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سەروتار

بۆ دواكهوت؟

حەمید بەدرخان
دوای س���ێیهمین كۆنگ���رهی گش���تی
رۆژنامهنووسانی كوردستان ،كه ل ه ٢٠١١/٧/٢١
ل��� ه ش���اری ههولێ���ر بهس���ترا ،ئهنجوومهن���ی
نوێ���ی ههڵبژێ���ردراو ،پ���اش ئهوهی پۆس���تی
سهرنووسهری گۆڤاری «رۆژنامهنووس»ی
به بهند ه (حهمید) س���پارد و سهرنووس���هری
گۆڤ���اری «الصحف���ي» ب���ه زمان���ی عهرهب���ی
ب���هر (حاكم ئ���ازاد) كهوت ،س���هرهتا كارهكان
زۆر ب��� ه رێكوپێكی بهڕێوهچ���وون و گهرم و
گوڕییهكیش ل ه نێوان سهرنووسهر و جێگری
سهرنووس���هر و بهڕێوهب���هری نووس���ین و
س���كرتێری نووسین و دهستهی نووسهران و
دهس���تهی راوێژكارانی گۆڤارهك ه ههبوو ،بهو
مهرجهی ههمووان خهمی دهركردنی ئهو تاق ه
گۆڤارهی خوێنهران و میداكاران و ب ه تایبهتی
لێكۆڵی���ار و قوتاب���ی و خوێندكاران���هی كه ل ه
بهش���ی راگهیاندنی زانكۆكانی س���هاڵحهددین
و س���لێمانی دهخوێنن و ئهوانهش���ی ل ه بهشی
راگهیاندن���ی پهیمانگاكانی تهكنیكی (ههولێر و

سلێمانی و دهۆك)ن.
وهل���ێ ئێم��� ه ل��� ه س���هندیكا دهمانزان���ی
بودج���هی گۆڤ���اری رۆژنامهن���ووس تهنێ ل ه
دهرهوهی بودج���هی س���هندیكایه ..ك ه پێش���تر
نهقیبی رۆژنامهنووسانی كوردستانی پێشوو
بهڕێ���ز (فهره���اد عهون���ی) لهگ���هڵ وهزارهتی
دارای���ی و ئاب���ووری حكومهت���ی ههرێم���ی
كوردس���تان رێككهوتنی كردب���وو ههر ژمار ه
و ( )15.000.000پ���ازد ه ملی���ۆن دین���اری
بۆ خ���هرج دهكرا ..یا باش���ترە وای��� ه بڵێین ك ه
گۆڤارهكه تهواو دهبوو ،پس���ووله و پادداشتی
ههموو ئهو كهس���انهی لهو گۆڤ���ارەدا كاریان
دهكرد ،دهنێردرای ه وهزارهتی دارایی و پارهك ه
ههرچهند بووبا خهرج دهكرا.
پ���اش چاپكردن���ی ژم���اره ()٢٥ی پای���زی
 ٢٠١١كه به پارهی ئهنجوومهنی س���هندیكای
رۆژنامهنووس���انی كوردس���تان چ���اپ ك���را،
ژم���ار ه ()٢٦ی بههاری  ٢٠١٢لهس���هر ئهركی
وهزارهت���ی رۆش���نبیری و وهرزش و الوان���ی
ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012
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حكومهتی ههرێمی كوردستان چاپكرا (كاغهز
و چاپ و پلێت) ،ك ه جێگای سوپاس و پێزانینه،
ئهوانی دیك ه (بهرگ و پادداش���ت) كهوت ه سهر
سهندیكا...
دهپرسین....
دواكهوت���ن و دهرنهچوون���ی گۆڤ���اری
«رۆژنامهن���ووس» ئهوهن���دهی كێش���هیهكی
داراییه ،كێشهی نووسین و بابهت و لێكۆڵینهو ه
رۆژنامهنووسییهكان نییه ،چونكه ل ه ژمارهكانی
پێش���وو دهركهوت ،ك ه ژمارهكان���ی ()٢٦ ،٢٥
لهبهردهستی خوێنهران دای ه یهكێك ه ل ه گۆڤار ه
ههره باش���هكانی بواری میدیا و راگهیاندن ل ه
كوردس���تاندا ،ئهوهیان قسهی ئێم ه نییه ،بهقهد
ئهوهی قسهی پسپۆرانی بواری راگهیاندنه ل ه
كوردستان..
دیسان حهقی خۆمان ه بپرسین..
راگرتن���ی ئهو ب���ڕ ه پارهی ه ب���ۆ دهركردنی
گۆڤارێك���ی لهم چهش���ن ه ب ه ه���هق غهدرێك ه ل ه
رۆژنامهنووس���ان و ئهو خوێندكارانهی ك ه ب ه
سهرچاوهیەكی گرنگی دهزانن بۆ نووسین لە
بواری راگەیاندن.
كات���ێ بهرپرس���یارهیهتیمان وهرگ���رت بۆ
دهركردن���ی ئ���هو گۆڤ���اره ،چاوهڕوان���ی هیچ
پاداش���ت و مووچ ه و ش���تێكی دیك���هی البهال
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نهبووی���ن ..تهنی���ا چاوهڕێ���ی باڵوكردن���هوهی
بابهتی باڵونهكراوهو بهڵگهنام ه و دهستنووسی
گرانبهها بووین ،وهكو كارێكی ناوازهش بهنێو
باڵوكراوهكاندا بگهڕێی���ن و بیبلۆگرافیایان بۆ
دروست بكهین ..لهم بوراهشدا چهند كارێكمان
ئهنج���ام دا ،بروان ه (ژمارهكانی « ٢٥و »٢٦ی
گۆڤاری رۆژنامهنووس).

ئیدی داخرا ..ك ه دانهخرا!!...
زۆرێك له هاوڕێ خۆشهویست و نهیارهكان
دهیانگوت ب ه داخهو ه گۆڤاری رۆژنامهنووس
داخرا و جارێك���ی دیكه دهرناچێتهوه ،هاوڕێ
نهیارهكانم���ان ئهوانیش بانگهش���هی ئهوهیان
دهك���رد ،ك��� ه ئیدی جارێكی دیك���ه (ببڕای ببڕ)
ئ���هو گۆڤ���ار ه دهرناچێت���هوه ،لهپ���اش زهید و
س���ین و قارهكانهكان مهحاڵ��� ه و مومكین نیی ه
ئهو گۆڤ���ار ه دهربچێتهوه ،بۆی��� ه به هیممهتی
ئهنجوومهنی سهندیكا و دڵسۆزانی ئهو بواره،
نهك دهرناچێت���هوه ،بهڵكو ئهمجاره به گوڕتر
و خێراتر و باش���تر ل ه ج���اران دێتهوه مهیدان
و چاوهنواڕی باب���هت و لێكۆڵینهوهكانتانه ،ب ه
هیوای���ن بتوانین چهند ش���تێكی نوێ له دنیای
رۆژنامهنووسی كوردیدا تۆمار بكهین.
2013/1/20

دیاریی
ژمارە

دیاریی ژمارە La Voix du Kurdistan

كورتە باسێك لەبارەی ڕۆژنامەی

La Voix du Kurdistan

( - 1949ئۆرگانی الوانی كورد لە ئەوروپا)

د .نەجاتی عەبدوڵاڵ

دەنگ���ی كوردس���تان (La Voix du
 )Kurdistanرۆژنامەیەك���ی فرەنس���ی و
كوردی بوو ژم���ارەی یەكەمی لە تەممووزی
ساڵی  1949باڵوكرایەوە .لە سەرووی الپەڕە
یەكدا لەسەرەوە بە كوردی التینی نووسراوە
( )DENGÊ KURDISTANو دوات���ر
بە فرەنس���ی ناوی رۆژنامەكە نووس���راوە و
لەژێری���ەوە نووس���راوە ئۆرگان���ی كۆمەڵەی
الوان���ی ك���وردە ل���ە ئەوروپا .لەس���ەر ژمارە
یەك���دا تەنها نووس���راوە تەمم���وزی  1949و
تەنانەت ژمارەی رۆژنامەكەش نەنووسراوە.
گەرچی ش���وێنی بالوكردن���ەوەی ڕۆژنامەكە
بەس���ەر هی���چ كام لە ژمارەكانیی���ەوە نییەوە،
بەاڵم هی���چ گومان ل���ەوەدا نیی���ە رۆژنامەكە
وەك ئەوەی لەژێرەوەیدا نووسراوە ئۆرگانی
كۆمەڵ���ەی الوان���ی كورد ب���ووە ل���ە ئەوروپا
ك���ە لە س���اڵی  1949لە سوێس���رە (لۆزان) لە
الیەن ش���ەش خوێن���دكاری كورد ل���ە هەموو

*

پارچەكان���ی كوردس���تانەوە دام���ەزراوە.
ئەندامان���ی دامەزرێن���ەری كۆمەڵ���ەی الوانی
ك���ورد لە ئەوروپا بریتی بوون لە :د.نورەدین
زازا ،د.عیس���مەت ش���ەریف وانلی ،شەوكەت
عەق���راوی ،عەبدولاڵ قادر و دوو خوێندكاری
دیك���ە ك���ە پێدەچێ���ت یەكێكی���ان د.كامی���ران
بەدرخان بووبێت لە پاریس .ئامانجی سەرەكی
ڕۆژنامەكە زیاتر ناسینی كورد و دۆزی كورد
بوو بە ڕای گشتی ئەوروپی بۆیە سەرلەبەری
ڕۆژنامەك���ە هەر بە فرەنس���ی باڵودەكرایەوە
(ژم���ارە  1تاوەكو ژم���ارە  ،)2تەنها لە دواین
دوو ژم���ارەی كۆتای���ی نەب���ێ (ژم���ارە (4-3
جم���ك) و ژم���ارە  )5دا چەن���د الپەڕەیەكی بە
زمانی كوردی بوو ،بەجۆرێك بەسەریەكەوە
لە كۆی ( )49الپەرەی سەرجەمی ڕۆژنامەكە،
تەنه���ا ( )7الپ���ەرەی بە زمانی ك���وردی و بە
تیپی التینی بوو.
ژمارە  27پاییزی 2012
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سەرجەم ژمارەكانی دەنگی كوردستان
ژمارە

مێژووی باڵوكردنەوە

ژماری الپەرە

تێبینی

1

تەممووزی 1949

 13الپەڕە

هەمووی بە فڕەنسی

2

ئابی 1949

 12الپەڕە

هەمووی بە فڕەنسی

4-3

سێپتامبەر-ئۆكتۆبەری 1949

ال 8-1 :بە فڕەنسی

ال 11-9:بە كوردی التینی

5

نۆڤەمبەری 1949

ال 9-1 :بە فڕەنسی

ال 13-10:بە كوردی التینی

نوورەدین زازا
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بەگوێرەی یاددەش���تەكانی نورەدین زازا كۆمەڵەی الوانی
ك���ورد لە ئەوروپا ل���ە مانگی كانوونی دووەمی س���اڵی 1949
ل���ە لۆزان ل���ە الیەن ش���ەش خوێن���دكاری كورد دام���ەزراوە،
بیرۆكەی دامەزراندن���ی ئەم كۆمەڵەیەش ئەوەبووە یەكێك
ل���ە خوێندكارە كوردەكانی كوردس���تانی عێ���راق زەمالەی
خوێندنی ل���ە الیەن حكومەتی عێراقیی���ەوە بردراوە ،بۆیە
ئ���ەم قوتابیانە بریاری���ان داوە هەریەكەی���ان مانگی چەند
س���ەد فرەنكێ���ك ب���ەو قوتابییە ك���وردە بدەن ،ئ���ا لێرەوە
بیرۆكەی دامەزراندنی ئەم كۆمەڵەیە سەرهەڵدەدات( .)1بۆ
ئەم ئامانجە هاریكارییە مەبەستیان بوو لەناو زانكۆكانی
خۆیان���دا زانی���اری لەب���ارەی گەلی ك���ورد باڵوبكەنەوە.
دووان لەو خوێندكارانە بەش���داریێكی زۆر كارایان كرد
ل���ە بزووتنەوەی ك���ورد دا ،یەكێكیان بوو بە ئاخێوەری
شۆرش���ی كوردەكانی عێراق ،عیس���مەت شەرف وانلی
و ئ���ەوی دیكەش���یان نورەدی���ن زازا ب���وو ،ك���ە پارتی
دیموكراتی كوردستانی سوریای دامەزراند( .)2نورەدین
زازا لە یادداشتەكانی خۆیدا ئەوە دەگێڕێتەوە كە خۆی
ش���ەو و ڕۆژ خەریكی نووس���ینی وتارەكانی رۆژنامەكە بووە
بە نووسین و تایپكردنی لەسەر ئامێری تایپرایتەر ،وەك چۆن
ئەوەی قەدەغەبوو لە سویس���رە ڕۆژنامەی دەنگی كوردستان
باڵوبكەین���ەوە بۆیە یەكی���ك لە ئەندامەكان���ی كۆمەڵەكەمان لە
پاریس وادەی ئەوەی دا لەوێدا باڵوی بكاتەوە( .)3ئەوكەس���ەی
كە زازا وەكو ئەندامی كۆمەڵەی الوانی كورد لە پاریس باسی
دەكات ،بێگومان د .كامیران بەدرخان بوو ،كە لەسەر خەرجی
خۆی ڕۆژنامەكەی بۆ چاپ دەكردن .بۆیە ش���وێنی چاپكردنی
ڕۆژنامەكە بە دڵنیاییەوە (پاریس) بووە شوێنی ئامادەكردن و
نووسینی رۆژنامەكە (لۆزان) بووە .زازا ڕاست دەكات زۆربەی
وتارەكانی ئەم رۆژنامەیە لە نووس���ینی ئەوە ،رەنگە عیسمەت
ش���ەریف وانلی زیاتر لە وت���ارە كوردییەكان یارمەتی دا بێت،
چونكە وانلی لە كۆتایی س���اڵی  1948گەیش���تۆتە سوێسرە و
پێناچێت لەو ماوە كەمەدا ئەوەندە زمانی بە فرەنس���ی پژابێت
تا وتاری پێ بنووسێت .شایانی گوتنە بگوترێ كە ڕۆژنامەكە
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ل���ە رووی چۆنیەتی چاپەوە لەوپەڕی خراپیدایە و بەش���ێوەی
ئامێ���ری تاپیرایتەر نووس���راوەتەوە و هی���چ تەكنیكێكی چاپی
ڕۆژنامەی تێدا نییە و بارس���تی رۆژنامەكە جوداوازی هەیە و
لەسەر كاغەزی زەرد چاپكراون .بەداخەوە ئەم ڕۆژنامەیە
بەگوێ���رەی بەداواداچوونەكان���ی ئێم���ە تەنها ش���وێنێك كە
س���ەرجەمی ئۆرژینالەكان���ی ئەم ڕۆژنامەیەی پارس���تبێت
كتێبخان���ەی بەڵگەنامەس���ازی نێودەوڵەتی���ی هاوچەرخ���ە
( )BDICل���ە پاریس .ئێمە كۆپی س���ەرجەمی ژمارەكانی
ئ���ەم ڕۆژنامەیەمان گرتۆتەوە و ل���ە داهاتوویەكی نزیكدا
بە لێكۆڵینەوەیەكەوە س���ەرجەمی ڕۆژنامەكە دەهێنینەوە
ناو كتێبخانەی كوردی.
بیبلیۆگرافیای سەرجەم ژمارەكانی ڕۆژنامەكە
ژمارە  1تەممووزی 1949
ل���ە پێش���ەكی ژمارە یەك���دا لەناو الكێش���ەیەك ئەم
دروشمانە بە دیاری نووسراون:
ش���كۆی نەمریی بۆ قازی محەمەد ،س���ەدری قازی و هەمووشەهیدەكان!
خەبات���ی ب���ێ پس���انەوە دژی ئیمپریالی���زم و حكوومەت���ەفاشیستەكانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست!.
یەكێتی لەگ���ەڵ هەموو دیموكراتە ڕاس���تگۆیەكان بۆ ئازادیگەالن :ڕێزگرتن و بەرگری لە ئاشتی!
دواتر ئەم وتارانە باڵوكراونەتەوە:
 -1كورد و واڵتەكەیان ،ال9-1 :
 -2ب���ۆ هاوڕێیانم���ان لە مەهاب���اد ،نووس���ینی  E.H.Qال:
10-9
 -3ئەو والتانەی كە چارەنووس���ی كوردیان لەبەردەستە
چ���ۆن مامەڵەیان لەگەڵدا دەكەن؟ نووس���ینی :ئا .ریچارد،
ال11-10 :
 -4دوایی���ن هەواڵەكانی كوردس���تان (لە ئێ���ران ،توركیا،
عێراق و سوریا)دا.
 -5ش���یعرێكی كوردی بە فرەنس���ی (هەتیو و سوڵتان)،
شیعری هەژار ،ال.)13-12( :
ژمارە  ،2تەممووزی 1949
(قەبارەكەی بچووك كراوەتەوە)
 -1وەاڵم بۆ رۆژنامەی جەمهوریەتی توركی (سەگ دەوەرێ،
بەالم كاروان هەر دەڕوا بەڕێوە) ،نووسینی مەمۆ ،ال.6-1 :
 -2كوردەكانی س���وریا بە وەفا لەگەڵ ڕابووردوویان خەبات
بۆ ئاشتی و دیموكراتی دەكەن ،نووسینی :حەسۆ :ال.7-6 :

عی
سمەت شەریف وانلی
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 -3وتارێكی بێ ناوونیشان لەبارەی ئالیكاری
واڵتە داگیركەرەكانی كوردس���تان ،نووسینی:
 E.H.Qال8 :
 -4هەواڵنامەی كوردستان ،ال9:
 -5شكۆی نەمری بۆ قازی محەمەد .شیعری
وەرگێ���راوی (ق .ج) ،ال ،10 :ك���ە پێم وایە هەر
دەبێ قەدری جان بێت.
 -6وتارێك بۆ چوار ئەفسەرە شەهیدەكە ،ال11 :
 -7دوا الپ���ەڕە :گەنجان���ی ك���ورد بەش���داری
لە فێس���تیڤالی گەنجانی دیموك���رات دەكەن لە
بۆدابێست و نامەیەك لە مەهابادەوە.
ژمارە ( ،)4-3سێپتامبەر-ئۆكتۆبەری 1949
بەشی زۆری ئەم ژمارەیە تەرخانكراوە بۆ
فێس���تیڤالی گەنجانی دیموكرات لە بۆدابێست
و كۆنگ���رەی دووەمی فیدراس���یۆنی جیهانیی
گەنجان.
 -1رۆژی نێونەتەوەیی خەبات بۆ ئاشتی ،ال2-1 :
 -2دووەمی���ن كۆنگ���رەی جیهانی���ی گەنجانی
دیموكرات ،ال ،3-2 :بەناوی كۆمەڵەی گەنجانی
دیموكراتی كوردەوە باڵوكراوەتەوە.
 -3چوارەمین ئەنجومەنی یەكێتی نێودەوڵەتیی
قوتابیان ،ال ،4-3 :نووسینیH.EK :
 -4توركی���ای تۆرانی���زم ،ئەندام���ی نەت���ەوە
یەكگرتووەكان ،وەك هەمیش���ە لەسەر تاوانی
قەتڵوعامكردن س���زا نادرێ ،نووسینی دەنگی
كوردستان ،ال.5-4 :
 -5ش���ەڕ بۆ دەستوور و دەستووری نوێ لە
سووریا ،نووسینی :دوربین ،ال.6-5 :
 -6ش���یعری (بارزان���ی) ق���ەدری ج���ان ب���ە
فرەنسی ،كە لە فیستیڤالی جیهانیی بۆدابێست
خوێندرایەوە ،ال.7 :
 -7بانگەوازێ���ك ل���ە الی���ەن وەف���دی واڵتانی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت بۆ فیستیڤالی الوان و

قوتابیان لە بۆدابێس���ت (ب���ە زمانی ئینگلیزی)،
ال8 :
بەشی :كوردی
 -8باس���ێكی ئامانج و دامەزراندنی كۆمەڵەی
الوان���ی ك���ورد ل���ە ئەوروپ���ا و چااڵك���ی و
بەش���دارییەكانی كۆمەڵە لە بۆنە و فێس���تیڤالە
جیهانییەكان���ی قوتابی���ان بەن���اوی (كۆمەڵەی
خوێندەواران���ی ك���ورد ل���ە ئەوروپ���ا) ،ال 9 :تا
كۆتایی.
ژمارە  ،5نۆڤەمبەری 1949
لە ژمارە پێنجەوە لەسەرووی رۆژنامەكەوە
نووس���راوە بەشی فرەنس���ی و لەژێرەوەشی
نووس���راوە(كۆمەڵەی خوێندەواران���ی ك���ورد
(بەشی ئەوروپا).
 -1س���ەروتاری ئ���ەم ژمارەی���ە تەرخانكراوە
بۆ س���ێیەمین كۆبوونەوەی گشتیی كۆمەڵەی
خوێندەوارانی كورد لە ئەوروپا و لەوێدا باسی
ئ���ەوە كراوە ك���ە لەمەودوا بەش���ی زۆرترینی
ڕۆژنامەك���ە دەبێ���ت بەزمانی ك���وردی بێت و
تەرخانی واڵت بكرێت ،ال.6-1 :
 -2كۆمەڵەی خوێندەوارانی كورد لە ئەوروپا
و هەفتەی نێودەوڵەتیی قوتابیان ،ال6 :
 -3الوان���ی كورد و بەش���داریان لە خەبات بۆ
ئاشتی ،ال7-6 :
 -4نامەیەك لە بۆدابێستەوە ،ال7 :
 -5شۆرش���ی ئۆكتۆب���ەر و داخ���وازە
نەتەوەییەكان ،نووسینی :ئەردەشێر مەزدەك،
ال9-8 :
بەشی كوردی:
-6جڤین���ا گەلەمپ���ەرا س���ێیەمینا كۆم���ەال
خوێندەوارێ���ن كورد ( )30-29چریا پێش���ین،
س���ااڵ  ،)1949راپۆرتی س���ەرۆكی كۆمەڵە (ال:
.)4-1

* سكرتێری ئەكادیمیای كوردی
پەراوێزەكان:

 .1نورالدين زازا ،حياتي الكوردية او صرخة الشعب الكوردي ،ترجمة :روني محمد دملي ،منشورات دار اراس،
اربيل ،2001 ،ص.101 :
2. Christiane More, Les Kurdes aujourd’hui : mouvement national et partis politiques; préface de Maxime Rodinson, Paris, Éd. l’Harmattan, 1984, p .212.
 .3نفس مصدر السابق ،ص .101
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رۆژنامەی كوردستان لەنێوان...

