڵ دەقەكەی 

)بارگەی یاران(دا بەراوردی بكەن:

))خاوەنی زێڕ((
 ج���ج���ێ���ل چ������اك و ل������ەب������ارە، خ�����اوەن�����ی زێ���ڕ
تێر ورك  و  ت���اڵ���ە  خ���وێ���ن  پ��ی��رێ��ك��ی   ئ���ەگ���ەر 

ق�����ۆزە و  ق���ی���ت  ش�����ۆخ�����ە،  ش���ی���ری���ن���ە،   رەزا 
گێڕ و  ش����ەل  و  خ�����وار  و  زل����ە  خ��ی��ن��گ��ە   ئ���ەگ���ەر 

 ق������س������ەزان������ە، ئ�����ەدی�����ب�����ە، خ������وێ������ن������دەوارە
 ئ��ەگ��ەر ن���ەی خ��وێ��ن��دب��ێ، ش���ەش پ��ی��ت و دوودێ���ڕ

 س������اڵوی ل����ێ دەك���������ەن، س�����ەر دادەخ����������ەن ب���ۆی
ب���اژێ���ڕ ل�����ە  و  ك�������ۆاڵن  ل�����ە  و  ب������از  رێ   ل�����ە 

 ب������ەاڵم زێ������ڕت ن����ەب����ێ، س����ووك����ی، ئ����ەگ����ەر تۆ
)شكسپێر( وەك  ه���������ەزاری  دەرس��������ی   ب���ڵ���ێ���ی 

14 � ژمارە )184(، ل )4، 9، 10(، لەو چەند 
الپەڕەیەی ئەم ژمارەیەدا )هێمن( چیرۆكێكی بە 
ناوی )كوڕ( تەرجەمە كردووە، كە رۆژنامەكە 
سەرچاوەی  ب��ە  ئ��ام��اژەی��ان  )ه��ێ��م��ن(ی��ش  و 
 .)15( نەكردووە  دەقەكە  زمانی  و  وەرگێڕان 
من بە بیرم نایەت ئەم تەرجەمەیەی )هێمن(م 
لە سەرچاوەیەكی تردا بەرچاو كەوتبێ، بۆیە 

پێم باش بوو بۆ ئێرەی راگوێزم:

كوڕ
وەرگێڕاو لە كتێبی هەفتە � بە پێنووسی: مامۆستا 

هێمن
بەرەبەیان���ی رۆژێك���ی رەش و ت���اڵ بوو، 
هەمووی���ان ب���ە ڕی���ز ل���ە لێ���واری كەنداڵێكدا 
گرتبوون، دە كەس بوون كە بڕیاری كوژرانیان 
درابوو، لە نێو ئەوان را كوڕ و بابێك هەبوون 
كە دەس���تی هەردووكیان پێكەوە بەسترابوو. 
دەستی راس���تەی باب و دەستی چەپەی كوڕ 
بەرەڵاڵ ب���وو. بێدەنگ س���ەریان داخس���تبوو، 
ماندوو و شەكەت دەهاتنە بەرچاو، لە تەنیشت 
یەكتر راگیرابوون، مچ و مۆڕ و بەسام بوون، 

ردێنیان نەتاشیبوو.
ئەفس���ەری فاشیس���ت گوت���ی: دەی بیرت 

كردووەتەوە.
كوڕ گوتی: نا.

ئوستاش���ا)16( بە رقەوە لێ م���ۆن بووەوە، 
كوڕ تێكۆش���ا خۆی ئازا و نەبەز نیش���ان بدا، 
ب���ەاڵم س���ەر و مل���ی دەلەرزی، ش���ان و پیلی 
دێش���ا، زۆر ماندوو و ش���پرزە بوو، ئەفس���ەر 
سەربازەكانی لە بیست هەنگاوی كەنداڵەكەوە 
بە ریز راگرتن، وە فەرمانی دا فیشەك بخەنە 
تفەنگ، دەنگی چەخماخ���ان هات، كوڕ ئاوڕی 
بۆ الی كەنداڵ داوە، كەندناڵ لەبەر چاوی ئەو 
قوڵ و پان و پڕ لە لیتە بوو، هەموویان لێرەدا 
دەنێژرێن كوڕ لەبەر خۆیەوە گوتی: لێرەدا...

ل���ەرزی و پتر لەوە نەیوێرا چاو لە كەنداڵ 
بكا، باب بەژنێكی ب���ەرز و نێوچاوانێكی مۆن 
و گ���رژی هەب���وو، ب���ە هەم���وو هێ���زی خۆی 
هەوڵ���ی دەدا كۆم نەبێتەوەن زۆریان لێدابوو، 
جەزرەب���ە درابوون لە ل���ەش و چڕ و چاویدا 
نیش���انەی جەزرەبە دیاربوو � س���ەربازەكان 
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ب���ەرەو رووی كەنداڵ بە ریز راوەس���تابوون 
تفەنگیان لە دەس���دا بوو، چاوەنۆڕی فەرمانی 
ئەفس���ەری خۆیان ب���وون تا دەس���ڕێژ بكەن، 
دەیانویس���ت هەرچ���ی زووتر ئەو كارەس���اتە 
دوای���ی بێن. ل���ە چاوی هێندێكیان���دا بێزاری و 
ماندوویی وە لە چاوی ئەوانی تردا دڵس���ۆزی 

و بەزەیی دەبیندرا.
دەی بیرت كردۆتەوە؟

كوڕ گوتی: نا!
ئەفس���ەر پێكەنی و گوت���ی: بە جەهەننەم .. 
لەب���ەر تۆم���ە، كوڕ بە قینەوە چ���اوی لێ كرد، 
لەو چاو لێكردنەدا رق. بێزاری دەبیندرا، وەك 

سەگ و گوڕگ تێك دەفكرین.
هەمووی���ان لە لێواری كەن���داڵ، لە لێواری 
گ���ۆڕ كۆكردبوونەوە، لە ت���او ژان و ماندویی 
توان���ای راوەس���تانیان نەمابوو، ش���تومەكیان 
بزگوڕ، بزگوڕ ب���وو، زۆرداران جل و بەرگی 
ئەوانی���ان بە ئام���رازی جەزرەبە ش���ڕۆپەتۆڕ 
كردبوو، بە میلی ئاس���ن لێیان راكێش���ابوون، 
چ���ارەڕەش و بێهی���وا، بە جل و بەرگی ش���ڕ 
و كاڵوی دڕاوەوە رێزێك���ی خ���وارو خێ���چ و 
ب���ەرز و نەوییان پێكهێناب���وو، هەموو دەمێك 
بیردەك���راوە لەبەر ماندوویی س���لالر ببنەوە، 
باب كاڵوێكی لە پێس���تی بزنی رەش لەس���ەر 
ب���وو، كاڵوی ك���وڕی ل���ە خوری س���پی بوو، 
س���مێڵی باب رەش و ئەس���توور بوو، نووكی 
بادرا بوو، كوڕ لە مێژبوو ردێنی نەتاش���یبوو، 
تووكی زەرد و تەنگ س���ەر و رووی داپۆشی 
بوو، ئەفس���ەر لە پشت سەربازەكان راوەستا 

و فەرمانی دا ئامادە .... لە پاشان گوتی:
لە چەپەوە بۆ راست سێ، سێ، تیرەبارانیان 
بك���ەن، دوایی قیژاندی: هەرس���ێ س���ەربازی 

یەكێك بكەنە نیشانە.
دیسان وەك دڵنیا نەبووبێ كە سەربازەكان 
ل���ە فەرمانی ئەو گەیش���تبن دووپاتی كردەوە 
لە چەپەوە بۆ راس���ت، سەربازەكان سێرەیان 

گرت ))ئاوڕ((.
تەق���ەی گولل���ە ه���ات، دووكەڵ���ی رەش لە 
لوولەی تفەنگەكان هاتەدەر، سێ كەس كەوتنە 
كەنداڵ، خەریك بوو چوارەمیش دەگەڵ خۆیان 
سەر و نخوون بكەنن، هەرچۆنێك بوو خۆی 

راگ���رت، یەكجار پەش���ێو ب���وو، دەتگوت: پپی 
خۆش ب���وو ئەویش مردبا، كاری تەواوبووبا، 

ئەوە كوڕەكە بوو.
ئەفسەر پرسیاری كرد: دەی؟

كوڕ گوتی: نا!
ئەفس���ەر فەرمانی دا تفەنگ پ���ڕ بكەنەوە، 
دەس ب���ە ج���ێ قیژان���دی: ئامادە! لوولەیس���ێ 

تفەنگ بۆ الی سینگی كوڕ راداشترا.
لەسەرەخۆبە!...

ئەفسەر بە س���ەربازەكانی گوت: دەسڕێژ 
مەك���ەن، دەتگ���وت ب���ە ئاواتەوە ب���ۆ كوڕێكی 
تازەپێگەیش���توو لە مردن رزگار بكا، تەنانەت 
دڵخۆش���یش ب���وو، وە لەوەی كە ك���وڕ بیری 
خۆی گۆڕی���وە، رازی دەهاتە پێش چاو، كوڕ 
بااڵب���ەرز و الواز ب���وو، رەنگ���ی بزڕكاب���وو، 
لەبەرداب���وو،  درێ���ژی  كەس���كی  پاڵتۆیەك���ی 

گوێزینگی دەگرت.
دڵ  و  بەزەی���ی  ب���ێ  چارەن���ووس،  وەك 
رەق بوون، ئەفس���ەر بە س���ەربازەكانی گوت: 

بحەسێنەوە، دەنگی لەرزۆك بوو:
دەی؟ دە رۆژ بوو لەس���ەریەك ئەوەی بە 
كوڕەكە گوتبوو، وەاڵمی ))نا((ی پێ درابۆوە، 

هەر گوتبووی:
دەی؟ وە ك���وڕ وەاڵم���ی داب���وەوە: نا!.. دە 
رۆژی تەواو وەخت و بێ وەخت ئەو پرسیار 
ه���ەردووك  كراب���ۆوە،  دووپ���ات  وەاڵم���ە  و 
الس���ارییان دەك���رد. هیچ كامیان ل���ە بیروڕای 
خۆی���ان النەدەدا و ئێس���تا ك���وڕ بەزیبوو. وە 

دەیگوت:
لەسەرەخۆبە!....

ئەفس���ەر لە كوڕی ویس���تبوو بە دەس���تی 
خ���ۆی بابی بكوژێ و لەبات���ی ئەو كارە ئازاد 
دەبێ و لە مردن رزگار بكرێن، ئاواتی ئەوەبوو 
بەندییەكان یەكتر بكوژنن، نەخۆش���ی رۆحی 
هەب���وو، كات���ێ ئ���ەوان بەگژیەك���دا دەچوون، 
شاگەش���كە دەب���وو و پێدەكەن���ی ك���ە خ���ۆی 
ئەوەن���دە بەزاكون دەدیت، زۆر ش���اد دەبوو، 
وە ئێس���تا لە هەمیش���ە زیاتر، چونكو دەیدیت 
ب���ە فەرمانی ئەو كوڕێ���ك خەریكە بابی خۆی 
بكوژێ. ئەفس���ەر لە پێش���دا لە بابی ویستبوو 
كە بە دەس���تی خ���ۆی رۆڵەی الوی لە خوێناو 
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وەردا و لە پاداش���تی ئەو كارەدا ئازاد بكرێن، 
ب���ەاڵم پیرەپیاو توڕە بب���وو، وە تەنانەت تغی 
لە نێ���و چاوان كوتابوو، ئەفس���ەر لە پاش���ان 
بی���روڕای خۆی گۆڕی و ئ���ەو كارەی لە كوڕ 

ویست و گوتی: )ئەتۆ ئازاد دەكەم(.
ك���وڕ دە رۆژی تەواو خ���ۆی راگرتبوو و 
نەچۆبووە ژێربار و ئێستا جارێكی تر ئەفسەر 

لێی دەپرسێ: دەی؟ كوڕ الڵ و پاڵ بوو.
ئەفس���ەر گوت���ی: ل���ە بیرت���ە چ وادێكم پێ 
داوی؟ تون���دی دەدواند ت���ا هەموویان گوێیان 
لێ بێ و لە مەبەس���تی بگەن. كوڕ چاوێكی پڕ 
ل���ە ناهومێدی ل���ە باب كرد و لەب���ەر خۆیەوە 

گوتی: ناتوانم...
باب بە بەژنێكی راست و هەروا بێ دەنگ 
راوەس���تابوو، دەتگ���وت تارمای���ی لەعن���ەت و 

بێزارییە.
ئەفس���ەر رووی ل���ە س���ەربازەكان ك���رد 
نااڵن���دی  ك���وڕ  ))ئام���ادە((.  دا:  فەرمان���ی  و 

لەسەرەخۆبە.. 
جا بۆ؟ كوڕ گوتی: كوتكم وێدە، ئەفس���ەر 
قیژاندی: ئەگەر مێش���كی پرژ و باڵو بكەی لە 
م���ردن رزگار دەبێ، ك���وڕ دووپاتی كردەوە: 
كوتك���م وێ���دە، زۆری لە خ���ۆی دەكرد، وەك 

شێتان نەقیژێنێ.
ئەفس���ەر، دەس���توری دا، دەس���تی ك���وڕ 
بكەنەوە س���ەربازێك كوتك���ی هێنا، كوڕ لێوی 

كورۆت، رەنگی بە روودا نەمابوو.
باب چاوێكی س���ووكی ل���ە الی كوڕ كرد، 
بەاڵم كوڕ بەری هەڵنەهێنا، تا چاوی بە چاوی 
ب���اب نەكەوێ � وێ دەچوو لە دڵی خۆیدا بڵێ، 
باب���م زۆریش بێ تاوان نییە، چەندی لە دایكم 
دەدا، ه���ۆی گیرانی ئێمە ئەوب���وو، ئەو ئەمنی 
تووشی ئەو داوە كرد، ئەفسەر دەستی لەسەر 

شانی كوڕ دانا!...

ب���اب بە تەنێ م���اوە. فرمێس���كی لە چاودا 
قەتیس ما، دڵۆپێك فرمێس���كی لە چاوی هاتە 
خ���وار و بە كوڵمیدا خول���ۆر بووەوە و لە نێو 

مووی سمێڵیدا شاردراوە.
ئەفس���ەر ب���ە پێكەنین���ەوە گوت���ی: كوت���ك 
هەڵگرە، نیشانەی شادی لە سیمایدا دەبیندرا، 

كاتێكی خۆشی رادەبوارد.
لەب���ەر ئ���ەوەی ك���ە توانیب���ووی یەكێك لە 
بەندییەكان ئەوەندە بچووك و پەست بكاتەوە، 
شایی لە دڵدا دەگەڕا. كوڕ كوتكی بەدەستەوە 
گرت، ئەفسەر گوتی: بە زەبرێك، سەربازەكان 
بە بێزاری تەماشای ئەو كارەساتە دزێوەیان 
دەك���رد، ئەفس���ەر گوتی: بە هەردوو دەس���ت، 
ك���وڕ گوت���ی زۆر چاكە.. دەتگ���وت: هێزی لێ 

بڕاوە.
دەس���ت و هەموو گیان���ی دەلەرزی. كوتك 
ئ���ارام ب���ە دەوری س���ەری كوڕدا هەڵس���وڕا، 
ئەفس���ەر هەڵس���وڕانی كوتكی تەماشا دەكرد، 
ل���ەو كاتەدا چاوی بە باب كەوت، پیرەپیاو بێ 

دەنگ و بێ جووڵە جووڵ راوەستابوو.
ژی���ان، تێیگەیاندبوو كە ت���ازە نابێ هیوای 
ب���ە هی���چ هەبێ، كوتك ب���ە توندی ل���ە هەوادا 
هەڵدەس���وڕا، ئەفس���ەر و پیرەپی���او ه���ەردوو 
چاویان تێبڕیبوو. لە پڕ هەموو ئەو كەسانەی 
ك���ە چاوی���ان ل���ەو كارە پڕ لەس���امە ب���وو، لە 
جێ���گای خۆیان وش���ك ب���وون، ك���وڕ كە رق 
و بێ���زاری هەموو لەش���ی داگرتب���وو، زۆر بە 
چاالكی بە دەوری خۆیدا سوڕا وە بە هەموو 
هێزی خۆی كوتكی لە تۆقی س���ەری ئەفسەر 
دا، ئەوج���ار دوو زەبری دیش���ی لێدا، كوتكی 
خوێناوی بۆ الی سەربازەكان هاویشت و بە 
دەنگی بە س���امەوە قیژاندی: ئەوجار دەسڕێژ 
بك���ەن، بزەیەك���ی پڕ لە دەرد لێ���وی بابی لێك 

كردەوە.
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مانای وشەی كوڕ:

مچ و مۆڕ: رووگرژ و نێوچاو تاڵ
ردێن: ریش

شپڕێو: شپرزە
ئاوڕ: الكردنەوە

پتر: زۆرتر
بزرگوڕ، بزگور: پژگ و باڵو

ئامراز: وەسیلەی جەزرەبەو ئەشكەنجە
خوار و خێچ: الر و چەوت

سلالر: هاتنە ال و مردن

دوپاتە: دووبارە
سێرە: نیشانە

راداشتن: روو بە روو راگرتن
رەنگ بزڕكان: رەنگ پەڕین

كەسك: سەبز
گوێزنگ: قوالپەی پێ
بێ بەزەیی: بێ رەحم

السار: لەنج، پێداگرتن
زا كون، زۆردار، بەدەسەاڵت

وێ دە: بدە
قەتیس: گیر، بەند

دزێو: پیس و ناشرین

پەراوێز:
)1( ئەم لێكۆڵینەوەیە لە ژمارە )30(ی رۆژنامەكەوە تا دوا ژمارەی رۆژنامەكە )جگە لە یەك دوو ژمارە(ی، واتە: 

)179( ژمارەی رۆژنامەكەی گرتۆتەوە و ئێستا ئەو لێكۆڵینەوەیەم كۆكردۆتەوە و ئامادەی چاپم كردووە.
)2( دكتۆر محەمەد سدیق موفتی زادە، سەرنج و پێشنیاری زۆر زیرەكانە و زانستانەی لەسەر رێنووسی كوردی 
نووسیوە، وەك ئەوەی لەجیاتی )واو( و )ی(ی درێژ، )سەر: فەتحە(ی بۆ پێشنیار كردووە، كە )كۆڕی زانیاری 
كورد(، لە دوای دروستبوونی )1970(، لە بارەی ئەو دوو پیتەوە، پێشنیارە دێرینەكەی )موفتی زادە(یان پەسەند 

كردووە و لەسەر لەبەری بەرهەمی چاپكراوی ئەو قۆناغەیاندا، پیادە و پێڕەویان كردووە.
)3( بۆ زیاتر زانیاری، بنواڕە: بارگەی یاران، س���ەرجەمی شیعری هێمن )واتە: چاپی دووەمی: تاریك روون(، 

چاپەمەنی دەسگای ئاراس، هەولێر، 2006، ل40.
)4( هەمان سەرچاوەی پێشوو، ل54.

)5( دواتریش: بارگەی یاران.
)6( شوێن: مەبەست لە )بەرهەم(ی نووسینە. كە دیارە تەرجەمەكراوی )أپر(ی فارسییە.

)7( دەقی نووسینەكەم وەك خۆی بۆ ئێرە راگواستووە.
)8( فەرخە: بێچوو، بەچلكە

)9( نەتەویی، دوژمنت )لە دەقەكەدا ئاماژەی � پەراوێز � ی لەس���ەر ئەم وش���ەیە داناوە، بەاڵم پەراوێزەكەی بۆ 
نەنووسیوە.

)10( مەبەست لە )كورش: 559 � 529 پێش زایین(ی شای )هەمەخامەنشی(ییە.
)11( سووروسات: مەسرەفی ئالیك و پێویستی واڵخی باربەری جەنگ و لەشكركێشی.

)12( بمبی: مەبەست شاری )بۆمبی(ی هیندستانە.
)13( بەش���ێكی وتارەكەی )هێمن( ل���ەم ژمارەیەی رۆژنامەكەدایە و پاش���ماوەكەی لە دوو ژم���ارەی داهاتوودا 

باڵوبووەتەوە، ئەم وتارەی )هێمن( سەبارەت بە باری پێشكەوتن و ئاوەدانی شاری )مەهاباد( ە.
)14( ئەو وشەیە كاڵ بوو، نەخوێندرایەوە.

)15( بەاڵم رۆژنامەكە هەر ئەوەندەی نووسیوە، كە لە )كتێبی هەفتە(وە تەرجەمە كراوە!
)16( )خەڵكی یۆگسالوی بە فاشیستەكانیان دەگوت: ئوستاش(. 

)17( هێمن ئەم چەند وشەیەی خوارەوەی راڤە كردووە، كە لە تەك ئەم وەرگێڕانەدا، ئەو وشانەشمان بۆ ئێرە 
گواستۆتەوە.



دیاریی گۆڤاری              لە یادی )114( ساڵەی 
رۆژنامەگەریی كوردستان

بۆ كەركووك
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لەناوچ���ەی كەركووك���دا گەلێ���ك رۆژنام���ە و 
گۆڤ���ار س���ەریان هەڵ���داوە، ك���ە مێژووییەكی 
دوورودرێ���ژی ل���ە خەبات���ی رۆژنامەگ���ەری 
ل���ە كوردس���تان و عێ���راق هەی���ە، رۆڵێك���ی 
بەرچاوی لە مێژووی گۆڕانە رۆش���نبیریی و 
رووناكبیرییەكان لە ناوچەكەدا هەیە. دەتوانین 
بە پێی پێویس���ت و چەند خاڵێكی تایبەتمەندی 
رۆژنامەگەریی لە كەركووكیش دەست نیشان 

بكەین:

1- تەمەن���ی كورتی زۆرب���ەی ئەو رۆژنامە و 
گۆڤارانەی كە ل���ە كەركووك دەردەچن، تەنیا 
رۆژنام���ەی كەرك���ووك و ش���ەفەق نەبێت كە 
تەمەنێك و ئاس���تێكی چاكی رۆژنامەگەرییان 
هەبوو. كە هۆیەكەشی دەگەڕێتەوە بۆ گۆڕانە 

سیاسییەكانی ئەم ناوچەیەدا.
ل���ەدوای  ی���ەك  حكومەت���ە  رێگەنەدان���ی   -2
ل���ەم  رۆژنامەگ���ەری  كاری  ب���ە  یەك���ەكان 

ش���ارەدا و قەدەغەكردن���ی یان داخس���تنی بۆ 
ماوەیەك���ی زۆركەم، ئەمیش خۆی دەبینێتەوە 
لە نەڕۆیش���تنی كاری رۆژنامەگ���ەری لەگەڵ 
ڕەوت���ی بۆچوون���ی حكومەت���ە یەك ل���ەدوای 

یەكەكان.
3- كۆبوون���ەوەی رۆژنامەنووس و ئەدیب و 
نووسەرێكی زۆر لەدەوری رۆژنامەگەری لە 

شارەكە.
4- نەبوون���ی رۆژنامە، ی���ان گۆڤارێك تایبەت 
بە مندااڵن ئەوەی تەنیا بەرچاومان دەكەوێت 
گزنگ���ی بچ���ووكان و مندااڵنی باب���ا گوڕگوڕە 
ئ���ەوەی یەكەم���ی ل���ە دەرەوەی ش���ار هاتۆتە 

دەرچوون.
ئ���ەو  5- چاپكردن���ی زۆرب���ەی رۆژنام���ە و 
گۆڤاران���ەی ك���ە ل���ە كەركووك دەرچ���ووە لە 

چاپخانەكانی شاری كەركووك چاپ كراون.
6- رۆژنامەگ���ەری ئاس���ووری لەم ش���ارەدا، 

زۆر بە كەمی بەرچاو دەكەوێت.

رابەری رۆژنامەگەریی لە دەڤەری كەركووك
لەنێوان سااڵنی 2010-1908

سمكۆ بەهرۆز
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رۆژنامەی )حضراء(
- لە رێنووس���ێكی فەرمی كە لە رۆژی )19(ی 
ئەیلولی س���اڵی )1298( رومی بەرامبەر )18(
ی ذو القع���دة )1299(ی كۆچ���ی باڵوبۆت���ەوە 
ب���ۆ بنك���ەی ویالیەت���ی كەرك���ووك ل���ە الیەن 
نووس���ەری باڵوكراوەكانی ویالیەتی موس���ڵ 
)مس���تەفا موختار بەگ( ك���ە نێدراوە بۆ قەڵەم 
تێ���دا  ئ���ەوەی  بەدەس���تی ویالیەت���ی بەغ���دا، 
دیاری كراوە كە رەزامەندی )تەحس���ین پاشا( 
وەرگیراوە لە ب���ارەی دەركرنی رۆژنامەیەك 
ل���ە كەرك���ووك بەن���اوی )حض���راء(، هەم���وو 
رێوش���وێنێكی پێویس���ت گیراوەت���ەوە بەر لە 

بارەی دەرچوونی.
- ئەم كارە بۆیە كراوە تا بەوەی رۆژنامەیەك 
رۆژنام���ەی  هاوش���ێوەی  وەك  دەربكرێ���ت 
)الزوراء(ی بەغدایی، بۆ ناوی رۆژنامەی هەر 

لەسەر ئەو قافییە بووە.
- ب���ەاڵم ب���ە ه���ۆی گواس���تنەوەی مەركەزی 
كاری  موس���ڵ  ب���ۆ  كەرك���ووك  ویالیەت���ی 

دەركردنی ئەو رۆژنامەیەش راگیراوە.

رۆژنامەی )حوادث(
- یەك���ەم رۆژنامەیە كە ب���ە زمانی توركمانی 
ل���ە ش���اری كەرك���ووك دەرچ���ووە ل���ەدوای 
)المش���روطية(،  بانگ���ەوازی  باڵوبوون���ەوەی 
لەس���اڵی 1908 و لەالی���ەن ئەحم���ەد مەدن���ی 

قودسیزادە باڵوكراوەتەوە.
- یەك���ەم ژم���ارەی لە 24 ی ش���وباتی 1911 
باڵوكراوەت���ەوە، چاپكردنەك���ەی بە ش���ێوەی 
فۆتۆكۆپ���ی ب���ووە، ئ���ەم رۆژنامەی���ە گەلێ���ك 
و  مێژووی���ی  و  رۆش���نبیریی  دەنگوباس���ی 
ئەدەبی ناوچەك���ەی باڵوكردۆتەوە، بەردەوام 
ب���ووە ت���ا م���اوەی ح���ەوت س���اڵ، تا س���اڵی 
1918، ت���ا داگیركردن���ی كەرك���ووك لە الیەن 

ئینگلیزیەكانەوە.
- هەروەه���ا ل���ە رۆژنامەك���ەدا هات���ووە، ك���ە 
رۆژنامەیەكی ))هەفتەنامەی توركی رەس���می، 
سیاس���ی، اجتماعی، علمی، ئەدەبی، اقتصادی، 

تجاری، صحی، زراعی((یە.
-  )عەت���ا ترزی باش���ی( وای ب���ۆ دەچێت كە 
رۆژنامەی )حوداث( لە 25 ی ش���وبات 1911 

دەرچووە، تاوەكو 14ی مایس 1918، بەردەوام 
بووە لە كاتی كش���انەوەی عوس���مانییەكان لە 

كەركووك.
- ل���ە م���اوەی چ���وار س���اڵی دەرچوون���ی بە 
ش���ێوەیەكی هەفتانە بە بەردەوامی دەرچووە، 
بەاڵم لە ساڵی پێنجەمەوە هەر دە رۆژ جارێك 
دەرچ���ووە، ل���ە ژم���ارەی )208( بانگ���ەوازی 
ئەوەیان ك���ردووە كە لە بەرنامەیاندا هەیە كە 
س���ێ جار لە هەفتەیەكدا باڵوبكرێتەوە، بەاڵم 
ئ���ەم كارەی���ان نەچووتەوە س���ەر لەبەر چەند 
هۆكارێك���ی دیك���ە ژمارەكانی ل���ە كاتی خۆیدا 

دەرنەچووە.
- ل���ە س���اڵی س���ێیەم ن���اوی خ���اوەن ئیمتیاز 
)محەمەد زەكی س���احیب( بووە و بەڕێوەبەر 
و بەرپرس���ی )م. حوس���نی( ب���ووە، لە كۆتایی 
س���اڵی س���ێیەم ناوی )ئەحمەد مەدەنی( وەكو 
بەڕێوەبەری هونەری ناوی هاتووە، هەروەها 

گۆڕین لە ناوەكانی دیكەش كراوە.
- )ئەحمەد مەدەنی( دەورێكی بااڵی هەبووە لە 
بەرەوپێشچوونی ئەم رۆژنامەیە و چاپخانەی 

)حوادث( لە كەركووك.
رۆژنامەی )أژانس ژورنالی(

- ئ���ەم باڵوكراوەیە لە كەركووك باڵوبۆتەوە، 
وەس���تانی  و  دەرچوون���ی  مێ���ژووی  ب���ەاڵم 
نازانرێت، لە سەرەتای چاپكردنی بە ئستنساخی 
)جەالتین���ی( بوو، بەاڵم ل���ە دوایدا چاپ دەكرا 
بە ئامێری )لیتۆگراف( لە چاپخانەی )مدرس���ة 

الصنائع(، ئینجا لە چاپخانەی )حوادث(.
- ژمارەكانی دەگەیشتە خەڵكی كەركووك لە 

رێگای فەرمانگەی بروسكەی كەركووك.
- بەاڵم بە پێی هەندێك لە بەڵگەكان ئەو پشت 
راس���ت دەبێتەوە كە هەر لە س���اڵی )1327(ی 
رۆم���ی بە ش���ێوەی ئیستنس���اخی )جەالتینی( 
باڵوبۆت���ەوە لە هەمان س���ەردەمی رۆژنامەی 

)حوادث(.
هەش���ت  م���اوەی  ل���ە  باڵوكراوەی���ە  ئ���ەم   -
س���اڵدا ب���ەردەوام ب���ووە، لە )14(ی مایس���ی 
1918  دوای كش���انەوەی عوس���مانییەكان لە 
كەرك���ووك راگیراوە، هی���چ بەلگەیەكمان نییە 
دوای هاتنەوەی عوس���مانیەكان بۆ كەركووك 

كە دەرچووبێتەوە.
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گۆڤاری )معارف(
- گۆڤارێك���ی نی���و مانگی هون���ەری و ئەدەبی 

بووە بە زمانی توركمانی.
- ل���ە 24 نیس���انی 1913 بە هەش���ت الپەڕەی 
قەب���ارە گ���ەورە ه���ەر پانزە رۆژێ���ك بە چاپ 
گەیەن���راوە، خاوەنەك���ەی محەم���ەد ج���واد و 
دامەزرێنەری گۆڤارەكە قدسی زادە بووە، كە 
تاس���ێ مانگ بەردەوام ب���ووە لەدەرچوون تا 

.1913/11/20
نووس���ەر  ژمارەی���ەك  دەرچوونی���دا  ل���ە   -
بەش���داریان ك���ردووە وەكو: )یوس���ف ناجی 
ئەربیل���ی و عەبدولق���ادر خلوصی و مس���تەفا 
س���الم و حامد نەدیم و مەحم���وود عورفی و 
محێددی���ن قابل و مەكی لەبیب( و ژمارەیەكی 
دیكە، لەچاپخانەی )مكتب الصنایع( ژمارەكانی 
چاپ كراوە بەاڵم لە )كشاف الجرائد العراقیە(
دا وا ب���اس لەم گۆڤ���ارە دەكات كە گوایە هەر 
دە رۆژ جارێ���ك دەرچووە، وای داناوە كە لە 

11ی نیسان 1911 دەرچووە.
- ئەوانەی بەش���داریان ك���ردووە لەم گۆڤارە: 
)ئەحم���ەد كەم���ال، زینولعابدی���ن ئەفەندن���دی، 
عەل���ی كەم���ال، تاهی���ر ن���ادی، نەس���یمی زادە 
خلوصی، بەتلیسی، ئیسماعیل سەفا، م. واحد، 
)صالحیەلی(، )محێددین قابل(، عارف نزهەت 
كردی زادە، )سی. سامی توبی(، سید محەمەد 
جواد، فەتحی س���ەفوەت، خەیرەددین فاروقی، 

)یەحیا زوهدی((.

گۆڤاری )كوكب المعارف(
- یەك���ەم ژمارەی لە 27ی ربیع االول 1334ه 
بەرامبەر 3ی ش���وبات 1915 دەرچووە، بەاڵم 
هەندێ���ك س���ەرچاوەی رۆژی )20( كانوونی 
دووەمی 1916 داناوە، وای نووسیوە كە تەنیا 

چوار ژمارەی لێدەرچووە.
- دەتوانی���ن بڵێی���ن گۆڤاری )كوك���ب معارف( 
ل���ە الیەن )جمعی���ة الدفاع الوطني( س���ەردەمی 
)المع���ارف(  گۆڤ���اری  ل���ەدوای  عوس���مانی 
ش���ارەكە.  ل���ە  گۆڤ���ارە  دووەم  دەرچ���ووە، 
مامۆس���تا )عەتا تەرزی باش���ی( وا دەڵێت كە 
)مس���تەفا یەعقوبی( سەرنووسەری گۆڤارەكە 
بووە، هەروەكو ئەوەی ئاماژەی پێكردووە لە 

)تاری���خ الصحافة في كركوك( ك���ە لەگۆڤاری 
)المكتبة( باڵوبۆتەوە.

)عەبدول���رەزاق  ك���ە  ئ���ەوەی  هەروەه���ا   -
ئەلحەس���ەنی( باڵوی كردۆت���ەوە لە كتێبەكەی 
)تاری���خ الصحاف���ة العراقی���ة( ك���ە گوایە چوار 
ژمارەی لێدەرچ���ووە هەڵەیە ئەم گۆڤارە هەر 
دە رۆژ جارێك دەرچووە بەنرخی یەك قرش 
و دەس���كەوتی گۆڤارەك���ە لەخزمەتی )الجبهة 

الوطنیة(یە. 
گۆڤارێك���ی  مع���ارف(  )كوك���ب  گۆڤ���اری   -
رەنگاوڕەن���گ ب���وو ك���ە لێكۆلین���ەوەی، تێ���دا 
باڵوكراوەتەوە لە بارەی زانس���ت و ئەدەب و 
هونەریی و ب���اری كۆمەاڵیەتی، لە چاپخانەی 
)مدرس���ة صنائ���ع( ل���ە كەرك���ووك چاپكراوە، 
لە ژم���ارەی یەكەمیدا هات���ووە: )هەروەكو كە 
دی���ارە یەكێ���ك لەئەرك���ە گرنگەكان���ی )جمعیة 
الدف���اع الوطني( بۆ خەڵكی، رێنومایی خەڵك و 
پاك و تەمیزی و هەڵس���ان بە ش���ارەزاكردنی 
خەڵكی لە بارەی هەواڵەكانی جیهان و روناك 
كردن���ەوە ب���ۆ ژیانێكی باش���تر و رووخاندنی 
دی���واری نەزان���ی و ش���ەڕ و دوورخس���تنەوە 
ل���ە دابونەرێتی ناش���رین و پش���تگیری كردنی 

خەڵكی بۆ دابونەرێتی باو و گونجاو..(.
- ب���ە پێ���ی ئ���ەو چ���وار ژمارەیەی ك���ە لەبن 
لێكۆلینەوەكان���ی  زۆرب���ەی  دەس���تماندایە 
دەربارەی پەخش���ان دەگەڕێت���ەوە بۆ ئەحمەد 
مەدەنی قودسی زادە و یەعقوبی زادە مستەفا 
و بابەت���ی كورت���ە چی���رۆك )فتح���ی صفوت(، 
هەروەها دكتۆر عیس���ی ن���وری لێكۆلینەوەی 
لەسەر تەندروستی باڵوكردۆتەوە و شیعری 
باڵوكراوە لەم گۆڤارە دەگەڕێتەوە بۆ عورفی 
و هیجری دەدە و حامد ندیم و مصطفی سالم 

و ئەحمەد رەفیق و ئەحمەد مەدەنی.
- ئ���ەم گۆڤارە بە دوان���زە الپەڕە دەرچووە و 
تەنی���ا یەك ژمارەی تایبەت���ی لێ دەرچووە بە 
بۆنەی هاتنی س���وڵتان )محەمەد رەش���اد( بۆ 

سەر دەسەاڵت.
رۆژنامەی )نجمة(

- یەك���ەم ژمارەی لە كەركووك لە 11ی ربیع 
االول 1337ه بەرامب���ەر 15ی كانوونی یەكەم 
1918، بە زمانی عەرەبی دەرچووە، لەسەرەوە 
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نووس���راوە )جریدە رس���میە تصدر وتباع كل 
صباح فی البلدە وفی س���رای الحكومە(، بەاڵم 
لەدوای���دا بەزمانی توركی دەردەچوو، كە بەم 

شێوەیە تاوەكو دە ساڵ بەردەوام بوو.
- یەكێك���ە ل���ەو رۆژنامانەی ك���ە ئینگلیزەكان 
دروستیان كرد و داویانەتە حكومەتی عێراقی، 
لەس���ەر رۆژنامەكە دەنووسرا بە ناوی )نجمە 

كركوك(.
- لەم رۆژنامەیەدا گەلێك شاعیر وەكو رەفیق 
حلم���ی و عەبدولق���ادر خلوس���ی و كفریل���ی و 
هجری دەدە و حەلیم شیعریان باڵوكردۆتەوە. 
لەس���اڵی 1926 رۆژنامەی كەركووك جێگەی 

ئەم رۆژنامەیەی گرتەوە. 
- ئەم رۆژنامەیە بۆ باڵوكردنەوەی )ئیعیالنی 
تاپ���ۆ( و دائیرەكانی دیك���ە و هەندێك بەیان و 
تەبلیغات���ی حكومەت���ی دەردەه���ات، جگە لەمە 
وتاری كورت و بێفەڕی توركی تیا نووس���را، 
ل���ە مامۆس���تاكانیش ب���ەوالوە ب���ە دەگم���ەن 
هەڵدەكەوت كە كەس���ێكی دیكە لەو رۆژنامەدا 
رۆژنامەكەی���ان  بۆی���ە  بنووس���ێت،  ش���تێك 

خستبووە ژێر چاودێری )شوكر( ناوێك.
- رۆژنامەیەكی حكومی قەبارە بچووك بوو، 
)29×11( سم بوو، كە حاكمی شاری كەركووك 
)لۆنگریك( دەستی كرد بە باڵوبوونەوەی هەر 

لە 15ی كانوونی یەكەمی ساڵی 1918.

رۆژنامەی )تجدد(
- رۆژنامەیەك���ی هەواڵی ئەدەبیی���ە بە زمانی 
لەكەرك���ووك  جارێ���ك  هەفت���ەی  توركمان���ی 
دەرچ���ووە، خاوەنەك���ەی ئەحم���ەد مەدەن���ی 
بووە سەرنووس���ەری بەڕێز )سەعدی( بووە 
بەڕێوەبەری بەرپرس دكتۆر )حەمدی ئاوچی( 

بوو.
- ژمارە یەكی لە رۆژی شەمە 20ی تشرینی 
ك���ەم  ماوەیەك���ی  دەرچ���ووە   1920 دووەم 

دەرچوو ئینجا لە دەرچوون وەستا.
- ئ���ەم رۆژنامەیە بە چ���وار الپەڕە دەرچووە 
ب���ە قەبارەی )32×20,5( س���م ب���ە چاپخانەی 

)حوادث( چاپكراوە.

رۆژنامەی )كەركووك(

- رۆژنامەیەكی سیاسی وێنەدارە، لە سەرەتادا 
ب���ە زمانی توركی هەفت���ەی دووجار، لە چوار 

الپەڕەدا دەرچووە. 
- یەك���ەم ژمارەی ل���ە رۆژی هەینی رێكەوتی 
)12(ی تشرینی یەكەمی )1926(، بەرامبەر )5(

ی جمادی یەكەم 1345 باڵوكراوەتەوە.
- ئەوەی جێگەی ئاماژەیە كە ناوی رۆژنامەی 
)نجم���ة( گ���ۆڕدراوە ب���ۆ كەرك���ووك، ئەویش 
بەه���ۆی ئ���ەوەی وەجدی ئەفەندی لە بەش���ی 
ئیدارە و تەحری���ری رۆژنامەی )نجمة( كاری 

كردووە. 
- رۆژنامەك���ە لە چاپخانەی )حوادث( پاش���ان 
ل���ە ژم���ارە )39(ەوە لەچاپخانەی ش���ارەوانی 
كەركووك لەچاپ دراوە تا دوا تەمەنی ژیانی 
هەمیش���ە ل���ەدەزگای ش���ارەوانی كەرك���ووك 
بووە، لەپێش���دا )وەجدی ئەفەندی( كاروباری 
نووس���ین و باڵوكردنەوەی تا س���اڵی )1927( 
 )66( لەژم���ارە  پاش���ان  ئەس���تۆ،  گرتب���ووە 
كاكەی���ی،  دەدەی  هیج���ری  رۆژنامەك���ەوە 
)1877- 1952( سەرپەرش���تی بەڕێوەبردن���ی 
چاپخانەكە و دەرچوندانی رۆژنامەكەی دەكرد، 
لەدوای ئەویش جەمال یەعقوبی ئیش���وكاری 
رۆژنامەكەی بە شێوەیەكی رەسمی تا 1959 
بردۆتە رێوە، ئەوجا شاعیری كورد )عوسمان 
خۆش���ناو( كراوە بەسەرپەرشتیكەری، خۆی 
پێ���وە ماندوو كردووە، بەاڵم ئەوەی ش���ایەنی 
باس���ە لەپاش شۆڕش���ی 14ی گەالوێژ 1958 
ن���اوی رۆژنامەكە گۆڕاوە و بۆتە )گاورباغی( 
دەڵێ���ن بە س���ێ زم���ان ك���وردی و عەرەبی و 

توركی دەرچووە.
- بەش���ە توركیەك���ە بە سەرپەرش���تی لەتیف 
بەن���دەر ئۆغڵو بووە، لە پاش���ان دەرچواندنی 
)34( ژم���ارە لەو رۆژنامەی���ە لەژێر ئەو ناوە 
نوێیەدا دووبارە ن���اوە كۆنەكەی گەڕاوەتەوە 

دۆخی جاران واتا بۆتە كەركووك. 
ش���ارەوانی   1972 س���اڵی  لەس���ەرەتای   -
لیژنەیەك���ی ل���ە چەن���د فەرمانبەرێك���ی خۆی 
ك���ە هەن���دێ ش���ارەزاییان هەیە لە نووس���ین 
رۆژنامەكەی���ان  كاروب���اری  سەرپەرش���تی 
پێكەوەناوە، ئەمانیش هەتا رۆژی )20(ی ئابی 
1972 لەگەڵیدا رۆیش���تن و ئیدی ئەس���تێرەی 
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ئ���ەو رۆژنامەی���ە لەئاس���مانی رۆژنامەگەری 
كوردستاندا ئاوابوو، هەتا ئەو كاتەش )2033( 

ژمارەی لێدەرچوو.
- ب���ەاڵم ل���ە هەندێك س���ەرچاوە ئاماژە بەوە 
دەكات ك���ە ت���ا كۆتای���ی دەرچوون���ی )2036( 

ژمارەی لێدەرچووە.
- ئەوانەی بەشداریان كردووە لە نووسینەوەی 
بەشە توركیەكەی ئەم رۆژنامەیە لە شاعیران 

ئەمانەن:
هیج���ری دەدە، محەم���ەد ص���ادق، پیرەمێرد، 
ئەس���عەد نائب، رەش���ید عاكف، ن���ازم رەفیق، 

خضر لوطفی، عومەر فەوزی، تۆفیق جەالل.
- لە نووسەران ئەمانە:

فەهم���ی ع���ەرەب، محەم���ەد خەتی���ب، عنایەت 
رەفی���ق، جەم���ال عیزەددی���ن، ن���وری س���ابت 
)حبزب���وز( و چەند كەس���ێكی دیكە. لە بەش���ە 
توركیەكەی���دا زۆرج���ار وتار و نووس���راوی 
بە نرخ ل���ە بارەی مێژووی ش���اعیرانی كورد 
ش���ێخ رەزا و خالص���ی و فائ���ز و ه���ی دیك���ە 
باڵوكراوەت���ەوە ك���ە مێ���ژوو نووس���ەرەكانی 
ئەدەب���ی كورد وەكو س���ەرچاوەیەك دەتوانن 

سوودی لی ببینن.
- بەاڵم دەربارەی بەشە كوردییەكەی:

هەروەك���و لەم���ەو پێ���ش باس���مان ك���رد ئەم 
رۆژنامەی���ە لەهەوەڵ���ەوە ب���ە زمان���ی توركی 
دەرچ���ووە، لەپاش���ان ب���ە تایبەت���ی لە س���اڵی 
)1930(وە بەشێكی دیكەیان بە زمانی كوردی 
خس���تۆتە سەری و تا س���اڵی 1931 بەردەوام 
ب���ووە لە ژمارەی )309(دا ك���ە رۆژی )30(ی 
حوزیران )1930( دەرچووە لەسەر رووپەرەی 
یەكەمیدا ناوونیشانەكەی خۆی بە كوردی بەم 

جۆرە نووسراوەتەوە:
))همو ش���تیك انوسی ایس���تاكە كە هر رۆژان 
دوشمە دەردچی غزتەییكی توركی و كوردیە(( 
لەم���ەدا دەردەكەوێت كە ل���ەو كاتەدا هەفتەی 
جارێك دەردەچوو، دوا ژمارەیش كەمن بینم 
ژم���ارە 374 بوو كە لەرۆژی )9(ی تش���رینی 

یەكەمی 1931 دەرچووە.
- زۆربەی سەروتارەكانی بەشە كوردییەكەی 
لەس���ەر ووتارە توركیەكانەوە وەرگێڕاونەتە 
ك���وردی، هەندێ���ك جاری���ش  س���ەر زمان���ی 

)ش���ارەزووی( ناوێك س���ەر وت���اری تایبەتی 
بە كوردی نووس���یوەتەوە، هەروەها گەلی لە 
دەنگ و باس���ەكانی ناوخ���ۆ و دەرەوە لەگەڵ 
چەن���د وتارێكی كۆمەاڵیەتی هەر لە توركیەوە 
وەرگێڕاوەتە سەر كوردی و باڵوكراونەتەوە، 
هەر شان بەش���انی ئەوانەش ناوە بەناوەیەك 
ك���وردەواری الی خۆم���ان  باس���و خواس���ی 
دەنگوباسی رووداوەكانی كوردستانی توركیا 
و ئێرانی دەنووسییەوە و بە سۆزێكی نیشتمان 
پەروەریی���ەوە گیروگرفتەكان���ی گەلەكەمان���ی 
دەخستەروو، وەكو لەژمارە )328(دا وتارێكی 
زۆر دڵس���ۆزانەی لە بارەی هەڵواسینی )شێخ 

سەعیدی پیران( نووسیوەتەوە.
- ئ���ەو ك���وردە نووس���ەر و ش���اعیرانەی كە 
بەش���دارییان كردووە لە نووسینەوەی بەشە 
كوردییەكەی چی بە نووسین و چی بە شیعر 

ئەمانەن:
شێخ سەالم، ش���ارەزووری، ئەحمەد موختار 
كۆی���ە،  ئەحم���ەد  زەك���ی،  محەم���ەد  ج���اف، 
كەركووك���ی، ن.ع.أ، ئ���ەوەی ش���ایانی باس���ە 
ئەوەیە لە نێوان بەشە كوردی و توركیەكەیدا 
هەندێ جار شیعری فارسی و دەنگوباسی بە 
عەرەبی باڵودەكرایەوە مامۆستا نەوشیروان 

ئاوا باسی هۆی دەرچوونی دەكات:
))ل���ە كەركووك حكوم���ەت هەفتەنامەیەكی بە 
توركی لەژێر ن���اوی كەركووك دەرئەكرد، تا 
ئەو كاتە هیچ رۆژنامەیەكی حكومی یا ئەهلی 
لە كەركووك دەرنەچوو بوو، وەكو بەشێ لە 
سیاسەتی رازی كردنی كورد، چوار الپەڕەی 
)كەرك���ووك( بۆ نووس���ینی ك���وردی تەرخان 
ك���را(( رۆژنام���ەی )ژیان(یش ب���ە بۆنەی ئەم 

بەشە كوردییەوە ئاوا باسی دەكات:
خوێندمان���ەوە  بەخۆش���یەوە  ))دیس���انەوە 
غەزەت���ەی كەرك���ووك ك���ە هەتا ئێس���تا دوو 
س���ەحیفەی ب���ە ك���وردی دەرئەچ���وو ق���ەرار 
دراوە هەموو رۆژێكی دووش���ەمە دەرچێ و 
چوار س���ەحیفەی بە كوردی بێ بەرامبەر ئەو 
مژدە خۆش���ە میللەتەكەمان پێخۆشحاڵ بوون 
ئومێد دەكەین ئەم برا خۆشەویس���تەمان هەر 
بەموەفەق���ی خدمەتی وەت���ەن و میللەتەكەمان 

بكات((
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- بەاڵم لە بارەی بەشە عەرەبییەكەی:
لە ساڵەكانی پەنجادا بەشێكی دیكەی بە زمانی 
عەرەبی خراوەتە پاڵ بەش���ە توركیەكەی و لە 
ساڵی 1953دا ژمارەی الپەڕەكانی رۆژنامەكە 
زی���اد ك���راوە و بووەتە هەش���ت الپ���ەڕە لەو 
ئ���ەم   1958 شۆرش���ی  تاك���و  س���ەردەمەوە 
نووسەرانە لەبەشە عەرەبییەكەی هاوكارییان 

كردووە:
عەباس عەزاوی، مستەفا جەواد، تۆفیق وەهبی، 
محەم���ەد بەهج���ەت االث���ری، محم���ود العبطه، 
د.تقی الدین الهاللی، عبدالعزیز الجوالی، حمدی 
االعظمی، وحید الدین بهاءالدین، س���نان سعید، 
عط���ا ترزی باش���ی، لەپاش شۆڕش���ی )14(ی 
گەالوێژی ساڵی 1958 ئەم نووسەرانەش لەو 

بەشەدا بەشدارییان كردووە:
موك���ەڕەم تاڵەبانی، ئەبوعەف���اف، فەلەكەدین 
كاكەی���ی، محەم���ەد م���ەال كەری���م، عوس���مان 
خۆش���ناو، دڵپاك جباری )جەب���ار جباری( لە 
سەرەتای ساڵی )1960(وە بەشە عەرەبییەكەی 
تەنگی بە بەشە توركیەكەی هەڵچنیوە و لەپاش 
ماوەیەكی كەم بەیەكجاری داگیری كردووە و تا 
دواتەمەنی هەر بە زمانی عەرەبی دەرچووە لە 
ساڵەكانی شەستەوە ئەم رۆژنامەیە گۆڕانێكی 
زۆری بەس���ەردا هات���ووە و نەیتوانی���وە ئەو 
پایە و س���ایە پێش���كەوتووەی خۆی لە رووی 
تێروتەس���ەلی ناوەڕۆكەكەی بیارێزێت و ئەو 
كۆمەڵە ئەدیبانەی كە لەمەوپێش بە نووس���ین 
هاوكاریی���ان لەگەڵدا كردووە دەس���تبەرداری 
دەب���ن و لێ���ی دەتەكێن���ەوە، بۆیە لەو س���ااڵنە 
دوای���ی تەمەنیدا گەیش���تە رادەیەك���ی الوازی 
ئەوت���ۆ، كە لە دەوروبەرێكی تایبەتی تەس���كدا 
باڵودەكرای���ەوە و دانەدەبەزیی���ە كتێبخانەكان 
بۆ فرۆش���تن، چونك���ە خوێنەرەكان���ی جارانی 
رەواڵەتێك���ی  ئەوی���ش  بۆی���ە  لەدەس���تدابوو، 
رەس���می رەق و تەق���ی بەخۆی���ەوە گرتب���وو، 
زۆربەی الپەڕەكانی لە چوار الپەڕە بوون بۆ 
ئیعالنات و بەیاناتی رەسمی تەرخان كرابوو.

رۆژنامەی )ئەیلەری(
كۆمەاڵیەت���ی  و  ئەدەب���ی  رۆژنامەیەك���ی   -
و رۆش���نبیریی ب���وو ك���ە ه���ەر دوو رۆژ ل���ە 

هەفتەیەكدا دەردەچ���ووە بە زمانی توركمانی 
بە چوار الپەڕە.

 1935 ئ���اداری  )2(ی  ل���ە  یەك���ی  ژم���ارە   -
دەرچووە.

- خاوەنەكەی )بەكر س���دقی محێدین( بووە و 
بەڕێوەبەری پارێزەر )رەشاد عارف( بووە كە 
ئەندامی )مجلس السیادە( بوو لەدوای شۆرش 

)14(ی گەالوێژی 1958.
عەبدولق���ادر  )كفرییل���ی  سەرنووس���ەری   -
خلوسی( بووە كە مامەی دكتۆر ئومێد مدحت 
موب���ارەك ب���ووە ت���ا )17( ژمارە ب���ەردەوام 
بووە، ژمارەیەك لە نووس���ەر و ئەدیبی وەكو 
دكت���ۆر نصرت فۆاد، پارێزە رەش���اد عارف و 
س���عید بسیم و محەمەد حماسی و حامد ندیم 

بەشدارییان كردووە.
- ل���ە ژمارەكان���ی )1( ت���ا )4( ل���ە چاپخان���ەی 
)سریان( و ژمارەكانی )5( تا )8( لە چاپخانەی 

)كرخ( چاپكراوە.

رۆژنامەی )باسەڕە(
- رۆژنامەیەكی هەفتانەبوو، كە الیەن شاكیر 
فەتاح���ەوە دەرهێن���راوە ئەوكات���ە قائیمقام���ی 

ناحیەكە بووە.
- لەس���اڵی )1942( یەك���ەم ژم���ارەی رۆژی 
ژم���ارەی   )24( دەرك���ردووە،   1942/6/25
لێدەرچووە كە دوا ژمارەی لە )1942/11/23( 
دەرچ���ووە، رۆژنامەیەكی بەپێز بوو لە بارەی 
ناوچ���ەی قادركەرەم و ئ���ەو رووداوانەی لەو 

ناوچەیەدا روویداوە.
- ئ���ەم رۆژنامەی���ە ب���ە كۆپ���ی ك���ردن و ب���ە 
دەس���تخەت نووس���راوە ل���ە الیەن نووس���ەر 

خۆیەوە.

باڵوكراوەی )شیالن(
- باڵوكراوەیەك���ی ناوخۆی���ی حیزب���ی )هیوا( 
ب���ووە لە كف���ری بە نەهێنی، بە سەرپەرش���تی 
)مس���تەفا نریمان( لە نێوان س���ااڵنی )1942-

1943( بە )تابیعە( چاپ كراوە.

رۆژنامەی )چەمچەماڵ(
ب���وو،  هەفتەنامەیەك���ی رۆش���نبیریی گش���تی 
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نووس���ەر و رۆژنامەوان���ی بەناوبانگ ش���اكر 
فەتاح لەس���اڵی 1946دا ئەو كاتەی جێنیشینی 
قائیمقام���ی چەمچەم���اڵ ب���وو دەری دەك���رد 
و هەفت���ەی جارێ���ك دڵ و دەروون���ی خەڵكی 
قەزاك���ەی پ���ێ روون���اك دەك���ردەوە، گەلێك 
زانیاری بەكەڵ���ك هەیە لەو حەوت ژمارەیەی 
چەمچەم���اڵ ل���ە ب���ارەی مێ���ژوو و زانی���اری 

بەكەڵك لەسەر شارەكە.
- رۆژنامەی���ەك بووە بە دەس���تخەت و كۆپی 

كردن نووسراوە لەالیەن نووسەرەوە.

رۆژنامەی )دەنگی داس(
- ئ���ەم رۆژنامەی���ە وەك���و ئۆرگانێكی حیزبی 
شیوعی عێراقی)قادر كەرەم( بە دە نووسخەی 
دەسخەت دەرچووە بە قەبارەی )16( الپەڕەی 
دەفتەری نووسینی ئەو سەردەمە لەبەر ئەوەی 
باڵوكراوەكانی حیزبی ش���یوعی نەدەگەیشتنە 
ناوچەی قادر كەرەم بۆیە ش���یوعیەكانی قادر 
كەرەمی ناوچەكە، ژمارەیەكیان ناردە الی لقی 
كوردستانی حیزبی شیوعی پاش بڕیاردان و 
رەزامەندی لە تشرینی یەكەمی ساڵی )1947(
ەوە تاك���و ئ���اداری )1949( ب���ەردەوام بووە، 
س���ەرجەم ژمارەكان بە دەس���خەتی )محێدین 
ش���ێخ مەحموود( نووس���راوەتەوە كە تاوەكو 
ئەمڕۆش لەژیاندای���ە... هەر ژمارەش بە )50( 
فل���س فرۆش���راوە، ج���اری وا هەب���ووە یەك 
ژم���ارە )3( دین���اری گرتۆت���ەوە.. ئەوانەی كە 
بەشدارییان لە نووسینەكاندا كردووە شەهید 
ش���ێخ حوس���ێن بەرزنجی سەرنووسەر بووە 
س���ەروتار هی ئ���ەم بووە، م���ەال ئەحمەد مەال 
كەریم، ش���ێخ حەسەن ش���ێخ محێدین، جەبار 
عەبدولكەری���م ئاغ���ای زەنگن���ە، تەی���ب ش���ێخ 

سەعدون.
- زۆربەی بابەتەكانی رۆژنامەكە كۆمەاڵیەتی 
بوون جگە لە بابەتێكی كەمی رامیاری ئەمەش 
لەبەر ئ���ەوەی لەكاتی كولل���ە و گرانیدا بووە. 
زیاتر بایەخی بە الیەنی تەندروس���تی و ژیانی 
خەڵكەك���ە داوە، بایەخ���ی بە ئەدەبی���ش داوە، 
پاشان لەسەر داوای حیزبی شیوعی لە ئاداری 
1949 گوازرای���ەوە بۆ ناوچەی )ش���ارەزوور( 
لە رۆژنامەیەك���ی تایبەتی قادركەرەمەوە بوو 

ب���ە رۆژنامەیەكی زمانحاڵی حیزبی ش���یوعی 
لقی كوردس���تان، بۆیە بڕیاردرا ئەو ژمارانەی 
ب���ۆ قادر كەرەم دەنێردرێن ب���ە خۆڕایی بێت، 

چونكە ئەوان خاوەنی فەزڵن.

باڵوكراوەی )رەنجدەر(
- باڵوكراوەیەكی ناوبەناو بووە بە دەستخەت 
نووس���راوە لە ناوچەی ق���ادر كەرەم لە الیەن 
حیزبی شیوعی عیراقییەوە لە ساڵی 1947 بۆ 

ماوەی ساڵێكدا.

رۆژنامەی )الوحدة(
رۆش���نبیریی  و  ئەدەب���ی  رۆژنامەیەك���ی   -
هەفتانەی���ە بە زمان���ی عەرەب���ی، خاوەنەكەی 
)جەمال عەبدولنور( بوو، ژمارە یەكی لە )6(ی 
ئ���ادار )1948(، باڵوكراوەتەوە، )21( ژمارەی 
لەدەرچ���وون   1948 لەئاب���ی  لێدەرچ���ووە، 

وەستاوە.

گۆڤاری )صدی الشباب(
- گۆڤارێكی زانستی رۆشنبیری بوو، خاوەنی 
گۆڤارەكە ناوەندی )الغربیة(ی كوڕان بووە لە 

كەركووك.
- سەرنووس���ەری مامۆس���تا )حوسێن عەلی 
ئەحمەد بەیاتی( بووە، كە مامۆس���تای زمانی 

عەرەبی بوو.
- ژمارەی یەكەمی لە كانوونی دووەمی 1949 
دەرچووە و تەنیا چوار ژمارەی لێدەرچووە.

گۆڤاری )االخالص(
- ژم���ارە )2(ی گۆڤ���اری )صدی الش���باب( بە 
ناوی گۆڤ���اری )االخ���الص(ەوە دەرچووە لە 
الی���ەن ناوەندی كەركووكی كوڕان لە س���اڵی 

1950 بە زمانی عەرەبی و بە چوار الپەڕە.

گۆڤاری )صدی الواعی(
- گۆڤارێك���ی نەهێن���ی ب���ووە بە دەس���تخەت 
نووس���راوە ل���ە ق���ەزای خورماتوو ل���ە الیەن 
)عەبدولەتی���ف بەندەر ئۆغڵۆ( و هاوڕێكانی لە 

سااڵنی پەنجاكان باڵوكراوەتەوە.
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باڵوكراوەی )متوسطة كركوك للبنات(
- بالوكراوەیەك���ی تایبەت���ی ب���ووە بە كۆچی 
دوایی )مەلیكە عالیە( دایكی مەلیك )فەیسەڵی 
الی���ەن  ل���ە  عەرەب���ی  زمان���ی  ب���ە  دووەم(، 
ناوەندی كەركووك كچان لە س���اڵی 1951 بە 
سەرپەرش���تی )كەوكەب داوود خەش���اب( لە 

چاپخانەی )بغداد( چاپ كراوە.

رۆژنامەی )صدی الشمال(
- رۆژنامەیەك���ی سیاس���ی هەفتان���ە ب���وو بە 
زمانی عەرەبی، خاوەنەكەی )مەعروف عارف( 

بووە.
- سەرنووس���ەری پارێ���زەر )بورهان عومەر 

تكریتی( بووە.
- ژم���ارە یەكی لە ش���وباتی 1951 دەرچووە 
لە چاپخانەی شارەوانی كەركووك دەرچووە، 
دوای )13( ژمارە لە دەرچوون وەس���تاوە لە 

مایسی )1951(.

رۆژنامەی )رزگاری(
- رۆژنامەیەك���ی ناوەن���دی زمانحاڵی حیزبی 
دیموكرات���ی كوردس���تانی ب���ووە، ك���ە چەن���د 
ژمارەیەك���ی ب���ە نەهێن���ی ل���ێ دەرچ���ووە لە 
كۆنگ���ری )2( لە س���اڵی 1952 بەردەوام بووە 
تا كۆنگرەی )3( لە س���اڵی 1953، هەروەها تا 

ساڵی 1955 ژمارەی لێ دەرچووە.

گۆڤاری )الثقافة الحدیثة(
- گۆڤارێكی رۆشنبیریی گشتییە، كە بە دوای 
زانی���اری ئەدەبدا دەگەڕا، ب���ە زمانی عەرەبی 
ل���ە الیەن )جمعیة المعلمین(ەوە دەردەچوو، لە 

كەركووك.
- یەكەم ژمارەی لە مایسی )1954(دەرچووە، 

ژمارە )2(ی لە تەمووزی )1954( دەرچووە.
- بەڕێوەبەری نووس���ین دادوەر )عەتا ترزی 

باشی( بووە.
- یارمەتی���دەری مامۆس���تا )حوس���ێن عەل���ی 

داقوق( بووە.
بەپێ���ی  وەس���تا  دەرچوون���ی  ئیمتی���ازی   -
ژم���ارە  )الجمعی���ات(ی  یاس���ای  دەرچوون���ی 
)29( لەس���اڵی 1954، چەند كەسێك دەوریان 

هەبووە لە دەرهێنانیدا وەكو مامۆستا )رەفعت 
س���ەعید یوڵو، خورشید كازم بەیاتی، محەمەد 
كلدان، وەحیدەدین بەهائەدییم، سینان سەعید، 
تاهی���ر،  د.عەبدولجەلی���ل  ع���ەزاوی،  عەب���اس 

كەنعان سەعید(.

رۆژنامەی )اآلفاق(
- رۆژنامەیەك���ی ئەدەبی و رۆش���نبیریی بوو 

بەزمانی عەرەبیو توركمانی.
- ژم���ارە یەك���ی ل���ە )8(ی مایس���ی )1954( 
 )1959( ئ���اداری  )27(ی  ل���ە  دەرچ���ووەو 

لەدەرچوون وەستاوە.
- خاوەن���ی ئیمتیاز قائمقام ش���اكر زیائەددین 

هورمزی بووە.
و  هورم���زی(  )س���وعاد  سەرنووس���ەری   -
پارێ���زەر )حس���ام الدی���ن س���اڵەیی( و محامی 
)عەت���ا تەرزی باش���ی( ب���ووە، ب���ەاڵم لەدوای 
ژمارەیەكەوە )عەتا تەرزی باشی( لەدەستەی 
سەرنووس���ەری دەرچووە ل���ە )1954/12/1(، 
بەاڵم )حوسامەددین س���اڵەیی( هەربەردەوام 

بووە.

گۆڤاری )مرۆڤ(
- گۆڤ���اری حیزب���ی دیموكراتی كوردس���تان 
)3(ی حیزب���ەوە  كۆنگ���ری  دوای  ل���ە  ب���ووە 

باڵوكراوەتەوە.
- یەكەم ژمارەی بە زمانی كوردی لە س���اڵی 

1955 دەرچووە.

رۆژنامەی )خەبات(
- زمانحاڵ���ی حیزبی دیموكراتی كوردس���تان 
بوو، سەرەتای دەرچوونی لە كەركووك بوو 

لە پایزی 1955 بە نەهێنی.
- لە الیەن )حەمزە عەبدوڵاڵ(ەوە سەرپەرشتی 
كراوە و لەگەڵ چەند كەسێكی دیكە بە نەهێنی 

لە گەڕەكی شۆریجە دەرچووە.
- ب���ە رۆنی���ۆ بە چ���وار الپ���ەڕەی )A4( چاپ 

كراوە.

رۆژنامەی )خەباتی كوردستانی – نچال كردستان(
- رۆژنام���ەی ناوەن���دی حیزب���ی دیموكرات���ی 
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كوردس���تانی یەكگرت���وو بووە، ب���ە نەهێنی لە 
كەرك���ووك ل���ە 1956 بە چاپی دەس���ت چاپ 

كراوە و بە رۆنیۆ راكێشراوە.
- بەردەوام بووە تا شۆڕشی )14(ی تەمووزی 

ساڵی 1958 بە زمانی عەرەبی و كوردی.

باڵوكراوەی )صدی الشباب(
- باڵوكراوەیەكی قوتابخانەیی رۆش���نبیرییە، 
ك���ە خاوەن���ی ناوەن���دی )الغربی���ة( ب���ووە ل���ە 

كەركووك.
- سەرنووس���ەری مامۆس���تا )سینان سەعید( 

بوو، مامۆستای رەسم.
 )1957( ئ���اداری  ل���ە  یەكەم���ی  ژم���ارەی   -

دەرچووە.
رۆژنامەی )ئازادی كوردستان(

- رۆژنامەیەكی نەهێنی بووە لە الیەن حیزبی 
شیوعی عیراقییەوە دەرچووە لە ساڵی 1957 

لە كەركووك و لە دواییدا لە سلێمانی.
- سەرپەرشتی دەركردنی: ساڵح حەیدەری و 

حەمید عوسمان.

رۆژنامەی )البشیر(
- رۆژنامەیەك���ی هەفتان���ەی ئەدەبی بووە كە 
بە زمان���ی عەرەبی و توركمان���ی دەردەچوو، 

خاوەنەكەی )محەمەد ئەمین عەسری( بووە.
- ژم���ارە یەك���ی ل���ە )23(ی ئەیلول���ی )1958( 
دەرچووە، بەردەوام بووە تا ژمارە )26(ی لە 

)17(ی ئاداری 1959.
- سەرنووسەرەكەی پارێزەر )محەمەد حاجی 
عیزەت( ب���ووە، بەش���ە توركمانییەكەی )عەتا 
ت���ەرزی باش���ی( ب���ووە بەش���ە عەرەبییەكەی 

)حەبیب هورمزی( بووە.
- هەموو ژمارەكانی لە چاپخانەی كەركووك 

چاپكراوە.

رۆژنامەی )صدی الشباب(
- باڵوكراوەیەك���ی قوتابخانەیی رۆش���نبیریی 
ناوەبەن���اوە ب���ووە، لە الی���ەن )لجنة النش���اط 
الثقافي( لە ئامادەی���ی كەركووكەوە دەرچووە 
بە زمانی عەرەبی، دەستەی نووسەرانی پێك 
هاتبوو لە مامۆس���تا محەمەد شێخ مامۆستای 

عەرەب���ی و مەحم���وود عوبێ���دی مامۆس���تای 
وێنەو نیگار، ژمارە یەكی لەكانوونی دووەمی 

1958 دەرچووە، ئینجا وەستاوە.

گۆڤاری )شەفەق- بەیان- شەفەق(
 )1958( دووەم���ی  كانوون���ی  )15(ی  ل���ە   -

دەرچووە.
- خ���اوەن و سەرنووس���ەری )عەبدولق���ادر 

بەرزنجی( بووە.
- ب���ە ك���وردی و عەرەب���ی دەردەچ���وو، ل���ە 
س���ەرەتای س���اڵی )1959( گوێزرای���ەوە ب���ۆ 
س���لێمانی، ن���اوی بوو بە )بەیان( و مامۆس���تا 
گۆران سەرپەرش���تی دەركردنی دەكرد. بووە 
ئۆرگانی ئاشتیخوازان و پاش ماوەیەك دیسان 
گواس���ترایەوە ب���ۆ كەرك���ووك و خاوەنەكەی 
جارانی وەرگرتەوە، س���ەرەتای ساڵی )1963( 

داخرا.
- گۆڤارێكی ئەدەبی و زانستی و كۆمەاڵیەتی 
ل���ە كەرك���ووك  ب���وو، نی���و مان���گ جارێ���ك 
دەردەچ���وو، بەڕێوەبەری دارای���ی گۆڤارەكە 
عەل���ی كەمال باپیر ئاغا ب���وو، لەدوایدا حەمید 
عوسمان كرا بە سەرنووسەری، جگە لەمەش 
ئ���ەم مامۆس���تایانە هاوبەش���ی دەرچواندنیان 
)عەبدولس���ەمەد  ئەحم���ەد(،  )ئیبراهی���م  داوە: 
خانقاە(، )مارف خەزنەدار( و چەند كەس���ێكی 

دیكە.
- ژمارە )1،2،3،8(ی لەچاپخانەی )ش���یمال( و 
ژم���ارە 4 لەچاپخانەی )ئەس���عد( و ژمارە )5، 
6(ی لەچاپخان���ەی )تەم���دون( و ژمارە )7( لە 
بەغدا و ژمارە )9، 10، 11، 12( لە كەركووك 
چاپكراوە. هەروەها ژمارەكانی س���اڵی دووەم 
و س���ێیەم و چوارەمی لە چاپخانەكانی ژین و 
س���لێمانی و شارەوانی كەركووك و )الشمال( 

چاپكراوە.

باڵوكراوەی )صدی الجمهوریة(
- باڵوكراوەیەكی قوتابخانەیی بووە بە رۆنیۆ 
چاپ ك���راوە لە الیەن قوتابخان���ەی )الوگن(ی 

سەرەتایی كچان.
- ژمارە یەكی لە مایس���ی س���اڵی 1959 تەنیا 

یەك ژمارەی لێ دەرچووە.
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رۆژنامەی )ئازادی(
- ژم���ارە یەك���ی ل���ە )1(ی مایس���ی )1959( 
نووس���راوە  ناوەكەی���دا  لەژێ���ر  دەرچ���ووە 

رۆژنامەیەكی رۆژانەی سیاسییە.
- خاوەنی ئیمتیازی لێپرسراوی پارێزەر نافع 

یونس بوو.
- ئۆرگانی ئاشكرای پارتی كۆمۆنیستی عێراق 
بوو، تا داخستنی لە كۆتایی تشرینی دووەمی 
1960، )56( ژمارەی لێدەرچوو، رۆژنامەیەكی 

دەوڵەمەندبوو، قەبارەی )44×29(سم بوو.
- لە لێكۆڵینەوەیەكی گۆڤاری نەوشەفەقدا ئاوا 

باسی هاتووە:
)ژم���ارە یەك���ی رۆژنامەی ئ���ازادی لە رۆژی 
هەینی )1(ی ئایاری ساڵی 1959 بە )4( الپەڕەی 
قەوارە )29×44(س���م و بە دیالێكتی كرمانجی 
خواروووە بە ئەلفوبێی عەرەبی كەوتۆتە بەر 
دی���دەی خوێندەواران.. كۆمەڵێك نووس���ەر و 
ش���اعیر و رۆش���نبیر و سیاسەتمەداری كورد 

بەشداریان لە نووسینی كردووە لەوانە:
گ���ۆران، ئەحم���ەد غەف���ور، محەم���ەد كەری���م 
فەتحوت���اڵ، محەمەدی مەال كەری���م، غەفوری 
می���رزا كەری���م، مومت���از حەیدەری، حوس���ێن 
ع���ارف، عیزەدی���ن مس���تەفا رەس���وأل، جەالل 

دەباغ، عەبدولڕەزاق بیمار.
- رۆژنام���ەی )ئازادی( لە ش���اری كەركووك، 
رۆڵێكی گەورەی هەبوو لە هۆشیار كردنەوەی 
چین���ی رۆش���نبیر و چین���ی زەحمەتكێ���ش و 
داخوازییەكان���ی ماف���ی نەتەوایەت���ی ك���ورد و 
ب���ەرەو پێش���بردنی باری ئەدەب���ی و هونەری 
ل���ە كۆمەڵگای كوردەواری���دا، لە ماوەی ژیانی 
كورتی شاری كەركووكدا، تەنیا )12( ژمارەی 
لێ باڵوبووەوە و دوایی گواس���ترایەوە بەغدا، 
ئەوی���ش لەبەر بارودۆخی ش���اری كەركووك 
بەرەو ئاڵۆزی و ئاس���تەنگ دەڕۆیش���ت لەبەر 
ئەوە هەت���ا كۆتایی مانگی تش���رینی دووەمی 

1960 لەبەغدا بەردەوام بوو.
- ئ���ەو ژماران���ەی رۆژنامەی ئ���ازادی، كە لە 
ماوەی زیاتر لە س���اڵ و نیوێك باڵوكرایەوە، 
ئ���ەو  مێ���ژووی  بایەخ���داری  گەنجینەیەك���ی 
س���ەردەمەی كوردە لە هەم���وو بارەكانیەوە، 
سیاسی و ئەدەبی و رۆشنبیری و نەتەوەیی.

رۆژنامەی )گاورباغی(
- رۆژنامەیەك���ی هەفتان���ەی ئەدەب���ی ب���ووە، 
ك���ە بەردەوامی رۆژنام���ەی كەركووك بووە، 
ل���ەدوای ش���ۆرش )14(ی گەالوێ���ژی 1958، 
ئەركی دەرچوونی لە الیەن ئەدیب عوس���مان 

خۆشناو بوو.
- ژمارە یەكی لە )29(ی )6(ی 1959 دەرچووە 
و )34( ژم���ارەی لێدەچووە، ئینج���ا ناوەكەی 
گۆڕاوە بۆ )كەركووك( لە س���اڵی )1959(، بە 

زمانی كوردی و عەرەبی بووە.

گۆڤاری )دەنگی قوتابیان - صوت الطلبة(
- لەس���اڵی )1959( دەرچ���ووە ب���ە كوردی و 
عەرەب���ی و توركمانی، لق���ی یەكێتی قوتابیانی 
عێ���راق لە كەركووك ب���اڵوی دەكردەوە، هەر 
ئەو س���اڵە ژیا و تەنیا چەند ژمارەیەكی كەمی 

لێ باڵوبۆتەوە.

گۆڤاری )الجبهةە(
- گۆڤارێكی ئەدەبی و سیاسی هەفتانە بووە.

- خاوەنی ئیمتیازی: عەبدولسەمەد خانەقا.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە س���اڵی 1959، تەنی���ا یەك 

ژمارەی لێ دەرچووە.

باڵوكراوەی )العزة(
- باڵوكراوەیەك���ی قوتابخانەیی���ە ل���ە الی���ەن 
قوتابخان���ەی )الع���زە(ی س���ەرەتایی ك���وڕان 

باڵوكراوەتەوە، لە ساڵی )1959(دا.
- دەس���تەی نووسەران: عەبدولحەكیم ئۆغڵو، 
عیزەدی���ن عەب���دی بەیاتلی، حەس���ەن عیزەت 
حەس���ەن  س���اقی،  س���ەاڵحەدین  چارداغل���ی، 

فەتاح.

گۆڤاری )الطلیعة(
- گۆڤارێكی رۆش���نبیریی مانگانەیە، خاوەنی 
ئیمتی���ازی )دار المعلمین(ی كەركووك بوو بە 

زمانی عەرەبی دەردەچوو.
- دەس���تەی نووسەرانی: )س���ەعدی جەباری، 

زوهدی داووی، كەمال نامق( بوونە.
- ژم���ارەی یەكەم���ی ل���ە مانگ���ی حوزەیرانی 

)1959( دەرچووە.
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رۆژنامەی )رای گەل - رأی االهالي(
- لە )6(ی ئەیلول 1959 دەرچووە.

- ئ���ۆرگان و زمانحاڵ���ی پارتی )نیش���تمانی- 
دیموكراتی( بوو.

- خاوەنەكەی )سدیق عەلی بلوكینی( بوو.
- دەس���تەی نووس���ەرانی بریت���ی ب���ووە ل���ە: 
)پارێزەران محەمەد م���ەردان قەڵەمچی، نازم 

وەنداوی، مەحموود تەوفیق(
لەدەرچ���وون   1961 ئەیل���ول  )15(ی  ت���ا   -
وەس���تاوە بەهۆی كۆچ���ی خاوەنەكەی، بەاڵم 
لەهەندێك سەرچاوەدا كۆتایی دەرچوونی بە 

1963/2/8 دانراوە.

گۆڤاری )العرین(
- گۆڤارێكی سەربازی رۆشنبیریی بوو.

- خ���اوەن ئیمتی���ازی )قیادە الفرق���ة الثانیة( لە 
كەركووك بووە.

- ژم���ارە یەك���ی ل���ە )1959(دا چاپك���راوە و 
تانزیكەی )5( ساڵ بەردەوام بووە.

- سەرنووس���ەری گۆڤارەك���ە )رائید مەهدی 
عەلی ساڵحی(.

- سكرتێری نووسین )نامیق بەیرەقدار(.
- ژم���ارە یەك���ی ل���ە كانوونی یەكەمی س���اڵی 

)1959( دەرچووە.

گۆڤاری )الطلیعة(
پەروەردەی���ی  و  رۆش���نبیریی  گۆڤارێك���ی   -

بووە.
- خاوەنەكەی یەكێتی گشتی قوتابیانی عێراق 
لق���ی كەرك���ووك بوو، ب���ە زمانی ك���وردی و 

عەرەبی و توركمانی دەرچووە.
- ژمارەكانی )1-3( لە ساڵی 1960 دەرچووە، 
ئینج���ا لە دەرچوون وەس���تاوە. لە چاپخانەی 

شیمال لە كەركووك چاپكراوە.

گۆڤاری )الربیع(
كۆمەاڵیەت���ی  رۆش���نبیریی،  گۆڤارێك���ی   -

مانگانەبوو.
- خاوەن���ی گۆڤارەكە )دانی���ال داود بنیامین(و 

سەرنووسەری )تەیمور ساحێب قڕان( بوو.
 )1961/8/6( ت���ا  )1960/9/14(ەوە  ل���ە   -

ب���ەردەوام بوو لە دەرچ���وون، ئەم گۆڤارە بە 
زمانی عەرەبی و ئاسووری دەرچووە.

گۆڤاری )النشاط المدرسي(
- باڵوكراوەیەكی هون���ەری، وەرزی بووە لە 
الیەن بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی كەركووك 

دەرچووە لە ساڵی 1962.
- دەستەی نووسەرانی: )مەحموود عوبێدی و 

ئەنوەر محەمەد و رەمەزان و هیتر( بووە.
- ژمارە یەكی لەساڵی )1962-1963( بووە و 
ژمارە )2(ی )1963-1964(دەرچووە و ئینجا 

لەدەرچوون وەستاوە.
- بەاڵم لە )كش���اف الجرائد(دا بەهەمان شێوە 
بەهەمان دەس���تە بەناوی )النشاط الفني(یەوە 
باس���ی دەكات و هیچ س���ەرچاوەیەكی دیكەدا 

لەبەر دەستدا نییە ئەو راستییە بسەلمێنێت. 

رۆژنامەی )رێگای كوردستان(
- رۆژنامەیەكی هەرێمی كوردستان بووە، لە 
الیەن حیزبی شیوعی عیراقیەوە دەرچووە لە 

كەركووك بە شێوەیەكی نەهێنی.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە س���اڵی 1962 دەرچ���ووە 
تا ش���وباتی س���اڵی 1963 ب���ەردەوام بووە بە 

زمانی كوردی.
- بە سەرپەرشتی ئەحمەد دڵزار بوو.

رۆژنامەی )النهضة(
- رۆژنامەیەك���ی سیاس���ی رۆژان���ە ب���ووە بە 
زمان���ی عەرەب���ی بەاڵم بە هەفتان���ە دەرچووە 

لەالیەن )عەبدولعەزیز تاڵبی(.
- ژم���ارە یەكەی ل���ە )12(ی ئ���اداری )1963( 

دەرچووە.
- ژمارە سێی لە )28(ی ئاداری 1963 دەرچووە 

بە چوار الپەڕە بە قەبارەی گەورە.
- سەرنووسەرەكەی )محەمەد سدیق نەقاش( 
بووە، لە دواییدا چووەتە س���لێمانی بە كوردی 

و عەرەبی دەرچووە.

گۆڤاری )العامل االشتراكي(
- گۆڤارێكی هەفتانەی سیاسی بوو.

- خاوەن���ی ئیمتی���ازی )رجب طلف���اح حویجة( 
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بووە.
- سەرنووسەری )خەلیل عەباسی( بوو.

- دەس���تەی نووس���ەرانی )محەمەد حوس���ێن 
داغستانی( بووە.

- ژم���ارە یەكی ل���ە 1963/5/30 دەرچووە لە 
)1963/11/18(و لەبەرچاو وون بووە.

باڵوكراوەی )صدی كركوك الریاضي(
- باڵوكرای���ەوەی وەرزش���ی ب���ووە لە الیەن 
و  توركم���ن(  س���رت  )ئیس���ماعیل  بەڕێ���زان 
)محەم���ەد حوس���ێن داغس���تانی(وە دەرچووە 

تەنیا چوار ژمارەی لێدەرچووە.
ژم���ارە   ،)1966( لەس���اڵی  یەك���ی  ژم���ارە   -
)2( لەس���اڵی 1967و ژم���ارە )4( ل���ە كۆتای���ی 
س���اڵی 1967 دەرچ���ووە ئینجا ل���ە دەرچوون 

وەستاوە.

باڵوكراوەی )هەللولیا(
- باڵوكراوەیەك���ی دەسنووس���ە ب���ە زمان���ی 
ك���وردی و عەرەبی لە نێوان س���ااڵنی )1966 
– 1967(دا باڵوكراوەت���ەوە، لە گوندی )دێبنە(
ی نزیك كەالر ناوەكەشی لە ناوی رۆمانێكی 
)یابانی(ی���ەوە وەرگیراوە كە بە مانای )بەخێر 

هاتن(دەهات.
- نزیك���ەی هەش���ت ژم���ارەی دەسنووس���ی 
لێدەرچ���ووە، ژمارەی الپەڕەكانی لە نێوان )4 

–8( الپەڕەیە بە قەبارەی مام ناوەندی.
- ئەو نووسەرانەی بەشدارییان تێدا كردووە: 
)ئەمجەد شاكەلی، شێح محەمەد شێح ئەحمەد 
ش���اكەلی(، جگە لەوەش بە زۆری دەنگوباس 
و هەواڵ���ی ناوچەكە و بارودۆخی كش���توكاڵ 
و قس���ەكردن لەس���ەر كوردایەتی بە هەردوو 
زمان���ی ك���وردی و عەرەب���ی و بایەخ���دان بە 

هونەری كاریكاتێری.

رۆژنامەی )العراق الریاضي(
بۆن���ەی  ب���ە  وەرزش���ییە  رۆژنامەیەك���ی   -
بەدەستهاتنی خەاڵتی تۆپی پێ لە ساڵی 1966 
بەسەرپەرشتی )ئەحمەد محەمەد كەركووكی( 

یەك ژمارەی لێ دەرچووە.

رۆژنامەی )أنباڕ الریاضة و الشباب(
- رۆژنامەیەك���ی وەرزش���ی هەفتان���ە بوو، بە 

زمانی عەرەبی دەردەچوو.
محەم���ەد  )ئەحم���ەد  ئیمتی���ازی  خاوەن���ی   -

كەركووكلی( بوو.
- دەستەی نووسەرانی نەبیل تەبەقچلی كوڕی 

نازم تەبەقچلی بوو.
رۆژی  ل���ە  لێدەرچ���ووە  ژم���ارەی  ی���ەك   -
دووش���ەممە )1967/11/20( بەچ���وار الپەڕە، 
بەهۆی نەبوونی پارە لە دەرچوون وەستاوە، 
ژمارە یەكی لە كتێبخانەی )ئەحمەد قوش���جو 

ئۆغڵو( هەیە.

گۆڤاری )مەشخەڵ(
- گۆڤارێكی سیاس���ی بووە، لقی س���ێی پارتی 

دیموكراتی كوردستان باڵوی دەكردەوە.
- ژم���ارە یەكی ل���ە مانگی تش���رینی دووەمی 

ساڵی )1967( باڵوبۆتەوە.
- گۆڤاری مەشخەڵ گۆڤارێكی لقی كەركووكی 
پارتی بوو، لەبەر ئەوەی كەركووكیش شارێكە 
تێك���ەاڵوە ئ���ەم گۆڤ���ارە بە زمان���ی كوردی و 

توركمانی و عەرەبی باڵودەكرایەوە.
ل���ەرۆژی  ه���ەر  مەش���خەڵ  گۆڤ���اری   -
باڵوبوون���ەوەی ت���ا دوا ژم���ارەی وت���اری پڕ 
جۆشی كوردایەتی باڵودەكردەوە و دەورێكی 
كاریگ���ەری هەب���وو ل���ە س���نووری پارێزگای 
كەرك���ووك ئ���ەم گۆڤ���ارە ب���ە ڕونی���ۆ لەچاپ 

دراوە.

باڵوكراوەی )بەرزنجە(
- باڵوكراوەیەكی دەسنووسی بووە، لە نێوان 
سااڵنی )1967 – 1968(باڵوكراوەتەوە، بریتی 
بووە ل���ە باڵوكراوەیەك���ی رووناكبیری، تەنیا 

)15( ژمارەی لێدەرچووە.
- ئەم باڵوكراوەی���ە لەالیەن )لەتیف هەڵمەت(

ەوە باڵوكراوەتەوە.
- هەریەك���ە ل���ەم نووس���ەرانە بابەتی���ان تێدا 
باڵوكردۆتەوە: ئەمج���ەد محەمەد عەبدولقادر 
)ئەحم���ەد ش���اكەلی( كە لەو دەم���ەدا بە ناوی 
)ئەنوەر شاكەل( بابەتی باڵوكردۆتەوە، لەتیف 
هەڵمەت، فەرهاد شاكەلی ئەم باڵوكراوەیە بە 

زمانی كوردی بووە.
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باڵوكراوەی )كركوك الیوم(
- باڵوكراوەیەكی ن���اوە بەناوەی ناوخۆ بوو، 
ب���ە زمانی عەرەبی لە الی���ەن )لجنە التوعیە(ی 

شارەوانی كەركووكەوە.
- ژم���ارە یەك���ی لەس���اڵی )1968( دەرچووە، 
بەردەوام بووە تا ژمارە )5(ی ساڵی )1972(، 

و لە چاپخانەی شارەوانی دەردەچوو.
هەب���وو  دەوری���ان  بەڕێزان���ە  ئ���ەم   -

لەدەرچوونی:
ئیبراهی���م محەم���ەد مەحم���وود، فەخرەددی���ن 
محێدی���ن، ئیس���ماعیل تەها، نیه���اد هورمزی، 
عوسمان خۆشناو، سەیفەدین محەمەد سەعید 
)أب���و عفاف(، محەمەد عەل���ی قیردار، محەمەد 
س���ەالمی، عەدن���ان محەمەد س���امی، جاس���م 

محەمەد )جاسم(، حەسەن عەلی زەند.

گۆڤاری )هەڵمەت(
- گۆڤارێك���ی سیاس���ی پەروەردەی���ی هەواڵی 
بووە لەالیەن دەس���تەی سەرۆكایەتی یەكێتی 
مامۆس���تایانی كوردس���تان لقی كەركووك لە 
نێ���وان س���ااڵنی 1968-1970 بە ش���ێوەیەكی 
نەهێن���ی و ب���ە ش���ێوەی وەرزی دەرچووە بە 

زمانی كوردی.
- دەس���تەی نووس���ەرانی: عەبدولق���ادر مەال 
عومەر گونبەدی، عەبدولقادر سەالم، عەبدوڵاڵ 

حەمید.

باڵوكراوەی )باوە شاسوار(
- ل���ە س���اڵی )1969( هەر لە ش���اری )كفری( 
باڵوكراوەتەوە تەنیا یەك ژمارەی لێوەرگێڕاوە 
و باڵوكردنەوەشی لە الیەن )فەرهاد شاكەلی، 
لەتی���ف هەڵم���ەت و كەنع���ان مەدح���ەد(ەوە، 
بەرادەیەك���ی زیات���ر ئەمەیان بریت���ی بووە لە 

باڵوكراوەیەكی ئەدەبی – رووناكبیری.

سەردیواری )الكواكب(
- لە ساڵی 1969 لەالیەن حمە ساڵح تۆفیق لە 
دواناوەندی كف���ری باڵوكراوەتەوە، بە زمانی 

عەرەبی، زیاتر بابەتی هەمە جۆربووە. 
- تەنیا دوو ژمارەی لێدەرچووە.

گۆڤاری )العامل(
- گۆڤارێك���ی كرێكاری���ی رۆش���نبیریی، نی���و 
مانگیی���ە، ب���ە زمان���ی عەرەب���ی دەردەچ���وو 
كەزمانی حاڵی یەكێتی س���ەندیكای كرێكارانی 

كەركووك بوو.
- ژمارە یەكی لە )1969/12/18( دەرچووە.

- سەرنووس���ەری: ئبیراهیم حوس���ێن كەنانی 
بووە.

- بەڕێوەبەری نووس���ینی )عەبدولئەمیر خزر 
خالید(.

- س���كرتێری نووس���ین محەم���ەد حوس���ێن 
داغستانی بووە.

باڵوكراوەی )االزهار(
- باڵوكراوەیەك���ی قوتابخانەیی رۆش���نبیریی 
گش���تی ب���وو، خاوەنەك���ەی ناوەن���دی كچانی 

)االزهار( بووە.
- ژمارە یەكی لەساڵی 1969 دەرچووە.

)س���ەحاب  مامۆس���تایان  ل���ە  یەك���ە  ه���ەر   -
محەم���ەد(و )فەوزی���ە عەبدوڵ���اڵ( و )هندی( و 
)ش���هزنان عەبد محەمەد باروودی( دەستیان 

لەدەرچوونی هەبووە.

باڵوكراوەی )المربی(
- باڵوكراوەیەك���ی قوتابخانەیی ناو بەناوەیە، 
لەالیەن پەیمانگای )دار المعلمین( لە كەركووك 
دەردەچ���وو ب���ە سەرپەرش���تی دەس���تەیەكی 
زمان���ی عەرەب���ی لە پەیمان���گا ك���ە پێكهاتبوو 
ل���ە بەڕێ���زان: )بورهانەددین حوس���امەددین(، 
)حوس���امەددین كۆپرل���ۆ(، )نەج���دەت قاس���م 

ساڵەیی(، )عەبدولموتەلیب سەعدی(.
- ژم���ارە یەك���ی لەس���اڵی 1969 دەرچووە و 

ئینجا وەستاوە.

گۆڤاری )ناوەندی كەركووكی كچان(
- لە ساڵی 1969 یەكەم ژمارەی دەرچووە بە 
سەپەرشتی بەڕێوەبەری قوتابخانەی ناوەندی 
كەركووكی كچان مامۆستا سەحاب وەفیق و 

مامۆستا فائیزە موراد.
- یەكەم ژمارەی بە حەڤدە الپەڕە بە قەبارەی 

گۆڤار.
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سەردیواری )گیڤارا(
- ل���ە س���اڵی 1970 لەالیەن فەرهاد ش���اكەلی 

باڵوكراوەتەوە.

سەردیواری )جیكۆ(
- لەالی���ەن فەرهاد ش���اكەلی ل���ە دواناوەندی 

كفری باڵوكراوەتەوە. 
- تەنی���ا یەك ژمارەی لێدەرك���ردووە، تایبەت 

بووە بە وتار و نووسینی ئەدەبی.

گۆڤاری )NOWLEDGE - المعرفة(
- لەالیەن ئامادەیی كەركووكی كوڕان لە ساڵی 
1970 ب���ە ه���ەژدە الپەڕە بە زمان���ی ئینگلیزی 

دەرچووە.
- ل���ە چاپخانەی ش���یمال ل���ە كەركووك چاپ 

كراوە.

باڵوكراوەی )شەپۆڵەكان(
دوو  تەنی���ا  دەسنووس���ە  باڵوكراوەیەك���ی   -
ژمارەی لی باڵوكراوەتەوە بە دەس���تخەتی 
)س���یروان حاجی ئەمین( نووس���راوەتەوە، بە 
جۆری ژمارە )1(ی تەنیا 15 دانە یان )نسخە(
ی لێدەرك���راوە و تارادەی���ەك ب���ە ناوچەكەدا 
نووس���ین و  ك���ە  ئەوانی���ش  باڵوكراوەت���ەوە 
ب���ە ج���ۆری رووناكبیریی���ان  بابەت���ی ج���ۆر 
تی���ا باڵوكردبێت���ەوە كەس���انی وەك )فەرهاد 
ش���اكەلی، غ���ازی فەیس���ەڵ، محەم���ەد داماو( 
بوون���ی ئەمەی دواییان لەو ماوەیەدا بە ناوی 

محەمەد بێكراس 1952 – 2005 بووە. 

باڵوكراوەی )منع وقوع الحوادث(
- باڵوكراوەیەكە لە شێوەی گۆڤار بە قەبارەی 
بچ���ووك، لەالی���ەن كۆمپانیای نەوت���ی عێراق 

دەرچووە.
- لە ساڵی 1970، ژمارەی سێی دەرچووە.

رۆژنامەی )سسلر(
- رۆژنامەیەكی رۆش���نبیری و هونەری بووە 
بە زمان���ی توركمانی، تەنی���ا دوو ژمارەی لێ 

دەرچووە لە ساڵی 1970.
محەم���ەد  ئەحم���ەد  سەرنووس���ەری:   -

كەركووكی.

گۆڤاری )النمر(
- گۆڤارێكی س���ەربازی رۆشنبیرییە لە الیەن 

)قیادە الفرقە(ی دووەوە دەردەچوو.
- ژم���ارە یەكی ل���ە )6(ی كانوون���ی دووەمی 

)1971( دەرچووە.
- دەس���تەی نووس���ەرانی بریت���ی ب���ووە لەم 
بەڕێزان���ە: عەقی���د روك���ن ت���ارق نەجمەددین، 
موقەدەم روكن نامی���ق بیرەقدار، رائید روكن 

عەبدولجەواد زەنون.

گۆڤاری )پشكۆ(
- گۆڤارێك���ی نیو فولس���كاب بوو بە رۆنیۆ بە 

زمانی كوردی چاپ كراوە.
لق���ی  - دەنگ���ی مامۆس���تایانی كوردس���تانی 

كەركووك بووە.
- ژمارە یەكی لە ساڵی 1972 دەرچووە.

- دەس���تەی نووس���ەران: )قادر م���ەال عومەر، 
عەبدوڵاڵ حەمید، عەبدولستار تاهیر، عەبدوڵاڵ 

سەراج، عەبدولقادر سەالم( بووە.
- )18( ژمارەی لێ دەرچووە.

گۆڤاری )گزنگ(
- كۆمەڵە بەرهەمێكی هەمەڕەنگی نووسەرانی 
كەركووكە، بەاڵم لە ژمارە دوودا نووس���راوە 
لق���ی  كوردس���تان،  نووس���ەرانی  یەكێت���ی 
كەركووك، كە ناوەبەناوە دەردەچوو، خاوەنی 
دەرچوونی ڕەزا شوانی- ە پێوانەی )15×21(
س���م، )16،5×21(سم )17×20(س���م ژمارەی 
الپەڕەكانی، 80، 92، 120، لەچاپخانەی شیمال 
و چاپخانەكانی یەكێتی نیش���تمانی كوردستان 

چاپكراوە.
- ل���ە ژمارە )1( نیس���انی 1972، تا ژمارە 17 
كانوونی یەكەم 1991، سێ پاشكۆیی بەناوی 
گزنگی بچووكان���ەوە هەبووە كە ژمارە )1(ی 
ئاداری 1985، ژم���ارە )2( ئابی 1985، ژمارە 

)3( ئەیلولی 1985. 

گۆڤاری )الصداقة(
- گۆڤاێكی مندااڵن بووە لەس���ەر هەر مانگێك 

بە یەك دانە دەرچووە.
- ژم���ارە )1( ل���ە كانوونی دووەم���ی )1972( 
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دەرچووە.
- لەالی���ەن قوتابیان وەلی���د عەبدولڕەحمان و 
س���لێمان عومەر لە ناوەندی مەركەزی كوڕان 

دەرچووە.

باڵوكراوەی )المربی(
- باڵوكراوەیەك���ی ن���او بەن���اوەی ئەدەب���ی و 
رۆش���نبیریی بووە، كە یەكێتی مامۆس���تایانی 
كەرك���ووك بە زمان���ی عەرەب���ی و توركمانی 

دەریان كردووە.
- سەرنووسەری قاسم یەحیا رەجەب بووە.

- ژمارە یەكی ل���ە )1972/12/27( دەرچووە، 
)8( ژمارەی لێدەرچووە بەرۆنیۆ چاپكراوە.

گۆڤاری )ئااڵی سوور(
- ئۆرگان���ی كۆمەڵ���ەی ماركس���ی – لینین���ی 

كوردستانی عیراق دەریدەكرد.
- سەرپەشتیاری شەهید شەهاب شێخ نوری 
شێخ س���اڵح، فەرەیدون عەبدولقادر، ئیحسان 

نەجم، ناوبەناو دەرچووە.
- ژم���ارە یەكی لەكۆتای���ی )1972( دەرچووە، 
لەكەرك���ووك   1973 لەس���اڵی  )3(ی  ژم���ارە 
دەرچ���ووە، تەنی���ا بەزمان���ی ك���وردی ب���ووە 

بەرۆنیۆ چاپكراوە. 

گۆڤاری )باباگوڕ گوڕ(
قوتابیان���ی  كەركووك���ی  لق���ی  لەالی���ەن   -
كوردس���تانی عێراق دەرچ���ووە لەكەركووك، 

بەزمانی كوردی دەردەچوو.
- ژم���ارە )1( لە 1973 دەرچ���ووە، ژمارە )2(

یش هەر لە 1973 دەرچووە.
ش���ەڕ  هەڵگیرس���انەوەی  ل���ەدوای  ب���ەاڵم   -
لەكوردستان لەساڵی 1974 و جێگربوونی ئەو 
لقە لە )تەوێڵە( لە هەورامان، هەوڵێكی زۆریان 
دا ب���ە دەركردنی ژمارە )3(ی گۆڤارەكە بەاڵم 
لەب���ەر چەن���د هۆیەك���ی بابەتی نەتوان���را ئەو 

ژمارەیە دەربكرێت.

گۆڤاری )ڕابەر(
- گۆڤارێك���ی ئەدەب���ی و روناكبیری بووە بە 
دەس���تنووس نوس���راوە ل���ە الی���ەن كۆمەڵێك 

رۆش���نبیری ئەو كاتەی كەركووك لە س���اڵی 
.1983

- بەپێ���ی زانی���اری تەنی���ا حەڤ���دە ژم���ارەی 
لێدەرچ���ووە بە قەب���ارەی 30-40 الپەڕە ئەو 
نوسەرانەی كە بەش���دارییان كردووە نەوزاد 
ئەحمەد ئەس���وەد، ش���ۆڕش حەس���ەنی شێخ 

عەلی، ئەرارات )ئومێد مەحموود(، ئاگر.

گۆڤاری )باوە گوڕ گوڕ(
- گۆڤارێك���ە لە الی���ەن یەكێت���ی خوێندكارانی 
كوردستانی عێراق لقی كەركووك دەرچووە، 
بە پێوانەی نیوفولسكاب، ژمارەی الپەڕەكانی 
)20( الپ���ەڕە، ل���ە چاپخان���ەی ئیبراهیم عەزۆ 

لەسەرگەڵوو چاپكراوە بە زمانی كوردی.
- تەنی���ا یەك ژمارەی لێدەرچووە لە كانوونی 

یەكەم ساڵی 1983.

گۆڤاری )سەنگەر(
راگەیاندن���ی  الی���ەن  ل���ە  ب���وو  گۆڤارێ���ك   -
مەركەزی دووی كەركووكی یەكێتی نیشتمانی 

كوردستان لە گوندی سەرگەڵو دەرچووە.
- تەنیا یەك ژمارەی لێدەرچووە لە تەمووزی 
1983 ب���ە چ���ل الپ���ەڕە و بە زمان���ی كوردی 

دەرچووە.

باڵوكراوەی )دەنگی پێشمەرگە - صوت االنصار(
- باڵوكراوەیەك���ی ناوبەن���او ب���ووە لە الیەن 
و  گەرمی���ان  و  ق���ەرەداغ  )15(ی  فەوج���ی 
كەركووك و سلێمانی حیزبی شیوعی عیراقی 

دەرچووە بە زمانی عەرەبی و كوردی.
- ژمارە )1(ی لە ئاداری 1984.

گۆڤاری )باوە گوڕ گوڕ(
گۆڤارێك���ی رامیاری و رۆش���نبیری بوو، لقی 
)3(ی پارتی دیموكراتی كوردس���تان بە زمانی 
ك���وردی ب���ە ش���ێوەیەكی ن���او بەن���او باڵوی 

دەكردوە.
- ژمارەی یەكەمی لە ئابی )1984( باڵوبۆتەوە 
ك���ە رێكەوتی بی���رەوەری دامەزراندنی پارتی 

دیموكراتی كوردستان دەگرێتەوە.
و  یەك���ەم  لەتش���رینی  )12-13(ی  ژم���ارە   -



ژمارە 26 بەهاری 2012 130

ئەو گۆڤار و رۆژنامانەی لە ناوچەی كەركووكدا...

 )15( تەنی���ا  دەرچ���ووە،   )1986( دووەم���ی 
ژمارەی لێدەرچووە.

پاشكۆی )شانۆ(
- وەك���و پاش���كۆیەكی گۆڤ���اری گزنگ لە چیا 
ل���ە س���اڵی 1984 دەرچووە تایب���ەت بووە بە 

شانۆی كوردی.

گۆڤاری )نێرگز(
- كۆمەڵە بەرهەمێكی رۆشنبیری و ئەدەبییە، 
گۆڤارێكی س���ااڵنە بوو، بە پێوانی )17×23،5(

سم، ژمارەی الپەڕەكانی )176( الپەڕە.
- ل���ە چاپخانەی )ح���وادث( لە بەغدا چاپكراوە 

بە زمانی كوردی.
- ژمارە )1( لە كانوونی یەكەمی ساڵی 1984، 

ژمارە 2، لە نیسانی 1985 دەرچووە.

باڵوكراوەی )التأمیم(
- مانگانەیەك���ی گش���تی بووە س���ەركردایەتی 

)الجیش الشعبی( لە كەركووك دەریدەكرد.
- ژمارە )1( لە ساڵی 1985 بە زمانی عەرەبی 

و بە )40( الپەڕە دەرچووە.

رۆژنامەی )مهرجان كركوك(
- رۆژنامەیەك���ی هەواڵی رۆژانە بوو لە الیەن 
دەستەی راگەیاندنی رۆژی پارێزگای )التأمیم( 

دەرچووە.
- ژم���ارە یەكی لە )28(ی ش���وباتی 1985 بە 
چ���وار الپەڕە ب���ە زمانی عەرەب���ی دەرچووە 
ژمارە چواری كە دوا ژمارەیە لە )3(ی مارتی 

1985 دەرچووە.
چ���اپ  ب���ە  ش���ارەوانی  چاپخان���ەی  ل���ە   -

گەیەنراوە.
- سەرنووسەر: موحسن دوازە عەلی بووە.

گۆڤاری )گزنگی بچوكان(
- ژم���ارە تایب���ەت ب���وو ب���ە مندااڵن و س���ەر 
)چی���ا(  ل���ە  ب���ووە،  )گزن���گ(  گۆڤ���اری  ب���ە 

باڵوكراوەتەوە.
- ژمارە )1(ی لە س���اڵی 1985 بە )52( الپەڕە 

)3( ژمارەی لێ دەرچووە.

گۆڤاری )پەیامی برایەتی(
حیزب���ی  كەركووك���ی  لق���ی  گۆڤ���اری   -
سۆشیالیستی كوردستانی عێراقە، دەرچوونی 

وەرزییە بە زمانی كوردی و عەرەبی.
- ژم���ارە )1(ی لەكانوون���ی دووەم���ی س���اڵی 
1986 ژمارە )75(ی كانوونی یەكەمی س���اڵی 

1988 دەرچووە.

گۆڤاری )بەیان(
- گۆڤارێكی رامیاری و رۆشنبیرییە، ئۆرگانی 
لق���ی كەركووك���ی یەكێتی قوتابی���ان و الوانی 
دیموكراتی كوردس���تانی عێراق دەری دەكرد 

بە زمانی كوردی.
- ژمارە )1(ی بەهاری 1987 دەرچووە.

گۆڤاری )بابە گوڕ گوڕ(
رێكخس���تنی  مانگانەی���ە  باڵوكراوەیەك���ی   -
كەرك���ووك دەریدەك���رد ل���ە الی���ەن یەكێت���ی 

نیشتمانی كوردستان.
ئاش���تی،  ئەدی���ب،  نووس���ەران:  دەس���تەی   -

رێبوار.
پێوان���ەی  ب���ە  مانگان���ە،  ش���ێوەیەكی  ب���ە   -

نیوفولسكاب، لە قەاڵچواالن.
- ب���ە زمانی ك���وردی، ژم���ارە )1( حوزیرانی 

1991 دەرچووە.

رۆژنامەی )كەركووك(
- رۆژنامەیەكی سیاسی و ئەدەبی مانگانەیە، 
لقی چواری پارتی گەلی دیموكراتی كوردستان 
دەریدە كرد، بە شێوەیەكی مانگانە، بە پێوانەی 
)34،5×47،5(س���م، ژم���ارەی الپەڕەكان���ی ل���ە 

نێوان )8-16( الپەڕە، بە زمانی كوردی.
- ژم���ارە )1(، ئەیلول���ی 1991 ژم���ارەی )5(، 

شوباتی 1992.

گۆڤاری )بڵێسەی باوەگوڕگوڕ(
لق���ی  سیاس���ییە،  رۆش���نبیری  گۆڤارێك���ی   -
الوان���ی  و  قوتابی���ان  یەكێت���ی  كەركووك���ی 
دیموكراتی كوردستان ناوەبەناوە دەریدەكرد، 
ژم���ارەی الپەڕەكانی )28( الپ���ەڕە، بە زمانی 

كوردی.
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- تەنی���ا ی���ەك ژم���ارەی لە تش���رینی یەكەمی 
)1991( دەرچووە.

رۆژنامەی )بابە گوڕ گوڕ(
- مەڵبەن���دی )2(ی رێكخس���تنی كەركووك���ی 
یەكێتی نیشتمانی كوردستان لەژێر ناونیشانی 
)كەركووك قودسی كوردس���تانە( بە پێوانەی 
)32×48(سم بەزمانی كوردی، ژمارەی بە )8( 

الپەڕە.
 1991 یەكەم���ی  كانوون���ی   )1( ژم���ارەی   -

دەرچووە.
 1992 ئ���اب  31ی  تایب���ەت  ژم���ارەی   -

دەرچووە.
رۆژنامەی )شۆڕشی تابوت(

- رۆژنامەیەكی تایبەتە كە لە الیەن كۆمەڵەی 
رۆش���نبیری كوردی لقی كەركووك بە زمانی 

كوردی و عەرەبی و ئینگلیزی دەرچووە.
- ژمارە یەك���ی لە كانوونی یەكەمی 1991 بە 

چوار الپەڕە بە چاپ گەیەنراوە.

رۆژنامەی )هاواری گەرمیان(
- رۆژنامەیەك���ی س���ەربەخۆ ب���ووە لە الیەن 
كۆمەڵێ���ك ئ���اوارەی ناوچ���ەی گەرمی���ان ل���ە 

كەركووك دەرچووە.
- ژم���ارە یەك���ی لە ش���وباتی 1992 بە زمانی 
ك���وردی بە چوار الپەڕە بە قەبارەی ناوەندی 

دەرچووە.
- ل���ە الی���ەن ش���وان داودی و كۆمەڵێك���ی تر 
دەرچ���ووە ب���ەم ناوان���ە )ش���اپور عەبدولقادر 
شكور، قابیل عادل، ئەركان رەنجدەر، مەسعود 

عەبدوڵاڵ(.
- تەنیا یەك ژمارەی لێدەرچووە.

رۆژنامەی )دەنگی كەركووك(
- رۆژنامەیەك���ە ب���ە زمانی ك���وردی، لەالیەن 
كۆمەڵ���ەی رۆش���نبیری لق���ی كەرك���ووك ل���ە 

سلێمانی دەرچووە.
- ژم���ارە یەك���ی ل���ە 15 ی ش���وباتی 1992 

دەرچووە.
گۆڤاری )پرۆژە(

- گۆڤارێك���ی وەرزی لەس���ەر ش���ێوەی كتێب 

دەرچووە، كە تایبەت بووە بە رەخنە س���ازی 
و ل���ە الی���ەن كۆمەڵ���ەی رۆش���نبیری كوردی 
لق���ی كەركووك بە زمان���ی عەرەبی و كوردی 
دەرچ���ووە، بە پێوان���ەی )16,5×21( س���م بە 

بارستایی )184( الپەڕە.
- ژمارە )1(ی لە ساڵی 1992 دەرچووە.

 1992 پای���زی  ل���ە  3(ی   –  2( ژم���ارە   -
دەرچووە.

گۆڤاری )چەرموو(
- گۆڤارێك���ی رۆش���نبیری كوردییە، كۆمەڵەی 
خوێن���كاران و الوان���ی كوردس���تان، كۆمیتەی 

چەمچەماڵ ناو بەناو دەریدەكرد.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە تەم���ووزی س���اڵی 1992 
دەرچ���وو. ژمارە )2(ی لە ئابی س���اڵی 1992 

دەرچووە، تەنیا دوو ژمارەی لێدەرچووە.
- قەب���ارەی بچووك و ب���ە رۆنیۆ بە رەش و 

سپی چاپكراوە.
- سەرنووسەر: عارف قوربانی.

- سكرتێری نووسین: ئەنوەر عومەر.

رۆژنامەی )االبداع(
- رۆژنامەیەك���ی تایب���ەت ب���ووە ب���ە ئاهەنگی 
دەوڵەت���ی هون���ەر، تایبەت بە ش���انۆ و ئەدەب 
و مۆس���یقا، ك���ە ل���ە الی���ەن بەڕێوەبەرایەت���ی 
كەرك���ووك  ل���ە  كەرك���ووك  پ���ەروەردەی 
دەرچووە/ لە چاالكی قوتابخانەكان بە زمانی 

عەرەبی.
- ژم���ارە یەك���ی ل���ە ئ���اداری 1993 ب���ە دوو 

الپەڕەی قەبارە گەورە دەرچووە.
محەم���ەد  )ف���ازڵ  نووس���ەران:  دەس���تەی   -
حەالق، مۆید ئەحمەد، س���الم مەحموود، كامل 

ئەلعامری(.

رۆژنامەی )العبور(
- رۆژنامەیەك���ی ناوە بەن���اوەی عەرەبی بوو 
لە الیەن س���ەندیكای مۆس���یقای عێراقی، لقی 
كەرك���ووك دەردەچوو، بەه���ۆی میهرەجانی 
)العبور لالغنیة الش���مالیة(، تەنیا سێ ژمارەی 

لێدەرچووە.
- ژمارە یەكی لەمایسی )1995( دەرچووە.
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حوس���ێن  محەم���ەد  ف���ازل  ل���ە  هەریەك���ە   -
ح���ەالق وبەهجەت م���ەردان غەمگین دەوریان 

لەدەرچوونیان هەبووە.

باڵوكراوەی )ئایندە(
- باڵوكراوەیەكی رۆش���نبیری گشتی بووە بە 

زمانی كوردی.
- لە الی���ەن لقی كەركووكی یەكێتی قوتابیانی 

كوردستان دەرچووە.
- ژمارە )0( لە ئەیلولی 1995 دەرچووە.

باڵوكراوەی )رابن(
- باڵوكراوەیەكی مانگانەی گشتی ئیسالمییە، 
چەمچەماڵ���ی  لق���ی  راگەیاندن���ی  الی���ەن  ل���ە 
الوان���ی  و  قوتاب���ی  ئیس���المی  یەكگرت���ووی 

كوردستان دەرچووە.
- ژم���ارە )0( لە ئابی 1995 بە زمانی كوردی 
و ب���ە قەب���ارەی بچ���ووك و ب���ە )10( الپەڕە 

دەرچووە.

گۆڤاری )سۆراغ(
- گۆڤارێكی وەرزییە، لقی الوانی كەركووكی 
یەكێتی الوانی دیموكراتی كوردستان / عێراق 

دەری كردووە.
- ژمارە س���فری لەكانوونی دووەمی 1996دا 

باڵوكراوەتەوە.

گۆڤاری )ئۆڵەمپیك(
- ل���ە الیەن رێكخراوەی ئاوارەكانی گەرمیان/ 
كەركووك لە سلێمانی باڵوكراوەتەوە لە دوای 

)31(ی ئابی 1996.
- بەڕێوەبەری نووس���ین )ش���وانی داوودی(، 

تەنیا دە ژمارەی لێ دەرچووە.

گۆڤاری )ئاران(
- گۆڤارێك���ی رۆش���نبیریی گش���تی وەرزی���ی 

سەربەخۆیە.
- خاوەنی ئیمتیازی: مەهدی بەرزنجی.

-سەرنوس���ەر: ع���ارف قوربانی، ب���ە پێوانەی 
)21،5×28،5(سم لەچاپخانە و ئۆفسێتی ئاسا 
چاپك���راوە، لە چەمچەماأل ب���ە زمانی كوردی 

دەرچووە.
- ژمارە )1(ی سەرەتای 1996.

- ژم���ارەی )14(ی كانوونی دووەمی )2000( 
دەرچووە.

باڵوكراوەی )نۆبەرە(
- باڵوكراوەیەك���ی رۆش���نبیریی و ناوخۆییە، 
بەشی راگەیاندنی لقی كەركووكی یەكگرتووی 
قوتابیانی ئیسالمی كوردستان دەریدەكات، بە 

پێوانەی )16،5×21،5( بە زمانی كوردی.
- ژمارەی )3(ی حوزیرانی 1996 دەرچووە.

گۆڤاری )الهالل(
- گۆڤارێكی مانگانە بوو بە زمانی عەرەبی، لە 
الیەن نووسینگەی راگەیاندن و باڵوكردنەوەی 
)جمعیە الهالل االحمر العراقی( لقی كەركووك 

دەردەچوو.
- ژم���ارە یەك���ی ل���ە )15(ی تەم���ووز 1996 

دەرچووە.
- سەرنووسەری: دكتۆرە یاسەمین عبدولواحد 

محامی.
- بەڕێوەب���ەری نووس���ین: محەم���ەد ش���وكر 

مەحموود.
- بەرێوەب���ەری زم���ان: عبدولعەزیز س���ەمین 

بەیاتی.

باڵوكراوەی )ژینی نوێ(
مانگان���ەی  رۆش���نبیریی  باڵوكراوەیەك���ی   -
سەربەخۆیە، خاوەنی دوو خوێندكاری شاری 
كف���ری بەه���اوكاری كومێت���ەی خوێندكارانی 

كفری لەكفری دەردەچێت بە زمانی كوردی.
- ژمارە )5(، س���اڵی یەك���ەم، لەئەیلول 1997 

دەرچووە.

گۆڤاری )باوەشاسوار(
- گۆڤارێكی رۆش���نبیری گشتی سەربەخۆیە، 
ل���ە كفری ناوە ب���ە ناوە دەرچ���ووە بە زمانی 

كوردی كە گۆڤارێكی الوان بووە.
- ژمارە یەكی لە ساڵی 1997 دەرچووە.

- سەرنووسەر: سامان كەریم.
- بەرێوەبەری نووسین: هیوا عەلی.
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گۆڤاری )فیدرالی(
- گۆڤارێكی رۆش���نبیری فیكری و سیاس���ییە 
ل���ە الیەن یەكێت���ی قوتابیانی كوردس���تان لقی 

كەركووك دەرچووە.
- ژم���ارە یەكی ل���ە كانوون���ی یەكەمی 1997 

دەرچووە.
- گۆڤارێكی )26( الپەڕەی، بە زمانی كوردی 

بووە.

باڵوكراوەی )صوت التأمیم(
- باڵوكراوەیەكی رۆشنبیریی و سیاسی بوو، 
ك���ە بایەخی بە هەواڵی پارێ���زگای كەركووك 
دەدا، كە لە الیەن بەشی راگەیاندنی پارێزگاكە 

بە زمانی عەرەبی دەردەچوو.
- یەك���ەم ژم���ارەی ل���ە )3(ی كانوونی یەكەم 
)1997(، ب���ە چ���وار الپەڕە دەردەچ���وو كە تا 
تەمم���ووزی 1999 ب���ەردەوام ب���وو تەنیا 13 

ژمارەی لێدەرچوو.

گۆڤاری )المجلة(
- گۆڤارێكە بە زمانی كوردی لە قەزای كەالر 

لە الیەن كۆمەڵێك گەنجەوە دەردەچێت.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە )12(ی كانوونی دووەمی 
1998 ب���اڵو بۆت���ەوە، تەنیا پێن���ج ژمارەی لێ 

باڵو كراوەتەوە.

هەواڵنامەی )كەركووك(
- بەشی رۆش���نبیریی كۆمەڵەی رووناكبیریی 
و كۆمەاڵیەت���ی پارێزگاری كەركووك دەریان 

كردووە.
 )1998( تەم���ووزی  ل���ە  )1(ی  ژم���ارە   -

باڵوكراوەتەوە.
- بابەتەكان���ی بریت���ی بوون لە وت���ەی ژمارە 
و وتارەكان���ی كۆمەڵە لە بۆن���ە جیاجیاكاندا و 
دەنگوباس���ەكانی یادی ئەنفال و كیمیاباران و 
هەندێك بەڵگەنامەی دیكەی شوێنە جیاجیاكانی 

كوردستان لە بارەی ئەنفالەكانەوە.

گۆڤاری )هاواری كەركووك(
- گۆڤارێكی سیاس���یو رۆش���نبیریی گش���تییە، 

ناوەندی رۆشنبیریی كەركووك دەریدەكات.

- خاوەنی ئیمتیازی )سەاڵح دەلۆ(.
- سەرنووسەر زاهیر رۆژبەیانی.

ل���ە هەولێ���ر  )16×23(س���م  پێوان���ەی  ب���ە   -
لەچاپخانەی وەزارەتی رۆش���نبیری چاپكراوە 

بە زمانی كوردی و عەرەبی.
- ژمارە )1(ی ئەیلولی ساڵی )1998(.
- ژمارە )4(ی ساڵی 1999 دەرچووە.

باڵوكراوەی )بەربانگ(
- باڵوكراوەیەك���ی مانگان���ە ب���ووە ل���ە الیەن 
راگەیاندنی هەش���تی كەركووك���ی بزوتنەوەی 
ئیس���المی لە چەمچەم���اڵ بە زمان���ی كوردی 

دەرچووە.
- ژمارە یەكی لە ساڵی 1998.

گۆڤاری )پەح(
- باڵوكراوەیەك���ی ئەهل���ی گاڵت���ە ئامێ���زە ل���ە 

چەمچەماڵ لە ناحییەی شۆڕش.
- لەساڵی 1998 دەرچووە.

گۆڤاری )داستان(
- گۆڤارێكی حیزبییە بە زمانی كوردی لە الیەن 

بزوتنەوەی دیموكراتی كفری دەرچووە.
- لە ساڵی 1998 باڵوكراوەتەوە.

گۆڤاری )قارداشلق(
- گۆڤارێكی سیاس���ی و رۆشنبری گشتییە لە 

ئەستەمبول دەردەچێت.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە كانوون���ی دووەمی 1999 

باڵوكراوەتەوە.
- ئەم گۆڤارە لە الیەن )وەقف كەركووك( لەل 
ای���ەن عیزەدین كەركووكی باڵودەكرێتەوە كە 

بەڕێوەبەری كارگێڕی گۆڤارەكەیە.
- سەرنووسەری: سوبحی سەعاتچی.

- دەس���تەی نووس���ەران: یالمان ئەرس���ەالن، 
كەم���ال بەیاتلی، كەمال جابران، ئایدن ئەرول، 
ئەرش���اد هورمزلی، حەبی���ب هورمزلی، رابعە 
كوجهان، وەهلیە نەقیب، سەالم نورس، ئەجار 
توركم���ان، عوم���ەر ئەزتوركم���ان، س���وبحی 

سەعاتچی.
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گۆڤاری )حەمرین(
وەزریی���ە  سیاس���ی  فیك���ری  گۆڤارێك���ی   -
مەڵبەن���دی رێكخس���تنی كەركووك )ی. ن. ك( 

دەریدەكان.
- سەرنووسەری: رەنج عەبدولحەمید.
- بەڕێوەبەری نووسین: عادل عەلی.

- بەپێوان���ەی )16،5×24(س���م بەش���ێوەیەكی 
وەرزی بەزمانی كوردی.

- ژمارە )1( بەهاری 1999 دەرچووە.
- ژمارە )2( هاوینی 1999 دەرچووە.

گۆڤاری )كەركووك(
- گۆڤارێك���ی رووناكبیری گش���تی وەرزیییە، 
كۆمەاڵیەت���ی  و  رووناكبی���ری  كۆمەڵ���ەی 

كەركووك دەریدەكات.
- خاوەنی ئیمتیاز: شێخ محەمەد شاكەلی.

- سەرنووسەر: جەالل جەوهەر عەزیز.
- بەرێوەبەری نووس���ینی لە س���ەرەتا كەمال 
رش���ید ب���وو، بەاڵم ل���ە دواییدا دلێر حەس���ەن 
ع���ارف بەڕێوەبەری نووس���ین ب���ووە، بەاڵم 
ئێس���تا بەڕێوەبەری نووسینی سمكۆ بەهرۆز 
)ئەژی(ی���ە، ب���ە زمان���ی ك���وردی و عەرەب���ی 

باڵودەبێتەوە.
- ژم���ارە )1(ی هاوینی 1999، تاكو ئێس���تاكە 
بەڕێكوپێك���ی بەردەوام���ە و )42( ژمارەی لێ 

دەرچووە.
- دەس���تەی نووس���ەرانی: )هاش���م كاكەی���ی، 

د.ئارام، دلێر حەسەن(.
- ل���ە س���ەرەتادا ئ���ەم گۆڤ���ارە ل���ە س���لێمانی 
دەرچووە، بەاڵم لە ژمارەی )15(ەوە لە دوای 
پرۆس���ەی ئازادی عیراقەوە لە ناو كەركووك 

دەردەچێت و بەردەوامە.

باڵوكراوەی )العباسی(
ل���ە  ب���ووە  رۆش���نبیری  باڵوكراوەیەك���ی   -
)العباس���ی(  هۆب���ەی  س���ەركردایەتی  الی���ەن 
كەرك���ووك  ل���ە  بەع���س  رێكخس���تنەكانی 

دەرچووە.
- سەرنووسەر: عەتیە شەنداخ.

- ژمارە یەكی لە ئابی 1999 بە زمانی عەرەبی 
دەرچووە.

رۆژنامەی )صوت التأمیم(
- ژمارە یەكی لە )1999/11/7( دەرچووە.

- سەرنووسەری: عەبدولحەمید سافی ئەلعانی 
بوو.

- دەس���تەی نووس���ەران بریت���ی ب���ووە ل���ە: 
)عەبدولعەزیز س���ەمین بەیاتی(، )یحیا قاسم(، 
)رەع���د ش���اتی(، )رەعد موتەش���ەر(، )س���وداد 

هاشم(، )عیماد شاهیری(، )رزگار شوانی(.
- رۆژنامەیەك���ی هەفتانەبوو كە بایەخی دەدا 
بە رۆش���نبیریی و هونەر و ئایینی و وەرزش 

و كەلەپور لە پارێزگاكە.
- زیات���ر ل���ە )90( ژم���ارەی لی دەرچ���وو، لە 
ژمارەی )45( و الپەڕەیەكی بە زمانی كوردی 
لەگ���ەڵ  باڵودەكرای���ەوە  تێ���دا  توركمان���ی  و 

رووخانی سەدام رۆژنامەكە لەكاركەوت.
- رۆژنامەی���ەك ب���وو زیات���ر لە رۆش���نبیری 

بەعسەوە سەرچاوەی گرتبوو.

باڵوكراوەی )بێدار(
- باڵوكراوەیەك���ی ئیس���المی مانگانە بووە بە 
زمان���ی كوردی لە الی���ەن كۆمەڵێك قوتابی لە 

چەمچەماڵ دەرچووە.
- ژمارە )س���فر(ی لە تشرینی دووەمی 1999 
باڵوكراوەت���ەوە، ت���ا كانوون���ی یەكەمی 1999 

بەردەوام بووە.

باڵوكراوەی )ابداع كركوك(
- باڵوكراوەیەك���ی مانگانەی رۆش���نبیریە، لە 
الیەن یەكگرتووی ش���اعیران و ش���انۆكارانی 
الوان ل���ە ئەنجوومەن���ی الوان���ی )التأمیم(، بە 
زمانی عەرەبی باڵوكراوەتەوە، بە سەرپەرشتی 

)محەمەد خزر(. 
- ژم���ارە یەكی لەكانوون���ی یەكەمی 1999 و 

كانوونی دووەمی 2000.
- ژمارەی الپەڕەكانی )32( الپەڕە بوو.

- تەنیا حەوت ژمارەی لی باڵوكراوەتەوە، كە 
دوا ژمارەی لە 2003 باڵوكراوەتەوە.

باڵوكراوەی )ئەنفال(، )پاشكۆی گۆڕان(
كارەس���اتی  ب���ە  تایبەت���ە  - باڵوكراوەیەك���ی 
بەدناوی ئەنفال، دەس���تەیەك لە خوێندكارانی 
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ناوچەی گەرمیان دەریدەكات.
- قەبارەی )A3( بە چوار الپەڕە.

- ژم���ارەی )بێ ژمارە( ل���ە )28(ی نەورۆزی 
.2700

جەمی���ل،  گ���ۆران  نووس���ەران:  دەس���تەی   -
چاوەڕێ ناس���یح، دڵش���اد عەلی، عارف عادل، 

حەیدەر عیزەددین.

گۆڤاری )كركوك(
- گۆڤارێكی رۆشنبیری و سیاسی گشتییە، لە 
توركی���ا بە زمانی توركی و نووس���ینی التینی 

باڵودەبێتەوە.
یان���ەی  گۆڤارەك���ە:  ئی���داری  بەرپرس���ی   -
رۆش���نبیری و ه���اوكاری توركمانی عیراق لە 

الیەن )سەباح كەتان(ەوە.
- سەرنووسەر: ئەكرەم باموك.

- دەستەی نووسەران: زیاد كۆپرلو، د.عاكف 
ت���ۆرال، ئلهام���ی دوورمش، حەس���ەن ئۆزمن، 
ئاوان���ی كوران، حیس���ام ویر كۆپرل���و، ئەلتان 

چەتین.
س���م   )20×27( گۆڤارەك���ە:  قەب���ارەی   -

رەنگاوڕەنگە.
- یەك���ەم ژم���ارەی دەگەڕێت���ەوە ب���ۆ س���اڵی 

.1999

گۆڤاری )ئەنفال(
كۆمەڵ���ەی  تایبەت���ە،  باڵوكراوەیەك���ی   -
كەرك���ووك  كۆمەاڵیەت���ی  و  رووناكبیری���ی 

دەریدەكات.
- دەس���تەی نووس���ەران، مەال شاخی، عارف 

قوربانی، راپەر عارف.
- پێوانەی )25×39(س���م، تەنیا یەك ژمارەی 

لی دەرچووە لە مایسی )2000(.

گۆڤاری )ئەنفال(
دۆكیومێنتی���ە،  و  لێكۆڵین���ەوە  گۆڤارێك���ی   -

وەزارەتی رۆشنبیریی دەری دەكات.
)2000(دا  لەس���اڵی   )1( ژم���ارە   -

باڵوكراوەتەوە.
- خاوەنی ئیمتیازی وەزارەتی رۆشنبیریی.

- سەرنووسەر دڵشاد تاڵەبانی.
- دەس���تەی نووس���ەران: لەتیف فاتح فەرەج، 

عەدال���ەت عەبدوڵ���اڵ، ع���ارف قوربان���ی، تاها 
سلێمان.

- سەرپەرش���تیاری بەشی ئینگلیزی: محەمەد 
حەمە ساڵح.

- سەرپەرش���تیاری بەش���ی عەرەبی: شەهاب 
قەرەلوسی

 )2001( ل���ە  دووەم  س���اڵی   )2( ژم���ارە   -
باڵوبۆتەوە.

گۆڤاری )رووناكی(
- باڵوكراوەیەكی سیاسی رووناكبیری گشتی 
مەڵبەندی رێكخستنی كەركووك دەریدەكات.

- خاوەنی ئیمتیاز: راپەر عارف.
بەهج���ەت  عەل���ی،  ع���ادل  سەرنووس���ەر:   -

رەئووف.
- بەڕێوەب���ەری نووس���ین حەس���ەن ئەحمەد، 

عارف قوربانی.
- بە ش���ێوەیەكی مانگانە و لە دەربەندیخان و 

بە پێوانەی )25×39(سم دەرچووە.
- ژم���ارەی )1(ی حوزەیران���ی 2000، ژم���ارە 

)10(ی حوزەیرانی )2001(.

باڵوكراوەی )زەنگی ئاوارە(
كۆمەڵ���ەی  الی���ەن  ل���ە  باڵوكراوەیەك���ە   -
ئاوارەكانی كەركووكەوە لە س���ەرتای س���اڵی 
1993 دەرچ���ووە. )3( ژمارەی لێ دەرچووە، 

بە سەرپەرشتی شوان داوودی. 

باڵوكراوەی )چارەنووس(
- باڵوكراوەیەكی سیاسی و رۆشنبیری گشتیە 
رێكخراوی ئاوارە و ئەنفالەكانی كوردس���تان 

مانگی جارێك دەری دەكات.
- خاوەن���ی ئیمتی���از: زەمان عەب���دە محەمەد 

ئەمینی.
- سەرنووسەر: خالید كاوێس قادر.

باڵوكراوەی )رووناكی(
سیاس���ی،  مانگان���ەی  باڵوكراوەیەك���ی   -
رووناكبیری گش���تییە، مەڵبەندی رێكخس���تنی 

كەركووك دەری دەكات.
)2000(دا  حوزیران���ی   )1( ژم���ارە   -

باڵوكراوەتەوە
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كوردستان دەرچووە.
- خاوەن ئیمتیاز: راپەڕ عارف.

- سەرنووسەر: عادل عەلی بەهجت.
 )2000( حوزەیران���ی  ل���ە   )1( ژم���ارە   -

باڵوبۆتەوە.
- ژم���ارە )10(ی ل���ە حوزەیران���ی )2001( لە 

دەربەندیخان باڵوبۆتەوە.

باڵوكراوەی )الذهب االسود(
پزیش���كی  مانگان���ەی  باڵوكراوەیەك���ی   -
زانستییە، لە الیەن بنكەی فێركردنی پزیشكی 
)مرك���ز التعلی���م الطبي( لەالی���ەن بەرێوەبەری 
تەندروستی پارێزگای كەركووكەوە دەرچوو 

بە زمانی عەرەبی و ئینگلیزی.
- سەرنووسەر: د. حەمید محەمەد عوبێد.

- بەڕێوەبەری نووسین: د. ئەیاد گۆڕگیس.
- ژم���ارە)1(ی كانوون���ی دووەمی )2001(، بە 

قەبارەی بچووك بە 41 الپەڕە دەرچووە.
- ژم���ارە)4(ی بە قەب���ارەی گەورە و بە )25( 

الپەڕە باڵوبۆتەوە.

باڵوكراوەی )دەروازە(
- باڵوك���راوەی مانگانەی ئیس���المی گش���تییە 
لەالیەن )قوتابخانەی نور القران( لە چەمچەماڵ 

دەرچووە بە زمانی كوردی.
- ژمارە )1(ی لە شوباتی 2001 دەرچووە.

گۆڤاری )الماجدة(
- گۆڤارێك���ە لەالی���ەن )االتح���اد العام لنس���اء 
العراق( بەش���ی كەرك���ووك بە زمانی عەرەبی 

باڵوكراوەتەوە.
- سەرنووسەر: خالیدە بورهان.

- دەستەی نووس���ەران: فاتیمە نەجم، جانێت 
باداڵ.

- ژمارە یەكی لە حوزەیرانی 2001 دەرچووە، 
ساڵی 2003 لە دەرچوون وەستاوە.

باڵوكراوەی )هەنگاو(
- باڵوكراوەیەك���ی پەروەردەیی رۆش���نبیری 
راگەیاندن���ی  الی���ەن  ل���ە  مانگانەی���ە،  گش���تی 
چەمچەماڵی رێكخراوەی قوتابیانی كوردستان 

- خاوەن���ی ئیمتی���از، مەڵبەن���دی رێكخس���تنی 
كەركووك:

- سەرنووسەر: بەهجەت رەئووف.
- جێگری سەرنووسەر: لەتیف فاتح فەرەج.

- بەڕێوەبەری نووسین، عارف قوربانی.
- قەبارە )24×34(سمو )12( الپەڕەیە.

باڵوكراوەی )تەعریب(
سیاس���ی  مانگان���ەی  باڵوكراوەیەك���ی   -
بەڵگەنامەی���ی س���ەربەخۆیە، تایبەتە بە ناوچە 
)21×29،5(س���م،  قەبارەی  تەعریبك���راوەكان، 

)16( الپەڕەیە.
- س���ەرۆكی ئەنجومەن���ی كارگێری: س���ەاڵح 

مەزن.
- خاوەنی ئیمتیاز: ئیسماعیل برایم سابیر.

- سەرنووسەر: ناسح سەلیم حەمەد.
- بەڕێوەبەری نووسین: فەیسەڵ دێهاتی.

- سكرتێری نووسین: فەرهاد هەیواز.

گۆڤاری )راژان(
- گۆڤارێكی رۆش���نبیری گشتی مانگانە بووە 
ل���ە الی���ەن راگەیاندنی یەكگرتووی ئیس���المی 
كوردس���تانی لە چەمچەماڵ بە زمانی كوردی 

دەرچووە.
- ژم���ارە )1(ی لە س���اڵی 2000 دەرچووە، لە 
ژم���ارە )16(ەوە ناوەك���ەی گ���ۆڕاوە بووە بە 

)رێنما( و بە هەمان زنجیرەی پێشوو.
- ل���ە تش���رینی دووەم 2002 ل���ە دەرچ���ووە 

وەستاوە.

گۆڤاری )الطلیعة(
- گۆڤارێك���ی وەرزی���ە ب���ە زمان���ی عەرەب���ی 
لەالیەن )قیادة ش���عبة التأمیم لحزب البعث( لە 

كەركووك باڵوكراوەتەوە.
- سەرنووسەر: ساڵح عوەیید جومەیلی.

- ژمارە یەك حوزەیرانی 2000 دەرچووە.

باڵوكراوەی )روناكی(
- باڵوكراوەیەكە لە ش���ێوەی گۆڤار، سیاسی 
رۆشنبیری گشتییە بە زمانی كوردی، لە الیەن 
رێكخستنەكانی كەركووكی یەكێتی نیشتمانی 
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- سەرپەرش���تیاری هونەری، محەمەد فەریق 
قارەمان. بەاڵم ئێستا لە دەرچوون وەستاوە.

ژمارە )1(ی لە 2001 دەرچووە.
- ژمارە )29(ی لە 2003/1/1 دەرچووە.

- بەاڵم لە نیس���انی 2008 لە دەورەی سێیەم 
لە كەركووك دەرچووتەوە.

گۆڤاری )ئاوێزە(
لە شێوەی كتێبدا باڵوكراوەتەوە لە سەردەمی 
رژێم���ی بەعس���دا، ك���ە كۆمەڵێك نووس���ەر و 
ش���اعیری لەخۆگرتووە كە لەو سەردەمەدا لە 

كەركووك بوونە.
- تەنی���ا دوو ژم���ارەی لی دەرچ���ووە، ژمارە 
یەكی لە ساڵی 2001 دەچووە و ژمارە دووی 

لە ساڵی 2002 دەرچووە.
- سەرپەرش���تی گۆڤارەكە لە الیەن: محەمەد 

سەعید زەنگنە بووە.

باڵوكراوەی )كركوك(
- باڵوكراوەیەكی پزیشكی بە زمانی عەرەبی 
نەخۆش���خانەی  الی���ەن  ل���ە  باڵوكراوەت���ەوە 

سەربازی كەركووك.
 2002 حوزەیران���ی  ل���ە  ژم���ارە)1(ی   -

باڵوبۆتەوە.
- بە سەرپەرش���تی عەمیدی پزیشكی: نەسیر 

سەعدون جبوری.
 

باڵوكراوەی )پێشین(
- باڵوكراوەیەك���ی پەروەردەیی مانگانە بووە 
لە الی���ەن راگەیاندنی پێنجی رێكخس���تنەكانی 
چەمچەم���اڵ  ل���ە  ئیس���المی  بزووتن���ەوەی 

دەرچووە.
 2002 حوزەیران���ی  ل���ە  یەك���ی  ژم���ارە   -

دەرچووە.
- خاوەنی ئیمتیاز: سەید یوسف جەباری.

- سەرنووسەر: ئومێد عومەر.

پاشكۆی )كەركووك(
- پاش���كۆیەكی تایبەت���ە ب���وو بۆ ی���ادی یانزە 

ساڵەی رزگاركردنی كەركووك.

ب���ە ن���اوی )قوتابیان���ی كۆمەڵ���ەی ئیس���المی 
كوردستان(ەوە بە زمانی كوردی.
- سەرنووسەر: پشتیوان عومەر.

- ژم���ارە یەك���ی لە تش���رینی یەكەم���ی 2001 
دەرچووە.

گۆڤاری )شەم(
- گۆڤارێك���ی روش���نبیری گش���تییە ل���ە الیەن 
مەركەزی راگەیاندن و رۆشنبیری رێكخراوی 
الوان���ی س���ەربەخۆی كوردس���تانی، مەكەزی 

كفری، بە زمانی كوردی باڵوكراوەتەوە.
- سەرنووسەر: ئاری عوسمان خەیات.

- ژمارەی یەكی لە 2001 دەرچووە.

باڵوكراوەی )الزحف الكبیر(
- باڵوكراوەیەكی رۆش���نبیری و هونەرییە لە 
ش���ێوەی گۆڤار لە الیەن رێكخراوی عێراق بۆ 

وێنەگری لقی كەركووك باڵوكراوەتەوە.
- ژمارە )1(ی لە ساڵی دەرچووە 2001.
- سەرپەرشتی گشتی: حەمید سەبعاوی.

- سەرنووسەر: عەدنان بەكر.
- بەڕێوەبەری نووسین: حازم نازم فازڵ.

رۆژنامەی )الزحف الكبیر(
- رۆژنامەیەك���ی تایبەت���ە بە زمان���ی عەرەبی 
ه���ی رێكخس���تنەكانی حیزبی بەع���س بووە لە 

كەركووك.
- ژمارە )1(ی لە ساڵی 2001 دەرچووە.

- سەرنووسەر: عەتیە شەنداخ.
- دەستەی نووسەران: باسم موسا، محەمەد 

پیرۆز.

رۆژنامەی )روناكیی كەركووك(
سیاس���ی  مانگان���ەی  باڵوكراوەیەك���ی   -
رووناكبیری گش���تییە، مەڵبەندی رێكخس���تنی 

كەركووك دەریدەكات.
- خاوەنی ئیمتیاز: مەڵبەندی دووی رێكخستنی 

كەركووك.
- سەرنووسەر: بەهجەت رەئووف.

- جێگری سەرنووسەر: عەدنان مەنسوور.
- بەڕێوەبەری نووسین: دارا مەحموود.
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ی نیس���انی )2003( و ژمارە )3( لە تەمووزی 
2003 دەرچووە.

- خاوەنی ئیمتیاز: ئومێد كامل.
- سەرنووسەر: محەمەد عەبدوڵاڵ.

ڕەن���گ  دوو  ب���ە  )A4(و  قەب���ارەی  ب���ە   -
دەرچووە.

گۆڤاری )نەوشەفەق(
- گۆڤارێك���ی رۆش���نبیری مانگانەیە دەزگای 
ش���ەفەقی رۆش���نبیریی لە كەرك���ووك دەری 

دەكات.
- ژمارە )1(ی لە نیسانی 2003 دەرچووە.

- خاوەنی ئیمتیاز: فەلەكەدین كاكەیی.
- سەرنووسەر: حەمە كەریم عارف.

- ئەوەی راس���تییە تاكو ئێس���تا بەردەوامە و 
یەكێكە لە گۆڤارە چاكەكانی كەركووك. بەاڵم 

ستافەكەی بەم جۆرەیە:
- سەرنووسەر: یوسف لەتیف.

س���ەعید  محم���د  سەرنووس���ەر:  جێگ���ری   -
زەنگنە.

- بەڕێوەبەری نووسین: سەباح ئیسماعیل.
نام���ق،  )چن���وور  نووس���ەران:  دەس���تەی   -
عومەر عەلی ش���ەریف، بەكر دەروێش، خالید 

عەبدول(.

باڵوكراوەی )كەركووكی ئازاد(
- باڵوكراوەیەكی تایبەتە بە ئازادكردنی شاری 
كەرك���ووك، س���ەنتەری راگەیاندنی كۆمەڵەی 

خوێندكاران دەریدەكات، بە دوو ڕەنگ.
- خاوەن���ی ئیمتی���از: كۆمەڵ���ەی خوێندكارانی 

كوردستان.
- سەرنووسەر: سامان جەالل.

- دەستەی نووسەران: محەمەد بابۆڵی، هێرش 
رەسوڵ، هونەر رەسوڵ، مەهدی جەباری.

- ژمارەی تایبەتی لە پێنج شەمەی 2003/4/17 
دەرچووە.

ساڵنامەی )چواردەی چوار(
ب���ە  تایبەت���ە  س���ەربەخۆیە  س���اڵنامەیەكی   -

تراژیدیای ئەنفال لە گەرمیان.
- ژمارە)1(ی لە نیسانی )2003(.

باڵوكراوەی )الشفاء(
- ل���ە الی���ەن بەڕێوەبەرایەت���ی تەندروس���تی 

كەركووكەوە دەردەچوو.
- ژم���ارە )1( لە س���اڵی 2002، ل���ە دواییدا لە 

دەرچوون وەستاوە.
- سەرپەرشتیار: د. حەمید سەبعاوی.

- سەرنووسەر: عەدنان بەكر.
- بەڕێوەبەری نووسین: حازم نازم فازڵ.

باڵوكراوەی )التمریض(
ن���اوە بەن���اوەی تایبەت���ە  - باڵوكراوەیەك���ی 

بەپەرستیاریی.
- سەرپەرش���تیاری گشتی: د. حەمید محەمەد 

عوبید ئەلسەبعاوی.
- سەرنووسەر: د. ئەیاد گۆرگیس داود.

- بەرێوەبەری نووس���ین: عەدەویە ش���ەهاب 
حەمەد.

- ژمارە )1( لە 2002 دەرچووە.

گۆڤاری )االعمار(
- گۆڤارێك���ی تایبەتە بە یەكێت���ی بەڵێندەرانی 

كەركووك.
- ژمارەی )1(ی لە ساڵی 2003 دەرچووە.

- سەرنووسەر: میقداد مستەفا.

رۆژنامەی )صوت الطلبة الحر(
- رۆژنامەیەكی هەفتانەی سەربەخۆیە، بایەخ 
بە دەنگی قوتابیان دەدات لە بوارەكانی زانست 

و رۆشنبیری و بیروباوەڕی قوتابی.
هەش���ت  ڕەنگ���ی،  دوو  رۆژنامەیەك���ی   -

الپەڕەییە.
- ژم���ارەی)1(ی لە كانوون���ی دووەمی 2003 

دەرچووە.
- سەرنووسەر: پشتیوان محەمەد شەریف.

- ئێستا لە دەرچوون وەستاوە.

باڵوكراوەی )كڵپە(
- باڵوكراوەیەك���ی رۆش���نبیریی قوتابیانە لقی 
كەركووك���ی یەكێت���ی قوتابیان���ی كوردس���تان 

مانگانە دەری دەكات.
- ژمارە س���فری لە 2003/2/26 و ژمارە )1(
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- سەرنووسەر: جەلیل كاكەوەیس.
- جێگری سەنووسەر: ئەحمەد تاقانە.

- بەرێوەبەری نووسین: تاریق كارێزی.
رۆژنامەك���ە  سەرنووس���ەری  ب���ەاڵم   -
)تاری���ق كارێ���زی( ب���ووە تا ماوەیەك، ئێس���تا 

سەرنووسەری )رەزا واحید كاكەیی( یە.
- بەرێوەبەری نووسین: جومعە جەبارییە.

- بەرپرس���ی ئەنجوومەنی كارگێری: بەدران 
ئەحمەد حەبیب.

- تاكو ئێس���تاكە چەند جارێك سەرنووس���ەر 
و بەڕێوەب���ەری نووس���ین گ���ۆڕاوە ك���ە بەم 

جۆرەیە:
- سەرنووسەر: كامەران تاهیر.

- بەڕێوەبەری نووسین: جومعە جەباری.
- دەستەی نووسران: سەباح ئیسماعیل، ئاسۆ 

عادل، سەردار رەشید، رێبەر سەعدوڵاڵ.

رۆژنامەی )الرأی الحر(
- لە الیەن بنكەی )ئەرابخا(ی رۆشنبیری و بە 

عەرەبی و كوردی دەرچووە.
- بە قەباری A3 و بە هەشت الپەڕە.

- ژمارە )1( لە 2003/5/20.
- سەنووسەر: سەاڵح رەنجدەر.

- بەڕێوەبەر نووسین: سەاڵح نەقشبەندی.

رۆژنامەی )هەواڵ(
- رۆژنامەیەكی هەواڵی گشتی نیومانگی بووە 
لە سەرەتادا بە زمانی كوردی، لە دواییدا بۆتە 
هەفتانە و ل���ە دەزگای هەواڵ بۆ راگەیاندن و 
رۆژنامەوانی باڵوكراوەتەوە لە س���ەرەتادا بە 
هەش���ت الپەڕە و تاكو ئێستاكە بەردەوامە لە 

دەرچووە.
- ژمارە )1(ی لە ئایاری 2003 دەرچووە.

- سەرنووسەر: شوان داوودی.

رۆژنامەی )النبأ(
- رۆژنامەیەكی هەواڵی سەربەخۆیە لە الیەن 
دەزگای )هەواڵ بۆ راگەیاندن و رۆژنامەوانی( 
ب���ە زمان���ی عەرەب���ی دەردەچێت بە ش���ێوەی 

هەفتانە و بە هەشت الپەڕە.
- ژمارە )1( لە ئایاری 2003 دەرچووە.

- ژمارە)2(، لە نیسانی )2004(.
- سەرپەرش���تیاران: س���امان حەم���ە غەریب، 

ئازاد عوسمان.
- ل���ە قەب���ارەی گۆڤارێك���ی رەنگاوڕەن���گ بە 

بارستایی )46( الپەڕەییە.

باڵوكراوەی )وگن(
ل���ە  - باڵوكراوەیەك���ی ب���ەرەی توركمانیی���ە 
كەركووك بە هەش���ت الپەڕەو لە ساڵی 2003 

دەرچووە.
- سەنووسەر: تەاڵڵ بیرەقدار.

باڵوكراوەی )قلعە تازە خورماتو(
- باڵوكراوەیەك���ە ل���ە الیەن الوان���ی ناحیەی 
تازە بە زمانی عەرەبی و توركمانی بە هەشت 

الپەڕە باڵوكراوەتەوە.
 )2003( س���اڵی  ل���ە  یەك���ی  ژم���ارە   -

باڵوكراوەتەوە.
- سەرنووسەر: فازڵ عەباس.

- سكرتێری نووسین: ئەرسەالن مەردان.

باڵوكراوەی )اڵلئ كركوك(
- باڵوكراوەیەك���ی رۆش���نبیری كۆمەاڵیەت���ی 
گش���تییە لە ش���ێوەی گۆڤار لە الی���ەن یەكێتی 

ژنانی توركمانی كەركووك دەردەچێت.
- بەسەرپەرشتی: منەوەر مەال حەسون.

- ژمارە یەكی لە ساڵی )2003( باڵوكراوەتەوە 
بە زمانی عەرەبی و توركی التینی.

رۆژنامەی )آق صو(
- رۆژنامەیەكی سیاسی رۆشنبیری مانگانەیە، 
ل���ە الیەن مەكتەبی ب���ەرەی توركمانی عێراقی 
ل���ە دووز خورمات���وو ب���ە زمان���ی عەرەبی و 

توركمانی لە ساڵ )2003( باڵوكراوەتەوە.

رۆژنامەی )باسەڕە(
- هەفتەنامەیەكی سیاسی، رۆشنبیریی گشتییە 
دەزگای شەفەق لە كەركووك دەری دەكات.

 2003 نیس���انی  )30(ی  ل���ە  )1(ی  ژم���ارە   -
دەرچووە.

- خاوەنی ئیمتیاز: فەلەكەدین كاكەیی.
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دەرچووە.
- سەرنووسەر: مەولود تاها قایەچی.
- سكرتێر نووسین: قەحتان هورمزی.

باڵوكراوەی )صوت كركوك(
- باڵوكراوەی هەفتانەی گش���تی سەربەخۆیە 
و ل���ە الی���ەن )رابطة كركوك للثقاف���ة والفنون( 

دەرچووە.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە 25 حوزیران���ی )2003(دا 

باڵوبۆتەوە، بە زمانی عەرەبی دەرچووە.
- سەرنووسەر: ئەحمەد كەركووكلی.

باڵوكراوەی )صدی داقوق(
- ژم���ارە س���فری ل���ە 30 حوزی���ران )2003( 

دەرچووە لە شارۆچكەی )داقوق(.
- سەرنووس���ەری: ئەحم���ەد رەش���ید بەیاتی 

بووە.
- سەرۆكی )مجلس االدارە(: ئیبراهیم عزالدین 

وەنداوی بووە.
- وەكو بزانم لەدەرچوون وەستاوە.

رۆژنامەی )گەڕانەوە(
كۆمەڵ���ێ  ئ���ازادە  ئەهل���ی  رۆژنامەیەك���ی   -
الوی ئازادیخ���وازی كەرك���ووك دەریدەكەن، 

رۆژنامەیەكی نیومانگییە.
- خاوەنی ئیمتیاز: عارف قوربانی.
- سەرنووسەر: حەكیم عوسمان.

- بەرێوەبەری نووسین: فاروق جەمیل.
- لەس���اڵ )2003( ژم���ارە یەك���ی دەرچ���ووە. 

ئێستا لە دەرچوون وەستاوە
- رۆژنامەیەك���ی چ���االك ب���وو لە س���ەرەتای 

رزگار كردنی كەركووكدا باڵوكراوەتەوە.

رۆژنامەی )االتجاە(
- رۆژنامەیەك���ی س���ەربەخۆی نیو مانگییە لە 
داق���وق بە زمانی عەرەبی و ب���ە چوار الپەڕە 

دەردەچێت.
- ژم���ارە یەكی ل���ە )25(ی حوزەیرانی 2003 

باڵوكراوەتەوە.
- سەرنووسەر: ئەحمەد رەشید خەلیل.

- سەرنووس���ەر: ف���اروق عەل���ی عوم���ەر، لە 
داوییدا بۆتە جەلیل بەسری.

رۆژنامەی )كەركووك توركمن ایلی(
رووناكبیری���و  هەفتان���ەی  رۆژنامەیەك���ی   -
ئەدەبی گش���تییە لەالیەن یەكێتی نووس���ەرانی 

توركمان لقی كەركووك دەردەچێت.
- ژم���ارە )1(ی حوزەیرانی )2003(، بەزمانی 

عەرەبیو پیتی توركی التینی، دەردەچێت.
- سەرنووسەر: مەولود تەها قایەچی.

ئای���دن  سەرنووس���ەر  بەڕێوەب���ەری   -
كەركووك.

- بەڕێوەب���ەر نووس���ینی: قەحت���ان هورمزی 
حەمزە حەمامچی ئوغلۆ.

رۆژنامەی )الوحدة(
- رۆژنامەیەك���ی هەفتان���ەی رووناكبی���ری و 
سیاس���ی و كۆمەاڵیەت���ی گش���تییە ك���ە كۆن���ە 

بەعسییەكانی كەركووك دەریدەكەن.
- خ���اوەن ئیمتی���از: )تجم���ع الوح���دە الوگنیە 

العراقی(.
- سەرنووسەر: رەعد موتەشەر.

- بەرێوەبەری نووسین: عەلی الشمری.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە )9(ی حوزەیران���ی 2003 

دەرچووە.

باڵوكراوەی )صوت لیالن(
- باڵوكراوەیەك���ی رۆش���نبیری گش���تییە ل���ە 
الی���ەن )المركز الثقافي الریاضي التركماني( لە 

ناحییەی لیالن باڵوبۆتەوە.
- ژمارە یەك لە حوزەیرانی 2003 دەرچووە 
ب���ە زمانی عەرەب���ی و توركمانی بە هەش���ت 

الپەڕەی قەبارە بچووك.
- سەرنووسەر: نەسوح مەجید.

رۆژنامەی )كركوك(
- رۆژنامەیەكی نیو مانگی رۆشنبیری ئەدەبی 
گشتییە، لە الیەن )اتحاد االدباء التركمان( لقی 
كەرك���ووك بە عەرەب���ی و توركی التینی و بە 

هەشت الپەڕە دەرچووە.
 2003 حوزەیران���ی  ل���ە  ی���ەك  ژم���ارە   -
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رۆژنامەك���ە لەتی���ف فاتح فەرەج ب���ووە، ئینجا 
رۆژنامەكە بۆتە رۆژنامەیەكی سیاسی گشتی 
لەس���ەرەتادا رەنگاوڕەنگ دەرچووە، بەاڵم لە 
دوایی���دا بۆتە رۆژنامەیەكی رەشوس���پی و بە 

دوانزە الپەڕە دەرچووە.
- بەرێوەبەری نووسین: نەوزاد شێخانی بوو، 
بەاڵم لە دواییدا بەڕێوەبەری نووس���ین هاشم 

كاكەیی بووە.
- ل���ە دوای س���اڵی )2007(ەوە ل���ە دەرچوون 
وەس���تاوە و بە قەبارەی گۆڤار بە هەمان ناو 

و بە ستافێكی جیا دەردەچێت.

رۆژنامەی )الوفاء(
- رۆژنامەیەكی زمانحاڵی بزوتنەوەی )الوفاو(
ی توركمانی عێراق ناوە بە ناوە دەریدەكات.

- رۆژنامەیەكی سیاسی رۆشنبیرییە.
ل���ە   )2003( تەم���ووزی  ل���ە  ژم���ارە)1(ی   -
دووزخورماتوو بە زمانی عەرەبی و توركمانی 

دەردەچێت.

گۆڤاری )رابوون- الصحوە(
- گۆڤارێك���ی رۆش���نبیریی گش���تییە، مانگ���ی 
جارێك حیزبی ئیس���المی عێراق���ی، مەڵبەندی 

كەركووك دەریدەكات.
- سەرنووسەر: خالید جاف.

- دەس���تەی نووس���ەران: محەم���ەد حەمی���د، 
ئەحمەد پاڵەوان، یوسف عوسمان.

- ژم���ارە یەك���ی لە تەم���ووزی 2003 بە )24( 
الپەڕە دەرچووە.

رۆژنامەی)البصائر(
- رۆژنامەیەكی هەفتانەی گشتی سەربەخۆیە، 
نیو مانگی بە ش���ێوەیەكی كاتی دەردەچێت لە 

الیەن )تجمع الثقافي( لە حەویجە.
- ژم���ارە)9(ی ل���ە )31(ی تەمووزی 2003 بە 

هەشت الپەڕە بە عەرەبی باڵوكراوەتەوە.

رۆژنامەی )دیوان العرب(
- رۆژنامەیەك���ی زمانحاڵ���ی )التجم���ع العربي 

الوطني( لە كەركووك دەردەچێت.
 2003 ئاب���ی  )14(ی  ل���ە  )1(ی  ژم���ارە   -

گۆڤاری )پنار(
- گۆڤارێك���ی رۆش���نبیریی و هونەریی���ە ب���ە 

قەبارەی كتێب دەردەچێت.
- ژمارە یەكی لە تەممووزی )2003( دەرچوو 

بە زمانی عەرەبی و توركمانی.
- سەرنووسەر: ئەحمەد كەركووكلی.

رۆژنامەی )حقوق االنسان(
- رۆژنامەیەك���ی نی���و مانگییە لە الیەن )منڤمە 
حقوق االنس���ان والدیمقراگی���ە فی العراق( لقی 

كەركووك دەردەچێت.
- ژمارە یەكی لە تەمووزی 2003 دەرچووە.
- سەرنووسەر: عیزەدیین شەفیق محەمەدی.

گۆڤاری )رازی(
- ژمارە )1(ی لە )2003(دا دەرچووە.

- سەرنووسەر: جاسم محەمەد شندی.
- دەس���تەی نووس���ەران: د. جاس���م محەمەد 
ش���ندی، د.نەجات رەش���ید، د. ئەزەل مەهدی، 

الصیدلی ئۆرال محەمەد.

گۆڤاری )الرحیق(
- ئیسالمی - رۆشنبیری مانگانەیە.

)2003(دا  تەمم���ووزی  )1(ی  ژم���ارە   -
دەرچووە.

- سەرنووسەر: حازم نازم فازل.
- بەڕێوەب���ەری نووس���ین: س���امی س���لێمان 

عارف.

رۆژنامەی )كەركووكی ئەمڕۆ(
- رۆژنامەیەك���ی رووناكبی���ری و كۆمەاڵیەتی 
نیو مانگییە لە الیەن كۆمەڵەی رووناكبیریی و 

كۆمەاڵیەتی پارێزگای كەركووك دەرچووە.
 )2003( لەتەم���ووزی  )1(ی  ژم���ارە   -

دەرچووە.
- سەرنووسەری: سمكۆ بەهرۆز )ئەژی(.