ڕۆژنامەی كوردستان

لەنێوان ڕۆژنامەیەكی هەواڵیی و وتارییدا
لوقمان رەئووف
پێشەكی
گەلی كورد یەكێكە لەو گەالنەی ،توانیویەتی
لەگەڵ كۆس���پەكاندا ،ژی���ان و بوونیەتی خۆی
بس���ەلمێنێت ،ب���ە ش���ێوازێك گەر لەگ���ەڵ ئەو
هەموو كۆس���پ و دوژمنایەتیی���ەی كە كراوە،
ئ���ەم قەوارەیەی نەبووای���ە ،دەمێك بوو كورد
بوونیەتی نەمابوو.
یەكێك لەو دەرهاوێشتەوش���انازیانەی كە
ك���ورد بەدرێژایی مێژوو بەخۆی���ەوە دەكات،
دەركردن���ی ڕۆژنام���ەی (كوردس���تان)ە كە لە
 1898/4/22ل���ە قاهی���رە و لەالی���ەن بنەماڵەی
بەدەرخانییەكان���ەوە دەرك���راوە و بووەت���ە
زمانحاڵی ك���وردان و بۆمبێكی دەنگی لەدژی
س���وڵتانی عوس���مانی ،هەرچەندە ل���ە ڕێگەی
گرت���ن و چاوس���ووركردنەوەی س���وڵتان،
هەوڵی وەس���تانی دراوە ،بەاڵم ئەم كۆس���پانە
نەیتوانی ئەركی سەرش���انی مق���داد بەدرخان
كەم بكەنەوە ،بۆی���ە لە پێناویدا چەند واڵتێكی
ك���ردووە ب���ە پێ���ی هەلومەرج���ی سیاس���ی و
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ئابووری و ڕۆشنبیری و....تاد.
كەواتە خودی رۆژنامەی كوردس���تان لەو
سەردەمەدا ،هەم شۆڕشێكی مەدەنیانەو هەم
سیاسیانە بووە لە دژی دەسەاڵتی دیكتاتۆری
و نەویس���تنی وش���ەو گوێنەگرتن لە بیرورای
بەرامب���ەر ،بۆی���ە رۆژنام���ەی كوردس���تان
بەت���ەواوی رەهەندەكانیی���ەوە ،س���ەرەتایەكی
مێژوویی نوێی بۆ كورد دروستكردو بووەتە
س���ەرەتای رۆش���نگەری ب���ۆ تاك���ی سیاس���ی
و رۆش���نبیری و ...ت���ا ك���وردی ،ه���ەم بوویە
قۆناغێك���ی نوێ ل���ە خەباتی ك���وردو قۆناغی
نوێ���ی زمانی ك���وردی ،بەمەش كورد بەس���ێ
قۆناغی جیاوازی خەباتدا تێپەڕیوە و نوێترین
قۆناغی خەباتی ،خەباتی وشەو رۆژنامەبووە
و هەوڵی���داوە بیس���ەلمێنێت كوردی���ش وەك
ت���ەواوی میللەتانی دیك���ە ،دەیەوێت بەئازادی
بۆ خۆی بژێت و دووربێت لە ش���ەڕو كوشتن
و داگیركردن.
بەگش���تی ئەم لێكۆڵینەوەی���ە پێكهاتووە لەدوو

رۆژنامەی كوردستان لەنێوان...

بەش:
بەش���ی یەكەم قسەكردنە لەچەمكی هەواڵ
و مێ���ژووی هەواڵ ،لەگ���ەڵ پەیوەندی هەواڵ
لەگ���ەڵ ڕۆژنام���ەدا ،ل���ەم پێناوەش���دا باس لە
هەواڵ لە ڕۆژنامەی كوردستاندا كراوە.
لەبەش���ی دووەم���دا ب���اس ل���ە چەم���ك و
پێناس���ەی وتار كراوە ،لەگەڵ جۆرەكانی وتار
كە لەناو ڕۆژنامەی كوردس���تاندا هەن ،لەگەڵ
قەب���ارەی ڕۆژنام���ە و ئ���ەو چاپخانان���ەی كە
ڕۆژنامەكەی پێ چاپكراوە.
چەمك و پێناسەی هەواڵ
ه���ەواڵ خ���ۆی لەخۆی���دا كۆمەڵێ���ك واتا و
چەم���ك لەخۆی دەگرێت ،بەهۆی گەیاندنی ئەو
پەیام���ەی لەن���او چوارچێوەیەك���ی دیاریكراودا
هەی���ە ،یونس ش���كرخواە لە كتێب���ی (هەواڵ)دا
س���ەبارەت بە پێناس���ەی هەواڵ دەڵێت( :هەواڵ
دەربڕینێك���ە ل���ە ڕاس���تییەكان ،ب���ەاڵم هەم���وو
()1
ڕاس���تییەك ناتوانێ���ت ناوبنرێ���ت ه���ەواڵ)
لەڕوانگەی «یونس شكر خواه» هەواڵ ڕاستییە،
بەاڵم خودی ئەو ڕاس���تییەش دەبێت نەزانراو،
یاخ���ود نەبیس���تراوبێت لەالی���ەن ئەوان���ەی كە
هەواڵەكەیان پێ���دەگات ،و نهێنی ئەم هەواڵەش
لەو سەرەتای بیستنەدایە ،بۆیە زۆرجار یەكەم
هەنگاوی بیس���تنی هەواڵ ،شۆرش و ڕاپەڕینی
لێدەكەوێتەوە.
یاخود (ه���ەواڵ ڕاپۆرتێك ،یان گێڕانەوەی
ڕووداوێكە لەسەر ڕووداو ،نەك خودی ڕووداو
بێ���ت ،بەش���ێوەیەك وەاڵم���ی ئەو پرس���یارانە
بدات���ەوە ،كە لەزەین���ی خوێن���ەردا دەربارەی
ڕووداوێك دروست دەبێت و ئاگاداركردنەوە
وئاش���ناكردنی خوێنەرە بەو ڕوداوانەی كە لە
دەوروبەردا دەگوزەرێن»(.)2
ف���ۆر تكلی���ف دەڵێت( :ه���ەواڵ بزوواندن و
دەرچوون���ە لە هەرش���تێكی باو ب���ەو مانایەی
ئەگەر س���ەگێك پەالماری پیاوێك���ی دا ،نابێتە
هەواڵ ،بەاڵم ئەگەر پیاوێك پەالماری سەگێك
بدات ،دەبێتە هەواڵ) (.)3
كەوای���ە خ���ودی ه���ەواڵ ل���ە بوونیەت���ی
ش���تێكی سەرس���وڕماندایە ،لەناو پەیامەكەدا،
ن���ەك باس���كردنی ش���تەكە ب���ەدەر لەمان���ەش

چەندی���ن پێناس���ە و وێن���ای ڕوانین���ی جیاجیا
ب���ۆ ه���ەواڵ هەیە و هەریەكەی���ان لە ڕوانگەی
بینینی خۆی���ەوە لەه���ەواڵ دواوە ،بەاڵم كۆی
گش���تی ڕوانینەكان لەس���ەر ئەوەن ،كە هەواڵ
گەیاندنی زانیاریس���ەكە ،كە خەڵكی پەرۆش���ی
زانینیەتی ،یاخود بووەتە گرێ لە دڵی خەڵكیدا
و زۆرمانەوەی نەخۆش���ی دەروونی دروست
دەكات و مرۆڤ غەمناك دەكات ،بەبیستنیشی
ئارامی دەبەخش���ێت دڵ���ەكان ،لەم ڕوانگەوەیە
كە كاریگەری دەروونی هەیە.
جگ���ە لەمان���ەش یۆنس ش���كرخواه دەڵێت:
(هەواڵ ڕووداوێكە ڕوودەدات)( )4وەك:
 سبەینێ كۆنگەری نەتەوەیی دەبەسترێت ئەمڕۆ كێش���ەی نەوت بەرامبەر بە خۆراكیەكالیی دەكرێتەوە.
تۆم���اس بیری���ش دەڵێ���ت( :هەرباس���ێك
كەمایەی باڵوكردنەوە بێت ،هەواڵە و پێویستە
ئەم مەرجانەی تێدابێت.
 .1الی بیسەر و خوێنەری گرنگ بێت.
 .2ڕووداوەكە ڕاست بێت.
 .3نوێ بێت.
 .4سەرسوڕمانی تێدابێت.
()5
 .5نزیك بێت لە ژینگەكەوە ....
مێژووی هەواڵ
ه���ەواڵ لەگ���ەڵ بوونیەتی مرۆڤ���دا ،بوونی
هەی���ە وپەیوەس���تە ب���ە خودی م���رۆڤ و ئەو
ڕووداوان���ەی ك���ە پەیوەندی���ان ب���ە مرۆڤەوە
هەیە ،لەم ڕوانگەشەوە مێژووەكان جیاوازیان
هەیە:
 -1سەرەتای هەواڵ (پێش نووسین) :مەبەست
لەو قۆناغەیە كە لەگەڵ بوونیەتی مرۆڤدا دەنگ
و ب���اس و هەواڵ���ەكان لە ڕێگ���ەی دەماودەم
بەخەڵكی گەین���راون و گوێزراونەتەوە ،مادام
هەواڵ پەیوەس���تە بە مرۆڤەوە ،كەواتە لەگەڵ
سەرەتای بوونی مرۆڤدا هەواڵیش هەبووە.
 -2مێژوونووس���ی فەرەنسایی (ئەمیل بۆڤان)
دەڵێ���ت( :مێ���ژوی ه���ەواڵ وەك مێ���ژووی
گەردوونە)(.)6
 -3نووس���ینی ڕووداوەكان :ئ���ەو قۆناغ���ە
دەگرێت���ەوە ك���ە ڕووداوەكان���ی س���ەردەمی
ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012
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وت���ار بەشێكی پڕبایەخی
ڕۆژن��ام��ەی��ە و یەكێكە لە
ك��ۆڵ��ەك��ە سەرەكیەكانی،
ل���ەگ���ەڵ ئ���ەم بایەخەشدا
ب�������ەردەوام ڕۆژن���ام���ە وەك
ناساندنی سیاسەت ،ڕێبازو..
تاد ،خۆی پێویستی بەخودی
وتار هەیە بۆ كردنەوەی كلیل
و كۆدی ئاراستەی ڕۆژنامە و
ك��ارك��ردن��ەك��ەی ،ب��ۆی��ە وەك
خ��ودی رۆژن��ام��ە و ئەوانەش
كە لە ڕۆژنامەدا دەنووسن،
زیاتر ئاراستەی وت��اری لە
نووسینەكانیاندا دەگرنە بەر،
ڕۆژنامەش بوارێكی سەرەكی و
گونجاوە بۆ گەشەكردنی وتار
و بەردەوام بوونی
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بەش���ێوازێك لە ش���ێوازەكان تێی���دا تۆمار ك���راوە و لەڕێگەی
ئەم تۆماركردنانەوە گوازراونەتەوە ،لەمبارەوە مێژونووس���ی
جوو (فالڤیۆس) دەڵێت( :بابلیەكان كۆنترین مێژوونووس���ن بۆ
نووسینی ڕوداوەكان)(.)7
هەروەها مێژوونووسی یۆنانی (هێرۆدۆت)دەڵێت( :میسریە
كۆن���ەكان ڕۆژنامەی ڕەخنە و گاڵتەوگەپیان هەبووە ،كە ناوی
ڕۆژنامەی (كۆش���ك) بووەو نووس���ەرەكانی باسی ڕابواردنی
ش���ەوانی پاشا و دەوڵەمەندەكان دەكەن ،كە بە بیانوی قسەی
خۆشەوە ،توانجیان تێدەگرن)(.)8
لەڕۆم���اش پاپا ڕووداوەكانی ئەو س���اڵەی ك���ە ڕوویداوە،
كۆی دەكردنەوە و لەسەر لەوحەیەكی سپی تۆماری دەكردن
و لە ماڵەكەیدا نمایشی دەكردن(.)9
 -3هەواڵ���ی چاپك���راو :دواب���ەدوای شۆڕش���ی چاپەمەن���ی كە
لەالیەن(گۆتێن بەرگ)وە دەستپێدەكات ،ئەویش بە دۆزینەوەی
پیت���ی چ���اپ ،ئەم هەن���گاوە كاریگ���ەری شۆڕش���ێكی بێوێنەی
لەجیهاندا خولقاند ،بەش���ێوازێك ئ���ەم كاریگەریەی لە تەواوی
شۆڕشەكاندا هەبووە و بەردەوامیش دەبێت.
بەهۆی ئەم هەنگاوەوە ،یەكەم ڕۆژنامە لە فەرەنسا بەناوی
(الگازی���ن)ی هەفتانە دەرچوو ،كە تێی���دا ڕوداو و هەواڵەكانی
فەرەنسا و ئەوروپای باڵودەكردەوە(.)10
دواب���ەدوای ئەم هەن���گاوە ،چەندی���ن كاری ڕۆژنامەگەری
وهەنگاوی باشتر لەم بوارەدا نراون و كاری ڕۆژنامەنویسان
بەرەوپێش و گەش���ەكردن ب���رد ،كەوایە ه���ەر ڕۆژنامەگەری
ك���وردی نی���ە ،بەڵك���و ڕۆژنام���ە جیهانیەكانی���ش ب���ەم قۆناغە
جیاجیایانەدا ڕۆیشتون.
بەدەر لە بواری ڕۆژنامەگەری ،خودی شۆڕشی چاپەمەنی،
پێش���كەوتنی بەرچاوی بەخۆوە بینی ،بەش���ێوەیەك ()3هەزار
كتێبی چاپكراوی لێهاتەبەرهەم(.)11
پەیوەندی نێوان هەواڵ و ڕۆژنامە
ئ���ەو پەیوەندی���ە بەهێزەی كە خ���ودی ه���ەواڵ و ڕۆژنامە
بەیەكەوە دەبەس���تێتەوە ،خ���ودی سروش���تی ڕۆژنامە و ئەو
پەیامەیەت���ی ،كە ل���ە گەیاندنی خودی هەواڵ���دا دەخرێتە ڕوو،
لەم ڕوانگەشەوە هەواڵ دەبێتە یەكەم كەرەستەی سەرەكی و
بنەڕەتی ڕۆژنامە.
بەدرێژای���ی مێ���ژووی ئ���ەو ڕۆژنامان���ەی ك���ە دەرچوون،
ڕاس���تەوخۆ پش���تیان ب���ە ه���ەواڵ بەس���توە و دەبەس���تن ب���ۆ
باڵوكردن���ەوەی گەرمكردن���ی ب���ازاڕ و فرۆش���تنی ڕۆژنام���ە،
بۆی���ە خودی هەواڵ ڕەگەزێكی س���ەرەكی خ���ودی ڕۆژنامەیە
و یەكەمین ڕۆژنامە ،كە هی چینیەكانە و لەس���اڵی ( 911پ.ز)
بەن���اوی (كی���ان بی���ان) باڵویانكردۆت���ەوە و ڕۆژی س���ێ جار
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دەرچووە ،مەبەستی سەرەكیان باڵوكردنەوەی دەنگ و باسی
ئیمپراتوریەتی چین بوو(.)12
كەوای���ە ڕۆژنامە ڕۆڵێك���ی گرنگی گێ���ڕاوە لەتۆماركردنی
هەواڵی ڕۆژانەدا و پاراستنی وەك بەڵگە و دیكۆمێنتی بەنرخ و
بەكەڵك ،لەبەر ئەمەشە كە هەواڵ تەوەری سەرەكی ڕۆژنامەیە
و تەواوی كارەكە لەدەوری هەواڵدا دەسوڕێتەوە ،بەشێوەیەك
خ���ودی ڕۆژنام���ە ،یەكس���انە بە ه���ەواڵ و بەپێچەوانەش���ەوە
نەبوونی هەواڵ ،واتە نەبوونی ڕۆژنامە.
سەبارەت بە گرنگی هەواڵ لە ڕۆژنامەدا ڕەئووف حەسەن
دەڵێت( :ه���ەر بەهەواڵیش زەبری ڕاس���تەقینەی بە چوارەمین
دەس���ەاڵت ناودەبرێ���ت )13().بەدەر لەم���ەش لەڕوانگەی ڕۆڵ و
كاریگەری لەس���ەر خەڵكی و سوپا لەكاتی شەڕەكاندا هێندەی
س���وپاكە ڕۆڵی هەبوو لەسەرخس���تنی ش���ەڕدا ،چونكە هەواڵ
لەناخ���ەوە شكس���تی بە س���وپاداوە و بەمەش ورەی س���وپای
نەهێش���توە و شكس���تیهێناوە ،لەب���ەر ئ���ەم مەترس���یانەیە ك���ە
ناپلیۆن وتویەتی (س���ێ ڕۆژنامەنووس بەئەندازەی 100.000
سەد هەزار سەرباز دەمترسێنێت)( )14ئەم ترسەی ناپلیۆن لەو
ڕوانگەوەیە ،هەواڵ تەنیا كاریگەری لەس���ەر بەرەكانی ش���ەڕ
نەبووە ،بەڵكو لەس���ەر خەلفی سوپا و ناوشارەكان هەبووە و
لەبەریەكی هەڵوەش���اندوون ،بۆی���ە دەكرێت دزەكردنی هەواڵ
لەشەڕێكی سەخت كاریگەری زیاترە.
لەب���ەر ئەوەی هەواڵ هێزی بگۆڕ و گۆزەری ژیانە و تەنیا
لەڕۆژنام���ەدا دەتوانێت بوونیەتی خۆی و ڕۆڵی بس���ەلمێنێت،
بۆیە بایەخی لەخودی كات و نەزانینیدایە و لەمەوە كاریگەریش
دروستدەكات.
هەواڵ لەڕۆژنامەی كوردستاندا
دواب���ەدوای باڵوبوون���ەوەی یەكەمی���ن ڕۆژنامەی كوردی
بەنازونیش���انی كوردس���تان ل���ە 1898/4/22لەقاهیرە لە الیەن
بنەماڵ���ەی بەدرخانیەكان���ەوە ،ئی���دی ل���ەو ڕۆژەوە ه���ەواڵ
بایەخێك���ی گرنگی هەب���ووە و لەڕێگەی هەواڵ���ەوە ڕۆژنامەی
كوردستان بوو بە تاكە سەرچاوەی گواستنەوەی و گەیاندنی
ه���ەواڵ و بابەت���ەكان بە خەڵكی كورد لە ن���اوەوە و دەرەوەی
كوردستان.
ب���ەاڵم لەگ���ەڵ باڵوبوون���ەوەی ڕۆژنام���ەی كوردس���تان
لەكۆی()31ژمارەی كە باڵوبووەتەوە دەتوانین بڵێین:
 :1ڕۆژنام���ەی كوردس���تان ڕۆژنامەیەك���ی هەواڵ���ی نەب���ووە،
بەوەی پشتی بە هەواڵ و باڵوكردنەوەی هەواڵەكان بەستبێت،
چونكە:
أ :لەالیەك دووری شوێنی دەرچوونی و نەگەیشتنی هەواڵەكانی
ناو كوردس���تان ل���ە كاتی پێویس���تیدا بە ڕۆژنامە ل���ە قاهیرە،

دوای ب��ڵ��اوب�����وون�����ەوەی
یەكەمین ڕۆژن��ام��ەی كوردی
بەناوونیشانی كوردستان
لە  1898/4/22لەقاهیرە
ل������ەالی������ەن ب���ن���ەم���اڵ���ەی
بەدرخانییەكانەوە ،ئیدی
لەو ڕۆژەوە هەواڵ بایەخێكی
گرنگی هەبووە و لەڕێگەی
هەواڵەوە ڕۆژنامەی كوردستان
ب��وو ب��ە ت��اك��ە سەرچاوەی
گ��واس��ت��ن��ەوەی و گەیاندنی
ه����ەواڵ و ب��اب��ەت��ەك��ان بە
خەڵكی ك��ورد لە ن��اوەوە و
دەرەوەی كوردستان
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سەروتار یەكێكە لە خاڵە
س��ەرەك��ی��ی��ەك��ان و بنەماو
س���ی���اس���ەت���ی ڕۆژن���ام���ەی���ە
ب��ەه��ۆی ئ���ەو ئاراستانەی
كە ڕۆژنامەكە كاری لەسەر
دەك��ات ،د .قیس الیاسری
دەڵێت« :س��ەروت��ار یەكەم
وتار و سەرەكیترین وتاری
ڕۆژنامەیە».
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بەمەش راستگۆیی هەواڵەكان و بایەخیان لەدەستدەدا.
ب :دابڕان و دواكەوتنی كاتی دەرچوونی ،ئەمەش وایكردووە
نەتوانن پەیوەست بن بە هەواڵی زیندووی ڕۆژانەوە.
پ :هەواڵەكانی زیاتر هەواڵی گشتی و بزواندن و هاندان بوون،
وەك گواس���تنەوەی ڕووداو ،یاخ���ود ژیان لەگەڵ ڕوداوەكانی
سەردەم و كاتەكاندا.
 :2مەبەس���تی س���ەرەكی ڕۆژنام���ە ،بوونیەت���ی دەنگ���ە وەك
زمانحاڵی و بوونی ئۆرگانی كوردی ،نەك هەواڵ و باسكردنی
هەواڵەكان.
 :3ڕۆژنام���ەی كوردس���تان ڕۆژنامەیەك���ی گش���تییە ،چ وەك
ن���اوەڕۆك ،چ وەك كورد وش���وناس و ئەدەب و مێژووە ..تاد
ك���ورد ،ئ���ەم هەمە جۆریی���ەی وایكردووە پێگ���ەی هەواڵ كەم
ببێتەوە...
 :4كەم���ی قەبارەی ڕۆژنامەك���ە و كەمی بابەتە باڵوكراوەكان،
كە خۆی لە 6-3بابەت دەبینێتەوە.
 :5پەیوەست نەبوون بەكات و ساتی دەرچوونی ڕۆژنامەوە.
 :6س���ورەیا دەڵ���ێ( :هەن���دێ ل���ە ك���وردەكان لەس���اڵی1897
كۆمەڵەیەكی نهێنیان دروست كردبوو ،مقداد بۆ باڵوكردنەوەی
بیروبۆچوونی ئەم كۆمەڵەیە ڕۆژنامەی كوردستانی دەركرد،
كەوات���ە لەبنچینەش���دا ،وەك ڕۆژنامەیەك���ی وت���اری كاری
لەسەركراوە ،نەك هەواڵ).
ب���ەاڵم لەگەڵ ئ���ەو كۆس���پ و لەمپەرانەی ك���ە لەبەرامبەر
شكس���تخواردنی ئ���ەم زمانحاڵیەتی و س���ڕینەوەی شوناس���ی
ك���وردی لەالی���ەن عوس���مانییەكانەوە ،وایك���ردووە كە كات و
ش���وێنی جیاواز و زۆرجاریش خەباتی پارتیزانی بگرێتەبەر و
شوێنەكانی بگۆڕێت و سووربن لەسەر دەركردنی ڕۆژنامەكە
لەواڵتانی(میسر ،جنیڤ ،بەریتانیا).
چەمك و پێناسەی وتار
وتار بەش���ێكی پڕبایەخی ڕۆژنامەی���ە و یەكێكە لە كۆڵەكە
س���ەرەكییەكانی ،لەگەڵ ئەم بایەخەش���دا ب���ەردەوام ڕۆژنامە
وەك ناس���اندنی سیاس���ەت ،ڕێب���ازو ..ت���اد ،خ���ۆی پێویس���تی
بەخ���ودی وتار هەیە بۆ كردنەوەی كلیل و كۆدی ئاراس���تەی
ڕۆژنام���ە و كاركردنەك���ەی ،بۆی���ە وەك خ���ودی رۆژنام���ە و
ئەوانەش كە لە ڕۆژنامەدا دەنووسن ،زیاتر ئاراستەی وتاری
لە نووسینەكانیاندا دەگرنە بەر ،ڕۆژنامەش بوارێكی سەرەكی
و گونجاوە بۆ گەشەكردنی وتار و بەردەوام بوونی.
ئەوەی جێگەی ڕوانینە ڕۆژنامەی كوردس���تان لەژمارە()1
ەوە بۆ ژمارە( )21وتاری تێدایە و لەناو ئەم وتارانەدا هەواڵ
بەش���ێكە لەوتار و لەم ئاراس���تەوە پێگەی خ���ۆی هەیە و ئەم
ئاوێتەبوونەی هەواڵ لەچوارچێوەی وتاردا ،بەهۆی پەیوەست
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نەبوون بە كات و دووری ش���وێنی دەرچ���وون و بارودۆخی
سیاس���ی ئەوكاتانە بووە ،ب���ۆ نموونە لەوتارەكانی (س���وڵتان
عەبدولحەمی���د) و (دەن���گ و باس���ەكانی س���وارەی حەمی���دی
لەژم���ارە()29/28دا ،بۆی���ە وت���ار بەش���ێكی س���ەرەكی خودی
ڕۆژنامە و شوناسی ڕۆژنامەیە.
س���ەبارەت بە پێناس���ەی وتار د .ش���وكریە ڕەسوڵ دەڵێت:
«نووس���ینێكی ئەدەبیە الیەنێك لە الیەنە دیاریكراوەكانی ژیان
()15
دەگرێتە خۆ ،یان بابەتێكی تەسكی ژیان لێكدەداتەوە)
یاخ���ود (نووس���ینی بابەتێك���ە كە گوزارش���ی ڕاس���تەوخۆ
لەڕای نووس���ەرەكەی دەكات و نووسەر دەربارەی بابەتێكی
()16
دیاریكراو دەدوێت لە تێڕوانینی خۆیەوە).
یاخ���ود (وت���ار بیرۆكەیەك���ە ك���ە نووس���ەر ل���ە ژینگ���ە و
دەوروبەرەوە وەریدەگرێ و گوزارشتی لێدەكات)(.)17
لەڕوانگەی ئەم پێناساوەوە وتار بریتی دەبێت لە نووسینێك
كە تێیدا بیروبۆچون ،ئایدیای خودی كەسێك لەسەر بابەتێكی
دیاریك���راو دەخرێتە ڕوو ،بەمەش كۆبەندی بیری وتار بریتی
دەبێ���ت ل���ە زادەی بیری نووس���ەر لەس���ەر دیاردەكانی ژیان
و دەوروب���ەری و خودی وت���ار لەزادەی بیری نووس���ەرەوە
س���ەرچاوە دەگرێ���ت ،وات���ە بەپلەی یەكەم پش���ت ب���ە كانگا و
س���ەرچاوەی مەعریفی و هوش���یاری كەسەكە دەبەسترێت بۆ
نووسینی ،بەمەش ڕەنگدانەوەی توانستی هۆشمەندی و دەركی
نووسەرە و پەیوەستە بە ڕادەی توانستی نووسەرەكەوە.
بەگش���تی دەتوانی���ن ئەم جۆرە واتارانە ل���ە ناو ڕۆژنامەی
كوردستاندا دیاری بكەین:
 -1سەروتار:
سەروتار یەكێكە لە خاڵە سەرەكییەكان و بنەماو سیاسەتی
ڕۆژنامەی���ە بەهۆی ئ���ەو ئاراس���تانەی ك���ە ڕۆژنامەكە كاری
لەس���ەر دەكات ،د .قیس الیاس���ری دەڵێت« :س���ەروتار یەكەم
()18
وتار و سەرەكیترین وتاری ڕۆژنامەیە».
جاران ئەم س���ەروتارە لە التین���ی و ئینگلیزییەكاندا لەالی
چەپ���ەوە دەنووس���را و الی كوردی���ش لەالی ڕاس���ت ،بەاڵم
ئێس���تا لەه���ەردووال دەنووس���رێت ،وات���ە چ���ەپ و ڕاس���ت،
گوزارشت لە بۆچوون و سیاسەتی ڕۆژنامە دەكات ،بەمەش
(دەرخەری هەڵوێستەكانی ڕۆژنامەیە ،بەرامبەر بەو ڕووداوە
گەرمانەی كە ڕۆژانە ڕوودەدەن و پەیوەس���تن بە سیاسەتی
ڕۆژنامەكەوە)(.)19
ئەگەر لەم ڕوانگەوە س���ەیری س���ەروتارەكانی ڕۆژنامەی
كوردس���تان بكەی���ت ،دەبینی���ن هەرم���اوە و س���ەروتارێك و
هەندێ جار بە چەند ژمارەیەك ئینجا تەواوبووە ،سەروتاری
ژمارە ()1ی رۆژی  1898/4/22كە بێ ناوونیشانە و بە(بسم

ل��ەس��ەروت��اری ژم����ارە()27
ی رۆژنامەی «كوردستان»دا
باس لەپەیوەندی نێوان كورد
و ئەرمەن دەكات و ئەو قسەو
باسانە بەدرۆ دەخاتەوە كە
كورد قەتڵ وعامی كردبێت،
بەڵكو سوڵتان هۆكار بووە بۆ
دروستكردنی ئەم ڕووداوە و
ئەمەش بە سوود وەرگرتن لە
كەسێكی شوان و كردوویەتی بە
سەركردەو لەقەبی پاشایەتی
پێیبەخشیوە وەك (مستەفا
ك��ەچ��ەڵ) و ك��ردووی��ەت��ی بە
سەرۆكی لیوای حەمیدییە.
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الله) دەس���ت پێ���دەكات ،ب���ەاڵم لەس���ەرەتای
دەستپێكردنی ئاماژە بەوە دەكات كە مەبەست
ل���ە دەركردن���ی ڕۆژنامەك���ە و ئاراس���تەی
كاركردنی ڕۆژنامەكەیە ،بۆیە نووس���یویەتی
(س���وپاس ك���ە موس���ڵمان دروس���تكراوین،
موس���ڵمانان ل���ە گوندوش���ارەكان ،ئ���اگاداری
ڕۆژنام���ەن ،بەداخەوە ك���ورد زۆر لە نەتەوە
زیات���ر خ���اوەن بی���ر وهۆش���ن و جوامێ���رن،
ب���ەاڵم خوێن���ەوار و دەوڵەمەندی���ن ،نازان���ن
دراوسێكانیان(قەشەكانیان) ،چیدەكەن)(.)20
بەهەمان شێوەش ژمارە ( )2سەروتار بێ
ناوونیشانە و باس لە خۆشەویستی نیشتمان
دەكات ،لەگ���ەڵ هێنان���ەوەی فەرموودە ،دیارە
مەبەس���تیەتی كە خەڵكی ك���ورد لەبەر ئەوەی
ب���اوەڕدارن و تاوانباریی���ان نەك���ەن بەكاف���ر،
دەیەوێ���ت ل���ە ڕێگ���ەی عەقڵیەت���ی خەڵكییەوە
ش���تەكان بنووس���ێت ،لەالیەك���ی دیكەش���ەوە
ئ���ەوە نیش���ان ب���دات ،ك���ە لەس���ەر رێب���ازی
ئایین���ی كار دەك���ەن و داوای ماف���ی خۆی���ان
دەك���ەن و مەس���ەلەی نەتەوەش ،بەش���ێكە لە
ئایی���ن ،ئەم هەن���گاوەی قۆناغی یەكەم لەكۆی
ژمارەكانی( )8 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1یەكەمدا س���یمای
ئایینیی بەتەواوی بەسەر سەروتارەكاندا زاڵە،
دواتر وردە وردە ئەم سیمایە كاڵتر دەبێتەوە
بەسەر وتاری ڕەخنەیی لەشێوەی داخوازی و
سكااڵدا دەخرێتەڕوو ،وەك لە ژمارەكانی (،6
 )13 ،7كە هەموویان داخوازی و سكااڵنامەن
لە سوڵتان عەبدولحەمید ،دواتریش دیسانەوە
دەگەڕێتەوە س���ەر س���یمای وتارە ئاینیەكان،
ئەم���ەش ب���ۆ دەرخس���تنی نیەت���ی كارە ل���ە
چوارچێوەی ئاییندا و دەمكوتكردنی سوڵتان،
بۆیە س���وڵتان ناتوانێت لەڕێگەی پاڵەپەستۆی
ئایینیی���ەوە زۆریان ب���ۆ بهێنێت و خەڵكیان لێ
ب���كات ،بۆی���ە هەڕەش���ەی گرتن���ی براكانی لە
مقداد مەدحەت دەكات ،لەبەرامبەر وەس���تانی
ڕۆژنامەكە ،ئەمەش بەڵگەی زانس���تی سیاسی
و دەنگدان���ەوەی ڕۆژنامەك���ە و خوێندنەوەی
مقداد مەدحەتە بۆ سیاسەتی عوسمانلی.
 -2وتاری مێژوویی
لەگەڵ ئەوەی ڕۆژنامە مەبەستێتی ئاستی
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نەتەوەیی و جموجوڵی شۆڕش���ی بیری لەناو
خەڵكیدا دروست بكات ،بۆ ئەم مەبەستە گرنگی
بە باسی الیەنە تاریك و شاراوەكانی مێژووی
دەكات ،ب���ۆ ئ���ەم مەبەس���تەش الپەڕەیەك���ی
بۆ الیەن���ی مێژوو تەرخان ك���ردووە ،چ وەك
مێ���ژووی ك���ورد ،یاخ���ود مێ���ژووی نەت���ەوە
بیانییەكان.
لەمێژووی كوردیدا وەك لەژمارە()8دا جگە
لە باسی مێژووی كوردستان ( )3بابەتی تری
بۆ باس���ی میرە كوردیی���ەكان تەرخانكردووە،
یاخود لەژمارە( )9بەهەمان ش���ێوە بەش���ێكی
زۆری تەرخان كردووە بۆ مێژووی حوكمڕانی
می���رەكان ،ی���ان ژیان و باس���ی كەس���ایەتییە
كوردییەكان وەك لە ژمارەكانی(،17 ،14 ،13
 )24 ،20 ،18مێژووی بیانیش وەك لەژمارە()1
دا هاتووە لەكۆی( )6بابەت بەسەروتاریشەوە
()3بابەت���ی تایبەتك���ردووە ب���ە مێ���ژوو لەوانە
شەڕەكانی(میس���ر ،س���ودان ،عوس���مانی و
یۆنانی ،فەلە و موسڵمان) یاخود لەژمارەكانی
()22 ،21 ،11 ،7 ،4 ،2دا.
لەهەمووش���ی گرنگت���ر لەس���ەروتاری
ژم���ارە()27دا باس لەپەیوەندی نێوان كورد و
ئەرمەن دەكات و ئەو قس���ەو باس���انە بەدرۆ
دەخات���ەوە ك���ە كورد قەتڵ و عام���ی كردبێت،
بەڵكو س���وڵتان هۆكار بووە بۆ دروستكردنی
ئەم ڕووداوە و ئەمەش بە سوود وەرگرتن لە
كەس���ێكی شوان و كردوویەتی بە سەركردەو
لەقەبی پاش���ایەتی پێیبەخشیوە وەك (مستەفا
كەچ���ەڵ) و كردوویەت���ی بە س���ەرۆكی لیوای
حەمیدییە.
 -3وتاری سیاسی و نیشتمانی:
لەڕاس���تیدا ڕۆژنامەی كوردس���تان لەگەڵ
كەم���ی قەبارە و الپەڕەكان���ی ،بەاڵم بایەخێكی
باش���ی بە وتاری نیش���تمانی و سیاسی داوە،
چونكە بەالیەوە لەو سەردەمەدا ،تاكە مینبەری
باڵوكردنەوەی وتاربووە ،ئەمەش هاندەرێكی
باش بووە ،بۆ پشتگیری و بەهێزكردنی گیانی
ناسیونالیس���تی كوردی ،وەك ل���ە وتارەكانی
ژم���ارە( )9بەناوونیش���انی (واڵت) یاخ���ود
ژمارەكانی()31 ،30 ،29دا دەبینرێت.

رۆژنامەی كوردستان لەنێوان...

 -4وتاری كۆمەاڵیەتی
باڵوكردن���ەوەی وت���اری كۆمەاڵیەت���ی
نووس���ین لەم الیەنەدا ،بەشێك بووە لەكاری
س���ەرەكی ڕۆژنام���ە ،چونكە مەبەس���تی بووە
كار لەس���ەر ئاس���ت و الیەن���ی كۆمەاڵیەت���ی
ب���كات ،ل���ەم پێناوەش���دا الیەن���ی كۆمەاڵیەتی
ئایینی پەیوەستكردووەتەوە بەیەكەوە ،چونكە
ڕۆژنامە هەوڵی فێركردنی خۆێندن و زانست
و بەربەرەكانێتی نەخوێندەواری ودواكەوتنی
ك���ردووە و هەوڵ���ی چارەس���ەركردنی ئ���ەم
گرفتەكۆمەاڵیەتیان���ەی داوە ،وەك ل���ە
ژمارەكانی()5 ،4دا دەبینرێت بەناوی (فەزیلەتى
عيلم).
 -5بابەتی ئەدەبی
ئ���ەو نووس���ینانە دەگرێت���ەوە ك���ە باس لە
ئەدەبیات و لێكدانەوە و باس���كردنی ش���يعرە،
ڕۆژنامەی كوردستان لەگەڵ كەمی قەبارەیدا،
بایەخێكی باش���ی بە ئەدەب داوە و جێگەیەكی
باشی بۆ ئەدەب تەرخانكردووە ،بەتایبەتی بۆ
ش���اكارەكەی ئەحمەدی خانی(مەم وزین) كە
لەژمارەكان���ی(،13 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3
،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15
)30 ،29 ،28دا بەش���ێكی دابەزاندووە ،بەمەش
دەبێتە س���ەرەكیترین بابەتی ن���او ڕۆژنامەی
كوردس���تان ،چونكە ل���ە ( )23ژمارەدا لەكۆی
( )31ژمارە مەم و زین باڵوكراوەتەوە.
یاخ���ود باس���ی حاج���ی ق���ادری كۆی���ی
كەلەژمارە()3دا باس���ی لە ناسینی شێوەكاری
دەكات ،یاخ���ود لەژم���ارە ()17دا كەش���یعری
ل���ە (پاریس���ە مەواس���لەت)ی بەتورك���ی و
كوردس���تاندن)ی عەبدوڵ�ڵ�ا جەودەت���ی
باڵوكردووەتەوە.
جگە لە ش���یعر لە باس���ی زم���ان و ئەدەبی
كوردیدا ك���ە لەژمارە()3دا ب���اس لەكتێبەكەی
یوس���ف زیائەدی���ن (الهدیة الحمیدی���ة في اللغة
الكردیة) دەكات.
كەوایە لەڕۆژنامەی كوردستاندا ،بایەخێكی
دی���ار بەزم���ان و ئەدەب���ی ك���وردی دراوە و
هەوڵیدا ش���وناس و ئ���ەدەب و زمانی كوردی
بەپێی بوار و سەردەمەكەی بناسێنێت.