- بەرێوەبەری نووسین: هاشم كاكەیی.
- دەستەی نووس���ەران: موعتەسەم ساڵەیی، 
ن���ەوزاد ش���ێخانی، س���االر س���ەمین، س���تار 

ئەحمەد.
- ب���ەاڵم ل���ەدوای ژمارە )14( سەرنوس���ەری 
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- ب���ە قەب���ارەی نی���و )A4( ژم���ارە یەك���ی لە 
ئەیلوولی 2003 دەرچووە.

باڵوكراوەی )توركمن دیلی – لسان التركمان(
- باڵوكراوەیەكی رۆشنبیری گشتییە بە زمانی 

عەرەبی و توركی الیتینی و بە دە الپەڕە.
- ژمارە )1(ی لە ئەیلوولی 2003 دەرچووە.

- سەرپەرش���تی: س���ەاڵح بەهل���ول و جەم���اڵ 
ساری كەهیە.

رۆژنامەی )گەرمیان(
- مانگانەیەكی رۆش���نبیری گشتییە مەڵبەندی 

رێكخستنی گەرمیانی )ی.ن.ك( دەریدەكات.
- ژمارە )4( دووشەممە 2003/9/1.

- رۆژنامەیەكی دوو رەنگی هەشت الپەڕەیە.
- سەرنووسەر: رزگار حاجی حەمید.
- جێگری سەرنووسەر: سەالم عەلی.

- بەڕێوەبەری نووسین: سەالم كەریم.

باڵوكراوەی )التصویر(
ل���ە دوای رزگار كردن���ی  - باڵوكراوەیەك���ە 

عیراقیەوە لە 2003 لە كەركووك دەرچووە.

رۆژنامەی )الخیمة(
گش���تی  هەفتەنام���ەی  رۆژنامەیەك���ی   -

سەربەخۆیە.
- ژم���ارە)1(ی ل���ە )8(ی ئەیلول���ی 2003، ب���ە 

قەبارەی هەشت الپەڕە دەرچووە.
- خاوەنی ئیمتیاز: ساڵح جبوری.
- سەرنووسەر: سهر ئەلنعیمی.

باڵوكراوەی )ئەمڕۆی دوبز(
- باڵوكراوەیەك���ی هەفتەنام���ەی رۆش���نبیری 
گشتییە، كە لەالیەن كۆمەڵێك رۆشنبیری قەزای 

دوبز هەر دە رۆژ جارێك باڵوكراوەتەوە.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە )12(ی ئەیلول���ی 2003 بە 
زمانەكان���ی ك���وردی و عەرەب���ی و ئینگلیزی 

باڵوكراوەتەوە.

گۆڤاری )التاجر(
- گۆڤارێك���ی رەنگاوڕەنگ���ە لەالی���ەن ژووری 

دەرچووە.
تەوی���ل  ن���ەزال  ع���ەگار  سەرنووس���ەر:   -

ئەلحەسەنی بوو.
- بە هەشت الپەڕە دەرچووە.

رۆژنامەی )الفیصل(
- رۆژنامەیەكی هەفتانەی سیاس���ییە لە الیەن 
تۆڕی راگەیاندنی عێراقییەوە بەهەشت الپەڕە 

دەردەچێت، رەنگاوڕەنگە.
- خاوەن���ی ئیمتیاز و سەرنووس���ەر: محەمەد 

شاهین.
- جێگری سەرنووسەر: ئامینە مەحموود.

- بەڕێوەبەری سەرنووسەر، نەوفەل سەلمان، 
تاكو ئێس���تا كە بەردەوامە لەدەرچوون، بەاڵم 

قەبارەكەی چەند جارێك گۆڕاوە.
- ژم���ارە یەك���ی ل���ە )6(ی ئەیلول���ی 2003 بە 

هەشت الپەڕە دەرچووە.

رۆژنامەی )الهدف(
رۆش���نبیری  هەفتان���ەی  رۆژنامەیەك���ی   -

سەربەخۆیە.
- ژم���ارە)1( لە ئەیلولی )2003( دەرچووە، بە 

هەشت الپەڕەی رەنگاوڕەنگ.
- سەرنووسەر: سحاب مگر.

مەحم���وود  عەل���ی  نووس���ین:  س���كرتێری   -
علیوی.

- بەرێوەبەری نووسین: حەیدر المبتلی.

گۆڤاری )زەوی(
- گۆڤارێكی سیاسی رووناكبیریی مانگانەیە، 
كوردس���تانی  س���ەالمی  حیزب���ی  الی���ەن  ل���ە 

كەركووك دەردەچێت.
- خاوەنی ئیمتیاز: سوار رەشید باجەالن.

- سەرنووسەر: بێستون جەالل.
- بەڕێوەبەری سەرنووس���ەر: بەهاد رەش���ید 

باجەالن.
- دەس���تەی نووس���ەران: كەم���ال محەم���ەد، 
كوردۆ بابا رەس���وڵ، محەمەد فەوزی، كاوان 

بەرزنجی.
- چەن���د ژمارەیەك���ی ل���ێ دەرچ���وو ئینجا لە 

دەرچوون وەستاوە.
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ئەدهەم، یونس حەدیدی.
یەكەم���ی 2003  تش���رینی  ل���ە  ژم���ارە)1(،   -

دەرچووە.

رۆژنامەی )ئاڵتون كۆپری(
- لەس���ەر رۆژنامەك���ە نووس���راوە )جری���دة 

شهریة مستقلة( بە شێوەیەكی رەنگاوڕەنگە.
- سەرنووسەری: عەلی ئەكرەم كۆپرلو.

- بەڕێوەب���ەری نووس���ین: ئیبراهیم نورالدین 
قوریالی.

- دەستەی نووس���ەران: سەعدون نورەددین، 
قەحتان تۆفیق، ئەتیال نیزامەددین.

- ل���ە ناوەڕۆكی رۆژنام���ە دیارە كە كۆمەڵێك 
دەریدەكەن.

- ژمارە س���فری لە تشرینی دووەمی )2003(
دەرچووە.

رۆژنامەی )كركوك الجدیدة(
- رۆژنام���ەی مەڵبەن���دی كەركووكی یەكێتی 
نیشتمانی كوردستانە، رۆژنامەیەكی نیومانگی 

سیاسی و رۆشنبیریە.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە 2003 دەرچ���ووە و هەتا 

ئێستا بەردەوامە.
- سەنووسەر: كامل ساڵەیی.

- جێگری سەرنووسەر: ئەسعەد جەباری.
- ب���ەاڵم لە 2007 ئ���ەم س���تافەی رۆژنامەكە 
گۆڕانی بەس���ەردا هاتووە و دەستەیەكی نوێ 
دانراوە و ئێس���تا ئ���ەم رۆژنامەیە بە قەبارەی 

گۆڤار دەردەچێت.

گۆڤاری )بابا گوڕگوڕ(
- گۆڤارێك���ی رۆش���نبیری گش���تییە ل���ە الیەن 
)كۆمەڵ���ەی باب���ا گوڕگ���وڕی رۆش���نبیری و 
كۆمەاڵیەت���ی( ب���ە زمانی ك���وردی عەرەبی لە 

كەركووك دەردەچێت.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە هەولێ���ر لە س���اڵی 2003 
دەرچ���ووە، ژم���ارە )4(ی ل���ە كەرك���ووك ل���ە 

ئاداری 2004 دەرچووە.
- سەرنووسەر: كامەران محەمەد سابیر.

باڵوكراوەی )ئاسودەیی(
مانگانەی���ە  رۆش���نبیری  باڵوكراوەیەك���ی   -

بازرگانی كەركووك دەردەچێت لەكەركووك، 
گۆڤارێك���ی مانگانەیە دەرب���ارەی كارووباری 

بازرگانی و ئابووریو رۆشنبیرییە.
- ژمارە س���فری ل���ە ئەیلولی س���اڵی )2003( 

دەرچووە.
- سەرنووسەری: سەباح ساڵەیی.

- سكرتێری سەرنووسەر: محەمەد تۆفیق.

گۆڤاری )هنا كركوك(
- گۆڤارێكی رۆشنبیری سەربەخۆی مانگانەیە 

بە زمانی عەرەبی دەرچووە.
- ژمارە )1(ی لە ئەیلولی )2003( دەرچووە.

- خاوەنی ئیمتیازی و سەرنووسەر: محەمەد 
خدر.

رۆژنامەی )امرؤ القیس(
رۆش���نبیری  ئەدەب���ی  رۆژنامەیەك���ی   -
س���ەربەخۆیە، ك���ە ه���ەر دوو هەفت���ە جارێك 

دەرچووە.
- ژم���ارە)1(ی ل���ە )5(ی تش���رینی یەكەم���ی 

)2003( دەرچووە بە هەشت الپەڕە.
- ب���ە سەرپەرش���تی و بەرێوەبردن���ی: )ماهر 

المیاحي(و )زیاد العبیدي(.

رۆژنامەی )بابا گرگر(
- رۆژنام���ەی ناوەن���دی حیزب���ی توركمان���ی 

عێراقی لقی كەركووكە.
- خاوەنی ئیمتیازی: سەیفەددین دامرچی.

- سەرنووسەر: كۆمەڵێك نووسەر.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە )14( تش���رینی یەكەم���ی 

)2003( دەرچووە.

رۆژنامەی )المیزان(
- رۆژنامەیەكە لەالیەن كۆمەڵەی مافی مرۆڤی 
عێ���راق لق���ی كەركووك بە زمان���ی عەرەبی و 

ئینگلیزی.
هەش���ت  رەنگاورەنگ���ی،  رۆژنامەیەك���ی   -

الپەڕەییە.
- خاوەن ئیمتیاز: محەمەد سمانچی.

- سەرنووسەر: سەهر سەعدوڵاڵ النعیمی.

- سكرتێری نووسین: مها فەرید ئیسحاق.
- دەستەی نووسەران: موئەید جەنابی، عادل 
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)2003(دا باڵوكراوەتەوە.
- سەرنووسەر: خالد محەمەد وەیس.

- سكرتێری نووسین: محەمەد ئەنوەر. 
- ئێستا لە دەرچوون وەستاوە.

پاشكۆی )صوت التركمان(
- لەالیەن ئۆفیس���ی رۆژنامەكەوە دەردەچێت 
كە پاشكۆیەیك مانگانەیە بە چوار الپەڕەو بە 

زمانی توركمانی.
- ژم���ارە یەك���ی لە )17(ی تش���رینی دووەمی 

.2003

باڵوكراوەی )گزنگ(
- باڵوكراوەیەكی رۆشنبیری گشتییە لەالیەن 
رێكخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی كوردستان 
ل���ە ناحیەی���ی تەكی���ە ب���ە ن���اوی )قوتابیان���ی 

یەكگرتووی ئیسالمی( باڵوكراوەتەوە.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە )18(ی تش���رینی دووەمی 

2003 بە زمانی كوردی دەرچووە.
- سەرنووسەر: عومەر ستار.

رۆژنامەی )الحوادث(
- رۆژنامەیەكی سیاس���ی رۆش���نبیری گشتی 

سەربەخۆیە.
دوان���زە  رەنگاوڕەنگ���ی،  رۆژنامەیەك���ی   -

الپەڕییە.
- سەرنووسەر: مەحموود قەساب ئۆغڵو.

یاس���ین حەمی���د  بەڕێوەب���ەری نووس���ین:   -
ئەحمەد.

قەس���اب  ئەحم���ەد  نووس���ین:  س���كرتێری   -
ئۆغڵو.

عەب���ار،  مش���تاق  نووس���ەران:  دەس���تەی   -
مەحموود ئەلجبوری.

- ژمارە )238(ی لە )20(ی تشرینی دووەمی 
2003 باڵوكراوەتەوە.

رۆژنامەی )خۆرنەوازان(
- مانگانەیەك���ی گش���تی ئ���ازادە، لەس���ەرەتادا 
بەرۆژنامەیەك���ی قەب���ارەی نی���و رۆژنامەی���ی 
)A4( دەردەچ���وو، ب���ەاڵم لەدوایدا بەقەبارەی 

رۆژنامە دەردەچێت.
- خاوەنی ئیمتیاز: سەاڵحەدین عەبدولحەمید.

لەالیەن كۆمەڵێ قوتابی و الوانی یەكگرتووی 
ئیس���المی لە ناحیەی شۆڕشی سەر بە قەزای 

چەمچەماڵ دەرچووە بە زمانی كوردی.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە تش���رینی یەكەم���ی 2003 

دەرچووە.
رۆژنامەی )العراق الیوم(

- رۆژنامەیەكی هەفتانەی گشتی سەربەخۆیە 
لەالیەن كۆمەڵێك رۆژنامەنووس دەردەچێت.

دوان���زە  رەنگاوڕەنگ���ی،  رۆژنامەیەك���ی   -
الپەڕەییە، بە زمانی عەرەبی.
- سەرنووسەر: ئیسرا شاكر.

- ژمارە )26(ی لە 2003/10/11 دەرچووە.

باڵوكراوەی )الوصول(
- باڵوكراوەیەك���ی وێنەی���ەی پروپاگەندەی���ە، 
رۆژنامەیەك���ی  ش���ێوەی  ل���ە  مانگیی���ە  نی���و 

رەنگاوڕەنگە.
- یەكەم ژمارەی لە )15( ی تشرینی یەكەمی 

)2003( باڵوكراوەتەوە.
- سەرنووسەر: خالد حەسەن محەمەد.

- سكرتێری نووسین: نەجات كەمال شێخۆ.
- بەرێوەب���ەری هون���ەری: وەلی���د حەس���ەن 

محەمەد.

رۆژنامەی )نرگال(
لیبرالی���ە،  ئاش���وری  رۆژنامەیەك���ی   -
س���ەربەخۆیە، لەالی���ەن دەزگای ه���ەواڵ ب���ۆ 
راگەیاندن باڵودەكرێت���ەوە بە زمانی عەرەبی 

و ئاشووری.
- سەرنووسەر: فواد ئەلكەنجی.

- ژم���ارە یەك���ی ل���ە )8(ی تش���رینی دووەمی 
)2003(دا بە هەش���ت الپ���ەڕە و بە دوو رەنگ 

باڵو دەكرێتەوە.
- تاكو ئێستاكە بەردەوامە لە دەرچوون.

رۆژنامەی )بزنس(
- رۆژنامەیەكی راگەیاند و باڵوكردنەوەیە، بە 

خۆڕایی باڵو دەكرێتەوە.
- ب���ە هەش���ت الپ���ەڕە ب���ە زمان���ی عەرەب���ی 

باڵودەكرێتەوە.
- ژم���ارە یەك���ی ل���ە )8(ی تش���رینی دووەمی 
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گۆڤاری )بانەرۆژ(
- گۆڤارێك���ی رۆش���نبیریی گش���تییە لەالی���ەن 
كۆمەڵەی رووناكبیرییو كۆمەاڵیەتی پارێزگای 

كەركووك دەردەچێت.
- سەرنووسەر: لەتیف هەڵمەتە.

- جێگری سەرنووسەر: عەدالەت عەبدوڵاڵ.
- دەس���تەی نووس���ەران: محەمەد س���ابیر، د. 
عەبدولكەریم حاجی محەمەد عەلی، موعتەسەم 

ساڵەیی، ستار ئەحمەد.
یەك���ی كانوون���ی یەكەم���ی 2003  - ژم���ارە 

دەرچووە مانگانەی رەنگاوڕەنگە.
- بەاڵم ئێس���تا ئەم گۆڤارە لە ژمارە )35(ەوە 
لە نیس���انی 2008 لە نوس���ینگەی كفریو كەالر 

دەردەچێت كە ستافەكەی گۆڕاوە.
س���ەاڵحەددین  ئیمتی���از:  خاوەن���ی   -

عەبدولحەمید.
- سەرنووسەر: لەتیف هەڵمەت.

- بەڕێوەب���ەری نووس���ین: ش���كور حەم���ەی 
هەیەر.

حەمی���د  رەحی���م  نووس���ەران:  دەس���تەی   -
عەبدولكەریم، د. عەبدولكەریم حاجی، س���اهر 
عەلی جاس���م، س���اڵح حەالج، ئەحم���ەد باوەڕ، 

نیشتمان بێنەوە.

گۆڤاری )منااڵنی باوە گوڕگوڕ(
- گۆڤارێك���ی مانگانی���ە ك���ە لەالی���ەن دەزگای 

شەفەقەوە دەردەچێت.
- گۆڤارێكی رەنگاوڕەنگە بە زمانی كوردی.

- ژم���ارە یەكی ل���ە كانوون���ی یەكەمی 2003 
باڵوكراوەتەوە.

- لە س���ەرەتادا سەرنووسەری: حەمە كەریم 
عارف بووە.

- ئینجا سەرنووسەری: یوسف لەتیف، بەاڵم 
ئێستا )حەمە سەعید(ە.

- تاكو ئێستا بەردەوامە.

رۆژنامەی )پەرەموچ(
- پاش���كۆیەكی ئەدەبی و هون���ەری مانگانەی 
ك���وردی  زمان���ی  ب���ە  هەواڵ���ە  رۆژنام���ەی 

باڵوكراوەتەوە.
- بە سەرپەرشتی: دانا عەسكەر.

- سەرنووسەر: سەاڵح گەرمیانی.
- جێگری سەرنووس���ەر: سامان كەریم، هیوا 

محەمەد.
- بەڕێوەب���ەری نووس���ین: ئ���اری عوس���مان 

خەیات.
- ژم���ارە )2(ی ل���ە )22(ی تش���رینی دووەمی 

2003 دەرچووە.

)Zanist گۆڤاری )زانست
- گۆڤارێك���ی زانس���تییە بەزمان���ی ئنگلی���زی 
لەالیەن نەخۆشخانەی ئازادییەوە لەكەركووك 

دەردەچێت.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە تش���رینی دووەمی 2003 

دەرچووە.
- خاوەنی ئیمتیاز د. سەباح زەنگەنە.

- سەرنووسەر د. هیوا محەمەد شوانی.
- ئێستا لە دەرچووە وەستاوەو دوو ژمارەی 

لێ دەرچووە.

گۆڤاری )صاری كهیة(
- گۆڤارێك���ی رۆش���نبیرییە لەالی���ەن بنك���ەی 
ب���اڵو  )كەهی���ە(  هون���ەری  و  رۆش���نبیری 

دەكرێتەوە.
- ژم���ارە یەكی لە تش���رینی دووەمی )2003( 
ب���ە زمان���ی عەرەب���ی و تورك���ی التین���ی باڵو 

كراوەتەوە.
- سەرنووسەر: فەیزوڵاڵ ساری كەهیە.

گۆڤاری )المحاماة(
- لە شێوەی گۆڤار یەكەم ژمارەی لە تشرینی 

دووەمی 2003 باڵوكراوەتەوە.
- سەرنووسەر: پارێزەر محەمەد قیرەدار.

رۆژنامەی )خورماتوو(
- رۆژنامەیەكی سەربەخۆیە لەدووزخورماتوو 

بەزمانی عەرەبی دەردەچێت.
عەل���ی  ف���اروق  رۆژنامەك���ە:  بەرپرس���ی   -

عومەرە.
- دەس���تەی نووس���ەرانی: بەك���ر دەروێ���ش، 

سەاڵح شكور، ستار جەبار.
- ژمارە س���فری لە كانوون���ی یەكەمی 2003 

دەرچووە، تاكو ئێستاكە بەردەوامە. 



ژمارە 26 بەهاری 2012 146

ئەو گۆڤار و رۆژنامانەی لە ناوچەی كەركووكدا...

گۆڤاری )باباگورگور(
- گۆڤارێك���ی رۆش���نبیری گش���تییە لەالی���ەن 
و  رۆش���نبیری  باباگورگ���وری  كۆمەڵ���ەی 

كۆمەاڵیەتی لە كەركووك باڵودەبێتەوە.
هەولێ���ر  ل���ە   2003 ل���ە  )1(ی  ژم���ارە   --

باڵوبۆتەوە.
- سەرنووسەر: كامەران محمەد سابر.

- بەزمانی عەرەبی و كوردی باڵوبۆتەوە.

رۆژنامەی )آقصو(
- رۆژنامەیەكی سیاسی رۆشنبیری مانگانەی 
گش���تییە لەالی���ەن ب���ەرەی توركمان���ی دووز 
خورماتوو بە زمانی عەرەبی و توركی التینی 

باڵو دەكرێتەوە.
هەش���ت  رەنگاوڕەنگ���ی،  رۆژنامەیەك���ی   -

الپەڕەییە.
- س���ەرۆكی ئەنجومەنی ئیدارە: عەلی هاش���م 

مختار ئۆغڵو.
- سەرنووسەر: نیهاد قوشجو ئۆغڵو.

- دەس���تەی نووس���ەران: ئەن���وەر حەس���ەن 
موسی، توركیش محەمەد عەبدوڵاڵ.

- ژمارە)1(ی لە ساڵی )2003( باڵوكراوەتەوە، 
ژمارە)9(ی لە تەمووزی 2004 دەرچووە.

رۆژنامەی )كەركووكی نوێ(
رووناكبیریی���ە  سیاس���ی  رۆژنامەیەك���ی   -
كوردس���تان  نیش���تمانی  یەكێت���ی  مەڵبەن���دی 

لەكەركووك دەریدەكات مانگی جارێك.
- خاوەنی ئیمتیاز: مەڵبەندی )2(ی رێكخستنی 

كەركووك.
- سەرنووسەر: زاهیر شكور.

- جێگری سەرنووسەر: عارف قوربانی.
- بەڕێوەبەری نووسینی: سەمەد ئەحمەد.

- ژمارە )1(ی لە 2003 دەرچووە.
- ئێس���تا سەرنووس���ەر: یاس���ین عیزەددی���ن 

مەحموودە.
- جێگری سەرنووسەر: ئومێد مەحموود.
- بەڕێوەبەری نووسین: فەرهاد هەمزە.

پاشكۆی )سەرمایە گوزاری(
- پاش���كۆیەكی ئابووریە لەالی���ەن رۆژنامەی 

- ژم���ارە یەك���ی ل���ە )20(ی كانوونی یەكەمی 
2003 بە چوار الپەڕە باڵوكراوەتەوە.

- ئێس���تا هەفتانە لەگەڵ رۆژنام���ەی )هەواڵ( 
دەردەچێت.

رۆژنامەی )ئاوەسپی(
گش���تی  رۆش���نبیریی  رۆژنامەیەك���ی   -
ئ���ازادە كۆمەڵێ���ك ل���ە رۆش���نبیرانی ش���اری 
جارێ���ك  هەفت���ە  دوو  دووزخورمات���وو، 
دەریدەك���ەن، ب���ە چ���وار الپ���ەڕەو ب���ە زمانی 

كوردی.
- خاوەنی ئیمتیاز: محەمەد عەلی ئەحمەد.

- سەرنووسەر: ئیبراهیم عەبدوڵاڵ ئەحمەد.
- بەرێوەبەری نووسین: ئەسعەد عەزیز.

- دەس���تەی نووس���ەران: ع���ادل گەرمیان���ی، 
سەروەت گلی، ساالر عەزیز، ئەحمەد حەمید، 

فریاد داوودی، وەلید رەمەزان.
- ژم���ارەی )1(ی لە كانوون���ی یەكەمی 2003 

دەرچووە.

باڵوكراوەی )بابە گوڕگوڕ(
رۆش���نبیریی  گش���تی  باڵوكراوەیەك���ی   -
وەرزییە، كۆمەڵەی رۆش���نبیرییو كۆمەاڵیەتی 

بابەگوڕگوڕ دەری دەكات.
- ژمارە )3(ی لەزستانی )2003( دەرچووە.

رۆژنامەی )النهایة(
- پاش���كۆی رۆژنامەی )هەواڵ( بوو، بە چوار 

الپەڕە و بە زمانی عەرەبی.
- ژم���ارە یەك���ی ل���ە )20(ی كانون���ی یەكەمی 

2003 دەرچووە.

رۆژنامەی )مرۆڤ(
- پاش���كۆیەكە ل���ە ب���ارەی ماف���ی م���رۆڤ كە 
لەالی���ەن دەزگای هەواڵ���ەوە دەردەچێ���ت، بە 

زمانی كوردی و بە چوار الپەڕە.
- ژم���ارە یەك���ی ل���ە )27(ی كانوونی یەكەمی 

2003 باڵوكراوەتەوە.
- بە سەرپەرشتی: مەجید ساڵح.
- ئێستا لە دەرچوون وەستاوە.
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پاشكۆی )باران(
- پاشكۆنامەیەكی رۆژنامەی )هەواڵە(.

- بە سەرپەرشتی: شەهال محەمەد.
- ژم���ارە)1(ی ل���ە 24ی كانوون���ی دووەم���ی 

)2004( بە چوار الپەڕە باڵوبۆتەوە.
- ئێستا لە دەرچوون وەستاوە.

رۆژنامەی )البشیر(
- رۆژنامەیەكی رەنگاورەنگی قەبارە گەورەی، 

هەشت الپەرەییە بە زمانی عەرەبی.

- رۆژنامەیەكی هەفتانەی سیاسییە.
- ژم���ارە 14ی ل���ە 28ی كانوون���ی دووەم���ی 

2004 دەرچووە.
- سەرۆكی ئەنجومەنی ئیدارە و سەرنووسەر: 

د. سەباح عەبدوڵاڵ كركوكلو.
عیس���مەت  د.  نووس���ەران:  دەس���تەی   -
عەبدولمەجی���د، د. س���وبحی ن���ازم تەوفی���ق، 

ئیبراهیم ئاوچی، فكرت عسكر.

باڵوكراوەی )صون شعر(
 - گۆڤارێك���ی مانگان���ەی ئەدیبی���ە ب���ە زمانی 

توركمانی.
- ژم���ارە)1(ی كانوون���ی دووەم���ی 2004، لە 

خورماتوو دەرچووە.
- قەبارەی 44 الپەڕەی بچووك.

- سەرنووسەر: یالچین خەیروڵاڵ بلو.

گۆڤاری )زیبان(
 گۆڤاریكی مانگانەیە لە بنكەی گەالوێژی لقی 

كەالر دەردەچێت بەزمانی كوردی.
- ژمارە یەكی لە 2004 دەرچووە.

رۆژنامەی )التحریر(
زمان���ی  ب���ە  هەفتەنامەی���ە  رۆژنامەیەك���ی   -

عەرەبی.
- لە ساڵی 2004 باڵوكراوەتەوە.
- سەرنووسەر: فواد دەمیرچی.

رۆژنامەی )چارەسەری(
- رۆژنامەیەكی هەفتان���ەی زمانحاڵی حیزبی 
چارەسەری دیموكراتی كوردستانە، بە زمانی 

)هەواڵ(، بە زمانی كوردی باڵوكراوەتەوە.
- بەسەرپەرشتی: موعتەسەم نەجمەدین.

- ژم���ارە یەكی لە كانوونی دووەمی 2004 بە 
چوار الپەڕە بووە.

رۆژنامەی )قارداشلق یولو(
- رۆژنامەیەك���ی سیاس���ی رۆش���نبیری نی���و 
مانگیی���ە، زمانحاڵی حیزبی )االخاو التركمانی(

یە.
هەش���ت  رەنگ���ی،  دوو  رۆژنامەیەك���ی   -

الپەڕەییە.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە كانوون���ی دووەمی 2004 

باڵو كراوەتەوە.
- خاوەنی ئیمتیاز: وەلید شەریكە.

- سەرنووسەر: تەاڵڵ بیرقدار.

رۆژنامەی )سیدە النساء(
گوای���ە  نووس���راوە  بەرگەك���ەی  لەس���ەر   -
)رۆژنامەیەك���ی ئافرەت���ی توركمان���ە كە هەم 
رۆش���نبیری و كۆمەاڵیەت���ی و ئافرەتانەی���ە( 
لەالی���ەن )رابگە الم���رأە التركمانیە فی العراق( 

دەردەچێت.
- دەس���تەی نووس���ەران: واجی���دە حوس���ێن 

بەیاتی.
رەنگاورەن���گ  الپ���ەڕەی  هەش���ت  ب���ە   -

دەردەچێت.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە كانوون���ی دووەمی 2004 

دەرچووە.
- ژم���ارە )4(ی ل���ە ئەیل���ول، س���اڵی )2004( 

دەرچووە.

رۆژنامەی )الحیاە الیوم(
رۆش���نبیری  سیاس���ی  رۆژنامەیەك���ی   -
س���ەربەخۆیە، بە زمانی عەرەب���ی و ئینگلیزی 
لەالیەن )منڤم���ە الحیاە لالعمار والمس���اعدات 

االنسانیە(وە دەردەچێت.
- سەرنووسەر: سەهەر سەعدوڵاڵ ئەلنعیمی.

- بەرێوەبەری نووسین: سەالم سەبری.
- ژم���ارە یەكی ل���ە )19(ی كانوونی دووەمی 

2004 باڵوكراوەتەوە.
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عەرەبی و توركمانی.
- سەرنووس���ەر: ف���ەوزی ئەك���رەم ت���ەرزی 

ئۆغڵو.
- ژمارە یەكی لە ش���وباتی 2004 بە هەش���ت 

الپەڕە باڵوكراوەتەوە.

رۆژنامەی )الفنار(
- رۆژنامەیەكی رۆشنبیری گشتی سەربەخۆیە 
لەالیەن )یەكێتی مامۆس���تایانی توركمان(و بە 

هەشت الپەڕە دەرچووە.
ل���ە )19(ی ش���وباتی 2004  - ژم���ارە )1(ی 

دەرچووە.
- سەرنووسەر: فاروق فایق كۆپرلو.

گۆڤاری )صحیفە اعمال كركوك -كاری كەركووك(
- بە زمانی كوردی و عەرەبی و ئینگلیزی بە 
ش���ێوەی گۆڤاری رەنگاورەنگ دەردەچێت لە 

پارێزگای كەركووك.
- لەس���ەر بەرگەكەی بەم جۆرە نووس���راوە: 
)صحیف���ە ش���هریە تصدر ع���ن مرك���ز أعمال 

كركوك وتعنی بأعمال وفرص االستپمار(.
)2004(ەوە  ش���وباتی  ل���ە  یەك���ی  ژم���ارە   -

دەرچووە لە پارێزگای كەركووك.
سەرنووسەر: رەعد موتەشەر.

- ب���ە قەب���ارەی )22( الپ���ەڕەو بە بارس���تایی 
گەورە دەرچووە.

رۆژنامەی )الرواف(
- رۆژنامەیەكی رۆژانەی گشتی سەربەخۆیە، 

كاتی هەفتانە دەردەچێت.
هەش���ت  رەنگاورەنگ���ی،  رۆژنامەیەك���ی   -

الپەڕەییە.
- خاوەن ئیمتیاز: ئیحسان دلیمی.

- س���ەرۆكی ئەنجومەن���ی ئی���دارە: موحس���ن 
سەبهان خلف.

- سكرتێری نووسین: سەمیر تاها ئەحمەد.
- جێگری سەرنووسەر: موەفەق عەساف.

- ژمارە )1(ی لە شوباتی 2004 دەرچووە.

گۆڤاری )هەشتاو هەشت(
- گۆڤارێك���ی وەرزی رۆش���نبیرییە بە زمانی 

كوردی باڵوكراوەتەوە.

كوردی باڵوكراوەتەوە.
- خاوەن ئیمتیاز: هەرمی حەمە خالد.

- سەرنووسەر: رەسول حەسەن حوسین.
- ژمارە یەكی لە 2004 باڵوكراوەتەوە.

رۆژنامەی )باباگرگر(
- رۆژنامەیەك���ی زمانحاڵ���ی حیزب���ی یەكێتی 
توركمانی عێراق، لقی كەركووك دەریدەكات.

- خاوەن ئیمتیاز: سەیفەددین دامرچی.
- سەرنووسەر: كۆمەڵێك نووسەر.

- رۆژنامەیەكی چوار الپەڕەی، دوو رەنگە.

باڵوكراوەی )سێبەر(
- باڵوكراوەیەكی رۆشنبیری گشتییە كۆمەڵەی 
هون���ەرو وێ���ژەی ك���وردی، لق���ی كەركووك 

مانگانە دەریدەكات.
- بە قەبارەی )4(الپەڕە بە دوو رەنگ.

- ژم���ارە )1(، رەزب���ەری )2704(ی ك���وردی، 
بەرامبەر 2004 ی زایینی.

- خاوەنی ئیمتیاز: تەڵعەت سامان.
- سەرنووسەر: محەمەد سەعید زەنگنە.

- دەس���تەی نووس���ەران: هەردەوێڵ كاكەیی، 
عەبدولستار جەباری.

رۆژنامەی )بەرەو شار(
- مانگانەیەكی س���ەربەخۆی ئ���ازادە، كۆمەڵە 

گەنجێك لەكەالر دەریدەكەن.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە رۆژی هەینی 2004/2/20 

دەرچووە.
- سەرنووسەر: عەدنان سەید حوسێن.
- بەرێوەبەری نووسین: سامان عەزیز.

- سەرپەرشتیاری هونەری: حوسێن ئەحمەد 
كاكە.

- دەستەی نووسەران: پشتیوان حەمە سەعید، 
م���ژدە مەحم���وود جاف، س���ەباح عەلی جاف، 

محەمەد حوسێن، ئەركان محەمەد رەشید.

رۆژنامەی )باباگورگور(
بزوتن���ەوەی  )ناوەن���دی  رۆژنامەیەك���ی   -
ئیس���المی توركمان���ی عیراقی(یە ك���ە لەالیەن 
مەكتەبی كەركووك باڵودەكرێتەوە بە زمانی 
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كۆمەاڵیەتییە لەالیەن )منڤمە االحرار المستقلین 
للمشروع االنسانی( بە زمانی كوردیو عەرەبیو 

ئینگلیزی دەرچووە.
 )A4( لە ساڵی 2004 بە قەبارەی )ژمارە )1 -

دەرچووە.
- ژمارە )3(ی لە )2(ی تشرینی یەكەمی 2004 

دەرچووە.

باڵوكراوەی )پردێی برایەتی(
- باڵوكراوەیەكی رۆشنبیری گشتییە لەالیەن 
دەستەی حیزبی شیوعی كوردستانی ناوچەی 

پردێوە دەردەچێت بە شێوەیەكی ناوبەناو.
- ژمارە )1(ی لە نیسانی ساڵی 2004 بە زمانی 

كوردی بە چوار الپەڕەی )A4( دەرچووە
- ژم���ارە )3(ی ل���ە تش���رینی یەكەم���ی 2004 

دەرچووە.

پاشكۆی )خۆرنەوەزان(
- رۆژنامەیەكی نیو مانگی گشتی سەربەخۆیە، 
مانگان���ە ب���ە كات���ی دەردەچێ���ت لە كف���ری بە 
دوو الپ���ەڕە، بە زمانی عەرەبی كە پاش���كۆی 

رۆژنامەی )خۆنەوەزان(.
- ژم���ارە یەك���ی ل���ە )31(ی ئ���اداری 2004 

دەرچووە.

باڵوكراوەی )أهل البیت(
- باڵوكراوەیەكی رۆشنبری گشتی مانگانەیە 
ب���ە سەرپەرش���تی )قەنب���ەر موس���ەوی( ل���ە 
كەركووك دەردەچێت ب���ە زمانی عەرەبیو بە 

چوار الپەڕە.
- ژمارە )1(ی لە مایسی 2004 دەرچووە.

گۆڤاری )الفلكة(
رۆش���نبیری  مانگان���ەی  گۆڤارێك���ی   -

سەربەخۆیە.
 )2004( س���اڵی  مایس���ی  ل���ە   )1( ژم���ارە   -
دەرچ���ووە، وەكو بەدەردەكەوێت كە لە دووز 

خورماتوو دەردەچێت.
- سەرنووسەری گۆڤارەكە: جاسم فەرەج.

- بەرێوەب���ەری نووس���ین: ئەنوەر حەس���ەن 
موسا.

- ژمارە )1(ی لە بەهاری 2004 باڵوبۆتەوە.
- خاوەن ئیمتیاز: محمود سەنگاوی.

- سەرنووسەر: ساالر مەحموود.

رۆژنامەی )صوت القری(
- رۆژنامەیەكی هەفتانەی رۆش���نبیری گشتی 

سەربەخۆیە.
- ژم���ارە)1( ل���ە )21( ئاداری س���اڵی )2004( 
و  الپ���ەڕە  قەب���ارەی)16(  ب���ە  دەرچ���ووە، 

رەنگاورەنگ.
- خاوەن ئیمتیاز: عەلی تاها نعێمی.

- سەرنووسەر: سەالم سەبری.
- دەستەی نووسەران: میقداد مستەفا، شەهال 
قوت���ب، زی���اد خەلیل، حەس���ەن عەتی���ە، خالد 

مەحموود یوسف.

رۆژنامەی )الحرة(
- رۆژنامەیەكی سیاسی و رۆشنبیری گشتی 

سەربەخۆیە.
- خاوەن ئیمتیازو سەرنووسەر: خالد ئەحمەد 

حەسەن.
جەم���ال  ئی���دارە:  ئەنجومەن���ی  س���ەرۆكی   -

محەمەد شكور.
- س���كرتێری سەرنووس���ەر: یەش���ار خال���د 

رەووف، فازل عەباس مەجید.
- بەرێوەبەری نووسین: رائید نایف ئەحمەد.

س���اڵی  ئ���اداری  )25(ی  ل���ە  ژم���ارە)1(ی   -
)2004(دەرچ���ووە، ب���ە قەب���ارەی )8(الپەڕەی 

رەنگاورەنگ.

گۆڤاری )المستقبل(
- گۆڤارێك���ی رۆش���نبیریی گش���تییە لەالی���ەن 
كۆمەڵەی رووناكبیرییو كۆمەاڵیەتی پارێزگای 

كەركووك دەردەچێت، بەزمانی عەرەبی.
- ژمارە یەك لە ئاداری )2004( دەرچووە.

- سەرنووسەر: لەتیف هەڵمەت.
- جێگری سەرنووسەر: عەدالەت عەبدوڵاڵ.

- بەاڵم ئێستا بەش���ێكە لە بانەرۆژی كوردیو 
هەردوكیان لە دەرچوون وەستاون.

باڵوكراوەی )هاوار - الصراخ(
رۆش���نبیری  سیاس���ی  باڵوكراوەیەك���ی   -
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باڵوكراوەی )الذهب االسود(
- باڵوكراوەیەكی پزیش���كی زانستییە لەالیەن 
كەرك���ووك  تەندروس���تی  بەڕێوەب���ەری 

دەردەچوو.

گۆڤاری )باوە شاسوار(
- گۆڤارێكی رۆشنبیریی گشتییە، ناوە بەناوە 

لە كفری دەردەچێت.
- سەرنووسەر: سامان كەریم.

- بەڕێوەبەری نووسین: هیوا عەلی.

رۆژنامەی )ئاسۆ(
هەفتان���ەی  رۆژنامەیەك���ی  لەس���ەرەتادا   -
ڕەنگاوڕەن���گ ب���ووە ب���ەاڵم ل���ە دوایی���دا رۆژ 
دەزگای  لەالی���ەن  دەردەچ���وو  نەرۆژێ���ك 
خەندان بۆ پەخش���و وەشاندن و ڕاگەیاندن لە 
2004/4/1 بەاڵم ئێستا بەقەبارەی 20 الپەڕەی 

رەنگاوڕەنگ و بە رۆژانە دەردەچێت.
- سەرنووسەر: ستران عەبدوڵاڵ.

- بەاڵم ئێستا سەرنووسەر ئازاد صدیق، بەاڵم 
لە س���ەرەتای ساڵی 2008 سەرنووسەرەكەی 

بوو بە عارف قوربانی.
س���لێمانی  ل���ە  رۆژنامەی���ە  ئ���ەم  ئێس���تا   -

دەردەچێت.

رۆژنامەی )الفیصل الریاضي(
- رۆژنامەیەكی هەفتانەی وەرزشییە لەالیەن 

دەزگای راگەیاندی )الفیصل( دەردەچێت.
- ژمارە )1( لە 7ی نیسانی 2004 دەرچووە.

- خ���اوەن ئیمتی���ازو س���ەرۆكی بەرێوەبەری 
دەزگاكە: محەمەد شاهین.

- سەرنووسەر: سامی شەهاب جبوری.
- دەس���تەی نووسەران: سائر شەهاب، ئیهاب 

عوسمان، ئەحمەد وەكیل.

رۆژنامەی )السبورة(
- رۆژنامەیەك���ی هەفتانەی گش���تییە، لەالیەن 

دەزگای راگەیاندی )الرعد( دەرچووە.
- ژم���ارە س���فری ل���ە )14(ی نیس���انی 2004 

دەرچووە.
- ژمارە )1(ی )23(ی نیسانی، 2004.

- س���كرتێری نووس���ین: ك – عەلی.ق.تنك���ی 
حالو.

)21 ×14(س���م  قەب���ارەی  ب���ە  گۆڤارەك���ە   -
دەردەچێت بە قەبارەیەكی بچووك، بە زمانی 

عەرەبی و توركمانی.

باڵوكراوەی )الوالء(
- باڵوكراوەیەك���ی لە ش���ێوەی رۆژنامەیە كە 
دەنگ���ی یەكێت���ی بەندیی���ە سیاس���یەكانی لقی 

كەركووكە.
- ژمارە )1(ی لە مایسی 2004 بە چوار الپەڕ 

باڵوبۆتەوە.
- سەرنووسەر: هاشم قەنبەر.

رۆژنامەی )االصالح(
- رۆژنامەیەكی هەفتانەی رۆشنبیری گشتییە، 
لەالی���ەن حیزب���ی ئیس���المی عێراق���ی بنك���ەی 

كەركووك دەرچووە.
- ژمارەی )0(ی لە )18(ی مایس���ی 2004، بە 

چوار الپەڕە، بە زمانی عەرەبی دەرچووە.
- سەرنووسەر: میقداد فەیزوڵاڵ.

- ئێس���تا بە س���ێ زمان���ی عەرەبی���و كوردیو 
تركمانی دەردەچێت.

رۆژنامەی )توركمن یولو – طریق التركمان(
- رۆژنامەی ناوەندی )حزب الشعب التركماني 
العراق���ي( ل���ە كەرك���ووك بە زمان���ی عەرەبی 
و توركمانی���و ب���ە چوار الپەڕەو ب���ە قەبارەی 

بچووك دەردەچێت.
- ژمارە )1(ی لە مایسی 2003 دەرچووە.

رۆژنامەی )الجوهر(
- رۆژنامەیەكی نی���و مانگییە، لەالیەن حیزبی 
ش���روقی توركمان���ی عێراق���ی دەردەچێت، بە 

قەبارەی )8( الپەڕە.
- ژمارە)0(ی لە 30ی مایسی ساڵی )2004(.
- خاوەن ئیمتیاز: موەفەق محەمەد قوریالی.

- سەرنووسەر: تەالل بیرەقدار.
- رۆژنامەك���ە ب���ە زمانی عەرەب���ی و بە دوو 

رەنگی شین و رەش چاپ دەكرێت.
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- سەرنووسەر: تەها سلێمان.
هۆش���یاری  نووس���ین:  س���كرتێری   -

عەبدولعەزیز.
- دەس���تەی نووس���ەران: كام���ەران تەیب، م. 

سەهەند عەبدوڵاڵ.

رۆژنامەی )كركوك(
- رۆژنامەیەكی نیو مانگی رۆشنبیریو ئەدەبی 
گشتییە لەالیەن یەكێتی نووسەرانی توركمان 

لەكەركووك دەردەچێت.
- اس���تبرق یازار اوغلو سەرنووسەر، قحگان 
الهرمزی دەستەی نووسەران، منور مالحسون، 
بەڕێوەب���ەر نووس���ین: أیدن كركوك، س���امی 
بیرقدار، س���كرتێری نووس���ین، حس���ن كوپر، 

شیرزاد بابا اوغلو، رجب بربراغلو.
- رۆژنامەیەكی رەنگاوڕەنگە.

گۆڤاری )الغد(
- گۆڤارێك���ی رۆش���نبیری گش���تیە تایبەت بە 
الوان، بە زمانی كوردی و عەرەبی دەردەچێت، 

رەنگاوڕەنگە.
- خاوەنی ئیمتیاز و سەرنووسەری: بێستون 

جەالل.
- جێگری سەرنووس���ەر: سینان ئیسماعیل و 

عەلی مالەڵاڵ.
- بەڕێوەبەری سەرنووس���ەر: نیبراس فارس، 

فیراس حەمدانی.
فەق���ێ،  محەم���ەد  نووس���ەران،  دەس���تەی   -
كام���ەران س���وڵتان، ئەیاد محەم���ەد، محەمەد 

عەلی، خەاڵت ئیحسان.
- ژمارە)1(ی لە )2004( دەرچووە.

- ژمارە)3(ی لە شوباتی )2005(دەرچووە.

رۆژنامەی )پەیامی كەركووك(
- رۆژنامەیەكی سیاس���ی رۆشنبیری گشتییە، 
لق���ی س���ێی پارت���ی دیموكرات���ی كوردس���تان 

لەكەركووك دەریدەكات.
دیموكرات���ی  پارت���ی  ئیمتی���از:  خاوەن���ی   -

كوردستان.
- سەرنووس���ەر، لوقم���ان عەبدوڵ���اڵ لەتی���ف 

كاكەیی.

- خاوەن ئیمتیاز: عیرفان كەركووكلی.
- سەرنووسەر: سەلوان گیالنی.

رۆژنامەی )الحویجة(
گش���تی  كۆمەاڵیەت���ی  رۆژنامەیەك���ی   -

سەربەخۆیە.
- ژمارە سفری لە 25ی نیسانی 2004 دەرچووە، 

بەقەبارەی 8 الپەڕەی رەنگاوڕەنگە.
- خ���اوەن ئیمتیاز و سەرنووس���ەر: محەمەد 

شاهین.
- جێگری سەرنووسەر: نەزار سەالمی.

- بەڕێوەبەری نووسین: فیراس حەمدانی.
- سكرتێری نووسین: ئەیاد محەمەد.

- دەس���تەی نووس���ەران: س���ەماح س���ەمد، د. 
ئینج���ی موفتی، حوس���ێن عەبدوڵ���اڵ، محەمەد 

جەبار شوانی.
گۆڤاری )صدی العلوم(

- گۆڤارێك���ی مانگان���ە زانس���تیو رۆش���نبیری 
قوتابیان���ە لەالی���ەن كۆلیژی زانس���تی زانكۆی 

كەركووكەوە دەردەچێت.
 2004 نیس���انی  )27(ی  ل���ە  )1(ی  ژم���ارە   -

دەرچووە بە زمانی عەرەبی.
- س���ەرۆكی ئەنجومەنو كارگێڕی: د. عەباس 

حەسەن تەقی.
- سەرنووسەر: مەعد عاسی عەلی.

گۆڤاری )اریج القانون(
- گۆڤارێكی وەرزی یاساییە لەالیەن كۆمەڵێك 
مامۆستای كۆلێژی یاسای زانكۆی كەركووك 

دەردەچێت.
 2004 ئای���اری  ل���ە  )2(ی  ژم���ارە   -

باڵوكراوەتەوە.

رۆژنامەی )خەڵك(
- مانگ نامەیەكی گش���تی ئازادەو لەگەرمیان 

دەردەچێت، بەقەبارەی )10( الپەڕە.
 2004 نیس���ان  )30(ی  ل���ە  )1(ی  ژم���ارە   -

دەرچووە.
- ژم���ارە )3(ی ل���ە )30(ی حوزی���ران 2004 

دەرچووە.
- خاوەنی ئیمتیاز: عەلی ئەحمەد كەریم.
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رۆژنامەی )كەنار(
- رۆژنامەیەك���ی ئەهل���ی مانگانەی���ە لەالی���ەن 

كۆمەڵێك گەنج لە كەالر باڵوكراوەتەوە.
- ژم���ارە یەكی لە )15(ی تەمووزی 2004 بە 

چوار الپەڕە باڵوكراوەتەوە.
- سەرنووس���ەر و خاوەن ئیمتیاز: بیس���تون 

ژاژەڵی.
- بەڕێوەبەری نووسین: فەریق حەمە ساڵح.

)Sat – گۆڤاری )االقمار
- گۆڤارێكە تایبەتە بە كەناڵە ئاسمانیەكان، كە 
ناوە بە ناوە دەردەچێت، تاكو ئێس���تاكە )15( 

ژمارەی لێدەرچووە.
 2004 تەمم���وزی  )31(ی  ل���ە  )1(ی  ژم���ارە 

دەرچووە.
- ژمارە )15(ی لە 2005/2/5 دەرچووە.

- ماوەی ساڵێكە لە دەرچوون بەردەوامە.
سەرنووس���ەری  ك���ە  بەدەردەكەوێ���ت  وا   -

گۆڤارەكە: عەلی ئیبراهیم ناوێكە.

رۆژنامەی )دۆستایەتی(
- رۆژنامەیەكی كۆمەاڵیەتی بێالیەنە، كۆمەڵەی 

دۆستایەتی كورد – توركمان دەریدەكات.
- ژم���ارە)0(ی س���اڵی یەكەم ل���ە مانگی ئابی 
2004 دەرچووە بە زمانی عەرەبی و كوردی 

و توركمانی.
- خاوەن���ی ئیمتیاز: جمعیە الصداقە الكردیە – 

التركمانیە.
- سەرنووسەر: ئەحمە محەمەد كەركووكلی.

گۆڤاری )نەوەی نوێ(
- گۆڤارێكی رۆش���نبیری گشتی مانگانە بووە 
لەالیەن یەكگرتووی ئیس���المی كوردستان لە 

پردێ بە زمانی كوردی باڵوكراوەتەوە.
- ژمارە یەكی لە ئابی 2004 دەرچووە.

گۆڤاری )التضامن(
- گۆڤ���اری دەنگ���ی هۆزەكان���ی شیش���ان و 

داغستان و شەركەسە لە عێراق.
- گۆڤارێك���ی رەنگاورەنگ���ی قەبارە بچووكی، 

64 الپەڕەییە.

- جێگری سەرنوسەر: وریا جاف.
- دەستەی نوس���ەران مەهدی زریان، سمیرە 
حوس���ێن ج���اف، ئەن���وەر چ���اوڕەش، ئەی���اد 

محەمەد شوانی، تاها.
ج���ەالل  مەری���وان  هون���ەری:  دەرهێنان���ی   -

رەشید.
- ژمارە س���فری ل���ە )7(ی حوزەیرانی 2004 

دەرچووە.
ل���ە 30 حوزیران���ی 2004  یەك���ی  - ژم���ارە 
2704ی  جۆزەردان���ی  بەرامب���ەر  دەرچ���ووە 

كوردی.

باڵوكراوەی )پردێی ئازاد(
- باڵوكراوەیەك���ی مانگانەی���ە لەالیەن بنكەی 
رۆش���نبیری ئاڵتون كۆپری بە زمانی كوردی 

و عەرەبی باڵوكراوەتەوە.
- ژم���ارەی )1(ی ل���ە حوزەیران���ی )2004( بە 

چوار الپەڕە باڵوكراوەتەوە.

رۆژنامەی )رۆژی واڵت(
- هەفتەنامەیەك���ی سیاس���ی گش���تییە، پارتی 
كوردس���تان  دیموكرات���ی  چارەس���ەری 

دەریدەكات.
- خاوەن���ی ئیمتی���ازو سەرنوس���ەر: ئەحم���ەد 

ئەنوەر.
- بەڕێوەبەری نوسین: رەسوأل حەسەن.

- ژمارە س���فری لە )27(ی حوزەیرانی 2004 
دەرچووە.

- ژمارە یەكی لە 2004/7/4 دەرچووە، ژمارە 
سێی لە 2004/7/18 دەرچووە.

رۆژنامەی )تروسكە(
- رۆژنامەیەكی گش���تی ژنانە تەڤگەری ژنانی 

ئازادیخوازی كوردستان دەریدەكات.
ل���ە چوارش���ەممە )30(ی  - ژم���ارە س���فری 
حوزەی���ران 2004 دەرچ���ووە، لەقەبارەی )8( 

الپەڕە.
- سەرنووسەر: ستارە عارف.

- خاوەنی ئیمتیاز: ئەستێرە عەبدول جەبار.
- رۆژنامەیەكی رەنگاو رەنگەو بەردەوامە لە 

دەرچوون.
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- گۆڤارێكی مانگانەی گشتییە لەالیەن )جمعیة 
التضامن الخیریة(ەوە دەردەچێت، ئێس���تا سێ 

مانگ جارێك دەردەچێت.
- سەرنووسەر: محەمەد حوسێن داغستانی.

- ژمارە )1( لە ئابی 2004 دەرچووە.

رۆژنامەی )الینبوع(
- رۆژنامەیەكی رۆشنبیری كۆمەاڵیەتی گشتییە 
لەالی���ەن كۆمەڵ���ەی رۆش���نبیریو پەرەپێدانی 

كۆمەاڵیەتی لە كەركووك دەردەچێت.
- رۆژنامەیەكی رەنگاورەنگی هەشت الپەڕەییە 

بە زمانی عەرەبی و كوردی و توركمانی.
- ژمارە )0(ی ئەیلولی 2004.

- خاوەن ئیمتیاز: سمكۆ جەباری.
- سەرنووسەر: تەها زەنگنە.

گۆڤاری )شار(
- ب���ە زمان���ی كوردی وعەرەب���ی و توركمانی 
و سریانی لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی شارەوانی 

كەركووكەوە دەردەچێت.
- ژم���ارە )0(ی ل���ە مانگ���ی ئەیلول���ی )2004( 

دەرچووە.
- خاوەنی ئیمتیاز: شارەوانی كەركووك.

محەم���ەد  جەم���ال  گش���تی:  بەرێوەب���ەری   -
ش���كور كە لە ژمارەكانی ل���ەوەو دواوە بۆتە 

سەرنووسەری گۆڤارەكە.
- سەرنووس���ەر: كەماڵ رەش���ید شەریف، لە 
دواییدا بۆتە بەرێوەبەری نووسینی گۆڤارەكە، 
بەاڵم ئێستا بەرێوەبەری نووسینی گۆڤارەكە 

)عیماد زەنگنە(یە.
- دەستەی نووسەران: سمكۆ بەهرۆز، هاشم 
كاكەیی، عەبدولعەزیز سەمین بەیاتی، سوداد 

هاشم.
- گۆڤارێك���ی رووناكبی���ری مانگانەی���ە بەاڵم 

ئێستا دوو مانگ جارێك دەردەچێت.

رۆژنامەی )الترجمان(
- رۆژنامەیەكی سیاس���ی گش���تی رۆشنبیری 
نی���و مانگ���ی رەنگاوڕەنگە، بەزمان���ی عەرەبی 

وتوركمانی.
- ژمارە یەكی لە ئەیلولی )2004( دەرچووە.

- ژم���ارە)9(ی لە كانوون���ی دووەمی )2005( 
دەرچووە.

- خاوەن���ی ئیمتی���از: حزب العدال���ە التركمانی 
العراقی.

- سەرنووسەر: ئیسماعیل ئەحمەد ئۆغڵو.
- س���كرتێر نووس���ەر: عەبدولعەزیز س���ەمین 

بەیاتی.
- بەڕێوەبەری نووس���ەر: موراد عەبدولواحد 

ساڵح.
- نەخشەكێش: ئەحمەد مەزهەر ئەحمەد.

رۆژنامەی )الصادق(
- رۆژنامەیەك���ی سیاس���ی رۆش���نبیری نی���و 
مانگیی���ە ب���ە زمان���ی عەرەب���ی و توركمان���ی 

دەردەچێت.
- خاوەن ئیمتیاز و سەرنووس���ەر: خزر غالب 

كەهیە.
- دەستەی نووسەران: عەلی رەشید عەسافلی، 

عەباس فازڵ عەباس، شوكران خزر عەلی.
هەش���ت  رەنگاورەنگ���ی  رۆژنانەیەك���ی   -

الپەرەیە.
- ژمارە )1( ئەیلولی 2004.
- ژمارە )2( ئەیلولی 2004.

رۆژنامەی )النور(
- رۆژنامەیەكی مانگانەی سەربەخۆیە.
- ژمارە )صفر( لە )4(ی ئەیلولی 2004.

- ژم���ارە یەكی 15ی ئەیلولی 2004، هەش���ت 
الپەڕەو بە زمانی عەرەبی، رەنگاو رەنگە.

- سەرنووسەر: رەنا ئەلزوبێدی.

باڵوكراوەی )هدف(
- باڵوكراوەیەك���ە ب���ە زمان���ی توركی لەالیەن 
)مجل���س التركم���ان فی العراق( ل���ە كەركووك 

دەرچووە.
- بە سەرپەرشتی: تارق زەینەڵ.

- ژمارە )1(ی لە 2004 دەرچووە.

پاشكۆی )چاالكییەكانی مین(
- پاشكۆیەكی رۆژنامەی هەواڵە، كە دەربارەی 

چاالكییەكانی هەڵگرتنەوەی مینە.
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ماڵەڵ���اڵ،  حەبی���ب  نووس���ەران:  دەس���تەی   -
محەمەد نورەددین، سەردار رەشید زەنگنە.

- ژم���ارە یەكی ل���ە كانوون���ی یەكەمی 2004 
باڵوكراوەتەوە.

هەش���ت  رەنگاورەنگ���ی  رۆژنامەیەك���ی   -
الپەڕەیە.

- بەاڵم بەشە كوردییەكەی بە چوار الپەڕەی 
رەش وسپی باڵوبۆتەوە.

- یەكەم ژمارەی بەش���ە كوردییەكەی ژمارە 
)0(ی لە شوباتی 2005 باڵوبۆتەوە.

- ئێس���تا لە دەرچوون وەس���تاوە دوای )28( 
ژمارەی رۆژنامەكە.

رۆژنامەی )شمس الوطن(
- هەفتەنامەیەكی سیاس���ی گش���تییە، لەالیەن 
حیزبی چارەس���ەری دیموكراتی كوردس���تان 

دەردەچێت.
- رۆژنامەیەكی رەنگاو رەنگی چوار الپەڕەیی 

بوو.
- ژم���ارە یەكی ل���ە )16(ی كانوونی دووەمی 

2005 دەرچووە.

گۆڤاری )القلم(
- گۆڤارێكی مانگانەی قوتابیانو الوانە، لەالیەن 
)جمعی���ە احف���اد الفاتح للگلبە وش���باب تركمان 

العراق( بە زمانی عەرەبی دەردەچێت.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە كانوون���ی دووەمی 2005 

دەرچووە.
- سەرنووسەر: تەیمور كەماڵ ئەنوەر.

گۆڤاری )بابا گرگر(
- گۆڤارێك���ی مانگانەیە لەالیەن )ش���ركە نفگ 

الشمال( لە كەركووك دەردەچێت.
- س���ەرۆكی ئەنجومەن���و كارگێ���ری: ع���ادل 

محەمەد قەزاز.
- سەرنووسەر: جەودەت جەرجیس.

- ژم���ارە )1(ی ل���ە كانوون���ی دووەمی 2005 
دەرچووە.

گۆڤاری )العیون الساهرة(
- گۆڤارێكی تایبەتە بە سەركردایەتی پۆلیسی 

 2004 ئاب���ی  28ی  ل���ە  یەك���ی  ژم���ارە   -
باڵوكردۆتەوە.

- ئێستا لە دەرچوون وەستاوە.

گۆڤاری )الشجرة(
- گۆڤارێكی رۆش���نبیری و هونەری گش���تییە 
مانگی جارێ���ك لەالیەن زانكۆی كەركووكەوە 

دەردەچێت.
یەكەم���ی  تش���رینی  ل���ە   )0( ژم���ارە   -

2004باڵوكراوەتەوە.

گۆڤاری )گزنگ(
- گۆڤارێك���ی یەكێتی نووس���ەرانی كورد، لقی 

كەركووكە.
 )1( ژم���ارە  حەفتاكان���ەوە  س���ااڵنی  ل���ە   -
دەرچووە، ماوەیەك لە ش���اخ تا ژمارەی )17(

ی لێدەرچووە.
- دووب���ارە گۆڤارەكە هاتۆتەوە دەرچوون لە 
ژمارە )18(ەوە لە تشرینی یەكەمی 2004.

- ب���ە بەرگێك���ی رەنگاورەن���گ و گەورەتر لە 
ژمارەكانی پێشووی.

- سەرنووسەر: حەمە كەریم عارف.
- دەس���تەی نووس���ەران: جەلیل كاكە وەیس، 
ئەحمەد ع���ارف، نەجیب گەرمیان���ی، محەمەد 

زیاد تاها.

رۆژنامەی )الشعب(
مانگیی���ە،  نی���و  گش���تی  رۆژنامەیەك���ی   -
راگەیاندن���ەوە  )رەع���د(ی  دەزگای  لەالی���ەن 

باڵودەكرێتەوە.
- خاوەن ئیمتیاز: عیرفان كەركووكلی.

- سەرنووسەر: سەلوان گەیالنی.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە 27ی تش���رینی دووەم���ی 

2004، بە هەشت الپەڕە.
- ئەم رۆژنامەیە لە س���ەرەتادا لە س���ەرناوی 

)سبورە( باڵوكراوەتەوە.

رۆژنامەی )كركوك الغد - كەركووكی سبەی(
- رۆژنامەیەكی سەربەخۆی هەفتانەیە.

- خاوەنی ئیمتیاز: عەلی ساڵەیی.
- سەرنووسەر: وریا عەلی.
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هاوپەیوەستە بە كاروباری كارەبا.
- رۆژنامەیەك���ی رەنگاورەنگی چوار الپەڕییە 
لەالی���ەن )مدیریة توزیع كهرب���اء كركوك(ەوە 

دەردەچێت.
- ژمارە)0(ی شوباتی 2005 

رۆژنامەی )الدیار(
س���ەربەخۆی  رۆش���نبیری  رۆژنامەیەك���ی   -

گشتییە.
- ب���ە قەبارەی )8(الپەڕەی، رەنگاوڕەنگە و بە 

زمانی عەرەبی باڵودەكرێتەوە.
- ژمارە)1(ی لە سێش���ەممە )15(ی ش���وباتی 

2005 باڵوكراوەتەوە.
- خاوەن ئیمتیاز: عەباس جەعفەر جەباری.

- سەرنووسەر: تەاڵل هاشم بیرەقدار.
- دەس���تەی نووس���ەران: عیماد عەبدولەتیف 
زوغب���ی، جانێت ئەنت���وان یوس���ف، بربروس 

محەمەد محەمەد، فەنار محەمەد ساڵح.
- راوێژكاری یاسایی: د. سامی النعیمی.

رۆژنامەی )بەرەو شار(
- مانگانامەیەكی س���ەربەخۆی ئازادە، كۆمەڵە 

گەنجێك لە كەالر دەریدەكات.
هەش���ت  وس���پی  رەش  رۆژنامەیەك���ی   -

الپەڕەیە.
- ژمارە)1(ی لە 2004/2/20 باڵوكراوەتەوە.

- سەرنووسەر: عەدنان سەید حوسێن.

- بەڕێوەبەری نووسین: سامان عەزیز.
- دەستەی نووسەران: پشتیوان حەمە سەعید، 
م���ژدە مەحم���وود جاف، س���ەباح عەلی جاف، 

محەمەد حوسێن، ئەركان محەمەد رەشید.

رۆژنامەی )داینەمۆ(
- دەنگ���ی پاش���ماوەی ئەنفال���ە، مانگنامەیەكی 
گشتی سەربەخۆیە كۆمەڵێك گەنجی ناحیەی 

رزگاری دەریدەكەن.
هەش���ت  وس���پی،  رەش  رۆژنامەیەك���ی   -

الپەڕەیە.
- ژمارە )1(ی لە 2005/3/1 دەرچووە.
 - ژمارە )3(ی لە 2005/4/1 دەرچووە.
- ژمارە )4(ی لە 2005/4/15 دەرچووە.

كەركووك بە زمانی عەرەبی.
- بە سەرپەرشتی: محەمەد تۆفیق سائیغ.
- ژمارە یەكی لە ساڵی 2005 دەرچووە.

رۆژنامەی )النصف اآلخر(
- باڵوكراویەك���ی نی���و مانگ���ی رۆش���نبیریی 
گش���تییە، ك���ە تایبەتە ب���ە كاروب���اری ئافرەت 
و خێ���زان لەالیەن )الرابگە االس���المیە لنس���او 

العراق( بەشی كەركووكەوە دەردەچێت.
- س���ەرۆكی ئەنجومەن���ی ئی���دارە: س���وندس 

شوكر نوری.
- سەرنووسەر: مولكیە بیاتی.

- بەڕێوەبەری نووسین، زارا عوسمان.
- ب���ە قەب���ارەی چ���وار الپ���ەڕە و دوو رەنگ 

دەردەچێت بە زمانی عەرەبی.
- ژمارە )1(ی لە 2005/1/16 باڵوكراوەتەوە.
 2005/5/16 ل���ە  ژم���ارە)10(ی   -

باڵوكراوەتەوە.

باڵوكراوەی )نشرە أبرشیە كركوك(
- باڵوكراوەیەكی ئایینی رۆشنبیری وەرزییە، 

لەالیەن ئەبڕەشیەی كەركووك دەردەچێت.
- ژم���ارە )1(ی س���اڵی یەك���ەم ل���ە كانوون���ی 

دووەمی 2005 دەرچووە.
- ژمارە)2(ی لە نیسانی، 2005، دەرچووە.

- قەبارەی )21سم ×14 سم(بە رەنگاوڕەنگ.
- دەس���تەی كارگێ���ری و بەڕێوەبردن: قەس 
بول ربان، شەماس شاد شامل، سەید ئیسحاق 

پۆلس.

گۆڤاری )كەالر(
- گۆڤارێك���ی وەرزیی���ە، ش���ارەوانی ك���ەالر 
دەریدەكات، تایبەتە بەكارە خزمەتگوزارییەكانی 
ش���ارەوانی و بابەت���ە هون���ەری و ئەدەب���ی و 

كەلتورییەكان.
- خاوەنی ئیمتیاز: حەسەن جهاد ئەمین.
- سەرنوسەر: سەركۆ محەمەد رۆستەم.

- دەس���تەی نوس���ەران: س���اڵح هەالج، سروە 
جەوهەر، ساالر مەحموود.

باڵوكراوەی )المشكاة(
- رۆژنامەیەكی مانگانەی زانستی رۆشنبیری 
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رەنگاوڕەنگە.
 2005 ئ���اداری  30ی  ل���ە  ژم���ارە)1(ی   -

باڵوكراوەتەوە.
- خ���اوەن ئیمتی���ازو سەرنووس���ەر: قەی���س 

ئەلرەزوانی.
- سكرتێری نووسین: عادل ئەدهەم.

رۆژنامەی )الوالیة(
- رۆژنامەیەكی سیاس���ی گشتییە كە لەالیەن 
دەزگای )خەندان( لە كەركووك باڵو دەبێتەوە، 
كە ه���ەردوو هەفتە جارێ���ك باڵودەبێتەوە بە 

قەبارەی )8(الپەڕە بە رەش وسپی.
- ژم���ارەی تاقیكردن���ەوەی ل���ە 2005/4/1 دا 

باڵبۆتەوە.
دەزگاك���ەو  ئەنجومەن���ی  س���ەرۆكی   -

سەرنووسەر )ستران عەبدوڵاڵ(یە.
- جێگری سەرنووسەر )كاروان عەلی(یە.

رۆژنامەی )كۆست(
مەراس���یمی  ب���ااڵی  لیژن���ەی  لەالی���ەن   -
حەڤدەهەمین س���اڵیادی ئەنفالەوە لە گەرمیان 

ئامادە كراوە.
- ژمارە)1(ی لە 2005/4/14.

- رۆژنامەیەكی قەبارە بچووكی رەش و )12( 
الپەڕەیە.

رۆژنامەی )االریاف(
- رۆژنامەیەكی هەفتانەی سیاسی رۆشنبیری 

گشتی سەربەخۆیە.
- ژمارە)1(ی لە )21(ی نیس���انی ساڵی 2005 

دەرچووە.
 2005 ئەیلول���ی  14ی  ل���ە  ژم���ارە)21(ی   -

دەرچووە.
- خ���اوەن ئیمتی���از و س���ەرۆكی ئەنجومەنی 

ئیدارە: - سەمیر مەزهەر.
- سەرنووسەر: سەباح ئەلالمی.

- بەرێوەبەری نووسین: یوسف شەعبان.
- دەستەی نووس���ەران: مەنهەل جاسم، مونا 

ئەسیل.
- رۆژنامەیەكی )12( الپەڕەی رەنگاوڕەنگە.

- سەرنووسەر: رێبین تەها.
- دەستەی نووس���ەران: ئاكۆ عەدنان، دیاری 
ئەس���عەد، س���ۆران محەمەد س���ەعید، ئەركان 

عومەر رەشید.

رۆژنامەی )المجلس(
- رۆژنامەیەكی مانگانەی زمانحاڵی )رئاس���ة 

مجلس التركمان في العراق( دەردەچێت.
- ژمارە)0(لە ئاداری 2005 دەرچووە.

- بە هەشت الپەڕەی رەنگاو رەنگ، بە زمانی 
عەرەبی و توركی بە پیتی التینی.

زەین���ەل  ت���ارق  پارێ���زەر  سەرنووس���ەر:   -
كۆپرلو.

- دەس���تەی نووس���ەران: ئای���دن كركوك، د. 
نەجیب صابونچی، س���ەمعان كەنعان كۆپرلو، 

لەیلی فەخرەدین علوەچی.

رۆژنامەی )ئاشتی(
- رۆژنامەیەكی مانگانەیە لەالیەن رێكخراوی 
ئاشتی B.C.R بەكوردی و عەرەبی بە هەشت 

الپەڕە دەردەچێت.
- ژمارە )0( لە ئاداری 2005 دەردەچێت.

- سەرنووسەر: سۆزان رەمەزان.
- بەڕێوەبەری نووسین: عەبدولقادر ئەحمەد.

- ئێستا بە قەبارەی گۆڤار دەردەچێت.

رۆژنامەی )المنهاج(
- رۆژنامەیەكی رۆش���نبیری گشتیی سیاسیی 

نیومانگییە.
- ژمارە یەكی لە مایسی 2005 دەرچووە.

- ژم���ارە )24(ی ل���ە )15(ی نیس���انی 2006 
دەرچووە.

- خ���اوەن ئیمتی���ازو سەرنووس���ەر: دكت���ۆر 
عومران جەمال حەسەن.

 )12( رەنگ���ی  رەن���گاو  رۆژنامەیەك���ی   -
الپەڕەیە.

رۆژنامەی )المختار(
رۆش���نبیری  زانس���تی  رۆژنامەیەك���ی   -

كۆمەاڵیەتی سەربەخۆیە.
 - رۆژنامەیەكی نیو مانگی هەش���ت الپەڕەیی 
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- خاوەنی ئیمتیاز: مام دەریا.
- سەرنووسەر: زاهیر ئەنوەر.

- جێگری سەرنووسەر: عەبدوڵاڵ سلێمان.
- بەڕێوەبەری نووسین: بێستون.

- دەستەی نووسەران: عەبدولڕەحیم حەسەن، 
دیاری تالیب، چنار تالیب.

 2005 حوزەیران���ی  ل���ە  )1(ی  ژم���ارە   -
دەرچووە.

 2006 ئ���اداری  ل���ە  )9(ی  ژم���ارە   -
باڵوكراوەتەوە.

- بەاڵم ستافەكەی ئێستا بەم جۆرەیە:
- خاوەنی ئیمتیاز: تالیب غالب حەمەشین.

- سەرنووسەر: زاهیر ئەنوەر.
- جێگری سەرنووسەر: ئارام پەشێو.

گۆڤاری )موسوعە النجوم(
- گۆڤارێك���ی مانگانەی���ە دەرب���ارەی كەناڵ���ە 
ئاس���مانیەكانو بەرنامەو شەپۆڵەكانی لەالیەن 

مەكتەبی كەركووكەوە دەردەچێت.
- ژم���ارە یەك���ی ل���ە حوزەیران���ی 2005 ب���ە 

قەبارەی )102( الپەڕە دەرچووە.

گۆڤاری )كەركووك(
- گۆڤارێك���ی رۆش���نبیریو ئەدەب���ی مانگان���ە 
ل���ە  توركم���ان  ئەدیبان���ی  یەكێت���ی  لەالی���ەن 

كەركووك دەردەچێت.
 2005 حوزەیران���ی  ل���ە  یەك���ی  ژم���ارە   -

دەرچووە.
- لە سەرەتادا لە شێوەی رۆژنامە دەرچووە، 
ب���ەاڵم لە ژم���ارە )16(ەوە بە ش���ێوەی گۆڤار 

دەرچووە.

باڵوكراوەی )قورتولوش(
رۆش���نبیری  و  سیاس���ی  باڵوكراوەیەك���ی   -
گش���تی، نیو مانگییە لەالیەن كۆمەڵەی بەندی 
سیاسی و خێزانی شەهیدانی توركمانی عێراق 

دەردەچێت.
- ژم���ارە یەكی لە 15ی حوزەیرانی 2005 بە 

عەرەبی و توركمانی باڵوكراوەتەوە.
- سەرنووسەر: هاشم موختار ئۆغڵو.

رۆژنامەی )دەنگ(
- هەفتەنامەیەكی سیاس���ی روناكبیری الوانە، 

كۆمەڵێ الو دەریدەكەن.
 2005 نیس���انی   )22( ل���ە  ژم���ارە)0(ی   -

باڵوكراوەتەوە.
چ���وار  وس���پی  رەش  رۆژنامەیەك���ی   -

الپەڕەییە.
- خاوەنی ئیمتیاز: ستافی نووسین.

- س���تافی نووس���ین: عوم���ەر س���ەیدە، هێمن 
حەس���یب، ژووان كەریم، كاوە حسێن، عومەر 

جەالل، ئاسۆ جەوهەر.

رۆژنامەی )ئاسۆی پیشەسازی - آفاق صناعیة(
- رۆژنامەیەكی مانگانەی یەكێتی پیشەوەرانی 

كەركووكە.
هەش���ت  رەنگاورەنگ���ی  رۆژنامەیەك���ی   -
الپەڕەیە بە زمانی كوردی وعەرەبی ئینگلیزی 

دەردەچێت.
- ژمارە )0(ی 2005/5/3 باڵوكراوەتەوە.

پیش���ەوەرانی  یەكێت���ی  ئیمتی���از:  خ���اوەن   -
كەركووك.

- س���ەرۆكی ئەنجومەن���ی كارگێ���ری: دڵش���اد 
پیرۆت عەزیز.

- سەرنووسەر: كارزان ئەحمەد شوانی.
- بەڕێوەبەری نووس���ین: ف���راس ئەلحەمدانی 

دوایی بوو بە سامان بابان.

گۆڤاری )كیمیاگەری(
س���ەندیكای  وەرزیی���ە،  باڵوكراوەیەك���ی   -
كیمیاگەران���ی كوردس���تان لق���ی كەركووك بە 

زمانی كوردی وعەرەبی دەریدەكات.
- ژمارە )1(ی لە حوزەیرانی 2005.

- سەرنووسەر: سەباح بازرگان.
ئەحم���ەد  ف���واد  نووس���ەران:  دەس���تەی   -
هەمەوەن���دی، هوش���یار كاكەی���ی، عەبدوڵ���اڵ 

كەریم.

گۆڤاری )بزاڤی دەریا(
- گۆڤارێكی رۆشنبیری و ئەدەبی و هونەری 
و وەرزش���ی س���ەربەخۆیە مانگ���ی جارێ���ك 

دەردەچێت.
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الیەن كۆمەڵەی )ژین(ی كەمئەندامان.
- خاوەن ئیمتیاز: ئەژی چەماڵ.
- سەرنووسەر: كارزان چیایی.

- پاشكۆیەكی بە زمانی عەرەبی لە كەركووك 
دەردەچ���وو ب���ە سەرپەرش���تی )عەبدولواحید 

عەبدوڵاڵ(.
- ژم���ارە )س���فر(ی لە )22(ی ئاب���ی 2005 بە 

هەشت الپەڕە دەرچووە.

رۆژنامەی )چەمچەماڵ(
- رۆژنانەیەك���ی رۆش���نبیری گش���تیی ئازادە 
مانگانەی���ە، ژمارەیەك لە الوان���ی چەمچەماڵ 

دەریدەكەن.
- ژمارە )1(ی لە 2005/9/5 و ژمارە )2(ی لە 

2005/10/5 دەرچووە.
- رۆژنامەیەكی )8(الپەڕەیی، رەش وسپییە.

- خاوەنی ئیمتیاز: فاتیح عەبدوڵاڵ. 
- سەرنووسەر: ئارام شوانی.

بەڕێوەب���ەری نووس���ین: ئارام باب���ا، عەدنان 
ساڵەیی.

رۆژنامەی )راستی(
- باڵوكراوەیەكی نیوە مانگی سیاس���ی گشتی 

هزریی سەربەخۆیە.
- دەزگای )س���بەی( رۆشنبیریی و راگەیاندن 

بۆ الوان، مانگی دوو جار دەریدەكات.
- سەرنووسەر: ئازاد محەمەد گەرمیانی.
- بەڕێوەبەری نووسین: گۆران فەتحی.

- س���تافی نووسین: یاس���ین كەریم عەبدوڵاڵ، 
حەس���ەن ئەمی���ن ش���ێخانی، ن���ەوزاد س���دیق 
محەم���ەد، س���االر توتمانی، عوم���ەر محەمەد 

یونس.
- بەڕێوەبەری ئیدارە: شەوكەت بەیاتی.

- رۆژنامەیەكی رەش وسپی، هەشت الپەڕەیە، 
بەاڵم ئێستا بە دوو رەنگ دەردەچێت.

- ژم���ارە )0(ی ل���ە 9/15/ 2005 دەرچووە و 
ژمارە )1(ی لە تشرینی یەكەمی 2005و ژمارە 

)3(ی لە سێشەممە 2005/11/29.

گۆڤاری )هەوار(
- گۆڤارێكی روناكبیری گش���تییە، س���ەنتەری 

رۆژنامەی )آینا(
- مانگانەیەكی توركمانی سەربەخۆیە، لەالیەن 
دەزگای هەواڵ دەردەچێت، بە زمانی عەرەبی، 

و بە دوو رەنگ. 
محەم���ەد  ئەحم���ەد  سەرنووس���ەر:   -

كەركووكلی.
- ژمارە)1(ی حوزەیرانی 2005.

گۆڤاری )النظرة(
- گۆڤارێكی مانگانەی جۆراجۆری ئەهلییە.

- ژمارە یەكی لە تەمووزی 2005 دەرچووە.
- سەرنووسەر: فازڵ هیمەت.

- بەرێوەبەری نووسین: شاد لەتیف.

گۆڤاری )الثقافة(
- گۆڤارێكی مانگانەیە لەالیەن )جمعیة االخوة 

والثقافة لتركمان العراق( دەرچووە.
 2005 تەم���ووزی  ل���ە  )س���فر(ی  ژم���ارە   -

دەرچووە.
- سەرنووسەر: نیزام عیزەددین.

- بەڕێوەبەری نووسین: مەلود تاها قایاچی.
- سكرتێری نووسین: قەرە وەهاب.

رۆژنامەی )العراق غدا(
- رۆژنامەیەكی گشتی سەربەخۆیە. 

- خاوەن ئیمتیاز: رەعد موتەشەر.
- سكرتێری نووسین: عەلی غەدیر.

- بەردەوامی رۆژنامەی )الوحدة(یە، لە دواییدا 
لە ماوەیەكی كەم ن���اوی بووە بە )العراق( كە 
س���ەر بە )الجبه���ة العربیة الموح���دة( بووە، لە 
دواییدا بوەتە رۆژنامەیەكی سەربەخۆ لەالیەن 

)مۆسسە الرعد االعالمیە( باڵوكراوەتەوە.
- ژم���ارە یەك���ی )الع���راق( لە مانگی نیس���انی 

2004 دەرچووە.
 2005 تەم���ووزی  27ی  ل���ە   96 ژم���ارە   -
باڵوكراوەتەوە كە دەكاتە ژمارە )1(ی رۆژنامە 

)العراق غدا(.

رۆژنامەی )واژام(
- رۆژنامەیەكی ئەهلی رۆشنبیری سەربەخۆیە 
كەمئەندام���ەوە  الوی  كۆمەڵێ���ك  لەالی���ەن 
دەرچ���ووە بە زمان���ی ك���وردی و عەرەبی لە 
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رۆژنامەی )الصراحة(
- رۆژنامەیەكی سیاس���ی رۆش���نبیری گشتیە 
لەالی���ەن هاوبەن���دی نەت���ەوەكان ل���ە ش���اری 

كەركووك دەردەچێت.
- خاوەن ئیمتیاز: نەجات حەسەن.

- سەرنووسەری: وریا جاف.
- جێگری سەرنووسەر: سامان بابان.

- بە زمانی عەرەبی دەردەچێت.
- ژمارە)0(ی لە تشرینی یەكەمی 2005.

- بەاڵم ئێستا بە قەبارەی گۆڤار دەردەچێت.

رۆژنامەی )القرار(
- رۆژنامەیەكی سیاسی و رۆشنبیری گشتییە 

كە زمانحاڵی حیزبی )القرار(ی توركمانیە.
- ژم���ارە س���فری لە تش���رینی یەكەمی 2005 

دەرچووە.
 2006 دووەم���ی  كانوون���ی  ژم���ارە)1(ی   -

دەرچووە.
- ژمارە)3(ی شوباتی 2006 دەرچووە.

- رۆژنامەیەكی رەنگاورەنگی )8( الپەڕەیە بە 
زمانی عەرەبی و توركمانی و توركی التینی.

- سەرنووسەر: منوەر موال حەسون.
- سكرتێری نووسین: شێرزاد بابا ئۆغڵو.

باڵوكراوە )الترددات الفضائیة(
- باڵوكراوەیەكی تایبەتە بە كەناڵەكان.

- ژم���ارە )1(ی ل���ە )22(ی تش���رینی یەكەمی 
2005 دەرچ���ووە ب���ە هەش���ت الپ���ەڕە و ب���ە 

قەبارەی بچووك.
- بە سەرپەرشتی: عەلی ئیبراهیم.

رۆژنامەی )زەنگ(
- رۆژنامەیەك���ی گش���تی ئ���ازادە، دوو هەفتە 

جارێك لە كفری دەردەچێت.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە مانگ���ی تش���رینی یەكەمی 

2005 باڵوكراوەتەوە.
 2005/11/23 ل���ە  )3(ی  ژم���ارە   -

باڵوكراوەتەوە.
دوان���زە  وس���پی،  رەش  رۆژنامەیەك���ی   -

الپەڕەیە.
- خاوەنی ئیمتیاز: سامان گەرمیانی.

روناكبی���ری ئیڵبەگ���ی ج���اف لق���ی كەركووك 
دەریدەكات.

- ژمارە )1(ی لە ئەیلولی 2005.
- خاوەن���ی ئیمتی���از: س���ەنتەری روناكبی���ری 

ئێڵبەگی جاف لقی كەركووك.
حاج���ی  عەبدولكەری���م  د.  سەرنووس���ەر:   -

محەمەد عەلی.
- دەس���تەی نووس���ەران: عەب���اس مس���تەفا 
محەم���ەد، بوره���ان عەبدولڕەحم���ان، عەزی���ز 

ئەحمەد محەمەد.
قەب���ارە)60( رەنگاورەنگ���ی،  گۆڤارێك���ی   -

الپەڕەیە.

رۆژنامەی )مراسل كركوك(
- رۆژنامەیەك���ی هەفتانەی س���ەربەخۆیە، بە 

زمانی كوردی و عەرەبی و توركمانی.
- ژمارە )1(ی لە چوارشەممە 2005/9/21.

دوان���زە  رەنگاورەنگ���ی  رۆژنامەیەك���ی   -
الپەڕەیە.

- بەڕێوەبەری نووس���ینو بەرێوبەری بەش���ی 
عەرەبی: هیلین شوانی.

- بەڕێوەب���ەری كارگێ���ڕی و پەیوەندییەكان: 
كامل كەركووكی.

گۆڤاری )سومر(
- گۆڤارێكی وەرزی گشتیو رۆشنبیریە.

- ژمارە )1(ی لە پایزی 2005 دەرچووە.
- سەنووسەر: نەسرەت مەردان.

رۆژنامەی )گەشە(
- باڵوكراوەیەكی پاشكۆی هەواڵە كە لەالیەن 
وەزارەت���ی تەندروس���تی حكومەت���ی هەرێ���م 

دەردەچێت.
- ب���ە سەرپەرش���تی: د. فری���دون ئیبراهی���م 

عەبدولڕەحمان.
- هاوكاران: ئارام مەحموود محەمەد، سەالم 

فەتاح محەمەد.
- ب���ە رەش و س���پی و ب���ە چ���وار الپ���ەڕە 

دەردەچێت.
- ژمارە )1(ی لە 2005/10/26 و ژمارە )2(ی 

لە 2005/11/26 دەرچووە.
- ئێستا لە دەرچوون وەستاوە.
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عەبدولكەری���م  خالی���د  سەرنووس���ەر:   -
حەمەالو.

- ئەنجومەن���ی بەرێوەب���ردن: فاتی���ح س���ەالم، 
سامان كەریم، هیوا عەلی، شاخەوان سابیر.

- دەس���تەی هاوكاران: لەتیف هەڵمەت، عەلی 
كەریمی.

رۆژنامەی )المعرفة(
- رۆژنامەیەكی نیو مانگیە لەالیەن )مؤسس���ة 

الرعد االعالمیة( دەردەچێت.
- خ���اوەن ئیمتیازو سەرنووس���ەر: س���ەلوان 

گەیالنی.
- ژمارە )1(ی لە 30 تش���رینی یەكەمی 2005 

بە هەشت الپەڕە.
- لە پێشوو بە ناوی )الشعب( دەردەچوو كە لە 

ژمارە )32(ەوە ناوەی گۆڕاوە بۆ )المعرفة(.

باڵوكراوەی )تەكیە تایمز(
- باڵوكراوەیەكی مانگانەی گاڵتەجاڕی رەخنە 

ئامێزە.
- ژم���ارە )1( ل���ە تش���رینی یەكەم���ی 2005 

باڵوكراوەتەوە.

رۆژنامەی )نەوا(
- باڵوكراوەیەك���ی نیو مانگیەكی رۆش���نبیری 
گش���تی س���ەر بەخۆی���ە رێكخ���راوی ف���ەرەح 

دەریدەكات.
هەش���ت  رەنگاورەنگ���ی،  رۆژنامەیەك���ی   -

الپەڕەیە.
 2005/11/26 ش���ەممە  ل���ە  )2(ی  ژم���ارە   -

باڵوكراوەتەوە.
- خاوەنی ئیمتیاز: رێكخراوی فەرەح.

- سەرنووسەر: شوان ئیسماعیل.
- جێگری سەرنووسەر: سیروان رەشید.

رۆژنامەی )النجاح(
- رۆژنامەیەكی نیو مانگییە لەالیەن دەستەی 

پیشەكارانی نەجاح دەردەچێ�ت.
- سەرنووسەر: رێبوار عەلی.

- ژمارە )1(ی لە تش���رینی دووەمی 2005، بە 
چوار الپەڕە دەرچووە.

رۆژنامەی )سەكۆی مامۆستا(
- رۆژنامەیەك���ی پەروەردەی���ی رۆش���نبیری 

گشتییە مانگی جارێك باڵودەبێتەوە.
- رۆژنامەیەكی رەش وسپی چوار الپەڕەیە.

- ژمارە)0(ی تشرینی دووەمی 2005.
- خاوەن���ی ئیمتی���از: یەكێت���ی مامۆس���تایانی 

كوردستان لقی كەركووك.
- سەرنووسەر: خالید عەبدل.

- جێگ���ری سەرنووس���ەر: س���ەردار رەش���ید 
زەنگنە.

باڵوكراوەی )شۆك(
- پاشكۆیەكی الوانی هەفتەنامەی هەواڵە.
- ژمارە )1(ی لە شەممە 2005/12/3.

- پاشكۆیەكی رەش وسپی چوار الپەڕەیە.
- سەرپەرشتی: موعتەسەم نەجمەدین.

رۆژنامەی )القلعة(
- لەالی���ەن دەزگای )دار القلع���ة( ب���ە هەفتانە 

دەردەچێت.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە )12(ی كانوون���ی یەكەمی 

2005 دەرچووە.
- ژم���ارە )2(ی ل���ە )19(ی كانوون���ی یەكەمی 

2005 دەرچووە.
- جێگری سەرنووسەر: نەرمین موفتی.
- سكرتێری نووسین: ساڵح ئەلشەیبانی.

رۆژنامەی )+58(
- هەفتەنامەیەكی سەربەخۆ بووە.

- ژمارە )س���فر(ی لە )12(ی كانوونی یەكەمی 
2005 دەرچووە.

- خاوەنی ئیمتیاز: حەسیب رۆژبەیانی.
- بەرێوەبەری نووسین: هاشم داوودی بووە، 

بەاڵم لە دواییدا ستافەكەی گۆڕدراوە.
- ئێستا لە دەرچوون وەستاوە.

رۆژنامەی )گەرمیانی وەرزش(
زمان���ی  ب���ە  وەرزش���ییە  رۆژنامەیەك���ی   -

كوردی.
- ژم���ارە یەكی لە 2005 لە ناوچەی گەرمیان 

دەرچووە.
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رۆژنامەی )شێواز(
- رۆژنامەیەكی رۆش���نبیری گش���تی لەالیەن 
پەیمان���گای هون���ەرە جوان���ەكان لەكەركووك 

دەردەچێت.
- سەرنووسەر: عارف مەعروف داودی.
- جێگری سەرنووسەر: حەبیب مالەڵاڵ.
- ژمارە )0( كانونی یەكەمی 2005.

ك���وردی  بەزمان���ی  الپ���ەڕە  بەچ���وار   -
دەردەچێت.

رۆژنامەی )الناقوس(
- نیو مانگی گشتی رۆژنامەی )زەنگ(ە.

- ژمارە )س���فر(ی لە )20(ی كانوونی یەكەمی 
2005 دەرچووە.

رۆژنامەی )كۆمەڵەگەی مەدەنی - المجتمع المدني(
- رۆژنامەیەك���ی س���ەربەخۆیە ب���ە هاوكاری 
)منظمة الوطن االنسانیة والثقافیة( لە كەركووك 

دەردەچێت.
- سەرنووسەر: ئازاد گەرمیانی.

- ژم���ارە یەك���ی ل���ە )22(ی كانوونی یەكەمی 
2005 بە هەش���ت الپەڕە بە زمان���ی عەرەبیو 

كوردی دەرچووە.

رۆژنامەی )المحارب(
- رۆژنامەیەكی سەربەخۆی مانگانەیە لەالیەن 
)جمعی���ە چباگ كركوك( ب���ە چوار الپەڕەو بە 

قەبارەی گەورە دەرچووە.
- سەرۆكی كارگێری: جەودت جیهاد یونس.

- سەرنووسەر: عەبدوڵاڵ بەیاتی.
- ژمارە )س���فر(ی لە )29(ی كانوونی یەكەمی 

.2005

باڵوكراوەی )خوێندنی نوێ(
ناوچ���ەی  ل���ە  - باڵوكراوەیەك���ی مانگانەی���ە 

گەرمیان بە زمانی كوردی دەردەچێت.
- خ���اوەن ئیمتی���ازو سەرنووس���ەر: گەرمیان 

حەمە خان.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە كانوون���ی یەكەمی 2005 

دەرچووە.

گۆڤاری )االفندی(
- گۆڤارێكی كاریكاتێر ئامێزە.

- ژمارە)1(، كانوونی یەكەمی 2005.
- گۆڤارێكی مانگانەیە لەالیەن دەزگای هەواڵ 

بۆ رۆژنامەوانی باڵودەبێتەوە.
- ژمارە )2(ی، شوباتی، 2006.

- بەڕێوەبەری گشتی: شوان داودی.
- سەرنووسەر: سائر ئەلبەدری.

- بەڕێوەبەری نووسین: جەلیل ئەلبەسری.
- تەنیا دوو ژمارەی لێ دەرچووە و ئێستا لە 

دەرچوون وەستاوە.

باڵوكراوەی )پەیامی خوێندكار(
گەرمی���ان  ناوچ���ەی  ل���ە  باڵوكراوەیەك���ە   -

دەردەچێت.
- ژم���ارە )1(ی لە س���اڵی 2005 دەرچووە بە 

زمانی كوردی.

گۆڤاری )گیرفان(
- گۆڤارێكی وەرزی رۆش���نبیری گش���تییە لە 

گەرمیان دەردەچێت.
- خاوەنی ئیمتیاز و سەرنووس���ەر: تەحسین 

گەرمیانی.
- بەڕێوەبەری نووسین: ئومێد بەرزان برزۆ.
- دەس���تەی نووس���ەران: ئیبراهی���م س���دیق، 

سامان كەریم، كەریم ئەحمەد تایشەیی.
 2005 س���اڵی  لەكۆتای���ی  یەك���ی  ژم���ارە   -

دەرچووە.

رۆژنامەی )ئایندەی گەرمیان(
- رۆژنامەیەكی لۆكالیەو راگەیاندنی مەڵبەندی 

گەرمیان دوو هەفتە جارێك دەریدەكات.
- سەرنووسەر: مەجید ساڵح.

باڵوكراوەی )بڵند گۆ(
گش���تییە،  خوێن���دكاری  باڵوكراوەیەك���ی   -
راگەیاندن���ی پەیمانگای تەكنیك���ی چەمچەماڵ 

دەریدەكات.
- ژمارە چ���واری لە ئایاری 2006 دەرچووە. 
بە قەبارەی )A4(و بە رەنگاو رەنگو بە چوار 

الپەڕە.
سەرنووسەر: عەلی فەتاح مەجید.
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گۆڤاری )آفاق كركوك التربویة(
- گۆڤارێكی مانگانەی پەروەردەیی، رۆشنبیریی 
و ئەدەبیی���ە لەالی���ەن بەڕێوەبەرایەتی گش���تی 
پ���ەروەردەی كەرك���ووك بە زمان���ی عەرەبی 

دەردەچێت.
- ژمارە)0(ی كانوونی دووەمی 2006.

- س���ەرۆكی ئەنجومەنی ئیدارە: شەن عومەر 
موبارەك.

- سەرنووسەر: عادل تالب تسینلی.
- جێگ���ری سەرنووس���ەر: عەب���اس حەم���دی 

بەكتاش.
- بەڕێوەبەری نووس���ین: حەس���ەن كەوسەر 

رەزا.
محەم���ەد  ف���ازل  نووس���ین:  س���كرتێری   -

حوسێن.
- دەس���تەی نووس���ەران: عەباس كازم ناسر، 

ناسر خەلەف حەسەن.

باڵوكراوەی )وەرزشكاران(
كۆمەڵێ���ك  وەرزش���كارانە،  مانگنام���ەی   -

وەرزشكار لە كەالر دەریدەكەن.
- ژمارە )1(ی لە 2006/1/22 باڵوكراوەتەوە.
- خاوەن���ی ئیمتیاز و سەرنووس���ەر: ئەركان 

محەمەد رەشید.
- دەس���تەی نووس���ەران: مەری���وان ئەحمەد، 
رەنج���دەر عەل���ی، گ���ۆران محەم���ەد، هەڵ���ۆ 

مەحموود.

رۆژنامەی )شار(
- رۆژنامەیەكی نیو مانگییە بە هەشت الپەڕە 

دەردەچێت.
- خاوەنی ئیمتیاز: پەخشان كەریم.

- سەرنووسەر: شوان محەمەد كەریم.
- بەڕێوەبەری هونەری: ئارنۆ جەباری.

ل���ە )10(ی ش���وباتی 2006  - ژم���ارە )1(ی 
دەرچووە.

- ئێس���تا لە دەرچوون وەستاوە و رۆژنامەی 
)نەوشار( جێگای گرتۆتەوە.
گۆڤاری )140(

ل���ە كەرك���ووك  - گۆڤارێك���ی س���ەربەخۆیە 

دەردەچێت.
- ژمارە )1(ی لە 2006 دەرچووە.

- خاوەنی ئیمتیاز و سەرنووس���ەر: حەس���یب 
رۆژبەیانی.

- بەڕێوەبەری نووسین: كەیفی عەبدوڵاڵ.
گۆڤاری )المحامی(

- گۆڤارێك���ە لەالیەن )یەكێتی پارێزەر و ماف 
پەروەرانی توركمان(ەوە دەردەچێت.

- خاوەنی ئیمتیاز: یەكێتی ماف پەروەران.
- ژمارە )1(ی لە ساڵی 2006 دەرچووە.

گۆڤاری )ایشیق(
ئەدەب���ی  )ایش���یق(ی  كۆمەڵ���ەی  لەالی���ەن   -

توركمانیەوە دەردەچێت.
- ژمارە )1(ی شوباتی 2006.
- ژمارە )2(ی ئاداری 2006.

- خاوەن���ی ئیمتی���از: حاجی س���امی یوس���ف 
توتنچی.

- سەرنووسەر: سەیفەدین بیراوچی.
- بەڕێوەب���ەری نووس���ین: محەم���ەد عومەر 

حەمزەلی.
- دەس���تەی نووس���ەران: مەتی���ن عەبدوڵ���اڵ 
كەركووكل���ی، ق���ەرە وەهاب، ق���ادر دەروێش 
ئۆغڵو، موفید یەحیاوەیی، ش���اهین دایی قادر، 

یەلماز عیزەدین، شەمسەدین گۆزەچی.

باڵوكراوەی )نرجس(
هەش���ت  رەنگ���ی  رەن���گاو  باڵوكراوەیك���ی   -
الپەرەیی���ە لەگ���ەڵ نوس���ینگەی )فوئ���اد( ب���ۆ 

باڵوكردنەوەو چاپ لە كەركووك دەركراوە.
- ژمارە )4(ی ئابی 2006.

رۆژنامەی )كاكەیی(
- باڵوكراوەیەكی رۆش���نبیری و كۆمەاڵیەتی 
خام���ە  ل���ە  بڕێ���ك  س���ەربەخۆیە،  گش���تیی 
كەرك���ووك  ل���ە  كاكەی���ی  دەس���تەكانی  ب���ە 

دەریدەكات.
- ژمارە )5(ی لە ئابی 2006.

- خاوەن ئمیتیاز: نەوزاد محەمەد.
عەبدولس���تار  سەرنووس���ەر:  جێگ���ری   -

ئیسماعیل.
- سكرتێری نووسین: فەتاح مرشد.
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پاشكۆی )چواردەی چوار(
- پاش���كۆی رۆژنام���ەی )زەن���گ(، ل���ە ی���ادی 

مەرگەساتی ئەنفالدا دەریدەكات.
- رۆژنامەیەكی )8( الپەڕەیی، رەش وسپییە، 

بە زمانی عەرەبی و كوردییە.
- ژم���ارەی تایبەت لە )13(ی نیس���انی 2006 

باڵوكراوەتەوە.

باڵوكراوەی )هاواری ئەنفال(
- باڵوكراوەیەكی سەربەخۆ و ئازادە، تایبەت 

بە ساڵیادی كارەساتی ئەنفال.
- ژمارە )1(ی لە 2006/4/13 باڵوكراوەتەوە.
- باڵوكراوەیەك���ی هەش���ت الپەڕەی���ی، رەش 

وسپییە.
- هاوكاران���ی ئ���ەم باڵوكراوەی���ە: پش���تیوان 
س���ەعدوڵاڵ، هێمن كامل، س���ەنگەر حوس���ام، 

ووشیار عومەر، بارام سوبحی.

رۆژنامەی )قنادیل(
كۆمەاڵیەت���ی  رۆش���نبیری  رۆژنامەیەك���ی   -
رۆش���نبیری  كۆمەڵ���ەی  لەالی���ەن  مانگانەی���ە 
كەرك���ووك  كۆمەاڵیەت���ی  پەرەپێدان���ی  و 

دەردەچێت.
- رۆژنامەیەكی چوار الپەڕەیە.

- ژمارە)0(لە 2006/4/17.
- سەرنووسەر: سەفا ئیبراهیم ئەلبەركاوی.

- جێگری سەرنووسەر: ئەحمەد ئەلحەمدانی.
- دەستەی نووس���ەران: ئیبراهیم ئەلجبوری، 
عەبدول���ڕەزاق محەم���ەد، جاس���م ئەلتەغلەبی، 

ئەحمەد موسی رەهیف.

باڵوكراوەی )ئارۆ(
- باڵوكراوەیەكی روناكبی���ری و كۆمەاڵیەتی 
گش���تیە، كۆمەڵەی روناكبی���ری و كۆمەاڵیەتی 
كاكەیی مانگان���ە بە زمانی كوردی و عەرەبی 

دەریدەكات.
2706ی  گواڵن���ی  نیس���انی،   ،)1( ژم���ارە   -

كوردی.
- خاوەنی ئیمتیاز: عادل كاكەیی.
- سەرنووسەر: نەوزاد محەمەد.

پاشكۆی )هەشتاو هەشت(
- باڵوكراوەیەك���ی تایبەت���ە ب���ە قۆناغەكان���ی 

ئەنفال.
- پاش���كۆیەكی وەرزی گۆڤ���اری هەش���تا و 

هەشتە.
- ژمارەیەك 2006/2/23 دەرچووە.

- سەرنووسەر: ساالر مەحموود.
- گۆڤارێكی رەنگاورەنگی هەشت الپەڕەیەیە 

بە زمانی كوردی.

گۆڤاری )سەنگاو(
- گۆڤارێك���ی وەرزی روناكبی���ری وەرزیی���ە، 
لەالیەن بنكەی ئەدەبی و روناكبیری س���ەنگاو 

دەردەچێت.
- ژمارە)1(ی بەهاری 2006.

- خاوەنی ئیمتیاز: بنكەی ئەدەبی و روناكبیری 
سەنگاو.

- سەرنووسەر: حەمە غەریب حەمە تۆفیق.
كەری���م  س���االر  سەرنووس���ەر:  جێگ���ری   -

حوسێن.
- بەڕێوەب���ەری نووس���ین: برای���م محێدی���ن 

عارف.
- دەستەی نووسەران: سیروان جاف، بیستون 

محەمەد سەنگاوی، رەنج سەنگاوی.

گۆڤاری )نحو الهدف(
- گۆڤارێك���ی سیاس���ی رۆش���نبری گش���تییە 
لەالی���ەن )الحركە القومیە التركمانیە( بە زمانی 

عەرەبیو توركمانی دەردەچێت.
- دەس���تەی نووسەران: كۆمەڵێك رۆشنبیری 

توركمان.
- ژمارە )سفر(ی لە ئاداری 2006 دەرچووە.

گۆڤاری )الحكمة(
- گۆڤارێكی قوتابخانەیی رۆشنبیرییە لەالیەن 

ئامادەیی )حكمە(ی كوڕان دەردەچێت.
- ژمارە)1(، ئاداری، 2006.

- بەڕێوەبەر: خەلیل فاروق موسی.
- دەستەی زانستی: سەباح محەمەد نوری.

- دەستەی ئەدەبی: سەیفەدین عیزەدین.
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)تەكیە(.
- سەرنووسەر: هیوا رەفیق.

- جێگری سەرنووسەر: سۆران مەهدی.
ش���ێخ  پێش���ەوا  نووس���ین:  بەرێوەب���ەری   -

رەوف.
- ستافی نووسین: نەجمەدین تۆفیق، هۆشیار 

خەلیل.

گەرمیانی )ئەمرۆ(
ك���ە  )بەرەوش���ار(  مانگنام���ەی  گۆڕین���ی   -
مانگنامەیەك���ی ئەهل���ی ئ���ازادە ل���ە گەرمی���ان 
دەردەچێتو تا ئێستا 14 ژمارەی لێدەرچووە، 
بڕیارە ناوەكەی بگۆڕێت بە )گەرمیانی ئەمڕۆ(

و ستافێكی نوێشی بۆ دیاریكرێت.

رۆژنامەی )گەرمیانی ئەمڕۆ(
ب���ۆ  )بەرەوش���ار(  رۆژنام���ەی  گۆڕین���ی   -

رۆژنامەی )گەرمیانی ئەمڕۆ(.
- یەكەم ژمارەی ل���ە 2006/5/5 دا بە دوانزە 

الپەڕە باڵوكرایەوە.
- ئ���ەم رۆژنامەی���ە مانگانەی���ەو ل���ە گەرمیان 

دەردەچیت.
- خاوەنی ئیمتیاز: شێخ سەعید شاكەلی.

- سەرنووسەر: الوان ئەحمەد.
- بەڕێوەبەری نووسین: ساڵح میروەیس.

باڵوكراوەی )الحارس األمین(
- باڵوكراوەیەكی ناوخۆیی مانگانەیە لەالیەن 
)مدیریە حمایة المنش���آت النفطیة فرع المنطقة 

الشمالیة( دەردەچێت.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە ئای���اری 2006 ب���ە زمانی 

عەرەبی دەرچووە.

باڵوكراوەی )خەندان(
- نموونەی رۆژنامەی ئەزموونی خوێندكارانی 
خولی خەندان بۆ پێگەیاندنی رۆژنامەنووسی 
كە لە نێ���وان 4/29 – 2006/5/10 خەندان بۆ 
پەخش و وەش���اندن لە كەرك���ووك ئەنجامی 

دا.
- بە قەباری )8( الپەڕە بە رەش و سپی.

- سەرنووسەر: حەسیب كەركووكی.

عەبدولس���تار  نووس���ین:  بەڕێوەب���ەری   -
ئیسماعیل.

- بەڕێوەبەری هونەری: ئاوات غەریب.
مورش���ید،  فت���اح  نووس���ەران:  دەس���تەی   -

فەلەكەدین ئەمین.

رۆژنامەی )شێخ لەنگەر(
- رۆژنامەیەك���ی رەنگاوڕەنگە لە گەرمیان لە 

گوندی )شێخ لەنگەر( دەردەچێت.
- ژمارە )1( لە 2006/4/22 دەرچووە.

- خاوەنی ئیمتیاز: سەاڵح خورشید.
- سەرنووسەر: محەمەد سابیرە.

رۆژنامەی )ژنۆڤە(
 - رۆژنامەیەك���ە مانگ���ی دوو ج���ار، لەالیەن 
دەزگای )سبەی( بۆ رۆشنبیری و راگەیاندنی 

الوان دەردەچێت.
ل���ە )25(ی نیس���انی 2006،  - ژم���ارە )1(ی 

2706ی گواڵن.
- سەرنووسەر: بژار رەشید.

- خاوەنی ئیمتیاز: بێستون جەالل.
- س���تافی نووس���ین: ه���اوڕێ عەزی���ز، دەریا 

سەعید، هەژار رەشید، ئاوارە عەزیز.
- رۆژنامەیەكی چوار الپەڕەیی رەش وسپییە، 

بە زمانی كوردی دەردەچێت.

گۆڤاری )نامە(
- گۆڤارێك���ی رۆش���نبیری گش���تییە بە زمانی 

كوردیو عەرەبی لە چەمچەماڵ دەردەچێت.
- خاوەن���ی ئیمیت���ازو سەرنووس���ەر: رێبوار 

سەنگاوی.
- ژمارە )1(ی لە نیسانی 2006 دەرچووە.

سااڵنەی )گۆپتەپە(
- سااڵنەیەكی تایبەتە بە یادی كیمیابارانكردنی 
گۆپتەپە و عەس���كەر، س���ەنتەری رۆناكبیری 

تەكیە دەریدەكات.
 2006/5/3 ش���ەممە،  چ���وار  ژم���ارە)1(،   -

دەرچووە.
- رۆژنامەیەكی )8( الپەڕەیی، رەش وسپییە.

- خاوەن���ی ئیمتی���از: س���ەنتەری روناكبی���ری 
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پۆلیسی كەركووك.
- ژمارە )1(ی لە تەمووزی 2006.

- سەرۆكی ئەنجومەنی كارگێڕی: لیوا شێركۆ 
شاكر.

بەلی���غ  م���والزم  نووس���ین:  بەرێوەب���ەری   -
حەمدی.

- ئێستا ستافەكەی گۆڕدراوە.

گۆڤاری )نەوە(
- مانگانەیەكی رۆشنبیری گشتییە.

- ژم���ارە )6(ی ل���ە كانوون���ی یەكەمی 2006 
دەرچووە.

- خاوەنی ئیمتیاز: حەسیب رۆژبەیانی.
- سەرنووسەر: فەهد قادر ئەحمەد.

گۆڤاری )گوڵنار - زهرة الرمان(
- گۆڤارێكی وەرزی گشتی تایبەتە بە ئافرەتی 

توركمان.
- ژمارە )1(ی ل���ە تەمووزی 2006 بە زمانی 

عەرەبی دەرچووە.
- خاوەنی ئیمتیاز: الجمعیە النس���ائیە لتركمان 

لعراق.
- سەرنووسەر: مولیكە بەیاتی.

گۆڤاری )ئاشتی(
- گۆڤارێك���ی مانگانەی���ە لەالی���ەن رێكخراوی 

)ئاشتی(یەوە دەردەچێت.
- ژمارە )1(ی مانگی تەمووزی 2006.

- خاوەنی ئیمتیاز: سۆزان رەمەزان.
- سەرنووسەر: ژیان عەزیز.

باڵوكراوەی )ئاسۆی كتێب(
- پاشكۆیەكی ریكالمییە بۆ كتێب، رۆژنامەی 
)ئاس���ۆ( ناو بە ناو دەریدەكرد لە )3(ی مانگی 

هەشتی 2006.
- باڵوكراوەیەكی )12(ە الپەڕەیی بوو.

گۆڤاری )صوت المصلی(
- گۆڤارێكی مانگانەی سیاسیی رۆشنبیرییە.

- ژمارە )2(ی ئەیلولی 2006.
- خاوەن���ی ئیمتی���از: ئیحس���ان عەبدولمەلیك 

خەتات.

س���ەید  محەم���ەد  نووس���ین:  بەرێوب���ەری   -
كەریم.

- دەس���تەی نووس���ەران: فەهم���ی میرەی���ی، 
ئەنوەر چاوڕەش، یوس���ف تەیب، سەعد مەال 

عەلی، بەرزان عوبێد.

رۆژنامەی )ئاراستە(
- مانگەنامەیەك���ی كۆمەاڵیەتی���و رۆش���بیرییە 
كۆمەڵەی روناكبیریو پەرەپێدانی كۆمەاڵیەتی 

لە كەركووك دەریدەكات.
- ژمارە یەكی رۆژی 2006/5/17.

- رۆژنامەیەك���ی هەش���ت الپەڕەی���ی رەش���و 
سپییە.

- سەرنووسەر: بەختیار محەمەد.
- جێگری سەرنووسەر: كارزان حەمید.

- دەس���تەی نووس���ەران: س���ەمیرە ئەحم���ەد، 
فریاد ئەحمەد.

رۆژنامەی )صدی گرمیان(
رۆژنام���ەی  مانگان���ەی  پاش���كۆیەكی   -

)خۆرنەوازان(ە.
س���ەاڵحەددین  ئیمتی���از:  خاوەن���ی   -

عەبدولحەمید.
حەمی���د  رەحی���م  نووس���ەران:  دەس���تەی   -
عەبدولكەریم، سوهێل خورشید عەزیز ساهر 

عەلی جاسم، ئیسماعیل محەمەد جاف.
هەش���ت  وس���پی  رەش  رۆژنامەیەك���ی   -

الپەڕەیییە.

گۆڤاری )140(
ل���ە كەرك���ووك  - گۆڤارێك���ی س���ەربەخۆیە 
دەردەچێ���ت، ل���ە س���ەرەتادا ب���ە ن���اوی )58( 
دەردەچوو لە ژمارە )11(ەوە بۆتە )140(و بە 

قەبارەی گۆڤار دەردەچێت.
- خاوەنی ئیمتیازو سەرنووس���ەر: حەس���یب 

رۆژبەیانی.
- بەرێوەبەری نووسین: كەیفی عەبدوڵاڵ.

- ئێستا لە دەرچوون وەستاوە.

گۆڤاری )الشرطة والمجتمع(
- مانگانەیەكی تایبەتە بە پەیوەندیو راگەیاندنی 
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واالستثمار.

گۆڤاری )كوردە میر(
- گۆڤارێك���ی زانس���تی س���ااڵنەیە تایبەت���ە بە 

شوێنەوارو مێژوو كەلەپووری كوردستان.
- ژم���ارە یەك���ی لە تش���رینی یەكەم���ی 2006 

دەرچووە.
- خاوەنی ئیمتیاز: محەمەد شاكەلی.

- سەرنووسەر: كەمال نوری مەعروف.
- بەڕێوەب���ەری نووس���ین: حەس���ەن عەل���ی 

سەلیم.
- دەس���تەی نووس���ەران: محەم���ەد م���ەردان، 

شوكر محەمەد حەیدر.

رۆژنامەی )المثقف(
رۆش���نبیری  هەفتان���ەی  رۆژنامەیەك���ی   -

گشتییە.
- ژمارە )صفر(ی لە 2006/10/29.

هەش���ت  رەنگاوڕەنگ���ی  رۆژنامەیەك���ی   -
الپەڕەیە.

- خاوەن���ی ئیمتی���از: مرك���ز كرك���وك الثقافي 
واالجتماعی.

- سەرنووسەر: دكتۆر رافع المرسومی.

گۆڤاری )كانیاو(
- گۆڤارێكی رۆش���نبیری كۆمەاڵیەتی گشتییە 

دەزگای شەفەق مانگی جارێك دەریدەكات.
- ژمارە )1(ی تشرینی دووەمی 2006.

- خاوەنی ئیمتیاز: بەدران ئەحمەد حەبیب.
- بەرپرس���ی ئەنجومەنی كارگێڕی: شاخەوان 

كەركووكی.
- سەرنووسەر: جومعە جەباری.
- ئێستا لە دەرچوون وەستاوە.

باڵوكراوەی )پێنجشەممەی شیعر(
- باڵوكراوەیەكی هەفتانەیە بە زمانی كوردیو 
بە چوار الپەڕە لەالیەن سەنتەری رۆشنبیری 
ل���ە ناحیەی���ی تەكی���ە ل���ە ق���ەزای چەمچەماڵ 

دەردەچێت بە ناونیشانی جۆراوجۆر.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە )2(ی تش���رینی دووەم���ی 

2006 دەرچووە.

- بەڕێوەبەری نووسین: نیهاد محەمەد.

باڵوكراوەی )الكورد(
- باڵوكراوەیەكی مانگانەیە لەالیەن )مؤسسة 
الغد الشبابیة للثقافة واالعالم( باڵودەكرایەوە.

- ژمارە )سفر( لە ئابی 2006 دەرچووە.
- خاوەن ئیمتیاز: د. ناسح غەفور.

- سەرنووسەر: بێستون جەالل.
- دەس���تەی نووس���ەران: ژیار جەبار، دڵشاد 

مەجید، ئارام محەمەد.

رۆژنامەی )داڵەهۆ(
- باڵوكراوەیەك���ی رۆش���نبیریو كۆمەاڵیەت���ی 
خام���ە  ل���ە  بڕێ���ك  س���ەربەخۆیە،  گش���تیی 
كەرك���ووك  ل���ە  كاكەی���ی  دەس���تەكانی  ب���ە 

دەریدەكات.
- ژمارە )1(ی لە ئەیلولی 2006.

- خاوەن ئمیتیاز: نەوزاد محەمەد.
- سەرنووسەر: فەتاح مرشد.

عەبدولس���تار  سەرنووس���ەر:  جێگ���ری   -
ئیسماعیل.

رۆژنامەی )هەژیان(
- رۆژنامەیەكی سیاس���یو رۆشنبیری گشتییە 
لق���ی )19(ی پارت���ی دیموكرات���ی كوردس���تان 

مانگی جارێك لە چەمچەماڵ دەریدەكات.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە تش���رینی یەكەم���ی 2006 

دەرچووە.
- خاوەن ئیمتیاز: نوری حەمە عەلی.

- سەرنووسەر: خالد عەبدول.
- سكرتێری نووسین: شەمێران عەلی.

- دەستەی نووسەران: هیوا حوسێن، عەبدوڵاڵ 
سەنگاوی، شەیدا خالید.

رۆژنامەی )مرشد االقتصاد - رێبەری ئابووری(
- رۆژنامەیەكی ئابوری گش���تی سەربەخۆیە، 
سەنتەری پەرەپێدانی ئابووریو وەبەرهێنان لە 
پارێزگای كەركووك مانگی جارێك بە كوردیو 

عەرەبی بە رەنگاو رەنگ دەریدەكات.
- ژمارە )3(ی مجلد )1(ی لە كانوونی یەكەمی 

2006 دەرچووە.
- خاوەن���ی ئیمتیاز: مرك���ز التنمیة االقتصادیة 
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كۆمەاڵیەت���ی  رۆش���نبیری  رۆژنامەیەك���ی   -
ل���ە  دای���ك(  )رێكخ���راوی  لەالی���ەن  گش���تییە 
كەرك���ووك ب���ە مانگانە دەردەچێ���ت، بەاڵم لە 

دوایدا ناوەكەی بۆتە )وواڵتی دایك.
- ژمارە س���فری لە شوباتی 2007 بە هەشت 

الپەڕە دەرچووە.
- خاوەن ئیمتیاز: شێرزاد عومەر جاف، دوای 

بووە بە )رێكخراوی دایك(.
- سەرنووس���ەر: ئاك���ۆ خالی���د، دوای بووەبە 

)شێرزاد عومەر جاف(.

رۆژنامەی )رۆخانە(
- باڵوكراوەیەك���ی مانگانەی���ە لەالیەن بنكەی 
داق���وق  ل���ە  رۆش���نیری  من���ەوەری  خەلی���ل 

دەردەچێت بە زمانی كوردی.
- خاونی ئیمتیاز: مەسعود مەال پەروێز.

- سەرنووسەر: سامی رەفعەت.
- ژمارە یەكی لە )28(ی شوباتی ساڵی 2007 

بە هەشت الپەڕە دەرچووە.

گۆڤاری )ئەستێرە(
- گۆڤارێكی زانس���تی تایبەتە بە كۆمپیوتەرو 
ئەنتەرنێت، لقی دووی دەوروبەری كەركووكی 
كۆمەڵ���ەی خوێندكاران���ی كوردس���تان مانگی 

جارێك دەری دەكات.
- خاوەن���ی ئیمتی���از: كۆمەڵ���ەی خوێندكارانی 

كوردستان.
- سەرنووسەر: مەنگوڕ محەمەد حوسێن.

- بەڕێوەبەری نووسین: عەلی فەتاح مەجید.
- ژمارە )1(ی لە شوباتی 2007 دەرچووە.
- ژمارە )3(ی لە نیسانی 2007 دەرچووە.

گۆڤاری )كۆماری رۆژ(
- دەزگای رۆژ بۆ پێگەیاندنی ئافرەتو داكۆكی 

كردن لە مافەكانی دەریدەكات.
- ژمارە )1( شوباتی 2007.

- مانگانەیەكی رۆش���نبیری گش���تییە دەزگای 
رۆژ لە كەركووك دەریدەكات.

- خاوەنی ئیمتیاز: فازڵ عوسمان رەسوڵ.
- سەرنووسەر: بوشرا محەمەد زەكی.

- بەڕێوەبەری نووس���ین: س���ەمیرە حوس���ێن 

- سەرنووسەر: هیوا رەفیق.

باڵوكراوە )هەڵوێست(
- باڵوكراوەیەكی مانگانەیە لەالیەن رێكخراوی 
س���ەربەخۆی  پێش���كەوتوخوازانی  )الوان���ی 

كوردستان( دەرچووە.
- خاوەنی ئیمتیاز: فائیزە جەالل.

- سەرنووسەر: سەنگەر سەاڵحەددین.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە )12(ی تش���رینی دووەمی 
س���اڵی 2006 ب���ە زمان���ی كوردی���و ب���ە چوار 

الپەڕەو بە قەبارەی بچوك دەرچووە.

رۆژنامەی )المیزان العادل(
- رۆژنامەیەكی مانگانەی رۆش���نبری مرۆڤی 
سەربەخۆیە لەالیەن )مركز حقوق االنسان في 
الع���راق( لقی كەركووك ب���ە زمانی عەرەبی و 

ئینگلیزی دەردەچێت.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە كانوون���ی یەكەمی 2006 

دەرچووە.

گۆڤاری )صوت الشباب(
- گۆڤارێكی رۆشنبیری گشتی الوانو قوتابیانە، 
مانگان���ە لەالی���ەن یەكێت���ی الوان���و قوتابیانی 

توركمان لە عیراق دەردەچێت.
- ژمارە )س���فر(ی لە كانوونی یەكەمی 2006 

بە زمانی عەرەبیو توركی التینی دەرچووە.
- ژمارە )1(ی لە كانوونی دووەمی 2007.

- س���ەرۆكی ئەنجومەنی كارگێ���ری: محەمەد 
ئاغا ئۆغڵۆ.

- سەرنووسەر: موراد فەالح.

گۆڤاری )النجاح(
- لە سەرەتادا بە شێوەی رۆژنامە دەردەچوو، 
بەاڵم لە كانوونی دووەمی 2007 لە ش���ێوەی 
گۆڤ���ار دەردەچێت، هەمان زنجیرەی پێش���وو 

ژمارە )12(.
- سەرنووسەر: رێبوار عەلی عومەر.

ئەحم���ەد  ئاس���ۆ  بەڕێوەب���ەری نووس���ین:   -
محەمەد نوری.

رۆژنامەی )دایك- واڵتی دایك(
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- سەرنووسەر: عیرفان قەلعەلی.
- ب���ەاڵم ل���ە ژم���ارە )5(ەوە سەرنووس���ەری 
رۆژنامەك���ە بوو ب���ە بەڕێز )یوس���ف عومەر 

سابیر(ە.

باڵوكراوەی )صوت الذهب االسود(
- ژم���ارە یەك���ی ل���ە نیس���انی س���اڵی 2007 

دەرچووە.
- ژمارە )3(ی ئایاری 2007 دەرچووە.

- كارگێ���ڕو بەڕێوەب���ەری نووس���ین: نیه���اد 
دەمیرچی.

گۆڤاری )سۆنگە(
گش���تییە،  رۆش���نبیری  گۆڤارێك���ی  وەرزە   -
نووسینگەی چەمچەماڵی كۆمەڵەی رووناكبیری 

و كۆمەاڵیەتی كەركووك دەریدەكات.
- ژمارە )1(ی زستانی، 2007.

- خاوەنی ئیمتیاز: شاخەوان مەنسور.
- سەرنووسەر: هەڵمەت هۆشیار.

- بەڕێوەبەری نووسین: د.جەمال ئەنوەر.

باڵوكراوەی )182000(
س���اڵیادی  ب���ە  تایبەت���ە  باڵوكراوەیەك���ی   -
كارەس���اتی ئەنف���ال، مەڵبەن���دی رێكخس���تنی 

چەمچەماڵی )ی.ن.ك( دەریدەكات.
- ژمارە )1( لە 2007/4/14 دەرچوو.

هەش���ت  رەنگاورەنگ���ی  باڵوكراوەیەك���ی   -
الپەڕەیە.

- خاوەن���ی ئمتی���از: مەڵبەن���دی رێكخس���تنی 
چەمچەماڵ )ی.ن.ك(.

- سەرنووسەر: بەهجەت رەووف.
- دەس���تەی نووس���ەران: هەڵمەت هوش���یار، 
مەه���دی جەب���ار، ئارام بەكر، پێش���ەوا ش���ێخ 

رەووف، عەلی ئەحمەد.

رۆژنامەی )نەوشار(
س���ەربەخۆیە،  گش���تی  مانگییەك���ی  نی���و   -
ل���ە س���ەرەتادا ب���ە ن���اوی رۆژنامەی )ش���ار( 
دەردەچێ���ت بەاڵم لە ژمارە )18(ەوە ناوەكەی 

بۆتە )نەوشار( لە )14(ی نیسانی 2007.
- خاوەنی ئمتیاز: شێرزاد فاتیح محەمەد.

جاف.

رۆژنامەی )پێكەوە(
- رۆژنامەیەكی گشتییە ئەنجومەنی كۆمەڵ�گای 
شارستانی پەرەپێدانی دیموكراتی كەركووك 

دەریدەكات.
- ژم���ارە س���فری ل���ە )7(ی ئ���اداری 2007 

دەرچووە.
- خ���اوەن ئیمتیازو سەرنووس���ەر: د. ناس���ح 

غەفور رەمەزان.
- جێگری سەرنووسەر: بێستون جەالل.

- بەڕێوەبەری بەش���ی توركمانی: عەبدولقادر 
زیائی.

- دەستەی نووسەران: محەمەد فەقێن هاوڕێ 
رەمەزان.

رۆژنامەی )چرا(
- رۆژنامەیەكی زمانحاڵی یەكێتی مامۆستایان 
لقی كەركووكە بە زمانی كوردی دەردەچێت.
- مانگانەی پەروەردەییو رۆشنبیری گشتییە.

- سەرنووسەر: سەمیرە حوسێن جاف.
كەری���م  خال���د  نووس���ین:  بەڕێوەب���ەری   -

مەحموود.
- ژم���ارە یەكی ل���ە )14(ی ئ���اداری 2007 بە 
چ���وار الپەڕە دەرچووە، كە ه���ەر بەردەوامی 

)سەكۆی مامۆستا(یە.

رۆژنامەی )المثقف التركماني(
- رۆژنامەیەیك نیو مانگییە لەالیەن )الجمعیة 

الثقافیة التركمانیة – بیرق( باڵودەكرێتەوە.
ت���ەاڵڵ  ئیمتی���ازو سەرنووس���ەر:  - خ���اوەن 

بیرەقدا.
- بەڕێوەبەری نووسین: عادل ئۆترەقچی.

- سكرتێری نووسین: یەشار خالد رەئوف.
- ژمارە یەكی لە ئادای ساڵی 2007 بە هەشت 

الپەڕە و بە زمانی عەرەبی دەرچووە.

رۆژنامەی )كوپرو(
- ژمارە )1( لە 2007/4/12 لە دەزگای خەندان 
بۆ پەخشو وەشاندنی بەزمانی توركی التینی 

باڵوبۆتەوە.
- رۆژنامەیەكی رەنگاورەنگی )12( الپەڕەیە.
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ئۆغڵو.

گۆڤاری )جامعە كركوك العلمیة(
- گۆڤارێكی سااڵنەی تایبەتە بە باڵوكردنەوەی 

لێكۆڵینەوەی زانستی، بە زمانی عەرەبی.
حەس���ەن  حوس���ێن  د.  ئیمتی���از:  خ���اوەن   -

خانەقا.
- سەرنووسەر: د. عەباس تەقی.

- ژم���ارە یەك���ی ل���ە ئای���اری س���اڵی 2007 
دەرچووە.

 
گۆڤاری )جامعة كركوك االنسانیة(

- گۆڤارێكی سااڵنەی تایبەتە بە لێكۆڵینەوەی 
ئەدەبی بە زمانی عەرەبی.

- خاون ئیمتیاز: د. حوسێن حەسەن خانەقا.
- سەرنووسەر: د. كەریم نەجم.

- ژم���ارە یەك���ی ل���ە ئای���اری س���اڵی 2007 
دەرچووە.

گۆڤاری )رۆژی زانكۆ(
- گۆڤارێكی رۆش���نبیری گش���تیی زانس���تییە، 
لیژن���ەی ناوچ���ەی زانكۆی لق���ی )3(ی پارتی 
ه���اوكاری  ب���ە  كوردس���تان  دیموكرات���ی 
ژمارەیەك لە مامۆستایانی زانكۆی كەركووك 

دەریدەكات.
ل���ە حوزەیران���ی 2007  - ژم���ارە )س���فر(ی 

دەرچووە.
- خاوەنی ئیمتیاز: فەهمی فایق.

- سەرنووسەر: محەمەد خورشید.
- جێگری سەرنووسەر: كاوە تاڵەبانی.

- دەس���تەی نووس���ەران: حەبیب كەركووكی، 
ئومێد سەباح، سامان بابان.

رۆژنامەی )شەفەق - شفق(
- رۆژنامەیەكی ئەدەبی و كەلتوری توركمانیە، 
بە زمانی توركی التینی باڵودەبێتەوە، لەالیەن 
كەرك���ووك  ل���ە  التركمان���ي(  االخ���اء  )ن���ادي 

دەردەچێت.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە حوزەیرانی س���اڵی 2007 

دەرچووە.
- سەرنووسەر: محەمەد هاشم ساڵحی.

- سەرنووسەر: شوان محەمەد كەریم.
- بەڕێوەبەری نووسین: سەیفەدین سابیر.

باڵوكراوەی )پاریا(
- پاشكۆیەكی مانگانامەی )گەرمیانی ئەمرۆیە( 
كە تایبەت بە ژنان، باڵوكراوەتەوە بە مەبەستی 
گرنگیدانو رەخس���اندنی بواری زیاتر بۆ ژنانو 

كچانی ناوچەی گەرمیانو دەوروبەری.
- ئەم پاشكۆیە بە سەرپەرشتی )سارا مەجید(
و دەس���تەی نووس���ەرانیش لە بەڕێزان )شنۆ 

قادر و ئیمان جەبار(ە.

گۆڤاری )شانۆكار(
- گۆڤارێكی ش���انۆیی وەرزییە، تیپی شانۆی 

)ئەزمونگەر(ی كەركووك دەریدەكات.
- ژمارە یەك لە بەهاری 2007 دەرچووە.

- خاوەنی ئیمتیاز: تیپی شانۆیی ئەزمونگەری 
كەركووك.

- سەرنووسەری: نیهاد جامی.
- دەستەی نووسەران: فریاد ئەحمەد، كاسترۆ 

مەجید.

رۆژنامەی )اوجاغ(
ل���ە  توركمانیی���ە  عەرەب���ی  رۆژنامەیەك���ی   -
خورماتوو بە یارمەتی ش���ێخ قەنبەر رەش���ید 

بەیاتی دەردەچێت.
- ژم���ارە س���فری ل���ە نیس���انی س���اڵی 2007 

دەرچووە.
گۆڤاری )الفنار(

- گۆڤارێكی رۆش���نبیری پەروەردەیی یەكێتی 
مامۆس���تایانی توركمانە لە كەركووك، مانگی 

جارێك بە عەرەبیو توركی دەردەچێت.
- ژم���ارە یەك���ی ل���ە نیس���انی س���اڵی 2007 

دەرچووە.
- ئ���ەم گۆڤارە تاكوو ژمارە )8(ی لە قەبارەی 
رۆژنامە دەرچووە، ژمارە )9(ی لە حوزەیرانی 

2007 دەرچووە.
- سەرنووسەر: فاروق فایق كۆپرلو.

- بەڕێوەبەری نووس���ین: محەمەد خورش���ید 
قەساب ئۆغڵو.

- سكرتێری نووس���ین: فازڵ محەمەد بەربەر 



ژمارە 26 بەهاری 2012 170

ئەو گۆڤار و رۆژنامانەی لە ناوچەی كەركووكدا...

- وەك���و پاش���كۆیەكی رۆژنام���ەی )ئاوێن���ە( 
دەرچووە لە سلێمانی بە سەرپەرشتی )یەحیا 

بەرزنجی(و )سیروان غەریب(.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە )30(ی تەم���ووزی 2007 
بە زمان���ی كوردیو عەرەبیو ب���ە چوار الپەڕە 

دەرچووە.
- لە ژمارە )76(ی رۆژنامەكەوە وەك پاشكۆ 

دەرچووە.

گۆڤاری )مهرجان كركوك الشعری(
- لەالیەن یەكێتی گشتی نووسەرو رۆشنبیرانی 

عیراقەوە دەردەچێت لە كەركووك.
- لە ئابی 2007 دەرچووە.

- ب���ەاڵم ن���اوی دەس���تەی نووس���ەرانی پێوە 
نییە.

رۆژنامەی )الخنساء(
- رۆژنامەیەكی ئەدەبی رۆژشنبیری گشتییە.

- ژمارە )سفر(ی لە ئابی 2007 دەچووە.
- خاوەنی ئیمتیاز: ئەیاد ساڵح ئەلجبوری.

- سەرنووسەر: سەعدون ئەلجبوری.
- بەڕێوەبەری نووسین: رەغەد ئەلخەفاجی.

هەش���ت  رەنگاوڕەنگ���ی  رۆژنامەیەك���ی   -
الپەڕەییە.

گۆڤاری )كركوكنا(
- گۆڤارێك���ە ب���ە بۆن���ەی )مهرج���ان كركوك 
الش���عری( كە یەكێتی نووس���ەرانی كەركووك 

هەڵساوە پێی دەرچووە.
- سەرنووسەر: ئیبن كەركووك.

- ب���ە 20 الپ���ەڕەو بە قەب���ارەی بچووك و بە 
زمانی عەرەبی.

- ژمارە )1(ی لە ئابی 2007 دەرچووە.

رۆژنامەی )پاشكۆی ئەدەب و هونەری چەرموو(
- پاشكۆیەكی رۆژنامەی )چەرموو(ە لە الیەن 
كۆمەڵ���ەی هونەرە جوانەكانی لقی چەمچەماڵ 
دەرچووە بە شێوەی مانگانەو بە چوار الپەڕە 

بە زمانی كوردی.
 2007 ئاب���ی  )10(ی  ل���ە  )1(ی  ژم���ارە   -

دەرچووە.

- بەڕێوەب���ەری نووس���ین: د. محەمەد عومەر 
قازانچی.

- ب���ە زمانی التینی توركیو بە هەش���ت الپەڕە 
دەرچووە.

گۆڤاری )الصواب(
- گۆڤارێك���ی مانگان���ەی رۆش���نبیری گش���تی 

سەربەخۆیە.
- ژمارە یەكی لە )1(ی تەمووزی ساڵی 2007 

دەرچووە.
- خ���اوەن ئیمتیازو سەرنووس���ەر: عەبدلقادر 

بەشیر پیر داوود.

رۆژنامەی )چەرمو(
- مانگەنامەیەكی گش���تیی ئەهلیی���ە كۆمەڵێك 

رۆژنامەنووس لە چەمچەماڵ دەریدەكەن.
- ژم���ارە یەكی ل���ە )19(ی پوش���پەڕی 2707 
ك���وردی، بەرامب���ەر )10(ی تەم���ووزی 2007 

زایینی.
دوان���زە  رەنگاورەنگ���ی  رۆژنامەیەك���ی   -

الپەڕەییە.
- خاوەنی ئیمتیاز: دەستەیەكی رۆژنامەنووسی 

چەمچەماڵ.
- سەرنووسەر: ئاكۆ محەمەد شوانی.

- بەڕێوەبەری نووسین: بارام سوبحی.
- دەستەی نووسەران: ئاسۆ شوانی، سلێمان 
جەرجی���س، ج���وان خەت���اب، هەژار ش���وانی، 

سامان عەلی.

رۆژنامەی )نەمر(
- رۆژنامەیەكی رۆش���نبیری گش���تییە مانگی 

جارێك دەردەچێت.
- ژمارە س���فری ل���ە تەمووزی س���اڵی 2007 

دەرچووە.
- ژمارە )1(ی لە ئابی 2007 دەرچووە.

- ژمارە )7(ی لە شوباتی 2008 دەرچوو.
- خاوەنی ئمتیاز: شیرین رەشید عەلی.

- سەرنووس���ەر: عەبدولخالق س���ابیر )هێمن 
حەساری(.

- رۆژنامەیەكی )8( الپەڕەیی رەنگاوڕەنگە.

گۆڤاری )ئاوێنەی كەركووك(
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رۆژنامەی )ستاالیت(
- رۆژنامەیەك���ی مانگانەیە لەالیەن )مؤسس���ة 

االقمار االعالمیة( لە كەركووك دەردەچێت.
- بە سەرپەرشتی: عەلی رەباتی.

- ژمارە یەكی لە 2007 دەرچووە.

رۆژنامەی )كوپرو(
- رۆژنامەیەكی توركمانیە بە زمانی عەرەبیو 
التینی توركی ل���ە دەزگای خەندان بۆ پەخش 

وەشاندن دەردەچێت.
- ل���ە ژم���ارە )1(ەوە تا ژم���ارە )9(ی تەنیا بە 

پیتی التینی توركی باڵوكراوەتەوە.
- لە ژم���ارە )10(ەوە بە پیت���ی عەرەبیو پیتی 
التینی توركی باڵودەكرێتەوە، بەاڵم لە دواییدا 

تەنیا بە عەرەبی باڵوبۆتەوە.
- سەنووسەر: یوسف عومەر جەباری.

- بەڕێوەبەری نووسین: داوود حەسەن عەلی 
زەندی.

- دەس���تەی نووس���ەران: س���ەعد مەال عەلی، 
نەوزاد مەحموود، لەیال موحمود قەیتولی.

رۆژنامەی )كەركووك سپۆرت(
- رۆژنامەیەكی وەرزش���ییە یانەی وەرزشی 

كەركووك نیو مانگ جارێك دەریدەكات.
 2007 ئەیلوول���ی  ل���ە  س���فری  ژم���ارە   -

دەرچووە.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە تش���رینی دووەمی 2007 

دەرچووە.
- ژم���ارە )3(ی ل���ە )10(ی كانوونی دووەمی 

2008 دەرچووە.
- خاوەنی ئیمتیاز: رێبواری تۆفیق.

- سەرنووسەر: ئاسۆ عادل.
- بەڕێوەبەری نووسین: جەنگیز یاسین.

- رۆژنامەیەكی رەنگاورەنگی 4 الپەڕەییە.

گۆڤاری )ئاراستە(
گش���تییە  مانگان���ەی  باڵوكراوەیەك���ی   -
راگەایەندن���ی ناوەندی كەركووكی رێكخراوی 

قوتابیانی كوردستان دەریدەكات.

رۆژنامەی )ئاسۆی دیموكراسی(
- ژمارە یەكی لە ئابی 2007 دەرچووە.

- ژم���ارە چواری لە تش���رینی یەكەمی 2007 
دەرچووە.

- بالوكراوەیەك���ی رۆش���نبیری كۆمەاڵیەت���ی 
جارێ���ك  مانگ���ی  س���ەربەخۆیە  گش���تی 

دەردەچێت.
- قەبارە هەشت الپەڕەو بە دوو رەنگ.

- خ���اوەن ئیمتیاز: رێكخراوە دیموكراتیەكانی 
دوبز.

- سەرنووسەر: تەلعەت جەوهەر محەمەد.
- جێگری سەرنووسەر: سەاڵح بەكر.

- دەستەی نووسەران: حەسەن عەلی، عەباس 
عوم���ەر، ئەحم���ەد عەبدولرەحم���ان، محەمەد 

لەتیف.

گۆڤاری )الصراحة(
- گۆڤارێك���ی سیاس���ی رۆش���نبیری گش���تی 
مانگانەیە دەردەچێت لەالیەن )رابگە القومیات( 
لە لقی س���ێی پارتی دیموكراتی كوردستان لە 

كەركووك.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە تش���رینی یەكەم���ی 2007 

دەرچووە.
- خاوەنی ئیمتیاز: نەجات حەسەن.

- سەرنووس���ەر: كامران تاهی���ر، بەاڵم دوای 
بووە بە )سامان بابان(.

رۆژنام���ە  ب���ە  پێش���وتر  گۆڤ���ارە  ئ���ەم   -
دەردەچوو.

گۆڤاری )اوراق تركمانیة(
 2008 دووەم���ی  لەكانوون���ی   )4( ژم���ارە   -

دەرچوو.
- دەس���تەی نووس���ەران: ئەحم���ەد بەهج���ەت 

ئیبراهیم، قاسم صاری كەهیە.

باڵوكراوەی )ئیمام قاسمی ئەمڕۆ(
- باڵوكراوەیەكی مانگانەی بەشی راگەیاندنی 
لیژن���ەی ناوچەی چ���واری كەركووكی پارتی 

دیموكراتی كوردستان.
- ژمارە )سفر( مانگی ئەیلولی 2007.
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المنتدی العلمي العراقي( دەردەچێت.
- جڵدی )1(ی ژمارە )1(ی لە كانوونی دووەم 

لە ساڵی 2008 دەرچووە.
- كۆمەڵێك نووسەر دەریدەكات.

باڵوكراوەی )قەاڵسێوكە(
- باڵوكراوەیەك���ی رۆش���نبیری س���ەربەخۆیە 
كۆمەڵێك خوێندكاری گۆپتەپە دەری دەكەن.

- ژمارە پێنجی لە )3(ی ئایاری 2008.
- سەرنووسەر: ئاودێر ئەحمەد عەزیز.

- دەستەی نووسەران: بەشدار عەبدولرەحمان، 
كۆچ���ەر كاوێ���ز، ئاو حەمی���د، دان���ا محەمەد، 

هەردی عارف.

رۆژنامەی )توركمن ایلی االدب والفن(
- رۆژنامەیەكی مانگانەی رۆشنبیریە لەالیەن 
ب���ەرەی توركمان���ی عیراقیی���ەوە ب���ە زمان���ی 

عەرەبیو توركی التینی دەردەچێت.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە كانوون���ی دووەمی 2008 

دەرچووە.
- سەرنووسەر: نەجات كەوسەر ئۆغڵو.

- دەس���تەی نووس���ەران لە بەش���ی عەرەبی: 
حەسەن كەوسەر.

- دەس���تەی نووس���ەران ل���ە بەش���ی توركی: 
مەولود تاها قایاچی، ئایدن كەركووكی.

گۆڤاری )توركمن ایلی االدب والفن(
- گۆڤارێك���ی مانگانەی رۆش���نبیری گش���تییە 
لەالی���ەن ب���ەرەی توركمان���ی عیراقی���ەوە ل���ە 

كەركووك دەردەچێت.
- ژمارە )1(ی ساڵی یەكەم لە شوباتی 2008 

دەرچوو.
- بە زمانی توركیو عەرەبی دەردەچێت.

- خاوەن ئیمتیاز: بەرەی توركمانی.
- سەرنووسەر: نەجات كەوسەر ئۆغڵو.

- دەس���تەی نووس���ەران: حەس���ەن كەوسەر، 
قەحتان هورمزی، مەولود تاها قایاچی، ئایدن 

كەركووكلی، فەالح یازار ئۆغڵو.

گۆڤاری )العصر(
- گۆڤارێك���ە تایبەت���ە بە )االعج���از العلمی فی 

القرێن والسنە( بە زمانی عەرەبی.

- ژم���ارە )1(ی لە تش���رینی دووەمی س���اڵی 
2007 دەرچووە.

گۆڤاری )دەنگی زانكۆ(
- گۆڤارێكی ئەدەبی زمانناس���ی روناكبیرییە، 
بەش���ی زمانی كوردی لە كۆلیژی پەروەدەی 

زانكۆی كەركووك دەریدەكات.
- ژمارە )1(ی لە 2007 دەرچووە.

- سەرپەرشتی: د. ئازاد ئەمین باخەوان.

گۆڤاری )خەرمان(
- گۆڤارێك���ی وەرزیی رۆش���نبیری گش���تییە، 
سەندیكای پزیش���كانی ڤیتێرنەری كوردستان 
لق���ی كەركووك ب���ە هەردوو زمان���ی كوردیو 

عەرەبی دەریدەكات.
- ژمارە )1( كانوونی یەكەم 2007.

- خاوەنی ئیمتیاز: د. ئازاد عەلی داودی.
حاج���ی  عەبدولكەری���م  د.  سەرنووس���ەر:   -

محەمەد عەلی.
- دەس���تەی نووس���ەران: د. عەل���ی حەس���ەن 

محەمەد، د. مازن عەبدوڵاڵ تاهیر.

رۆژنامەی )منار الشباب(
وەرزش���ی  مانگ���ی  نی���و  رۆژنامەیەك���ی   -
س���ەربەخۆی الوانە، لەالیەن )مدیریة الشباب 

والریاضة( لە كەركووك دەردەچێت.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە كانوون���ی دووەمی 2008 

دەرچووە بە هەشت الپەڕە.
- خ���اوەن ئیمتیاز: مدیریە الش���باب والریاچە 

فی كركوك.
- سەرنووسەر: جەبار محەمەد ئیبراهیم.

رۆژنامەی )الثقافیة – البیت الثقافي فی كركوك(
- رۆژنامەیەكی رۆش���نبیری گشتی مانگانەیە 
سەر بە وەزارەتی رۆشنبیری بەغدایە، دەستەی 

)البیت الثقافي في كركوك( دەریدەكات.
- ژمارە )1(ی لە 2008 دەرچووە.
- ژمارە )10( لە 2009 دەرچووە.

گۆڤاری )حولیات العراق العلمیة(
- لەالیەن )مركز كركوك الثقافي واالجتماعي، 
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- رۆژنامەیەكی مانگانە سیاس���ی رۆشنبیری 
گش���تییە، لەالیەن )مەڵبەندی 29ی رێكخستنی 
یەكێتی نیش���تمانی كوردس���تان( لە كەركووك 

دەردەچێت.
- ژم���ارە )1(ی لە دەورەی س���ێیەم كە ژمارە 
)31(ی هەڵ�گرتووە لە نیسانی 2008 دەرچووە 

بە هەشت الپەڕە.
- خاوەنی ئیمتیاز: راپەر عارف.

- سەرنووسەر: مەال فایز ئیبراهیم.
- جێگری سەرنووسەر: خالید كاوێز.

- ئەوەی جێی س���ەرنجە ت���ا ژمارە )30(ی لە 
چەمچەماڵو دەربەندیخان دەرچووە.

باڵوكراوەی )نوگرە سەلمان(
- باڵوكراوەیەك���ی س���ااڵنەی تایبەت بە یادی 
كارەس���اتی ئەنف���ال، نووس���ینگەی كەركووك 
ناوەندی هەڵەبجە دژ بە ئەنفال و جینۆسایدی 

گەلی كورد دەریدەكات.
- ژمارە )1( لە 2008/4/14.

- هەشت الپەڕەییە.
- خاوەن���ی ئیمتیاز: نووس���ینگەی كەركووك 

ناوەندی )چاك(.
- سەرنووسەر: ئیدریس حاجی سەعید.

- دەس���تەی نووسەران: س���ۆران مامە حەمە، 
حەمەد س���ەعید زەنگنە، س���ەباح ئیس���ماعیل، 

مەحموود نامۆ.

گۆڤاری )ئاسۆی گەرمیان(
- گۆڤارێكی رۆش���نبیری گش���تییە، كۆمەڵەی 
كەرك���ووك  كۆمەاڵیەت���ی  و  رووناكبی���ری 
نووسینگەی خورماتوو و داقوق بە هاوبەشی 

دەریدەكەن.
- ژمارە یەكی لە ئایاری 2008 دەرچووە.

- سەرنووسەر: حەسەن بارام.
- بەڕێوەبەری نووسین: رۆزار ئەحمەد.

گۆڤاری )كۆژین(
- گۆڤارێك���ی گش���تی ئ���ازادە ل���ە خورماتوو 

دەردەچێت.
- س���اڵی یەكەم ژمارە یەكی لە ئایاری 2008 

دەچووە.

- ژمارە )1(ی لە شوباتی 2008 دەرچووە.
- سەرنووسەر: د. شاكر سەعید عومەر.
- سكرتێری نووسین: حازم نازم فازڵ.

- بەڕێوەب���ەری نووس���ین: ئەندازی���ار موراد 
مەعروف عەلی.

گۆڤاری )الطریق - رێگا(
- گۆڤارێك���ی رۆش���نبیری گش���ییە ناوەن���دی 
كەركووكی مەكتەبی پەیوەندییە نیش���تمانی و 
كوردستانییەكان بە زمانی كوردی و عەرەبی 

و سریانی و توركمانی دەریدەكات.
- ژمارە یەكی لە ساڵی 2008.

- خاوەنی ئیمتیاز: محەمەد عوسمان عەزیز.
- بەڕێوەبەری بەشی كوردی: ئیدریس حاجی 

سەعید.
- بەڕێوەب���ەری بەش���ی عەرەب���ی: موئەی���ەد 

ئەلجەنابی.
- بەڕێوەبەری بەشی سریانی: عامر پۆلس.

- بەڕێوەب���ەری بەش���ی توركمان���ی: یەش���ار 
ئەحمەد.

گۆڤاری )یلدز - النجمة(
گش���تی  رۆش���نبیری  وەرزی  گۆڤارێك���ی   -
ئافرەتانە بە زمانی عەرەبیو توركی دەردەچێت 

لەالیەن )جمعية نساء تركمان العراق(.

- سەرنووسەر: منوەر موال حەسون.
- ژمارە )سفر(ی لە ئاداری 2008 دەرچووە.

باڵوكراوەی )نجمة كركوك(
- باڵوكراوەیەك���ی الوان و قوتابیانە لە الیەن 
دەستەی كۆلیژی تەكنیكی قوتابیانی توركمانی 

زانكۆی كەركووك دەردەچێت.
- ژمارە )1(ی لە بەهاری 2008 دەرچووە.

گۆڤاری )النافذة(
- گۆڤارێك���ە لەالی���ەن دواناوەن���دی )چ���اخ(ی 

نموونەیی دەردەچێت.
- ژمارە )1(ی لە نیسانی 2008 دەرچووە.

- سەپەرشتی: حازم نازم فازڵ.

رۆژنامەی )رووناكی كەركووك(
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نەریمان.

گۆڤاری )چرا(
- گۆڤارێكی كۆمەاڵیەتی گشتی وەرزییە، تیپی 

شانۆی چرا لە خورماتوو دەریدەكات.
- ژمارە )1(ی هاوینی ساڵی 2008.

- خاوەن���ی ئیمتی���ازی: هیش���ام عەبدولكەریم 
ئەحمەد.

- سەرنووسەر: فریاد داوودی.
- جێگری سەرنووسەر: زەینەب لوقمان.

- دەس���تەی نووس���ەران: ش���یالن كاكە حەمە 
شەریف، سرووە خالد، تەالر ئیسماعیل، بڕیار 

بەهرام، شنۆ ئەحمەد.

گۆڤاری )الحقوق التركمانی(
- گۆڤارێكە لەالیەن )اتحاد المحامین والحقوقیین 

التركمان( لە كەركووك دەردەچێت.
- ژمارە )1(ی لە ساڵی 2008 دەرچووە.

گۆڤاری )كركوك الیوم(
گش���تییە  رۆش���نبیری  وەرزی  گۆڤارێك���ی   -
لەالی���ەن كۆمەڵەی رووناكبیری���و كۆمەاڵیەتی 

كەركووك بە زمانی عەرەبی دەردەچێت.
- ژمارە )1(ی لە ئابی 2008 باڵوكراوەتەوە.

- خاوەن���ی ئیمتی���از: كۆمەڵ���ەی رووناكبیریو 
كۆمەاڵیەتی كەركووك.

- سەرنووسەر: جەلیل بەسری.

گۆڤاری )ضیاء االسالم(
- ژمارەی تایبەت بە مانگی رەمەزانی س���اڵی 

.2008
- گۆڤارێكی هزری وەرزیانەی ئیس���المیانەی 
رۆشنبیریو زانیاری گشتییە، لەالیەن دەزگای 

)دار الضیائي( دەردەچێت.
- خ���اوەن ئیمتیازو سەرنووس���ەر: عەبدلقادر 

زیائی.

باڵوكراوەی )الثقافیة(
- باڵوكراوەیەكی رۆشنبیری گشتییە لەالیەن 
پەیوەندییەكان���ی  و  رۆش���نبیری  وەزارەت���ی 

رۆشنبیری لە كەركووك دەرچووە.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە تش���رینی یەكەم���ی 2008 

عەبدوڵ���اڵ  ئیبراهی���م  ئیمتی���از:  خاوەن���ی   -
ئەحمەد.

- سەرنووسەر: جومعە كەریم محەمەد.
- بەڕێوەبەری نووسین: سەاڵح شوكر.

- دەس���تەی نووس���ەران: فری���اد رەواندوزی، 
وەلید رەمەزان.

باڵوكراوەی )وەرزش(
- باڵوكراوەیەك���ی وەرزش���ی رەن���گاو رەنگە 
لەالیەن س���ەنتەری رۆشنبیری چەمچەماڵەوە 

دەردەچێت بە چوار الپەڕە.
- ژمارە )1(ی لە تەمووزی 2008 دەرچووە.

رۆژنامەی )الناصر(
- لەالی���ەن )مكتب الس���ید الش���هید الصدر( لە 

كەركووك دەردەچێت.
- رۆژنامەیەكی 8 الپەڕەیی رەنگاو رەنگە.

- ژم���ارە )1(ی ل���ە )17(ی تەم���ووزی 2008 
باڵوكراوەتەوە.

- ژمارە )12(ی لە )11(ی حوزەیرانی 2009.

گۆڤاری )كەركووكی ئەمڕۆ(
- گۆڤارێك���ی ئەدەبی���و رۆش���نبریو هونەرییە 
لەالی���ەن كۆمەڵ���ەی روناكبیری���و كۆمەاڵیەتی 

كەركووكەوە دەردەچێت.
- خاوەنی ئیمتیاز: عارف قوربانی.

- سەرنووسەر: عەبدوڵاڵ مەحموود.
عەل���ی  ن���ەوزاد  نووس���ین:  بەڕێوەب���ەری   -

شێخانی.
- ژمارە )1(ی لە تەمووزی 2008 دەرچووە.

- ه���ەر بەردەوام���ی ژمارەكان���ی رۆژنام���ەی 
)كەركووكی ئەمڕۆ(یە.

گۆڤاری )لەن(
- گۆڤارێكی رۆش���نبیری گشتی سەربەخۆیە، 

مانگانە لە چەمچەماڵ دەرچووە.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە )21(ی تەم���ووزی 2008 

دەرچووە.
- خاوەنی ئیمتیاز: عەباس سەردار.
- سەرنووسەر: هەڵمەت هوشیار.

سەربەس���ت  نووس���ین:  بەڕێوەب���ەری   -
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- دەستەی نووسەران: رزگار شوانی، محەمەد 
قانونی، عەدنان حەمە شكور.

)كرك���وك  رۆژنام���ەی  بەردەوام���ی  ه���ەر   -
الجدیدە(یە.

گۆڤاری )هەنگاو(
- گۆڤارێك���ی رۆش���نبیری و كۆمەاڵیەت���ی و 
هون���ەری مانگانەیە لەالی���ەن كۆمەڵێ گەنجی 

سەربەخۆ دەردەكرێت.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە كانوونی دووەمی س���اڵی 

2009 دەرچووە.
- سەرنووسەر: هاوڕێ رەزا.

- جێگری سەرنووسەر: هند تەحسین، هاوڕێ 
سەاڵح.

- دەس���تەی نووس���ەران: هانا س���ابیر، سامی 
سلێمان، سەالم محەمەد، مەریوان ساڵح، هودا 

خالید، محەمەد قادر، زەندی كامل.
- بەزمانی عەرەبی و كوردی باڵوكراوەتەوە.

رۆژنامەی )ئافریدە(
- رۆژنامەیەكی رۆشنبیری كۆمەاڵیەتی گشتییە 
یەكێت���ی ئافرەتانی كوردس���تان، ئەنجوومەنی 

پارێزگای كەركووك دەریدەكات.
- ژم���ارە )0(ی ل���ە )8(ی كانوون���ی دووەمی 

2009 باڵوكراوەتەوە.
- خ���اوەن ئیمتی���از: ئەنجومەن���ی پارێ���زگای 

كەركووك، یەكێتی ئافرەتانی كەركەك.
- سەرنووسەر: میدیا جاف.

- جێگری سەنووسەر: زەینەب عەبدولئەمیر.
- بەڕێوەبەری نووسین: گۆژان كەركووك.

- دەستەی نووسەران: عەلیا حوسێن، گۆڤان 
ئەحمەد، ئارین عەبدولخالق.

رۆژنامەی )نەهلە(
- رۆژنامەیەك���ی تایبەت���ە ب���ە چل���ەی هاوڕێ 
نەهلە )گەالوێژ حوسێنی( كۆمیتەی پارێزگای 

كەركووك.
ش���یوعی  حیزب���ی  ئمتی���از:  خاوەن���ی   -

كوردستان.
- سەرپەرشتیار، سەمیرە ئەحمەد.

- هاوكاری بەش���ی هونەری: هێرش مەغدید، 
پشتیوان عوسمان.

دەرچووە.
- سەرنووسەر: جەعفەر نەجم عەباس.

- سكرتێری نووسین: عەلی غەدیر.

گۆڤاری )الڤە(
- گۆڤارێك���ی وەرزی رۆش���نبیری قوتابیان���ە 
لەالیەن )براعم الجیولوجیا التطبیقیة( لە كۆلیژی 

زانستی زانكۆ كەركووك دەردەچێت.
- سەرنووسەر: ئیبراهیم محەمەد قەلعالی.

- جێگری سەرنووسەر: تابان محەمەد.
- بەڕێوەب���ەری نووس���ین: ئیس���را نەس���رەت 

عوبێدی.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە تش���رینی یەكەم���ی 2008 

دەرچووە.

رۆژنامەی )المرأة(
- رۆژنامەیەك���ی مانگانەی تایبەتە بە ئافرەت 
لەالیەن )منظمة الس���الم والتنمیة الدیمقراطیة( 

لە كەركووك دەردەچێت.
.PDDO :خاوەنی ئیمتیاز -

- سەرنووسەر: سوكەینە عەلی كەریم.
- بەڕێوەبەری نووسین: ئیمان زەكەریا.

- دەس���تەی نووسەران: س���ەاڵح بەكر، سارە 
ئەسعەد، حەورا قاس���م، روئیا عەلی، ئەحمەد 

موزر.
- ژم���ارەی تاقیك���راوە ل���ە )25(ی تش���رینی 

دووەمی 2008 بە هەشت الپەڕە دەرچووە.

گۆڤاری )كركوك الجدیدة(
لەالی���ەن  گش���تییە  مانگان���ەی  گۆڤارێك���ی   -
مەڵبەندی دووی رێكخس���تنەكانی كەركووكی 

یەكێتی نیشتمانی كوردستان دەردەچێت.
- ژم���ارە )1(ی لە تش���رینی دووەمی س���اڵی 

2008 دەرچووە.
دووی  مەڵبەن���دی  ئیمتی���از:  خاوەن���ی   -

رێكخستنەكانی یەكێتی.
- سەرنووسەر: یاسین عیزەددین.

ف���ەوزی  عام���ر  سەرنووس���ەر:  جێگ���ری   -
زەنگنە.

- بەڕێوەبەری نووسین: شەماڵ بابان.
- بەڕێوەبەری هونەری: هێمن شەریف.
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رۆژنامەگەریی كوردییەوە لە )4/22(ی هەموو 
ساڵێك دەردەچێت.

 2009 نیس���انی  )22(ی  ل���ە  )1(ی  ژم���ارە   -
دەرچووە.

رۆژنامەی )عێراقی سبەی(
- هەفتەنامەیەكی گشتی سەربەخۆیە دەزگای 

)رەعد( بۆ راگەیاندن دەریدەكات.
- ژمارە سفری لە رۆژی چوارشەممە )18(ی 

ئاداری 2009 باڵوكراوەتەوە.

گۆڤاری )كاری كوك(
- گۆڤارێكی رۆش���نبیری گشتی سەربەخۆیە، 
ب���ە زمانی عەرەبی هەر س���ێ مان���گ جارێك 

دەردەچێت.
- ژمارە سفری لە ئایاری لە ساڵی 2009.

- خاوەن���ی ئیمتی���ازو سەرنووس���ەر: ئ���اری 
بەهجەت.

- بەڕێوەبەری نووس���ین: ش. عەبدولڕەحمان 
عەبدولكەریم.

- دەس���تەی نووسەران: ئاراز ئەحمەد عارف، 
عەباس مامەند حاجی، وریا شەهاب.

گۆڤاری )پەڕەنگ(
- گۆڤارێكی وەرزی رۆشنبیریو پەروەردەیی 
گشتییە، ئامادەیی شۆرجەی نموونەیی كوڕان 

دەریدەكات.
 2009 س���اڵی  ئای���اری  ل���ە  )1(ی  ژم���ارە   -

دەرچووە.
- سەنووسەر: عەلی بەرزنجی.

- بەرپرسی كارگێڕی، فازڵ كاكەیی.
- بەڕێوەب���ەری نووس���ین: ش���ێركۆ محەمەد 

جەمیل.
- دەستەی نووسەران: گۆران عەبدولڕەحمان، 
موئەیەد عەبدول، فەرهاد ناسیح، رەنگین ئەبو 

بەكر سدیق.

رۆژنامەی )قەاڵی كەركووك(
- سەكۆیەك بۆ دەربڕینی دەنگە جیاوازەكانە 

كە لەالیەن لیستی قەاڵوە باڵودەكرێتەوە.
- ژم���ارە س���فری ل���ە )14(ی ئای���اری 2009 

- ژم���ارە )1(ی ل���ە )27(ی كانوونی دووەمی 
2009 دەرچووە )ژمارەی تایبەت(.

گۆڤاری )حەمرین(
بەش���ی  گش���تییە،  سیاس���ی  گۆڤارێك���ی   -
رێكخس���تنی  )16(ی  مەڵبەن���دی  راگەیاندن���ی 

حەمرین دەردەكات.
- ژمارە س���فری لە كانوون���ی دووەمی 2009 

دەرچووە.
- خاوەنی ئیمتیاز: شەكر مەجید.
- سەنووسەر: عەبدڵاڵ ئەحمەد.

گۆڤاری )تۆپزاوە(
- ژمارە )1(ی لە ساڵی 2009 دەرچووە.

- گۆڤارێكی تایبەتە بە پرسی ئەنفالو جینۆساید 
لە ن���اوەوەو دەرەوەی واڵت، لقی كەركووكی 

چاودێری كوردۆساید )چاك( دەریدەكات.
- خاوەن���ی ئیمتی���از: چاودێریی كوردۆس���اید 

)چاك(.
- سەرنووسەر: زایەر زەنگنە.

- دەستەی نووسەران: حەمە سەعید زەنگنە، 
ئیدریس حاجی سەعید، هێمن حەسیب، حەمزە 

قاسم.

گۆڤاری )تیشك(
ئ���ازادە،  گش���تی  رۆش���نبیری  گۆڤارێك���ی   -
دەس���تەیەك الوی كەرك���ووك مانگی جارێك 

دەریدەكەن.
- ژم���ارە س���فری ل���ە )14(ی ش���وباتی 2009 

دەرچووە.
- خاوەنی ئیمتیاز: كاروان عوسمان.

- سەرنووسەر: عەباس بەرزنجی.
عوبێ���د  دی���الن  نووس���ین:  بەڕێوەب���ەری   -

ئەحمەد.
- دەس���تەی نووس���ەران: زان���ا جاس���م، وریا 
عەلی، تاڤگە حەسەن، ش���ادان بورهان، شانۆ 

محەمەد.

رۆژنامەی )111 ساڵ(
- باڵوكراوەی س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی 
كوردستان لقی كەركووك بە بۆنەی ساڵیادی 
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دەردەچێ���ت، ه���ەر بەردەوام���ی ژمارەكان���ی 
گۆڤاری )لەن(ە.

- خاوەن���ی ئیمتی���ازو سەرنووس���ەر: عەباس 
سەردار.

- جێگری سەرنووسەر: سەربەست نەریمان.
- فایلی هونەر: تریفە محەمەد.

- ژم���ارە )7(ی ل���ە تەم���ووزی س���اڵی 2009 
دەچووە.

باڵوكراوەی )االعالنیة البورصة(
- باڵوكراوەیەك���ی نی���و مانگی���ە لە س���لێمانیو 

كەركووكو هەولێرو دهۆك باڵودەبێتەوە.
- باڵوكراوەیەك���ی رەن���گاو رەنگ���ی هەش���ت 

الپەڕەییە.
- ژمارە )1(ی لە ئابی 2009 دەرچووە.

رۆژنامەی )المجتمع المدنی(
لەالی���ەن  مانگیی���ە،  نی���و  رۆژنامەیەك���ی   -
)ش���بكە كركوك لمنظم���ات المجتم���ع المدني(، 

دەردەچێت.
- ژمارە )1(ی لە )5(ی ئەیلول 2009.

- خاوەنی ئیمتیازو سەرنووس���ەر: س���وكەینە 
عەلی كەریم.

- سكرتێری نووسین: موئەیید ئەلجەنابی.
- بەڕێوەب���ەری نووس���ین: حەس���ەن ئەمی���ن 

محەمەد.
- دەس���تەی نووس���ەران: م���ام ئ���اراس، كاوە 

دەلۆیی، هیشام قەیسی.
- وردبینی زمان: ئاسۆ حاجی.

رۆژنامەی )التجمع الوطنی(
- رۆژنامەیەك���ی سیاس���ی گش���تییە لەالی���ەن 
)تجم���ع الوح���دە الوطنی���ة العراق���ي - مكت���ب 

كركوك( دەردەچێت.
- خاوەن���ی ئیمتی���از: تجم���ع الوح���دە الوگنیە 

العراقی - مكتب كركوك.
- بەرپرس���ی ئەنجوم���ەن و كارگێری: ش���ێخ 

كاوە عومەر عیزەددین.
- سەرنووس���ەر: دكتۆر یوسف ئەحمەد شێخ 

بزێنی.
- سكرتێری نووسین: دلێر شێخانی.

باڵوكراوەتەوە.
- باڵوكراوەیەكی مانگانەی گشتییە.

- خاوەن���ی ئیمتیازو سەرنووس���ەر: ش���ێرزاد 
فاتح محەمەد.

عەبدولعەزی���ز  نووس���ین:  بەڕێوەب���ەری   -
عوسمان عەبدولڕەحمان.

رۆژنامەی )قلعة كركوك(
- باڵوكراوەیەك���ی مانگانەی گش���تییە لەالیەن 

لیستی قەاڵوە باڵودەكرێتەوە.
- ژم���ارە س���فری ل���ە )14(ی ئای���اری 2009 

باڵوكراوەتەوە.
- خاوەن���ی ئیمتیازو سەرنووس���ەر: ش���ێرزاد 

فاتیح محەمەد.
عەبدولعەزی���ز  نووس���ین:  بەڕێوەب���ەری   -

عوسمان عەبدولڕەحمان.

رۆژنامەی )المنتظرون(
التثقیف���ي  العقائ���دي  )االش���راف  لەالی���ەن   -

للممهدون( لە كەركووك دەردەچێت.
- ژم���ارە )3(ی لە )25(ی ئایار س���اڵی 2009 

باڵوكراوەتەوە.

رۆژنامەی )سواو(
- لەالی���ەن )مركز التضامن الوطني العربي( لە 

كەركووك باڵوكراوەتەوە.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە حوزەیرانی س���اڵی 2009 

باڵوكراوەتەوە.
- رۆژنامەیەكی رەنگاو رەنگی 8 الپەڕەییە.

- خاوەنی ئیمتیازو سەرنووسەر: خزر ئەكبەر 
حەسەن گسییر.

رۆژنامەی )داقوق(
- رۆژنامەیەكی سیاس���ی گش���تییە، مەڵبەندی 
كوردس���تانی  نیش���تمانی  یەكێت���ی  داقوق���ی 

دەریدەكات.
- ژمارە سفری )30(ی تەمووزی 2009.
- سەرنووسەر: ئیدریس حاجی عارف.

گۆڤاری )میللەت(
- گۆڤارێك���ی كوردس���تانییە ل���ە كەرك���ووك 
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بزێنی، زانا عومەر حاجی مەال، ڤیان حەسەن 
زەنگنە، ناهیدە سەلیم، نەجاح حەسەن، نەوال 

فوئاد، عەبدولقەهار مەحموود.

پاشكۆی )وەرگێڕان(
- پاش���كۆی رۆژنام���ەی )گەرمیانی ئەمڕۆ(یە 

تایبەت بە وەرگێڕان.
- ژمارە )1(ی لە ساڵی 2009 دەرچووە.

- ژم���ارە )4(ی ل���ە ش���وباتی س���اڵی 2010 
دەرچووە.

- سەرپەرشتیاران: رزگار فایق سەعید، ئاسۆ 
وەهاب.

گۆڤاری )هەنجیرە(
- گۆڤارێكی رۆش���نبیری گش���تییە رێكخراوی 
ب���ە زمان���ی كوردی���و عەرەبی���و  )هەنجی���رە( 

توركمانی دەریدەكات.
- ژمارە )1(ی لە مارسی 2009 دەرچووە.

- خاوەنی ئیمتیاز: رێكخراوی هەنجیرە.
- سەرنووسەر: كارناس.

- جێگری سەرنووسەر: سەاڵح شوكر.
- بەڕێوەبەری نووسین: عەبدوڵاڵ ئەحمەد.

- دەستەی نووسەران: وەلید رەمەزان، تەالر 
ئیسماعیل.

گۆڤاری )االبداع(
- گۆڤارێك���ی مانگانەی هونەری رۆش���نبیری 
ئەدەبیی���ە لەالی���ەن بەڕێوەبەرایەت���ی گش���تی 
پەروەردەی كەركووكەوە لە بەڕێوەبەرایەتی 

چاالكی قوتابخانەكانەوە دەردەچێت.
- ژمارە )1(ی لە تەمموزی 2009 دەرچووە.

- س���ەرۆكی ئەنجومەن���ی كارگێ���ڕی: ش���ەن 
عومەر موبارك.

- جێگ���ری س���ەرۆكی ئەنجوم���ەن: فەوزی���ە 
عەبدوڵاڵ ئەوانیس.

- سەرنووسەر: عەباس حەمدی بەگتاش.
- بەڕێوەبەری نووسین: عادل تاڵب تسینلی.

- سكرتێری نووسین: ناسر خەلەف.
- دەستەی نووسەران: عایدە روبەیعی، عەباس 

كازم، عەلی حامد، یاسین عەبدولڕەزاق.

- ژم���ارە )7(ی ل���ە )15(ی تش���رینی دووەمی 
2009 دەرچووە.

باڵوكراوەی )صابری(
- باڵوكراوەیەكی تایبەتە بە ڤیستیڤاڵی صابری 
شاعیر لە كەركووك رۆژانی )8-9(ی تشرینی 

دووەمی 2009.
- س���تافی باڵوكراوەكە: فوئاد عوسمان، ئاكۆ 

محەمەد شوانی، ئارام شوانی.

گۆڤاری )الصحە للجمیع(
- گۆڤارێك���ی تەندروس���تی بەڕێوەبەرایەت���ی 

تەندروستی كەركووك دەریدەكات.
- ژمارە )1(ی لە ساڵی 2009 دەرچووە.

- سەرپەرش���تیاری گش���تی: دكت���ۆر س���ەباح 
ئەمین.

- سەرنووسەر: حوسێن سابیر.
- دەس���تەی نووسەران: دكتۆر ئەیوب، دكتۆر 
حوسێن ئیبراهیم، عەلی مام ئاراس، خەیروڵاڵ 

تاهیر.

گۆڤاری )نجمة كركوك(
- گۆڤارێكی گش���تی قوتابیانو الوانە، لەالیەن 

)الرابطة الوطنیة لطلبة التركمان( دەردەچێت.
- سەرنووسەر: عەلی عوسمان حەسەن.

- بەڕێوەبەری نووسین، عەبدولقادر هیجران 
ئەمین، نیهاد محەمەد سدیق.

- دەستەی نووس���ەران: حەیدر قەنبەر، ئارن 
عەدن���ان، ئایدن عەل���ی، تاها نەوزاد، مس���تەفا 

نورەدین، مستەفا محەمەد.

گۆڤاری )سەهەند(
- گۆڤارێك���ی گش���تی مانگانەی���ە مونت���ەدای 
كەرك���ووك ب���ۆ رێكخراوەكان���ی كۆمەڵگ���ەی 

مەدەنی دەریدەكات.
- ژمارە )1(ی لە ساڵی 2009 دەرچووە.
- خاوەنی ئیمتیاز: ماجد محەمەد شەفیق.

- سەرنووسەر: سەرداری مەال مەحموود.
- بەڕێوەب���ەری نووس���ین: مەه���دی محەمەد 

تۆفیق.
- دەس���تەی نووس���ەران: قارەمان نادر شێخ 
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- پاشكۆیەكی هەڵبژاردنە تایبەت بە كەركووكو 
ناوچ���ە دابڕاوەكان، رۆژنامەی )كوردس���تانی 

نوێ( بە بۆنەی هەڵبژاردنەوە دەریدەكات.
ل���ە )17(ی ش���وباتی 2010  - ژم���ارە )1(ی 

دەرچووە.
- 12 الپەڕەی رەنگاوڕەنگە.

رۆژنامەی )بەهاری هەڵبژاردن(
- پاشكۆیەكی هەڵبژاردنە تایبەتە بە سنووری 
س���لێمانیو گەرمیان، رۆژنامەی )كوردس���تانی 

نوێ( بە بۆنەی هەڵبژاردنەوە دەریدەكات.
ل���ە )13(ی ش���وباتی 2010  - ژم���ارە )1(ی 

دەرچووە.
- 12 الپەڕەی رەنگاوڕەنگە.

گۆڤاری )دمت(
لەالی���ەن  گش���تییە  مان���گای  -گۆڤارێك���ی 
رێكخس���تنەكانی توركمان لە مەڵبەندی دووی 
رێكخس���تنی یەكێتی نیش���تیمانی كوردس���تان 

لەكەركووك دەرچووە.
- ژمارە )1(ی لە شوباتی 2010 دەرچووە.

- سەرنووسەر: محەمەد تۆرانی.
- بەڕێوەبەری نووسین: عەلی حوسێن.

- سكرتێری نووسین: شەماڵ جەماڵ.
- دەس���تەی نووس���ەران: س���ەباح حەس���ەن 
قازانچی، نیزاڵ نازم بەیاتی، ئەحمەد عیرفان، 

فاتیمە حەمید، ئیسرا عەبدولستار.

گۆڤاری )سێ كاف(
- گۆڤارێكی سیاس���ی رۆش���نبیری گش���تییە، 

تایبەتە بە سنووری كەركووكو گەرمیان.
- خاوەنی ئیمتیاز: دژوار فائیق.
- سەرنووسەر: سەردار جاف.

- گۆڤارێكی رەنگاورەنگی 80 الپەڕەییە.
- ژمارە )1(ی لە ئاداری 2010 دەرچووە.

گۆڤاری )قەاڵ(
- گۆڤارێكی رۆشنبیری گشتییە.

 2010 هاوین���ی  ل���ە  )1(ی  ژم���ارە   -
باڵوكراوەتەوە.

- خاوەن���ی ئیمتی���از: عەبدوڵ���اڵ حەم���ە كاك���ە 

گۆڤاری )العروە الوثائقي(
گش���تی  رۆش���نبیری  ئایین���ی  گۆڤارێك���ی   -
س���ەربەخۆیە مانگ���ی جارێك لەالی���ەن )هیئە 
ش���باب محبی أهل البی���ت »ع«( لە خورماتوو 

بە زمانی عەرەبی و توركمانی دەرچووە.
- ژم���ارە )38(ی ل���ە تش���رینی یەكەمی 2009 

دەرچووە.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە تش���رینی یەكەم���ی 2005 

دەرچووە.
- خاوەن���ی ئیمتی���از: )هیئە ش���باب محبی أهل 

البیت »ع«(
- سەرنووسەر: توركیش كامل جۆما.

- دەس���تەی نووس���ەران: مەهدی س���ەعدون، 
قاسم عەونی.

گۆڤاری )استثمار كركوك(
- گۆڤارێك���ی مانگانەی���ە لەالی���ەن دەس���تەی 

وەبەرهێنانی كەركووكەوە دەردەچێت.
- ژم���ارە )1(ی ل���ە كانوون���ی دووەمی 2010 

دەرچووە.
- سەنووسەر: فەالح عەبدولڕەحمان.

ف���ازڵ  ئەس���عەد  سەرنووس���ەر:  جێگ���ری   -
وەسمی.

- سكرتێری نووسین: ئەحمەد حەمدانی.

رۆژنامەی )بەرەو هەڵبژاردن(
- پاشكۆیەكی تایبەتی رۆژنامەی )كەركووكی 
نوێ(یە، لەالیەن مەڵبەندی دووی رێكخس���تنی 
یەكێتی نیش���تمانی كوردس���تان دەرچووە، بە 
بۆنەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بۆ ساڵی 

.2010
- خاوەنی ئیمتیاز: مەڵبەندی دووی رێكخستنی 

یەكێتی نیشتمانی كوردستان لە كەركووك.
- سەرنووسەر: یاسین عیزەددین.

- جێگری سەرنووسەر: ئومێد مەحموود.
- بەڕێوەبەری نووسین: فەرهاد هەمزە.
- سكرتێری نووسین: ئەسعەد عەزیز.

- ژمارە یەكی لە مانگی شوباتی ساڵی 2010 
دەرچووە.

رۆژنامەی )نەبەردیی هەڵبژاردن(
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عەبدولڕەحمان مستەفا.
- سەرنووسەر: دلێر سەمەد شوانی.

- بەڕێوەبەری نووسین: عومەر مستەفا.

پاشكۆی )هەواڵ سپۆرت(
- پاش���كۆیەكی وەرزی رۆژنام���ەی )هەواڵ(ە 
لە دەزگای هەواڵ بۆ راگەیاندنو رۆژنامەوانی 

دەریدەكات.
 2010 ئای���اری  )1(ی  ل���ە  )1(ی  ژم���ارە   -

دەرچووە.

ڕەش.
- سەرنووسەر: سەروەر ئەحمەد كەریم.
- بەڕێوەبەری نووسین: محەمەد وەندی.

- دەس���تەی نووسەران: د. ئازاد هەمەوەندی، 
عەل���ی واحی���د خاڵۆبازیانی، س���یروان س���اڵح 

محەمەد، فەیسەڵ هەمەوەندی.
گۆڤاری )كركوك(

- گۆڤارێك���ی مانگانەی���ە لەالی���ەن مەكتەب���ی 
راگەیاندنی پارێزگای كەركووك دەردەچێت.

كارگێ���ڕی:  ئەنجومەن���ی  س���ەرۆكی   -

* شەفەق و شوێنی لەرۆژنامەنووسی كورد لەكەركووكدا، گۆڤاری نەوشەفەق، ژمارە 3، ئایاری 2003.
* ش���اهۆ ئیسماعیل بەرزنجی و مس���تەفا زەنگەنە، قادر كەرەم تێڕوانینێكی هەمەالیەنە بەشی دووەم، الیەنی 

رۆشنبیریی، گۆڤاری هاواری كەركووك، ژمارە 3 ئادار 1999.
* تاریخ الصحافە الكردیە فی العراق، جبار جباری.

* جەمال خەزنەدار، سەربوردەی دوو ئەستێرەی پرشنگداری رۆژنامەگەریی شاری كەركووك، رۆژنامەی ئازادی 
)1945-1960(و گۆڤاری ش���ەفەق )1958-1963(، لەمێژووی بزاڤی رۆش���نبیریی لەش���اری كەركووكدا، گۆڤاری 

نەوشەفەق، ژمارە 6، ئەیلولی 2003.
* وریا جاف، مێژووی رۆژنامەگەریی پارتی دیموكراتی كوردستان 1946-1996، 1996، چاپی یەكەم.

* رەفیق ساڵح، رۆژنامەوانی كوردی لەكەركووك، گۆڤاری هەزارمێرد، ژمارە 18.
* وریا جاف، كەركووك دراسة سیاسیة - اجتماعیة.

* سابیر زەنگەنە، چەمچەماڵ لەسەردەمی رۆژنامەی چەمچەماڵدا، گۆڤاری هاواری كەركووك، ژمارە 2.
* عەبدوڵاڵ زەنگنە، ش���ەفەق، ش���وێنی رۆژنامەنووس���ی كوردی لەكەركووك، گۆڤاری نەوشەفەق، ژمارە 2، 

.2003
* رۆژنامەی كوردستانی نوی، ژمارە 3949.

* صحافە كركوك، صباح بازركان، ژمارەكانی گۆڤاری كەركووك )24، 25، 26 33، 37، 40(.

سەرچاوە:
* دلی���ل الصحافة في كركوك عبر قرن )1900-2000(م، ئەحمەد قۆش���پمو ئۆغل���ۆ و بەهجەت مەردان غەمگین، 

ئەحمەد صاری كەهیە، 2001.
* كركوك مطبوعات تاریخی، عەتا تەرزی باشی، قسم 1.

* باصین تاریخی )تاریخ الصحافة في العراق(.
* كشاف الجرائد والمجالت العراقیة.

* شاكر صابر الضابط، الحیاة االجتماعیة في كركوك.
* رەفیق حلمی، یاداشت.

* د.كمال مظهر احمد، دور الشعب الكردي في ثورة العشرین.
* گۆڤاری كەركووك، ژمارە 16.

* بەتەمەنترین رۆژنامەی كوردستان، گۆڤاری رۆشنبیریی نوێ، ژمارە )43، 44(.
* گۆڤاری نەوشەفەق، ژمارە 2، ساڵی 2003.

* د. كەمال مەزهەر، تێگەیشتنی راستی و شوێنی لە رۆژنامەگەریی كوردیدا.
* جەبار جەباری، الپەڕەیەك لەمێژووی رۆژنامەگەریی كوردی لەشاری كەركووك، گۆڤاری بەیان، ژمارە 12، 

.1974
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گۆڤ���اری هانا له نێ���وان س���اڵه کانی 1995 
ت���ا س���الی 2003، 19 ژماره ی ل���ێ چاپکراوه 
ل���ه  واڵت���ی س���وید، کاریگ���ه ری ئ���ه م گۆڤاره 
 دیاره  به س���ه ر ئه ده بی���ات و رۆژنامه گه ری له 
 روانگ���ه ی کرێ���کاری و سۆسیالیس���تی، وه ک 
گۆڤارێک به  زمانی شیرینی کوردی زۆرترین 
خزمه تی به چینی کرێکاران و زه حمه تکێش���ان 
ک���ردووه، ئ���ه وه ش ب���ه وه ی ک���ه  ناوه رۆک���ی 
بابه ته کان���ی ئ���ه م گۆڤ���اره وه ک ئه ده بی���ات و 
به چین���ی  باش���ی  خزمه تێک���ی  رۆژنامه وان���ی 
کرێکاران و چه وساوه کان کردووه ، زۆرترین 
ئه م نووسه رانه ی که  سه راپای ژیانیان کرێکار 
ب���وون، ب���ه  به رهه مه ره نگینه کانی���ان معانات���ی 
کرێکاراران و هه ژارانیان به رجه سته کردووه.

گۆڤ���اری هانا گۆڤارێک���ی وه رزی، ئه ده بی 
فه رهه نگ���ی، کۆمه الیه تیی���ه ، له گۆڤ���اری هانادا 
بابه ته کان���ی کۆمه اڵیه تی و مێ���ژوو کولتوری 
هه ی���ه ، ژانره کانی رۆژنامه وانی وه ک دیمانه  و 
راپۆرت و ه���ه واڵ و وتار هه ن، له  ژانره کانی 
ئه ده بدا وه ک چیرۆک و رۆمان و په خش���ان و 
ش���یعر و ره خنه ی ئه ده بی و وه رگێران  هه یه، 
له  ب���واری هونه ریدا، هونه ری ش���ێوه کاری و 
فیل���م و گرافیک و په یکه رس���ازی و کاریکاتێر 

هه یه.

پێناس���ی هانا له  س���ه رجه م ژماره کان به م 
ج���ۆره  نووس���راوه : هانا گۆڤاریک���ی وه رزی 
ل���ه  ئه ده ب���ی، فه رهه نگ���ی و کۆمه اڵیه تی���ه  و 
 روانگه یه ک���ی کرێ���کاری و سۆسیالیس���تیه وه 
 ده ڕوانێت���ه  جیهان،)هان���ا( ل���ه  هه ڵبژاردنی ئه و 
نوس���راوانه ی  ده گات���ه ده س���تی ئ���ازاده ، هانا 
بوون���ی هه یه  له و نووس���راوانه ی به ده س���تی 
ده گ���ه ن، کورته یه کیان لێ باڵوبکاته وه ، مه گه ر 
ئه وه ی نووسه ر خۆی رێگه ی نه دابێ، هانا هیچ 
نووس���راوه یه ک بۆ خاوه ن���ی نانێرێته وه ، هه ر 
نووسه رێک خۆی به رپرسی نووسراوه که یه تی، 
هانا ته نیا به رپرس���ی ئه و نووسراوانه یه  که  به 
 ناوی ده س���ته ی نووسه ران باڵوده بێته وه ، ئه م 
نووسینه  له  ژماره وه  عیباره تی«له روانگه یه کی 
سۆسیالیس���تیه وه  ده ڕوانێت���ه  و  کرێ���کاری 
 جیهان« بۆ زیاد ک���راوه ، بۆیه  به نده ش ده قی 

نووسینه که ی ژماره ی ناوبراوم دانا.
هان���ا زۆر ج���ار دوو ژم���اره  به یه ک���ه وه 
ژم���اره  و  به رگ���دا  دواوه ی  ل���ه    ده رچ���ووه ، 
مێ���ژووی ده رچوون و ناوه رۆک���ی بابه ته کان 
به زمانی ئینگلیزی نووس���راوه ، به  مه به س���تی 
ب���ه رده وام ده رچوون���ی هان���ا داوای کۆمه کی 
مادی له خوێنه ران ده کات، له ژماره کانی: )11، 
12، 13، 14، 15(دا ناوی سپانسۆره کانی هانا 

بیبلۆگرافیای گۆڤاری هانا

یوسف مەنتک/ ئه ڵمانیا
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نووس���راوه . له  ژماره کانی 7/6 دا به رپرس���ی 
هونه ری ڕه حمان شافعی یه .

سه رنووسه ر: سلێمان قاسمیانی )کاکه (
ده س���ته ی نووسه ران: رێبوار )مسلح شێخ 
االسالمی(، شنه  عه بدوڵاڵ ، به کر ئه حمه د)ئاسۆ(، 
ئه م به ڕیزانه  ده سته ی نووسه رانی هه میشه یی 
گۆڤاری هانابوون، جگه  له  ژماره  له به رده ستم 
نه ب���وو ب���ه  چاپکراوی زۆرم ه���ه وڵ دا تا الی 
سه رنووس���ه ریش ده س���ت نه ک���ه وت. ب���ه اڵم 
له ژماره کان���ی دیكه دا ده س���ته ی نووس���ه ران 
جگه  به م جۆره  گۆڕانکاری هه یه : عه لی کتابی 
ل���ه  ژماره کانی 4/3/2 ئه ندام���ه . له یال قانعی له 
 ژماره کانی 2 تا ژماره ی 15. یوس���ف ئه حمه د 
ره س���وولی له  ژم���اره ی 2 تا ژم���اره . بژار له 
 ژماره  تا ژماره . مه شخه ڵ )عه بدوڵاڵ  سلێمان( 
له  ژماره  تا ژماره . س���ه ردار عه بدوڵاڵ  و له یال 

قاسمیانی له ژماره  تا ژماره .  
بۆ ئاماده کردنی ئه م بابه ته  له سه ر گۆڤاری 
هان���ا چه ن���د ژماره یه ک���م له برایان���ی ئازی���ز: 
نووسه ر ئیبراهیم فه تاح و برای ئازیزم فه الح 
کۆمۆنیست وه رگرت، دواتر په یه وه ندیم به سه ر 

نووس���ه ری گۆڤاره که وه  کرد به ڕیز س���لێمان 
قاسمیانی به خۆشحاڵییه وه  به پیر داواکه م هات 
و سه رجه م ژماره کانی تری بۆ ناردم جگه  له  
ژماره یه ک ئه ویش الی ده ست نه که وت، له کاتی 
قسه و باسدا له سه ر هانا گوتی: ئێمه  زه حمه تی 
زۆرم���ان کێش���ا ب���ۆ ده کردنی هان���ا، هێنده ک 
هاورێ رێککه وتین، بۆ زه روره تی ده رکردنی 
گۆڤارێک���ی له م ج���ۆره  که  ته عبی���ر له ژیان و 
ئازاره کانی کریکاران و زه حمه تکێشان بکات، 
له  دیدگایه کی کریکاریی���ه وه ، که  له  ده بیاته تدا 
ده ر بکه وێت، 700 دانه چاپ ده بوو، به  والتانی 
ئه سکه نده نافی و باقی والتانی تر ده مان نارد، 
له س���وید و نه روی���ج و زیاتر ب���اڵو ده بویه وه، 
له  کوردس���تانی باش���ور چاپی���ان ده کرده وه، 
کیس���ه ی مادی زۆرمان هه بوو، پاره ی پۆست 

له  خه رجییه که ی زیاتر بوو.
داوام له  سه رنووس���ه ر ک���رد که  نامه یه ک 
س���ه باره ت به  وه زعیه تی هانا بنووس���ێت بۆم 
بنیری���ت ئه وه بوو له گ���ه ڵ وێنه یه کی���دا ناردی 

ئه وه ش ده قی نامه که یه :

به ڕێز كاك یوسف - له گه ڵ ساڵو و رێز!
ئه وه ش چه ند دێرێك له س���ه ر چۆنیه تی دانیش���تنێك به  به ش���داری 
من، موس���لیح رێبوار، له یال قاس���میانی، به كر ئه حمه د، ش���نه  عه بدوڵاڵ 
و یوس���ف ره س���وولی له س���ه ر باڵوكردنه وه ی گۆڤارێكی كرێكاری و 
سۆسیالس���تییه وه  ده ڕوانێته  دنیا، س���اغ بووین���ه وه . ئێمه  جێگای خاڵی 
گۆڤارێ���ك به و بۆچوونه وه مان به  ئاش���كرا ده دی. یه كه م ژماره ی هانا 
له  مانگی 11ی س���اڵی 1995 هاته  ده ر، له گه ڵ ده رچوونی هانا، خه ڵكێكی زۆر په یوه ندییان 

به  هاناوه  گرت و به رهه می جۆراوجۆریان بۆ نارد.
هانا له  واڵتی س���وید ده رده چوو و له  كوردس���تانی عیراقیش دووباره  چاپ ده كرایه وه . 
دوا ژماره ی هانا، ژماره  19، له  س���اڵی 20054 چاپ بوو. هۆی كۆتایی هاتنی ده رچوونی 
هان���ا، زیاتر مه س���ه له ی مالی بوو، داهات���ی هانا به  قه رای خه رجه كانی نه بوو، موش���كیله ی 

هه ره  گه وره  خه رجی پۆستكردنی هانا له  سویده وه  بۆ واڵتانی تر بوو.
ب���ه  داخ���ه وه  جێگای خاڵی هانا، به  بڕوای من و باقی ئه ندامانی ده س���ته ی نووس���ه ران، 

ئیسته  زیاتر له به رچاوه .
به  سوپاسه وه 

سلێمان قاسمیانی
2012/1/15
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 1 

 ٢٠٠٣تا  ١٩٩٥سالی ) ١٩تا  ١( ژماره له

 ١٩٩٥ری  نوامبه) ١( ژماره) ھانا(گۆڤاری 

  ڕه الپه ٥٥

  ر وی نووسهنا ت جۆری بابه ناو و رگران وه  هڕ الپه
 سلێمان قاسمیانی وتارر سه  ٢

 ر جوانی ناسی له سه رنجێک له سه  ٣
 رێبوار بیاتی کوردیدا ده ئه 

 ئاسۆ داھێنان ئازادی و  ٨
 سلێمان قاسمیانی ی دژی ئینسانی وشه  وتنی زمان لهپا  ١١

ر فلیمی  سه چاو پێداخشانێک به  ١٥
 ر بھروز یاوه "ی شیندلیر  لیسته"

 شیعر  ١٩
/ ئاسۆ/باوکی سولین/رێبوار

"/  کاکه"سلێمان قاسمیانی 
 د بازگر حمه ئه

 ویدا عزت پور رح و گرافیک ته  ٣٣
 نوال سعداوی خالی سیفردا ت له ئافره  بدوڵ عه  شنه ٣٤
 لیکساندرا کولونتای ئه کان خوشکه د هحم ئهیوسف  ٣٦
 لی کتابی عه "سارا "رۆمانی  شێک له به  ٤٤
 " کاکه" سلێمان قاسمیانی  سین زیز نه یادی عه  ٤٩
 سین عزیز نه چیرۆکی ژیانم  کاکه ٥٠
   نی تازه مه می چاپه رھه به  ٥٥

 

لە ژمارە )1 تا 19( ساڵی 1995 تا 2003

گۆڤاری )هانا( ژمارە )1( نوامبەری 1995 )55( الپەڕە
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 2 

 ١٩٩٦مارس ) ٢( ژماره) ھانا(گۆڤاری 

. ره الپه ٩٦. بدوڵ عهردار  ند سه مهر تابلۆی ھونه/ م که رگی یه ربه ی سه وێنه

 ر ناوی نووسه ت ناو و جۆری بابه رگران وه  ڕه الپه
 سلێمان قاسمیانی ر ووتار سه/ ی ئازادی پێوانه  ٣
 ئاسۆ کان راویزی فتوای ئیسالمیه په له  ٥
 ن یوسف کوھه سابی کردنی کج قه پویا ٩
 یال قانعی له تی پۆست دا پاکه ژن له  ١٨
  بدوڵ عهردار  سه ری کاریکاتێر نه ھو  ٢٨
 رێبوار رخی کوردیدا شیعری ھاوچه جوانناسی له  ٤١
 فاتح شێخ االسالمی دا"لیل تاپۆ و بوو مه"  له"  وه شه"شیعری   ٤٨
 ن سه لی حه عه مه حه شیعر/ وت شکه ھلی ئه ئه  ٥٤
 ئاسۆ شیعر/ ئاسمانی یادگاریکما له  ٥٧
 ئاسۆ شیعر/ م که ماله  ٥٨
 ماری توالی شیعر/ کونکریت رێبوار ٥٩
 ریبوار شیعر/ دیوار  ٦١
 سولی یوسف ره شیعر/ م که نان فرۆشه خوشکوله  ٦٢
 ىسلیمان قاسمیان شیعر/ ندی  بوتی به  ٦٥
 سینا پدرام ری ھونه" ڤین،  ئینسان ئه" فلیمی د حمه سمکۆ ئه ٦٧
 دوینی روژه چیرۆک/ شمشیرو منال ی کتابیل عه ٧٣
  بدوڵ عهریم  مال که که چیرۆک/ کوکتیل  ٧٦
 لی کتابی عه سارا"رومانی  ره له ند الپه چه"   ٨٤
 سلێمان قاسمیانی چیرۆک/ گولی خویناوی  ٨٨
  کان نامه  ٩٦

 

لە ژمارە )1 تا 19( ساڵی 1995 تا 2003

گۆڤاری )هانا( ژمارە )2( مارس 1996 )96( الپەڕە
وێنەی سەر بەرگی یەكەم/ تابلۆی هونەرمەند سەردار عەبدوڵاڵ
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 3 

 ١٩٩٦ی  ٦مانگی ) ٣( ژماره) ھانا(گۆڤاری 

. ره الپه ٧٠/.د حمه ند سمکۆ ئه ر مه ھونه:نی شارێک دیمه/ م که رگی یه ربه ی سه وینه

  سوید/ یوتوبوری/و بیاتی پێشره ده رو ئه ی کانوونی ھونه چاپخانه

 ر ناوی نووسه ت ناو جۆری بابه رگران وه  ڕه الپه
 ھال شه  رکوتکردن و ئازاردانی منال سه  ٥
 زیزی ھیوا عه نگی راستی ژورنالیزم و ده  ٨

 یال قانعی له ١٣
زع  ر وه سه له/ ، کرێکاری کویله یحانه ره

وژیانی مناالنی کرێکار 
 راپۆرت/پاکستان له

کیتی کرێکارانی  گۆڤاری یه له
 ١٩٩٦سالی  داری سوید ژماره شاره

 رێبوار "تی پۆستدا پاکه ژن له" رنجێک له سه  ١٩

رکێی  لپه ئینسان و ھه ئازادی تاکه  ٢٠
  کاکه تی کوردی سوننه

یادی " کگرن گرن، یه م مه ماته  ٢٥
 سولی یوسف ره "وھێل جه

 تیدلوند شیعر/ی ئاسن کارگه  کاکه ٣٠
 جوھێڵ شیعر/ت سیه وه سولی یوسف ره ٣٢
 بنکت ئیریک ھیدین شیعر/ فێربین رێبوار ٣٣

 شیعر  ٣٤
ن،عبدولقادر  بدول حسێن، چیمه عه

، د مه محهژار، شوان  ی ھه سعید، الله
 ، ئاسۆ سه لی حه هع مه حه

 دیتتی سیدریتراند چیرۆک/ ری کرێکار؟ تۆ کوێنده  کاکه ٤٢
  بدوڵ عهریم  مال که که چیرۆک!/ دی موو کراتی  ٤٩
 والکر. م چیرۆک/ ر کار بۆ سه وه رانه گه نازری. ف ٥٢

کی کاریکاتێری  ند تابلۆیه و چه ژیننامه  ٥٦
 ند رێناس رمه ھونه ری کاریکاتێر نه ھو/ند ر مه ھونه

  بی کریکاری ده رو ئه ندی ھونه  لبه مه یار راپۆرتی ڤیستڤالی ئه  ٦٦
  کان نامه  ٦٨

رو  یاندنی کانوونی ھونه راگه  ٧٠
  نی مه بۆ چاپه/ و بیاتی پێشره ده ئه

لە ژمارە )1 تا 19( ساڵی 1995 تا 2003

گۆڤاری )هانا( ژمارە )3( مانگی 6ی  1996 )70( الپەڕە
وێنەی سەر بەرگی یەكەم/ دیمەنی شارێك: هونەرمەند سمكۆ ئەحمەد
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 4 

 ١٩٩٦نوامبری ) ٤( ژماره) ھانا(گۆڤاری  

ر  سال به ٥٧٠ی  نزیکه که" یتونھیراکلیس وتر" رکێی لپه ھه/م که رگی یه ربه ی سه وێنه
. ره الپه ٨٠./ کێشراوه ر کوپه سه میالد له له

 ر ناوی نووسه ت ناو و جۆری بابه رگران وه  ڕه الپه
 ران ی نووسه سته ده ر ووتار سه  ٣
 سینا پدرام ق کفر،تاوان یا حه  ٥
 ھال شه منال وزمان  ١٢
 ئاسۆ کی تردا روانی گۆرانییه چاوه له  ١٧

رکێی  لپه ھه"ر  سه رنجیک له سه  ٢٢
 احمد بازگر  "نووسراوی کاکه...تی کوردی سوننه

تی  رکێی سوننه لپه کونسرواتیزم وھه  ٢٧
  کاکه کوردی

 سوولی یوسف ره نازم حیکمت  ٤٨

٥١ 
ناوی  شیعری جوھێل به

ری  رێبوار وه کولووچه
 بۆ کوردی گێراوه

 شیعر

 د مه محهجوھێل، 
لی  عه مه ساس، حه که
ن، ئاسۆ، رێباز  سه حه

 محمود،رێبوار
 ری گوننار کییه  چیرۆک/وه ھیچ شوێنێک نامێنمه له  بدوڵ عه شنه ٦٢

ری  ند کارێکی ھونه و چه ژیننامه  ٦٧
 ند شوکاک ر مه کاریکاتێری ھونه

ند شوکاک  ر مه ھونه
 عبدالستار

٧٥  
بیاتی  ده ئه" ر کوری سه راپۆرتێک له

کی  یه ڕوانگه کرێکاری سوید له
 ".ییدا وه ته نێونه

  کاکه

ی  شێوه ت به باره پێشنیار سه  ٧٧
 ران خوێنه ری وکاری گرافیکی ھانا گه رۆژنامه

  کان نامه  ٧٨

بیاتی  ده رو ئه یاندنی کانوونی ھونه راگه  ٨٠
  نی مه و بۆ کاری چاپه پێشره

   

لە ژمارە )1 تا 19( ساڵی 1995 تا 2003

گۆڤاری )هانا( ژمارە )4( نوامبەری  1996 )80( الپەڕە
وێنەی سەر بەرگی یەكەم/ هەڵپەڕكێی »هیراكلیس وتریتون« كە نزیكەی 570 ساڵ بەر لە میالد لەسەر 

كوپە كێشراوە
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 5 

 ١٩٩٧مارسی ) ٥( ژماره) ھانا(گۆڤاری  

 ری ژنێک  یکه په/ م که رگی یه ربه ی سه وێنه(J.Menzeljoseph) ڕه الپه ٧٦/ 

 ر ناوی نووسه ت ناو و جۆری بابه رگران وه  ڕه الپه
 ر رنووسه سه رووتار سه  ٣
  بدوڵ عه شنه تاوان یا کولتور  ٥
 یال قانعی له کونترولی سیکسی ژن  ١١

 شیعر  ١٨
دارا  ، رێبوار، کاکه

 ،ل شخه همبژار،  لی، عه
 ن سه لی حه عه مه حه

 کاروان خشان په/  کوردستانه ئێره  ٣٠
 رێبوار چیرۆک/ رووی سیلودا گه له  ٣٣
 ری ئاگوست ستریندبه  رمایه مزی سه ره رێبوار ٤٠
 ر کولونتای لکسانده ئه  ڕه الپهسی ودوو  سوولی یوسف ره ٤١

مێکی  رھه ند به و چه ژیننامه/ ری کاریکاتێر ھونه  ٥٥
 ند ر مه ھونه

ئارام / ند ر مه ھونه
 حسێن بدوڵ عه

 ل شخه مه ر ئیستیتیکای شیعری سه رنجیک له سه  ٦٣
 حمانی ھرام ره به ناساندنی کتێب/ب زھه تی مه ماھیه ت به باره سه  ٦٩

 کان نامه ٧٣
 ٤/٥نگ ژماره  به یاندنی گۆڤاری نوێی شه راگه

ری کرێکاری  نه ب وھو ده ندی ئه لبه ،مه
  ٧٦ی  ڕه الپه له.. کات یدهر ده

ی  نیانه مه م چاپه ئه
ست ھانا  ده به

 ٧٤/ ڕه الپه یشتووه گه
 

 

لە ژمارە )1 تا 19( ساڵی 1995 تا 2003

گۆڤاری )هانا( ژمارە )5( مارسى  1997 )76( الپەڕە
وێنەی سەر بەرگی یەكەم/ )J. Mehzeljoseph( پەیكەری ژنێك
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 6 

 ١٩٩٧ی ٦مانگی ) ٦( ژماره) ھانا(گۆڤاری 

ند عادل فازل  رمه ویستی، ھونه تابلۆی خۆشه/ م که رگی یه ربه ی سه وێنه

  ڕه الپه ٩٦

 ر ناوی نووسه ت ناو و جۆری بابه رگران وه  ڕه الپه
 ئاسۆ کی ئایار ی یه بۆنه به  ٣
 یال قانعی له کولتوری وبێ مافی ژنان ڵگای فره کۆمه  ٦
 ن سه عید حه سه مه حه خوێن نووسراو کتێبێکی به  ١١
 تاح ئیبراھیم فه ودوا ره به نگاوێکه داواکاری مافی کفر، ھه  ٢٨
 ل سخه مه/ریم که.ز.م/رێبوار شیعر  ٣٥
 داغی ره کامران قه.د  وه کی تره یه هڕوانگ رکێ له لپه ھه  ٤١

کی  ند تابلۆیه و چه ری گرافیک، ژیننامه ھونه  ٥٩
  عادل فازل/ند ر مه ھونه

 یبدوڵ عهفایق  ژن نگی دژ به رھه و فه" بورینه نبانه ھه"  ٦٩
 برتولد بریشت چیرۆک/ ھوودی ری یه ھاوسه ھا قادری ته ٧٩
 مال کوشش جه چیرۆک/  کارگه  ٨٦
 مال کوشش جه چیرۆک/ نگی بێ ده  ٨٧
  بدوڵ عهکاروان  خشان په/ ھار زانی به خه  ٨٨
 د سعه ئه بی ده ی ئه خنه ره/ ت داری مانه رگێران وئه وه  ٩٠

٩٣  
/ المی رێبوار وه

ست ھانا  ده ی به م گۆڤارو کتێبانه ھا ئه روه ھه
  یشتووه گه

 رێبوار

٩٤  
کان  نامه

رو  یاندنی کانونی ھونه اگهدا ر ڕه الپهدوا  له
 و بیاتی پێشره ده ئه

 

 

لە ژمارە )1 تا 19( ساڵی 1995 تا 2003

گۆڤاری )هانا( ژمارە )6( مانگی 6ی  1997 )96( الپەڕە
وێنەی سەر بەرگی یەكەم/ تابلۆی خۆشەویستی، هونەرمەند عادل فازڵ
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 7 

 ١٩٩٧پاییزی ) ٧( ژماره) ھانا(گۆڤاری 
ند کاوان قادر  رمه ھونه" کگرن کرێکارانی جیھان یه"ری  یکه په/ م که رگی یه ر به ی سه وێنه
  ڕه الپه ١٢٢

 ر ناوی نووسه ت ناو وجۆری بابه رگران وه  ڕه الپه
 مال کۆشش جه مامی خوێن دونیای نوێ یان حه  ٣
 لی فین عه سه خشان په/ ئومێدێکی تر  ١٦

/ ھل یان الفای جه"نگی رژینی بێ ده په"  ١٨
 ئیبراھیم  بدوڵ عهالم  سه خشان په

 ران ی نووسه سته ده تێبینی  ٤٧

رێکی  یکه ند په ی چه و وێنه ژیننامه  ٤٨
 ازیر س یکه ری په ھونه ند کاوان قادر توفیق رمه ھونه

ر  سه ک له یه وه ورد بوونه  ٥٥
 یبدوڵ عهفایق  بی ده ی ئه خنه ره/شیعردا له وشه

نووسی  ئورزین کیبو،رۆژنامه ووتار/ ش رو له شه ئاسۆ ٧٨
 بوسنی

 شیعر  ٨٢
ل،  شخه ژار، مه بورھان ھه

د،  حمه د حسێن ئه حمه ئه
 باوکی سولین

 م کم گویان عزه ئه سیلی ئێرانی ی ئهنگ رھه ژن بوون و فه دژ به د حمه سمکۆ ئه ٩٥
  بدوڵ عهکاروان  لفرید نوبل ئه  ١٠٢

١٠٦  
/ پاپاالنگی، ئیریش شیورمان  که سپیه پیاوه
/ بات عارف خه وه سویدیه رگێرانی له وه

 ناساندنی کتێب
 ئاسۆ

 ماکسیم گورکی چیرۆک/  که زیوه به کێوه الو ھه بدوڵ عه ١٠٩
  کان نامه  ١٢١

 

لە ژمارە )1 تا 19( ساڵی 1995 تا 2003

گۆڤاری )هانا( ژمارە )7( پاییزی  1997 )122( الپەڕە
وێنەی سەر بەرگی یەكەم/ پەیكەری »كرێكارانی جیهان یەكگرن« هونەرمەند كاوان قادر
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 ١٩٩٨زستانی ) ٨( ژماره) ھانا(گۆڤاری 
  ڕه الپه ٧٤/ ردی سمی ئه قام ،ره شه/م  که رگی یه ربه ی سه وێنه

 ر ناوی نووسه ت ناو و جۆری بابه رگڕان وه  ڕه الپه
 ئاسۆ ر وتار سه  ٥
 رێبوار شتی مارس عتیلی ھه ته  ٧
 ئیبراھیم بدوڵ عهالم  سه ؟! ره ر پشتی مه سه کێ له  ١٠

سلێمان  ١٨
 ککالین په ستیوره )١(شی  لمان به ئه بیاتی کریکاری له ده ئه قاسمیانی

واز دژ  بانگه/ ی جوان و ئازاد بژی ووشه  ٢٨
 ر ک نووسه یه سته ده ران تیرۆری نووسه به

ند سمکۆ  ر مه کی ھونه ند تابلۆیه و چه ژیننامه  ٢٩
 ری ھونه د حمه ئه

ستێکی  ، مقه رسه، بت پرسه ، مه نووسه مه  ٣٦
 سالح بدوڵ عه  سه ناوت به ھه

ریزی  جیته یش نه"تاو ھه"ی  وه بۆ ئه  ٣٧
 سالح عندالله  !!وه ه"ئیمرۆز"

 یال له  غه ده شقی قه عه  ٤٣

 شیعر  ٤٧

دارا سورخوچی، 
ن،  سه عید حه سه مه حه
لی  عه مه سولین،حه.ب

 ن، ئاسۆ سه حه
 قێ د ئیبراھیم فه حمه ئه چیرۆک/ کان کهمام وی ده شه تاح ئیبراھیم فه ٥٧

و  ستم به بووم و ده وره گه  ٦٧
 یان ناسح به یشت گه نه سوره تاوه ھه

ق کردنی  لی بۆ له بباس وه کانی عه ختیه سه  ٦٩
 ریم نوری که ؟ چی دایه بیرو بۆچوونی کۆمونیستی له

  کان نامه  ٧٣

٧٤  
ست  ی الی ھانا ده م کتێبانه لیستی ناوی ئه

: کانی زمانه ون بۆ فرۆشتن به که ده
 کوردی،فارسی، سویدی

 

لە ژمارە )1 تا 19( ساڵی 1995 تا 2003

گۆڤاری )هانا( ژمارە )8( زستانی  1998 )74( الپەڕە
وێنەی سەر بەرگی یەكەم/ شەقام، رەسمی ئەردی
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 9 

 

 ١٩٩٨سالی ) ٩( ژماره) ھانا(گۆڤاری 
ره  الپه ٣٨"/ ند گوستاو ویگیله"کانی  ره یکه په له/ م که رگی یه ر به ی سه وێنه

 ر ناوی نووسه ت ناو و جۆری بابه رگران وه  ڕه الپه
 ئاسۆ ھاتبوون وان نه تاکو ئه  ٣

لیمان س ٥
 ککالین په ستیوره )٢(شی لمان به ئه بیاتی کرێکاری له ده ئه قاسمیانی

 ئاسۆ نگی دا راوێزی بێ ماناترین بێ ده په له  ١٠
 ئیبراھیم بدوڵ عهالم  سه )١( رده روه ک بۆ سیستمی په یه وه شیکردنه  ١٢

" ند گوستاو ویگیله"کانی  ره یکه پارکی په  ١٧
 یال قانعی له کان ره یکه ی په وێنه/ ئۆسلۆ له

 یبدوڵ عهفایق  شیعری شاردا له"  سواره"  ٢٢
 ئاسۆ ی سیاسی ر نوکته سه رنجێک له ند سه چه  ٢٦

ڕێبوار، ئاسۆ، فایق  شیعر  ٣١
 ی، رێباز محمودبدوڵ عه

 ب،سۆلین ش ی ره چلوره  ٣٣
 ولفگانگ بورشیرت چیرۆک/ نان یبدوڵ عهفایق  ٣٥
  بدوڵ عهکاروان  شامو  ره به  ٣٧

دیوی  له
ی  وه ناوه
رگدا  دوابه

  نووسراوه

 کان نامه  ی بۆ ھانا نێردراوه نیانه مه م چاپه ئه 

  

لە ژمارە )1 تا 19( ساڵی 1995 تا 2003

گۆڤاری )هانا( ژمارە )9( ساڵی  1998 )38( الپەڕە
وێنەی سەر بەرگی یەكەم/ لە پەیكەرەكانی »گوستاو ویگیلەند«
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 ١٩٩٨سالی ) ١٠( ژماره) ھانا( گۆڤاری
  ڕه الپه ٣٨/م  ناوی خه به" ند گوستاو ویگیله" کانی  ره یکه په له/ م که رگی یه ر به ی سه وێنه

 ر ناوی نووسه ت ناو و جۆری بابه رانرگ وه  ڕه الپه
 سلێمان قاسمیانی  ر ووتار سه/ زێنی یوتوبوری ڕووداوی دلته  ٣
 یدون نازری ره فه دایک بوونی برتولت بریشت مین سالی له ده سه  ٤
  بدوڵ عهسالم  ٢شی به رده روه ک بۆ سیستمی په یه وه شیکردنه  ٨
 رێبوار التین وسینی کوردی سۆرانی بهپیویستی نو  ١٢
 عید ئاوات سه ی کورد له سه ورووپاو مه سوسیال دیموکراتی ئه  ١٣

ھا  ته/ ڵ شخه مه شیعر  ٢٠
 لی فین عه سه/ قادری

سلێمان  ٢٣
 قاسمیانی

 ١٨٥٩پریلی  ی مارکس بۆ فردیناند السال ئه نامه
 کارل مارکس ر جوانناسی سه له

رانی  ی نووسه سته ده سرین نه سلیمه ته بۆ پشتیوانی له  ٢٥
 ھانا

 یدون نازری ره فه ری رابه ری ونابه حشیگه تایتانیک، سیمبولی وه ھا قادری ته ٢٦
 قدسی قازی نور چیرۆک/ توانێ دایکیشم ده روژێک که الوێژ گه ٣١

٣٤  
روین  ل په گه له/ حیجابی ئیسالمی ومناالن

یی ژنان بۆ  وه هت مپینی نێو نه که"رۆکی سه.کابولی
 لقی سوید" ئێران مافی ژنان له پارێزگاری له

 ھانا/ وتووێژ

 رزاد ج فه ئیره ستێ؟ به کێ ده لمان روشدی پشت به سه  ٣٦
 عباس شوان ک بۆ ڕێبوار یه نامه  ٣٨

ی  وه دیوی ناوه له
  کان نامه  رگدا دوابه

ی  وه دیوی ناوه له
   ۆ  ھانا نێردراوهی ب نیانه مه م چاپه ئه  رگدا دوا به

١٩  

تا موفتی  نێوان عه دیدار له/ ندراوێک یه ڕاگه
یام،مسلح شێخ االسالمی  ی په ری ڕۆژنامه نوێنه
ر سولتان  نوه ھا ئه روه ری گۆڤاری ھانا وھه نوێنه
تی  زعیه ر وه سه نجامدرا،له سالح ئه بدوڵ عهو

 و پێشبردنیان ره تی به وانی وچۆنییه رۆژنامه

 

لە ژمارە )1 تا 19( ساڵی 1995 تا 2003

گۆڤاری )هانا( ژمارە )10( ساڵی  1998 )38( الپەڕە
وێنەی سەر بەرگی یەكەم/ لە پەیكەرەكانی »گوستاو ویگیلەند« بەناوی خەم
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 ١٩٩٩سالی ) ١٢و  ١١( ژماره) ھانا(ری گۆڤا
ره  الپه ٥٨/ د  حمه تابلۆی، سمکۆ ئه: م که رگی یه ربه ی سه وێنه

 ت ناو و جۆری بابه ر ناوی نووسه رگران وه  ڕه الپه

سلێمان / ر ر نووسه سه  ٣
 ر ووتار م، سه سالی سێھه قاسمیانی

 کان و کوسوڤو ، کورده هکراو کی دووباره سیناریۆیه )د حمه کر ئه به(ئاسۆ  ٤

موو  ویژدانی ھه مری له ئازارێکی نه بجه له ھه  بدوڵ عهکاروان   ٧
 تیدا مرۆڤایه

 بات کی میژوویی و نوی بۆ جه یه الن، وانه ئوجه  بدوڵ عهالم  سه  ٨
 ی مێژوویی جروبه کان و ته تیه الیه ی کۆمه وه بزوتنه سلیمان قاسمیانی  ١٥
  وه نگه رھه ی فه رێگه ی ئاشتی له پرۆژه ت به باره سه  ێن زادهحمان حس ره  ١٧

لوێستی   کوردستانی ئێران وھه ڵک له ڕینی خه ڕاپه سلێمان قاسمیانی  ٢٠
 پ،ک،ک

 " کریکاالوه" ک له یه نامه مال کوشش جه  ٢١
 زماندا ری له پیتی التین، نوێگه نووسینی کوردی به ئوف ریوان ره مه  ٢٣
 ڕیالیزم ریمی که ھاشم  ٢٧
 سرین نه سلیمه ل ته گه وتن له چاوپێکه ری ریتا رومه مارگه  بدوڵ عه شنه ٣١
  وه فره رزه روانی شاعیرێکی به م چاوه ده به ن سه عید حه سه مه حه  ٣٤

٤١  

ریوان  گۆران، بژار، مه
ئوف، ئاسۆ، خالید  ره

ل،  شخه زیدی، مه بایه
ن،  سه لی حه عه مه حه

 ر عومهڕزگار 

 شیعر

د حاجی  سعه ئه  ٤٨
 ناساندنی کتێب/ ر وبه رو ئه م به ن ئه لوه ئه نی سه حه

 ناساندنی کتێب/  وه ره ر ئابیده سه میدوسا به د نودینیان سه ئه  ٤٩
 چیرۆک/ روانی کۆتایی چاوه ھیوا  ٥٠
 واز بانگه لی شاعیر شخه مه  ٥٢
 چیرۆک/  بازگه بدول حسێن عه  ٥٢

لە ژمارە )1 تا 19( ساڵی 1995 تا 2003

گۆڤاری )هانا( ژمارە )11 . 12( ساڵی  1998 )58( الپەڕە
وێنەی سەر بەرگی یەكەم/ تابلۆی سمكۆ ئەحمەد

 12 

د حاجی  عهس ئه ٥٣
  وره براگه شیکھار جوشی نی سه حه

 ی عباس شوان که نامه المی رێبوار به وه رێبوار  ٥٥
 شارو کومونیستی خاراو وره گه" دێ کوێره"   بدوڵ عهردار  سه  ٥٦
 جێم دێلی وێ و به ی خۆشم ده و ئینسانه بۆ ئه یان به  ٥٨

ا ی بۆ ھان ت و گۆڤارو رۆژنامانه م بابه ئه   ٥٨
  نووسراوه نێردراوه

   
م  رگدا،لیستی ناوی ئه ی دوابه وه دیوی ناوه له

ست  ده) ھانا(الی  ، بۆ فرۆشتن، که نووسراوه کتێبانه
 .کانی،کوردی،فارسی،سویدی زمانه ون،به که ده

ی  دوا  وه ی ناوه دیوه له  
  سی نوێی ھانا نووسراوه و ئادره ئاگادارینامه رگدا به
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 ١٩٩٩سالی ) ١٣( ژماره) انا ه( گۆڤاری

ره  الپه ٣٨/  بدوڵ عهردار  سه:تابلۆی/م که رگی یه ربه ی سه وێنه

 ر ناوی نووسه ت ناو وجۆری بابه رگران وه  ڕه الپه
 سلێمان قاسمیانی ر ووتار سه/  حکومه کانی ترکیا مه راله نه بریاری ژه  ٣

( یگی  سێن مراد بهح ت ر باالی سیاسه ده قه کاالی تیئوری له  ٤
 )سور مه حه

 لی فین عه سه بان و رۆحیک ی میھره دیجله  ٧
  بدوڵ عه شنه نێوانیاندا ت له وروپی و ئافره کوردو ئه  ٩
 رێبوار ژن کوژان له ستخۆشانه ده  ١٣

١٥ 

ئاسۆ /لویس ره پیه
موئا 
ریبوار /مارتینسون
 ئاسۆ/ نزار قبانی

شیعر 
 

 

یی، شاھۆ  رانیه شنه
زرانیان، پیرخ

لویس،موئا  ره پییه
 مارتینسون،نزار قبانی

 موئا مارتینسون پیتی التینی چنی جیھان،به ژنانی پارچه/شیعر رێبوار ٢٠

" روور'ی  ناوجه له ١٩٢٠شۆڕشی مارسی   ٢١
 ئیبراھیم بدوڵ عهالم  سه لمانیا ئه له

 یبدوڵ عهفایق  یان کچی به  ٢٥

لی  عه مه حه ٢٧
 ئافاناسیف دا فه لسه فه کی له ره تی سه بابه ن سه حه

 ئووف یوسف عزالدین ره چیرۆک/ ف  پێخه  ٢٩
 عباس شوان چیرۆک دوو کورته  ٣٢

کر  به ٣٣
 تومی بینتسون ئیزابیل فونسیکاس:بمنێژن،رانانی کتێبی  پێوه به )ئاسۆ(د حمه ئه

  بدوڵ عهکاروان  ی ی دینی تاکه پرسه  ٣٥
  بدوڵ عهردار  سه ران گه ی بیست وخورافه ده ی سهدوا رۆژ گیران  ٣٧

  

م  رگدا،لیستی ناوی ئه ی دوا به وه دیوی ناوه له
ون  که ست ده ده) ھانا(الی  له که وه ته بالوکراونه کتیبانه

........ کانی،کوردی ،فارسی،سویدی زمانه بۆ کرین به
ت  هبار سه وه ته ی ھانا بالوکراوه ھا ئاگادارینامه روه ھه

  ی ساالنه دریس و ئابوونه ئه به

 

لە ژمارە )1 تا 19( ساڵی 1995 تا 2003

گۆڤاری )هانا( ژمارە )13( ساڵی  1999 )38( الپەڕە
وێنەی سەر بەرگی یەكەم/ تابلۆی سەردار عەبدوڵاڵ
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 ١٩٩٩سالی ) ١٤( ژماره) ھانا(گۆڤاری 
  ڕه الپه ٣٨/ نگالدیشی ریکی به نابه په: م که رگی یه ربه تابلۆی سه

 ر ناوی نووسه ت ناو وجۆری بابه رگران وه  ڕه الپه
 یال قاسمیانی له زار ی دووھه خورافه  ٣

رکیی دوو  رانبه به ژنانی کورد له  ٥
 لیم ن سه وسه سه نگدا رھه فه

تا  خی روانداوه دۆزه سیح له ی مه وێنه  ١٢
 د حمه کر ئه به "ساراماگۆ"شاری کویرانی

 سلیمان قاسمیانی زمان وئایین  ١٥

 شیعر  ١٩
لی  عه مه گۆران،کوژان،حه

سولتان،ئاسۆ  بدوڵ عه وله ن،خه سه حه
 حمان سۆفی رز،ره باالبه

 گۆران پیتی التینی جوانی بێ ناو ،به/ شیعر  ٢٤
 پیتر دال جینۆسایدی رواندادا ستی کلێسا له ده یان ناسیح به ٢٥

خدر  ٢٨
 ماکسیم گورکی چیرۆک/ کریکار خدر بدوڵ عه

  بدوڵ عهردار  سه نگدانی ژنان مانی کوێت ومافی ده رله پا  ٣٥

ندی  ربه د، ده حمه ژال ئه کانی که"  ئه نه"  ٣٦
 ڵ شخه مه رمودا، رانانی کتێب به

 دین جمه پشکۆ نه زاردا ی دوو ھه ئاستانه له  ٣٧
 )دلێر(زیدی  خالید بایه دایک بوون ری له وه بیره  ٣٧
  بدوڵ عهردار  سه نن یه گه کان راده واله ھه  ٣٨

  

رگدا،لیستی ناوی  ی دوا به وه دیوی ناوه له
ون  که ست ده ن دهی بۆ کری م کتێبانه ئه

کانی  زمانه به) ھانا (الی 
  وه ته ،کوردی،فارسی،سویدی،بالوکراوه

 

  
ھا پیرۆزبایی سالی نوێ، وناوی  روه ھه
بۆ  تانه و کتیب وبابه م گۆڤارو رۆژنامه ئه

  وه ته کراون بالو کراوه وانه ره) ھانا(
 

لە ژمارە )1 تا 19( ساڵی 1995 تا 2003

گۆڤاری )هانا( ژمارە )14( ساڵی  1999 )38( الپەڕە
وێنەی سەر بەرگی یەكەم/ پەنابەرێكی بەنگالدیشی
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 ٢٠٠٠سالی ) ١٥( گۆڤاری ھانا ژماره
  ڕه الپه ٣٨/ نیما   د مه محه: م که گی یه ر به ی سه وێنه

 ر ناوی نووسه ت ناو و جۆری بابه رگران وه  ڕه الپه

/ ین  که حکوم ده ر کوتکرانی ئازادی مه سه  ٣
 ر ک نووسه یه سته ده زایی کی ناره یه نامه

 ر ک نووسه یه سته ده  وه ه"ن نده له" له کی کراوه یه نامه  ٤

بانی ناسیونالیزم و قوچی قور بجه له ھه  ٥
 )رێبوار(مسلح شێخ االسالمی  ب زھه مه

وازی  بانگه/ چیت یاد نه له بجه له ی ھه وه بۆ ئه  ٦
 ر ک نووسه یه سته ده االکیچ

 ئارام کام دوو کولتوور  ٧

کام دوو "  ت به باره ند تێبینی کورت سه چه  ١٣
 "کولتوور؟

ر  سه/ سلێمان قاسمیانی
 ر نووسه

١٤ 

 د مه حهمشیعری 
عید  سه مه ماگوت حه

تی  ن کردویه سه حه
 کوردی به

 دماغوت، مه محه رێبوار، ئاسو، شیعر
 س لی کیتابی، شێرکۆ بێکه عه

 س شێرکۆ بێکه پیتی التینی سێ شیعر به  ١٩
 ھرامی فاتیع به مافی ژیان یان سزای ئیعدام د حمه کر ئه به ٢٠
 لی فین عه سه /کی تر یه پاکانه  ٢٧
 اعزم کم گویان ئوردن کوژی ژنان له شه رستی و ره نامووس په یال قاسمیانی له ٢٨
 ب، سولین  داشقه  ٣٠
 سلیمان قاسمیانی  ؟  وه دووپات بیته ریکه ئایا میژوو خه  ٣٢
 ید باقی ن سه سه حه  کی کراوه یه نامه  ٣٤
  بدوڵ عهردار  سه نن یه گه کان راده واله ھه  ٣٦

ک بۆ  یه نامه/ من تێکوشام تا مرۆڤ بم یلی کیتاب عه ٣٧
 چارلی چاپلین ی که کچه

دیوی 
ی  وه ناوه

 رگ دوا به
 

ی بۆ  وکیتابانه لیستی ناوی ئه :رنج نیا سه ته
ون،  که ست ده فرۆشتن الی ھانا ده

 کانی کوردی،فارسی، سویدی زمانه به
 کامران عبدالکریم

لە ژمارە )1 تا 19( ساڵی 1995 تا 2003

گۆڤاری )هانا( ژمارە )14( ساڵی  2000 )38( الپەڕە
وێنەی سەر بەرگی یەكەم/ محەمەد نیما
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 ٢٠٠١سالی  ١٧و  ١٦ گۆڤاری ھانا ژماره
  ڕه الپه ٦٢  بدوڵ عهردار  سه/ م که رگی یه ر به ی سه وێنه

 ر ناوی نووسه ت ناو و جۆری بابه رگران وه  ڕه الپه
 ری ھانا رنووسه سه ر ووتار سه  ٢

حاجی / کانی ناسیونالیزم و شاعیره  ٤
 سلیمان قاسمیانی قادری کۆیی

 د حمه کر ئه به رێکدا فه سه له  ١٧

د حاجی  سعه ئه ٢٣
 وھێل جه وھێل ی جه دوو نامه نی سه حه

 لینین " ئوژن پوتیه"رگی  ی سالروژی مه بونه به یدون نازری ره فه ٢٥
 "مسلح شێخ االسالمی"رێبوار  وه ته ی نه له سه ر مه سه له  ٢٦
 ن سه عید حه سه مه حه خ بۆ دۆزه وه رمه دار ته له  ٣٢

ی  سیداره یاد کراو و کی له گۆرانیه  ٣٤
  بدوڵ عهردار  سه ک رییه وه یاده

٣٩ 

ی ئالفرید  که شیعره
مسلح " ئیتایس ریبوار

" شێخ االسالمی
 کوردی تی به کردویه

 شیعر
ئالفرید ئیتایس، بژار، 

ن،ریباز  سه لی حه عه مه حه
 محمود

پیتی  ر ناسیونال ،به نته شیعری ئه رێبوار ٤٤
  ئوژن پوتیه التینی کوردی

 فیق شامی ره چیرۆک/ م ننه ھه جه لیمی د سهمحمو ٤٥
 ریم عرفان که نی شانۆیی دوو دیمه/ف ره شه پیاوێکی به له که  ٤٨

تی  ترکیاو سیاسه ی کورد له له سه مه  ٤٩
 سیاسی/ پ،ک،ک

حسین مراد 
 "سور مه حه"یگی به

 سلێمان قاسمیانی تی واز بۆ کوردایه بانگه  ٥٦
 ئافاناسیف باز،دیالکتیک و متافیزیکاری ن سه لی حه عه مه حه ٥٧
 د حمه کر ئه به رانانی کتێب/ بیست و سێ سال  ٥٩
  بدوڵ عهردار  سه کان واڵه ھه  ٦١

٦٢  

ی  وه دیوی ناوه له /ێمی جاپکراوی نو رھه به
ی الی  م کتێبانه رگدا لیستی ناوی ئه دوا به

کانی  زمانه ون به که ست ده ھانا ده
  وه ته وکراوهی،فارسی،سویدی بکورد

 

لە ژمارە )1 تا 19( ساڵی 1995 تا 2003

گۆڤاری )هانا( ژمارە )16 و 17 ( ساڵی  2001 )62( الپەڕە
وێنەی سەر بەرگی یەكەم/ سەردار عەبدوڵاڵ
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 ٢٠٠٣سالی  ١٩و  ژماره) ھانا ( گۆڤاری
ره  الپه ٥٨/ میھران تورابی " کان ته سوننه/ " م که رگی یه ربه ی سه وێنه

رچووه  ده که ئاگاداری کاریکاتیری ژماره/ م که رگی یه ی به وه دیوی ناوه
بۆ  رخانکراوه ته یه م ژماره کانی ئه ڕه پهالی  ھیندال، زۆربه شه رگی فاتیمه سالڕۆژی مه له
  .تلی نامووسی قه
 

 ر ناوی نووسه ت ناو و جۆری بابه رگران وه  ڕه الپه
 ر رنووسه سه ر ووتار سه  ٤
 سلێمان قاسمیانی رگدا ری مه ژێر سێبه شایی له  ٥
  ردار عدالله سه ک مال، ناونیشانی تراژیدیایه د شه حمه ئه  ٩

١٢ 
و  ئاماده

یال  له: رگێرانیەو
 قاسمیانی

پرۆگرامێکی دیکۆمینتاری / ر ھاتێکی تاڵ سه به
  فزیۆنییه له ته

پرۆگرامێکی 
فزیۆنی  له ته

 ھیندال شه فاتیمه

رکوتی ئازادی  رستی و سه نگی نامووسپه رھه فه  ١٦
 یال قاسمیانی له ژن

 د حمه کر ئه به ... یه ڕێوه به که مردووه ژنه  ١٩

 شاھۆ پیر خزرانیان، شیعر  ٣٥
 ئاسۆ گۆران بژار،

 سلێمان قاسمیانی کانی ناسیونالیسم وشاعیره: بانی زای تاڵه شێخ ره  ٤٠

ند میھران  ر مه ھونه تابلۆ/ ند میھران تورابی ر مه ل ھونه گه له  ٤٨
 تورابی

 بژار تیمان رکی چینایه شیعرو کۆمونیزم و ئه  ٥٢

ی  ده زێنی سه رھادی چیا به ،فهیگۆڕی حسێن مه  ٥٤
  بدوڵ عهردار  سه /ک  بیست ویه

 

لە ژمارە )1 تا 19( ساڵی 1995 تا 2003

گۆڤاری )هانا( ژمارە )19( ساڵی  2003 )58( الپەڕە
وێنەی سەر بەرگی یەكەم/ »سوننەتەكان« میهران تورابی

دیوی ناوەوەی بەرگی یەكەم/ ئاگاداری كاریكاتیری ژمارەكە دەرچووە
لە ساڵڕۆژی مەرگی »فاتیمە شەهیندال« زۆربەی الپەڕەكانی ئەم ژمارەیە تەرخانكراوە بۆ قەتلی نامووسی

واریس دیریه، گولێک له بیابانی ئه فریقادا، ناساندنی کتێب، نوسینی نوری که ریم/ الپه ڕه ی 57.
له دیوی ناوه وه ی دوا به رگدا لیستی ناوی ئه م کتێبانه  باڵوکراونه ته وه  که  الی هانا ده ست ده که ون بۆ کرین 

به زمانه کانی، کوردی، فارسی، سویدی.
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هەرتاكێك���ی كۆمەڵگا تام���ەزرۆی ئەوەیە، 
ك���ە ڕۆژان���ە بزانێت ل���ەو ژینگەیەی ك���ە تێیدا 
دەژی چ���ی ڕوو دەدات و چ���ی روون���ادات و 
ئاراس���تە و فك���ری خەڵكی ئەم���ڕۆ بە چییەوە 
س���ەرگەرمە و بە چ ئاراس���تەیەكدا دەڕوات و 
دەیەوێت ئەمڕۆ چی بكات و لە بەرامبەر هەر 
رووداوێكدا، چ جۆرە هەنگاوێكی پێویستە، كە 
ببینێ���ت. ئەمانە هەمووی���ان وایان كردووە كە 
كۆمەڵێك دروس���ت ببن كە خولیای ئەم كارە 
بك���ەن بۆیە بەمان���ە دەگوترێ���ت راگەیاندكار: 
ئەمانەش بریتین لەو كەس���انەی كە لە یەكێك 
ل���ە ئامرازەكان���ی )كەناڵەكان���ی( راگەیاندن���دا 

پسپۆری وەردەگرن)1(.
ئێم���ە ل���ەم بابەت���ەدا نامانەوێت ت���ەواوی 
ئامرازەكانی راگەیاندن بخەینە ژێر پرسیار و 
لێكۆڵینەوە، بەاڵم ئەوەی مەبەس���تمانە ئەوەیە 
كە بەش���ێك ل���ەم كارە واتە تەنی���ا بوارێك لە 
بوارەكانی راگەیاندن لێك بدەینەوە، كە ئەویش 
بریتیی���ە لە هون���ەری رۆژنامەوانی، جا لێرەدا 
پێویس���تە س���ەرەتا پێناس���ەی رۆژنامەنووس 
)رۆژنامەوان( بزانین تاوەكو وردتر و باش���تر 

بچینە ناو باس���ەكەوە. كەواتە رۆژنامەنووس 
كێیە؟

پێناسەی رۆژنامەنووس
رۆژنامەن���ووس: ئەو كەس���ەیە كە هەواڵ 
كۆ و ش���یدەكاتەوە و دەنووس���ێ، ی���ان وتار 
ب���ۆ رۆژنام���ە دەنووس���ێ. هەن���دێ ج���ار ئەم 
پێناسەیەش هاوش���ێوەی پێناسەی پەیامنێرە. 
كە زۆرج���ار رۆژنامەنووس���ەكە ئ���ەم ئەركە 
ب���ۆ كەس���انی  دەبین���ێ و ئەرك���ی فراوانت���ر 
دەوروب���ەری بەجێ دەهێڵێ، كە بەم ش���ێوەیە 
پێناس���ەی بۆ ك���راوە و تا رادەیەك���ی زۆر لە 
رووی مان���ا و ناوەڕۆك���ەوە پێناس���ەكان لێك 
نزیك���ن و ب���ە ئاس���انی ناتوانرێ���ت جیاوازیان 
ل���ە نێوان���دا بكرێ���ت. كەواتە جێ���گای خۆیەتی 
پێناس���ەی پەیامنێ���ر بكەن تا زووت���ر و زیاتر 

بابەتەكە روون بكەینەوە.

پەیامنێری رۆژنامە كێیە؟
پەیامنێ���ری رۆژنام���ە: زانیاریی���ەكان ك���ۆ 
دەكات���ەوە و ڕێكی���ان دەخ���ات ل���ە ش���ێوەی 

هونەری رۆژنامەنووسیی

ناسیح مەجید٭
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وتارێكدا دایدەڕێژێت تاوەكو لە رۆژنامەكەدا چاپ بكرێت)2(.
ج���ا بۆ ئەوەی زیاتر بچینە ناو باس���ەكەوە، ئەوا س���ەرەتا 
پێویس���تمان بەو زانیارییان���ە دەبێت كە بزانین ئەم بوارە، واتە 
هونەری رۆژنامەنووس���ی پەیوەندی چییە لەگەڵ زانستەكانی 
دیكەدا و پاش���انیش ئەم هونەرە لە كوردستانی لەمەڕ خۆمان 
ب���ە چ بارودۆخێكدا گوزەری كردووە. گرنگترین ئەو قۆناغانە 

چین كە بواری رۆژنامەگەریی كوردی بڕیویەتی.

پەیوەندی هونەری رۆژنامەنووسی 
بە زانستەكانی دیكەوە

ئەم هونەرە لەگەڵ كۆمەڵێك زانست و زانیاری سەردەمدا 
تێهەڵكێش بووە، كە زۆر بەزەحمەت دەتوانین لە یەكتریان جیا 
بكەینەوە، ئەمەش ئەوەمان نیشان دەدات كە ئەم هونەرە چەندە 
پەیوەستە بە ژیانمانەوە و لەگەڵ ڕەوتی پێشكەوتنەكاندایە، بۆ 
زیاتر روونكردنەوەی ئەم بابەتە پێویس���ت دەكات كە خاڵ بە 

خاڵ ئەو پەیوەندییە لێك بدەینەوە:

1. پەیوەندی ئەم زانستە بە زانستەكانی یاساوە:
دادپرس���ی  وەك  دەكات  كار  رۆژنامەن���ووس  زۆرج���ار 
لێكۆڵینەوە چ لە بواری كێشە كۆمەاڵیەتییەكان بێت یان رووداو 
و كارەسات بێت یان كێشەیەكی ئابووری بێت. رۆژنامەنووس 
ت���ەواوی ئەو ئ���ەرك و فەرمانانە جێبەج���ێ دەكات كە دادوەر 
دەیان���كات لە بواری ئەو كێش���انەدا، كەواتە تەنیا جیاوازییەك 
ك���ە هەبێت لەم ئەركەدا ئەوەیە كە رۆژنامەنووس بێ الیەنانە 
ئ���ەو كارە ئەنجام دەدات و پاش���انیش هیچ بڕیارێك بەس���ەر 
كێشەكەدا ناسەپێنێ، پێچەوانەی دادپرسی لێكۆڵینەوەكە پشت 
ئەس���توورە بە دەس���ەاڵتێك و پاش���انیش بڕیاری یاس���ایی لە 

بارەی كێشەكەوە دەردەكات.

2- پەیوەندی ئەم هونەرە بە زانستی مێژووەوە:
هەموو كێش���ەیەك و رووداوێك سەرەتای روودانەكەی تا 
دەگاتە دەس���تی ئێمە. ئەمە دەبێت���ە مێژوویەك بۆ رووداوەكە 
هەروەها یەكێ لە رەگەزەكانی رۆژنامەوانی ئەوەیە كە هەمیشە 
لە نووسینەوەی هەواڵدا دەبێت وەاڵمی ئەم پرسیارە بداتەوە، 
كە دەپرس���ێت )كەی( واتە مێژووی رووداوەكە تۆماردەكات، 
كە ئەمەش دەبێتە س���ەرەتای مێ���ژووی رووداوەكە. هەروەها 
هەن���دێ كێش���ە و رووداو هەن لێكدانەوەیان پێویس���تی زیاتر 
ب���ە كات و ماندووب���وون هەیە، تا بە ت���ەواوی رۆژنامەنووس 
بتوانێت بگاتە ڕەگ و ریش���ەی كێش���ەكە و راستییەكان وەك 
پێویست وەدەست بخات، ئەمەش پێویستی بە زانینی مێژووی 

رووداوەكە هەیە.

رۆژنامەنووس���یی  هون���ەری 
لەگ���ەڵ كۆمەڵێك زانس���ت و 
زانیاری سەردەمدا تێهەڵكێش 
ب���ووە، ك���ە زۆر بەزەحمەت 
دەتوانی���ن لە یەكتریان جیا 
ئەوەمان  ئەمەش  بكەینەوە، 
ئ���ەم  ك���ە  دەدات  نیش���ان 
هونەرە چەندە پەیوەستە بە 

ژیانمانەوە
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3. پەیوەندی ئەم هونەرە بە زانستی جوگرافیاوە:
زانستی جوگرافیا هەمیشە پەیوەستە بە رووداوە سروشتی 
و مرۆییەكان���ەوە و ئەم رووداوانەش چ كاریگەرییەكیان هەیە 
لەس���ەر رەوش���ی ژیانی دەرخس���تنی ئ���ەو هۆیان���ەش روون 
دەكاتەوە، كە دەبنە هۆی سەرهەڵدانی رووداوەكە، جگە لەمەش 
ش���وێن و مەودای رووداوەكە دی���اری دەكات. خۆ ئەگەر ئەم 
بابەتەش لەس���ەر هونەری رۆژنامەنووسی لێكبدەینەوە وەك 
پێش���تر ئاماژەمان پێ���دا جوگرافیا هەمیش���ە دەبێتە رەگەزێك 
ل���ە رەگەزەكان���ی ئەم هونەرە و دەپرس���ێ )لەك���وێ( ئەمەش 
ش���وێنی رووداوەكە دەست نیشان دەكات و پاشانیش هۆكار 
و چارەس���ەری رووداوەكە دەست نیشان دەكات. پڕاوپڕ ئەم 

لێكدانەوەیەش دەبێتە پێناسەی زانستی جوگرافیا.

4. پەیوەندی ئەم هونەرە بەزانستی كۆمەڵناسییەوە:
زانس���تی كۆمەڵناسی زانس���تێكە لە كێشە كۆمەاڵیەتییەكان 
دەكۆڵێتەوە و پاشانیش چارەسەر بۆ ئەو كێشانە دادەنێت، كە 
ئەمەش دەبێتە بابەتێك لە بابەتە زیندووەكانی رۆژنامەنووسی 
وەك كێشەی بێكاری، گرانی، خوێندنگاكان و خەستەخانەكان 

و ژنان و .......هتد.

5. پەیوەندی بە زانستەكانی دیكەوە:
هونەری رۆژنامەنووسی پەیوەندی راستەوخۆی هەیە بە 
ئ���ەدەب و وێژەوە، هەرچەندە دەبێت زمانی رۆژنامەنووس���ی 
جی���اواز بێ���ت ل���ە زمانی نووس���ینی ئەدەب���ی. چونك���ە زمانی 
رۆژنامەنووسی دەبێت زمانی سادە و ساكار بێت، پێچەوانەی 
زمانی نووس���ینی ئەدەبی، كە وش���ەبەندی و وش���ەخوازراوی 
زۆرە، ب���ەاڵم ب���ە ئاس���انی ناتوانی���ن ل���ە رووی خاڵبەن���دی و 
كورتنووس���ی و تێگەیش���تنی مانای دیكە لە نووس���ینەكاندا چ 
نووس���ینی ئەدەبی بێ���ت یان رۆژنامەنووس���ی بێت، جیاوازی 

بكەین.

رۆژنامەی كوردی و قۆناغەكانی

قۆناغی یەكەم: 
سەرەتا و لەدایكبوونی رۆژنامەی كوردی

ساڵی 1898 بە تایبەت رۆژی 22 نیسانی ئەو ساڵە دادەنرێت 
بە ڕۆژی لەدایكبوون و س���ەرهەڵدانی رۆژنامەگەریی كوردی 
ك���ە لە الی���ەن )میقداد مەدحەت بەدرخان( بە ناوی نیش���تمانی 
دای���ك كوردس���تانەوە ناون���راو ژانی ل���ە دایك بوونەكەش���ی 
قاهیرەی پایتەختی میسر بوو. ئەم رۆژنامەیە )15( ڕۆژ جارێك 
دەرچ���ووە. میق���داد مەدحەت لە یەكەم ژم���ارەی رۆژنامەكەدا 

رۆژنامەنووسی  ه���ون���ەری 
راستەوخۆی  پ���ەی���وەن���دی 
هەیە بە ئەدەب و وێژەوە، 
زمانی  دەب��ێ��ت  ه��ەرچ��ەن��دە 
بێت  جیاواز  رۆژنامەنووسی 
لە زمانی نووسینی ئەدەبی. 
چونكە زمانی رۆژنامەنووسی 
دەبێت زمانی سادە و ساكار 
زمانی  پ��ێ��چ��ەوان��ەی  ب��ێ��ت، 
ن��ووس��ی��ن��ی ئ����ەدەب����ی، كە 
وشەخوازراوی  و  وشەبەندی 

زۆرە
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بەم ش���ێوە داخ���ی دڵ���ی ك���ورد دادەڕێژێ و 
دەفەرموێ }بەداخەوە كورد كە لە زۆر نەتەوە 
زیات���ر خاوەنی بیر و هۆش���ن و جوامێرن، لە 
ئایین���ی خۆیاندا رەوا و بەهێ���زن، بەاڵم وەك 
نەتەوەكان���ی دیك���ە خوێن���دەوار و دەوڵەمەند 
نین{ پاش���ان دەڵێ }بۆیە پش���ت بە خودا ئەم 
رۆژنامەیەمان نووس���ی و بە پشتیوانی خوای 
گ���ەورە ل���ە مەودوا ه���ەر پان���زە ڕۆژ جارێك 

باڵوی دەكەمەوە{.
ئ���ەوەی لێ���رەدا پێویس���تە ئام���اژەی پ���ێ 
بدرێ���ت ئەوەی���ە ك���ە یەك���ەم خاڵێك لەس���ەر 
زمان���ی سەرنووس���ەری ئ���ەم رۆژنامەی���ەوە 
دەردەكەوێ���ت ئەوەی���ە ك���ە رۆڵەكان���ی كورد 
نەخوێندەوارن و ئاس���تی رۆش���نبیریان كەمە، 
هەرچەن���دە ل���ە رووی عەقڵیی���ەوە، زیرەك���ن، 
ب���ەاڵم دەبێ���ت رۆڵەكان���ی ك���ورد ئ���ەم گرفتە 
چارەسەر بكەن، هەرچەند ئەمڕۆش لە رووی 
بوون���ی دام���ودەزگا پەروەردەیی���ەكان، بەاڵم 
وەك پێویس���ت نەتوانراوە ئەو ئاس���تە بەرەو 
ئاس���ۆیەكی روون و گەشەدار ببرێت بەهۆی 
كەمتەرخەم���ی الوان���ی ك���ورد و خۆخەری���ك 
كردن بە ش���تی الوەكیی���ەوە وەك گاڵتەوگەپ 
و خۆبەك���ەم زانین و ش���ان ن���ەدان بەر بوارە 

زانستییەكان.

چەند خاڵێكی گەشی ئەم رۆژنامەیە
1. ئەم رۆژنامەیە بەناوی »كوردس���تان«ەوە 
ناونراوە، ئەمەش بەڵگە و دەاللەتێكی گەورەیە 
كە هەرچەند دوژمنان و ناحەزانی گەلەكەمان 
س���تەمیان زۆر بێ���ت و خاكی ئەم نیش���تمانە 
پارچ���ە پارچە بكەن، ب���ەاڵم رۆژێك نابینن كە 
شۆڕش���گێڕان و الوە بەهیمەتەكانی ئەم گەلە 

ئەم نیشتمانە لە بیر بكەن.
خاوەن���ی  رۆژنامەی���ە  ئ���ەم  نووس���ەرانی   .2
بیروباوەرێك���ی ئایین���ی زۆر بەهێز بوون، كە 
ئەمەش هەڵقواڵوی هەس���ت و س���ۆزی گەلی 

كوردە.
3. هەس���تی نەتەوایەتی كە ل���ەم رۆژنامەیەدا 
رەنگ���ی داوەت���ەوە، ئەوەیە كە لە ئیس���المەوە 
وەرگی���راوە و ك���ە وەك ئایینێك���ی ئاس���مانی 
هەمیش���ە هان���دەری پەی���ام هەڵگرانیەت���ی كە 

بەرگ���ری ل���ە ه���ەژاران و س���تەمكاران بكەن، 
ل���ە هەر تیرە و هۆز و گەلێ���ك بن خۆ ئەگەر 
هاوزم���ان و تی���رە و ه���ۆزی خۆت ب���ن ئەوە 

ئەرك و مافی زیاترت دەكەوێتە سەر.
4. هەرچەندە ئەم رۆژنامەیە )15( ڕۆژ جارێك 
دەرچ���ووە، ك���ە ڕەنگە ئ���ەم كات���ە كاریگەری 
زۆری هەبووبێ لەس���ەر شێواز و بابەتەكانی 
رۆژنامەك���ە، ب���ەاڵم هیچ كاتێ���ك نابێتە نەنگی 
ب���ۆ رۆژنامەیەك���ی دوورە واڵت و ئاوارە، كە 
خاوەنی داهات و دەس���تهاتێكی س���اكار بووە. 
هەرچەندە چەند تیراژی هاتوونەتە كوردستان 
و ب���ە دی���اری بەس���ەر زان���ا و كەس���ایەتیە 

ناودارەكانی كورددا دابەش كراون.
5. ه���ەر ڕەن���گ و ش���ێوازێك ب���وو ب���ێ ئ���ەم 
و  داهێن���ەر  و  قافڵ���ە  بەس���ەر  رۆژنامەی���ە 

دامەزرێنەری رۆژنامەگەریی كوردی بووە.

قۆناغی دووەم )1930-1918(:
لەم قۆناغەش���دا ك���ە رۆژنامەی كوردی لە 
كوردستانی باكوور و رۆژهەاڵتدا دەرچوون 
و لە س���اڵی 1922 لە كوردس���تانی باش���وور 
دەركەوتن، جگە لەوەی باسی بیری نەتەوەیی 
كوردی دەكات، بەاڵم كااڵ و بااڵیەكی ئیسالمی 
پۆشێوە و چ لە رووی ناوەڕۆك و چ لە رووی 

بابەتییەوە.

قۆناغی سێیەم )1946-1934(:
ل���ەم قۆناغ���ەدا رۆژنامەنووس���ی كوردی 
كودەتایەكی گ���ەورە بە خۆوە دەبینێ ئەویش 
هاتنە ئارای بیرۆكەی كۆمەنیستی لە عێراقدا. 
ت���ا دەگات���ە رۆژان���ی دامەزراندن���ی كۆم���اری 
ت���ا  هەرچەندی���ش  بەردەوام���ە،  كوردس���تان 
س���اڵی 1991 هاوبیرانی كۆمەنیس���تی ڕۆڵیان 
ب���ووە لە رۆژنامەگەریی كوردیدا، بەاڵم بیری 

نەتەوایەتی ئەو بیرۆكەیەی كاڵ كردۆتەوە.

قۆناغی چوارەم: 
لە ساڵی 1946 دەست پێدەكات تاوەكو ئەمڕۆ 

كە چەند لقێكی لێ دەبنەوە:
أ- سەردەمی كۆماری كوردستان:

لەو ڕۆژگارەدا بزووتنەوەی رۆژنامەگەریی 
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ك���وردی گوڕوتینێك���ی زۆر بە خ���ۆی دەدات 
بەس���وود وەرگرتن ل���ە بوون���ی كۆڵەكەیەكی 

گەورەی وەك كۆماری كوردستان.
ب- سەردەمی شۆرشی ئەیلوول:

رۆژنامەگەری���ی كوردی ش���ان بە ش���انی 
برا پێش���مەرگەكانی خەباتی خۆی كردووە و 
چەندین نووسەر و بوێژی گەورە لەم بوارەدا 

كاریان كردووە.
ج- لە دوای ساڵی 1991-1975:

رۆژنامەگەریی كوردی زۆر هەڵكش���ان و 
داكش���انی بەخۆوە دی���وە، لەوان���ە رۆژنامەی 
ش���اخ پاش لەدایكبوون���ی )1963(ەی جارێكی 
دیكە دەبووژێتەوە، هەروەها چەندین رۆژنامە 
و گۆڤ���اری نهێن���ی ل���ە ش���ارە جیاجیاكان���ی 
كوردس���تان پەخ���ش و باڵوكراونەت���ەوە. ئەم 
قۆناغەش بەوە ناس���راوە، ك���ە رۆژنامەگەری 
قۆرخ���ی حیزب���ەكان دەبێ���ت چەندی���ن حیزب 
و الی���ەن رۆژنامە و گۆڤاری���ان دەركردووە، 
ك���ە زمانحاڵی حیزبەكان ب���وون، وەك پارتی، 
یەكێت���ی، سۆشیالیس���ت و حیزب���ی ش���یوعی 
عێراق���ی، دواتری���ش رۆژنامەگەری���ی كوردی 
هەنگاوێك���ی گ���ەورە دەنێت ب���ۆ گەڕانەوە بۆ 
رەس���ەنایەتی خ���ۆی ئەویش بریت���ی بووە لە 
راگەیاندنی بزووتنەوەی ئیس���المی، كە توانی 
رۆژنام���ەی النفی���ر ب���ە ك���وردی و عەرەبی و 
دواتری���ش گۆڤاری دەنگی ب���اوەڕ بە كوردی 
دەربكات و شۆڕشێك لە بواری رۆژنامەگەریی 
ك���وردی بهێنێتە ئاراوە، كە ئەویش بریتییە لە 
رۆژنامەگەریی ئیس���المی كە لە قۆناغی نوێدا 
ك���ەم وێنە بووە. دواتریش بۆت���ە قوتابخانەی 

رۆژنامەگەریی كوردی ئیسالمی.
د- قۆناغی نوێ و رۆژنامەگەریی كوردی:

هەرچەن���دە ب���ە لەدایكبوونەوەیەكی نوێی 
رۆژنامەگەریی حیزبی دەست پێدەكات، بەاڵم 
لە ش���ێوە و ن���اوەڕۆك و هون���ەری نوێوە لە 
دای���ك دەبێ���ت و هەن���گاوی ناوە، س���ەرەڕای 
دەركەوتن���ی چەندین ڕێبازی ن���وێ لە بواری 
رۆژنامەگەری���دا، ب���ەاڵم جارێك���ی دیكە ڕۆڵی 
رۆژنامەی ئیسالمی بە ئاشكرا دەردەكەوێت. 
بووژانەوەیەك���ی گ���ەورە ل���ەم ب���وارەدا ب���ە 

دەردەكەوێت.

بەشی دووەم
رۆژنامە چییە؟

پێش ئەوەی بچینە ناو ئەم بابەتە گرنگەوە 
و بەش���ەكانی لێ���ك بدەینەوە، پێویس���تە چەند 
خاڵێكی سەرەتایی لە بارەی رۆژنامەوە بزانین 
تاوەك���و باش���تر و چاكت���ر بتوانی���ن مامەڵەی 
لەگەڵ���دا بكەی���ن و ئ���ەو ه���ەواڵ و رووداو و 
زانیاریان���ەی الم���ان گەاڵڵە دەب���ن بتوانین بە 
ش���ێوازێكی ئەكادیمی و س���ەردەمیانە بخەینە 
ڕوو. ج���ا لەم بەش���ەی ئەم بابەتەدا س���ەرەتا 
پێناس���ەی رۆژنامە وەردەگری���ن و دواتریش 
هێڵەگشتییەكانی نووسین لە رۆژنامەدا ڕوون 
دەكەینەوە و پاش���انیش گرنگترین بەشەكانی 

شی دەكەینەوە.

سەرەتا رۆژنامە چییە؟
رۆژنام���ە: ئامرازێك���ە ب���ۆ گواس���تنەوەی 
هەواڵ���ەكان و ش���یكارییەكان و بۆچوونەكان 
و هەندێ جاری���ش پروپاگەندەی دیاری كراو 
باڵودەكات���ەوە، بەگش���تی دەش���ێ ڕۆژانە یان 
هەفتانە یان مانگان���ە بێت هەروەها دەگونجێ 
كە بەشێوەی چاپكراو بێت یان لە رێگای رادیۆ 
ی���ان تەلەفزیۆن یان لەس���ەر تۆڕی ئینتەرنێت 

باڵو و پەخش بكرێت)3(.

زمانی رۆژنامەوانی
لە دوای ئەو پێناس���ە كورتەی رۆژنامە، وا 
پێویس���ت دەكات زمانی رۆژنامەوانی بزانین: 
توێژەرانی ئەم ب���وارە چەند خاڵێكی گرنگیان 
داناوە ك���ە بە زمانی رۆژنامەوانی ناس���راون 

گرنگەكانییان بریتین لە:

یەكەم/ سادەنووسین:
گرنگەكان���ی  ئامانج���ە  ل���ە  یەكێ���ك 
رۆژنامەنووسی ئەوەیە كە ئەو ئامانجە بپێكێت 
كە خوێندن و تێگەیش���تن بۆ خوێنەر ئاس���ایی 
ب���كات. هەروەه���ا بابەتەكان، نووس���راوەكان، 
وا ل���ێ ب���كات ك���ە س���ەرنجڕاكێش و ش���یرین 
ب���ن، وا لە خوێنەر بكەن كە ببێتە ش���اهیدێكی 
ناڕاس���تەوخۆی رووداوەكان. كەوات���ە نابێ���ت 
بابەتەك���ە وش���ك و بێگیان ب���ێ، بەڵكو دەبێت 
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كاریگەریی���ان لەس���ەر خوێن���ەر هەبێت و پەلكێش���ی بكەن بۆ 
ناواخن���ی بابەتەكە. نابێت رۆژنامەن���ووس خۆی بداتە قەرەی 
كۆمەڵێ���ك زاراوە و زاراوەس���ازی ب���كات ل���ە نووس���ینەكەیدا 
چونكە ئەو كە رۆژنامە دەنووسێت بۆ كۆمەڵێكی )دەستەبژێر( 
ناینووسێ، بەڵكو بۆ هەموو كەس و توێژەكانە. رۆژنامەنووس 
ل���ەم رێگای���ەوە دەتوانێ���ت ب���ڕی زیات���ری خوێن���ەر بۆ خۆی 
ڕابكێش���ێت. چونكە سادەنووس���ین دەبێتە ه���ۆی ئەوەی هەم 
كەس���ە رۆش���نبیر و ئەوانەی پلەی ب���ااڵی خوێندنییان بەرزە 
و ئەوانەش كە تەنیا س���ووكە خوێندەوارییەكیان هەیە س���وود 
لەو نووسینانە وەربگرن بۆ زیاتر رۆشنكردنەوەی ئەم بابەتە 

پێویستە رەچاوی ئەم خااڵنەی خوارەوە بكرێت)4(:
1- دەبێ���ت رۆژنامەن���ووس خۆی لە وش���ەی نامۆ و دوور لە 
زەی���ن و پەیوەندی���دار نین بە باتەك���ەوە بپارێزێت. خۆ ئەگەر 
ناچار بوو هەندێ وش���ە بەكاربەرێت، پێویس���تە لەس���ەری بە 
دووبارەكردنەوەیان یان روونكردنەوەی پێویس���تییان لەسەر 

بدات.
2- نابێت خاڵێك بەجێبهێڵێ كە لە مێشكی خوێنەردا قورسە و 
تێگەیشتنی بۆ ئەو خاڵە مەحاڵە. بەڵكو دەبێت زیاتر ئەو بابەتە 

ڕوون بكاتەوە كە تێگەیشتن لێی ئاسان بێت.
3- ڕەچاوكردن���ی خاڵبەن���دی ل���ە یاس���ای سادەنووس���یندا و 

چۆنییەتی داڕشتنی بابەتەكە.
4- دەبێ���ت خ���ۆت ببوێری لە رس���تەی درێ���ژ و بێتاقەتكەر و 

بەكاربردنی ئەو وشانەی كە یەك مانا دەبەخشن.
5- رس���تەی ك���ورت و س���ادە هۆكارێك���ە ب���ۆ تێگەیش���تن لە 

بابەتەكە.

دووەم/ شێوازی نووسین:
مەبەست لێی ئەو رێگا و شوێنەیە كە نووسەری بابەتەكە 
دەیگرێتەب���ەر بۆ نووس���ینەوەی بابەتەكەی ك���ە لەگەڵ دید و 

ئایدیۆلۆژیا و ئاستی زانیاری نووسەرەكە گونجاو بێت)5(.
بە واتایەكی دیكە واتە حاڵیبوون و تێگەیشتنی دروست لە 
مانای ش���ێوازی نووس���ینی چاپەمەنی. حەسەن عیماد ئەفشار 
مامۆس���تای دروست نووس���ین لە چاپەمەنییەكاندا لە وەاڵمی 
پرس���یاری )ش���ێواز چییە(دا دەڵێت: مانای وش���ەی شێواز لە 
ئەدەبیات���دا بە مان���ای ش���ێوەیەكی تایبەتییە ل���ە هەڵبژاردن و 
بەكارهێنان و لە بەكارهێنانی وش���ەكان و لێكدانی وشەكان و 
ش���ێوەی دەربڕینی ئەندێشەكان. كەواتە بۆ ئەوەی بتوانین لە 

شێوازی نووسین تێبگەین پێویستە ئەم سێ هۆكارە بزانین:
1- بابەت:

پێویستە وەك لە پێشەوە باسمان كرد سادەی نووسین بە 
بابەتەكەوە دەردەكەوێت لەگەڵ بەكاربردنی زمانی یەكگرتوو، 

مان���ای وش���ەی ش���ێواز ل���ە 
مان���ای  ب���ە  ئەدەبیات���دا 
لە  تایبەتیی���ە  ش���ێوەیەكی 
هەڵبژاردن و بەكارهێنان و 
لە بەكارهێنانی وش���ەكان و 
لێكدانی وش���ەكان و شێوەی 

دەربڕینی ئەندێشەكان



241ژمارە 26 بەهاری 2012

هونەری رۆژنامەنووسیی...

كە ئەوی���ش بریتییە لەو زمانەی كە نزیكە بە زاراوە ناوچەیی 
و كۆمەاڵیەتیی���ە باوەكانی واڵتێكەوە و ئامراز و كەرەس���تەی 

پەیوەندیكردنی كۆمەاڵیەتی و زانستی و ئەدەبیە)6(.

2. ئامرازی دەربڕین:
بریتییە لەو شێوازە نووسینەی كە نووسەر لە نووسینەكەیدا 
پەنای پێ دەبات و پەیوەس���تە بە باری ئایدیۆلۆژی و زانستی 

خۆیەوە.

3. پەیوەندی كۆمەاڵیەتی نێوان نووسەر و بیسەر)خوێنەر(: 
لێ���رەدا خاڵێك بۆ نووس���ەر زۆر گرنگە كە ئەویش بریتییە 
ل���ەوەی لەن���او كۆمەڵگادا بە كەس���ایەتییەكی س���ەركەوتوو و 
رەوش���ت بەرز بناسرێت، ئەمەش كار دەكاتە سەر خوێنەر و 

هەمیشە هەوڵی ئەوە دەدات كە بابەتەكەی بخوێنێتەوە.

بنەماكانی نووسینی باش)7(
)جی���م بی ش���اب( مامۆس���تای رۆژنامەنووس���ی لە واڵتی 
ئینگلی���ز ل���ە كتێب���ی »بنەماكانی نووس���ینی ه���ەواڵ« بۆ باش 

نووسین كۆمەڵێك بنەمای داناون كە بریتین لە:
1� بە ئینساف بوون.

2� بوونی پێشەكییەكی سەرنجڕاكێش.
3� رستەكان كورت بن.

4� كەڵك وەرگرتن لە ناوەڕۆك.
5� بە ورد بینییەوە سیفەتەكان هەڵبژێرین.
6� گوشاری كاربەدەستان كارتان لێنەكات.

دوای  ب���ە  بچی���ت  دەتوان���ی  چەن���د  بابەتێ���ك  ه���ەر  ب���ۆ   �7
سەرچاوەكەیدا.

8� بە ئەدەب بوون.
9� وردەكارییەكان لەبەرچاو بگرین.

10� بەكاربردنی سادەنووسین لە بابەتدا.
11� ل���ە دوای دەس���تپێك بابەت���ەكان بەش���ێوەی پەڕەگ���راف 

بنووسین.
12� ب���ێ حورمەت���ی بەرامب���ەر هی���چ ك���ەس و دامەزراوەیەك 

مەكە.
13� بە ئاسانی لە هەڵەكانی خۆت خۆشبە.

14� ئەگەر ئیمكانی هەبوو باسی سەرچاوە بكە.

خەسڵەتە گشتییەكانی رۆژنامەنووس

1- رەوشت بەرزی:
لەكاتی كاركردندا ئاسان كاری زیاترت بۆكارەكەت دەست 

زۆر  نووس���ەر  ب���ۆ  خاڵێ���ك 
گرنگە كە ئەوی���ش بریتییە 
لەوەی لەن���او كۆمەڵگادا بە 
كەس���ایەتییەكی سەركەوتوو 

و رەوشت بەرز بناسرێت
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دەكەوێ���ت لەهەم���وو الیەكەوە كارئاس���انیت 
بۆدەكرێ���ت ئەم خەس���لەتە وام���ات لێ دەكات 
زانی���اری زۆر لەس���ەر كێش���ە و بابەت���ەكان 
دەست بكەوێت و ببیتە جێگای متمانەی خەڵك 
هەوڵنەدەین ئەم خەسڵەتە بۆ خۆدەرخستن و 

ناو دەركردن بەكاربێنن.

2- نەخشە:
بۆكۆكردن���ەوەی  س���ەرەكییە  هۆكارێك���ی 
زانیاری و پاشان داڕش���تنەوەی یارمەتیدەرە 
بۆئ���ەوەی باش���ترین باب���ەت بەكەمترین كات 
بەره���ەم بێن���ێ و باش���ترین دەرئەنجامیش���ت 

دەست كەوێت.

3- ئارەزوومەندی بۆ كارەكە:
دەبێت رۆژنامەنووس زۆر ئارەزوومەندی 
كارەكەی بێت و ئەم كارە بكاتە پیشەی خۆی 
ن���ەك كارەكەی كورت بكاتەوە لەوەی هەندێ 
زانی���اری كۆبكاتەوە یان كاتی پێ پڕ بكاتەوە، 

بەڵكو بە پێچەوانەوە.

1- راستگۆیی:
نابێت رۆژنامەنووس هەواڵی هەڵە و پەڵە 
بگوێزێت���ەوە، چونكە دەبێتە ه���ۆی ئەوەی كە 
راس���تگۆیی كارەكەی لە دەست بدات. كەواتە 
پێویس���تە لە چەند س���ەرچاوەیەكی جیاجیاوە 
هەواڵەكە وەربگرن خۆشی سەردانی ناوچەی 
رووداوەك���ە ب���كات تاوەك���و ل���ە دروس���تی و 

چۆنییەتی هەواڵەكە ئاگادار بێت.

2- بێالیەنی لە كاركردندا:
ل���ە  كارك���ردن  بنەماكان���ی  ل���ە  یەكێ���ك 
ل���ە  الیەن���ی  ب���ێ  ئەوەی���ە  رۆژنامەنووس���دا 
رووداوەك���دا زاڵ بێ���ت بەس���ەر كەس���ییەتی 
رۆژنامەنووس���یدا و ل���ە كات���ی لێكۆڵینەوە لە 
رووداوەك���ە الیەنگ���ری ل���ە الیەك ن���ەكات و 

الكەی دیكە فەرامۆش بكات.

هەواڵ چییە؟
پێناسەی هەواڵ

یەكەم/ هەواڵ:
نووسەران و توێژەرانی ڕێك نەكەوتوون 
لەس���ەر ی���ەك پێناس���ە ب���ۆ ه���ەواڵ، بەڵك���و 

لەس���ەر  هەی���ە  جیاوازی���ان  ڕاوبۆچوون���ی 
پێناس���ەكەی ئەم���ەش ئ���ەوە دەگەیەن���ێ ك���ە 
بابەتەكە هەمیش���ە تازەگەری و پێش���كەوتنی 
ن���وێ بەخۆی���ەوە دەبین���ێ بەهەرح���اڵ ئ���ەو 
پێناس���انەی كە بۆ هەواڵ كراون زۆرن، بەاڵم 
تا ڕادەیەك لە ناوەڕۆك و مەدلولی پێناسەكان 
یەك مانا دەدەن بە دەس���تەوە، لێرەدا هەندێ 
لەو پێناسانە دەخەمەڕوو هەرچەند پێناسەی 
زۆر ب���ۆ ه���ەواڵ ك���راوە، بەاڵم بە مەبەس���تی 
كورتكردن���ەوەی بابەتەك���ە ئەمان���ە دەخەم���ە 

ڕوو:
1- هەواڵ: گواستنەوەی هەواڵێكی ناسروشتییە 

بە ئامرازە جیاوازەكانی ڕاگەیاندن)8(.
2- ه���ەواڵ: وەس���ف ی���ان ڕاپۆرتێك���ی وردە 

لەبارەی رووداوێكەوە.
س���ەیرو  رووداوێك���ی  ه���ەواڵ   -3

سەرنجڕاكێشە)9(.
4- هەواڵ ئەو ش���تەیە كە قسە و مشتومڕ لە 

نێوان خەڵكیدا دەورووژێنێ.
5- هەواڵ بریتییە لە گەیاندنی هەر زانیارییەكی 

تازە)10(.

ڕەگەزەكانی هەواڵ �� بنەماكانی هەواڵ
گرفت���ی  تووش���ی  خوێن���ەر  ئ���ەوەی  ب���ۆ 
تێنەگەیش���تن و حاڵ���ی نەب���وون ل���ە ه���ەواڵ 
نەبێ���ت كۆمەڵێك بنەما هەن بۆ هەواڵ لەكاتی 
ئامادەكردن و نووس���ینیدا دەبێت بەشێك یان 
ه���ەر هەموو ئ���ەو ڕەگ���ەز و بنەمایانە لە خۆ 
بگرێت كە بریتین لە: ))كێ، چی، لەكوێ، كەی، 

بۆچی، چۆن((.
ئێس���تاش یەكە یەكە ئەم بنەما و ڕەگەزانە 

بە كورتی پێناسە دەكەین:

:)Who( 1� كێ
ئ���ەو رووداوە ك���ە ڕووی���داوە ك���ێ بۆت���ە 
ه���ۆی  وات���ە  ڕوودانەك���ەی)11(،  بەرپرس���ی 

دروستبوونی رووداوەكە چییە.

:)What(2� چی
ناوەڕۆكی رووداوەكە ڕوون دەكاتەوە كە 

چی ڕوویداوە؟.
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:)Where(3� لە كوێ
رووداوەكە لە كوێ ڕوویداوە واتە شوێنی 
رووداوەك���ە كوێ بووە، چونك���ە ئەم ڕەگەزە 
زۆر كار لە خوێنەر دەكات بە تایبەت لەڕووی 

دووری و نزیكی رووداوەكە لە خوێنەر.

:)When( 4� كەی
دیاریكردن���ی كات و مێژووی رووداوەكە، 
ئەم ڕەگەزەش گرنگە چونكە بەهای هەواڵ لە 

تازەیەی دایە.

:)Why(5� بۆچی
ئ���ەم ڕەگەزە گرنگ���ی زۆری تێدایە دەبێت 
رۆژنامەنووس پەلە ن���ەكات لە وەاڵمدانەوەی 
هەواڵەك���ە  ڕوودان���ی  س���ەرەتای  چونك���ە 
لەسەرەتادا دیار نییە و نەبادا رۆژنامەنووس 
وا ل���ێ ب���كات بیخاتە هەڵەیەكی گ���ەورەوە كە 

ڕاستی و دروستی هەواڵەكەی لێ بشێوێنێ.

:)How(6� چۆن
ئ���ەم ڕەگەزە باس���ی ش���وێنی رووداوەكە 
دەكات و س���ەرەتا چ���ۆن دەس���تی پێكرد یان 

چۆن ڕوویدا.

پێوەرەكانی هەواڵ
توێژەران���ی بواری رۆژنامەنووس���ی زۆر 
گرنگی دەدەن بەم بوارە بەم شێوەیە بەشیان 

كردوون:
1� هەنووكەیی )تازەیی()12(:

یەكێ ل���ە خاس���یەتەكانی ه���ەواڵ ئەوەیە، 
ك���ە دەبێت ت���ازە بێت و ب���ۆ ماوەیەكی كورت 
بێ، بۆیە ناوەندەكان���ی هەواڵ دەڵێن }هەواڵی 

دوێنێ بۆ ئەمڕۆ هەواڵ نییە{.

2� نزیكی شوێن:
ل���ە  بێ���ت  نزی���ك  هەواڵەك���ە  هەتاوەك���و 
تێڕامان���ی  و  س���ەرنج  جێ���گای  خوێن���ەرەوە 
خوێنەرە. بۆیە هەمیش���ە دەبێ���ت هەواڵەكانی 

بەپێی كات و شوێن پۆلێن بكرێن.

3� كەسایەتییە دیارەكان:
ئ���ەو كاروچاالكییان���ەی ك���ە كەس���ایەتییە 

دیارەكان و بازرگانە گەورەكان و ئەستێرەكان 
سینەما و كەسایەتییە دیارەكانی دیكە ئەنجامی 

دەدەن.
4� سەیر و سەمەرەیی:

ئەم���ەش دەبێتە ه���ۆی سەرنجڕاكێش���انی 
خەڵكی بۆ بابەتی هەواڵەكە، چونكە ئەم جۆرە 
هەوااڵن���ە بە تەواوەت���ی كۆنترۆڵ���ی بیروڕای 

جەماوەر دەكات.

5� ملمالنێ:
حكوم���ەت  و  خەڵ���ك  نێ���وان  ملمالنێ���ی 
و  نیش���تیمانی  كاری  بەرگ���ری  هێ���زی  و 
حكومەت���ی مەركەزی دیكتاتۆری، یان كێش���ە 
و رووداوەكانی نێ���وان دەوڵەتان، چونكە ئەم 

جۆرە هەوااڵنە جێگای بایەخی جەماوەرن.

1� قەبارە:
رووداوێكی زۆر بچ���ووك جیاوازی هەیە 
لەگ���ەڵ رووداوێك���ی زۆر گ���ەورە، چونكە تا 
رووداوەك���ە گەورەت���ر بێت جێ���گای بایەخی 

زیاتری خوێنەرە.

2� بایەخی مرۆیی:
لە ڕێس���ای رۆژنامەنووس���یدا هەواڵ ئەو 
ش���تەیە كە بەالی زۆرترین خەڵك���ەوە گرنگە 
و جێ���گای س���ەرنجیانە. وات���ە دەبێ���ت هەواڵ 
ه���ۆكاری كارتێكردن و كاریگ���ەری تێدا بێت. 

وەك هەواڵە داراییەكان.

3� رووداوە نائاساییەكان)13(:
ئ���ەو رووداوانە دەگرێتەوە لە سروش���تی 
یان بەدەگم���ەن ڕوو دەدەن وەك بومەلەرزە 

یان ئاگركەوتنەوە ......هتد.

4� گیانی هاوكاری و یارمەتیدان:
و  تەندروس���تی  كەرت���ی  وەك 

خزمەتگوزارییەكان.

5� كاریگەریی:
بەس���ەر  كاریگەری���ی  رووداوێ���ك  ه���ەر 

وەرگرانەوە دروست بكات.
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6� كات بەسەر بردن.
7� گرنگی پێدانی كەسییەتی:

هەواڵ���ە  تەنی���ا  ك���ە  ب���ازرگان  وەك 
ئابوورییەكانی ال گرنگە یان كەس���ێكی ئایینی 

سەیری بەرنامە ئاینییەكان دەكات.
سەرچاوەكانی هەواڵ)14(

مەبەس���ت پێی دانە پاڵی هەر هەواڵێكە بۆ 
ئەو س���ەرچاوەیەی كە لێی وەرگیراوە كەواتە 
هەواڵەكە لەهەر س���ەرچاوەیەكی حكومی یان 
كەناڵ���ی ڕاگەیان���دن ی���ان كەس���ایەتییەكانەوە 
وەرگی���را بێ���ت، ئ���ەوە دەبێت���ە س���ەرچاوەی 
هەواڵەك���ە هەت���ا س���ەرچاوەكانیش بەهێ���ز و 
ناس���راوبن الی خەڵك���ی، هەواڵەكانیش زیاتر 
الی وەرگر )خەڵك یان خوێنەر( جێگای متمانە 

دەبن جۆرەكانیشی بریتین لە:

یەكەم/ 
بنەمای جوگرافی هەواڵەكان دابەش دەبن بۆ)15(:

1- سەرچاوە ناوخۆییەكان.
2- سەرچاوەی دەرەكییەكان.

دووەم/ 
بنەمای كات:

1- هەواڵە پێشبینیكراوەكان.
2- هەواڵە پێشبینی نەكراوەكان.

گەلێ جار هەواڵە پێش���بینیكراوەكان دەبنە 
هەواڵی پێشبینی نەكراو وەك هەڵوەشانەوەی 
س���ەفەری كاربەدەستێك یان سەرۆكێك، یان 
گۆڕینی كۆبوونەوەیەك بۆ شەڕ و تێكهەڵپژان، 
وەك زۆرێك لە پەرلەمانی جیهان، ئەم حاڵەتە 

بە خۆوە دەبینن.

سێیەم/ ئەرشیف)16(:
تایبەت���ی  بەش���ێكی  دەزگای���ەك  هەم���وو 
هەی���ە ب���ۆ هەڵگرت���ن و پاراس���تنی زانیاری و 

بەڵگەنامەكان.

چوارەم/ 
لێدوانی دامودەزگاكانی حكومەت و بەرپرسەكان.

پێنجەم/ چاوپێكەوتن و دیمانەی رۆژنامەنووسی.

شەشەم/ سەرچاوە نادیارەكان:
ئەوانەن ك���ە زۆرجار زانی���اری دەدەن بە 
رۆژنامەكان، بەاڵم داوا دەكەن كە ناوەكانیان 

ئاشكرا نەكرێت.

حەوتەم/ پەیامنێرەكان.
هەشتەم/ كۆنگرە و كۆنفرانسەكان.

ن��ۆی���ەم/ ئاژانسە نێودەوڵەتییەكانی هەواڵ.
دەی�����ەم/ ئینتەرنێت.

لە ڕووی متمانە پێكردنەوە سەرچاوەكان 
دەبنە دوو بەش:

1- سەرچاوەی بەهێز.
2- سەرچاوەی الواز.

سەرچاوەی بەهێز لە رووداوەكەوە نزیكە 
ی���ان كاربەدەس���تێكی ب���ااڵی حكومەت���ە ی���ان 
وتەبێژی ڕەسمی دەزگا ڕەسمییەكانە. هەرچی 
س���ەرچاوەی الوازیش���ە ئ���ەو س���ەرچاوانەن 
دوورن لە رووداوەكە ئەمانەش دابەش دەبن 

بۆ:
س���ەرچاوەكە  ئەس���تۆگرتن:  ل���ە   �1

بەرپرسیاریەتییەكە دەخاتە ئەستۆی خۆی.
2� س���ەرچاوە دیبلۆماس���ییەكان ئەگەر پش���ت 

بەسەرچاوەیەك نەبەستێت.
و  لێكۆڵین���ەوە  لەبەرئ���ەوەی  چاودێ���ران   �3

شیكردنەوەكە یان ڕای خۆیانە.
4� پڕوپاگەن���دە: لەبەرئ���ەوەی مەبەس���ت ل���ە 
پروپاگەن���دە مەبەس���تێكی س���لبیە وەكو ترس 
و  ك���ەس  ناوزڕاندن���ی  ی���ان  دڵەڕاوك���ێ،  و 

الیەنەكان.

چۆنیەتی دەستكەوتنی هەواڵ
گرنگەكان���ی  هون���ەرە  ل���ە  یەكێ���ك 
دەس���تكەوتنی  چۆنیەت���ی  رۆژنامەنووس���ی 
هەواڵ���ە، چونكە ئەگەر ه���ەواڵ كۆن بوو، ئیتر 
ئەو بایەخە زانس���تییەی نامێنێ. دەبێت هەواڵ 
ن���وێ بێ���ت و چونك���ە ه���ەواڵ ب���ە كۆڵەگەی 
رۆژنامەوانی دادەنرێ���ت. ئەركی ئەم كارەش 
كەوتۆتە ئەستۆی پەیامنێرەكان، بۆیە هەندێك 
ج���ار پێی���ان دەگوترێ���ت )س���ەربازی پیادەی 
هەواڵ(، جالێ���رەدا ئەركی پەیامنێرەكە بە پێی 
ئەرك و جۆری هەواڵەكە دەگۆڕێت، بۆیە دەبێت 
ئ���ەو پەیامنێرە ڕەوانەی ش���وێنی رووداوەكە 
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بكرێت، كە پسپۆڕ بێت لەو كاروبارەدا تاوەكو 
بتوانێت شتە نهێنییە شاراوەكان ئاشكرا بكات، 
وەك كورد دەڵێ }هەرچی هەیە لەژێر بەڕەدا 
بیخاتە سەر بەڕە{، جا بۆ ئەوەی بڕی زیاتری 
هەواڵ كۆ بكەینەوە پێویستە ئەم ڕێوشوێنانە 

بگرینەبەر:
1� لە كورس���ی و مێزەكەت دوور بكەوەوە و 

بەدوای شتی نوێدا بگەڕێ.
2� س���ەردانی شوێنە گش���تییەكان بكە و گوێ 

بگرە بزانە چی باسە.
ئاهەنگ���ە  و  بۆن���ە  بەش���داری  هەوڵب���دە   �3

جیاوازەكان بكە.
4� ئ���ەو رۆژنامەی���ە بخوێنەرە كە خۆت كاری 

تێدا دەكەین.
5� بیرۆكەی بابەت و شتی دیكە لە رۆژنامەكانی 

دیكەوە وەربگرە و سوودی لێ وەربگرە.
6� ب���ەردەوام گوێ لە كەناڵەكان���ی ڕاگەیاندن 

بگرە، چونكە ئەوان سەرچاوەن بۆ هەواڵ.
بەیاننام���ەكان  و  ڕەس���می  باڵوك���راوەی   �7

بخوێنەوە.
8� پەیوەندی توندوتۆڵت لەگەڵ سەرچاوەكانی 

هەواڵدا هەبێت.
9� فایل���ی تایب���ەت ب���ۆ خۆت دروس���ت بكە و 

هەرچییەكت بە گرنگ زانی تۆماری بكە.
10� سەردانی بازاڕ و بەشەكانی بكە و سەرنج 

بدە و گوێ بگرە.
نماین���دە و  ب���ازرگان و  ب���ە  پەیوەن���دی   �11

نوێنەرانی بیانییەوە بكە.
12� س���ەرچاوە لە بازگە و فەرمانگە و ناوچە 

سنوورییەكان پەیدا بكە.
13� ه���ەوڵ ب���دە ل���ە زمانێك���ی بیان���ی زیات���ر 

بزانێت.
14� لەگەڵ رۆژنامەنووسان و دیبلۆماتەكان و 

سیاسەتمەدارەكان گفتوگۆ بكە.
15� ش���وێن ه���ەواڵ بك���ەوەوە و پێش ئەوەی 

لەالیەن رۆژنامەكەتەوە داوات لێ بكەن.
16� پەیوەن���دی لەگ���ەڵ مامۆس���تایانی زانكۆ، 

پزیشكەكان و پارێزەران دروست بكە.
17� هەوڵ ب���دە لەكاتی ماندوویەتی���دا بەتەنیا 
بی���ت و دووربكەویتەوە تا هەن���دێ بیرۆكەی 

دیكەت ال گەاڵڵە دەبێت.

شێوازەكانی نووسینی هەواڵ
هەڵبژاردن���ی  و  ه���ەواڵ  ئامادەكردن���ی 
هەواڵ، لە ڕاس���تیدا نی���وەی كارەكەیە، چونكە 
بەشێكی دیكەی ئەركەكە دەمێنێتەوە، ئەویش 
نووس���ینەوەی هەواڵە، جا چۆنیەتی داڕشتنی 
و نووس���ینەوەی ه���ەواڵ ئەركێك���ە پێویس���تە 
رۆژنامەن���ووس زۆر بەوردی ئەنجامی بدات، 
بۆی���ە دەبێت ش���ێواز و داڕش���تنی ه���ەواڵ بە 
هەموو وردەكارییەكانیەوە بزانێت، بۆ هەموو 
كارێكیش نەخش���ە و پیالن���ی تایبەت هەیە كە 
رۆژنامەنووس���ان ناوی���ان ن���اون قاڵبەكان���ی 
داڕشتنی هەواڵ. ئەو قاڵبانەش بەپێی شێوەیان 

دابەش دەبن بۆ ئەمانەی خوارەوە:

1� شێوەی � قاڵبی � هەڕەمی هەڵگەڕاوە:
یەكێك���ە ل���ە قاڵب���ە گرن���گ و دیارەكان���ی 
زۆری  زۆرب���ەی  و  ه���ەواڵ  نووس���ینەوەی 
رۆژنامەنووسانی جیهان پشتی پێ دەبەستن، 
لەم قاڵبەدا گرنگترین ڕەگەزە س���ەرەكییەكانی 
هەواڵەك���ە ل���ە س���ەرەتاوە دادەنرێ���ت. بە پێی 
ڕیزبەندیان. واتە لە پەرەگرافی یەكەمدا كە پێی 
دەگوترێ���ت )لید Lead( ڕەگ���ەزە گرنگەكانی 
ه���ەواڵ دەنووس���ین . كە دەكاتە باش���ترین و 
بەرزترین بەشی هەڕەمەكە، پاشان هەواڵەكە 
بەش���ێوەی پلە پلە دادەبەزێنرێت و ئیتر وردە 
وردە پانتای���ی هەرەمەك���ەش دەداتە كەمی و 
تاوەك���و دەگاتە لووتك���ەی هەڕەمەكە، كەواتە 
پانتای���ی هەڕەمەك���ە دەكەوێت���ە س���ەرەوە و 
بنكەكەش���ی دەكەوێتە خ���وارەوە. گرنگی ئەم 

ڕێگایەش لەوەدایە كە:
رۆژنامەك���ە  ب���ۆ  خوێن���ەر  زۆر  بڕێك���ی   �1

دەنووسێ.
2� كاتێك���ی زۆرت���ر بۆ خوێن���ەری رۆژنامەكە 

دەهێڵێتەوە.
دەدات  زۆر  گرنگ���ەكان  زانیاریی���ە   �3

بەدەستەوە.
4� ئەگ���ەر هەن���دێ ل���ە هەواڵەك���ەش واز ل���ە 
نووس���ینی بهێنیی یان خوێن���ەر نەیخوێنێتەوە 

لەمانا و مەدلولی هەواڵەكە كەم ناكاتەوە.
5� نووسەری هەواڵەكە دەتوانێت لە دەروازەی 

هەواڵەكەوە ناوونیشانی هەواڵەكە دابنێت.
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6� ئەم قاڵبە شوێن و پانتاییەكی كەمتر لەڕووپەڕی رۆژنامەكان 
داگیر دەكات.

7� خوێنەر تووشی بێ تاقەتی ناكات.

2� شێوەی –قاڵبی- تامەزۆركردن یان سەرنجڕاكێشان:
ل���ەم ش���ێوازەی نووس���ینی هەواڵ���دا رۆژنامەن���ووس پەنا 
تەوەرەیەك���ی  نەخس���تنەڕووی  و  هێش���تنەوە  دەباتەب���ەر 
گرنگی هەواڵەك���ە، تاوەكو لە كۆتای���ی هەواڵەكەدا دایدەڕێژێ 
ی���ان  تامەزرۆك���ردن  دەگوترێ���ت  بەم���ەش  دەینووس���ێ.  و 
سەرنجڕاكێش���ان، لەڕووی شێوەوە ئەم ش���ێوازە پێچەوانەی 
قاڵبی یەكەمە، هەندێ جاریش رۆژنامەنووس لە نووسینەوەی 
هەواڵەكەدا پەنا دەباتەبەر پلە پلەكردنی هەواڵەكە بەپێی زەمەن 

و كاتی ڕوودانی هەواڵەكە، تایبەتمەندییەكانی:
1- سوودی لێوەردەگیرێ بۆ هەندێ هەواڵی سەرسورهێنەر.
2-خوێن���ەر پابەن���د دەكات و دەبێت لە س���ەرەتاوە تا كۆتایی 
هەواڵەك���ە بخوێنێت���ەوە، گەرنا مەبەس���تە گرنگەكەی دەس���ت 

ناكەوێت.
3- پانتاییەكی فراوان لەڕووپەری رۆژنامەكە داگیر دەكات.

4- كاتێكی زۆر لە خوێنەری هەواڵەكە داگیر دەكات.
5- هەموو كەسێكیش توانای خوێندنەوەی ئەم جۆرە هەواڵەی 

نییە.

3- شێوەی � قاڵبی � وتەی گواستراوە:
زیاتر ئەم قاڵبە بەكاردێت بۆ وتەی سەركردەیەك یان بەیانێكی 
ڕەسمی دەزگا و الیەنەكان، ناوونیشانی هەواڵەكە لە وتەیەكی 
گرنگی س���ەركردەكە یان وتەی ناو بەیانەكە بە ناوونیشانێكی 
گەورەوە دەنووس���رێت. لەم قاڵبەدا دوو خاڵ گرنگە ڕەچاوی 

بكەین: 
1- قرتاندن و البردنی هەواڵە زیادەكان.

2- پڕكردنەوەی زانیارییەكانی ناو هەواڵەكە.
تایبەتمەندییەكانی:

1� توانا و لێهاتوویی نووس���ەری و هەواڵ و داڕێژەرەوەكەی 
دەردەكەوێت.

2� هەرچ���ی زانیاری زیادە هەیە الدەبرێ���ت و بەپێی ئامانج و 
نەخشەی هەواڵەكە دادەڕێژرێتەوە.

3� لەم قاڵبەدا هەندێ وتەی گرنگی سەركردەكە یان پەڕەگرافی 
بەیانەك���ە وەك خۆی دەهێڵرێت���ەوە تاوەكو هێز و پێزی زیاتر 

بدات بە هەواڵەكە.
4� ئەم ش���ێوازە لە هەواڵ درێژدادڕی زیاتر بەخۆوە دەگرێت، 
ئەم���ەش ئاماژەیەك���ە و پێم���ان دەڵێت ك���ە پانتاییەكی زیاتری 

رۆژنامە داگیردەكات.
5� قاڵبی ڕێكخراو بەپێی كات: هەرچەند ئەم شێوازە بە كۆنترین 

وتەی گواستراوە: زیاتر ئەم 
قاڵبە بەكاردێ���ت بۆ وتەی 
سەركردەیەك یان بەیانێكی 
ڕەس���می دەزگا و الیەنەكان، 
ناوونیش���انی هەواڵەك���ە لە 
وتەیەكی گرنگی سەركردەكە 
ی���ان وت���ەی ن���او بەیانەكە 
گەورەوە  ناوونیش���انێكی  بە 

دەنووسرێت
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ش���ێوازی نووس���ینەوەی هەواڵ دادەنرێت و پشت دەبەستیت 
بەڕیزبەن���دی كات و س���اتی ڕوودانی هەواڵەكە، بەاڵم هێش���تا 
زۆرێك لە رۆژنامەنووسان و پەیامنێران پشتی پێ دەبەستن، 
بەتایب���ەت ل���ەو ناوچانەی ك���ە هەواڵەكان بەدەگمەن دەس���تی 
رۆژنامەنووسان دەكەون یان باشتر بڵێن ئەو ڕۆژنامانەی كە 
ڕۆژانە نین و تایبەتن بە كاروباری حیزبەكان یان ڕێكخراوەكان. 
ل���ەم ش���ێوازەدا رۆژنامەن���ووس هەواڵەكان دەنووس���یتەوە و 
دادەڕێژێتەوە و پشت بەكات و ساتی رووداوەكان دەبەستێت. 
لەبەرئەوەی ئەم چوار ش���ێوازە بڕی زیاتری بەكاربردنەكانی 
نووس���ینەوەی هەواڵ دەگرنە ئەستۆ، ئێمەش تەنیا باسی ئەم 
چوارە دەكەین بۆ زیاتر بەرچاو ڕوونی قاڵب و ش���ێوازەكانی 

دیكەش ناو دەبەین كە بەم شێوەن:
1- كأس المزولە.
2- قاڵبی خشتە.

3- قاڵبی بەش بەش.

ڕاپۆرتە هەواڵ
بریتیە لە وەس���فكردنی ت���ەواوی رووداوەك���ە و هۆكار و 
چۆنیەتی ڕوودانی تا دەگاتە ئاكام و هەندێ جاریش پێشبینی 
كردنی پێشهاتەكانیشە. ڕاپۆرت جیاوازە لە هەواڵ هەندێ جار 
زانیاری تەواو دەبەخشێ گەلێ جار هەواڵ و هەندێ زانیاری 

دیكەشی تێدایە)17(.

تایبەتمەندییەكانی:
1� هەواڵێكی بزوێنەرە)18(.

2� خوێنەر دەباتە ش���وێنی رووداوەكە وەك ئەوەی بە چاوی 
رۆژنامەنووسەكە ببینێت.

3� مامەڵەكردن لەگەڵ هەواڵەكە بەشێوەیەكی باوەڕ پێهێنەر.
4� توانای بەرگەگرتنی ڕەخنەی هەبێت.

5� ج���وان نووس���را بێت و بە وش���ەی جوان ڕەن���گ كرابێت و 
نابێت درێژییەكەی 1500-2000 وشە زیاتر بێت.

6� گوزارش���ت ل���ە توانا و بەهرەمەندی نووس���ەرەكەی بكات، 
پش���ت ئەس���توور بێ���ت ب���ە ڕاپۆرت ك���ردن و ش���یكردنەوە و 

هەڵسەنگاندن.
7� جەخت لەسەر یەك بابەت بكاتەوە.

8� جەخ���ت لەس���ەر مەس���ەلەكان بكات نەك ب���ە ڕاوبۆچوونی 
نووسەر.

گوتار و جۆرەكانی
گوتار چییە:

گوت���ار جۆرێك���ە لە نووس���ینێكی رۆژنامەوان���ی لە بارەی 
بابەتێكی سیاس���ی، ڕۆشنبیری، ئابووری، هزری، كۆمەاڵیەتی، 

بریتی���ە  ه���ەواڵ  ڕاپۆرت���ە 
ت���ەواوی  وەس���فكردنی  ل���ە 
رووداوەكە و هۆكار و چۆنیەتی 
ڕوودانی تا دەگاتە ئاكام و 
هەن���دێ جاریش پێش���بینی 
پێشهاتەكانیش���ە.  كردن���ی 
ڕاپۆرت جی���اوازە لە هەواڵ 
هەن���دێ جار زانیاری تەواو 
دەبەخشێ گەلێ جار هەواڵ 
و هەندێ زانیاری دیكەش���ی 

تێدایە
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مێژووی���ی، یا ه���ەر بابەتێكی دیك���ەی ژیاری 
ی���ا الیەن���ە جیاجیاكانی ژی���اری، ی���ان بابەتی 
دیكەی ڕۆژانە، بە ش���ێوازی خستنە ڕوو، یان 
ش���یكردنەوە و ڕەخنەگرتن دەنووسرێ.. یان 
هەر شێوازێك لە شێوازەكانی كە نووسەر بە 
چاك و باش���ی بزانێ تاوەكو بۆ خستنەڕووی 

بیرۆكەی بابەتەكەی بەكاربهێنێ)19(.
ل���ە ڕووی ناوەڕۆك���ەوە زۆر ل���ە بابەت���ی 
توێژین���ەوە دەچ���ێ، ب���ەاڵم ئ���ەوەی گوتاری 
رۆژنامەنووس���ی ل���ە بابەت���ی لێكۆڵینەوە جیا 
دەكاتەوە ئەوەیە كە زمانی دەربڕینی گوتاری 
رۆژنامەی���ی دەبێت زبان���ی یەكگرتوو بێت كە 
هەم���وو چین و توێ���ژەكان لێی حاڵ���ی ببن و 
نابێت نووس���ەر پەنا بەرێتەب���ەر بەكاربردنی 

شێوازی زاراوەسازی.
س���ەرەوە  پێناس���ەیەی  ئ���ەو  بەپێ���ی 
گوت���اری  بابەتەكان���ی  ك���ەوا  دەردەكەوێ���ت 
رۆژنامەوان���ی فرەالیەنن و گش���ت الیەنەكانی 
ژی���ان دەگرنەوە.. بۆیە دەتوانین بیس���ەلمێنین 
كە ڕاگەیاندن ب���ێ گوتار وەك باڵندەیەكی بێ 
پەڕوب���اڵ وایە، واتا ب���ە ڕووتەلەیی دێتە پێش 
چاو شێوە و ناوەڕۆك و جوانی و دڵگیری و 

سەرنجڕاكێشانەكەی لە دەست دەدات.

جۆرەكانی وتار
1� گوتاری سیاسی.

2� گوتاری كۆمەاڵیەتی.
3� گوتاری ڕۆشنبیری.

4� گوتاری ئابووری.
5� گوتاری هزری.

6� گوتاری مێژوویی و جوگرافی.
7� گوتاری كولتووری و شارستانی.

8� گوتاری بابەتەكانی دیكەی ڕۆژانە.
ك���ە زۆرجاران لە گۆش���ە و س���ەروتار و 

ستووندا خۆیان دەبیننەوە.

پێناسەی گوتاری سیاسی:
ل���ە  س���ەرەكی  و  بنچینەی���ی  بەش���ێكی 
پانتایەك���ی  و  پێكدەهێنێ���ت  رۆژنامەگ���ەری 

فراوانی لە رۆژنامە و گۆڤار داگیردەكات.

پێناسەی سەرگوتار:
بابەتەك���ەی  ئەگ���ەر  رۆژنامەی���ەك  ه���ەر 
دەگم���ەن نەب���ێ، ئ���ەوە بابەتێكی سیاس���ییە و 
گوزارشت لە هەڵوێست و بۆچوونی حیزبێك 
یان الیەنێك دەكات لە ڕووی سیاسییەوە. بۆیە 
س���ەرگوتار لە دەڕبڕینی بیروبۆچوونەكانیدا 
خۆی لە ش���ێوە و ش���ێوازی ئازادییەكی ڕەها 
دەپارێ���زێ و ل���ە ش���ێوازی نزیك ل���ە هزری 
تاكەكان���ی كۆم���ەڵ نزیك دەكات���ەوە و هەوڵی 
ئەوەش دەدات بە بەكاربردنی ئەم ش���ێوازە و 
هێنانەوەی نموونە )وەرگر( قەناعەت پێ بكات 
بە مەسەلەیەك لە مەس���ەلەكانی سیاسی یان 
ئابووری یان كۆمەاڵیەتی. نابێ ئەوەش لە بیر 
بكەین كە س���ەرگوتار س���ەبارەت بە رووداوە 
گەرم���ەكان دەدوێ و ڕێنمای���ی پێویس���ت بە 
و  كۆمەڵ���گا  هۆش���یاركردنەوەی  مەبەس���تی 

تاكەكانی پێشكەش دەكات.

ئامانجەكانی گوتاری سیاسی:
1� دەربڕین���ی بی���روڕاو هەڵوێس���تی سیاس���ی 
و حیزب���ی و رەس���می بەرامبەر ب���ە رووداوە 

سیاسییەكانە.
خستنەس���ەر  تیش���ك  و  ڕوونكردن���ەوە   �2
ی���ان  سیاس���ی  دۆزێك���ی  ڕەهەندەكان���ی 

كۆمەاڵیەتییە.
3� خستنەڕووی ڕاستییەكان و شیكردنەوە و 

هۆ و هۆكارەكانییەتی.
4� هۆش���یاركردنەوەی كۆمەڵگایە س���ەبارەت 

بەو رووداو و پێشهاتانە.
5� دەستنیش���ان كردنی ڕێنمایی پێویس���تە بۆ 
پێش���هاتە  ئ���ەو  چارەس���ەركردنی  چۆنیەت���ی 

سیاسییە.
6� هەوڵدانێكە بۆ دروس���ت كردنی ڕای گشتی 
بە مەبەستی دەس���تەبەركردنی پشتگیرییە بۆ 
دۆزێك���ی ڕەوا و هێنان���ەدی مافە سیاس���ی و 

نەتەوەیی و نیشتیمانییەكانە.
7� بەس���تنەوەی رووداوەكان���ی ڕۆژانەی���ە بە 
بنەما سیاس���ی و ه���زری و كۆمەاڵیەتییەكان، 
ل���ە كۆتایی���دا دەڵێی���ن گوت���ار بەش���ێوەیەكی 
گش���تی دوای ه���ەواڵ و ڕاپۆرت���ە ه���ەواڵ و 
ریپۆرتاژ و چاوپێكەوتن كۆڵەكەیەكی دیكەی 



249ژمارە 26 بەهاری 2012

هونەری رۆژنامەنووسیی...

رۆژنامەگ���ەری و ڕاگەیاندنە، بە نەبوونی ئەم 
كۆڵەكەی���ە كرداری ڕاگەیاندن بە لەنگی دەڕوا 
بەڕێ���وە و زۆرێك ل���ە ئامانجەكان���ی ناتوانێ 

بەڕێكوپێكی بپێكێ.

ریپۆرتاژ
نوێتری���ن  رۆژنامەنووس���ی  ریپۆرت���اژی 
شێوازی كاركردنە لە رۆژنامەنووسیدا و ڕەنگە 
مەترسیدارترینیش���یان بێت، لە كاتێكدا هەواڵ 
رووداوێك���ە لە ڕێگای زمانەوە دەگوێزرێتەوە 
و ئەگەری ڕاس���تی و درۆش لە خۆ دەگرێت، 
هەروەه���ا وتاری���ش دربڕین���ی ڕاوبۆچوونی 
نووسەرەكەیە یان رۆژنامەنووسەكەیە. بەاڵم 
دەتوانی���ن بڵێین ڕیپۆرتاژی رۆژنامەنووس���ی 
)قس���ەیەكە لە بینەری رووداوەكە وەرگیراوە، 
لەب���ەردەم  خ���ۆی  خوێن���ەر  كاتەش���دا  ل���ەو 
ڕێ���گای  ل���ە  ك���ە  دەبینێت���ەوە،  ڕاس���تییەكدا 
بەش���ێوازێكی  و  وەرگی���راوە  ش���اهیدێكەوە 
رۆژنامەنووس���یانە دادەڕێژرێ���ت و قس���ەكان 
و هەروەها ئەو ش���تانەی ك���ە رۆژنامەنووس 
خۆی گوێ بیستی دەبێت لە خۆ دەگرێت، بەم 
جۆرەش رۆژنامەن���ووس لەبەردەم خوێنەردا 
ب���ێ الیەن دەردەكەوێت و تەنیا ئەركی دەبێتە 

گواستنەوەی رووداوەكان()20(.

مێژووی ریپۆرتاژ
هەندێ لە رۆژنامەنووس���ان بڕوایان وایە 
كە ئەم زانس���تە رۆژنامەنووس���ییە سەرەتای 
س���ەرەتای  ب���ۆ  دەگەڕێت���ەوە  س���ەرهەڵدانی 
س���ەدەی بیستەم، بەاڵم لە ڕاس���تیدا مێژووی 
كاروان���ی رۆژنامەنووس���ی ئ���ەوە دەردەخات 
كە ئەم جۆرە بابەتە س���ەرەتای سەرهەڵدانی 
لەس���ەدەی نۆزدەهەمەوە دەس���ت پێ دەكات 
و نووس���ینەكانی )دیف���ۆ Defo(ی ئینگلی���زی 
ب���ە بنەڕەت���ی ئ���ەم زانس���تە دادەنرێ���ت و ل���ە 
 1896 س���اڵی  )نورتگلی���ف(  ئەوی���ش  دوای 
كاری نووس���ینی ریپۆرت���اژی ئەنجام داوە و 
كردوویەتی بە كۆڵەگەیەكی س���ەرەكی كاری 
رۆژنامەنووس���ی و كران���ەوە و ئاگاداربوونی 
خەڵكی لە كێشە ئابووری و كۆمەاڵیەتییەكان 
كاری ب���ۆ فراوانبوون���ی ریپۆرت���اژ نووس���ین 

فراوان كرد.

پێناسەی ریپۆرتاژ:
هونەرێكە بەهۆی هەواڵێك یان بیرۆكەیەك 
ی���ان كێش���ەیەك یان هەر مەس���ەلەیەكی دیكە 
دروس���ت دەبێ���ت، رۆژنامەن���ووس لەناو ئەم 
كۆمەڵ���ە بابەتان���ەدا هەڵیدەهێنج���ێ )دەس���تی 
دەك���ەوێ( كە خۆی تێی���دا دەژی و دواتریش 
زۆرتری���ن زانیاری و بۆچوون���ی پەیوەندیدار 
بە مەس���ەلەكە كۆدەكاتەوە و هەوڵ دەدات لە 
ڕوانگەی خۆیەوە بگاتە چارەسەرێكی گونجاو 
ب���ۆ ئەو مەس���ەلەیەی ك���ە ل���ە ریپۆرتاژەكەدا 

دەورووژێنرێ.
ل���ە هەمانكاتدا ریپۆرت���اژ وەك هونەرێك، 
ڕەنگ���ە زۆرب���ەی هونەرەكان���ی دیكەش لەخۆ 
دەڕبڕین���ی  گفتوگ���ۆ.  ه���ەواڵ،  بگرێ���ت وەك 
بۆچوونێك یان ڕاپرس���ییەك ی���ان توێژینەوە، 
ئەمە جگ���ە لەوەی ك���ە تاڕادەیەك���ی زۆریش 
پش���ت بە وێنەی فۆتۆگراف���ی یان كاریكاتێر و 
وێنەی كێشراو دەبەستێت. هەروەها ریپۆرتاژ 
لەو هۆكار و فاكتەرە كۆمەاڵیەتی یان سیاسی 
ی���ان ئابووری یان فكریان���ە دەكۆڵێتەوە كە لە 
پش���ت بابەتی ریپۆرتاژەك���ەوە هەن و هەوڵی 

ڕاڤەكردنیان و ڕوونكردنەوەیان دەدات.

شێوازەكانی ریپۆرتاژی رۆژنامەنووسی

شێوازی یەكەم/ ریپۆرتاژی نووسین:
واتە ئەو ریپۆرتاژانەی كە زیاتر نووسین 
بەس���ەریاندا زاڵ���ە و چەن���د وێنەی���ەك ی���ان 

نەخشەیەكی كەمی لەگەڵدایە.

شێوازی دووەم/ ریپۆرتاژی وێنەدار:
لەم ش���ێوازەدا نووس���ین كەمترە و زیاتر 
وێنە زاڵە ئەم ج���ۆرەش زیاتر لە گۆڤارەكاندا 
باڵوە. لێرەدا ئامادەكار پێشەكییەكی كورت بۆ 
ریپۆرتاژەكە دەنووسێ كە چەند دێرێك زیاتر 
نییە و دواتریش بە وێنە مەبەس���تەكە پیش���ان 

دەدات.

شێوازی سێیەم/ ریپۆرتاژی وێنە بۆكێشراو:
ل���ەم ش���ێوازەدا نووس���ەرەكە و وێنەگری 
رۆژنام���ە پێ���ی هەڵدەس���تن كە دوات���ر بابەتی 

ریپۆرتاژ لە ژێر وێنەكاندا دابەش دەكرێت.
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جۆرەكانی ریپۆرتاژ

1� ریپۆرتاژی ئابووری:
لەم ج���ۆرەدا ریپۆرتاژەكە لە كێش���ەیەكی 
ئاب���ووری دەكۆڵێتەوە ئیتر كێش���ەكە ناوچەی 
یان هەرێمی یان جیهانی بێت وەك گرانی نرخ 
� كەمی كرێ � بەرزبوونەوەی نرخی نەوت یان 
هەاڵوس���انی ئابووری. پێویس���تە ئامادەكاری 
ریپۆرتاژ س���ەردانی دەزگا حكومی و ڕەسمی 
و ناڕەس���می و مااڵنی���ش بگەڕێ���ت و هەندێ 

جاریش سەردانی واڵتانی دەرەوە بكات.

2� ریپۆرتاژی سیاسی:
ئەم جۆرە ریپۆرتاژە لە گەورە بەرپرسانی 
حكوم���ی حیزبب���ەوە دەس���ت پ���ێ دەكات ت���ا 
دەگاتە كەسانی س���ەر شەقام. وەك ملمالنێی 
هەڵبژاردن و خۆپیشاندانی كرێكاران.. كێشەی 

دامودەزگاكانی حیزب.

3� ریپۆرتاژی كۆمەاڵیەتی:
و  ت���اك  كێش���ەكانی  ب���ە  دەدات  گرنگ���ی 
كۆم���ەڵ و یانەكان هەروەها گرنگی بە كێش���ە 
وەك  دەدات  جیهانی���ش  كۆمەاڵیەتییەكان���ی 

كێشەی نیشتەجێبوون.

4� ریپۆرتاژی ڕووناكبیری:
پێویستە ئامادەكار سەردانی ناوەندەكانی 
ڕووناكبی���ری ب���كات. یان هەندێ ج���ار بچێتە 
سەر شەقامەكان. وەك كێشەی كتێب و نرخی 

كتێب.

هەنگاوەكانی ئامادەكردنی ریپۆرتاژ
ب���ۆ ئامادەكردنی ریپۆرتاژ پێویس���تە ئەم 
هەنگاوانەی خوارەوە جێبەجێ بكرێن لەوانە:

یەكەم/ دیاریكردنی بیرۆكە یان بابەتی ریپۆرتاژ:
بریتیە لە دیاریكردنی بابەتی ریپۆرتاژەكە 
و ئەم���ەش وا بەخۆڕایی و ب���ێ ڕەچاوكردنی 

هەندێ بنەما ناكرێ لەوانە:
1� دەبێ���ت بابەتەك���ە جێ���گا بایەخ���ی خەڵك���ی 
ب���واری  ش���ارەزایانی  كاتەش���دا  ل���ەم  بێ���ت. 
رۆژنامەنووس���ی ئامۆژگاری ڕیپۆرتاژنووس 

دەك���ەن ب���ە ڕەچاوكردن���ی چەن���د هۆكارێك 
لەوان���ە نزیكی كات و ئاس���ت و كاریگەری و 
ڕەگەزەكانی سەرنج ڕاكێشان و ناوبانگی، وا 

باشترە لە بیرۆكەدا هەبن.
2� دەبێ���ت ب���ڕی زیاتری زانی���اری كۆبكاتەوە 
واتە دەبێت خۆی تێكەڵی ئەو واقیعە بكات كە 
ریپۆرتاژەكەی تێدا دەكات. مەبەستیش لەوە، 
ئام���ار و توێژین���ەوەكان و چاوپێكەوتنەكان���ە 
لەگەڵ ئەو كەس���انەی بە ئاگان لەو مەسەلەیە 
یان پێش���تر تێكەڵی مەس���ەلەكەیان كردووە و 
دیراسەیان كردووە دواتریش خاڵە گرنگەكان 

لە دەفتەری تێبینییەكانی خۆیدا تۆمار بكات.
3� دەبێ���ت رۆژنامەنووس���ەكە لە ئاراس���تەی 
رۆژنامەك���ە ب���ە ئ���اگا بێ���ت س���ەبارەت ب���ە 

چارەسەركردنی بابەتەكە.

دووەم/ ئامانج:
دوای دەس���ت نیشان كردن و هەڵبژاردنی 
بابەتەكە پێویستە رۆژنامەنووس ئامانجەكەی 
دیاری بكات، واتا ئەو ڕاستییانەی كە دەیەوێت 
پێ���ی ب���گات چین ی���ان ئ���ەو ڕاس���تییانەی كە 
دەیەوێت بە خوێنەری بگەیەنێت چین یان ئەو 
گۆڕانكاریان���ەی كە دەیەوێت لە بیروهۆش���ی 
خوێن���ەردا دروس���تی ب���كات یان ئ���ەو الیەنە 
گرنگانەی كە دەیەوێت لەبەرچاوی خوێنەر و 

لێپرسراواندا زەقی بكاتەوە.

لەس���ەر  بەرای���ی  زانی���اری  كۆكردن���ەوەی  س���ێیەم/ 
بابەتەكە:

بیرۆك���ەی  كردن���ی  دی���اری  لەگ���ەڵ 
دەب���ێ  رۆژنامەن���ووس  ریپۆرتاژەك���ەدا، 
پاش���خانێكی لەسەر بابەتەكە هەبێ و لەوەش 
دڵنیا بێ كە دەتوانێ زانیاری لەسەر كۆبكاتەوە 

و كاری تێدا بكات.

سەرچاوەكانی كۆكردنەوەی زانیاری:
1� ئەرشیفی رۆژنامە

2� كتێبخانە

چوارەم/ جێبەجێكردن:
ل���ە  رۆژنامەن���ووس  س���ەركەوتنی 
ریپۆرتاژەكەیدا، بەشێوەیەكی سەرەكی لەسەر 
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ئەو ئامادەكارییە پێویس���تانە دەوەس���تێت كە 
دەبێت بۆ ریپۆرتاژەكەی هەیبێت:

1� وەرگرتن���ی رەزامەن���دی رەس���می: دەبێت 
هەم���وو رۆژنامەنووس���ێك مۆڵەتی رەس���می 
لەالیەنی بەرپ���رس وەربگرێت بۆ ئەنجامدانی 

ریپۆرتاژەكەی.
2� ئەو ش���وێنەی كە رۆژنامەنووس دەیەوێت 

ریپۆرتاژەكەی تێدا ئەنجام بدات.
3� دڵنی���ا بوون ل���ە ئامادەكردن���ی ئۆتۆمبێل و 

وێنەگر و پێداویستییەكانی دیكە.
4� سەردانی ناوەندی سەرەكی ئەو شوێنە یان 
ئەو الیەنە بكەیت كە دەتەوێت ریپۆرتاژەكەی 

تێدا ئامادە بكەیت.
رۆژنامەن���ووس  دەبێ���ت  كات���ەدا  ل���ەم 
یەك���ەی  لەگ���ەڵ  توندوتۆڵ���ی  پەیوەندیەك���ی 
كارەكەی خۆی لەالی���ەك و ئەو دامودەزگا و 
بەرپرسانە هەبێت بزانێت سەرەتای بابەتەكە 
بەچی دەس���ت پ���ێ دەكات و الیەنی بەرامبەر 
لەسەرەتای كاردا تووشی بێزاری و دڵەڕاوكێ 
نەكات و هاوكات دەبێت بە ئارام و لەسەرخۆو 
قس���ەزان بێ���ت و ئاگای لە هەس���تی بەرامبەر 
بێ���ت وا لە بەرامبەر ب���كات كە هاوڕێیانە نەك 
بە دوای ش���تە بڤەكاندا بگەڕێت یا دادگای بۆ 

دادەنرێت.

نووسینەوەی ریپۆرتاژ:
خاڵی كۆتایی و گرنگی ئامادەكردنی ریپۆرتاژ 
ش���ێوازی نووس���ینەوە و خس���تنە بەردەم���ی 
خوێن���ەرە، بۆیە دەبێ���ت رۆژنامەنووس پاش 
ئامادەكردنی زانی���اری و تێبینییەكان جارێكی 
دیك���ە بەش���ێوەیەكی هون���ەری ریپۆرتاژەكە 
بنووس���ێتەوە و ك���ە بگونجێ لەگ���ەڵ حاڵەتی 
نووس���ینەوەكەی  وات���ە  رۆژنامەوانییەك���ەی 
دەبێت بە زبانی رۆژنامەنووسی بێت لە الیەك 
و لەالیەكی دیكەوە هەوڵ بدات ئەو الیەنانەی 
ریپۆرتاژەك���ە زووت���ر بخات���ە ڕوو، كە دەبنە 
هۆی سەرنجڕاكێشانی خوێنەر ئەوەشمان لە 
بیر نەچ���ێ لەكاتی نووس���ینەوەی ریپۆرتاژدا 
پێویس���تە پێش���ەكییەكی س���ەرنجڕاكێش ك���ە 
لەگ���ەڵ ناوەڕۆكی ریپۆرتاژەك���ەی بگونجێت 
بنووس���رێت و هەروەها نابێت رۆژنامەنووس 

بیروبۆچوونی خۆی بس���ەپێنێ بەسەر بابەتی 
ریپۆرتاژەكەدا.

چەند تێبینییەكی گرنگ:
پێویس���تە لەس���ەر رۆژنامەنووس لەكاتی 
ئامادەكردنی ریپۆرتاژدا كۆمەڵێك رێوشوێنی 

گرنگ لەبەرچاو بگرێت لەوانە:
1� ئامادەبوونی خۆی پێش ئەوەی دەس���ت بە 

كارەكەی بكات.
2� هەموو پێداویستییەكانی كاری رۆژنامەگەری 
ئامادە بكات وەك دەفتەری تێبینی، تۆماركەر 
)تەسجیل(، كامێرای فۆتۆگرافی، ڤیدیۆ و هەر 

پێداویستیەكی دیكەی پێویست.
3� لەكات���ی س���ەردانی بەرپرس���ە حكوم���ی و 

حیزبییەكاندا رەچاوی ئەمانە بكات:
1� نیازپاك���ی خ���ۆی ب���ۆ كەس���ی بەرامب���ەر 

دەرببڕێ.
2� مۆڵەتی لێ بخوازێ بۆ گرتنی وێنە و تۆمار 

كردن.
3� پرسیارەكانی خۆی ئامادە بكات.

4� بە پرسیاری تایبەتی كەسی دەست پێ بكات 
تاوەكو ترس و بیم لەس���ەر كەس���ی بەرامبەر 

بڕەوێنێتەوە.
5� لە پرسیاری سووكەوە بەرەو پرسیاركردنی 

قورس بچێت.
6� ئەگەر لەسەر پرسیارێكی هەستیار وەاڵمی 
دەس���ت نەكەوت تا ماوەی چەن���د دەقیقەیەك 
بێ دەنگ بێ و پاش���ان بچێتەوە بۆ پرس���یارە 
س���ووكەكان ت���ا بەرامب���ەر دێتەگۆ و پاش���ان 

بگەڕێتەوە سەر پرسیارە گرنگەكەی خۆی.
7� هەم���وو هەڵس���وكەوتێكی بەرپرس���ە ك���ە 
لەكات���ی وەاڵمدان���ەوەدا تۆم���ار ب���كات وەك 
زەردەخەن���ە، تووڕەبوون، هەڵچوون، ئەمەش 
ل���ە نووس���ینەكانیدا ئاماژە پێ ب���كات، تاوەكو 
خوێن���ەر وا ل���ێ ب���كات ك���ە بەچ���اوی خ���ۆی 

بینیوویەتی.
8� هەرچی دیمەنی ناو ژوورەكە هەیە وردبینی 

لەسەر بكات.
9� داكۆك���ی بكاتەوە لەس���ەر وتە گرنگەكان و 

ژمارەكان بۆ ئەوەی دڵنیا لێیان بێت.
كارەك���ەی  تەواوبوون���ی  دوای  ل���ە   �10



ژمارە 26 بەهاری 2012 252

هونەری رۆژنامەنووسیی...

ژم���ارەی  و  بدات���ێ  خ���ۆی  ناوونیش���انی 
تەلەفۆنەكەی لێ وەرگ���رێ بۆ ئەوەی بتوانێ 
جارێك���ی دیكە پەیوەندی پێوە بكات ئەگەر بۆ 
رۆژنامەنووس���ەكە دەرك���ەوت ك���ە هەندێ لە 
زانیاریی���ەكان ناتەواون بۆ ئ���ەوەی تەواویان 

بكات.
11� دەبێت مۆڵەتی لێ وەربگرێ بۆ وێنەگرتن 
و ه���ەوڵ بدات س���وود لە ف���الش وەرنەگریت 
تاوەكو نەبێتە هۆی بێزاركردنی بەرپرسەكە.