 -6وتاری ئایینی:
بەو پێی���ەی تەواوی وتارەكە تایبەت بكات
بە ئای���ن و بیروبۆچوونەكانی لەچوارچێوەی
ئاینی���دا دەرنەچێ���ت تێ���دا نییە ،ب���ەاڵم لەپێناو
بەخشینی ڕواڵەتێكی ئایینی ،ناوونیشانی ئایینی
و دەق���ی فەرم���ودە و قورئان���ی بەكارهێناوە،
وەك ل���ە ژمارەكان���ی (،14 ،11 ،9 ،8 ،5 ،4 ،2
)15دا دەبینرێت ولەڕێگەی ش���یتەڵكاریكردنی
دەق���ی ئایەتەكان���ەوە ،دەیەوێ���ت پەیامێ���ك
بەخەڵكی بگەیەنێت ،بەاڵم لەژمارەكانی دوای
بیستەكانەوە ،ئەم حاڵەتە نامێنێت و شێوازیی
نەتەوەیی باڵ بەسەر دەقەكاندا دەگرێت.
واتە وتاری ئایینی لەچوارچێوەی سیمای
وتارەكان���دا بوونیەتی بووە و ل���ەم ڕوانگەوە
كاری خۆی چ وەك ڕەتدانەوەی س���وڵتان ،چ
وەك كاركردنە س���ەر خەڵك���ی ئەنجامداوە و
لەم ئاراستەشەوە سیاسەتێكی سەركەوتووی
بەكارهێناوە.
قەبارە و چاپخانەكانی ڕۆژنامەی كوردستان
ڕۆژنامەی كوردستان یەكەمین ڕۆژنامەی
ك���وردی و زمانحاڵی كۆمەڵێكی س���ەربەخۆی
كوردیي���ە و ئەمەش ئەوەن���دەی دیكە بایەخی
پەیداكردووە ،چونكە مێژوویەكی پێش���وەخت
و بەرلە زمانحاڵی و حزبی و ئۆرگانی بۆخۆی
دروستكردووە.
لەبەرئەوەی ڕۆژنامە لە واڵتەكانی(قاهیرە،
میسر) (جنیڤ ،سویسرا)( ،لەندەن و فوڵكستۆن،
بەریتانیا) دەركراوە ،بەم ڕوانگەشەوە دەبێتە
یەكەمین ڕۆژنامەی پارتیزانی كوردی و لەگەڵ
هەموو بەربەستەكاندا ،درێژەی بەبەردەوامی
خ���ۆی داوە و بە4الپەڕە دەرچووە و لە الیەن
چەندین چاپخانەیەكەوە چاپكراوە لەوانە:
 :1لەژمارەكان���ی( )3 ،2 ،1لەچاپخانەی (هالل)
لە میسر چاپكراون.
 :2لە ژمارەكانی ( )5 ،4لە چاپخانەی (جریدیا
كردستانی) واتە چاپخانەی خودی ڕۆژنامەكە
چاپك���راون ،بەم���ەش بەدرخانیي���ەكان دەبن���ە
یەكەمین كەس لە دانانی چاپخانەی كوردیدا.
 :3لەژمارەكانی( )19-6لە چاپخانەی (جمعیت
اتفاق و قنجیا مسلمانا) چاپكراون.
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 :4لەژمارەكان���ی( )21-20لەچاپخان���ەی (طبع
اولومشدر) لە میسر چاپكراون.
 :5لە ژمارەكانی ( )23-22لەچاپخانەی(هندیە
مطبعة سندە طبع اولومشدر)چاپكراون.
 :6لە ژمارەكانی ( )27-24چاپخانەكەی دیاری
نەكراوە.
 :7لەژمارەكان���ی( )31-27لەچاپخانەی (انتقام
مطبعة سندە طبع اولومشدر)چاپكراون.
ئەنجام:
لەئەنجامی ئ���ەم لێكۆڵینەوەیە دەگەینە ئەوەی
كە:
 :1ڕۆژنام���ەی كوردس���تان ،ڕۆژنامەیەك���ی
هەواڵ���ی نەب���وو و كاری لەس���ەر ه���ەواڵ و
گەیاندنی هەواڵە م���اوە كورتەكان نەكردووە،
بەڵكو هەواڵی گشتی كاری سەرەكی بووە.
 :2ڕۆژنامەی كوردستان وەك باڵوكەرەوەی
بیروبۆچوون���ی كەس���ە شۆڕش���گێڕەكان و
هاندانی خەڵكی و ژیانەوەی بیری ش���ۆڕش و
ناسیۆنالیستی كاریكردووە.
پەراوێزەكان:

 :3ئاراس���تەی كاركردن���ی ،ئاراس���تەیەكی
مامناوەندی بوو لەنێوان پاراس���تنی س���یمای
ئایین���ی و ڕەچاوكردنی الیەن���ی كۆمەاڵیەتی،
لەگەڵ بیری نوێخوازیدا.
 :4هەموو جۆرە وتارەكانی لەناو ڕۆژنامەكەدا
باڵوكردووەت���ەوە ،ئەمەش وایك���ردووە وەك
ڕۆژنامەیەكی وتاری دی���اری بكرێت وەك لە
هەواڵی.
 :5بایەخ���ی بەالیەنی ئ���ەدەب و زمان داوە و
بەش���ێكی تایبەتی تەرخانكردووە بۆ داستانی
م���ەم و زین���ی خان���ی ،ك���ە پانتاییەكی باش���ی
ڕۆژنامەكەی داگیركردووە.
 :6كارێك���ی باش���ی لەس���ەر مێ���ژوو كردووە
و می���ر وكەس���ایەتییەكانی ناس���اندووەو
هەوڵیداوە بۆ ناس���ینی كورد و مێژووەكەی و
هوشیاركردنەوەی خەڵكی.
 :7ڕۆژنام���ە بۆخ���ۆی چاپخان���ەی هەبووە و
ژمارەكانی ()5 ،4ی پێ چاپ كردووە.

 -1یونس شكرخواه ،خبر ،چاپ اول ،تهران ،1384 ،ك
 -2چەش���نە ئەدەبی وڕۆژنامەنووس���یەكان و ڕەنگدانەوەیان لە ژیان و ژیندا ،هەڤاڵ ئەبوبەكر ،ماستەرنامە،
سلێمانی2006 ،
 -3هەر ئەو سەرچاوەیە.
 -4یونس شكرخواه ،خبر ،چاپ اول ،تهران ،1374 ،ك
 توماس بيري ،الصحافة اليوم تطورها و تطبيقاتها العلمية ،ص  ،42ب ص1 اميل بۆڤان ،تأريخ الصحافة ،ت .محمد اسماعيل محمد ،مصر ،1949 ،ص11 -7هەر ئەو سەرچاوەیە ،ص12
 -8هەر ئەو سەرچاوەیە
 -9امیل بۆڤان ،تأریخ الصحافة ،ت :محمد اسماعیل محمد ،مصر1949 ،ل1
 -10هەڤاڵ ئەبوبەكر ،چەند هەنگاوێك بەرەو ڕاگەیاندن و ڕۆژنامەنووس���ی و پڕوپاگەندە و ڕایگشتی/سلێمانی
 /1997ل46
 -11د .كەماڵ مەزهەر ،تێگەیشتنی ڕاستی ،ل1918 /27
 -12هەڤاڵ ئەبوبەكر ،چەند هەنگاوێك بەرەو ڕاگەیاندن ،ل45
 -13ڕەئوف حەسەن ،ئەلفاوبێتای ڕۆژنامەگەری لە سلێمانی ،1999/ل73
 -14د .كەمال مەزهەر ،تێگەیشتنی ڕاستی ،1918/ل18
 -15د .شوكریە ڕەسوڵ ،ئەدەبی كوردی و هونەرەكانی ئەدەب ،هەولێر ،1989 ،ل138
 -16هەڤاڵ ئەبوبەكر ،چەش���نە ئەدەبی و ڕۆژنامەنووس���یەكان و ڕەنگدانەوەی لەژیان و ژیندا ،ماس���تەرنامە
زانكۆی سلێمانی ،2006 ،ل96
 -17د .فاروق ابوزيد ،فن الكتابة الصحافة ،الطبعة الثانية ،1983 ،ص182
 -18عبداللطبق حمزة ،مدخل في من التحرير الصحفي ،دارالفكر العربي ،قاهرة ،1958 ،ص217
 -19د .كرم شبلي ،معجم مصطلحات االعالمية ،دارالجيل ،بيروت ،1994 ،ص326
 -20ڕۆژنامەی كوردستان ،ژمارە(1899/4/22)1
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رۆژنامەی كوردستان لەنێوان...

سەرچاوەكان:
كتێب:
ا -كوردی:

 :1ڕەئوف حەسەن ،ئەلفاوبێتای ڕۆژنامەگەری ،سلێمانی1999 ،
 :2د .شوكریە ڕەسوڵ ،ئەدەبی كوردی هونەرەكانی ئەدەب ،هەولێر1989 ،
 :3د .كەمال فواد ،یەكەمین ڕۆژنامەی كوردی ،1902_1898وەزارەتی ڕۆش���نبیری هەرێمی كوردس���تان ،بنكەی
ئەدەبی و ڕۆشنبیری گەالوێژ2000 ،
 :4د .كەمال ف���واد ،یەكەمین رۆژنامەی كوردی ،1902-1898لە باڵوكراوەكان���ی دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی
بەدرخان ،تاران ،چاپی سێیەم2006 ،
 :5محەم���ەد دلێر ئەمین محەمەد ،ڕۆڵی گوڤاری گەالوێژ لەگەشەمەندن(پێشخس���تنی ئەدەبی كوردیدا ،چاپ و
باڵوكردنەوە ،سلێمانی2004 ،

ب -عەرەبی:

 -1اميل بوفان  ،تاريخ الصحافة  ،ت :محمد اسماعيل محمد  ،مصر1949 ،
 -2توماس بيرى  ،الصحافة اليوم تطورها و تطبيقاتها العلمية  ،ب .ط.
 -3د .كريم شبلى  ،معجم مصطلحات االعالمية  ،دار الجليل  ،بيروت1994 ،
 -4د .فاروق ابوزيد  ،فن الكتابة الصحفية ،الطبعة الثانية  ،دار الشروق ،جدة 1983 ،
 -5عبدللطيف حمزة ،مدخل فى فن التحرير الصحفى  ،دار الفكر العربى  ،قاهرة 1958 ،

ج -فارسی:

 -1یونس شكرخواە ،خبر ،چاپ اول ،تهران ،م1384
نامەی ماستەر:
 -2هەڤاڵ ئەبوبەكر ،چەشنە ئەدەبی و ڕۆژنامەنووسیەكان و ڕەنگدانەوەیان لەژیان و ژیندا ،زانكۆی سلێمانی،
2006
رۆژنامەكان:
 -3تێگەیشتنی راستی1918 ،
 -4كوردستانی نۆێ2000 ،
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مەال محەمەد شەریف عوسمانی رەنگەڕێژانی
و
*
رۆژنامهوانی نهێنی
1976 - 1925

د .ئازاد عوبێد ساڵح
ك���ەم نین ئەوانەی ب���ە بێدەنگی و دوور لە
هەر خۆدەرهێنان و خۆدەرخس���تنێك ،ئەركی
نیش���تمانی و نەتەوەییی���ان بە دڵس���ۆزی و لە
خۆبردوویی راپەڕاندووە ،تەنانەت بێ ئەوەی
رۆژێ���ك ل���ە رۆژان من���ەت و گلەیییەكی���ان
دەربڕیبێ یان گازاندەیەكیان كردبێ.
نموونەی ئەو كەس���انەش (مەال محەمەد
شەریف عوسمانی رەنگەڕێژانی هەولێری)یە،
ئەو كەس���ەی زۆری پێشكێش كردووە ،بەاڵم
هیچی ئەوتۆی بۆخۆی نەبردووە.
سهربردهی ژیانی:
مەال محەمەد شەریف كوڕی مەال عوسمان
كوڕی م���ەال عەبدولكەری���م رەنگەڕێژانییە ،بە
ن���اوی مام���ی باوكی ك���راوە ،لە س���اڵی 1925
ل���ە هەولێ���ر ،ـ( وا دیارە مەبەس���ت پارێزگای
هەولێ���رە ،چونكە ل���ەو مێژووەدا و تا س���اڵی
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 1934بنەماڵەك���ەی ل���ە گوندی ی���ەدی قزلەر
()1
بوونەـ توێژەر)ـ ،لە دایك بووە.
ل���ە گون���دی (ی���ەدی قزل���ەر) دەس���تی ب���ە
خوێندنی ئایینی كردووە ،سەرەتا لە الی مەال
عوس���مانی باوك���ی چۆتەبەر خوێن���دن ،پاش
كۆچ���ی دوای���ی باوكی ل���ە س���اڵی 1934ز .بە
ماڵەوە لەگەڵ دایكی و برای هاتوونەتە هەولێر
و الی زانایان���ی ئ���ەم ش���ارە خوێندوویەتی و
ل���ە دواه���ەواری خوێندن���ی ئایینی���دا هاوڕێی
عوسمانی مەال ساڵحی كۆزەپانكەیی( )2و شێخ
عەبدوڵاڵی شێخ مستەفای نەقشبەندی( )3بووە،
الی مەال س���اڵحی كۆزەپانكەیی( )4گەیش���تۆتە
پای���ەی مەالیەتی ،ب���ەاڵم ئیج���ازەی مەالیەتی
الی ئ���ەو وەرنەگرت���ووە( )5ه���ەر بۆی���ە ناوی
لەنێو قوتابییەكانی مەال ساڵحی كۆزەپانكەییدا
()6
نەهاتووە.
لە س���اڵی 1949دا لەسەر چاالكی سیاسی

مەال محەمەد شەریف عوسمانی رەنگەڕێژانی...

گیراوە ،دوای بەربوونی لە پەنجاكانی سەدەی
بیس���تەمدا خێ���زان پێكدەهێن���ێ و كچێ���ك ل���ە
بنەماڵەیەكی هەولێری (ئیس���ماعیل تووتنچی)
دێنێ ،تا كۆتای���ی تەمەنی ژیانێكی هەژارانە و
سادە دەگوزەرێنێ(.)7
مەال ش���ەریف ب���ە مەبەس���تی دابینكردنی
بژێویی ژیانی خ���ۆی و خێزانەكەی پەنای بۆ
چەند كارێك بردووە .بۆتە نووسەر الی یەكێك
لە بازرگانەكانی هەولێر( ،)8پاشان دووكانێكی
بۆ فرۆش���تنی كەلوپەلی كارەبایی كردۆتەوە،
ب���ەاڵم دووچ���اری زیانێكی زۆر ب���ووە ،بۆیە
ناچ���ار دەب���ێ كۆمەڵێك كتێبی دەستنووس���ی
گرانبەه���ای باوك و باپیرانی ،لە زانس���تەكانی
فق���ە و فەرم���وودە و تەفس���یر و مەنتی���ق ،كە
زۆر زۆری ال خۆشەویست بوونە ،بفرۆشێتە
موزەخانەی بەغدا ،ئەمەش كارەساتێكی دیكە
بووە كە ل���ە ناخەوە هەژاندوویەت���ی )9(.دیارە
ئ���ەم كتێبانەی���ان ب���ە نرخێكی ه���ەرزان لەبن
دەس���ت دەرهێناوە .مەال شەریف ماوەیەكیش
()10
كتێبی جزوبەند (تجلید) كردووە.
دواتر لە س���اڵی 1969-1968دا بە وەرگێڕ
ل���ە ئێس���تگەی ك���وردی بەغ���دا دادەمەزرێت،
لەوكات���ەی عەبدوڵاڵ حەداد دەڵێت لەبەر هۆی
خێزان���ی وازی هێن���اوە )11(.ئەوا س���ەرچاوەی
دیك���ە ئام���اژە ب���ەوە دەكەن ،هۆیەك���ەی ئەوە
بووە مەال ش���ەریف كەسێكی دووربین بووە،
دەیزان���ی ل���ە میان���ەی ئ���ەو كارەدا دووچاری
هەڵوێس���تی دژ ب���ە نەتەوەك���ەی دەبێت ،بۆیە
نەیتوانی���وە بەردەوام بێت ،ئەگەرچی زۆریش
پێویس���تی پێ ب���ووە ،ئەمەش بەه���ۆی حەمید
عوس���مان( )12و عەون���ی یوس���ف( )13ب���ووە لە
رێگەی عەبدولخالیق س���امەرایییەوە( )14بۆیان
()15
كردبوو.
()16
ماوەیەكی���ش لە پ���رۆژەی گڵكەند كاری
ك���ردووە ،دواتری���ش ل���ە كارگ���ەی خش���ت
(كەرپووچ)ی هەولێر ،وەك كرێكار بە رۆژانە
دامەزراوە .لە 1974/10/1یش وەك تێبینەری
هون���ەری ل���ە ش���ارەوانی هەولێر ب���ە رۆژانە
دامەزراوە و لە چاپخانەی شارەوانی دانراوە.
( )17وا دی���ارە ئەم���ە دوا كاری ب���ووە ،ئەوەت���ا
لە ئێوارەی عەس���ری رۆژی چوارش���ەممەی

 )18(1976/4/28ب���ە ن���ۆرەی دڵ كۆچی دوایی
ك���ردووە و رۆژی دوای���ی ل���ە گۆڕس���تانی
گ���ەورەی هەولێر ،ب���ە ئامادەبوونی خەڵكێكی
زۆر ،نێژراوە.
مەال ش���ەریف چوار منداڵی ب���ە ناوەكانی
(هان���ا ،زانا ،هونەر و رەوش���ەن) هەی���ە )19(.لە
رۆژی س���ێیەمی پرس���ەكەی (رۆژی جزوو)،
لە س���ەر قەبران مومتاز حەی���دەری وتارێكی
ئاگرین���ی داوە تێی���دا ل���ە گەورەی���ی و ك���ەم
وێنەیی مرۆڤی وەك مەال ش���ەریف دواوە ،كە
چۆن ل���ە رۆژگاری خۆی لەگ���ەڵ ژمارەیەك
سیاس���ەتمەداری شۆڕش���گێڕی ئ���ەو رۆژە
لەكۆڕی خەباتی سیاس���یدا بووە ،ئەمە وێڕای
ئەوەی رۆش���نبیرێكی هەڵكەوتووی دەرەوەی
()20
قوتابخانە و زانكۆ بووە.
مەال شەریف رهنگهڕێژانی و رۆژنامەوانیی نهێنی
ئەزموون���ی رۆژنامەوانی���ی نهێن���ی بە پێی
ئ���ەو قس���ە نەس���تەقەیە كار دەكات كە دەڵێت:
«زۆری لە كەمی ،بڕێكی زۆر وەبەرهەمدێنێ
()21
ـ كثیر من قلیل یصنع مقدارا كبیرا»
بە گشتی هەریەكە لە واڵتانی وەك :یەكێتی
سۆڤیەت و واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا و
پۆلۆنیا و رووس���یا و فەرەنس���ا ،ئەزموونێكی
دیاری���ان لە بواری رۆژنامەوانیی نهێنیدا هەیە
و ه���ەر یەكە و بە پێ���ی هەلومەرجی تایبەتیی
خۆی .بەپێی بەسەركردنەوەی رەوتی مێژووی
ئەو جۆرە رۆژنامەوانییە ،هەندێ راستی تێدا
بەرجەستە بووە ،وەك ئەوەی رۆژنامەوانیی
نهێنی ،ئامرازێكی گرنگە بۆ دەربڕینی بیروڕاو
()22
بۆچوون و خەباتی گەالن.
رۆژنامەوانیی نهێنی كوردی ،بە نهێنی چاپ
كراوە و بە ئاشكرا باڵوكراوەتەوە ،بە ئاشكرا
چاپ كراوە و بەنهێنی باڵوكراوەتەوە ،بە نهێنی
()23
چاپ كراوە و بە نهێنیش باڵوكراوەتەوە.
رۆژنامەوانی���ی نهێن���ی ك���وردی ،ك���ە
بەگش���تی بەش���ێكە لە بزووتنەوەی نیشتمانی
رزگاریخ���وازی كورد ،كاتێ س���ەری هەڵداوە
كە ئەو بزووتنەوەیە خەریكی خۆڕێكخس���تن
ب���ووە ،ل���ەو ماوەیەش���دا تەنی���ا ئام���راز بووە
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وش���ەی ك���وردی گەیاندۆت���ە خەڵ���ك و رۆژگارێك���ی زۆریش
()24
درێژەی كێشاوە.
ب���ەالی جەب���ار جەباریی���ەوە :س���ەرەتای س���ەرهەڵدانی
رۆژنامەوانی نهێنی لە سااڵنی سییەكانی سەدەی بیستەمدا ،لە
ئاكامی دامەزراندن و دەركەوتنی كۆمەڵ و پارت و رێكخراوی
()25
سیاسی كوردی بووە.
هەرچی جەمال نەبەزیشە پێی وایە :سەرەتای رۆژنامەوانی
نهێنی لە گۆڤاری (نیشتمان)ی كۆمەڵەی ژیانەوەی كوردستان
(ژ.ك) دەست پێدەكات ،كە لەمانگی تەممووزی
س���اڵی  1943لەتەورێ���ز بەنهێنی چاپ بووە.
()26

بێگوم���ان ئەو جۆرە رۆژنامانەش لەگەڵ
س���ەرهەڵدانی ك���ۆڕ و كۆمەڵ���ەی نهێن���ی لە
كوردس���تان س���ەریان هەڵ���داوە ،ئەگەرچی
چاپ زۆر دەگمەن بووە ،بەاڵم ئەو كارە بە
دەس���تنووس كراوە ،نموونەی دیكەی ئەو
باڵوكراوان���ەش «گۆڤ���ار»ی حیزب���ی هیوا
()27
بووە لە هەولێر.
س���ەرەتای كاری رۆژنامەوانی���ی مەال
ش���ەریف لە رێ���گای تێكەڵبوونی بە كاری
سیاسییەوە بووە ،نەخوازە كە رێكخراوە
سیاس���ییەكان بۆگەیاندن���ی پەیامەكانیان
دەبوا باڵوكراوە دەربكەن.
لە ئەیلوولی  1944دەستەی شیوعی
(یەكێتی تێكۆشین) دروست بووە ،ئەوانە
رۆژنامەیەكیان هەبووە ،مەال ش���ەریف
یەكێ���ك بووە ل���ەوان و سەرپەرش���تی
()28
بازنەكەی كردووە.
م���ەال ش���ەریف لەگ���ەڵ كاركردن���ی لە
ه���ەر رێكخراوێكدا ،كە باڵوكراوەی هەبووبێت ،بێگومان وەك
رووناكبیرێك���ی بە توانا كاری لەو باڵوكراوانەدا كردووە ،هەر
ل���ە كۆمەڵەی میللەت ،یەكێتی تێكۆش���ین و دواتریش كە چۆتە
پاڵ حیزبی شیوعی عیراق و بوونی بە بەرپرسی لقی كوردی
ئ���ەو حیزبە ،باڵوك���راوەی (ئ���ازادی) خراوەتە بەردەس���ت بۆ
()29
سەرپەرشتیكردن و بەڕێوەبردنی.
بەپێ���ی پەی���ڕەوی ناوخۆی حیزبی ش���یوعی عی���راق ،هەر
نەت���ەوە لقی خۆی دەبێت و هەر لقەش رۆژنامەی خۆی وەك
()30
زمانحاڵ دەبێت.
مەال ش���ەریف یەكێك بووە لەو كوردە دەگمەنانەی چاوی
بە فەهدی سكرتێری حیزبی شیوعی عیراق كەوتبوو ،لە كاتی
خۆی���دا فەه���د گوتبووی :ئێم���ە ئەگەر مەال ش���ەریفمان هەبێ،
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دەتوانین ئۆرگانی حیزب بە زمانی كوردیش دەربكەین.
رۆژنامەی «ئازادی» لە ساڵی 1944دا ،وەك رۆژنامەیەكی
نهێن���ێ ،حیزبی ش���یوعی عی���راق لقی كورد ،ل���ە هەولێر دەری
()32
كردووە.
س���ەبارەت بە س���اڵی دەرچوون���ی رۆژنام���ەی «ئازادی»
مش���تومڕێكی باش كرا ـ هەندێك بەتایبەتیش حیزبی ش���یوعی
كوردس���تان ـ پێیان وابوو لە س���اڵی  1945دەرچووە ،تەنانەت
ئەو س���اڵەیان لەس���ەر رۆژنام���ەی «رێگای كوردس���تان»یش
تۆمار كردبوو( )33توێژەرێكیش بە پاڵپشتی چەند بەڵگەنامەیەك
()34
ساڵی ()1944ی بە ساڵی دەرچوونی دووپات كردەوە.
دوات���ر جارێك���ی دیك���ەش لەس���ەر زاری
مەال ش���ەریف خ���ۆی س���اڵی دەرچوونەكەی
س���ەلمێنرایەوە ،ئەویش بە پاڵپشتی دیدارێكی
لەگ���ەڵ (س���ەعدی مال���ح)دا ،ك���ە ل���ە س���اڵی
1974پرسیاری ئەوەی لێ دەكات:
* كەی رۆژنامەی ئازادی دەرچووە؟
ـ لە ساڵی 1944دا.
*دڵنیای لەو مێژووە.
ـ بەڵێ زۆرچاكم لەبیرە ..وادەزانم دوێنێیە».
()31