چاوپێكەوتنی رۆژنامەنووسی
جێ���گای  بوونەت���ە  رۆژنام���ەكان  ئەم���ڕۆ 
دوانگەی سیاس���ییەكانی جیهان و مەبەستیش 
ل���ەم كارە ئەوەی���ە ك���ە بەزووتری���ن كات و 
كەمترین بڕی مەس���رەف ئەو مەبەس���تەی كە 
دەیانەوێت ئاماژەی پێ بكەن بگەینە ش���وێنی 
مەبەس���تی خ���ۆی. جا ئیت���ر ئامانج���ە دیاری 
كراوەك���ە دەپێك���ێ ی���ان ن���ا ئەمەیان ش���تێكی 
دیك���ە. چاوپێكەوتن���ی رۆژنامەوانی���ش ئەمڕۆ 
رووبەڕێكی فراوان���ی لە كاری رۆژنامەگەری 
داگی���ر ك���ردووە و كەم رۆژنام���ە هەیە خاڵی 
بێت لێی كەواتە ل���ە رووی رۆژنامەگەرییەوە 
چاوپێكەوت���ن جێ���گا و پێگەیەكی گرنگی هەیە 
كە لە دوای هەواڵ و سیاسەت و ریپۆرتاژەوە 
دێت، بەاڵم ئەوەن���دە هەیە زۆربەی جارەكان 
كاربەدەستەكان خۆیان داوای ئەو چاوپێكەوتنە 
دەك���ەن كە ئەمەش چاوپێكەوت���ن لە دیمانەی 
رۆژنامەنووسی جیا دەكاتەوە، كە راستەوخۆ 
خێ���را  و  خێ���را  پرس���یاری  رۆژنامەن���ووس 
ڕووبەروو ئاڕاس���تەی بەرپرس دەكات، بەاڵم 
هەندێ ج���ار لە چاوپێكەوتن���ی رۆژنامەوانیدا 
كاربەدەستەكە داوای پرسیارەكان دەكات بۆ 

ئەوەی وەاڵمیان بداتەوە.

چەند رێوشوێنێكی گرنگ بۆ رۆژنامەنووس:
1� دەبێ���ت رۆژنامەنووس ت���ا رادەیەكی باش 
كەس���ایەتی بەرپرس���ەكە بزانێ���ت. ئەمەش لە 
رێ���گای كەس���ەكانی دەوروب���ەری ی���ان ئ���ەو 

بابەتانەی كە لەسەری نووسراون.
2� دەبێ���ت ش���ارەزای زمانی ئەو كەس���ە بێت 
تاوەك���و ب���ە ت���ەواوی وەاڵمەكان���ی دەس���ت 

كەوێت���ەوە و تێبینییەكان���ی خ���ۆی لە دەس���ت 
نەدات.

3� تۆماركردنی تێبینی و بابەتە گرنگەكان.

شێوازەكانی نووسینەوەی ریپۆرتاژ یان 
چاوپێكەوتنی رۆژنامەوانی

لێكۆڵەرەوانی بواری رۆژنامەوانی بڕوایان 
وای���ە ك���ە بەكاربردن���ی هەڕەم���ی هەڵگەڕاوە 
باش���ترین و چاكترین رێبازی نووس���ینەوەی 
ریپۆرت���اژە، چونك���ە نابێ���ت رۆژنامەن���ووس 
تەنی���ا ببێت���ە گێ���ڕەرەوەی وت���ەی بەرپرس و 
خەڵكی، بەڵكو دەبێت خۆی جارێكی دیكە بەو 
بابەتانەدا بچێتەوە و بە ش���ێوازێكی زانستیانە 
دایبڕێژێت���ەوە و بە مەرجێك ل���ە ناوەڕۆك و 
بابەتەك���ە الن���ەدات و نەبێتە ه���ۆی ئەوەی كە 
چارێك���ی دیكە كاربەدەس���تان ئامادە نەبن بۆ 
چاوپێكەوت���ن، ئەم ئەركەش دەكەوێتە س���ەر 
توانای���ی و لێهاتوویی رۆژنامەنووس ئەوەش 
نابێ لە بیر بكرێ، كە دەبێت ئاگاداری بدرێت 
بەو بەرپرسە لەسەر شێوازی باڵوكردنەوەی 
بابەتەكە، ئیتر رۆژنامەن���ووس بە ئارەزووی 
خۆی بەش���ێكی دیمان���ە و چاوپێكەوتنەكەش 
ال دەب���ات و تەنی���ا باس���ی ش���تە گرن���گ و 
رێب���ازی  هەروەه���ا  دەكات.  بنچینەیی���ەكان 
دیكەمان هەن، كە دەتوانین لێیان س���وودمەند 
ی���ان  ریپۆرت���اژ  نووس���ینەوەی  ب���ۆ  ببی���ن 
چاوپێكەوتنی رۆژنامەنووسی، كە یەكێك لەو 
ش���ێوازانە پێی دەگوترێت شێوازی تێهەڵكێش 
)االقتباس( لەكاتی نووس���ینەوەی ریپۆرتاژ و 
چاوپێكەوتنی رۆژنامەوانیدا دەگەڕێتەوە سەر 
وتە گرنگەكان و لە نێو دوو كەوانەدا هەندێكی 
وەك شاهیدی حاڵ باس دەكەیت بە مەرجێك 

لە دوو دێر زیاتر نەبێت.

رۆژنامەنووسی و رۆژنامەگەری
لێ���رەدا تێكهەڵكێش���ێك دەكرێت ل���ە نێوان 
زاراوەی رۆژنامەنووس���ی و رۆژنامەگەری���دا 
كە ل���ە راس���تیدا زۆر كەس دەخات���ە هەڵەوە. 
ج���ا بۆ دەربازك���ردن لەم هەڵەیە پێویس���تمان 
ب���ە لێكدانەوەی ه���ەردوو زاراوەك���ە هەیە كە 
رێگام���ان ب���ۆ خ���ۆش دەكات هەن���دێ ئ���ەرك 
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و فەرمان���ی رۆژنامەگ���ەری هەی���ە لێ���رەدا بە 
كورتی باس���ی لێوە بكەین. س���ەرەتا زاراوەی 
رۆژنامەنووس���ی: مەبەست لێی ئەو كەسانەن 
كە هەواڵ و بابەت و ریپۆرتاژەكان دەنووسن 
و ئام���ادە دەكەن. ئەم الیەنەش پەیوەس���تە بە 
بیرو توانای رۆژنامەنووسەوە. بەاڵم زاراوەی 
رۆژنامەگ���ەری پەیوەس���تە ب���ە ئامادەك���ردن 
و چ���اپ كردن���ی رۆژنامەك���ە كەوات���ە الیەنی 
هون���ەری رۆژنامەكە دەگرێتەوە. ئەم ئەرك و 
فەرمانەش پەیوەس���تە بە ئامێر و پێداویستی 
چاپەوە نەك پەیوەس���ت بێت بە نووس���ینەوە. 
ج���ا ئەوەن���دە بەس���ە بۆ ئ���ەم خاڵ���ە گرنگە و 
دیك���ەی  بەش���ەكانی  دەكات  پێویس���ت  ئیت���ر 
روون  رۆژنامەگ���ەری  و  رۆژنامەنووس���ی 

بكەینەوە كە ئەم الیەنانەی خوارەوەیە:

1� دەستەی رۆژنامە: پێك دێت لەمانە:
1� خاوەنی ئیمتیاز.

2� سەرنووسەر.
3� بەڕێوەبەری نووسین.
4� دەستەی نووسەران.

5� بەرپرسی الپەڕەكانی رۆژنامە.
6� كاروباری سیاسی رۆژنامەكە.

7� هەڵەدۆز.
8� بەرپرسی دارایی.

9� بەرپرسی دابەشكردن.
10� وێنەگری رۆژنامە.

وەك  رۆژنامەگ���ەری  الیەن���ی  دووەم   �2
ئاماژەم���ان پێدا كە بریتییە لە كارە هونەری و 

لە چاپدانی رۆژنامەكە:

1� نەخشەسازی رۆژنامە:
ئ���ەرك و فەرمانەكانی بریتین لە رێكخس���تنی 
بابەتەكان و وێنەكان و ستوونەكانی رۆژنامەكە 
بەپێی بنەماكانی هونەری رۆژنامەگەریی نوێ 

دادەنێ.

2� پیتچنین:
ئ���ەرك و فەرمانی نووس���ینەوەی بابەتەكانی 
رۆژنامەكەی���ە و پاش���انیش هەڵەكانی راس���ت 

دەكاتەوە و الپەڕەكانی دابەش دەكات.

پێكهێنەرەكانی رۆژنامە
1� ناوونیشانی رۆژنامە:

كە دەبێت بە خەتێكی جوان نووسرابێتەوە 
و لە بەشی سەرەوەی رۆژنامەدا دەنووسرێت 
ب���ە رەنگ���ی رەش دەبێ���ت ه���ەوڵ بدرێت ئەو 
ناوونیشانە جێگیر ببێت و گۆڕانكاری بەسەردا 
نەیەت، تاوەكو هەركەسێك كە رۆژنامەكە یان 
ناوونیشانەكەی بینی لە دوورەوە رۆژنامەكە 

بناسێتەوە.

2� مانشێت:
وەك ئاماژەم���ان پێ���دا دەبێ���ت ب���ە رەنگی 
رەش بنووسرێت، هەوڵ بدرێت كە لە ناواخنی 
بابەتێكی گرنگی رۆژنامەكە دەربهێنرێت تا لە 
رێگای���ەوە س���ەرنجی خوێنەر ب���ۆ الی بابەتی 
رۆژنامەكە بكێش���ێ و نابێت جۆرە مانشێتێك 
بنووس���ێ كە لە رۆژنامەكەدا هیچ جۆرە باس 
و خواس���ێكی لەس���ەر نەنووسرا بێت یان پەنا 

ببرێتە بەر رەنگاوڕەنگ كردنی.

3� سەروتار:
هەمیشە لە رووپەڕی یەكەمی رۆژنامەكەدا 
دەنووسرێ كە گوزارش���ت لە بیروبۆچوونی 
حكوم���ەت یان حیزب دەكات یان ئەو بابەتەی 
ك���ە بۆت���ە جێ���گای گرنگ���ی پێدان���ی خەڵكی و 
مەبەس���تیش لێ���ی هۆش���یاركردنەوەی خەڵكە 
لەس���ەری و ئاڕاس���تەكردنییەتی بۆ دروس���ت 

كردنی ڕای گشتی لەسەر بابەتەكە.
4� هەواڵە سیاسییەكان.

5� ریپۆرتاژ.
6� راپۆرتە هەواڵ.

7� دیمانە و وتاری رۆژنامەگەری.
8� گۆشەی ستوون.
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پەیامنێران پاڵەوان���ی رۆژنامەوانین، بەاڵم 
ئەركەكانی���ان دۆزین���ەوەی ش���تەكانە. لەنێ���و 
پش���ێوی و ش���ڵەژانی ئێس���تادا، پەیامنێ���ران 
یەكەمین كەس���ن دەگەنە شوێنی رووداوەكە، 
بۆئ���ەوەی ل���ە دەرگا داخ���راوەكان ب���دەن و 
بۆئ���ەوەی  بك���ەن،  سەركێش���ی  هەندێكج���ار 
سەرەداوی راستییان دەستبكەوێت. ئەگەر وا 
نەكەن كێ بیكات؟ هەواڵس���ازان؟ دووانبێژان 
)المعلقون(؟ تەنیا جێگرەوەیەك بۆ پەیامنێران 
هەی���ە: پەس���ەندكردنی كۆپییەك���ی رێپێدراوە 
لە راس���تی، ئەوەی پیاوان���ی كار و بیرۆكرات 
ت���ا  دەك���ەن  دەستنیش���انی  سیاس���ییەكان  و 
پێشكەشمانی بكەن، سەرەڕای هەموو شتێك، 

بێژیارەكان چی دەزانن ئەگەر ئەوان نەبن؟
پەیامنێ���ران- وەكو هەم���وو پاڵەوانەكان- 
بەدەست كۆس���پ و كەموكوڕییەوە دەناڵێنن، 
ناوبانگیان -وەك دەس���تە- بە بەراورد لەگەڵ 
ئەوانی دیكەدا خراپە، بە رەچاوكردنی ئەوەی 
ژمارەیەكی زۆر لەوان بە شێوەیەكی رۆتینی 
پەنا بۆ گەورەكردن و سادەكردنەوە و شێواندنی 
راس���تی دەب���ەن، بۆئ���ەوەی چەن���د بەش���ێكی 
پیش���ەكە هاووات���ای فرتوفێڵی بەئەنقەس���ت و 

خەڵەتاندنی مەبەس���تدار بێ���ت. رێككەوت نییە 
نووس���ەرانی سیناریۆ و شانۆ لەكاتی گەڕانی 
رێكوپێك ب���ەدوای ئەوەی رۆڵی زیانداری بێ 
ئابڕوو بەرجەس���تە بكات، پەیامنێری رۆژنامە 
ورووژاوەكان هەڵبژێررێ���ت. ئەمە ماندوبوون 
و كاتیان بۆ دەگەڕێنێتەوە، بەوەی ناچار نابن 
چەندین الپەڕە بۆ وەسفكردنی كەسایەتییەك 
بنووس���نەوە، ك���ە ئ���اكاری لەدەس���تدا بێ���ت، 
كەس���ایەتییەكە  پیش���ەی  راگەیاندن���ی  تەنی���ا 
بەس���ە بۆئ���ەوەی س���ەیركەران تێبگەیەنێ���ت، 
دەكات.  پەی���ڕەو  فرتوفێ���ڵ  و  ماس���تاوكردن 
هەروەه���ا كەس���انی تەمب���ەڵ ه���ەن، ئەوانەی 
فێركردن و رووكەشی و زانیاری هەڵدەبژێرن، 
كە مەحاڵە گفتوگۆی لەبارەوە بكرێ، لەجیاتی 
كاركردنی كۆڵنەدەرانە و هەوڵدان و رەنجدان 
بۆئ���ەوەی  كۆشش���كردن،  و  هیالكب���وون  و 
بەپێی توانا زانیاری دروس���ت دەس���تبخرێت. 
بەدڵنیاییەوە زۆر لە رقی پیس���ی مەبەس���تدار 
مێ���ژووی  ل���ە  پیش���ەگەریی  و  س���ەلیقە  و 

رۆژنامەوانیدا بوونی هەیە.
بەاڵم زۆر كاری پاڵەوانانە هەیە زۆر لەوە 
زیات���رە، ك���ە زۆرب���ەی رێب���ازە رەخنەییەكان 

بۆ ئەوەی پەیامنێرێكی باش بیت

نووسینی: دیڤید رانداڵ*
و: محەمەد عەبدوڵاڵ كەالری
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و قوتابخان���ە رۆژنامەنووس���ییەكان پیش���بینی دەك���ەن: جۆن 
تی���اس، پەیامنێری )تایم���ز(، ئەو كارە دڕندانەی ئاش���كرا كرد 
ك���ە بەریتانیایی���ەكان لەس���اڵی 1819 لە دژی خۆپیش���اندەران 
لە مانچس���تەر ئەنجامیاندا، ولیام هوارد رس���ل دەبەنگییەكانی 
س���وپای بەریتانی بە گێلی گەورەپیاو وەس���فكرد، ولیام لینگ، 
لە )ش���یفڵد تلگراف( پەردەی لەس���ەر گەندەڵ���ی و توندوتیژی 
لەشارەكە هەڵماڵی، بەمەش جاروبار تووشی هەڕەشەلێكردن 
هاتۆت���ەوە تا ئاس���تێك ناچار ب���ووە دەمانچەیەك لەس���ەرپێ 
لەسەر مێزەكەی دابنێت، هەروەها لەكاتی گەڕانەوە بۆ ماڵەوە 
ش���ەوانە پۆلیس���ێك پاس���ەوانی دەكرد. ئیمیل���ی كروفورد، بە 
هەموو كەللەڕەقییەوە ژیانی خۆی خستە سەركێشییەوە تاكو 
ئ���ەوەی لە كۆمونەی پاریس )1871( روودەدات بۆ رۆژنامەی 
)دەیل���ی نی���وز( بگوازێت���ەوە، دواتر لە هەنگاوێك���ی كتوپڕدا لە 
بارەی كۆنگرەی ڤەرسای پێشدەستی )سبق( رۆژنامەنووسی 
كرد. نیلی پالی، وا خۆی نیشاندا تووشی نەخۆشییەكی مێشك 
هاتووە، بۆئەوەی بچێتە )چاكس���ازی( نەخۆشییە مێشكییەكان 
و ریپۆرتاژێ���ك ب���ۆ رۆژنامەی )نیویۆرك وورلد( بنووس���ێت، 
تیای���دا ئاماژەی بەو تۆقاندن و ترس���اندن و دڕندایەتییە كرد، 
كە لەوێ هەیە، ئەم كارە وایكرد بارودۆخی نەخۆشەكانی نێو 
نەخۆشخانە هاوشێوەكان چاك بكرێت. و.تی. ستید، الساریی 
)دعارە( مندااڵنی لە )بول مو گازیت(دا ئاشكرا كرد. ئیدا تاربل، 
لە نووس���ینەكانیدا بۆ رۆژنامەی )مكل���ور( پەیڕەوكارییەكانی 
گەندەڵ���ی و ترس���اندن و هەڕەش���ەلێكردنی ل���ە كۆمپانی���ای 
)س���تاندارد ئۆیڵ( 1902-1904 بە بەڵگەوە خستەڕوو، رێگەی 

خۆشكرد بۆئەوەی دواتر كۆمپانیاكان هەڵبوەشێنەوە.
ئیمیل���ی مارش���اڵیش چەندین بەربەس���تی نێران���ەی بەزاند، 
بۆئەوەی لەهۆڵی رۆژنامەوانی لە ئەنجومەنی گش���تی )عموم( 
ببێت���ە یەكەم خانم���ە پەیامنێر، یەكەم پەیامنێ���ر كە لەهەردوو 
رۆژنامەی: )دەیلی میل و دەیلی ئیكسپرێس( كار بكات. جۆن رید، 
ئەوەی گێڕایەوە كە لەكاتی شۆڕشی رووسی روویدا. رۆناڵد 
تۆماس لە )نیویۆرك وۆرلد(، كە دەمامكی لەس���ەر رێكخراوی 
)كو كلوكس كالن( هەڵماڵی بۆئەوەی س���یما رەگەزپەرس���تانە 
توندەك���ەی بخاتەڕوو. ئیلیا ئەهرنبرگ پەیامنێری )رد س���تار(، 
یەكەم كەس بوو سەربازگە كۆمەڵكوژییەكانی نازییەكان ئاشكرا 
بكات. ئەو راپۆرتانەش���مان لەبیر ناچێت كە جۆن هیرس���ی و 
ویلفرید بیركیت لە هێرۆش���یماوە ناردیان و درۆ فەرمییەكەی 
بەدرۆخستەوە كە وای باڵوكردەوە شتێك نییە ناوی نەخۆشی 
تیش���كدانەوەیی بێت. هەروەها ئەو بەرهەڵستییە ئازایانەی كە 
)ئۆبزێرڤەر( و )مانچس���تەر گاردیان( بۆ داگیركردنی س���وێس 
لەس���اڵی 1956 نیش���انیاندا، هەروەه���ا ئ���ەو بەدواداچوون���ە 
سەرس���ەختانەیەی لە الیەن رۆژنامەگەریی بەریتانیایی، كە لە 

پەیامنێری  ت��ی��اس،  ج��ۆن 
)ت����ای����م����ز(، ئ�����ەو ك����ارە 
كرد  ئ��اش��ك��را  دڕن����دان����ەی 
بەریتانیاییەكان  ك����ە 
دژی  ل���ە   1819 ل��ەس��اڵ��ی 
خۆپیشاندەران لە مانچستەر 
هوارد  ولیام  ئەنجامیاندا، 
رسل دەبەنگییەكانی سوپای 
بەریتانی بە گێلی گەورەپیاو 

وەسفكرد
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شەستەكانی سەدەی بیستەمدا بۆ پێشێلكارییە ئاسایشییەكان 
لەسەر بەرزترین ئاستدا كردیان.

س���یمور هیرش )كە ئ���ەوكات گەنجێك بوو بۆ خۆی كاری 
دەك���رد(، كوش���تارگەی تۆقێن���ەری م���ای الی لەس���اڵی 1968 
ئاش���كرا ك���رد، هەڵمەتی )س���ەندای تایم���ز( ب���ۆ بەرژەوەندی 
ئ���ەو قوربانیانەی كە بەه���ۆی دەرمانی تالیدۆمی���د باڵەكانیان 
لەدەس���تدا. هەروەه���ا لێكۆڵین���ەوەی كارل بیرنس���تاین و بۆب 
ودوارد ل���ە دۆس���یەی )وۆتەرگێت( لە رۆژنامەی )واش���نتۆن 
پۆست(، كە دووپاتیكردەوە سەرۆكی ویالیەتە یەكگرتووەكان 
درۆزن و گەندەڵە، هەروەها رەتكردنەوەی رۆبرت فیس���ك بە 
پەسەندكردنی هێڵی پەیمانی ناتۆ )یان هێڵی هەر دامەزراوەیەكی 
فەرمی(، كاتێك لەس���اڵی 1999 راپۆرتەكانی لە بارەی ملمالنێ 

لە كۆسۆڤۆ بۆ رۆژنامەی )گاردیان( نارد.
ئەم���ە جگە لەوانەی ناوەكانیان بە ش���ێوەیەكی س���ەرپێیی 
دەخوێنیت���ەوە، بەاڵم بەدەگم���ەن وەبیرمان دێت���ەوە، ئەوانەی 
هەوڵەكانی���ان ب���ۆ گواس���تنەوەی زانیاری ب���ۆ كۆمەڵگەكانیان 
تەنیا تووش���ی ئاس���تەنگ و كۆتی فەرمی یان وەاڵمی فرتوفێڵ 
نەهاتووە، بەڵكو تووش���ی هەڕەش���ە و گوڕەش���ە و ترساندن 
یان لەوەش خراپتر هاتوون. هەموو ساڵێك هەزاران پەیامنێر 
تووشی گرتن، یان هەڕەشەلێكردن دەبنەوە و سەدانیان زیندانی 
دەكرێ���ن و دەیانیان دەكوژرێن، ئەمەش كە رۆژنامەنووس���ی 
بیرۆڤی سونیا گولدنبرگ بە )سانسۆر بەیارمەتی مردن( ناوی 

نا.
لە ساڵی 1982 لە سەرانسەری جیهان )9( رۆژنامەنووس 
و لەس���اڵی 1994دا )103( رۆژنامەن���ووس كوژران، لەكۆتایی 
س���ەدەی بیس���تەمیش هەم���وو مانگێ���ك )40( رۆژنامەنووس 
هەڕەش���ەی لێ دەكرا و )20(یان ل���ێ دەگیرا، )90(یان زیندانی 
دەك���را و س���یانیان دەكوژرا. هەریەك لەوان���ە وەك وەاڵمێكی 
یەكالكەرەوە و دەستنیش���انكراو بوو، بۆ ئەوانەی -لە ناوەوە 
و دەرەوەی پیش���ەكەدان- گومان دەكەن ك���ەوا رۆژنامەوانی 
لقێكە لە هونەری بازاڕگەری، كە ش���تی بێ بایەخ رێك دەخات 
و ش���تی بێ مانا گەورە دەكاتەوە. س���ەرەڕای هەموو شتێك، 
دەس���ەاڵتێكی دەمكوتك���ەر نابینین ئەركی كۆس���پ دانان، یان 
زیندانیكردن یاخود كوش���تنی پەیامنێران ل���ەو پێناوەدا بخاتە 

ئەستۆی خۆی.
دواج���ار، ئەو دەیان هەزار رۆژنامەنووس���ەی -زۆربەیان 
ناوخۆیی���ن- لەبیرناچێت ئەوانەی ب���ە جێگرەوەی دۆزینەوەی 
كۆپی ت���ەواوی ئەو راس���تییە رازی نابن ك���ە لەناوچەكانیاندا 
روویداوە و پاش���ان ئاشكرا كراون. ئەوان چاویان لە زێڕ یان 
مەزنایەتی نییە و هۆكاری دیاریكراو نییە لە دەستكەوتنی ئەو 
دوو ش���تە رێگەی لێبگرێت، بەاڵم ئەوان لە رووی كۆمەاڵیەتی 

ه���ەزار  دەی���ان  ئ���ەو 
رۆژنامەنووس���ەی -زۆربەیان 
لەبیرناچێ���ت  ناوخۆیی���ن- 
جێگ���رەوەی  ب���ە  ئەوان���ەی 
دۆزین���ەوەی كۆپ���ی تەواوی 
ئەو راس���تییە رازی نابن كە 
روویداوە  لەناوچەكانیان���دا 
و پاش���ان ئاش���كرا ك���راون. 
ئ���ەوان چاوی���ان ل���ە زێ���ڕ 
و  نیی���ە  مەزنایەت���ی  ی���ان 
ه���ۆكاری دیاریكراو نییە لە 
دەس���تكەوتنی ئەو دوو شتە 

رێگەی لێبگرێت
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و پیش���ەییەوە وەك دژەژارن، ب���ۆ ئەوان���ەی 
راس���تگۆییەكەیان بە مووچەیەك���ی بەرز یان 

ژیانێكی ئاسانی ئاسوودە گۆڕیوەتەوە.
هەموو ئەو پەیامنێرە بەتوانایانە لە شتێكدا 
هاوبەش���ن، لەوانەی���ە لەژێ���ر دەمامكی رەقی 
واقیعی���دا كە رۆژنامەنووس���ەكان بە ناچاریی 
دەیپۆشن بە باشی بیشارنەوە، بەاڵم نەمران، 
پەڕاگەندە و پەراوێزخراوانیان، هەموویان لە 
ی���ەك بیروباوەڕدا لەبارەی چییەتی پیش���ەكە 
هاوبەش���ن، پێ���ش هەموو ش���تێك خ���ۆی لەو 
پرس���یارەدا دەبینێت���ەوە و ل���ە رێگ���ەی ئ���ەم 

پرسیارەوە، ئامانجی بریتییە لە:
- دۆزین���ەوە و باڵوكردن���ەوەی زانی���اری كە 

جێگەی پڕوپاگەندە و خەماڵندن دەگرێتەوە.
- بەرەنگاربوونەوە ی���ان فرتوفێڵی كۆنترۆڵی 

حكومی.
- رۆش���نبیركردن و رووناككردنەوە - دواتر 

تواناداركردن-ی دەنگدەران.
- درزبردن���ی پایەكان���ی دەس���ەاڵت، ئەوانەی 
پش���ت بە بێبەش���كردنی جەماوەر لە زانیاری 

دەبەستن.
- پش���كنینی ئ���ەو هەن���گاو و رێوش���وێنانەی 
حكومەت���ەكان دەینێن )ی���ان ل���ە ئەنجامدانیدا 
تەمبەڵی دەكات( و نوێنەرە هەڵبژێردراوەكان 

و خزمەتگوزارییە گشتییەكان دەیگرنەبەر.
- پش���كنینی كارە بازرگانیی���ەكان و پیاوان���ی 
كرێ���كار  لەگ���ەڵ  مامەڵەكردنی���ان  و  كار 
باش���ێتی  لەگ���ەڵ  بەكرێگی���راوەكان،  و 

بەرهەمەكانیان.
- دڵدانەوەی كارەس���اتباران و ناڕەحەتكردنی 
و  خۆش���گوزەرانكەران  ئاس���وودەیی 
دەستەبەركردنی سەكۆیەك بۆ پەراوێزخراوان، 

ئەوانەی هەمیشە دەنگیان نابیسترێت.
- دانانی ئاوێنە لەبەردەم كۆمەڵگەدا، كە باشی 
و خراپییەكانی نیشان بدات، سەرەڕای ئەوەی 
س���اختەیی ئەفس���انە و پڕوپووچ���ە باوەكانی 

ئاشكرا بكات.
- دڵنیاب���وون ل���ەوەی دادپ���ەروەری رێڕەوی 
خۆی دەگرێ���ت، لێكۆڵینەوەكانی���ش بەردەوام 

دەبن ئەوكاتەی ون دەبێت و نامێنێت.
- هاندان���ی ئاڵوگ���ۆڕی ئازادان���ەی بی���رەكان، 

بەتایبەت���ی لە رێگ���ەی دابینكردنی دوانگەیەك 
بۆ خاوەنانی فەلسەفە جێگرەوەكانی ئەو شتە 

باو و زاڵبووانە.
لیس���تە  بەندەكان���ی  بتوانی���ت  ئەگ���ەر 
باسكراوەكە بخوێنیتەوە، بەبێ ئەوەی هەست 
ب���ە كاریگەربوون و هان���دان بكەیت، لەوانەیە 

پیشەی رۆژنامەگەریت بۆ نەگونجێت.

هەڵوەستەكان
ئەركێك���ی  باس���كران،  ئامانجان���ەی  ئ���ەو 
زەحم���ەت دەبێت هەموو كات وەدی بهێنرێت. 
بیرۆكەی باو لەنێو نامۆكان بە رۆژنامەوانی، 
ك���ە ئاماژە بەوە دەكات ئ���ەوەی پەیامنێر -لە 
هەر ش���تێكی دیك���ە زیاتر- پێویس���تی پێیەتی 
توان���ای نووس���ینەوەی باش���ە، تەنی���ا نیوەی 
پێكدەهێنێ���ت،  پیش���ەكە  هەڵس���ەنگێنراوەكانی 
چونك���ە توان���ای ئەدەبی تەنیا بەش���ێكە لێی و 
زۆرجار بەشێكی گەورەتر نییە لێی. هەروەها 
كاری پەیامنێری باش، پرسێك نییە بە فێربوونی 
كۆمەڵە فرتوفێڵ و كەرەس���تەیەك پەیوەس���ت 
بێ���ت، كە بەپێی بارودۆخەكان گونجاوترینیان 
هەڵدەبژێررێ���ت، ئ���ەوەی رۆژنامەن���ووس بۆ 
وەدیهاتنی س���ەركەوتن دەیەوێت، هەڵوێس���تە 

راست و كەسایەتییە راستگۆكانێتی.
گرنگتری���ن ئ���ەو كەرەس���تە و ئامێران���ەی 
پەیامنێران���ی رۆژنامەنووس���ی لە مێش���كیاندا 
هەڵیدەگرن، هەندێ هەڵوەس���تەی خۆڕس���كن، 
هەندێك���ی دیكە دەكرێ بەخێرایی وەربگیرێن، 
بەاڵم سەرجەمیان لەمیانەی سااڵنی شارەزایی 
و ئەزم���وون لە رێگەی گەڕان و نووس���ینەوە 
كۆ دەبن���ەوە، هەروەها س���ەرلەنوێ گەڕان و 
نووسینەوەی سەدان چیرۆك و لێكۆڵینەوە و 

راپۆرت دەبێت.
پیش���ەی پەیامنێری رۆژنامەنووس���ی، لەو 
پیش���انەیە كە لە رێگ���ەی هەڵەكردنەوە فێری 
دەبی���ت. ل���ە هەفت���ەی یەكەم���ی كاركردنم لە 
رۆژنامەوانی���دا بۆ نموونە، ل���ە رۆژنامەیەكی 
بچ���ووك كارم دەك���رد، ك���ە ل���ە باش���ووری 
ئینگلت���ەرا دەردەچ���وو، بەه���ۆی بەختی باش 
دروس���تكردنی  ب���ۆ  زۆرم  س���ووربوونی  و 
كاریگەرییەك���ی گرن���گ، چیرۆكێكی باش���م لە 
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ب���ارەی پیس���بوونی رووب���ارەكان دۆزییەوە، 
بەدواداچوونم لەبارەیەوە كرد، پاشان بەپەلە 
بەرەو نووس���ینگەكە گەڕامەوە و خەونم بەو 
مەدالیان���ەوە دەبینی، كە بەس���ەرمدا دەبارێت، 
چیرۆكەكەم���ی  ك���ە  هەواڵس���ازەكە،  ب���ەاڵم 
خوێندەوە، هاواری كرد: »بۆ خاتری خوا ئەمە 
چییە؟ ناوەكان لەكوێن؟« هێندە ورووژابووم، 
لەبی���رم كردب���وو ناوی ئەو كەس���انە بپرس���م 
ك���ە چاوپێكەوتن���م لەگ���ەڵ كردوون. راس���تە 
چیرۆكەهەواڵەك���ە پ���ڕ ب���وو لە ش���ایەتحاڵ و 
وەرگرت���ن )ئیقتیب���اس(، بەاڵم ل���ە »یەكێك لە 
پش���كنەرانی ئاسایش«...هتد بوو. ئینجا بیست 
و چ���وار كاتژمێری داهاتووم تەرخان كرد بۆ 
هەوڵدان بۆ دەس���تكەوتنی ناوی كەسەكان و 
جارێكی دیكە چاوپێكەوتنیان و چاككردنەوەی 
ئەو هەڵەیەی كردوومە. چیرۆكەكە باڵی بەسەر 
رۆژنامەی ئەو هەفتەیەدا كێشا. بۆ ئەو هەوڵە 
دەبەنگانەیەم هێشتا هەست بە پێزانین دەكەم. 
ل���ە هەفت���ەی یەكەمی كاركردنم لە پیش���ەكەدا 
دوو وان���ە فێ���ر ب���ووم، یەك���ەم ئەوەی���ە ك���ە 
ش���ایەتحاڵ و زانیارییەكان بەبێ ئەوەی ناوی 
هاوپێچ���ی لەگ���ەڵ بێت هیچ ناهێنێ���ت، دووەم 
-گرنگترینیان- ئەوەیە نووسینەوەی راپۆرت 
و لێكۆڵینەوە رۆژنامەنووسییە گرنگەكان زۆر 
زەحمەت���ە. وەك روون���ە، گوڕوتی���ن و پاڵنەر 
بەش ناكەن، تۆ پێویستیشت بەوەیە هەڵوێستە 
دروس���تەكان لە خ���ۆت بگری���ت. تێبینییەكانی 

دادێ لەم چوارچێوەیەدا گرنگە:

هەستكردنێكی تیژ بە هەواڵ
ت���ۆ لەب���ەر س���ێ ه���ۆكار پێویس���تت ب���ەم 
هەستە هەیە، یەكەم، )بەمانای ئەرێنی( زانینی 
پێكهاتەكان���ی چیرۆكەهەواڵێكی باش و بەتوانا 
بۆئەوەی تیشكۆی گەوهەری هەواڵەكە لەنێو 
كەڵەكەبووی بێ بای���ەخ و الوازدا بدۆزیتەوە. 
دووەم، )بەمان���ای نەرێنی( بەفیڕۆنەدانی كات 
و بەدواداچوونی ئەو چیرۆك و لێكۆڵینەوانەی 
بە ش���تێكی گرنگ نامانگەیەنێ���ت. لەزۆر كاتدا 
پێویس���تە ل���ە خ���ۆت بپرس���یت: »باش���ترین 
ئەگەرەكان���ی ئەم چیرۆكە چیی���ە؟ ئەگەر ئەو 
هەموو زانیارییانەم دەس���تكەوت، كە پێویستم 

پێیەت���ی بەهێزتری���ن خاڵ���ە گەوهەرییەكان���ی 
چیی���ە؟« هەندێج���ار وەاڵمەك���ە دەریدەخات، 
ك���ە چیرۆكەك���ە گرنگ نابێت بۆیە پش���تگوێی 
بخە. س���ێیەم، ئەگەر هەس���تكردن بە هەواڵت 
لەدەس���تداوە، ی���ان هەتە بێ ئ���ەوەی بەكاری 
بهێنیت، ئەوا زۆر ش���تت لێ تێدەپەڕێت و فێڵ 
ل���ە خۆت دەكەیت. ئەمە ب���ە نموونە وەربگرە، 
دونكوم���ب جویل، پەیامنێری »دەیلی میل« لە 
رۆژانی سەرەتایدا، بۆ بەدواداچوونی هەواڵی 
یەك���ەم بەكارهێنان���ی كەش���تی »ئەلبیون« لە 
»تیم���ز ئیرۆن ورك���س« لە لەن���دەن نێردراو 
ب���ۆ نووس���ینگەكە گەڕایەوە و لەگ���ەڵ خۆیدا 
رۆمانێكی جوانی رۆمانسی پێ بوو، دووپاتی 
دەكات���ەوە دیمەنەك���ە »نزیكترین ش���ت بووە 
ب���ۆ رۆژئاواب���وون ب���ە رەنگەكان���ی تیرنەری 
نیگاركێش، ك���ە دەتوانیت لە دەستنووس���ێكدا 
دایبنێی���ت«. كاتێك ریپۆرتاژەكەی رادەس���ت 
دەكرد، هەواڵێك گەیش���ت، ك���ە دەڵێت لەكاتی 
دەرچوونی كەش���تییەكەدا )30( كەس خنكان. 
زۆری،  تووڕەی���ی  لەب���ەر  هەواڵس���ازەكە 
لەس���نووری خ���ۆی دەرچ���وو، جویلیش وتی: 
»باشە، ئەوكاتەی شوێنەكەم بەجێ دەهێشت 
هەندێ كەس���م بین���ی لە دەنگەدەنگ���ی ئاوەكە 

شپرزە ببوون، بەاڵم ....«.

سەرسامبوون بە وردێتی
ل���ە  خەس���ڵەتە  ئ���ەم  هەواڵس���از،  وەك 
خەس���ڵەتەكانی دیك���ەی پەیامنێ���ران زیاتر بە 
هەن���دی وەردەگ���رم: ئای���ا دەتوانم پش���ت بە 
دڵنی���ا  ل���ە وردبینیی���ان  ببەس���تم و  كارەكان 
ت���ۆ وەك پەیامنێرێ���ك ه���ەر زوو  ببم���ەوە؟ 
بەه���ای ناوبانگیت دەزانیت، هەروەها ناوبانگ 
دەركردنت ب���ە وردبینی ن���ەك زیادەڕۆیی لە 
قسەی چاپكراو و گواستراو، ئەگەر لەدەستت 

دا، زەحمەتە بیگەڕێنیتەوە.
وردێت���ی س���ێ ش���ت دەگەیەنێ���ت، یەكەم، 
بەتەواوی تۆماركردن و نووس���ینەوە، ئەوەی 
خەڵك ئاگادارت دەكاتەوە. دووەم، دڵنیابوون 
ل���ەوەی چیرۆكەك���ەت لەگەڵ گیان و كەش���ی 
بارودۆخەك���ە، ی���ان رووداوەك���ە بگونجێ���ت، 
ئەمەش هەرچەندە بەشەكانی ورد و راستگۆ 
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بێت، مان���ای زیادكردنی پاش���خان و چوارچێ���وە دەگەیەنێت. 
س���ێیەم، وریابوون لە كەوتنە داوی خووی ترس���ناك و باو و 
گوت���ەی »ئەگەر ئەمە روویدا و ش���تێكی دیكە روویدا، كەواتە 
دەبێ ئەم شتەی دیكە راست بێت«. پێویست ناكات ئاواتەخواز 
بیت راپۆرتەكەت چاپ بكرێت. ئەگەر هەر كەلێنێك لە زنجیرەی 
ئەو رووداوانەی دەیگوازیتەوە روویدا، هەوڵبدە بازنەی ونبوو 
بدۆزیتەوە: ئەگەر رووداوی )أ( روویدا، لەپاشان شتێكی دیكە 
بوو، ئینجا )ج( بەدوایدا هات گومان مەكە، ئەوا بازنەی ونبوو 

دەبێ )ب( بێت، لەوانەیە ئەو نەبێت.

هەمیشە گریمانەی پێشوەخت مەكە
ئەمە لەسەر س���ەرجەم گریمانەكاندا جێبەجێ دەبێت بەبێ 
ئ���ەوەی رەچ���اوی ئ���ەوە بكەی���ت، ئایا پش���تی ب���ە لۆژیك یان 
لێكچوون یان راس���تەقینە یان هاندەرەكان بەس���تووە. گرفتی 
گەورە لەگەڵ گریمانەكان ئەوەیە، كە س���ەرجەمیان راستییان 
پێ���كاوە وەك دوات���ر دەردەكەوێ���ت: ئەم���ەش وای لێ���دەكات 
مەترس���یدار و حەزبزوێن بێت. هەوڵب���دە لەپاڵ باوەڕپێكراودا 
بە، تەنیا ئ���ەوە بگوازەوە، كە دەیزانیت نەك ئەوەی بەگومانی 
كە دەیزانیت. بەمشێوەیە لە هەڵە و سەهو و ناوردێتی و درۆ 

و چەواشە، یان دەركردن لەكاردا دوور دەكەویتەوە.
رووداوێك���ی بەناوبانگی وێنەگرێك���ی فۆتۆگرافی )بۆ خۆی 
كار دەكات( هەیە، وێنەیەكی میر چارڵزی بۆ یەكێك لە رۆژنامە 
جەماوەرییەكان���ی بەریتانیا نارد، كە باوەش���ی ب���ە ئافرەتێكدا 
ك���ردووە )ناوبراو خێزاندار نییە( لەكاتێك���دا هەمووان دەزانن 
لە هاوسەرگیرییەكەیدا بەختەوەر نەبوو. رۆژنامەكە وێنەكەی 
بە ناوونیشانێك باڵوكردەوە ئاماژەی بە بوونی پەیوەندییەكی 
رۆمانس���ی كرد، چونكە هەواڵسازەكان پێشوەختە پێشبینییان 
كردب���وو ئەم���ە روودەدات، ب���ەاڵم بەهەڵ���ەدا چ���وون. ئەوەی 
نەیانزانیب���وو ئەوە بوو وێنەكە لەكاتی ناش���تنی تەرمی كوڕی 
ئەو ئافرەتەدا گیرابوو، كە لەتەمەنی چوار ساڵی بەهۆی لۆكیمیا 
مردب���وو. میری���ش وەك هەر یەكێك لە ئێمە ل���ە بارودۆخێكی 
وادا ئەركێكی سەرش���انی خ���ۆی جێبەجێ كرد، كە دڵدانەوەی 

دایكە جەرگسووتاوەكە بوو.

هیچ كات مەترسە لەوەی لەشێوەی دەبەنگێك دیاریت
بەگومان���ی خ���ۆت ئاس���تی نەفامیت هەرچەند ب���وو، ئەگەر 
تێنەگەیش���تی داوای  ئەگ���ەر  بك���ە،  ئ���ەوا پرس���یار  نەتزان���ی 
ش���یكردنەوەیەكی روون بكە. نیگ���ەران مەبە لەوەی یەكێكیان 
گاڵتەت پێ بكەن. پەیامنێری دەبەنگ بە راس���تی ئەو كەسەیە، 
ك���ە وای نیش���ان دەدات مەعریفە و زانس���تی هەیە و ئاماژەی 
س���ەر راوەش���اندنی لەكاتی دیمانەدا وایە، كە تێدەگات، كەچی 

وێنەگرێك���ی فۆتۆگرافی )بۆ 
خۆی كار دەكات(، وێنەیەكی 
میر چارڵ���زی بۆ یەكێك لە 
رۆژنام���ە جەماوەرییەكان���ی 
بەریتانیا نارد، كە باوەشی 
ك���ردووە  ئافرەتێك���دا  ب���ە 
)ناوب���راو خێزان���دار نییە( 
لەكاتێك���دا هەمووان دەزانن 
هاوس���ەرگیرییەكەیدا  ل���ە 
بەختەوەر نەبوو. رۆژنامەكە 
ناوونیش���انێك  بە  وێنەكەی 
باڵوكردەوە ئاماژەی بە بوونی 
رۆمانس���ی  پەیوەندییەك���ی 
كرد، چونكە هەواڵسازەكان 
پێش���بینییان  پێش���وەختە 
روودەدات،  ئەم���ە  كردب���وو 

بەاڵم بەهەڵەدا چوون
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تەنیا لە بەش���ێكی كەمی وتوێژەكە تێدەگات، لەپاش���ان هەوڵی 
نووس���ینەوەی چیرۆكەك���ە دەدات، دەبین���ێ ناتوانێت وا بكات. 
ئەو ش���وێنەی نائاگایی خۆت دەردەخەیت ئەوەیە كە لە خەڵك 
دەپرس���یت، نەك لەسەر كاغەز كاتێك دواتر بۆ نووسینەوەی 

چیرۆكەكە دادەنیشیت.

لە سەرچاوەكان بەگومان بە
ئەو هەڵوێستە گشتییە گەوهەرییە سەبارەت بە پەیامنێران، 
تەنانەت بۆ هەموو رۆژنامەنووسان، بریتییە لە گومانكردن لە 
س���ەرجەم سەرچاوەكان. بۆچی ئەو كەسە ئەم زانیارییەم پێ 
دەدات؟ پاڵنەرەكەی چییە؟ ئایا پێگەیەكی هەیە ش���یانی ئەوەیە 
كە ئەوەی وا دەریدەخات دەیزانێت بەراس���تی بیزانێت؟ بەشی 

شەشەمی كتێبەكە باس لەم پرسە ئاڵۆزە دەكات.

هەوڵبدە دەستبەرداری بڕیارە الگیرییەكانت بیت
ناكرێ دەس���تبەرداری هەموو بیروباوەڕە چەس���پاوەكانت 
بی���ت، بەاڵم پێویس���تە بوار نەدەیت بەئەنقەس���ت كاریگەری لە 
كارەك���ەت بكات. پێویس���تە پەیامنێ���ران پابەن���دی وردێتی بن 
كاتێك رووداوێك دەگوازنەوە، نەك هەموو شتێك لە تێڕوانینی 
بڕیارە الگیرییە پێش���ووەكانیان بگێڕنەوە، هەرچەندە بە دیدی 

خۆیان رۆشنكەرەوە و زیرەك و رۆشنبیر بێت.
ئەمە لەس���ەر ئەو بڕیار و رایانەی پێشتر جێبەجێ دەبێت، 
كە س���ەرەڕای كۆنەكان ت���ازە داهێنراون. مەهێڵ���ە ئەو رایەی 
لەكاتێكی زوو لە گەڕانە كاڵ و كرچەكەت الت دروس���ت بێت، 
كاریگەری لەس���ەر بڕیارەكەت لەب���ارەی چیرۆكەكە بكات. لە 
گەورەتری���ن هەڵ���ەی پەیامنێران ب���ە تایبەتی ئەوان���ەی داوای 
نووس���ینی رۆمانێك���ی تێروتەس���ەلیان لێدەكرێ���ت، ب���اس لەو 
كەش���وهەوایە بكات كە باڵی بەس���ەر رووداوەكەدا كێش���اوە، 
ئ���ەوان لەناو مێش���كیاندا پێش���ەكی دەنووس���نەوە و لە رێگەدا 
بۆئ���ەوەی ئەنجامدان���ی چاوپێكەوت���ن لەگەڵ كەس���ایەتییەكی 
مەبەس���تدار ئەنجام بدەن. لەوانەیە پێش���ەكییەكە بەتاموچێژو 
شێوازی جوان بێت، بەاڵم لەم بارەدا زانیاری لەبارەی خۆیان 

نەك بابەتەكە بەخوێنەر رادەگەیەنیت.

بزانە كە تۆ بەشێكیت لە پرۆسەیەكی بەدوای یەكداهاتوو
پەیامنێران ملكەچی ئەوە دەبن، كە هەواڵسازان دەیانەوێت، 
هەوڵب���دە ب���ۆ گفتوگ���ۆ لەگەڵیان���دا زۆر رێگ���ە بەكاربهێنیت و 
بەڕوویاندا تووڕە بیت و بە نەرمونیانی رازییان بكەیت، بەاڵم 
دواجار دەبێت بڕیارەكەیان پەس���ەند بكەیت، یان لەش���وێنێكی 
دیكە بەدوای كارێكی دیكەدا بگەڕێ، ئەمەیە پیش���ەیی كارەكە، 
هەروەه���ا رێ���ككاری و پابەندبوون���ە ب���ە هێڵ���ی رۆژنامەكەت 

ناكرێ دەس���تبەرداری هەموو 
بیروب���اوەڕە چەس���پاوەكانت 
پێویس���تە  ب���ەاڵم  بی���ت، 
بەئەنقەس���ت  نەدەیت  ب���وار 
كارەك���ەت  ل���ە  كاریگ���ەری 
بكات. پێویستە پەیامنێران 
پابەندی وردێتی بن كاتێك 
دەگوازن���ەوە،  رووداوێ���ك 
ل���ە  ن���ەك هەم���وو ش���تێك 
تێڕوانین���ی بڕیارە الگیرییە 
پێش���ووەكانیان بگێڕن���ەوە، 
هەرچەن���دە بە دیدی خۆیان 
و  زی���رەك  و  رۆش���نكەرەوە 

رۆشنبیر بێت
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و كاتەكان���ی. زۆر ل���ە پەیامنێ���ران پێیانوای���ە 
دواكەوتنە لە دەمی دیاریكراو و زیادەڕۆیی لە 
درێژەپێدان لە هێما بەهرە ئەدەبییەكان، بەاڵم 
بەهەڵەداچوون، هەموو ئەمانە بەڵگەیە لەسەر 

ساویلكەیی و نەمانی شارەزایی پیشەیی. 
بەهەمان شێوە ئەو پەیامنێرەی بەرێكوپێكی 
پەیوەندی بە رۆژنامەكەیەوە ناكات، كاتێك بۆ 
ئەنجامدانی لێكۆڵینەوەیەك یان نووسینەوەی 
راپۆرتێك دەردەچێت. بەاڵم زۆرجار دەتوانیت 
پێداویس���تییەكانی رۆژنامەكە بۆ بەرژەوەندی 
خۆت بەكاربهێنیت و پێش���ەنگی بە لێكۆڵینەوە 
لەمیان���ەی  بدەی���ت،  وردەكان���ت  راپۆرت���ە  و 
حیس���ابكردنی ورد ب���ۆ كات���ی بەرهەمهێنانی 
رۆژنامەك���ەت و كەی پێویس���تت پێیەتی، ئایا 
دەتەوێ���ت ب���ە وێن���ە روون كرابێت���ەوە و ب���ە 
هێڵ���كاری روون���كاری و تێبین���ی دیكە روون 

كرابێتەوە، پێش ئەوەی رادەستی بكەیت؟

لە هەستی خوێنەران تێبگە و ریزی لێبگرە
ئەگ���ەر خوێن���ەران نەب���ن چیرۆكەكەت لە 
ژوورە تاریكەكان���دا بەند دەبن و جگە لەخۆت 
كەسی دیكە گوێی لێ نابێت، كاتێك دەنووسیت 
بەتایبەت���ی ك���ە لێكۆڵین���ەوە و بەدواداچ���وون 
دەكەی���ت، ئەگەر ئەوانت بەهەند وەرگرت ئەوا 
دەیخوێننەوە. ئایا خوێن���ەران دەیانەوێت چی 
بزانن؟ پێویستییان بە شیكردنەوەی چی هەیە؟ 
كام الیەنی چیرۆكەكەیان ال بەبایەخە؟ هەوڵبدە 
باب���ەت و گێڕانەوەی گرنگ بدۆزیتەوە، دەری 
بخ���ە چ���ۆن رووداوەكان كاریگەری لە ژیانی 
خوێن���ەران ی���ان ژیانی ئەوانی دیك���ە دەكەن، 
نموونە پەیوەندی���دارەكان بە ئەزموونەكانیان 
ش���تەوە  هەم���وو  لەس���ەرووی  بەكاربهێن���ە، 
هەوڵبدە چیرۆكەكە بە دەربڕینی راستەقینەی 

خەڵكەكە بگێڕیتەوە.

ویستی بردنەوە
زوو بێ���ت یان درەنگ پەیامنێری باش ئەو 
راس���تییەی ب���ۆ دەردەكەوێ���ت ك���ە جیهان بۆ 
ئەوە دروس���ت نەكراوە تاك���و رۆژنامەكان بە 
سووك و ئاس���انی كارەكانی خۆیان جێبەجێ 
بك���ەن. رووداوەكان لە ش���وێنی مەترس���یدار 

و نەگونج���او روودەدەن، ك���ە هەموو جارێك 
تەلەفۆن دەستەبەر نییە یان كار ناكات، ئەگەر 
ب���ۆ كارك���ردن چوویت���ە دەرەوەی ش���ار یان 
واڵت، ئ���ەوا پارە و خ���واردن و خواردنەوە و 
كات و وزەكەت تەواو دەبێت. تۆ پێویستت بە 
ئارەزوویەكی بەهێز و ویس���تێكی پتەو هەیە، 
بۆئەوەی بەسەر بارودۆخەكاندا سەربكەویت 
و ئ���ەو ئاس���تەنگانە ببەزێنیت كە دێنە رێگەت، 
بۆیە جەخت لەسەر بابەتی چیرۆكەكەت بكەوە 
و بەزووتری���ن كات ب���ۆ رۆژنامەكەتی بنێرە، 
بۆئەوەی وەكو ئید كودی پەیامنێری »واشنتن 
پۆست« بیت. لە كتێبە نایابەكەی »كێ هەواڵی 
دزی«، م���ورت روزنبل���وم چیرۆك���ی ك���ودی 
دەگێڕێت���ەوە كاتێك لە یەكێك لە ش���ەوەكانی 
مانگی كانوونی یەكەمی 1988 لە پاریس بوو، 
ئەوكات���ەی هەواڵی تێكش���كانی فرۆكەی )بان 
ئەمریكان(ی لەسەر لۆكەربی، شارۆچكەیەكی 
بچووك ل���ە س���كۆتلەندا پێگەیش���ت، كاتژمێر 
20:8ی ئێوارە بوو، دوا فرۆكەش بۆ بەریتانیا 
فڕی بوو. ك���ودی فرۆكەیەكی بەكرێ گرت و 
هەواڵسازە بەرپرسیارەكەی خۆی لە ویالیەتە 
یەكگرتووەكان رازیكرد تێچوونەكان لەئەستۆ 
بگرێت، دوای چەند كاتژمێرێك ئەو پەیامنێرە 
گەیش���تە گالس���كۆ، كە 60 میل لە باش���ووری 
لۆكەربییەوە دوورە، هەم���وو ئەو رێگەیانەی 
دەچن���ە ئ���ەو ش���وێنە پۆلیس دایانیخس���ت. لە 
كارێكی پەرجوو ئاس���ادا لە رێگەی ناسیاوی 
و پەیوەندیی���ە تایبەتییەكانی���ەوە، ش���ۆفێرێكی 
تەكس���ی لە خەڵكی ش���ارۆچكەكە دەستكەوت 
و ب���ەرەو ش���وێنی رووداوەك���ە كەوتن���ەڕێ. 
هەب���وو  هاوڕێیەك���ی  ش���ۆفێرەكە  تەنان���ەت 
خاوەنی فرۆش���گای بوو، كودی لێیەوە توانی 
پەیوەن���دی بە واش���نتونەوە ب���كات بۆئەوەی 
تێكش���كاندنی  بنێرێ���ت.  چیرۆكەهەواڵەكان���ی 
فرۆكەك���ە ب���ووە ه���ۆی گی���ان لەدەس���تدانی 
س���ەرجەم سەرنش���ینانی ك���ە ژمارەیان 259 
ك���ەس ب���وو، ئەم���ە س���ەرەڕای ئ���ەوەی 11 
كەس���ی دیكە لەس���ەر زەوی كوژران، یەكێك 
لە مەزنترین رووداوەكانی سااڵنی هەشتاكان 
ب���وو. لە باڵوكردن���ەوەی رووداوەكەدا كودی 
نەیدەتوانی پێشدەستی رۆژنامەنووسی بكات، 
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ئەگەر ویستی سەركەوتنی نەبوایە. راستە ئەو 
لەگ���ەڵ رۆژنامەی���ەك كاری دەكرد ئامادەبوو 
ش���ەش هەزار دۆالر بۆ تێچوونی گەش���تێكی 
دیك���ە ب���ە فرۆك���ە ب���دات، ب���ەاڵم لەزۆرب���ەی 
بۆنەكاندا ئارەزووی دەستكەوتنی چیرۆكێكی 
لەم شێوەیە هێندە پارەی تێناچێت، كە زۆرجار 
پەیامنێرەكە دەستكەوت و خەاڵتی مەزنی پێ 

دەبڕێت.

هەست بە پێویستی بكە
رۆژنام���ەكان دەیانەوێ���ت پەیامنێرەكانیان 
ئەوپ���ەڕی توانای���ان وەگەڕ بخ���ەن، بۆئەوەی 
تەواوترین و خێراتری���ن گێڕانەوە بۆ رووداو 
-هەندێج���ار  دروس���ت  ركاب���ەری  بنێ���رن. 
نادروس���ت- بۆئەوەی )قامیش���ی پێشدەستی( 
ببرێت���ەوە كە بەش���ێكە لە واقی���ع -و چێژی- 
پیش���ە، هەروەها بە باشی خزمەتی خوێنەران 
دەكات مادام بنەما و سنوورەكان نابەزێنێت.

ئاژانس���ی ركاب���ەر  بەس���ەر  س���ەركەوتن 
-بۆنموونە-، لە لوتكەی پێشەنگانی وێنەگرانی 
»یونایتدپرێ���س  و  »ئەسۆش���ێیتدپرێس« 
ئینتەرناشیوناڵ« بوو، كە بە ئەركی وێنەگرتنی 
داالی الم���ا راس���پێردرابوون كاتێك لەس���اڵی 
1959 ل���ە تیب���ت رایكردب���وو. ه���ەردوو الیان 
فرۆكەی���ان بەكرێ گرت و ماتۆڕس���كیلیان بۆ 
وێنەگرەكان دابین كرد، بۆئەوەی لە سنووری 
چی���ن وێنەكان بگرن و ب���ۆ نزیكترین ئامێری 
پەخش ل���ە هیندس���تانی بنێ���رن. كاتێك داالی 
الما ل���ە فرۆكەكەی بەدیاركەوت، وێنەگرەكان 
هەڵیانكوتایە سەری و وێنەیان گرت و بە پەلە بۆ 
نێو فرۆكەكانیان گەڕانەوە، كە بزوێنەرەكانیان 
بازنەیی بوو، دوای كێبركێیەكی ترسناك و خێرا 
لە ئاسمان و لەسەر زەویدا، دواجار ئاژانسی 
»یونایتدپرێس ئینتەرناش���یوناڵ« سەركەوت 
و وێنەگ���ری »ئەسۆش���ێیتدپرێس« تووش���ی 
ش���ۆكێكی رووخێنەر هات. بۆ ژوورەكەی لە 
هوتێ���ل گەڕایەوە و بیری ل���ە تۆمەت تێگرتن 
دەك���ردەوە،  شكس���تەكەی  ش���ەرمەزاری  و 
لەوكاتەدا لە نووس���ینگەكەیەوە بروسكەیەكی 
ب���ۆ هات: »ئ���ەو وێنەی���ەی ركابەران���ی داالی 
الم���ا باڵویانكردۆتەوە وا دی���ارە پرچی درێژ 

و ئاڵ���ۆزكاوە، بەاڵم لە وێنەكەی تۆدا كەچەڵە، 
تكایە مەسەلەكە روون بكەوە«. وێنەگرەكەش 
وەاڵمی دایەوە: »ئ���ەو وێنەیەی من گرتوومە 
»یونایتدپرێ���س  وێنەگ���ری  راس���تەقینەیە«. 
ئینتەرناش���یوناڵ«، لەتاو هەوڵەكانی بۆئەوەی 
ركابەرییەك���ە ببات���ەوە، لەجیات���ی داالی الم���ا 

وێنەی وەگێڕەكەی باڵوكردبووەوە!
ب���ەاڵم ركابەریی پەس���ەندكراو س���نووری 
هەیە، بەدڵنیاییەوە رۆژنامەنووسی پێشوو لە 
»نیویۆرك تایمز«، ستیف دنلیفی قۆناغ بە قۆناغ 
پێی گەیش���تووە -تەنانەت تێیشی پەڕاندووە، 
ئ���ەو كاتێك گەنج بوو وەك پەیامنێرێك كاری 
دەكرد، باوكیش���ی ل���ە رۆژنامەیەكی ركابەردا 
كاری دەك���رد، هەردووكی���ان بە ی���ەك ئەرك 
راس���پێردران، ب���ەاڵم ئەم یەكەمجار گەیش���تە 
ش���وێنی رووداوەك���ە، دوای ئ���ەوەی تای���ەی 

ئوتۆمبێلی باوكی كون بوو!

تاكایەتی
حكومەتەكان���ی س���ەرجەم واڵتانی جیهان، 
تون���د  و  هەواڵەكان���ی  بەڕێوەبردن���ی  ب���ۆ 
كۆنترۆڵكردن���ی ئ���ەو زانیاریان���ەی دابەش���ی 
دەكەن و ئەوانەی وەریدەگرن، زۆر شێوازی 
ئاڵۆز و گەشەكردوو بەكاردەهێنن. لە هەندێ 
شوێندا رەخساندنی ئەم كەنااڵنە هێنانەریزی 
»یانە«ك���ە  ل���ە  جۆرێ���ك  ب���ۆ  پەیامنێ���ران 
لەخۆدەگرێت، كە بنەما و یاس���اكانی رەفتاری 
»بەرپرس���انە« دیاری دەكات و هەڕەش���ەی 
زانیاریی���ە  ش���اردنەوەی  و  دوورخس���تنەوە 
فەرمیی���ەكان دەكات لەهەر كەس���ێك لە هێڵی 
كێش���راو دەربچێت. ئەم بارە تەندروست نییە، 
لەبەرئەوەی پەیامنێران وا راهاتوون زۆرجار 
ه���اوكاری یەكت���ری بك���ەن و ل���ە وەرگرت���ن 
)ئیقتیباس( و شایەتحاڵ و ژمارە تەلەفۆنەكاندا 
بەش���داری یەكتر بكەن، بۆئ���ەوەی پەیامنێرە 
بەتواناكان هەمیشە لەوپەڕی ئامادەباشیدا بن 
تاكو لەكاتی پێویستدا لەچوارچێوەی دیاریكراو 
دەربچن و بچنە ئەو شوێنانەی پێشتر كەسی 
دیك���ە بۆی نەچووە، بەرگەی بەرپرس���یارێتی 
و رەخنە بگرن كاتێك كاروبارەكان بەویستی 
ئەوان بەڕێ���وە ناچێت. هەروەه���ا ئامادەباش 
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بێت بۆئەوەی دەس���تبەرداری ئەو خواردنە بێت، كە پێشتر بە 
كەوچك���ی فەرمی هەرس و پێش���كەش ك���راوە، چونكە دەزانن 
ئەگەر خۆیان بەدوای »ژەم«ەكەدا بگەڕێن تامێكی بەچێژتری 

دەبێت.

كەسایەتی
ه���ەر مرۆڤێكی زیرەك لەگەڵ بڕێكی پێویس���ت لە راهێنان 
دەتوانێت فێر بێت چۆن ببێتە پەیامنێرێكی شیاو. بەاڵم بۆئەوەی 
لە س���ەروو ئەم ئاستە بەرز ببیتەوە و ببیتە پەیامنێرێكی باش 
یان مەزن، دەبێت بەهرەی راس���تەقینە و خواس���تی پتەوت بۆ 
گەڕان یان نووس���ین یان هەردووكیان هەبێت. دەبێت چەشنی 
گونجاوت لە كەسایەتی هەبێت، ئەم خەسڵەتەیە كە پەیامنێری 

دەركەوتوو لە یەكێكی ئاسایی جیا دەكاتەوە.
لە زانینی سەرجەم ئەوانەی لەبارەی كەسایەتی پەیامنێری 
راس���تەقینە دەیزانم، قەرزاری یەك پیاوم كە 8 س���اڵ لە خۆم 
بچووكترە، نەمدەناس���ی تا پێش چەند ساڵێكی كەم بەرلەوەی 
بەهۆی نەخۆش���ی لۆكیمیا بمرێت، كە تەمەنی گەیشتبووە 32 
ساڵ، بەاڵم من بە نزیكترین نموونە دایدەنێم، كە لە پەیامنێرێكی 
تەواو و نموونەییدا چاوم پێی كەوتبێت، ناوی جۆن میریتە و 
گەورەی پەیامنێرانی رۆژنامەی »ئۆبزێرڤەر«ی لەندەنی بوو. 
لەم گەنجە زۆر الوازەدا هەموو شتە باشەكان و سەرجەم ئەو 
كەندو كۆسپانە هەبوو كە لە پەیامنێرێكی مەزندا دەویسترێت. 
یەكەم ش���ت كە لە جون سەرسام بووم، تەنانەت پێش ئەوەی 
مەزنێتییەكەی���م وەكو پەیامنێر بۆ دەربكەوێت، خۆشەویس���تی 
خەڵ���ك بوو بۆی. ئەو ك���راوە و رووخ���ۆش و گاڵتەچی بوو، 
ب���ەاڵم ئ���ەوەی خەڵكی هان دەدا خۆش���یان بوێ���ت بایەخدانی 
ئ���ەو ب���وو پێیان و ئەمەی لە رێگەی سروش���تە س���ادەكەیەوە 

دەردەخست.
ئەم���ە وا ناگەیەنێ���ت ك���ە بەهەم���وو جیهان���دا گ���ەڕاوە و 
خەندەیەكی وشكی لەسەر رووخساری كێشابێت، یان هەوڵیدا 
بێت هاوڕێیەتی ساختە دروست بكات، یان پێشوازی لە خەڵك 
ب���كات وەك ئەوەی لە بەرنامەی كێبركێ���ی تەلەفزیۆنی میوان 
ب���ن، ب���ەاڵم تواناكەی ل���ە بەهێزكردنی پەیوەن���دی هاوڕێیەتی 
لەگ���ەڵ نەناس���اندا پاڵپش���تییەكی راس���تەقینە و بەردەوامی بۆ 
دروس���تكرد، كە لەتوانایدا هەبوو لەگەڵ خاوەن كەس���ایەتییە 
وشك و گەمژە و زمانشیرین و نیانەكان وەكو یەك بخواتەوە 
و جگ���ەرە بكێش���ێ و جنێو بدات، تەنان���ەت لەگەڵ مەتڕانەكان 
دەتوانێ���ت دابنیش���ێت و چ���ای بخواتەوە و گفتوگ���ۆ لە بارەی 
خواناس���ی ب���كات. رایەك���ەی ب���ە كەس���ەكە هەرچیی���ەك بێت، 
دەتوانێ���ت گفتوگ���ۆی لەگەڵ���دا بكات و بەرامبەری هەس���ت بە 
ئاس���وودەیی ب���كات و پاڵنەری بێت بۆئەوەی هەمان هەس���ت 

هەر مرۆڤێكی زیرەك لەگەڵ 
راهێنان  لە  پێویست  بڕێكی 
دەت��وان��ێ��ت ف��ێ��ر ب��ێ��ت چۆن 
شیاو.  پەیامنێرێكی  ببێتە 
لە سەروو  ب��ۆئ��ەوەی  ب��ەاڵم 
ببیتەوە  ب��ەرز  ئاستە  ئ��ەم 
باش  پەیامنێرێكی  ببیتە  و 
بەهرەی  دەبێت  م��ەزن،  یان 
خواستی  و  راس��ت��ەق��ی��ن��ە 
پتەوت بۆ گەڕان یان نووسین 
هەبێت.  ه��ەردووك��ی��ان  ی��ان 
گونجاوت  چ��ەش��ن��ی  دەب��ێ��ت 
ئەم  لە كەسایەتی هەبێت، 
پەیامنێری  كە  خەسڵەتەیە 
یەكێكی  ل���ە  دەرك����ەوت����وو 

ئاسایی جیا دەكاتەوە
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بەرامبەری بنوێنێت.
دەمامكدراویی ئەم رووخۆش���ییە -تا ئەوكاتەی ئارەزووی 
ئاش���كراكردنی دەكات- خەس���ڵەتێكی ش���ێوازییە ب���ۆ هەم���وو 
ب���وو  بەتوان���اكان: س���ووربوون. ج���ۆن س���وور  پەیامنێ���رە 
لەس���ەرئەوەی چیرۆكەهەواڵەكان بەپێی پێوەرێكی دروس���ت 
بدۆزێت���ەوە و هەم���وو ئاس���تەنگەكان ببەزێنێ���ت و فرتوفێڵ و 
دواخستن تێبپەڕێنێت و هەموو ئەو شتانەی دەكرێت لەبەردەم 
تەواوكردنی نووسینەكەی ئاستەنگ بێت. سووربوونی زۆری 
بە شێوەیەكی تایبەتی روون و بینراو بوو، كاتێك دەیسەلماند 
دەس���تكەوتنی زانیاریی���ەك زەحمەت���ە. لەم ب���ارەدا ئامادەبوو 
چەندین كاتژمێر لە نووسینگەكەی دابنیشێت، پەیوەندی لەدوای 
پەیوەن���دی ئەنجام ب���دات، هەموو س���ەرچاوە دوورخراوەكان 
تاقی بكاتەوە تا ئەوكاتەی سێبەرەكەی دەبینێتەوە. ئەوەی زۆر 
یارمەتیدا لەم سووربوونە، بوونی بڕێكی زۆر لە جیاكەرەوەی 
دیكەی مەزنی پێویست بۆ پیشەی پەیامنێری رۆژنامەنووسی 
بوو: بوێری. ئەو ئازایەتی پێویستی هەبوو بۆئەوەی پەیوەندی 
ب���ە گ���ەورە بەرپرس���ان لە ماڵەكان���ی خۆیاندا ب���كات و داوای 
كۆپییەك لەو راپۆرتە یان روونكردنەوە لەبارەی زانیارییەكیان 
ل���ێ بكات، لەكاتێكدا پێش���تر نەیانیبینیوە. هیچ كاتێك س���كااڵی 
پەیامنێرێكی الوازت لێ نەدەبیس���ت كاتێك سەری لەكۆشیدایە 
و دەگریێ���ت: »ئ���ۆوو، داواكردن���ی ئەوە س���وودی نییە، گوێم 
لێناگ���رن«. ئەو ل���ە هەڵبژاردنی كات���ی نزیكبوونەوەكەی ورد 
بوو، بەاڵم لە ئەنجامدانی تەلەفۆنی داواكراو دوودڵ نەدەبوو. 
وا راهاتب���وو لەكات���ی بەرزكردن���ەوەی ئامێ���ری تەلەفۆنەكەی 
بۆئ���ەوەی جارێكی دیك���ە هەوڵبداتەوە، دەیگ���وت: »خراپترین 
ئەگ���ەر ئەوەی���ە كە یەكێكیان پێ���م بڵێن: لەبەرچ���اوم ون بە«، 
زۆرجاریش هەوڵەكان سەركەوتوو دەبوون. جون هەرگیز لە 

داواكردن و پرسیاركردن نەدەترسا.
هەروەها لە گەورە بەرپرس���ان لە دەسەاڵت یان حكومەت 
)یان بەالی كەمەوە لە هەڕەشەكانی( نەدەترسا، ئەمەش لەبەر 
خۆبەزلزانین نەبوو )ئەوكاتە زۆر وابوو(، بەڵكو سۆزی هەژیو 
و هەستكردن بە نەبوونی دادپەروەرێتی بوو، ئەو هەستانەی 
لەگ���ەڵ خۆیدا بۆ س���ەر كار هێنا. جۆن قەدیس نەبوو )هەموو 
ئەوانەی لە نووس���ینگە لەگەڵیدا هاوڕا نەبوون هەر زوو وشە 
برینداركەرەكان���ی لەگەڵدا تاقی دەكردن���ەوە(، بەاڵم بایەخێكی 
قووڵ���ی بە قوربانییانی كۆمەڵگ���ە و حكومەتەكان دەدا، ئەوەی 
بە بەش���ێكی سەرەكی لە كارەكەی دادەنا و دەنگی ئەوانە بوو 

كە دەنگیان نەبوو.
س���ەبارەت بە ئەو، نەزاهە مانای بێالیەنی و گوێ پێنەدان 
نەب���وو، هەروەه���ا مان���ای بەهێزكردن ل���ەدژی بایەخ���دان بە 
هەڵەكان لەكۆمەڵگەدا نەبوو، بڕوای بەوە بوو پێویستە هەمیشە 

دەمامكدراویی ئەم رووخۆشییە 
ئارەزووی  ئەوكاتەی  تا   -
ئ���اش���ك���راك���ردن���ی دەك�����ات- 
شێوازییە  خ��ەس��ڵ��ەت��ێ��ك��ی 
پەیامنێرە  ه���ەم���وو  ب���ۆ 
سووربوون.  ب��ەت��وان��اك��ان: 
جۆن سوور بوو لەسەرئەوەی 
بەپێی  چیرۆكەهەواڵەكان 
پێوەرێكی دروست بدۆزێتەوە 
ئاستەنگەكان  ه���ەم���وو  و 
ب��ب��ەزێ��ن��ێ��ت و ف��رت��وف��ێ��ڵ و 
و  تێبپەڕێنێت  دواخ��س��ت��ن 
هەموو ئەو شتانەی دەكرێت 
تەواوكردنی  ل����ەب����ەردەم 

نووسینەكەی ئاستەنگ بێت
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تووڕەی���ی و هەس���تكردن ب���ە س���تەم ئیله���ام 
بە رۆژنامەنووس���ان ب���دات، لە بڕی���اردان لە 
بارەی ئەو بابەتانەی مامەڵەی لەگەڵدا دەكەن 
رێنوێنییان بكات و لە لێكۆڵینەوەكان بیانخاتە 
س���ەر رێ كە تاكو كۆتای���ی ئەنجامی دەدەن. 
لەتوان���ای ج���ۆن دا هەب���وو چیرۆكەهەواڵ���ی 
س���ووك بنووس���ێتەوە، بەاڵم ب���ە لێكۆڵینەوە 
و چیرۆك���ە رۆژنامەنووس���ییەكانی لە بارەی 
قوربانییان���ی ئەش���كەنجەدان لەسەرانس���ەری 
جیه���ان ناوبانگی دەركرد، هەروەها لە بارەی 
پەڕاگەندەكان و كەڵك لێوەرگرتنیان لە الیەن 
خاوەن���ە چاوچنۆكەكانیان و ئ���ەو بارودۆخە 
تۆقێنەرەی كە ئەوانەی مێش���كیان تەواو نییە 
ل���ە واڵتان���ی وەك یۆنان تیای���دا دەژین. بەاڵم 
هەمیش���ە وەك رۆژنامەنووس���ێكی پیشەگەر 
مایەوە و هەرگیز جی���اوازی بەرچاوی نێوان 

چیرۆك و ئامۆژگاری لەبیر نەدەكرد.
-زۆرج���ار ت���ا پل���ەی زۆرداری - گ���وڕو 
تین���ی هەب���وو، ئاس���انە رووداوی گرنگ هەر 
پەیامنێرێك بورووژێنێت، بەاڵم تاقیكردنەوەی 
ناوەڕۆكەكەی ل���ە تامەكەیدا روون دەبێتەوە، 
بۆ ئەنجامگەیش���تنێكی گرنگ لە چیرۆكێك كە 
وا دی���ار نیی���ە چاوەڕوانكراو بێ���ت. جۆن ئەم 
گوڕو تینەی هەبوو، لە ئەوپەڕی ئامادەباشیدا 
ب���وو بۆئ���ەوەی زوو بێت���ە نووس���ینگەكەی و 
ئەگەر پێویس���تی كرد درەنگ بڕواتەوە. ئەمە 
تەنیا لەسەر نووسینگە كورت نەبووەوە. ئەو 
رۆژنامەنووسانەی لەدوا ساتەكاندا دەهاتن بۆ 
ئامادەبوون لە كۆبوون���ەوە یان كۆنگرەیەكی 
رۆژنامەنووس���ی یاخود ه���ەر بۆنەیەكی دیكە 
كە بە رووماڵكردنی راس���پێردرابن، لەپاش���ان 
لەیەكەم دەرفەتدا ئ���ەوێ بەجێبهێڵن، لەوانەیە 
وا گوم���ان بك���ەن ئەم���ە ش���ێوازی دنیادی���دە 
ب���ە ئەزموونەكان���ە، ب���ەاڵم لەراس���تیدا وانییە. 
زۆرجار پەیامنێری باش ش���تی مەبەستداری 
دەس���ت دەكەوێ���ت كاتێك زووتر بۆ ش���وێنی 
كۆبوونەوەكە دەچێت، یان لەدوای تەواوبوونی 

قسەكردنی بەرپرساندا رادەوەستێت.
ئەو هەروەها فزووڵێكی پێداگیری هەبوو، 
بەردەوام پرس���یاری دەكرد و بایەخی بە هەر 
ش���ت و هەموو ش���تێك دەدا. ویستی بەم پێیە 

كاروب���ارەكان  بەڕێوەچوون���ی  هۆكارەكان���ی 
بدۆزێت���ەوە و چییەتییەك���ەی و بۆچ���ی كار 
دەكات ی���ان كار ناكات. كاتێكیش رۆیش���ت لە 
پرس���یاركردن نەوەس���تا، لەوانەیە چیرۆكێكی 
گرنگی لە ناوەڕاس���تی گۆڕەپانێكی چۆڵی بێ 

كەڵك دۆزیبێتەوە.

پەیامنێری مەزن
ئەگەر ویستمان راپۆرتێكی رۆژنامەنووسی 
و  باش���ێتی  ڕووی  ل���ە  ك���ە  هەڵبژێری���ن 
ئاس���اییە  بێ���ت،  باش���ترین  كاریگەرییەك���ەی 
ی���ەك س���ەدە و چارەكە س���ەدەیەك بۆ دواوە 
بگەڕێینەوە، بۆ واڵتانی ناوەڕاس���تی ئەوروپا، 
كە بانگەشە بۆكراوەكان و كێشەی نەتەوەیی 
و كارە توندوتیژیی���ە ب���ە پ���الن رێكخراوەكان 
پارچ���ە پارچەی كردب���وو. ه���ەر لێكچوونێك 
لەگ���ەڵ رووداوەكان���ی ئەم س���ەردەمە لەهەر 
بەشێكی ئەم جیهانەدا، بەدڵنیاییەوە رێككەوت 
نییە. چیرۆكەكە بە بانگەش���ەكان دەستیپێكرد، 
ئاماژە بە ئەنجامدانی كاری توندوتیژی دڕندانە 
دەكات، درۆگەلێك���ی لەگەڵدای���ە ك���ە هاوكات 
چەن���د حكومەتێ���ك باڵویانك���ردەوە، هەروەها 
سانسۆر لەسەر هەواڵەكان و ئیمپراتۆریەتێك 
لەس���ەر مەرگدای���ە. ل���ە پرس���ەكەدا توركیا و 
روس���یا و بەریتانی���ا و بوڵگاری���ای لەدایكبوو 
تێ���وەگالن، تەنگژەك���ە لەگ���ەڵ باڵوبوونەوەی 
هەواڵەكان لەبارەی كاری پاڵەوانێتی، لەپاشان 
ب���ە  ب���وو،  ب���ەردەوام  هەڵگیرس���انی جەن���گ 
دامەزراندنی چەند واڵتێكی تازە و سەرلەنوێ 
نەخشەكێش���انی ئەوروپا كۆتایی پێهات. بەاڵم 
ئەو كەسەی هەموو ئەم بەشانەی كۆكردەوە 
كە كۆ ناكرێن���ەوە، پەیامنێرێك���ی ئەمەریكایی 
بەرەگەز ئێرلەندایی بوو، لە سان پیترسبۆرگ 
كاری دەكرد، ناوی جاینواریۆس ئەلویسیوس 

مكگاهان بوو.
تەنان���ەت بە پێوەرە باوەكانی سەركێش���ی 
لە سەردەمەكەیدا، مكگاهان لە گەڕان بەدوای 
چیرۆك���ە رۆژنامەنووس���ییە ورووژاوەكان���دا 
توێژەرێك���ی پل���ە یەك ب���وو. لەس���ەردەمێكدا 
كە چاودێ���ری خێ���رای رووداوەكانی جیهان، 
بەكاردەهێن���ا،  هەڵم���ی  كەش���تی  و  ئەس���پ 
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مكگاهان -لەماوەی پێنج س���اڵ- راپۆرتەكانی 
ب���ە كۆمونەی پاریس )ئەو ش���وێنەی لێی بەند 
كرا(، لە كۆش���كی قەیسەڕ لە سان پترسبۆرگ 
و لە ناوەڕاس���تی ئاسیا و كوبا و بەستەڵەكی 

باكوور و قەوقاز و بیرینیەوە دەنارد.
مكگاه���ان بەدەس���تپاكی و تیژبینییەك���ەی 
بەناوبان���گ بوو، ل���ە بەرەنگاریش الی نەدەدا. 
لەس���اڵی 1875 ب���ە بەلەمێك���ی داری���ن بەنێ���و 
ئاوەكانی بەس���تەڵەكی بەس���توو كەوتەڕێ و 
بەرەنگاری ئەو گەمارۆیەی روسیا بووەوە كە 
لەس���ەر پەیامنێرانی بیانی داینابوو، بۆئەوەی 
گەش���تێكی ئاشكرا لە دەش���تاییەكانی ئاسیای 
ناوەڕاس���تدا ب���كات. ئامانج���ی گەیش���تن بوو 
بەو هەڵمەتە س���ەربازییەی روس���یا كە بەرەو 
توركمانستان پێش���ڕەوی دەكرد. شاسوارانی 
)قۆزاخ( نزیكەی ه���ەزار میل راویان نا، بەاڵم 
بەهاوڕێیەتی دوو كەسی دیكە دوای 29 رۆژ 
گەیشتە س���ەربازگەكە، زۆرجار ناچار دەبوو 
ت���ا ئەژنۆكانی لەنێو لم���دا رۆ بچێت، هەروەها 
چەندی���ن ج���ار رێگ���ەی ون ك���رد، ناوبانگییە 
زیرەكییەك���ەی  و  متمان���ە  و  گەورەك���ەی 
لەهەم���وو ش���وێنێك س���ەردێڕی هەواڵەكانی 

داگیر كردبوو.
ئەم پەیامنێرە گەنجە )32 ساڵ( لە هاوینی 
1876 لە لەندەن لەگەڵ باربرای خێزانی كە لە 
رووسیا لەدایكبووە و كوڕە بچوكەكەیدا بوو، 
پالنی بۆ نووس���ینەوەی س���ێیەم كتێبی دانا و 
كەمێك پش���ووی وەرگرت، بەاڵم پشووەكەی 
زۆری نەخایان���د چونك���ە »دەیل���ی نیوز« كە 
رۆژنامەیەكی لەندەنی لیبرالی دیارە، پەیوەندی 

پێوە كرد و ئەركێكی بە پەلەی پێ سپارد.
رۆژنامەك���ە ل���ە تەن���گ و چەڵەم���ەدا بوو، 
چونك���ە پێ���ش رۆژێ���ك ی���ان دووان، لە 6/23 
راپۆرتێكی پەیامنێرەكەیان لە ئەس���تانە، سێر 
ئەدوین بی���رزی باڵوكردبووەوە، پش���تی بەو 
دەنگۆیان���ە بەس���تبوو گوایە س���وپای توركیا 
كاری توندوتی���ژی دڕندان���ەی لە باش���ووری 
بوڵگاری���ا لەدژی دانیش���توانە مەس���یحییەكان 
ئەنجامداوە. بەرپرس���انی وەزارەتی دەرەوەی 
بەریتانی���ا بەمە زۆر تووڕە ب���وون، هەروەها 
سەرۆك وەزیرانی پاڵپش���تیكاری توركەكان، 

بنجامی���ن دیزرائیلی���ش، ك���ە راپۆرتەكان���ی بە 
»چەنەب���ازی قاوەخانەكان« وەس���فكرد و بە 
تەواوی رەتیكردەوە، بە ئاشكرا رۆژنامەكەی 
بە باڵوكردنەوەی راپۆرتی درۆیینە تۆمەتبار 
كرد، ئەمە س���ەرەڕای تۆمەت���ی پێوەریی كۆن 
ك���ە سیاس���ەتوانان ئاراس���تەی ئامرازەكان���ی 
راگەیاندنی دەكەن كە »نابەرپرس���یارێتی«یە. 
توركەكانی���ش ل���ەالی خۆیان���ەوە ب���ە تەواوی 
ئ���ەو تۆمەتەی���ان رەتك���ردەوە، دوای ئ���ەوەی 
سانسۆرێكی گشتگیریان لەوبارەیەوە لەسەر 

هەواڵەكان دانا.
پێویس���تە ئێس���تا »دەیلی نیوز« راس���تی 
پاش���گەز  ی���ان  بس���ەلمێنێت  تۆمەتان���ە  ئ���ەو 
بێت���ەوە و بەرگ���ەی س���ووك و ریس���وابوون 
ب���ۆ  راس���پارد  مكگاهان���ی  بۆی���ە  بگرێ���ت، 
بوڵگاری���ا بچێت بۆئ���ەوەی راس���تییەكانی بۆ 
دربكەوێت. لەسەرەتای تەمووز بەرەو ئەوێ 
كەوتەڕێ، لە ناوەڕاس���تی ئەو مانگە گەیش���تە 
ش���وێنی رووداوەكە بۆئ���ەوەی لێكۆڵینەوە و 
چاوپێكەوتن لەگەڵ س���ەدان رزگاربوو بكات. 
ئەوەی بۆی دەرك���ەوت تەنانەت لە دەرەوەی 
خەیاڵە یاخییەكانیش���یدا بوو، كوشتارگەیەكی 
بەكۆمەڵی دڕندانە كە 12 هەزار كەس لە پیاو 
و ئافرەت و منداڵی بوڵگاری ببوونە قوربانی.
ل���ە یەكەمی���ن پەیام���ە هەواڵییەكانی كە لە 
)1876/7/8( ل���ە »دەیلی نی���وز« باڵوبووەوە، 
نووس���یویەتی: »پێموایە كە ب���ۆ ئێرە هاتووم 
و  روون���ی  ب���ە  وادام  ه���زری  بارێك���ی  ل���ە 
بێالیەنی دەناس���رێت. دەترس���م ب���ە بێالیەنی 
نەگەڕێم���ەوە، بەدڵنیایی���ەوە م���ن بەئارامی و 
هاوسەنگییەوە بیرم كردەوە...«. بەاڵم گرنگتر 
و كاریگەرترین ش���ت، كە دەریبڕی لە گوندی 
باتاك بوو. س���ەرەڕای تێبینییەكانی لە بارەی 
بێالیەنی، گێڕانەوەكەی لەوەی چی روویداوە، 
نموونەیەك���ی بەرجەس���تە ك���رد دەكرێت هەر 
لێكۆڵینەوەیەك���ی رۆژنامەنووس���ی رەچ���اوی 
بكات، پش���ت بە راستی نەك سۆز دەبەستێت، 
كە بە كاریگەرترین شێوەكانی رۆژنامەنووسی 

دادەنرێت.
كێڵگە بچووكەكانی گەنم و دانەوێڵە لەسەر 
گردەكە پەرتوباڵو ببوونەوە، گوڵە گەنم و جۆ 
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پێگەیشتووەكان رەنگی زێڕیان پۆشی بوو، سەرەڕای ئەوەی 
بەروبوومەكە پێگەیش���تووە و كاتی دروێنەی بەس���ەرچووە.. 
ب���ەاڵم ئێم���ە ش���وێنەواری هی���چ جوتیارێ���ك نابینی���ن هەوڵی 
رزگاركردن���ی بدەن. كێڵگ���ەكان وەكو ه���ەر چەمێكی بچووك 

چۆڵ كرابوون و بەروبوومەكە لەخاكدا بۆگەنی كردبوو.
. دواجار، گەیش���تینە ش���وێنێكی بچووك لەدامێنی گردەكە. 
روومان تێكرد بۆئەوەی لێی بپەڕینەوە، لەپڕێكدا وەس���تاین و 
هەس���تمان بە تۆقان كرد، چونكە راس���تەوخۆ لەبەرامبەرماندا 
كۆمەڵ���ە  دەهێنێ���ت،  بەلەش���دا  مووچ���ڕ  بین���ی  دیمەنێكم���ان 
كەللەس���ەرێك لەگەڵ بەش���ەكانی دیكەی لەشی مرۆڤ تێكەڵ 
بب���وون، پەیكەرە ئێس���كییەكان و جلی بۆگەن و مووی مرۆڤ 
و ئەندام���ە بڕدراوەكان لەوال كۆكرابوونەوە، بۆنی ناخۆش���ی 
لێوە دەهات، كە لووت تووش���ی هەاڵمەت دەكات، بەاڵم گیای 

گەشاوە لە دەوروبەریدا سەوز ببوو.
..لەنێو ئەو كۆمایەدا پەیكەرە ئێسكێكی بچووك سەرنجمی 
راكێش���ا هێش���تا كراس���ێكی لەبەردابوو، لەكاتێكدا دەس���ماڵی 
رەنگاوڕەنگ بەدەور كەللەس���ەرەكەدا بوو، جووتێك گۆرەوی 
نەخش���او لەو جۆرەی كچان���ی بوڵگاری دەیپۆش���ن، هەردوو 

قوولەپێی داپۆشی بوو.
..لەالیەكی دیكەی رێگەكەدا ئێس���كە پەیك���ەری دوو منداڵ 
دیار بوون، شمش���ێرێكی ترس���ناك هەردوو كەللەس���ەرەكەی 
ك���ون كردب���وو. كاتێ���ك لەناوەڕاس���تی ش���ارۆچكەكە نزی���ك 
بووینەوە، كۆما ئێسكەكان و كەللەسەر و پەیكەرە ئێسكییەكان 
زیادیان دەكرد. ماڵێك نەبوو لەبەردەم وێرانەكەیدا پاشماوەی 
مرۆی���ی ل���ێ نەبینین، ك���ە هەم���وو رێگەكانی پێ داپۆش���یبوو. 
كلێس���ا بچووكەكە شوورەیەكی بەردینی نزمی لەدەوردا بوو، 
دەورەی حەوش���ەكەی داب���وو، كە پانییەكەی ل���ە پەنجا یاردە 
و درێژییەك���ەی لە حەفتاو پێنج یاردە تێناپەڕێت. لەس���ەرەتادا 
تێبینی شتێكی ورووژاومان نەكرد. بەاڵم دوای پشكنین بۆمان 
دەركەوت ئەوەی وادیار بوو كۆمەڵە بەرد و پاشماوەیەكە، لە 
راس���تیدا كۆمایەكی زۆر لە جەستەی مرۆڤ بوون بە چینێكی 

ناسك لە بەرد داپۆشراون.
پێی���ان گوتین تەنیا لە حەوش���ەی كلێس���اكەدا س���ێ هەزار 
ك���ەس كەوت���وون. هەروەه���ا س���ەری بچووك دی���ارن، كە بە 
ب���ەردی گەورە پان كراونەت���ەوە، پێیەكان ك���ە درێژییەكانیان 
ل���ە پەنجەی���ەك تێناپەڕێت، پێس���تەكەیان بەه���ۆی گەرمییەكی 
گڕسەندوو سووتاون پێش ئەوەی شی ببێتەوە، باڵی درێژبووی 
منداڵ���ی س���اوا وەك ئ���ەوەی داوای هان���ا بك���ەن، منداڵگەلێك 
لەنێوبراون دوای ئەوەی بە بریس���كانەوەی شمشێرە بەخوێن 
رەنگكراوەكانی دەس���تی پیاوە س���تەمكارە دڕندەكان، تۆقاون، 
ئەوان���ی دیكەش ل���ە ترس و تۆقاندندا م���ردوون، ئافرەتگەلێك 

پ��ێ��ی��ان گ��وت��ی��ن ت��ەن��ی��ا لە 
ح��ەوش��ەی ك��ل��ێ��س��اك��ەدا سێ 
ه�����ەزار ك���ەس ك���ەوت���وون. 
بچووك  س����ەری  ه���ەروەه���ا 
دی�������ارن، ك���ە ب���ە ب����ەردی 
كراونەتەوە،  پ��ان  گ���ەورە 
درێژییەكانیان  كە  پێیەكان 
تێناپەڕێت،  پەنجەیەك  لە 
پ���ێ���س���ت���ەك���ەی���ان ب���ەه���ۆی 
گڕسەندوو  گ��ەرم��ی��ی��ەك��ی 
س��ووت��اون پێش ئ��ەوەی شی 
درێژبووی  باڵی  ببێتەوە، 
ئەوەی  وەك  س��اوا  منداڵی 

داوای هانا بكەن
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س���ەربڕاون، كە دەالوێن���ەوە و دەپاڕێن���ەوە و داوای بەزەیی 
دەكەن، دایكانێك لە هەوڵی پاراس���تنی منداڵەكانیان بە جەستە 
چرچەكانی���ان. هەمووی���ان پێك���ەوە ل���ە تۆپەڵێك���ی ترس���ناكی 

لێكهەڵوەشاوەدا بەسەریەكدا كەوتوون.
ئێستا بێدەنگی باڵی بەسەر شوێنەكەدا كێشاوە، نە فرمێسك 
و نەگری���ان، نە ش���یوەن و ویقە، ن���ە هاواركردن لە ترس و نە 
پاڕانەوە بۆ بەزەیی. بەروبوومەكان لەوێ لە كێڵگەكان خراپ 
و بۆگەن دەبن و جەس���تەی دروێنەكاران لێرە لە حەوش���ەی 

كلێساكە لێك هەڵدەوەشێنەوە.
راپۆرتەكانی مكگاهان )كە دووبارە لە سەرجەم شوێنەكانی 
جیهاندا باڵوكرایەوە، لە پاش���ان ب���ە چەندین زمانی جیاجیا لە 
شێوەی كتێب چاپكران( دەستبەجێ كارلێككردنی یەك بەدوای 
یەك���ی تەقاندەوە و دەنگێكی گ���ەورەی دایەوە. لەناو جەرگەی 
هەس���تكردن ب���ە رق و قین، ك���ە جیهانی گرت���ەوە، حكومەتی 
بەریتانی���ا ناچ���ار ب���وو دان بە راس���تییەكەدا بنێت و فش���اری 
بەكارهێنا بۆئەوەی دەستوەردانی سەربازی بكات، لە بەهاری 

1877 رووسیا جەنگێكی لە دژی توركیا بەرپا كرد.
بۆ رووماڵكردنی هەواڵەكانی جەنگ لە الیەنی رووسییەوە 
80 پەیامنێ���ر هات���ن، ب���ەاڵم هەڵمەتەكە هێندە س���ەخت بوو تا 
كۆتای���ی جەنگەكە، كە س���اڵێكی خایاند تەنی���ا چوار پەیامنێری 
رەسەن لەگۆڕەپانەكەدا مانەوە، بێگومان مكگاهان یەكێك بوو 
لەوان���ە. كاتێك بۆ بەرەی ش���ەڕ چوو، بەهۆی ئەوەی پێش���تر 
بەرببوەوە پێی لە گەچدا بوو، كەچی ئەوەی بەهەند وەرنەگرت، 
سەرەڕای دوو رووداوی دیكە بەهۆیانەوە بە ترسناكی بریندار 
بوو، بەاڵم لە ناردنی راپۆرتەكانی و چاودێریكردنی ش���ەڕەكە 
لەس���ەر تانكەوە بەردەوام بوو. دوای شەش مانگ )لەمیانەیدا 
دوو پەیماننامە مۆر كران( واڵتانی بوڵگاریا و سڕبیا و چیای 
رەش و رۆمانی���ای پەیدابوون، هەروەها س���نووری رووس���یا 
فراوان بوو، بەریتانیا قوبڕسی داگیر كرد. بەاڵم مكگاهان پێش 

ئەوەی ئەو هەموو رووداوانە بگێڕێتەوە، مرد.
دوای چەن���د هەفتەی���ەك لە كۆتای���ی هاتن���ی جەنگەكە، بۆ 
الی فرانس���یس گرینی هاوڕێی لە ئاس���تانە چوو كە تووش���ی 
نەخۆشی تیفۆئید هاتبوو، گرین رزگاری بوو، بەاڵم مكگاهانی 
بەو نەخۆشییە تووشكرد و بەهۆیەوە لە 1877/6/9 لە تەمەنی 
34 س���اڵیدا مرد. بوڵگاریی���ەكان نازناوی »رزگاركەر«یان لێنا 
و لە بیرا ناش���تیان، لە س���ان پترس���بۆرگیش نوێژی بەكۆمەڵ 
لەس���ەر گیانی كرا، دڵتەنگی باڵی بەس���ەر لەندەن و پاریس و 
ئەمەریكادا كێش���ا، لە س���ۆفیا پەیكەرێكی بۆ دروس���تكراو بۆ 
ماوەی چەندین س���اڵ لە تیرنوفا )لە رێگەی كۆنوێژی س���ااڵنە 
بۆ ئاسوودەكردنی گیانی( رێوڕەسمی یادكردنەوەیان بۆ ساز 

دەكرد.

مكگاهان  راپ���ۆرت���ەك���ان���ی 
ل��ە سەرجەم  )ك��ە دووب���ارە 
جیهاندا  ش���وێ���ن���ەك���ان���ی 
پاشان  ل��ە  ب���اڵوك���رای���ەوە، 
جیاجیا  زمانی  چەندین  بە 
چاپكران(  كتێب  شێوەی  لە 
دەستبەجێ كارلێككردنی یەك 
و  تەقاندەوە  یەكی  بەدوای 

دەنگێكی گەورەی دایەوە.
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دوای پێن���ج س���اڵ كەش���تییەكی جەنگ���ی 
ئەمریكایی تەرمەكەی بۆ نیویۆرك گواستەوە، 
كە لە تەالری ش���ارەوانی گلدرایەوە، پاش���ان 
ب���ۆ دوا مەنزڵگ���ەی ل���ە نیولیكس���نگتون )ل���ە 
ویالیەت���ی ئۆهایۆ( برا. ب���ەاڵم خێزانەكەی كە 
كاری پەیامنێری )رووس���یایی( بۆ رۆژنامەی 
»نیوی���ۆرك هیرال���د« دەكرد، لەگ���ەڵ تەرمی 
هاوس���ەركەی ئۆقیانووس���ی ب���ڕی و ب���ووە 
پەیامنێرێكی )ئەمریكایی( بۆ رۆژنامەیەك كە لە 

مۆسكۆ دەردەچێت »روسكایا فیدموستی«. لە 
كارێكی دیكەی هەمان ساڵدا، لێكۆڵینەوەیەكی 
فەرم���ی )پش���تی بە دەس���تپاكی لەس���ەرخۆ و 
بێالیەن���ی و دركك���ردن ب���ە رووداو ل���ەدوای 
روودان���ی ك���رد( راس���تگۆیی هەم���وو ئەوەی 
مكگاهان لە گۆڕەپانەكانی كوش���تن و پشێوی 
ل���ە بوڵگاری���ا نووس���یویەتی. رۆژنامەگ���ەری 

جیهانیی گشتگیر چەمكێكی نوێ نییە.

* گەورەی هەواڵسازان لە ئیندیپێندت.

سەرچاوە: 
الصحفی العالمی، دیفید راندال، الترجمە: عبدالمعین امام، دار العبیكان للنشر والتوزیع، الریاچ، 2007.
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بەشی یەكەم:

* چەمك و پێناسی ئاكار 
وش���ەی ئاكار )ئاكار( كە ل���ە زمانی ئینگلیزیدا 
)MORALS(یش���ی ب���ۆ بەكاردەهێنرێ���ت، لە 
بنچینەدا لە وش���ەی التین���ی )MORES(ەوە 
وەرگیراوە، كە كۆی )MOS(ە، وش���ەی ئاكار 
)ETHICS(ی���ش ل���ە وش���ەی )ETHOS(ی 
یۆنانییەوە وەرگیراوە كە بە مانای خورەوشت 
و ئ���اكار دێ���ت)1(. ل���ە زمانی كوردیدا دەش���ێ 
وش���ەی )ئاكار، یان خوڕەوشت و رەفتار( لە 
بری بەكاربهێنرێت. ئەو ناكۆكییەی سەبارەت 
ب���ە چەمكی ئاكار ل���ە ئارادایە، دەگەڕێتەوە بۆ 
ئەو دید و بۆچوونە جیاوازانەی كە )مەزهەب 
و ئەقڵ���ی م���رۆڤ و كولت���ووری كۆمەڵگا( لە 

بارەی ئەو چەمكە دروستییان كردووە. 
پس���پۆڕانی كۆمەڵناسی بایەخی تەواویان بەم 
چەمك���ە داوە، مەس���ەلەكانی خێ���ر و ش���ەڕی 
نێو مرۆڤایەتیش���یان بەس���تۆتەوە بە شێوازی 
بەكارهێنانی س���یفاتەكانی مرۆڤ، كە لە الیەن 
خ���ودی مرۆڤەوە كە دەتوانێ بۆ خێر و چاكە 

یان بۆ ش���ەڕ بەكاریانبهێنێت، ئەو هەس���ت و 
س���ۆزەی ل���ە ناخ���ی مرۆڤدای���ە، پەیوەندی بە 
هێ���زی ناواخن���ی مرۆڤەوەیە و بناغەكەش���ی 

ئاكارە)2(.
وا پێناسی ئاكار دەكرێت: »توێژینەوەیە لەسەر 
بنەما و ش���ێوازی ڕێكخس���تن و لێهەڵێنجان و 
دۆزین���ەوەی بنەم���ا ئاكاریی���ەكان و بایەخیان 
ب���ۆ ژیان���ی ئاكاریانەیە لەگەڵ ئ���ەو ئەركانەی 

دەكەونە سەرشانی مرۆڤ«)3(.
بۆچوونێك���ی دیك���ە ل���ەو بڕوایەدای���ە ئ���اكار: 
»كۆمەڵێ���ك رێس���ایە، ك���ە لەبەرچاوگرتنی���ان 
لەپێناو چاكەخوازیی و گەیش���تن بە كامڵێتیدا 
پێ���وەری  ئاكاریی���ەكان  رێس���ا  پێویس���تە. 
جیاكردن���ەوەی باش���ەیە لە خراپ���ە، رێزگرتن 
لەم رێس���ایانە رەگوڕیش���ەكەی ل���ە ویژدان و 
سروش���تی مرۆڤدایە بەبێ ئەوەی پێویس���تی 
بە دەس���توەردانی دەوڵ���ەت هەبێت، مرۆڤ لە 
ویژدانی خۆیدا رێزیان لێدەگرێت و بە ئەركی 

سەرشانی خۆی دەزانێت«)4(.
ه���ەر پیش���ەیەكی مرۆیی، خاوەن���ی ئاكارێكی 
تایب���ەت ب���ە پیش���ەكەیە، »ئ���اكاری پیش���ەیی 

میدیا و بنەما ئاكارییەكان )ئیتیكییەكان(

كارزان محەمەد
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كۆمەڵێك كار و كاردان���ەوەی ئاكارییە، كە لە 
الیەن دامەزراوە یان ناوەندە پیش���ەییەكانەوە 
پەس���ەند ك���راوە و دادەڕێژرێت تا باش���ترین 
پەیوەندی كۆمەاڵیەتی بۆ ئەندامانیان لە ساتی 
جێبەجێكردنی ئەركە پیشەییەكانیاندا فەراهەم 
بكات«)5(. زۆرجاران بەپێی پیشەكەش جۆری 
ئاكارەك���ە دەگۆڕێت، بۆ نموون���ە ئەگەر ئەوە 
ئاكارێك���ی پزیش���كی بێ���ت، كە س���ەرچاوەی 
داودەرمانەكانی وەك كەرەستەیەكی پزیشكی 
ئاشكرا بكات، ئەوا لە بواری میدیادا دركاندنی 
س���ەرچاوەی زانیاریی وەك كەرەس���تەیەكی 
میدیای���ی لە الی���ەن رۆژنامەنووس���ەوە تەواو 
كارێكی نائاكاریانەیە، دەشێ هەر ئەم پیشانە 
كۆمەڵێك خاڵی هاوبەشیان هەبێت، بۆ نموونە 
پاراس���تنی ژیان���ی تایب���ەت لەالی پزیش���ك و 
رۆژنامەنووس سیفاتێكی هاوبەشی ئاكارییە.

* ئ���اكار و ئاكاری میدیایی: كۆمەڵێك بنەمای 
نوس���راو و نەنووس���راوی میدیاییە، پێویستە 
بەالیەنی كەمەوە لە كارەكانیاندا پیادەی بكەن. 
ه���ەروەك جۆن. ل. هاتلن���گ دەڵێت: »ئاكاری 
رۆژنامەنووس���ی لە هەندێ ب���اردا ڕێژەییە و 
پابەندب���وون بەهەن���دێ ڕێس���ای ئاكاریی���ەوە 
پەیوەندی بە ستراتیج و سیاسەتی ئەو واڵتەوە 
هەیە ك���ە رۆژنامەكەی لێدەردەچێ..«)6(. ئەمە 
ب���ەو مانایە دێت لەناو بازنەی جیۆگرافی هەر 
واڵتێكدا، هەلومەرجی سیاس���ی و كۆمەاڵیەتی 
و رۆژنامەگ���ەری و چەن���د فاكتەرێك���ی دیكە 
ئ���ەو ئاكاری میدیاییە دەستنیش���ان دەكەن. لە 
هەمانكاتیشدا چەند ئاكارێكی نێودەوڵەتیانەش 
هەن، كە س���تانداردن بۆ هەموو سیستەمێكی 
میدیای���ی لە جیهان���دا، كەواتە بەڕای توێژەری 
ئەم باس���ە دووجۆر ئاكار هەیە، كە سنووری 
مافەكان���ی میدیا دی���اری دەكەن، ه���ەروا ئەو 
)ئەرك(انەش دەستنیش���ان دەك���ەن، كە دەبێ 
هەموو سیس���تەمێكی میدی���ا بەالیەنی كەمەوە 

جێبەجێیان بكات، ئەوانیش بریتین لە:
ا- ئاكاری ناوچەیی.

ب- ئاكاری نێودەوڵەتی.
ئ���اكارە  بایەخ���ە،  جێ���ی  ئێم���ە  الی  ئ���ەوەی 
)ئەرك(ێك���ی  وەك  ك���ە  نێودەوڵەتییەكەی���ە 
میدیایی بۆتە پێوەرێكی جیهانیانە بۆ سەرجەم 

ئامرازەكانی میدیا.
مێ���ژووی ئ���اكاری میدیای���ی دەگەڕێت���ەوە بۆ 
سەردەمی جەنگی دووەمی جیهانی، »یەكەمین 
لیژن���ەی بەدواداچوون���ی پاش���ایەتی )1947-
1949( بۆ گەمارۆدانی چاپەمەنییەكان پێكهێنرا 
و كەسانی وەك لۆرد )رۆتەر میر(ی خاوەنی 
رۆژنامەی )دەیلی میل( و لۆرد )بیۆربرۆك(ی 
خاوەنی رۆژنامەی )دەیلی ئێكسپێرس( و...هتد 
خرانە ژێر لێكۆڵینەوەوە«)7(. دواتر مەسەلەی 
الدان ل���ە ئاكاری میدیایی، رۆژ بەڕۆژ پەرەی 
دەس���ەند، ب���ە جۆرێ���ك ناچاربوون )یاس���ای 
میدیای���ی( دابڕێژرێت تا الدەران لەو یاس���ایە 
لە ڕێگەی دادگاوە س���زا بدرێن. واتا باشترین 
ئامراز ب���ۆ چاودێریكردنی میدیا، س���ەرەڕای 
هەستی بەرپرس���یارێتی الی رۆژنامەنووس، 

یاسا و دادگایە.
ل���ە  بۆك���رد،  ئاماژەم���ان  پێش���تر  ه���ەروەك 
سیس���تەمی دیموكراس���یدا فرەی���ی ل���ە بنەم���ا 
ئاكارییەكان���ی میدیادا هەی���ە، چونكە لە دنیای 
دیموكراس���یدا، هەمیش���ە بنەم���اكان لەس���ەر 
بنەم���ای بەرژەوەندییەكانی خەڵك داڕێژراون 
و هەربەپێی ئ���ەو بەرژەوەندییان���ە، بنەماكان 

شیاوی گۆڕان و دەستكاریكردنن.

* بایەخی ئاكاری میدیا
لەم سەدەی دوایی، پێشكەوتن و گەشەسەندنی 
و  رۆژنامەگ���ەری  پیش���ەییەكانی  چاالكیی���ە 
بوونی هەس���تیارێتی تایبەتی ئ���ەم چاالكیانە، 
لەڕووی لەبەرچاوگرتنی راستێتی و بێالیەنی 
و پاراس���تنی بەرژەوەندی گشتی و ڕێزگرتن 
ل���ە كەس���ێتی و ژیان���ی تایبەت���ی هاوواڵتیان، 
لەپێن���او ئەنجامدان���ی راس���ت و دروس���ت و 
وردەكاران���ەی ئەرك و بەرپرس���یارێتییەكانی 
رۆژنامەنووسان، لە زۆرینەی واڵتاندا لەتەك 
پێوەر و بەرزەفتە یاس���اییەكانی پەیوەست بە 
س���نور و تاوانەكانی چاپەمەنی كە لەنێو یاسا 
دانراوەكان���ی پارلەماندا ڕەچ���او دەكرێن و لە 
الیەن لێپرس���راوانی دادگاوە بەدواداچوونیان 
ئ���اكاری  ب���ۆ دەكرێ���ت، كۆمەڵێ���ك بڕی���اری 
دام���ەزراوە  الی���ەن  ل���ە  رۆژنامەگەری���ش، 
و  چاپەمەن���ی  بەڕێوەبردن���ی  پیش���ەییەكانی 
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ئەنجومەن و سەندیكاكانی رۆژنامەنووسانەوە 
دادەڕێژرێن و بڕیاریان لەسەر دەدرێت. 

كۆمەڵێ���ك  جێبەجێكردنیش���یاندا،  لەپێن���او 
دامەزراوەی تایبەت لەژێر ناوی )ئەنجومەنی 
چاپەمەنی( ی���ان )ئەنجومەنی م���اس میدیا( و 

هاوشێوەی ئەوانەدا، دامەزرێنراون)8(. 
ئەم بنەمایانەی لە خوارەوەدا بە تێروتەسەلی 
ئەرك���ە  ئ���ەو  دیارتری���ن  دەكەی���ن،  باس���یان 
ئاكاریانەن، كە پێویس���تە میدیا وەك ئاكارێكی 
خۆی پەیڕەو بكات. بە ڕای توێژەر، سودەكانی 
پەیڕەویكردنی )ئاكاری میدیا( پتر لەم خااڵنەدا 

خۆی دەبینێتەوە:
1- پەیڕەویكردنی ئاكاری میدیایی لە الیەن ئەو 
رۆژنامەنووسانەی لە دەزگا میدیاییەكاندا كار 
دەكەن، دەبێتە مایەی پاراس���تن و پتەوكردنی 
گەش���ەپێدانی.  و  دیموكراس���ی  بنەماكان���ی 
ئەگ���ەر پەیڕەوی���ش نەكرێت، ئەوا سیس���تەمە 
دیموكراس���ییەكە ب���ەرەو ئانارش���یزم دەب���ات 

بەهۆی بەهەڵەدابردنی خەڵكەوە. 
2- پتەوكردن���ی بڕوای خەڵ���ك و پەیاموەرگر 
)مەبەس���ت ل���ە پەیاموەرگر بین���ەر و خوێنەر 
و بیس���تەرە( ب���ەو ڕاس���تییەی كە ئاراس���تەی 
پەیامەكان���ی ئامرازەكان���ی میدیا ل���ە خزمەتی 

ئەواندایە.
هەموو ئەم بنەما ئاكارییانە، )ئەرك(ێكی جددیانەی 
سەرش���انی ئەوانەیە، كە لەمیدیادا كاردەكەن 
یان بەڕێ���وەی دەبەن. بە پێچەوانەوەش���ەوە، 
هەر ج���ۆرە كەمتەرخەمییەك ل���ە پیادەكردنی 
ئ���ەم ئاكاریانە، ئ���ەوا دەچێتەخان���ەی الدان لە 

پەیامی میدیا.
3- خس���تنەڕووی پەیرەوێك���ی ئ���اكاری ب���ۆ 

بەرچاوروونی رۆژنامەنووسان.
4-دانان���ی پێوەرێك���ی ئاكاری ب���ۆ دامەزراوە 

میدیاییەكان.
5- هەوڵدان بۆ دروستكردنی رۆژنامەنووسێكی 

نموونەیی.
6- یاریدەدانی جێبەجێكردنی یاسای میدیایی، 
چونكە زۆربەی ئەو بنەما ئاكارییانە بەجۆرێك 
لە ج���ۆرەكان لەن���او یاس���ای رۆژنامەگەریی 
ژمارە )35(ی ساڵی )2007(دا هەن، كە ئێستا 

لە هەرێمی كوردستان بەركارە.

* بنەما ئاكارییەكانی میدیا
كۆمەڵێ���ك بنەم���ای گرن���گ ل���ە ڕێككەوتنام���ە 
ئ���اكاری  ب���ە  پەیوەس���ت  نێودەوڵەتییەكان���ی 
رۆژنامەگەریی جەختیان لەس���ەر كراوەتەوە، 
پیادەكردنی هەركام لەم بنەمایانە جگە لەوەی 
رۆژنامەنووسان لە تاوانە رۆژنامەگەرییەكان 
دوور دەخاتەوە، زەمینەشی بۆ خۆش دەكات 
تا ببێت���ە رۆژنامەنووس���ێكی نموونەیی لەنێو 

مەیدانەكەدا.

1- راستگۆیی
ل���ە  زانیارییەكان���ە  و  ه���ەواڵ  گواس���تنەوەی 
س���ەرچاوە باوەڕپێكراوەكان���ەوە ب���ۆ خەڵك، 
بەمەرجێ لە قۆناغی هەڵبژاردنی سەرچاوەی 
زانیارییەكانەوە تا دەگاتە ش���ێوازی گەیاندنی 
بە خەڵك، رەچاوی راستگۆیی بكرێت، ڕێگاش 
بە هیچ بەرژەوەندییەكی جۆراوجۆر نەدرێت، 

كە ڕێڕەوی راستییەكان بشێوێنێ.
خوێن���ەر هەم���وو س���اتێك تین���ووی زانیاریی 
بۆی���ە  ڕووداوەكان���ەوە،  لەب���ارەی  نوێی���ە 
هەڵ���ە  زانیاری���ی  باڵوكردن���ەوەی  لەكات���ی 
دەزگا  پابەندبوون���ی  بەهەڵەداچوون���دا،  و 
و  هێنان���ەوە  پ���ۆزش  ب���ە  راگەیاندن���ەكان 
راس���تكردنەوەوە، ئاس���تی راس���تگۆییان الی 

خەڵك زیاتر دەكات.

* كۆڵەگەكانی راستگۆیی:
1- راستگۆیی لە سەرچاوەدا: رۆژنامەنووسان 
دەب���ێ پابەن���د بن بەو بنەمای���ەی كە هەواڵ و 
زانی���اری لەهەر الیەنێك وەردەگرن، مافەكەی 
بپارێ���زن. نابێ ناوی س���ەرچاوە بگۆڕدرێ و 
دەس���تكاری بكرێ���ت، ی���ان ئەگ���ەر ناوهێنانی 
سەرچاوە مەترسی بۆسەر خاوەن سەرچاوە 
دروست كرد، ئەوا پێویستە ناوی سەرچاوەی 

هەواڵ بپارێزرێت. 
2- راس���تگۆیی لە قۆناغەكانی گواس���تنەوەی 
هەواڵ و زانیاریی: لە پرۆس���ەی گواستنەوەی 
سەرش���انی  ئەرك���ی  زانی���اری،  و  ه���ەواڵ 
ناوەرۆك���ی  دەس���تكاری  رۆژنامەنووس���انە 
بەب���ێ  نەك���ەن،  وێن���ەكان  و  زانیاری���ی 
لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندی خودیی دەزگای 
پەخشكار، پێویستە بە ئامانەتەوە زانیارییەكان 
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بگوازرێنەوە بۆ خەڵك. 
3- راس���تگۆیی لە شێوازی گەیاندندا: لە ساتی پێشكەشكردنی 
هەر خزمەتگوزارییەك لەنێو دەزگاكانی راگەیاندن، پاراستنی 
ڕێوشوێنی ئەكادیمی و یاسایی پەیامەكان، بە ئەركێكی ئاكاری 

رۆژنامەنووسان دادەندرێت.

* لەمپەرەكانی بەردەم راستگۆیی
1- بەرژەوەندییە جۆراوجۆرەكان )سیاس���ی، ئایینی، رەوشی 
كۆمەاڵیەتی...(: كۆمەڵێك گیروگرفت لە پرۆسەی گواستنەوەی 
هەواڵ و زانیارییەكان بۆ رۆژنامەنووسان دێنەئارا، بۆ نموونە 
حیزبە سیاس���ییەكان و الیەنی دەس���ەاڵتدار ڕێگرن لەبەردەم 
باڵوبوون���ەوەی ئ���ەو بابەتان���ەی ل���ە قازانجیاندا نییە. دەش���ێ 
هۆكارێك���ی ئایینی یان رەوش���ی كۆمەاڵیەتی هەرێمێك، گرفت 
بۆ رۆژنامەنووسان دروست بكات، كە رێگر بێت لەوەی وەك 

خۆی پەیامەكەی بگوازێتەوە.
2- لەمپ���ەرە دەس���تووریی و یاس���اییەكان: هەن���دێ بڕگ���ە و 
بەندی دەس���توور و یاس���ا لەژێر ناوی )پاراس���تنی ئاسایشی 
نەتەوەی���ی، پێك���ەوە ژیانی نەتەوە و ئایین���ەكان، ڕێگانەدان بە 
تۆوی دووبەرەكی لە واڵت...(، چەندین جۆرە لەمپەر لەبەردەم 
پەیامی میدیادا دەخوڵقێنن، هەندێكیان بۆ پاراستنی سیستەمی 
حكومڕانیی���ە و هەندێكیش���یان لەپێن���او پارێزگاری���ی كردنە لە 

ئاسایش و ئارامی واڵت.
3- لەبەرچاوگرتنی دۆخی واڵت: ئەو قەیرانانەی رووبەرووی 
واڵتێ���ك دەبن���ەوە، ئەركێكی نیش���تمانی بۆ رۆژنامەنووس���ان 
دێنێتە ئارا كە هەندێ پەیامی میدیایی ئەگەرچی راستیش بن، 
ئەگەر زیانی زیاتر بوو لە قازانج، ئەوا دەش���ێ ئەو راس���تیانە 

هەڵبگرین بۆ قۆناغ و هەلومەرجێكیتر.

* راستگۆیی لە پەیماننامە نێودەوڵەتییەكاندا
جەختكردنەوە لە راستگۆیی س���ەرچاوە و شێوازی گەیاندنی 
پەیامەكانی راگەیاندندا، پشكێكی گەورەی لە پەیماننامە و بنەما 

نێودەوڵەتییەكانی كاری رۆژنامەگەریی بۆ تەرخان كراوە.
جاڕنام���ەی میونی���خ بۆ رۆژنامەنووس���ان، لە س���اڵی )1971( 
لە الی���ەن نوێنەرانی فیدراس���یۆنی رۆژنامەنووس���انی یەكێتی 
ئەوروپ���ا، سویس���را و نەمس���ا، لە تەك نوێنەران���ی ڕێكخراوە 

نێودەوڵەتییە جۆراوجۆرەكاندا داندرا.
ل���ەم جاڕنامەیەدا بایەخی تەواو بە بنەمای راس���تگۆیی دراوە، 
لە بەن���دی یەكەمی���دا هات���ووە: »لەبەرچاوگرتنی راس���تی، بە 
بارتەق���ای س���ەرجەم ئ���ەو دەرەنجامانەی دووچ���اری خودی 
)رۆژنامەن���ووس(ی دەكاتەوە، لە چوارچێوەی یاس���ادا ڕێگای 

پێدراوە تا ڕایگشتی لێ ئاگادار بكرێتەوە«.
وات���ا یاس���ای كردۆت���ە پێوەرێك���ی ئ���اكاری بۆ راس���تبێژی و 

راستگۆیی  لە  جەختكردنەوە 
ش����ێ����وازی  و  س������ەرچ������اوە 
پەیامەكانی  گ��ەی��ان��دن��ی 
پشكێكی  راگ���ەی���ان���دن���دا، 
و  پەیماننامە  لە  گ���ەورەی 
نێودەوڵەتییەكانی  بنەما 
ك���اری رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی بۆ 

تەرخان كراوە
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راستگۆیی، ئەگەرچی ئەنجامێكی مەترسیداریش رووبەڕووی 
گیانی رۆژنامەنووس بكاتەوە. 

هەر ل���ەم جاڕنامەیەدا ئەركێكی ئاكاری بۆ رۆژنامەنووس���ان 
و دەزگا راگەیاندن���ەكان دان���اوە لەكاتی باڵوكردنەوەی هەواڵ 
و زانیاری���ی نادروس���تدا یان ئەو زانیاریانەی دواتر ناڕاس���تی 
و درۆبوونی���ان دەس���ەلمێنرێت، لە بەندی شەش���ەمدا هاتووە: 
»راس���تكردنەوەی ئەو چەش���نە زانیاریانەی كە نادروس���تیان 

سەلمێنراوە«. 
)ئ���اكاری  بنەم���ای  ل���ە  )لۆمۆن���د(ی فەرەنس���ی،  رۆژنام���ەی 
رۆژنامەگ���ەری(ی خۆیدا، كە ل���ە )17( خاڵ پێكهاتووە، جەخت 
لەس���ەر بایەخ���دان ب���ە راس���تگۆیی ل���ە س���اتی زانیارییەكاندا 
دەكات���ەوە، لە كاتی دەركەوتنی هەڵ���ەدا دەبێ هەمان دەزگای 
راگەیاندن پابەند بێ بە راستكردنەوەی زانیارییەكان. لە بەندی 
دووەمی ئ���اكاری رۆژنامەگ���ەری )لۆمۆند(دا هات���ووە: »هەر 
تۆمەت و ڕەخنەیەك پێویس���تە بەر ل���ە باڵوبوونەوەی، لەگەڵ 
ناوەندە پەیوەندیدارەكەدا باس���وخواس لە بارەیەوە بكرێت و 

وەاڵمەكەشی لە هەمان ستووندا باڵوبكرێتەوە«.
لە )بنەما نێودەوڵەتییەكانی ئاكاری پیشەیی لە رۆژنامەگەریدا 
 International Principles of Professional Ethics
in Journalism(دا ك���ە لەالی���ەن ژمارەی���ەك لە س���ەندیكا و 
دامەزراوە رۆژنامەگەرییەكانەوە لە س���اڵی )1983( داندرا، لە 
بەندی یەكەمدا كە تایبەتە بە مافی خەڵك بۆ دەستڕاگەیش���تن 
ب���ە زانی���اری، تیای���دا هاتووە:«خەڵ���ك و هاوواڵتی���ان ماف���ی 
ئەوەی���ان هەیە لە ڕێگ���ەی زانیارییە ورد و گش���تگیرەكانەوە، 
وێنایەك���ی بابەتیانە بۆ واقیعەكە وەدەس���ت بهێنن و تێڕوانینی 
خۆی���ان ئازادان���ە لە ڕێگەی میدیا جۆراوج���ۆرە كولتووریی و 

پەیوەندیكردنە بخەنەڕوو«)9(.
 The society of( كۆمەڵ���ەی رۆژنامەنووس���انی پیش���ەیی
Professional Journalists( لە س���اڵی )1996(دا، بنەمای 
نێودەوڵەتی ئاكاری پیش���ەیی رۆژنامەنووس���یان باڵوكردەوە. 
ل���ە بەندی یەكەمی بنەماكانیدا هاتووە: »راس���تی و دروس���تی 
زانیارییەكان لە س���ەرجەم س���ەرچاوەكانەوە كۆنتڕۆڵ بكە و 
خۆپارێز بە تا ڕێگە لە دروستبوونی هەڵە بگریت، بەالڕێدابردنی 

بەئەنقەست بەهیچ شێوەیەك شیاوی قبوڵ نییە«. 
ل���ە بەن���دی پێنجەم���دا هات���ووە: »دڵنیابە مانش���ێت، ڕیپۆرتاژ، 
ریكالمەكان، وێنەكان، ڤیدیۆكان، پادكێستەكان و گواستنەوەی 
گوتەكان بەهەڵەدابەر نین و مەبەستەكە بە باشی دەگەیەنێت. 
ئەمانە نابێ بەجۆرێ���ك بەكاربهێنرین كە رووداوێك بە گچكە 

بخەنەڕوو یان لە مەسەلەیەكدا زیادەڕۆیی تێدا بێت«.
ئ���ەم بەن���دە ئام���اژە بۆ راس���تییەكی نێ���و دونی���ای راگەیاندن 
دەكات، ئەوی���ش ملمالنێیە لە پێن���او گەیاندنی خێرای هەواڵ و 

ئ����اك����اری رۆژن����ام����ەگ����ەری 
»هەر  هاتووە:  )لۆمۆند(دا 
تۆمەت و ڕەخنەیەك پێویستە 
بەر لە باڵوبوونەوەی، لەگەڵ 
پەیوەندیدارەكەدا  ناوەندە 
بارەیەوە  ل��ە  ب��اس��وخ��واس 
وەاڵم���ەك���ەش���ی  و  ب��ك��رێ��ت 
ل����ە ه����ەم����ان س���ت���وون���دا 

باڵوبكرێتەوە«
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زانیارییەكان، بەو هۆیەوە زۆرجار رایگش���تی 
بە هەڵەدا دەچێت و رووداوەكان دەریدەخەن 

كە راست و دروست نەبوون.

* نموونەی پێشێڵكاریی لە رۆژنامەگەریی كوردیدا
كوردیی���ەكان  راگەیاندن���ە  دەزگا  ملمالنێ���ی 
بۆ گەیاندن���ی زانیاریی لە خێراترین س���ات و 
كاتدا، ی���ان مامەڵەكردنی نادروس���تانە لەگەڵ 
زانیارییەكان لە ساتی گەیاندنیان بۆ خوێنەر، 
چەندین جار بۆتە مایەی پێشێلكردنی بنەمای 

راستگۆیی لە رۆژنامەگەریی كوردیدا.
ب���ۆ نموونە لە دوای باڵوبوونەوەی راپۆرتێك 
 )2008/10/8( رۆژی  )463(ی  ژم���ارە  ل���ە 
ل���ە هەفتەنام���ەی هاواڵتی لەس���ەر ڕێگاوبانی 
س���لێمانی، الیەن���ی پەیوەندی���دار راس���تەوخۆ 
ئ���ەو  ئاراس���تەی  ڕوونكردنەوەیەكی���ان 
هەفتەنامەی���ە كرد و هەڕەش���ەی تۆماركردنی 
س���كااڵیان ك���رد، ئەگەر هەڵە و ناراس���تی نێو 

راپۆرتەكە ڕاست نەكەنەوە)10(.
هەروەها دوای باڵوبوونەوەی راپۆرتێك لەژێر 
ناوی »یەكێتیی  و پارتی  پیالنی كوشتنی سێ 
 سەركردەكەی ئۆپۆزس���یۆنی داڕشتووە«، لە 
گۆڤاری )لڤین(دا، پارێزەری )جەالل تاڵەبانی( 
س���ەرۆك كۆماری عیراق، س���كااڵی لەس���ەر 
خاوەن ئیمتیاز و  سەرنووسەری گۆڤاری لڤین 
و ئام���ادەكاری ڕاپۆرتەك���ە تۆمارك���رد، كە لە 
ژمارە )160(ی ئەو گۆڤارەدا  باڵوكرابووەوە، 
هەرێم���ی   س���ەرۆكی   بارزان���ی    مەس���عود 
كوردستانیش داوای لە داواكاری  گشتیی  كرد، 
كە لێكۆڵینەوە لەسەر ئەو  ڕاپۆرتەی  لڤین بكات 
و دروس���تی  و نادروستی  ئەو مەسەلەیە ساغ 
بكاتەوە، لە هەردوو باریشدا ڕێكاری   یاسایی  
بگرێتەبەر)11(. گرفتی ئاكاری ئەم راپۆرتەش بۆ 
ئەوە دەگەڕێتەوە، كە هەر هێش���تا ڕووداوەكە 
ڕووی نەداوە و لە ژێر تاریكیدایە و ش���یاوی 
سەلماندن نییە، ئەمەش گۆڤارەكەی دووچاری 

كێشەی یاسایی كردەوە.

2- ئازایی و بوێری
هەوڵدانە بۆ دەستڕاگەیش���تن بە سەرچاوەی 
و  ماندووب���وون  ڕێگ���ەی  ل���ە  زانی���اری 
بەدواداگەڕان���ی زۆر و رووبەڕووبوون���ەوەی 

بوێرانەی ئەو لەمپەرانەش���ە، كە دێنە بەردەم 
رۆژنامەنووس.

* كۆڵەكانی ئازایی و بوێری:
1- هەوڵ���دان بۆ پەیداكردنی س���ەرچاوەكانی 
ئاس���تەنگە  بەگژداچوون���ەوەی  زانیاری���ی، 

جەستەیی و ڕۆحیی و ماددییەكان. 
2- ئازایەت���ی ل���ە باڵوكردن���ەوەی زانیاری و 

بابەتەكان بۆ خەڵك. 
فش���ارانەی  ئ���ەو  رووبەڕووبوون���ەوەی   -3
لەالیەن گروپەكانی فش���ارەوە دەخرێنەس���ەر 

رۆژنامەنووسان.
4- پیرۆزی كاری رۆژنامەگەریی و هەس���تی 
خزمەتك���ردن بە گەل و واڵت لە ڕێگەی كاری 

رۆژنامەگەرییەوە.

لەمپەرەكانی بەردەم ئازایی و بوێری
1. بەرژەوەندییە خودییەكانی رۆژنامەنووس.
2. ترس���اندن و هەڕەش���ەكردن لەالی���ەن ئەو 
ك���ەس و الیەنان���ەی بەرژەوەندییەكانی���ان بە 
باڵوبوون���ەوەی هەواڵ و زانی���اری دەكەوێتە 

مەترسییەوە.
3. نەبوونی بڕگە و یاس���اكانی پەیوەس���ت بە 

بەرگریی لە مافی رۆژنامەنووسان.
4. بوونی سیس���تەمە دیكتاتۆر و تاكڕەوەكان، 
ك���ە ژینگەی پڕ لە ترس بۆ رۆژنامەنووس���ان 

دەخوڵقێنن.

* ئازایی و بوێری لەپەیماننامە نێودەوڵەتییەكاندا
ب���ۆ  رۆژنامەنووس���ان  هاندان���ی 
رووبەڕووبوون���ەوەی ئ���ەو مەترس���یانەی لە 
س���اتی هەوڵدان ب���ۆ س���ەرچاوەكانی زانیاری 
دووچاری رۆژنامەنووس دەبنەوە، لە چەندین 
پەیماننامەی تایبەت بە ئاكاری رۆژنامەگەریی 

جەختی لەسەر كراوەتەوە.
 The( كۆمەڵەی رۆژنامەنووس���انی پیش���ەیی
 )society of Professional Journalists
لە بنەمانامەكانی ئاكاری خۆیدا، كە لە س���اڵی 
هات���ووە:  تیای���دا  ك���ردەوە،  ب���اڵوی   )1996(
»رۆژنامەنووس���ان دەب���ێ ل���ە كۆكردنەوەی 
راپۆرت و شیكاریی زانیارییدا، كاردروست و 

بە ویژدان و بوێر بن«.
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* نموون���ەی ئازای���ی و بوێ���ری ل���ە رۆژنامەگەری���ی 
كوردیدا

ڕێكخستنی بواری رۆژنامەگەریی بەپێی یاسا، 
ئەركێكی گرنگی پارلەمانی كوردستان بوو، بۆ 
هەمواركردنی یاسای چاپەمەنی ژمارە )10(ی 

ساڵی )1993(ی هەرێمی كوردستان. 
ب���ۆ  رەشنووس���ێك  پێش���نیازكردنی  دوای 
پارلەم���ان، تا وەك یاس���ای رۆژنامەگەریی لە 
هەرێمی كوردستان پەس���ەند بكرێت، بەهۆی 
بوونی چەند بڕگەیەكەوە لە رەشنووسەكەدا، 
رۆژنامەنووس���انی ئەهلی و حیزبی بوێرییان 
نوان���د و هەڵوێس���تیان لەهەمب���ەر یاس���اكەدا 
وەرگ���رت، هەم���ان رۆژ لە ب���ارەگای رادیۆی 
ن���ەوا )21( سەرنووس���ەر و ڕۆژنامەن���ووس، 
ك���ە زۆربەیان نوێنەران���ی ڕۆژنامە و گۆڤارە 
ئەهلیی���ەكان ب���وون، بەیاننامەیەكیان بە ناوی 
)یادداش���تێكی بەپەلە( باڵوك���ردەوە و داوایان 
ك���رد ئ���ەو پ���رۆژە یاس���ایە رابگ���رن، چونكە 
هەندێ���ك بەن���دو بڕگ���ەی ئ���ەم پرۆژەی���ە بەم 
ش���ێوەیەی ئێس���تا، هەڕەش���ەی دیار بۆسەر 
ژیانی مەدەنی و سیس���تەمی دیموكراس���ی و 
ئازادیی ڕادەربڕین و ڕۆژنامەگەریی دروست 

دەكەن.
میدی���ای حیزبی���ش گوت���اری خ���ۆی لەگ���ەڵ 
یەكخس���ت،  یاس���اكەدا  راگرتن���ی  هەڵمەت���ی 
وەك  )ی.ن.ك(  راگەیاندن���ی  مەكتەب���ی 
هەوڵێك���ی حیزب���ی ل���ە رۆژی )2007/12/13( 
بەمەبەس���تی تاوتوێكردنێك���ی س���ەرەتایی بۆ 
یاس���ای ڕۆژنامەنووس���ان ل���ە هۆڵی ش���ەهید 
یوس���ف ش���ەریف ل���ە مەكتەب���ی راگەیان���دن، 
كۆبوونەوەی���ەك كرا و داوای البردنی چەمكە 
الستیكییەكانی ئەو یاسایەیان كرد، دواجاریش 

داخوازییەكەیان هێنایەدی.
3-دەستپاكی 

رەوش���تی  ب���ەرزی  ئاكارێك���ی  دەس���تپاكی 
مرۆڤایەتییە، مەبەس���تیش لێی گواس���تنەوەی 
هەواڵ و زانیارییە بەبێ تێكەاڵوكردنی لەگەڵ 
بەرژەوەن���دی و ئایدۆلۆژی���ا خۆییەكان، قبوڵ 
نەكردن���ی هەر ج���ۆرە یارمەت���ی و بەرتیلێكی 
م���اددی و مەعنەویش���ە، ك���ە كار بكاتە س���ەر 

كاری رۆژنامەگەریی.
كۆڵەكەكانی دەستپاكی رۆژنامەنووسان

پیش���ەیی:  ئ���اكاری  ب���ە  ب���وون  پابەن���د   -1
متمان���ەی  دروس���تبوونی  دەبێتەمای���ەی 

رۆژنامەنووس الی جەماوەر.
2- بەرزراگرتنی كەسێتی ماددی و مەعنەویی 
رۆژنامەن���ووس: رەتكردن���ەوەی ه���ەر جۆرە 
یارمەتییەك���ی م���اددی و مەعنەوی، كە كار لە 
پرۆس���ەی گەیاندنی پەیامی رۆژنامەنووسان 

بكات.
3- لەبەرچاوگرتنی دۆخ���ی بابەتیانەی كاری 
رۆژنامەگ���ەری، وات���ا بێگەردی ل���ە گەیاندنی 
پەی���ام دا و ب���ارگاوی نەكردنی بە هیچ جۆرە 

بۆچوونێكی خودی.
ب���ۆ  گونج���او  ڕێوش���وێنی  گرتنەب���ەری   -4
دەستخستنی س���ەرچاوەی زانیارییەكان، واتا 
ناش���ێ ڕێ���گای نادروس���ت بۆ ئەو مەبەس���تە 
بگرینەب���ەر، چونكە هەرگی���ز هەنگاوی چەوت 

نامانگەیەنێتە ڕێگایەكی راست.
5- گەیاندنی پەیام وەك خۆی، واتا نەشێواندنی 

راستییەكان.
6- پابەندب���وون ب���ەو بنەما یاس���ایی، ئایینی، 
ك���ە  ئایدۆلۆژیایان���ەی  و  كۆمەاڵیەت���ی 
»دەستپاكی« بە خەس���ڵەتێكی گرنگی مرۆڤ 

هەژمار دەكەن.

لەمپەرەكانی بەردەم دەستپاكی
1- الوازی كەسێتی هەندێ لە رۆژنامەنووسان 
پ���ارە و  : »ح���ەز و خولی���ای  ب���ەردەم  ل���ە 
دەس���تكەوت، گەیش���تن بە رەگەزی بەرامبەر، 

گەیشتن بە دەسەاڵت و پلەوپایە...«.
ئەزموون���ی  ك���ەم  و  نەش���ارەزایی   -2
رۆژنامەن���ووس ل���ە ب���واری یاس���ا و ئاكاری 
پیش���ەكەیدا، ك���ە زۆرجار دووچ���اری هەڵەی 

نادەستپاكی دەبێت.
3- كەموك���وڕی لە یاس���اكانی پەیوەس���ت بە 
راگەیان���دن ل���ە واڵتدا كە زۆرج���ار زەمینە بۆ 
رۆژنامەنووس خۆش دەكات، كە نادەستپاكی 

لەگەڵ پیشەكەی خۆیدا بكات.
4- كەم���ی ڕێ���ژەی ئاس���تی س���زا ب���ۆ ئ���ەو 
هەڵ���ەی  دووچ���اری  رۆژنامەنووس���انەی 
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نادەستپاكی دەبنەوە.
5- پابەندبوون���ی زی���اد ل���ە ئەن���دازەی رۆژنامەن���ووس ب���ە 
ئایدۆلۆژیایەكی تایبەتەوە، دەبێتە هاندەرێك بۆ رۆژنامەنووس 
تا نادەستپاكی لەو پەیامانەدا بكات، كە زیان بە ئایدۆلۆژیاكەی 

دەگەیەنن.
6- نەبوون یان الوازیی دامودەزگا چاودێرەكان بەسەر بواری 
رۆژنامەگەریی���ەوە وەك: داواكاری گش���تی، ئەنجومەنی بااڵی 
راگەیاندنكاران، دامەزراوە و سەندیكا رۆژنامەنووسییەكان...
هت���د، ك���ە دەتوان���ن ڕۆڵ���ی كارا ب���ۆ كەمكردن���ەوەی ئاس���تی 
نادەستپاكی رۆژنامەنووسان بگێڕن لە ڕێگەی بەرزكردنەوەی 

ئاستی هۆشیاری و توندكردنی سزاكانەوە. 
* دەستپاكی لە پەیماننامە نێودەوڵەتییەكاندا

پیش���ەی  و  مامەڵ���ە  ل���ە  دەس���تپاكی  بنەم���ای  چەس���پاندنی 
رۆژنامەگەری���ی الی رۆژنامەنووس، بۆ خ���ۆ بەدوورگرتن لە 
گواستنەوەی زانیاریی بۆ مەبەستی تایبەت، یان رەتكردنەوەی 
ه���ەر چەش���نە دەس���تكەوتێكی م���اددی و مەعنەوی���ی كە كار 
بكاتەسەر پیشەكەی، هەنگاوێكی گرنگە لەپێناو دروستكردنی 

رۆژنامەنووسێكی نموونەیی كە ئامانجی بااڵی ئاكارە. 
رۆژنام���ەی )لۆمۆن���د(ی فەرەنس���ی لە بەندی س���ێیەمی بنەما 
ئاكارییەكەی���دا ئام���اژەی بۆ ئ���ەوە كردووە: »ه���ەر دیارییەك 
بەهاك���ەی پت���ر ل���ە )70( یۆرۆ بێ���ت، پێویس���تە بگەڕێنرێتەوە، 
بەهەمان ش���ێوەش رۆژنامەنووس���ان پێویستە خۆپارێز بن لە 
بەرامبەر بانگێش���تەكانی الیەنە جۆراوجۆرەكان بۆ خواردن و 

خواردنەوە«.
* نموونەی پێشێلكاریی لە رۆژنامەگەریی كوردیدا

رۆژنام���ەی ئاوێنە لە ژمارە )148(ی رۆژی )2008/11/18( لە 
راپۆرتێك���دا لەژێر ناوی : »دوور نییە تەقینەوەكەی س���لێمانی 
ل���ە گەڕەكەكان���ی تری���ش ڕووب���دات«)12( باس ل���ە تەقینەوەی 
زێرابەكان���ی گەڕەك���ی رزگاری دەكات، گوم���ان و دوودڵ���ی 
ئەوەی خستۆتە دڵی دانیشتوانی سلێمانییەوە، كە ئەگەری ئەو 
تەقینەوانە لە گەڕەكەكانی دیكەش هەیە، لەكاتێكدا زیاتر لە )3( 
س���اڵ بەسەر ئەو رووداوەدا تێدەپەڕێ و ئەو »ئەگەر«ەی لە 
راپۆرتەكەدا ئاماژەی بۆ كراوە، نەبووە راستی. ئەمەش جۆرە 
گرفتێك لە پرۆسەی دەستپاكی لە شیكاری زانیاری و هەواڵ 

بۆ خوێنەر دەردەخات.

4-بێالیەنی
بێالیەنی بەمانای تێكەاڵو نەكردنی بەرژەوەندییە تایبەتییەكانە 
لەگ���ەڵ پەیام���ی رۆژنامەگەری���دا، واتا دەب���ێ رۆژنامەنووس 
زانیاریی���ەكان وەك ئەوەی هەی���ە دایبڕێژێتەوە و بۆ وەرگری 
بنێرێ���ت، نەك بەو ش���ێوازە پەیامەكە ئاراس���تە ب���كات كە پێی 

بێالیەن���ی بەمانای تێكەاڵو 
بەرژەوەندیی���ە  نەكردن���ی 
لەگ���ەڵ  تایبەتییەكان���ە 
رۆژنامەگەری���دا،  پەیام���ی 
وات���ا دەب���ێ رۆژنامەن���ووس 
زانیاریی���ەكان وەك ئ���ەوەی 
هەی���ە دایبڕێژێت���ەوە و ب���ۆ 
وەرگ���ری بنێرێت، نەك بەو 
ئاراستە  پەیامەكە  ش���ێوازە 
ب���كات ك���ە پێی خۆش���ە وا 

ڕووی بدایە
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خۆش���ە وا ڕووی بدای���ە، ی���ان بە جۆرێك بێ لەس���ەر بنەمای 
بەرژەوەندییە تایبەتی و ئایدۆلۆژیاكان دابڕێژرێت. 

میدیا لە سیس���تەمی دیموكراس���یدا، دەبێ خاوەن���ی پەیامێكی 
دروس���ت بێ���ت، پێویس���تە بێالیەنی خ���ۆی بپارێزێ���ت و تەنیا 
)راس���تی( بنەم���ای كارەكان���ی بێ���ت. رۆژنامەن���ووس »ناب���ێ 
هەس���تی ئایین و الیەنگری بۆ هیچ الیەنێكی تر هەبێت جگە لە 
رۆژنامەكەی بە تایبەتی بۆ پارتە سیاسییەكان، سیاسەتمەداران، 
سەرمایەداران و یا ناوەندە بازرگانی و پیشەسازییەكان...هتد 
ئەگەرچ���ی بەعەیبەش نەژمێردرێ���ت«)13(. دیارترین نموونەش 
ب���ۆ پەیڕەویكردنی ئەمە، ڕێس���ای رۆژنامەگ���ەری رۆژنامەی 
)واش���نتۆن پۆس���ت(ە، كە بەو پێی���ە، رۆژنامەن���ووس رێگەی 
پێنادرێ���ت تەنان���ەت لە ڕێپێوان و خۆپیشاندانیش���دا بەش���دار 

بێت.
كۆڵەگەكانی بێالیەنی رۆژنامەنووسان

1- پەیڕەوی���ی ل���ە پێ���وەرە رۆژنامەگەرییەكان ب���ۆ گەیاندنی 
زانیاری و پەیام لەالیەن رۆژنامەنووسەوە.

بەرژەوەندیی���ە  و  تایبەت���ی  بۆچوون���ە  تێكەاڵونەكردن���ی   -2
خۆییەكان لەگەڵ پەیامی رۆژنامەگەریدا.

3-هۆشیاریی رۆژنامەنووسان بەرامبەر بەو كێشە و گرفتانەی 
هەواڵ و زانیاریان لەسەر باڵودەكاتەوە.

4-بەرپرسیارێتی لە مامەڵەكردن لەگەڵ كێشەكاندا.
5- زاڵكردن���ی ب���واری ئەدكادیمی میدیایی بەس���ەر بۆچوونە 

خۆییەكاندا.
 لەمپەرەكانی بەردەم بێالیەنی

1- بەرژەوەندی خۆیی رۆژنامەنووس و دەزگا میدیاییەكان.
2-گوشار و دەستوەردانی دەرەكی.

3- قەیرانی هۆشیاری ئەكادیمی و یاسایی رۆژنامەنووسان.
4- كەمتەرخەم���ی ل���ە ئاس���ت بەرپرس���یارێتی پەی���ام لەالیەن 

رۆژنامەنوسانەوە.
5-زاڵبوونی هۆكارە خۆییەكان بەسەر بابەتییەكاندا.

* بێالیەنی لە پەیماننامە نێودەوڵەتییەكاندا
ل���ە بنەماكانی ئاكاری كۆمەڵەی رۆژنامەنووس���انی پیش���ەیی 
)The society of Professional Journalists(
دا هات���ووە: »خۆت بپارێ���زە لە هەر ج���ۆرە پابەندبوونێك بە 
ئەنجوم���ەن و گروپەكان و هەر جۆرە چاالكییەك، كە دەش���ێ 

زیان بە چاالكییە پیشەییەكانت بگەیەنێت«.
* نموونەی پێشێلكاریی لە رۆژنامەگەریی كوردیدا

ل���ە س���ەروەختی هەڵبژاردنەكان���ی پارلەمان و س���ەرۆكایەتی 
هەرێمدا، هەڵمەتێكی راگەیاندنی توند دژی كاندید و لیستەكان 
لەنێ���و رۆژنامەگەری���ی كوردی���دا رەنگدان���ەوەی هەب���وو، ئەم 

»خ���ۆت بپارێ���زە ل���ە هەر 
ج���ۆرە پابەندبوونێ���ك ب���ە 
گروپ���ەكان  و  ئەنجوم���ەن 
و ه���ەر ج���ۆرە چاالكییەك، 
ب���ە  زی���ان  دەش���ێ  ك���ە 
پیش���ەییەكانت  چاالكیی���ە 

بگەیەنێت«
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هەڵمەت���ەش ل���ە ئاس���تێكدا ب���وو ك���ە بنەمای 
بێالیەنی بەتەواوەتی كاڵ ببۆوە. 

بۆ نموون���ە لێكچواندنی د.كەم���ال میراودەلی 
پاڵێوراو بۆ سەرۆكایەتی هەرێم بە »نەخۆش« 
لە كات���ی هەڵبژاردنی س���ەرۆكایەتی هەرێمدا، 
بەزاندنی بنەمای بێالیەنییە لە هەڵس���ەنگاندنی 

پاڵێوراوە)14(.
5- ڕێزگرتن لە ژیانی تایبەت: 

ل���ە دەی���ەی )1890ز( دوو دادوەری دادگای 
ب���ااڵی ئەمری���كا بەن���اوی )س���امۆئیل واری���ن 
براندی���س  )لوی���س  و   )samuel Warren
ل���ە وتارێك���دا لەس���ەر   )Louis Brandeis
ژیان���ی تایب���ەت، ب���ۆ یەكەمینج���ار پاراس���تنی 
ژیان���ی تایبەتی���ان وەك باس���ێكی یاس���ایی و 
رۆژنامەگەری���ی خس���تەڕوو، داوایان كرد، كە 
لە دەس���تور و یاسادا ئاماژە بۆ پاراستنی ئەم 
مافە بكرێت تا چیتر ئ���ەم مافەی هاوواڵتییان 
لەالی���ەن دەزگاكان���ی راگەیاندن���ەوە پێش���ێل 
نەكرێت)15(. پاش���ان ئەم ماددە یاس���اییە، بووە 
بنەمایەك���ی ئاكاری ب���ۆ رۆژنامەنووس���ان تا 
ڕێزو كەرامەتی مرۆیی بپارێزن، لە هەمانكاتدا 
رۆژنامەنووس���یش لە پێشێلكردنی ئەو ماددە 

یاساییە دوور بكەوێتەوە.
بەش���ێوەیەكی گش���تی )ژیان���ی تایب���ەت( ل���ە 

راگەیاندندا بەم شێوەیەیە:

 بەپێی ئەم هەرەمە، س���ەرۆك كە لە لووتكەی 
دەس���ەاڵتی واڵتدایە، كەمتری���ن ژیانی تایبەتی 
هەی���ە لەب���ەر ئ���ەو هۆكارەكان���ی ك���ە ه���ەر 
س���ەرۆك،  قس���ەكردنێكی  و  رەفت���ار  و  كار 
گەورەترین كاریگەری لەس���ەر واڵتەكە هەیە. 
دەش���ێ هەڵەیەكی س���ەرۆك، واڵتێ���ك بەرەو 
س���ەرگەردانی و وێرانی ببات. مەبەستیش لە 
سەرۆك بریتییە لە سەرۆكی هەرێم، سەرۆكی 

حكومەت، بەرپرس���ی دام���ودەزگا گرنگەكانی 
وەك ئاس���ایش و پۆلی���س، وەزیرەكانی داد و 

ناوخۆ و دارایی.
بەرپرس���ە پلە مامناوەندەكان���ی وەك )وەزیر، 
بەڕێوەب���ەری گش���تی...(، ژیان���ی تایبەتیان لە 
س���ەرۆكەكان زیاترە، بەاڵم ئەوانیش پێویستە 
لەژێ���ر كامێ���رای چاودێری���ی میدی���اكاران و 
قەڵەم���ی رۆژنامەنووس���اندا ب���ن، ت���ا پێگ���ە و 
پۆستەكانیان بۆ كاری تایبەت نەقۆزنەوە، یان 
لە كاتی كەمتەرخەمی و سەرپێچیدا بەزوویی 
بە پشت بەستن بە بەڵگە و دیكۆمێنت، زانیاری 

و بابەتیان لەسەر باڵوبكرێتەوە. 
هاوواڵتیانی���ش ك���ە لە كۆتای���ی هەرەمەكەدان 
پێكدێن���ن،  واڵت  دانیش���توانی  زۆرین���ەی  و 
زۆرتری���ن ژیانی تایبەتیان هەیە، چونكە كارو 
كردەوەكانیان بە بەراورد لەگەڵ بەرپرس���ان، 
هێندە كاریگەر نییە و سەرپێچی هاوواڵتییەك 
بە س���ەرپێچی س���ەرۆك یان بەرپرسێكی بااڵ 
بەراورد ناكرێت. دەش���ێ لەكاتی س���ەرپێچی 
هاوواڵتیانیش���دا، دەم و چ���اوی وێنەكانی���ان 
پی���ت  ب���ە  ناوەكانیش���یان  و  دابپۆش���رێت 
باڵوبكرێتەوە، تا سەرپێچی باوك یان دایكێك 

نەبێتەمایەی عەیبە بۆ منداڵەكانیان.
ژیانی تایب���ەت كۆمەڵێك بواری ژیانی مرۆڤ 

دەگرێتەوە كە گرنگترینیان بریتین لە:
1- ناو و خەسڵەتەكانیتری ناسنامە.

2- ناوونیش���ان وەك ش���وێنی نیشتەجێبوون 
یان ناوونیشانی ئەلیكترۆنی.

3- وێنە یان مافی وێنەیی.
كەس���ەكە  تەندروس���تی  4-بارودۆخ���ی 

)جەستەیی، ڕۆحی و دەروونی(.
5- ئاستی خوێندەواریی تاكە كەس.
6- ئینتیمای چینایەتی و مەزهەبی.

7- بیروب���اوەڕو بیروبۆچوون���ە سیاس���ی و 
كۆمەاڵیەتییەكان.

8- كاتی دەستبەتاڵی و چۆنییەتی گوزەراندنی 
ئەو ساتانە.

دابینكردن���ی  ش���ێوازی  س���ەرچاوەو   -9
پێداویستییە دارایی و ژیارییەكان.

10- پەیوەندی خێزانی.
11- پێگەی خێزانی.

سەرۆك

بەرپرسانی 
پلە مامناوەند

هاواڵتیان
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12-پەیوەندی دۆستایەتی.
13- ژیانی سۆزداری و خۆشەویستی.

14-شێوازی درێژەدان بە خوێندنی مندااڵن.
15-ژیانی رابردووی كەسەكان بەتایبەتی كە 

پەیوەست بێ بە سزاوە.
16- كاروپیشەی كەسەكان. 

17-ئەندامانی جەستە و كۆئەندامی سێكسی.
18-ئینتیما و ئارەزووەكان.

19- شوێنی نیشتەجێبوونی كەسەكان.
20- نامە و پەیوەندییە تەلەفۆنی و نوسراوەكان 

و پۆستە و هاوشێوەكانیان
21- ژیانی تاكەكەس)16(. 
كۆڵەگەكانی ژیانی تایبەت

* پاراستنی ناو و ناسنامە و كەسێتی مرۆڤ 
و الیەنە مەعنەوییەكان بەمەرجێ پەیوەندیان 

بە ژیانی گشتییەوە نەبێت.
* چاودێریكردنی بەرپرس���ە بااڵكانی واڵت و 
بەرتەسككردنەوەی ژیانە تایبەتیەكەیان، تا لە 
تاریكایی دا بڕیارەكانی���ان نەدەن و رەفتار و 
بیروبۆچوونەكانیشیان بۆ هاوواڵتیان شیكار 

بكرێت.
* باس���كردنی ه���ەر بۆچ���وون و رەفتارێ���ك 
ك���ە زیان ب���ە بەرژەوەندی گش���تی بگەیەنێت، 
خۆب���ەدوور گرت���ن لە ه���ەر باس���كردنێك كە 

كاریگەریی لەسەر ژیانی گشتی نەبێت.
* نابێ كەس بەهۆی تاوانی ئەندامانی خێزان 

یان بنەماڵەكەیەوە لەكەدار بكرێت.
* لە س���اتی باڵوكردنەوەی هەواڵەكانی تاوان 
و دادگاكان���دا، پێویس���تە ن���اوی تاوانباران بە 
)پیت( بنووس���رێ وێنەكانیش���یان بە چەشنێ 
باڵوبكرێتەوە كە نەبێتەمایەی نەنگی بۆ خێزان 

و بنەماڵەكەی.
* ناب���ێ گەڕان ب���ەدوای نهێنی و وردەكاریی، 
بكرێت���ە پاس���او ب���ۆ دەس���توەردان ل���ە ژیانی 

تایبەت.
* لەكات���ی ڕێگاپێ���دان ب���ە باس���كردنی ژیانی 
تایبەت لەالیەن كەسەكە خۆی و الیەنەكانەوە، 
پێویستە رۆژنامەنووسان دابی گشتی و ڕێزی 
كۆمەاڵیەتی لە كاتی باڵوكردنەوەدا لەبەرچاو 

بگرن.

هۆكارەكانی پێشێل كردنی ژیانی تایبەت
* قەیرانی هۆش���یاریی ئاكاری و یاسایی الی 

هەندێك لە رۆژنامەنووسان.
* سس���تی چاودێریی رۆژنامەگەریی لەالیەن 

داواكاریی گشتییەوە.
ژیان���ی  كەس���انەی  ئ���ەو  نەش���ارەزایی   *
تایبەتیان دەش���ێوێنرێ، بەجۆرێك كە بەدەنگ 
ستاندنەوەی مافە زەوتكراوەكانیانەوە ناچن.

* بەزاندنی ژیانی تایبەت بە پاس���اوی گەڕان 
ب���ەدوای وردەكاری���ی و نهێنییەكان���دا لەالیەن 

رۆژنامەنووسانەوە.
فرۆش���ی  زیادكردن���ی  ب���ۆ  هەوڵ���دان   *
باڵوكراوەكان لەس���ەر حسابی تێكدانی ژیانی 

تایبەتی كەسایەتییە ناسراوەكان. 
* زیادبوونی ڕێژەی باڵوكراوە وروژێنەرەكان 
لە كۆمەڵگادا، بەتایبەت چاپەمەنییە زەردەكان 
كە بڕوایان بە پەیڕەویی لە بنەمای ئاكارەكانی 

رۆژنامەگەریی نییە.
و  ئەنجوم���ەن  الوازی���ی  ی���ان  نەب���وون   *
س���ەندیكا رۆژنامەگەرییەكان بۆ سزادانی ئەو 
رۆژنامەنووس و دەزگا راگەیاندنانەی ژیانی 

تایبەت پێشێل دەكەن.
پەیماننام���ە  ل���ە  تایب���ەت  ژیان���ی   *

نێودەوڵەتییەكاندا:
پارێزگاریی لە بازنە تایبەتییەكەی ژیانی مرۆڤ، 
لە س���اتی پەیدابوونی رۆژنامەگەرییەوە بۆتە 
جێگەی مشتومڕی رۆژنامەنووسان تا دەگاتە 
یاساناسان، لە كۆتایی سەدەی نۆزدەهەمەوە 
ئ���ەم باس���ە ب���ە گەرموگ���وڕی هاتەئ���ارا، ل���ە 
پەیماننام���ە و بنەمانامەكان���ی پەیوەس���ت ب���ە 
ئ���اكاری رۆژنامەنووس���یش، پێگەیەك���ی دیار 
بۆ پاراس���تنی ژیانی تایبەت���ی مرۆڤ تەرخان 
كراوە، بەو پێیەی كە باسكردنی ژیانی تایبەت 

سودی بۆ كۆمەڵگا نییە. 
ل���ە بەن���دی پێنجەم���ی جاڕنام���ەی میونیخ بۆ 
رۆژنامەنووس���اندا هاتووە: »پابەند بوون بە 

لەبەرچاوگرتنی ژیانی تایبەتی كەسەكان«.
 ل���ە بنەماكان���ی كۆمەڵەی رۆژنامەنووس���انی 
 The society of Professional( پیشەییش
Journalists(دا هات���ووە: جیاوازی لەنێوان 
كەس���انی ئاس���ایی و كەسە گش���تییەكانی نێو 
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دەسەاڵتدا بكە. كەسانی ئاسایی و سادە مافی 
ئەوەیان هەیە زانیاری���ە تایبەتییەكانی خۆیان 
بپارێزن. تەنیا لە ساتی ناچاریدا كە پەیوەندی 

بە مافی گشتییەوە هەبێت، دەشێ بایەخ بە  
چوونە نێو ژیانی تایبەتی كەسەكان بدرێت«. 
ئەم بنەمایە، هێڵێكی گرنگ بۆ رۆژنامەنووسان 
دیاری دەكات، واتا ژیانی تایبەت ئەو ساتەیە 
ك���ە هی���چ پەیوەندییەك���ی بە ژیانی گش���تی و 
بارودۆخی واڵتەوە نەبێت، هەر س���اتێك كارو 
رەفت���ارو قس���ەی هاواڵتیی���ەك ی���ان الیەنێك 
پەیوەن���دی بە ژیانی گش���تی خەڵكەوە هەبوو، 
ئەوا ئەو كارو رەفتارو قسەیە لە چوارچێوەی 
ژیان���ی تایبەت دێت���ە دەرەوە و دەش���ێ باس 

بكرێت. 
لە بەندی شەش���ەمی )بنەما نێودەوڵەتییەكانی 
رۆژنامەگەری���دا  ل���ە  پیش���ەیی  ئ���اكاری 
 International Principles of
)Professional Ethics in Journalism
دا هاتووە:«ڕێزگرت���ن ل���ە ماف���ی تاكەك���ەس، 
پاراس���تنی ژیان و نهێنییە تایبەتی و كاروبارە 
مرۆیی���ەكان ك���ە لەگ���ەڵ یاس���ا نەتەوەی���ی و 
نێودەوڵەتییەكان���ی پەیوەندیدار بە پاراس���تنی 
م���اف و ناوبانگ���ی كەس���ەكان، قەدەغەكردنی 
تۆمەت و ناوزڕاندن و لەكەداركردنی ناوبانگی 
كەسەكاندا هەماهەنگە، بە بەشێكی دانەبڕاوی 
پێوەرە پیش���ەییەكانی رۆژنامەنووس هەژمار 

دەكرێت«.
ل���ەم بەن���دەدا، ژیان���ی تایبەت���ی ب���ە پێ���وەرە 
پیشەییەكانی رۆژنامەنووس هەژمار كردووە 
و سەرجەم ڕێككەوتنامە نێودەوڵەتییەكانیشی 
ك���ردووە ب���ە پێ���وەر ب���ۆ پاراس���تنی ژیان���ی 
تایبەت، وابەس���تەكردنی رۆژنامەنووسیش بە 
پارێ���زگاری لە ژیانی تایبەت���ەوە، دەگەڕێتەوە 
ب���ۆ ئ���ەو هەقیقەت���ەی ك���ە هیچ س���وودێك بە 
بەرژەوەندیی���ە گش���تییەكان ناگەیەنێت، بگرە 
دەبێتەمایەی زیانگەیاندنیش بە خودی كۆمەڵگا 
و ئەگ���ەری دروس���تبوونی ش���ەڕ و ئاژاوەی 

هەمەجۆر دێتە ئاراوە.

* نموونەی پێشێلكاریی لە رۆژنامەگەریی كوردیدا
ل���ە م���اوەی س���ااڵنی راب���ردوو ل���ە هەرێم���ی 
كوردس���تاندا، چەندین نووس���راو یان وێنە و 
كلیپ كە دەس���توەردان بووە لە ژیانی تایبەت 
ل���ە دەزگا راگەیاندنەكان بەتایبەت لە س���ایتە 
ئینتەرنێتییەكاندا باڵوكراوەتەوە، بەو هۆیەوە 
ژی���ان و و ئاب���ڕووی مرۆڤێك ی���ان خێزانێك 
كەوتۆت���ە ب���ەردەم مەترس���ییەوەو دی���اردەی 
كوش���تن و برینداربوونیش���ی لێ كەوتۆتەوە. 
گرفت���ی كۆنتڕۆڵكردنی ژیان���ی تایبەت كەمترە 
لەنێ���و ئەو دەزگا راگەیاندنان���ەی مۆڵەتیان لە 
هەرێمی كوردس���تان وەرگرتووە، بەاڵم لەناو 
س���ایتەكانی ئینتەرنێتدا بەو هۆیەوە كە نێرەر 
و پەخشكار بەتەواوەتی دیار نین، یان شوێنی 
نیش���تەجێبوونیان لە دەرەوەی س���نوورەكانی 
هەرێمی كوردستانە، شێوازی بەگژداچوونەوە 
و س���زادانی ئ���ەو كەس و الیەنانەی ئاس���تەم 
ك���ردووە. كەوات���ە ئەگەر كەس���ێك بڕیاری دا 
ببێت���ە رۆژنامەنووس یان ویس���تی بابەت یان 
وێنە و كلیپێ���ك باڵوبكاتەوە، دەبێ بەرلەوەی 
ترسی لە یاسا هەبێت، رەچاوی باری ئاكاری 
مرۆیی بكات و لە ترسی ویژدان و كۆمەڵگای 
مرۆڤایەتی ئەو كارە نەكات، چونكە دووریش 
نیی���ە هەم���ان رەفت���ار بەرامبەر بە خۆیش���ی 

ئەنجام بدرێت. 
 قەیرانی هۆش���یاریی ئاكاری و یاس���ایی الی 
هەندێك ل���ە رۆژنامەنووس���ان، تێكەاڵوییەكی 
لەنێ���وان ژیانی تایب���ەت و ژیانی گش���تیدا بۆ 
پاڵن���ەری  هەرئەم���ەش  ك���ردوون،  دروس���ت 
ل���ە  ب���ووە  كێش���ە  چەندی���ن  خوڵقاندن���ی 
ڕۆژنامەگەری���ی كوردی���دا، ب���ۆ نموونە دوای 
باڵوبوونەوەی وێنەیەكی )ئیحسانی  مەال عەلی(
ی كوڕی  یەكێك لە سەركردەكانی  بزوتنەوەی  
ئیس���المی  لەگ���ەڵ كچێك���ی نیمچەڕووت���دا لە 
رۆژنامەی )ئاوێنە(، ناوبراو داوایەكی  یاسایی 

 لەسەر ڕۆژنامەكە تۆمار كرد)17(.  
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كورتە مێژووییەكی
رۆژنامەگەریی توركمانی لە عێراقدا

نووسینی:عەبدولقادر زیائی
و: خالید بەكر ئەییوب

)ئەم نووس���ینە، لە شێوەی نامیلكەدا، لە 
باڵوكراوەكان���ی لقی كەركووكی س���ەندیكای 
رۆژنامەنووسانی كوردستانە، لە چاپخانەی 
)كارۆ( لە ساڵی 2001 لە سلێمانی چاپكراوە، 
گۆڤ���اری »رۆژنامەن���ووس« بە مەبەس���تی 
خزمەت گەیاندن بە رۆژنامەگەریی توركمانی 
و ئاش���نابوونی رۆژنامەنووس���انی كورد بە 
رەوتی ئەم رۆژنامەگەرییە، بە پێویستی زانی 
ئەم نامیلكەیە لە عەرەبییەوە وەرگێڕێتە سەر 

زمانی كوردی(.
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كورتەیەكی بە سوود
ئینسكلۆپیدیا: )لە یادگەی رۆژنامەگەریی عێراقیدا(

* یەكەم دەزگای چاپكردن، كە بە )هەڵم( كاری دەكرد، لە 
الیەن )مەدحەت پاشا(وە لە ساڵی 1869، هێنراوەتە بەغدا.

* یەك���ەم رۆژنامە، ك���ە لە عێراقدا دەرچ���ووە، رۆژنامەی 
)ئەل���زەوڕا( ب���وو، ب���ە زمان���ی توركمانی و عەرەبی لە س���اڵی 

1869دا، لە بەغدا دەرچووە.
عێراق���دا  ل���ە  دووەم  چاپخان���ەی   *
چاپخانەیەكی بەردی���ن )حەجەری( بوو، هەر 
ل���ە الیەن وال���ی بەغ���دا )مەدحەت پاش���ا(وە 

دامەزراوە.
* یەك���ەم رۆژنام���ە، ك���ە لە س���ەردەمی 
دەوڵەتی عوس���مانیدا دەرچووە، رۆژنامەی 
)تەقوی���م وقائی���ع(ە، ژمارە یەك���ی لە )25ی 
جەمادی ئاخرە /1347 كۆچی(دا دەرچووە، 
بڕوان���ە: )مباح���ث عراقیە/القس���م الثان���ي/ 

.)1915/306،386
* ژمارە یەكی رۆژنامەی )ئەلزەوڕا( لە 
5ی رەبیعی یەكەمی س���اڵی 1236 كۆچی 
دەرچ���ووە، دوا ژمارەش���ی ك���ە ژم���ارە 
)2607(ە، ل���ە جەم���ادی یەكەم���ی /1335 
كۆچ���ی دەرچ���ووە، دوای داگیركردن���ی 
بەغدا لەالیەن ئینگلیزەكانەوە، وەستاوە.

* رۆژنامەی )ئەلزەوڕا( بە درێژایی 
دەرچوون���ی )48( س���اڵەی، بایەخ���ی بە 
كەركووك داوە، نووسەرە عێراقییەكان، 
ئاماژە بەوە دەكەن، كە ئاستێكی بەرزی 
لە س���ەردەمی )مەدحەت پاش���ا(دا هەبووە، الپەڕەكانیش���ی بۆ 
باڵوكردنەوەی بیروڕا پێشكەوتنخوازەكان وااڵ بووە، ئەدیبانی 
كەركووكیش بەرهەمەكانی���ان بۆ ئەو رۆژنامانەی لە بەغدا و 

موسڵ و بەسرە، دەردەچوون، ناردووە.

* ئاماژەكردنی���ش ب���ە رۆژنامەكان���ی: )ئەلزه���ور و بی���ت 
ئەلنەهرین( لە بەغدا و )چنەباز( لە موس���ڵ و )ئەلتە هزیب( و 
پەیوندییە توند و تۆڵەكانیان بە نووس���ەر و رۆژنامەنووسانی 

كەركووكەوە، كارێكی بەسوودە.

* رۆژنامەی )ئەلزهور(ی بەغدادی، كەس���ێكی كەركووكی 
بەناوی )سەاڵح(. لە بەغدا بۆ ماوەیەكی دوورودرێژ، بەڕێوەی 
بردووە، ئەم كەس���ەش خاوەن ئیمتی���ازی رۆژنامەی )خونچە 
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ئیتح���اد( بووە، ك���ە ژمارە یەكی لە 1913/12/13 دا لە س���اڵی 
1927دا دەرچووە.

* رۆژنامەكان���ی )ئەلئیقاز، ئەلتەهزی���ب، یەنی قەیز(، كە لە 
)بەس���رە(دا، دەردەچوون، بایەخێكی گەورە و كاریگەریان لەم 

بوارەدا، هەبوو.
پارێ���زەری كەركووك���ی مەكتوبی زادە عوم���ەر فەوزی بە 

تەنی���ا بەش���ە توركمانییەكان���ی بەڕێوەدەبرد، 
دوای  مانگێ���ك  )ئەلتەهزی���ب(  رۆژنام���ەی 
رۆژنامەی )ئەلئیقاز( لە رۆژی سێشەمە )12ی 
جەم���ادی یەك���ەم 1820 كۆچ���ی دەرچووە، 
عومەر فەوزی ش���اعیر و نووسەرێكی دیار 
ب���ووە، ب���ە وەس���تانی دڵ، ل���ە تەمەنی )48( 
س���اڵیدا، ل���ە س���اڵی 1923، كۆچ���ی دوای���ی 

كردووە.

* ژم���ارە یەكی رۆژنام���ەی )حوادث(، 
لە رۆژی ش���ەمە )25/ش���وبات/1911(، لە 
كەركووك���دا دەرچووە، ب���ە رێكوپێكی بۆ 
ماوەی )6( ساڵ بە بەردەوامی دەرچووە، 
لە )14/مایسی/1918(.. دوای كشانەوەی 
یەكەمی عوسمانییەكان لە كەركووك، لە 

دەرچوون وەستاوە.
لە ژمارەی )208(، كە لە )8 جەمادی 
دەرچ���ووە،  كۆچ���ی(   1335/ یەكەم���ی 
بۆمان دەركەوێ���ت، كەوا لەو ژماریەوە 
پێی ناوەتە س���اڵی شەش���ەمییەوە، ئەم 
رۆژنامەی���ە لە چ���وار س���اڵی بەراییدا، 

هەفتانە بووە، لە س���ااڵنی پێنجەم و شەشەمدا، هەر )10( رۆژ 
جارێك دەرچووە.

هەردوو ب���را )كەركووكی قەدیس���ی زادە ئەحمەد مەدەنی 
و محەم���ەد زەكی(، دامەزرێنەرانی ئ���ەم رۆژنامەیە بوونە، تا 
ژمارە )8(ی خاوەنەكەی محەمەد زەكی، الیەنی یاسایییەكەی 
ل���ە ئەس���تۆ گرت���ووە، نووس���ەری ئەدەبیش ل���ە رۆژنامەكەدا 

ئەحمەد مەدەنی بوو.
لەم سەردەمانەدا )كەركووك( بە )شارەزوور- شەهرزور- 
ناس���راو ب���وو، ل���ە س���اڵی 1892دا، ناوەكەی ب���ۆ )كەركووك( 
گ���ۆڕدراوە خراوەت���ە س���ەر ویالیەت���ی بەغ���دا، رێككەوت���ی 
دامەزراندنی یەكەم چاپخانە بۆ س���اڵی 1879، دەگەڕێتەوە، كە 
لەم س���اڵەدا كەركووك خرایە س���ەر ویالیەتی – موس���ڵ، بۆ 
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ماوەی چوار س���اڵ ئەم ش���ارە مەڵبەندی ئەم 
ویالیەتە بووە.

چاپخانەی )ویالیەت(، ناوی یەكەم چاپخانە 
بووە، كە لە كەرك���ووك دامەزراوە، عەونەلال 
عەونی، كە )5( ساڵ موتەسەریفی كەركووك 
ب���وو، چاپخانەیەكی بە ب���ڕی )1500( لیرە، بۆ 
قوتابخانەی )س���ەنایع( ل���ە كەركووك كڕی و 
ئەرك���ی بەڕێوەبردنی بە )بەهج���ەت ئەفندی( 
بەڕێوەبەری قوتابخانەكە سپارد، ئەمەش پێش 

دەرچوونی رۆژنامەكانی كەركووك بوو..
لە سەرەتادا ئەم چاپخانەیە، باڵوكراوەیەكی 
ی���ەك الپەڕەیی دەردەكرد. بە ناوی )ژورنال(، 
ش���ارەوانی  فەرمییەكان���ی  باڵوك���راوە  ك���ە 

كەركووكی تیا باڵو دەكرایەوە.
* پارێ���زەر و لێكۆل���ەوەر )عەت���ا ت���ەرزی 
باش���ی(، دووپاتی دەكات���ەوە، كەوا رۆژنامەی 
)ح���وداث – ح���ەوادس(، یەك���ەم رۆژنام���ەی 
توركمان���ی ب���ووە، كە لە )24/ش���وبات/1911( 
زادە(  قەدیس���ی  )ئەحم���ەد  كەرك���ووك  ل���ە 
دەریچواندووە، )ئەحمەد قەدیس(یش پێشەنگی 
رۆژنامەوان���ی توركمانی بووە. بۆ ماوەی )7( 
س���اڵ بەردەوام ب���ووە، لە كات���ی داگیركردنی 
كەركووك لە الیەن هێزەكانی بەریتانییەوە لە 

ساڵی 1918دا، لە دەرچوون وەستاوە.
گۆڤ���اری  كەرك���ووك  ل���ە  هەروەه���ا   *
)معارف...مەعاری���ف(، كە نیو مانگی بووە، بە 
زمان���ی توركمانی لە )24/نیس���انی /1913(دا، 
دەرچ���ووە، گۆڤارێكی ئەدەبی و رۆش���نبیری 
زادە  قەدیس���ی  مەدەن���ی  ئەحم���ەد  ب���ووە، 

سەرپەرشتی دەرچوونی كردووە.
* دواتر ئەم گۆڤارە، رۆژنامەی )المصباح...
ئەلمسباح(، كە بە زمانی عەرەبی و توركمانی 

بووە، لە)بەسرە( دا، دەرچووە.
* دواتر گۆڤارێكی )كوكب معارف- كەوكەب 
مەعاری���ف(، ل���ە س���اڵی/1915 دا دەرچ���ووە، 
ئەمەش گۆڤارێكی ئەدەبی و رۆشنبیری بووە، 
بە سەرپەرشتی ش���اعیری توركمانی ناسراو 
)عورفی( دەرچووە، ژمارەیەك لە نووسەران 
و رۆشنبیران بەشداريیان تێداكردووە، وەك: 
)مس���تەفا یەعقوبی، فەتحی س���ەفوەت قیردار، 
ش���اعیری كاكەیی هجری دەدە(، ئەم گۆڤارانە 

لە چاپخان���ەی قوتابخانەی )سناعە(-س���ەنايع 
مطبعە سى(. چاپ دەكران.

* چاپخان���ەی )ح���وادث(، كە لەس���ەرەتای 
جەنگ���ی یەكەم���ی جیه���ان محەمەد قەدیس���ی 
زادە برای پێشەنگی رۆژنامەگەری توركمانی 
خاوەنی بووە، دوای كشانەوەی عوسماییەكان 
ل���ە كەرك���ووك لە س���اڵی 1918، ش���ارەوانی 
كەركووك بەكرێی گرت، دواتر لە ساڵی1920، 
كڕی و ناوی )چاپخانەی شارەوانی – بەلەدیە 

مگبعە سی( لێنرا.
رۆژنام���ەی  بەریتانی���ا،  هێزەكان���ی   *
)ئەلنەجمە(یان، لە ساڵی 1927دا لە چاپخانەی 
شارەوانی چاپكرد، ئەم چاپخانەیە لە كاركردن 
وەس���تاوە تاك���و ئێس���تاش پاش���ماوەكانی لە 
بینایەی شارەوانی كەركووك ماوەتەوە، تەنیا 
چاپكراویش���ی دیوانێك���ی ش���اعیر هجری ددە 

بووە.
* ئینگلیزەكان، لە )24/مایس���ی/1918( بۆ 
ج���اری یەكەم كەركووكی���ان داگیركرد، دوای 
)18( رۆژ كش���انەوە، ئینجا عوسمانییەكان بە 
یەكجارەك���ی لە )9( تش���رینی دووەمی 1918( 
لە كەركووك كش���انەوە، هێزەكان���ی بەریتانیا 
رۆژنام���ەی )ئەلنەجم���ە( یان دەرك���رد، كە لە 
ژم���ارەی یەكەم���دا، ب���ە رۆژنامەیەكی فەرمی 
پێناسە كرابوو، ژمارە یەكی لە )1918/12/15( 
دا، دەرچ���وو، ل���ە س���ەرەتاكاندا ب���ە زمان���ی 
عەرەبی دەرچووە، پاشان بە زمانی توركمانی 
دەرچووە و ناوەكەی بۆ )نەجمە( بەبێ )ئەلف 

والم(، گۆڕاوە.
ب���ە  رۆژنامەك���ەدا  ل���ە  عەرەب���ی  بەش���ی 
سەرپەرش���تی )س���ەعدون ئەفەن���دی( ب���ووە، 
بینای���ەی قوتابخان���ەی )زەرفەر( س���ەرەتایی، 
كراوەت���ە ب���ارەگای رۆژنامەك���ە، ل���ە كاتێكدا 
مەس���یحییەكی توركمانی ناس���راو )ش���وكری 
عەبدولئەح���ەد( لە قەاڵوە بەرێ���وەی بردووە، 
ش���اعیری توركمانی ناس���راو )رەشید عاكف 
هورمزی( سەرپەرش���تی نووس���ینی كردووە. 
خەڵكی كەركووك )لەو س���ەردەمەدا( بایكۆتی 
ژم���ارەی   )841( ك���ردووە،  رۆژنامەكەی���ان 
لێدەرچووە، لە دوای ژمارە )241(وە، هەفتانە 
)3( جار دەرچووە، بۆ ماوەی )8( س���اڵ تاكو 
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)1926/10/15، لەم رێكەوتەوە ناوەكەی بۆتە 
– كەرك���ووك – ه���ەر لە لەو سەردەمەش���دا 
رۆژنام���ەی )تەج���دد(، ك���ە هەفتەنام���ە بووە، 
ژمارەیەكی لە )4/ی تش���رینی دووەمی 1920 
دەچووە، ئەم رۆژنامەیە توانی ئەو بۆشاییەی 
رۆژنامەی )حوادس( جێهێش���تبوو. پڕكاتەوە، 
ژم���ارە  چ���وار  دەرچوون���ی  دوای  ئەم���ەش 
وەس���تا و خاوەنەكەی )ئەحمەد مەدەنی بووە 
و بەڕێوب���ەری بەرپرس���یش دكت���ۆر حەمدی 

ئاوچی بوو.
پارێ���زەر و لێكۆل���ەر عەتا تەرزی باش���ی، 
جەخ���ت  تێروتەس���ەلەكانیدا  توێژین���ەوە  ل���ە 
دەكاتەوە، ك���ەوا رۆژنام���ەی )كەركووك(، بە 
تەمەنتری���ن رۆژنامە بووە، بە زمانی عەرەبی 
و توركمانی دەرچووە*، بۆ ماوەی )46( ساڵ 
بەردەوامبووە و لە )1972/8/20( دوای ژمارە 
)2036( بە فەرمانێكی س���ەرۆكایەتی كۆماری 

لە درەچوون وەستاوە. 

* رۆژنامە – كەركووك – لە سەرەتادا نیو 
مانگی بووە، لە ناوەڕاس���تی ساڵی پێنجەمیدا، 
بووتە رۆژنامەیەكی هەفتانە، نووسەر/ وەجدی( 
سەرپەرش���تی ك���ردوووە، دوای ژمارە )67(، 
ش���اعیری توركمانی ناسراو )هجری ددە(** 
تاكو س���اڵی 1928، كاری سەرپەرشتی بەشی 
توركمانی كردووە، لە ساڵی/1954دا، ئەدەیبی 
ناس���راو وەحیددەین بەهائەددی���ن، كە یەكێكە 
لە كەس���ایەتییە رۆشنبیرەكانی كەركووك، كە 
تا ئێس���تاش لە كارە ئەدەبییەكانی بەردەوامە، 

سەرپەرشتكاری بەشی عەرەبی بووە.
ئەنجام���ی  ل���ە  1952دا،  س���اڵی  ل���ە 
ب���ە  یەعقوب���ی(،  )ش���امیل  چاكس���ازییەكانی 
مەبەستی پێشخستنی رۆژنامەكە، الپەڕەكانی 
كرایە )8( الپەڕە، رۆژنامەی – كەركووك-، لە 
هەموو ژمارەكانییدا، شیعرێكی شاعیر )هجری 
ش���یعری  هەروەه���ا  باڵودەك���ردەوە،  ددە(ی 
ش���اعیران: )محەم���ەد س���ادق( كەركووكلو و 
ن���ازم رەفیق و قوچ���اق و خدر لوتفی كاكەیی 
و عوس���مان حەزلوومی(ی، ل���ەم رۆژنامەیدا 

باڵودەكرایەوە.
دوات���ر رۆژنامەك���ە رۆمانێ���ك ل���ە بارەی 

كودەتای عوس���مانی لە نووس���ینی نووسەری 
ناسراو جورجی زێدان، بە زنجیرە باڵوكردەوە، 
نووس���ەری  چیرۆكێك���ی  چەن���د  س���ەرەڕای 
توركمان���ی فەهمی عەرەب ئاغا و چەند پارچە 
ش���یعرێكی محەمەد خەتیب ئۆغل���وو چەندین 
گوتاری كۆمەاڵیەتی نووسەر رەفعەت یولزو 
و ش���اكر س���ابر زابت و )3( پارچە ش���یعری 
ش���اعیری ك���وردی ن���اودار پیرەمێ���رد، كە بە 
زمان���ی توركی دایناوە، تێی���دا باڵوكراوەتەوە، 
جێگەی باس���ە )پیرەمێرد(ی ش���اعیر هاوڕێی 

)هجری ددە(ی شاعیر بوو.
هەروەه���ا رۆژنامەی – كەركووك(. دوای 
پەیوەن���دی كردن، بە نووس���ەرە ناودارەكانی 
عێراق���ی، وەك: )عەب���اس ع���ەزاوی، یوس���ف 
عیزەددین، زانا- محەمەد بەهجەت ئەس���ەری، 
ج���ەواد(،  مس���تەفا  توركمان���ی  عەالم���ەی 
و  دەن���ارد  رۆژنامەك���ە  ب���ۆ  بابەتەكانیی���ان 

باڵودەكرایەوە.
ل���ە)29/ رۆژنامەك���ە،  ن���اوی  پاش���ان 
حوزەیرانی/1959( تاك���و )15/ئەیلوول/1960 
لە كەركووكەوە بووە )گاور باغی( و عوسمان 
خۆشناو بەرپرسیاریەتی نووسینی وەرگرت و 
دوای دەرچوونی )2( ژمارە، لە دوای گۆڕینی 
ناوەك���ەی، بەش���ە توركمانییەك���ەی الب���ردرا، 
بەاڵم لە )26/ئەیلوول/1960(دا، دووبارە ناوە 

كۆنەكەی لە ژمارە )1731(، هەڵگرتەوە.
* رۆژنام���ەی )ئیلەری– التقدم( نیو مانگی 
لە )1935/4/20(دا، دەرچوو دوای دەرچوونی 
)16( ژم���ارە ل���ە دەرچوون وەس���تا، ئەمەش 
بەهۆی ناكۆكی كارگێری، كاتێ فەهمی عەرەب 
ئاغا، بەبێ پرس���ی سەرنووس���ەر، گوتارێكی 
باڵوك���ردەوە، بەرێوبەرایەت���ی رۆژنامەكە، لە 
گەرەك���ی – بوالق – ب���وو، خاوەنی ئیمتیازی 
بەك���ر س���دیق محییەددین و پارێزەر رەش���اد 
عارف بوو، دواتر ئەمەی دوایی وەك ئەندامی 
)ئەنجومەنی س���یادە( دەستنیشانكرا، لە ساڵی 

1980دا خانەنشینەكرا.
ش���اعیری  ش���یعری  رۆژنامەی���ە،  ئ���ەم 
زمان���ی  ب���ە  )پیرەمێ���رد(  ناس���راو  ك���وردی 
تورك���ی باڵو دەك���ردەوە، ژمارەكان���ی )1و4( 
لە چاپخانەی س���ریان، كە س���ەر ب���ە دەزگای 
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)دەلی���ل(ی حكومەتی عێراقی ب���وو، چاپكران، 
ژمارەكان���ی )5-8(، لە چاپخان���ەی )كەرخ( لە 
بەغ���داد چاپكراون، لەم رۆژنامەیەدا، ش���اعیر 
و نووس���ەرانی كەركووكی ناس���راو پێگەیان 
هەبوو، وەك )ئەحمەد مەدەنی، س���ەعد یەسم 
دمیرج���ی، محەمەد حماس���عی، ن���ازم موجاق، 
ئەس���عەد نائیب ئوغلۆ، خلوس���ی، عەبدولقادر 
س���الحییەلی، فەهمی ع���ەرەب ئاغا(، هەروەها 
عەبدولقادر خلوسی، بەناوی خوازراوی )قوتلو 
ئوغلو(، لە ژم���ارە )2( )كە لە 9/مایس/1935( 
دا و رەشاد عارف بەڕێوبەری رۆژنامەكە، لە 
ژمارە )15(، كە لە )1935/6/22(دا دەرچوونە، 

بابەتیان باڵوكردۆتەوە.
گۆڤاری )ئەلسەقافە ئەلحەدیثە(، گۆڤارێكی 
ئەدەب���ی – زانس���تی، مانگانە ب���وو، بە زمانی 
ئیمتی���ازی  خاوەن���ی  دەرچ���ووە،  عەرەب���ی 
كەرك���ووك(،  ل���ە  مامۆس���تایان  )كۆمەڵ���ەی 
سەرنووس���ەرەكەی پارێ���زەر عەت���ا ت���ەرزی 
باش���ی بووە، ل���ە چاپخان���ەی )دار المعرفە( لە 
بەغ���داد، چاپك���راوە، مێژوونووس���ی عێراق���ی 
عەباس عەزاوی توێژینەوەیەكی تێروتەسەلی 
لە بارەی ش���اعیری توركمانی )ئەسعەد نائیب 
ئۆغل���و(، ك���ە لەگ���ەڵ )داود پاش���ا(دا، ژیان���ی 
بەسەر بردووە....لەم گۆڤارەدا باڵوكردۆتەوە، 
هەروەه���ا ئەدیبی توركمان���ی – وەحیدەددین 
بەهائەددی���ن- گوتارێك���ی لەب���ارەی ش���یعرە 
عەرەبی و توركمانییەكانی )عائیشە تەیمووری( 
باڵوكردۆت���ەوە، س���ەرەرای بابەتەكان���ی عەتا 
تەرزی باش���ی، س���ەبارەت )پ���ردی بەردین و 
قش���لە و لەكەركووكدا، ئەم گۆڤ���ارە لە دوای 
ئ���ەو  بەه���ۆی  ل���ە 1954/7/1(دا   )2( ژم���ارە 
گۆڕانكارییانە لە یاس���ای كۆمەڵەكاندا كرا، لە 

دەرچوون وەستا.
*رۆژنام���ەی )ئەلئاف���اق(، پارێ���زەر عەت���ا 
ت���ەرزی باش���ی، ئاماژە ب���ەوە دەكات، كە ئەم 
رۆژنامە بەهەردوو زمانی عەرەبی و توركمانی 
دەرچووە. ژمارە یەكی لە )8/مایس���ی/1954(
دا دەرچ���ووە، تاوەكو ژم���ارە )202( كە لە )8 

مایس 1959(دا دەرچووە، بەردەوام بووە.
هورم���زی  ئیمتیازی/ش���اكر  خاوەن���ی 
ب���ووە، دوای ژمارە )4(، عەتا تەرزی باش���ی 

لێپرس���راوەتی ه���ەردوو بەش���ی عەرەب���ی و 
توركمانی، لە ئەستۆ گرتووە.

چاپخان���ەی  ل���ە   )34-1( ژمارەكان���ی 
)ئەلتەنویع( لە كەركووك، چاپكراون.

ژمارەكان���ی )35-44( ل���ە چاپخانەی )ئوم 
ئەلرەبیعین(، چاپكراون.

چاپخان���ەی  ل���ە   )108-45( ژمارەكان���ی 
)ئەلتەنویع( چاپكراون.

ژمارەكان���ی )109( لە چاپخانەی )تەرەقی( 
لە كەركووك.

ژمارەكانی )110-113( لە چاپخانەی )دار 
ئەلمعریفە( لە بەغداد چاپكراون.

چاپخان���ەی  ل���ە   )118-114( ژمارەكان���ی 
)ئەلتەنویع(.

چاپخان���ەی  ل���ە   )145-119( ژمارەكان���ی 
)ئەلشیمال( لە كەركووك.

چاپخان���ەی  ل���ە   )202-146( ژمارەكان���ی 
)ئەلتەنویع( چاپكراون.

ب���ە  بایەخ���ی  )ئەلئاف���اق(،  رۆژنام���ەی 
باڵوكردنەوەی رووداوەكان و گۆڤاری جیاجیا 
و ش���یعری ش���اعیران و نووس���ەران، وەك: 
)رەش���ید عاكف ئەلهورمزی، محەمەد خەتیب 
ئۆغلو، ش���اكر س���ابر ئەلزاب���ت، عەبدولكەریم 
ئۆغل���ۆ، رەزا دمیرچ���ی، رەش���ید كازم بیاتلی، 
رەفع���ەت یول���زو، وحیدەددی���ن بەهائەددی���ن، 
تۆفیق جەالل ئۆرخان، حەسەن كورە لم دوزلو 
بوو، كە قائیمقامێكی خانەنیشنكرا بوو، لەگەڵ 
بەرپابوونی شۆڕش���ی1958دا، ئەلهورمزی لە 
رۆژنام���ەی )ئەلئافاقی( هەفتانەدا، دەس���تی بە 

باڵوكردنەوەی نووسینەكانی كرد.

پارێزەر/عەت���ا تەرزی باش���ی، ل���ە بارەی 
رۆژنامەگەریی لە كەركووكدا، لە س���ەردەمی 
كۆماریی���دا، دەڵێ���ت: رۆژنام���ەی )ئەلبەش���یر( 
یەك���ەم رۆژنام���ەی هەفتانەبوو، ب���ە هەردوو 
زمانی عەرەبی و توركمانی، دوای راگەیاندنی 
سیستەمی كۆماری، لە كەركووك دەرچوو، ئەم 
رۆژنامەیە بایەخی بە كاروباری رۆش���نبیری 
رۆش���نبیرییەكانی  ماف���ە  و  كۆمەاڵیەت���ی  و 
توركمان���ی عێ���راق دەدا، ژمارە یەكی لە 23ی 
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ئەیل���وول 1959دا، دەرچوو دوای ژمارەش���ی 
ل���ە )17/ئادار/1959(ب���وو، ش���ەش مانگ ئەم 
رۆژنامەیە ب���ەردەوام بوو، خاوەنی ئیمتیازی 
بەڕێوب���ەری  و  عەس���ری  ئەمی���ن  محەم���ەد 
بەرپ���رس و پارێ���زەر محەمەد ح���اج عیزەت 
بەش���ی عەرەب���ی  ب���وون، سەرپەرش���تكاری 
حەبی���ب ئەلهورمزی بوو، بەش���ی توركمانیش 
عەت���ا ت���ەرزی باش���ی سەرپەرش���تی دەكرد. 
هەموو ژمارەكانی )ئەلبەش���یر( لە چاپخانەی 
كەركووك���دا چاپك���راون، ژم���ارەی یەك���ی بە 
تی���راژی )1500( دان���ە چاپك���راوە، دوات���ر بۆ 
)2000( ئینج���ا )2500( دانە زی���ادی كردووە، 
ب���ەم جۆرە دەردەكەوێت، ك���ە ئەم رۆژنامەیە 
پڕفرۆشترین رۆژنامە بووە، بەبەراورد لەگەڵ 
ئەو رۆژنامە توركمانییانەی لە كەركووكدا، لە 

سەردەمانی پێشوو دەرچوونە.
هاش���م  محەم���ەد  ن���اودار  خۆشنووس���ی 
س���ەرەكییەكانی  ناوونیش���انە  ئەلبەغ���دادی، 
رۆژنامەكەی دەنووسی و شاعیر و خۆشنووس 
محەمەد )عیزەت خەتاب(یش ناوونیشانەكانی 
ناوەوەی دەنووسی، ژمارەیەكی تایبەتیش بۆ 
دوان لە بارەی ش���اعیران )فزولی ئەلبەغدادی 

و هیجری ددە( دەرچووە.
ل���ە نووس���ەرانی ئ���ەم رۆژنامەی���ە: )عەتا 
تەرزی باش���ی، ئەسعەد نائیب ئۆغلو،ئیحسان 
ئەلهورم���زی، ئەتی���ال كفریل���ی، بەهائەددی���ن، 
مس���تەفا كوگ كایا( بوون، بەش���ی عەرەبیش 
نووسینەكانی چیرۆكنووس عەبدولمەجید لوتفی 

و دكتۆر مستەفا جەواد، باڵودەكردەوە.
كەرك���ووك  )س���ەدا  رۆژنام���ەی  دوات���ر 
ئەلریازی(، باڵوبۆوە، شاعیر )ئیسماعیل سرت 
توكم���ن و محەم���ەد حوس���ێن ئەلداغس���تانی( 
سەرپەرش���تيیان دەك���رد، لە س���اڵی 1968دا، 
دەرچوو، دوای دەرچوونی )4( ژمارە وەستا، 
ئینج���ا رۆژنام���ەی )ئەبناء ئەلری���ازە( كە یەك 
ژمارەی لە )1967/11/20(دا دەرچوو، )نەبیل 
طەبقجەل���ی و ئەحمەد محەم���ەد كەركووكلی( 
س���ەرەڕای  ك���ردووە،  سەرپەرش���تییان 
چەن���د باڵوكراوەیەك ك���ە ل���ە قوتابخانەكاندا 
دەردەچ���وون، وەك )س���ەدا ئەلجەمهوریی���ە، 
ئەلتەبیعە، سەوت ئەلتەلەبە، چاالكی هونەری(، 

و گۆڤاری )ئەلمربی(.
نابێت خزمەتەكانی لێكۆلەری توركمانی لە 
بواری رۆژنامەگەریی و راگەیاندن و پێشەنگ 
لەم بوارەدا مامۆس���تای گەورە پارێزەر عەتا 
ت���ەرزی باش���ی ل���ە بیربكەی���ن، عەت���ا تەرزی 
باش���ی لە رۆژنامەی )ئەلجهادی بەغدادی( لە 
)1946/4/25(دا، بابەت���ی باڵوكردۆت���ەوە و لە 
هەمان كاتیشدا یەكەم گوتاری بە ناوی )جسر 
كركوك( بوو، دوا گوتاریشی بەزمانی عەرەبی 
ل���ە گۆڤاری )ئەلئەخاء توركمانی(، كە لە بەغدا 
دەردەچوو، بە ناوونیش���انی )ش���رح وقصیدة 
الرقاص( بۆ شاعیری كەركووكی عەبدولقادر 

فائز، لە رێكەوتی )2001/7/2( بوو.
رۆژنامەی )یۆرد – الوطن- ئەلوەتەن(، لە 
)دار الجماهی���ر للصحافة( ك���ە دەكەوێتە )باب 
ئەلمعزەم( لە بەغ���داد، دەرچووە، بەرێوبەری 
بەرپرسی خوالێخۆشبوو دكتۆر عەبدوللەتیف 
بەن���دەر ئۆغل���و بوو، ك���ە لەگ���ەڵ ژمارەیەك 
ل���ە نووس���ەران و رۆژنامەنووس���انی گەن���ج، 

سەرپەرشتی دەرچوونیان دەكرد.
ئ���ەم رۆژنامەی���ە، خزمەتێك���ی ف���رەی ب���ە 
بوارەكانی ئەدەبی و رۆش���نبیری گەیاندووە، 
زیندووكردنەوەی  رۆژنامەكەش���ی  ئامانج���ی 
رۆش���نبیری و راگەیاندن���ی توركمان���ی بووە 
لەگەڵ پاراس���تنی رەس���ەنایەتی نیشتمانیان و 

دوورخستنەوەیان لە پەراوێز كردن.
ئەم گەشەكردنەی گیانی نیشتیمانپەروەری، 
هەم���ووی بۆ خوالێخۆش���بوو دكت���ۆر بەندەر 

ئۆغلۆ، بۆ ماوەی )40( ساڵ، دەگەڕێتەوە.
دوای ساڵی 2003، بەندەر ئۆغلو لە نیسانی 
2006دا، ئ���ەم رۆژنامەی���ەی ك���ردە )گۆڤ���ار(، 
بەهەمان ناو و بە زمانی عەرەبی و توركمانی، 
تەنانەت دوای كۆچی دامەزرێنەكەی و خاوەن 
ئیمتیازەكەی )بەندەر ئوغلو(، هەر بەردەوامە 

لە دەرچوون.
لە س���ەردەمی دیموكراتییەتدا( رۆژنامەكە 
ب���وو ب���ە )گۆڤار(، ش���ایانی باسیش���ە، هەموو 
ئەوان���ەی لەمەیدان���ی ئەدەب���ی و رۆش���نبیری 
توركمانییدان، دەرچووی قوتابخانەی )یۆرد(
ی توركمانی���ن، ئەم رۆژنامەیە كە دواتر بووە 
-گۆڤار-، بۆ ماوەی )33( س���اڵ، لە دەرچوون 



ژمارە 26 بەهاری 2012 290

كورتە مێژووییەكی رۆژنامەگەریی توركمانی لە عێراقدا...

نەوەس���تاوە. گۆڤاری )یۆرد(یش، كە چوار س���اڵە دەردەچێت، 
خاوەن���ی ئیمتی���ازی )بەندەر ئۆغلو( بوو، سەرنووس���ەرەكەی 

جەالل پواڵتە(.
لە بارەی رۆژنامەی )یورد(ەوە، ئەدیب و رۆژنامەنووسی 
بە توانا ئەحمەد محەمەد كەركووكلی، لە ژمارە )16(ی گۆڤاری 
)بن���ار( دا دەڵێت: رۆژنامەی )ی���ورد( قوتابخانەیەك بووە، ئەو 
نەوەی كە ئێستا دەنووسێت و لە مەیدانی رۆشنبیرییدا وێرانە 
كار دەكات، دەرچووی ئەم قوتابخانەیەن، ئەم 
رۆژنامەی���ە، گەورە نووس���ەران و ئەدیبان و 
شاعیران، بەرامبەر بەرپرسیارەتی نیشتیمانی 
و نەتەوەی���ی ل���ە ب���واری قووڵكردن���ەوە و 
چەسپاندنی رێس���اكانی هاندانی گەنجان بۆ 
كۆبونەوە لە دەوری ئەدەب و رۆش���نبیری 

و نەریتە رەسەنەكانیان، دانا.
گۆڤاری )س���ەوت ئەلئیتح���اد( – بیرلیك 
سەسی- دەنگی ئەلئیتحاد(، لەالیەن یەكێتی 
ئەدیبانی توركمان لە عێراق، لە بەغداد، بە 
زمان���ی عەرەب���ی و توركمانی دەردەچوو، 
دامەزرێنەری یەكەمی عادل فوئاد و هاشم 
قاسم س���اڵحی بوو، ئەمەش لە سەرەتای 
دانپنانی دەس���ەاڵتی رژێم���ی دیكتاتۆری 
توركمان���ی  رۆش���نبیرەكانی  ماف���ی  ب���ە 
ب���وو، ك���ە وردە- وردە، ئ���ەم مافان���ەی 

لێسەندرایەوە.
لە نێوان بەندەكانی ئەم مافانە، بەندێك 
تایبەت بە دامەزراندنی )بەڕێوبەرایەتی 
رۆشنبیری توركمانی( لە بەغداد بووە، 
لەگ���ەڵ دەركردن���ی گۆڤاری )س���ەوت 
ئەلئیتح���اد( و رۆژنام���ەی )ی���ۆر(ی توركمانی، كە سیاس���ی و 
رۆش���نبیری بوو، س���ەرەڕای خوێندن بە زمان���ی توركمانی لە 
هەندێ قوتابخانەدا، بەاڵم لە ئەنجامی سیاسەتە شۆڤینییەكان، 

ئەم مافانە پەراوێز خران و سەندرانەوە.
دوای بەكۆتاهاتن���ی حوكمی دیكتات���ۆری لە عێراقدا، یەكەم 
دەزگای لە شاری كەركووكدا، كە ئەویش )دەزگای هەواڵ بۆ 
رۆژنامەگەری���ی و راگەیاندن( پێكهێنرا، ژمارەیەك رۆژنامە بە 
زمان���ی عەرەبی و كوردی و توركمانی دەرچوون، رۆژنامەی 
)ئاینا( بە زمانی عەرەبی و كوردی و توركمانی لەم دەزگایەدا 
دەرچوو، سەنووسەرەكەی ئەحمەد محەمەد كەركووكلی بوو، 
لە )حوزەیرانی 2005(دا یەكەم ژمارەی دەرچوو، ئەم رۆژنامەیە 
تایبەتمەندی خۆی لە رووی رۆشنبیری توركمانییەوە هەبووە، 
هەڵبژاردەی���ەك ل���ە رۆش���نبیران و رۆژنامەنووس���انی گەنج، 
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بەش���دارییان تێدا دەكەن. هەروەها ئەدیبی توركمانی ئەحمەد 
محەم���ەد كەركووكلی، )رابیتەی كەركووك بۆ رۆش���نبیری و 
هونەر( دامەزراند و گۆڤاری )س���ەوت كەركووك- كەركووك 
س���ی- دەنگ���ی كەركووك(، ك���ە گۆڤارێكی هەفتانەی گش���تییە 
و خۆی سەرنووس���ەریەتی، ئامانجەكانی ئ���ەم گۆڤارە، وەكو 
لەسەر بەرگەكەیدا هاتووە: )كەركووك لە گڵێنەی چاوماندایە.. 
كەركووك ترپەی دڵمانە(، ئەم گۆڤارەشی لە الیەنی داراییەكی 

لە ئەستۆی ئەم ئەدیبەیە. هەروەها ئەم ئەدیبە 
گۆڤارێكی دیك���ەی بە ناوی )پنار( هەیە، هەر 
لە هەمان رابیتەدا دەردەچێت، هەردوو گۆڤار 
ب���ە زمانی عەرەب���ی و توركمان���ی و توركی 

نوێ دەردەچن.
جگ���ە لەمان���ەش رۆژنامەی���ەك بە ناوی 
)كۆپ���رو( ل���ە كەركووك���دا دەردەچێ���ت، كە 
بایەخی بە دروس���تكردنی پردی پەیوەندی 
ب���ە زمان���ی  لەگ���ەڵ توركمان���دا دەدات و 
عەرەبیی���ە و ئامانجەكەش���ی خزمەتكردنی 
ش���اری كەركووك���ە، هەروەك ل���ە الپەرە 
یەكەمەكانییدا وەكو مانشێت هاتووە، ئەم 
رۆژنامەی���ە لە الیەن )دەزگای خەندان بۆ 
باڵوكردنەوە( دەردەچێت و ئەم دەزگایەش 
خاوەن ئیمتیازییەتی و سەرنووسەرەكەی 
رۆژنامەنووسی ناسراو )یوسف عومەر 
ل���ە  س���اب�ر(ەو دەس���تەی نووس���ەرانی 
رۆژنامەنووس���ان: )س���ەعد مەال عەلی، 
گەیالن كەركووكلی، ئایوی ساقیومزی( 
پێكهاتووە، ئەم رۆژنامەیە هەوڵی ئەمە 
دەدات، ئ���ەو بەربەس���تانەی ل���ە نێوان 

رۆڵەكان���ی یەك واڵتدا بوونی���ان هەیە، الببردرێن و بۆ چوونە 
ش���ۆڤینییەكان بس���ڕێتەوە بۆ چارەس���ەركردنی ناكۆكییەكان 
رێگەی گفتوگۆ لەس���ەر بنەم���ای لێبوردن و برایەتی و پێكەوە 
ژیان پەیڕەو بكرێت، ئەم رۆژنامەیە لەس���ەرەتای دەرچوونی 

بە زمانی توركی و دواتر بەزمانی عەرەبی ...دەردەچێت.
هەروەه���ا رۆژنام���ەی )ئەلع���راق الجدید...عێراقی نوێ( كە 
ل���ە )ت���ۆڕی راگەیاندنی عێراق���ی( دەردەچێ���ت و هەفتانەیەكی 
سیاس���ی گش���تییە، خاوەن ئیمتیازی ئیڤان ناس���ر حەس���ەن و 
سەرنووس���ەرەكەی )ن���ەوزاد حەكی���م(ەو بە زمان���ی عەرەبی 
و توركمان���ی و ئاش���ووری دەردەچێت و الپ���ەڕە بەراییەكانی 
رەنگاوڕەنگە و قەبارەكەی گەورەیە لە نووسەرەكانی لە بواری 
ئەدەب و رۆش���نبیرییدا- شاعیر و رەخنەگر حسام حەسرەت 
و مامۆس���تای توركمان���ی ئەربیلل���ی یەش���ار ئالت���ی پارماق و 
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ئەرجمان تەرزی و مامۆستای ناسراو ئەسعەد 
ئەربیللی و ژمارەیەك لە ش���اعیرانی گەنج، لە 
بەشی عەرەبیش مامۆس���تا سەالح بەدرەدین 
گوتارەكانی لە بارەی هەڵوێستە سیاسییەكان 
)ستراتیژی توركمان لە هەرێمی كوردستان و 

عێراقدا باڵوكردۆتەوە.
هەروەها خاتوو س���وهەیر عەالء ئەلكلیدار 
و نووس���ەری الو كامیران محەمەد س���ابر و 
دوالد بازرگان لە نووسەرانی ئەم رۆژنامەیەن 
و الپەڕەكان���ی ئاش���ووریش ل���ە الی���ەن چەند 
نووس���ەرێكی ئەم نەتەوەیە لەبواری ئەدەب و 

رۆشنبیریدا بەڕێوبەری بەڕێوەدەبرێن.
رۆژنامەی )ئەلئوفق( بە زمانی توركی نوێ 
لە الیەن ئەدی���ب و چیرۆكنووس و وەرگێری 
توركمانی )جەالل پۆاڵت( دەردەچێت كە وەك 
بەڕێوبەری نووسین وایە و مامۆستا )محەمەد 
تی���ا  كاری  سەرنووس���ەر  وەك  هاش���م(یش 
دەكات، ئ���ەم رۆژنامەیە بە )12( الپەرەی مام 
ناوەندنی و بەرگێكی رەنگاوڕەنگ دەردەچێت 
و هەفتانەیەك���ی ئەدەب���ی و رۆش���نبیرییە، پ. 
محەم���ەد عومەر قازانچی و نووس���ەر قاس���م 
س���اری كەهیە و ئیحس���ان ئوزەی ئەدیب( لە 
نووس���ەرە ناس���راوەكانی ئ���ەم رۆژنامەیەن، 
هەروەها شیعرەكانی شاعیر عەبدولقادر دەباغ 
ئۆغل���وو بابەت���ی مێژووی���ی و ئەدەبی توركی 

نوێ و كالسیكی تێدا باڵو دەكرێتەوە.
و  رۆژنام���ە  ل���ە  دیكەش���ی  ژمارەیەك���ی 
باڵوك���راوە ب���ە زمانی توركمان���ی و عەرەبی، 
یان تەنیا بە زمانی توركمانی لە كەركووك و 
بەغدا و هەولێرو دوزخورماتوو دا، دەردەچن، 

وەكو ئەم رۆژنامانەی خوارەوە:
* رۆژنام���ەی )توركمن ئیل���ی(، بە زمانی 
توركی و عەرەبی لەالی���ەن بەرەی توركمانی 
عێراقیی���ەوە لق���ی كەرك���ووك دەردەچێ���ت و 
رۆژنامەیەك���ی سیاس���ی و ئەدەبیی���ە، بەر لە 
ئازادكردن���ی عێ���راق، لە هەولێ���ر دەردەچوو، 
دواتر لەالیەن نووسەران و ئەدیبانی كەركووك 

بەڕێوەچووە، بۆیە هاتۆتە ئەم شارە.
* رۆژنامەی )ئەلمەصیر(، لەالیەن بەرەی 
توركمانی عێراقی لقی دیالە، بە زمانی توركی 

و عەرەبی دەردەچێت.

* رۆژنامەی )ئەلدەلیل- دەلیل غزتەتسی(، 
لە الیەن یەكێتی ئیسالمی عێراقی، كە سەر بە 

توركمانە شیعەكانن...دەردەچێت.
* زۆرێ���ك ل���ە رۆژنامەی ناوەخ���ۆی، لە 
الی���ەن حیزب���ە نیش���تمانییەكانی توركمانی لە 
كەرك���ووك دەردەچ���ن، وەك: رۆژنامەكان���ی 
)ئەلشعب، باباگوڕگوڕ، ئەلئەخاء( لە هەولێریش 
رۆژنام���ەی )ئەلتوركم���ان(، ئ���ەم رۆژنامان���ە 
زمانحاڵ���ی كیانە سیاس���ییەكانی توركمانن لە 
هەرێمی كوردس���تانی عێراقدا، تاكو ئێس���تاش 

بە شێوەیەكی بەردەوام دەردەچن.
* رۆژنام���ەی دیكە هەن، لە الیەن )بەرەی 
توركمانی/ لقی كەرك���ووك( دەردەچن، وەك: 
 – قورتول���وش   – )ئەلتەحری���ر  رۆژنام���ەی 
رزگاری(، ل���ە الی���ەن كۆمەڵ���ەی زیندانیان���ی 
سیاس���ی و خێزان���ی ش���ەهیدانی توركمانەوە، 

دەردەچێت.
ژم���ارە )یەكی( ل���ە 2005/6/5دا بە زمانی 
عەرەبی و توركمانی دەرچووە، هاشم موختار 

ئۆغلو سەرنووسەریەتی.
هەروەه���ا رۆژنام���ەی )كەرك���ووك(، ك���ە 
لەالیەن یەكێتی ئەدیبانی توركمان لە كەركووك 
دەردەچێ���ت، ژم���ارە )یەك���ی( ل���ە حوزەیرانی 
2005دا دەرچ���ووە، لە س���اڵی دووەمیدا بۆتە 
– گۆڤار و سەرنووسەرەكەی خوالێخۆشبوو 
قەحتان ئەلهورمزی بووە و بە زمانی عەرەبی 

و توركی دەرچووە.
ئینجا رۆژنامەی )ئەلقەرار(، رۆژنامەیەكی 
سیاسی و رۆشنبیری گشتییە، لە الیەن حزبی 
)ئەلقەرار( دەردەچێت و منەوەر مەال حەسون 
سەرنووس���ەریەتی و ژمارە )یەكی( لە مانگی 
تشرینی یەكەمی 2005دا بە زمانی عەرەبی و 

توركی دەرچووە.
* دوات���ر گۆڤاری)ئەلقەل���ەم( دێ���ت، ك���ە 
گۆڤارێكی مانگانەی قوتابیان و الوانە، لە الیەن 
كۆمەڵ���ەی )احفاد الفاتح( – نەوەكانی فاتیح(ی 
قوتابیان و الوان���ی توركمانی عێراق، بە تەنیا 
زمان���ی عەرەبی دەردەچێ���ت و تەیمور كەمال 
ئەنوەر سەرنووس���ەریەتی ژم���ارە )یەكی( لە 

كانوونی دووەم 2005دا، دەرچووە.
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* الشعر االخیر )صون شعر – دوا شیعر(، 
باڵوكراوەیەكی مانگانەی ئەدەبیە و بە زمانی 
توركمان���ی دەردەچێت و سەرنووس���ەرەكەی 
)یالجی���ن خەیرولال بلو(ی���ە، ژمارە )یەك(ی لە 
كانوونی یەكەمی 2004دا، لە دوزخورماتوودا، 

دەرچووە.

ئەلنس���اء(،  )س���ەیدەت  رۆژنام���ەی   *
رۆژنامەیەك���ی تایبەتە ب���ە ئافرەتی توركمانی 
و ئەدەب���ی و كۆمەاڵیەتییە، لە الیەن )رابیتەی 
ئافرەتانی توركمان(وە دەردەچێت، دەس���تەی 
نووس���ەرانی ل���ە: واحیدە حوس���ێن بەیاتی و 
وسفییە ئەلسەراف و فریال مەحموود توزلو( 
پێكهات���ووە، ژمارە)یەك(ی ل���ە یەكی كانوونی 
دووەمی 2005دا، لە بەغدا دەرچووە، پاش���ان 
لە )س���اڵی 2005(وە هاتۆتە كەركووك و تاكو 

ئێستاش بەردەوامە.
* گۆڤاری )ئەلش���یف – النور- رووناكی(، 
گۆڤارێكی مانگانەی ئەدەبی و رۆشنبیرییە، لە 
الیەن كۆمەڵەی )ئەلش���یفی ئەدەبی توركمانی( 
لە كەرك���ووك، دەردەچێت، ژمارە )یەك(ی لە 
)كانوونی یەكەمی 2005(دا، بە زمانی عەرەبی 
تورك���ی دەرچووە، خاوەن ئیمتیازی )س���امی 
ئوتونجو ئەوغلو( ئەو شاعیرەی خوالێخۆشبوو 

سەیفەدین بیر ئاجلی سەرنووسەری بووە.
* رۆژنامەی )توركمن ئیلی(.. رۆژنامەیەكی 
هەفتانەی سیاسی گشتییە، لە الیەن كۆمەڵەی 
عەرەب���ی  زمان���ی  ب���ە  عێراق���ی،  توركمان���ی 
و تورك���ی ب���ە )8( الپ���ەرە، دەردەچێ���ت، ل���ە 
س���ااڵنی )1994-2004( لە هەولێر دەرچووە، 
خاوەنی ئیمتیازی )دلش���اد تەرزی(یە و ئومێد 
بەن���ا ئوغل���و سەرنووس���ەری ب���ووە، دوات���ر 
عەبدولقادر حەجی ئوغلو سەرنووسەرەكەی 
وەرگرت���ووە، لە كەركووك ل���ە )2005(وە بە 
)12( الپەڕە دەردەچێت و سەرنووسەرەكەی 
)نەجات كەوسەر(وە خاوەن ئیمتیازی بەرەی 
توركمانیی���ە، دەس���تەی نووس���ەرانیش )ئایین 

كەركووكلی(یە.
هەروەها چەندین رۆژنامە و گۆڤاری دیكە 

لە كەركووك و هەولێر دەرچوونە، لەوانە:
* گۆڤاری )باریش(.. لە هەولێر دەردەچێت، 

خاوەن���ی ئیمتی���ازی وەزارەت���ی رۆش���نبیری 
هەرێم���ی كوردس���تانە و سەرنووس���ەرەكەی 
)ئەس���عەد ئەربیللی(یە و سكرتێری نووسینی 
)ئەرجمان تەرزی(یە و لە الیەن بەڕێوبەرایەتی 
گشتی رۆشنبیری و هونەری توركمانی سەربە 
وەزارەت���ی رۆش���نبیری )دوو مان���گ( جارێك 
دەردەچێت، گۆڤارێكی رۆش���نبیری گش���تییە، 
ب���ە زمانی عەرەبی و ك���وردی و توركمانی و 
توركی نوێ، بە قەبارەیەكی گەورە دەرچێت.

* گۆڤاری )دۆغرو(، مانگانەیەكی سیاسی 
و رۆش���نبیری گش���تییە و لە الیەن )كۆمەڵەی 
رۆش���نبیری توركمانی لە كوردستانی عێراق(
وە، دەردەچێت، خ���اوەن ئیمتیازی )جەودەت 
نەجار(ە، سەرنووسەرەكەی )زەكەریا نەجار(
ە و عەلی رەزا س���كرتێری نووسینیەتی و بە 
زمان���ی عەرەب���ی و ك���وردی و توركمانی، بە 

قەبارەیەكی گەورە دەردەچێت.
* گۆڤ���اری )ئەلتەری���ق – ی���ول- رێ���گا(، 
ل���ە الی���ەن  گۆڤاێك���ی رۆش���نبیری گش���تییە، 
نیش���تیمانییەكانی  پەیوەندیی���ە  )نووس���ینگەی 
كوردستانی( مەڵبەندی كەركووك( دەردەچێت، 
ئامانجەكەش���ی هەوڵدان���ە ب���ۆ پێك���ەوە ژیان، 
خاوەنی ئیمتیازی )محەمەد عوس���مان عەزیز(
ە و سەرپەرش���تیاری گش���تی بەشی كوردی 
)ئیدریس ئەلحاج سەعید(ە و بەرپرسی بەشی 
عەرەبی )موئەیەد جەنابی(یە، بەرپرسی بەشی 
توركمانی���ش )ئەحمەد محەم���ەد كەركووكلی(
یە و بەرپرس���ی بەش���ی )س���ریانی(یش )عامر 
پۆلی���س( و راوێ���ژكاری زمانەوانی���ش )تالیب 
گۆڤارەك���ەش:  ناوونیش���انی  و  وەنداوی(ی���ە 
كەرك���ووك گۆڕەپانی )بەه���و ئەلبەلەدیە(، بە 
زمان���ی عەرەب���ی و ك���وردی و توركمان���ی و 

سریانی دەردەچێت.

* گۆڤ���اری )دمت- ش���دە ال���ورد- چەپكە 
گوڵ(، گۆڤارێكی مانگانەی گشتییە لە مەڵبەندی 
لەكەرك���ووك،  توركم���ان  رێكخس���تنەكانی 
دەردەچێ���ت، خاوەن���ی ئیمتی���ازی ه���ەر ئ���ەو 
)محەم���ەد  سەرنووس���ەری  و  مەڵبەندەی���ە 
تۆرانی(یە و سەرپەرشتیاری گشتی )عەدنان 
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قوتب( بووە، ئەحمەد عیرفان سەرپەرشتیاری 
بەش���ی توركمانییە و مەه���دی محەمەد تۆفیق 
سەرپەرش���تیاری بەش���ی كوردییە، بە زمانی 
عەرەب���ی و توركمان���ی و ك���وردی تورك���ی 
دەردەچێ���ت و ع���ادل زەنگەنە سەرپەرش���تی 

بەشە توركییەكەی دەكات.
* گۆڤ���اری – تركم���ن دیل���ی-، گۆڤارێكی 
رۆش���نبیری گشتییە، سەرنووسەر و خاوەنی 
ئیمتی���ازی چیرۆكن���ووس و رۆژنامەن���ووس 
)س���ەالح بەهل���ول(ە و س���كرتێری نووس���ینی 
)تەیمور سەالح بەهلول(ە و ژمارەی متمانەی 
لە سەندیكای رۆژنامەنووسان لقی كەركووك 
)279(ە و ب���ە زمان���ی توركمان���ی و عەرەب���ی 
و تورك���ی التینی و ب���ە قەبارەیەك���ی گەروە. 

دەردەچێت.

* گۆڤ���اری )نجم���ە كرك���وك- كەركووك 
یل���دزی- ئەس���تێرەی كەرك���ووك(، گۆڤارێكی 
قوتابیان و الوانە و لە كەركووك دەردەچێت، 
سەرنووسەرەكەی )عەلی عوسمان حەسەن(ە 
محەمەد ئەیاد ئوغلو بەرێوبەری كارگێڕیەتی 
س���كرتێری  خورش���ید  قەنب���ەر  حەی���دەر  و 
نووس���ینیەتی و بەرپرسانی بەشی توركمانی 
)ئوس���امە ئەك���رەم بیاتلی و محەم���ەد یونس(
ن و بەرپرس���ی یەكەی راگەیاندن )حەس���ەن 
عەبدولواحی���د(ە و دەس���تەی نووس���ەران لەم 
عەبدولئەمی���ر،  )عەم���ار  رۆژنامەنووس���انە: 
عومەر هورمز و ئەتیال ئەسالن، نیهاد محەمەد 
س���ەدیق، عەبدولقادر هیج���ران( پێكهاتووە و 
سەرۆكی ئەنجومەنی كارگێڕی )سنان ئەكرەم 
جەردا عەلی(ی���ە و سەرەپەرەشتیارەكەش���ی 
)ئەحمەد رەمزی (یە، ئەم گۆڤارە لە )رابیتەی 
نیشتمانی قوتابیانی توركمان لقی كەركووك(، 

بە قەبارەیەكی گەورە دەردەچێت.

* گۆڤ���اری )نجم���ە- یول���دز- ئەس���تێرە(، 
گۆڤارێك���ی وەرزیی���ە، ل���ە الی���ەن كۆمەڵ���ەی 
ئافرەتانی توركمان���ی عێراقەوە دەردەچێت و 
بایەخ ب���ە كاروباری ئافرەتان و رۆش���نبیری 
كۆمەڵگەی مەدەنی دەدات و بەزمانی عەرەبی 
دەردەچێ���ت سەرنووس���ەرەكەی  تورك���ی  و 

دەس���تەی  و  حەس���ون(ە  م���ەال  )من���ەوەر 
نووسەرانیش���ی: )فوئ���اد دمیرچی و نورس���ل 
مەحموود(ە و ناوونیشانی گۆڤارەكە: بارەگای 
كۆمەڵە/ گەرەكی موستەنس���ریە/ كەركووك/ 
ب���ارەگای لقی كەركووك، كە دەكەوێتە رێگای 

بەغدا.

 – قارداش���لق   – )ئەلئەخ���اء  گۆڤ���اری   *
برایەت���ی(، گۆڤارێك���ی ئەدەبی و رۆش���نبیری 
گشتییە، بە زمانی عەرەبی و توركی، لە الیەن 
)یانەی ئەلئەخائی توركمانی مەڵبەندی گشتی( 
لە بەغدا دەردەچێت، سەرپەرش���تیاری گشتی 
)د. محەمەد عومەر قازانچی(یە و قاسم ساری 
كەهیە سكرتێری نووس���ینەیەتی، ئەنجومەنی 
راوێژكاری���ش ل���ە )پارێ���زەران عەت���ا تەرزی 
باش���ی، عەلی مەع���روف ئۆغل���و، وەحیدەدین 
بەهائەدی���ن، د. محەم���ەد م���ەردان، ئایدن ئاق 

سو( پێكهاتووە.
هەروەه���ا نابێت ئەوەش لەبیربكەین، كەوا 
ژمارەی���ەك رۆژنام���ە و گۆڤ���ار ه���ەن، بایەخ 
بە رۆش���نبیری توركمان���ی دەدەن و هەندێك 
الپەڕەیان بۆ نووس���ین بە زمان���ی توركمانی 

نوێ )التینی( تەرخان دەكەن، وەك:
1- رۆژنامەی )پردی ئ���ازاد- ئوزكور ئالتون 
كوپ���ری(، ل���ە الی���ەن مەڵبەن���دی رۆش���نبیری 
ل���ە ئاڵت���ون كۆپ���ری )پ���ردێ(دا، دەردەچێت، 
سەرپەرش���تی  رەش���ید(،  )راب���ەر  نووس���ەر 
دەكات، بەسەرپەرش���تی من )واتا نووسەری 
ئەم ئینس���كلۆپیدیایە(، الپەڕەیەك���ی بە زمانی 
توركمان���ی و تورك���ی التین���ی، تەرخ���ان كرد، 
دواتر ئ���ەم الپەڕەیە درایەوە چیرۆكنووس���ی 
و رۆژنامەنووس���ی توركمانی )سەالح بەهلول 
و رەش���ید عەلی جامرچی(، تاكو ئێستاش ئەم 
الپەڕەیە بەردەوامە، منیش )زیائی( بەشداری 

لە بەشە عەرەبییەكەی دەكەم.
2- رۆژنامەی )باس���ەڕە(، لە الی���ەن دەزگای 

شەفەقی نوێووە، دەردەچێت.
گۆشەیەك بە زمانی توركمانی، بە ناوونیشانی 
ه���ەر  ل���ە   – بیرگ���وڵ  دەن  باخچ���ە  )ه���ەر 
باخچەیەك گوڵێ���ك(، لە هەم���وو ژمارەكانیدا 
باڵودەكرێتەوە، ئەم گۆش���ەیە لە ئامادەكردنی 
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)عەبدولق���ادر زیائی( ب���وو، هەروەها ئەدیب و 
رۆژنامەن���ووس ئەحمەد محەمەد كەركووكلی 

بەشداری تێدا دەكرد.
3 � گۆڤ���اری )ئاش���تی � الس���الم( .. گۆڤارێكی 
كوردییە و ل���ە كەركووك دەردەچێت و چەند 
الپەڕەیەك���ی ب���ە زمانی توركمان���ی و توركی 

هەیە.
4 � رۆژنامەی )س���ەرای(، بە زمانی توركی لە 

هەولێر دەردەچێت.
ب���ە  هەولێ���ر،  ل���ە  )ئوف���ق(،  رۆژنام���ەی   �  5
سەرپەرشتی چیرۆكنووسی توركمانی )جەالل 

پۆالت( بە زمانی توركی، دەردەچێت.
 

رۆژنامەگەری توركمانی لە بەغدا
1- رۆژنامەی )مەكتەب(، هەفتانەیەكی ئەدەبی 
ب���ووە، بە زمانی توركی و عەرەبی دەرچووە، 
سەرنووس���ەرەكەی پارێ���زەر )یونس وەهبی 
ق���ازی( ب���ووە و ژمارە)یەك(ی ل���ە )كانوونی 

یەكەمی 1914(دا، دەرچووە.
2- س���ەدای ئیس���الم، هەفتانەیەكی سیاس���ی 
ب���ووە و بە زمانی عەرەبی توركی، دەرچووە، 
)عەتاولال خەتیب( خاوەنی بووە، ژمارە )یەك(
ی ل���ە 23ی تەمووزی 1915دا دەرچووە، ئەم 
رۆژنامەیە پش���تیوانی لە عوسمانییەكان دژی 
هاوپەیمانان كردووە، لە دیارترین نووسەرانی 
شاعیر و فەیلەسووف )جەمیل سدقی زەهاوی( 
خەیری ئەلهنداوی و ئیبراهیم حلمی ئەلعومەر 
و عەبدولڕەحم���ان بەن���ا و دكت���ۆر محەم���ەد 

مەهدی ئەلبەسیر( بوون.
3- رۆژنام���ەی )ینگی عیراق- العراق الجدید- 
عێراق���ی نوێ(، رۆژنامەیەكی سیاس���ی بووە، 
ل���ە هەفتەیەك���دا دوو ج���ار بە زمان���ی توركی 
دەرچ���ووە، خاوەن���ی ئیمتی���از و بەڕێوبەری 
نووسینی )جەلیل یەعقوب( بووە، ژمارە )یەك(
ی ل���ە رۆژی یەكش���ەممە 25ی حوزەیران���ی 
ژم���ارەی  ح���ەوت   )7( دەرچ���ووە،  1933دا 

لێدەرچووە و دواتر وەستاوە.
4- گۆڤ���اری )ینگ���ی عیراق- الع���راق الجدید- 
ن���وێ(، گۆڤارێك���ی  ن���وێ- عێراق���ی  عێ���راق 
رۆشنبیری وێنەدار بووە، بە زمانی توركمانی 
دەرچ���ووە، وەزارەتی )ئەلئیرش���اد(، خاوەنی 

ئیمتیازی ب���ووە، د.ئیبراهیم داقوقی، كە دوای 
شۆڕشی )14(ی تەمووزی 1958 وەرگێڕبووە 
لە دیوانی وەزارەتی ناوبراو، سەرنووسەری 
ب���ووە، ژمارە )ی���ەك(ی لە تەم���ووزی 1961 

دەرچووە، دواتر لە دەرچوون وەستاوە.
5- ئەلعی���راق، گۆڤارێك���ی مانگان���ەی وێنەدار 
ب���ووە، بە زمان���ی توركمانی، ژم���ارە )یەك(ی 
ل���ە مانگی مایس���ی 1963دا، دوای كودەتای 8 

شوباتی 1963 دەرچووە، دواتر وەستاوە.
6- ئەلت���وراس ئەلش���ەعبی )التراث الش���عبي(، 
گۆڤارێك���ی مانگان���ەی فۆلكلۆری���ی ب���ووە، بە 
زمان���ی عەرەب���ی و تورك���ی و ئینگلی���زی و 
فەرەنس���ی و ئیتالی دەرچووە، مێژوونووسی 
خوالێخۆش���بوو شاكر سابر ئەلزابت و دكتۆر 
ئیبراهی���م داقوق���ی خ���اوەن ئیمتی���ازی بوون، 
ژمارە )یەك(ی لە ئەیلوولی1963دا، دەرچووە 

و لە ساڵی 1966دا، وەستاوە.
7- )كوچك قارداشلق(، مانگانەیەكی رۆشنبیری 
ب���ووە، ب���ە زمان���ی عەرەب���ی و تورك���ی وەك 
)پاش���كۆی گۆڤاری ئەلئەخاء - قارداشلق(، كە 
لە الیەن یانەی ئەلئەخائی توركمانی/ مەڵبەندی 
گشتی لە بەغدا، دەرچووە، عەبدولقادر سلێمان 
سەرنووس���ەری بووە، دوو ژمارەی لە ساڵی 

1976دا دەرچوونە و دواتر وەستاوە.
8- ) بیرلك سەس���ی- صوت االتحاد- دەنگی 
ئەلئیتیح���اد(، گۆڤارێك���ی مانگان���ەی ئەدەب���ی 
ب���ووە، بە زمانی عەرەبی و توركی دەرچووە، 
خاوەنی ئیمتیازی، یەكێتی ئەدیبانی توركمانی 
لە عێراق )نووسینگەی رۆشنبیری توركمانی( 
ب���ووە، ع���ادل فوئ���اد سەرنووس���ەری بووە، 
خوالێخۆش���بوو دكت���ۆر عەبدولەتی���ف بەندەر 
ئۆغل���و س���كرتێری نووس���ینی ب���ووە، ژمارە 
)یەك(ی ل���ە حوزەیران���ی 1970دا دەرچووە، 
دوا ژمارەشی بە ژمارە )54( لە ساڵی )1999(

دا، دەرچووە.
9- ئەلعیراق، گۆڤاری )ئەلتوراس ئەلش���عبی-
مانگان���ەی  گۆڤارێك���ی  الش���عبي(  الت���راث 
كۆمەاڵیەتی و رۆش���نبیری ب���ووە، بایەخی بە 
فۆلكل���ۆر داوە، ب���ە زمانی عەرەب���ی و توركی 
دەرچووە، مێژوونووسی شاكر سابر ئەلزابت 
خاوەنی ئیمتیازی بووە، )حەس���ەن حوس���ێن 
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ئەلی���اس، بەرێوب���ەری كارگێ���ڕی و عەبدولحەمی���د عەلوەچی 
بەڕێوبەری نووس���ین و عەزیز جاس���م ئەلحەجیە س���كرتێری 
نووس���ین( بوون، ژمارە )یەك(ی لە مایسی 1969دا بە زمانی 
عەرەبی و توركی دەرچ���ووە، ژمارە )2(ی بە زمانی عەرەبی 
دەرچ���ووە، )8( ژمارەی ل���ێ دەرچووە و )3(یانی���ان دوانەیی 
ب���ووە، لە ژمارە )2(ەوە، دەس���تەی راوێژكاری بۆ پێكهێنراوە، 

لەمانەی خوارەوە:
أ- د.مستەفا جەواد/ سەرۆكی فەخری.

ب- د.حسین عەلی مەحفوز – سالم ئالوسی 
– شاكر سابر ئەلزابت..

ج- مێژوونووسی رۆژنامەگەریی گورگیس 
عەواد.

د. موحسین جەمالەددین.
ه�. میخائیل عەواد.

10- )توركمن یازاری- الكاتب التركمانی . 
نووس���ەری توركمانی(: گۆڤارێكی ئەدەبی 
و رۆش���نبیری بووە، لە الیەن نووسینگەی 
رۆش���نبیری توركمانی، س���ەر بە یەكێتی 
ئەدیبان و نووسەرانی لە عێراق- بەغداد، 

بە زمانی توركی و عەرەبی دەرچووە.
كەركووكل���ی،  عەبدوڵ���اڵ  س���ەباح  د. 
سەرپەرشتیاری گشتی گۆڤارەكە بووە، 
قاس���م س���اری كەهیە سەرنووس���ەری 
بووە، دەس���تەی نووس���ەرانی لە دكتۆر 
چۆبان بەشیری و عەدنان ساری كەهیە 

پێكهاتبوو.
)3( ژم���ارەی لێدەرچوو: ژمارە )1(
ی ل���ە حوزەیران���ی 2000دا، ژمارە )2(ی لە تش���رینی یەكەمی 

2002دا، ژمارە )3(ی لە تشرینی یەكەمی 2003دا.
11 � گۆڤ���اری )قارداش���لق � األخ���اء � برایەت���ی( گۆڤارێك���ی 
مانگانەی رۆش���نبیری و ئەدەبییە، بە زمانی عەرەبی و توركی 

دەردەچێت.
ل���ە  )مەڵبەن���دی گش���تی(  توركمان���ی  ئەلئەخائ���ی  یان���ەی 
بەغ���دا، خاوەن���ی ئیمتیازیەتی، پارێزەر محەم���ەد حاج عیزەت 

سەرنووسەریەتی.
سەرپەرشتیاری پسپۆڕی ئەمانەی خوارەوەن: )عەبدولقادر 
س���لێمانی، فەخرەدین حاج ئەمین ئارگیج، عەمیدی خانەنشین 
)جەاللی تەها عەبدولقادر(، دكتۆر س���وبحی كەمال حەس���ون، 
دكت���ۆر فازی���ل مەهدی بەیات، دكتۆر باس���ل عەت���ا خەیروڵاڵ، 

دكتۆر چوبان خدر بەشیرلی، دكتۆر ئایدن خالید قادر(.
س���كرتێری نووس���ین: )دكتۆر ئەنوەر عەلی(یە، دەس���تەی 
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نووس���ین لە: حەبیب ئەلهورمزی، ئیحس���ان س���دیق وەس���فی، 
قاسم ساری كەهیە، وەحیدەدین بەهائەددین پێكهاتووە.

ژمارە )یەك(ی لە مایسی 1961دا دەرچووە، تاكو ئێستاش 
لە دەرچوون بەردەوامە.

* توركمان سەسی � صوت التركمان � دەنگی توركمان
گەنجان���ی  ب���ە  تایبەت���ە  باڵوكراوەیەك���ی 
توركم���ان ل���ە كەرك���ووك، لە 24ی نیس���انی 
تورك���ی  و  عەرەب���ی  زمان���ی  ب���ە  2003دا 
التین���ی ب���ە )4( الپەڕە دەرچووە، دەس���تەی 
كاری باڵوكراوەك���ە ل���ە: )ئەحم���ەد محەمەد 
كەركووكل���ی، حەم���زە حەمامچ���ی ئۆغل���ۆ، 
س���ەالح بەلهل���ول عەل���ی، تونج���ار ئاوچی( 

پێكهاتوون.
* )توركم���ن یول���و � طری���ق التركمان � 
رێگای توركمان(، رۆژنامەیەكی مەركەزییە، 
لە الیەن حیزبی گەلی توركمانی عێراق( لە 
كەركووك، بە زمانی عەرەبی و توركمانی 

دەردەچێت..
ژم���ارە )1(ی ل���ە مایس���ی 2003دا بە 
)4( الپ���ەڕەی بچووك دەرچووە، عیرفان 
كەركووكلی خاوەن ئیمتیازیەتی، سەلوان 

گەیالنی سەرنووسەریەتی.
* )داقوق سەس���ی � ص���دی داقوق- 
ل���ە  داق���وق(: باڵوكراوەیەك���ی  دەنگ���ی 
شێوەی رۆژنامە، ژمارە )1(ی لە 30ی 
حوزەیرانی 2003دا بە چوار الپەڕە، بە 

زمانی عەرەبی و توركمانی دەرچووە، سەرۆكی ئەنجوومەنی 
كارگێڕی ئیبراهیم عیزەدین وەنداوییە، ئەحمەد رەشید بەیاتلی 

سەرنووسەریەتی.
* )وطن � نیشتمان(، باڵوكراوەیەكی )4( الپەڕەیی بچووك 
ب���ووە، لە الیەن بەرەی توركمانی عێراقییە و س���اڵی 2003 بە 
زمان���ی عەرەبی و توركی و بە چاك���ی كۆمپیوتەر دەرچووە، 

سەرنووسەرەكەی )تەالل بیرقدار( بووە.
* )لەی���الن سەس���ی � ص���وت لی���الن � دەنگ���ی لەی���الن(، 
باڵوكراوەیەك���ی رۆش���نبیری گش���تییە، ل���ە الی���ەن مەڵبەندی 
توركمانی بۆ رۆشنبیری وەرزشی، لە ناحیەی )لەیالن(ی سەر 
بە پارێزگای كەركووك دەردەچێت، )نەسوح مەجید ئاق تاش( 
سەرنووس���ەریەتی و ژم���ارە )1(ی ل���ە ئاب���ی 2003 بە زمانی 

عەرەبی و توركمانی بە )8( الپەڕە دەرچووە.
* )ص���وت التركم���ان � دەنگ���ی توركم���ان(، رۆژنامەیەكی 
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مانگان���ە ب���ووە، ل���ە الی���ەن رێكخ���راوی مافی 
م���رۆڤ ب���ۆ توركمان���ی عێراق، نووس���ینگەی 
سەرپەرش���تیاری  دەرچ���ووە،  كەرك���ووك 
نووس���ینی )هاشم س���اڵحی( بووە، ژمارە )1( 
ل���ە كەركووك، بە سەرپەرش���تی )فەالح یازار 
ئوغل���و( لە ئاب���ی 2003دا دەرچووە بە زمانی 
عەرەبی و )12( الپ���ەڕە، )3( ژمارەی یەك لە 
دوای ی���ەك لە كەركووك دەرچووە، لە ژمارە 
)17(دا، پاش���كۆیەكی توركمان���ی هەب���وو، ل���ە 
چاپخانەكان���ی هەولێر چاپك���راوە، لە كانوونی 
دووەم���ی 2004دا بە هۆی چەن���د هۆكارێكی 

هونەرییەوە، لە دەرچوون وەستاوە.

*)المحام���اە- پارێزەرایەت���ی(، گۆڤارێك���ی 
وەرزی یاس���ایی ب���ووە، خاوەن���ی ئیمتی���ازی 
یەكێت���ی پارێ���زەران و مافناس���انی توركم���ان 
ل���ە كەركووك بووە، ژمارە )ی���ەك(ی لە ئابی 
2003دا، بە زمانی عەرەبی و توركی دەرچووە، 
سەرنووس���ەركەی پارێزەر محەم���ەد قیردار 
ب���ووە، ل���ە كانوون���ی یەكەم���ی 2004دا، بەبێ 

زانینی هۆكارەكان، لە دەرچوون وەستاوە.

* )قلع���ە ت���ازە خورمات���و- ق���ەاڵی ت���ازە 
رێكخ���راوی  باڵوكراوەیەك���ە  خورمات���وو(، 
)الوان���ی تازە- كەركووك(، بە زمانی عەرەبی 
و توركمان���ی، ب���ە )8( الپ���ەڕە دەری���دەكات، 
ژم���ارە )یەك(ی لە تش���رینی یەكەمی 2003دا 
دەرچووە، فازیل عەباس سەرنووسەریەتی و 

سكرتێری نووسینیشی )ئەرسان مەردان(ە.

باڵوكراوەیەك���ی  كەرك���ووك،  الل���ی   *
و  گش���تی  و  كۆمەاڵیەت���ی  و  رۆش���نبیری 
مانگان���ە ب���ووە، لە الی���ەن یەكێت���ی ئافرەتانی 
توركمانی- كەركووك، بەسەرپەرشتی منوەر 
مەال حەس���وون، ژمارە )یەك(ی لە تش���رینی 
دووەمی 2003دا بە زمانی عەرەبی و توركی 
دەرچووە، لە ژمارە )2( كە لە شوباتی 2004دا 
دەرچ���ووە، بۆت���ە )گۆڤ���ار( ب���ە قەبارەیەك���ی 
بچووك، لە نیسانی 2005دا، بەبێ زانینی هۆ، 

لە درەچوون وەستاوە.

* ئاڵتون كۆپری.. رۆژنامەیەكی مانگانەی 
)س���فر( ژم���ارە  ب���ووە،  س���ەربەخۆ  گش���تی 
ی ل���ە تش���رین دووەم���ی 2003دا، ب���ە زمانی 
عەرەب���ی و توركی بە )8( الپ���ەڕە دەرچووە، 
سەرنووسەرەكەی عەلی ئەكرەم كەوسرلو و 
دەستەی نوووسەرانی كۆمەڵێك لە دانیشتوانی 

كۆپرلو بووە، ئێستا لە دەرچوون وەستاوە.

* س���اری كەهیە...گۆڤارێكی رۆش���نبیری 
بووە، ل���ە الیەن )مەڵبەندی س���اری كەهیە بۆ 
رۆشنبیری و هونەر – كەركووك(، دەرچووە، 
سەرنووسەرەكانی )شێرزاد بابا ئوغلو، فەزیلە 
س���اری كەهیە، وسام هورمزی، شەمسەددین 
توركم���ان ئوغلو( ب���وون، ژمارەی )یەك(ی لە 
تش���رینی دووەمی 2003دا، بە زمانی عەرەبی 
و تورك���ی دەرچ���ووە، ل���ە ئ���اداری 2005دا 

وەستاوە.

مانگان���ەی  گۆڤارێك���ی  ئەلفلك���ە،   *
رۆش���نبیری س���ەربەخۆ بووە، ژم���ارە )یەك(
ی ل���ە كانوون���ی دووەم���ی 2004دا، لە قەزای 
خورمات���وو، ب���ە زمان���ی عەرەب���ی و تورك���ی 
دەرچووە، سەرنووس���ەرەكەی جاسم فەرەج 
ب���ووە، س���كرتێری نووس���ینی عەلی ش���وكر، 
بووە، ئەنوەر حەس���ەن سەرپەرش���تی الیەنی 

زمانەوانی كردووە.

* )قارداشلق یولو- طریق االخاء - رێگای 
برایەت���ی(، رۆژنامەیەك���ی سیاس���ی گش���تییە، 
ه���ەر )15( جارێ���ك دەردەچێ���ت و زمانحاڵی 
پارتی ئەخای توركمانیی���ە، خاوەنی ئیمتیازی 
وەلید ش���ەریكەیە، سەرنووسەرەكەی )تەالل 
بیرق���دار(ە، ژمارە )یەك(ی ل���ە كەركووك، لە 
كانوون���ی دووەمی 2004دا ب���ە )8( الپەڕە بە 
زمان���ی عەرەبی و توركمانی دەرچووە، دواتر 
سەرنووسەرەكەی گۆڕاوە و )فارسی بەیاتلی(، 
ئەم كارەی لە ئەستۆ گرتووە، ئەم رۆژنامەیە 

تاكو ئێستا لە دەرچوون بەردەوامە.

* )ئەلجەوهەر(، رۆژنامەیەكی نیو مانگییە، 
ل���ە الیەن )حزبی ش���روقی توركمانی عێراقی( 
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ل���ە كەرك���ووك دەردەچێ���ت، ژمارە)ی���ەك(ی 
ل���ە كۆتاییەكان���ی مانگ���ی مایس���ی 2004دا بە 
)8( الپ���ەڕە و ب���ە زمانی عەرەب���ی دەرچووە، 
خاوەنی ئیمتی���ازی )موفەق محەمەد قوریالی(

یە، سەرنووسەرەكەی )تەالل بیرقدار(ە.
* )ئەلتەرجەمان(، رۆژنامەیەكی سیاس���ی 
رۆش���نبیری گش���تییە، هەر نی���و مانگ جارێك 
بە زمان���ی عەرەبی و توركمان���ی دەردەچێت، 
خاوەن���ی ئیمتی���ازی حزبی عەدال���ە و ئینقازی 
توركمانیی���ە، ژم���ارە )ی���ەك(ی ل���ە تەم���وزی 
2004دا، بە )8( الپەڕە دەرچووە، ئیس���ماعیل 
س���كرتێری  و  سەرنووس���ەریەتی  ئەحم���ەد 

نووسینی )عەبدولعەزیز سەمین بەیاتلی(یە.

* )الصداق���ة – دومس���لق – هاوڕێیەت���ی(، 
رۆژنامەیەك���ی رۆش���نبیری كۆمەاڵیەتیی���ە، لە 
الی���ەن كۆمەڵەی برایەتی ك���ورد و توركمان( 
ل���ە كەركووك بە زمانی عەرەبی و كوردی و 
توركمانی دەردەچێت، ژمارە )یەك(ی لە ئابی 
2004 دەرچووە، ئەحمەد محەمەد كەركووكی 

سەرنووسەریەتی.

* )ش���ار- المدینە(، گۆڤارێكی رۆشنبیری 
گش���تیە، ش���ارەوانی كەرك���ووك ب���ە زمان���ی 
ك���وردی و توركمان���ی و عەرەبی و س���ریانی 
دەری���دەكات، ژم���ارە )س���فر(ی ل���ە ئەیلوولی 
دەرچ���ووە،  كتێ���ب  قەب���ارەی  ب���ە  2004دا 
كەمال رەشید ش���ەریف سەرنووسەریەتی و 
سەرپەرش���تی بەشی توركمانی )عەلدولعەزیز 
سەفین بەیاتی(یە، عیماد زەنگەنە سەرپەرشتی 
بەش���ی كوردی دەكات و سوداد هاشم بەشە 
عەرەبییەك���ەی لە ئەس���تۆ گرت���ووە، دواتر بە 

)قەبارەی گەورە( دەرچووە.

*  )سۆن شیعر(، باڵوكراوەیەكی مانگانەیە، 
)توزخورمات���وو(  ل���ە  رۆژنامەی���ەك  وەك���و 
دەردەچێ���ت، ژم���ارە )س���فر(ی ل���ە ئەیلوولی 
ب���ە زمان���ی توركمان���ی دەرچ���ووە،  2004دا 
ژمارە)یەك(یشی، لە كانوونی یەكەمی 2004دا 
بە قەبارەی بچووك دەرچووە، خاوەن ئیمتیاز 

و سەرنووسەری )یالجین بلو(ە.

رۆژنامەیەك���ی  تایم���ز،  *توركم���ان 
سەربەخۆیە، بایەخ بە ستراتیژیەتی توركمانی 

لە بواری سیاسەت و فكردا، دەدات.

* ئەلینب���وع- گوز-كان���ی(، رۆژنامەیەكی 
رۆشنبیری كۆمەاڵیەتی گش���تی مانگانەبووە، 
لە الیەن )كۆمەڵەی رۆش���نبیری و پەرەپێدانی 
كۆمەاڵیەتی( لە كەرك���ووك دەرچووە، ژمارە 
)س���فر(ی ئەیلوول���ی 2004، ب���ە )8( الپەڕە بە 
توركمان���ی  و  ك���وردی  و  عەرەب���ی  زمان���ی 
دەرچووە، خاوەنی ئیمتیازی )س���مكۆ جیادی( 
ب���ووە، تەه���ا زەنگەنە سەرنووس���ەری بووە، 

ئێستا لە دەرچوون وەستاوە.

* ئەلقەل���ەم، گۆڤارێك���ی مانگانەی تایبەت 
بە قوتابی���ان و خوێندكاران و الوانە لە الیەن 
)كۆمەڵەی ئەحفاد ئەلفاتح(ی قوتابیان و الوانی 
توركمانیی���ەوە دەردەچێ���ت، ژم���ارە یەكی لە 
كانوون���ی دووەمی 2005دا بە زمانی عەرەبی 
و تورك���ی دەرچووە، تا ئێس���تا لە دەرچوون 

بەردەوامە.
* )گوڵناز(، گۆڤارێكی مانگانەی رۆشنبیری 
بووە، بایەخی بە كاروباری ئافرەتی موسڵمانی 
توركمانی داوە، لەالی���ەن كۆمەڵەی ئافرەتانی 
توركمانی دەرچووە، ژمارە )یەكی( لە شوباتی 
/2005 دا، ژم���ارە )2(ی ل���ە ئ���اداری /2006دا 
بە قەبارەی بچووك دەرچووە، دواتر بووەتە 
گۆڤارێكی وەرزی قەب���ارە گەورە، ژمارە )7(
یشی بۆ س���اڵی چوارەم لە ئەیلوولی/2008دا 
دەرچ���ووە، )مولكیە بەیاتی( سەرنووس���ەری 

بووە.

* )المجل���س- ئەنجوم���ەن(، رۆژنامەیەكی 
)س���ەرۆكایەتی  لەالی���ەن  مانگانەی���ە، 
ئەنجومەن���ی توركمان لە عێ���راق( دەردەچێت، 

سەرنووسەرەكەی )تاریق زەینەل(ە.
ژم���ارە )س���فر(ی ل���ە ئ���اداری /2005 دا 
بە)8( الپەرە، ب���ە زمانی عەرەبی و توركمانی 

دەرچووە.
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ئەلتەحری���ر(،   - )قورتولوش���ی   *
رۆش���نبیری   - سیاس���ی  باڵوكراوەیەك���ی 
گش���تییە، هەر نیو مانگ جارێ���ك دەردەچێت، 
لە ش���ێوەی گۆڤار دای���ە و )كۆمەڵەی زیندانە 
ش���ەهیدەكانی  خێزان���ی  و  سیاس���ییەكان 
توركمانی عێ���راق( دەریدەكات، ژمارە )یەكی( 
لە )16( مایس���ی/2005 دا، بە زمانی عەربی و 
توركمانی دەرچووە، )هاش���م موختار ئوغلو( 
سەرنووسەریەتی و بەڕێوبەری نووسینیشی 
)عەبدولاڵ ش���ەهید زادە(یە و لە دەرچوونیش 

بەردەوامە.

* )ئەلمه���اج(. رۆژنامەیەك���ی نی���و مانگ���ی 
سیاس���ی رۆش���نبیری گش���تی بووە )محەمەد 
مەهدی بەیاتی( سەرپەرش���تی گش���تی بووە، 
سەرنووس���ەرەكەی  و  ئیمتی���از  خاوەن���ی 
)د.عەمران جەمال موحەم���ەد( بووە و ژمارە 
)یەك(ی لە مایسی 2005دا بە زمانی عەرەبی 
دەرچ���ووە، ژمارە )21(ی ب���ە )12( الپەڕە لە 

ئاداری 2006دا دەرچووە.

* )ئیش���یق(....گۆڤارێكی مانگانەی ئەدەبی 
بووە، لە الیەن )كۆمەڵ���ەی توركمانی ئەدەبی 
ئیش���یق( دەرچووە، خاوەنی ئیمتیازی )سامی 
توتنچی ئۆغلو( بووە، خوالێخۆشبوو )سەیف 
بی���ر ئاوجلی( سەرنووس���ەری ب���ووە، ژمارە 
)ی���ەك(ی ل���ە كانوون���ی یەكەم���ی 2004دا بە 

زمانی عەرەبی و توركی دەرچووە.

* )ئەلعروە ئەلوسقا(، گۆڤارێكی مانگانەی 
ئایینیی – رۆشنیری گشتی و سەربەخۆ بووە، 
لە الیەن دەستەی )شباب محبی اهل البیت(، لە 
توزخورماتوو بە زمانی عەرەبی و توركمانی 

دەرچووە.
)توركی���ش كام���ل جوما( سەرنووس���ەری 
بووە، )عەدنان عەساف ئۆغلو(، سەرپەرشتی 
الپەڕەی توركمانی ك���ردووە، ژمارە )یەك(ی 
ل���ە )2005(دا دەرچووە، ژمارە )32(ی س���اڵی 
پێنچ���ەم لە ئ���اداری 2009، رێكەوتی )رەبیعی 

یەكەم( ساڵی1430 كۆچی دەرچووە.
* )سەدا تس���عین(. باڵوكراوەیەكی گشتی 

بووە، )ئەنجومەنی شورای تسعین( دەریدەكات، 
ژم���ارە )س���فر(ی لە )9(ی كانوون���ی دووەمی 
2006دا ب���ە )4( الپ���ەڕەی بچ���ووك بە زمانی 
عەرەبی دەرچووە، دەس���تەی نووسەرانی لە 
)محەمەد نامیق حەس���ەن، محەمەد رەزا یسن 
ئوغلو، عەلی س���ەالحەددین، هاش���م محەمەد( 

پێكهاتووە.

* )نح���و اله���دف(، گۆڤارێك���ی سیاس���ی- 
)بزووتن���ەوەی  ب���ووە،  گش���تی  رۆش���نبیری 
نەت���ەوەی توركمان���ی( ب���ە زمان���ی عەرەبی و 
توركمانی دەریكردووە، دەستەی نووسەرانی 
ل���ە هەڵبژاردەیەك لە رۆش���نبیرانی توركمانی 
پێكهاتبوو، ژمارە )سفر(ی لە ئاداری 2006دا، 
ل���ە  ه���ۆكارەكان  زانین���ی  بەب���ێ  دەرچ���ووە 

دەرچوون وەستاوە.

* )ئەلتەحری���ر- رزگاری(.. رۆژنامەیەكی 
گش���تی  رۆش���نبیری  سیاس���ی  مانگان���ەی 
س���ەربەرخۆیە، لە )24(ی نیسانی 2006دا بە 
)8( الپەڕە بە زمانی عەرەبی دەرچووە، دواتر 
ناوەك���ەی گۆڕاوە بۆ )الذهب االس���ود- زێڕی 

رەش(.

* توركمن تایمز/ رۆژنامەیەكی سەربەخۆ 
ب���ووە، بابەخ���ی ب���ە س���تراتیژیەتی توركمانی 
ل���ە سیاس���ەت و فیك���ر داوە، دامەزرێن���ەر و 
سەرنووس���ەری )عەبدولس���ەالم مەال یاسین( 
بووە، ژمارە )یەك(ی لە حوزەیرانی 2006دا بە 

زمانی عەرەبی و بە )13( الپەڕە دەرچووە.

* )موس���ەال سەس���ی- ص���وت المصلی – 
دەنگی موسەال(. گۆڤارێكی مانگانەی سیاسی 
– رۆش���نبیرییە، لە الی���ەن بزووتنەوەی )بوز 
ق���ورت توركمان���ی/ كەرك���ووك( دەردەچێت، 
خاوەن���ی ئیمتی���ازی )ئیحس���ان عەبدولمەلیك(
بەناوبانگ���ی  خۆشنووس���ی  ك���وڕی  ك���ە  ە، 
توركمان���ی )عبدالمل���ك خط���اط(ە، بەڕێوبەری 
نووسینی )نیهاد محەمەد(ە، ژمارە)سفر(ی لە 
تەمووزی 2006دا بە زمانی عەرەبی و توركی 

دەرچووە.
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الش���باب – دەنگ���ی الوان���ە(،  * )ص���وت 
گۆڤ���اری گەنج���ان و قوتابیانە و رۆش���نبیری 
گش���تییە، مانگانە لە الیەن )یەكێتی قوتابیان و 
الوانی توركمانی عێراق( دەردەچێت، سەرۆكی 
ئەنجومەنی كارگێڕی )محەمەد ئاغا(یە، ژمارە 
)یەك(ی لە كانوونی یەكەمی 2006دا بە زمانی 

عەرەبی و توركی دەرچووە.

رۆژنامەس���یەكی  النس���اء(،  )س���یدە   *
كۆمەاڵیەت���ی سیاس���ییە، ل���ە الی���ەن )رابیتەی 
ژنان���ی توركمان���ی ل���ە عی���راق( دەردەچێ���ت، 
)واح���دە حوس���ێن بەیات���ی، س���فیە س���ەراف، 
فریال مەحموددوزلو( دەس���ەتەی نووسەران 
پێكدێنن و )ئەیوب قاس���م( سەرنووسەریەتی، 
ژمارە )ی���ەك(ی لە كانوونی دووەمی 2004دا 
ل���ە بەغدا دەرچ���ووە دواتر ب���ۆ كەركووك لە 

)2006(داگوازراوەتەوە.

رۆش���نبیری   � التركمان���ی  )المثق���ف   *
توركمان���ی(، رۆژنامەیەك���ی نیومانگ���ی بووە، 
ل���ە الیەن )كۆمەڵ���ەی رۆش���نبیری توركمانی( 
دەرچووە، سەرنووسەرەكەی )تەالل بیرقدار( 
ب���ووە، )یەش���ار خالید ئەلوەن���داوی(، خاوەنی 
ئیمتیازی بووە، سكرتێری نووسین/ )عەدنان 
ئەترەقچ���ی( بووە، ژمارە )ی���ەك(ی لە ئاداری 
)2007(دا بە )8( الپەڕە دەرچووە، بەبێ زانینی 

هۆكارەكان لە دەرچوون وەستاوە.

عەرەب���ی  رۆژنامەیەك���ی   .. )ئۆج���اغ(   *
توركمانیە، لە خورماتوو بە هاوكاری )ش���ێخ 

قەمیر رەشید بەیاتلی( دەردەچێت.
* ص���وت الذه���ب االس���ود، ق���ەرە ئاڵتون 
سەسی – دەنگی زێڕی رەش(، باڵوكراوەیەكی 
نیومانگییە، بە )8( الپەڕەی بچووك بە زمانی 
عەرەبی و توركمان���ی دەردەچێت، كاروباری 
نووس���ین )نیه���اد دمیرچ���ی( بەڕێوەیدەب���ات، 
ژمارە )سفر(ی لە 1ی نیسانی 2007دا بە )8( 

الپەڕە دەرچووە.

* )ئەلشەفەق(، هەفتانامەیەكی رۆشنبیری 
– ئەدەبی سەربەخۆیە، لە الیەن )یانەی ئەخای 
توركمانی(ی���ەوە، ل���ە كەرك���ووك دەردەچێت. 
سەرپەرشتیار گشتی )د.محەمەد هاشم ساڵح(
یە و بەڕێوبەری نووس���ینی )جەالل بوالت(ە. 
ژمارە )یەك(ی لە 1ی حوزەیرانی 2007دا بە 

)8( الپەڕە بە زمانی توركی دەرچووە.

* )توركم���ن ئیل���ی/ ئ���ەدەب و هون���ەر(، 
گۆڤارێك���ی مانگانەی رۆش���نبیرییە، بە زمانی 
عەرەب���ی و تورك���ی، دەردەچێ���ت، )نەج���ات 
كەوسەر ئوغلو( سەرنووسەریەتی، دەستەی 
)حەس���ەن  عەرەب���ی(  )بەش���ی  نووس���ەرانی 
كەوس���ەر قەحت���ان هورمزی(ی���ە، دەس���تەی 
نووسەرانی )بەشی توركمانی(: )مەولود تەها 
قایاج���ی- ئای���دن كەركووك(ە، ژمارە )س���فر(
ی ل���ە كانوونی دووەمی 2008دا دەرچووە و 
ژم���ارە )یەك(ی لە ش���وباتی 2008دا بە )72( 

الپەڕەی قەبارە گەورە دەرچووە.

* )یولدز – ئەس���تێرە(، گۆڤارێكی وەرزی 
سیاس���ی- رۆش���نبیری گش���تییە، ب���ە زمان���ی 
دەردەچێ���ت، خاوەن���ی  تورك���ی  و  عەرەب���ی 
ئیمتی���ازی )كۆمەڵ���ەی ئافرەتان���ی توركمان���ی 
سەرنووس���ەرەكەی  كورك���ووك(ە،  عێ���راق/ 
)منەوەر مەال حەس���ون(ە، ژمارە )س���فر(ی لە 

ئاداری 2008دا بە )27( الپەڕە دەرچووە.
* )الطری���ق – ی���ۆل- رێ���گا(.. گۆڤارێك���ی 
)نووس���یتگەی  گش���تییە،  رۆش���نبیری 
كوردس���تانی/  نیش���تیمانی  پەیوەندییەكان���ی 
مەڵبەن���دی كەركووك(، بە زمان���ی عەرەبی و 
كوردی و توركمانی و س���ریانی دەریدەكات، 
ژم���ارە )یەك(ی لە ئ���اداری 2008دا بە )111( 
الپ���ەڕەی م���ام ناوەن���دی دەرچووە، )یەش���ار 
ئەحم���ەد( سەرپەرش���تی بەش���ی توركمان���ی 

دەكات.
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سەرچاوەكان:
1- تاريخ الطباعة في كركوك/ مجلة المكتبة/1962/12/1/بغداد االستاذ/ المحامي عطا  ترزي باشي.

2- تاريخ الصحافة في كركوك/مجلة المكتبة/1963/2/1/ بغداد االستاذ/المحامي – عطا ترزي باشي.
3- مطبوعات كركوك القديمة/ مجلة المكتبة/1963/6/1/بغداد االستاذ المحامي- عطا ترزي باشي.

4- كركوكدة غزتة چليگ تاريخي/تاريخ الصحافة في كركوك/ بالتركية طبعت في تركيا- استنبول/1956.
5- االستاذ/عطا ترزي باشي/ صاتة واثارة ايدن كركوك/صدرت من مديرية الثقافة التركمانية التابعة للجبهة 

التركمانية العراقية/ اربيل، مسؤولها المباشر/ طائفة قصاب اوغلو/ 2003/تسلسل/23.
6- تاريخ الطباعة والصحافة في كركوك/بالتركية/عطا ترزي باش���ي و ترجمة الي العربية/المرحوم- مولود 

طە قاياجي/2007 كركوك.
7- روفائيل بطي/الصحافة في العراق/ص17/مطبعة بوالق/ مصر 1955.

8- دائرة معارف اذربيجان السوفيتية/ج1980/4 باكو/ص315.
9- باصني تاريخي/ تأليف- صالح الدين س���اقي ولي ومحمد خورش���يد داقوقلو من منشورات )مديرية الثقافة 

التركمانية/دائرة الشؤون الثقافية / بغداد وزارة اعالم/1976م.
10- كشاف الجرائد والمجالت العراقية/ تأليف االستاذة زاهدة ابراهيم/ بغداد وزارة االعالم/1976م.

11- الصحافة التركمانية العراقية في العراق/ صباح البازركان / مجلة باريش.
12- صحافة التركمان في بغداد/ قوچو اوغلو. 

* چەند ژمارەیەكی بە زمانی كوردی باڵوكراوەتەوە.
** كوردێكی كاكەیی بووە.
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بیبلۆگرافیای گۆڤاری ئایدیا وااڵ
لە ژمارە )30-1(

ئامادەكردنی : لوقمان رەئوف - هاشم ئەمین

بواری فكرو فەلس���ەفە لە نێو فەرهەنگ و 
كتێبخان���ەی كوردیدا بوارێك���ی الوازەو وەكو 
پێویست ئاوڕی لێنەدراوەتەوە، ئەگەرچی ئەم 
بوارە بەچەند كتێبێك و گۆڤارێك پڕ ناكرێتەوە، 
بەڵك���و دەبێ���ت دەزگاو دام���ەزاوەی گ���ەورە 
ل���ەم بوارەدا كار بك���ەن و بكرێت بە پرۆژەی 
گ���ەورە، گۆڤاری ئایدیاش بەپێی توانای خۆی 
و هەوڵیداوە بەش���ێك لەو بۆش���اییە فكری و 
فەلس���ەفیە پڕ بكات���ەوەو كۆمەڵێك نووس���رو 
خوێنەری���ش ل���ە دەوری خ���ۆی كۆبكات���ەوە، 
گۆڤاری ئایدیا لە ئێس���تادا دوو مانگ جارێك 
و ب���ە قەب���ارەی )280( الپ���ەڕە دەردەچێت و 
گۆڤارێكی فكری فەلس���ەفیەو گرنگی بەبواری 
وەرگێ���ڕان دەدات، لەهەر ژمارەیەكی ئایدیادا 
دوو فایل���ی تایبەت بۆ ه���ەردوو بواری فكرو 
فەلس���ەفە دەكرێت���ەوە، كە یەكەمی���ان تایبەتە 
ب���ە فەیلەس���وفێك و دووەمیش���یان فایلێك���ی 
تایبەت���ە بە بوارێك���ی فك���ری و خوێندنەوەی 
هەنوكەی���ی ب���ۆ دەكرێ���ت لەدی���دو تێڕوانینی 
نووسەرانی بیانی و زۆرجاریش نووسەرانی 
كوردی���ی، س���ەرەڕای ئەم بابەتان���ەش لەگەڵ 
هەر ژمارەیەكدا پاشكۆیەك بە قەبارەی )50( 

الپ���ەڕە دەردەچێ���ت و وەك دیارییەك لەگەڵ 
گۆڤارەكەدا دەدرێت بە خوێنەران.

هەروەه���ا گۆڤ���اری ئایدیا ل���ەم ژمارانەی 
دوای���دا بەپێی توان���ا هەوڵی داوە كە لەس���ەر 
مەس���ەلە هەنووكەییەكان لەمەڕ كوردس���تان 
هەڵوەس���تە بكات و راوبۆچوونی نووسەران 
و رۆش���نبیرانی كورد وەربگرێ���ت دەربارەی 
مەس���ەلەكانی وەك) دیموكراس���ی، كۆمەڵ���ی 
مەدەن���ی، ئ���ازادی عەق���ڵ، فێمێنی���زم، چەك���ی 
ئازادی و پێكەوە ژیان،.....(. پرۆژەی داهاتووی 
گۆڤارەك���ەش لەوەدا خ���ۆی دەبینێتەوە كە لە 
ژم���ارەی داهات���ووەوە، وات���ە لە ژم���ارە )33(
ەوە گۆڤارەك���ە ژم���ارەی الپەڕەكان���ی دەبێت 
ب���ە )250( الپ���ەڕەو جگ���ە ل���ەو پاش���كۆیەی 
ك���ە ئاماژەم���ان پێك���رد پاش���كۆیەكی دیكەش 
دەردەكات لەس���ەر سیاسەتی جیهانی و بایەخ 
بە مەسەلە هەنووكەییەكانی رۆژ دەدات، واتە 
گۆڤارەكە لەمەودا بە دوو پاش���كۆوە دەچێتە 

بەردەم خوێنەران.
یەكەم ژمارەی گۆڤاری ئایدیا لە 2004/4/1 
ژم���ارەی   )32( تائێس���تاش  دەرچ���ووەو 
لێدەرچووەو)ئەنوەر حسێن( لەیەكەم ژمارەوە 
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ئیمتیازەكەش���ی  خاوەن���ی  سەرنووس���ەرەو 
دەزگای وااڵ پرێسە، گۆڤارەكە ستافێكی كەمی 
هەیەو پێكهاتووە لە )لوقمان رەئوف( جێگری 
سەرنووس���ەرو )هاش���م ئەمین( بەڕێوەبەری 

نووسین، لەگەڵ تایپێستێك و هەڵەبڕێك.
ئ���ەوەش ك���ە ئێس���تا لەبەردەس���ت ئێوەی 
خوێنەردایە بریتییە ل���ە بیبلۆگرافیای گۆڤاری 
ئایدیا لە ژم���ارە )1-30( بەو هیوایەی بنوانن 
سودی لێوەربگرن و بە سەرنج و تێبینییەكانتان 

گۆڤارەكە دەوڵەمەند بكەن..

ئارام جەمال
ل���ە  مارك���س،  الی  نامۆب���وون  چەمك���ی   •
فارسییەوە: ئارام جەمال، ژ)5-6(، حوزەیرانی 

2005، ل94.
• ئەخالق، لە عەرەبییەوە: ئارام جەمال سابیر، 

ژ)8-9(، تەموزی 2006، ل 57.
• مافی سروش���تی و یاس���ای سروشتی الی 
هۆب���ز و ل���ۆك، لەعەرەبییەوە: ئ���ارام جەمال، 

ژ)8-9(، تەموزی 2006، ل 162.

ئاسۆ كەمال
• گەش���تێك ب���ە ژیان���ی تۆن���ی بلێ���ردا، ل���ە 
ئینگلیزییەوە: ئاس���ۆ كەمال، ژ)35(، ش���وباتی 

2011، ل 182.

ئاسۆ
• جەن���گ و هۆكارەكان���ی، گفتوگۆیەك لەگەڵ 
كریشنا مۆرتی، لە ئینگلیزییەوە: ئاسۆ، ژ)10( 

نیسانی 2007، ل74.

ئاكام سیروان
• كورت���ە مێژووی ڕووناكبیری فەرەنس���ا، لە 
فارسییەوە، ئاكام سیروان، ژ)18،17(، نیسانی 

2009، ل110.
ئارام جەمال سابیر

• لێبووردەی���ی و ڕاڤەكردن���ی كتێب���ی پیرۆز، 
لە فارس���ییەوە: ئارام جەمال سابیر، ژ) 9،8(، 

تەموزی 2006، ل133.

ئازاد سەعید عەبدوڵاڵ

• هەڤپەیڤی���ن لەگ���ەڵ وەرگێ���ڕی بەناوبانگی 
ئێران���ی محەم���ەدی ق���ازی، و: ئ���ازاد س���ەید 
عەبدوڵاڵ، ژ)16،15(، تشرینی دووەمی 2008، 

ل147.
• نام���ەو نی���وەكان، چیرۆك، ل���ە عەرەبییەوە: 
ئ���ازاد س���ەید عەبدوڵ���اڵ، ژ)18،17(، نیس���انی 

2009ن ل209.

ئازاد شەبەق
• چارەن���ووس، ش���یعر، لە فارس���ییەوە: ئازاد 

شەبەق، ژ)18،17(، نیسانی 2009، ل208.

ئاڵە شین
• رەوشت لە ڕوانگەی رۆسۆو ڤۆڵتێرەوە، ئا: 
ئاڵە ش���ین، ژ)12،11(تشرینی دووەمی 2007، 

ل103.

ئاوات بابان
• بزووتن���ەوەی فێمێنی���زم گ���ەڕان ب���ەدوای 
شوناس���دا، ئا: ئ���اوات بابان، ژ)26(، نیس���انی 

2011، ل 168.

ئازادی سەید عەبدوڵاڵ
ل���ە  كۆنفۆش���یۆس،  و  ئ���ارام  رووب���اری   •
فارس���ییەوە: ئازادی س���ەید عەبدوڵاڵ، ژ)11-

12(، تشرینی دووەمی 2007، ل 27.

ئازاد عەلی حەسەن
• دیموكراس���ی چییە، ل���ە فارس���ییەوە: ئازاد 
عەلی حەسەن، ژ)28(، ئابی 2011، ل 161.

ئاوات محەمەد
• دۆخ���ی پۆس���ت مۆدێرنە، ل���ە عەرەبییەوە: 
ئاوات محەمەد، ژ)1(، نیسانی 2004، ل 150.

• دەروون شیكاری و ئەدەب، لە عەرەبیییەوە: 
ئاوات محەمەد، ژ)5-6(، حوزەیرانی 2005، ل 

.188
ب���ۆ  دەروازەی���ەك  یادك���راو،  ل���ە  زمان���ی   •
تێگەیش���تنی خەون ز حیكایەت و ئەفسانە، لە 
عەرەبیی���ەوە: ئاوات محەم���ەد، ژ)7(، كانوونی 

دووەمی 2005، ل 87.
• س���یگمۆند فرۆی���د، 1858-1939، ئا: ئاوات 
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محەمەد، ژ)11-12(، تشرینی دووەمی 2007، 
ل 58.

• هون���ەری گوێگرت���ن الی ئەریك ف���رۆم، و: 
ئاوات محەمەد، ژ)11-12(، تش���رینی دووەمی 

2007، ل 108.
• ئەرس���تۆ، لەعەرەبیی���ەوە: ئ���اوات محەمەد، 

)13-14(، نیسانی 2008، ل 125.
ل���ە  نوس���ینی س���ارتەر،  ل���ە  میكراس���ۆف   •
ژ)18-17(،  محەم���ەد،  ئ���اوات  عەرەبیی���ەوە: 

نیسانی 2009، ل 32.
• ماهیەت���ی نامۆب���وون لە فەلس���ەفەی رینیە 
دیكارت���دا، ل���ە عەرەبیی���ەوە: ئ���اوات محەمەد، 
ژ)19-20(، تشرینی دووەمی 2009، ل 32.

• تاعون���ی ئەلبێر كامۆ، لە عەرەبییەوە: ئاوات 
محەمەد، ژ)23-24(، ئابی 2010، ل 121.

• م���رۆڤ ل���ە نێ���وان فك���ر و واقیع���دا، ل���ە 
عەرەبییەوە: ئاوات محەمەد، ژ)25(، ش���وباتی 

2011، ل 192.
ل���ە  گواردین���ی،  الی  س���وقرات  مەرگ���ی   •
عەرەبییەوە: ئاوات محەمەد، ژ)26(، نیس���انی 

2011، ل92.
بیركردن���ەوەی  فەلس���ەفیییەكانی  بنەم���ا   •
فێمینس���تی، ل���ە عەرەبییەوە: ئ���اوات محەمەد، 

ژ)26(، نیسانی 2011، ل 148.
• چەمك���ی مۆدێرن���ە ل���ە فكر و هون���ەردا، لە 
عەرەبییەوە: ئاوات محەمەد، ژ)29(، تش���رینی 

یەكەمی 2011، ل176.

ئاوات ئەحمەد
• دەرب���ارەی نیكی، ل���ە ئینگلیزیی���ەوە: ئاوات 

ئەحمەد ژ)1(، نیسانی 2004، ل4.
• زەردەش���ت و بودا و س���ۆكرات و محەمەد 
و مەس���یح، ل���ە ئینگلیزییەوە: ئ���اوات ئەحمەد، 

ژ)3-4(، كانوونی دووەمی 2005، ل5.
• ئاوابوون���ی بتەكان، ل���ە ئینگلیزییەوە: ئاوات 
ئەحمەد، ژ)3-4(، كانوونی دووەمی 2005، ل 

.145
• گرفتەكانی دیموكراسی لە ئەسینای كالسیك 
و ئەمڕۆی خۆش���ماندا، لە ئینگلیزییەوە: ئاوات 
ئەحم���ەد، ژ)7(، كانوون���ی یەكەم���ی 2005، ل 

.37

• سروش���تی تون���دو تیژی، ل���ە ئینگلیزییەوە: 
ئاوات ئەحمەد، ژ)7(، كانوونی یەكەمی 2005، 

ل 76.
• حەقیقەت���ی پی���رۆز، لە ئینگلیزیی���ەوە: ئاوات 

ئەحمەد، ژ)8-9(، تەمموزی 2006، ل 25.
ل���ە  بەرهەمەكان���ی،  و  ژی���ان  س���پینۆزا   •
عەرەبییەوە: ئاوات ئەحمەد، ژ)8-9(، تەمموزی 

2006، ل 118.
• فرمێس���كەكانی ئ���ەو بوونە ه���ۆی لە دایك 
بوونی مرۆڤ، لە ئینگلیزییەوە: ئاوات ئەحمەد، 
ژ)11-12(، تشرینی دووەمی 2007، ل 88.

• ئەرستۆ و ژیان و كارەكانی، لە ئینگلیزییەوە: 
ئاوات ئەحمەد، ژ)13-14(، نیس���انی 2008، ل 

.136
• قەیرانی نوێگەری و گەڕانەوەی دیۆنیسیۆس، 
لە عەرەبییەوە: ئاوات ئەحمەد، ژ)26(، نیسانی 

2011، ل 26.
• فەلسەفەی سیاسی ئەفالتون، ئاوات ئەحمەد، 

ژ)27(، حوزەیرانی 2011، ل 70.
• لە بارەی ژنانەوە ئارس���ەر ش���ۆپنهاوەر، لە 
ئینگلیزییەوە: ئاوات ئەحمەد، ژ)29(، تش���رینی 

یەكەمی 2011، ل 100.

ئاوارە فەریدون
• كۆمەڵگ���ەی مەدەن���ی ل���ە روانگ���ەی هزری 
رۆس���ۆ، لۆك، هۆب���زەوە، ئ���اوارە فەرەیدون، 

ژ)29(، تشرینی یەكەمی 2011، ل 110.

ئیبراهیم ئیسماعیل پور
• ش���اندرۆ پتۆڤ���ی، ش���اعیری ئازادیخ���وازی 
مەجەڕستان، لە فارسییەوە: ئیبراهیم ئیسماعیل 

پور، ژ)18،17(، نیسانی 2009، ل188.

ئەمین بۆتانی
• س���وقرات، ژیانێك یەكس���ان بە فەلسەفە، لە 
فارسییەوە: ئەمین بۆتانی، ژ)5-6(، حوزەیرانی 

2005، ل7.

ئەكرەمی میهرداد
• هابرم���اس و بزووتن���ەوەی خوێندكاران، لە 
فارس���ییەوە: ئەكرەمی میهرداد، ژ)1(، نیسانی 
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2004، ل 93.
• ج���اك درێدا فەیلەس���وفی بێ ئارام و بونیاد 
شكێن، و. ئەكرەمی میهرداد، ژ)8-9(، تەموزی 

2006، ل63.
• ئۆپۆزس���یۆن لە سیس���تمی دیموكراس���ی و 
رژێم���ە هەژمونخوازەكان���دا، لە فارس���ییەوە: 
ئەكرەم���ی میه���رداد، ژ)25(، نیس���انی 2011، 

ل122.
• ئۆپۆزس���یۆن لە سیس���تمی دیموكراس���ی و 
رژێم���ە هەژمونخوازەكان���دا، لە فارس���ییەوە: 
ئەكرەم���ی میه���رداد، ژ)26(، نیس���انی 2011، 

ل113.
• كاركردنی ئایدۆلۆژی و وتاری روناكبیری، 
ل���ە فارس���ییەوە: ئەكرەم���ی میه���رداد، ژ)27(، 

حوزەیرانی 2011، ل 170.
• قەیرانی دیموكراسی كوردی و سەهەڵدانی 
فاش���یزم، ئەكرەم���ی میه���رداد، ژ)28(، ئاب���ی 

2011، ل 120.
ئەنوەر حسێن

• ئەفالتون، ئەنوەر حسێن، ژ)8-9(، تەموزی 
2066، ل 197.

• كان���ت و فەیلەس���وفی م���ۆراڵ و میتافیزیكا، 
ئەن���وەر حس���ێن، ژ)8-9(، تەمموزی 2006، ل 

.230
ك���وردی،  ناس���یۆنالیزمی  و  ناس���یۆنالیزم   •
ئەنوەر حس���ێن، ژ)13-14(، نیسانی 2008، ل 

.41
• چارەنووس، ش���یعر، ئەنوەر حسێن، ژ)15-

16(، تشرینی دووەمی 2008، ل 160.
• رەهەن���دە ش���اراوەكانی نێ���وان بلیمەت���ی و 
ش���ێتی، ئەن���وەر حس���ێن، ژ)21-22(، ئازاری 

2010، ل 105.
• نیچ���ە ل���ە نێ���وان دژایەتی كردن���ی ژنان و 
الیەنگری بزووتنەوەی فێمینیزمدا، ژ)24-23(، 

ئابی 2010، ل 134.
• مۆدێل���ی حزبایەتی لە كوردس���تان، ئەنوەر 

حسێن، ژ)26(، نیسانی 2011، ل 134.

ئەحمەد سەید عەلی بەرزنجی
• لیڤی س���تراوش، پارێ���زەری ئەتن و باوكی 
بونیادگ���ەری، لە عەرەبییەوە: ئەحمەد س���ەید 

عەل���ی بەرزنج���ی، ژ)18،17( نیس���انی 2009، 
ل55.

ئەردەاڵن فەرەجی
• پەردەیەك ل���ە رۆمانی نامۆیی ئەلبێر كامۆ، 
لە فارس���ییەوە: ئەردەاڵن فەرەجی، ژ)22،21(، 

ئازاری 2010، ل ل46
ل���ە  مێ���ژوودا،  ڕەوت���ی  ل���ە  سۆس���یالیزم   •
فارس���ییەوە: ئ���ەردەاڵن فەرەج���ی، ژ)24،23(، 

ئابی 2010، ل 138
• فەلسەفە واتە خەبات، لە فارسییەوە:ئەردەاڵن 

رەحمان، ژ)24،23(، ئابی 2010، ل172

ئەحمەد فاتح محەمەد
• چ���ۆن مۆدێرنێتە لە رێرەوی خۆی الیدا، لە 
عەرەبییەوە: ئەحمەد فات���ح محەمەد، ژ)4-3(، 

كانوونی دووەمی 2005، ل 201.

ئەحمەد بازگر:
• چ���ۆن ب���ۆت بدوێم، ش���یعر، ئەحمەد بازگر، 

ژ)18،17(، نیسانی 2009، ل195.

ئەحمەد سەعید
• چەمك و مێژووی س���ەرهەڵدانی سۆس���یال 
دیموك���رات، لە عەرەبییەوە: ئەحمەد س���ەعید، 

ژ)25(، شوباتی 2011، ل58.

ئەردەاڵن رەحمانی
• راگرتن���ی پەیوەندی لەگەڵ ب���ۆرژوازی، لە 
فارس���ییەوە: ئەردەاڵن رەحم���ان، ژ)20-19(، 

تشرینی 2009، ل 66.

ئەمین گەردیگالنی
• جوجەڵ���ە بۆس كەس، ئەمی���ن گەردیگالنی، 

ژ)20،19(، تشرینی دووەمی 2009، ل98.

ئیسماعیل ئیسماعیل زادە
• نیچەو س���ەرچاوەی چەمكی مۆدێرنیزم، لە 
فارسییەوە: ئیسماعیل ئیسماعیل زادە، ژ)4،3(، 

كانوونی دووەمی 2005، ل108.
• ژی���ان و بەرهەمی دیكارت، لەفارس���ییەوە: 
ئیسماعیل ئیسماعیل زادە، ژ)20،19(، تشرینی 
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دووەمی 2009،ل38.
• كام���ۆ لەنێ���وان فەلس���ەفەو ئەدەبیات���دا، ل���ە 
زادە،  ئیس���ماعیل  ئیس���ماعیل  فارس���ییەوە: 

ژ)12،11(، ئازاری 2010، ل33.

ئومێد قەرەداغی
• دەرب���ارەی هەژموون���ی هۆش���یاری ئاینی، 
ئاب���ی 2010،  ژ)24،23(،  قەرەداغ���ی،  ئومێ���د 

ل164.

باوان عومەر
• رۆالن ب���ارت، ئا: باوان عومەر، ژ)28(، ئابی 

2011، ل 212.

بەهزاد ئەحمەد
• رۆش���نگەری چیی���ە، لەعەرەبی���ەوە: بەهزاد 
ئەحمەد، ژ)3-4(، كانوونی دووەمی 2055، ل 

.192
پێشڕەو محەمەد

• س���ەرەتاگری فەلسەفەی ئەفالتون، پێشڕەو 
محەمەد، ژ)27(، حوزەیرانی 2011، ل 71.

• كارل پۆپەر، لیبرالیزم و فەلسەفەی زانست، 
لە فارس���ییەوە: پێشڕەو محەمەد، ژ)28(، ئابی 

2011، ل72.
• فەلسەفەی هونەر الی شۆپنهاوەر، پێشڕەو 
محەم���ەد، ژ)29(، تش���رینی یەكەم���ی 2011، 

ل70.
• سانت ئۆگۆس���تینۆس، و.پێشڕەو محەمەد، 

ژ)30(، كانوونی یەكەمی 2011، ل31.

جەواد حەیدەری
• گاندی سیمبولی ئاشتی و كاری ناتوندوتیژی، 
ئا: جەواد حەیدەری، ژ)25(، ش���وباتی 2011، 

ل 176.
• ئ���ازادی و ه���زر، ل���ە فارس���ییەوە: ج���ەواد 
حەی���دەری،، ژ)30(، كانونی یەكەمی 2011، ل 

.181

جەلیل عەباسی
• كاروان���ی ئەندێش���ە، ئا.و: جەلیل عەباس���ی، 

ژ)26(، نیسانی 2011، ل 106.

جەمال هەڵەبجەیی
• ئادۆرنۆ فەیلەسوفی بێرەحم، لە فارسییەوە، 
جەم���ال هەڵەبجەیی، ژ )10(، نیس���انی 2007، 

ل33.

جەمال موحسین
• گرنگ���ی مارك���س ب���ۆ س���ەردەمەكەی، ل���ە 
ئینگلیزیی���ەوە: جەم���ال موحس���ین، ژ)18،17(، 

نیسانی 2009، ل104.

جەالل
• درێ���دا خ���ۆی ل���ە قەرەی ئ���اكار ن���ادات، لە 
فارسییەوە: جەالل، ژ)14،13(، نیسانی 2008، 

ل147.
عەرەبیی���ەوە،  ل���ە  ڕامی���اری،  فەرهەنگ���ی   •
مامۆستا جەالل، ژ)16،15(، تشرینی دووەمی 

2008، ل55.
جەالل حەمید

• هیگڵ و ماركس نیچە)1-2(، لە عەرەبییەوە: 
جەالل حەمید، ژ)4،3(، كانونی دووەمی 2005، 

ل88.
ل���ە  نیچ���ە)2-2(،  و  مارك���س  و  هی���گڵ   •
عەرەبییەوە:جەالل حەمید، ژ)6،5(، حوزەیرانی 

2005، ل172.
• ج���ۆن دی���ۆی، پس���پۆڕو ئەندێش���ەكار، ل���ە 
فەلس���ەفەی نمون���ەی بااڵی دیموكراس���یدا، لە 
عەرەبیی���ەوە: جەالل حەمید، ژ)10(، نیس���انی 

2007، ل78.
• جۆن لۆك، و:جەالل حەمید، ژ)9،8(، تەموزی 

2006، ل170.
• دەوڵ���ەت و كۆمەڵگەی مەدەنیی، گرامش���ی 
وەك نمون���ەی بیرۆكە، لە عەرەبییەوە: جەالل 
حەمی���د، ژ)12،11(، تش���رینی دووەمی 2007، 

ل49.
• كۆتایی مێژوو، تێڕوانینی ماركس و هیگڵ و 
نیچە بۆ مێژوو، بەشی یەكەم، لە عەرەبییەوە: 
نیس���انی 2008،  ج���ەالل حەمی���د، ژ)14،13(، 

ل71.
• كۆتایی مێژوو، تێڕوانینی ماركس و هیگڵ و 
نیچە بۆ مێژوو، بەش���ی دووەم، بەشی یەكەم، 
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لە عەرەبییەوە: جەالل حەمید، ل33.
حەمە رەسول حەسەن پور

• داڤید هیوم، یەكەم فەیلەسوفی خوانەناس، ئا: حەمە رەسول 
حەسەن پور، نیسانی 2007، ل19.

حەمە كەریم عارف
• س���ایكۆلۆژیای دەس���ەاڵت و جەماوەر، حەمە كەریم عارف، 

ژ)30(، كانوونی یەكەمی 2011، ل 142.

حسێن فەرەجی
• وتەكان���ی ئەلبێر كامۆ دەربارەی دیموكراس���ی، ئا: 

حسێن فەرەجی، ژ)22،21(، ئازاری 2010، ل48.
• ئەلبێر كامۆ دژ بە پوچبوون، لە فارسییەوە: حسێن 

فەرەجی، ژ)22،21(، ئازاری 2010، ل50.
حسێن لەتیف

• میش���ێل فۆك���ۆ مراوی و رێوی، ل���ە عەرەبییەوە: 
حسێن لەتیف، ژ)1(، نیسانی 2004، ل20.

• فۆكۆ و كانت و شۆڕش، لە عەرەبییەوە: حسێن 
لەتیف، ژ)1(، نیسانی 2004، ل 138.

• تی���ۆری ئ���اكار الی س���پینۆزا، ل���ە عەرەبییەوە: 
حسێن لەتیف، ژ)8-9(، تەموزی 2006، ل 140.

د. حسین خەلیقی
• عەلمانی���ەت ل���ە ئێ���ران و كاریگ���ەری لەس���ەر 
خەڵكی كوردستان، د. حسین خەلیقی، ژ)24،23(، 

ئابی 2010، ل152.

حەسەن نازدار
• فاش���یزمی دوێنێ و ئەمڕۆ، لەفارس���ییەوە: حەسەن نازدار، 

ژ)13-14(، نیسانی 2008، ل27.

خالید محەمەد زادە
• ژی���ان و بەرهەمەكانی كارل ماركس، لە فارس���ییەوە: خالید 

محەمەد زادە، ژ)6،5(، حوزەیرانی 2005، ل78.

خێاڵن هەورامی
• كارل مارك���س، ل���ە فارس���ییەوە: خێاڵن هەورام���ی، ژ)6،5(، 

حوزەیرانی 2005، ل86.

دانا عەبدولرەحمان
• كیركەگۆر، داهێنەری فەلسەفەی بوونگەرایی، لە فارسییەوە: 
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دانا عەبدولرەحمان، ژ)10(، نیسانی 2007، ل15.
• فەلس���ەفەی بوونگەرایی، ئا: دانا عەبدولرەحمان، ژ)22،21(، 

ئازاری 2010، ل11.
• هۆس���رێڵ و هایدگەر، لە فارس���ییەوە: دان���ا عەبدولرەحمان، 

ژ)24،23(، ئابی 2010، ل71.
• بێرتراند راسڵ داهێنەری فەلسەفەی شیكاری، لە فارسییەوە: 

دانا عەبدولرەحمان، ژ)27(، حوزەیرانی 2011، ل45.
• میش���ێل فۆكۆ لە شێتییەوە تا ڕەچەڵەكناسی، لە فارسییەوە: 

دانا عەبدولرەحمان، ژ)28(، ئابی 2011، ل46.
• كارل پۆپ���ەر ئەقاڵنیەت���ی رەخنەگرانە و كۆمەڵگەی 
ك���راوە، لە فارس���ییەوە: دان���ا عەبدولڕەحمان، ژ)30(، 

كانوونی یەكەمی 2011، ل36.

دانا مەال حەسەن
• فیورب���اخ و ماركس و ئایی���ن، لە عەرەبییەوە، دانا 
مەال حەسەن، ژ)5-6(، حوزەیرانی 2005، ل 153.

دانا لەتیف شوانی
• دەس���ەاڵت و ئ���ازادی لە روانگ���ەی فۆكۆ، نیچە، 
ماركس، لە ئینگلیزییەوە: دانا لەتیف شوانی، ژ)25(، 

شوباتی2011، ل24.
• فەلس���ەفە لە روانگەی ماركس���ەوە، وەرگێڕانی: 
دان���ا لەتی���ف ش���وانی، ژ)27(، حوزەیرانی 2011، 

ل15.
• سیاسەت و كۆمەڵناسی لە هزری ماكس ڤیبەر 
)1- 2(، ل���ە ئینگلیزیی���ەوە، دانا لە تیف ش���وانی، 

ژ)30(، كانوونی یەكەمی 2011، ل 108.

دانا عەبدوڵاڵ
• گفتۆگۆی رامین جیهانبەگلو لەگەڵ یان شاپور، لە فارسییەوە: 

دانا عەبدوڵاڵ، ژ)25(، شوباتی2011، ل89.

دیاری محەمەد
• س���وقرات لەنێ���وان تاوانبارك���ردن و بەرگریك���ردن لە خود، 

ئا:دیاری، ژ)26( نیسانی 2011،ل96.

دڵشاد خۆشناو
• چەمك+ رۆشنگەری= سۆسیال دیموكراسی، لە فارسییەوە: 

دڵشاد خۆشناو، ژ)25( شوباتی 2011، ل74.

دڵنیا رەحیم زادە
• ئازادی و بەرپرسیارێتی لە ڕوانگەی سارتەرو هایدگەرەوە، 
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لە فارس���ییەوە: دڵنیا رەحی���م زادە، ژ)18،17(، 
نیسانی 2009، ل87.

• پانۆرام���ای ژیان���ی ئەلبێ���ر كامۆ، ئ���ا: دڵنیا 
رەحیم زادە، ژ)22،21(، ئازاری 2010، ل28.

دالوەر حامد
• بەرهەم���ی نەمری ماركس، لە فارس���ییەوە: 
دالوەر حام���د، ژ)5-6(، حوزەیرانی 2005، ل 

.150
دالوەر عەبدوڵاڵ

• ڕیزبەندی حكومەتەكان، و: دالوەر عەبدوڵاڵ، 
ژ)9،8(، تەموزی 2006، ل97.

دیاری عەبدوڵاڵ
• لێبوردەی���ی و بەرپرس���یارێتی ه���زری، ل���ە 
عەرەبیی���ەوە: دی���اری عەبدوڵ���اڵ، ژ)28(، ئابی 

2011، ل 86.
• لیبرتالی���زم، بونیادنان���ی كۆمەڵگەی مەدەنی 
ل���ە رێ���ی ئ���ازادی و چاك���ە خوازیی���ەوە، ل���ە 
عەرەبییەوە: دیاری عەبدوڵاڵ، ژ)29(، تشرینی 

یەكەمی 2011، ل 141.

رایان عوسمان
• روانینێ���ك ب���ۆ مێژووی ریفۆرمیزەیش���ن و 
رۆڵی مارتن لۆس���ەر، لە فارس���ییەوە : رایان 
عوس���مان، ژ)30(، كانون���ی یەكەمی 2011، ل 

.160

رامان مەحمود
گۆڕین���ەوەی  و  سیاس���ییەكان  حزب���ە   •
بەرپرسیارێتی مەدەنی، لە عەرەبییەوە: رامان 
مەحم���ود، ژ)29(، تش���رینی یەكەمی2011، ل 

.138

رامبۆ لوتف پوری
• كێش���ەكانی فەلسەفەی سیاسی هاوچەرخ و 
چەند ڕەخنەیەك، لە فارس���ییەوە: رامبۆ لوتف 

پوری، ژ)9،8(، تەموزی 2006، ل174.

رێباز مستەفا
• ئێم���ە و ماركس���یزم، لە فارس���ییەوە: رێباز 

مستەفا، ژ)1(، نیسانی 2004، ل11.
• ئاش���نابوون بە هیگڵ، لە فارس���ییەوە: رێباز 
مس���تەفا، ژ)3-4(، كانوونی دووەمی 2005، ل 

.)2-1( ،26
• ئاش���نابوون ب���ە ئەفالتون، لە فارس���ییەوە: 
رێب���از مس���تەفا، ژ)5-6(، حوزەیران���ی 2005، 

ل34.
• ئاشنابوون بە ئەفالتون)2-2(، لە فارسییەوە: 
رێباز مستەفا، ژ)7(، كانوونی دووەمی 2005، 

ل 26.
• ئاش���نابوون بە ئەرستۆ)بەش���ی یەكەم(، لە 
فارسییەوە: رێباز مس���تەفا، ژ)8-9(، تەموزی 

2006، ل5.
• ئاشنابوون بە ئەرستۆ)2-2(، لە فارسییەوە: 

رێباز مستەفا، ژ)10(، نیسانی 2007، ل5.
• ئاشنابوون بە دیكارت، لە فارسییەوە: رێباز 
مس���تەفا، ژ)11-12(، تشرینی دووەمی 2007، 

ل5.
• كانت لە ماڵێكی بچوك و هەژارانەوە بەرەو 
جیهانی فراوان، لە فارسییەوە: رێباز مستەفا، 
ژ)15-16(، تشرینی دووەمی 2008، ل 59.

• ئاشنابوون بە سقرات)1-2(، لە فارسییەوە: 
رێباز مستەفا، ژ)17-18(، نیسانی 2009، ل6.
• ل���ە ب���ارەی ژان پ���ۆڵ س���ارتەر و رۆمان���ی 
هەمیش���ە زیندووی هیلنجەوە، لە فارسییەوە: 
رێب���از مس���تەفا، ژ)17-18(، نیس���انی 2009، 

ل99.
• بوونەوەرێ���ك ل���ە نێ���وان دوو ئبەدیەتدا، لە 
فارسییەوە: رێباز مستەفا، ژ)21-22(، ئازاری 

2010، ل 101.
• لەب���ارەی مارت���ن هایدگ���ەرەوە، و. رێب���از 

مستەفا، )23-24(، ئابی 2010، ل 101.
ژیاننام���ەی  ب���ە  خێ���را  چاوخش���اندنێكی   •
ئاناشیس���تی ئیتاڵ���ی، ئیرك���ۆ ماالتێس���تا، ل���ە 
فارس���ییەوە: رێباز مس���تەفا، ژ)23-24)، ئابی 

2010، ل 176.
• چەمكی ئازادی لە دیدی جان جاك رۆس���ۆ، 
لە فارسییەوە: رێباز مستەفا، ژ)25(، شوباتی 

2011، ل96.
• ئازادی لە بەرامبەر دەسەاڵتدا، لە فارسییەوە: 
رێباز مستەفا، ژ)26(، نیسانی 2011، ل 130.
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رەفعەت مورادی
• كاریگەری نیچە لە ئەدەبیات و ئەندێش���ەی 
س���ەدەی بیس���تەم، ل���ە فارس���ییەوە: رەفعەت 
م���ورادی، ژ)29(، تش���رینی یەكەمی 2011، ل 

.169

رۆژیار
• دەقە ئاسمانییەكان پێویستیان بە لێكدانەوەی 
زیات���رە، و.رۆژیار، ژ)26(، نیس���انی 2011، ل 

.178

رابەر رۆژهەاڵت
• ڕوانینێ���ك ل���ە وێنە جیاوازەكان���ی كامۆ، ئا: 
ڕاب���ەر رۆژه���ەاڵت، ژ)22،21(، ئازاری 2010، 

ل30.

رەسول سوڵتانی
• گادامێ���ر و تی���ۆری وتووێ���ژ لەگ���ەڵ دەق، 
دیمانەی���ەك لەگ���ەڵ محەم���ەد زەمێ���ران، ل���ە 
فارس���ییەوە: رەس���ول س���وڵتانی، ژ )14،13( 

نیسانی 2008، ل 151.
• هایدگەرو فەلسەفە، لە فارسییەوە: رەسوڵ 

سوڵتانی، ژ)24،23(، ئابی 2010، ل72.
رەس���وڵ  فارس���ییەوە:  ل���ە  رۆش���نگەری،   •

سوڵتانی، ژ)25(، شوباتی 2011، ل144.

رەزا مەنوچەهری
ل���ە  رۆش���نبیریدا:  ك���ەوای  ل���ە  كووڕێ���ك   •
ژ)4،3(،  مەنوچەه���ری،  رەزا  فارس���ییەوە: 

كانوونی دووەمی 2005، ل183.
• ماركس���یزم و فەلس���ەفە، ل���ە فارس���ییەوە: 
رەزا مەنوچەهری، ژ)6،5( حوزەیرانی 2005، 

ل118.

زاهر هاشم
• نۆمین و فینۆمین لە روانگەی هۆس���رێلەوە، 
لە عەرەبییەوە: زاهر هاش���م، ژ)30(، كانوونی 

یەكەمی 2011، ل69.

زریان مستەفا
• چاوخش���اندنەوەیەكی خێ���را ب���ە ژی���ان و 

بەرهەمی ژان پۆل س���ارتەر، لە فارس���ییەوە: 
زری���ان مس���تەفا، ژ)18،17(، نیس���انی 2009، 

ل62.

پ.د. زاهیر لەتیف
• زەمەن جێگەی لە ش���عری ئاراس عەزیزدا، 
پ.د. زاهی���ر ل���ە تی���ف، ژ)19-20(، تش���رینی 

دووەمی 2009، ل 69.

زەردەشت محەمەد
سۆس���یال  كۆمەاڵیەت���ی  دیموكراس���ی   •
دیموكراسی، ئا: زەردەش���ت محەمەد، ژ)25(، 

شوباتی 2011،ل70.
لەس���ەر  كاریگ���ەری  و  ژن���ان  كۆنگ���رەی   •
ئایدۆلۆژی���او مێژووی فێمێنیزم، زەردەش���ت 

محەمەد، ژ)26( نیسانی 2011، ل159.

زاگرۆس رۆژهەاڵتی
• رۆس���ۆ، دەستەبەربوونی ئازادی تاكەكەس 
ل���ە پەیمان���ی كۆمەاڵیەتی���دا، ل���ە فارس���ییەوە: 
زاگرۆس رۆژهەاڵتی، ژ)25(، ش���وباتی 2011، 

ل 129.

ژاڵە سوهرابی
• چەن���د پارچ���ە ش���یعرێك، ژاڵە س���وهرابی، 
ژ)20،19(، تشرینی دووەمی 2009، ل100.

سامان عەلی حامد
• كانت و سیاس���ەت، لەعەرەبییەوە: س���امان 
عەلی حام���د، ژ)7(، كانوون���ی یەكەمی 2005، 

ل13.

سامان محەمەد
• نیچەو فەلسەفەی كۆمەاڵیەتی، لەعەرەبییەوە: 
س���امان محەم���ەد، ژ)4،3(، كانوونی دووەمی 

2005، ل163.
• سۆس���یال دیموكراسی، ئا: سامان مەحمود، 

ژ)25( شوباتی 2011، ل64.

سامان كۆنەپۆشی
• ئاوڕدانەوەی���ەك ل���ە ڕژێم���ی تۆتالیت���ار، لە 
فارسییەوە: س���امان كۆنەپۆش���ی، ژ)18،17(، 

نیسانی 2009، ل141.
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سەباحی مەال عەبدوڵاڵ
• لەب���ارەی ئەفاڵتون���ەوە، ل���ە ئینگلیزیی���ەوە: 
س���ەباحی مەال عەبدوڵ���اڵ، ژ)27( حوزەیرانی 

2011، ل119.

سەباح مورادی
• ئاش���نابوون بە ویتگنشتاین، لە فارسییەوە: 
س���ەباح م���ورادی، ژ)22،21(، ئ���ازاری 2010، 

ل64.
لەنگ���ەروودی،  لەگ���ەڵ ش���ەمس  گفتوگ���ۆ   •
دیداری س���ەباح م���ورادی، ژ )22،21( ئازاری 

2010، ل89.
• ئاش���نابوون بە ویتگنشتاین، لە فارسییەوە: 
س���ەباح م���ورادی، ژ)24،23( ئاب���ی 2010، ل 

.108

سمكۆ محەمەد
• مارك���س وەك خ���ۆی، ئا: س���مكۆ محەمەد، 

)1-2(، ژ)25(، شوباتی 2011، ل 15.
• نام���ە فەلس���ەفییەكانی مارك���س، )مارك���س 
وەك خۆی(،، ئا: سمكۆ محمەد،)2-2(، ژ)27(، 

حوزەیرانی 2011، ل 26.

سمین چایچی
• رووت.......رووت، ش���یعر، س���یمین چایچی، 
ژ)15-16(، تشرینی دووەمی 2008، ل 168.

سەاڵح سەدباری
• فەلسەفەی پەروەردە لە روانگەی جان جاك 
رۆس���ۆدا، لە فارسییەوە: س���ەاڵح سەدباری، 

ژ)25(، شوباتی 2011، ل 124.
• كارل پۆپ���ەر و بیرۆك���ەی دادپەروەری، لە 
فارسییەوە: س���ەاڵح س���ەدباری، ژ)28(، ئابی 

2011، ل62.

سەاڵح بایەزیدی
• ناس���یۆنالیزم و پرس���ی نەتەوەیی، س���ەاڵح 
بایەزی���دی، ژ)29(، تش���رینی یەكەم���ی 2011، 

ل160.

سەاڵح سەعید
• ش���تراوس و رەخنەی فەلس���ەفەی سیاسی 
مۆدێرن، لەفارسییەوە: سەاڵح سەعید، ژ)25(، 

شوباتی 2011، ل50.
• س���قرات باوك���ی فەلس���ەفە، لەفارس���ییەوە: 
سەاڵح سەعید، ژ)26(، نیسانی 2011، ل101.

• لەبارەی كۆماری ئەفالتونەوە، لەفارسییەوە: 
سەاڵح س���ەعید، ژ)27(، حوزەیرانی 2011، ل 

.119
ل���ە  فەیلەس���وفی رەش���بینی،  • ش���ۆپنهاوەر 
عەرەبییەە: س���ەاڵح س���ەعید، ژ)29(، تشرینی 

یەكەمی 2011، ل 97.

سەرهەنگ عەبدولڕەحمان
• نیچ���ە و مەس���یحیەت، ل���ە فارس���یییەوە : 
س���ەرهەنگ عەبدولڕەحمان،ژ)3-4(، كانوونی 

دووەمی 2005، ل 43.
• مارك���س و ماركس���یزم، ل���ە فارس���ییەوە: 
ژ)6-5(،  عەبدولڕەحم���ان،  س���ەرهەنگ 

حوزەیرانی 2005، ل 134.
گفتوگۆی���ەك  دەمامك���ردوو،  فەیلەس���وفی   •
لەگەڵ میشێل فۆكۆ، لە فارسییەوە: سەرهەنگ 
عەبدولڕەحمان، ژ)10(، نیسانی 2007، ل 37.

• دامەزرێنەری پەیڕەوی دەرونش���یكاری، لە 
فارسییەوە: سەرهەنگ عەبدولڕەحمان، ژ)11-

12(، تشرینی دووەمی 2007، ل 70.
بەرهەمەكان���ی  و  ژی���ان  س���اڵژمێری،   •
بزورگی عەلەوی، لە فارس���ییەوە: سەرهەنگ 
عەبدولڕەحمان، ژ)13-14(، نیسانی 2008، ل 

.171
• دەمەوێ���ت ببمە نووس���ەر، لە فارس���ییەوە: 
سەرهەنگ عەبدولڕەحمان، ژ)13-14(، نیسانی 

2008، ل 186.
• گفتوگۆی���ەك لەگ���ەڵ بزورگ���ی عەلەوی���دا، 
عەبدولڕەحم���ان،  س���ەرهەنگ  لەفارس���ییەوە: 

ژ)13-14(، نیسانی 2008، ل 195.
• نامەی بزورگی عەلەوی بۆ س���ەید محەمەد 
عەلی جەمال زادە، لە فارس���ییەوە: سەرهەنگ 

عەبدولڕەحمان، نیسانی 2008، ل 204.
• مەرگ���ی س���وهراب، مەرگ���ی رەنگب���وو، لە 
فارسییەوە: سەرهەنگ عەبدولڕەحمان، ژ)13-
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14(، نیسانی 2008، ل 239.
• رۆشنگەری لە فەلسەفەی كانتدا، سەرهەنگ 
عەبدولڕەحمان، )13-14(، تش���رینی دووەمی 

2008، ل 69.
ل���ە  كام���ۆ،  ه���زری  ب���ۆ  خوێندنەوەی���ەك   •
فارسییەوە: سەرهەنگ عەبدولڕەحمان، ژ)21-

22(، ئازاری 2010، ل 52.
ل���ە  ئاگۆس���تین،  قەش���ە  ب���ە  ئاش���نابوون   •
فارسییەوە: سەرهەنگ عەبدولڕەحمان، ژ)23-

24(، ئابی 2010، ل 2.
ل���ە  ئاگۆس���تین،  قەش���ە  ب���ە  ئاش���نابوون   •
فارسییەوە: سەرهەنگ عەبدولڕەحمان، ژ)25(، 

شوباتی 2011، ل 24.
• گفتوگ���ۆی برایان ماگ���ی لەگەڵ مایڵز بۆرن 
ی���اد، دەرب���ارەی ئەفالت���ون، لە فارس���ییەوە: 
س���ەرهەنگ عەبدولڕەحم���ان، بەش���ی یەكەم، 

ژ)27(، حوزەیرانی 2011، ل 123.
• گفتوگ���ۆی برایان ماگ���ی لەگەڵ مایلز بۆرن 
یاد، لەفارسییەوە: سەرهەنگ عەبدولڕەحمان، 

بەشی دووەم، ژ)28(، ئابی 2011، ل 51.
• گفتوگ���ۆی برای���ن ماگ���ی لەگ���ەڵ فردری���ك 
س���ەرهەنگ  لەفارس���ییەوە:  كاپلس���تن، 
یەكەم���ی  تش���رینی  ژ)29(،  عەبدولڕەحم���ان، 

2011، ل 84.

سەنگەر رەمزی زراری
• فەیلەس���وفێك دژی ئ���ارەزووی ڕق و كینە، 
لە عەرەبییەوە: سەنگەر رەمزی زراری، ژ)7( 

كانوونی دووەمی 2005، ل99.

سەعید ئامانی
• مۆدێرنێتە، لە فارس���ییەوە: س���ەعید ئامانی، 

ژ)4،3( كانوونی دووەمی 2005، ل218.

سەروەر حەسەن عەلی
• تۆ....ت���ۆ كێی���ت؟ لە عەرەبییەوە: س���ەروەر 
حەس���ەن عەلی، ژ)20،19(، تش���رینی دووەمی 

2009، ل77.

سەمیرە عەلی
• ژن و قوربانی���دان ل���ە دەقی بزورگی عەلی، 
س���ەمیرە عەل���ی، ژ)14،13(، نیس���انی 2008،، 

ل206.
• گفتوگۆی���ەك لەگ���ەڵ ڕێب���از مس���تەفادا، ئا: 
س���ەمیرە عەلی، ژ)16،15(، تش���رینی دووەمی 

2008، ل97.
• هەاڵڵە یاخییەكانی واڵتەكەی نەهایی، ڕانانی 
س���ەمیرە عەلی، ژ)16،15( تش���رینی دووەمی 

2008، ل126.
• دیدارێ���ك لەگەڵ حس���ێن ش���ەبەق، دیداری 
س���ەمیرە عەلی، ژ)16،15(، تش���رینی دووەمی 

2008، ل131.
• دیداری مەریەمی یەتیمی، سازدانی: سەمیرە 

عەلی، ژ)18،17(، نیسانی 2009، ل217.
• مەری���وان هەڵەبجەی���ی، ئا: س���ەمیرە عەلی، 

ژ)18،17(، نیسانی 2009، ل219.

سەالح شاری
• س���ەمەدی بەهرەنگ���ی، ماس���یەك بەس���ەر 
ش���اری،  س���ەالح  ئاراس���ەوە،  ش���ەپۆلەكانی 

ژ)18،17(، نیسانی 2009، ل192.
سۆران خەدیری پور

ل���ە  توندوتی���ژی،  و  س���ارتەر  پ���ۆل  ژان   •
فارسییەوە: س���ۆران خەدیری پور، ژ)18،17( 

نیسانی 2009، ل65.

شاسوار كەمال
ل���ە  ن���وێ،  ف���رۆم، ماركسیس���تی  • ئەری���ك 
ئینگلیزییەوە: شاس���وار كەمال، ژ)1(، نیسانی 

2004، ل 39.
• جۆن لۆك، لە عەرەبییەوە: شاسوار كەمال، 

ژ)1(، نیسانی 2004، ل 167.
• چەمكی مرۆڤی بااڵ الی نیچە، لە ئینگلیزییەوە: 
شاس���وار كەم���ال، ژ)3-4(، كانوونی دووەمی 

2005، ل 178.
• س���ارتەر، لە ئینگلیزییەوە:شاس���وار كەمال، 

ژ)3-4(، كانوونی دووەمی 2005، ل 130.
• سیمۆن دی بۆڤوار، لە ئینگلیزییەوە: شاسوار 
كەمال، ژ)5-6(، حوزەیرانی 2005، ل 198.

• ژن و پیاو، لە ئینگلیزییەوە: شاسوار كەمال، 
ژ)7(، كانوونی دووەمی 2005، ل 66.

• كریش���نا مۆرتی، لە ئینگلیزییەوە: شاس���وار 
كەم���ال، ژ)7(، كانوون���ی دووەم���ی 2005، ل 
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.128
• ئێرانیی���ەكان خ���ەون ب���ە چیی���ەوە دەبینن، ل���ە ئینگلیزییەوە: 

شاسوار كەمال، ژ)10(، نیسانی 2007، ل 59.
• س���یگمۆند فرۆید، ئا: شاس���وار كەمال، ژ)7(، نیسانی 2007، 

ل 83.
• سروش���تی دەوڵەت الی سپینۆزا، لە ئینگلیزییەوە: شاسوار 

كەمال، ژ)8-9(، تەمموزی 2006، ل 130.
• ئیدوارد سەعید، ئا: شاسوار كەمال، ژ)9-8(، 

تەمموزی 2006، ل 208.
• چاك���ە و خراپ���ە چیی���ە؟ ل���ە ئینگلیزییەوە: 
شاس���وار كەمال، )8-9(، تەمموزی 2006، ل 

.160
• خۆك���وژی وەك كێش���ەیەكی ئەخالقی، لە 
ئینگلیزییەوە: شاس���وار كەم���ال، ژ)12-11(، 

تشرینی دووەمی 2007، ل 37.
• فرۆی���د و بیری م���رۆڤ، لە ئینگلیزییەوە: 
تش���رینی  ژ)12-11(،  كەم���ال،  شاس���وار 

دووەمی 2007، ل 66.
• ئەلبێر كامۆ، لە ئینگلیزییەوە: شاس���وار 
كەم���ال، ژ )11-12(، تش���رینی دووەم���ی 

2007، ل 118.
• تیۆری سیاسی ئەرستۆ، لە ئینگلیزییەوە: 
شاس���وار كەم���ال، ژ)13-14(، نیس���انی 

2008، ل 132.
ل���ە  رۆم���ی،  جەاللەدین���ی  مەوالن���ا   •
ئینگلیزیی���ەوە: شاس���وار كەمال، ژ)13-

14(، نیسانی 2008، ل 249.
• س���یمۆن دی بۆڤوار، فێمێنیستەكەی 
بوونگەرایی، ئا: شاس���وار كەمال، ژ)17-18(، نیس���انی 2009، 

ل 80.
• س���ارتەر و ئ���ازادی، شاس���وار كەمال، ژ)17-18(، نیس���انی 

2009، ل 84.
• میشێل فۆكۆ، ئا: شاسوار كەمال، ژ)17-18(، نیسانی 2009، 

ل 221.
• سەرگوزشتەی ژیانی رینیە دیكارت، لە عەرەبیەوە: شاسوار 

كەمال، ژ)19-20(، تشرینی دووەمی 2009، ل 44.
• شكسپیر، لە عەرەبییەوە: شاسوار كەمال، )19-20(، تشرینی 

دووەمی 2009، ل 112.
• م���ەرگ و پوچگەرایی ل���ە رۆمانی نامۆدا، ل���ە ئینگلیزییەوە: 

شاسوار كەمال، ژ)21-22(، ئازاری 2010، ل 38.
• رۆم���ان و چی���رۆك و نوس���ینەكانی كامۆ، ل���ە ئینگلیزییەوە: 



315ژمارە 26 بەهاری 2012

بیبلۆگرافیای گۆڤاری ئایدیا وااڵ...

شاسوار كەمال،ژ)21-22(، ئازاری 2010، ل 44.
• پۆست مۆدێرنیزم، لە ئینگلیزییەوە: شاسوار كەمال، ژ)21-

22(، ئازاری 2010، ل 72.
• محەمەد عەبدە مەش���خەڵی هزری ئیس���المی، ئا: شاس���وار 

كەمال، ئازاری2010، ل 107.
• هایدگەر و پەیوەندی بە نازیزمەوە، لە ئینگلیزییەوە: شاسوار 

كەمال، ئابی 2010، ل 84.
، • نیكۆال ماكیاڤیللی، لە ئینگلیزییەوە: شاسوار  ل م���ا كە

)23-24(، ئابی 2010، ل 181.
• مارت���ن هایدگ���ەر بیری���ارە ئاڵۆزەك���ە، ل���ە 
ئینگلیزییەوە: شاس���وار كەم���ال، ژ)24-23(، 

ئابی 2010، ل 98.
• بیری سۆسیال دیموكرات، لە ئینگلیزییەوە: 
شاس���وار كەمال، ژ)25(، ش���وباتی 2011، ل 

.98
• مەهاتم���ا گان���دی راب���ەری ناتوندوتیژی 
جیهانی، ئا: شاسوار كەمال، ژ)25(، شوباتی 

2011، ل 200.
• ئاش���نابوون بە سقرات، لە ئینگلیزییەوە: 
شاس���وار كەمال، ژ)26(، نیسانی 2011، ل 

.104
• ئەریك فرۆم، لە ئینگلیزییەوە: شاسوار 
كەمال، ژ)26(، نیسانی 2011، ل 192.

• ئادەم سمیس، لە ئینگلیزییەوە: شاسوار 
ل   ،2011 حوزەیران���ی  ژ)27(،  كەم���ال، 

.262
ل���ە  پۆپ���ەر،  كارل  فەلس���ەفەی   •
ئینگلیزیی���ەوە: شاس���وار كەمال، ژ)28(، 

ئابی 2011، ل 115.
• كانت، ئا: شاسوار كەمال، ژ)28(، ئابی 2011، ل 220.

• كلت���ور و میدی���ا، لە عەرەبییەوە: شاس���وار كەم���ال، ژ)29(، 
تشرینی یەكەمی2011، ل 202.

• چارل���س داروی���ن، گەڕان بەدوای باوەگ���ەورەی مرۆڤدا، ئا: 
شاسوار كەمال، ژ)29(، تشرینی یەكەمی 2011، ل 224.

• هۆس���رێل، ژی���ان، جیهان، مان���ا، لە ئینگلیزییەوە: شاس���وار 
كەمال، ژ)30(، كانوونی یەكەمی 2011، ل80.

• ئیمام غەزالی، ئا: شاس���وار كەمال، ژ)30(، كانوونی یەكەمی 
2011، ل 206.

شاخەوان ئیبراهیم عەبدوڵاڵ
• س���ێبەرەكانی رەنگ، چیرۆك، شاخەوان ئیبراهیم عەبدوڵاڵ، 
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ژ)15-16(، تشرینی دووەمی 2008، ل 163.

شاكار عەبدول
• میتافیزی���كا الی هایدگ���ەر، ل���ە عەرەبییەوە: 
 ،2010 ئاب���ی  ژ)24-23(،  عەب���دول،  ش���اكار 

ل96.
• بزووتن���ەوەی فێمێنی���زم، ش���اكار عەبدول، 

ژ)26(، نیسانی 2011، ل 154.
• تۆماس ترانسترومەر خەاڵتی نۆبڵی ئەدەبی 
2011ی پێبەخشرا، ئا: شاكار عەبدول، ژ)29(، 

تشرینی یەكەمی 2011، ل 200.