()35

دوات���ر دەقی ئەم دیدارە ل���ە دووتوێی
()36
كتێبێكی سەربەخۆدا باڵوكراوەتەوە.
دواب���ەدوای ئەمەیش هەمان توێژەری
پێشوو جارێكی دیكە وتارێكی دیكەی بە
زمانی كوردی و دواتر بە زمانی عەرەبی
بە ن���اوی (ئەوا خاوەنەكەیش���ی گەواهی
()37
دا) ،نووسی.
جگ���ە لەو دی���دارەی مەال ش���ەریف،
لەدیدارێك���ی نافی���ع یونس���یش لەگ���ەڵ
رۆژنام���ەی (عی���راق ریڤی���و) لە س���اڵی
1960و بەڵگەنامەیەك���ی نهێنی���ی
حوكمەت���ی بەریتانیاش دووپاتی دەرچوونی ئازادی لە س���اڵی
 1944دەكەنەوە )38(.بەپێی زۆربەی س���ەرچاوەكان «ئازادی»
لەالیەن مەال شەریف سەرپەرشتی كراوەو بۆتە زمانحاڵی لقی
()39
كوردی حیزبی شیوعی عیراق.
بە پێی بەڵگەنامەكانی حوكمەتی بەریتانیا لە س���اڵی 1944
دوو گۆڤار}باڵوكراوە{ی كوردیی دەرچوون كە هەردووكیان
ئاش���كرا رێب���ازی كۆمۆنیس���تییان گرتەبەر ،یەكەمی���ان ناوی
()40
(ئازادی) و دووەمیان (یەكیەتی تێكۆشین).
ئ���ازادی لەژێ���ر سەرپەرش���تی راس���تەوخۆی فەهد و هەر
ب���ە هەم���ان دەزگای چاپكردنی (القاع���دة)ی زمانحاڵی حیزبی
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ش���یوعی عیراق چاپ ك���راوە و هەر ژمارەی
بە تیراژی هەزار و دووسەد دانە چاپ كراوە
وات���ە نیوەی (القاعدة) و كاتی دەرچوونیش���ی
()41
دیار نییە.
بێگومان هەڵبژاردنی ناوێكی كوردی پەتی
و پ���ڕ واتای (ئ���ازادی) ب���ۆ رۆژنامەكە خۆی
ل���ە خۆیدا ،بۆچ���وون و كارێك���ی زۆر بەرزە،
ب���ۆ ئ���ەو رۆژەی كە ئ���ازادی ب���ۆ یەكەم جار
دەرچ���ووە ،وەك س���ەرەتای كاری سیاس���ی
و رێكخراوەی���ی و پارتایەت���ی و بایەخدان بە
زمان���ی ك���وردی و وەك واتای���ش ئازادبوون
ل���ە دەس���ت داگیرك���ەران و كۆنەپەرس���تان و
كۆیالیەتی ،داننانە بە س���ەروەریی مرۆڤ .بە
راستی وشەكە پڕ بە پێستی رۆژگارەكە بوو،
بۆ كورد وەك نەتەوەیەكی بندەست.
ئامان���ج ل���ە دەرچوونی ئ���ەم باڵوكراوەیە،
ب���ۆ گەیاندنی پەیامی حیزبی ش���یوعی عێراق
لقی ك���ورد بووە ،بۆ خەڵكی ك���ورد بە زمانی
خۆیان ،ئەمەش تێگەیش���تنە لە كاری سیاسی،
چونك���ە دوان بە زمانی خەڵكی رەش���وڕووت
زۆر گرنگە بۆ شیكردنەوەی مەسەلەكان.
لەو بوارەدا هێمن موكریانی (1922ـ،)1986
وەك ئەزمووندارێكی بواری سیاس���ی دەڵێت:
«ئەودەمیش (سەردەمی كۆماری كوردستان
ـ توێژەر) بڕوام وابوو و ئێستاش هەر لەسەر
ئەو بڕوایەم كە دەبێ زەحمەتكێشانی كورد بە
زمان���ی خۆیان بدوێنین و دەبێ رووناكبیرانی
ك���ورد بە زمانی س���اكارترین ئینس���انی كورد
مەس���ایلی سیاس���ی و كۆمەاڵیەتی بنووسن و
كۆمەاڵنی گەلەكەیان رێنوینی بكەن .بەڕاستی
ه���ەم لەباری خزمەتك���ردن بەزمان و ئەدەبی
ك���وردی و ه���ەم لەب���اری رووناككردن���ەوەی
بی���ڕوڕای سیاس���یی چین���ە چەوس���اوەكانی
()42
كوردستان هەلێكی گەورەمان لەدەست دا».
س���ەبارەت بە ه���ۆی دەرچوون���ی ئازادی
مەال شەریف ئاماژ بەوە دەكات كە لە ئاكامی
گەشەكردن و بەرفرەوانبوونی رێكخستنەكانی
حیزبی ش���یوعی ل���ە نێو گەالن���ی ناوچەكە و
پەرەگرتنی بزووتنەوەی نیشتمانی لە عێراقدا
و ب���ە مەبەس���تی باڵوكردنەوەی هۆش���یاری
چینایەت���ی و نەتەوەیی و هاری���كاری برایەتی
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دژ بە بیروباوەڕی شۆفینیزم و رێنوێنیكردنی
چینی كرێكاری كورد و نەبوونی رۆژنامەیەكی
كوردی كە بۆ چاكەی زەحمەتكێش���انی كورد
و بەس���تنەوەی بە زەحمەتكێشانی عەرەبەوە
بنووسێت و نەبوونی رۆژنامە بە زمانی كوردی
و نەبوونی رۆژنامەی كومۆنیس���تی بە زمانی
ك���وردی و بوونی جۆرە رۆژنامەگەرییەك لە
خزمەتی ئیمپریالیزم و رژێمی ئەو سەردەمەدا
()43
بوو.
دەرچوون���ی ئ���ازادی ن���ەك ه���ەر تەنی���ا
رووداوێكی گرنگ بووە لەئاستی باڵوكردنەوەی
رۆشنبیری لەناو كۆمەاڵنی گەلی كوردا ،بەڵكو
س���ەرەتای هەوارێك���ی نوێ ب���ووە لەمێژووی
رۆژنامەوان���ی كوردی���دا ،ب���ۆ باڵوكردن���ەوەی
بیروباوەڕی پێشكەوتنخوازی و لەهەمان كاتدا
()44
بایەخدانە بە دۆزی كورد.
(ئازادی) لە هەلومەرجێكی سەخت و تایبەت
دەرچووە ،چونكە ئەو سەردەمە ئامادەكردنی
چاپخانە و كەرس���تەی چاپ زۆر بەزەحمەت
پەیدا بووە ،هەروەها نووس���ەر و چاپكەریش
زۆر دەگمەن بووە ..،لەمەشدا بایەخی رۆژنامە
لە الیەن حیزبی ش���یوعی زانراوە ،دیاركردنی
م���ەال ش���ەریفیش ،هەر ل���ەو روانگەیەوە بوو،
نووس���ەری كوردیزانی وەك مەال شەریف لە
حیزبی شیوعیدا نەبووە .سەرباری ئەمەش لە
بارودۆخی دواكەوتووی هوشیاری سیاسی و
تازە باڵوبوونەوەی سوسیالیستی زانستی لە
كوردس���تاندا و الوازیی هوشیاری چینایەتی،
()45
ئازادی دەرچووە.
بە ه���ۆی لەبەردەس���ت نەبوون���ی هەموو
ژمارەكانی (ئازادی) تاوەكو ئێس���تا نازانرێت
چەند ژم���ارەی لێ دەرچووە .تەنانەت هەندێ
جار بە فەرمانی س���ەرووەوە رۆژنامەكان لە
ناوب���راون ،بۆی���ە دەبینین زۆرب���ەی رۆژنامە
نهێنیی���ەكان ژمارەكانیان لەبەردەس���تدا نین و
()46
دیار نییە چەند ژمارەیان لێ دەرچووە.
(ئ���ازادی) ژمارەكان���ی ل���ە رێ���ی چەن���د
ئافرەتێك���ەوە ،كە كەس���وكاری ش���یوعییەكان
بوونە ،دەگەیەنرانە چەند ماڵێك لە بەغدا و لە
هەمان كاتیشدا دەستنووسی وتارەكانیان كۆ
()47
كردۆتەوە و دەیانگەیاندە چاپخانەكە.
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ئەو جەماعەتەی كە ئازادییان دەركردووە،
ب���ە نهێنی عادەتەن هەر بە (ئازادی) یان وەك
()48
لقی حیزبی شیوعیی عیراقی ناوبراون.
(ئ���ازادی) لەالی���ەن لقەكان���ی كەرك���ووك
و هەولێ���ر و س���لێمانییەوە بەڕێ���وە دەب���راو
ژمارەكانی ل���ە بەغدا لە چاپخان���ەی (القاعدة)
چ���اپ دەكران ،ه���ەر لەوێش لەالی���ەن حیزبی
شیوعیی عیراقییەوە بە سەر كورداندا دابەش
()49
دەكرا.
هەر مانگەی س���ێ هەزار دانە لە (القاعدة)
و ه���ەزار و دووس���ەد دان���ە ل���ە ((ئ���ازادی))
دەفرۆش���را ،ئەوەی���ش بەپێ���ی ئیعترافات���ی
حەس���انی ك���وڕی عەل���ی )50(.ئەم���ەش ئ���ەوە
دەگەینێ كە باڵوكراوەكانی حیزبی ش���یوعیی
زۆر باش باڵوبوونەتەوە ،چونكە ئەوس���ا هیچ
رۆژنامەیەكی عەرەبی بە ئاشكرا لە بەغدا پتر
()51
لە سێ هەزار دانەی لێ چاپ نەكراوە.
(ئ���ازادی) خۆی لە بابەتی نەتەوەیی الدەدا
و ل���ە بری ئەوە داوای لە ك���ورد دەكرد یەك
بگ���رن دژی كۆنەپەرس���تی و ئیمپریالیزم ،بە
ئاش���كرایش دژی بەریتانیا ب���وو .هەمان كات
(ئ���ازادی) پڕوپاگەن���دەی ب���ۆ یەكێت���ی ك���ورد
و ع���ەرەب دەك���رد ،بەاڵم ئەم رێب���ازە بە دڵی
()52
زۆربەی خوێنەرانی كورد نەبوو.
جەم���اوەری
رۆژنام���ەی
ئ���ازادی
زەحمەتكێشی كوردستان و دەربڕی سیاسەتی
حیزب���ی ش���یوعی عی���راق ب���ووە و دەورێكی
باش���ی ل���ە روونكردنەوەی بیروب���اوەڕی ئەو
پارتەدا بینی���وە .وێڕای ئەو بارودۆخە نهێنییە
س���ەختەی ك���ە رۆژنامەكەی تێ���دا دەرچووە،
ب���ەاڵم ب���ە فراوانی ب���ە ناو كۆمەاڵن���ی خەڵكدا
()53
باڵوبۆتەوە.
(ئ���ازادی) لە رێی رێكخس���تنەكانی حیزبی
ش���یوعی عی���راق باڵودەكرای���ەوە و دەخرایە
مااڵن و دەدرا خەڵكی ،لەو رووەوە كادیرێكی
ناسراوی حیزبی شیوعی عیراق ،لە باسكردنی
س���ەرەتای كاری پارتایەتی خۆیدا )25( ،دانە
ل���ە ژمارە س���ەرەتایییەكانی ئازادی بە رۆژی
روون���اك دەخاتە سەردەس���تی و ب���ە بازاڕی
كۆی���ەدا س���ووڕاوەتەوە و ه���اواری كردووە
«ئازدی» ،دانەی بە ( )25فلس���ە ،لە دڵسۆزی

و نەش���ارەزایی و تازەكورەیی���دا ،نەیزانی���وە
رۆژنامەك���ە نهێن���ی و قەدەغەی���ە ،ت���ا ئەوەی
مامۆس���تایەك ئ���اگاداری دەكات���ەوە ،كە ئەوە
()54
كارێكی ترسناكە و گرتنی بە دواوەیە.
(ئازادی) ژمارە( )3حوزەیرانی  ،1945الی
د .كەمال مەزهەر هەیە و لە بەش���ی دووەمی
كتێب���ی ك���ورد و كوردس���تان ل���ە بەڵگەنام���ە
نهێنییەكان���ی حوكمەت���ی بەریتانی���ادا زۆر بە
درێژی و تێروتەسەلی خستوویەتەڕوو .وەك
د .كەم���ال ئام���اژەی پێكردووە ،ئ���ەو ژمارەیە
( )6الپەڕەی���ە و لە هەر دوو دیوی الپەڕەكان
وتارەكان���ی ب���ە رەنگ���ی س���ەوز و پیتی ورد
چاپ كراون بارستی رۆژنامەكە مامناوەندییە
(14×22س���م) ،ناوی رۆژنامەكە بە گەورەیی
و خەتێك���ی رازاوە الی چەپ���ی رۆژنامەكەوە
نووس���راوە ،لە سەرووی ناوەكەوە دروشمی
حیزب���ی ش���یوعی عی���راق ب���ە پیتێك���ی ورد
نووس���راوە (نیش���تمانێكی سەربەس���ت و
میللەتێكی بەختیار) ،نرخی بیست فلس بووە.
ناوەڕۆكی وتارەكانی:
ـ میللەت���ی كورد و كۆمەڵی ش���یوعی عیراقی..
سەروتار...فوئاد ل1ـ.2
ـ وا هێزی سەربەستی لە یەكیەتی بەسەركەوت،
ئەبێ رزگار بین لە ئوس���لوبی ژینی فاشیێتی،
وتاری فەهد...ل2ـ.3
ـ دەنگوباس���ی كرێ���كاران ،چین���ی كرێ���كاری
كورد....سەربەستێك...ل3ـ.4
ـ كوردی ئیران....بێ باك.....ل4ـ.5
ـ لە هەر الیێكەوە......ل5ـ.7
ـ برای كورد.....ل.7
ـ وێن���ەی س���تالین ب���ە رەنگ���ی س���ەوز و
هۆنراوەیەكی چواردە بەیتی...ل.8
ئ���ەو ژمارەی���ەی ئ���ازادی ،وەك د .كەمال
دەڵێ���ت« :س���ەرچاوەیەكی دانس���قەیە و پ���ڕ
بەهای���ە» ،بۆی���ە دەبینی���ن زۆر ب���ە بایەخەوە
ناوەرۆكەكەی خس���تۆتەروو .سەروتارەكەی
كە لە نووسینی (فوئادـ مەال شەریف)ە ،باس لە
هەڵوێس���تی حیزبی شیوعی بەرانبەر بە كورد
دەكات ،ك���ە پێی واب���ووە ،هەر تەنی���ا حیزبی
ش���یوعییە ،بە راس���تی لە خەمی كوردایە ..لە
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درێ���ژەی وتارەك���ەدا ،وەك د .كەم���ال دەڵێت:
«ناڕەوایانە» زۆر بە خراپی لە بارەی هەندێ
كەس���ایەتی كوردی ،وەك مەعروف جیاووك
(1885ـ  )1958و عەلی كەمال (1900ـ )1998و
()55
ماجید مستەفا (1896ـ...)1974دواوە.
ئەمە لەالیەن رۆژنامەی «ژین» و پیرەمێرد
()56
(1867ـ  )1950وەاڵمیان دراوەتەوە.
بەالی ئێمەوە ئەوەی بە ناوی (دەنگوباسی
چین���ی كرێ���كاران ،چین���ی كرێ���كاری ك���ورد)
ب���ە ن���اوی (سەربەس���تێك) ل���ە رۆژنامەك���ە
نووس���راوە ،دەبێ لە نووس���ینی مەالشەریف
بێ���ت ،ب���ە بەڵگ���ەی ئ���ەوەی وش���ەی (ب���ووزـ
س���ەهۆڵ)ی تێدا بەكارهاتووە ،كە ئەو وشەیە
ه���ەر ل���ە هەولێر ب���ە كاردێت .ل���ەو وتارەیدا،
باس���ی قەوارەی كرێكاری كورد دەكات كە لە
هەن���دێ دام و دەزگادا ه���ەن و خەریكە چینی
كرێكاری كوردیش پەیدا دەبێت ،وەك چینێكی
سەربەخۆ ،بۆیە كار كاركردن بۆ پێشخستنی
ئەم چینە لە هەموو الیەنەكانییەوە بە بەشێكی
()57
ئەركی نیشتمانی دەزانێت.
ژم���ارەی دیكەی (ئ���ازادی) ،ژم���ارە ()5ی
تشرینی دووەمی  )12( ،1945الپەڕەیە پێوانەی
(22.5ـ17.5سم) .ئەو ژمارەیە لە مەڕ د .مارف
خەزنەدارە لە ئەس���ڵدا لە نێو ئەرشیفی باسیل
نیكیت���ن( )58لە ئامۆژگای رۆژهەاڵتناس���ی لە
سان پترۆسبۆرگ دۆزراوەتەوە.
ئەمەش ناوەڕۆكی ئەم ژمارەیەیە:
ـ كورد و س���ەورەی ئوكتۆبەر....س���ەروتار...
ئازادی..ل1ـ.2
ـ كورد و حكومەتی عیراق...جوتیار...ل2ـ.3
ـ مللەتی كورد پێ خۆشحالە لە مەوقفی حیزبی
شیوعی عراق بەرامبەر مەسەلەی كورد..پۆاڵ..
ل3ـ.4
بۆ ئاگاداری ـ مللەتی كورد...بی كەس..ل4ـ.6
س���ەورەی ئۆكتۆب���ەر و مەس���ەلەی
قەومیمان.....ج..ل6ـ.7
لە هەرالیەكەوە....ل8ـ.11
()59
نامەی حیزبی شیوعی عراق...ل.12
ئەو ژمارەیەی ئازادی ،هیچ وتارێكی مەال
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ش���ەریفی ب���ە ناوی خ���وازراوی (فوئ���اد) تێدا
نییە ،مەگەر بە ناوێكی دیكە بێ ئێمە نایزانین،
بەاڵم وتارێكی لە بارەی كوردی رۆژهەاڵتەوە
ب���ە ناوی (كوردی ئێ���ران) ،بە ئیمزای (بێباك)
باڵوكردۆت���ەوە ،ك���ە لە وتاری مەال ش���ەریف
دەچێ���ت .وەك گوتم���ان د .كەم���ال بە درێژی
ئاماژەی بە ناوەڕۆكی ژمارەكە كردووە ،بەاڵم
لەم وتارەدا ئاماژە بە هەڵوێستێكی نەتەوەیی
زۆر پڕجۆش دراوە ،تێیدا هەس���تی پڕ جۆش
وخرۆش���ی بۆ دۆخی خۆش���ی كوردس���تانی
رۆژهەاڵت���ی لەو رۆژان���ەدا دەربڕیوە ،هیوای
خواس���تووە رۆژی رزگاربوون���ی ك���وردی
باكووری���ش بێ���ت و ب���ە هەمان هەس���تەوە لە
سەریان بنووس���ێت و تا دەڵێت« :هیوای ئەو
رۆژەش ئەكەم كە لەس���ەر ئازادی و خۆشیی
ژیانی���ان و گەیش���تنە ئامان���ج لەس���ەر هەموو
()60
كوردی كوردستان بنووسرێت».
ل���ە دیدارێك���ی دانس���قەی س���ەعدی مال���ح
لەگەڵ مەال ش���ەریف ،بە ماوەیەكی كەم پێش
مردنی ،وەك سەرپەرش���تی ئازادی ،زانیاری
زۆر گرنگ���ی س���ەبارەت ب���ە ئ���ازادی تێدایە.
س���ەبارەت بە ه���ۆی دەرچوونی ئ���ازادی لەو
س���ەردەمەدا ،لە وەاڵمدا مەال شەریف ئاماژە
ب���ە هەندێ ه���ۆی بارودۆخ���ی بابەتی دەكات،
ك���ە گرنگترینیان وەك دەڵێت« :پەرەس���ەندنی
جووالنەوەی نیشتیمانی و نەتەوەیی لە عێراقدا.
ئەمجارەش پێویس���تی بە چاپەمەنییەكی ئەوتۆ
ئەكرد بۆ باڵوكردنەوەی هۆش���یاری چینایەتی
و نەتەوەی���ی لەس���ەر بناغ���ەی هاری���كاری و
برایەت���ی دژی بیروب���اوەڕی ش���ۆڤینیزم و
بورجوازیی���ەت تیادا .س���ەرەڕای هۆی تریش
وەك نەش���ونماكردنی چینی كرێكاری كورد و
نەبوون���ی رۆژنامەیەكی ك���وردی ئەوتۆ كە بە
تەواوی لەگەڵ بەرژەوەندی زەحمەتكێش���انی
كورددا بگونجێ و تێكۆشانیان ببەستێتەوە بە
تێكۆشانی زەحمەتكێشانی عەرەبەوە .سەرەڕای
نەبوونی رۆژنامەی شیوعی بە زمانی كوردی،
وە بوونی ج���ۆرە رۆژنامەوانییەك لەو كاتەدا
كە بە ش���ان و باڵی ئیمپیریالیزم و رژێمی ئەو
()61
كاتەیاندا هەڵدەدا».
س���ەبارەت بە نووس���ەرە س���ەرەكییەكانی
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(ئازادی) ،مەال ش���ەریف دەڵێت« :راس���تە من
لە ئازادیدا كارم دەكرد وەك هەر شیوعییەك
ئەرك���ە حیزبییەكان���م بەج���ێ ئەهێن���ا ،ب���ەاڵم
نووس���ەری س���ەرەكی نەبووم .نووس���ەرانی
س���ەرەكی زۆر بوون وەك نەوت فرۆش���ێكی
كۆاڵنەكانی هەولێر كە هەستی بە چەوسانەوە
ئەك���رد كرێكارێك���ی كۆمپانیای���ی نەوت���ی
كەرك���ووك ی���ان ه���ەر مەڵبەندێك���ی س���اوای
كوردستان كە كێش���ەی چینایەتی نەشونمای
تێ���دا دەك���رد ،جوتیارێكی ب���ێ زەوی و بێكار
ل���ە ق���ەاڵدزێ ،رۆش���نبیرێك ك���ە هەس���تی بە
زەوتكردنی سەربەستی فیكری دەكرد و رقی
لە ئیس���تعمار بوو ،بێكارێك ك���ە لە دوای كار
دەگ���ەڕاو نەبوو ،هەموو ئەمان���ە و هەزارەها
زەحمەتكێش���ان نووسەری سەرەكی بوون لە
()62
ئازادی دا».
ه���ەر ئەو لە ب���ارەی چۆنیەتی دەرچوونی
(ئازادی) دەڵێت :بارودۆخی سیاس���ی دەوری
هەبوو ،كە دەسەاڵت توندی كردووە (ئازادی)
دواكەوتووە ،لە كاتی ئاساییشدا بە رێكوپێكی
()63
بە ( )12، 8 ،4 ،2الپەڕە دەرچووە.
س���ەبارەت بە دەوری مەال شەریف خۆی
گوتوویە« :من كارێكی پاڵەوانانەم نەكردووە
تاكو وەك مێژوویەك بۆ من بنووسریت ،بەڵكو
م���ن هەر چیم ك���ردووە لەژێر سەرپەرش���تی

حیزب���دا ب���ووە ،بۆیە ئ���ەم كارە موڵكی حیزبە
()64
نەك هی من.».
وەك مەال ش���ەریف ئاماژەی پێ كردووە:
ئ���ازادی لەژێ���ر سەرپەرش���تی راس���تەوخۆی
حیزبی ش���یوعی و فەهد خۆی بووە و وتاری
تایبەت���ی ل���ە ب���ارەی ك���وردەوە نووس���یوە و
دوای وەرگێڕان���ی ب���ۆ ك���وردی ل���ە ئ���ازادی
باڵوكراونەت���ەوە ،زەكی بەس���یمیش یارمەتی
()65
داوە.
م���ەال ش���ەریف بەش���داری ل���ە دەركردنی
باڵوك���راوەی (الحقیق���ة)ش ك���ردووە و وەك
جەماعەت���ی فەهد و لەسەریش���ی نووس���راوە
زمانحاڵ���ی حیزبی ش���یوعی عی���راق ،ئەو كاتە
مەالشەریف ئەندامی لیژنەی ناوەندی حیزبی
شیوعی و سكرتێری لقی كوردی بووە و ئەو
()66
كاتە لە كەركووك بووە.
وەك رۆژنامەنووس���ێكیش دەوری
ش���یاوی خۆی بە لێهاتوویی و ش���ارەزایی و
رۆش���نبیریی خ���ۆی بینی���وە و توانیویەتی بە
سەرپەرش���تیكردنی ئ���ازادی قەڵەمەك���ەی بە
نەمری بهێڵێتەوە و خزمەت بە رێبازەكەش���ی
بكات.

پەراوێزەكان:

( )1عبداللە محمد حداد ،المال ش���ریف االربیلي ذلك االنس���ان الذي فقدناه« ،العراق» (جریدة) ،بغداد ،العدد
( ،1976/6/14 ،)98ص.3
( )2مەال عوسمان كۆزەپانكەیی لە ساڵی  1931لە گوندی (قازیخانە)ی سەر بە قوشتەپەی شاری هەولێر لەدایك
بووە ،الی باوكی دەس���تی بە خوێندنی ئایینی كردووە و لە ساڵی  1953ئیجازەی مەالیەتی وەرگرتووەو دواتر
چۆتە زانكۆی ئەزهەر لە  ،1958-1957بڕوانامەی لیسانسی لە شەریعەتی ئیسالمی وەرگرتووەو لەساڵی1970
گەڕاوەتەوە ئەزهەر و لەساڵی  1972ماستەری وەرگرتووە بۆ دكتۆراش خۆی ناونووس كردووە ،بەاڵم بە هۆی
كۆچی دوایی تەواوی نەكردووە ،لە  1975/6/10كۆچی دوایی كردووە .د .چتو حمدامین اس���ماعیل الهرمزیاری،
صالح الكوزبانكی وجهوده فی تفس���یر الدراس���ات االس�ل�امیە ،منشورات مكتبە التفس���یر ( ،)19اربیل،2009،
ص.26
( )3شێخ عەبدوڵاڵ ،كوڕی تاقانەی شێخ مستەفای نەقشبەندییە ،بڕوانامەی دكتۆرای هەبووە و ئەندامی كارای
كۆڕی زانیاری كورد بووە و چەندین پلە و پایەیی بەرزی وەرگرتووە ،دوا كاری سەرۆكایەتی دیوانی سانسۆری
دارایی بووە ،لە ساڵی 1977دا خانەنشین بووە ،چەندین دانراوی هەیە ،لە هەولێر كۆچی دوایی كردووە .زبیر
بالل اسماعیل ،من التراث الثقافي الكردي /علماء ومدارس اربیل ،مطبعة الزهراء الحدیثة ،الموصل ،ص.78
( )4مەال ساڵح كۆزەپانكەیی ،كوڕی محەمەدە لە ساڵی 1890ز .لە دێی (كۆزەپانكە)ی سەر بە قوشتەپە لە دایك
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بووە ،الی چەند زانایەكی سەردەم خوێندنی ئایینی تەواو كردووە .لە ساڵی  1921ئیجازەی مەالیەتی الی مەال
ئەفەندی وەرگرتووە .لە چەند مزگەوتێكی هەولێر پێشنوێژ و وانەبێژ بووە ،چەندین قوتابی هەبووە ،هەندێ
دانراو و پەراوێزی هەن ،لە  ،1974/6/20كۆچی دوایی كردووە .بۆ زانیاری پتر بڕوانە :د.چتو حمدامین اسماعیل
الهرمزیاری ،المصدر السابق.
( )5هاش���م عەبدوڵاڵ ،لە یادی نووسەری پێش���كەوتنخوازی كورد محەمەد شەریف عوسماندا« ،نووسەری نوێ
«(گۆڤار) ،هەولێر ،ژمارە ( ،1978 ،)3ل.59
( )6بڕوانە :د.چتو حمدامین اس���ماعیل الهرمزیاری ،المصدر الس���ابق ،2009 ،ص 64-49؛ كەریم شارەزا ،مەال
شەریفی رەنگەڕێژانی ،1976-1925ئینسكلۆپیدیای هەولێر ،ل .4501
( )7كەریم شارەزا ،س.پ ،ل .5402
( )8ئەو بازرگانە ش���ەریف محەمەد س���ەعید جامباز بووە .دی���دار لەگەڵ تاریق جامب���از ،رۆژی ،2012/2/8
هەولێر.
( )9عبداللە محمد حداد ،المصدر السابق.
( )10مەولود قادر بێخاڵی ،هەولێرم وا دیوەو بیستووە ،بەرگی دووەم ،لە چاپكراوەكانی وەزارەتی رۆشنبیری،
هەولێر ،1997 ،ل.91-90
( )11عبدالله محمد حداد ،المصدر السابق.
( )12حەمید عوس���مان :س���اڵی  1927لە هەولێر لەدایك بووە ،ساڵی  1947چۆتە ریزی حیزبی شیوعی عێراق،
لە س���اڵی  1949گیراوە و لە  1954لە بەندیخانە رای كردووە ،لە س���اڵی  1956چۆتە ریزی پارتی دیموكراتی
یەكگرتووی كوردس���تان ،س���اڵی  1987لە هەولێر كۆچ���ی دوایی كردووە .بڕوانە :س���ەروەر عەبدولرەحمان،
مەسەلەی كورد و پارتی كۆمۆنیستی عێراق ،نامەی دكتۆرا (باڵونەكراوە) پێشكەشی زانكۆی سلێمانی ،كۆلێژی
زانستە مرۆڤایەتییەكان كراوە .ل.138
( )13عەونی یوس���ف :لە س���اڵی  1908لە هەولێر لە دایك بووە ،كۆلێژی مافی لە ساڵی  1939تەواو كردووە و
كاری پارێزەری كردووە و بۆتە س���ەرۆكی دادگای تێهەڵچوونەوەی ناوچەی كەركووك لە ئەیلوولی  ،1958لە
س���اڵی  1960-1959وەزیری ئیش���غال و ئیسكان بووە ،چۆتە نێو كاری سیاس���ی و پارتایەتی .لە 1988/7/14
لە هەولێر كۆچی دوایی كردووە.بڕوانە :طارق ابراهیم ش���ریف ،شخصیات تتذكر ،ج ،1مطبعة الثقافة اربیل،
 ،1988ص.78-58
( )14عەبدولخالیق س���امەرایی :لە ساڵی  1935لە سامەرا لە دایك بووە ،دەرچووی ئامادەیی بووە ،لە نێوان
س���ااڵنی  ،1973-1968ئەندامی هەر دوو س���ەركردایەتی پارتی بەعسی سوسیالیس���تی و ئەندامی ئەنجومەنی
س���ەركردایەتی ش���ۆڕش بووە 1969ـ ،1973لە  1تەممووزی  1973بۆ هەتا هەتایە حوكم درا و دواتر لە سێدارە
درا .بڕوانە :حنا بطاطو ،العراق ،الكتاب الثاني ،الحزب الشیوعي ،ترجمة :عفیف الرزاز ،منشورات فرصاد،
بغداد ،2006 ،ص.404-403
( )15مەولوود قادر بێخاڵی ،س .پ ،ل ،92-91دیدار لەگەڵ زاهیر كەریم عەلی كارەباچی لە رۆژی .2012/1/12
لە ساڵی  1945لە هەولێر لەدایك بووە ،خوێندنی ئامادەیی تەواو كردووە ،برادەری زۆر نزیك و دراوسێی ماڵ
و دووكانی مەال شەریف بووە.
( )16پڕۆژەی گڵكەند :ئەو پڕۆژەیە ش���وێنەكەی الی ئوتێلی ش���یراتۆنە ،كاتی خۆی شوێنی كوورەی كەرپووچ
بووە ،بەهۆی هەڵكەندنەوە بەرە بەرە چاڵ بووە بۆتە ش���وێنێكی ناخۆش و پیس ،لە شەس���تەكانی س���ەدەی
رابردوو ش���ارەوانی بە یارمەتی نەتەوە یەكگرتووەكان ،كردوویەتە ئ���ەو باخچەیە .بڕوانە :هەولێر لە یادی
سەدساڵەی دامەزراندنی شارەوانی هەولێردا 1885ـ ،1985سەرپەرشتی و رێكخستنی  :تەحسین چیچۆ و شێرزاد
هەینی ،چاپخانەی عالء ،هەولێر ،1885 ،ل.137
( )17عبدالله محمد حداد ،المصدر السابق.
( )18جێی ئاماژەیە سەعدی مالح رۆژی  1976/4/27نووسیویە .بڕوانە :سەعدی مالح ،دیدەنییەكی باڵونەكراوە
لەگەڵ مامۆستا مەال شەریف عوسماندا»،بیری نوێ» ،ژمارە ( ،1976/8/7 ،)203ل.6
( )19عبدالله محمد حداد ،المصدر السابق ،زبیر بالل اسماعیل ،المصدر السابق ،ص.95
( )20دی���دار لەگەڵ مومتاز حەیدەری  ،2011 /12/24هەولێر .لە س���اڵی  1938لە هەولێر لەدایك بووە ،لەبەر
كاری سیاس���ی نەیتوانیوە خوێندن تەواو بكات ،كاری حیزبی و رۆژنامەوانی كردووە ،چەند دانراوێكی هەیە،
ئێستا لە هەولێر گۆڤارێك بە ناوی ( )k21دەردەكات.
( )21لینین ،حول الصحافة ،منشورات الطریق الجدید ،الجزء الثاني ،منشورات الطریق الجدید ،مطبعة االدیب
البغدادیة ،بغداد ،1977 ،ص .11
( )22بۆ زانیاری زیاتر سەبارەت بە ئەزموونی واڵتانی ناوبراو ،بڕوانە :ا .د .عبدالرزاق محمد الدلیمي ،االعالم
السري والعلني لالحزاب السیاسیة ،منشورات مكتبة الرائد ،عمان ،اردن.2004 ،
( )23نەوزاد عەلی ئەحمەد ،هونەرەكانی ئەدەب لە رۆژنامەگەریی نهێنی كوردی1961ـ  ،1975چاپخانەی روون،
سلێمانی ،3006 ،ل.27
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( )24د .عزالدین مصطفی رسول ،حول الصحافة الكردیة ،مطبعة دار الجاحظ ،بغداد ،1973 ،ص .11-7
( )25س���ەرجەم بەرهەمە رۆژنامەوانییەكانی ش���ەهید جەبار جەباری ،ئامادەك���ردن و پوختەكردنی عەبدوڵاڵ
زەنگەنە ،لە باڵوكراوەكانی گۆڤاری «رۆژنامەنووس» ،چاپخانەی هێڤی ،هەولێر ،2010 ،ل .150
( )26بۆ زانیاری پتر بڕوانە :جەمال نەبەز ،گۆڤاری نیشتمان تەمووزی1943ـ 1مایسی ،1944زمانحاڵی كۆمەڵەی
ژێكاف ،بنكەی چاپەمەنی ئازاد ـ سوید ،1985 ،ل.28
( )27بڕوانە :تارق جامباز ،هەفتەنامەی «گۆڤار» ،چاپخانەی رۆشنبیری ،هەولێر ،1998 ،ل .6
( )28موسوعة سریة خاصة ،ج ،2-1ص .617
( )29نفس المصدر،ص 25ـ ،73مختارات من مذكرات...ص31
( )30جعف���ر عب���اس حمی���دي ،التطورات السیاس���یة ف���ي الع���راق 1941ـ ،1953مطبعة النعم���ان ،النجف،
،1975ص.220
( )31د.مارف خەزنەدار ،مەال ش���ەریفی رەنگەڕێژانی (مەال عرووس)« ،هەولێر» (هەفتەنامە) ،هەولێر ،ژمارە
( ،2007/7/12 ،)33ل.3
( )32ماجد عبدالرضا ،المس���ألة الكردیة في العراق الی  ،1961مكتبة بغداد ،مطبعة دار الجاحظ ،1970ص،76
جەبار جەباری ،س���ەرجەمی بەرهەمە رۆژنامەنووس���ییەكانی ،ل ،262جبار محم���د جباري ،تاریخ الصحافة
الكردیة في العراق ،دار الثقافة الكردیة ،مطبعة االمة ،بغداد ،1975 ،ص.84
( )33ج���ەالل دەباغ ،راس���تكردنەوەیەك ل���ە بواری رۆژنامەوانیدا« ،رێگای كوردس���تان» ،ژم���ارە(6 ،)501ی
ئای���اری ،2002ل ،2عەبدوڵاڵ خالید ،بە پێی ئەم بەڵگەنامانەش (ئازادی ـ رێگای كوردس���تان) لە س���اڵی1945
دەرنەچووە!« ،رێگای كوردس���تان» ،ژ (13 ،)502ی ئایاری ،2002ل .2لێرەدا جێی خۆیەتی ئاماژە بەوە بكەین
كەوا تا ژمارە ( ،)929لە 6ی نیس���انی  2011ئەو س���اڵەیەیان دەنووسی ،بەاڵم لە ژمارە( ،)930لە 13ی نیسانی
 ،2011گۆڕیویانە بۆ ساڵی .1944
()34بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە :ئازاد عوبێد س���اڵح ،دیسان ئازادی« ،رۆژنامەنووس» (گۆڤار) ،هەولێر ،ژمارە
( ،2005/4/22 ،)4ل178ـ.180
()35سەعدی مالح ،دیدەنییەكی باڵونەكراوە لەگەڵ مامۆستا مەال شەریف عوسماندا « ،بیری نوێ» (رۆژنامە)،
بەغدا ،ژمارە ( ،1978/9/8 ،)304ل.8
()36بڕوانە :سعدي المالح ،الصحافة الكردیة للحزب الشیوعي العراقي1944ـ ،1972من منشورات نقابة صحفي
كوردستان ،مطبعة هێڤی ،اربیل ،2008 ،ص.114
( )37ئازاد عوبێد س���اڵح ،ئەوا خاوەنەكەیش���ی گەواهی دا« ،رۆژنامەنووس» ژمارە ( ،)14هاوینی  ،2008آزاد
عبید صالح ،وشهد شاهد من اهلها« ،الصحفي» (مجلة) ،اربیل ،العدد ( ،)48كانون الثاني  ،2009ص.44
( )38سعدي المالح ،المصدر السابق ،ص.110
( )39مختارات من مذكرات ،...ص .،37بە پێی قس���ەی مالیك سێف رۆژنامەی (ئازادی) لە چاپخانەی (القاعدة)
بە سەرپەرشتی مەال شەریف چاپ دەكرا،
History of Malik saif(kamal). (professo) from his own and other،751131/371 ،N.A.F.O
.statements، Use made By the party of contact Hoyses، top secret، XVIII.Press، pp
 .-64ب���ۆ زانیاری پتر بڕوانە :د .كەمال مەزهەر ،كوردو كوردس���تان لە بەڵگەنامەكانی نهێنییەكانی حوكمەتی
بەریتانیا ،بەرگی دووەم( ،دەستنووس) ،ل.101
()40د .كەمال مەزهەر ئەحمەد ،كورد و كوردس���تان لە بەڵگەنامە نهێنییەكان���ی حوكمەتی بەریتانیادا ،بەرگی
یەكەم ،ئامادەكردنی عەبدوڵاڵ زەنگەنە -ش���ەهال تاهیر حەی���دەری ،چ ،2چاپخانەی گرین گالۆری ،لوبنان،
 ،2009ل.231
( )41موسوعة سریة خاصة ،ج ،1ص132ـ.265
( )42هێمن ،تاریك و روون( ،بێ شوێن) ،1974 ،ل.37
()43سەعدی مالح ،س.پ ،ل.6
()44لە بیرەوەری  22ساڵەی دەرچوونی ئازادی« ،بیری نوێ» ،ژمارە (.1976/7/31 ،)202
()45فەتاح تۆفیق ـ مەال حەس���ەن ـ ،رۆڵی «ئازادی» ل���ە رۆژنامەوانی كوردیدا»،رۆژنامەنووس» ،ژمارە (،)2
 ،2004/4/22ل.25
( )46ع.ز .رەفیق س���اڵح ،رابەری رۆژنامەنووسیی كوردی« ،رۆژنامەڤانی» (گۆڤار) ،هەولێر ،ژمارە (11ـ ،)12
س���اڵی ،2003ل .113تەنی���ا دوو ژمارەی ئازادی رۆژگاری مەال ش���ەریف لەبەر دەس���تە ،ئەوانیش ژمارە ()3ی
حوزەیرانی  1945و ژمارە ()5ی تش���رینی دووەمی  .1945بێگومان ئەگەر لە رۆژگارێكی وەك ئەمڕۆ رۆژنامەیەك
یان گۆڤارێكی ئاشكرا ،بە هۆی ئەرشیف نەكردنی ،ئەگەر ماوەیەكی كەمیش بێت دەرچووبێت ـ دەست نەكەوێت!،
ئەی چۆن گلەیی لە رۆژنامەوانی نهێنی دەكرێت كە لە بارودۆخێكی زۆر دژوار و پڕ سانسۆر و چاوی دەوڵەت،
لەبن چاواندا بووە.
( )47بڕوانەTop Secret،Iraqi Communist Party،1044/181،.N.A.،F.O .:
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د.كەمال مەزهەر ،كورد و كوردستان لە بەڵگەنامە نهێنییەكانی حوكمەتی بەریتانیا ،ب ،2ل75ـ.76
(( )48ئەمەش هەر لە راپۆرتەكەدا هاتووە .لە بەشی لقە نەتەوەیییەكانی حیزبی شیوعییەوە (lbid lx Branch
 ،50-48 .organizations of the party،p pهەمان سەرچاوە ،ل.90
( )49هەمان سەرچاوە ،ل.91
( )50ئەو سەردەمە حەسانی كوڕی عەلی بەرپرسی چاپخانەی حیزبی شیوعی عیراق بووە.
( )51هەمان سەرچاوە ،ل.100
( )52د.كەمال مەزهەر ،هەمان سەرچاوە ،ل .235-232بەڵگەنامەی ژمارە:
817،pp،1947 ،The Kurdish problem،61678/371 ،N.A.،F.O
(« )53بیری نوێ ،ژمارە ( ،1977/4/23 ،)237ل.12
( )54فاتح رەسول ،لە كاروانێكی دوور و درێژدا ،ستۆكهۆڵم ،1997 ،ل47ـ.48
( )55ب���ۆ زانیاری پتر بڕوان���ە :د .كەمال مەزهەر ،كورد و كوردس���تان لە بەڵگەنام���ە نهێنییەكانی حوكمەتی
بەریتانیا ،ب( ،2دەستنووس)176 ،ـ .177
( )56نەوش���یروان مس���تەفا ئەمین بە درێژی ئاماژەی بە وەاڵمەكانی «ژین» ك���ردووە ،هەروەها د.ئازاد عوبێد
و د.س���ەروەر عەبدوڵڕەحمانیش لە نامەی دكتۆراكەیاندا ئاماژەیان پێكردووە  .نەوش���یروان مس���تەفا ئەمین،
چەند الپەڕەیەك لە مێژووی رۆژنامەوانی كوردی 1938ـ( 1958رۆژنامەوانیی نهێنی ) ،بەرگی س���ێیەم ،بەش���ی
یەكەم ،س���لێمانی ،2004 ،ل130ـ ،141ئازاد عوبێد ساڵح ،رۆڵی سیاس���ی و كارگێڕی و رووناكبیریی مەعروف
جیاووك 1885ـ ،1958نامەی دكتۆرا (باڵونەكراوە) پێشكەشی كۆلیژی ئەدەبیاتی زانكۆی سەالحەددین ـ هەولێر
،2008كراوە ،ل253ـ ،254حیزبی ش���یوعی عیراق و مەس���ەلەی كورد 1934ـ ،1975نامەی دكتۆرا (باڵونەكراوە)
پێشكەشی بەشی مێژووـ كۆلێژی زانستە مرۆڤایەتییەكانی زانكۆی سلێمانی كراوە .2008
( )57ئازادی ،ژمارە ( ،)3حوزەیرانی ،1945ل3ـ( ،4بە وەرگرتن لە د.كەمال مەزهەر ،كورد و كوردس���تان لە...
ل.)179
()58باسیل نیكیتین :لە ساڵی  1885لە پۆڵۆنیا لە دایك بووە ،لە ئامۆژگای زمانە رۆژهەاڵتییەكان دەرچووە،
لە كونس���ڵخانەكانی فەرەنسا لە ش���وێنی جیاجیا كاری كردووە ،تا ساڵی  1919كاری سیاسی كردووە ،دواتر
رووی لە بواری لێكۆڵینەوە كردووە و زۆر كاری دیاری كردووە .زمانی كوردی دەزانی و بایەخی بە كوردناسی
داوە .دیارتری���ن كاری كتێبی (كورد)ە بە زمانی فەرەنس���ی نووس���یویە .ل���ە 7ی حوزەیرانی 1960كۆچی دوایی
كردووە .بڕوانە :باسیل نیكیتین ،الكرد ،...ترجمة :د .نوری طالباني ،ط ،3دار اراس للطباعة والنشر ،اربیل،
 ،2004ل23ـ.31
( )59ئەو ژمارەیەی ئازادی كاتی خۆی عەبدوڵاڵ زەنگەنە بۆ نەوش���یروان مس���تەفای بردبوو لە تۆژینەوەكەی
كەڵك���ی لێ وەرگرتبوو .ه���ەر ئەو دانەیە جارێكی دیكە ب���ە لێدوانێكی كورتی د .م���ارف ،وەكو دیاریی ژمارە
لە گۆڤ���اری (رۆژنامەنووس) بە هیمەت���ی عەبدوڵاڵ زەنگەنە تەواوی الپەڕەكان���ی باڵوكراوەتەوە .بۆ زانیاری
پتر بڕوانە :عەبدوڵاڵ زەنگەنە ،آزادی+پڕش���نگ (رۆژنامەنووس) ،ژمارە ( ،)6زس���تانی  ،2005ل5ـ( .18دیاریی
ژمارە).
( )60ئ���ازادی ،ژمارە( ،)3حوزەیرانی ،1945ل4ـ( ،5بە وەرگرتن لە د.كەمال مەزهەر ،كورد و كوردس���تان لە...
ل180ـ .)181جێی ئاماژەیە د.ئیس���ماعیل شوكر نووس���یویە وتارەكە بە ئیمزای (فوئاد)ە ،بەاڵم راستییەكەی بە
ناوی (بێباك)ە .بڕوانە :د.اسماعیل شكر ،المصدر السابق ،ص.210
( )61س���ەعدی مالح ،دیدەنییەكی باڵونەكراوە لەگەڵ مامۆستا مەال ش���ەریف عوسماندا»،بیری نوێ» ،ژمارە
( ،1976/8/7 ،)203ل.6
( )62هەمان سەرچاوە.
( )63هەمان سەرچاوە
( )64هەمان سەرچاوە.
( )65هەمان سەرچاوە.
( )66موس���وعة خاصة ،ص32ـ .33وەك وەف���ا و پێزانین و رێزگرتن لە كار و ماندووبوونی رۆژنامەنووس���ی
مەال ش���ەریف لە رۆژنامەی «ئازادی»دا ،لە رۆژی ( ،)2011/4/30بیرەوەری رۆژی رۆژنامەگەریی ش���یوعیدا و
بیرەوەری ()67ەمین س���اڵەی دەرچوونی رۆژنامەی»ئازادی»دا ،بە ناوی مەكتەبی ناوەندی راگەیاندنی حیزبی
شیوعی كوردس���تان و خاوەنی ئیمتیازی رۆژنامەی «رێگای كوردستان» ،بڕوانامەی رێزلێنان بە مەال شەریف
بەخشراوە.
٭ ئهم بابهته بهش���ێك له توێژینهوهیهكی ئهكادیمی ب ه ناوونیش���انی «ژیان و تێكۆشانی مهال محهمهد شهریف
عوسمانی رهنگهڕێژانی  ،»١٩٧٦-١٩٢٥ل ه گۆڤاری «ئهكادیمیای كوردی» ،ژمار ه ( ،٢٠١٢ ،)٢٢باڵوبۆتهوه.
* بەشی مێژوو /كۆلێژی ئەدەبیات /زانكۆی سەاڵحەددین /هەولێر