شازین هێرش
• كتێبەكان���ی یەكتاپەرس���تی، لە فارس���ییەوە: 
ش���ازین هێ���رش، ژ )4،3( كانوون���ی دووەمی 

2005، ل26.
ل���ە  یەكتاپەرس���تی،  و  ئای���ن  یاس���اكانی   •
فارسییەوە: شازین هێرش، ژ)6،5(، حوزەیرانی 

2005، ل50.

شنۆ ئەحمەد
• فەلسەفەی جۆن لۆك)1-2(، لە فارسییەوە: 

شنۆ ئەحمەد، ژ)25(، شوباتی 2011، ل6.
• فەلسەفەی جۆن لۆك)2-2(، لە فارسییەوە: 
شنۆ ئەحمەد، ژ)26(، نیسانی 2011، ل18.

شۆڕش محەمەد
• كانت و بەرهەمە فكرییەكانی، لە عەرەبییەوە: 
ش���ۆڕش محەم���ەد، ژ)1(، نیس���انی 2004، ل 

.129
• ئاش���نابوون ب���ە مارك���س، لە فارس���ییەوە: 
ش���ۆڕش محەمەد، بەش���ی یەكەم، ژ)20-19(، 

تشرینی یەكەمی 2009، ل4.
• ئاش���نابوون ب���ە دی���كارت، لە فارس���ییەوە: 
شۆڕش محەمەد، ژ)19-20(، تشرینی یەكەمی 

2009، ل 18،
• ئاش���نابوون ب���ە ماكیاڤیلی، لە فارس���ییەوە: 
ش���ۆڕش محەمەد، ژ)21-22(، ئازاری 2010، 

ل4.
• ئاش���نابوون ب���ە مارك���س، لە فارس���ییەوە: 
شۆڕش محەمەد، بەش���ی دووەم، ژ)22-21(، 

ئازاری 2010، ل23.

• گرنگی كارل پۆپەر، لە فارسییەوە: شۆڕش 
محەمەد، ژ)28( ئابی 2011، ل 101.

شۆڕش عەلی
• حكومەت���ی یاس���ا و كۆمەڵگ���ەی مەدەن���ی، 
شۆڕش عەلی، ژ)29(، تشرینی یەكەمی 2011، 

ل 130.

شوان ئەحمەد
• سەرەتایەكی گشتی دەربارەی سۆسیالیزم، 
ل���ە عەرەبیی���ەوە: ش���وان ئەحم���ەد، ژ)9-8(، 

تەمموزی 2006، ل 76.
• م���رۆڤ ب���ە سروش���تی خۆی فەیلەس���وفە، 
گفتوگۆی���ەك ئەمیل س���وێران، لە عەرەبییەوە: 
ش���وان ئەحم���ەد، ژ)23-24(، ئاب���ی 2010، ل 

.36
• ترۆپك���ی نائومێدی، لە عەرەبییەوە: ش���وان 

ئەحمەد، ژ)23-24(، ئابی 2010، ل 57.
• ژیان���ی نیچە، لە عەرەبییەوە: ژوان ئەحمەد، 

ژ)26(، نیسانی 2011، ل 62.
• فێرن���ان برۆدێل گەورەترین مێژوونوس���ی 
فەرەنس���ی، ل���ە عەرەبییەوە: ش���وان ئەحمەد، 

ژ)29(، تشرینی یەكەمی2011، ل18.

شەماڵ
ل���ە   ،)2-1( ناس���یۆنالیزم  و  ماركس���یزم   •
فارسییەوە: شەماڵ، ژ)14،13( نیسانی 2008، 

ل5.
• ماركس���یزم و ناس���یۆنالیزم )2-2(، (، ل���ە 
تش���رینی  ژ)16،15(،  ش���ەماڵ،  فارس���ییەوە: 

دووەمی، ل5.
• گفتوگۆیەك لەگەڵ نەخشین شەهرودی، ئا: 

شەماڵ، ژ)22،21(، ئازاری 2010، ل93.
• حسێن ش���ێربەنگی نووسەر لە رۆژهەاڵتی 
كوردس���تان، لە فارسییەوە: ش���ەماڵ،، ژ)30(، 

كانونی یەكەمی 2011، ل 191.

د.عادل گەرمیانی
• بەه���ای وێنە ل���ە فەلس���ەفەی یۆنانی كۆندا، 
د.ع���ادل گەرمیان���ی، ژ)30(، كانوونی یەكەمی 

2011، ل15. 
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عەبدوڵاڵ مەحمود زەنگەنە
و  دەركەوت���ە  سیاس���ەت،  و  كلت���ور   •
پەیوەندیی���ەكان، ل���ە عەرەبیی���ەوە: عەبدوڵ���اڵ 
مەحم���ود زەنگەن���ە، ژ)23-24(، ئاب���ی 2010، 

ل142.
ل���ە  عەق���ڵ،  پێش���ەنگی  ئامادەنەبوون���ی   •
عەرەبیی���ەوە: عەبدوڵ���اڵ مەحم���ود زەنگەن���ە، 

ژ)27(، حوزەیرانی2011، ل134.
ل���ە  مامەڵەك���ردن،  گوت���اری  و  هون���ەر   •
عەرەبیی���ەوە: عەبدوڵ���اڵ مەحم���ود زەنگەن���ە، 

ژ)27(، حوزەیرانی 2011، ل139.
• نەسر حامد ئەبو زەید لە گفتوگۆیەكدا لەگەڵ 
مەحم���ود ئەلعالەم، لە عەرەبیی���ەوە: عەبدوڵاڵ 
مەحمود زەنگەن���ە، ژ)27(، حوزەیرانی 2011، 

ل151.
ل���ە س���ەردەمی  بیركردن���ەوە  دڵدان���ەوەی   •
تەفكی���ردا ناب���ێ، ل���ە عەرەبیی���ەوە: عەبدوڵ���اڵ 
مەحمود زەنگەن���ە، ژ)27(، حوزەیرانی 2011، 

ل148.
• ناسر حامد ئەبو زەید و ئبن عەرەبی دیدێك 
بۆ تەبایی هزرەكان، لە عەرەبییەوە: عەبدوڵاڵ 
مەحمود زەنگەن���ە، ژ)27(، حوزەیرانی 2011، 

ل 159.
• كۆچ���ی دووەمی نەس���ر حامد ئەب���و زەید، 
ل���ە عەرەبییەوە: عەبدوڵاڵ مەحم���ود زەنگەنە، 

ژ)27(، حوزەیرانی 2011، ل165.
ل���ە  دیموكراس���ی،  و  ئ���ازادی  كلت���وری   •
عەرەبیی���ەوە: عەبدوڵ���اڵ مەحم���ود زەنگەن���ە، 

ژ)28(، ئابی 2011، ل150.
پێكهێنان���ەوەی  و  جیهانیی���ەكان  ئاراس���تە   •
كۆمەڵگەی مەدەنی، عەبدوڵاڵ مەحمود زەنگەنە، 

ژ)29(، تشرینی یەكەمی 2011، ل130.

عومەر رەزا
• پەیمانی كۆمەاڵیەتی لە دیدی رۆس���ۆوە، ئا: 
عومەر رەزا، ژ)25(، شوباتی2011، ل106.

• ل���ە پەیمان���ی كۆمەاڵیەتیی���ەوە ب���ۆ ئیرادەی 
ژ)27(،  رەزا،  عوم���ەر   : ئ���ا  گش���تی)2-2(، 

حوزەیرانی2011، ل 50.

عومەر عوسمان
• ئەدەب و شیكاری دەروونی، لە عەرەبییەوە: 
عومەر عوسمان، ژ)13،12( تشرینی دووەمی 

2007، ل78.

عومەر رەسول خدر
ماك���س  كۆمەڵگەناس���ی  و  زەمینەس���ازی   •
فیب���ەر، لە عەرەبییەوە: عومەر رەس���ول خدر، 

ژ)12،11(، تشرینی دووەمی 2007، ل40.
• دەرب���ارەی بیرۆك���ەی فینۆمینۆلۆژی���ا، ل���ە 
عەرەبیی���ەوە: عومەر رەس���وڵ خ���در، ژ)30(، 

كانوونی یەكەمی 2011، ل53.

عوسمان حەمە رەشید گورون
• قوتابخان���ەی فرانكف���ۆرت فەلس���ەفە وەك 
تیۆری رەخنەگرتن، لە س���ویدیەوە: عوسمان 
حەمە رەش���ید گورون، ژ)25(، شوباتی2011، 

ل15.
• هۆركهایمەر و ئۆدێرنۆ، دوانەی فەلسەفەی 
ل���ە س���ویدییەوە:  فرانكف���ۆرت،  قوتابخان���ەی 
ژ)26(،  گ���ورون،  عوس���مان حەم���ە رەش���ید 

نیسانی2011، ل50.
• ئەفالتون، لە س���ویدییەوە: عوس���مان حەمە 
رەش���ید گ���ورون، ژ)27(، حوزەیران���ی2011، 

ل113.
• ماركۆزە فەیلەسوفی راپەڕینەكەی الوان، لە 
سویدییەوە: عوس���مان حەمە رەشید گورون، 

ژ)30(، كانوونی یەكەمی 2011، ل25.

عەتا جەمالی
• كاریگەری نیچە لەسەر ئەندێشە و ئەدەبیات، 
لە فارسییەوە: عەتا جەمالی، ژ)3-4(، كانوونی 

دووەمی 2005، ل 137.
• ئ���ازادی تاك، عەت���ا جەمال���ی، ژ)28(، ئابی 

2011، ل 176.

عەلی ئەكبەر مەجیدی
• سەرمایەداری ماركس، لە فارسییەوە: عەلی 

ئەكبەر مەجیدی، ژ)28(، ئابی 2011، ل6.

عەتا قەرەداغی
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• گ���رەوی بەختی هەاڵڵە لەنێ���وان ڕیالیزم و 
ڕیالیزمی سیحریدا، عەتا قەرەداغی، ژ)18،17( 

نیسانی 2009، ل174.

عەدالەت عەبدوڵاڵ
• ماركس���یزم و دیموكراسی، لە عەرەبییەوە: 
عەدالەت عەبدوڵاڵ، ژ)6،5(، حوزەیرانی 2005، 

ل104.
• الپەڕەی س���پی، ل���ە عەرەبیی���ەوە: عەدالەت 

عەبدوڵاڵ، ژ)9،8(، تەموزی 2006، ل167.

عەزیز رەئوف
• نیچەو پرسی دیموكراسی، لە ئینگلیزییەوە: 
عەزی���ز رەئ���وف، ژ)4،3(، كانون���ی دووەم���ی 

2005، ل 170.
• چاوپێكەوتنێك لەگەڵ س���یمۆن دیبۆڤوار، لە 
ئینگلیزیی���ەوە: عەزیز رەئ���وف، ژ)7(، كانونی 

دووەم 2005، ل43.
• خود، راستی، دەسەاڵت، چاوپێكەوتن لەگەڵ 
میشێل فۆكۆ، لە ئینگلیزییەوە: عەزیز رەئوف، 

ژ)9،8(، ل58.
• تێگەیش���تن لە سیكۆالریزم، لە ئینگلیزییەوە: 
عەزی���ز رەئ���وف، ژ)14،13( نیس���انی 2008، 

ل37.
• سەردەمی دیموكراسی، لە عەرەبییەوە:عەزیز 
رەئوف، ژ)16،15(، تش���رینی دووەمی 2008، 

ل28.
ل���ە  گەنج���ی،  ئەكب���ەری  لەگ���ەڵ  وتوێ���ژ   •
ئینگلیزیی���ەوە: عەزی���ز رەئ���وف، ژ)18، 17(، 

نیسانی 2009، ل128.
• ئیس���المی بە عەلمانی ك���راو، وتووێژلەگەڵ 
ئۆلیڤەر روا، لە ئینگلیزییەوە: عەزیز رەئوف،، 

ژ)22،21(، ئازاری 2010، ل81.

غەفور ساڵح
• گیرفان���ی پڕلە بەرد، غەفور س���اڵح، ژ)27(، 

حوزەیرانی 2011، ل233.
• وێن���ەی ڕووناكبیر، ل���ە عەرەبییەوە: غەفور 

ساڵح، ژ)28(، ئابی 2011، ل189.
دیستۆفس���كی،  ژنەك���ەی  یادەوەریەكان���ی   •
وەرگێڕان���ی: غەفور س���اڵح عەبدوڵ���اڵ، ژ)29(، 

تشرینی یەكەمی 2011، ل206.
• مەس���ەلەكانی رۆمانی نوێی فەرەنس���ی، لە 
عەرەبییەوە: غەفور س���اڵح عەبدوڵاڵ،، ژ)30(، 

كانونی یەكەمی 2011، ل 170.

فاروق رەفیق
• دڵەڕاوكێ لە بەردەم مەرگدا، فاروق رەفیق، 

ژ)23-24(، ئابی 2010، ل64.
• نیچ���ە دۆڵ���ۆز گەڕان���ەوەی ئەب���ەدی وەك 
بیرۆك���ەی ئەخالقی، ف���اروق رەفی���ق، ژ)29(، 

تشرینی یەكەمی 2011، ل6.
• رۆس���ۆ و كان���ت، ف���اروق رەفی���ق، ژ)30(، 

كانوونی یەكەمی 2011، ل6.

فوئاد محەمەد ئەمین سەراج
• دیوەك���ەی ئەودی���وی درامای كەڵەش���ێری 
ئەحمەد سەید عەلی بەرزنجی، فوئاد محەمەد 
ئەمی���ن، ژ)16،15(، تش���رینی دووەمی 2008، 

ل120
قادر ئەحمەدی

• ژیال، شاعیری نوێخوازی و گەشەی ئەوین 
و ق���ەاڵی ڕاز، ئا: قادر ئەحم���ەدی، ژ)18،17(، 

نیسانی 2009، ل214.

قەیس حسێن
• فەلس���ەفەی نوێ، ل���ە ئینگلیزیی���ەوە: قەیس 

حسێن، ژ)10(، نیسانی 2007، ل64.

كارزان محەمەد
• گفتوگۆیەك لەگەڵ هانتینگتۆن، لە فارسییەوە: 
كارزان محەمەد، ژ)1(، نیسانی 2004، ل160.

جۆراوج���ۆرن،  مەعریف���ە  س���ەرچاوەكانی   •
ژ)6،5(،  محەم���ەد،  كارزان  فارس���ییەوە:  ل���ە 

حوزەیرانی 2005، ل75.
• قەیران، دروستبوونی گەشەی دیموكراسی، 
لەعەرەبیی���ەوە: كارزان محەم���ەد، ژ)14،13(، 

نیسانی 2008، ل64.
• لەب���ارەی ئیمانوێل كانتەوە، لە عەرەبییەوە: 
كارزان محەمەد، ژ)16،15(، تشرینی دووەمی 

2008، ل86.
پەرس���تگای  ترۆپك���ی  لەس���ەر  س���ارتەر   •
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ڕووناكبیری، لە عەرەبییەوە: كارزان محەمەد، 
ژ)18،17(، نیسانی 2009، ل72.

• گفتوگ���ۆی ئۆریان ڤاالچی لەگەڵ بیكاس���ۆ، 
لە فارس���ییەوە: كارزان محەم���ەد، ژ)20،19(، 

نیسانی 2009، ل74.
• ن���ەوەی نوێی كورد، كەڵكەڵ���ەی داهێنانیان 
هەیە، گفتوگۆیەك لەگەڵ قوتبەدینی س���ادقی، 
لە فارس���ییەوە: كارزان محەم���ەد، ژ)22،21(، 

ئازاری 2010، ل97.
• تەس���لیمە نەس���رین، كێشمەكێش���می نێوان 
مۆدێرنیزم و دژە مۆدێرنیزم، لە عەرەبییەوە: 
 ،2011 ش���وباتی  ژ)25(،  محەم���ەد،  كارزان 

ل186.
• دنیا باخێك���ی كلتورییە هەزار و یەك گوڵی 
تێدایە، لە فارسییەوە: كارزان محەمەد،، ژ)30(، 

كانونی یەكەمی 2011، ل 186.

كامل محەمەد قەرەداغی
• پەرەسەندنی دەروونی مرۆڤ، بارباشی، لە 
عەرەبییەوە: كامل محەم���ەد قەرەداغی، ژ)1(، 

نیسانی 2004، ل50.
• ئای���ا نیچ���ە باوك���ی رۆح���ی فاش���یزمە؟ لە 
عەرەبییەوە: كامل محەمەد قەرەداغی، ژ)4،3(، 

كانونی دووەمی 2005، ل158.
• س���ەرلەنوێ ئاوێتەكردن���ەوەی جیه���ان، لە 
عەرەبییەوە: كامل محەمەد قەرەداغی، ژ)6،5(، 

حوزەیرانی 2005، ل164.
• دیموكراس���ی و دەوڵەت���ی دەس���توری الی 
یورگ���ن هابرم���اس، ل���ە عەرەبیی���ەوە: كام���ل 
محەم���ەد قەرەداغ���ی، ژ)10(، نیس���انی 2007، 

ل23.
• چ���اوی دەس���ەاڵت، ل���ە عەرەبیی���ەوە: كامل 
محەم���ەد قەرەداغ���ی، ژ)10(، نیس���انی 2007، 

ل56.
• ڤێ���ل هل���م دیلت���ای، فەلس���ەفەی بوونگەری 
محەم���ەد  كام���ل  عەرەبیی���ەوە:  ل���ە  مێ���ژوو، 
قەرەداغی، ژ)9،8(، تەموزی 2006، ل191.

تێ���زە  دەرب���ارەی  س���ەرەقەڵەمێك  چەن���د   •
فرۆیدی���ەكان، ئ���ا: كامل محەم���ەد قەرەداغی، 
ژ)12،11(، تشرینی دووەمی 2007، ل 60.

• دیموكراس���ی و دەوڵەتی دەس���تووری الی 

یۆرگ���ن هابرم���اس، ل���ە عەرەبیی���ەوە: كام���ل 
محەمەد قەرەداغی، ژ)14،13(،نیس���انی 2008، 

ل51.
• سەرەتاكانی دەركەوتنی هزری دیموكراسی، 
لەنێ���وان كارل س���میس و ماك���س ڤیب���ەردا، 
ل���ە عەرەبیی���ەوە: كام���ل محەم���ەد قەرەداغی، 

ژ)16،15(، تشرینی دووەمی 2008، ل18.
ئاش���تی  فەیلەس���وفی  كان���ت،  ئیمانوێ���ل   •
هەمیش���ەیی، ل���ە عەرەبییەوە: كام���ل محەمەد 
قەرەداغی، ژ)16،15(، تشرینی دووەمی 2008، 

ل75.
• چۆن مرۆڤ ل���ە جەنگەڵەوە بێنینە دەرەوە، 
پێداچوونەوەی���ە ب���ە تی���ۆری یاس���ایی كانتدا، 
ل���ە عەرەبیی���ەوە: كام���ل محەم���ەد قەرەداغی، 

ژ)16،15(، تشرینی دووەمی 2008، ل90.
• چاوپێكەوت���ن لەگەڵ جان بێرتراند پۆنتالیز، 
و: كام���ل محەم���ەد، ژ)22،21(، ئازاری 2010، 

ل85.
• فرۆی���دو نەیاران���ی، ل���ە عەرەبیی���ەوە: كامل 
محەم���ەد قەرەداغ���ی، ژ)24،23(، ئابی 2010، 

ل34.
• حەقیق���ەت الی هایدگ���ەر چیی���ەو چۆن���ە؟ 
ل���ە عەرەبیی���ەوە: كام���ل محەم���ەد قەرەداغی، 

ژ)24،23(، ئابی 2010، ل90.
• پرس���یارو وەالم تێڕوانینێكی فەلسەفیانە، لە 
عەرەبییەوە: كامل محەمەد قەرەداغی، ژ)26(، 

نیسانی 2011، ل 74.

كاوە كەریمی
• ئێگزیستانسیالیزمی فەرەنسی هانا ئارێنت، لە 
فارسییەوە: كاوە كەریمی، ژ)27(، حوزەیرانی 

2011، ل 180.

كۆسار رەشید هەڵەبجەیی
• فەلس���ەفە چیی���ە؟ لە فارس���ییەوە: كۆس���ار 
رەش���ید هەڵەبجەی���ی، ژ)10( نیس���انی 2007، 

ل69.

كۆنەپۆشی
• مێژووگەری لە هزری هیگڵدا، لە فارسیەوە: 
كۆنە پۆشی، )17-18(، نیسانی 2009، ل33.
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كەیوان ئازاد ئەنوەر
• تیۆرەكان���ی ڕاڤەی مێ���ژوو، لە عەرەبییەوە: كەی���وان ئازاد، 

ژ)4،3(، كانوونی دووەمی2005، ل62.

ك.د.ئازاد
• پەخش���انە، ش���یعر، ك.د.ئازاد، ژ)16،15( تش���رینی دووەمی 

2008، ل156.
• هەڵەبج���ە، ش���یعر، ك.د.ئ���ازاد، ژ)18،17(، 

نیسانی 2009، ل200.

كۆسار هەڵەبجەیی
• بێئارامیی���ە هەمیش���ەییەكانی م���رۆڤ، لە 
فارسییەوە: كۆسار هەڵەبجەیی، ژ)14،13(، 

نیسانی 2008، ل100.
• م���رۆڤ، تەنیایی هونەر، لە فارس���ییەوە: 
كۆس���ار رەش���ید هەڵەبجەی���ی، ژ)18،17(، 

نیسانی 2009، ل154.
• هون���ەر لە چاوەڕوانی فریادرەس���دا، لە 
فارسییەوە: كۆسار رەش���ید هەڵەبجەیی، 
 ،2009 دووەم���ی  تش���رینی  ژ)20،19(، 

ل84.
• ئ���ەو بەهەش���تەی پێویس���تە هەبێ���ت، 
ل���ە فارس���ییەوە: كۆس���ار هەڵەبجەی���ی، 

ژ)22،21(، ئازاری 2010، ل75.
• وەس���ێتنامەكەی فرانس���یس فان���ۆن، 
ل���ە فارس���ییەوە: كۆس���ار هەڵەبجەیی، 

ژ)24،23(، ئابی 2010، ل132.

گۆڤاری ئایدیا
• ناس���یۆنالیزم و گوتاری نەتەوەیی كورد، ئا: گۆڤاری ئایدیا، 

ژ)27(، حوزەیرانی 2007، ل227.

گۆران عەلی مەولود
• میش���ێل فۆك���ۆ، بڕی���اری بیرلێنەكراوەكان، ل���ە عەرەبییەوە: 

گۆران عەلی مەولود، ژ)10(، نیسانی 2007، ل

لوقمان رەئوف
• پێگ���ەی س���ۆپەرمان، ئافرەت نەتەوە لە ئایدی���ای نیچەدا، لە 
عەرەبییەوە: لوقمان رەئ���وف، ژ)4،3(، كانونە دووەمی 2005، 

ل150.
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• ماركس���یزم و ئاین، لە فارس���یەوە: لوقمان رەئوف، ژ)6،5(، 
حوزەیرانی 2005، ل145.

• تێڕامان لە مرۆڤ و ئازادی، لە فارسییەوە: لوقمان رەئوف، 
ژ)7(، كانونی دووەمی 2005، ل93.

• ڕەگەزە بنیاتنەرە درامییەكان لە چامە ش���یعریەكانی شێركۆ 
بێكەسدا، لوقمان رەئوف، ژ)14،13(، نیسانی 2008، ل210.

• ئاش���نابوون ب���ە كیركەگ���ۆر)1-2(، لە فارس���ییەوە: لوقمان 
رەئوف، ژ)18،17(، نیسانی 2009، ل162.

ل���ە  كیركەگ���ۆر)2-1(،  ب���ە  ئاش���نابوون   •
ژ)20،19(،  رەئ���وف،  لوقم���ان  فارس���ییەوە: 

تشرینی دووەمی 2009، ل50.
• تی���رۆرو تۆقان���دن ل���ە ڕوانگ���ەی كامۆوە، 
ئ���ازاری  ئ���ا: لوقم���ان رەئ���وف، ژ)22،21(، 

2010،ل40.
ل���ە  هایدگ���ەر،  لەگ���ەڵ  گفتوگۆی���ەك   •
ژ)24،23(،  رەئ���وف،  عەرەبییەوە:لوقم���ان 

ئابی 2010، ل93.
• پێگ���ەی ڕەگەزەكان���ی دیموكراس���ی، لە 
دەس���تەبەركردنی ئازادیەكاندا، ئا: لوقمان 

رەئوف، ژ)25(، شوباتی 2011، ل80.
• س���قرات)1-2(، ل���ە عەرەبییەوە: لوقمان 

رەئوف، ژ)26( نیسانی 2011، ل80.
• ئاش���نابوون ب���ە ڤێرجینی���ا وۆڵ���ف، لە 
ژ)27(،  رەئ���وف،  لوقم���ان  فارس���ییەوە: 

حوزەیرانی 2011، ل214.
• میخای���ل باختین، ئ���ا: لوقمان رەئوف، 

ژ)28(، ئابی 2011، ل201.
• سقرات)2-2(، لە عەرەبییەوە: لوقمان 

رەئوف، ژ)29(، تشرینی یەكەمی 2011، ل43.
• بیبلۆگرافی���ای ژیانی هۆس���رێل، ئا:لوقمان رەئ���وف، ژ)30(، 

كانوونی یەكەمی 2011، ل 44.

لێزان
• ماركس���یزم و دیموكراسی، لێزان، ژ)25(، شوباتی 2011، ل 

.136

الوەند
• ئەدۆنی���س خەاڵت���ی گۆتەی پێبەخش���را، ئا: الوەن���د، ژ)29(، 

تشرینی یەكەمی 2011، ل 201.

لەیال وەزیری
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• ش���یعر، لەیال وەزیری، ژ)16،15(، تش���رینی 
دووەمی 2008، ل159.

لەتیف هەڵمەت
• هێش���ووی تابلۆ دزراوەكان، ش���یعر، لەتیف 
هەڵمەت، ژ)18،17(، نیسانی 2009، ل198.

مستەفا مەعروفی 
• ئەرس���تۆ گەورەتی���ن بیرمەن���دی جیهان، لە 
فارسییەوە: مستەفا مەعروفی، ژ)7(، كانوونی 

2005، ل5.

موسا بابا خانی
• هزری سیاس���ی كانت ئ���اكار و دەوڵەت، لە 
ئینگلیزیی���ەوە: موس���ا باباخان���ی، ژ)12-11(، 

تشرینی دووەمی 2007، ل 93.
موحسین ئەدیب

• ش���ێوازەكانی حكوم���ەت، ل���ە عەرەبیی���ەوە: 
موحس���ین ئەدیب، ژ)18،17(، نیس���انی 2009، 

ل129.

محەمەد حسێن
فەندەمێنتالی���زم و گرفتەكان���ی،  دی���اردەی   •
ل���ە عەرەبیی���ەوە: محەم���ەد حس���ێن، ژ)6،5(، 

حوزەیرانی 2005، ل64.
• ئەری���ك فرۆم و گۆڕانكاری كۆمەاڵیەتی، لە 
عەرەبییەوە: محەمەد حس���ێن، ژ)7(، كانوونی 

دووەمی 2005، ل47.

محەمەد عومەر
• مارتن هایدگەرلەنێوان فەلسەفەو سیاسەتدا، 
لە عەرەبییەوە، محەم���ەد عومەر، ژ)24، 23(، 

ئابی 2010، ل88.

محەمەد باخەوان
• چەن���د چەمكێك���ی مەعریف���ی الی دكت���ۆر 
عەلی ش���ەریعەتییەوە، لە فارسییەوە: محەمەد 
باخەوان، ژ)13-14(، نیسانی 2007، ل107.

محەمەد چیا
• بوون لە تێڕوانینی ش���ۆپنهاوەردا، محەمەد 

چیا، ژ)29(، تشرینی یەكەمی 2011، ل77.
• وێنەی كۆتایی فینۆمینۆلۆژیا الی هۆسرێل، 
لە عەرەبییەوە: محەمەد چیا، ژ)30(، كانوونی 

یەكەمی 2011، ل45.

محەمەد مێرگەسوری
• عەدال���ەت لە نێ���وان عەقڵگەرایی و بونیادی 
مرۆیدا، محەمەد مێرگەسوری، ژ)30(، كانونی 

یەكەمی 2011، ل 155.

محەمەد كەریم
• نیچە فێمێنیزمی هاوچەرخ، لە فارس���ییەوە: 
محەم���ەد كەری���م، ژ)4،3( كانوون���ی دووەمی 

2005، ل120.

مستەفا زاهیدی
• ئێدوارد بیرنشتاین و سۆسیال دیموكراسی، 
لە فارسییەوە: مستەفا زاهیدی، ژ)25(، شوباتی 

2011، ل 61.
• ئاش���نابوون بە هیوم، )1-2(، لە فارسییەوە: 
مس���تەفا زاهی���دی، ژ)27(، حوزەیرانی 2011، 

ل6.
• ئاش���نابوون بە هیوم، )2-2(، لە فارسییەوە: 
مس���تەفا زاهی���دی، ژ)29(، تش���رینی یەكەم���ی 

2011، ل 56.
• ئ���ەدەب ل���ە كۆمەڵ���گای دیكتاتۆری���دا، ل���ە 
فارس���ییەوە: مس���تەفا زاهی���دی، ژ)28(، ئابی 

2011، ل216.

مەریەم هەڵەبجەیی
• ساتێك بۆ مەستی ئەسپەكان، لە فارسییەوە: 
تش���رینی  ژ)20،19(،  هەڵەبجەی���ی،  مەری���ەم 

دووەمی 2009، ل102.

مەحمود عەبدولسەمەد
• كارل مارك���س، ل���ە عەرەبیی���ەوە: مەحمود 
عەبدولس���ەمەد، ژ)12،11(، تش���رینی دووەمی 

2007، ل97.

مەحمود شێرزاد
• دیموكراس���ی واڵتانی ئیسالمی، لە فارسییەوە: 
مەحمود شێرزاد، ژ)24،23(، ئابی 2010، ل 168.
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مەهدی سامان پور
• بیردەكەمەوە كەواتە هەم، چاوخشاندنەوەیەك 
بە فەلسەفەی دیكارتدا، لە فارسییەوە: مەهدی 
س���امان پ���ور، ژ)20،19(، تش���رینی دووەم���ی 

2009، ل42.

ناسر سەالمی
ل���ە  زانس���ت،  ئەفس���انەو  بەریەككەوتن���ی   •
فارس���ییەوە: ناس���ر س���ەالمی، ژ)1( نیس���انی 

2004، ل44.

ناسك عەزیز
كەسایەتی، و. ناس���ك عەزیز،، ژ)30(، كانونی 

یەكەمی 2011، ل 194.

نیان عەبدوڵاڵ
• فەلس���ەفەی جان جاك رۆسۆ و گرفتەكانی، 
لە ئینگلیزییەوە: نیان عەبدوڵاڵ، ژ)25(، شوباتی 

2011، ل 101.

ناسر حەقپەرست
• تیرۆری���زم و ماركس���یزم، لە فارس���ییەوە: 
ناسری حەقپەرست، ژ)14،13( نیسانی 2008، 

ل22.
• ناس���ر بەكر، تیۆریزم چییە؟ لە فارسییەوە: 
ناسر بەكر، ژ)14،13(، نیسانی 2011، ل163.

حەقپەرس���ت،  ناس���ر  بیاب���ان،  چیرۆك���ی   •
ژ)14،13(، نیسانی 2008، ل235.

• دیكارت و گومان و دڵنیایی، لە فارسییەوە: 
ناسر حەقپەرست، ژ)20،19(، تشرینی دووەمی 

2009، ل46.

نیهاد جامی
• جی���ل دۆڵۆز فەلس���ەفە چییە، نیه���اد جامی، 

ژ)1(، نیسانی 2004، ل57.

ناسر حەقپەرست
• ئەلبێر كامۆ و سەرقاڵیەكانی مرۆڤی یەكەم، 
ل���ە فارس���ییەوە: ناس���ر حەقپەرس���ت، ژ)25(، 

شوباتی 2011، ل 179.

نەبەز محەمەد
• سیاسەتی مۆدێرنێتەو مۆدێرنێتەی سیاسی، 

لە فارسییەوە: نەبەز محەمەد، ژ)4،3(، كانوونی 
دووەمی 2005، ل223.

نەژاد خالید
• س���ارتەرو كارۆن، ل���ە فارس���ییەوە: ن���ەژاد 

خالید، ژ)18،17(، نیسانی 2009، ل94.
• كۆم���اری بێدەنگ���ی ژان پ���ۆل س���ارتەر، لە 
فارسییەوە، ژ)22،21(، ئازاری 2010، ل21.

نەریمان عەبدوڵاڵ خۆشناو
• رەم���زو مەغ���زا ل���ە چیرۆكەكان���ی فەره���اد 
پیرباڵ���دا، نەریم���ان عەبدوڵاڵ خۆش���ناو)2،1(، 

ژ)14،13(، نیسانی 2008، ل217.
• رەم���زو مەغ���زا ل���ە چیرۆكەكان���ی فەره���اد 
پیرباڵ���دا، نەریمان عەبدوڵاڵ خۆش���ناو)2-2 (، 
ژ)16،15(، تشرینی دووەمی 2008، ل100.

هاوار محەمەد
• هۆركهایم���ەر و س���ەرەتاكانی قوتابخانەی 
فرانكف���ۆرت، لە عەرەبییەوە: ه���اوار محەمەد، 

ژ)29(، تشرینی یەكەمی 2011، ل28. 
• س���ەرەتایەك دەرب���ارەی فینۆمینۆلۆژی���ای 
هۆس���رێل، لە عەرەبیی���ەوە: ه���اوار محەمەد، 

ژ)30(، كانوونی یەكەمی 2011، ل59.

هەردی عومەر
• بیبلۆگرافی���ای ژیان و س���ەردەمی ڤێرجینیا 
وۆڵف، لە فارس���ییەوە: هەردی عومەر ژ)27(، 

حوزەیرانی 2011، ل212.
• تزڤیت���ان ت���ۆدۆرۆف، ئ���ا: ه���ەردی عومەر، 

ژ)28(، ئابی 2011، ل 216.
• شۆپنهاوەر و گەڕان بەدوای راستی لە ناو 
گومانەكاندا، هەردی عومەر، ژ)29(، تش���رینی 

یەكەمی 2011، ل 92.

هەژێن
• ئانارشیزم و هونەر، لە فارسییەوە: هەژێن، 

ژ)20،19(، تشرینی دووەمی 2009، ل96.
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هەژار جوانڕۆیی
• قەیران���ی دەروونش���یكاری، لە فارس���ییەوە: 
كانوون���ی  ژ)7(،  جوانڕۆی���ی،  ه���ەژار 

دووەمی2005، ل103.
هاوڕێ رەشید

ل���ە  دیموكراس���ی،  دەوڵەت���ی  ئەرس���تۆو   •
فارس���ییەوە: هاوڕێ رەشید، ژ)9،8(، تەموزی 

2006، ل20.

هاشم ئەمین
• فێمێنیزم دەروازەی چارەسەری كێشەكانی 
ژنان، ل���ە عەرەبییەوە: هاش���م ئەمین، ژ)26(، 

نیسانی 2011، ل164.
• ئینشیقاق لە حزبی كوردیدا، ئا: هاشم ئەمین، 

ژ)30(، كانوونی یەكەمی 2011، ل83.

هیوا عەلی
س���ەرەكی  مەرج���ی  سیاس���ی  یەكس���انی   •
هەبوونی دیموكراس���ی، لە ئینگلیزییەوە: هیوا 

عەلی، ژ)28(، ئابی 2011، ل 168.

هیوا ئەمانی
• ماتریالیزمی فیورباخ و ماتریالیزمی ماركس، 
لە فارس���ییەوە:هیوا ئەمان���ی، ژ)24،23(، ئابی 

2010، ل14.

هێمن خورشید
ل���ە  لینی���ن،  ژیان���ی  ش���اراوەكانی  الیەن���ە   •
عەرەبییەوە: هێمن خورشید، )6،5(، حوزەیرانی 

2005، ل156.

هێمن مەحمود حەمە
• ئەدمۆند هۆسرێل و هایدگەر، لەعەرەبییەوە: 
هێمن مەحمود حەمە، ژ)30(، كانوونی یەكەمی 

2011، ل77.

یاسین عومەر
• عەقڵ و ئاین، لە فارسییەوە: یاسین عومەر، 

ژ)1(، نیسانی 2004، ل31.
ل���ە  • نیچ���ەو هون���ەرو سیاس���ەتی ئاین���دە، 
عەرەبییەوە: یاس���ین عومەر، ژ)4،3(، كانوونی 

دووەمی 2005، ل173.
• ماركس و سیاسەتی مۆدێرن، لە فارسییەوە: 
یاس���ین عوم���ەر، ژ)6،5(، حوزەیران���ی 2005، 

ل112.
ل���ە  ش���ۆپنهاوەر،  الی  بلیمەت���ی  چەمك���ی   •
عەرەبییەوە: یاس���ین عومەر، ژ)24،23(، ئابی 

2010، ل28.
• فەلس���ەفە چییە؟ لە ڕوانگ���ەی ماتریالیزمی 
دیالێكتیكەوە، لە عەرەبییەوە: یاس���ین عومەر، 

ژ)26(، نیسانی 2007، ل36.
• ڕۆڵ���ی دەزگاكان���ی كۆمەڵگ���ەی مەدەنیی لە 
گەش���ەپێكردنی سیاس���یدا، ل���ە عەرەبیی���ەوە: 

یاسین عومەر، ژ)28(، ئابی 2011، ل202.
ل���ە   ،)NGO( ناحكومی���ەكان  ڕێكخ���راوە   •
فارس���ییەوە: یاس���ین عومەر، ژ)29(، تشرینی 

یەكەمی 2011، ل148.
ل���ە  ئەنگل���س،  و  مارك���س  سۆس���یالیزم،   •
فارس���ییەوە: یاس���ین عومەر، ژ)30(، كانوونی 

یەكەمی 2011، ل 100.
یاسین قادر سەعید

• بەه���ای فەلس���ەفە، لە ئینگلیزییەوە: یاس���ین 
ق���ادر س���ەعید، ژ)20،19(، تش���رینی دووەمی 

2009،ل12.

یوسف عەلی پور
• هابرم���اس و پێداچوون���ەوەی ماتریالیزمی 
دیالێكتیك، لە فارس���ییەوە: یوسف عەلی پور، 

ژ)17-1(، نیسانی 2009، ل45.
• ژان پ���ۆڵ س���ارتەر كێیە؟، لە فارس���ییەوە: 
یوسف عەلی پور، ژ)17-18(، نیسانی 2009، 

ل 68.
• ناشارس���تانیبوونی كۆمەڵگ���ەی مەدەنی لە 
روانگەی هزری ماركس���ەوە، لە فارس���ییەوە: 
یوس���ف عەل���ی پ���ور، ژ)23-24(، ئابی 2010، 

ل124.
• كۆمەڵگ���ەی مەدەن���ی نەریتەكان���ی هیگڵ و 
ماركس و گرامش���ی، لە فارس���ییەوە: یوسف 
عەلی پور، ژ)27(، حوزەیرانی 2011، ل188.

• مارك���س و رەخن���ە ل���ە هی���گڵ )2-2(، ل���ە 
فارسییەوە: یوسف عەلی پور، ژ)30(، كانوونی 

یەكەمی 2011، ل121.
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رۆژنام���ە، جێ���گای پ���ڕ میه���ری غ���ەم و 
داخوازییەكانی میللەت، لە دووتوێی سەختترین 
گوفت���ار و تفتوتاڵترین مەینەتییەكانی گەل، لە 

ئامێز دەگرێ.
ل���ە گرانتری���ن دەزگا  رۆژنام���ە، یەكێك���ە 
ئابوورییەكان���ی  و  سیاس���ی  و  كۆمەاڵیەت���ی 
كۆمەڵگ���ەی ن���وێ، كە دەتوانێت س���ەرەڕێ لە 
س���تەمدارترین دەسەاڵت بگرێ و گەورەترین 

كێشە لەناو میللەتدا بخوڵقێنێ.
دەتوانێ���ت  رۆژنام���ە  بەه���ۆی  هەروەه���ا 
جەزرەبەی كوش���ندە لە گەوهەری ستراتیژی 
پێكهاتەی هەر دەسەاڵتێكی سیاسی بوەشێنێ. 
لەب���ەر گرنگ���ی رۆژنامە.. باش���مان زانی كەوا 
سەرەتایەكی سەرهەڵدانی مێژوویی رۆژنامە 
بە كورتی روون بكەینەوە.. رۆژنامە سەرەتای 
دەس���تپێكردنی دەگەڕێتەوە بۆ س���اڵی )911( 
پ.زایین. كاتێك دەس���ەاڵتدارانی واڵتی )چین( 
هەوڵەكانی���ان ب���ۆ دەركردن���ی رۆژنامەیەك���ی 
رەسمی كە ببێتە زمانحاڵی حكومەت بە ئەنجام 
گەیش���ت و رۆژنامەی )كین بان(یان دەركرد. 
رۆژنام���ەی )كین بان( جگە ل���ەوەی یەكەمین 

رۆژنامەیە لە مێژووی مرۆڤایەتیدا، لە هەمان 
كاتدا سەرسوڕهێنەرترین بەسەرهات لە ئامێز 
دەگرێ. ئەم رۆژنامەیە هەر رۆژی س���ێ جار 
دەردەچوو، هەر جارەی بە ڕەنگێك. بەیانیان 
بە ڕەنگی زەرد، نیوەڕۆیان بە ڕەنگی سپی و 

ئێواران بە ڕەنگی سوور.
بەاڵم ئەگەر س���ەیری مێژووی رۆژنامە لە 
ئەورووپادا بكەین، دەبینین كەوا سەرهەڵدانی 
رۆژنامە لە ئەوروپادا دەگەڕێتەوە بۆ س���اڵی 
)58( پ. زاین���ی، كە یەكەمین رۆژنامە بەناوی 

)الگازایت( دەرچوو.
ب���ەاڵم ب���ۆ یەكەمی���ن ج���ار ل���ە مێ���ژووی 
رۆژنامەگەری���دا كاری جوانكاری و هێڵكاری 
لەس���ەر رووپ���ەڕی رۆژنامە، لە ناوەڕاس���تی 
س���ەدەی )13(دا س���ەری هەڵدا. ئەم پرۆسەیە 
درێژەی كێشاو فەڕەنسییەكان لە سەرەتاكانی 
س���ەدەی )11(دا رۆژنامەیەكی���ان ب���ە ن���اوی 

)بورگییو سیسیان( دەركرد.
پاش ئەوەی رۆژنامەكە باڵوبووەوە، زۆر 
لە پیاوانی ئایینی دژی ئەم دیاردەیە راوەستان 
و زۆر ب���ە توندیش رەتی���ان كردەوە... یەكێك 

مێژووی رۆژنامەگەریی و 
رۆژنامەكانی توركمانی

ئەسعەد ئەربیل*
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لەم كەس���انەی ك���ە دژی دیاردەی رۆژنامە راوەس���تا، )پاپای 
كڵێس���اكانی رۆما( بوو، ك���ە ناڕەزای���ی و بێزارییەكی زۆریان 
نواند و بە یەكێك لە رەفتارەكانی شەیتانیان لە قەڵەم دا. هەر 
بۆی���ەش ئەو كارمەندانەی كە لە نەخش���ە و پالنداناندا كاریان 
دەك���رد، زۆر بە نهێن���ی كاریان دەكرد لە ترس���ی لەناوبردنی 
رۆژنامەنووس���ەكان. ئ���ەم دژایەتییەی پاپایان بە دەس���تپێكی 
س���ەرهەڵدانی س���ەرەتاكانی سانس���ۆر )الرقاب���ة( دادەنرێت لە 

كاری رۆژنامە و رۆژنامەگەریدا.

داهێنان و گەشەی ئامێری چاپ
مەزنتری���ن  و  رۆژنام���ە  رۆح���ی  چ���اپ 
پشتیوان و گەشەپێدەر و سەرچاوەی هەموو 
جوانكارییەكانییەتی. زۆر جار چاپی جوان و 
دروس���ت، مرۆڤ ناچار دەكات بۆ خوێندنی 
بابەتەكان���ی رۆژنامەكە، هەرچەند ناوەرۆك 

و ماهییەتی نووسینەكان هەرچۆنێك بێت.
كاتێ داهێنەری ئەڵمانی )گۆتەنبێرگ( لە 
ساڵی 1440زایینی، ئامێری چاپی لە رێگای 
پیتی كانزاییەوە داهێنا، مەزنترین شۆڕشی 
ل���ە دنیای زانس���ت و رۆژنامەگەریدا بەرپا 
ك���رد. ل���ە س���اڵی )1448ز(، ت���ەوڕات بەو 
ئامێ���رە چاپ كراوە، پاش���ان هێدی هێدی 
و هەن���گاو بە هەنگاو س���ەرتاپای جیهانی 

گرتۆتەوە.
یەك���ەم  س���ەند،  ب���رەوی  چاپخان���ە 
رۆژنام���ەی خول���ی )دوری( ل���ە جیهاندا 
لەسەر دەستی پزیشك و رۆژنامەنووسی 
فەڕەنسی )تیوفراست رینودۆ( بە ئەنجام 
ئ���ەو  پەرەس���ەندنی  لەگ���ەڵ  گەیش���ت. 
پروپاگەندانەدا رێ���گای بە چاپگەیاندنی 
باڵوكراوەیەكی بەردەوام رەخس���او بەو 

پێیە باڵوكراوەیەك بەناوی )لە گازەتا( بە چاپ گەیاندرا. 
)رونی���ودۆ( ل���ە س���اڵی )1631ز( ئیمتیازی پاش���ایی لەمەڕ 

دەركردنی باڵوكراوەیەكی هەفتانە وەرگرت.
پاشان ناوەرۆك و الیەنە سەرەكییەكانی )الگازیت( پەرەی 
س���ەند. زۆربەی كات )پاش���ا لویس���ی13( ب���ە باڵوكردنەوەی 
بابەتی كەس���ێتی ی���ان روونكردنەوە تیایدا بەش���داری دەكرد. 
پ���اش كۆچ���ی دوایی )رونی���ودۆ( كوڕەكانی و پ���اش ئەوانیش 
كوڕەزایەك���ی درێژەیان بە ڕێبازەك���ەی دا، تاوەكو وای لێهات 
رۆژنامەك���ە بە ناوی ))گازاتا دەفرنس���ا(( بوو ب���ە رۆژنامەی 

فەرمیی كۆشكی پاشایەتی.
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ل���ە بەرامب���ەر بایەخدارب���وون و ب���رەو پەیداكردنی زۆری 
ئەم رۆژنامەیە گوڕوتینێكی گەورە كەوتە ناو دەس���تەجەمعی 
رۆشنبیرانی فەڕەنسا و ژمارەی رۆژنامەكان زیادی كرد و تا 

سەدەی )17( ژمارەیان گەیشتە )19(دانە.
بەم ش���ێوەیە داهێنانی ئامێری چ���اپ تەوژمێكی مەزنی بە 
رەوت���ی رۆژنامەگ���ەری دا و ئ���ەم كارە پیرۆزە زۆر ش���وێنی 
جیهان���ی گرتەوە. بۆ نموونە، لە واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا 
ب���ۆ یەكەم جار )تۆماس گرین( چاپخانەی بردە واڵت و یەكەم 
رۆژنامەی لەژێر ناوونیشانی )بۆستن نیوزلێتەر(ی پێ لە چاپ 
درا. سەرەڕای ئەوەی ئەم رۆژنامەیە تا رادەیەك الواز بوو.

بەاڵم ڕژێمی ئیستعماری ئەو 
دژایەتییەك���ی  بەریتانی���ا  كات���ەی 
كارەی  ئ���ەم  ئەن���دازەی  ب���ێ 
ك���رد و ژمارەیەك���ی زۆری ل���ە 
رۆژنامەنووس و نووسەرەكانی 
زیندان���ی ك���رد. ل���ە بەرامبەردا، 
برەوی  رۆژنامەگ���ەری  رەوتی 
زیات���ری بەخ���ۆوە بین���ی و ل���ە 
ماوەی تەنیا )40( ساڵدا ژمارەی 
گەیشتە  ئەمریكا  رۆژنامەكانی 
تەنی���ا چ���واردە رۆژنامە. بەو 
پێیە بواری فراوانتر رەخس���ا 
و نووس���ین و پێنووس���ی ك���ە 

لە نووس���ەرانی ئەمریكی وەك )هاملت���ۆن، فرانكلین، ئادامز و 
جیفرسون( و چەندانی دیكە لە رۆژنامەنووسە بەناوبانگەكان 
ك���ە رۆڵێك���ی دیاریان هەب���وو ل���ە دژایەتیكردن���ی بەریتانیا و 

بەرپاكردنی شۆڕشی سەربەخۆییخوازی ئەمریكیدا گیرا.
لەالیەكی دیكەوە پاش گەشەسەندنی هونەری رۆژنامەگەری 
و چاپخان���ەكان، ملمالن���ێ و كێش���ەی گەورە لە زۆر ش���وێنی 
جیهان���دا، لە نێوان دەس���ەاڵتی سیاس���ی و رۆژنامەكاندا بەرپا 

بوو.

رۆژنامە لە سەدەی بیستەمدا
س���ەدەی بیس���تەم بە یەكێ���ك ل���ە دیارتری���ن و گرنگترین 
سەدە و س���ەردەمەكانی مێژووی مرۆڤایەتی دادەنرێت. تیایدا 
»مرۆڤایەت���ی رووبەڕووی دوو جەنگی كاول���كاری بێ ئامان 

بووەوە«.
نەخشەی جیهانی نوێ و سنووری واڵتان دیاری كرا. مرۆڤ 
بۆ یەكەمین جار چووە بۆش���ایی ئاس���مان و دواتریش چوونە 
سەر مانگ و مانگی دەستكردی رووەو بۆشاییەكانی ئاسمان 
هەڵدا. وێڕای دابەش���بوونی لە رووس���یادا، بەر لە بەرپابوونی 
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شۆڕش���ی ئۆكتۆب���ەر، حكومەت���ی قەیس���ەری سانس���ۆرێكی 
توندوتی���ژی بەس���ەر رۆژنامەكاندا س���ەپاندبوو، ئەمەش رێگە 
خۆش���كەر بوو بۆ دەركردنی رۆژنامە نهێنیی���ە حكومییەكان، 
بەاڵم كاتێك ش���ۆڕش سەركەوت و بەلشەفیكییەكان حوكمیان 
گرتۆتەدەس���ت، رۆژان���ە بۆرج���وازی و ئۆرس���تۆكراتییەكان 
لەناوب���ران. دوا بەدوای ئەمانە، رۆژنامە سۆسیالیس���تییەكان، 
بەه���ۆی رەتكردنەوەیان بۆ رێڕەوی رژێمی كۆمۆنیزمی نوێ، 

بەهەمان دەردی بۆرجوازییەكان سەرنگون كران.
ل���ە ئەڵمانی���ادا، پ���اش بەرقەراربوون���ی دەس���ەاڵتی نازی، 
دەرگای تێك���ڕای رۆژنامە كۆمۆنیس���تییەكان 
داخرا و تێكڕای جوولەكە و غەیرە ئارییەكان 
دوورخران���ەوە،  رۆژنامەگ���ەری  كاری  ل���ە 
هەروەها دڵس���ۆزی نوان���دن و ملكەچكردنی 
بۆ )گۆبەل���ەز( وەزی���ری راگەیاندن مەرجی 
س���ەرەكی روخس���ەت وەرگرت���ن ب���وو لەم 

كارەدا.
جیه���ان بوو ب���ە دوو بلۆكی سیاس���ی، 
س���ەرەڕای دەی���ان دی���اردەی بایەخدار و 
دەستكەوت و راهێنانی مەزن لە سەرجەم 

بوارەكانی ژیاندا.
كاری رۆژنامەگەری���ش وەك تەواوی 
الیەنەكانی دیكە برەوێكی یەكجار مەزنی 
بەخۆوە بینی و بایەخێكی زۆر گەورەتری 
پەی���دا كرد و ژم���ارەی رۆژنام���ەكان لە 
تاكوت���ەراوە بوو ب���ە ه���ەزاران. جگە لە 
دامەزراندنی چەندین ئاژانس و دەزگای 

تایبەت بەم هونەرە رەسەنە. 
پاش���ان روژنامەگەری���ی ل���ە ئیتاڵیا 
و سویس���را و واڵت���ە ئەوروپاییەكان���ی 
دیك���ەدا پەرەی س���ەند و پاش هەردوو ش���ەڕی 
جیهانی گەیش���تە واڵت���ە عەرەبییەكان، ئینجا ب���ە تایبەتی پاش 
یەك���ەم جەنگی جیهانی )1914-1918(، دووەم جەنگی جیهانی 
)1939-1945(، سانس���ۆر بە ش���ێوەیەك بەسەر رۆژنامەكاندا 
س���ەپێنرا و زۆربەیان هەیبەت و ناوبانگی پێشوویان لەدەست 
دا و خوێنەر بە تەواوی پشتی تێ كردن و پەنایان دەبردە بەر 
رادیۆ بۆ ئاگاداربوون لە بارودۆخی ش���ەڕگەكان. س���ەرەڕای 

ئاستەنگ و الوازبوونی توانستەكانی ماددی رۆژنامەكان.
هەر لەم س���ەدەیەدا لە زۆربەی واڵتان���ی جیهاندا كۆلێژی 

پەیمانگای تایبەت بە رۆژنامەگەریی كرایەوە.
)سویس���را(، یەكەم واڵت بوو لە جیهاندا، لە س���اڵی 1903 
ل���ە )زانكۆی زیبورغ(، وانەی زانس���تی رۆژنامەگەریی وتەوە. 
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پاشان زانكۆكانی )برن، فریبورگ، جنیف و لوزان( كرانەوە و 
تێكڕایان كۆلێژی رۆژنامەگەرییان لەخۆگرت.

هەروەها لە واڵتی چیندا لە س���اڵی 1911، 
كۆمەڵەی نیش���تیمانی بۆ رۆژنامە چینییەكان 
قوتابخانەیەك���ی تایب���ەت ب���ەم هون���ەرەی لە 
)پەكی���ن(ی یایتەخت پێكهێنا لە س���اڵی 1918 
)زانك���ۆی پەكین( و )پاش���ای ش���ەنگهای( و 
دوابەدوای ئەو زۆربەی ش���ارە گەورەكانی 

واڵت كۆلێژی هاوچەشنیان تیادا كردەوە.
هەروەها لە یەكیەتی سۆڤیەتی پێشوودا 
پاش دەسەڵشات وەرگرتنی بەلشەفیكییەكان، 
پەیمانگەیەك���ی رۆژنامەگەریی دامەزرا، لە 
ساڵی 1950 ژمارەی پەیمانگەكان بووە بە 

)13( پەیمانگە.
 1900-1890 س���ااڵنی  پ���اش 
رۆژنامەگەری���ی ل���ە واڵتان���ی عەرەبی���ش 
پ���ەرەی س���ەند و یەكێك ل���ەم واڵتانەش 

عێراق بوو.

مێژووی چاپەمەنی و رۆژنامەوانیی 
توركمانی لە عیراقدا

مێژووی چاپەمەن���ی و رۆژنامەوانی توركمانی لە عێراقدا، 
مێژوویەك���ی دێرین و پڕ لە كۆش���ش و بەرهەمە. س���ەرەتای 
ئەم مێژووەش دەگەڕێتەوە بۆ س���اڵی 1911، كاتێك پێشەنگی 
ئەم بوارە، مامۆستا ئەحمەد مەدەنی قودسی زادە، چاپخانەی 
)ح���وادپ(ی ل���ە ش���اری كەرك���ووك دامەزارن���د و یەكەمی���ن 
رۆژنام���ەی توركمان���ی بەم ن���اوە )حوادپ( لە 24ی ش���وباتی 
هەمان س���اڵدا بە چاپ گەیاند، بەم جۆرە س���ەرەتای كاروانی 
رۆژنامەگ���ەری و چاپەمەن���ی نەتەوەی توركمان���ی لە عێراقدا 

دەستی پێكرد.
پاشان ئەم كاروانە پەیتا پەیتا پەرەی سەند و گشت ئاستەنگ 
و ن���ەداری و نەهامەتییەكان���ی بەزان���د و بە ه���ەوڵ و هیمەتی 
شۆڕەس���وارەكانی چەندین رۆژنام���ە و گۆڤار و باڵوكراوەی 
دیكە بەدەركەوتن و هەر یەكێكیان بە گوێرەی توانا و قۆناغی 
خۆی خزمەتی بە بزاڤی رۆژنامەوانی و رۆش���نبیری و هزری 
توركمان���ی كرد. بۆ نموون���ە، هەندێك لەم گۆڤ���ار و رۆژنامە 

توركمانییانە لە خوارەوە دەنووسینەوە:
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بەشی یەكەم:
ئ���ەو گۆڤ���ار و رۆژنام���ە و باڵوك���راوە توركمانییانەی بە 
تایبەتی لە كەركووك دەرچوون لە نێوان 1911-2002، بریتی 

بوون لە:

1- ح���وادث: یەك���ەم رۆژنامەی هەفتانە بوو ب���ە توركمانی لە 
)24ی شوباتی 1911( دەرچوو، تاوەكو )14ی مایسی 1918(، 

پاشان لە الیەن ئینگلیزەكانەوە راگیرا لە دەرچوون.
2- )ئاژانس(: باڵوكراوەیەكی سیاس���ی رۆژانە بوو لە س���اڵی 
1911 دەرچ���وو، ب���ەردەوام بوو لە دەرچوون تاوەكو س���اڵی 
1918، پ���اش هاتن���ەوەی هێ���زی بەریتانی بۆ ن���او كەركووك 

راگیرا.
3- معارف: گۆڤارێك���ی ئەدەبی و تەكنیكی و 
زانس���تی، نیو مانگانە بوو، بە پیتی عوسمانی 
دەردەچ���وو، كە ژم���ارەی یەكەمی لە رۆژی 
)24ی نیس���انی 1913( كە پێكهاتبوو لە )12( 
الپ���ەڕە ل���ە ج���ۆری گ���ەورە، )11( ژمارەی 
تش���رینی  )20ی  رۆژی  ل���ە  و  دەرچ���وو 
دووەم 1913( راگی���را، دوو هەفت���ە جارێك 

دەردەچوو.
4- كوك���ب المعارف: گۆڤارێكی زانس���تی، 
ئەدەب���ی و كۆمەاڵیەت���ی ب���وو، ب���ە زمانی 
توركی عوس���مانی، لە مانگێكدا س���ێ جار 
ل���ە )3ی  دەردەچ���وو. ژم���ارەی یەك���ەم 
ش���وباتی 1915( دەرچوو، پاش ئەوەی 9 

ژمارەی دەرچوو راگیرا.
و  رەس���می  رۆژنامەیەك���ی  نجم���ە:   -5
سیاس���ی رۆژانە بوو، كە فەرمانڕەوایی 
داگیركاری بەریتانی سەرپەرشتی دەكرد 
لە كەركووك ب���ە دوو الپەڕە بە زمانی 
عەرەب���ی، پاش���ان بووە چ���وار الپەڕە، 
ژم���ارەی یەكەم���ی ل���ە )15ی كانوونی 
یەك���ەم 1918( دەرچ���وو، پاش���ان ب���ە 
زمان���ی توركمانی دەرچوو تاكو )15ی 
تشرینی یەكەمی 1926( بەردەوام بوو. پاشان ناوەكەی 

گۆڕا و بوو بە )رۆژنامەی كەركووك(.
6- تج���دد: رۆژنامەیەكی خەب���ەری و ئەدەبی هەفتانە بوو، بە 
زمانی توركمانی كە پێكهاتبوو لە چوار الپەڕە. ژمارەی یەكەمی 
لە )20ی تش���رینی دووەم 1920(، پاش���ان ل���ە )11ی كانوونی 

یەكەم 1920( پاش دەرچوونی ژمارە چواری راگیرا.
7- كەركوك: رۆژنامەیەكی گشتی بوو، بەلەدییەی كەركووك 
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بە زمانی توركمانی هەفت���ەی دووجار دەری دەكرد. ژمارەی 
یەكەم���ی لە )12ی تش���رینی دووەم 1926(. ك���ە پێكهاتبوو لە 
چوار الپەڕە. پاش���ان كرایە هەفتانە لە ساڵی پێنجەمی، بەشی 
كوردیش���ی بۆ زیاد كراوە تاكو س���اڵی 1931 بە توركمانی و 
كوردی دەردەچوو، پاش���ان تاوەكو ساڵی 1952 بە توركمانی 
دەردەچ���وو، لە س���اڵی )1952(وەوە عەرەبیش���ی بۆ زیاد كرا 
و ب���ەردەوام بوو تاكو )20ی ئ���اب 1972( كە راگیرا ژمارەی 
)2036( لەسەر بوو. ئەم رۆژنامەیە ماوە درێژترین رۆژنامەبوو 

لە عێراق كە 46 ساڵی خەیاند.
8- ئیل���ەری: رۆژنامەیەكی ئەدەبی و كۆمەاڵیەتی بوو هەفتەی 
جارێ���ك دەردەچوو. ژم���ارەی یەكەم لە )2ی ئ���اداری 1935( 

دەرچوو. پاش ئەوەی ژمارەی شەشەمی دەرچوو راگیرا.
9- ئاف���اق: رۆژنامەیەك���ی ئەدەب���ی و كولت���ووری ب���وو، ب���ە 
توركمان���ی و عەرەب���ی دەردەچوو. ژم���ارەی یەكەمی لە )8ی 

مایسی 1954( دەرچوو، پاشان 
لە رۆژی )27ی مایس���ی 1959( 

لە دەرچوون راوەستا.
رۆژنامەیەك���ی  بەش���یر:   -10
ب���وو،  ئەدەب���ی  هەفتان���ەی 
عەرەب���ی  و  توركمان���ی  ب���ە 
دەردەچ���وو. ژمارەی یەكەمی 
ئەیل���وول  )23ی  رۆژی  ل���ە 
1958( ك���ە پێكهاتب���وو لە )8( 
الپەڕە بۆ ماوەی شەش مانگ 
ب���ەردەوام دەرچ���وو وە ل���ە 

)17ی ئادار 1959( راگیرا.
11- گاورباغی: رۆژنامەیەكی هەفتانەی 

ئەدەب���ی پ���اش شۆڕش���ی 14ی تەم���ووزی س���اڵی 1958 ل���ە 
الی���ەن بەلەدییەی كەرك���ووك دەردەچوێنرا. ئ���ەم رۆژنامەیە 
درێژك���راوەی رۆژنام���ەی كەركووك بوو. ژم���ارەی یەكەمی 
ل���ە )29ی حوزەیران���ی 1959( ب���ە زمانی عەرب���ی، كوردی و 
توركمانی دەردەچوو. لە ژمارەی دووەمەوە بە زمانی عەرەبی 
دەرچ���وو.. )34( ژمارە دەرچوو دووب���ارە ناوی گۆڕا بوو بە 

كەركووك. 
12- ص���وت الطلب���ة: باڵوكراوەیەكی هەفتان���ەی قوتابیان بوو 
ب���ە قەبارەیەكی بچووك، یەكێت���ی قوتابیانی كەركووك دەری 
دەك���رد. )8( الپەڕە بوو بە هەر س���ێ زمان، عەرەبی، كوردی، 

توركمانی دەردەچوو.
13- الطلیع���ة: گۆڤارێك���ی مانگان���ە ب���وو... یەكێت���ی قوتابیانی 
عێراق- لقی كەركووك سەرپەرشتی دەكرد لە ساڵی 1960 بە 

عەرەبی، كوردی و توركمانی. )3( ژمارەی دەرچوو.



ژمارە 26 بەهاری 2012 332

مێژووی رۆژنامەگەریی و رۆژنامەكانی توركمان...

14- الش���علة: گۆڤارێكی سیاسی بوو لە الیەن 
لق���ی 3ی پارت���ی دیموكرات���ی كوردس���تان لە 
دەوروب���ەری كەركووك بە نهێنی بە عەرەبی، 

كوردی و توركمانی دەردەچوو.
و  ئەدەب���ی  باڵوكراوەیەك���ی  المرب���ی:   -15
كولتووری بوو لە ش���ێوەی گۆڤار دەردەچوو 
مامۆس���تایانی  س���ەندیكای  بەسەرپەرش���تی 
كەركووك بە عەرەب���ی و توركمانی. ژمارەی 
یەكەم���ی ل���ە )27ی كانوون���ی یەك���ەم 1972( 

دەرچوو. هەشت ژمارەی لێ دەرچوێنرا.
لێ���رەدا پێش ئەوەی كۆتایی بە نووس���ینەكەم 
بێن���م دەم���ەوێ هەن���دێ گۆڤ���ار و رۆژنامەی 
توركمان���ی كە لە ش���ارەكانی دیك���ەی عێراقدا 

دەردەچوون، نیشان بدەم بۆ نموونە:
1- رۆژنامەی )الزوراء(، 1863/6/15 لە بەغدا 

بە توركی.
2- رۆژنام���ەی )الموص���ل(، 1885/6/25 ل���ە 

موسل بە توركی و عەرەبی.
3- رۆژنامەی )اظهار الح���ق(، 1909/6/22 لە 

بەسرە بە توركی و عەرەبی.
ل���ە   1909/6/22 )التهذی���ب(،  رۆژنام���ەی   -4

بەسرە بە توركی عەرەبی.
5- رۆژنام���ەی )جەنەب���از(، 1912/6/27 ل���ە 

موسل بە توركی عەرەبی. 
6- رۆژنامەی )یەن���ی عیراق(، 1933/6/25 لە 

موسل بە توركی عەرەبی.
7- رۆژنام���ەی )ی���ورد(، 1970/6/18 لە بەغدا 

بە توركی. 
8- رۆژنامەی )الحدباء(، 1979/6/10 لە موسل 

بە عەرەبی.
9- رۆژنامەی )توركمان تایمز(، 2006/6/1 لە 

كەركووك )1(ژمارە.
ل���ە   2007/6/1 )الش���فق(،  رۆژنام���ەی   -10

كەركووك بە توركی.

هەروەها چەندین رۆژنامە و گۆڤاری دیكە 
وەكو: الحقیقة – الوفاء - االخاء - المحاماة – 
العدالة – ش���ار – التضامن – دەمت – ایشیق 
– قارداش���لیق – باغیمس���یز – الفیصل – بانە 
رۆژ – الرحیق – الرازی – دوغرو – واخیرا.. 

باریش.

سەرچاوەكان:
1- گۆڤاری باریش-11/ تیشكێك بۆ سەر مێژووی .. ابراهیم مال علی.

2- گۆڤاری باریش-15/ البشیر اول جریدە تركمانیە.. احمد قوشچو اوغلو.
3- گۆڤاری باریش-26/ محمدامین عسری.. بشیر احمد.

4- گۆڤاری باریش-55/ الصحافە التركمانیە .. صباح بزرگان.
5- دلیل الصحافة في كركوك عبر قرون.. احمد قوشچو- بهجت غمگین و عصمت صاری.

6- استذكارات عن تاریخ الكرد الحدیث.. عمر علی شریف.

* ئەسعەد ئەربیل، سەرنووسەری گۆڤاری باریش-هەولێر.
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بەش���ی هەواڵی ماس میدی���اكان زۆرترین 
و  چاپەمەن���ی  بەش���ەكانی  ل���ە  الیەنگ���ری 
بەرنامەكان���ی ڕادی���ۆ و تەلەفزیۆندا هەیە، بەو 
مەرج���ەی ك���ە تایبەتمەندییەكانی ڕێكخس���تن 
و ئامادەكردن���ی هەواڵ���ەكان ل���ەم میدیایانەدا 
ڕەچ���او بكرێ���ت. ئاژانس���ەكانیش ڕیزپەڕ نین 
لەم پێوەرەدا. ئ���ەم ئامرازی پەیوەندییەش بۆ 
كێش���كردنی خوێنەر و زیادكردنی ئابوونمان 
)ئیش���تراك(، دەب���ێ ل���ە ناردن���ی هەواڵەكاندا 
كۆمەڵە هەلومەرج و تایبەتمەندییەك لەبەرچاو 
بگیردرێ���ت، تا وەرگران���ی هەواڵەكان ڕازی و 

ڕەزامەند بكات.
لەبەرئەم هۆیە پێویستە تایبەتمەندییەكانی 
ماس میدیا بناس���ین، لە ڕاس���تیدا ئیمتیازات و 
س���نوردارێتییەكانیان لەبەرچاوبگیردرێ���ت تا 
بەڕەچاوكردنی���ان، ڕێكخس���تنی گونجاوانە بۆ 
هەریەك لە ماس میدیاكان دەستەبەر بكرێت.

أ- میدیا نووسراوەكان )چاپەمەنی(
ئ���ەو دەس���تە میدی���ا گش���تییانەی زم���ان 
بەكاردەهێن���ن  نووس���راو  خس���تنەڕووی  و 

ب���ۆ پەخ���ش و باڵوكردن���ەوەی هەواڵ���ەكان، 
زانیاری، ئاگاداری و دروستكردنی پەیوەندی 
لەنێ���وان خەڵ���ك و گواس���تنەوەی بەهاكان بە 
میدی���ا نووس���راوەكان )چایەمەن���ی( ن���اوزەد 
دەكرێن، ه���ەروەك چۆن خاوەن���ی ئیمتیازات 
و توانس���تگەلێكن، كۆمەڵێ���ك س���نوردارێتیش 

دەیانگرێتەوە.

* ئیمتیازات یا تایبەتمەندییەكان:
- میدیای نووسراو تایبەتە بە دەستەبژێرەكان، 
پێویس���تە  وەرگ���رەكان  لەبەرئ���ەوەی 

خوێندەواریان هەبێت.
-میدی���ا نووس���راوەكان ب���ە ب���ەراورد لەگەڵ 
ڕادی���ۆ و تەلەفزیۆن���دا، ئام���راز و توانس���تی 
و  بەرهەمهێن���ان  ب���ۆ  دەس���تەبەركراوتر 
فۆرم���ە  ل���ە   – ه���ەواڵ  باڵوكردن���ەوەی 
بەراییەكەی���دا- بەكاردەهێنن، لە ئەنجامدا هەر 
پەیامێك دەتوانرێ بە شێوازی جۆراوجۆر – 
ك���ە باوترینیان كۆپی كردن���ە- چاپ بكرێت و 
ب���ە تیراژێكی بااڵ باڵوبكرێتەوە، هەربۆیەش���ە 
فرەچەش���نی چاپەمەن���ی هەمیش���ە زیات���رە لە 

جیاوازییەكانی هەواڵنووسین 
لە ماس میدیاكاندا

نووسینی: د. حسێن قەندی
وەرگێڕانی: رەند
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فرەچەشنی میدیا جۆراوجۆرەكانی دیكە.
- بۆ دروستكردنی سیستەم و دەزگای نێرەر 
و وەرگ���ری ڕادی���ۆ و تەلەفزی���ۆن، توانس���تی 
تەكنیك���ی جۆراوجۆر و ت���ا ئەندازەیەك ئاڵۆز 
پێویس���تن، كە بودجەیەكی گران لەخۆدەگرن 
و لە زۆرینەی كۆمەڵگاكاندا لەمپەرە یاس���ایی 
و سیاسییەكان لەبەردەم ڕێگەی دروستبوون 
و دامەزراندنی ئەم چەش���نە میدیایانەدا هەیە. 
ه���ەر بۆیەش���ە لە ب���واری مەیدانی���دا، میدیای 
نووسراو پتر لە هەردوو میدیاكەی دیكە ڕۆڵی 
جەماوەریی دەگێڕێت و لە فۆرم و ناوەرۆكدا 
فرەچەش���نییەكی زیاتری بە ب���ەراورد لەگەڵ 

میدیاكانی دیكەدا هەیە.
میدی���ا  نووس���راوبوونی  تایبەتمەندی���ی   -
نووس���راوەكان، وەك دیكۆمێنێتێ���ك دەیبات���ە 
پێش���ەوە و بواری هەڵبژاردن بە وەرگرەكان 
س���نوردار  )كات(دا  ل���ە  وەرگ���ران  و  دەدات 

ناكات.

* سنوردارێتییەكان:
- لە میدیا نووسراوەكاندا، هەواڵەكان هەمیشە 
ب���ە ش���ێوەیەكی تەواوەت���ی باڵونابن���ەوە، ئەم 
كارەش بەهۆی كەمبوونی كاتەوەیە. هەروەها 
الپەڕەكانیش س���نوردار و كەم���ن، هەرچەندە 
هەندێ لە چاپەمەنیی���ەكان زۆرترین ژمارەی 

الپەڕەشیان هەبێت.
- میدی���ا نووس���راوەكان كێش���ەی )كات(ی���ان 
هەی���ە، ئەم میدیایانە تەمەنێكی كورتیان هەیە، 
ك���ە )رۆژنام���ەكان( ناگات���ە )24( كاتژمێریش 
ب���ۆ  پێویس���ت  كات���ی  دیك���ەوە  لەالیەك���ی  و 
بەرهەمهێنانی رۆژنامەیەك )5 تا 8( كاتژمێرە، 
لەبەرئەم هۆیە توانس���تی س���وودوەرگرتن لە 

تەواوی ڕووداوەكانی نییە.
- س���نوورداربوونی ش���وێن، وات���ا كێش���ەی 
دابەشكردن لە هەموو شوێنەكانی واڵت لەیەك 
كاتدا، یا تەنانەت لە ش���ارێكی گەورەشدا ئەم 

كێشەیە دەیگرێتەوە.

ب- میدیا بیستراوەكان )ڕادیۆ، كاسێتو تۆماركەر(
میدی���ا بیس���تراوەكان )وت���راوەكان( ئ���ەو 
دەس���تە ماس میدیایەن، كە گرنگترین توخمی 

پەیوەندیی���ان بریتییە لە دەن���گ و دەربڕین و 
وشە. زمانی نووسراو یا وێنەدار لەم چەشنە 

میدیایانەدا بوونی نییە.

*ئیمتیازات یا تایبەتمەندییەكان:
ئام���رازی  - خێراتری���ن و س���ەرتاپاگیرترین 

پەیوەندین.
و  ڕادی���ۆ  سیاس���ییانەی  بەكارهێنان���ی   -
دەرخس���تنی هێ���ز ل���ەو ڕێگەی���ەوە، یەكێكە لە 
گرنگترین تایبەتمەندییەكانی ئەم میدیایەیە لە 

كۆمەڵگادا.
- گومان لە ڕۆڵی ڕادیۆ ناكرێت لە تێكۆش���ان 
دژ بەنەخوێندەواریی، ئەویش بە پەخشكردنی 
بەرنام���ە تایبەتییەكان لەپێناو خوێندەواریی و 

فێركردنی بەتەمەنەكان.
ش���وێن،  و  كات  س���نوردارێتی  نەبوون���ی   -
بەرنام���ە  كاتژمێری���ی   )24( پەخش���ی  وات���ا 
جۆراوجۆرەكان و گەیاندنی دەنگ بۆ تەواوی 

جیهان.
- پێشكەوتنی ئامێری نێرەر و سوودوەرگرتن 
ئام���رازە  ئ���ەم  دەس���تكردەكان،  مانگ���ە  ل���ە 

پەیوەندییەی گۆڕیوە بۆ ئامرازێكی بێسنور.
- هەرزان���ی بەه���ای ئامێری ڕادی���ۆ، ئەگەری 

كڕین و فرۆشتنی زیاتری فەراهەم كردووە.
- بە زمان و زاراوە جۆراوجۆرەكان بەرنامە 

پەخش دەكات.
- وەك چاپەمەنی و تەلەفزیۆن پێویس���تی بە 
س���ەرنجدان و خوێندنەوە نییە. لە ساتی هەر 
كارێك���دا بیت دەتوان���رێ گوێبیس���تی ببیت و 

بەكاریبهێنیت.
- ڕادیۆ ئالێردارەكان، هەڵگرتن و گواستنەوەی 

ئەم ئامێرانەی ئاسان كردووە.

*سنوردارێتییەكان
بابەتەكان���ەوە،  كاتیبوون���ی  بەه���ۆی   -
ناتوان���رێ بگێڕدرێت���ەوە ی���ا دووب���ارە گوێی 

لێبگیردرێتەوە.
بمێنێت���ەوە  دیكۆمێنتێ���ك  وەك  ناتوان���رێ   -
)مەگ���ەر لەكات���ی تۆماركردنی���دا، ئەم���ەش بۆ 

هەمووان مەیسەر نییە(.
وش���ەكانییەوە  كاتیبوون���ی  بەه���ۆی   -
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دروس���تكردنی پەیوەندیی دژوارە، پێویس���تی 
بە بێژەرێ���ك هەیە كە بتوان���ێ گوێگر ڕاكێش 
بكات و دڵنیا بێت گوێگر بایەخ بە بەرنامەكان 

دەدات.

س���ینەما،  )تەلەفزی���ۆن،  وێن���ەدارەكان  میدی���ا  ج- 
ڤیدیۆ(

گواس���تنەوەی  ب���ۆ  وێن���ەدارەكان  میدی���ا 
هەواڵەكان و ئاگادارییەكان سوود لە هەردوو 
پەخشی وێنە و دەنگ وەردەگرێت. تەلەفزیۆن 
نیش���انەی كامڵ و بەرجەس���تەی وێنەیە وەك 

یەكێك لە ئامرازەكانی ماس میدیا.

ئیمتیازات یا تایبەتمەندییەكان:
- تەلەفزی���ۆن كامڵترین ئام���رازی پەیوەندییە 
ل���ە ڕوانگەی ڕووبەڕووبوون���ەوە لەگەڵ پێنج 

هەستەكەی مرۆڤدا. 
- لەیەك كاتدا دەتوانێ سوود لە خستنەڕووی 

وێنە، نووسین و قسە وەربگرێت.
لەگ���ەڵ وەرگرتن���ی  تەنان���ەت  - تەلەفزی���ۆن 
ناوەرۆك و پەیام���دا، هەروەها دەتوانێ وەك 
بمێنێت���ەوە.  بەهێ���ز  پەیوەندی���ی  ئامرازێك���ی 
بەدەربڕینێكی دیكە، ئەوەی تەلەفزیۆن لەگەڵ 
ئامرازەكانی دیكەی ماس میدیادا جیادەكاتەوە 
و  میكانی���زم  بەڵك���و  نیی���ە،  ناوەرۆكەك���ەی 

كاركردنییەتی وەك ئامرازێكی وێنەداریی.
وەك  تەلەفزی���ۆن  ل���ە  س���وودوەرگرتن   -

ئامرازێكی فێركردن.
- تەلەفزی���ۆن بەه���ۆی هێزی دروس���تكردنی 
پاڵنەر و بزواندن، خاوەنی هێزێكی كێشكردنی 

جیاوكانە و بااڵیە بۆ وەرگر.
- هێ���زی بزوان���دن و هاندان���ی هەس���تەكان 
و دروس���تكردنی پەیوەندییەك���ی خێرات���ر بە 
س���وودوەرگرتن ل���ە وێنە و دەن���گ پێكەوە – 
ك���ە بوونی ڕەنگ ئەم توانایەی زیاتر دەكات- 

سیفاتێكی تەلەفزیۆنە.
بەه���ۆی  تەلەفزی���ۆن  س���ەرتاپاگیربوونی   -
گەش���ەكردنی هونەریی و تەكنەلۆژیای مانگە 

دەستكردەكان.

سنووردارێتییەكان:
توانس���تی س���وودلێوەرگرتنی  تەلەفزی���ۆن   -

بەردەوامی نییە.
كارێكیت���ر  س���ەرگەرمی  ناتوان���ێ  -وەرگ���ر 
بێ���ت، پێویس���تە هەم���وو هەس���تەكانی خۆی 
ب���ۆ تەلەفزی���ۆن تەرخ���ان بكات تا س���وودی 

لێوەربگرێت.
- ئەو بابەتانەی ل���ە تەلەفزیۆن دەخرێنەڕوو، 

كاتین.
- نەبوونی توانستی هەڵگرتن و گواستنەوەی 
بە ئاس���انی، بە پێچەوانەی ئەو ئاس���انییەوەیە 
كە لەكاری هەڵگرتن و گواس���تنەوەی ڕادیۆ و 

چاپەمەنییەكاندا هەیە.
-ل���ە ڕەهەن���دی كولتووریی���ەوە بەرنامەیەكی 
تەلەفزیۆنی بە ش���ێوەیەكی یەكس���ان لە الیەن 

وەرگرەكانەوە وەرناگیردرێت.

د- ئاژانسەكان
و  ه���ەواڵ  دامەزراوەیەك���ی  ئاژانس���ەكان 
چاپەمەنیی���ە، فەرم���ان و ئەركەك���ەی بریتی���ە 
بەدواداچ���وون، كۆكردن���ەوە و  گ���ەڕان،  ل���ە 
پەیامان���ەی  و  زانیاری���ی  ئ���ەو  ڕێكخس���تنی 
ك���ە بەدڵنیایی���ەوە پێویس���تە ل���ە ناوەندێك���دا 
ئەنب���ار بكرێ���ت و پاش���ان ئ���ەم هەوااڵن���ە بۆ 
وەرگرەكان���ی خۆی )ڕۆژنام���ەكان، ڕادیۆكان 
ئابووریی���ەكان،  ناوەن���دە  تەلەفزیۆن���ەكان،  و 
سیاسییەكان، باڵیۆزخانەكان و...هتد( بنێرێت.

ئیمتیازات یا تایبەتمەندییەكان
- خێرایی كاركردن.

و  تەلەفزی���ۆن  و  ڕادی���ۆ  وابەس���تەبوونی   -
ل���ەڕووی  چاپەمەنیی���ەكان بەئاژانس���ەكانەوە 
ئامادەكردنی هەواڵەكانەوە، چونكە هیچ كامیان 
ناتوانن بە تەنی���ا تۆڕێكی زانیاریی بەرفراوان 
لەسەرئاستی جیهان بۆ ئەنجامدانی كارەكانی 

هەواڵی خۆیان دابمەزرێنن. 
س���ەرەكییەكانی  فرۆش���یارە  ئاژانس���ەكان   -

هەواڵ و پەیامەكانی چاپەمەنییەكانن.
- ئاژانس���ەكان بە هۆكاری گەشەی ئابووریی 
و فاكت���ەری بەكارب���ردن هەژم���ار دەكرێن لە 
دام���ەزراوە چاپەمەنییەكان���دا )لەهەمب���ەر ئەو 

ئابوونەیەی وەریدەگرن(.
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سنووردارێتییەكان:
- وەرگران )سوودوەرگرە ڕاستەوخۆكان(

ی پەیامەكانی ئاژانسەكان كەمن.
- هەموو هەواڵ و پەیامەكانی ئاژانسەكان 

شیاوی باڵوكردنەوە نین.
- پەیامەكانی ئاژانس���ەكان بەتەواوەتی بۆ 

خەڵك ناخرێت���ەڕوو. چاپەمەنییەكان، ڕادیۆ و 
تەلەفزی���ۆن، ئەو ه���ەواڵ و ڕاپۆرت���ە و پەیام 
و زانیاریان���ەی ك���ە ئاژانس���ەكان دەیانخات���ە 
بەردەس���تیان، بەپێ���ی سیاس���ەت و ئامانج���ی 
دیاریكراوی خۆیان وەك بەرهەمێكی كۆتایی، 

بەرهەمی دەهێنن و دەیخەنەڕوو.
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هەر بینەرێکی ئاسایی سه یری ته له فزیۆنه  
کوردیيه کان بکات، ده یان که موکوڕی دەبینێت، 
چ ل���ه  به رنام���ه کان، چ ل���ە په خش���ەکان. ئ���ەو 
کەنااڵنە جگه  له وەی ده یان کێش���ه ی هونه ری 
و ته کنیکیی���ان هەیە، لەگەڵ ئەوەش ناوه رۆک 
و ئه دای به رنامه کانیش���یان له ئاس���تێکدایه  که  

بینه ر بێزار ده کەن .
ئه گه ر به  شێوه یه کی گشتی به راوردێک له  
ئه دای ته له فزیۆنێکی پرۆفیشناڵی جیهانی و ئه و 
ته له فزیۆنه  کوردییانه  بکه ین، هه س���ت ده که ین 
ک���ه  تەلەفزیۆن���ە کوردییەکان تا ئێس���تا وه ک 
که ناڵێکی ناوخۆیی دواکەوتوو هه ڵس���وکه وت 
ده که ن، تا ئێس���تا نه یانتوانی���وه  له  لۆکه الیه تی 
ده ربچن، )هه رچه نده ئەوان خۆشیان شانازی 
ب���ه وه  بکه ن ک���ه س���ه ته الیتن، پەخش���ەکانیان 
هەم���وو جیهان دەگرێت���ەوە! به اڵم ئه وه  مه رج 

نییه  بۆ لە لۆکەالیەتی دەرچوون(.
جگه  ل���ه و ئیمکانیه تیی���ە زۆر و زه مه ندەی 
ل���ە ڕووی م���اددی و مرۆیی���ی له به رده س���تی 
زۆربەی تەلەفزیۆنە کوردییەکاندا هەیە ، بەاڵم 
تا ئێس���تا ئ���ەو کەنااڵن���ە نه یانتوانیوه  س���وود 

له و هه موو س���ه رچاوانە  وه ربگرن و بەکاری 
تەلەفزیۆنەکانی���ان.  بەرژەوەن���دی  ب���ۆ  بێن���ن 
جی���ا له وه ی ل���ه ڕووی ماددی���ه وه  )کە بۆ هه ر 
په خشێکی س���ه ته الیت، به النی که مه وه  له سه ر 
که ناڵە تەلەفزیۆنەکان کاتژمێرێک  200 دۆالر 
ده که وێت، کە ئەو پارەیە هەرگیز ناگەڕێتەوە( 
ناتوانن س���وودی ئەو  پارەی���ە بگەیێننە بینەر 
و کات���ی بینەریش بەه���ەدەر دەدەن، هەروەها 
لەش���کرێک کارمەندی بێ کاریان لەو کەنااڵنە 
خڕ کردۆتەوە، کە تەنیا رۆژ دەکەنە ش���ەو و 

کات بەڕێ دەکەن.
ئه و که موکوڕییانه ی كه  له  ته له فزیۆنه کان 
هه ی���ه  یه کج���ار زۆرن، ب���ه اڵم ئ���ه وه ی لێ���ره  
ده مانەوێت  هه ڵویسته ی له سه ر بکه ین، به شی 

هه واڵه  له و ته له فزیۆنه  کوردییانه :

* ئه گه ر بڵێین چ شتێک له  هه موو شتێکی 
کۆن ناخۆشتره، ئه وا ده بێت بڵێین )هه واڵ یان 
دەنگوباس(. به واتایه کی دیكه ، کۆنترین ش���ت 

له  دونیا هه واڵی کۆنه یه .
ئ���ه وه ی تێبین���ی ده کرێ���ت ل���ه  ته له فزیۆنە 

هەواڵ لە تەلەفزیۆنە کوردیيەکاندا

برزۆ ئيسماعیل مه نسور
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)ب���ە  کوردیی���ەکان 
گش���تی(  ش���ێوەیەکی 
هه واڵێک دوای ئه وه ی له 
 ده ی���ان ده زگا و میدیای 
ده بێت���ه وه ،   ب���اڵو  دیك���ه  
ته نان���ه ت هه ن���دێ ج���ار 
ل���ه   ئ���ه وه ی  ل���ه دوای 
مانگانه کانیش  گۆڤ���ارە 
ب���اڵو ده بێت���ه وه ، ئینجا 
الی  ته له فزیۆن���ی  ل���ە 
کوردی ده بێته  هه واڵی 
بین���ه ری  ب���ه   و  رۆژ 
ک���ە  ده فرۆش���نه وه ، 
ئ���ه وه تەنیا  بۆش���ایی 

پڕکردنه وه ی کاتی پەخشەکانیانە. 

* زۆربه ی ئه وانه ی له  به ش���ی هه واڵی ته له فزیۆنه کان کار 
ده که ن، پێش���تر کاری رۆژنامه وانی س���ه ر کاغه زیان کردووه ، 
هیچ شارەزایەکی ئەکادیمییان نییە لەسەر کاری رۆژنامەوانی 
گ���ه وره   جی���اوازی  خوێندن���ه وه ی  نه زانین���ی  تەلەفزیۆن���ی، 
له نێ���وان کاری رۆژنامه وانی نووس���ین و کاری رۆژنامه وانی 
ته له فزیۆن���ی، وای کردووه  میدیای بینراوی کوردی تووش���ی 
گێژاوێک���ی گه وره  بێت، ب���ێ ئه وه ی ئەوان هه س���تی پێ بکه ن 
کاردان���ەوەی  خراپ���ی  لەس���ەر بەرنامەکانی خۆی���ان دەبێت. 
چونکە رۆژنامه نووس���ی ته له فزیۆنی تایبه تمه ندی خۆی هه یه، 
بەتایبەتی هەواڵی سیاس���ی،  ناکرێت به  نووسینی دوو هه واڵی 

سه ر کاغه ز بڵێین ئەو کەسە هەواڵنووسی سه ر شاشه یە!. 

* له  هه موو دونیا )ب���ۆ باڵوکردنەوەی هەواڵ( ته له فزیۆن 
چه ن���د هه نگاوێک له پێش رۆژنامه ی س���ه ر   کاغ���ه زه . ئه  وه ش 
له به ر هۆیه کی زۆر س���اده ،  رۆژنامه ی سه رکاغه ز پێوستی به  
پرۆس���ەی چاپکردن هه یه ، رۆژنامەی کاغ���ەز ناتوانێ هه موو 
کاتێک باڵوبێتەوە و بگاتە دەستی خوێنەر، کاتێکی دیاریکراوی 
هه یه  بۆ خس���تنە بەردەس���تی خەڵک، ئ���ەو زانیارییانەی چاپ 
کراوە گۆڕانکاری بەسەردا نایەت. به اڵم ته له فزیۆن، له  ماوه ی 
ئ���ه و ش���ه و و رۆژه  هه م���وو چرکه ی���ه ک ده توانێ���ت ئاپده یتی 
زانیارییه کانی بکات، هه رکاتێک بیەوێت ده توانێ زانیاری نوێ 
بخاتە  س���ه ر شاش���ە، ئەو زانیارییە نوێیانەش ل���ە تەلەفزیۆنی 

کوردی کەمتر بەرچاو دەکەون.

* ب���ۆ نووس���ەری هەواڵ���ی تەلەفزیۆن���ی، ش���اره زابوون 

زۆربه ی ئه وانه ی له  به شی 
ته له فزیۆنه کان  هه واڵی 
پێشتر  ده ک��������ه ن،  ک�����ار 
��ی سه ر  ک��اری رۆژن��ام��ه وان
هیچ  ک���ردووه ،  کاغه زیان 
ئەکادیمییان  شارەزایەکی 
ن���ی���ی���ە ل�����ەس�����ەر ک�����اری 
رۆژنامەوانی تەلەفزیۆنی، 
ێندنه وه ی  خو ��ی  ن��ه زان��ی��ن
له نێوان  گ��ه وره   ج��ی��اوازی 
کاری رۆژنامه وانی نووسین 
���ی  رۆژن���ام���ه وان ک����اری  و 
کردووه   وای  ته له فزیۆنی، 
کوردی  ب��ی��ن��راوی  میدیای 
گه وره   گێژاوێکی  تووشی 

بێت
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ل���ه  نهێنییه کان���ی نووس���ین بۆ وێن���ه  یا وێنه  بۆ نووس���ین یان 
هه ردووکی���ان پێکه وه ، جگە لە ش���اره زابوون ل���ه  زمانی وێنه ، 
تێگه یش���تن ل���ه  مه فه���وم و ش���یکردنه وه ی وێن���ه ، ک���ە کاری 
رۆژنامه وانی ته له فزیۆنییە و نەزانینی نهێنی گێڕانەوەی  هەواڵ  
بەشێوەک کە بیخاتە چوارچێوەی بینینەوە، هەڵەیەکە، هەموو 

رۆژیک لە هەواڵی تەلەفزیۆنی کوردی دووبارە  دەبێتەوە.

 کاری ته له فزیۆنی و شاره زابوون * پیش���ه یی ب���وون له 
له کۆی  پرۆسه ی دینامیکی 
تەلەفزیۆن���ی  کاری 
و  باڵوکردن���ه وه   و 
هەروەه���ا  په خش���کردن، 
پێدارۆیشتنی  په یژه کانی 
کۆی کارەکە ، مه رجێکی 
زۆر گرنگ���ه  ب���ۆ ئه وه ی 
بزانین چی ده که ین له و 
کاره  و یان لەو هەواڵە؟ 
یان چۆن سه رکه وتوو 
ده بین لە باس���کردنیدا؟ 
کە ئ���ەوەش لە کۆتایی 
تەنی���ا  پرۆس���ەکە، 

ئامانج بۆ ڕاکێش���انی سەرنجی بینه رە 
بۆ به رده م شاشه . ش���اره زانه بوونی کارمه ند و بەڕێوەبەرانی 
بەش���ەکانی هەواڵ له و بوارەدا ، وا ده کات س���ه ر له  خۆی و له  

بینه ر بشێوێنی و  کارەکەش ئاڵۆزتر بکات.

* دانان���ی وێنە لەگ���ەڵ هەواڵەکان بۆ دەرخس���تنی توانای 
هێزی هەواڵەکە و پاڵپش���تی پرۆس���ەکەیە ی���ان بە پێچەوانەوە 
بۆ دەرخس���تنی توانای وێنەیە لە هەواڵ، ئەو دانانە بەگوێرەی 
نووس���ینی هەواڵەکە دەگۆڕێت، کە کامیانمان مەبەس���تە، وێنە 
بۆ نووس���ین یان نووس���ین بۆ وێنە، ئەگەر هات���و ئەو وێنەیە 
توانای  تەعبیری  نەبوو، ئەوا بزانە هەواڵەکە هەرچەند بەهێز 
نووسرابێت، کاریگەری لەسەر بینەر کەمتر دەبێت، لە هەندێ 
حاڵەتی ش���از دەتوانرێ���ت بگەڕێینەوە بۆ ئەرش���یفی وێنە، بە 
مەرجێک نوێترین وێنە یان خواس���تراوترین وێنە بێت، کەچی 
ل���ە هەواڵ���ی زۆرب���ەی تەلەفزیۆن���ە کوردییەکان ئەو رێس���ایە 
بەتەواوی پش���تگوێ خراوە و مۆنتێرەکان یان دەرهێنەرەکان 
ل���ەدوای ئاس���انترین وێنە دەگەڕێن، کە زۆرب���ەی جاران وێنە 
و هەواڵەک���ە هی���چ پەیوەن���دی و تێکهەڵکێش���ێکیان نییە لەگەڵ 
یەکتردا، یان ئەوەندە کۆنە چەند جار لێدراوەتەوە یان بەهەڵە 

وێنەکە نیشان دەدەن.

لەگەڵ  ێ���ن���ە  و ����ی  دان����ان
دەرخستنی  بۆ  هەواڵەکان 
هەواڵەکە  هێزی  توانای 
پرۆسەکەیە  پاڵپشتی  و 
ی��ان ب��ە پ��ێ��چ��ەوان��ەوە بۆ 
ێنەیە  دەرخستنی توانای و
دانانە  ئ��ەو  ه����ەواڵ،  ل��ە 
نووسینی  ێ����رەی  ب����ەگ����و

هەواڵەکە دەگۆڕێت



ژمارە 26 بەهاری 2012 340

هەواڵ لە تەلەفزیۆنە کوردیيەکاندا...

* هەڵ���ە تەکنیکیی���ەکان لە ه���ەواڵ، کاری 
رۆژان���ەی زۆرب���ەی ئ���ەو تەلەفزیۆنانەی���ە کە 
س���ەتەالیتن، راگرتن���ی بین���ەر ل���ە چاوەڕوانی 
وەرگرتن���ی تەلەفۆنێ���ک ک���ە دواج���ار دەنگی 
خ���راپ، درێژدادڕی لە قس���ە، ئیک���ۆی دەنگی 
هەردووکی���ان، پچڕان���ی هێڵەکان....ت���اد. بینەر 
بێزار دەک���ەن، جگە لە ئ���ەدای خراپی هەندێ 
بێ���ژەری ه���ەواڵ، ک���ە نازان���ن بە دروس���تی 

بخوێننەوە.

* پۆلی���ن نەکردن���ی هەواڵ بە ش���ێوەیەک 
ک���ە: )گرنگت���ر، گرن���گ، دوای ئەوان���ە هەواڵی 
کەمت���ر گرنگەکان( ریزکردنی���ان یەک لەدوای 
یەکتر، یەکێکە لەو کێش���ە گەورانەی کە بینەر 
دەتارێن���ی و دووری دەخات���ەوە ل���ە شاش���ە، 
جگ���ە ل���ە ڕووماڵنەکردنی هەموو ش���وێنیکی 
کوردس���تان ک���ە ل���ە زۆرب���ەی هەواڵەکان���ی 
کوردی���دا هەیە، زۆرب���ەی کات بینەری کورد 
دەبێت چەند کەناڵێک بکاتەوە س���ەیری بکات، 
ب���ۆ ئ���ەوەی بزانێ���ت ل���ە ش���ارێکی دیكه  چی 
ڕوویداوە، جا ئەوە بەدەس���تی ئەنقەست بێت 
)چونکە لێرەدا لەگەڵ سیاسەتی تەلەفزیۆنەکە 
نایەت���ەوە( یان لە نەزانی و نەش���ارەزابوونە، 

بەاڵم زەرەرمەندی سەرەکی بینەرە.

* لەن���او جەرگەی هەواڵ، یان بەحس���ابی 
خۆیان گرنگترین هەواڵ، کەس���انێک دێننە ناو 

ستۆدیۆ قس���ە دەکەن بە ناوی ڕوونکردنەوە، 
ی���ان ش���یکردنەوە، زۆرج���ار وا دەبێت، وەک 
چاوپێکەوتنێک���ی درێ���ژی ل���ێ دێ���ت، لە زۆر 
حاڵەتیش بێژەر کۆنترۆل لەدەس���ت دەدات و 
هەواڵەکە دەکەوێتە دەس���تی میوانەکە، بێژەر 
ناتوانێ���ت ل���ە قس���ەکردن بیوەس���تێنێت، ی���ان 
قس���ەکەی پێ ببڕێ���ت، )چونک���ە لەوانەیە ئەو 
کەسە پلەیەکی حیزبی یان حکوومی گەورەی 
هەبێت!!( ئەو کاتە بینەر بەخۆشی بێت یان بە 

ترشی، دەبێت سەیری بکات!. 
لەگ���ەڵ ئ���ەو هەم���وو کەموکوڕیيان���ە، ل���ە 
هەندێ حاڵەت لە قاڵبدانی جوغزی سیاسەتی 
تەلەفزی���ۆن، لە الی���ەن دەزگای حیزبیەوە یان  
کاربەدەس���تانی ب���ااڵی ئەو  حیزبان���ە، لەگەڵ 
ش���ارەزا نەبوونیان ل���ە کاری میدیای  بینراو، 
وا دەکات کاری  هەواڵنووس���ی تەلەفزیۆن���ی 
گرانت���ر بێ���ت. ب���ەاڵم ئ���ەوە نابێتە رێگ���ر  بۆ 
ئەوەی  داهێنانی نوێ بکرێت و بەش���ێوەیەک  
لە شێوەکان گۆڕانکاری تێدا بکەن و دووبارە 

دایبڕێژنەوە.
ئەوەی پێویستە دەبێت هەواڵ داڕێژەرەکانی 
تەلەفزیۆن، لەو رابیتە  بگەن کە کاری  میدیای 
بین���راو کاری رۆژنامەنووس���ی س���ەر کاغەز 
نییە، شارەزایی و زانینی زانستی چەمکەکانی 
ب���واری  میدی���ای  بینراو زۆر  پێویس���تە، بۆ 
ئەوەی تووش���ی ئەو هەاڵن���ە نەبن کە هەموو 

رۆژێک بینەری کوردی پێ بیزار دەکەن.

سەرچاوەكان:
1- How to watch TV News, by Neil postman (2008)

2- Stuck in Box: A life in local TV News, by Donna Mc Neely (2008)

3- Writing for Broadcast News , by Charles Raiter (2005)



341ژمارە 26 بەهاری 2012

ناساندنی پێكهاتە و بەشەكانی رۆژنامە و...

س���ەردەمەدا،  ل���ەم  میدی���ا  و  راگەیان���دن 
پێگەیەك���ی بااڵی لەنێو هەم���وو كۆمەڵگەكاندا 
گرت���ووە و هیچ كۆمەڵگەیەك نییە، بەبێ میدیا 
و راگەیان���دن كایە دروس���تەكانی پێكبهێنێ و 
درێ���ژە بە ب���وار و الیەنەكان���ی كۆمەاڵیەتی و 

رێڕەوی سووڕی خۆی بدات.
لێ���رەدا بە كورتی باس لە پێكهاتە و كاری 

دەزگای میدیا و راگەیاندن دەكەین.

دەزگای سازاندن »جهاز التحریر« 
)هەواڵسازی(

دەزگای س���ازاندن، هەم���وو ئەو كەس���انە 
كاری  چوارچێ���وەی  ل���ە  ك���ە  دەگرێت���ەوە، 
هەواڵس���از و س���ازاندندا كار دەكەن، یان كار 
ب���ۆ ئامادەكردن و كۆكردنەوەی ئەو وش���انە 
دەك���ەن و دواتر لە رۆژنام���ەدا چاپ دەكرێن. 
ئیتر چ ئەوانەی پەیوەندییان بە ریكالم و هەر 
هەموو ئەو بابەت و هەوااڵنەی باڵودەكرێنەوە. 
وەك ئەو ریكالمە ئامادەكراوانە، راس���تەوخۆ 
لە بەشی ریكالم وەردەگیرێن، یان هەموو ئەو 
نووس���ین و وتار و س���ەروتارانەی، لە بەشی 

هەواڵسازی وەردەگیرێن، یان ئەو كەسانەی لە 
داڕشتنەوەی هەواڵ و رووداوەكان و ئەوانەی 
پێداچوونەوە ب���ە دووبارە وتارەكان دەكرێن. 
جگ���ە لەوانەش هەموو ئەو بابەت و كارانەش 
دەگرێت���ەوە، ك���ە هەواڵەكانی���ان ل���ە دەرەوە 
پێدەگات و ئام���ادەی دەكەن بۆ باڵوكردنەوە. 
هەروەها ئەو كەسانەش دەگرێتەوە، كە بابەت 
و بەدواداچ���وون و راپۆرت���ی رۆژنامەوانی و 
بەدواداچوون لەسەر چەند بابەتێكی سەرەكی 
رۆژنامەك���ە و رۆژنامەوانی ئەنج���ام دەدەن. 
هەروەها هەموو ئەو كەس���انەش دەگرێتەوە، 
كە هەڵدەس���تن بە وێنەی رووداوەكان دەگرن 
و ئامادەك���ردن و وێنەگرتن بۆ بەدواداچوون 
و پێویس���تییەكان و بابەت���ە س���ەرەكییەكانی 

رۆژنامە.
جگە لەوانەش هەموو ئەو خۆش���نووس و 
وێنەكێشانەش دەگرێتەوە، كە وێنە بۆ هەندێ 
بابەتی ئامادەكراو بۆ باڵوكردنەوە دەكێش���ن. 
لەگ���ەڵ چەند كاروب���اری دیك���ەی تەكنیكی و 

هەواڵسازی دیكە.

محەمەد مێرگەسۆری

ناساندنی پێكهاتە و بەشەكانی رۆژنامە و 
چەند بابەتێكی دەزگای راگەیاندن
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سەرنووسەر:
بەرپرس���ی یەك���ەم و راس���تەوخۆی س���ازاندن و هەم���وو 
الیەنەكان���ی دیكەی پراكتیك���ی رۆژنامەیە. بەرپرس���ی هەموو 

هەواڵنێر و هەواڵس���ازانە و بەرپرسە ئەو پەیامنێر و 
ل���ە بەرامبەر خاوەن���داری رۆژنامە و 
یان ئەو دەزگایەی كاری تێدا دەكات.
خ���اوەن  كەس���ێكی  دەب���ێ 
ئەزم���وون و ش���ارەزایی ل���ە هەموو 
رۆژنامەوانییەكان���دا  كاروب���ارە 
هەب���ێ، ه���ەر لە ب���ارەی ه���ەواڵ و 
رووداوەكان و هەواڵساز، تا دەگاتە 
سەرپەرش���تیكردن و بەڕێوەبردنی 
بەش���ەكانی دیك���ەی هەواڵس���از و 

خودی رۆژنامە و دەزگایەكە.
جگ���ە ل���ەوەش دەب���ێ هەم���وو 
پێداویستیێكی كاری رۆژنامەوانی 
س���ەركەوتووی تێدابێ، تا دەگاتە 
كاران���ەی  و  پێداویس���تی  ئ���ەو 
پەیوەندییان بە چاپ و چاپكردنەوە 

هەیە.
دەكرێ بڵێین: سەرنووسەر مێشكی رۆژنامە و دەزگایە، بە 
هەموو بەش���ەكانییەوە. سەرپەرشتی هەموو كارەكان دەكات، 
بە ش���ێوەیەكی گش���تی دەتوانین كارەكانی سەرنووس���ەر لەم 

چەند خاڵەی خوارەوە بخەینەڕوو:
1- سەرنووس���ەر خاوەن���ی رۆژنامەكەیە و خۆی سیاس���ەتی 

گشتی و سەرەكی رۆژنامەكە و دەزگایەكە دیاری دەكات.
2- چوارچێ���وەی گش���تی كاروبار و س���ازاندنی رۆژنامەوانی 
و دەركردنی و دابەش���كردنی الپ���ەڕەكان و بابەتەكان دیاری 

دەكات.
3- سەرپەرش���تی جێبەجێكردن���ی هەم���وو ئ���ەو كاروب���ار و 
بوارانە دەكات، كە لە چوارچێوەی گش���تی كاری رۆژنامەوانی 
دیاریكراوە. لەوانە سازاندن، دەركردن »إخراج«، وتارنووسین، 

توانج نووسین و وەاڵمدانەوە.
4- پەیوەندییەكان���ی نێ���وان ئیدارە، چاپكردن و هەواڵس���از و 

سازاندن هەر لە رێی سەرنووسەر ئەنجام دەدرێن.

سكرتێری نووسین:
بەپێی بۆچوونی هەندێ لە پسپۆڕانی بواری رۆژنامەوانی، 
س���ەركەوتووبێت،  سەرنووس���ەر  كارەكان���ی  ئ���ەوەی  ب���ۆ 
پێویس���تە س���كرتێری نووس���ین ل���ە رۆژنام���ەدا هەب���ێ. بەاڵم 
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هەندێك���ی دیكە پێیانوایە، بۆ س���ەركەوتنی ئەرك و كارەكانی 
سەرنووس���ەر، پێویس���تە بەرپرس���ەكانی الپەڕەی رۆژنامەكە 
یارمەت���ی سەرنووس���ەر بدەن، لە دانانی پالن���ی كارەكانیان و 

جێبەجێكردنیان.
كارەكانی س���كرتێری نووسین لە رۆژنامەكاندا، بریتییە لە 

كۆبوونەوە لەگەڵ سەرنووسەر و بەرپرسەكانی 
ب���ەش و الپەڕەكانی رۆژنام���ە، لەپێناو دانان و 
كێش���انی نەخش���ەیەكی فراوان ب���ۆ بابەتەكانی 
ژمارەكانی رۆژنامە، هەر لەسەر ئەم بنەمایەش، 
نەخشەی كارەكانیان لە كێشانی یەكەم الپەڕە 
و ئامادەكردنی مادەكان و بابەتەكانی، لەدوای 
كۆبوونەوەكان دەس���ت پێدەكات. س���كرتێری 
نووسینی خاوەن ئەزموون، پێویستە پالنەكانی 
لەسەر ئەو بنەمایە بكێشێ، كە لەگەڵ پێكهاتەی 
رۆژنامەك���ەی لەبار و گونجاو بێت، ئامادەیی 
هەر ئەگەرێك و بارودۆخێكی لە ناكاو گرنگی 
هەبێ، كە ببێتە مایەی ئەوەی الپەڕە و بابەت 
و چوارچێوەك���ەی بگۆڕدرێت ی���ان الببرێن 
یان ئاڵوگۆڕیان پێ بكرێ. لەسەر سكرتێری 
نووس���ین پێویستە، كە بە دەروونێكی ئارام 
و خێ���را و ئازایانە، رووبەڕووی بارودۆخە 

نەخوازراو و لەناكاوەكان ببێتەوە.

سازاندنكار و پەیامنێر یان »هەواڵنێر«
س���ازاندنكار لە نووس���ینگەی دەزگای 
رۆژنامەوانی كاری خۆی دەكات. لە رێی 
نامە و تەلەفۆن و ئێس���تاش بە ئیمەیل و 
مۆبای���ل، هەواڵ و رووداوەكانی پێ دەگا 
و وەردەگرێ، پاش���ان دەست دەكات بە 

داڕش���تنەوە و دووب���ارە نووس���ینەوەیان. هەن���دێ جاریش، 
هەواڵەكان ل���ە ئاژانس���ێك وەردەگرێ، دووب���ارە هەواڵەكانی 
ئەو ئاژانس و دەزگایانەش، دادەڕێژێتەوە و دەیانووس���ێتەوە. 
هەركەسێك هەواڵێك بنووسێتەوە و دابڕێژێتەوە، بەو مەرجەی 

زمانێكی پاراو و رەوانی هەبێ، بە سازاندنكار دادەنرێ.
ب���ەاڵم هەواڵنێر ی���ان پەیامنێر، ئەو كەس���ەیە، كە هەواڵەكە 
لە س���ەرچاوەكەی وەردەگرێ. دەست دەكەوێ، رووداوەكانی 
هەواڵەك���ە، ب���ە چەند س���ەرەقەڵەمێك كۆدەكاتەوە، پاش���ان بە 
زارەكی »ش���فهی« یان بە نووس���ین، وەك ئیمێڵ و مۆبایل بۆ 

هەواڵساز و سازاندنكاری دەنێرێ.
لە راس���تیدا، هەواڵنێر یان پەیامنێر، س���ەرچاوەی یەكەم و 
س���یمای رۆژنامەكە یان هەر دامودەزگایەكە، بۆ دەستكەوتنی 
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س���ەرچاوەی دروس���تی هەواڵێ���ك. بەمەش، زۆرجار كەس���ی 
هەواڵنێ���ر و پەیامنێر، هێز و توانایی كار و كارایی پیش���ەكەی 
ل���ە رۆژنامەكە ی���ان دامودەزگایەكەی وەردەگ���رێ، بەهەمان 

شێوەش بۆ خودی رۆژنامەكە و دەزگایەكەش وایە.
ل���ەم بارەیەش���ەوە، ب���ڕی 
پاداشت و ئەو الیەنە تەكنیكی 
مەعنەویی���ەی  و  م���اددی  و 
ب���ۆ  رۆژنام���ەكان  و  دەزگا 
هەواڵنێ���ری دابی���ن دەك���ەن، 
راس���تەوخۆی  رۆڵێك���ی 
هەیە لە بەخش���ین و پێدانی 
هەواڵ���ی ت���ازە و گرن���گ و 
نهێنی، بە دەزگا و رۆژنامە 
هەواڵنێرەك���ە.  الی���ەن  ل���ە 
پەیوەندییەك���ی  وات���ە 
راس���تەوانە هەی���ە لەنێوان 
ئ���ەو پێداویس���تییە ماددی 
و مەعنەوییانە ب���ۆ پەیامنێر 
دابین دەكرێ، لەگەڵ دەس���تكەوتنی هەواڵ و زانیاری لە الیەن 

پەیامنێرەكە.

بەشی هونەری
كارەكانی ئەم بەش���ە هەریەك ل���ە هونەرەكانی كاریكاتێر، 
دەرهێنان���ی هونەری و هێ���ڵ و نەخش و وێنە دەگرێتەوە. ئەم 
بەشە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە سەرنووسەرەوە هەیە و هەندێ 
جاری���ش بە بەڕێوەبەر یان جێگری سەرنووس���ەر بە حوكمی 
ئەوەی، كە كارەكانی ئەو بەش���ە، پەیوەندی تەنیا بە بەش���ێكی 
رۆژنامەكە یان تەنیا ی���ەك الپەڕەوە نییە، بەڵكو پەیوەندی بە 

هەموو بەشەكان و الپەڕەكانی رۆژنامەوە هەیە.
وەك كاریكاتێ���ر: هەندێكجار، كاریكاتێر، كارێكی ناوخۆیی 
رۆژنامەكەی���ە، ی���ان ه���ی دەرەوەیەتی، بیرۆكەك���ەی لە الیەن 
سەرنووسەری رۆژنامەكەوە سەرچاوە دەگرێ، یان لە الیەن 
هەواڵس���از و كەس���ێكی دیك���ەوە، ئەو كەس���ەی هونەرمەندی 
و  كێش���ان  ب���ە  هەڵدەس���تێت  )كاریكاترێس���ت(  كاریكاتێ���رە 

ئامادەكردنی وێنە كاریكاتۆرییەكە)1(.

دەرهێنەر
ئەو كەس���ەیە، كە یەكە یەكەی الپەڕەكانی رۆژنامە دەخاتە 

سەر ماكێت و ترێس)2( و ئامادەی دەكات بۆ چاپكردن.
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بەشی زانیاری یان داتا
ل���ە پێن���او وردی دەرهێن���ان و چاپكردن���ی رۆژنام���ە، ك���ە 
دووربێ���ت لە هەڵە و كەموكوڕی، بەش���ی )زانی���اری یان داتا( 

هاتە كایەوە.
هەندێ لەو كەس���انەی لەم بەش���ە كاردەكەن، هەموو وشە 

و هەواڵ و وتار و نووس���ینێك، تەنانەت هەر 
كارێكی ریكالم���ی، دەخوێننەوە، پێش ئەوەی 
بنێردرێت���ە چاپخانە، بۆ ئەوەی هیچ هەڵەیەك 
ل���ە ن���اوی كەس���ەكان و رۆژ و واڵت...هت���د، 

نەكرێ.
ئەوانەی لەم بەشە كاردەكەن، كۆمەڵێك 
كەس���ی رۆش���نبیر و خ���اوەن ش���ارەزایی 
بەتوانان، كە لە توانایاندایە، هەڵەكان راست 
بكەن���ەوە. بۆ ئ���ەو مەبەس���تەش كۆمەڵێك 
زانیاری و ئەرشیفێكی دەوڵەمەندیان لەبەر 

دەستدایە.
زۆرجار ئەم بەشە وەك پێویست رۆڵی 
خ���ۆی ناگێڕێ، بەه���ۆی دەس���تێوەردانی 
سەرنووسەر و جێگرەكەی لە كارەكانیان. 
بۆی���ە هەماهەنگی نێوان هەموو الیەك بۆ 

سەرخستنی كارەكانیان پێویستە.
ه���ەر لەڕێ���ی ئ���ەو بەش���ەوە هەموو 
ئەوان���ەی ل���ە رۆژنام���ەدا كار دەك���ەن، 
ئیلتزام ب���ە وردی لە كارەكانیان دەكەن 
و كات و بەش���ێكی داهاتی ماددیش���یان 
بۆ دەگەڕێتەوە. چونكە زۆر هەڵەكردن 

كات���ی دەوێ ب���ۆ چاككردنەوەیان و كەم بەهەدەردانی ش���تی 
دیكە.

بەشی ئەرشیف
گرنگی ئەم بەش���ە بۆ رۆژنام���ە و گۆڤارەكان لەوەدایە، كە 
بابەت���ەكان و الپەڕەكانی رۆژنامە و گۆڤارەكان، بە زانیاری و 

زانین و وێنە و بابەتی دیكە گۆش دەكا و ئامادە دەكات.
ئەرشیفی گشتی رۆژنامە، ناوەندێكی گشتی و سەرچاوەیی 
رۆژنامەوان���ی گرنگ���ە، ك���ە رۆژنامە و الپەڕەكان���ی لە رێیەوە 
پێداویس���تییەكانیان ل���ە وێن���ە و بابەت و نووس���ین و ماددەی 

دیكەوە پڕدەكاتەوە.
ئەرش���یف، هەوڵێكی زۆر و كاتێكی درێژی هەواڵسازان و 
رۆژنامەنووس���انی رۆژنامە و دام���ودەزگا رۆژنامەوانییەكان 
دەگرێت���ەوە. یارمەتی س���ازاندنكاران دەدات، ك���ە لە ڕێی ئەو 
بەشەوە بتوانن )پێش���ینەیی رۆژنامەوانی – سبق صحفی( بۆ 

خۆیان مسۆگەر بكەن.
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جۆرەكانی ئەرشیف
دەكرێت بە دوو بەشەوە:

ئەرش���یفی گش���تی: هەم���وو ئ���ەو كۆمەڵ���ە باب���ەت و   -1
ماددان���ەن: وەك كتێ���ب و رۆژنامە و وەرزنامە و پەخش���نامە 
و قامووس و فەرهەنگ و ئینس���كلۆپیدیا و چیرۆك. هەروەها 
هەموو ئەو وێنە و نەخش���انەش دەگرێتەوە، كە لە رۆژنامە و 
گۆڤاری دیكە و ئەمڕۆش لە ئینتەرنێت و پێگە ئەلكترۆنییەكان 
وەردەگیرێ���ن و ب���ە ش���ێوەیەكی رێكوپێك پۆلێ���ن دەكرێن و 

ئیندێكسیان بۆ دەكرێ.
تایبەت:  ئەرشیفی   -2
ك���ە  ئەرش���یفەیە،  ئ���ەو 
خ���ۆی  رۆژنامەن���ووس، 
و  مانگان���ە  و  رۆژان���ە 
سااڵنە، بابەت و ماددە و 
كۆدەكاتەوە  دیكە  ش���تی 
دەكات  ئەرش���یفی  و 
و دەبێت���ە موڵك���ی ئ���ەو. 
ئەرش���یفی  خاوەن���ی 
تایب���ەت، ش���تەكانی ل���ە 
س���ەرچاوە  چەندی���ن 
س���ایت  و  ئاژان���س  و 
»پێگەی ئەلكترۆنی« و 
رۆژنام���ە و چاوپێكەوت���ن و بیس���تن و بینینی هەموو 
ئەو بابەت و شتانەی رۆژانە پێیان گوزەردەكات كۆدەكاتەوە 

ئەرشیفیان دەكا.
گرنگی ئەم جۆرە ئەرشیفە لەوەدایە، كە خاوەنەكەی خۆی 
س���ەرچاوەیەكی باش و دەوڵەمەندی ئەرشیفی دەبێ، لە كاتی 
پێویس���ت س���وودی لێ وەردەگ���رێ، بە تایبەت ئ���ەو كاتانەی، 
كە هەندێ وێنە و بابەتی دیكە، لە ئەرش���یفی گش���تی نییە یان 
نادۆزرێتەوە یان بۆ كاتی پێویست و بە پەلە دەست ناكەون.

جگ���ە ل���ەوەش زۆرجار، بە بوونی ئەو ئەرش���یفە لە الیەن 
رۆژنامەن���ووس، دەتوانرێ باش���ترین وێن���ە و بابەتی دیكە بۆ 

ئەو الپەڕەی، كە خۆی مەبەستییەتی دابنرێ.

ئاژانسەكانی هەواڵ
ئاژانس���ەكانی هەواڵ، ئەو دامودەزگایەن، كە هەواڵەكانیان 
لە ش���وێنی رووداوەكان بۆ دەگوازێتەوە لەوێش���ەوە بۆ هۆڵی 
سازاندنی رۆژنامەوانی یان ئێستگەی رادیۆیی یان تەلەفزیۆن، 
كە هەر یەكێك لەوانە تۆڕێكی تایبەتی گەیاندنی هەواڵی خۆی 

هەیە، كە پێكهاتووە لە كۆمەڵێك پەیامنێر و نێردراو.
ئ���ەو تۆڕان���ەی ه���ەواڵ، دەتوانی���ن لەڕێ���ی دام���ودەزگای 
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بەهێ���ز و كۆمەڵێ���ك ئام���رازی راگەیان���دن و پەیوەندیكردن���ی 
زۆرب���ەی  رووماڵ���ی  )Communicationپێش���كەوتوو،   (
رووداوەكان���ی ناوخۆی���ی و جیه���ان بكات. پاش���ان بیگەیەنێتە 
ب���ارەگای س���ەرەكی ی���ان الوەك���ی ئاژان���س، لەوێش���ەوە ب���ۆ 

بەشداربوانی ئاژانس و تۆرەكانی راگەیاندن.
* جۆرەكانی ئاژانسی هەواڵ:

)أ-  هەی���ە:  جۆرم���ان  دوو 
نیشتمانی ب- نێودەوڵەتی(

1- ئاژانسی هەواڵی نیشتمانی:
ئەو ئاژانسەیە، كە لە رێی 
كۆمەڵێ���ك ت���ۆڕی تایبەت بە 
خ���ۆی و كۆمەڵێ���ك پەیامنێر 
ل���ە  خ���ۆی  نێ���ردراوی  و 
واڵتەكەی���دا،  چوارچێ���وەی 
هەواڵ���ەكان و رووداوەكانی 
ی���ان  پێ���دەگات  ناوخۆی���ی 
پاش���ان  دەكات.  رووماڵیان 

بەپێ���ی رێكەوتن دەیانداتە رۆژنام���ە و ناوەندەكانی دیكەی 
راگەیاندن و رۆژنامەوانی، یان راس���تەوخۆ پەخشیان دەكات. 
وەك )Ak news( ئاژانس���ی دەنگوباس���ی كوردس���تان، ك���ە 

بارەگای لە هەولێری پایتەختە.
هەندێكج���ار، ب���ە ڕێكەوتن لەگ���ەڵ ئاژانس���ەكانی دەرەوە، 

هەواڵەكانیان بە پارە و بە بەرامبەر دەداتێ.
ب���ە  نیش���تمانی،  ئاژانس���ی  زۆرج���ار  لەوان���ەش،  جگ���ە 
پشتبەس���تن، ب���ە چەند هەواڵنێر و نێ���ردراوی خۆی لە هەندێ 
پایتەختی واڵت���ی دیاریك���راو، رووداوەكان رووماڵ دەكات و 
دوات���ر وەریاندەگ���رێ، لە ناوخۆی واڵت پەخش���یان دەكات و 
دەیگەیەنێت���ە جەماوەرەك���ەی، ئ���ەم كارە زیاتر ئ���ەو رووداو 
و هەوااڵن���ە دەگرێت���ەوە، كە جێی بایەخ���ی جەماوەرەكەیی و 
هاوواڵتیانی واڵتەكەن. وەك نموونەی )بوومەلەرزەی ش���اری 

وان(.
بایەخێك���ی دیك���ەی ئ���ەو ئاژانس���ە لەوەدایە، ك���ە زۆرجار 
ه���ەواڵ و رووداوەكانی دەرەوەی واڵتیش، لە پێش ئاژانس���ە 

نێودەوڵەتییەكان پەخش و باڵوبكاتەوە.
2- ئاژانسی هەواڵی نێودەوڵەتی:

ئ���ەو ئاژانس���انەن، ك���ە كۆمەڵێ���ك نووس���ینگەی گەورەی 
رۆژنامەوان���ی و گەیان���دن و پەیوەندیكردنی���ان ل���ە زۆرب���ەی 
كیشوەرەكان و كۆمەڵێك هەرێم و واڵتی گرنگ و دیاریكراوی 

جیهان هەیە.
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ئ���ەو نووس���ینگە و تۆڕانە، ب���ە كۆمەڵێكی 
زۆر ل���ە رۆژنامەنووس و پەیامنێر و نێردراو 
ئامادەباش و تەیاركراون، كە هەر رووداوێك 
بێت���ە ئ���اراوە رووماڵ���ی دەك���ەن و دەینێرن���ە 
ناوەندی سەرەكی ئاژانسەكەیان. پاشان بەپێی 
رێكەوت���ن، دەینێرن���ە ئاژانس���ەكانی دیكە، یان 
ئاڵوگ���ۆڕی هەواڵ و زانی���اری و رووداوەكان 

دەكەن.
بەوەش دەتوان���ن، زۆرترین رووداوەكانی 
جیه���ان رووم���اڵ بك���ەن. ئەمڕۆ ل���ە جیهاندا، 
كۆمەڵێك ئاژانسی هەواڵی بەهێز و بەناوبانگ 
هەن. كۆنتری���ن و بەناوبانگترینیان ئاژانس���ی 
رۆیت���ەرزە )Routers(، ك���ە بارەگاك���ەی لە 
بەریتانیایە و بەشێكی لە فەرەنسایە. ئاژانسی 
ئەمریكی APR( ئەسۆش���ێتد پرێس و یونایتد 
پرێس. رووسیا )تاس TAS( فەرەنسا )ئەنتەر 

.)inter FAX فاكس
ئەو ئاژانسە، خاوەنی چەندین نووسینگەی 
هەرێمی هەمیش���ەیی و كاتی���ن و بە هەزاران 
پەیامنێ���ر  و  هەواڵنێ���ر  و  رۆژنامەن���ووس 
رۆژنامەوان���ی  وێنەگ���ری  و  نێ���ردراو  و 
»فۆتۆجۆرنالیس���ت«یان هەی���ە، كە لە %85ی 

رووداوەكانی جیهان رووماڵ دەكەن.
 

صحافة الصفراء )رۆژنامەوانی زەرد(: 
گرنگ���ی  ك���ە  رۆژنامەوانیی���ە،  كارە  ئ���ەو 
و  ت���اوان  هەواڵەكان���ی  باڵوكردن���ەوەی  ب���ە 
توندوتی���ژی و ئابڕووب���ەری »س���كاندال« و 
س���یكس و ورووژێن���ەر دەدات، بەبێ گوێدانە 
كاریگەرییەكان���ی بەس���ەر هەس���ت و س���ۆز 
و دەروون���ی جەم���اوەر و وەرگ���ر. ئامانج���ی 
س���ەرەكی زێدەفرۆش���ی و ب���ە دەس���تهێنانی 

قازانجی ماددی زیاترە.

سەرچاوە:
جگە لە چەند ئەزموونی شەخسی و سەرچاوەی دیكە سوودی زۆر وەرگیراوە لە:

- طلعت همام، مائة سؤال عن الصحافة، ط2،دار الفرقان،قاهیرە – مصر،1988.

پەراوێز:
1- ئەم���ڕۆ بەهۆی پێش���كەوتنی هونەری نەخشەس���ازی و دەرهێنان���ی رۆژنامەوانیی���ەوە، زۆر لەو كەس و 
 PHOTOSHOP –INDESIGN –(( هونەرمەندان���ەی لە هون���ەری كاریكاتێر كاردەكەن، لەڕێی بەرنام���ەی
DESIGN كارەكانیان دەكەن، بۆیە دەتوانین بڵێین، لە جیاتی كێش���انی وێنە، باش���تر وایە »ئامادەكردن« 

بەكاربهێنین.
2- ترێس: جۆرێكە لە الپەڕەیەكی س���پی لێڵ، لە وەرەقەی نووس���ین زبرتر و رەقترە، بۆ پرینتكردنی الپەڕەی 

كتێب و رۆژنامە بەكاردەهێنرێ، دواتر بە ئامێری وەك فیلم دەشۆرێتەوە و چاپ دەكرێ.
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سووریا: 
كوشتنی پەیامنێری نیویورك تایمز

ن���اوداری ئەمریكایی  پەیامنێرێكی رۆژنامەی 
)نیویورك تایمز( لە كاتی راپەڕاندنی چااڵكییە 
رۆژنامەگەرییەكانی���دا لە واڵتی س���ووریا، بە 

گوللەی هێزە ئەمنییەكانی ئەم واڵتە كوژرا.

شوكری ئەبولبورغول، بە برینداری گیانی لەدەستدا
رۆژنامەنووس���ی  ئەبولبورغ���ول  ش���وكری 
س���ووری بە ناوودەنگ ل���ە رۆژی 2012/1/1 
ب���ە گولل���ەی هێ���زە ئەمنییەكانی س���ووریا، بە 

برینداری گیانی لەدەستدا.

جیل جاكییە بە گوللەتۆپێك كوژرا
رۆژنامەنووس���ی ناوداری فەرەنس���ایی )جیل 
جاكییە( پەیامنێری كەناڵی دووی فەرەنسایی، 
ل���ە ئەنجامی تەقین���ەوەی گوللەتۆپیچك گیانی 
لە دەس���تدا، بە دەس���تی هێزە سەربازییەكانی 
كوشتنەكەش���ی  و  ك���وژرا  س���ووریا 

لەسەرتاس���ەری جیهان دەنگی دایەوە. )ئااڵن 
جوپیە( وەزیری دەرەوەی فەڕەنس���ا ئیدانەی 
كوش���تنەكەی ك���رد، بەرپرسیاریەتییەكەش���ی 
خستە ئەستۆی دەسەاڵتدارانی سووریا، جگە 
ل���ە وەزی���ری دەرەوەی فەڕەنس���اش یەكێتی 
ئەوروپ���ا و لێژنەی عەرەبی بۆ بەرەڤانیكردن 
لە رۆژنامەنووسان و TV یی فەڕنساییش لەم 
بارەی���ەوە وتبووی���ی، رووداوی نامۆ هاوكات 
لەگەڵ كوشتنی ئەم رۆژنامەنووسە روویاندا 

بوو.
هەر لە هەمان رۆژی كوش���تنی )جیل جاكییە( 
دەس���ەاڵتدارانی س���ووریا لە )دۆم���ا(ی )ریفی 
دیمەش���ق( چەن���د رۆژنامەنووس���ێكی بیانیان 
لەگ���ەڵ وەرگێڕێك���ی س���ووری ب���ە بیان���ۆی 

جۆراوجۆر دەستگیر كردبوو.

دەستگیركردنی )حەننوون( و رۆژنامەنووسی دیكەش
لە 2012/12/21 شەبیحە و هێزە ئەمنییەكانی 
سووریا، رۆژنامەنووسی سووری )حەنوون(

هەواڵی رۆژنامەنووس و 
رۆژنامەگەریی لە جیهاندا

ئامادەكردنی:عەبدولغەنی عەلی یەحیا
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یان دەس���تگیركرد بە گوێ���رەی هەواڵەكان بە 
دەستگیركردنی ناوبراو ژمارەی رۆنامەنووسە 
دەستگیركراوەكانی سووریا گەیشتبووە )12( 

رۆژنامەنووس.

پێكهێنانی سەندیكایێكی شۆڕشگێری
لەبەر ئەوەی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی 
س���ووریا خ���ۆی داب���ووە پاڵ رژێمی بەش���ار 
رۆژنامەنووس���ە  ل���ە  هەن���دێ  ئەلئەس���ەد، 
شۆڕشگێڕەكانی سووریا سەندیكایێكی نوێیان 
بەناوی )رابیتەی رۆژنامەنووس���انی سووریا( 
دامەزراند بۆ پشگیریكردن لە شۆڕشی گەالنی 
سووریا. ئەو سەندیكایە لە بەیاننامەیەكدا خۆی 
بە گردبوونەوەیەكی دیموكراس���یانە ناساند و 
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی سووریاش بە 
داردەستە و ئەلقە لەگوێی رژێمی دیكتاتۆری 

سووریا.

چیرۆكی دوو )2( رۆژنامەنووسی ئەمریكی و 
فەڕەنسی

لە رۆژی 2012/2/22 كوشتنی رۆژنامەنووسی 
و  كالف���ن(  )م���اری  خات���و  ئەمریكای���ی 
رۆژنامەنووس���ی فەرەنس���ی )ریمی اوشلیك( 
ل���ە ئەنجام���ی بۆردوومانكردن���ی بنكەییەێكی 
راگەیاندنی لە گەرەكی )بابا عەمر( لە ش���اری 
)حمس( راگەێن���درا. ئەمە جگە لە بریندابوونی 
ژمارەیەك ل���ە رۆژنامەنووس���انی دیكەش لە 

هەمان رووداودا.
هەر لەگەڵ راگەیاندنی رووداوەكە وەزارەتی 
راگەیاندنی س���ووری دەس���تبەجێ بێ ئاگایی 
خ���ۆی لە هاتن���ی هەردوو رۆژنامەنووس���ەكە 
بۆ س���ووریا ئاش���كرا كرد. لەگەڵ بیستنی ئەم 
هەواڵە، سەرۆكی فەڕەنسا )نیكۆال ساركۆزی( 
ناڕەزای���ی دەربڕی و وتی: )پێویس���تە رژێمی 
سووری لە س���ەر حوكم ال ببردرێت(. )ولیەم 
هی���گ(ی وەزیری دەرەوەی بەریتانیاش وتی: 
)ئەم رووداوە دەردەس���ەری گەلی سووریا لە 
ژێر دەسەاڵتی حكومەتی سووریا دەهێنێتەوە 
یادمان(. حكومەتی ئەمەریكاش لە بەیاننامەیەكدا 
راگەیاندب���وو: )كوش���تنیان هۆڤیەتی���ی رژێمی 
س���ووری دەردەخ���ات( رووس���یای فیدرالیش 

تاوانەكەی مەحكووم كرد. لە پاریسی پایتەختی 
فەڕنس���اش بالوێزی س���ووریا ب���ۆ وەزارەتی 
دەرەوەی فەرنس���ا بانگهێشتكرا. كوشتنی ئەم 
دوو رۆژنامەنووس���ە، كاردانەوەیەكی زۆری 
لێكەوت���ەوە، ئ���ەوە بوو ه���ەر ل���ە ئەینی رۆژ 
چەن���د رۆژنامەنووس���ێكی دیكەش لە )حمس( 
گەمارۆدراب���وون، بڕیارش ب���وو فڕۆكەیەكی 
سویس���ری تەرخان بكرێت بۆ گواستنەوەیان 
لەگەڵ هەر رۆژنامەنووسە كوژراوەكە، ئەمە 

بێجگە لە چەندین رێگەچارەیەكی دیكەش.
رۆژنامەنووس���ێكی بەریتان���ی بەن���اوی )بۆل 
لەگ���ەڵ رۆژنامەنووس���ەكان  ك���ە  كۆن���رۆی( 
گەم���ارۆ دراب���وو، توانی لە )حم���س( رابكات 
و خۆی بگەێین���ە لوبنان، رۆژنامەنووس���ێكی 
ئیسپانیش لە كاتی هەوڵدانی بۆ رزگاركردنیان 
برین���دار بب���وو، لە نێ���و رۆژنامەنووس���ەكان 
بەسەرهاتی خاتو )ئایدێت كۆڤیتە( فەرەنسایی 

دەنگی دایەوە.

مەغریب:
قەدەغەكردنی ژمارەیێكی )ئال باییسی(!

مەغریبی���ەوە،  عەرەب���ی  شانش���ینی  ل���ە 
دەس���ەاڵتدارانی ئ���ەم واڵت���ە ژماریێكی���ان لە 
رۆژنامەی )ئال باییسی( ئیسپانیان قەدەغەكرد، 
لەبەر ئەوەی وێنەیەكی كاریكاتێریان لەبارەی 
شا )محەمەد شەشەمی مەغریب( باڵوكردبۆوە. 
ب���ە  كارەكەی���ان  مەغری���ب  دەس���ەاڵتدارانی 
س���ووكایەتیكردن بە ش���ای ناوبراو لە قەڵەم 

دا.

یۆنان:
دەركردنی هەزاران رۆژنامەنووس

ب���ە هۆی ئەو تەنگژە دارایی���ەی واڵتی یۆنانی 
گرت���ەوە، دەس���ەاڵتدارانی ئ���ەم واڵت���ە دەیان 
دەزگای چ���اپ و رۆژنامەگەریی���ان داخس���ت 
ب���ە جۆرێ، ب���ووە هۆی دەركردن���ی هەزاران 
راگەیان���دن،  كارمەن���دی  و  رۆژنامەن���ووس 
ئەس���توور  بێزاریێك���ی  توڕەی���ی و  بەم���ەش 
ل���ە الی���ەن رۆژنامەنووس���انی یۆنان���ی دژ بە 

دەسەاڵتداران پەیدا بوو.
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میسر:
دەسگیركردنی رۆژنامەنووسێكی ئوستراڵی

دەس���گیركردنی  هەواڵ���ی   2012/2/12 ل���ە 
رۆژنامەنووس���ێكی ئوس���تراڵی لەالیەن هێزە 
ئەمنییەكان���ی ئەم واڵت���ە باڵوبۆوە، ئەویش بە 
تۆمەت���ی هاندان���ی هاوواڵتیانی میس���ر دژ بە 
ئەنجومەنی سەربازیی دەسەاڵتدار لەم واڵتە. 
پاش���ان دوای چەند رۆژێك ئ���ازاد كرا، دوای 
ئازادكردنی رۆژنامەنووس���ەكە بۆ دەزگاكانی 
راگەیاندن دوابوو، وت���ی: »هێزە ئەمنییەكانی 
میسر ئەشكەنجە و ئازاری دەستگیركراوەكان 

دەدەن«.

بەرازیل... تیرۆركردنی )2( رۆژنامەنووس
لە بەرواری 13ی ش���وباتی 2012دا، لە واڵتی 
بەرازی���ل تیرۆركردن���ی دوو رۆژنامەن���ووس 
ه���ۆی  ئ���ەوەی  ب���ێ  ب���ەاڵم  راگەیان���درا، 
تیرۆركردنەكەی���ان بخرێت���ە روو و لەس���ەر 
ئاس���تی جیهانی���ش بایەخێك���ی ئەوت���ۆی پ���ێ 

نەدرا.

ئیسرائیل:
دەستگیركردنی )2( رۆژنامەنووسی فەلەستینی

ئیس���رائیل  حكومەت���ی  2012/2/1دا  ل���ە 
درێژەی بە دەس���تگیركردنی رۆژنامەنووسی 
فەلەس���تینی )نەواف ئەلعامر( ب���ۆ ماوەی )3( 
مانگ دا، دوای )3( رۆژ لەسەر ئەم رووداوە، 
واتە لە 2012/2/4 رۆژنامەنووس���ێكی دیكەی 
فەلەس���تینی بە ناوی )س���ەهیب ئەلعەس���ا( لە 

شاری )بێت لەحم( دەستگیركرد.
لە الیەكی دیكەوە )رێكخراوی پەیامنێرانی بێ 
سنوور( حكومەتی ئیسرائیلیان بە راوەدوونانی 

رۆژنامەنووسان تاوانبار كرد.

هێرشبردن بۆ سەر )2( كەناڵی تەلەفزیۆنی
ئیس���رائیلی  س���وپای  )رامەڵ���اڵ(  ش���اری  ل���ە 
ه���ەردوو  ب���ارەگای  س���ەر  هەڵیكوتای���ە 
تەلەفزیۆنی فەلەستینی: )ئەلوەتەن( و )قودسی 
پەروەردەی���ی( لە ئەنجامدا پەخش���ی هەردوو 
TVییەك���ە راگی���را و كارمەندەكانیش���یان ل���ە 
رۆژنامەن���ووس و كارمەندان���ی راگەیاندن لە 

هەردوو TVییەكە بێكارمانەوە.

ئیسپانیا:
قەدەغەكردنی سەفەر لە تەیسیر عەللونی

هێ���زە ئەمنییەكانی ئیس���پانیا، رۆژنامەنووس 
)تەیس���یر  TVی  ئەلجەزی���رە  كارمەن���دی  و 
عەللونی(یان لە سەفەر بۆ دەرەوەی ئیسپانیا 
قەدەغ���ە ك���رد. عەللون���ی ل���ە لێدوانێكی���دا بۆ 
دەزگاكانی راگەیاندن وتبوونی: قەدەغەكردنە، 
پێچەوان���ەی یاس���ای ئیس���پانییە، بەتایبەتی لە 
دوای ئ���ەوەی ل���ە الی���ەن دادگای ئەوروپا بۆ 
ماف���ی مرۆڤ بێ تاوانیم ئیس���پات كرا و ئازاد 
كرام. شایانی باسە تۆڕی نێودەوڵەتی بۆ ماف 
و پەرەپێ���دان، هەروەها بنكەی )ئەلدەوحە( بۆ 
سەربەس���تی راگەیان���دن و چەندی���ن دەزگای 
رۆژنامەگەری���ی دیك���ەی عەرەب���ی و جیهانی 
هەنگاوەكەی حكومەتی ئیس���پانیایان مەحكوم 

كرد و پاڵپشتییان لە تەیسیر عەللونی كرد.

ئەمەریكا:
خانووەكەی هەمنگوای فرۆشرا

لە واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا خانووەكەی 
ن���اوداری  رۆماننوس���ی  و  رۆژنامەن���ووس 
ئەمەریكا خوالێخۆشبوو ئەرنست هەمنگوای بە 

بڕی 525000 دۆالری ئەمەریكایی فرۆشرا.
هەمنگوای لە نیوەی یەكەمی سەدەی رابردوو 
پەیامنێ���ری یەكێ ل���ە رۆژنامەكانی ئەم واڵتە 
بوو، پاش���ان بوو ب���ە یەكێ لە رۆماننووس���ە 
ه���ەرە بەناوبانگەكانی ئەمەری���كا و لە )كوبا( 

كۆچی دوایی كرد.
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تونس:
خۆپیشاندان و ناڕەزایی رۆژنامەنووسان

س���ەدان رۆژنامەنووس لە پایتەختی )تونس( 
هاتن���ە س���ەر ش���ەقام و خۆپیش���اندانیان دژ 
ب���ە پێش���ێلكردنی سەربەس���تییەكان لە الیەن 
ل���ە  دا.  س���از  تونس���ەوە  نوێ���ی  حكومەت���ی 
هەمان كاتیش���دا ناڕەزاییان دەرهەق كەسانی 
ناشایستە لە شوێنی شایستە ئەنجامدا، هەواڵی 
خۆپیش���اندان و ناڕەزاییەك���ە ل���ە 2012/1/9 
راگەیان���درا. ل���ە س���ەرەتای مانگ���ی ش���وباتی 
رۆژنامەنووس���انی  س���ەندیكای  راب���ردووش 
تونس حكومەتی تونس بە س���ەپاندنی زنجیر 
و دەمكوتكردنی رۆژنامەنووس و دەزگاكانی 

راگەیاندن تاوانبار كرد.

مالیزیا:
دەستگیركردنی رۆژنامەنووس سعوودی )حەمزە 

كاشغری(
هێزەكانی ئەمنیی واڵتی مالیزیا رۆژنامەنووسی 
سعوودی )حەمزە كاشغری(یان دەستگیر كرد 
لەب���ەر ئەوەی ل���ە رۆژی جەژنی لەدایكبوونی 
پێغەمب���ەر )د.خ( بە چەند وش���ە و رس���تەیەك 
ل���ە نووس���ینێكدا س���ووكایەتی ب���ە پێغەمبەر 
كردبوو. )كاشغری( نووسیبوووی: )لە رۆژی 
لەدایكبوونتدا، بۆت ناچەمێمەوە و كڕنۆش���ت 
ب���ۆ ناب���ەم، دەستیش���ت م���اچ ناك���ەم، ب���ەاڵم 
تۆقەت لەگەڵ دەكەم وەك مرۆڤێكی ئاس���ایی، 
زەردەخەن���ەت بۆ دەك���ەم و زەردەخەنەم بۆ 
دەكەیت، وەك برادەرێك قسەت لەگەڵ دەكەم 

و زیاتر نا...(!
بە گوێرەی هەواڵەكان، كاشغری لە قسەكانی 
خ���ۆی پەش���یمان ب���ۆوە، كەچ���ی ت���ا ئێس���تا 
هەواڵەكان لەم بارەیەوە راست نەكراونەتەوە، 

كاشغریش رادەستی سعوودیە كرا.

توركیا:
دەستگیركردنی )90( رۆژنامەنووس

ل���ە وتارێكی���دا ل���ە رۆژنام���ەی )حوڕییەت(ی 
تورك���ی، رۆژنامەن���ووس و سیاس���ەتمەداری 
ن���اوداری توركی���ا )محەم���ەد عەل���ی بیران���د( 
دەس���تگیركردنی )90( رۆژنامەنووسی كورد 

بی���روڕا  ب���ە ه���ۆی سەربەس���تی  ت���ورك،  و 
راگەیاندبوو، )بیراند( حكومەتی توركی ریسوا 
كرد و وتی: »هیچ رۆژنامەنووس���ێك تۆمەتی 
نەدراوەت���ە پ���اڵ« وات���ە دەس���تگیركراوەكان 

مرۆڤی نیشتمانپەروەرن.

PKK دادگاییكردنی رۆژنامەنووسانی سەر بە

لە الیەكی داواكاری گش���تی لە توركیا، داوای 
دادگاییكردن���ی رۆژنامەنووس���انی س���ەر ب���ە 
پارت���ی كرێكاران���ی كوردس���تانی PKK كرد، 
ئەو دوایەش���ی ب���ە توندی لە الیەن )س���ی پی 
ج���ەی- CPJ( رەتكرای���ەوە، ن���ەك هەر ئەمە 
بەڵكو پش���تگیری خۆشی بۆ رۆژنامەنووسان 

راگەیاند.

دەستگیركردنی )38( رۆژنامەنووسی كوردی دیكەش
لە رۆژی 2011/12/20 هەواڵەكان رایانگەیاند 
پۆلیس���ی تورك���ی )38( ك���ەس ب���ە تۆمەت���ی 
پێوەندیك���ردن بە PKK دەس���تگیر كرد، لەنێو 
دەس���تگیركراوەكاندا بەش���ێكی ه���ەرە زۆری 

رۆژنامەنووس بوون.

ئازادكردنی رۆژنامەنووسێكی كورد
ل���ە 2012/12/24 هێ���زە ئەمنییەكان���ی توركیا 
)12( هاوواڵت���ی ك���ورد و توركیان ئازاد كرد، 
بە پێی زانیاییەكان رۆژنامەنووسێكی سەر بە 

PKK لەنێو ئازادكراوەكان بوو.
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یەمەن:
گەمارۆدانی رۆژنامەی )ئەلجمهوریەت(

لە ش���اری )تەعز(ی یەمەنی چەند چەكدارێكی 
نەناسراو بارەگای رۆژنامەی )ئەلجمهوریەت(
ی���ان گەم���ارۆ داب���وو و هەڕەش���ی تێكدان و 
تەقاندن���ەوەی بارەگەكەی���ان ك���رد ئەگ���ەر لە 
رۆژی 2012/2/4 رۆژنامەكەیان باڵو بكەنەوە، 
ئ���ەم كارەش ناڕەزاییەك���ەی تون���دی لە الیەن 
رۆژنامەنووسانی ش���ارەكە و شاری دیكەش 

لە یەمەن پەیدا كرد.

خنكاندنی رۆژنامەنووسێك
)س���ەنعا(ی  پایتەختەكان���ی  ل���ە  یەك���ێ  ل���ە 
پایتەخت���ی یەم���ەن پۆلیس���ی یەمەن���ی تەرمی 
ن���ەژاد  ب���ە  فەڕەنس���ی  رۆژنامەنووس���ێكی 
جەزائیری دۆزیی���ەوە. بە گوێرەی لێكۆڵینەوە 
سەرەتاییەكان رۆژنامەنووسەكە خنكێندرابوو. 
ناوب���راو لە TVی فڕانس���ی 24 كارمەند بوو، 
كرێكارێكی ئوتێلەكە لە 2012/1/2 پۆلیسی لە 

كوشتنەكە ئاگادار كردبۆوە.
ل���ە  بۆچ���وون  گەل���ێ  تێبینیی���ە،  جێ���ی 
گوای���ە  روو،  خرای���ە  كوش���تنەكەی  ب���ارەی 
رۆژنامەنووسێكی هەڤاڵی خۆی خنكاندرابێت، 
ی���ان لە الیەن هێزەكانی س���ەر ب���ە حكومەتی 

یەمەنەوە.

تەقەكردن لە چەند رۆژنامەنووسێك
ل���ە رۆژی 2012/1/1 ل���ە ش���اری )عەدەن(ی 
باش���ووری یەمەن، چەند چەكدارێك تەقەیان 
ل���ە هەن���دێ ل���ە رۆژنامەنووس���ان كردب���وو، 
لەوانەی داوایان لە دەس���ت لەكاركێشانەوەی 
سەرنووس���ەری رۆژنامەی )14(ی ئۆكتۆبەر 

كردبوو.

ئەردەن:
رۆژنامەنووسان رەخنە لە ئیخوان ولموسلیمین دەگرن

هەن���دێ ل���ە رۆژنامەن���ووس و رۆژنامەكانی 
ئ���ەردەن ب���ە تون���دی رەخنەیان ل���ە )ئیخوان 
ولموس���لیمین(ی ئەم واڵتە گرتبوو بە تێكدانی 
خۆشی و بەختەوەری هاوواڵتیانیان تاوانبار 
كردبوو، ئەم هەواڵە لە رۆژی 2011/12/25دا 

ل���ە ن���اوەوە و دەرەوەی شانش���ینی ئ���ەردەن 
باڵوبۆوە.

بەریتانیا:
دەستگیركردنی ئەفسەرێكی بەرتیل وەرگر

پۆلیس���ی بەریتانی���ا ل���ە ش���اری )لەن���دەن( لە 
2011/12/20 ئەفس���ەرێكیان دەستگیركرد بە 
تۆمەتی بەرتیل وەرگرتن لە رۆژنامەنووسێكی 
س���ەر ب���ە یەكێك ل���ە رۆژنامەكان���ی بەریتانیا 
ت���ا ئێس���تاش ك���ەس نازانێ���ت ه���ۆی بەرتیل 
وەرگرتنەك���ە چ ب���وو زانی���اری زیاتری���ش لە 

سەری باڵونەكرایەوە.

پۆل كۆنڕۆی رەخنە لە جیهان دەگرێت:
ل���ە داوی ئازادبوون���ی ل���ە ش���اری )حم���س(
بەریتان���ی  رۆژنامەنووس���ی  س���ووری  ی 
)پۆل كۆن���ڕۆی( رەخنەی لە ت���ەواوی جیهان 
گ���رت لەوەی بەپێی پێویس���ت ئ���اوڕ لە دەرد 
و مەینەت���ی گەلی س���ووریا نادات���ەوە و وتی: 
رۆژێك دێت ئەنگوتس���ی پەش���یمانی بگەزیت! 
ناوب���راو دەرب���ارەی رووداوەكان���ی )حم���س( 
وتی: ئ���ەوەی لە )حمس( روودەدات ئەوپەڕی 

هۆڤێنی و نامرۆییە.
لیبیا:

دوو رۆژنامەنووسی بەریتانی دەستگیر دەكرێن
شۆڕش���گێڕانی شاری )مس���راتە( لە لیبیا دوو 
رۆژنامەنووس���ی بەریتانییان دەستگیركرد كە 
لە بەرژەوەن���دی كەناڵێكی تەلەفزیۆنی ئێرانی 
كارییان دەك���رد، هۆی دەس���تگیركردنەكەیان 
نەزانراوە و رێكخراوی لێبوردنی نێودەوڵەتیش 
بەپەل���ە داوای ل���ە حكومەت���ی لیبی���ا ك���رد، بە 

زووترین كات ئازادییان بكات.

سوودان:
داخستنی رۆژنامەیەك و دەركردنی 100 رۆژنامەنووس

دەزگای  دەستەبەس���ەراگرتنی  دوای  ل���ە 
س���وودانی،  )ئەل���وان(ی  رۆژنامەگەری���ی 
رۆژنام���ەی )ئەل���وان( ل���ە الی���ەن حكوومەتی 
سوودان داخرا و كەلوپەلیشی موسادەرە كرا، 
ل���ە ئەنجامی ئەم كردەوەی���ەش زیاتر لە 100 
رۆژنامەن���ووس دەركران و تووش���ی بێكاری 
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بوون. ئ���ەو رووداوە ل���ە رۆژی 2012/1/13 
ئەنجام درا.

سزادانی سەنووسەری رۆژنامەیەك:
لە )خەرتووم(ی پایتەختی سوودان دادگایەكی 
سوودانی سزای سەرنووس���ەری رۆژنامەی 
)ئەلجەری���دە(ی دا، س���زایەكەش بریت���ی ب���وو 
لە ب���ڕە پارەیەك، لەبەر ئ���ەوەی هەواڵێكی بە 

درۆی باڵوكردبۆوە.

خەاڵتكردنی )2( رۆژنامەنووس
رۆژنامەنووس���ی  ه���ەردوو   2012/1/22 ل���ە 
ئەلح���اج  )غان���م  س���وودانی  ناس���راوی 
وەڕاق( و )عەبدولمونعی���م س���لێمان( لەگ���ەڵ 
رۆژنامەنووسێكی مەغریبی بە ناوی )رەشید 

نینی( خەاڵتكران.

دەست بەسەرداگرتنی )2( رۆژنامە
ل���ە پایتەخت���ی س���وودان، هێ���زە ئەمنیی���ەكان 
هەڵیانكوتایە سەر بارەگای هەردوو رۆژنامەی 
)ئەلتەییار( و )رۆژی دواتر( و دایانخستن، هۆی 
ئەم كارە تا ئێس���تا لە دەرەوەی ئەم واڵتە بە 
نەناس���راوی ماوەتەوە، جێی وەبیرهێنانەوەیە 
رەوش���ی رۆژنامەنووس���ان و رۆژنامەگەریی 
ل���ە س���وودان تا بڵێی خراپە و بە ش���ێوەیەكی 
نیمچە هەفتانە دیكتاتۆریەتی عومەر ئەلبەشیر 

پەالمارییان دەدات.

پاكستان:
تیرۆركردنی پەیامنێری دەنگی ئەمەریكا

ل���ە ب���ەرواری 2011/12/25دا، تیرۆركردن���ی 
پەیامنێ���ری رادی���ۆی دەنگ���ی ئەمەری���كا ل���ە 
باك���ووری پاكس���تان راگەیان���درا و ل���ە دوای 
باڵوكردنەوەی هەواڵەكە بزوتنەوەی تالیبانی 
پاكستانی دەس���تبەجێ بەرپرسیاریەتی خۆی 

لە رووداوە راگەیاند.

ئێراق:
دەستگیركردنی پەیامنێرێكی )ئەلزەمان(

ب���ەردەم  ل���ە  تەگ���ەرە  و  كۆس���پ  خس���تنی 
رۆژنامەنووس���ان و چاالكوانان���ی دەزگاكانی 

راگەیاندن لە ئیراق بەردەوامە، لە 2012/1/22 
پەیامنێ���ری رۆژنام���ەی )ئەلزەمان(ی لەندەنی 
رۆژنامەنووس )عەلی ئەلغەییاز( لە پارێزگای 
)واس���یگ( بۆ م���اوەی )5( رۆژ دەس���تگیركرا 

ئەویش بە پێی فەرمانی دادوەرێك.

كوشتنی )9( رۆژنامەنووس لە ساڵی 2011دا
لە 2012/12/28 سەندیكای رۆژنامەنووسانی 
ئێراق كوش���تنی )9( رۆژنامەنووس���ی ئێراقی 
ل���ە س���اڵی 2011دا راگەیان���د ب���ە گوێ���رەی 
بەیاننامەیەكی ئەو سەندیكایە لە نێوان سااڵنی 
2003 و 2011دا )368( رۆژنامەن���ووس ل���ە 

ئێراق كوژراون.

كوڕێكی مالیكی رۆژنامەنووسێكی ئافرەت ئازار 
دەدات!

ل���ە 2011/12/21 بەپێی هەواڵ���ەكان )ئەحمەد 
مالیكی( كوڕی سەرۆك وەزیرانی ئێراق نوری 
ئەلمالیكی، بێ���ژەری س���ەتەالیتی )ئەلعێراقیە( 
خات���وو )زوهراء ئەلمووس���ەوی( ئازار دابوو، 
باس���یش لە جۆری ئازاردانەك���ە و هۆیەكەی 

نەكراوە.

كۆچی دوایی رۆژنامەنووسێك
ل���ە ش���اری )بەس���را( رۆژنامەن���ووس )عەبد 
ئەلبەتت���ات( ل���ە تەمەن���ی )70( س���اڵیدا و ل���ە 
ئەنجام���ی نەخۆش���یی دڵ كۆچ���ی دوایی كرد 
و ل���ە رێوڕەس���مێكی شایس���تەدا و ل���ە الیەن 
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ژمارەیەكی زۆر لە نووسەران و هاوواڵتیانی 
شارەكە بە خاك سپێردرا.

برینداربوونی رۆژنامەنووسێك
لە 2011/12/24 بێژەر لە كەناڵی )ئەلعێراقیە(ی 
تەلەفزیۆنی )نیزال حوسێن( لەگەڵ كچەكەیدا، 
بە ه���ۆی تەقینەوەی بڕێك T.N.Tیی گرێدراو 
بە ئۆتۆمبێلەكەی لە ناوچەی )ئەلمش���اهدە(ی 
باك���ووری بەغدا، بریندار بوو. وەك پێدەچێت 

تیرۆرستان ئەو كارەیان ئەنجام دابێت.

یادی شەهید شەهاب ئەلمتیمی

رۆژنامەنووس���انی پارێ���زگاری )زیق���ار( ل���ە 
باشووری ئێراق یادی شەهیدبوونی سەرۆكی 
س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی پێشووی ئێراق 
خوالێخۆشبوو ش���ەهاب ئەلمتیمییان كردەوە، 
)تمیمی( پێش چەند ساڵێك لەمەوبەر لە الیەن 
تیرۆرستانەوە تەقەی لێكرابوو و بە برینداری 

گیانی لە دەستدا.

ئێراق هۆشداری دەداتە كوێت تاوەكو ویژدانی 
رۆژنامەنووسان نەكڕێت

ل���ە 2012/1/16 حكومەتی ئێراق هۆش���داریی 
دای���ە كوێت ل���ەوەی ن���ەوەك ویژدانی هەندێ 
ل���ە رۆژنامەنووس���انی ئێ���راق بكڕێ���ت، جێی 
روونكردن���ەوەی  چیت���ر  وەبیرهێنانەوەی���ە 
لەس���ەر نەدرا و زیاتریش دەچێتە خانەی ئەو 

ناكۆكییەی لە نێوان هەردوو واڵتدا هەیە.

100 ئۆتۆمبیل بۆ رۆژنامەنووسانی كەربەال
 )100( ئێ���راق  رۆژنامەنووس���انی  یەكێت���ی 
ئۆتۆمبێلی جۆری ساڵۆن بۆ رۆژنامەنووسانی 
كەرب���ەال دابی���ن ك���رد ب���ە مەرجێ بە قیس���ت 
پارەی كڕینی بدەن���ەوە، ئەو بڕیارەی یەكێتی 
رۆژنامەنووس���انی ئێراق جێی خۆش���حاڵی و 

رەزامەندی رۆژنامەنووسانی كەربەال بوو.

فەڕەنسا:
ساركۆزی پێشوازی لەو رۆژنامەنووسانەی لە سووریا 

گەڕانەوە بۆ پاریس دەكات
ئ���ەو دوو رۆژنامەنووس���ەی لەگ���ەڵ چەن���د 
رۆژنامەنووسێكی دیكە گەمارۆ درابوون، كاتێ 
گەیش���تنە پاریس���ی پایتەختی فەڕەنسا وتیان: 
ئێم���ە ئامانجی راس���تەوخۆی بۆردومانكردنی 
ش���اری )حمس( بووین كە لە الیەن حكومەتی 
س���وورییەوە ئەنجامدرابوو. س���اركۆزیش لە 
رێوڕەس���مێكی پێشوازیكردن لێیان، پشتگیری 
خ���ۆی ب���ۆ گەل���ی س���ووریای دووپاتكردەوە 
و بەڵێن���ی ل���ە راوەدونان���ی رژێمی س���ووریا 

كۆڵنەدات.
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هەنگاو
گۆڤار
1991

گۆڤارێكی ئەدەبی و رۆش���نبیری گشتییە، ناو 
بەناو دەردەچێت.