40

ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012

ڕۆڵی میدیای نوێ...

ه بەهێزکردنی زماندا
ڕۆڵی میدیای نوێ ل 
بۆ چێکردنی پێناسهی نهتهوهیی
د .جهعفهر شێخولیسالمی

پێشەکی و پوختە
ل���ەم گوتارهدا ،باس���ی زمان ،پێناس���ە یان
هۆوییەت���ی نەتەوەیی و میدیا دەکەم .دوایی،
باس���ی ئەو پێوەندییەی نێوان زمان و پێناسە
و میدی���ا ل���ە ن���او کورداندا دەک���ەم .دەمەوێ
به گش���تی ئەمە بێ���ژم :گرنگتری���ن پێکهاتەی
پێناس���ەی نەتەوەی���ی زمانه ،چونک���ه هەموو
ی���ان زۆربەی پێکهاتەکانی گوتاری پێناس���ەی
نەتەوەیی ،وەکو مێژوو ،لە رێگای زمان ساز
دەکرێ���ن .لەگەڵ ئەوەش���دا ،ڕۆڵ���ی زمان له
ژیان���ی هەم���وو نەتەوەکاندا ب���ه رادەی یەک
گرنگ نییە .زمان بۆ پێناسەکردنمان گرنگه تا
ئ���ەو رادهیه که ئێمه خۆمانی پێ دەناس���ێنین،
ل���ە هەم���ان کاتیش���دا ،خۆمانی پێ ل���ه خەڵکی
دیک���ه نزیک ی���ان دوور دەکەین���ەوه .گرنگیی
زمان له پڕۆسەی خۆ پێناسە کردندا هەرچی
بێ ،بە دەس���تی میدیا و ب���ە هاریکاریی میدیا
بەهێزت���ر دەب���ێ .ل���ه دوو الوە ،ئامرازەکانی
پێوەندیگرتن ڕۆڵی زمان له چێکردنی پێناسەی
نەتەوەییدا دەتوانێ بەهێزتربکەن )1( :دەتوانن
هاریکاریی بکەن بۆ ناساندن ،مەحفووزکردن
و پێش���کەوتنی زم���ان؛ ( )2دەتوان���ن هێ���زی
زمان بۆ دەربڕین و دروس���تکردنی پێناسەی
نەتەوەی���ی زێدەتر بکەن .بە لەبەرچاوگرتنی

*

دەوروب���ەر ،لێکۆڵین���ەوە نیش���ان دەدا ک���ە
ک���وردەکان بە ش���ێوەیەکی ت���ا رادەیەک باش
میدی���ای ن���وێ دەکار دەک���ەن ب���ە تایب���ەت لە
پرۆس���ەی چێکردنی پێناس���ەدا و لە پرۆسەی
گەش���ەکردنی شێوەزارەکانی کوردییدا .بەاڵم،
لێکۆڵین���ەوەی زێدەتر پێویس���تە ب���ۆ ئەوە کە
بەڕاستی تەئسیری ئامرازە گشتییە نوێیەکان
لە سەر پێناسە و زمانی کوردی ببینین.
زمان چییە؟
زمان سیستەمی دەنگ ،پەیڤ (یان وشە)،
نیشانه ،رێزمان و یاساکانه بۆ سێ مەبەست:
( )١پێوەندیگرت���ن ل���ه جڤاتێک���ی زمانیی���دا به
قس���ەکردن ،نووس���ین و پێوەندیگرت���ن ب���ه
ئیش���اره؛ ( )2پاش���ەکەوت کردن ،دەربڕین و
بەرەوپێشبردنی زانیاریی و نرخی کولتووریی؛
( )3نیش���اندان ،تەحلیل کردن و چێکردنی دنیا
و پێناسەی تاکەکەسیی و گشتی .واته ،زمان
تەنیا ئامرازی دەربڕی���ن نییه ،بەڵکو ئامرازی
خ���ۆ س���ازکردنەوه و دونیا دروس���ت کردنه.
زمان بەس رەنگدانەوەی کولتوور نییه ،بەڵکوو
کولت���وور له زمان���دا دەژی .له نێوان زمان و
کۆمەڵگەک���هدا پێوەندییەک���ی دیالەکتیک هەیە:
زمان نه تەنیا دەتوانێ رەنگدانەوەی دنیا بێ،
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بەڵکو دەتوانێ ئامرازی سازکردنەوەی دنیا بێ؛ زمان نه تەنیا
دەتوانێ رەنگدانەوەی پێناس���ه و هۆوییەت بێ ،بەڵکو دەتوانێ
ئامرازی چێکردن و دووبارە دروستکردنەوەی پێناسە بێ.

س��ێ بۆچوونی س��ەرەک��ی لە
س��ەر پێوەندی نێوان زمان
و پ��ێ��ن��اس��ەدا ه���ەی���ە .ل ه
ک��ۆن�هوه ،ههندێک ل ه سهر
ئهو بڕوایه بوون و ههن ک ه
زمان دهوری سهرهکی ناگێڕێ
ل ه دروستکردنی پێناسەی
نهتهوەییدا .بۆ نموونە،
ئرنست رێنان ی فهرانسهیی
ساڵی  1848دهبێژێ« :زمان
خهڵک بانگێشتن دهک��ا ک ه
یهکبگرن ،بهاڵم مهجبووریان
ناکا ک ه ئهو کاره بکهن».
ل�� ه روان���گ���هی رێنانەوە،
«ئ��ی��راده»ی خهڵک بۆ ب ه
یهکهوه ژیان کردن گرنگتره
له زمان
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پێناسه چییه؟
پێناس��� ه کۆمهڵهیهک ل���ه ئهو فاکتۆرانەیە کە کهس���ێک یان
گرووپێک یان نەتەوەیەک خۆیان پێ دهناسێنێ ،یان هەبوونی
خ���ۆی ل��� ه ئ���هوان دا دەبینێ .بۆ نموونە ،بۆ زۆر کهس���ان ،ب ه
تایبهت بۆ نەتەوە بێدەوڵەتەکان و کهمینەکان ،زمان ئامرازێکی
سهرهکی ناساندنه .پێناسه تهنیا خۆ ناساندن و خۆناسین نییە،
بهڵکوو ههروهها ناساندنی «ئهوی دی» و «ئهوانی دی»شە.
پێناس��� ه پێکهاتهیهک���ه ل��� ه وێکچوون���هکان و جیاوازیی���هکان.
س���تڕاتیژی گوتاری پێناسهی نهتهوەیی وێکچوونهکان له ناو
کۆمهڵ���ه خهڵکێکدا چڕ و مەزن دهکاتهوه .پێناس���ە نەگۆڕ نییە.
پێناسەکان چێ دەکرێن و دەگۆڕدرێن.
زمان و پێناس ه
س���ێ بۆچوونی سەرەکی لە س���ەر پێوەندی نێوان زمان و
پێناس���ەدا هەیە .ل ه کۆنهوه ،ههندێک ل ه سهر ئهو بڕوایه بوون
و ههن ک ه زمان دهوری س���هرهکی ناگێڕێ ل ه دروس���تکردنی
پێناسەی نهتهوەییدا .بۆ نموونە ،ئرنست رێنان ی فهرانسهیی
س���اڵی  1848دهبێ���ژێ« :زم���ان خهڵ���ک بانگێش���تن دهکا ک��� ه
یهکبگ���رن ،ب���هاڵم مهجبووری���ان ناکا که ئ���هو کار ه بکهن» .ل ه
روانگ���هی رێنانەوە« ،ئی���راده»ی خهڵک بۆ ب���ه یهکهوه ژیان
کردن گرنگتره ل ه زمان.
بۆچوونی دووهەم پێوەندیی راس���تەوخۆ دەبینێ لە نێوان
زم���ان و پیناس���ەی نەتەوەییدا .ب���ۆ نمونە ،فیش���تەی ئهلمانی،
هێندێک بەر لە ئیرنس���ت رێنانی فهرانس���هییدا ،دەبێژێ :هەر
نەتەوەی���ەک دەبێ یەک زمان���ی تایبەت بە خۆی هەبێ ،چونکە
ئ���اوا دەتوانێ خەڵکی هاوزمان بکا ب���ە نەتەوەیەک ،لە هەمان
کاتیش���دا ،نەتەوەیەک لە نەتەوەکانی دیک���ە جیا بکاتەوە .ئەم
فکره دوو کێشەی هەیە .یهک :چهندین نهتهو ه و واڵت له دنیادا
ههن ،ک ه زمانی تایبهت به خۆیان نییه ،وهکوو ئهمریکا ،کانادا،
ئوس���ترالیا .ئینگلیسی زمانی سهرهکی ئهم واڵت و نهتهوانهیه.
کهچ���ی ،خۆیان ب���ه نهتهوهی جی���اواز دهزان���ن .دوو :گرفتی
دووه���هم ئهمهی ه ک ه دەوڵهت-نەتەوە یان تهنانهت نهتهو ه ههن
ک��� ه زۆرتر ل ه یهک زمانی���ان ههیه :بۆ وێنه :نۆروێژ ،ئهفریقای
باشوور و هتد .ئهمانهش خۆیان وەکوو نەتەوە دەبینن.
ب���ە پێچەوانەی ئ���ەو دوو بۆچوونە ک���ە زۆر دژ بە یەکن،
بۆچوونی سێهەم زێدەتر سەردەمییە .ئەم بۆچوونە ناخوازێ
پێوهندی نێوان زمان و نهتهوه ،یان زمان و پێناسهی نهتهوەیی
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موتڵهق بکاتهوه .بۆ نموونه« ،س���تیڤن م���هی» دهبێژێ :زمان
بۆ پێناس���هکردنمان گرنگه تا ئ���هو رادهی ه ک ه ئێمه خۆمانی پێ
دهناس���ێنین .واته ،ئهگهر کهس���ێک ،یان خهڵکێک پێی وا بێ ک ه
زمانهکهی پێناس���ەی وییە ،کهس ناتوانێ بێژێ وا نییه .ئهگهر
کهس���ێک یان خهڵکێکیش گوتی فاڵن ه زمان پێناس���هی من نییه،
کهس نهشێ لە سەریان فەرز بکا .ئهو ه مافی رهوای خۆیانه.
زۆر جاران ئهو کهسانهی ک ه دهبێژن زمان بۆ پێناس ه گرینگ
نیی��� ه یان ب ه ئاش���کرا یان ناراس���تهوخۆ ئیدیۆل���ۆژی و فکری
نهت���هو ه و گرووپی بااڵدهس���ت دهدهب���ڕن .زۆرب ه یان ههموو
کهمین ه ژێردهستهکان ل ه سهر ئهم بڕوایهن ک ه زمانی زگماکی،
زمان���ی ئیتنیکی ی���ان نهتهوهییان پێناس���هیانه .واتە ،خۆیان ب ه
زمانهکهیانهو ه پێناسە دەکەن.
رۆڵی میدیا لەسازکردنی پێناسەی نەتەوەییدا چییە؟
ل��� ه مێژووی ههم���وو نهتهوهکاندا ،میدی���ا رۆلی کاریگهری
ههبوو ه بۆ چێکردنی پێناسهی نهتهوهیی .بهنهدیکت ئهندرسن و
زۆر کهسی دی پێیان وای ه ک ه پەیدابوونی نهتهو ه مۆدێرنهکانی
ئورووپا هاوکات بوو ل ه گهڵ پهیدا بوونی رۆژنام ه و رۆمان/
ناڤ���ل .مارش���ل مهکلووه���ن دەبێ���ژێ :ناس���یۆنالیزم زارۆک���ی
چاپهمهن���ی ب���وو .بۆ؟ چونکه ،پێناس���ه له زمان���دا چێ دهبێ؛
پێناس���هی نهتهوهی���ی پێویس���ته ل���ه ن���او خاکێ���ک و خهڵکێکدا
باڵوبێتهوه .ئهم کارهش چاپەمەنی کردی لە رۆژئاوادا .جێگای
س���هرنج ه که ل ه ناو کوردانیشدا دەرکەوتنی هزری نهتهوهیی
ه���اوکات بوو له گ���هڵ چاپبوونی یهک���هم رۆژنامهی کوردی،
واتە کوردس���تان ،ل ه الی���هن بهدرخانهکانهوه .ب���هاڵم ب ه چهند
هۆ ،نووس���راوه ،چاپهمهنی ،رادی���ۆ ولهڤیزیۆنی کهیبڵ لە ناو
کورداندا نەبوون بە ئامرازی گش���تی پێوەندیکردن؛ نەبوون بە
مەس میدیا .هێندێک لەو هۆیانە ئەمانەن:
 .iبهرههمهێن���ان و وەش���ان و ب�ڵ�او کردن���هوەی چاپەمەن���ی
هەمیشە گران و زەحمەت بووە .بۆ کوردان گرانتریش بووە.
 .iiل ه باری سیاسییهوه ،ئهو سهربهستیی ه نهبووە که ب ه زمانی
کوردیی میدیا ههبێ ،ههروهکی ئێس���تاش ل ه زۆر ش���وێن ئهو
ئازادییه نییه.
 .iiiزۆرب���هی ئ���هو میدیا کالس���یکان ه وهک���وو رۆژنامه ،کتێب
و گۆڤار پێویس���تیان ب��� ه خوێندهوار ههیه .زمان���ی کوردی ل ه
سهردهمی سهرههڵدانی ناس���یۆنالیزمدا قهدهغ ه بوو .کهوابوو
خوێن���دهواری کورد ی���ان نهبوو یان زۆر کهم بوو .ئێس���تاش
ل ه پایتهختی ههرێمی کوردس���تان ک��� ه زۆرتر له یهک میلیۆنی
نفووس���ه ،ههرچهند کوردی زمانی خوێندن ل ه ههموو پلهکانی
فێرگ��� ه و زانکۆی��� ه و زمان���ی دهزگا دهوڵهتییهکان���ه ،ژمارهی
چاپی کتێب ل ه  1000دان ه تێ ناپهڕێ .رهنگ ه ههڵه نهبێ ئهگهر