لەالی���ەن یەكێت���ی نووس���ەرانی كوردس���تان- 
قەاڵدزێ باڵوكراوەتەوە.

شوێنی دەرچوون: پشدەر
چۆنیەتی دەرچوونی: وەرزی

زمان: كوردی
تیراژ: )600( دانە

نرخ: )3(دینارە.
ش���وێنی فرۆش���تن: رانیە/ كتێبخانەی هەنگاو، 

قەاڵدزێ/ كتێبخانە زانكۆ.
ژمارەكان:

ژمارە )1(ی لە مانگی ئابی )1991( دەرچووە، 
رەش و سپییە، بە قەبارەی )88( الپەڕە.

ژم���ارە )2( ل���ە كانوون���ی دووەم���ی )1992( 
دەرچووە، رەش و س���پییە، بە قەبارەی )102( 

الپەڕە.
ژمارە )3( لە هاوینی )1992( دەرچووە.

لەم ژمارەیەدا دەستەی نووسەران دیاریكراون، 
كە ئەمانەن: )شەپۆل فەتحی كەریم، كاوە فیدا، 
ئ���ارارات ئەحم���ەد، مەریوان فەتح���ی كەریم(. 
)عبدالل���ە زەنگەنە(، رۆژنامەنووس���ی كوردی 
لە كوردس���تان دوای راپەڕین، هەولێر، 1998، 

ل59.
ژم���ارە )4-5(ی پای���زی )1992( و زس���تانی 
)1993(ی لەس���ەر نووس���راوە، لەهەمان كاتدا 
ناوونیشانەكەی گۆڕاوە بۆ )گۆڤارێكی ئەدەبی 
و رۆش���نبیری گش���تی(، یەكێتی نووس���ەرانی 
كوردس���تان دەری���دەكات، بە قەب���ارەی )67( 

الپەڕە باڵوكراوەتەوە.
لەم ژمارە جمكەدا تەنیا )كاوە فیدا( لەدەستەی 
نووس���ەران نەماوە، بەداخەوە ل���ەو ماوەیەدا 

تیرۆر دەكرێت.
* ئ���ەم گۆڤارە پاش���كۆیەكی لەگەڵ دەرچووە 
بەناوی پاشكۆی هەنگاو، سەرجەمیان هەشت 

بیبلیۆگرافیای رۆژنامەگەریی كوردی 
لە ناوچەی پشدەر
)2010-1991(

كارزان محەمەد*
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ژمارەیە.
لە الیەن یەكێتی نووسەرانی كورد/ مەڵبەندی قەاڵدزێ.

زمانی پاشكۆكە: كوردی بەدەست خەت نووسراوە.
نرخی پاشكۆكە: )250( فلس.

پاشكۆی گۆڤاری هەنگاو ژمارە )1(ی بە ناوونیشانی )گومرگ( 
لە تش���رینی دووەم���ی س���اڵی )1991( دەرچ���ووە، قەبارە )4(

الپەڕە.
پاشكۆی گۆڤاری هەنگاو ژمارە )2(ی لە ساڵی 1992دەرچووە، 

بە قەبارەی )4( الپەڕە.
شەش پاشكۆی دیكەی دەرچووە تاوەكو زستانی)1993(.

مانگرتوان
رۆژنامە
1991

لە الیەن یەكێتی نووس���ەرانی كوردستان/ مەڵبەندی قەاڵدزێ 
باڵوكراوەتەوە.

دەستەی نووسینی ئەم رۆژنامەیە بریتی بووە لە )حەمەزرنگ، 
سەید توانا، حەمە جاف، ئەحمەد شادی، عەبدوڵاڵ رەسام(.

شوێنی دەرچوون: پشدەر/ رانیە.
چۆنیەت���ی دەرچوونی: تایبەت ب���ە مانگرتنی ئەوكاتەی خەڵكی 

پشدەر و بیتوێن.
 )1991/12/13( ل���ە  یەكەم���ی  كانوون���ی  ل���ە  )1(ی  ژم���ارە 

دەرچووە.
تێبینی: ئەم رۆژنامەیە تەنیا )1( ژمارەی دەرچووە.

تروسكە
رۆژنامە
1992

باڵوكراوەیەكی ئەدەبی رۆشنبیری گشتییە.
بەسەرپەرشتی: خدر ئیبراهیم خدر، بەكر مەحموود.

شوێنی دەرچوون: قەاڵدزێ
چۆنیەتی دەرچوونی: مانگانە.

جێگەی فرۆشتن: قەاڵدزێ – رانیە – هەولێر
زمان: كوردی

نرخ: )دوو( دینار.
ژمارەكان:

ژم���ارە )1( ل���ە ئاب���ی )1992( دەرچ���ووە، ب���ە قەب���ارەی )12( 
الپەڕە.

ژم���ارە )2( لە ئەیلوولی )1992( دەرچ���ووە، بە قەبارەی )12( 
الپەڕە.

ژم���ارە )3( ل���ە تش���رینی یەكەم���ی )1992( بە قەب���ارەی )12( 
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الپەڕە.
تێبینی: ئەم باڵوكراوەیە بە ش���ێوەیەكی ڕێكوپێك )3( ژمارەی 

لێ دەرچووە، پاشان وەستاوە.

ڕووداو
گۆڤار
1996

س���اڵنامەیەكی تایبەت بووە بە یادی كارەس���ات و ڕاپەڕین، لە 
شێوەی گۆڤاردا باڵوكراوەتەوە.

سەرنووسەر: مەال ئاریان
بەرێوەبەری هونەری: ئاسۆ حەمە كانەبی ئاغا

شوێنی دەرچوون: قەاڵدزێ
چۆنیەتی دەرچوونی: سااڵنە، تایبەت بە كارەسات و ڕاپەڕینی 

)1974/4/24( و )1982/4/24(ی قەاڵدزێ.
زمان: كوردی.

ژمارەكان:
ژمارە )1( لە )1996/4/24( بەدەس���تنووس لە ش���ێوەی كتێب 

دەرچووە. 
ژم���ارە )2( ل���ە /1997/4/24 گۆڕانكاری تێدا ك���راوە، جێگری 

سەرنووسەر: عەلی چاوشین بووە.
ژمارە )3( لە )1998/4/24( هیچ گۆڕانكاریەك رووینەداوە.

ژمارە )4( ل���ە )1999/4/24( دەرچووە، گۆڕانكاری روویداوە 
تەنیا مەال ئاریان ماوەتەوە.

تێبینی:
ڕووداو )4( ژمارەی لێ دەرچووە و دواتر وەستاوە)1(.

زنار
گۆڤار
1999

گۆڤارێكی رۆش���نبیری گش���تییە س���ێ مانگ جارێك لە شاری 
قەاڵدزێ دەردەچێت.

خاوەنی ئیمتیاز: عومەر قەاڵدزەیی.
سەرنووسەر: ئازاد گەناوی.

دەس���تەی نووس���ەران: زی���اد موحەم���ەد ئەمی���ن، ئەرس���ەالن 
حەسەن، بەكر مەحموود، بەكر ڕەسوڵ.

شوێنی دەرچوون: قەاڵدزێ
چۆنیەتی دەرچوونی: وەرزی

چاپخانە: كۆمپیوتەر و چاپخانەی هیوا لە رانیە.
زمان: كوردی

شوێنی فرۆشتن: رانیە- قەاڵدزێ 
نرخ:)10( دینارە.
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ژمارەكان:
ژم���ار )1(ی لە تەمووزی )1999( دەرچووە، بە قەبارەی )74( 

الپەڕە.
ژمارە )2(ی هەرچەندە ساڵ و مانگی دەرچوونی لەسەر نییە، 
ب���ەاڵم پێ دەچێت ل���ە كۆتایی س���اڵی )1999( دەرچووبێت، بە 

قەبارەی )92( الپەڕە.
لە ژمارە )2(ەوە ناوونیشانەكەی كەمێك گۆڕانی تێدا ڕووداوە، 
بەم شێوەیە نووسراوە )گۆڤارێكی وەرزی ڕووناكبیری گشتییە 
لەشاری قەاڵدزێ دەردەچێت(، كاتی دەرچوونی لەسەر نییە. 
ژم���ارە )3( كات���ی دەرچوونی )س���اڵ و مانگ(ی لەس���ەر نییە، 
بەاڵم لە س���ەرەتای ساڵی )2001( دەرچووە، گۆڕانكاری تەنیا 
لە دەستەی دەستەی نووسەران روویداوە، سابیری سەندیكا 
لە ش���وێنی بەكر رەسوڵ دەست بەكاربووە، بە قەبارەی )34( 

الپەڕەیە.
تێبین���ی: ئ���ەم گۆڤارە )س���ێ( ژمارەی ل���ێ دەرچ���ووە، دواتر 

وەستاوە.

قەاڵدزێ
رۆژنامە
2000

رۆژنامەیەكی تایبەتە بە كارەسات و راپەڕینی قەاڵدزێ.
رێكخ���راوی ئ���ازادی الوانی كوردس���تان س���ەنتەری قەاڵدزێ 

دەری دەكات.
خاوەنی ئیمتیاز: عومەر عەبدوڵاڵ قاچ.

سەرنووسەر: عوسمان شەپۆل.
شوێنی دەرچوون: قەاڵدزێ

چۆنیەتی دەرچوونی: تایبەت بە یادی كارەس���ات و ڕاپەڕینی 
قەاڵدزێ لە )1974/4/24( و )1982/4/24(.

چاپ و دەرهێنانی هونەری: فریاد شاكر رەواندزی.
زمان: كوردی

ناوونیش���ان: بارەگای رێكخراوی ئازادی الوانی كوردس���تان 
)سەنتەری قەاڵدزێ( 

ژمارەكان:
ژمارە )1(، لە رۆژی دووش���ەممە )2000/4/24( دەرچووە، بە 

قەبارەی )8( الپەڕە.
تێبین���ی: ئەم ڕۆژنامەیە تەنیا یەك ژمارەی دەرچووە و دواتر 

وەستاوە.

پشدەر
رۆژنامە
2002

باڵوكراوەیەكی رۆشنبیری گشتییە، سەربەخۆیە. 
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خاوەنی ئیمتیاز: كۆمەڵەی پیشەوەرانی هەنگ لە كوردستان- 
لقی پشدەر.

سەرنووسەر: ئەحمەد حاجی عەلی پشدەری.
ش���وێنی دەرچ���وون: ق���ەاڵدزێ ئەوب���ەری پ���ردی ڕاپەڕی���ن، 

نووسینگەی هەنگەوان، نزیك گەراجی گەناو.
چۆنیەتی دەرچوونی: مانگانە.

زمان: كوردی.
ژمارەكان:

ژمارە )س���فر( مانگ���ی یەك���ی )2002( بە قەب���ارەی )8(الپەڕە 
دەرچووە.

ژم���ارە )1( ل���ە ئ���اداری )2002( ب���ە قەب���ارەی )8( الپ���ەڕە 
دەرچووە.

ژمارە )2( لە نیسانی )2002( دەرچووە، ناوونیشانی پێناسەی 
باڵوكراوەك���ە گۆڕاوە بۆ )باڵوكراوەیەكی ئازادی رۆش���نبیری 

گشتی سەربەخۆیە- مانگی جارێك دەردەچێت(.
ژم���ارە )3( ل���ە حوزەیران���ی )2002( ب���ە قەب���ارەی )8( الپەڕە 

دەرچووە.
ژم���ارە )4( ل���ە تەم���ووزی )2002( ب���ە قەب���ارەی )8( الپ���ەڕە 

دەرچووە.
تێبینی: ئەم باڵوكراوەیە بە ژمارە )س���فر(ەوە )5( ژمارەی لێ 

دەرچووە، دواتر وەستاوە.
ئەو باڵوكراوەیە زۆربەی ئیش و كارەكانی لە الیەن )ئەحمەد 

حاجی عەلی كەویە( كراوە.

زانست تیرۆر دەتۆقێنێت
گۆڤار
2002

باڵوكراوەیەكی تایبەتە بە مەرگەس���اتی قەاڵدزێی ش���ەهید لە 
.)1974/4/24(

كۆمیتەی ڕێكخستنی زانكۆ باڵوی دەكاتەوە.
الپ���ەڕە.   )15( قەب���ارەی  ب���ە  دەرچ���ووە،   )2002/4/24( ل���ە 

)لەبەردەستدایە(.
شوێنی دەرچوون: زانكۆی سلێمانی

چۆنیەتی دەرچوونی: سااڵنە، تایبەت بە مەرگەساتی قەاڵدزێ 
لە )1974/4/24(.

چاپخانە: چاپخانەی زانكۆی سلێمانی 
زمان: كوردی 

ژمارەكان:
تێبینی: ئەم باڵوكراوەیە لە الیەن كۆمیتەی ڕێكخستنی زانكۆی 
س���لێمانی دەرك���راوە، تەنیا )یەك( ژمارەی���ەی لێ دەرچووە و 

دواتر وەستاوە.
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سەتیر
رۆژنامە
2004

مانگانەیەكی خوێندكاریی سەربەخۆیە.
چۆنیەت���ی دەرچوونی: مانگی جارێك لە الی���ەن خوێندكارانی 

كۆلێجی زانكۆی كۆیە لە قەاڵدزێ دەردەچێت.
ژمارەكان:

ژمارە )س���فر(ی ل���ە مانگی ئازار ل���ە )2005/3/23( دەرچووە، 
لەسەر الپەڕەی )A4(، بە قەبارەی )8( الپەڕە.

خاوەنی ئیمتیاز: راگرایەتی كۆلێجی زمان.
سەرنووسەر: مەهدی ئەحمەد مەحموود.

جێگری سەرنووسەر: زانا ڕەواندزی.
بەڕێوەبەری نووسین: هێمن حەمە حسێن.

دەستەی نووسەران )مەریوان صابر، هۆزان كەمال، هاوسەر 
ن���ەوزاد، بەن���از ئەحم���ەد، عەبدولئەمی���ر مەحم���وود، س���ارێژ 

عوسمان(.
ژمارە )1( لە )2005/4/24( بە قەبارەی )8( الپەڕە.

پاشكۆیەكی دوو الپەڕەی لەگەڵدایە.
ل���ەم ژمارەیەوە بە قەب���ارەی رۆژنامە دەرچ���ووە، تەنیا یەك 
گۆڕانكاری ڕوویداوە س���روە خدر بۆ دەس���تەی نووس���ەران 

زیاد كراوە.
ژم���ارە )3(ی ب���ە قەبارەی )8( الپ���ەڕە لە كانوون���ی دووەمی 

 .)2006(
ستافی رۆژنامە لەم ژمارەیەدا بەم شێوەیە:

خاوەنی ئیمتیاز: م.حسێن غازی.
سەرنووسەر: مەهدی ئەحمەد مەحموود.

جێگری سەرنووسەر: زانا ڕەواندزی.
بەڕێوەبەری نووسین: هێمن حەمە حسێن.

بەڕێوەبەری هونەری: هاوسەر نەوزاد
دەستەی نووس���ین: )ئاوات ئەحمەد، بەیان حاجی ساڵح، تەنیا 
عەبدولق���ادر، خالید بابەك���ر، هەرێز بەك���ر، عەبدوڵاڵ عەباس، 

سروە خدر، هۆزان كەمال، زانیار رۆژهەاڵتی(.
تیراژ: ژمارە )1(: )1000( دانە، )3، 4(: )500( دانە، ژمارە )5(: 
)3000( دان���ە، ژمارە)7(: )2000( دان���ە، ژمارە )1، 6، 8، 9،10، 

11، 12، 13(: )1000( دانە.
چاپخان���ە: ژمارە )س���فر( مەڵبەن���دی كۆمپیوت���ەری قەاڵدزێ، 
ژمارە )1( ئۆفس���ێتی دیالن- س���لێمانی، ژمارە )5( چاپخانەی 
كوردس���تان- س���لێمانی، ژمارە )4( لە فێبری���وەری )2006( بە 
قەب���ارەی )10( الپەڕە دەچووە، ئەم ژمارەیە پاش���كۆی ژمارە 

)1( بە قەبارەی دوو الپەڕەی ئەدەب و هونەری لەگەڵدایە.
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ژمارە )5( لە نیسانی )2005( بە قەبارەی )8( الپەڕە.
لەم ژمارەیەدا ئەم سێ كەسە لە دەستەی رۆژنامەكە نەماون، 
ئەوانیش )هەرێز بەكر، عەبدوڵاڵ عەباس، س���روە خدر، هۆزان 

كەمال، زانیار رۆژهەاڵتی(
ژم���ارە )6(ی ب���ە قەب���ارەی )8( الپ���ەڕە ل���ە نیس���انی )2006( 

دەرچووە.
لەم ژمارەیەدا تەنیا ئەم سێ كەسە لە دەستەی نووسین: )ئاوات 

ئەحمەد، بەیان حاجی ساڵح، خالید بابەكر( ماونەتەوە.
ناوونیشانی: قەاڵدزێ كۆلێجی زمان.

ژم���ارە )7( ل���ە ئای���اری )2006( ب���ە قەی���ارەی )8( الپ���ەڕە 
دەرچووە.

ئەم ژمارەیە پاش���كۆیەكی لەگ���ەڵ دایە )4( الپەڕەیە، بە زمانی 
عەرەبی.

ژمارە )8( كانوونی دووەمی )2007( بە قەبارەی )8( الپەڕە.
ل���ەم ژمارەیەدا خاوەن���ی ئیمتیاز گۆڕاوە بۆت���ە: بەیان حاجی 

ساڵح.
ئەمانەش دەس���تەی نووسینن: )خالید بابەكر، سەبریە ڕەسوڵ 

حەمە، حەسەن عەبدوڵاڵ(.
ژم���ارە )9( ی ل���ە 24ی ش���وباتی )2007( ب���ە قەب���ارەی )12( 

الپەڕە.
ژم���ارە )10( ئ���ازاری 2007 دەرچ���ووە، ب���ە قەب���ارەی )12( 

الپەڕە.
ژم���ارە )11( نیس���انی )2007( دەرچ���ووە، بە قەب���ارەی )12( 

الپەڕە.
تەنی���ا گۆڕان���كاری لەم ژمارەیەدا س���ەبریە ڕەس���وڵ حەمە لە 

دەستەی نووسین نەماوە.
ژمارە )12( ئاداری 2007 دەرچووە، بە قەبارەی )8( الپەڕە.

ژمارە )13( شوباتی )2008( بە قەبارەی )8( الپەڕە.
ل���ەم ژمارەی���ەدا بەڕێوەبەری نووس���ین بۆتە ئ���اوات ئەحمەد 
س���ەعید، ئەوەی پێش���وو الچووە، ستافی نووس���ین نەماوە و 
بەڕێوەب���ەری هون���ەری )خالی���د بابەك���ر، حەس���ەن عەبدوڵاڵ( 

دانراون.
تێبینی: ئەم رۆژنامەیە )13( ژمارە و )2( پاش���كۆی دەرچووە، 
ژمارەیەكی زۆر خوێندكار كاریان تێداكردووە، بە شێوەیەكی 
ب���ەردەوام گۆڕان���كاری ڕووی���داوە، لە دەس���تەی نووس���ین و 

ناوونیشان و پێكهاتە و بەرپرسیاریەتی ڕۆژنامەكەدا.

قەاڵدزێ ی نیشتمانی خەمەكان با بكەینە خەمەكانی نیشتمان
گۆڤار
2004

باڵوكراوەیەكی تایبەتە بە كارەساتی )1974/4/24(.



363ژمارە 26 بەهاری 2012

بیبلۆگرافیای رۆژنامەگەریی كوردی لە ناوچەی پشدەر

دەس���تەی ئامادەكار: مۆف���ەق میراودەلی، س���ەردار عەبدوڵاڵ، 
عومەر عەبدوڵاڵ، عەبدوڵاڵ رەسوڵ مام ئاڵی.

شوێنی دەرچوون: هەولێر
چۆنیەتی دەرچوونی: تایبەت بە كارەساتی)1974/4/24(.

ش���وێنی باڵوكردنەوە: زانكۆكانی )هەولێر، دهۆك، س���لێمانی، 
كۆیە(، شاری قەاڵدزێ.

ژمارەی الپەرە: )48( الپەڕە.
چاپخانە: منارە/ هەولێر.

زمان: كوردی.
تیراژ: )800( دانە.

ژم���ارەكارەكان: تەنی���ا ئ���ەو ژمارەی���ەی دەرچ���ووە، دوات���ر 
وەستاوە.

تێبینی: ئەم باڵوكراوەیە لە الیەن ئەو چوار خوێندكارەی شاری 
ق���ەاڵدزێ دەرچووە، ك���ە خوێندكاری زانكۆی س���ەالحەددین 
بوون، بە هاوكاری و پشتیوانی ماددی و مەعنەوی ژمارەیەك 

خەڵك.

بیست و چواری چوار
رۆژنامە
2004

باڵوكراوەیەك���ی تایبەت���ە ب���ە 24ی 4، س���اڵیادی كارەس���انی 
بۆردوومانی قەاڵدزێ.

لە الیەن دەس���تەی )ڕووناكبیری نامرێ( لە زانكۆی س���لێمانی 
دەردەچێت.

دەستەی نووسین: بەختیار حەسەن، عەبدوڵاڵ محەمەد ئەمین، 
هاوكار هەم���زە، محەمەد ئەحمەد، پش���دەر محەمەد، محەمەد 

عەبدوڵاڵ.
شوێنی دەرچوون: سلێمانی )زانكۆی سلێمانی(
چۆنیەتی دەرچوونی: )تایبەت( نیسانی 2004.

ژمارەی الپەڕە )4( الپەڕە.
زمان: كوردی.

ژمارەكان: تەنیا ئەو ژمارەیە دەرچووە، دواتر وەستاوە.
تێبینی: ئەم باڵوكراوەیە لە الیەن كۆمەڵێك خوێندكاری زانكۆی 

سلێمانی دەرچووە كە خەڵكی شاری قەاڵدزێ بوون.

4/24 مەرگەسات و وەرچەرخان
گۆڤار
2005

باڵوكراوەیەك���ی تایبەتە بە یادی كارەس���اتی )1974/4/24( و 
)1982/4/24(ی قەاڵدزێ.

نووسین و ئامادەكردنی: عەبدوڵاڵ محەمەد.
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شوێنی دەرچوون: قەاڵدزێ
چۆنیەت���ی دەرچوون���ی: تایب���ەت ب���ە كارەس���ات و ڕاپەڕین���ی 

)1974/4/24( و )1982/4/24(ی قەاڵدزێ.
زمان: كوردی

ساڵی دەرچووە: )2005/4/24(.
تێبین���ی: ب���ە قەب���ارەی )59( الپ���ەڕە، تەنی���ا ئ���ەو ژمارەی���ە 

دەرچووە. 

قەاڵدزێ
گۆڤار
2005

گۆڤارێكی ڕووناكبیری وەرزی گشتییە.
خاوەنی ئیمتیاز: سەرۆكایەتی شارەوانی قەاڵدزێ.

سەرنووسەر: بەكر مەحموود.
بەڕێوەبەری نووسین: ڕێبوار بەكرەجۆیی.

دەستەی نووسەران: )عەلی چاوشین، ڕێبوار جەمال، محەمەد 
ئەحمەد ئیسماعیل، عومەر كاكل، عومەر عەبدوڵاڵ محەمەد(.

چۆنیەتی دەرچوونی: وەرزی.
شوێنی دەرچوون: قەاڵدزێ.

بەش���ی  ق���ەاڵدزێ-  ناوونیش���ان: س���ەرۆكایەتی ش���ارەوانی 
ڕاگەیاندن.

زمان: كوردی.
تی���راژ: ژم���ارە )5-6(، )600( دانە. ژمارەكانی دیكە لەس���ەری 

نییە.
چاپخانە: ژمارە )1( ئارینا- سلێمانی شەقامی مەولەوی، ژمارە 

)3-4-5-6( پەیوەند.
ژمارەكان:

ژمارە )1( پایزی )2005( دەرچووە، بە قەبارەی )52(الپەڕە.
ژم���ارە )2( لە زس���تانی )2006( دەرچووە، ب���ە قەبارەی )96( 
الپەڕە، تەنیا گۆڕانكاری لەم ژمارەیەدا ئەوەیە )عەلی چاوشین( 

لەدەستەی نووسەران نەماوە.
ژم���ارە )3( لە بەه���اری )2006( دەرچووە، ب���ە قەبارەی )70( 

الپەڕە.
ژم���ارە )4( ل���ە هاوین���ی )2006( دەرچووە، ب���ە قەبارەی )68( 

الپەڕە.
ژم���ارە )5( ل���ە پایزی )2006( دەرچووە، ل���ەم ژمارەیەدا هەر 
یەكە لە )عومەر عەبدوڵاڵ محەمەد، عومەر كاكل( لە دەس���تەی 
نووس���ەران نەماون، تەنها )ڕێبوار جەم���ال، محەمەد ئەحمەد 

ئیسماعیل( ماونەتەوە، بە قەبارەی)70( الپەڕە.
ژم���ارە )6( لە زس���تانی )2007( دەرچووە، ب���ە قەبارەی )64( 

الپەڕە.
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تێبین���ی: ئ���ەم گۆڤ���ارە ب���ە پش���تیوانی م���اددی س���ەرۆكایەتی 
ش���ارەوانی قەاڵدزێ دەرچووە، پاش ئەوەی )شەش( ژمارەی 

لی دەرچووە، دواتر وەستاوە.

4/24
رۆژنامە
2006

پاشكۆی كوردستانی نوێ تایبەت بەكارەساتی قەاڵدزێ
سەرپەرشتیار: لوقمان غەفور

دەس���تەی پاش���كۆ: )بەكر مەحم���وود، فوئاد ئەحم���ەد، ئاراس 
شەریف، سۆران عەلی حەسەن، ئەكرەم محەمەد ئەمین(.

ژم���ارە )3951( دوو ش���ەممە )2006/4/24(، ب���ە قەبارەی )4( 
الپەڕە.

شوێنی دەرچوون: سلێمانی
زمان: كوردی.

تێبینی: ئەم رۆژنامەیە لە شێوەی پاشكۆ بۆ یادی كارەسات و 
راپەڕین���ی )1974/4/24( و )1982/4/24( دەرچووە، تەنیا ئەم 

ژمارەیەی دەرچووە.

نوێكار
رۆژنامە
2006

باڵوكراوەیەكی رۆشنبیری گشتی ئازادە
خاوەنی ئیمتیاز: عەبدوڵاڵ محەمەد ئەمین.

سەرنووسەر: ئازاد چاالك
دەس���تەی نووس���ەران: عەلی قەاڵدزەیی، زانی���ار رۆژهەاڵتی، 

ئاراز چاوشین.
شوێنی دەرچوون: قەاڵدزێ.

چۆنیەتی دەرچوونی: مانگانە.
نرخ: )250( دینارە.

ژمارەكان:
ژم���ارە )س���فر( ل���ە )2006/4/24( دەرچووە، تایبەت���ە بە یادی 

)4/24( شاری قەاڵدزێ 
ئەم باڵوكراوەیە ژمارە )س���فر(ی لەس���ەر الپ���ەڕەی )A4( بە 

قەبارەی )6( الپەڕەی رەنگاوڕەنگ دەرچووە.
ژمارە )1( گۆڕانكاری بەسەر باڵوكراوەكەدا هاتووە، لەڕووی 
ئی���داری و هونەری، تەنانەت بە ش���ێوەی رۆژنامە دەرچووە، 
بۆی���ە ئاماژە بە ناوونیش���ان و دەس���تەكە دەدەی���ن، بەجۆرێ 
ناوونیش���انی گۆڕاوە بۆ »باڵوكراوەیەكی رۆشنبیری گشتییە 

كۆمەڵێك گەنج لە قەاڵدزێ مانگی جارێك دەریدەكەن«.
خاوەنی ئیمتیاز: بەختیار حەسەن.

سەرنووسەر: ئاراز چاوشین.
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دەستەی نووسەران: عەلی قەاڵدزەیی، محەمەد چاالك، زریان 
رۆژهەاڵتی.

ژم���ارە )1( ل���ە )2006/5/31( دەرچ���ووە، ب���ە قەب���ارەی )8( 
الپەڕە.

ژمارەی���ەدا  ل���ەم  دەرچ���ووە،   )2006/6/30( ل���ە   )2( ژم���ارە 
گۆڕان���كاری ل���ە دەس���تەی نووس���ەراندا كراوە، بەم ش���ێوەیە 
دەستەی نووسەران )مۆفەق پشدەری، محەمەد چاالك، زانیار 
رۆژهەاڵتی( عەلی قەاڵدزیی لە دەس���تەی نووس���ەران نەماوە، 

بە قەبارەی )8( الپەڕە.
ژمارە )3( لە )2006/7/31( دەرچووە، لەم ژمارەیەدا، خاوەنی 
ئیمیت���از و سەرنووس���ەر، بەختیار حەس���ەن، هەروەها )ئاراز 
چاوش���ین( لە دەس���تەی نووس���ەران نەماوە، بە قەبارەی )8( 

الپەڕە.
تێبین���ی: ئ���ەم باڵوكراوەیە ب���ە ژمارە )س���فر(ەوە )4( ژمارەی 

دەرچووە، دواتر وەستاوە.

قەاڵدزێ
رۆژنامە
2006

لە ش���ێوەی رۆژنامە دەرچ���ووە، هەرچەندە هەوڵمان دا بەاڵم 
ئ���ەم ژمارەیەم���ان بەردەس���ت نەكەوت، بۆ ئەوەی دەس���تە و 

قەبارەی الپەڕەی دیاری بكەین.
ژمارە )1( لە )2006/4/24( دەرچووە، ژمارە )2( ناوونیش���انی 
ب���ەم ش���ێوەیە )رۆژنامەیەك���ی تایبەت���ە ب���ە یادی كارەس���اتی 

)1974/4/24( و ڕاپەڕینی )1984/4/24(.
خاوەن���ی ئیمتی���از: مەكتەب���ی ناوەن���دی ڕاگەیاندن���ی پارت���ی 

دیموكراتی كوردستان.
سەرنووسەر: فازڵ جندار

بەڕێوەبەری نووسین: حەسەن ئەحمەد و شكار ئەحمەد
لە س���اڵی )2007( بە قەبارەی )12( الپەڕە دەرچووە. ژمارەی 
لەس���ەر نییە بەاڵم پێ دەچێت ژمارە )2( بێت، چونكە ژمارەی 

دوای ئەو لە ساڵی )2008( بە ژمارە )3( نووسراوە.
كارەس���اتی  ی���ادی  ب���ە  تایبەت���ە  )3( رۆژنامەیەك���ی  ژم���ارە 

)1974/4/24( و ڕاپەڕینی )1982/4/24(.
ناوەن���دی زانكۆ و پەیمانگاكانی س���لێمانی یەكێت���ی قوتابیانی 

كوردستان دەریدەكات.
خاوەنی ئیمتیاز: عیرفان عەزیز.

سەرنووسەر: فازڵ جندار.
جێگری سەرنووسەر: شكار ئەحمەد.

بەڕێوەبەری نووسین: م. حەسەن ئەحمەد.
ژم���ارە )3( ل���ە )2008/4/24( دەرچ���ووە ب���ە قەب���ارەی )12( 
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الپەڕە.
كارەس���اتی  ی���ادی  ب���ە  تایبەت���ە  )4( رۆژنامەیەك���ی  ژم���ارە 

)1974/4/24( و ڕاپەڕینی )1982/4/24(.
س���ەنتەری خام���ە ب���ۆ راگەیان���دن و لێكۆڵین���ەوەی قوتابی���ان 

دەریدەكات. 
گ���ۆڕان لە خاوەنی ئیمتیاز و دەس���تەی رۆژنامەكە روویداوە 

بەم شێوەیە:
خاوەنی ئیمتیاز: سەنتەری خامە.

سەرنووسەر: فازڵ جندار.
بەڕیوەبەری نووسین: شكار ئەحمەد

دەستەی نووسەران: هۆشمەند چەكوانی، حەسەن ئەحمەد.
ئ���ەم ژمارەیە ل���ە )2009/4/24( دەرچووە، ب���ە قەبارەی )12( 

الپەڕە.
ژم���ارە )5( باڵوكراوەیەك���ی تایبەت���ە ب���ە ی���ادی كارەس���اتی 

)1974/4/24( و ڕاپەڕینی )1982/4/24(.
س���ەنتەری خام���ە ب���ۆ ڕاگەیان���دن و لێكۆڵین���ەوەی قوتابی���ان 

دەریدەكات.
جارێكی دیكە لەم ژمارەیەدا كۆمەڵێك گۆڕانكاری روویداوە:

خاوەنی ئیمتیاز: فاتیح مەولەوی زادە.
سەرنووسەر: فازڵ جندار.

جێگری سەرنووسەر: هۆشمەند چەكوانی
بەڕێوەبەری نووسین: حەسەن ئەحمەد

هاوكار: ڕزگار مامە.
دیزاین: عەتا عەلی.

لە )2010/4/24( بە قەبارەی )8( الپەڕە دەرچووە.
تێبین���ی: ئ���ەم باڵوكراوەیە تا ئێس���تا )5( ژم���ارەی دەرچووە، 
هەموو ساڵێك لە یادی كارەسات و راپەڕینی )1974/4/24( و 

)1982/4/24( دەردەچێت.

هەوێن
رۆژنامە
2006

مانگانەیەك���ی گش���تی ئ���ازادە كۆمەڵێ���ك گەن���ج لە ق���ەاڵدزێ 
دەریدەكەن.

خاوەنی ئیمتیاز: ئازا عەبدولكەریم.
سەرنووسەر: فەرمان عەزیز قەساب.

جێگری سەرنووسەر: حەسەن حەمە عەبدوڵاڵ.
بەڕێوەبەری نووسین: هەڤاڵ محەمەد مستەفا.

شوێنی دەرچوون: قەاڵدزێ
چۆنیەتی دەرچوونی: مانگانە.

چاپخانە: ڕەنج- سلێمانی.
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زمان: كوردی.
نرخ )250( دینار.

ژمارەكان:
ژمارە )س���فر(ی لە مانگی ئابی )2006( دەرچووە، بە قەبارەی 

)8( الپەڕە، نرخی )250( دینارە.
ژمارە )1( لە ئەیلولی )2006( دەرچووە، بەهەمان ناوونیش���ان 

و دەستەی نووسەران، بە قەبارەی )8( الپەڕە.
ژم���ارە )2( تش���رینی یەكەمی )2006( دەرچ���ووە، بە قەبارەی 

)8( الپەڕە.
ژمارە )3( تش���رینی دووەم���ی )2006( دەرچووە، بە قەبارەی 

)8( الپەرە.
ژم���ارە )4( كانوونی یەكەم���ی )2006( دەرچووە، بە قەبارەی 

)8( الپەڕە.
تێبین���ی: ئ���ەم مانگانەی���ە )5( ژم���ارەی دوا بەدوایی���ەك و ب���ە 

شێوەیەكی بەردەوام دەرچووە، پاشان وەستاوە.

خرۆشان
رۆژنامە
2007

رۆژنامەیەك���ی رۆش���نبیری سیاس���یی ئازادە مانگ���ی جارێك 
دەردەچێت.

خاوەنی ئیمتیاز: عومەر یوسفی.
سەرنووسەر: مەال ئەحمەدی قامیشی.

بەڕێوەبەری نووس���ین: شوان قەاڵدزەیی و عەبدوڵاڵ حەسەن 
وەرتی.

شوێنی دەرچوون: قەاڵدزێ.
چۆنیەتی دەرچوونی: مانگانە.

نرخی )250( دینارە.
زمان: كوردی.

ژمارەكان:
ژمارە )1( لە )2007/3/1( دەرچووە، بە قەبارەی )8( الپەڕە.

ژم���ارە )2( یەكش���ەممە، )2007/4/1( دەرچ���ووە، بەرامب���ەر 
ن���ەورۆزی )2707( ك���وردی، ب���ە قەبارەی )8( الپ���ەڕە، ژمارە 
)3( ش���ەممە )2009/5/1( دەرچ���ووە، بەرامبەر )11(ی گواڵنی 
)2707( ك���وردی، ب���ە قەب���ارەی )8( الپ���ەڕە، ل���ەم ژمارەیەدا 
گۆڕانكاری لە بەڕێوەبەری نووس���ین رویداوە بۆتە )عەبدوڵاڵ 

حەسەن وەرتی(.
ژمارە )4(ی لە هەینی )2007/6/1( دەرچووە، بەرامبەر )11(ی 

جۆزەردانی )2707( كوردی، بە قەبارەی )8( الپەڕە.
تێبین���ی: ئ���ەم رۆژنامەی���ە )4( ژمارەی لێ دەرچ���ووە و دواتر 

وەستاوە.
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بیست و چواری چوار
رۆژنامە
2007

و  بۆردووم���ان  كارەس���اتی  ب���ە  تایبەت���ە  باڵوكراوەیەك���ی 
خۆپیشاندانەكانی قەاڵدزێ.

لە الیەن ڕاگەیاندنی بەرێوەبەرایەتی گشتی كاروباری شەهیدان 
و ئەنفالك���راوەكان- س���لێمانی دەرچووە. ل���ە )2007/4/24( بە 

قەبارەی )16( الپەڕە.
شوێنی دەرچوون: سلێمانی

چۆنیەت���ی دەرچوون: تایبەت بە یادی كارەس���ات و ڕاپەڕینی 
قەاڵدزێ.

شوێنی باڵوكردنەوە: سلێمانی- پشدەر
زمان: كوردی.

هەناسە
رۆژنامە
2007

باڵوكراوەیەكی تایبەتە بە یادی كارەساتی )4/24(.
كوردس���تان  الوان���ی  و  وەزارەت���ی وەرزش  ه���اوكاری  ب���ە 

دەردەچێت.
بەڕێوەبەر و سەرپەرشتی كار: ئازا عەبدولكەریم.

دەستەی هاوكار: هەڤاڵ محەمەد، كارا علی
ژمارە )1( لە )2007/4/22(. بە قەبارەی )4( الپەڕە.

شوێنی دەرچوون: قەاڵدزێ.
چۆنیەت���ی دەرچ���وون: س���ااڵنە، تایبەت���ە بە یادی كارەس���اتی 

.)4/24(
زمان: كوردی.

تێبینی: تەنها ئەو ژمارەیە دەرچووە و دواتر وەستاوە.

چواری سێ
رۆژنامە
2008

باڵوكراوەیەك���ی تایبەت���ە ب���ە )1991/3/4(، یەكەمی���ن رۆژی 
راپەڕینی گەلەكەمان.

ئامادەكردن و سەرپەرش���تی كردنی، ئەنجومەنی رۆش���نبیری 
قەاڵدزێ.

شوێنی دەرچوون: پشدەر.
چۆنیەت���ی دەرچ���وون: س���ااڵنە، تایب���ەت بە یەكەمی���ن رۆژی 

ڕاپەڕینی )1991/3/4(ی ئۆردووگای خەبات.
زمان: كوردی.

بە قەبارەی )4( الپەڕە، لە رۆژی )2008/3/4( دەرچووە.
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تێبینی: ئەم باڵوكراوەیە تەنیا ئەو ژمارەیەی دەرچووە و دواتر 
وەس���تاوە، لە یادی یەكەم رۆژی ڕاپەڕینی خەڵكی پشدەر، لە 

ئۆردووگای خەبات دەرچووە.

سابات
شێوەی ڕۆژنامە

2007
رۆژنامەیەكی رۆش���نبیری گش���تییە دەس���تەی هۆش���یاری و 

رۆشنبیری سابات.
ب���ە ه���اوكاری رێكخراوی ئ���ازادی الوان س���ەنتەری قەاڵدزێ 

مانگی جارێك دەریدەكەن.
خاوەنی ئیمتیاز: گۆران وسو حەمەد.

سەرنووسەر: دڵشاد مەحمود عەبدوڵاڵ.
جێگری سەرنووسەر: عەبدوڵاڵ سەكری.

بەرێوەبەری نووسین: سەنگەر بابەكر.
بەڕێوەبەری هونەری: هێمن حەسەن حسێن.

بەرپرسی دەستەی نووسەران: بێژەن عەبدولڕەحمان.
نووس���ەرانی كارا: )عەلی قەاڵدزەیی، ئەس���كەندەر مەحموود، 
عومەر ئەحمەد، ئاراز چاوش���ین، بەختیار عەبدوڵاڵ، س���ۆران 

قادر(.
چۆنیەتی دەرچوون: مانگانە.
شوێنی دەرچوون: قەاڵدزێ.

چاپخانە: سەردەم
زمان: كوردی.

ژمارەكان:
ژم���ارە )س���فر( لە ئاداری )2007( دەرچ���ووە، بە قەبارەی )8( 

الپەڕە.
ژمارە )1( لە نیس���انی )2007( دەرچووە، بەاڵم قەبارەكەی لە 
)8( الپەڕەوە بووەتە )10( الپەڕە. لەم ژمارەیەدا نووس���ەرانی 
كارا دوو ك���ەس زیادك���راون )هاوس���ەر ڕەمەزان، مامۆس���تا 

ئەحمەد(.
ژمارە )2( لە نیس���انی )2007( دەرچووە، بەهەمان ناوونیشان 

و دەستە، بە قەبارەی )8( الپەڕە.
ل���ەم ژمارەیەدا پاش���كۆی ژم���ارە )1( بە قەب���ارەی )2( الپەڕە 
ل���ە نیس���انی )2007( لەگەڵ دەرچ���ووە، پاش���كۆكە تایبەتە بە 

كارەسات و ڕاپەڕینی )4/24( لە قەاڵدزێ.
ژمارە )3(، لە ئابی )2007( دەرچووە، بەهەمان ناوونیش���ان و 

دەستە بە قەبارەی )8( الپەڕە.
تێبینی: ئەم رۆژنامەیە بە ژمارە س���فرەوە )4( چوار ژمارە و 
پاشكۆیەكی دەرچووە و دواتر وەستاوە، كۆمەڵێ خوێندكاری 

كۆلێژی زمان لە قەاڵدزێ دەریان كردووە.
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پشدەر
گۆڤار
2008

گۆڤارێكی رۆشنبیری گشتییە.
بەشی رووناكبیری مەڵبەندی )24(ی پشدەر دەریدەكات.

خاوەنی ئیمتیاز: مەڵبەندی 24ی پشدەر.
سەرنووسەر: محەمەدی وەستا عەلی.

بەڕێوەبەری نووسین: ئەرسەالن حەسەن.
ماوەی دەرچوون: دوو مانگ جارێك.

شوێنی دەرچوون: پشدەر.
ناوونیشان: قەاڵدزێ- مەڵبەندی 24ی پشدەر. 

بەاڵم لە ژمارە )9(ەوە ناوونیش���انی رانی���ە- وێنەگری هیوای 
بۆ زیادكراوە.
زمان: كوردی

چاپخانە: ژمارە )1-2( دیالن، ژمارە )3-4-5-6-7( پەیوەند
تی���راژ: ژم���ارە )1-2-3-4-5-6-7-8(: )600( دان���ە، ژم���ارە 

)9-10-11-12-13-14(: بۆتە )1000( دانە.
ژمارەكان:

ژم���ارە )1( لە زس���تانی )2008( دەرچووە، ب���ە قەبارەی )60( 
الپەڕە.

ژم���ارە )2( لە بەه���اری )2008( دەرچووە، ب���ە قەبارەی )60( 
الپەڕە.

ژم���ارە )3( ل���ە هاوین���ی )2008( دەرچووە، ب���ە قەبارەی )60( 
الپەڕە.

ژم���ارە )4( ل���ە هاوین���ی )2008( دەرچووە، ب���ە قەبارەی )60( 
الپەڕە.

ژم���ارە )5( ل���ە پای���زی )2008( دەرچووە، بە قەب���ارەی )60( 
الپەڕە.

ژم���ارە )6( ل���ە پای���زی )2008( دەرچووە، بە قەب���ارەی )60( 
الپەڕە.

ژم���ارە )7( لە زس���تانی )2009( دەرچووە، ب���ە قەبارەی )60( 
الپەڕە.

ژم���ارە )8( لە بەه���اری )2009( دەرچووە، ب���ە قەبارەی )60( 
الپەڕە.

ژم���ارە )9( ل���ە هاوین���ی )2009( دەرچووە، ب���ە قەبارەی )60( 
الپەڕە.

ژم���ارە )10( لە هاوینی )2009( دەرچ���ووە، بە قەبارەی )60( 
الپ���ەڕە. ل���ەم ژمارەی���ەوە خاوەنی ئیمتیاز و سەرنووس���ەری 
گۆڤارەك���ە )محەمەد وەس���تا عەلی(یە. واتا گۆڕانی بەس���ەردا 

هاتووە.
ژم���ارە )11( لە پای���زی )2009( دەرچووە، ب���ە قەبارەی )60( 
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الپەڕە.
ژم���ارە )12( پای���زی )2009( دەرچ���ووە، ب���ە قەب���ارەی )60( 

الپەڕە.
ژم���ارە )13( زس���تانی )2010( دەرچ���ووە، بە قەب���ارەی )60( 

الپەڕە.
ژم���ارە )14( بەه���اری )2010( دەرچ���ووە، بە قەب���ارەی )60( 

الپەڕە.
ژم���ارە )15( هاوین���ی )2010( دەرچ���ووە، بە قەب���ارەی )60( 

الپەڕە.
ژم���ارە )16( هاوین���ی )2010( دەرچ���ووە، بە قەب���ارەی )60( 

الپەڕە.
تێبینی: ئەم گۆڤارە س���ەرجەمی )16( ژمارەی بە ش���ێوەیەكی 
رێكوپێ���ك دەرچووە، بۆ ماوەی س���ێ س���اڵ، بە ب���ەراورد بە 
رۆژنامە و گۆڤارەكان زۆرترین ژمارەی لێ دەرچووە، ئێستا 

وەستاوە.

پشدەر
گۆڤار
2009
خاوەنی ئیمتیاز: سەالم عەبدوڵاڵ

سەرنووسەر: ئەحمەد حاجی عەلی
شوێنی دەرچوون: هەولێر.

چۆنیەتی دەرچوون: تایبەت بە كارەساتی )1974/4/24(. 
زمان: كوردی.

تیراژ: )1000(دانە.
تەنیا ژمارە )سفر(ی دەرچووە، بە قەبارەی )20( الپەڕە.

ئ���ەم گۆڤارە لە هەولێر لە الیەن هەندێ كەس���ی رۆش���نبیر و 
سیاسی دەرچووە.

تێبین���ی: ئ���ەم گۆڤارە ل���ە هەولێ���ر دەرچووە، زیات���ر ئەوانەی 
ئەندام و الیەنگری پارتی دیموكراتی كوردس���تانن، بەش���داری 
دەركردنی���ان ك���ردووە، ب���اس و بابەتەكانی تایبەت���ن بەیادی 

كارەساتی )1974/4/24( بۆردوومانكردنی شاری قەاڵدزێ.

رۆژنامەی الهدف
ئەم رۆژنامەیە لە الیەن خوێندكارانی كۆلێژی زمانی قەاڵدزێ 
دەركراوە، بە زمانی عەرەبی پاشان وەستاوە، هیچ ژمارەیەك 

لەبەردەست نییە.
بیست و چواری چوار

رۆژنامە
2010

و  بۆردووم���ان  كارەس���اتی  ب���ە  تایبەت���ە  رۆژنامەیەك���ی 
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وەزارەت���ی  ق���ەاڵدزێ،  خۆپیش���اندانەكانی 
كاروب���اری ش���ەهیدان و ئەنف���ال ك���راوەكان 

دەریدەكات.
سەرپەرشتیار: خەبات عەبدوڵاڵ.

دەس���تەی نووسین: هیوا ڕەحیم، ئازاد حاجی، 
دانا رەشید.

شوێنی دەرچوون: پشدەر.
چۆنیەت���ی دەرچ���وون: س���ااڵنە، تایب���ەت ب���ە 

كارەساتی )4/24(.

ل���ە )2010/4/24( ب���ە قەب���ارەی )16( الپ���ەڕە 
دەرچووە.

زمان: كوردی.
تێبینی: هەرچەندە هی���چ یەكێك لە ژمارەكان، 
ژم���ارەی لەس���ەر نیی���ە، ب���ەاڵم دوو ج���ار بە 
شێوەی پچڕ پچڕ ئەو باڵوكراوەیە دەرچووە، 
ج���ارێ لە س���اڵی )2007( هەروەها لە س���اڵی 

.)2010(

* مامۆستا لە بەشی راگەیاندنی پەیمانگای تەكنیكی سلێمانی، بەشی رۆژنامەنووسیی.
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گۆڤاری )الخلیج( لە واڵتی كوێت لە سااڵنی 
1980 تاوەك���و 1988 ل���ە الی���ەن رێكخس���تنی 
یەكێتی نیش���تمانیی كوردس���تان دەرچووە و 
ئەوان���ەی بەڕێوەیان ب���ردووە و بابەتەكانیان 

تێدا باڵوكردۆتەوە، ئەمانە بوونە:
1- تەلعەت گلی بابەتەكانی بە ناوی )ئاش���تی( 
باڵوكردۆت���ەوە و دوای ئازادكردن���ی عی���راق 

بۆتە ئەندامی پەرلەمانی عێراق.
2- جەلیل لە سوید دەژی.

)موجاهی���د(  ن���اوی  ب���ە  كاردە  خەلی���ل   -3
دەینووسی و ئێستاش لە بریتانیا دەژی.

4- حەلیم���ە نەقش���بەندی )خێزان���ی تەلع���ەت 
گلی(.

5- عەباس.
لە ماوەی ئەو هەشت ساڵەدا هەشتا ژمارەی 
لێ دەرچ���ووە و هەندێك لە ژمارەكانیش���یان 
پاش���كۆیەكی لە ب���ارەی هەواڵەكان���ی كەنداو 
و جیه���ان و كورد و كوردس���تان عیراقیش���ی 

عەرەب���ی  رۆژنامەكان���ی  ل���ە  ك���ە  هەب���ووە، 
وەرگیراون.

ئەمەی���ان پاش���كۆی بەرگ���ی كۆپیك���راوی 
ژمارە )4(ی ساڵی 1984ە و هەندێك لە بابەتە 

كۆپیكراوەكانیشی لەگەڵدایە.
ئ���ەم گۆڤ���ارە ل���ە م���اوەی )20( رۆژ ی���ان 
مانگێك ژمارەیەك���ی بە قەوارەی مامناوەندی 
دەرچ���ووە،  الپ���ەڕە   40 تاوەك���و   30 ب���ە 
ئەستێرەس���وورەكەی )كۆمەڵەی رەنجدەرانی 
و  گۆڤ���ار  بەرگ���ی  س���ەر  ل���ە  كوردس���تان( 
پاشكۆكانیدا هەیە و بە پۆست بۆ ئەو كەس و 
الیەنانە نێدراوە، كە تێیاندا نووسییەوە یان لە 
رێكخستنەكانی یەكێتی نیشتمانی كوردستاندا 
پاش���كۆیەی  ئ���ەم  س���ەیری  ئەگ���ەر  ب���وون. 
لەبەردەس���تە بكەین، مانشێتی سەرنجراكێش 
لەب���ارەی باك���ووری كوردس���تان و گەرووی 
هورم���ز تێدای���ە، ك���ە دوو بابەت���ی ئەم���ڕۆی 
گەرماوگەرمن و باس���ی داخس���تنی گەرووی 

گۆڤاری )الخلیج( 
)1988-1980(

كوردانی كوێت گۆڤاری )الخلیج(یان بە زمانی عەرەبی دەركردووە

پارێزەر/ تاریق جامباز
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هورمز و كاریگەریی لەسەر رەوشی ناوچەكە 
و دونیا چۆن دەبێ.

دوات���ر لەبەر ئ���ەوەی )تەلعەت گلی( واڵتی 
كوێتی بەجێهێش���تووە و چووتە كەنەدا، بۆیە 
گۆڤارەكەش وەس���تاوە. لەبارەی ئەم گۆڤارە 
و پاش���كۆكانی زانیارییەكان و كۆپی پاشكۆی 
ژ 1984/4 ل���ە بەڕێزیانمان وەرگرتووە، بۆیە 
سوپاس���یان دەكەی���ن و هێنان���ی ژمارەكان���ی 
گۆڤارەكەش���ی داینێ و ئێم���ەش چاوەڕوانین 
ك���ە بیانهێنێ، تاوەكو زانیاری پتر و زۆرتر لە 

بارەی ئەم گۆڤارەوە بنووسین.



ژمارە 26 بەهاری 2012 376

گۆڤاری )الخلیج(...



377ژمارە 26 بەهاری 2012

گۆڤاری خویاد...

گۆڤاری خویادا 
)نووسەری سریانی – الكتاب السریانی(

ئەكەد موراد
و: خالید بەكر ئەیوب

لە باڵوكراوە پسپۆرییەكانی بواری 
ئەدەب و رۆشنبیری سریانی دوای 
رابردوو،  س���ەدەی  هەفتەنام���ەی 
گۆڤ���اری )ئەلیتح���اد – یەكێتی – 
ئەلكاتبس���ی س���ریانی(ببوە، كە 
گۆڤارێك���ی وەرزی بوو، لەالیەن 
یەكێت���ی ئەدیبان و نووس���ەرانی 
س���ریانی لە بەغ���دا دەردەچوو. 
ئەم گۆڤارە تاكو س���اڵی 2002 ز 
بەردەوام بوو و چەندین بەرهەمی 
ئەدەبی و رۆشنبیری سریانی بە 
نووسەران  و  ئەدیبان  بەشداری 

باڵوكردۆتەوە.
هەر چەن���دە دووچاری چەندین كێش���ەی دارایی 

و كێش���ەی پەیوەن���دی ب���ە س���ەریاندا زاڵ بێت 
و پیچگەیەك���ی گونج���او ل���ە بواری رۆش���نبیری 
س���ریانیدا، بە باڵوكردنەوەی نووسینی بە پێز و 
بەبەڵگە نامەكردنی هەواڵ و چاالكییەكانی یەكێتی 
ئەدیبان هەر لە هەفتەنامەكەدا تاكو س���ەرەتاكانی 

دووهەزاردا، بەدەستبهێنێت.
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یەكێتی ئەدیبان و گۆڤارەكە
هەر لەسەرەتای پێكهێنانی یەكێتی ئەدیبان 
و نووس���ەرانی س���ریان لە 1972/11/23، كە 
مۆڵەتی فەرمی لە بەغدا بۆ دەرچوو، هەروەها 
هەر لەس���ەرەتای پێكهێنانی یەكەم دەس���تەی 
كارگێری ل���ە /1973دا، بیرۆك���ەی دەركردنی 
چاپكراوێك���ی خوول���ی)دەوری(، ب���ۆ ئ���ەوەی 
نووس���ینەكانی ئەدیبان���ی س���ریانی و ه���ەواڵ 
و چاالكییەكانی���ان ل���ە بەغ���دا لە خ���ۆ بگرێت. 
خەڵكی س���ەرەكی . بوو، بەاڵم كێشەی دارایی 
هۆكارێكی سەرەكی بوو، بۆیە تا ساڵی /1976 
دواك���ەوت، ك���ە باڵوكراوەیەكی رۆش���نبیری 
ئەدەبی بەناوی )ئەلتیحاد – یەكێتی( دەرچوو، 
كەچ���ی لەب���ەر چەن���د هۆكارێ���ك ه���ەر تەنها 

ژمارەیەكی لێدەرچوو.
هەوڵی دووەم لە ساڵی /1980 دەستپێكرد 
و ژمارە یەكی – ئەلتیحاد)1( – هەر بەشێوەی 
ش���ێوەو  ل���ە  ب���ەاڵم  دەرچ���وو،  باڵوك���راوە 
ناوەرۆك���دا جیاواز بوو، كەلەش���ێوەی گۆڤار 
دابوو، س���ەرەرای هەواڵ و ئیش و كارەكانی 
دەس���تەی كارگێری ناوەڕۆكێكی دەوڵەمەندی 

هەبوو.
هۆی ناو نەبردنیشی بە )گۆڤار( ئەوەبوو، 
ك���ە یەكێتی گش���تی ئەدیب���ان و نووەس���رانی 
یەكێت���ی  بەبوون���ی  رەزامەن���دی  عێراق���ی، 
س���ریانی وەك بەشێك لە یەكێتیەكەی عێراقی 

دەرنەبریبوو.
ی���ەك  ژم���ارە  تەنه���ا  ه���ەر  ئەمج���ارەش 
دەرچ���وو، تاكو س���اڵی/1984، هەواڵێكی تازە 
درا، بۆ دەركردنی گۆڤارێك بەناوی )خویادا(، 
كە ماناك���ەی بەزمانی س���ریانی – یەكێتیە -، 
بەرێزان: )بنیامین حەداد، یوارش هیدو، یۆنان 
هۆزای���ا، ئەبرم ش���بیۆا، گورگی���س ئۆراها( لە 

دەستەی نووسەران بوون

گۆڤاری – خویادا)2(
-ژمارە یەكی لە 1984/12/15 دا دەرچوو، 
ل���ە بابەتەكانی ئ���ەم ژمارەیەدا رەس���ەنایەتی 
رۆژهەاڵت���ی س���ریانیەكان/ د. یوس���ف حبی، 
خۆشنووس���ی س���ریانی )عگایا مەقدس���ی( لە 
تەكلیف 1517-1578/د. بگرس حداد، یاس���ای 

زێرین/ زیا نەمرود كانون، ناوەكانی پرس���یار 
ل���ە زمانی هاوچ���ەر خەماندا/ یۆن���ان هۆزایا، 
ئیس���تعالرەو مەج���از ل���ە زمان���ی رۆژان���ەی 
س���ریانیدا/ بنیامی���ن ح���ەداد، لەگ���ەڵ چەندین 
بابەت���ی دیكە بەزمانی عەرەبی و س���ریانی و 

سەرەرای هەواڵەكان.

* ژم���ارە یەك���ی دوانەیی)دووەم و س���ێیەم( 
ل���ە 198/11/25 دا دەرچووە، ل���ە بابەتەكانی/ 
مەڵبەندی رۆش���نبیری س���ریانی ل���ە كۆنەوە/ 
گش���تگیری  تێڕوانینێك���ی  حب���ی،  یوس���ف  د. 
ب���ۆ ئەدەب���ی س���ریانی )ئەلبیر ئەبون���ا/ ناوی 
ئاژەڵەكان لە پەندەكانی میببی )ئەلقوش���ی( دا/ 
بنیامین حەداد، گورگیش ئەلقوشی نووسەرو 
خۆشنووسس���ی/ د. بوت���رس ح���ەداد، ه���ەر 
دووپیت���ی )ج،چ( ل���ە زمان���ی هاوچەرخمان���دا/ 
یۆن���ان هۆزای���ا، لەگەڵ هەندێ���ك بابەتی دیكە 

بەزمانی عەرەبی و سریانی.

* ژم���اری دوانەی���ی )چ���وارەم و پێنجەم( لە 
1986/7/19 دا دەرچ���ووە، ل���ە بابەتەكان���ی : 
كۆنترن كڵێس���ای عێراقی/ دەستنووس���ەكانی 
مێ���ژووی رەهەبانیەت���ی كڵدان���ی / د. بگ���رس 
ح���ەداد/ بەدیل���ی )تاء( ل���ە زمانی س���ریانی و 
شێوەزارەكانی /بنیامین حەداد، لەگەڵ چەندین 

بابەتی دیكە.

دواتر بەناوی )ئەلكاتب ئەلسریانی - 
نووسەری سریانی(

گۆڤاری )الكتاب السریانی - نووسەری 
سریانی)3((

• دوای دەرچوون���ی یاس���ایی ژم���ارە – 70 
ی س���اڵی 1980، لەالەی���ن رژێمی پێش���وو، بە 
ئامانجی گۆڕینی یەكێتی ئەدیبان و نووەسرانی 
سریانی بۆ )نووسینگەی رۆشنبیری سریانی(
)4(، لە چوار چێوەی یەكێتی گشتی ئەدیبان و 
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نووسەرانی عێراقیدا، یەكێتیە كوردیش كرا بە 
لق و توركمانیش بوو بە نووسینگە بە هەمان 

شێوە سریانی.

• گۆڤ���اری )خویاد( لە نێ���وان )1985-1984( 
ژم���ارە)1-5( دەرچ���وو، دوات���ر ناوەك���ەی بۆ 
)الكتاب الس���ریانی( گۆردرا )5(، هۆی گۆرینی 
ناوەكەش���ی ب���ۆ بوون���ب گۆڤارێك���ب )الكتاب 
الس���ریانی، بەبۆن���ەی ڤیس���تیڤاڵی )مەربەد(ی 
حەوتەم بۆ ش���یعر لە 11/22 ت���ا 1986/12/1 
گۆڤارەك���ەی  بەرگ���ی  لەس���ەر  دەرچ���وو، 

هەڵنەگرت.

• ژمارە شەشی گۆڤارەكە لە نیسانی /1987دا 
دەرچ���و، دەس���تەی نووس���ەرانێكی تازەی بۆ 
دیاریك���را، بەڕێ���زان: بەحن���ام داود ئەلب���ازی 
سەرنوس���ەر د. یوسف بی و زیا غرود كانون 
و مەنس���ور روئیل و بنیامین حەدادو یوارس 
هی���دو یونان هورای���ا و فازیل و پولی و پولی 

شلیتا دەستەی نووسەران بووم.

ئ���ەم ژمارەی���ە )160( الپ���ەرە ب���وو، ل���ە 
بابەتەكانی بەشی عەرەبی:

ئاش���وور پانیپاڵ جەنگاوەرو نووسەر / د. 
بەهنام ئەبولس���وف، كاتووی وانستی سریانی 
/د. یوس���ف حبی، شوێنەوارە بیانییەكان تابلۆ 
س���ۆمەرییەكان دێنێتە دەنگ / ساڵم میخائیل/ 
س���ەرەرای چەندین پارچە شیعرو چیرۆك و 

بابەتب دیكە.

• ژم���ارە )ح���ەوت و هەش���ت(، دوانەیی بوو، 
لە تش���رینی دوەمی /1987دا دەرچوو، )160( 
الپەرە بەزمانی سریانی و عەرەبی، بابەتەكانی 
بەش���ی عەرەبی / لە نێوان ئەفسانەو واقیعدا / 
د. بەهنام ئەبولس���وف، ) اداب الفلسفە( چمین 
بن ئیحامە – د. یوس���ف حبی، ئوس���ولی ناوە 
باوەكان لە كلتوری سریانیدا / بنیامین حەداد، 

ش���وێنەوارە كۆنەكان لە گوندەكان���ی نەینەوا 
دا/ نوئیل قیابلو، كۆربەندی یەكەمی ش���یعری 

سریانی و چەندین بابەتب دیكە.

• گۆڤاری )ئەلكاتب ئەلسریانی(، تاوەكو ژمارە 
)22( كە لە س���اڵی / 2002 دا، دەرچووە، بەم 

شێوەیە بووە:
- ژمارەی )نۆ و دە( دوانەیی ساڵی/1989

- ژمارە)11،12( دوانەیی/989
- ژمارە)13-14(، دوانەیی/1990
- ژمارە)15،16( دوانەیی/1991

- ژمارە)17( /1994
- ژمارە)18( / 1998
- ژمارە)199 / 1999

- ژمارە)20-21( دوانەیی / 2001
- ژمارە)22( / 2002

دەستەی نووسینی گۆڤارەكە و گۆرانكارییە 
بەردەوامەكان)6(

تێبینی دەكرێت كەوا دەس���تەی نووس���ینی 
گۆڤارەك���ە ل���ە گۆران���كاری ب���رەدەوام دابوە، 
هۆیەكەشی بۆ ئەوە دەگەرێتەوە، كەوا یەكێتی 
ئەدیبان س���ااڵنە هەڵبژاردنی كردووە، لە هەر 
گۆرانێكی هەڵبژاردرا دەس���تەی نووس���ینیش 
دەگ���ۆردرا، بێگوم���ان ئەم حاڵەت���ە كاریگەری 
وا  هەب���ووە،  گۆڤارەك���ەدا  لەس���ەر  س���لبی 
پێویس���ت بوو دەس���تەی نووسینی سەربەخۆ 
بۆ گۆڤارەك���ە پێكبهێنرێت، لەالەین دەس���تەی 
گش���تی هەڵبژدرێ���ت یاخ���ود ب���ە رەزامەندی 
دەس���تەیی كارگێ���ری بێ���ت و بۆ م���اوەی )7( 
ساڵی بەردەوام بێت، تەنها گۆڕانكای ئەو كاتە 
بكرێت، كە هەڵس���ەنگاندنی دەستەكە كرابێت، 
ئەمەش بە مەبەس���تی پێش���كەوتنی گۆڤارەكە 

بوایە.
لە الیەنێكی دیكەش ئەوەیە، كە سەرچاوەی 
دارای���ی جێگیر نەب���ووە، ئەم���ەش وایكردووە 
گۆڤارەك���ە لە دەرچ���ون دوا بكەوێت و یاخود 
ب���ە )دوانەیی( دەربچێت، هەروەها وایكردووە 
ك���ە چ���اپ و الیەن���ی تەكنیك���ی الواز بێت، بۆ 

نموونە:
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و   149-13( و   )12-11( ژمارەكان���ی 
)15-16(و)17( كە تەكنیكیان الواز بووە، 
هەرچەندە گۆڤارەكە وەرزی بووە، بەاڵم 
زۆران ج���ار س���ااڵنە، ی���ا ش���ەش مانگ 
جارێك بە ش���ێوەی دوانەیی دەرچووە، 
هەروەه���ا تێبین���ی دەكرێت ل���ە هەندێك 
ژمارەكانی���دا، كەوا )پ���ارە( بە گۆڤارەكە 
بەخشراوەو هەندێك كەسایەتی یارمەتی 
دەرچوونی���ان داوە، وەك ژمارەكان���ی 

)20-21( و ژمارەی كۆتای)22(.
جگە لەمانەش گۆشەكانی گۆڤارەكە 
جێگیر نەبوونە و بەش���ەكانی عەرەبی 
و س���ریانی گۆڕانیان بەسەر هاتووە، 
ئەم���ەش بەڵگە ئەمەیە ك���ە گۆڤارەكە 
روون���ی  س���تراتیژیەتێكی  و  پ���الن 
نەبووە، هەر چەندە كۆڕو كۆبونەوە 
بۆ ناوتوێكردنی واقیعی گۆڤارەكە و 
ئۆنیەتی بەرەو \پێشبردنی بەستراوە، 
وەك كۆری یەكێتی ئەدیبان )7(، كە 
لە بەغدا لە 1997/7/20 لە كۆمەڵەی 
ئاشوور پانیپاڵ بەستراو بژردەیەك 
لەوانەی بایەخیان پێش���نیار بۆ دەرچونی 
بەش���ێوەیەكی رێك و پێك و پێشخستنی 
و   )21-20( ژمارەكان���ی  ڕوو،  خران���ە 
ژم���ارە)22(، لەالی���ەن هونەری و چاپ و 
دابەشكردنی بەشەكان باشتر بووە نابێ 
ئەوەشمان لە بیر بچێت، كە فشارەكانی 
دەوڵ���ەت لەس���ەر نووس���ەران، هۆیەك 

بووە لە هۆیەكانی الوازی گۆڤارەكە.

گۆڤاری – ئەلكتاب ئەلسریانی – 
دوای گۆڕانی ڕژێم

ئ���ەم  ئاش���كرایە،  هەروەه���ا 
گۆڕانكاریان���ە ل���ە واقیع���ی سیاس���ی 
ل���ە دوای س���اڵی /2003 دا رووی���ان 
دا بەتایبەت���ی ل���ە بەغ���دای پایتەخت، 
ك���ە ب���ارەگای یەكێت���ی ئەدیب���ان و 
لێی���ە، بووە  نووس���ەرانی س���ریانی 
هیوایەك بوو بۆ ئەوەی بە رێرەوی 
بەرنامەیەك���ی  ب���ەرەو  گ���ۆران 
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رۆش���نبیری و ئەدەب���ی س���ریانی هەنگاو 
بنێرێ���ت، بەش���ێوەیەك ڕۆڵ���ی و چاالكی 
رۆشنبیری سریان دوای پشتگوێخستن و 
فشاری رژێمی پێشوو بەگۆر بێنێت، بەاڵم 
هیواو ئاوەتەكان بوونە بەندی واقیعێكی 
نوێ، بەهۆی كردارە تیرۆریستەكان دژی 
كریستانەكان لە بەغدا و هەندی شارێكی 
دیك���ەدا، ئەمەش ب���ووە هۆكاری ئەوەی 
ك���ە زۆران ئەدی���ب و نووس���ەر بەرەو 
دەرەوەی واڵت یاخ���ود بۆ ش���ارەكانی 
دیك���ە بەغدای���ان جێهێش���ت، بەمجۆرە 
یەكێتی توشی نییمچە ئیفلیچەیەك بوو 
زۆربەی چااڵكیەكانی بۆ پارێزگاكانی 
س���لێمانی  و  ده���ۆك  و  هەولێ���ر 
حكومەت���ی  لەالی���ەن  گوازرای���ەوەو 
هەرێمی كوردستان پیشتیوانی لێكرا، 
ب���ە تایبەت���ی دوای س���اڵی/ 2007دا، 
كەلە ش���ارەكانی هەولێرو س���لێمانی 
بەس���تراو  كۆنگ���رە   )3( ده���ۆك  و 
ڤیستیڤالی رۆش���نبیری و كۆنگرەی 
تایبەت بە ئەدەبی سریانی رێكخرا، 

تاك���و ئێس���تاش چااڵكییەكان���ی یەكێتیەكە 
بەردەوام���ەو ئەم���ەش زۆر ج���اران ب���ە 
پش���ت بەس���تی بەخودی خ���ۆی لەالیەنی 
دارایی���ەوە و هەواڵەكانی���ش بەردەوام���ن 
بۆ دووبارە دەركردنی گۆڤاری)ئەلكتاب 
رێگرێك���ی  دیس���انەوە   – ئەلس���ریانی 
گەورەی���ە لەم ب���وارەدا، یەكێتی ئەدیبان 
پێویستی بەبرە پارەیەكی مانگانە هەیە، 
ك���ە لەالی���ەن حكومەت���ی هەرێ���م بۆی 
دابین بكرێت، بۆ ئەوەی خەرجییەكانی 
دابی���ن ب���كات و بارەگای س���ەرەكی لە 
هەولێری پایتەخداو هەندێ پارێزگای 
س���ەقامگیری بكات���ەوە، هەروەه���ا بۆ 
ئ���ەوەی ل���ە چااڵكیەكان���ی ب���ەردەوام 
بێ���ت، ل���ەم رووەوە یەكێت���ی ئەدیبان 
پێشكەش���ی حكومەتی  داواكارییەكی 
ك���ردووەو  كوردس���تان  هەرێم���ی 

چاوەڕێی وەاڵمە.
ل���ەوەرزی تازەش���ی بۆ س���اڵی 
ب���ۆ  ف���راوان  كۆرێك���ی   ،2012/
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هەڵبژاردەیەك لە رۆشنبیران لە )بەخدیدا( 
لە رۆژی )2012/2/24دا بەس���ت، بەكاری 
رۆش���نبیری تیای���ا تاوتوێكراو داواش���ی 
ل���ە حكومەت���ی مەڵبەن���دی و حكومەت���ی 
هەرێمی كوردس���تان كرا، كە پش���تیوانی 
لەرۆشنبیری سریانی، كە سااڵنێكی درێژ 
گۆش���ەگیرو پەرێزاو كراوە. بكەن، وا لە 
خوارەوەش���ی دەقی بەیاننامەی یەكێتی 

ئەدیبانە، كە دوا بەیاننامەیەتی:

بەییانامەی كۆبونەوەی فراوانی بژاردە 
رۆشنبیرییەكان لە )بەخدیدا(

رۆژی 2012/2/24
لەدانیشتنێكی فراوانی گفتوگۆ كردندا، 
كە ل���ە ق���ەزای حەمدانی���ە – قەرەقوش، 
یەكێت���ی  لەالی���ەن   ،)2012/2/24( ل���ە 
ئەدیبان و نووس���ەرانی س���ریان لەگەڵ 
هەڵبژاردەیەكی رۆش���نبیری سامدا، دوا 
دەربارەی  تێروتەس���ەل  گقتوگۆیەك���ی 
واقیعی رۆش���نبیری س���ریانی، لەسەر 
چەند خاڵێك���ی پەیوەندیدار و گرنگ لە 
نێوەندی رۆشنبیریاندا هەڵوەستەیان كرد، 
لەنێوانیاندا: دەرهاویشتەكانی كۆچكردنی 
ژمارەیەك���ی زۆری رۆش���نبیرانمان ل���ە 
بەغداو هەندیچ ش���اری ناس���ەقامگیر بۆ 
شارەكانی دیكەو دەرەوەی واڵت، الوازای 
پەیوەن���دی و هەماهەنگیی���ەكان لەنێوان 
دام���ەزراوە رۆش���نبیریەكانمان، بەهۆی 
ئەم واقیع تازەوەوەكاریگەری رەوشی 
سیاسی، سەرەرای پشت گوێخستن و 
كەمی پش���تیوانی الیەنە فەرمییەكان بۆ 
دامەزراوە رۆشنبیرییەكانمان و رێكخراوە 

كاركردوومەكاندا لەم بوارەدا. 
هەم���وو  كاتێك���دا،  ل���ە  ئێم���ە 
رۆش���نبیرەكانمان و دامەزرێنەرەكانمان 
بۆ لێك نزیكبوون���ەوەو توندوتۆڵكردنی 
پەیوەندییەكانی���ان بانگهێش���تدەكەین. بۆ 
خزمەتكردن���ی رۆش���نبیری گەلەكەمان 
و چاوبرین���ە باش���تر و لە ب���ەر ئەوەی 
فرە پێویس���تەیمان بە هاوكاری هەموو 
الیەك هەی���ە بەمەبەس���تی چااڵكردنی 
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نووس���ەرانمان لە پێناو دۆزە رەواكانمان 
و دەرخس���تنی رۆڵی زمان���ی نەتەوەییمان 
و رۆڵ���ی رۆش���نبیرییە رەس���ەنەكەماندا، 
داواكاریشین بایەخ بەكارە هاوبەشەكان 
نووس���ینەكانیان  تەنه���ا  ه���ەر  و  ب���دەن 
لەبارەی كەلەپوورو مێژوو نەبێت، چونكە 
نووسین س���ەبارەت ئازارو هیواكانمان 
هەمووان���ە،  بەرپرس���یارەتی  و  ئ���ەرك 
دەب���ا بەراش���كاوانە ل���ە چوارچێ���وەی 
یەكگرتنی گوتاری رۆشنبیری سریانی 
ب���ۆ  ئاراس���تەكراوەكانی  پەیام���ە  و 

رۆڵەكانی گەلەكەمان و خەڵكی دیكەش���ی 
. بنووسین. 

بەس���ەر س���وڕمانەوە دەڕوانین���ە ئەو 
پش���ت گوێخس���تنەی الیەنی پەیوەندیدار 
ل���ە حكومەت���ی عێراقی���دا بۆ دام���ەزراوە 
رۆش���نبیری و رۆش���نبیرەكانمان، ئ���ەم 
توێژە زەرەرمەن���دە لەرەفتاری پەراوێز 
كردنی حكومەتەكانی پێشوو، لەكاتێكدا 
ئێم���ە بەهیوا بوین ك���ە دوای رووخانی 
عێراق���دا،  ل���ە  دیكتات���ۆری  رژێم���ی 

رۆش���نبیری  ب���ە  چۆنایەت���ی  بەیەخێك���ی 
س���ریانی و پێش���رەو كادیرەكانی بدرێت، 
لەم روانەگەیەوە كە كانیاویچكی رەسەن 
ب���ۆ  )رافیدەینی���ن(  كەلەپ���ووری  ؟؟؟؟؟؟ 
ئ���ەوەی قەرەب���ووی ئەم زیان���ەی پێیان 
گەیش���تووە، ئەم���ەش ب���ۆ هیچنانەوەی 
رۆڵی پرش���نگداری رۆشنبیری سریانی 
لە چوارچێوەی رۆش���نبیری نیشتیماندا، 
ئیچمە ل���ەم كاتەی داواكاری���ن لەالەین 
پەیوەندیدارەكانی حكومەتی عێراقی كە 

لەم بوارەدا هەنگاو بنێت و دەڵێین هۆیەكان 
هەرچییەك بن، نابێت ببینە پاس���اوێك بۆ 
ئەم پشتگوێخس���تنە دیارە، بەتا بەتایبەتی 
ئیچمە لەرەوشتێكی نالبارو ئاڵۆز دەژین 
و بوونم���ان و ژیانمان لە نیش���تیماندا لە 

ژێر هەڕەشەدان.
ل���ە هەرێمی كوردس���تانیش، لەالەین 
پەیوەندیدار و بەرپرس���ەكان داواكارین 
س���ریانی  زانس���تی  مەجمەع���ی  ك���ە 
بەشێك بۆ زمانی س���ریانی لە زانكۆی 
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پەراوێزەكان:
1 � ژم���ارە )یەكی( باڵوكراوەی )ئەلئیتح���اد(، ئاماژەی بەوە كردبوو كە مانگانایەكی ئەدەبی � رۆش���نبیرییە، 
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یەكێتی گشتی ئەدیبانی عێراق( گۆڕدرا.
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بەس���ترا، )لە 11/23 تا 1986/12/1(، بە بەرگێكی جوان و بەشداربوونی ژمارەیەكی زۆر لە ئەدیبان بەتایبەتی 
جۆراوجۆری مێژوویی و ئەدەب و رۆش���نبیری و س���ریانی دەرچووەن هەموو بابەتەكانی ئەم ژمارەیە بە زمانی 

عەرەبی بووەن ئەم ژمارە تایبەتی هیچ ژمارەیەكی هەڵنەگرتووە، نەچۆتە زنجیرەی ژمارەكانی گۆڤارەكە.
6 � هۆیەكانی گۆڕینی بەردەوامی دەستەی نووسین:

أ � باری نالەباری سیاس���ی، بەتایبەتی دوای )1980( و جەنگی عێراق � ئێران، كە كاریگەری بەس���ەر رەوش���ی 
ئەدیبان و نووسەراندا هەبوو.

ب � هەڵبژاردنی سااڵنەی دەستەی كارگێڕی یەكێت، وەك:
1 � خولی ساڵی 1973، دەستەی كارگێڕی لەم بەڕێزانە پێكهاتبوو:

سەاڵحەددین بكرێتەوە دابمەزرێت و سەرەڕای 
جەختكردنەوەم���ان، هەرچەن���دە نووس���راوی 
دیوان���ی س���ەرۆكایەتی هەرێمی كوردس���تان 
جەخ���ت لەس���ەر پێویس���تی كردن���ەوەی ئەم 
بەش���ە دەكات، ب���ەاڵم بە داخەوە ب���ێ ئەنجام 

ماوەتەوە.
هەروەها لە راگرتنی گۆڤاری � پانیپاڵ � كە 
تاكە گۆڤارە بایەخی بە رۆش���نبیری س���ریانی 
داوە و لە الیەن حكومەتی هەرێمی كوردستان/ 
وەزارەتی رۆشنبیری/ بەڕێوەبەرایەتی گشتی 
رۆش���نبیری س���ریان دەردەچ���وو، س���ەرمان 
س���وڕماوە، جگە لەمەش هەس���ت بە زوڵمێكی 
گ���ەورە دەكەی���ن بەرامب���ەر دابی���ن نەكردنی 
پش���تیوانییەكی دارای���ی ب���ۆ یەكێت���ی ئەدیبان 
و نووس���ەرانی س���ریان لە الی���ەن حكومەتی 
هەرێم���ەوە، ئەم���ەو لە كاتێك���دا هەموو الیەك 

بەڵێنی ئەوەیان داوە كە ئەم پشتیوانییە دابین 
بكرێت.

لە كۆتاییدا بەڵێن بە هاوكارانمان ئەدیبان و 
نووسەرانی سریان دەدەین، كە بارودۆخەكە 
هەرچۆنێ���ك بێت، ئێمە پابەند دەبین بە گوتنی 
وش���ەی ئازاد و ئەو وشانەی رۆشنبیریمان و 

تایبەتەمەندیمان دەردەخەن.
ئەم كارەش بە گیانێكی هاوكاری لە نێوان 
هەموو الیەكدا لەس���ەر خاك���ی باوباپیرانمان 

واڵتی )بالد النهرین( جێ بە جێ دەكەین.

كۆبوونەوەی فراوانی ئەدیبان و 
نووسەرانی سریان

قەرەقوش � بەخدیدا 
2012/2/24
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ئەلخوری ئەفرام جەرجیس ئەلخوری/ سەرۆك � بنیامین یوسف كندلو/ جێگر، یۆنان صلێوە یۆنان/ سكرتێر 
� یوسف گورگیس یوسف/ ئەمینداری سندووق.

2 � خولی ساڵی 1974، دەستەی كارگێڕی لەم بەڕێزانە پێكهاتبوو:
مەسنووری روئیل/ سەرۆك         ئیبراهیم یەلدا ئیبراهیم/ جێگر

یۆنان سلێوە بۆنان/ سكرتێر       شەموئیل ئیرمبا/ ئەمینداری سندووق
3 � خولی ساڵی 1975

مەنسوور روئیل زەكەریا/ سەرۆك � سەرجۆن ئیشو سابر/ جێگر
شەموئیل جبرائیل دنخا/ سكرتێر � تۆما زوسیماس یوسف/ ژمێریار

4 � خولی ساڵی 1976
مەنسور روئیلم سەرۆك ئیبراهیم یەلدا/ جێگر

شەموئیل جبرائیل/ سكرتێر      تۆما زوسماس/ ژمێریار
بەم جۆرە هەڵبژاردنی سااڵن تا هەشتاكانی سەدەی رابردوو بەردەوام بوو، دواتر بووە هەردوو ساڵ جارێك.

7. ب���ەردەوام نەبوون���ی دەرچوونی گۆڤارەكە و ئ���ەو گۆڕانكارییانەی تێیدا رووی دەدا، ل���ە الیەن ئەدیبان و 
نووسەرانی س���ریانەوە پش���تگوێ نەخرابوون، بەڵكو بەردەوام لە كۆبوونەوەكانی دەستەی كارگێڕی یەكێتی 
ئەدیبان گفتوگۆی دەربارە دەكرا، بەاڵم هۆكاری دارایی و نەبوونی پالنێكی روون بۆ رێكوپێكی بەردەوام بوونی، 

كاریگەری سلبی لە دەرچوونیدا هەبوو، وایكردبوو كە پچڕ پچڕ دەربچێت.
دوا كۆڕی یەكێتی لە هۆڵی كۆمەڵەی )ئاشور پانیپاڵ( لە بەغدا لە رۆژی 1999/7/20 بە ئامادە و بەشداربوونی 
ژمارەیەكی زۆری ئەدیبان و نووس���ەران بەس���ترا، كە مەبەستی سەرەكی كۆرش���ەكە تاوتوێكردنی كێشەكان و 
دۆزینەوەی رێگاچارە بۆ بەردەوامبوونی گۆڤارە. لە بواری هەڵسەنگاندنی گۆڤارەكە، بنیامین حەداد راوێژكاری 
دەستەی نووس���ین گوتی: ئەم گۆڤارە لە ساڵی 1980 دەرچووە، )100( ئەدیب و نووسەر تیایا بەشداربووە، لە 

)90%(یان سریان بوون، لە )5%(یان عەرەب و لە )5%(ی بیانی رێژەی ئافرەتیشی گەیشتۆتە )%5(.
بەرهەمە باڵوكراوەكانی: )96( پارچە ش���یعر، )28( چیرۆك، )48( توێژینەوەی ئەدەبی، )20( مێژووی گش���تی، 
)13( مێ���ژووی ئەدەب، )12( ژیاننامە، )5( كەلەپووری میللی، )8( زمانەوانی، )2( ش���انۆ، رێژەی بابەتەكانی 

عەرەبی گەیشتۆتە )59%(، بە ئینگلیزی )5%( و ئەوی دیكەشیان بە زمانی سریانی بووە.
ئەو ناوانە كە زیاتر بەشدار بوون لە گۆڤارەكەدا، ئەمانەن: )بنیامین حەداد، یوئرش هیدون پۆلس شلیتا، یۆنان 
هۆزایا، ریا نەمرود كانون، عودیشو ملكو، یوخنا دانیال، د. یوسف حبی، شاكر سینعو، نزار ئەلدیوانی، د. 

بەحنام ئەبولسوف، د. بوترس حەداد، چەندانی دیكەش...(

چاپكراوەكانی یەكێتی ئەدیبان ئەمانەی خوارەوەن:
1 � كتێبی )ربیع االتحاد � بەهاری یەكێتی(، كۆمەڵە ش���یعرێكی شاعیرانی سریانە، كە ئەندامی یەكێتی بوونە، 

ساڵی 1974.
2 � )ئەلئیتحاد( باڵوكراوەیەكی رۆشنبیری ئەدەبی گشتییە، لە ساڵی 1976 وەك یەكەم ئەزموونی باڵوكردنەوە، 

لە الیەن یەكێتییەوە دەرچووە، هەر بە تەنها ژمارەیەكی لێ دەرچووە.
3 � ژیاننماەی ئەلملقان باوكی یوس���ف قلیتا: گوتار و توێژینەوە سەبارەت بە ژیانی ئەلملقان یوسف قلیتا بە 

زمانی سریانی/ ساڵی 1977.
4 � رێبەری نووس���ەوەری راس���ت )المرش���د في االمالء الصحیح(، توێژینەوەیەكی زمانەوانی بووە دەربارەی 

تازەترین رێگاكانی نووسەوەری بە زمانی سریانی/ شەموئیل جبرائیل، 1975.
5 � لە باخچەكانی شیعردا )في ریاض الشعر( دانانی میخائیل مروكل، 1976/7/4، باڵوكراوەی دیكە سەرەڕای 

گۆڤارەكە.
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م���روڤ نزانیت دێ ژ كیرێ دەس���تپێكەت 
بو دیاركرنا دەمەك درست بو روژنامەگەریا 
دەڤەرا بادینان،لێ ب دیتنا من سالێن هەفتیان 
ب دەس���تپێكەك س���اڤا روژنامەگەریا بادینان 
دەس���تپێكر، هەرچەندە دس���الێن پێنجیاندا هند 
ب���زاڤ هەب���ون ل ئاك���رێ ب تایب���ەت ژ الیێ 
نڤیس���ەرێ نەمر )ش���اكر فەتاح(ڤە لێ پتر ئەو 
دگەل هندەك بزلڤێن دی بەالڤوك بون،مروڤ 
نەش���ێت ب كوڤارو روژنامە ب���ەت خویاكرن. 
ف���ەرە ئەم ژ كەڤ���ارا )چیا( دەس���تپێبكەین كو 
كوڤارەك ئەدەبی روش���نبیری بو ژ الیێ هێژا 
)د.بەدرخان سندی(ڤە دەردكەفت، هژمارا )1( 
ل چریا دویێ ل ساال 1971 دەركەفت، لێ تنێ 
)2( هژم���ار ژێ دەرچون. ئەڤ���ە قوناغەك بو، 
قوناغ���ا دووێ ب دەركەفتنا كوڤارا )پەیڤ( یا 
ئێكەتیا نڤیسەرێن كورد بو تایێ دهوكێ ئەڤ 
كوڤارە ژ بەرهەفكرنا نڤیسەر) ئەحمەد عبداللە 

زەرو ( بو.
مەتی���ن: كوڤ���ارەكا هەیڤانەب���و ژ الی���ێ لق 
ئێك پارتی دیموكراتی كوردستان دەردكەفت 
هژمارا)1( ل خزیرانا س���اال 1981 ل كوماتەی 

دەركەف���ت. ئەڤە خوال ئێكێ ب سەرپەرش���تیا 
)د. رزگار زاخوی( بو. ئەڤ كوڤارە دچەندین 
قوناغاندا دەرباز بو دخوال )4(دا ئەڤ كوڤارە 
ی���ا بەردەوام���ە و نوك���ە )محس���ن قوچ���ان( 

سەرنڤیسەرێ وی یە.
)دەنگێ مە( كوڤارەكا ئەدەبی روش���نبیری 
بو ژالیێ هژمارەكا نڤیسەرێن گەنج ل دهوكێ 
دەردكەف���ت هژمارا )1( ل هاڤینا س���اال 1985 
دەركەف���ت هژم���ارا )4( یا دوماهی���ێ ل هاڤینا 

ساال 1989 دەركەفت.
روش���نبیری  كوڤ���ارەكا  ئەس���را-الوتن(   (
وەرزی ب���و ژ الی���ێ یان���ا نوه���ەدا ی���ا جڤاكی 
 1986 تەباخ���ا  ل   )1( هژم���ارا  دەردكەف���ت 

دەركەفت و )17( هژمار ژێ دەركەفت.
)گازی���ا خوین���دكارا( كوڤ���ارەكا ژالیێ لقێ 
كوردس���تانێ  دیموكرات���ا  الوێ���ن  و  قوتاب���ی 
دەردكەف���ت، یەك���ەم هژم���ار ل س���اال 1986 
دەركەف���ت و تاك���و س���اال 1988 )42( هژمار 
ژێ دەركەفتن و پش���تی سەرهلدانێ ژی ئەڤ 
كوڤ���ارە بناڤێ ) گازی( دەركەفت لێ دیس���ان 

هاتە راوەستاندن.

روژنامەگەریا دەڤەرا بادینان

سەالم بااڵیی
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)االتح���اد( روژنام���ا مەلبەندێ چوار یێ یەكێتی نیش���تمانی 
كوردستان بو هژمار )سفر( ل نیسانا 1991 دەركەفت.

)بوتان( روژناما پارتی گەلی دیموكراتی كوردس���تان بو ل 
دهوك���ێ دەردكەفت، هژمار )س���فر( ل 1991/6/25 دەركەفت. 

هژمار )13( یا دوماهیێ بو ل ساال 1992 بو.
)خابور( كوڤارەكار روش���نبیری هیڤانە بو كومەكا گەنجێن 

زاخو دەردخست.هژمارا )1( ل تیرمەها 1991 دەركەفت.
)تیروژ( كوڤارەكا روش���نبیری گش���تی ب���و ژ الیێ بنگەهێ 
روشنبیری یێ سێمێلێ دەردكەفت. هژمارا )1( ل تەباخا 1991 

و   )13( ی���ا  دەركەف���ت 
دوماهیێ ل س���اال 1992 

دەركەفت.
سەربەس���ت(  )پێ���ال 
ئێكەتیا پێشەنگ  كوڤارا 
ل  ئێ���ك  هژم���ارا  ب���و 
1991/8/31 دەركەف���ت 
ی���ا  و   )5( هژم���ارا 
كانون���ا  ل  دوماهی���ێ 

1992 دەركەفت.
 ) ك ل���و لخا خا (
پاش���بەندێ روژنام���ا 
بوتان بو بو زارۆكان 
تن���ێ )1( هژمار ژێ 

دەركەفت.
)نوخ���ازی( كوڤارەكا ئەدەبی هون���ەری بو ژ الیێ ئەدیبێن 
نوخ���از ل دهوك���ێ دەردكەف���ت هژم���ارا )1( ل پایی���زا 1991 
دەركەف���ت و هژم���ارا )3( و دوماهیێ ل دوماهیا س���اال 1992 

دەركەفت.
)نەوروز( كوڤارا پارتی سەربەخۆی دیموكراتی كوردستان 
)پاس���وك( بو هژمارا )1( ل پایی���زا 1991 دەركەفت و هژمارا 

)6( و دوماهیێ ل تیرمەها 1992 دەركەفت.
)ئاكرێ( نامیلكەكا روش���نبیری بو ژ الیێ بزاڤا روشنبیریا 
ئاكرێ دەردكەفت. هژمارا )1( ل 1992 دەركەفت و هژمارا )8( 

و دوماهیێ ل نیسانا 1993 دەركەفت.
)س���ەرهلدان( كوڤارەك روش���نبیری سیاسی بو مەلبەندێ 
چوار یێ یەكێتی نیش���تمانی كوردس���تان دەردخس���ت هژمارا 
)1( ل ش���واتا 1993 دەركەف���ت و هژم���ارا )16( یا دوماهیێ ل 

خزیرانا 1996 دەركەفت.
)زاخوت���ا( كوڤ���ارەكا وەرزی بو ژ الیێ بزاڤا ئاش���وری ل 
دهوك���ێ دەردكەف���ت هژمارا )1( ل نیس���انا 1993 دەركەفت و 

هژمارا )8( و دوماهیێ دهەمان سالدا.
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)الل���ش( كوڤارەكا وەرزی ژ بنگەهێ اللش یێ روش���نبیری 
دەردكەف���ت. هژم���ارا)1( ل پایی���زا 1993 دەركەفت و نوكەژی 

بەردەوامە لێ وەك هەفتینامە.
)پەیمان( هەفتینامەكا روشنبیری سیاسی بو هژمارا )1( ل 

1994/7/11 دەرچوو هژمارا )413( ل 2003/4/16 دەرچوو.
هەیڤانە گشتی یە ژ الیێ )رەس���ەن( روژنام���ەكا نی���ڤ 

ئیس���المی  یەكگرت���وی 
كوردس���تان ل دهوك���ێ 
دەردچوو هژمارا )1( ل 
1995/9/1 دەرچ���وو و 

تا نهو یا بەردەوامە.
كوڤارەكا  )ڤەژی���ن( 
وەرزی ب���و ب زمان���ێ 
ئەرەب���ی  و  ك���وردی 
تایب���ەت ب دیروك و 
كەلت���ورێ ئاین���ی ب���و 
هژم���ارا )1( ل 1995 
دەرچ���وو و ی���ا )29( 
پایی���زا  دوماهی���ێ ل 

2002 دەركەفت.
كوڤ���ارەك  )م���اف( 
روش���نبیری سیاس���ی نی���ف هەیڤانەبو ژ الیێ لیژن���ا ئورپی یا 
مافێن مروڤ نوینەراتیا كوردستانێ دەردكەفت، هژمارا )1( ل 
1996/6/15 دەركەف���ت و هژمارا )44( و یا دوماهیێ ل ئادارا 

2003 دەركەفت.
)پێش���مەرگە( كوڤارەكا وەرزی بو روش���نبیری عەسكەری 
بو ژ الیێ س���وپایێ ئێك ل دهوك���ێ دەردكەفت، هژمار )1( ل 
تەباخ���ا س���اال 1996 دەركەفتیە و دوماه���ی هژمار )17( بو ل 

شواتا 2000 دەركەفت.
)ده���وك( كوڤارەكا وەرزی گش���تی بو ژ الیێ س���ەروكاتیا 
ش���ارەوانیا دهوك���ێ دەردكەف���ت. هژم���ارا )1( ل هاڤینا 1997 

دەركەفت و دوماهی هژمار ل بوهارا 2004.
)دەنگێ كلدان( كوڤارەكا وەرزی روش���نبیری گش���تی بو ژ 
الیێ بنگەهێ كلدان ل دهوكێ دەردكەفت.هژمارا )1( ل دوماهیا 

ساال 1997 دەركەفت.
)قویام���ن( ه���ەر 15 روژان جارەك���ێ دەردكەڤیت ئورگانێ 
پارتا نیشتمانی یا ئاشوری یە هژمار )سفر( ل 1987 دەرچویە 

و تا نوكە بەردەوامە.
)س���ڤورە( ئێكەمی���ن كوڤ���ارا زاروكان���ە ل دەڤ���ەرا بادینان 
س���الیا  س���ەد  روژا  )1( ل 1998/4/22  هژم���ارا  دەركەفت���ی 

روژنامەگەریا كوردی دەركەفت تاكو ئیرو یا بەردەوامە.
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)دیجلە( كوڤارەكا روش���نبیری گش���تی ب���و ب تیپێن التینی 
دەردكەفت ژ الیێ وەزارەتا روش���نبیری ل دهوكێ هژمار )1( 
ل شواتا 1998 دەركەفت و هژمار )42( ل دوماهیا 2001.

)هون���ەر( كەڤ���ارەك هون���ەری وەرزی ب���و تایب���ەت بو ب 
هونەری ڤە هژمارا )1( ل دوماهیا س���اال 1998 دەركەفت لڤێ 

داویێ یا هاتیە راوەستاندن.
)كوڤارا زانكویا دهوك( كوڤارەك ئەكادمی 
نیف س���االنەیە ژ الی���ێ س���ەروكاتیا زانكویا 
ده���وك دەردكەڤی���ت، هژم���ارا )1( ل تەباخا 

1998 دەركەفت و یا بەردەوامە.
)بیاڤ( كوڤارەك روشنبیری هزری یە ژ 
الیێ بزاڤا روشنبیری یا ئاكرێ دەردكەڤیت 
هژمارا )1( ل شواتا 1999 دەركەفت و تاكو 

ئیرو یا بەردەوامە.
)رێب���ازا چاندنێ( كوڤ���ارەك وەرزی یە 
تایبەت���ە ب چاندن���ێ ڤە ژ الی���ێ رێڤەبەریا 
چاندن���ێ ل دهوكێ دەردكەڤیت، هژمارا)1( 
ل ئ���ادارا 1999 دەركەف���ت هژم���ارا )4( و 

دوماهیێ ل مەها 12 1999 دەركەفت.
)سەرەرم( كوڤارا ئێكەتیا قوتابیان بو 
ل دهوك هژمار )سفر( ل تیرمەها 1999 
دەركەف���ت و هژم���ار )3( ی���ا دوماهیێ ل 

هاڤینا ساال 2000 دەركەفت.
)االهالی( حەفتانە سیاسی روشنبیری 
لیب���رال س���ەربەخو ب زمان���ێ عەرەبی 
دەردكەفت هژمارا )1( ل نیس���انا س���اال 
2002 دەردكەف���ت و تاك���و ئی���رو ی���ا 

بەردەوامە.
)بشێش( كوڤارەك روشنبیری گشتی بو ژ الیێ روژنامەڤان 
)احمد جزیری( دەردكەفت، هژمار )س���فر( ل چریا دووێ ساال 
2000 دەركەفت و تنێ )4( هژمار ژێ دەركەفتن و راوەستیا.
)زەنگ و بەنگ( كوڤارەك هەیڤانەیە تایبەتە بو زاروكان ژ 
الیێ یەكگرتوی ئیسالمی ل دهوكێ دەردكەڤیت، هژمار )1( ل 

ئەیلوال 2001 دەركەفت و تاكو نوكە بەردەوامە.
)خ���ازر( كوڤارەك روش���نبیری گش���تی وەرزانەیە ژ الیێ 
بنگەهێ روش���نبیری یێ بەردەرەش دەردكەڤیت، هژمار )1( ل 

چریا دووێ ل ساال 2002 دەركەفت و یا بەردەوامە.
)نوب���ون( كوڤارەك روش���نبیری ئەدەبی ه���زری یە ژ الیێ 
وەزارەتا روشنبیری یا حكومەتا هەرێما كوردستانێ ب تیپێن 
التینی ل دهوكێ دەردكەڤیت، بەردەوامی دانە ب كوڤارا دیجلە 

بەس ستاف و ناڤ هاتنە گوهورین.
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)ئەڤرو( روژنام���ەكا روژانیە ل دهوكێ دەردكەڤیت هژمار 
)1( ل 2003/7/31 دەركەفت و نوكە یا بەردەوامە.

)كەپ���ر( كوڤ���ارەكا زاروكان���ە هەیڤانەیە ژالی���ێ دەزگەهێ 
س���پیرێز یا چاپ و وەش���انێ دەردكەفت هژمار )1( ل تەموزا 

ساال 2003 دەركەفت و نوكە راوەستیایە.
)زاخو( كوڤارەكا روش���نبیری گش���تی یە هەیڤانەیە هژمارا 

)1( ل خزیرانا ساال 2004 دەركەفت و یا بەردەوامە.
)هێلی���ن( كوڤارەك وەرزی ی���ە تایبەتە ب 
ژن و جڤاكیڤە ب هەفكاریا رێكخراوا دیاكونیا 
سویدی ل دهوكێ دەردكەڤیت، هژمارا )1( ل 

2004 دەركەفت و یا بەردەوامە.
)دەنگ���ێ الل���ش( روژنامەكا روش���نبیری 
گش���تی یە ژ الیێ بنگەه���ێ اللش ل دهوكێ 
 2003/10/7)1( هژم���ارا  دەردكەڤی���ت، 

دەركەفت و یا بەردەوامە.
)س���ایكولوژیا( كوڤ���ارەك وەرزی ی���ە 
تایبەت���ە ب بەالفكرنا روش���نبیریا دەرونی 
و جڤاك���ی ژ الی���ێ بنگەه���ێ چارەس���ەریا 
دەرون���ی ل دهوكێ دەردكەڤی���ت، هژمارا 
)1( ل ش���واتا 2005 دەركەفت���ی ی���ە و یا 

بەردەوامە.
روش���نبیری  روژنام���ەكا  )چاڤدێ���ر( 
گشتی بو ژ الیێ رێكخراوێن دیموكراتی 
ل دهوك���ێ دەردكەف���ت هژم���ارا )1( ل 
2005/7/31 دەركەفت، بو دەمەك درێژ 
هات���ە راوەس���تاندن نوك���ە وەك كوڤار 
دەردكەڤی���ت ه���ەر هەمان الی���ەن و ب 

هەمان ناڤ.
)بەهدین���ان( روژنام���ەكا سیاس���ی روش���نبیری گش���تی یە 
ژ دەزگەه���ێ راگەهاندن���ا ناوەن���دی ی���ا )ی.ن.ك( ل دهوك���ێ 
دەردكەڤی���ت هژم���ار )1( ل 2005/12/27 دەركەفت لێ ئەوژی 

هاتە راوەستاندن.
)وار( روژنام���ەك روژانەی���ە هژم���ارا )1( ل 2009/10/1 

دەركەفت و تاكو ئیرو یا بەردەوامە.
)سوالڤ( كوڤارەك هەیڤانەیە ل ئامێدیێ دەردكەڤیت هژمار 

)1( ل 2006/2/28 دەركەفتیە و تاكو ئیرو یا بەردەوامە. 
)برین( كوڤارەك وەرزی یە تایبەتە ب ئەنفال و جینوسایدێ 
ڤە س���ەنتەرێ ئەنف���االن ل دهوكێ دەردئێخی���ت، هژمار )1( ل 

2009/10/1 دەركەفتی یە و یا بەردەوامە.
)س���نێلە( كوڤارەك وەرزیە تایبەتە ب س���نێالنڤە ئنستتیویا 
كوردی بو روشنبیریا گشتی ل دهوكێ دەردئێخیت، هژمار )1( 
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ل 2006 دەركەفتیە و تاكو نوكە بەردەوامە.
گش���تی  روش���نبیری  كوڤ���ارەكا  )س���یپە( 
ی���ە هەیڤانەی���ە ل لق���ێ 9 پارت���ی دیموكرات���ی 
كوردس���تان ل ئاك���رێ دەردكەڤی���ت. هژم���ارا 
)1( ل 2009/7/1 دەركەفتی���ی ی���ە و نوك���ە یا 

بەردەوامە.
)تلوڤ���ە( كوڤاروكا زاروكان���ە هەیڤانەیە ل 
ئاكرێ دەردكەڤیت، هژمارا )1( ل 2007/10/1 
دەركەفت و تن���ێ )5( هژمار ژێ دەركەفتن و 

راوەستیا.
روژنام���ان  و  كوڤ���ار  زورا  هژم���ارەكا 

دەردكەڤ���ن بەل���ێ پت���ر گرێدایی بی���روەری و 
كومپانیێ���ن بازرگانین���ە لەوران م���ە ئاماژە ب 

ناڤێن هەمیان نەدایە.
هندەك ژی بەالڤوكن چ وەختێن دیاركری 
ب���و دەركەفتن���ا وان نینن ل���ەوران ئەم نكارین 

ئاماژێ ب ناڤێن وان بدەین.
ناڤێ���ن  ئاماژەكرن���ە ب  تن���ێ وەك  ئەڤ���ە 
وان كوڤ���ار و روژنامێ���ن ل دەڤ���ەرا بادین���ان 
دەركەفتی���ن، هیڤدارم هەر كێماس���یەك هەبیت 
خاندەڤانێ كورد تمام بكەت یان هەر شاشیەكا 

هەبیت راستڤەكەن.
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ڕۆژنامەن���ووس ڕۆب���ۆت نیی���ە، هەروەك 
چۆن بووكەڵە و بووكەشووشە و لەیستۆكیش 
نیی���ە و هەرج���ارە و یەكێك ب���ەكاری ببات و 
ب���ە ئ���ارەزووی خ���ۆی ی���اری پێب���كات و بۆ 

بەرژەوەندییەكانی خۆی بیجوڵێنێت.
كاتێك دەس���ەاڵت دەیەوێت پەردەپۆش���ی 
ناشرینیی و كەموكوڕیی و پووچییەكانی خۆی 
ب���كات، لە هەم���وو بارێكدا ئەوەن���دەی پەنا بۆ 
میدیا و هۆیەكانی ڕاگەیاندن دەبات نیو هێندە 
پەنا بۆ هێز و چەپاندن و سەركوتكردن نابات، 
بە تایبەت ئەو ڕژێم و دەسەاڵتانەی خۆیان وا 
دەناسێنن كە ئیلهامیان لە گەلەوە وەرگرتووە 
و خاوەن ش���ەرعییەتن، دەس���ەاڵت كاتێك كە 
ناتوانێ���ت داخوازیی���ەكان جێبەج���ێ ب���كات و 
سیاسیەتی لەگەڵ گەل ڕێك نییە و بە ویستی 
خۆی تەخش���ان و پەخش���ان دەكات و خوێنی 
دەمارەكان���ی قوڵپ ئەدات بۆ ش���موولییەت و 
فاش���یزم و تاكڕەویی و گەنەخۆریی، ئەوا بێ 
س���ێودوو چەكە میهرەبانەك���ە بەكار دەهێنێت 
كە ڕاس���تەوخۆ لینكی ب���ە جەماوەر و گەلەوە 
بەس���تراوەتەوە كە ئەویش ڕۆژنامەگەریی و 

میدیایە.

ئ���ەوەی دەیەوێ���ت و ناتوانێت بی���كات بۆ 
پەردەپ���ۆش و ماس���كدان بەس���ەریدا لە ڕێی 
ڕاگەیاندنەكان���ی خۆیەوە و هێزی ئەوەی نییە 
قەناع���ەت بە خەڵك بهێنێ���ت و تاكی كۆمەڵگە 
ناچێت���ە ژێر باری بڕوابوون���ەوە، ئەوا پەنا بۆ 
كارێك دەب���ات لەم چوارچێوەیەدا كە كارێكی 
نائەخالقی���ی و ئەنت���ی ئیتیك���ە و ل���ە هەم���وو 
حورمەتێك���ی ئینس���انیی و ئینتیم���ا دایدەڕنێت 
ك���ە ئەویش چوونە بنكۆڵی تاك���ی میدیاكار و 
ڕۆژنامەنووس���ە و خەڵەتاندنییەت���ی ب���ە پارە 
و دی���اری و پاداش���ت و ش���اباش و هێنان���ە 

سەرخەتییەتی لە پێناو مەرامەكانی خۆیدا.
لێرەوە دەسەاڵت هەرچۆن بكات لەم پالنە 
ش���تێكی دەس���ت دەكەوێت، بەتایبەت لە واڵتە 
دواكەوتووەكان���دا و بە تایبەتیتر ئەو كۆمەڵگە 
و میللەتان���ەی ب���ەردەوام كراونەت���ە كۆیلە و 
نان���ی لێ قاتییە و دەس���ەاڵت قۆرخی بازاڕ و 
هەم���وو ژیانی ك���ردووە، ڕۆژنامەنووس���یش 
ب���ە حوكمی ئەوەی تاكێكە ل���ەو كۆمەڵگەیە و 
ه���ەروا مرۆڤێكە واری���دە بكەوێت ژێر بار )بە 
جیاوازی���ی و ڕێژەكارییەوە(، ئەوا قوالپەكەی 
دەس���ەاڵت بێ ماسی كۆڵ نادات و وردەوردە 

رۆژنامەنووس 
لە نێوان ویژدان و قەڵەم

ئاری عەبدوللەتیف*
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نەخشە و پرۆژەكانی جێبەجێ دەكات.
دەسەاڵت زۆربەی كات دەیەوێت باشترین 
نێچی���ر ڕاو بكات و بیكات���ە موڵكی خۆی یان 
هەر نەبێت لە مانگێكدا راپۆرتێك یان هەواڵێكی 
بۆ ئامادە و ب���اڵو بكاتەوە و لە بەرژەوەندیی 
ئەو بێت، س���ادەیی و س���ەبری كیس���ەڵیانەی 
دەسەاڵت بۆ ئەم حاڵەتە زۆر لەوە گەورەترە 
كە تاك هەس���تی پێ بكات، دەكرێت دەسەاڵت 
ل���ە ڕێی تاڵ���ە نهێنییەكەی خۆی���ەوە بچێتە كن 
ڕۆژنامەنووس���ێكەوە و تەنی���ا ب���ۆ ڕاپۆرتێكی 
ش���یكاریی ی���ان هەواڵێ���ك مانگێ���ك ب���ە پێوە 
بوەس���تێت ل���ە پانای ئ���ەو ڕۆژنامەنووس���ەدا 
و تاك���ی ڕۆژنامەوانی���ش هەس���ت ن���ەكات كە 
كارێك لە گۆڕێدایە و ئەو نوێنەرە ڕۆش���نبیرە 
س���واغدراوەش ب���ە دوو نموون���ە هێنانەوە و 
باس���كردنی دوو چی���رۆك و دوو س���وعبەت 

كارەكەی پێ ئەنجام بدات.
ل���ە الیەك���ی ت���رەوە دەكرێ���ت دەس���ەاڵت 
ب���ەو  بگرێ���ت  پەیوەندی���ی  ڕاس���تەوخۆ 
ڕۆژنامەن���ووس و میدیاوانەوە و داوای بینین 
و دانیش���تنی ل���ێ ب���كات و ب���ێ چەندوچوون 
بێتە س���ەر خ���ەت و پێ���ی بڵێ كە خی���ارت لە 
بەردەمدای���ە ب���ۆ كارێ���ك ك���ە ب���ە هێنانەوەی 
س���ەدان زاراوە و موبەریر و شتی عەجیب و 
غەریب وەك لە پێناو س���ەروەریی و ئازادیی 
و ئاسایش و نیشتیمانەكەمان و بۆ داهاتووی 
ن���ەوە و نەتەوەكەم���ان و ش���تی ل���ەم بابەتە، 
رۆژنامەنووس���ەكە بخات���ە هەلەك���ە س���ەماو 
ش���ایەتوومانەكەی پێ بهێنێت و پاشان بڕێك 
پارە و پاداش���تی ب���كات و ئاوبێنە و دەس���ت 

بشۆ.
ل���ەم بابەت���ە زۆرن و حاش���ا  نموون���ەی 
هەڵنەگرە و بەتایبەتیش ئێمە قس���ە لە واڵتێك 
دەكەی���ن ك���ە بێش���ك هەرچەن���دە دەس���ەاڵت 
ب���ە دەنگ���ی خەڵك هاتۆتە س���ەر كورس���ی و 
تا ئاس���تێك ب���ە دنیایەك تێبینی���ی و ڕەخنەوە 
بەش���ێك لە ئازادیی و چەمك���ە مەدەنییەكانی 
فەراهەم هێناوە و مەودایەك هەیە بۆ عەدالەت 
و مومارەسەی سیاسیی و كاری ڕێكخراوەیی 
و هیتر...، كەچی ئەم دەس���ەاڵتە هەمان كاری 
كردووە، كە دەكرێت ئەمەش هەم دیس���ان لە 

حی���زب و الیەنێكەوە بۆ یەكێكی تر لە بەرەی 
دەس���ەاڵتی كوردی جیاواز بكەوێتەوە، بەاڵم 

گرنگ ئەوەیە بوونی هەیە و كردوویەتی.
كۆنترۆڵی مەودای بیركردنەوە و ئیشكردن 
و قەڵەم و كاری ڕۆژنامەوانیی ڕۆژنامەنووس 
مێژووی هەیە، تا دەگات بەم بارەی ئێس���تای 
ئێم���ە لە كوردس���تان، رۆژنامەنووس هەبووە 
ب���ە پارچ���ە زەویی���ەك باش���ترین و ڕاقیترین 
ڕاپۆرتی ئامادەكردووە لە پێناو ش���اردنەوەی 
ڕاس���تییەكدا، هەب���ووە ب���ە س���ەد دۆالر ب���ۆ 
لێپرس���راوێك و ل���ە پێن���او بەرژەوەندییەك���ی 
تایبەت���دا چاوپێكەوتنێكی ك���ردووە و ئامانجی 
خۆیش���ی پێكاوە، هەبووە ڕاپۆرتێكی لەس���ەر 
فاڵن بازاڕ یان فیسار كارگە ئامادەكردووە بۆ 
وروژاندن یان ساغكردنەوە یان شاردنەوە یان 
لێسەندنەوە و قۆرخ كردن و لێپرسراوێك یان 
الیەنێك پێی وتووە و لە بەرامبەردا پاداش���تی 
خ���ۆی وەرگرتووە، هەب���ووە دژی ئەو حیزب 
هەواڵێك���ی موخابەراتیی درووس���ت كردووە 
و دژی ئ���ەم الی���ەن ڕاپۆرتێك���ی داگرتووە و 
شاباش���ی خۆی وەرگرتووە، هەش���بووە شتە 
گەورەكەی كردووە و بەڵێنی باش���ی پێدراوە 
و س���ەفەری هەندەرانیش���ی پێ كراوە لەسەر 
حس���ابی میدی���ا و كاروان���ی ڕۆژنامەگەری���ی، 
ئەگەری���ش دەڵێیت ش���تە گەورەكە چییە، ئەوا 
زۆرە، ب���ۆ نموون���ە دەس���تبردن بۆ تەش���هیر 
ب���ە كەس���ایەتییەكی ب���ااڵ و هاندان���ی خەڵ���ك 
لەس���ەر بابەتێك���ی ئەخالقی���ی و مێژووی���ی و 
دەس���تبردن بۆ لێدان لە شكۆی سەرۆكێك و 
داگرتن���ی هەواڵێكی یەك پەڕەگرافیی لەس���ەر 
شكۆش���كاندنی نەتەوە بۆ خاتری واڵتێك یان 

دەزگایەكی موخابەراتیی و شتی تریش.
ئەمان���ە هەی���ە و هەبووە و ئێم���ە ناتوانین 
بیشارینەوە، ڕۆژنامەنووسانیش باش دەزانن 
ك���ە هەر ل���ە خۆیان كێ وای���ە و كێ زۆرتر و 
كێش دژی دەوەس���تێتەوە و هەموو دەسەاڵت 
و س���امانی دنی���ا ناگۆڕێت���ەوە ب���ە هەواڵێك���ی 
بێگ���ەرد و راپۆرتێك���ی ڕەخنەیی و دەرخەری 
فەس���اد لە پێناو مەبدەئی پرۆژەی میدیایی و 
ئەخالقە جوانەكەیدا بۆ نەتەوە و نیش���تیمان و 

لەبەر خاتری پیشە پیرۆزەكەی.
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دێینە سەر ئەوەی بڵێین كە ڕۆژنامەنووس، 
ئ���ەوەی بە ناوەڕۆك و بە فۆڕم بە ئەخالق و 
بە یاس���ا بە دنیابینیی و بە پیرۆزیی بە فكر و 
بە بەها بە عەقیدە و بە هۆشیاریی، ئەم پیشە 
و كار و ناس���نامەیەی وەرگرتبێ���ت، هەرگی���ز 
ناچێت���ە ژێر باری هیچ دەس���ەاڵت و دەوڵەت 
و حوك���م و ڕێس���ا و دادگا و یاس���ا و دینێك، 
ك���ە مەبەس���ت و ئامانجی���ان لەكەداركردن و 
ش���ێواندن و ش���اردنەوەی ناش���رینیی بێ���ت، 
هەرگیز ڕۆژنامەوانی ئەسڵ و خاوەن ویژدان 
ك���ە هاوتەب���ا بێ���ت لەگەڵ نەت���ەوە و خەڵك و 
میللەتەكەیدا و مەبەستی پرۆسێسی چاكسازیی 
و باشتركردن و باڵوكردنەوەی هۆشیاریی و 
پاراس���تنی م���اف و س���ەروەریی و ئازادیی و 
چەمكە مەدەنیی و ئینسانییەكان بێت، ناكرێت 
و ناشیبیس���تین كە ڕۆژێك لە ڕۆژان لە پێناو 
دەستخۆش���ییەكدا گۆش���ەیەك بنووس���ێت و 
گەندەڵ���كار و مش���ەخۆر و ئامانجدارێ���ك بۆ 
بەرژەوەندیی تایبەت دڵخۆش بكات، ئەوە ئەو 
بەن���او ڕۆژنامەنووس���انەن كە بۆ خۆش���ییش 
شوێنیان لە زاراوەی ڕۆژنامەنووسیدا نابێتەوە 
و ئەگەریش چەندین كاری لەو جۆرەیان كرد، 

هەر كەشف دەبن و دەبنە خۆراكی مێژوو.
ئەخالقی���ی،  و  جددی���ی  ڕۆژنامەنووس���ی 
ئەوان���ەی ب���ۆ خۆش���بەختیی گەل و گەش���ەی 
واڵت و سیس���تمی حوك���م و بەرقەراركردنی 
دادی كۆمەاڵیەتی���ی و پێش���كەوتنی كۆمەڵگ���ە 
دەس���تیان داوەتە پیشەی ڕۆژنامەگەریی، ڕام 
ناكرێ���ن و ئامادەن خوێنی خۆیان ببەخش���ن، 
بەاڵم ئامادەنین قەڵەمی خۆیان بفرۆشن، زۆر 
ج���ار ب���ووە نەتەوەی���ەك لە مێژوودا لەس���ەر 
دەستی ڕۆژنامەنووس���ێك گەشتۆتە ئامانجی 
ڕاستەقینەی خۆی و بە هەواڵ یان ڕاپۆرت یان 
ڕەخنەیەك یان باڵوكردنەوەی وتار و بابەتێك 
چەندی���ن وەزیر و ئەندام پارلەمانی خس���تۆتە 
بەردەم مێ���زی دادگا و س���ڵی نەكردۆتەوە و 
مێ���ژووی بۆ خ���ۆی تۆمار ك���ردووە، ئەوەیە 
ماهیەت���ی ڕۆژنامەن���ووس ك���ە ڕازی���ی نابێت 
وی���ژدان بخاتە مەترس���ییەوە و نانەس���كیی و 
هەژارییە س���ادەكەی الخۆش���ترە لە س���فرەی 
چ���ەور و دەستبەس���ەردا هێنانی ئ���ەم و ئەو، 
چونكە ئیتیك���ی ڕۆژنامەوانیی خوێندووەتەوە 
و بەها بااڵكان دەرسی نەجیبییان پێ وتووە. 

*ئەندامی ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسان
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بەمەبەس���تی هاوكاریكردنی نێوان رێكخراوی 
 INTERNATIONAL MEDIA(
پاڵپش���تی  رێكخ���راوی   )SNPPORT
میدی���ای نێودەوڵەت���ی )IsM( و س���ەندیكای 
رۆژنامەنووس���انی كوردستان لەبواری كاری 

رۆژنامەنووسی و رۆژنامەنووساندا.
رۆژی )2012/1/11( هەری���ەك ل���ە ئوس���امە 
ئەلحەبیب بەرپرسی پرۆژەكانی رێكخراوەكە لە 
عێراق و خاتوو بریجیست سالیس راوێژكاری 
میدیایی رێكخراوەك���ە و خاتوو كۆرال نوری 
رێكخەری كاروباری رێكخراوەكە لە هەرێمی 
لیژن���ەی  ب���ارەگای  س���ەردانی  كوردس���تان، 
داكۆك���ی لە ئازادی رۆژنامەنووس���ی و مافی 
رۆژنامەنووس���ان لە شاری س���لێمانی كرد و 
لەالیەن ئەنوەر حسێن س���كرتێری لیژنەكەوە 
تایب���ەت  دیدارێك���ی  پێش���وازی،  س���ەرەرای 
سەبارەت بە دروستكردنی پەیوەندییەكی باش 
بەرێوەچ���وو، بۆ هەماهەنگی زیات���ر لە نێوان 

رێكخراوەكە و سەندیكای رۆژنامەنووسان.

لەو بارەیەوە ئوس���امە حەبیب سەرەتا باسی 
لە بەش���ێك لە كارو چاالكی رێكخراوەكە كرد 
و وتی: »رێكخراوەكەی ئێمە كاری پیش���ەیی 
دەكات و ب���ێ الیەنین، ب���ەاڵم خولی راهێنانی 
رۆژنامەنووس���ان و چاودێ���ری بارودۆخ���ی 
رۆژنامەنووس���ان و ماف���ی م���رۆڤ و ئازادی 

رۆژنامەگەری دەكەین«.
هەروەها خول و راهێنانی تایبەت دەكەینەوە، 
سە بارەت بەئاگایی یاسایی بۆ دامودەزگاكانی 
وەزارەتی ناوخۆ و رۆژنامەنووسان سەبارەت 
ب���ە یاس���اكانی رۆژنامەگ���ەری و رێزگرتن لە 

ئاكار و یاسا و مافی رۆژنامەنووسان.
الی خۆش���ییەوە س���كرتێری لیژنەی داكۆكی 
س���ەرەڕای بارودۆخ���ی رۆژنامەنووس���ان لە 
هەرێمی كوردستان و رۆڵ و چاالكی سەندیكا 
و لیژنەكە، باس لە كردنەوەی بەردەوام خول 
و راهێنان و راپۆرتی شەش مانگی لیژنەكەی 
ك���رد س���ەبارەت ب���ە پێش���ێلكاری بەرامب���ەر 

رۆژنامەنووسان.

شاندێكی )IMS( رێكخراوی پاڵپشتی میدیای 
نێودەوڵەتی سەردانی 

لیژنەی داكۆكی لەئازادی رۆژنامەنووسان دەكات
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دوات���ر هەریەك���ە ل���ە خات���وو بریجیس���ت و 
خات���وو ك���ۆرال بۆچوونی خۆیان س���ەبارەت 
داهات���ووی  پەیوەن���دی  و  رێكخراوەك���ە  ب���ە 
نێوان س���ەندیكا و رێكخراوەك���ە لە داهاتوودا 

دەربڕی.
لەكۆتایدا ئەنوەر حس���ێن ئامادەیی سەندیكای 
نیش���اندا ب���ۆ ه���ەر هاوكاریی���ەك ل���ە نێ���وان 
هەردووال ك���ە لەقازانجی رۆژنامەنووس���انی 

كوردس���تان و ئ���ازادی رۆژنامەگەری بێت لە 
هەرێمی كوردستان.

 )ims( واش���بڕیارە لە داهاتوودا رێكخراوەكە
لەگەڵ س���ەندیكا و لیژن���ەی داكۆكی خولێكی 
تایب���ەت ب���ۆ دەزگاكان���ی ئاس���ایش و پۆلیس 
و رۆژنامەنووس���ان بكات���ەوە س���ەبارەت ب���ە 
مامەڵ���ەی نێوانی���ان و جێبەجێكردنی یاس���ای 

رۆژنامەگەری.

ئ���ازاد حەمەدەمی���ن ش���ێخ یون���س، نەقیب���ی 
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ب���ە ی���اوەری 
ك���ە  ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا،  ل���ە  ش���اندێك 
پێكهاتب���وو لە ش���وان داودی جێگ���ری نەقیب، 
هندرێن ئەحمەد س���كرتێری سەندیكا، ئەنوەر 
حوس���ێن، هۆشیار عەزیز، ئاری عەبدوللەتیف 
ئەندامانی ئەنجوومەن لە رۆژی 2012/1/12، 
سەردانی مستەفا ساڵح كەریم جێگری نەقیبی 
رۆژنامەنووسانی كوردستان لە خولی پێشوو 

كرد.
لە دانیش���تنێكدا چەندین پ���رس و را لەبارەی 
رەوش���ی رۆژنامەگەریی���ەوە باس ك���ران، لە 
بەرانبەریشدا نەقیب و ئەندامانی ئەنجوومەن 
سوپاس���گوزاری خۆیان ئاراستەی بەڕێزیان 
ك���رد بۆ ئ���ەو كار و چاالكییانەی كە لەماوەی 
كارەكەیدا كە جێگری نەقیبی رۆژنامەنووسانە، 

ئەنجامی داون.

شاندێكی سەندیكا سەردانی نووسەری ناودار 
مستەفا ساڵح كەریم دەكات

* * *
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ژ الی���ێ عبدالخالق بابیری بەرپرس���ێ لقا ئێك 
و ئەندام���ێ ئە نجومە نێ س���ە ركردایە تیا پارتی 
دیموكراتی كوردستان ل 2012/1/21 پێشوازی 
ل خوش���ناف جە می���ل نوون���ەرێ پارێزگەه���ا 
دهۆكێ د جڤاتا س���ە ندیكا رۆژنامەڤانڤیس���ێن 
كوردس���تانێ دا وڤی���ان عە باس س���كرتێرا لقا 
دهۆك سە ندیكا رۆژنامەڤانڤیسێن كوردستانێ 

و دە ستەكا نوو یا كاری كر.
دڤێ روونش���تنێ دا خوشناف جەمیل بەحسی 
پروسێس���ا ئە نجامدانا هە لبژارتنێن لقێ دهۆك 
ی���ێ س���ە ندیكا رۆژنامەڤانڤیس���ێن ك���ر، كو ب 
ئاوایەكێ س���ە ركە فتی برێڤەچ���ون و ئاماژە ب 
كار و بە رنامێن س���ە ندیكایێ كرن كو هە ردە م 
د خزمەت���ا رۆژنامەڤانێ���ن دەڤ���ەرێ دای���ە و 
گ���ۆت: دێ د رژدبی���ن ل س���ەر بەرەڤانیكرنێ 

ژ رۆژنامە ڤان���ان و بجهئینان���ا وان یاس���ایێن 
گرێدای رێكخستنا كارێ رۆژنامە ڤانی ڤە .

د هەم���ان دەم���دا عبدالخالق بابی���ری داخۆازا 
س���ە ركە فتنێ بو دهەس���تهەكا نوو خۆاست و 
گۆت: ف���ەرە بزاڤێن رۆژنامەڤان���ان بە ردە وام 
ب���ن ب���ۆ پێش���ڤەچوون و دیاركرنا راس���تیان، 
دیسان بۆ هە موو جیهانێ ئەڤ زولما ب سە ر 
مللە ت���ێ كورد دا هاتی دیاربك���ە ن و هە لگرێن 
پەیاما مللەتێ خو بن و رۆلێ خو یێ كاریگە ر 
بگێ���رن و ب ه���زر و بیرێن خ���ۆ بەرەڤانیێ ژ 
كوردستانێ بكەن ژ بە ركو كوردستان وەالتێ 

هە مووانە و دڤێت خزمەت بۆ بهێتە كرن.
د هەمان دەمدا عبدالخالق بابیری پێش���تەڤانیا 

خۆ بۆ سەندیكا و هەموو رۆژنامەڤان دیار.

بەرپرسێ لقا یێ پارتی دیموكراتی كوردستان 
پێشتەڤانیا خۆ دیار كر بۆ رۆژنامەڤانان

* * *
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دێ پەرتۆكخان���ەكا تایب���ەت بۆ ئەرش���یفكرنا 
س���ەندیكا  ل  راگەهاندن���ێ  بابەتێ���ن  هەم���وو 
رۆژنامەنڤیس���ێن كوردس���تانێ/ ده���ۆك هێتە 
ڤەك���رن، ئەڤ���ە ژی هاتە گوتن دەما نڤیس���ەر 
جەمال خەزن���ەدار ل 2012/1/21 س���ەرەدانا 
س���ەندیكایێ كری و دگەل دەستەیا كارگیری 

روونشتی. 
نڤیسەر جەمال خەزنەدار گۆت« رۆژنامەگەریا 
ك���وردی رۆلەكێ هەرە گرن���گ هەبوویە هەر 
ژ دەس���پێكا دامەزراندن���ا وێ و ت���ا نوكە و د 
هەم���ان دەم���دا نڤیس���ەرێن م���ە گرنگ���ی دایە 
زمان���ی، بەل���ێ ب مخابنی ڤە ئەرش���یفكرنا ڤێ 
خەباتێ كێماسی تێدا هەبووینە و ئەڤێ چەندێ 
كارتێكرنێن نە باش لسەر هەبوونا پەرتۆك و 
بابەت و نڤیس���نێن گرێدایی ب رۆژنامەگەریی 

و دی���رۆكا مللەت���ێ كورد كریە ك���ۆ بەهرا پتر 
بەرزە بووینە«.

رۆژنامەنڤیس���ێن  س���كرتێرا  عەب���اس  ڤی���ان 
كوردستانێ/ دهۆك ئاخفتنا نڤیسەری پەسەند 
ك���ر و گ���ۆت« نوكە ئ���ەم ی���ێ پەرتۆكخانەكا 
تایب���ەت ل س���ەندیكایێ بەره���ەڤ دكەی���ن، دا 
هەمی ئەرش���یفێ خۆ توم���ار بكەین ب فەرمی 
هەم���ی رۆژنامەڤ���ان و خۆاندەڤ���ان ئاگەهدار 

بكەین دا مفای ژێ وەرگرن«
هەر وەسا ڤیان عەباس دیار كر ژی زێدەباری 
پرت���وكان دێ ئەرش���یفێ هەم���وو دەزگەهێن 
راگەهاندنێ ل پەرتوكخانا س���ەندیكایێ خرڤە 
كەی���ن دا پت���ر و ژ نیزیك هەم���وو دەزگەه و 
ئێ���ك و دوو  س���ەندیكایێ ئاگ���ەه ژ كارێ���ن 

هەبیت

ب  كوردس���تانێ  رۆژنامەنڤیس���ێن  س���ەندیكا 
هەڤكاری دگەل رێكخراوا ئاریكس یا ئەمریكی 
رابوون ب ئەنجامدان���ا خۆلەكا رۆژنامەڤانیبۆ 
14 خانمێن رۆژنامەڤان لسەر ئاستێ پارێژگەها 
دهۆك���ێ ل���دوور رۆژنامەڤانی���ا ڤەكولین���ان ل 

رۆژێن 24-2012/1/26 ل هۆال ژیان.
مامۆس���تایێ خۆل���ێ عوبید هرۆری بەحس���ی 
و  ك���ر  رۆژنامەڤانی���ێ  ج���ورە  ڤ���ێ  رۆل���ێ 
بەرهەم���ی  ڤەكولین���ان  گۆت:«رۆژنامەڤانی���ا 
رۆژنامەڤان���ی ی���ێ درۆس���ت دی���ار دك���ەت و 
ئاریشێن مەزن چارەس���ەر دكەت و راستیان 

دیار دكەت«.
د هەمان دەمدا هرۆری دیار كر كۆ رۆژنامەڤان 
دش���ێت برێكا ئەنترنێتێ و ب تایبەت مالپەرێن 

جڤاكی ڤەكولینان چێكەن و ئەنترنێتێ مفایەكێ 
هەرە مەزن هەیە بۆ پەیدا كرنا پێزانینان ژ بۆ 

هەر كارەكێ رۆژنامەڤانی.
ڤی���ان عەباس س���كرتێرا س���ەندیكایێ/ دهۆك 
گ���ۆت« ئ���ەڤ خۆلە هاندانە كۆ ك���چ ژ روتینا 
رۆژنامەڤانی���ا نوك���ە دەركەڤی���ت و ب���ەرەڤ 
قوناغێن باش���تر و بهێزتر بچیت دا پتر كار و 

خزمەتێ بكەت و رۆلێ خۆ بگریت«
عوبی���د هرۆری دیار كر ژی دبێژنە ڤی جورە 
رۆژنامەڤانی زەالمێ پولیسی یێ نهینیو بەهرا 
پت���ر ل وەالتێ���ن پێش���كەفتی وەك ئەمریكا و 
بریتانی���ا ڤێ جۆرە رۆژنامەڤانێ كار ل س���ەر 

دكەن.

ل سەندیكایێ بەحسی رۆلێ رۆژنامەگەریێ 
هاتە كرن

خولەكا رۆژنامەڤانیا ڤەكولینان )االستقصائیة( 
ل دهۆكێ هاتە ئەنجامدان
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ل رێكەفت���ی 2012/2/2 ش���اندەكێ پێكهاتی ژ 
سكرتێرا سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ 
خان���م ڤی���ان عەب���اس و ئەندامێ���ن دەس���تەكا 
كارگیری ش���ڤان محمد س���لیم و نەدیار محمد 
حاجی و رەقیب محموود رابوون ب سەرەدانا 
رۆژنامەڤان حەی���دەر عەلی حەیدەر كر كۆ ل 

كەنالێ گەلی كوردستان كار دكەت.
ئ���ەڤ س���ەرەدانە ب���ۆ وێ ئێك���ێ ب���وو كۆ ژ 

نیزی���ك ئاگەه ژ رەوش���ا س���اخلەمیا وی بن، 
چونكە ناڤبری ل دەمەكێ نیزیك تووش���ی نە 
خۆش���یەكێ بوو، دیسان س���ەردانا ناڤبری ل 
ماال وی هاتە كرن و داخۆازا س���اخلەمیێ بوو 
خازت و هیڤی���ا ڤەگەراندا وی بزووترین بوو 
ن���اڤ كاری رۆژنامەڤانی دا ل دەڤەرا دهۆكێ 

هاتە كرن.

 لقی كەركووكی سەندیكای رۆژنامەنووسانی 
كوردستان، ئێوارە كۆڕێكی بۆ پەرلەمانتار )د. 
سامان فەوزی( بەناوونیشانی )بەرپرسیارێتی 
رۆژنامەنووسی لە سایەی یاساكانی عێراقیدا( 
لە هۆڵی لوبنان و لە كاتژمێر )30و2( خولەكی 
پاش���نیوەڕۆی رۆژی یەكش���ەمە 2012/2/12 

رێكخست.
 ل���ە ئێ���وارە كۆڕەك���ەدا ك���ە )ش���وان داودی( 

جێگری نەقیب و )مەهدی زریان( س���كرتێری 
لقی كەركوكی س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی 
كوردس���تان و پەرلەمانت���اران و ژمارەیەك���ی 
بەرچاو لە رۆژنامەنووس���ان و نووسەران و 
رۆشنبیرانی ش���اری كەركوك و دەوروبەری 
ئامادەی بووبوون، )د. سامان فەوزی( بە كورتی 
تیشكی خستەسەر ئەو بەرپرسیارێتییانەی كە 
پێویس���تە رۆژنامەنووس لەكاتی ئەنجامدانی 

سەرەدانا رۆژنامەڤانەك

لقی سلێمانی بەرپرسیارێتی رۆژنامەنووسی لە 
سایەی یاساكانی عێراقیدا لە ئێوارە كۆڕێكدا
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كارەكەیدا رەچاویان بكات، بۆ ئەوەی نەكەوێتە 
هەڵەوەو مافی كەس���انی دیكە پێش���ێل نەكات، 
هەروەه���ا ئاماژەی بەچەند الیەنێكی یاس���ای 
عێراق���ی و كاری رۆژنامەنووس���ی دا. دوات���ر 
)د. س���امان( وەاڵمی پرس���یاری ئامادەبووانی 
دای���ەوەو نیگەران���ی خۆیش���ی ل���ەوە دەربڕی 

ك���ە رۆژنامەنووس���انی كەركوك لە ئێس���تادا 
بەپێی یاسای عێراقی لە دادگاكاندا مامەڵەیان 
لەگەڵ دەكرێت و یاسای كاری رۆژنامەگەری 
كوردستان نایانگرێتەوە. ئەمەو ئێوارە كۆڕەكە 

نزیكە )2( كاتژمێری خایاند.
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لە دریژەی چاالكییەكانی وەكو نووس���ینگەی 
خەنقین���ی س���ەندیا مێزگردێكی س���از كرد، لە 
2012/2/13، بەناوونیش���انی )رێگرت���ن كاری 
رۆژنامەگەری لە ناوچە دابڕاوەكان( بۆ )16( 
رۆژنامەن���ووس ل���ە خانقی���ن و جەل���ەوال ولە 
ب���ارەگای نوس���ینگەمان و بەوردی باس���مان 
ك���رد ئ���ەرك و كاری رۆژنامەگ���ەری ك���راوە 
و رابۆچوون���ی هەمووم���ان الی���ەك وەرگیرا 
لەبارەی چارەسەركردن و بەرەنگاربوونەوەی 

ئەو ڕێگریە بەم شیوەی الی خوارەوە.
1. سەبارەت بە وەزعی ئەمنی. 

مەعن���وی  و  م���ادی  ه���اوكاری   .2
رۆژنامەنووسان.

3. فشاری تیرۆرستان لەسەر رۆژنامەنووس 
وكاری راگەیاندن.

4. پەیوەندی رۆژنامەنووس���ان بە فەرمانگای 
حكومی و ناحكومی لە ناوچەكە.

5. شمولی رۆژنامەنووسانی ناوچەدابراوەكان 
س���ەندیكای  مافەكان���ی  و  ئیمتی���ازات  ب���ە 
رۆژنامەنووس���انی عیراق چونكە ئیداری ئەم 

ناوچانە لەسەر پارێزگای دیالەیە.
زەوی  رووب���ەری  فراوان���ی  ه���ۆی  ب���ە   .6
ناوچەكەم���ان پێویس���تە منحەی ئیف���اد زیاتر 
بكرێ���ت ب���ۆ چاالك���ی و بەڕێوب���ەری ئەرك���ی 
رۆژنامەنووس���ی و راگەیان���دن بكری���ت ل���ەو 

دەزگایانەی ئیشی تێدا دەكەن.
دوای ورووژاندن���ی ئەم چەند بابەت. لەس���ەر 
مێزگردەكە نووس���ینگەكەمان گەیشتە ئەوەی 
ئەركی���ك  ه���ەر  ب���ۆ  گونج���او  چارەس���ەری 

دابنرێت.
بەیاننام���ەی  ئێم���ە  پێش���ێلكارێك  لەه���ەر   .1
خۆمان ئاراستەی الیەنی پەیوەندیدار دەكەین 
س���ەبارەت بە پێش���ێلكاری دەره���ەق بە هەر 

رۆژنامەنووسێك.
و  نووس���ینگە  ل���ە  لیژنەی���ەك  پێكهێنان���ی   .2
كاری  ئاس���انكاری  ب���ۆ  رۆژنامەنووس���ان 
روژنامەگ���ەری و راگەیان���دن لە س���نوورەكە 
و قس���ە لەگ���ەڵ ئیدارە و الیەن���ی پەیوەندیدار 

بكرێت.
3. داوای كونگ���رە رۆژنامەنووس���یمان كرد و 

مێزگردێك بە ناوونیشانی )رێگرتن لە كاری 
رۆژنامەگەری لە ناوچە دابڕاوەكاندا(
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لە پارێزگا و ئەنجوومەنی پارێزگای دیالی بۆ 
ئەو پێش���لكارییەی ك���ە دەرحەق بە راگەیاندن 
دەكرێ���ت ل���ە بازگ���ە ئەمنییی���ەكان و رێگرتن 

لەكاری ئەوان.
4. ه���اوكاری م���ادی بدرێ���ت بەتایب���ەت ب���ۆ 
و  جەل���ەوال  ناوچەكان���ی  رۆژنامەنووس���انی 

سەعدیە دەكەن. 
5. بە هۆی فراوانی رووبەری زەوی ناوچەكە 

پێویستە منحەی ئیفاد زیاتر بكرێت بۆ چاالكی 
و بەڕێوەب���ەری ئەرك���ی رۆژنامەنووس���ی و 
مێزگ���ردە  ئ���ەم  لەدەرئەنجام���ی  راگەیان���دن. 
توانیمان تیش���كێك بدەینە سەر هەندێك خاڵی 
گرنگ كە پێویس���تە بە وردی دیراسە بكرێت، 
بۆی���ە داواكارین لە بەرێزتان زیاتر بایەخ بەم 

ناوچە بدرێت.

بەوپەڕی نیگەرانییەوە رایدەگەیەنین جارێكی 
ش���وبات،  17ی  رۆژی  س���اڵ  بەه���ۆی  ت���ر 
لەمیانەی روبەڕووبوونەوەی نێوان هێزەكانی 
وەزارەت���ی ناوخ���ۆ و هێ���زە ئەمنیی���ەكان و 
رۆژنامەنووس���ان، چەندی���ن رۆژنامەن���ووس 
دەستگیر دەكرێن و لێیان دەدرێت و كامێرا و 
كەرەس���ەكانی رۆژنامەوانیان دەشكێندرێت و 

لێیان دەستێندرێت.
ئەم���ەش دوبارەبوون���ەوەی بەردەوام���ی ئەو 
دەبن���ە  رۆژنامەنووس���ان  ك���ە  روداوانەی���ە 
و  پیش���ەیی  و  یاس���ایی  ماف���ە  و  قوربان���ی 
رۆژنامەنووس���ییەكانیان پێش���ێل دەكرێ���ت و 
رێزیان ل���ێ ناگیرێ���ت، لەكاتێكدا ئ���ەو مامەڵە 
ل���ە  ئەمنی���ەكان  هێ���زە  هەڵس���وكەوتانەی  و 
مافەكان���ی  و  رۆژنامەگ���ەری  یاس���ای  دژی 
رۆژنامەنووس���ە، بەو پێیەی رۆژنامەنووسان 
ماف���ی خۆیان���ە كارە پیش���ەییەكانیان ل���ە هەر 

شوێن و رودا و كاتێكدا ئەنجامبدەن.
ك���ە نەك نابێ پێش���ێلكاریان بەرامبەر بكرێت، 
بەڵكو دەبێت هاوكاریان بكرێت و كارئاسانیان 
ب���ۆ بكرێ���ت، چونك���ە كار و ئەركی پیش���ەیی 
ئەوان، خزمەت بە كۆمەڵگا و ئازادی و ئازادی 

راگەیاندنە.
چەن���د  ش���وبات   17 رۆژی  بەداخ���ەوە  ك���ە 
رۆژنامەنووس لە شاری سلێمانی لێیان دراوە 
و دەستگیركراون كە لەناویاندا رۆژنامەنووسی 
بیانیش هەن، بۆیە كۆی ئەو پێش���ێلكاریانەش 
كاریگەری نێگەتیڤی دەبێ لەس���ەر پرۆس���ەی 

دیموكراسی و یاسا لە هەرێمدا.
بۆیە خوازیارین، دەس���تبەجێ رۆژنامەنووسە 
دەس���تگیركراوەكان ئ���ازاد بكرێ���ن و دوبارە 
بونەوەی ئەو رودا و پێشێلكاریانە رابوەستێت 
پەالم���اری  ك���ە  بدرێ���ت  ئەوان���ە  س���زای  و 

رۆژنامەنووسانیان داوە.
لیژن���ەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووس���ی 
س���ەندیكای  ل���ە  رۆژنامەنووس���ان  ماف���ی  و 
ب���ە  پێش���ێلكاریانە  ئ���ەم  رۆژنامەنووس���ان، 
قوڵ���ی  نیگەران���ی  و  دەكات  ئیدان���ە  تون���دی 
خ���ۆی رادەگەیەنێت لە دوب���ارە بونەوەی ئەم 
روداوانە، بۆی���ە خوازیارین وەزارەتی ناوخۆ 
دەس���تبەجێ لێپێچینەوە لەو روداوانە بكات و 
رۆژنامەنووس���ە دەس���تگیركراوەكانیش ئازاد 
بكات و بەرەسمی دەس���تگیركردن و لێدان و 
لێساندنی كەلوپەلەكانیان بۆ لەمەودوا تحریم 

لیژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان
ئیدانەی هێرش و پەالماری سەر رۆژنامەنووسان 

لە 17ی شوبات دەكات
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 لقی كەركوكی س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی 
كوردستان لە گەڕەكی ئازادی شاری هەولێرو 
لە رۆژی شەممە 2012/2/18 قەڵغانی رێزلێنانی 
پێش���كەش ب���ە نووس���ەرو رۆژنامەنووس���ی 

گەلەكەمان )زاهیر رۆژبەیانی( كرد.
 ش���اندی لقی كەركوك كە لە )مەهدی زریان( 
س���كرتێری ل���ق و رۆژنامەنووس���ان )راب���ەر 
رەشیدو عەبدولستار جەباری و عەبدولوهاب 
ئیسماعیل و بورهانی حاجی سلێمان( ئەندامانی 
دەس���تەی كارگێڕیی لق و هەردوو نووسەرو 

جومع���ە  عەس���كەرو  )دان���ا  رۆژنامەن���ووس 
جەب���اری( پێكهاتب���وون، لەالی���ەن هاوس���ەرو 
ك���وڕی گ���ەورەی ناوب���راوەوە پێش���وازی لە 
شاندی لقی كەركوك كرا. دوای پرسینی باری 
تەندروس���تی مامۆس���تا )زاهیر رۆژبەیانی( و 
هیوای چاكبوونەوە بۆی، قەڵغانی رێزلێنانەكە 
لەالی���ەن كوڕی گەورەی كاك زاهیر )د. ژیلە(
وە وەرگیرا، چونكە خودی كاك زاهیر بەهۆی 

نەخۆشییەكەیەوە نەیتوانی ئامادەبێت.

بەر لە كۆچی دوایی
نووسەر و رۆژنامەنووس )زاهیر رۆژبەیانی( 

قەڵغانی رێزلێنانی پێشكەش دەكرێت

بكات.
 دیس���انیش پشتگیری و پشتیوانی سەندیكایی 
ل���ەو  خۆم���ان  ئەخالق���ی  و  پیش���ەیی  و 
رۆژنامەنووسانەی كە پێشێلكاریان بەرامبەر 
كراوە و گشت ئەو رۆژنامەنووسانەی لە هەر 
كەن���اڵ و دەزگایەك���دا كاری پیش���ەیی دەكەن 
رادەگەیەنین، داواش���یان لێدەكەین لەبەرامبەر 
ه���ەر پێش���ێلكاریەك بەرامبەریان ك���راوە یان 

دەكرێت بە سكااڵیەك ئاگادارمان بكەنەوە، تا 
بیدەینە وەزارەتی ناوخۆ و لە راپۆرتی )9(می 

لیژنەی داكۆكی باڵویان بكەینەوە.

لیژنەی داكۆكی
لەئازادی رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان

لە سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
2012/2/17
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 ل���ە یەك���ەم س���ەردانی س���كرتێرو دەس���تەی 
كارگێڕیی لق���ی كەركووك بۆ الی پارێزگاری 
كەرك���وك ل���ە رۆژی دووش���ەممە رێكەوت���ی 
2012/2/20 بە گەرمی لەالیەن )د. نەجمەدین 
كەریم( پارێ���زگاری كەركووكەوە پێش���وازی 
كران. دواتر باسیان لە رەوشی رۆژنامەگەری 
و باری ئاساییش و ئەو كێشەو گرفتانە كرد كە 
رۆژنامەنووس���انی كەركووك پێیدا تێدەپەڕن، 
وەك ئەوەی كە لە نێوان هەرێمی كوردستان و 
حكومەتی بەغدادا، هیچ حسێبێكیان بۆ ناكرێت 
و لە هەموو ئیمتیازاتێك بێبەش���ن. پارێزگاری 
كەركوك داوای ئەوەی لە شاندی لقی كەركوك 

ك���رد كە بە گیانێكی پیش���ەییانەوە لە خزمەتی 
رۆژنامەنووس���انی كەركووك و دەوروبەریدا 
ب���ن و دوور ل���ە حزبایەت���ی درێ���ژە ب���ەكاری 
پیش���ەییانەی خۆیان ب���دەن. هەروەها بەڵێنی 
ئەوەی پێ���دان كە بەوپ���ەڕی توانایەوە هەوڵ 
بۆ رۆژنامەنووس���انی ش���ارەكە دەدات كە بە 
نرخێكی گونجاو لەو خانووانە سوودمەندیان 
ب���كات كە وا بڕیارە ل���ە ئاییندەیەكی نزیكدا لە 
كەركوك دروست بكرێت، یان هەر پرۆژەیەكی 
نیش���تەجێبوون و ئیمتیازات���ی دیكە، ئەگەر بۆ 
رۆژنامەنووسان بێت، جیاوازی لەنێوان ئەوان 

و رۆژنامەنووسانی سەربە بەغدا ناكات.

لق���ی كەركووك���ی كۆمەڵەی هون���ەرو وێژەی 
ك���وردی لە ئێ���وارە كۆڕێكدا كە بۆ ش���اعیری 
الو )ه���اوڕێ ئەحم���ەد( ل���ە كەرك���ووك ل���ە 
رۆژی چوارش���ەممە 2012/2/22 سازیدابوو، 
لەنێ���و  ناوب���راو  كۆمەڵ���ەی  كۆڕەك���ە  دوای 

رێزنام���ەی  ئامادەبووان���دا  چەپڵەڕێزان���ی 
پێش���كەش ب���ە رۆژنامەنووس )لەتی���ف فاتیح 
فەرەج( س���كرتێری پێش���ووی لقی كەركوك و 
رۆژنامەن���ووس )مەهدی زریان( س���كرتێری 

ئێستای لقی كەركوك كرد.

لقی كەركووكی سەندیكا سەردانی پارێزگاری 
كەركووك دەكات

سكرتێری پێشوو و ئێستای لقی كەركووكی سەندیكای 
رۆژنامەنووسانی كوردستان رێزیان لێ دەگیرێت
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توركم���ان ه���ەر وەكو گەالنی تر ش���انازی بە 
مێژووی خۆییەوە دەكات لە هەموو بوارەكاندا 
یەكێكیش لەمانە مێژووی رۆژنامەنووس���ییە، 
یەكەمی���ن رۆژنامەی توركمان كە لەدایك بوو 
رۆژنام���ەی )الحوادث(ە كە لە س���اڵی )1911( 
لەالی���ەن رۆژنامەنووس )احمد مدنی قدس���ی 
زادە( ل���ە رێكەوت���ی )1911/2/24( یەكەمی���ن 
ژم���ارەی لێ دەرچوو كە بەزمانی عوس���مانی 
بوو وە زۆر بواری لەخۆوە گرتبوو سیاسی، 
كۆمەاڵیەتی، تەندروستی، كشتوكاڵ، سەرەڕای 

باڵوكردنەوەی شیعری شاعیرانی توركمان.
س���اڵەی   )101( راگرتن���ی  زین���دوو  ب���ۆ  وە 
رۆژنامەگ���ەری توركم���ان )بەڕێوەبەرایەت���ی 

گشتی رۆشنبیری و هونەری توركمان( رۆژی 
)2012/3/4( ئاهەنگێكی قەش���ەنگی رێكخست 
بۆ ئ���ەم مەبەس���تە ك���ە تیایدا رۆش���نبیران و 
نووس���ەران و رۆژنامەنووس���انی توركم���ان 
لەشارەكانی )بەغداد، كەركوك، توزخورماتوو، 
جەلەوال، هەولێر( داوەت كرابوون س���ەرەڕای 
میوانێكی زۆر لە رۆش���نبیرانی شاری هەولێر 
لە نەتەوەكان���ی ت���ر، بەئامادەبوونی وەزیری 
رۆشنبیری و الوان )د.كاوە محمود( ئاهەنگەكە 
بەچەندەه���ا وت���اری بەڕێزان���ی ئامادەبوو كە 
ل���ە پێش���ەكی بەخێرهێنان���ی میوان���ان لەالیەن 
)امید خلیفە( بەڕێوەبەری گش���تی رۆشنبیری 
و هون���ەری توركمان پێش���كەش كرا، دواجار 

س���ەندیكای  كەركووك���ی  لق���ی  ش���اندێكی 
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ل���ە درێژەی 
سەردان و بەسەركردنەوەكانی كەناڵ و دەزگا 
راگەیاندنەكانی كەركوك لە رۆژی 2012/2/22 
سەردانی نووسینگەی كەركوكی )كوردستان 
TV(ییان كردو لەالیەن بەرپرس و كارمەندانی 

نووسینگەكەوە پێشوازییەكی گەرمیان لێكراو 
ل���ە دانیش���تنێكی كورتی دۆس���تانەدا باس���یان 
ل���ە رەوش���ی رۆژنامەگ���ەری ل���ە كەركوك و 
دەوروبەری و ئەو ئاستەنگانەی دێنە بەردەم 

رۆژنامەنووسەكانیان لە شارەكەدا كرد.

س���ەندیكای  كەركووك���ی  لق���ی  س���كرتێری 
رۆژنامەنووسانی كوردستان )مەهدی زریان( 
لە رۆژی پێنج شەممە 2012/2/23 بە مەبەستی 
رۆژنامەن���ووس  كێش���ەی  چارەس���ەركردنی 
)عیم���اد جەباری( س���ەردانی كۆلیژی یاس���ای 

زانكۆی كەركووكی كردو لە كۆبوونەوەیەكی 
تایبەت لەگەڵ )د. زانا( جێگری راگری كۆلیژی 
یاساو )د. عەدنان و د. نەوزاد(، توانرا كێشەی 
رۆژنامەن���ووس )عیماد جەباری( چارەس���ەر 

بكەن.

پیرۆزبێت یادی 
)101( ساڵەی رۆژنامەگەری توركمان

لقی كەركووك سەردانی نووسینگەی 
كوردستان تیڤی دەكات

سكرتێری لقی كەركووك كێشەی رۆژنامەنووس 
)عیماد جەباری( چارەسەر دەكات
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داوەت���ی بەڕێز وەزیری رۆش���نبیری و الوان 
كرا بۆ پێشكەش كردنی وتاری خۆی، ئەوەی 
جێگای خۆش���حاڵی و دڵخۆشی توركمانەكان 
ك���ەوا وەزی���ری رۆش���نبیری و الوان  ب���وو 
وتارەكەی بەزمانی توركمانی پێشكەش كردو 
بەخێرهێنانی میوانانی كرد وە دوو پێشنیاری 
گرنگی ئاراس���تەی )بەڕێوەبەرایەتی گش���تی( 
ك���رد یەكەمیان ب���ە ئەنجامدانی فیس���تیڤاڵێكی 
چەن���د رۆژی بۆ رۆش���نبیری توركمان چەند 
بوارێ���ك لەخۆ بگرێت س���ەرەڕای ئەنجامدانی 
رێزلێنانێ���ك ب���ۆ روناكبی���ری توركم���ان )عگا 

ترزی باشی(.
دوات���ر بەڕێز حاكم ئازاد ش���ێخ یونس نەقیبی 
وتارێك���ی  كوردس���تان  رۆژنامەنووس���انی 
پێش���كەش كرد ئ���ەم یادەی بەپیرۆز وەس���ف 
كردو هاوكاری سەندیكای نیشاندا بۆ هاوكاری 
كردنی رۆژنامەنووسانی توركمان بۆ بەئەندام 

ب���وون لەم س���ەندیكایە، وە دواتر كەس���ایەتی 
هەولێ���ر )صنع���ان احم���د اغا قص���اب( وتاری 
پێشكەش كردو رۆڵی وەزارەتی رۆشنبیری و 
بەڕێوەبەرایەتی گشتی رۆشنبیری و هونەری 
توركمان���ی ب���ەرز نرخان���د و داوای كرد كەوا 

سااڵنە ئەم یادە بكرێتەوە.
خەاڵت���ی  بەیان���ی  دانیش���تنی  كۆتای���ی  ل���ە 
بەڕێوەبەرایەت���ی گش���تی دابەش���كرا بەس���ەر 
جەنابی وەزیرو كەسایەتییە توركمانەكان وە لە 
نێوانیاندا نەقیبی سەندیكای رۆژنامەنووسانی 
كوردس���تان و یەكێتی ئەدیبان و نووسەرانی 
كورد، یەكێتی ئەدیبان و نووسەرانی توركمان، 
ئاش���وری، كەس���ایەتییەكانی تر، خەاڵتەكەش 
)لۆگ���ۆ(ی رۆژنامەگ���ەری  ل���ە  ب���وو  بریت���ی 
توركم���ان و وێنەی )احمد مدنی قدس���ی زادە(
ی رۆژنامەن���ووس و رۆژنامەكانی توركمانی 

تیایدا وێنە كێشرابوو.
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ئاش���تی  رێكخ���راوی   2012/2/26 رۆژی 
جیهانی به ئاماده بوونی نوێنه رى الیه نه فه رمی 
و  كوردس���تان  هه رێم���ى  سیاس���ییه كانی  و 
جه ماوه رێك���ى زۆر، فێس���تیڤاڵێكى بۆ ئاش���تی 
له شاری س���لێمانى س���ازدا، له م فیس���تیڤاڵه دا 
گی���را  رۆژنامه نووس���ان  له س���ه ندیكای  رێ���ز 
به خه اڵت كردنی هه ریه كه له ئازاد ش���ێخ یونس 

نه قیب���ی رۆژنامه نووس���ان، ئه نوه ر حوس���ێن 
س���كرتێرى لێژن���ه ى داكۆك���ی، له س���ه ندیكای 

رۆژنامه نووسانی كوردستان.
له ژماره ی���ه ك  رێ���ز  له فیس���تیڤاڵه كه دا  ه���ه ر 
رۆش���نبیرانی  و  هونه رمه ن���د  و  كه س���ایه تی 

كوردستان نرا.

ل���ە چوارچێ���وەی چاالكییەكانی نووس���ینگەی 
س���ەالمەتی پیش���ەیی س���ەر بە فیدراس���یۆنی 
چەندی���ن  رۆژنامەنووس���ان،  نێودەوڵەت���ی 
خوول بۆ س���ەالمەتی پیش���ەیی كران���ەوە، لە 
پێشەوەی هەمووان نەقیبی رۆژنامەنووسانی 
كوردستان و سكرتێری سەندیكا و ئەندامانی 
ئەنجووم���ەن بەش���داری خولێكی���ان ك���رد لە 
نێ���وان رۆژانی )27 � 2012/2/28(، پەیامنێران 
و وێنەگرانی )كوردس���تان TV( بەش���دارییان 
لە خولێكی هاوش���ێوە كرد و بڕوانامەش���یان 

بەسەردا دابەش كرا، ئەندامانی لقی دهۆكیش 
لە رۆژی 2012/2/24 بەش���داری خولێكی لەم 
جۆرەیان كرد. ش���ایانی باسە شێركۆ حەبیب 
بەرپرس���ی نووس���ینگەی س���ەالمەتی پیشەیی 
ل���ە هەولێر، چەندی���ن دیداری لەگ���ەڵ نەقیبی 
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان و ئەندامان���ی 
ئەنجوومەنی سەندیكا و سكرتێر و ئەندامانی 
لقی هەولێری س���ەندیكا بەس���ت، بە مەبەستی 
هەماهەنگی لەگەڵ فیدراس���یۆن و كردنەوەی 

خوولی راهێنان بۆ رۆژنامەنووسان.

نه قیبی رۆژنامه نووسان به شداری فێستیڤاڵی 
ئاشتی جیهانی ده كات 

)IFJ( چاالكییەكانی نووسینگەی سەالمەتی پیشەیی سەر بە
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رۆژی  2012/2/28 ش���اندێكی لق���ی هەولێری 
كوردس���تان  رۆژنامەنووس���انی  س���ەندیكای 
س���ەردانی دەزگای هەرم���ان بۆ رۆش���نبیری 
و ڕاگەیان���دن و لێكوڵینەوە ل���ە بارزانیان كرد 
و ل���ە الیەن بەرێوەب���ەری دەزگای هەرمان و 
كارمەندان���ی دەزگاك���ە بە گەرمی پێش���وازی 

كران، دواتر كۆبونەوەیەكیان سازدا.
لەو كۆبونەوەیەدا سەرەتا وتەی بەخێرهێنان 
هەرم���ان  دەزگای  به ڕێوەب���ەری  الی���ەن  ل���ە 
س���مكۆ  بەرێ���ز  پاش���ان  ك���را،  پێش���كەش 
هەولێ���ری  لق���ی  س���كرتێری  عه بدولكه ری���م 
كوردس���تان  رۆژنامەنوس���انی  س���ەندیكای 
وتەیەكی پێشكەش كرد و تێیدا تیشكی خستە 
س���ەر كارەكانی سەندیكا و لقەكەیان و باسی 
ل���ە ئامانجەكان���ی ئەو س���ەردانە ب���ۆ دەزگای 
هەرم���ان ك���رد . دوات���ر باس���ی بڕیارەكان���ی 
سەندیكاكە كرد سەبارەت بە سەرژمێرییەكی 
ورد و پێداچونەوەیەكی گشتی بە ئەندامان و 
ئاستی پابەندی ئەندامەكانی لە رووی ئابوری 
و مەرجەكان���ی ئەندامێتی ی���ان و دیاریكردنی 
كەس���ێك وەكو هەماهەنگ���ی كار له  نێوان لقی 
سەندیكای رۆژنامەنوسان و روژنامەنووسانی 
دەڤەری بارزان بە پێویست و زۆر گرنگ دانا. 
هەروەها ناوبراو ئاماژە بە دەرچوونی رێنمایی 

نوێ ب���ۆ وەرگرتن���ی ئەندام لە س���ەندیكاكەدا 
كرد كە بڕیارە لە )2012/4/22(وە دەس���ت پێ 
بكرێتەوە. لە بەش���ێكی دیكه دا باس لە گرنگی 
و بایەخی رۆڵی ئافرەت لە ڕاگەیاندندا كرد و 
ئام���اژەی بە دیاریكردنی رێژەیەك بە كۆتا بۆ 

ئافرەت كرد.
پاشان خاتوو زەینەب س���ندی بەرپرسی كار 
و باری مێینە لە لقەكە باسێكی پێشكەش كرد 
و ئام���اژەی بە رۆڵ���ی ئافرەت ل���ە راگەیاندن 
س���ەندیكای  ل���ە  وەرگرتنی���ان  ش���ێوەی  و 
رۆژنامەنووسان كرد. دواتر دەرگای پرسیار 

و ڕخنە و پێشنیاریان وااڵ كردەوە.
ش���اندەكە،  وتەكان���ی  تەواوبوون���ی  دوای 
ئەندامانی دەزگای هەرمان كە ئەندامی كارای 
س���ەندیكان، پرسیار و پێشنیار و رخنەكانیان 
ئاراس���تە ك���رد و لە الی���ەن س���كرتێری لق و 
ئەندامەكانی���ان وەاڵم���ی گونج���او درای���ەوە و 
بڕیاردرا بە بەردەوامی پەیوەندییان هەبێت و 
لە گش���ت كار و ب���ار و چاالكیەكاندا ئاگاداری 
یەكت���ر بكەن���ەوە و پێش���نیارەكانی لە پالن و 
بەرنام���ەی كارەكەیاندا بگونجێن���ن. هەروەها 
میكانیزمێ���ك بۆ چۆنیەتی هەبوونی پەیوەندی 

و كاركردنی هاوبەش دابنێن.

لقی هه ولێری سه ندیكا سه ردانی ده زگای هه رمان ده كات

نەقیبی رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ئازاد 
حەمەدەمین، رۆژی 2012/2/29، پێشوازی لە 

شاندێكی یەكێتی بێژەرانی كوردستان كرد.
لە دیدارەكەدا دەربارەی كێشەكانی یەكێتییەكە 
گفتوگۆك���را، ئەوەی ش���یاوی باس���ە )بێژەر(، 
ناتوانێت )بەپێی یاسا( ببێتە ئەندامی سەندیكا، 
بۆیە ش���اندەكە خوازیار ب���وو، بێژەرانیش لە 

ۆرك شۆپ و خوولەكاندا بەشداری بكرێن.

نەقیبی رۆژنامەنووسانیش بە ناوی سەندیكاوە، 
ئامادەباشی بۆ هەموو هاوكارییەك دەربڕی.

رۆژنامەنووس���ان  نەقیب���ی  هەروەه���ا 
لێژن���ەی  ل���ە  پێش���وازی   ،)2012/3/1( ل���ە 
رۆژنامەنووسانی وەرزشی كرد، لە دیدارێكدا 
ئەو كێشانەی دێنە بەردەم كاروباری لێژنەكە 
تاوتوێ كران، نەقیبیش لە الیەن خۆی ئامادەگی 

بۆ هەموو جۆرە هاوكارییەك دەربڕی.

دیداری نەقیبی رۆژنامەنووسان لەگەڵ یەكێتی 
بێژەرانی كوردستان و رۆژنامەنووسانی وەرزشی
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بی���روڕا  ئاڵوگۆڕكردن���ی  به مه به س���تی 
هه ڵبژاردن���ی  ب���ۆ  خۆس���ازدان  و 
پارێزگاكان���ی هه رێم، رۆژی 2012/2/29، 
له كۆبوونه وه یه كی نێوانیاندا كۆنووسێكى 
بڕی���اره  وا  ك���را،  واژوو  لێكتێگه یش���تن 
 له رۆژان���ى داهاتوو ئ���ه و لیژنانه ی بۆ ئه و 
مه به سته پێكهێنراون دابنیشن، به مه به ستى 
هاری���كاری  س���ازدانى وۆرك ش���ۆپ و 
فیدراسیۆنى نێوده وڵه تى رۆژنامه نووسان 
به چه ند پسپۆڕێك به شداری تێدا ده كه ن.

ه���ه ر له كۆبوونه وه كه دا بڕیاردرا بانكێكى 
زانیاری بۆ رۆژنامه نووس���ان بكرێته وه و 
چاودێ���ر  وه ك  یه كێ���ك  س���ه ندیكاش 

له ده سته ی هه ڵبژاردنه كان دیاری بكات.

سه ندیكا و كۆمیسیۆنى بااڵى سه ربه خۆی 
هه ڵبژاردنه كانی هه رێمى كوردستان كۆبوونه وه 
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وب  دهوك���ێ  روژنامەنڤیس���ێن  س���ە ندیكا 
هەڤ���كاری د گ���ەل س���ەنتەرێ دیموكراس���ی 
ب���و مافێ���ن مروڤ���ی روونش���تنە كا ڤەكری بو 
د. فرهاد س���عید ماموس���تایێ زانكۆیا دهوكێ 
ل دور مافێ���ن دان���ە ری دبیاڤ���ێ راگەهاندن���ێ 
و بە الڤكرن���ێ دا س���ازكر و تێدا ماموس���تایێ 
زانكوی���ێ روناهی ئێخس���تە س���ەر هژمارە كا 
قانون و رێكە فتنێن دە ولە تی س���ە بارە ت مافێن 
دان���ە ری دبیاڤێن راگە هاندن و بەالڤكرنێ دا و 

چە وانیا س���ە رە دەریێ دگە ل هەر پێش���هاتە كا 
دكارێ رۆژنامەڤان���ی دا بەێتە پێش ب رێكێن 
قانون���ی پاش���ی دە رف���ە ت ب���و رۆژنامەڤانێ���ن 
بە رهەڤبووی هاتە  دان بو پێشكێشكرنا پسیار 
و سە رنج و بووچونێن خو ل دور وی بابە تی 

و گە نگەشە كا بە رفرە ه لسە ر هاتە  كرن .
ئ���ەڤ روونش���تنە ل 2012/3/1 ل س���ەنتەرێ 
رەوش���ەنبیری و جڤاك���ی ل زامكۆی���ا دهۆكێ 

هاتبوو ئەنجامدان.

رۆژی 2012/3/1 د. كوردس���تان موكریان���ی 
س���ەندیكای  هەولێ���ری  لق���ی  س���ەردانی 
مەبەس���تی  ب���ە  ك���رد،  رۆژنامەنووس���انی 
خس���تنەڕووی پڕۆژەی خ���ەاڵت و رێزلێنانی 
س���ااڵنە بە ناوی هەریەك لە گیوی موكریانی 
و حوس���ین حوزنی موكریانی وەك وەفایەك 
ب���ۆ رۆل���ی دیاری ئ���ەم دوو برایە ل���ە بواری 

رۆژنامەگەری و چاپەمەنیدا.
ل���ە كۆبوونەوەكەدا س���كرتێری لق���ی هەولێر 

تەئكیدی لەسەر ئەوە كردەوە كە دەكرێ ئەم 
پڕۆژەیە بخرێتە بواری جێبەجێكردن، هەموو 
س���الێك ل���ە ی���ادی رۆژنامەگ���ەری كوردی���دا 
مەڕاسیمی ئەم رێزلێنانە لە الیەن لقی هەولێر 

بە هەماهەنگی خانەوادەكەی ئەنجام بدرێ.
بۆ ئەم مەبەس���تەش لقی هەولێر ئەم پڕۆژەیە 
دەخاتە بەردەم ئەنجومەنی سەندیكا بۆ ئەوەی 

رەزامەندی لەسەر بدەن.

روونشتنەكا ڤەكری ل دۆر مافێن دانەری هاتە 
ئەنجامدان

خەاڵتی سااڵنە 
بە ناوی حوسین حوزنی و گیوی موكریانی
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به بۆن���ه ى  پیرۆزباییك���ردن  مه به س���تى  ب���ه  
ده س���تبه كاربوونیان وه ك سه رۆك و جێگرى 
تازه ی په رله مانى كوردس���تان، پێش نیوه ڕۆى 
ئه نجوومه ن���ى  ش���اندێكى   2012/3/1 رۆژى 
كوردس���تان  رۆژنامه نووس���انی  س���ه ندیكاى 
به  س���ه رۆكایه تى ئازاد ش���ێخ یون���س نه قیبی 
رۆژنامه نووسان و س���كرتێر و ژماره یه ك له  
ئه ندامانى ئه نجوومه ن سه ردانى سه رۆكایه تى 
په رله مانى كوردستانیان له  هه ولێرى پایته خت 
ك���رد، ش���انده كه  له الی���ه ن )ئه رس���ه الن باییز( 
س���ه رۆكی په رله مان و )د. حه س���ه ن محه مه د 
س���وره ( جێگرى سه رۆكی په رله مان و )ئاسۆ 
كه ری���م( به رپرس���ی لێژن���ه ى په یوه ندیی���ه كان 
په رله م���ان  راوێژكاران���ى  ل���ه   ژماره ی���ه ك  و 

پێشوازییان لێكرا.
له و سه ردانه دا شاندی ئه نجوومه نى سه ندیكا 
پیرۆزبایی گه رمی خۆیان ئاراسته ى سه رۆك 
و جێگ���ری ت���ازه ى په رله مان ك���رد و ئومێدى 

سه ركه وتنیان له  ئه ر كى تازه دا بۆ خواستن.
ل���ه  ته وه رێكى دیك���ه ى دانیش���تنه كه دا گفتوگۆ 
له س���ه ر ره وشى رۆژنامه گه ری له  كوردستان 
كرا و هه ردووال جه ختیان له س���ه ر هه نگاونان 
به ره و به رفراوانكردنى ئازادى رۆژنامه نووسی 
ل���ه  كوردس���تان و ماف���ى رۆژنامه نووس���ان 
ك���رده وه ، له م باره یه وه  س���ه رۆكایه تى تازه ى 
په رله م���ان به ڵێنی���ان دا به پێ���ى توانا هاوكارى 

سه ندیكا و رۆژنامه نووسان بكه ن.

به  مه به ستی پیرۆزبایی كردن شاندێكى 
ئه نجوومه نى سه ندیكا سه ردانی سه رۆكایه تی 

په رله مانی كوردستان ده كات
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دژ  ))توندوتی���ژی  ناوونیش���انی  ژێ���ر  ل���ە 
پێش���نیازەكانی  و  راگەیاندن���كار  ژنان���ی  ب���ە 
چارەس���ەركردنی((، نووس���ینگەی خانەقین���ی 
كوردس���تان  رۆژنامەنووس���انی  س���ەندیكای 
ب���ۆ  كۆڕێك���ی  نووس���ینگە  ب���ارەگای  ل���ە 
رۆژنامەنووسانی مێینە، لە ئێوارەی 2012/3/4 

لە بارەگای نووسینگە رێكخست. 
كۆمەڵێ���ك ل���ە ژنان���ی ب���واری راگەیان���دن و 
كۆمەڵ���گای  رێكخراوەكان���ی  چاالكەوانان���ی 
مەدەن���ی ئام���ادەی كۆڕەك���ە بوون، س���ەرەتا 
خاتوو )ئەمەل باجەاڵن( بەرپرسی نووسینگەی 
خانەقین وتەی كۆڕەكەی پێشكەشكرد و وتی: 
دیاردەی توندوتیژی دژ بە ژنان راس���تییەكە 
پێویستە دانی پێدا بنێین، لە هەموو بوارەكاندا 
بوونی هەیە چ لەس���ەر ئاس���تی پیش���ەیی بێت 
یان تاكە كەسی، توندوتیژیش دژ بەو ژنانەی 
ل���ە ب���واری راگەیان���دن كار دەكەن بەش���ێكە 
ل���ەو دیاردەیە، كە لەوانەیە زۆر كەس باس���ی 
كردبێت، بەشێكیان بۆ ئەوەی بیكاتە سمبولێك 
بۆ پیشاندانی یەكس���انی و باسكردنی ئازادی 
و دیموكراس���ی و بەشەكەی دیكەش ئامانجی 
ئەوە بووە كە راستییەكان دەربخات لە رێگای 
پۆلێن كردن و دەستنیش���انكردنی كێش���ەكە و 
هەوڵدان بۆ خستنەڕووی چەند پێشنیازێك بە 

مەبەستی چارەسەركردنی. 
هەروەه���ا ئەوەش���ی خس���تە روو ك���ە ئ���ەو 
ئاس���تەنگانەی رۆژانە رووبەڕووی ئەو ژنانە 
دەبن���ەوە كە لە ب���واری راگەیاندن كار دەكەن 
دەتوانرێ���ت ل���ە )3( س���ێ جۆری س���ەرەكیدا 
دەستنیشان بكەین كە دژ بە ژنی راگەیاندنكار 
بەكار دەهێنرێت ئەویش )دەس���تدرێژی كردنە 
سەر ئافرەت و پشتگوێ خستن و ناو زڕاندنە(، 
ه���ەر جۆرێكیش لەم جۆرانە ه���ۆكار پاڵنەری 
خۆی هەیە، لەسەر ئەم بنەمایانە پێویستە كە 
پێشنیاز و چارەسەر هەبێت بۆ ئەم كێشانە. 

ب���اس  كۆڕەك���ە  س���ەرەكی  كرۆك���ی  دوات���ر 
ك���را و چەند تێبین���ی و پێش���نیازێك لە الیەن 
ئامادەبوانەوە پێش���كەش كرا و لە پێش���یانەوە 
داوا لە سەندیكای رۆژنامەنووسان كرا بەندێك 
بۆ یاس���ای رۆژنامەنووس���ی زیاد بكرێت، كە 
پارێ���زگاری ل���ە ناو زڕاندنی ئ���ەو ژنانە بكات 
ك���ە لە بواری راگەیاندن كار دەكەن، هەروەها 
بەندێكی دیكە بخرێتە سەری تێیدا ماف بە ژنی 
راگەیاندنكار بدات كە بەرپرس���ی بارەگایەكی 
راگەیاندن بێت، یان سەرنووسەری گۆڤارێك 
ی���ان رۆژنامەی���ەك بێ���ت، ك���ە بەم���ەش مافی 
پارێ���زراو دەبێت لە پش���تگوێ خس���تن و ناو 
زڕاندن، كە پێوس���تە ئەم كارە لەگەڵ كەسانی 

خانەقین.. كۆڕێك بۆ ژنانی راگەیاندنكار
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یاسایی و شارەزای ئەم بوارە باس بكرێت بە 
مەبەس���تی زیادكردنی ئەم بەندانە بۆ یاس���ای 
رۆژنامەنووسی كوردی، لە پێناو باشتركردنی 

ئەو كۆمەڵگایەی كە تێیدا دەژین. 
ل���ە الیەكی دیكەوە )ئامین���ە ئیبراهیم محەمەد( 
چاالكەوانی ب���واری رێكخراوەكانی كۆمەڵگای 
مەدەن���ی كە ئامادەب���ووی كۆڕەكە بوو داوای 
كرد كە گروپێك ب���ە ناوی )بەرگری كردن لە 
مافی ژنان( لە الیەن كۆمەڵیك لە راگەیاندنكار 
و چاالكەوانی بواری كۆمەڵ���گای مەدەنییەوە 
پێكبهێنرێت بە هەبوونی پارێزەران و كەسانی 
ش���ارەزای ئەم بوارە بە مەبەس���تی گەیاندنی 
ئامانجەكانی گروپەكە، دواتر ناوبراو ئاماژەی 
ب���ەوە ك���رد كە یەكەمی���ن جارە نووس���ینگەی 

خانەقین���ی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان ئەم 
جۆرە كۆڕانە س���از دەكات لە شاری خانەقین 
بۆ پش���تیوانی ك���ردن لە ژنان ب���ە تایبەت ئەو 

ژنانەی كە لە بواری راگەیاندن كار دەكەن. 
هەروەها )شیرین جەالل( ئەندامی نووسینگەی 
رۆژنامەنووس���انی  س���ەندیكای  خانەقین���ی 
كوردس���تان وت���ی: توندوتیژی دژ ب���ە ژنانی 
راگەیاندنكار دیاردەیەكە ناتوانین چاوپۆش���ی 
لێبكەی���ن یان پش���تگوێی بخەین، پێویس���تە كە 
چارەس���ەرێك ب���ۆ ئ���ەم كێش���ەیە بدۆزینەوە، 
ئەم���ەش بە ی���ەك دەنگی و ی���ەك ریزی ژنان 
خۆی���ان دەبێ���ت ب���ۆ پارێزگاریكردن ل���ە مافە 

رەواكانیان.

رۆژی 2012/3/4، ئەنجوومەن���ی س���ەندیكا لە 
بارەگای خۆی لە ش���اری هەولێری پایتەختی 
هەرێمی كوردس���تان، پێش���وازی ل���ە بەڕێزان 
)فولمی���دا برتو( س���ەرۆكی ش���ارەوانییەكانی 
جیه���ان ب���ۆ ئاش���تی و )مونی���ا س���فولی( ژنە 
رۆژنامەنووس���ی ئیتالی���ا و )جولی���و فت���وس( 
پس���پۆڕی راهێن���ان و دلێ���ر محەم���ەد س���اڵح 
سەرۆكی رێكخراوی ئاشتی خێرخوازی كرد.
ل���ە الی���ەن س���ەندیكاوە، ئ���ازاد حەمەدەمی���ن 
نەقیبی رۆژنامەنووس���ان و هەندرێن ئەحمەد 
س���كرتێری س���ەندیكا و حەمی���د بەدرخ���ان و 

ئەك���ەد موراد ئەندامانی ئەنجوومەن، ئامادەی 
دیدارەكە بوون.

ل���ە دیدارەك���ەدا، بی���روڕا س���ەبارەت رۆڵ���ی 
س���ەندیكا ل���ە ب���واری ئ���ازادی رادەربڕی���ن و 
ئازادی رۆژنامەگەریی ئاڵوگۆڕ كرا، هەروەها 
جەخت لەوە كرایەوە كەوا پێویس���تە خوول و 
ۆرك ش���ۆپ بۆ راهێنانی رۆژنامەنووس���انی 
هێزەكانی ئاس���ایچش بكرێتەوە، بە مەبەستی 
توندوتۆڵكردن���ی پەیوەندییەكان���ی ل���ە نێ���وان 

هەردووالدا.

ئەنجوومەنی سەندیكا پێشوازی لە شاندێكی ئاشتی 
جیهانی و ژمارەیەك لە رۆژنامەنووسانی ئیتالی دەكات
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ل رێكەفت���ی 2012/3/8 ش���اندەكێ پێكهاتی ژ 
سكرتێرا سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردستانێ 
خان���م ڤی���ان عەب���اس و ئەندامێ���ن دەس���تەكا 
كارگیری ش���ڤان محمد س���لیم و نەدیار محمد 
حاج���ی و رەقی���ب محموود و س���ەیدو جەتو 
راب���وون ب س���ەرەدانا رۆژنامەڤان مس���عود 
رش���ید ف���ارس ك���ر ك���ۆ ل رۆژنام���ا رێ���گای 

كوردستانێ كار دكەت.

ئەڤ سەرەدانە بۆ وێ ئێكێ بوو كۆ ژ نیزیك 
ئاگەه ژ رەوش���ا س���اخلەمیا وی ب���ن، چونكە 
ناڤبری ل دەمەكێ نیزیك تووش���ی روودانەكا 
تومبێلێ دگەل هەڤژینا وی و هاتیە رەوانەكرن 
بۆ نەخۆش���خانا تەنگاڤیان ل دهۆكێ، شاندێ 
ناڤب���ری داخۆازا س���اخلەمیێ ب���وو خوازت و 
هیڤیا ڤەگەراندا وی بزووترین بوو ناڤ كاری 

رۆژنامەڤانی دا ل دەڤەرا دهۆكێ هاتە كرن

بەرپ���رس و ئەندامانی لق���ی كەركوكی لێژنەی 
پش���تیوانیكردن لە رۆژنامەنووسانی مێینە، لە 
)8( هەش���تی ئ���ادار رۆژی جیهان���ی ئافرەتان، 
رۆژنامەنووس���ان و راگەیاندنكاران���ی مێینەی 
چەند دەزگایەكی راگەیان���دن و رۆژنامەوانی 
ش���اری كەركوكیان بەس���ەر كردنەوە لەوانە: 
رادی���ۆو  رۆژ،  دەزگای  ئاش���تی،  )رادی���ۆی 
تەلەفزیۆن���ی یەكگرتوو، رادی���ۆ و تەلەفزیۆنی 
كەرك���وك، دەزگای ه���ەواڵ، رادیۆی���ی دەنگی 
باوەگوڕگ���وڕ،  تەلەفزیۆن���ی  و  كوردس���تان 

تەلەفزیۆنی توركمان ئیلی، تەلەفزیۆنی ئازادی، 
رۆژنامەی پردێی ئازاد(.

  مەبەس���تی ئ���ەم ب���ە س���ەر كردنەوەی���ەش 
ب���ەرز راگرتن���ی رۆژی )8( هەش���تی ئ���ادار، 
مێ���ژووی قوربانیدان و س���ومبولی خەبات و 
تێكۆشانی مێیین، پتەوكردنی پەیوەندی نێوان 
راگەیاندنكاران و رۆژنامەنووس���انی مێیینەی 
نێ���و دەزگا راگەیان���دن و رۆژنامەوانیی���ەكان 
بە لێژنەی ناوبراو. ئەوەی ش���ایانی باس���بێت 
لەو بەس���ەر كردنەوەیەدا س���ەرەڕای هاندان 

ل دهۆكێ رۆژنامەڤانەك تووشی روودانەكا تومبێلێ دبیت

لێژنەی پشتیوانیكردن لە رۆژنامەنووسانی مێینە 
رۆژنامەنووسەكانیان لە كەركووك بەسەر دەكەنەوە
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س���ەندیكا رۆژنامەنڤیس���ێن كوردس���تانێ لڤی 
ده���ۆك راب���وو ب ئەنجامدان���ا خولەك���ێ بوو 
زاخ���و  دەڤ���ەرا  رۆژنامەنڤیس���ێن  چەندی���ن 
)چەوانی���ا  ل���دور   2012/3/11 رێكەفت���ی  ل 
بەرهەڤكرنا راپورتێ���ن تلەفزیونی( كۆ ژ الیێ 
ماموس���تایێ زانكۆیێ عەدنان یوسف ڤە هاتە 

سازكرن
ل دەسپێكێ فەرە بزانین سالوخەتێ راپورتێن 
تلفزیونی جودانە ژ راپورتێن دیێن رۆژنامەڤانی 

وەك���ی مامۆس���تایێ زانكۆیێ گۆت���ی كۆ د ڤێ 
خۆلێ دا بەحسی الیەنێ بیردۆزی هاتەكرن و 

دان و ستاندن لسەر هاتەكرن.
عەدنان یوس���ف گۆت تەوەرێ دوویێ ژ الیێ 
هونەری ڤە هاتە بەحس كرن چونكە پەیامنێر 
ی���ان بەرهەڤكەرێن راپورتێ���ن تلفزیونی دڤێت 
ش���ارەزیەكا هون���ەری و هن���دەك ئیدیەمێ���ن 
راگەهاندن���ێ هەب���ن وەك ئەڤێ���ن وێنەگر یان 
دەرهێن���ەر لس���ەر كار دك���ەن و دووڤ دا مە 

ودەست خۆشیكردن لێیان و پشتیوانیكردنیان 
بۆ كاری رۆژنامەوانی، ه���ەر رۆژنامەنووس 
الی���ەن  ل���ە  مێیین���ەش  راگەیاندنكارێك���ی  و 

لق���ی كەركوك���ی لێژن���ەی پش���تیوانیكردن ل���ە 
رۆژنامەنووس���انی مێیینەوە )چڵە گوڵ(یان بۆ 

یادی رۆژی هەشتی ئادار پێشكەشكرا.

بەرهەڤكرنا راپورتێن تلفزیونی دخولەكێ دا ل زاخۆ
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بەحس���ی هەیكەل���ێ كارێ رۆژنامەڤان���ی كر، 
چونك���ە بەهرا پتری���ا وان رۆژنامەنڤیس���ان د 
ئاگەهدار نینن، ئایا ئەڤ ئاڤاهیێ ئاڤا دكەن كا 

بنەمایە رۆژنامەڤانی تێدا هەنە یان نە. 
هەر وەس���ا مامۆس���تایی دیار كر كۆ بەحسی 
هن���دەك هوكارێ���ن راپورت���ا تلفزیونی كرن و 
بەحسی هندەك پیڤەرێن ئەخالقی یێن گرنكن 
یێن رۆژنامەڤانی كا تا چ رادە ئەڤ ئەخالقیاتە 

د راپورتێن وان دا هەنە.
 دوماهی���ێ م���ە دیار ك���ر كا دێ چەوا هندەك 

د  هەك���ە  ك���رن  دەستنیش���ان  ئێن���ە  باب���ەت 
رۆژنامەك���ێ د ادیت���ن و راپورتەكێ ل دووڤ 
سیاس���ەتا دەزگەهێ خ���و و بش���ێوەكێ دیتر 
چ ك���ەت وەك���ی مامۆس���تا عەدنان���ی گۆتی و 
تش���تێ گرنك بدیتنا من ئەو بو ئەو ناسنامێن 
د س���ەرێ رۆژنامەنڤیس���ی د چەوان���ە دەم���ێ 
راپورتێ بدووماهیك د ئینیت كۆ ل دوو ماهیا 
راپورتێ س���ەحكەتێ ئەڤ ناسنامێن د سەرێ 

وان تا چ رادە كاتێكرن ل وی كرینە. 

س���ەندیكای  كەركوك���ی  لق���ی  ش���اندێكی   
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ل���ە رێكەوتی 
فەرهەنگخان���ەی  س���ەردانی   2012/3/12
كەرك���وك و رادیۆی الوانیان ك���ردو لەالیەن 
فەرهەنگخانەك���ەو  كارمەندان���ی  و  بەرپ���رس 
رۆژنامەنووس���انی رادیۆك���ەوە ب���ە گەرم���ی 
پێش���وازییان لێكراو ل���ە دانیش���تنێكی كورتدا 

باسیان لە رەوش���ی رۆژنامەگەری لە شاری 
كەرك���وك و ئ���ەو ئاس���تەنگانە كرد ك���ە دێنە 
ب���ەردەم رۆژنامەنووس���ان و راگەیاندنكاران 
و  رووداوەكان  رووماڵكردن���ی  لەكات���ی 
ئەنجامدان���ی ئەركەكانی دیكەی سەرش���انیان، 
هەروەها باس لە پتەوكردنی پەیوەندیی نێوان 

هەردووال كرا.

بەرپرس���ی پەیوەندییەكان���ی لق���ی كەركووكی 
كوردس���تان  رۆژنامەنووس���انی  س���ەندیكای 
رۆژنامەنووس )عەبدولستار جەباری( كاتژمێر 
 2012/3/13 رۆژی  س���ەرلەبەیانی  )9(ی 
س���ەردانی بەش���ی راگەیاندن���ی ئەنجومەن���ی 
پارێ���زگای كەركووكی كردو لە دانیش���تنێكی 
دۆس���تانەدا باس���یان لە پەیوەندیی نێوان لقی 

كەركوك���ی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان و 
چۆنیەت���ی مامەڵەكردن���ی بەش���ی راگەیاندنی 
لەگ���ەڵ  پارێ���زگای كەرك���ووك  ئەنجومەن���ی 
رۆژنامەنووسان و راگەیاندنكارانی كەركووك 
و پتەوكردنی پەیوەندییەكانی نێوان هەردووال 

كرد. 

لقی كەركووك سەردانی 
)فەرهەنگخانەی كەركووك و رادیۆی الوان( دەكات

بەرپرسی پەیوەندییەكانی لقی كەركووك سەردانی 
راگەیاندنی ئەنجومەنی پارێزگا دەكات
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س���ەندیكای  كەركوك���ی  لق���ی  ش���اندێكی 
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ل���ە درێژەی 
سەردانەكانی بۆ بەسەركردنەوەو پتەوكردنی 
دامودەزگاكان���ی  و  ل���ق  نێ���وان  پەیوەندی���ی 
كۆمەڵ���گای مەدەنی و ناوەندە رۆش���نبیری و 
راگەیاندنەكان���ی ش���ارەكە، ل���ە كاتژمێر )4(ی 

پاش���نیوەڕۆی رۆژی 2012/3/13 س���ەردانی 
كۆمەڵ���گای  رێكخراوەكان���ی  فدراس���یۆنی 
مەدەنیی���ان ل���ە ش���اری كەركووك ك���ردو لە 
ل���ە  باس���یان  دۆس���تانەدا  كۆبوونەوەیەك���ی 
رەوش���ی رۆژنامەگەری و كارو چاالكییەكان 

و پەیوەندییەكانی نێوان هەردوو الیان كرد.

ل���ە  ناوونیش���ان )رۆڵ���ی راگەیان���دن  لەژی���ر 
هۆشیاركردنی كۆمەڵگا( نووسینگەی خانەقینی 
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان و بە 
هاوكاری لەگەڵ رێكخراوی )IREX( ئەمریكی 
رۆژنامەنووس���انی  ب���ۆ  ش���ۆپێكیان  وۆرك 
خانەقی���ن و ل���ە هۆڵ���ی ناوەن���دی كولتووری 
خانەقین لە 2012/3/14 و تاكو سێ رۆژ ساز 

كرد.
ئامانج���ی وۆرك ش���ۆپەكە رۆژنامەنووس���ان 
ل���ە كات���ی قەیران���دا رۆڵێك���ی تایبەتی���ان هەیە 
كە پیویس���تە بیگێ���ڕن كە ئەوان ب���ە هەواڵ و 
راپۆرت و بە باڵوكردنەوە و هاوبەش���یكردنی 

زانیارییەكان پەیوەندییەك لە نێوان هاوواڵتیاندا 
دروست دەكەن و رۆژنامەنووسان بە تایبەت 
لە دیدگای رۆژنامەگەریی مەدەنیەت دەتوانن 
رۆڵێك���ی بەرچ���او ل���ە دووب���ارە بنیاتنان���ەوە 
بەهێزیكردنی شیرازەی كومەاڵیەتیدا لە كاتی 

روودانی قەیرانەكاندا.
)15( رۆژنامەن���ووس لە خانەقین ئامادەبوون 
وتاری وۆرك شۆپ لە الیەن مامۆستا عومەر 
عەبدولكەری���م وترا كە ئەندامی نووس���ینگەی 
روژنامەنووس���انی  س���ەندیكای  گەرمیان���ی 

كوردستان.

لقی كەركووك سەردانی فدراسیۆنی رێكخراوەكانی 
كۆمەڵگای مەدەنی دەكات

نووسینگەی خانەقین وۆرك شۆپیك بۆ رۆژنامەنووسان 
ئەنجام دەدات
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رۆژی 2012/3/15، بەڕێز عیس���مەت رەجەب 
بەرپرس���ی لق���ی )14(ی پارت���ی دیموكرات���ی 
كوردس���تان، ل���ە ب���ارەگای ل���ق پێش���وازی لە 
ه���ەردوو رۆژنامەن���ووس ئەك���رەم س���لێمان 
س���ەندیكای  نەین���ەوای  لق���ی  س���كرتێری 
رۆژنامەنووس���انی كوردستان و دوعا میقداد 

بەرپرسی پەیوەندییەكان كرد.
ل���ە دیدارێك���دا ب���اس ل���ەو كێش���انە ك���را ك���ە 
رووب���ەڕووی رۆژنامەنووس���ان دەبێت���ەوە و 
بەڕێز عیسمەت جەختی كردەوە كەوا پێویستە 
دەرگا لە بەردەم رۆژنامەنووسان كراوە بێت 

بۆ ئەوەی زانیاری بەدەس���ت بهێنن و ئازادی 
رادەربڕین بۆیان فەراهەم بكرێت.

س���كرتێری لقیش كورتە باس���ێكی س���ەبارەت 
پێكهاتەی لقی سەندیكا و ئەندامانی كە )400( 
رۆژنامەن���ووس لەخ���ۆ دەگرێ���ت. پێش���كەش 

بەرپرسی لقی )14( كرد.
هاوزەمانیش شاندەكەی لقی نەینەوا، ئامادەی 
پێش���انگایەكی فۆتۆگرافی تایبەت بە وێنەكانی 
)بارزان���ی نەمر( بوو، لەم پێش���انگایە چەندین 

وێنەی مێژوویی دانسقە نمایش كرابوون.

خانەقی���ن  نووس���ینگەی   ،)3/16( رۆژی  ل���ە 
ل���ە هۆڵ���ی مەڵبەن���دی رۆش���نبیری خانەقین، 
خولێكی ب���ە ناوونیش���انی )رۆڵ���ی راگەیاندن 
لە هۆش���یاركردنەوەی كۆمەڵ���دا( بە هاوكاری 
رێكخراوی )ئایرێكس(ی ئەمەریكی رێكخست.
)15( راگەیاندنكار لەم خوولەدا بەش���داربوون 

و ئەمەل باجەالن س���كرتێری نووس���ینگە لەم 
بارەی���ەوە گوت���ی: ئامانج لە كردن���ەوەی ئەم 
خوول���ە ئەوەی���ە ك���ە پەیوەندییەكان���ی نێوان 
بەهێزبكرێ���ت،  كۆمەڵ���دا  و  رۆژنامەگەری���ی 
بە مەبەس���تی دروس���تكردنی رایەكی گش���تی 

كاریگەر.

بەرپرسی بەشی پەیوەندییەكانی لقی كەركوكی 
كوردس���تان  رۆژنامەنووس���انی  س���ەندیكای 
رۆژنامەن���ووس )عەبدولس���تار جەب���اری( لە 
 2012/3/19 رێكەوت���ی  دووش���ەممە  رۆژی 
سەردانی نووس���ینگەی كەركوكی رێكخراوی 
)ریچ(ی سەربە نەتەوە یەكگرتووەكانی كردو 
لەالیەن بەرپرس���ی نووس���ینگەكەوە )س���وارە 
نەجمەدی���ن عەبدوڵ���اڵ( پێش���وازی لێك���راو لە 

دانیش���تنێكی كورتدا باسیان لە رەوشی ژیانی 
پەیوەندی���ی  رۆژنامەنووس���انی كەرك���وك و 
نێوان هەردووال كرا. بەرپرس���ی نووسینگەی 
ناوب���راو بەڵێنی دا كە دوای ئەوەی پەیوەندی 
بە س���ەرووی خۆی���ەوە دەكات بە پێی توانای 
رێكخراوەكەی���ان و ل���ەو پرۆژان���ەی ك���ە ل���ە 
هاوكاری���ی  دەدەن،  ئەنجام���ی  كەركوك���دا 

رۆژنامەنووسان بكەن.

بەرپرسی لقی )14(ی پارتی دیموكراتی كوردستان 
پێشوازی لە سكرتێری لقی نەینەوای سەندیكا دەكات

نووسینگەی خانەقین و كردنەوەی خولێك بۆ 
راگەیاندنكاران

نووسینگەی كەركووكی رێكخراوی )ریچ( 
پێشوازی لە نوێنەری لقی كەركووك دەكات
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رۆژی 2012/3/19، ش���اندێكی لق���ی هەولێری 
سەندیكا سەردانی بەڕێوەبەرایەتی پاسپۆرتی 
هەولێ���ری ك���رد. ل���ە س���ەردانەكەدا وێ���ڕای 
گەیاندنی سوپاسی لقی هەولێر بە عەمید دیدار 
بەڕێوەب���ەری پاس���پۆرتی هەولێ���ر، بەڕێزیان 

بەڵێن���ی ئەوەی دا كە هەم���وو هاوكارییەك و 
ئاسانكاریەك بكات بۆ ئەو روژنامەنووسانەی 
پێویس���تیان بەدەركردنی بەپەلەی پاس���پۆرت 

هەیە، لە رێگەی پشتگیری لقی هەولێر.

رەزامەندی���ی س���ەرۆکی ئەنجومەنی 
وەزیران بۆ زەوی رۆژنامەنووسان 
لەوەاڵمی نووس���راوی لقی سلیمانی 
رۆژنامەنووس���انی  س���ەندیکای 
ل���ە   59 ژم���ارە  ب���ە  کوردس���تان 
رێ���گای  ل���ە  ئەوی���ش   2012/3/18
ب���ۆ  ک���ە  س���لیمانیەوە  ش���ارەوانی 
ئەنجومەنی وەزیران بەرز کراوەتەوە.. 
رەزامەندی���ی  نووس���راوی  هاوپێ���چ 
وەزیران  ئەنجومەنی  س���ەرۆکایەتی 
ب���ە ئیم���زای س���ەرۆکی ئەنجومەنی 
وەزیران د.بەرهەم ئەحمەد س���اڵح و 
بەژمارەی 874 لە رۆژی 2012/4/2 

دەرچووە، باڵو دەکەینەوە.

شاندێكی لقی هەولێر سەردانی بەڕێوەبەرایەتی 
پاسپۆرتی هەولێری كرد

رەزامەندیی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بۆ زەوی 
رۆژنامەنووسان وه رگیرا
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ب ئامادەبوون���ا ئ���ازاد ش���ێخ یون���س نەقیبێ 
و  كوردس���تانێ  روژنامەنڤیس���ێن  س���ەندیكا 
خان���م  ڤی���ان  عەب���اس س���كرتێرا  س���ەندیكا  
روژنامەنڤیس���ێن كوردستانێ لقێ دهوك و ب 
ئامادەبوون���ا هژم���ارەكا زور ژ روژنامەڤانێن 
ئاهەنگ���ەكا خێزان���ی ل  پارێزگەه���ا دهوك���ێ 

سەنتەرێ رەوشەنبیری و جڤاكیێ یێ زانكویا 
دهوك���ێ ب رێڤەچ���وو و پ���رو توكولەك هاتە 

موركرن .
ئ���ەڤ ئاهەنك���ە ل 2012/3/29 ب هەلكەفتن���ا 

بیرەوەرێن ئادارێ هاتیە هاتە سازكرن

پروتوكولەك دناڤبەرا سەندیكا روژنامەنامەنڤیسێن 
كوردستانێ لقی دهوك و كۆمپانیا پیروگروب هاتە مور كرن
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س���ەندیکا روژنامەڤانێ���ن کوردس���تانێ لق���ێ 
دهوکێ ب هەفکاری دگەل رێکخراوا یونیسیف 
و لژن���ا پاراس���تنا ماڤ���ێ زاروکان ل دهوك���ی 
)رێكخ���راوا هوری���زون( ل 2012/4/5 رابو ب 
گێران���ا وورکش���وپەکێ 25 روژنامەنڤیس���ان 
کاری  ل  یێ���ن  رەوش���تی  )تێگەهێ���ن  دور  ل 
د ئامادەکرن���ا راپەرتێ���ن میدیای���ی دا ل دوور 
زاروکی( بەالفکرنا پرووتوکا هەمان بابەت بو 
هن���دێ کو میدیاکار پارێزگەها دهوکێ بش���ێن 
پتر خزمەتا تەخا زاروکان بکەن بو پاراس���تنا 

ماڤێن وانا .
و مەبەس���ت ژ ئەنج���ام دان���ا رینش���تنان ئەوە 
پش���تەڤانیا نیاز وچاالکیێن پەیامنێرێن میدیای 
بکەت بو پروسا ئامادەکرنا راپورتێن میدیایی 
ل دور زاروکانن و س���نێلە و گەنجان هەمبەر 
هەڤرکیێن تایبەت بخوڤەدبنیت ودهندەک نمونە 
و رەوش���تاندا ئ���ەڤ پروس���ە ب���وان زاروکان 
ڤەدگری���ت ئەوێ���ن دبن���ە ئاڤ���ەروکا راپورتێن 
میدیای و توش���ی سزایێن کێم یان ئاستەنکێن 

جڤاکی دبن هاتنە بەحسکرن.

رۆژی 2012/4/10، س���کرتێری لقی سلێمانی 
کوردس���تان  رۆژنامەنووس���انی  س���ەندیکای 
ب���ە هاوڕێیەت���ی ه���ەردوو ئەندام���ی لیژن���ەی 
پەیوەندیی���ەکان ه���اوڕێ لوقم���ان و س���دیق 
عەواڵ���ی س���ەردانی بەڕێوەبەرێت���ی پۆلیس���ی 
س���لێمانی یان کردو لەدیدارێکدا دانیشتنێکیان 
لەگەڵ لیوا خۆشەویست بەڕێوەبەری پۆلیسی 

س���لێمانی بە وەکالەت ئەنجام دا.. مەبەس���تی 
ئەو سەردانەش بۆ رێکخستنی شێوازی ئیشو 
کاری رۆژنامەنووسان و پۆلیس هات کە لیوا 
خۆشەویست رەزامەندیی دەزگاکانی پۆلیسی 
نیشان دا سەبارەت بەو پرۆژانەی کە بە نیازن 
لە داهاتوودا پێکەوە ئەنجامی بدەن.. سکرتێری 
لقی س���لێمانی پرۆپۆزەڵێکی هاوبەشی خستە 

تێگەهێن رەوشتی یێن ل کاری د ئامادەکرنا 
راپورتێن میدیایی دا ل دوور زاروک

لقی سلێمانی و بەڕێوەبەرێتی پۆلیس 
بەنیازی کاری هاوبەشن
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بەردەم راگەیاندنی بەرێوەبەرایەتی پۆلیس���ی 
س���لێمانی ب���ۆ لێکۆلین���ەوەو دەربڕین���ی رای 
خۆیان لەسەر ئەو پرۆژەیەی کە بە هاوبەشی 
لقی سلێمانی و رێکخراوی میدیای سەربەخۆ 

گەاڵڵەی���ان ک���ردوە، س���ەبارەت ب���ە چۆنیەتی 
هەڵس���وکەوتی پۆلی���س و رۆژنامەن���ووس لە 

کاتی پشێوی و خۆپیشاندانەکاندا..

بەمەبەس���تی باش���تر بەرێوەچونی پەیوەندی 
نێ���وان بەش���ی راگەیاندن���ی دامودەزگاكان���ی 
وەزارەتی ناوخۆ و سەندیكای رۆژنامەنووسانی 

كوردستان.
ئاژانسی ناوخۆ و رادیۆی ناوخۆ بە ئاگاداری و 
رێنمایی بریكاری وەزیری ناوخۆی حكومەتی 
هەرێم خولێكی چەند رۆژەیان بۆ بەرپرس���ی 
راگەیاندنی دەزگاكانیان و رۆژنامەنووس���انی 

كەناڵەكانیان لەشاری سلێمانی كردوە.
لەو خول���ەدا چەندین وانەی تایبەت وترایەوە، 
ل���ەو بارەی���ەوە ئەن���وەر حس���ێن س���كرتێری 
لیژن���ەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووس���ی 
و وانەیەك���ی تایبەت س���ەبارەت بە پەیوەندی 
نێوان رۆژنامەنووسان و هێزەكانی پۆلیس و 

ئاسایشی پێشكەشكرد.
تیش���كی خس���تە ئەو ئامار و پێش���ێلكاریانەی 

پەیوەندی نێوان دەزگاكانی راگەیاندنی وەزارەتی ناوخۆ و
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان لە خولێكدا
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روزا ئەینی سەندیكا روژنامەڤانێن كوردستانێ 
تایێ دهوكێ وۆركشوپەك ئامادە كر بو كومەكا 
روژنامەڤانان ل دور سالمەتییا روژنامەڤانی 
و جەوانیی���ا خو پاراس���تنێ ل دەمێ تەنگاڤییا 
ژالیێ ئێكەتییا نیڤدەولەتییا روژنامەڤانان هاتە 

پێشكێشكرن.
محەم���ەد ن���ووری پروفیس���ورێ س���المەتییا 
پیشەیی ل ئێكەتییا نیڤدەولەتییا روژنامەڤانان 
گ���وت، پش���تی رویدانێ���ن س���یپتێمبەرێ زور 
ئاریش���ە بو روژنامەڤانا چ���ێ بووینە، گەلەك 
ژوان تووش���ی رویدانێن گیان���ی بووینە ژبەر 
دروس���ت نە بكارئینانا جه و دەمێن رویدانێ، 
ل���ەوراژی ئ���ەم وەك ئێكەتیی���ا نیڤدەولەتیی���ا 
س���المەتییا پیش���ەیی تایبەت بو روژنامەڤانا، 
چەندین وۆركش���وپ ل دور ڤی بابەتێ هەرە 

گرینگ داناینە.

نووری دیسان دیاركر كو زوربەیا روژنامەڤانا 
تووش���ی توندتیژیێ بووینە س���ەبارەت كو مە 
یاس���ەك ژی هەیە یاس���ایا 35 ك���و بەرگێرییا 
روژنامەڤانان دكەت، لێ ئەڤ پێزانینە زوربەیا 
روژنامەڤان���ا ل دەم���ێ رویدانێ ب���كار نائینن، 
لەوراژی تووشی ڤان جورە نەخوشییا دبن. 

هاتن���ا  ه���اوار  روژنامەڤ���ان  دڤێ���ت  دیس���ان 
دەسپێكێ بزانن بكار بینن، چونكە هەمی دەما 
ژیانا روژنامەڤانی یاد مەترس���یێدا، هەروەسا 
دڤێ���ت بزانن ئەو كەس���ێ ئێكیی���ە بەرپرس ل 
دس���ەر ژیانا خویا تایبەت لەوراژی دڤێت ئەو 
بابەتێن دڤان وۆركشوپاندا دهێنە شروڤەكرن 

بزانن. 
كارگێریی���ا س���ەندیكا  رەقی���ب مەحم���وود ل 
روژنامەڤان���ان تایێ دهوكێ بو گوت، پش���تی 
رویدانێ���ن جڤاك���ی ئەوێ���ن ڤ���ێ دووماهیێ ب 

رۆژنامەنووس���ان  بەرامب���ەر  لەراب���ردوودا 
كاری  یاس���ای  دژی  ك���ە  ئەنجام���دراوە 
رێ���ز  پێویس���تە  و  رۆژنامەنووس���یە 
لەرۆژنامەنووس���ان و كاری پیش���ەیی ئەوان 
بگیرێ، هەروەها باس���ی لەوەكرد كە بەش���ی 
راگەیاندن���ی دامودەزگاكانی وەزارەتی ناوخۆ 
پێویس���تە مامەڵەیەكی ب���اش و گونجاو لەگەڵ 

رۆژنامەنووس���ان بك���ەن و زانی���اری راس���ت 
و دروس���تیان بخەنە بەردەس���ت و پێویس���تە 

هەماهەنگی هەبێت لە نێوان هەردووال.
 لەو خولەدا سەرەرای ئەو وانەیەی سكرتێری 
لیژن���ەی داكۆك���ی چەندین وان���ەی تر لەالیەن 
مامۆس���تایانی زانك���ۆ و خەڵكانی ش���ارەزاوە 

وترایەوە.

سالمەتییا روژنامەڤانی د وۆركشوپەكێ دا ل دهوكێ
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س���ەر مەدا هاتین وەك هەرێما كوردس���تانێ، 
س���تافێ س���ەندیكا روژنامەڤانان تایێ دهوك 
هوسان هزر كر كو وركشوپەكێ بو سالمەتییا 
پیش���ەیی بو كومەكا روژنامەڤانێن پارێزگەها 
دهوكێ بدانن، دا روژنامەڤان لدەمێ رویدانێ 
تووش���ی خەلەتیێ نەبی���ت و بزانیت دێ جەوا 

هەوال���ێ خ���و ڤەگوهێزی���ت بیی كو تووش���ی 
مەترسێ ببیت. هەژیی گوتنێیە هەر بابەتەكێ 
هاتییە ش���روڤەكرن ب پراكتیك���ی دهاتە كرن 
ژالی���ێ ئامادەبوونان ڤ���ە، ل دووماهیكێ ژی 
باوەرنامە ل س���ەر هەمی روژنامەڤانان هاتنە 
بەالڤكرن وەك ریزگرتن بو ئامادەبوونا وان.

له كۆبوونه وه ك���دا تیش���ك خرایه س���ه ر كار و 
به رنامه كانی داهاتووی لقی سلێمانى، هه روه ها 
س���كرتێر و ئه ندامان���ی نوێ���ى لق س���ه رنج و 
تێبینییه كانیی���ان له س���ه ر كار و به رنامه كان���ی 

سه ندیكا خسته ڕوو.

له ته وه رێك���ی دیك���ه ی كۆبوونه وه ك���ه دا باس 
له چۆنیه ت���ی دامه زراندن���ی ژووری پارێزه ران 
له ژێ���ر رۆش���نایی بڕیاره كان���ی ئه نجوومه ن، 
كه به شێك ده بێت له كار و چاالكی و سه رپه رشتی 

لێژنه ى داكۆكی له رۆژنامه نووسان.

ژ بزاڤ و چاالكیێن سەندیكا رۆژنامەنڤیسێن 
كوردس���تانێ ب هەڤ���كاری د گ���ەل ناڤەن���دا 
وەرزش���ی و الوان و رادیۆیا دۆبان رابووینە 
ل  رۆژنامەڤان���ی  ووركش���وپەكا  ڤەكرن���ا  ب 
ل���دور )چەوانی���ا نڤیس���ینا  دەڤ���ەرا س���ێمێلێ 
پەیام���ان( ب پش���كداریا 12 رۆژنامەڤان���ان، ژ 
الیێ رۆژنامەنڤیس سەباح ئەترووشی ڤە هاتە 

گۆتن
وۆرك ش���ۆپێك لەناوچ���ە جیاجیاكانی دهۆك 

بۆ رۆژنامەنووسان
ل  كارگی���ری  دەس���تەكا  مەحم���وود  رەقی���ب 
س���ەندیكا رۆژنامەنڤیسێن كوردس���تانێ تایێ 
ده���ۆك گ���ۆت » س���ەندیكایێ ب ف���ەر دی���ت 
جاالكیێ���ن خۆ ل ئاس���تێ پارێزگەه���ا دهۆكێ 
ئەنج���ام بدەن و ئەڤە ژی دەس���پێكەكا باش���ە 
بوو وی بەرنامێ س���ەندیكایێ دارژتی ژ بوو 
ب هێزكرن و شیانێن رۆژنامەڤانێن دهۆكێ د 

بوارێ رۆژنامەگەری دا«.

نه قیبی رۆژنامه نووسانی كوردستان له گه ڵ لقى 
سلێمانى سه ندیكا كۆده بێته وه 

ووركشوپەكا رۆژنامەڤانی ل سێمێلێ
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ب���ە مەبەس���تی ئاگادارب���وون ل���ە چۆنیەت���ی 
دامەزاندنی سندوقی یارمەتی رۆژنامەنووسان 
كە لە الیەن لقی هەولێرەوە لە دوای كۆنفڕانسی 
بەرپرس���ی  حەبی���ب  ش���ێركۆ  دام���ەزرا  ل���ق 
نووسینگەی س���ەالمەتی پیشەیی فیدراسیۆنی 
رۆژنامەنووس���انی نێودەولەتی سەردانی لقی 

هەولێری كرد.
لە سەرەتادا س���مكۆ عەبدولكەریم سكرتێری 
لق���ی هەولێر پوخت���ەی دامەزاندنی س���ندوقی 
و  خەرجكردنەك���ەی  چۆنیەت���ی  و  یارمەت���ی 

سەرچاوەی داهاتەكەی خستەڕوو.
شێركۆ حەبیب دامەزراندنی ئەو سندوقەی بە 
هەنگاوێك���ی زۆر باش زانی، راش���یگەیاند كە 
فیدراس���یونی رۆژنامەنووس���انی نێودەولەتی 
زۆر ب���ە بایەخ���ەوە دەڕوانن���ە ئ���ەم ج���ۆرە 

پڕۆژانە.
لە الیەكی ترەو ئەو وەك بەرپرسی نووسینگەی 
سەالمەتی پیش���ەیی لە كوردستان پێشنیازی 

پڕۆژەیەكی دیكەی خستە بەردەم لقی هەولێر 
ب���ۆ ئەوەی ل���ە ئایندەدا كاری لەس���ەر بكرێ، 
ك���ە بریت���ی بوو ل���ە دامەزراندنی س���ندوقێكی 
دیكەی یارمەتی لە رێگەی بەشداری پێكردنی 
دەزگاكانی راگەیاندن بۆ ئەوەی هەریەكەو لە 
شوێنی خۆیەوە هاوكاری ماددی ببەخشێتە ئەم 
سندوقە، بەڕێوەبردن و سەرپەرشتیكردنیشی 
لە الی���ەن لێژنەیەكەو بێت ك���ە نوێنەرانی ئەو 
دەزگایان���ی تێدا بیت كە هاوكاری س���ندوقەكە 

دەكەن لە رووی ماددییەوە.
فیدراس���یونی  پاڵپش���تی  حەبی���ب  ش���ێركۆ 
رۆژنامەنووسانی بۆ سەرخستنی ئەم پڕۆژەیە 
خستەڕوو، رایگەیاند تا ئەو شوێنەی پڕۆژەكە 
دەگات���ە ئەنج���ام و لێژنەكە دروس���ت دەكرێ 
ئەوان هاوكار دەبن، دواتر هەڵس���وارندندن و 
بەڕێوەبردنی ئیش و كارەكان بۆ لقی هەولێرو 

لیژنەكە بە جێدێڵن

رەقیب مەحموود دا خۆیا كرن كۆ سەندیكایێ 
لبەرە چەندیین ووركش���وپێن دی ل دەڤەرێن 
دیێ���ن س���ەرب پارێزگەها دهۆك���ێ ڤە ڤەكەین 

وەكی زاخۆ و شێخان و ئاكرێ و ئامێدیێ.
ب  دڤێ���ت  س���ەندیكا  وەك  ئ���ەم  بێگوم���ان 
ئەرك���ێ خۆ رابین نە ب���ەس بەرەڤانی كرن ژ 
رۆژنامەڤان���ان، بەلێ پت���ر پێزانینێن ئەكادیمی 

برێكا ڤان ووركش���وپا بدەینە رۆژنامەڤانان دا 
پت���ر كارێ خۆ بدروس���تی ئەنجامبدەن وەكی 

رەقیبی گۆتی.
دیس���ان ئام���اژە دا كۆ د بەرهەڤ���ن د خزمەتا 
وان كەس���ان یێن حەزا كارێ رۆژنامەڤانی ل 

دەڤ هەی.

هەوڵێك بۆ فراوانكردنی سندوقی یارمەتی رۆژنامەنووسان
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رۆژی 2012/3/14 وەفدێك���ی لق���ی هەولێری 
س���ەردانی  رۆژنامەنووس���ان  س���ەندیكای 
پارێ���زگای هەولێریان كردو ل���ە الیەن نەوزاد 

هادی پارێزگاری هەولێر پێشوازیان لێكرا.
لە سەردانەكەدا باس لە رەوشی رۆژنامەگەری 
ل���ە كوردس���تان ك���را، تەئكی���د لەس���ەر زیاتر 
فراوانكردنی ئازادییەكان كرایەوە. لەم رووەوە 
سمكۆ عەبدولكەریم س���ەكرتێری لقی هەولێر 
ئام���اژەی بە بەرنامەو كارو چاالكییەكانی لقی 
هەولێ���ر كرد، ب���ە تایبەت���ی دوای ئەنجامدانی 
كۆنفڕانس���ی لق بۆ ئەم مەبەستەش داوای لە 
پارێزگاری هەولێر كرد كە هاوكارو پشتیوان 
بن بۆ سەرخس���تنی كارەكانیان، بە مەبەستی 

رۆژنامەنووس���ان  ب���ە  خزمەتك���ردن  زیات���ر 
ل���ە س���نووری پارێ���زگای هەولێ���ر، هەرل���ەو 
سەردانەدا س���كرتێری لقی هەولێر پووختەی 
بەرنامەی كارەكانی خستەڕوو كە بریتی بوو 
دامەزراندنی سندوقی یارمەتی و هەوڵدان بۆ 
داش���كانی نرخ لە الیەن هەندی لە پزیشكان و 
تاقیگە پزیشكییەكان و نەخۆشخانە تایبەتییەكان 
بۆ رۆژنامەنووس���ان، الی خۆشییەوە نەوزاد 
هادی پارێزگاری هەولێر تیشكی خسەتە سەر 
رەوشی رۆژنامەگەری و پێشكەوتنەكانی لەم 
رووەوە بەرز نرخاند، هەروەها بەڵێنی ئەوەی 
پێ���دان كە ئام���ادەی هەم���وو هاوكارییەكە بۆ 

خزمەتكردنی رۆژنامەنووسان.  

لق���ی هەولێری س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان 
س���ەردانی سەعدی ئەحمەد پیرە- یان كرد بە 
بۆنەی دەس���ت بەكاربوونی وەك لێپرسراوی 
مەڵبەن���دی 3- ی هەولی���ر، ل���ەو س���ەردانەدا 
ب���ە ش���ێوەیەكی گش���تی ب���اس ل���ە رەوش���ی 
رۆژنامەگەری لە كوردستان كرا، سەرەتا سمكۆ 
عەبدولكەری���م وێڕای خس���تنەڕوی بەرنامەی 
پێش���كەوتەنەكانی  باس���ی  لقەكەی���ان  كاری 

میدیای كوردی كردو ئاماژەی بۆ ئەو گرفتانە 
كرد ك���ە بوونەتە هۆی ئالۆزكردنی رەوش���ی 
رۆژنامەگەری، بە ش���ێوەیەك كە پێویستی بە 

هەڵوەستە لەسەركردن هەیە.
كاری  پی���رە،  ئەحم���ەد  س���ەعدی  دواتری���ش 
ل���ە  كاریگ���ەر  كارێك���ی  ب���ە  رۆژنامەگ���ەری 
بزوتنەوەی سیاس���ی وەس���ف ك���رد، راگەیاند 
كاری رۆژنامەگەری هاوشانی كاری سیاسییە 

لقی هەولێر سەندیكا لەگەڵ نەوزاد هادی كۆبووەوە

لقی هەولێری سەندیكای رۆژنامەنووسان سەردانی 
سەعدی ئەحمەد پیرە دەكات
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وەفدێك���ی لقی هەولێر س���ەردانی ئەنجومەنی 
سەركردایەتی پارتی دیموكراتی كوردستانیان 
لە هەولێر كرد و لە كاكەمین نەجاڕ لێپرسراوی 
ئەنجوومەنی سەركردایەتی و كرمانج ئەندامی 

ئەنجوومەن پێشوازییان لێكرا.
سەرەتا س���مكۆ عەبدولكەریم س���كرتێری لق 
ب���ە ش���ێوەیەكی گش���تی كار و بەرنامەی لقی 
هەولێری خستەڕوو، مەبەستی سەردانەكەیانی 
روونك���ردەوە وت���ی: ب���ۆ ئێم���ە زۆر گرنگە لە 
نزیكەوە گوێبیس���تی بیروبۆچوونەكانتان بین 

س���ەبارەت ب���ە رەوش���ی رۆژنامەگ���ەری، بۆ 
ئەوەی لەوە تێبگەین ئێوە تا چەند بە بایەخەوە 
دەڕوانن���ە ئ���ازادی رۆژنامەگەری���ی، لە الیەن 
خۆش���ییەوە كاكەمین نەجار تەئكیدی لەسەر 
گرنگیدان���ی زیات���ر ب���ە كاری رۆژنامەگەریی 
ك���ردەوە و هەم���وو ج���ۆرە هاوكارییەكی لەو 
بارەی���ەوە دەرب���ڕی، وێڕای ئ���ەوەی ئاماژەی 
بەوە كرد كە حەق وایە رۆژنامەنووسانیش بە 

دیقەتی زیاترەوە كارەكانیان ئەنجام بدەن.

هەر كامێكیان بێ ئەوەی تر ناتەواوە، جەختی 
پاڵپش���تیكردنی  و  هاوكارێك���ردن  س���ەر  ل���ە 
ب���ە مەرجێ���ك  ك���ردەو  رۆژنامەنووس���انیش 
هەوڵی رێكخس���تنەوە ماڵی رۆژنامەنووس���ان 
بدرێت، لە چوارچێوەی گێڕانەوەی ناسنامەی 

رۆژنامەنووس���ە  ب���ۆ  رۆژنامەنووس���ی 
راستەقینەكان، بۆ ئەم مەبەستەش سكرتێری 
لقی هەولێر ئاماژەی بۆ بەرنامەی سەرژمێری 
و پێداچوونەوەی ئەندامانی س���ەندیكا كرد كە 

بڕیاری لێدراوە.

وەفدێكی لقی هەولێر سەردانی ئەنجومەنی 
سەركردایەتی )پ. د. ك(يان كرد
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پێشەكی
پاش باڵوكردنەوەی حەوت ڕاپۆرتی پێشووی 
لیژن���ەی داكۆك���ی س���ەبارەت ب���ە )رەوش���ی 
رۆژنامەگەری لەهەرێمی كوردس���تان( و ئەو 
پێش���ێلكارییە ج���ۆراو جۆران���ەی بەرامبەر بە 
كەناڵەكان���ی راگەیان���دن و رۆژنامەنووس���ان 

ئەنجامدراوە.
لێژنەی داكۆكی بۆ شەش مانگی رابردوو، بۆ 
هەمان مەبەس���ت، هەش���تەمین راپۆرتی خۆی 
سەبارەت بە رەوشی رۆژنامەگەریی و گشت 
لەسەرتاس���ەری  روداوەكان  و  پێش���ێلكاری 

هەرێمی كوردستان باڵودەكاتەوە.
لەكاتێك���دا ك���ە خوازیاربووی���ن ئ���ەم راپۆرتە 
كۆتایی بێنێت بەو پێش���ێلكاریانەی لە هەرێمی 
كوردستان روودەدات، بەاڵم بەداخەوە ئامار 
و دات���ا و روداو و دۆكیۆمێنتەكان بە واقیعی 
پێم���ان دەڵێ���ن ئەگەرچی كێرڤی ئ���ەو ئامارانە 
رووی لە داكشانە، بەاڵم هێشتا پێشێلكارییەكان 
بەردەوامن و رەوش���ی رۆژنامەگەری روو لە 

باشی نییە.
بەداخەوە رووداوەكانی بادینان و س���ووتانی 
بارەگای كەناڵەكان���ی راگەیاندنی یەكگرتووی 
ئیس���المی ك���ە بەش���ێكە ل���ەو پێش���ێلكارییانە، 
سەرەرای نیگەرانی دروستكردن بۆ سەندیكا 
و لیژن���ەی داكۆك���ی و ناڕەزای���ی دەربڕی���ن 
بەرامب���ەر ئ���ەو كارەو دەركردن���ی بەیاننامەو 
ئیدانەكردنی ئەو پێشێلكارییانە لەكاتی خۆیدا، 
كە دەبوو دەزگا ئەمنیەكانی حكومەتی هەرێم 
رێگای���ان بەكەس نەدایە، چونكە ئەم رووداوە 
و ه���ەر رووداوێك���ی ل���ەم بابەت���ە كاریگەری 
نێگەتیڤی دەبێ لەس���ەر رەوش���ی سیاس���ی و 
ئ���ازادی راگەیاندن و رۆژنامەگەری لە ناوخۆ 

و دەرەوەدا.
ه���ەروەك چ���ۆن پێش���تریش رامانگەیاندبوو، 
لەرۆژنامەنووس���ان،  داكۆك���ی  لیژن���ەی  ك���ە 
خوازی���ارە لەكات���ی ه���ەر كێش���ە و قەیرانێكی 
سیاسی لەكوردس���تاندا كەناڵەكانی راگەیاندن 
و رۆژنامەنووس���ان تێك���ەڵ ب���ەو روداوان���ە 

هەشتەمين راپۆرتی شەش مانگی 
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان

دەربارەی رەوشی رۆژنامەگەریی لە كوردستان 
لە 2011/7/1 - 2011/12/27
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نەكرێ���ن و پەالم���اردان و س���وتان و لێدان و 
نەبێت���ە  رۆژنامەنووس���ان  دەس���تگیركردنی 
دیاریدە، جیابكرێتەوە لە بارودۆخی سیاس���ی 

قەیراناوی.
بۆی���ە جارێك���ی تر هەر س���ێ س���ەرۆكایەتی 
هەرێ���م و پەرلەمان و حكوم���ەت و وەزارەتە 
پەیوەندی���دارەكان و دەزگا ئەمنییەكان ئاگادار 
دەكەین كە ئەركی ئەوانە پارێزگاری لە گیانی 
رۆژنامەنووسان بكەن و ئاسایش و ئارامییان 

بۆ دابین بكەن. 
پەالماردەرانی رۆژنامەنووسان و كەناڵەكانی 
راگەیان���دن دەس���تگیربكرێن و س���زا بدرێ���ن 
و لێپێچین���ەوەی یاس���اییان لەگ���ەڵ بكرێ���ت و 
لەهەمانكات���دا رێز لە كاری رۆژنامەنووس���ی 
و پیشەكەی بگرن و پیشەی رۆژنامەنووسی 
الیەن���ە  هەم���وو  و  بناس���ن  بەرەس���می 
پەیوەندیدارەكانی���ش ناچاربك���ەن كە لە دادگا 
و بنكەكانی پۆلیس كار بەیاس���ای ژمارە )35(
ی س���اڵی )2007( یاس���ای رۆژنامەگ���ەری لە 
كوردستان بكەن، كە بەداخەوە وەكو پێویست 

جێبەجێناكرێت.
سەرەرای ئەوانە بەپێی یاسا دەبێ مافی ئازادی 
و دیموكراس���ی بدرێ بە رۆژنامەنووس���ان و 
بەهرەمەندب���ن لە بەدەستخس���تنی زانیاری و 
ه���ەواڵ و بەش���داربن ل���ە كۆنفرانس و پرێس 
كۆنفرانسەكاندا، چونكە پێمانوایە دیموكراسیەك 
كە لەهەرێمی كوردستان هەیە. یەكێك لەهەرە 
پایە گرنگەكانی ئ���ازادی میدیا و راگەیاندن و 
ئازادی عەقیدە و بەیان و پارێزگارییە لە مافی 

رۆژنامەنووسان. كە لە رێزگرتنیان دەتوانرێ 
رووی گەش���ی دیموكراس���ی هەرێم باشتر و 
جوانت���ر ب���كات، نابێ رێگا ب���درێ هیچ هێز و 
ك���ەس و الیەنێك، ئەم بارودۆخ���ە بخاتە ژێر 

پرسار و پاشەكشەی پێ بكات.
و  رۆژنامەنووس���ان  هەم���وو  دیس���انیش 
كەناڵەكان���ی راگەیاندن ئ���اگادار دەكەین وەكو 
دەبی���ن  داكۆكیكاری���ان  و  ه���اوكار  پێش���وو 
بەب���ێ گوێدان���ە ئەوەی س���ەر ب���ە چ ئایدیا و 
بیروبۆچون و مەزهەب و كەناڵ و راگەیاندن و 
بیروباوەڕێكن، جا ئەندامی سەندیكابن یان نا، 
لە چوارچێوەی یاسای كاری رۆژنامەنووسیدا 

مامەڵەیان لەگەڵدا دەكرێت.
ئ���ازادی  ب���ە  داكۆك���ی  لێژن���ەی  ه���ەروەك 
رۆژنامەنووس���ی لە س���ەرەتای مانگی )12(ی 
ئەمس���اڵ، بۆ ئامادەكردنی راپۆرتی هەشتەم، 
بە نووس���راوی فەرمی لێژن���ەی داكۆكی و بە 
پەیوەن���دی تایبەت، پەیوەندی ب���ە دەزگاكانی 
راگەیاندن���ی هەرێ���م ك���ردووە، بە مەبەس���تی 
ناردنی ئاماری پێش���ێلكارییەكان كە بەرانبەر 
بە رۆژنامەنووس���ان و كەناڵەكانیان لەشەش 
بۆی���ە  ئەنجام���دراون،  راب���ردوودا  مانگ���ی 
ئەگ���ەر ه���ەر پێش���ێلكارییەك ل���ەم راپۆرتەدا 
تۆمارنەكراوە، بەشێكی پەیوەستە بە هەندێك 

لە بێ وەاڵمی ئەم كەنااڵنەوە.
بەم شێوەیە رایدەگەیەنین كە كۆی راپۆرتەكە 
پێكدێت لە )20( حاڵەتی پێشێلكاری جۆراوجۆر، 
)5( حاڵەتی دەستگیر كردن، )9( حاڵەتی لێدان، 
)3( حاڵەتی سووتاندنی بارەگاكانی راگەیاندن، 
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)2( حاڵەت���ی س���زادان )غرام���ە(، )2( حاڵەت���ی 
داخس���تنی دۆس���ییەو )1( حاڵەت���ی هەڕەش���ە 

لێكردن.
جی���ا لەمان���ە دەبێ بڵێین زیاتر )37( س���كااڵی 
جۆراوج���ۆر لە هەرێمی كوردس���تان لەس���ەر 
رۆژنامەنووسان تۆمار كراوە، لەالیەن لێژنەی 
داكۆك���ی وەاڵم���ی زیاتر لە )50( نووس���راوی 
پۆلی���س  بنكەكان���ی  و  دادگاكان  رەس���می 
دراوەت���ەوە، زیاتر لە )25( كێش���ەو كەیس���ی 
رۆژنامەنووسان، نوێنەر و پارێزەری لیژنەی 

داكۆكی ئامادەبووە.
لێژن���ەی داكۆكی هاوكاری دادگاكانی كردووە 
بە ناردنی كەسانی پسپۆڕ لەبواری راگەیاندن 
و  دادگاكان  كەیس���ی  ل���ە  ش���ارەزا  وەك���و 
رۆژنامەنووس���ان، سەرەڕای راگەیاندنی دوو 
بەیاننامەی تایبەت سەبارەت بەرووداوەكانی 
بادینان و هێرشكردنە سەر )ئاسۆس هەردی( 

كە لەم راپۆرتەدا باڵوكراونەتەوە.
لێژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی

رۆژنامەنووسان لە كوردستان
هەولێر 2011/12/27

 
پێشێلكاری

1. بەپێ���ی س���كااڵیەك ك���ە دراوەت���ە لێژن���ەی 
داكۆكی، رۆژنامەن���ووس )توانا عەلی كەمال( 
بەهۆی باڵوكردنەوەی بابەتێك لە رۆژنامەی 
س���لێمانی،  پارێ���زگاری  لەالی���ەن  )ئاس���ۆ(دا، 
لێژنەیەكی لێكۆڵینەوەی لەس���ەر پێكدەهێنرێت 
و دەگوازرێت���ەوە ب���ۆ فەرمانگەیەك���ی دیك���ە، 
دوای پەیوەن���دی كردنی لێژن���ەی داكۆكی بە 
پارێزگاوە، بۆچوونی وابوو كە رۆژنامەنووسی 
ناوبراو لەهەم���ان كاتدا فەرمانبەرە لە دیوانی 
پارێ���زگای س���لێمانی و هەر نووس���ینێك باڵو 
بكاتەوە گوزارش���ت ل���ە پارێزگا دەكات و ئەو 
بابەتەش كێشەی بۆ دروست كردووین، بۆیە 

ئەو بڕیارەمان داوە.
2. بەپێ���ی س���كااڵیەك ك���ە دراوەت���ە لێژن���ەی 
گەالڵ���ی(  )زان���ا  رۆژنامەن���ووس  داكۆك���ی، 
پەیامنێ���ری رۆژنام���ەی )كوردس���تانی ن���وێ( 
ل���ە ئەوروچ���ا، لە چەند ماڵپەڕێكەوە هێرش���ی 

دەكرێتە سەرو سووكایەتی پێدەكرێت.
3. رۆژی 2011/7/13 لەكات���ی روماڵكردن���ی 
س���ووتانی بازاڕی )فامیلی مۆڵ( هێرش���كرایە 

س���ەر تیم���ی تەلەفزیۆنی گەلی كوردس���تان-
كەناڵی هەولێرو كامێراكەیان شكاندوون.

4. بەپێ���ی س���كااڵیەك ك���ە دراوەت���ە لێژن���ەی 
داكۆكی، رۆژی 2011/7/15 لەالیەن هێزەكانی 
ئاسایشەوە )هاوژین غەریب( رۆژنامەنووسی 
رۆژنامەی )چەتر( لەبەردەم چایخانە شەعب، 
)مۆبای���ل و  ل���ێ س���ەندراوە  ئ���ەو ش���تانەی 
جانتاكەی كە پاس���پۆرت و میمۆری و هاردو 
هان���د و فالش و چەن���د كتێب و رۆژنامەیەكی 

تێدایە(.
هەر لەهەمان سكااڵدا هاتووە كە )ئەحمەد قادر(
ی فۆتۆگرافەری رۆژنامەی )چەتر( لەبەردەم 
چایخان���ەی ش���ەعب رۆژی 2011/7/15 ئ���ەو 
ش���تانەی لێ س���ەندراوە )كامێراو كۆمپیوتەر 
و مۆبای���ل و هێل���ی ئینتەرنێتی رێبەر كویك و 
سێ دەفتەری تەلەفۆن و كاری رۆژنامەوانی، 
میمۆرییەك و كارد ریدەرێك، وایەری شەحنی 

كامێراو كۆمپیوتەرەكەی(.
5. رۆژی 2011/8/24 لەكات���ی رووماڵكردن���ی 
خۆپیش���اندنی زانك���ۆ ل���ە ش���اری كەركووك 
لەالیەن پاس���ەوانەكانی پارێزگاری كەركووك 
رێگری لە تیمی لە سپێدە كرا لە رووماڵكردنی 
خۆپیش���اندەران و دوات���ر بەهێ���زی پۆلی���س 
دەركران لە ش���وێنی رووداوەكە، تیمی سپێدە 
پێكهاتب���وون ل���ە هەری���ەك لە فاخی���ر حەمید/ 

پەیامنێر، مەحمود رزگار.
6. رۆژی 2011/9/4 رۆژنامەنووسان )رزگار 
كۆچەر( پێشكەشكاری بەرنامەی )زووم ئین( 
و )ئەحمەد حەمید(ی وێنەگر لەكاتی وێنەگرتنی 
رووداوێكی هاتووچۆ لە شەقامی 100مەتری 
لە ش���اری هەولێر، لەالیەن ئەفسەرێكی سەر 
بەهێزی ژینگە هەڕەش���ەو ڕێگریان لێدەكرێت 

لەوێنەگرتنی رووداوەكە.
7. ل���ەرۆژی 2011/9/6 لەكاتی رووماڵكردنی 
خۆپیش���اندەرانی هاوواڵتیان لە )قاس���ارا( كە 
بڕیار بووە خانووەكانیان لەالیەن حكومەتەوە 
بڕووخێنرێت لە ش���اری دهۆك، هێرش���كرایە 
سەر پەیامنێر )موسعەب عەبدولعەزیز خالید( 
و وێنەگ���ر )جووتی���ار جەعف���ەر حەس���ەن( و 
سووكایەتی و جنێویان بە رۆژنامەنووسانەكان 

داوە.
هەولێ���ر- لەبازگ���ەی   2011/9/25 رۆژی   .8
موسڵ رۆژنامەنووس )فەیسەڵ عباس ئەلیاس( 
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وێنەگ���ری كوردس���ات لەالیەن ئەفس���ەرێكی 
بازگەكە س���ووكایەتی پێدەكرێت لەبەرئەوەی 
رۆژنامەنووس���انی  س���ەندیكای  ناس���نامەی 
كوردس���تانی هەڵگرتووە و پیشانی بازگەكەی 

داوە.
9. بەپێی سكااڵیەك كە دراوەتە لیژنەی داكۆكی 
رۆژی 2011/10/20 لە یاری تۆپی پێی نێوان 
)هەندرێ���ن و بروس���ك( ل���ە ش���اری هەولێ���ر 
رۆژنامەنووس )ئاراس رواندزی( بەڕێوبەری 
پۆلیس���ی هەولێر )كەهاوكات سەرۆكی یانەی 
بروس���كە( كامێراو كەلوپەلی رۆژنامەنووسی 
لێس���ەندراوە، دواتر بەهەوڵی هەندێك برادەر 
كامێراك���ەی ب���ۆ گەرێندراوەت���ەوە ب���ەاڵم ت���ا 
ئێس���تا فالش میمۆرییەكەی بۆ نەگەراوەتەوە 
وێرای ئەوەی هەڕەش���ەی لێكردووەو جنێوی 

ناشرینی پێداوە.
10. رۆژی 2011/10/24 چەن���د كارمەندێك���ی 
ك���ە  ن���ەدا  ڕێگەی���ان  س���ۆران،  ئاسایش���ی 
خۆپیشاندانی قوتابیانی پەیمانگای كۆمپیۆتەری 
حەم���ەد،  ق���ادر  هیم���داد  لەالی���ەن  س���ۆران، 
knn پەیامنێ���ر و وێنەگری كەناڵی ئاس���مانی
رووماڵبكرێت. هاوكات بەپێی قس���ەی ناوبراو 
ئەو كارمەندانەی ئاسایش ویستویانە پەالماری 
بدەن و كامێراكەی بشكێنن و باجی پەیامنێری 
بب���ەن. دوات���ر لەبارەی ئ���ەم پێش���لكارییەوەو 
پاش ئاگاداركردنەوەی نووس���ینگەی سۆرانی 
كورس���تان،  رۆژنامەنووس���انی  س���ەندیكای 
پەیوەن���دی بە قایمقامی س���ۆرانەوە كردو بەم 
شێوەیە ڕێگەیان بە پەیامنێرەكەدا كە رووماڵی 
خۆپیش���اندانەكە ب���كات و بەم���ەش توانرا ئەو 
رۆژنامەنووس���ە، لەمەترسی كامێراشكاندن و 

دەست بەسەرداگرتن بپارێزرێت.
11.   رۆژی 2011/10/24 لەالی���ەن بازگ���ەی 
ناوپ���ردان، رێگە لە وێنەگ���ری KNN هیمداد 
ق���ادر، دەگیرێت، ت���ا وێنەی چەن���د تابلۆیەكی 
پرۆژەیەك���ی پەروەردەی���ی بگرێ���ت، ك���ە ب���ە 
پێی قس���ەی ناوب���راو ویس���تویەتی رووماڵی 
دواكەوتنی ئ���ەو پرۆژەیە بكات، كە لە وادەی 

دیاری كراوی خۆی دواكەوتووە.
بازگ���ەی س���ەری  12.   رۆژی 2011/11/7 
بەردی ناحیەی سیدەكان، رێگری لە هەردوو 
تیمی كەناڵی ئاسمانی NRT و KNN كرد كە 
بۆ ئامادەكردنی چەند راپۆرتێكی تەلەفزیۆنی 

لەس���ەر ژیانی ئاوارەكانی سیدەكان سەردانی 
ناوچەكەیان كردبوو. پاش���ان دوای ناو تۆمار 
كردنیان لە بازگەك���ەو بە چەند تكایەك ئینجا 
رێگەی���ان پێ���درا س���ەردانی ناوچەك���ە بكەن. 
هەردوو تیمە رۆژنامەنووسییەكە رایانگەیاند 
»جەماعەت���ی بازگە بە ئێمەی���ان وت ناتوانین 
رێگەت���ان بدەی���ن، دوات���ر س���ەرووی خۆیان 
ئاگادار كردەوەو ناویان تۆمار كردین ئەوكات 

رێگەیان پێداین. 
13. رۆژی 2011/11/16 ب���ۆ رووماڵكردن���ی 
خۆپیش���اندانی قوتابیان���ی ئێواران���ی زانك���ۆی 
ده���ۆك ب���ۆ داواكردنی وەك���و قوتابیانی رۆژ 
مامەڵیان لەگەڵدا بكرێت، هێرش دەكرێتە سەر 
)دۆسكی سەبری( پەیامنێری سپێدەو )نەشوان 
ساڵح یاسین گیزی( وێنەگری كەناڵی سپێدەو 

مایكی سپێدەیان لێ شكاندن.
14. رۆژی 2011/12/2 لەكات���ی س���ووتاندنی 
بارەگای مەڵبەندی س���ێی یەكگرتوو لە دهۆك 
لەالیەن ئاسایشەوە هێرشكرایە سەر جووتیار 
جەعفەر وێنەگری سپێدەو دوای سووكایەتی 
پێكردنی كاس���ێتەكەیان لێسەند و تا ئێستاش 

كاسێتەكە الی ئاسایشە.
15. رۆژی 2011/12/3 دەزگاكانی ئاسایش���ی 
س���لێمانی رێگریان لە پەیامنێ���ران كەناڵەكانی 
راگەیاندن كرد، كە دەیانویس���ت رووماڵی ئەو 
گردبوونەوەی���ە بكەن كە بڕیاربوو لەس���ەرای 
سلێمانی بەڕێوەبچێت كە بریتی بوون لە )هێمن 
 ،)NRT( ل���ە )مەحم���وود و تەالن كۆس���رەت
)ئاك���ۆ محەم���ەد( ل���ە رۆژنام���ەی )چاودێ���ر(، 
)هێم���ن جەمیل( ل���ە )KNN(، )زریان محەمەد 
لە رۆژنام���ەی )ئاوێنە(، )س���ەفین ئەحمەد( لە 
)PUK میدی���ا(، )هێمن زاهی���ر( لە )ئازادی تی 

ڤی(.
مەبەس���تی  ب���ە   2011/12/3 رۆژی   .16
رووماڵكردنی گردبوونەوەی بەردەم مەكتەب 
سیاسی یەكگرتوو لە هەولێر، دژی سووتاندنی 
بارەگاكان���ی یەكگرت���وو لە بادین���ان، لەالیەن 
پۆلیس و ئاسایشەوە رێگری لە ئاكار فارسی 
پەیامنێر و سامان مەال وێنەگری سپێدە كرا و 

سووكایەتیان پێكرا.
17. رۆژی 2011/12/3 لە كاتی رووماڵكردنی 
گردبوونەوەی الیەنگرانی یەكگرتوی ئیسالمی 
لەشاری هەولێر رۆژنامەنووس )دەرباز ساڵح( 
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لەالیەن هێزەكانی ئاسایشەوەكامێراو الپتۆپ 
دوو  لێدەس���ەندرێت،دوای  ریك���ۆردەری  و 
رۆژ ب���ە هەوڵی بری���اردەری لێژنەی داكۆكی 
ل���ە ئازادی رۆژنامەنووس���ی كەلوپەلەكانی لە 

ئاسایش وەردەگیرێتەوە.
ئامادەكردن���ی  ب���ۆ   2011/12/8 رۆژی   .18
رێپۆرتاژێك لەس���ەر پێكەوەژیان���ی ئایینەكان 
لە قەزای ش���ێخان لەالیەن ئاسایش���ی قەزای 
ناوبراوەوە فش���ار دەخرێتە سەر تیمی سپێدە 
و بەناچ���اری تیمەك���ەی س���پێدە نەیانتوان���ی 
كارەكانیان تەواو بك���ەن و گەڕانەوە هەولێر، 
كە پێكهاتبوون لە پەیامنێران )لوقمان شێروانی 
و هشیار عادل( و وێنەگران )زەردەشت خان 
و یاس���ر مس���تەفا( و )ئەبوبەك���ر رەحمان(ی 

شوفێر.
19. رۆژی 2011/12/12 لەكاتی رووماڵكردنی 
یاریی كۆتایی خولی زانكۆكانی كوردستان كە 
لەنێ���وان دوو تیپ���ی زانكۆی دهۆك و زانكۆی 
س���ەاڵحەدین لەیاریگای نێودەوڵەتیی ش���اری 
س���لێمانیدا بەڕێوەچوو، دوای دۆڕاندنی تیپی 
زانك���ۆی س���ەاڵحەدین، یاریزانان���ی ئ���ەو تیپە 
هێرش���یان ك���ردە س���ەر داوەری یارییەك���ەو 
دوای ئەویش هێرشیان كردە سەر كامێرامان 
و پەیامنێری كەناڵی ئاسمانی پەیام )عەبدوڵاڵ 
ئ���ەم  موحەمم���ەد(،  ئ���ەردەاڵن  و  موس���تەفا 
دیمەنەش لەالیەن كامێرای ئاسمانی پەیامەوە 

تۆمار كراوە.
20. رۆژی 2011/12/21 دوای ئ���ەوەی ك���ە 
ژمارەی���ەك ل���ە قوتابیان���ی ناحیەی س���میالن، 
خۆپیش���اندانێكیان دژی نەبوونی مامۆس���تاو 
ئۆتۆمبێلی گواس���تنەوە ئەنجامدا. تیمی كەناڵی 
ئێ���ن ئارتی و ك���ەی ئێن ئێن، هەوڵ دەدەن كە 
رووماڵی خۆپیشاندانەكە بكەن، بەاڵم لەالیەن 
ئاسایش���ی ناحیەی س���میالن، وێ���ڕای ئەوەی 
كە ناهێڵن تیمە رۆژنامەنووس���ییەكە رووماڵی 
خۆپیش���اندانەكە ب���كات، ئەوە بە پێی قس���ەی 
پەیامنێ���ری كەناڵ���ی كەی ئێن ئێن، ئاسایش���ی 
سمیالن، هەوڵی شكاندن و دەسبەسەركردنی 
ئاراس���تەی  پاش���ان  داوەو  كامێراك���ەی 
خۆپیش���اندانەكە ب���ەرەو الی راگەیاندن���ەكان 
هات���ووەو و ب���ەو هۆی���ەوە توان���راوە لەالیەن 

تیمەكەوە، وێنەی خۆپیشاندانەكە بگیرێت.

دەستگیر كردن
دادوەری  بەبری���اری   2011/6/28 رۆژی   .1
دادگای لێكۆڵینەوەی حاجیاوە رۆژنامەنووس 
)بڵند مستەفا( سەرنووسەری گۆڤاری ملمالنێ 
بابەتێ���ك لەژم���ارە  لەس���ەر باڵوكردن���ەوەی 
)10( ئ���ەو گۆڤ���ارە لەب���ارەی كێش���ەی نێوان 
كۆمپانیایەك و شارەوانی شارۆچكەی شكارتە 
بۆماوەی یەك رۆژ بریاری راگرتن)توقیف(ی 
دەدرێت،دوای دانی بڕی )20 ملیۆن دینار( بە 

كەفالەت ئازاد دەكرێت.
ئامانج���ی  ب���ە  ل���ە   2011/8/25 رۆژی   .2
رووماڵكردنی تێبینی هاوواڵتییان لە وەرگرتنی 
مووچەی خانەنش���یانی شۆڕش���ی ئەیلوول لە 
لقی خانزادی بانكی رەشید لە شاری هەولێر، 
رێگ���ری ل���ە تیمیی كەناڵی س���پێدە ك���راو هەر 
ی���ەك لە ئ���اكارو فارس���ی پەیامنێر و س���امی 
س���اڵحی وێنەگری سپێدە لەالیەن پاسەوانانی 
بانكەكەوە دەستبەس���ەر دەكرێن و بۆ ماوەی 
نیو كاتژمێرو بەڕێوەب���ەری بانكیش رێگریان 

لێدەكات و دواتر ئازاد دەكرێن.
3. بەپێی سكااڵیەك كە دراوەتە لێژنەی داكۆكی، 
لەكات���ی رووداوەكان���ی بادین���ان ژمارەی���ەك 
ل���ە رۆژنامەنووس���انی دەزگا راگەیاندنەكانی 
یەكگرت���ووی ئیس���المی لەالی���ەن هێزەكان���ی 

ئاسایش دەستگیركراون، كە ئەمانەن:
1. حەس���ەن یاس���ین عەبدوڵاڵ – بەڕێوەبەری 

رادیۆی خابوور.
2. ئیس���الم س���ەعدی عەل���ی – یاری���دەدەری 

بەڕێوەبەری تەلەفزیۆنی خابوور.
مۆنتێ���ری  فەت���اح،  رەم���ەزان  نورس���ی   .3

تەلەفزیۆنی خابوور.
مۆنتێ���ری   – ئەحم���ەد  حاج���ی  دلبری���ن   .4

تەلەفزیۆنی خابوور.
وێنەگ���ری   – می���رزا  یوس���ف  دلبری���ن   .5

تەلەفزیۆنی خابوور.
6. ئوس���امە نەسەرەدین س���ەعید – وێنەگری 

تەلەفزیۆنی خابوور.
7. حەكی���م حوس���ێن كورك���ۆ – دەرهێن���ەری 

رادیۆی خابوور.
8. ماهی���ر س���ەكڤان رەم���زی – نووس���ەری 

هەواڵەكان لە رادیۆی خابوور.
9. سامر عوبێد سەعید – مۆنتێری تەلەفزیۆنی 

خابوور.
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10. یوسف سەلیم عەبدوڵاڵ – پێشكەشكاری 
بەرنامە.

11. بیالل جومعە مەسیحا – وێنەگری كەناڵی 
ئاسمانی سپێدە.

12. عەبدوڵ���اڵ ئەحم���ەد حاج���ی – وێنەگ���ری 
كەناڵی ئاسمانی سپێدە.

بەاڵم تاكاتی ئامادەكردنی ئەم راپۆرتە، لەكۆی 
ئەم )11( رۆژنامەنووسە، تەنیا رۆژنامەنووس 
)عەبدوڵاڵ ئەحمەد حاجی( لە زیندان ماوەتەوە، 
ئەوانی دیكەش ب���ە هەوڵی لێژنەی داكۆكی و 

الیەنەكانی دیكە ئازاد كران.
عوم���ەر(  )خەت���اب   2011/12/3 رۆژی   .4
پەیامنێری زاخۆ بۆ رووماڵكردنی هەواڵەكان، 
لەالی���ەن هێزەكان���ی ئاس���ایش ئەو ش���ارەوە 
ئ���ازاد  ئێس���تاش  هەت���ا  ك���راوەو  دەس���تگیر 

نەكراوە.
لێدان

1. رۆژی 2011/7/13 لە رانیە رۆژنامەنووسان 
)فەرمان مەال حەس���ەن و عومەر عەلی خدر( 
لەكاتی وێنەگرتنی مەلەوانگەی رانیە، لەالیەن 
چەند كارمەندێكی مەلەوانگەكە سووكایەتیان 
پێدەكرێ���ت و لێیان دەدرێ���ت و كامێراو باجی 
رۆژنام���ەی )رووداو(ی���ان لێدەس���تێنن، دواتر 
لە هەوڵی بەرپرس���ی )جی س���ی س���ی( رانیە 

كەلوپەلەكانیان بۆ دەگەڕێننەوە.
ل���ە گەڕەك���ی رزگای  2. رۆژی 2011/8/11 
ش���اری س���لێمانی لەالیەن پۆلیس���ی چاالكییە 
س���ەر  دەكرێت���ە  هێ���رش  مەدەنییەكان���ەوە 
رۆژنامەنووس )هێمن كەریم( سەرنووس���ەر 
گۆڤاری )فش���ار( و لێی دەدرێت و بە قس���ەی 

ناوبراو ئەشكەنجەی دەدەن.
3. رۆژی 2011/8/29 ل���ە ش���اری س���لێمانی، 
هێرش كرایە س���ەر رۆژنامەنووس )ئاس���ۆس 
ه���ەردی( بەڕێوەبەری كۆمپانی���ای ئاوێنە، لە 
ئەنجامی هێرشەكەدا چەندین شوێن لەسەری 
برین���دار دەبێ���ت و دەیبەن���ە نەخۆش���خانە بۆ 

چارەسەر كردن.
دواتری���ش دەزگاكان���ی ئاس���ایش و پۆلی���س 
دەس���تیانكرد ب���ە لێكۆڵینەوە ل���ە رووداوەكەو 
دەستگیركردنی چەند كەسێك، بەاڵم تا ئێستا 
بە تەواوەتی كێش���ەكە لەالیەن دادگاوە یەكال 

نەكراوەتەوە.
لەم بارەیەوە وەفدێكی ئەنجوومەنی سەندیكا 

و لێژنەی داكۆكی سەردانی )ئاسۆس هەردی(
یان ك���ردو هەموو ئامادەیی و هاوكارییەكیان 

بۆ ناوبراو دەربڕی.
4. رۆژی 2011/10/19 لە میانەی رووماڵكردنی 
سەرس���ەنگی  قوتابیان���ی  خۆپیش���اندنی 
س���ەر بە پارێ���زگای ده���ۆك ب���ۆ دابینكردنی 
پێداویستییەكانی خوێندن، لەالیەن ئەفسەرێكی 
پۆلیس، هێرشكرایە سەر هەریەك لە پەیامنێر 
)موس���عەب عبدالعزی���ز خالد( و )م���راد فوئاد 
جەمیل( وێنەگر و هاوكارییان )عمار عەبدوڵاڵ 

محەمەد(، لە ئاكامدا لێی دەدرێت.
مەبەس���تی  ب���ە   2011/11/17 رۆژی   .5
ل���ە  پزیش���كان  مانگرتن���ی  رووماڵكردن���ی 
نەخۆش���خانەی دهۆك، پۆلیس و پاسەوانانی 
نەخۆشخانەكە رێگرییان لە تیمی كەناڵی سپێدە 
كردو باجەكانیش���یان لێ س���ەندوون، لەالیەن 
بەرپرس���انی نەخۆش���خانەكەش هێرش���كرایە 
سەر )دۆسكی سەبری پەیامنێر، موراد فوئاد 
وێنەگر( كە چەندی���ن پێلەقەیان لە وێنەگرەكە 

داوەو كامێراكەیان لێ شكاندووە.
لەكات���ی س���ووتاندنی  6. رۆژی 2011/12/2 
ب���ارەگای مەڵبەندی س���ێی یەكگرتوو لەالیەن 
ئاسایش���ەوە هێرش���كرایە س���ەر موراد فوئاد 
وێنەگری س���پێدە لە دهۆك و دوای ئەوەی بە 
پێنج ئاسایش ئەش���كەنجەی دەدەن، كامێرا و 
كاسێتەكەی لێدەستێنن و تا ئێستاش كامێراكە 

لەالیەن ئاسایشەوە دەستبەسەر كراوە.
7. بەپێ���ی س���كااڵیەك ك���ە دراوەت���ە لێژن���ەی 
داكۆكی، شەوی 2\2011/12/3 رۆژنامەنووس 
)س���یپان س���الم ئامێ���دی( پەیامنێ���ی كەناڵ���ی 
)NRT( لەالیەن هێزەكانی زێرەڤانی لە سێمێل 

دووچاری لێدان دەبێتەوە.
8. رۆژی 2011/12/3 بەرپرسی نووسینگەی 
جەزی���رە ل���ە هەرێم���ی كوردس���تان )ئەحمەد 
زاوێت���ی( و وێنەگ���ر )ئەحم���ەد م���ەال( لەكاتی 
رووماڵكردنی رووداوەكان���ی بادینان لەالیەن 
لێ���دان  دووچ���اری  زێرەڤان���ی  هێزەكان���ی 

دەبنەوە.
9. بەپێی سكااڵیەك كە دراوەتە لێژنەی داكۆكی، 
رۆژی 2011/12/4 پەیامنێ���ری س���ایتی كورد 
یو، لەش���اری س���لێمانی )دیار فاروق( لەكاتی 
رووماڵكردنی س���ووتانی سەنتەرێكی مەساج 
لەس���ەر ش���ەقامی بازنەیی مەلی���ك مەحمود، 
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س���لێمانییەوە  ئاسایش���ی  هێزێك���ی  لەالی���ەن 
هێرش���ی دەكرێت���ە س���ەرو لێ���ی دەدرێ���ت و 
ئینجا دەس���تگیر دەكرێت و دەگوازرێتەوە بۆ 

ئاسایشی بەختیاری.

سووتاندن
1. رۆژی 2011/12/2 ل���ە كاتی رووداوەكانی 
شاری زاخۆ، هەر یەك لە نووسینگەی كەناڵی 
س���پێدەو تەلەفزی���ۆن و رادی���ۆی خاپ���ووری 

لۆكاڵی لە زاخۆ سووتێندران.
2. رۆژی 2011/12/2 نووس���ینگەی كەناڵ���ی 
ئاسمانی سپێدە لەزاخۆ بە تەواوی سووتێندرا 

بە كۆی كەل و پەلەكانییەوە.
3. رۆژی 2011/12/3 هەریەك لە كەناڵەكانی 
رادی���ۆ و تەلەفزیۆن���ی یەكگرت���وو و رادیۆی 
دەنگی قورئان و نووس���ینگەی سایتی )كورد 

یو( لە دهۆك سووتێنران.
 

سزادان )غرامە(
بەرای���ی  دادگای   2011/10/31 رۆژی    .1
خەلیف���ان، س���زای 50 ملیۆن دیناری س���ەپاند 
بەس���ەر ئیس���ماعیل ئیبراهیم، سەرنووسەری 
هەفتەنام���ەی زاری كرمانجی، ئەم س���زایەش 
دوای تۆماركردنی سكااڵیەكی دادگای سۆران 
هات، كە لەس���ەر رۆژنامەنووس���ی ناوبراوی 
تۆماركردبوو. بەهۆی باڵكردنەوەی س���كااڵی 
هاواڵتیی���ەك لەهەفتەنام���ەی زاری كرمانجی. 
دوای ئەوەی كە ئیسماعیل ئیبراهیم رایگەیاند 
ئەو پارەیەی نیی���ە بیدات. بۆماوەی 5كاتژمێر 
لەالیەن بنكەی پۆلیسی خەلیفان دەسبەسەركراو 
پاش���ان بە كەفالەتی 10ملیۆن دینار ئازاد كرا. 
لەبارەی ئەم س���زایەش نووسینگەی سۆرانی 
سەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستان، بە 
توندی دژی ئ���ەو بڕی���ارەی دادگای خەلیفان 
وەس���تایەوە. ئەم���ەش نەك لەب���ەر ئەوەی كە 
ئێم���ە لە نووس���ینگەی س���ۆرانی س���ەندیكای 
جێبەجێكردن���ی  دژی  رۆژنامەنووس���انین، 
یاس���این، بەڵك���و ئێمە پێم���ان واب���وو كە ئەو 
دادوەرە پێش���ێلی یاس���ای كاری س���ەندیكای 
بڕیارێك���ی  ك���ردوەو  رۆژنامەنووس���انی 
سەرنووس���ەرو  بەس���ەر  نادادپەروەران���ەی 
دەزگای زاری كرمانجیدا س���ەپاندبوو. چونكە 
بە پێی ماددەی نۆیەم، بڕگەی س���ێی یاس���ای 

كوردس���تان  رۆژنامەنووس���انی  س���ەندیكای 
توندترین س���زا ب���ۆ سەرنووس���ەرو دەزگاكە 

نابێت لە بیست ملیۆن زیاتر بێت.
محەم���ەد،  ئاك���ۆ   ،2011/12/7 رۆژی   .2
سەرنووسەری رووداو، ئیس���ماعیل ئیبراهیم 
سەرنووس���ەری زاری كرمانج���ی، هەریەكەو 
بەبڕی 7ملیۆن دینار، لە الیەن دادگای بەرایی 
سۆران، سزادران. هاوكات هاوواڵتییەكیش كە 
لە راپۆرتەهەواڵەك���ەدا بۆچوونی وەرگیرابوو 
بەبڕی یەك ملیۆن دینار سزادرا. سەپاندنی ئەم 
سزا داراییەش بەس���ەر هەردوو هەفتەنامەی 
رووداو، زاری كرمانجی، پاش باڵوبوونەوەی 
هەواڵێك هات لە هەردوو هەفتەنامەدا، كە تیایدا 
باس لە داخستنی مەیخانەی رەواندز كرابوو، 
بەپێی بڕیارێكی دادگای رەواندز. ئەم بڕیاری 
سزادانەش دوای تۆماركردنی سكااڵیەك هات 
كە لەالیەن دادوەرێكی رەواندز، دژی هەردوو 
هەفتەنامەك���ە تۆماریكردب���وو. بڕیاری كۆتای 
دادگاش دوای ئەنجامدان���ی چ���وار دانیش���تن، 

دەرچوو.
داخستنی دۆسییە

1. لەسەر باڵوكردنەوەی بابەێكی لە رۆژنامەی 
)وار( لە دهۆك، رۆژنامەنووس )غاندی خەلەف 
عبوزید( بەبڕی یەك ملیۆن دینار س���زا دران 
سەرەڕای دەس���تبەرداربوونی داخوزا لەسەر 
س���كااڵكەی، دوای تەمیزكردنەوەی كەیسەكە، 
ب���ڕی پارەكە دراوەتەوە بە رۆژنامەنووس���ی 

ناوبراو لە رۆژنامە )وار(.
لەالی���ەن  س���كااڵ  تۆماركردن���ی  دوای   .2
هاوواڵتییەكەوە لەسەر رۆژنامەنووس )فازڵ 
عوم���ەر(، سەرنووس���ەری رۆژنام���ە )وار( و 
)سەردار كێس���تەیی( دوای چەندین دانیشتنی 
دادگا، دۆسیەكە داخرا لەبەر نەبوونی بەڵگەی 

پێویست.
هەڕەشە 

هەڕەش���ەی  بەه���ۆی   2011/12/2 رۆژی   .1
دەس���تگیركردنی پەیامنێ���ری س���پێدە فەرهاد 
س���ندی لەالیەن ئاس���ایش و پۆلیس���ی زاخۆ، 
بەوت���ەی ناوب���راو ناتوان���ێ بچێت���ەوە س���ەر 

كارەكەی.
جێگای باسە چەندین رۆژنامەنووس بە مۆبایل 
هەڕەشی جۆراوجۆریان لێكراوە، لەم بارەیەوە 
لێژنەی داكۆكی بە نووسراوی فەرمی الیەنی 
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پەیوەندیداری لێ ئاگادار كردۆتەوە بۆ ئەوەی 
بەدواداچوون بۆ كەیسەكانیان بكەن. 

07701535029 سكرتێری لێژنە ئەنوەر حوسێن
07504026878 بڕیاردەری لێژنە جەمال حوسێن
07504509838 ئەندام خۆشناڤ جەمیل
لێژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و

مافی رۆژنامەنووسان لە كوردستان
2011/12/27

سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان ئیدانەی 
هێرشكردنە سەر رۆژنامەنووس »ئاسۆس هەردی« دەكات

ئێوارەی 29ی ئاب كەسێكی نەناسراو هێرش 
»ئاس���ۆس  رۆژنامەن���ووس  س���ەر  دەكات���ە 
ه���ەردی« لەنزیك بارەگای كۆمپانیای ئاوێنە، 

لەئەنجامدا برینداری دەكات.
رۆژنامەنووس���انی  س���ەندیكای  ئەنجومەن���ی 
كوردس���تان، بەتوون���دی هەم���وو هێرش���ێك 
بەه���ەر  رۆژنامەنووس���ێك  ه���ەر  بۆس���ەر 
بیانووێك���ەوە بێت ئیدان���ە دەكات و بەتایبەتی 
س���ەر  كراوەت���ە  ك���ە  دەس���تدرێژییەی  ئ���ەو 
رۆش���نبر و رۆژنامەنووس ئاس���ۆس هەردی 
و بەتوون���دی ئیدانە و ش���ەرمەزاری دەكات، 
لەهەمانكات���دا داوا لە الیەن���ە پەیوەندیدارەكان 
ل���ە پۆلی���س وئاسایش���ی پارێزگای س���لێمانی 
دەكات كە بەزووی دەست بەلێكۆڵینەوە بكەن 
و ئەنجام���دەری ئەم تاوانە دەس���تگیر بكەن و 

رووبەڕووی دادگای بكەنەوە.
س���ەندیكای  ئەنجومەن���ی  هەروەه���ا 
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان رایدەگەیێنێت 
كە بەشێوەیەكی بەردەوام چاودێری رەوشی 
ئازادی كاری رۆژنامەنووس���ی و س���ەالمەتی 
رۆژنامەنووسان دەكات و بۆهەر هەنگاوێكی 
س���ەلبی لە دژی رۆژنامەنووسان هەڵوێستی 
پیش���ەیی خۆی رادەگەێنێ���ت و داكۆكیكارێكی 
هەقیق���ی دەبێت لە ئ���ازادی رۆژنامەنووس���ی 
كوردس���تان،  رۆژنامەنووس���انی  ماف���ی  و 
وەك چ���ۆن لەرابردووش���دا داكۆكی لەهەموو 
رۆژنامەنووسانی كوردس���تان كردووە بەبێ 

جیاوازی. 
ئەنجومەنی سەندیكای

رۆژنامەنووسانی كوردستان
هەولێر 20ی ئابی 2011

سوتاندنی كه ناڵه كانی راگه یاندنی یه كگرتووی 
ئیسالمی له  بادینان مه حكوم ده كه ین

له كاتێك���دا خه ڵك���ی كوردس���تان به ئومێ���ده وه  
چاوه ڕوان���ی ده ك���رد بارودۆخی كوردس���تان 
ب���ه ره و هێمن���ی و س���ه قامگیری زیاتر بڕوات, 
به داخه وه  ئێواره ی دوێنێ هه ینی 2011/12/2 
له دۆخێك���ی نه خوازراودا هێرش كرایه  س���ه ر 
كه ناڵه كانی راگه یاندنی یه كگرتووی ئیس���المی 
ل���ه  زاخ���ۆ و ده���ۆك و س���وتێندران و چه ن���د 
رێگری���ان  دراو  لێی���ان  رۆژنامه نووس���ێكێش 
و  رووداوه كان  رووماڵكردن���ی  ل���ه   لێك���را 
رۆژنامه وانی���ان  پێداویس���تییه كانی  كامێ���راو 
لێس���ه ندرا. ئێمه  له  لێژنه ی داكۆكی له  ئازادی 
رۆژنامه نووسی له  كوردستان وێڕای ئه وه ی 
ئه و هێرش و په المارانه  بۆ س���ه ر كه ناڵه كانی 
راگه یاندن���ی یه كگرتووی ئیس���المی مه حكوم 
ده كه ین كه  ئه مه  پێش���ێلكاریه كی راس���توخۆی 
یاس���ای رۆژنامه گه ریی���ه  ل���ه  كوردس���تان, له  
هه م���ان كاتدا داوا له  هه رس���ێ س���ه رۆكایه تی 
)هه رێ���م و په رله م���ان و حكوم���ه ت( و الیه نه  
په یوه ندی���داره كان ده كه ین ك���ه  هه رچی زووه  
لێكۆلێن���ه وه و به دواداچوون���ی ورد ب���ۆ ئ���ه و 
پێشێلكارییانه ی كه  به رامبه ر به  میدیاكاران و 
ده زگاكانی راگه یاندنی یه كگرتووی ئیس���المی 
ك���راوه  له ده ڤه ره ك���ه  بك���ه ن و ئه نجامده ران و 
ئه وانه ی له پشت رووداوه كان بوونه  ده ستگیر 
بكرێن س���زای یاس���ایی بدرێن. وه كو پێش���تر 
چه ندی���ن ج���ار رام���ان گه یاندووه  ك���ه  نابێت 
سیاس���یه كان  ملمالنێی���ه   و  گرف���ت  كێش���ه و 
تێك���ه ڵ ب���ه  كاری راگه یاندن و مێدی���ا بكرێت 
و ده زگاكان���ی راگه یاندن بس���وتێندرێن باجی 

قه یران و ملمالنێیه  سیاسیه كان بده ن. 

لێژنه ی داكۆكی له ئازادی رۆژنامه نووسی و
مافی رۆژنامه نوسان له  سه ندیكای رۆژنامه نووسانی 

كوردستان
شه ممه  2011/12/3
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قۆنسوڵخانەی گشتی فەڕەنسا لە هەولێر، سوپاسی هەوڵ و ماندووبوونەكانی سەرنووسەری 
گۆڤاری رۆژنامەنووس )حەمید ئەبوبەكر بەدرخان( دەكات لە یادی )دانیال میتران( 
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ده زگای چ���اپ و باڵوکردن���ه وه ی به درخ���ان 
ل���ه  چوارچێوه ی کار و کۆشش���ی به رده وامی 
ب���ۆ بره ودان به  کلتور و رۆش���نبیری کوردی 
و ناس���اندنی ب���ه  گه الن���ی جیهان. له  هه ش���ت 
س���اڵی رابردوودا هه ر س���اڵه  و فێس���تیڤاڵێکی 
رۆشنبیری له  شارێکی كوردستان و دواتر له  
چه ندین واڵتی جیاجیای دونیادا س���ازکردووه  
وه ك له  كوردستان )سلێمانی، دهۆك، هه ولێر 
كوردس���تانیش:  ده روه ی  ل���ه    ،)2006-2004
)ئه ڵمانی���ا، میس���ر، یۆنان، ئه مریکا، فه ره نس���ا، 
جۆرجیا، 2007-2012(، بۆ ئه مس���اڵیش وه ک 
ده ستپێشخه ریه ک به  مه به ستی دروستکردنی 
پردێک���ی که لت���وری له  نێوان ه���ه ر دوو گه لی 
کوردس���تان و جۆرجیا. ده زگای به درخان به  
ب���اش و  پێویس���تی زانی نۆیه مین فێس���تیڤاڵی 
خۆی له  شاری )تبلیسی(ی پایته ختی کۆماری 

گورجستان ساز بکات.
له م رووه شه وه  له  رۆژانی )21-23(ی ئاداری 
)2012(دا ب���ه  ه���اوکاری له گه ڵ  )م���ااڵ ئێزدیا 
ل���ه  جۆرجیا(، )له  کوردس���تانه وه  بۆ تبلیس���ی؛ 
دروس���تکردنی پ���ردی رووناکبی���ری له  نێوان 
ک���ورد و جۆرجی���ه کان(، ل���ه  ژێ���ر دروش���می 
)که لتوور ئاینده ی گه النه ( نۆیه مین فێستیڤاڵی 

به درخان له  تبلیسی به ڕێوه چوو.
له  یه که م رۆژی فێستیڤاڵه که ، که  هاوکات بوو 
له گ���ه ڵ نه ورۆزی جه ژن���ی نه ته وه یی کورد و 
س���ه ری س���اڵی کوردی، له  هۆڵی کۆنس���ێرتی 
تبلیس���ی، به  ئاماده بوونی نوێنه ری وه زاره تی 
و  گورجس���تان  راگه یاندن���ی  و  رۆش���نبیری 
به ڕێ���ز ته ی���ب ب���ه رواری باڵیۆزی عێ���راق له  
واڵتی گورجستان و  به  به شداری به رپرس و 
ئه ندامانی مااڵ ئێزدیا له  جۆرجیا و پتر له  )80( 
مامۆستای زانکۆ و رۆژنامه نووس و میدیاکار 

و نووسه ر و هونه رمه ند و رۆشنبیری هه رێمی 
کوردس���تان، کاتژمێر )11،30(ی پێش نیوه ڕۆ 
ب���ه  کاتی تبلیس���ی )10،30( ب���ه  کاتی هه رێمی 
کوردستان، فێستیڤاڵ به  سروودی )به درخانی 
خاکپه روه رم( له  هۆنراوه ی )م.جه مال عه بدول( 

و ئاوازی )ئه نوه ر قه ره داخی( کرایه وه .
دوای وت���اری کردن���ه وه ی فێس���تیڤاڵ له الیه ن 
ده زگای  به رپرس���ی  به درخ���ان(  )حه می���د 
به درخان���ه وه ، كه  تیایدا هاتب���وو )ئه مڕۆ له نێو 
كوردانی ئێزدی هه س���ت ب���ه  غه ریبی ناكه ین، 
له نێ���و جۆرجییه كانی���ش هه س���ت ب���ه  نامۆیی 
ناكه ین، چونك���ه  ئامانجمان گه یاندنی په یامێكه  
ئه ویش پردی رووناكبیرییه (. له  پاشان به ڕێز 
ته ی���ب ب���ه رواری باڵیۆزی عی���راق له  جۆرجیا 
وته یه کی به پێزی پێشکه شکرد و تێیدا رووناکی 

به یاننامه ی کۆتایی نۆیه مین فێستیڤاڵی 
به درخان له  تبلیسی – جۆرجیا

2012/3/22-21

به یاننامه ی کۆتایی نۆیه مین فێستیڤاڵی به درخان 
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خسته س���ه ر پێشکه وتن و شارستانیه تی گه لی 
گورجی و سوپاس���ی حکومه تی گورجستانی 
ک���رد بۆ ئه و ه���اوکاری و ئاس���انکارییه ی که  

له گه ڵ عێراقیه کاندا ده ینوێنن.
رۆژنامه نووس���انی  س���ه ندیکای  وت���ه ی 
حه مه ده می���ن(  )ئ���ازاد  له الی���ه ن  کوردس���تان 
نه قیبی س���ه ندیکا و وته ی یه کێتی نووسه رانی 
ک���ورد له الیه ن )مس���ته فا س���اڵح که ریم(ه وه  و 
وته ی )عه بدوله تیف گلی( نوێنه ری س���ەرۆكی 
پارت���ی دیموكراتی كوردس���تان ل���ه  که رکوک 
و  پیرۆزبای���ی  بروس���كه ی  و  خوێندرای���ه وه  
ده ستخۆش���ی ل���ه  الیه ن كۆس���ره ت ره س���ول 
عه لی جێگری س���ه رۆكی هه رێمی كوردستان 
ك���ه  ئاراس���ته ی نۆیه مین فێس���تڤاڵی به درخان 
كراب���وو، خوێندرایه وه ، هەروەها بروس���كەی 
پیرۆزبایی نەرمین عوسمان بەناوی مەكتەبی 
رێكخ���راوە دیموكراتییەكانی ی.ن.ك بەبۆنەی 
بەستنی نۆیەمین فێستیڤاڵی بەدرخان لەشاری 

تبلیسی لە جۆرجیا كرد.
هه روه ها وتاری )عیدۆ بابه ش���ێخ( راوێژکاری 
سه رۆک کۆماری عیراق بۆ کاروباری ئێزیدی 
و )عه گی���د میرزایێ���ڤ( وته بێژی م���ااڵ ئێزیدیا 
له  دوو وته ی جیادا رۆش���ناییان خسته س���ه ر 
ره وشی کوردانی ئێزیدی به  گشتی و جۆرجیا 
ب���ه  تایبه تی ک���ه  توانیویانه  زم���ان و که لتوری 

ره سه نی خۆیان بپارێزن.
 ) مه زه���ه ر  که م���ال  دکت���ۆر   ( هه روه ه���ا 

مێژوونووس���ی گ���ه وره ی کورد ب���ه  وته یه کی 
ره وانه کراو بۆ فێستیڤاڵه که  چه ند بیره وه ریه کی 
جۆرجی���ا  و  ک���ورد  ب���ه   س���ه باره ت  خ���ۆی 
گێڕایه وه  که  له الی���ه ن )مومتاز حه یده ری(ه وه  

پێشکه شکرا.
ل���ه   ل���ه  چوارچێ���وه ی چاالکییه کان���ی س���ه ر 
به یانی رۆژی یه که مدا پێش���انگای شێوه کاری 
هونه رمه ندان���ی ک���ورد )نامی���ق عه ل���ی قادر و 
ئیس���ماعیل خه ی���ات و دارا محه م���ه د عه لی و 
فه یس���ه ل ع���ه عوس���مان( و پێش���انگای کتێب 
ب���ه  هاوکاری و هاوبه ش���ی چه ندی���ن ده زگای 

چاپه مه نی کوردستان کرانه وه .
کاتژمێ���ر )3(ی پاش نیوه ڕۆ به  کاتی تبلیس���ی 
چاالکیه کانی سه ر له  ئێواره ی رۆژی یه که می 
فێس���تیڤاڵ به  نیش���اندانی فیلمی دیکۆمێنتاری 
))ئێ���ره  کوردس���تانه (( به  زمان���ی ئینگلیزی له  

ده رهێنانی )هه وراز محه مه د( ده ستی پێکرد.
دکت���ۆر )فوئ���اد بابان( به  باس���ێک به  هه ردوو 
زمان���ی کوردی و ئینگلیزی له  باره ی کورد و 
جینۆس���اید، رووناکی خسته سه ر پرۆسه کانی 
قه تڵوعام���ی ک���ورد له س���ه ر ده س���تی ڕژێمی 

له ناوچووی سه دامدا.
دوات���ر پانێڵی )ک���ورده کان: دوێن���ێ – ئه مڕۆ 
– س���به ی( به ڕێوه چ���وو ک���ه  س���ێ ت���ه وه ری 
گرته خۆی به م ش���ێوه یه ، )عیدۆ بابه  شێخ( به  
بابه تێک له باره ی ره وشی ئێزیدیان و )محه مه د 
کوردۆ( به  بابه تی )الوکی هه ڵه بجه ( و )د. ئازاد 

به یاننامه ی کۆتایی نۆیه مین فێستیڤاڵی به درخان 
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حه مه  شه ریف( به  بابه تی ))کورد له  روانگه ی 
رۆژئاواییه کانه وه (( به شداربوون.

پانێڵی دووه م له  باره ی پرسی ژنانی کورد بوو 
که  پێکهاتبوو له  دوو ته وه ر، )په ری ساڵح( به  
بابه تێک له  باره ی ئه ده بی نوێی ژنانی کورد و 
)ج���وان ره ئووف عارف( به  بابه تێک له  باره ی 

ئازادی ئافره ته وه  به شدار بوون.
له  دووه م رۆژی فێستیڤاڵه که  و له  چاالکییه کانی 
پێش نیوه ڕۆ کورته  فیلم���ی )ئه ودیوی تاوان( 
ل���ه  ده رهێنانی )س���امی کاک���ه ( نیش���اندرا که  
په یوه سته  به  مه س���ه له ی توندوتیژی ده رهه ق 

به  ژنان.
دوات���ر پانێڵێک له ب���اره ی میدی���ای کوردیه وه  
به ڕێوه چ���وو ک���ه  پێکهاتب���وو له  س���ێ ته وه ر، 
)مسته فا ساڵح که ریم( به  بابه تی ))پیره مێرد و 
ئاهه نگه کانی جه ژنی نه ورۆز(( و )ئه که د موراد( 
به  بابه تی ))ئازادی رۆژنامه گه ری سریانی له  
کوردس���تان(( و )هندرێن ئه حم���ه د( به  بابه تی 
))خه بات���ی چین���ی کرێ���کار و رۆژنامه گ���ه ری 

کوردی دوای راپه ڕین(( به شدار بوون.
دوات���ر کورت���ه  بابه تێ���ک له ب���اره ی برایان���ی 
ئێزیدی له  گورجستان له الیه ن ))پیردیما((ه وه  

پێشکه شکرا.
له  ئێواره ی رۆژی دووه می فێس���تیڤاڵدا )تیپی 
ش���انۆیی ئازاد( نمایشی شانۆیی مۆنۆدرامای 
))گیرفان���ی س���ێزده هه م(( ک���ه  ل���ه  نووس���ینی 
)د.ئازاد حه مه ش���ه ریف( و ده رهێنانی )هه ڤاڵ 

)ن���ه وزاد  هونه رمه ن���د  نواندن���ی  و  س���الح( 
ره مه زان( پێشکه ش���کرا  و دوابه دوای ئه مه ش 
ئاهه نگی مۆزیک و گۆرانی له الیه ن )کۆمه ڵه ی 
هونه ره جوانه کان���ی کورد- لقی چه مچه ماڵ( و 
له الی���ه ن س���ێ هونه رمه ند )ئیحس���ان زیره ک( 
و )ره م���ه زان گه رمیان���ی( و )س���ێڤدین( س���از 
ک���را. ل���ه  کۆتای���ی فێس���تیڤاڵه که دا بڕوانامه  و 
خ���ه اڵت و هه ردوو کتێبی ))س���پۆتاڵیتس ئۆن 
کوردش فۆڵک ئارت(( )چه ند تیشکێک بۆسه ر 
هونه ری خه ڵک���ی کورد( كه  له  باڵوكراوه كانی 
ده زگای به درخان���ه ، ک���ه  به  زمان���ی ئینگلیزی 
له الی���ه ن )د.ئ���ازاد حه م���ه  ش���ه ریف( و کتێبی 
)ن���ه ورۆز... له  نێوان مێژوو و ئه فس���انه دا( به  
زمانه كانی ك���وردی و عه ره بی و ئینگلیزی له  
دانانی )د.مه ولود ئیبراهیم حه سه ن(ی به سه ر 

به شداربووانی فیستیڤاڵه که  دابه شکرا.
بڕیاڕیش درا که  ده یه مین فێستیڤاڵی به درخان 
له  س���اڵی داهاتوودا له  واڵتی ))ئۆکرانیا(( ساز 

بکرێت.
ش���ایانی باس���ه  به یاننامه ی كۆتای���ی نۆیه مین 
فیستڤاڵی به درخان له  تبلیسی له  الیه ن حه مید 

به درخانه وه  خوێندرایه وه .

2012/3/22
جۆرجیا - تبلیسی
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پرۆژەی دەركردنی )30( ڕۆژنامە...

پەیمان���گای تەكنیك���ی كارگێ���ڕی ب���ە هەم���وو 
بەشەكانییەوە، توێژینەوەی دەرچوونیان هەیە، 
قوتابی دەبێت لە ساڵی دووەمیدا توێژینەوەیەك 
ئام���ادە بكات و پێشكەش���ی بەش���ەكەی خۆی 
ب���كات، ب���ەاڵم لە بەش���ی راگەیاندن���دا لە جێی 
توێژینەوەی دەرچ���وون، پرۆژەی دەرچوون 
هەیە، كە چەند قوتابییەك بە ش���ێوەی گروپ 
رۆژنامەیەك���ی )8( الپەڕەی���ی دەردەكەن، لەم 
بارەی���ەوە د. دلێر ئەحمەد س���ەرۆكی بەش���ی 
راگەیاندن گوتی: »پێش���تر لەبەشی راگەیاندن 
توێژین���ەوەی دەرچوون هەبوو، كارێكی باش 
ب���وو، توێژین���ەوەی زۆر باش���یان ك���ردووە، 
ب���ەاڵم هەس���تمان كرد ئ���ەو خواس���تەی ئێمە 
هەمان بوو، ب���ەو توێژینەوەی���ە نەدەهاتەدی، 
بۆی���ە دوای ئەوەی بەش���ی راگەیاندن بوو بە 
دوو ل���ق، لق���ی رۆژنامەوان���ی و لق���ی رادیۆ- 
تیڤی، پێم���ان باش بوو كارەكان لە تیۆرییەوە 
بگۆڕین بۆ پراكتیك���ی، بۆئەوەی ئەو كارانەی 
لە رۆژنامەیەكی رۆژانەدا دەكرێ، یان ئەوەی 
لە تیڤییەكەوە دەكرێ، قوتابی بەشی راگەیاند 
ل���ەوە رابێنی���ن«، پرۆژەكە لە الی���ەن لیژنەی 
زانستی بەشەوە شێوازی كاركردنی بۆ دیاری 
ك���راوە، هەر وەك���و د.ئازاد رەم���ەزان راگری 

پەیمانگای تەكنیكی كارگێڕی و مامۆس���تا لەو 
بەشە گوتی: »بڕیارمان دا ئەو توێژینەوەیە لە 
تیۆرییەوە بۆ پراكتیكی بگۆڕین، ناوەكەشمان 
گۆڕی بۆ پرۆژەی دەرچوون، كاركردنیشیان 
بە ش���ێوازی گ���روپ گروپ بێت، ب���ۆ نموونە 
3 ت���ا )5( قوتاب���ی رۆژنامەیەكی )8( الپەڕەیی 
بە شێوازێكی زانس���تییانە دەردەكەن و دەبێ 
هەموو تایبەتمەندییەكانی رۆژنامەی تێدابێت، 
لە ماوەی س���اڵێكی خوێندندا ئامادەی دەكەن 
و پێشكەش���ی لیژنەی هەڵس���ەنگاندنی دەكەن، 
 )A3( الپەڕەییە بە قەبارەی )ئ���ەو رۆژنامە )8
دەبێت، هەر خۆیان دەنووسن و هەر خۆشیان 
نەخشەس���ازی ب���ۆ دەك���ەن«. ب���ەاڵم گۆڕینی 
توێژینەوە ب���ۆ دەركردنی رۆژنامە، بۆچوونی 
جیا جی���ای لێكەوتۆت���ەوە، ه���ەژار هەورامی، 
مامۆس���تا لەو بەش���ە، پێی وایە ئەو پرۆژەیە 
»زۆر باش���ە«، ب���ەاڵم س���تەم ل���ە توێژینەوە 
ك���راوە، بۆیە دەڵێ: »ئەم���ە بابەتێكە خراوەتە 
جێ���ی بابەتی رێب���ازی توێژینەوە، دیارە چەند 
س���اڵی پێش���وو رێبازی توێژین���ەوە هەبووە، 
ئەمە خراپ نییە و زۆر باشە، بەاڵم وا باشتر 
بوو رێب���ازی توێژین���ەوەش بمابای���ە، چونكە 
توێژین���ەوە لە كاری راگەیاندن���دا زۆر گرنگە، 

پرۆژەی دەركردنی )30( رۆژنامە
و

داهێنانێكی نوێ لە بەشی راگەیاندن
دارا یاسین خەیات

ئەیوب محەمەد بابەكر
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هەر چەندە من خۆش���م وەكو مامۆستا دەنگم 
داوە ب���ۆ ئ���ەوەی خوێن���دكار بتوان���ێ ئەوەی 
ب���ە تی���ۆری فێری دەب���ێ، بچێ ب���ە پراكتیكی 

جێبەجێی بكات«.

ئامادەكردنی قوتابی
شێوازی كاركردن لەو پرۆژەیەدا بە شێوەی 
گروپ���ە و ه���ەر گروپێك لە چەن���د قوتابییەك 
پێكدێت، سەرۆكی بەش سەبارەت بە شێوازی 
كارك���ردن دەڵێ���ت: »لە س���ەرەتای س���اڵەوە 
قوتاب���ی لەوە رادەهێنین كارەكانیان لە رووی 
رۆژنامەوان���ی  نووس���ینی  و  نەخشەس���ازی 
و ئ���اكار و بابەتاكانی دیك���ەش ئامادە بكەن، 
هەروەها گروپ گروپ ئامادەیان دەكەین، هەوڵدەدەین خۆیان 
رێكبكەون لەسەر ناوی رۆژنامەكە و هەڵبژاردنی سەرپەرشتیار، 
سەرپەرش���تیاریش زوو زوو كۆبوونەوەی���ان پێدەكات«، هەر 
گروپێكیش مامۆس���تایەك سەرپەرشتییان دەكات. عەبدولقادر 
ش���ەریف، مامۆس���تای رای گشتی لە بەش���ی راگەیاندن وەكو 
سەرپەرشتیارێك لەو پرۆژەیە دەڵێت: »سەرەتا لەسەر ناوی 
رۆژنامەكە رێكدەكەوین، ناوەكە گونجاو بێت لەگەڵ پرۆژەكە، 
قوتابیی���ەكان لە ناونانی پرۆژەكەیان ئ���ازادن، بەاڵم من وەكو 
یارمەتی���دان لەگەڵیاندا دەبم و ه���ەر خۆیان الپەڕەكان دابەش 
دەكەن، وات���ا بە پێی ئارەزووی قوتابی���ەكان كارەكان دابەش 
دەكرێ���ن، ماوەیان بۆ دی���اری دەكەم، هەفت���ەی چەند جارێك 
ك���ۆ دەبین���ەوە، كە چی بكەن و چۆن دەس���ت ب���ەكار بن، ئەو 
بابەتانەی ئامادەی دەكەن تەماش���ایان دەكەین و پێش���نیازیان 
بۆ دەكەین بۆ باش���تر، بە شێوەیكی گشتی رۆڵی رێنوێنیكردن 

دەبینین«.

گرفتیش هەیە
س���ااڵنە نزیك���ەی )15( رۆژنام���ە وەك پ���رۆژەی دەرچ���وون 
پێشكەش���ی ب���ەش دەركرێ���ن و ل���ە الی���ەن لیژنەی بەش���ەوە 
وتوێژی���ان لە ب���ارەوە دەركێت. ئەو رۆژنامان���ە رووبەڕووی 
كێش���ە و گرفتیش دەبێتەوە، سەرپەرش���تیاران پێیان وایە هیچ 
كارێ���ك بێ گیروگرفت ناب���ێ، وەكو هەموو كارێكی دیكە باش 
و خراپی هەیە، مامۆس���تا هەژار پێی وایە هەندێك لە قوتابیان 
ئاس���تیان الوازە، دەڵ���ێ: »هەندێك هەن دەچ���ن بابەت لەوالو 
لەوال دێنن و دەیدزن، یان تێكەڵی دەكەن، لێی دەبڕن، لێی زیاد 
دەك���ەن«، مامۆس���تا عەبدولقادریش دەڵێ: »ئەوە پەیوەس���ت 
نییە بە مامۆستای سەرپەشتیارەوە، بەڵكو كۆمەڵێك مامۆستا 
بەرەنگاری دەبنەوە، بەشێكی زۆری نمرەكان لەوەدایە، ئەگەر 
م���ن بابەتێكی چاوپۆش���ی لێبكەم، ل���ە لیژنەی هەڵس���ەنگاندن 

رادەهێنین  ل���ەوە  ق��وت��اب��ی 
رووی  ل���ە  ك���ارەك���ان���ی���ان 
نووسینی  و  ن��ەخ��ش��ەس��ازی 
رۆژن���ام���ەوان���ی و ئ��اك��ار و 
ئامادە  دیكەش  بابەتاكانی 
گروپ  ه���ەروەه���ا  ب���ك���ەن، 
دەكەین،  ئامادەیان  گ��روپ 
ه�����ەوڵ�����دەدەی�����ن خ���ۆی���ان 
ناوی  ل��ەس��ەر  رێ��ك��ب��ك��ەون 
هەڵبژاردنی  و  رۆژنامەكە 

سەرپەرشتیار

د. ئازاد رەمەزان عەلی
راگری پەيمانگای تەكنيكی 

كارگێڕی هەولێر
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تێناپەڕێت«. د.ئازاد رەمەزانیش بەم شێوەی 
ب���اس لە كرچوكاڵیی���ەكان دەكات: »بۆ ئەوە 
دەگەڕێنمەوە كە سااڵنە لە وەزارەتی خوێندنی 
بااڵوە قوتابییەكی زۆر بۆ بەش���ی راگەیاندن 
دەنێردرێن، كە ئارەزوویان لەو بەش���ە نییە، 
هەندێك س���اڵ داوای 80 قوتابیمان كردووە، 
كەچ���ی ناوەن���دی وەرگرت���ن 400 قوتاب���ی 
ب���ۆ بەش���ی راگەیان���دن رەوانەك���ردووە، جا 
كاركردن لەسەر 80 قوتابی زۆر ئاسانترە تا 
400، ئەم كەموكوڕییانەش لەوەوە دروست 

بووە«.

هەڵسەنگاندن
لە كۆتایی وەرزی دووەمی خوێندندا، پرۆژەكان تەواو دەكرێن 
و ه���ەر گروپێك بە رۆژنامەیەك���ی )8( الپەڕەیی، بە قەبارەی 
)A3(، رووب���ەڕووی لیژن���ەی هەڵس���ەنگاندن دەبێتەوە، د.دلێر 
كە س���ەرۆكی لیژنەی هەڵسەنگاندیشە گوتی: »ئەو رۆژنامەیە 
وەكو تێس���تێكی قوتابییە، )100( نمرەی لەسەرە، )40( نمرەی 
الی مامۆس���تای سەرپەشتیار دەبێت، 60 نمرەش الی لیژنەكە 
دەبێ���ت، كاتێ���ك پرۆژەك���ە تەواو دەبێ���ت و دێتە بەردەس���تی 
لیژن���ەی هەڵس���ەنگاندن، ئێمە ل���ەو لیژنەی���ە داوای 3 دانە لەو 
رۆژنامەی���ە دەكەین، لە رووی نەخشەس���ازی و نووس���ین و 
هونەركانی رۆژنامەوانی گفتوگۆی لەس���ەر دەكرێ«، كارەكە 
پێداچوون���ەوەی ب���ۆ دەكرێ، ه���ەر رۆژنامەی���ەك كەموكوڕی 
تێدابێ���ت پێی چ���اك دەكرێتەوە، ئاس���تی رۆژنامەكەش دیاری 
دەك���رێ. ه���ەر وەك د .ئازاد رەمەزان گوت���ی: »دوای ئەوەی 
لیژنەك���ە الیەنە باش و س���ەركەوتووەكانی هەڵدەس���ەنگێنێت، 
بەهەم���ان ش���ێوەش الیەنە الواز و نەرێنییەكانی دەستنیش���ان 
دەكات و پێویس���تە راس���ت بكرێتەوە، ئەگ���ەر لیژنەكە بڕوای 
واب���وو ئاس���تی پرۆژەكە هەر ئەوەندەیە، ئەوا نمرەی ئاس���تی 

خۆی پێدەدات«. 

ریزبەندی و پێشبڕكێ
ب���ە گوتەی ئ���ەو مامۆس���تایانەی سەرپەرش���تی پرۆژەكانیان 
ك���ردووە، كاری باش و خراپ هەی���ە، وەكو هەركارێكی دیكە، 
مامۆس���تا عەبدولقادر گوتی: »ئەو كارەش وەكو هەر كارێكی 
دیك���ە ب���اش و خراپ���ی هەیە، هەب���ووە زۆر زۆر ب���اش بووە، 
هەش���بووە الواز ب���ووە«، مامۆس���تا هەژاریش ه���ۆكاری ئەو 
الوازیی���ە دەگەڕێنێتەوە بۆ قۆناغی پێ���ش پەیمانگا، هەر وەكو 
دەڵێ: »ئەویش هۆكاری خۆی هەیە، هۆكارێكی دیكەش كەمی 
س���ەرچاوەیە، س���ەرچاوەمان كەمە بە زمانی كوردی، كەواتە 
ئەوانە لە زمان دابڕاون و دابڕانیش لە زمان لە فكركردنەوەت 

رۆژنامەگەری  ل���ەب���واری 
زمانی  ب���ە  س���ەرچ���اوەم���ان 
كەواتە  ك���ەم���ە،  ك������وردی 
ئ��ەوان��ە ل��ە زم���ان داب���ڕاون 
و داب��ڕان��ی��ش ل��ە زم���ان لە 

فكركردنەوەت دادەبڕێنێت

د. دلێر ئەحمەد حەمە
سەرۆكی بەشی راگەیاندن 

لە پەیمانگای تەكنیكی 
كارگێڕی هەولێر
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دادەبڕێنێ���ت«، ب���ەاڵم د.ئازاد رەم���ەزان زۆر 
گەش���بینە ب���ەو پرۆژانە و دەڵ���ێ: »من وەكو 
مامۆس���تایەك لەو بەشەدا س���ەرنجی ئەوەم 
داوە هەندێ���ك لەو پرۆژانە بە راس���تی پرۆژە 
ب���ووە، لێتان ناش���ارمەوە رۆژنام���ە هەبووە 
زۆر باش و نایاب بووە، دەتوانم بڵێم لەسەر 
ئاس���تی جیهانی بووە، ب���ە نموونە رۆژنامەی 
)هەن���گاو(، ئیش���ی باش���یان تێدا ك���ردووە، لە 
رووی ن���اوەڕۆك و ل���ە رووی هەڵبژاردن���ی 
مامەڵەك���ردن  و  نەخشەس���ازی  بابەت���ەكان، 
لەگ���ەڵ رەنگ���دا«، د.ئازاد ب���ەردەوام دەبێ و 
دەڵێت: »لە راس���تیدا ئەو رۆژنامەیە تا ئێستا 
الی خۆم هێش���تومەتەوە، بە چەندین كەس���م 
نیش���ان داوە، گوتووم���ە قوتابییەكانی بەش���ی راگەیاندن ئەو 
جۆر رۆژنامانە دەردەكەن، سەرس���وڕمانی خۆیان دەربڕیوە 
لەئاستی ئەو رۆژنامەیەدا. رۆژنامەكە نەخشەسازییەكی زۆر 
جوان���ی بۆ كراوە، ب���ە قەبارەی )A3(، كەچ���ی ئەوەندە جوان 
نەخش���ێنراوە، وەك���و گۆڤار خ���ۆی نیش���ان دەدات، كەچی كە 
دەتكردەوە رۆژنامەیەكی )A3( بوو«. دوای ئەوەی بۆچوونی 
د.ئازادمان بە د.دلێر گەیاند لە بارەی رۆژنامەیەك لە ئاس���تی 
جیهان���ی، د.دلێری���ش گوت���ی: »ئ���ەوەی د.ئازاد باس���ی دەكات 
لەوپ���ەڕی دڵخۆش ب���ووە، ئەوەش لەوەوەیە ك���ە پەیامی ئێمە 
بە تەواوی گەیش���تۆتە جێی خۆی، منیش دڵم زۆر پێی خۆش 
بوو، لەكاتی وانە وتنەوەشدا نەخشەسازییە ئەوروپییەكانیانم 
نیش���ان دەدان، دیارە گروپەكان س���وودیان لەوە وەرگرتووە 
بە تایبەتی گروپی )هەنگاو(«، سەرۆكی بەش بەردەوام دەبێ 
و دەڵێ: »هەندێكیان لەس���ەر ئەرك���ی خۆیان چاپیان كردبوو، 
دەس���تیان خۆش بێت، بەاڵم ئەوەی جێی س���ەرنج بوو گروپی 
هەنگاو ك���ە رۆژنامەكەیان باڵو كردوە، دەنگی دایەوە، من كە 
چوومە راگرایەتی دەستخۆش���ییان ل���ێ كردین، كە كارێكی وا 
داهێنەران���ە ل���ە الیەن قوتابیانی بەش���ی راگەیان���دن كراوە، بۆ 

ئێمەش شانازی بوو«.

ریزبەندی لە نێوان كۆی رۆژنامەكان
سەرۆكی بەشی راگەیاندن، كە لە ماوەی دوو ساڵی رابردوودا 
سەرۆكی لیژنەی هەڵسەنگاندن بووە، كاری باش و زۆر باش 
و نایاب���ی هاتوونەتە بەردەس���ت، لەگەڵ ئ���ەوەش دەڵێ كاری 
الوازیش هەیە و گوتی: »پرۆژە هەبووە زۆر زۆر باش بووە، 
نای���اب هەبووە، ب���اش هەبووە، الوازیش���ی تێدای���ە. بە وردی 
دەستنیش���انمان نەك���ردووە، بەاڵم ئ���ەو كارە زۆر باش���انەی 
ك���راون، دەتوانم بڵێم: )هەنگاو، كوردس���تان پرێس، مانش���ێت، 

باس، رۆژانە، ئاراستە، پەرموون(«.

هەندێ���ك ل���ەو پرۆژانە بە 
راس���تی پرۆژە ب���ووە، لێتان 
ناش���ارمەوە رۆژنامە هەبووە 
زۆر ب���اش و نای���اب ب���ووە، 
دەتوانم بڵێم لەس���ەر ئاستی 
جیهان���ی بووە، ب���ە نموونە 
ئیشی  )هەنگاو(،  رۆژنامەی 
باش���یان تێدا ك���ردووە، لە 
رووی ن���اوەڕۆك و ل���ە رووی 
بابەت���ەكان،  هەڵبژاردن���ی 
مامەڵەكردن  و  نەخشەسازی 

لەگەڵ رەنگدا

مامۆستا هەژار هەورامی
مامۆستا لەبەشی راگەیاندن
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گۆڕانكاری
ب���ە ب���ەراورد لەگ���ەڵ دوو س���اڵی رابردوو، 
گۆڕان���كاری  هەندێ���ك  راگەیان���دن  بەش���ی 
ل���ەو پرۆژەی���ەدا ك���ردووە، د.دلێ���ر ئەحمەد 
گوتی: »بەرنامەی نەخشەس���ازییەكەمان لە 
پەبلیش���ەرەوە گۆڕی ب���ۆ ئیندیزاین، چونكە 
گلەییمان لە قوتابیانەوە پێدەگەیش���ت، حەقی 
خۆش���یان بوو، هەرچەن���دە ئێمەش هۆكاری 
خۆمان هەبوو، بەاڵم ئێستا ئێمە بۆ ئەمساڵ 
بە بەرنامەی ئیندیزاین نەخشەسازییەكانیان 
فێ���ر دەكەی���ن، قوتابییەكانی���ش لەبەر چاوی 
ئێمە كارەكە دەكەن زۆر بە باش���ی، لە كۆی 

180 قوتابی نزیكەی 25 قوتای الوازن، ئەوانی دیكە زۆر باش 
وەریانگرتووە«.

سەرنج و تێبینی
قوتابیان���ی بەش���ی راگەیاندن، كە س���ااڵنە قوتابییەكی زۆریان 
ل���ە رێگەی ناوەندی وەرگرتن )قبول مركزی(یەوە لەو بەش���ە 
وەردەگیرێن، كە بە ئارەزووی خۆیان نەهاتوونەتە ئەو بەشە، 
جگە لە چەند كەسێك نەبێ، جێی سەرسوڕمانی مامۆستایانی 
ئەو بەش���ەیە، د.ئازاد رەمەزان گوتی: »بە ش���ێوەیەكی گشتی 
پرۆژەمان پرۆژەی باشن، دەستخۆشی لە قوتابییەكان دەكەم، 
بەتایبەتی ئەو قوتابیانەی دوای دەرچوونیان لەو بەشە كاری 
رۆژنامەنووس���ی دەكەن و س���ەركەوتوون ل���ە كارەكانیاندا«، 
هەروەها مامۆس���تا عەبدولقادر گوتی: »سەرنجی ئەوەم داوە 
ش���ێوازی كاركردنی زۆربەیان دووبارەی���ە، واتا داهێنان نییە، 
جگە لە چەند پرۆژەیەك نەبێ كە لە ئاستی بااڵدا بوو«. د.دلێر 
ئەحمەد لە بارەی س���ەرنجی خۆی گوتی: »ئەوەی س���ەرنجم 
رادەكێش���ێت، گڕوتین���ی زۆرب���ەی قوتابییەكانە ل���ە كاتی ئیش 

كردن، ئەوەش مایەی دڵخۆشییە«.
بەشی راگەیاندن لە ماوەی دوو ساڵی كاركردندا لەو پرۆژانە 
و سەرپەرشتیكردنی قوتابیان بۆ دەركردنی رۆژنامەیەكی )8( 
الپەڕەیی بە قەبارەی )A3(، توانیویە )30( رۆژنامە دەربكات، 
لە ساڵی یەكەمی پرۆژەكەدا )2010(، لەكۆی هەموو گروپەكان، 
)15( رۆژنامەیان دەركردووە بە ناوەكانی »ئاراستە، ئاشكرا، 
ئایندە، باس، پەرموون، راس���تی، رۆژی نوێ، سەكۆ، سپۆرت 
تایم، شكۆفە، كۆشان، نوێبوونەوە، مانشێت، هەنگاو، هەنگاو*«. 
هەروەها لە ساڵی دووەمی پرۆژەكەدا )2010(، تونیواینە )15( 
رۆژنامە دەربكەن بە ناوەكانی »ئاراستە، پەیڤین، پرد، تیشك، 
دەروازە، دەستپێك، دەنگ، راسان، راستی، رۆژانە، رێ، سات، 

سەكۆ، كوردستان پرێس، متمانە«.

- لەكات���ی دانانی مانش���ێت 
تێكس���ت  دەب���ێ  فەرع���ی، 

8.5سم بێت.
نووس���ەر  ن���اوی  دووری   -
لەنێوان ناونیشان و تێكست 

5 بیسالین-�ە

مامۆستا عەبدولقادر شەریف
مامۆستا لەبەشی راگەیاندن
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ئاراستە
ژ )سفر( 2010/4/12

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: بەشدار ئازاد سەعدی

جێگری سەرنووسەر: حوسین عەبدوڵاڵ سەلیم
بەڕێوەبەری نووسین: ئەحمەد ساڵح عەزیز

دەستەی نووس���ەران: جوان عەباس س���اڵح، هاوژین ئەحمەد 
سابیر، نەورۆز رەشید محەمەد

سەرپەرشتیاری پرۆژە: م.ئەرسەالن رەحمان

ئاشكرا
ژ )سفر( 2010/5/13

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: شاكر خدر قادر

دەس���تەی نووس���ەران: زانا نەجات ئەحمەد، سورمێ مستەفا 
ئەحمەد، تریس���كە فەیس���ەل عەزیز، بێالف س���ابیر مەعروف، 

توران حەسەن
سەرپەرشتیاری پرۆژە: د.سیراون جیاووك

ئایندە
ژ )1( 2010/5/10

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: هێرش یاسین

بەڕێوەبەری نووسین: مەسعود مامەند
دەس���تەی نووس���ەران: س���ۆران ئەحمەد، ئەیاد خالید، ئەژین 

مەجید، هێرۆ بەهرام
سەرپەرشتیار: ؟

باس
ژ )سفر( 2010/4/22

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: موزەفەر تاهیر مەولود

سكرتێری نووسین و بەڕێوەبەر: جوتیار محەمەد
هەڵەچن: فاتیمە فاخیر

دەستەی نووسەران: شەوین خدر، دنیا محەمەد
سەرپەرشتیاری پرۆژە: د.ئازازد رەمەزان
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پەرموون
ژ )سفر( 2010/4/22

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: موخلیس ئیسماعیل

بەڕێوەبەری نووسین: دەریا عومەر
دەستەی نووسەران: رزگار عەبدولواحید، رێزان سادق، دەریا 

عومەر، ساكار كەمال، ئاالن ئازاد، سەیران زەكەریا
سەرپەرشتیاری پرۆژە: د.دلێر ئەحمەد

راستی
ژ )سفر( 2010/4/22

خاوەنی ئیمتیاز: محەمەد سەرتیپ
سەرنووسەر:بەشدار تۆفیق

سكرتێری نووسین: الوەند رزگار
بەڕێوەبەری نووسین: هونەر مەجید
بەڕێوەبەری تەكنیكی: بێوار عیزەت

سەرپەرشتیاری پرۆژە: م.هەژار هەورامی

رۆژی نوێ
ژ )سفر( 2010/4/22

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: ئیسماعیل فەتحوڵاڵ

جێگری سەرنووسەر: سۆران خالید
دەستەی نووسەران: سۆران رەسول، هاوڕێ عەبدولڕحمان، 

محەمەد رەسول، غازی مەحمود
سەرپەرشتیاری پرۆژە: د.سیروان جیاووك

سەكۆ
ژ )سفر( 2010/5/9

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: رەوا جەوهەر

دەس���تەی نووس���ەران: حەمید زراری، خەالت عیس���ا، هێرش 
كەریم، بەهرە سدیق، ئامان وەهاب، رۆشنا عومەر

سەرپەرشتیار: ؟
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سپۆرت تایم
ژ )سفر( 2010/4/22

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: هەورۆ خدر

جێگری سەرنووسەر: سیاكۆ یەحیا
بەڕێوەبەری نووسین: رۆژان نەجمەدین

تایپێست: لۆرین ئاراس
نەخشەساز: رێكان عەزیز

سەرپەرشتیار: ؟

شكۆفە
ژ )1( 2010/4/22

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: شاهۆ قادر

جێگری سەرنووسەر: سەركەوت نەجات
بەڕێوەبەری نووسین: ئەڤین محەمەد

نەخشەسازی: سەرتیپ جەواد
بەڕێوەبەری هونەری: مهران ئەنوەر

پەیامنێر: رێڤین عەبدولرەزاق
سەرپەرشتیار: ؟

كۆشان
ژ )سفر( 2010/5/29

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: ئامۆژگار تاهیر

سكرتێری نووسین: سانا سلێمان
دەستەی نووس���ەران:میدیا مەحمود، فەیروز رەئوف، جەمیلە 

ئەحمەد، ژاڵە رۆستەم
سەرپەرشتیاری پرۆژە: د.دلێر ئەحمەد

نوێبوونەوە
ژ )سفر( 2010/4/22

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: رزگار عەبدوڵاڵ

بەڕێوەبەری نووسین: بوشرا سلێمان
دەس���تەی نووس���ەران: كاوە ئەنوەر، دیدار س���ابیر، گولیجان 
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عەبدوڵاڵ، نەهرۆ عجیل
سەرپەرشتیاری پرۆژە: م.فەیروز

مانشێت
ژ )سفر( 2010/5/13

خاونی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: ئاڤان فارس جاف

بەڕێوەبەری نووسین: قارەمان مەحموود
دەس���تەی نووس���ەران: چی���ن حەج���ی باقی، هەنا س���ەروەت، 

كوێستان ئەحمەد، كامیار تاریر
سەرپەرشتیاری پرۆژە: د.دلێر ئەحمەد

هەنگاو
ژ )سفر( 2010/4/22

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: بەفرین عوسمان

دەستەی نووسەران: مەسعود مراد، سرەو رۆستەمی، شێروان 
پیرانی، سەفین حەمەد، ساكار موحسین

سەرپەرشتیار: ؟

هەنگاو
ژ )1( 2010/5/13

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندنی پەیمانگای تەنكی هەولێر
سەرنووسەر: ئەیوب محەمەد بابەكر

بەڕێوەبەری نووسین: دارا یاسین خەیات
دەس���تەی نووسەران: كەمال جبرائیل، ش���نۆ رەمەزان، پیرۆز 

عەواڵ
سەرپەرشتیاری پرۆژە: م.ئەرسەالن رەحمان

 

ئاراستە
ژ )1( 2011/7/19

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: محەمەد عەبدولقادر

دەستەی نووسەران: هونەر نەجمەدین، گەشاو سەلیم، هەڵمەت 
فارس، هەدیە ئیبراهیم، زەینەل عومەر، محەمەد مستەفا

/ /

/ /

h a n g a w 1 1 2 @ y a h o o . c o m

4 3567



ژمارە 26 بەهاری 2012 454

پرۆژەی دەركردنی )30( ڕۆژنامە...

دیزاینەر: محەمەد عەبولقادر، هونەر نەجمەدین
هەڵەچ���ن: محەم���ەد مس���تەفا، محەم���ەد عەبدولق���ادر، هونەر 

نەجمەدین
سەرپەرشتیاری پرۆژە: م.عیماد ئەحمەد

پەیڤین
ژ )سفر( 2011/4/22

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: رێبوار جەالل

جێگری سەنووسەر: محەمەد عومەر
دەس���تەی نووس���ەران: لەنجە س���ەعدی، خەندە حامید، ئاڤان 

عەزیز، میدیا سەلیم، ئەڤین سەردار
دیزاین: رێبوار جەالل، محەمەد عومەر

سەرپەرشتیاری پرۆژە: م.ئەرسەالن رەحمان

پرد
ژ )سفر( 2011/4/22

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: عەبدوڵاڵ ئەنوەر جاف

نەخشەسازی: راكان ئەرسەالن
دەستەی نووسەران: عەبدوڵاڵ ئەنوەر، هەستیار ئازاد، شیراز 

عەبدوڵاڵ، نور جاف، تازیا شڤان، شیالن ئەسعەد
سەرپەرشتیاری پرۆژە: م. رحمت الله حبیب امین

تیشك
ژ )سفر( 2011/5/18

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: محەمەد كەمال

دەس���تەی نووس���ەران: محەمەد كەمال، رابەر حەسەن، هەوار 
سلێمان، ئاسۆ ئیسماعیل، شارا رزگار، ناز دلشاد

سەرپەرشتیاری پرۆژە: م.عیماد ئەحمەد

دەروازە
ژ )سفر( 2011/5/18

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: نەسرەدین ساڵح خزر

دەس���تەی نووس���ەران: كاروان كەمال، كاكە حەس���ەن، چەتۆ 
عەبدولمەجی���د، زی���رەك نورەدی���ن، س���ەنگەر س���ەلیم، هێرش 

محەمەد برایم
دیزاین: چەتۆ عەبدولمەجید

سەرپەرشتیاری پرۆژە: رحمت الله حبیب امین
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دەستپێك
ژ )سفر( 2011/5/21

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: پەرژین عەلی

جێگری سەرنووسەر: بەناز عەبدوڵاڵ
دەس���تەی نووسەران: ئاسیا محەمەد، عارف محەمەد، هندرێن 

ئیسماعیل
هەڵەچن: پەروا عومەر

سەرپەرشتیاری پرۆژە: م.غازی حەسەن

دەنگ
ژ )سفر( 2011/6/6

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: سۆالڤ كاك ئەحمەد

جێگری سەرنووسەر: ئەمیر سێودین
دەستەی نووسەران: ئەسمەر كەكۆ، ئیسماعیل عەباس، شیالن 

محەمەد
هەڵەچن: سوهام رەسول
دیزاین: محەمەد رەسول

سەرپەرشتیاری پرۆژە: م. هەژار

راسان
ژ )سفر( 2011/5/12

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: ئاراس میقداد ئیبراهیم
بەڕێوەبەری نووسین: فێنك لوقمان

دەس���تەی نووس���ەران: س���امی حەمید، وەلید خالی���د ئەحمەد، 
دیمەن خالید ئەسعەد، زانا نەجمەدین ئەحمەد، كارزان فاروق 

نەبی
سەرپەرشتیاری پرۆژە: م.ئەرسەالن رەحمان

راستی
ژ )1( 2011/5/18

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: بڵند ئەحمەد عەبدولڕەحمان

دەس���توی نووس���ەران: كاروان غازی، گ���ۆران جەنگی، میدیا 
كەریم، خەندە عەزیز، بەشدار ئیسماعیل، رەهەند سەفین

سەرپەرشتیار: ؟
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رۆژانە
ژ )سفر( 2011/5/18

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: ئەحمەد حەمەدەمین ئیسماعیل

دەستەی نووسەران: بڕوا هاشم جەمیل، شاناز خالید مەجید، 
ئیبراهی���م عەباس، هەودا س���ەالح خالی���د، ئەحمەد حەمەدەمین 

عەزیز
سەرپەرشتیاری پرۆژە: م.ئیبراهیم ساڵح

رێ
ژ )1( 2011/5/21

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: هونەر رەسول

جێگری سەرنووسەر: شیڤان ئازاد
بەڕێوەبەری نووسین: رێكان كەمال

دەس���تەی نووس���ەران: گۆران مەال برایم، ش���وان عوس���مان، 
شەیدا هیدایەت، رازاو فوئاد

سەرپەرشتیاری پرۆژە: غازی حەسەن

سات
ژ )سفر( 2011/5/7

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: بێگەرد محەمەد رەحمان

بەڕێوەبەری نووسین: هاوبیر هاوڕێ رەشید
دەس���تەی نووس���ەران: هۆشیار س���تار، س���ارا خەلیل، هەژار 

واحید
سەرپەرشتیاری پرۆژە: د.دلێر ئەحمەد

سەكۆ
ژ )سفر( 2011/5/25

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: سروشت عەبدولڕەحمان

دەس���تەی نووس���ەران: ئ���ااڵ یوس���ف، ئەژین رەس���ول، ئەڤین 
نەس���ەردین، ئەڤی���ن عەبدولوەهاب، خوناو س���ابر، سروش���ت 

عەبدولڕەحمان، شیالن شەهاب
سەرپەرشتیاری پرۆژە: عەبدولخالق ئیبراهیم
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كوردستان پرێس
ژ )سفر( 2011/5/18

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: یەعقوب یوسف ئەبوبەكر

دەس���تەی نووسەران: محێدین حەس���ەن، ئەژین محەمەد دارا، 
عەبدوڵاڵ مس���تەفا، جوان محەمەد ق���ادر، بڕیار نووری، تریفە 

ئیسماعیل
سەرپەرشتیاری پرۆژە: م.غازی حەسەن

متمانە
ژ )سفر( 2011/5/19

خاوەنی ئیمتیاز: بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر: كۆڤان نەوزاد ناخۆش

دەستەی نووسەران: مەسعود قاسم، راژان كاكە حەم، فەخریە 
حوسێن، شیواو سابر، چیمەن ئەبوبەكر

سەرپەرشتیاری پرۆژە: د.سیروان جیاووك

* ناوی رۆژنامەكانی )ئاراس���تە - س���ەكۆ - ئاراس���تە( دووبارە بوونەوەی تێدایە، لەبەر ئەویە هەندێكیان لە 
دوو كاتی جیاواز دەرچوونە، بەاڵم )هەنگاو( لە 2010، واتە لە هەمان س���اڵدا پرۆژەی دەرچوونی دوو گروپ 

بووە بەهەمان ناو.
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لە چاپدانەوەی سەرجەم ژمارەكانی
» بولتەنی مانگانەی ناوەندی لێكۆڵینەوەی كوردی«

1950-1948
د.نەجاتی عەبدوڵاڵ
 »ناوەندی لێكۆڵینەوەی كوردی« )Centre d’études kurdes( لە حوزەیرانی ساڵی 1948 
لە پاریس لە الیەن میر كامیران بەدرخان دامەزراوە. بارەگای سەرەكی ئەم ناوەندە لە شەقامی 
دوبروس )پاریس���ی شانزەهەم( لە ماڵی مەدام ڕۆماند ئێرمینی بوو. باڵوكراوەی سەرەكی ئەم 
ناوەندە بولتەنێكی مانگانە بوو بە زمانی فرەنسی و ئینگلیزی بە ئامانجی ناساندنی پرسی كورد 
و كوردستان بە خوێنەرەكانی. شایانی گوتنە ئەم گۆڤارە بەسەریەكەوە ماوەی دوو ساڵ ژیا و 
)13( ژمارەی لێ باڵوكرایەوە. سەرجەمی ئەم ژمارانە ئێستە لە ئەرشیڤی ئێمەدا پارێزراون و 
بەم نزیكانە بە لێكۆڵینەوەیەكی تێروتەسەل، دووبارە سەرجەمی ئەم ژمارانە دەكەینەوە دیاری 

بۆ ناو كتێبخانەی كوردی. 

لە چاپدانەوەی سەرجەم ژمارەكانی
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