ل�����ه م������ێ������ژووی ه����هم����وو
ن����هت����هوهک����ان����دا ،میدیا
رۆل���ی ک��اری��گ �هری ههبووه
ب���ۆ چ��ێ��ک��ردن��ی پێناسهی
ن���هت���هوهی���ی .بهنهدیکت
ئهندرسن و زۆر کهسی دی
پێیان وای ه که پەیدابوونی
نهتهوه مۆدێرنهکانی ئورووپا
هاوکات بوو ل ه گهڵ پهیدا
ب��وون��ی رۆژن��ام � ه و رۆم��ان/
ن��اڤ��ل .م��ارش��ل مهکلووهن
دەب����ێ����ژێ :ناسیۆنالیزم
زارۆکی چاپهمهنی بوو
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تهلهڤیزیۆنی سهتهالیت و
ئینتەرنێت سنوورهکانیان
دەرب��از دەک��رد .گوێیان نهدا
ف��ش��ار و گ���وش���ار سیاسی.
کاتێ یەکەم تەلەڤیزیۆنی
سەتەالیتی ک���وردی کەوتە
ک����ارک����ردن خ���وێ���ن���دهوار و
نهخوێندهوار ،ژن و پیاو،
ههژار و زهنگین ،ل ه مههاباد
و ئامێد و سلێمانی و قامیشلی
چاویان لە یهک پرۆگرامی
مهد-تی ڤی کرد؛ بۆ جاری
ی��ەك��ەم ،ئامرازێکی گشتی
و جهماوهریی و نهتهوهیی
کوردیی پهیدا بوو
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بێ���ژم ،چاپهمهن���ی ق���هت نهیتوانیو ه جهماوهریی و گش���تی بێ
ل ه کوردس���تان .چاپەمەنی کوردیی ئام���رازی پێوەندیی گرتنی
ئەو کەس���انە ب���ووە کە خوێندەواریی کوردیی���ان هەبووە .ک ه
وابوو ،سهیر نابێ ئهگهر بڵێین ،میدیای بهڕاستی جهماوهریی
و گشتی (ماس میدیا) ل ه ناو زۆربهی کوردان دا نهبوون ههتا
دامهزرانی س���هتهالیت تی.ڤی و ئینتەرنێت ،ههرچهند ئهوانیش
گرفتی خۆیان ههیه.
تهلهڤیزیۆنی سهتهالیت و ئینتەرنێت سنوورهکانیان دەرباز
دەکرد .گوێیان نهدا فش���ار و گوش���ار سیاس���ی .کاتێ یەکەم
تەلەڤیزیۆنی س���ەتەالیتی کوردی کەوتە کارکردن خوێندهوار
و نهخوێن���دهوار ،ژن و پی���او ،ه���هژار و زهنگین ،له مههاباد و
ئامێد و س���لێمانی و قامیشلی چاویان لە یهک پرۆگرامی مهد-
تی ڤی کرد؛ بۆ جاری یەكەم ،ئامرازێکی گشتی و جهماوهریی
و نهتهوهیی کوردیی پهیدا بوو .پێناس���هی گش���تیی نەتەوەیی
کوردیی و کوردس���تانیی دهستی کرد به گەشەکردن .لهپێشدا
ئەگەر هەس���تێکی نەتەوەیی هەب���وو زۆرتر لە ناو ژمارەیەکی
کەمی خوێندەوار ،ش���اعیر و سیاس���یکاردا ب���وو .تهلهڤیزیۆنی
س���هتهالیت هاری���کاری ک���ردوو ه ک��� ه زۆرب���هی گوتارهکان���ی
پێناسەی نهتهوەیی له ناو هەموو توێژ و چینەکانی کۆمەڵگەی
کوردەواییدا چێ بکرێن .بهاڵم ،ئهوهش راستە که ئهو گوتارانە
رهنگ���ی حیزبەکانیان لە س���ەر دیاره .زۆرب���هی ههرە زۆری
خاوهنی تهلهڤیزیۆنه سهتهالیتیهکان ،حیزبهکانن .حیزبهکانیش
رهنگ و بۆنی ئایدیۆلۆژی حیزبی خۆیان دهدهن به پێناس���هی
نهتهوهی���ی .ههموو تهلهڤیزیۆنێک ل��� ه دنیادا ئهمه دهکا .ل ه گهڵ
ئهمهشدا ،ئهم تهلهڤیزیۆنان ه ئیعتیباریان داوه ب ه زمانی کوردیی.
کوردهکان شانازی دهکهن که زمانهکهیان زمانی مۆدیرنیتهیه؛
زمانی تهکنۆلۆژی سهردهمه .هەڵبەت ،رەخنەگری ئاواش هەیە
ک���ە دەبێژێ تەلەڤیزیۆنەکان زمان���ی کوردیان وێران کردووە.
ئەوەش بەش���ێکی ڕاس���تە .ئ���ەم رەخنەیە ل���ە چاپەمەنیەکانی
کوردی لە باشووریش دەگیرێ .بەاڵم ،تهلهڤیزیۆن تەنیا زمان
نییە .تەلەڤیزیۆن هەروەها لە رێگای موزیک ،وێنە و رەسمەوە
پێوەندی���ی دەگرێ ،بۆیە دهتوانێ زۆر بینهر و گۆهدار بۆ الی
خۆی بێنێ تهنانهت ئهگهر ئهو بینهرانه زمانهکهش به تهواویی
تێنهگ���هن .ل���ه بهر ئ���هوه زۆر س���ۆرانی ئاخێو چهندین س���اڵ ه
پرۆگرام���ی کورمانجی و ههورام���ی و زازاکی دەبینن ،ئهوانی
دیکهش ههروهها .بەم جۆرە ،لە ناو کوردان دا ئهو مهقوولهی
سۆسیۆلینگویس���تیک ت���ا رادهیهک چێ بووه ک���ه پێی دهبێژن:
میووچ���وواڵ ئینتەلەجیبیلیتی ،واته ،ل ه یهک تێگهیش���تنی دوو
الیهن��� ه چێ ب���ووە و هەر دێ زێدەتریش دەبێ .ئهمهش بۆ ب ه
هاوبهشکردنی گوتارهکانی پێناسهی نهتهوهیی زۆر گرنگه.
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ئینتەرنێت لهزۆر بارانهوه جیاوازه لهتهلهڤیزیۆن:
أ .ل ه دنیای ئینگلیسی دا دهڵێن ک ه ئینتەرنێت میدیاکانی دیکهی
وهک���وو چ���اپ و رادی���ۆ و تهلهڤیزیۆن���ی کز ک���ردووه .له ناو
کوردان���دا ئ���هوه ب ه پێچهوانهی���ه .ب ه هۆی ئینتەرنێتهو ه ئێس���تا
چاپهمهن���ی کوردی ب ه سهربهس���تی باڵو دەبێت���ەوە .رادیۆی
کوردی س���نوورهکان دهرب���از دەکا .کاناڵ��� ه تهلهڤیزیۆنییهکان
ههر وسا.
ب .ل��� ه کاتێکدا ک ه کاناڵهکانی تهلهڤیزیۆنی س���هتهالیت دهنگی
حیزبهکان���ن ،ئینتەرنێت ب���وو ه ب ه دهنگی تاک���هکان و ،گرووپ ه
بچووکه کولتووریی ،سیاس���ی و کۆمهاڵیهتییهکان .ئینتەرنێت
ب���ووه ب ه مەیدانێک���ی جهماوهریی ب���ۆ ئاڵۆگۆڕکردنی گوتاری
جۆراوجۆر ،وهکوو گوتاری پێناسەی نهتهوهیی.
ج .به پێچهوانی میدیای دیکه ،بەکارهێنەری ئیینترنهت دهتوانێ
ههروهه���ا نووس���هر ،داهێنهر و پێکهێنهری ن���اوهرۆک بێ .بۆ
نموون���ە زۆر کورد چ���ی دیکە ناچار نین کە تەنیا خوێنەر یان
بینەری گوتاری پارتەکان لە سەر تەلەڤیزیۆن یان لە ناو کتێب
دا بن؛ دەتوانن گوتاری تایبەتی نەتەوەیی ،چینی ،تاکەکەس���ی
خۆیان هەبێ .دەتوانن تەعبیری نوێ چێ بکەن.
د .د ه گهڵ ئهم خاڵه باش���انە ،ئینتەرنێت خاڵی الوازیشی ههیه.
ب���ۆ نموونە ،ئێس���تاش خهڵک ناچ���اران ک ه بتوان���ن بخوێننهو ه
و بنووس���ن ئهگ���هر بخ���وازن ب ه ش���ێوهیهکی کاریگ���هر کهلک
ل��� ه بهش���ێکی زۆری ئینتەرنێت وەربگرن .وات���ە ،ئینتەرنێت تا
رادهیهک���ی زۆر ئێس���تاش گ���رێ دراوە بە نووس���ین .زاراوە
جی���اوازەکان ماف���ی خۆیان���ە ب���ە زمان���ی خۆیان بنووس���ن و
بخوێنن���ەوە .بەاڵم ،ئەو ئیحتیمالەش هەیە کە ئەو تەس���ەوور
و خەیاڵ���ی گوتاری نەتەوەیی پارچ���ە پارچە بکا .لە بەر ئەوە،
دەکرێ بێژین کە بۆ کۆکردنهو ه و یهککردنی وێنە خەیاڵییەکانی
پێناسەی نەتەوەیی تەلەڤیزیۆن ئامرازێکی کاریگەرتر بێ.
هـ .ههروهها ،ئینتەرنێت ل ه الیهن حکومهتەکانەوە سانس���ۆر و
کۆنتڕۆڵ دهکرێ .تهلهڤیزیۆنی سەتەالیت سەربەسترە.
و .ل ه گهڵ ههموو ئهمانەش دا ،ئینتەرنێت یارمهتی پێش���کهوتن
و زهنگی���ن بوون���ی زمانی ک���وردی و لە ئەنجام دا پێناس���ەی
نەتەویی کوردی دهدا چونکە چاپ لە سەر ئینترنەت هەرزانتر
و خێرات���رە .هەڵب���ەت ،الیەنێکی نەگەتی���ڤ رەنگە ئەمە بێ کە
نووس���راوەکانی س���ەر ئینترن���ەت رەنگ���ە کۆنت���ڕۆڵ نەکرێن
و ب���ە هەڵ���ە و پەڵەوە ب�ڵ�او بکرێنەوە .ئەم���ە گلەییەکە لە ناو
زمانەکانی دیکە وەکوو ئینگلیس���ی دەکرێ .کوردی نووس���ین
ل���ە چاپەمەنییەکانیش دا ت���ا ڕادەیەکی زۆر بێ کۆنتڕۆڵ و بێ
سەرەوبەرەیە .کەوابوو رەنگە لە ئەم بارەوە ئینترنەت الیەنی
پۆزەتیڤی زۆرتر بێ.
س���ەردەمانێک کتێب���ی ک���وردی قەدەغ���ە ب���وو؛ ئێس���تاش

ئ��ی��ن��ت��ەرن��ێ��ت ی���ارم���هت���ی
پێشکهوتن و زهنگین بوونی
زمانی ک��وردی و لە ئەنجام
دا پ��ێ��ن��اس��ەی نەتەویی
کوردی دهدا چونکە چاپ لە
سەر ئینتەرنێت هەرزانتر و
خێراترە .هەڵبەت ،الیەنێکی
نەگەتیڤ رەنگە ئەمە بێ کە
نووسراوەکانی سەر ئینترنەت
رەنگە کۆنتڕۆڵ نەکرێن و
ب��ە ه��ەڵ��ە و پ��ەڵ��ەوە باڵو
بکرێنەوە
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وەشاندن لە ژێر فشار دایە .ئەو کتێبانەش کە
چاپ دەکرێن یان زۆر کەمن ،یان بە زەحمەت
باڵو دەکرێن���ەوە .ئینترنەت بووە بە دەزگای
باڵوکردنەوە و کتێبخانە .ئێس���تاش هەبوونی
رۆژنامەیەکی بەڕاستی رۆژانە تەنیا بە حیزبە
زەنگینەکان لە باشووری کوردستان دەکرێ.
بەاڵم ،لە س���ەر ئینترنەت ئەوە زۆر ئاسانترە.
لە س���ەر «یوتووب» وانەی ک���وردی هەیە و
هەم���وو کەس دەتوان���ێ کورمانج���ی فێر بێ.
ئینترن���ەت مەیدان و دەرەتانێک���ی گرینگی بۆ
کورد رەخس���اندووە کە بتوانێ بڵێ کێیە ،چی
دەخوازێ.
ئەنجام
ل���ە ئەنجام���دا م���ن وا فک���ر دەک���ەم کە لە
س���ەرەتای س���اڵەکانی ١٩٩٠ەوە زمان���ی
کوردی و گوتاری پێناسەی کوردی کەوتۆتە
قۆناخێکی زێ���دە نوێوە .چەند هۆکار هەبوون
ب���ۆ ئ���ەم گۆڕانە [وەک���وو لێکهەوەش���انەوەی
یەکیەت���ی س���ۆڤیەت ،دان بە زمان���ی کوردیی
هێنان لە تورکیە ،ش���ەڕی کەنداو و چێکردنی
حکوومەتی هەرێمی کوردس���تان لە باشوور،
پەیدابوونی ریفۆرم خوازەکانی ئێران و هتد).
میدیا بە تایبەت پەیدیابوونی تیی.ڤی سەتەالیت
و ئینترنەت هاریکاری ئەو گۆڕانەیان کردووە
ب���ە بەرژەوەندی و بووژانەوە و بەقیمەتبوون
و پەرەپێدان���ی زم���ان و کولت���ووری کوردی.
پێناس���ەی نەتەوەی���ی کورد و کوردس���تان بە
هێزتر بووە .بەاڵم ،ئەم پێناس���ەیە جیاوازە لە
پێناسەی نەتەوەیی  ٢٠٠ساڵی بەر لە ئێستای
ئورووپ���ا و  ١٠٠س���اڵ لە مەوب���ەری واڵتانی
دیکە .ئەم پێناسە نەتەوەیییە لەوانەیە بە یەک
زم���ان و یەک کولتوورپێناس���ە نەکرێ .ئەمە
ئ���ەو پێناس���ە نەتەوەییەی���ە ک���ە تایبەتمەندی
س���ەردەمی دوای مۆدێڕنیزم���ە ک���ە ی���ەک
ئیرادەیی و یەک ئامانج هەبوون لە یەکبوونی
زمان و کولتوور دا نابینێ ،بەڵکوو یەکەتی لە
جیاوازیی دا س���از دەکا .ئەوەش پڕ بە پێستی
میدیای نوێیە .میدیای نوێ ،وەکوو پێناس���ەی
ئەم س���ەردەمە ،هەمە رەنگ و هەمە زاراوە و
هەمە کولتوورە .ئەوەش هیچ لە نەتەوەبوونی

46

ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012

خەڵکێ���ک کەم ناکاتەوە ،بەڵک���وو دەیگونجێنێ
بۆ ئێستا و بۆ داهاتوویەکی روون.
ئ���ەو دیتنان���ەی م���ن کورتەیەک ب���وون لە
ئەنجام���ی لێکۆڵینێک���ی مەیدان���ی چەند س���اڵە
ک���ە هەتا نه���ا لە یەک کتێ���ب و چەند گوتاری
ئینگلیس���ی دا پێش���کەش کراوە .بهاڵم ،هێشتا
زۆر م���اوە بک���رێ ل���ە پێوەندی لە دوو ش���ت
دا :رۆڵ���ی میدیا لە نەت���ەوە دامەزراندن دا بە
گش���تی و ،رۆڵی میدیا لە بەرەپێشەوە چوون
و گەشەکردنی زمانی کوردی دا.
مایکڵ هاڵیدەی دەبێژێ :زمان سیستەمێکی
هێمای���ی کۆمەاڵیەتیی���ە و ،زم���ان هەرچ���ی
هەی���ە ل���ە ب���ەر کەلکوەرگرتنەکان ی���ان کەلک
وەرنەگرتنەکان���ی ئێم���ە مرۆڤەکان���ە .وات���ە
زمانەکان لە خۆڕا لە دایک نابن و لە خۆڕاش
نامرن ،لە خۆڕا رەس���می و نارەسمی نابن ،لە
خۆڕا ستاندارد نابن ،لە خۆڕا یاسامەند نابن،
لە خۆڕاش گەشە ناکەن و پێش ناکەون .ئەمڕۆ
زمانی کوردی هەرچی بێ لە بەر ئەو چەشنە
کەلک لێوەرگرتنانە یان کەلک لێوەرنەگرتنانەیە
کە تەجرەبەی کردووە .گرینگترین بوارەکانی
کەلکوەرگرتن لە زمان بریتین لە :خاووخێزان،
دەوروب���ەر ،فێرگە ،بازاڕ و ش���وێنەکانی تری
کۆمەاڵیەتی و کولتووریی وەکوو شوێنی دوعا
ک���ردن ،کاروباری دەوڵەتی و هەروەها میدیا.
واتە ،هەبوونی ئێستای زمانەکەمان ،هەبوونی
خۆمان ،تەئس���یری ل���ە میدی���ا وەرگرتووە و
وەردەگ���رێ .گەلێ���ک لێکۆڵین���ەوەی مەیدانی،
رەخنەگرانە و هەمەالیەنەی دیکە پێویستە بۆ
ئەوە کە باش���تر ل���ە ڕۆڵی میدیا ل���ە پێوەندی
دەگ���ەڵ زم���ان و پێناس���ە ل���ە چوارچێ���وەی
کوردان و کوردستان دا تێبگەین .بەڵکوو ئاوا
بتوانی���ن کەلک لە ئەزم���وون و تەجرەبەکان
وەربگری���ن بۆ گەش���ەکردنی زمان���ی کوردی،
بۆ باش���تر تێگەیشتن لە گوتارەکانی پێناسەی
کوردی .هەروەها ،بە لێکۆڵینەوەی زانیستیانە
و ئەکادیمیان���ە لە ڕۆڵ���ی میدیا لە پێوەندی دە
گ���ەڵ زمان و پێناس���ەی ک���وردی دا لەوانەیە
بتوانین تیۆریی و میتۆدۆلۆژیی لێکۆڵینەوە لە
زمان وپێناسە و میدیا لە رادەیەکی جیهانی دا
زەنگینتر و بە پێزتر بکەین.

...ڕۆڵی میدیای نوێ

. کەنەدا، زانکۆی کارلتۆن،* پڕۆفیسۆری یاریدەدەر
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رێكالم لە میدیای كوردیدا
خوێندنەوەیەكی بابەتیانە بۆ ژانری رێكالمكردن لە میدیای كوردی

هاوژین عومەر*
ئەم���ڕۆ رێ���كالم بوونێك���ی بەرچ���اوی لە
پرۆسەی گەیاندن و پێڕاگەیاندنی جەماوەریدا
هەیە ،بەش���ێكی س���ەرەكی و بەرچاوی كاری
میدیاییە ،سەرچاوەیەكی گرنگی داهاتی دەزگا
رۆژنامەوانییەكان���ە ،بۆی���ە ه���ەر دەزگایەك���ی
راگەیاندن گەر بیەوێ سەربەخۆ و پشتبەستوو
بەخۆی ل���ە گۆڕەپانەكە ب���ەردەوام بێ ،دەبێ
وەك س���ەرچاوەی س���ەرەكی داهات پش���تی
پێببەس���تێ و فەرامۆش���ی ن���ەكات ،ب���ەاڵم بێ
ئ���ەوەی كرداری رێكالمكردن كاربكاتە س���ەر
راستگۆیی و الیەنی پیشەگەری دەزگاكە ،لەم
گۆش���ەنیگایەوە پس���پۆران و بیرمەندانی ئەو
بوارە بایەخی تایبەتیان بەمەس���ەلەی رێكالم
داوە ،و پێناس���ە و جۆر و گرنگی و ش���ێوازی
ئەنجامدانیان جێگیر كردووە.
پێناسەی رێكالم
چەمكی رێكالم چەمكێكی پڕ لە ئیشكالیەتە،
زمانەوان و پسپۆران بە جۆر و شێوازی جیا
جیا پێناسەیان كردووە ،لەقاموسی (المحیط)دا
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بە مانای هاوارك���ردن و پێڕاگەیاندن هاتووە،
فەرهەنگ���ی دەس���تەواژە ئیعالمییەكانی���ش وا
پێناس���ەی ك���ردووە ك���ە «هەوڵێك���ی ئیعالمی
رێكخ���راوە ،بەئامانج���ی وەدەس���تهێنانی
قازان���ج ،هی���چ پەیوەندی بە ئاڕاس���تەكردن و
كاركردنەس���ەر رای گش���تییەوە نیی���ە» ،ب���ە
واتایەكی دیكە راگەیاندن لە رێگەی رێكالمەوە
بانگەشە بۆ كەرەستە و كەلوپەلێكی بازرگانی
دیاریكراو دەكات بە ئامانجی هاندانی بەكاربەر
بۆكڕینی ،وپڕفرۆشكردنی كەلوپەلەكە.
لە دائیرەی مەعاریفی فەرەنسیشدا بریتییە
«لە كۆمەڵە مەس���ژێكی ئیعالمی ئاڕاستەكراو
ب���ۆ جەماوەر بەرامب���ەر پارەیەكی دیاریكراو،
لەپێناو ناس���اندنی بە دەس���تگایەكی بازرگانی
یان پیشەسازی ،یان هەر ماركە و كەلوپەلێك،
و هاندانی بۆ كڕینی».
فەرهەنگی(الرۆس)یش لە بارەیەوە دەڵێت:
«چەن���د رێگ���ە و ش���ێوازێكی پەیڕەوك���راوە
ب���ۆ ناس���اندنی دەس���تگەیەكی بازرگان���ی و
پیشەسازی و بەرهەمەكانی».

رێكالم لە میدیای كوردیدا

جۆرەكانی رێكالم
پسپۆرانی میدیا بە پشتبەستن بە شێوەكانی
باڵوكردنەوی رێكالم ،رێكالمیان بەسەر ()10
جۆری سەرەكی دابەش كردووە ،ئەوانیش:
 .1رۆژنامە و گۆڤارەكان.
 .2وێنە و فیلمەكان.
 .3سینەما .
 .4پۆست و بەرید.
 .5رادیۆ .
 .6تەلەڤزیۆن.
 .7پۆستەرە لكێندراوەكان لە شوێنە گشتی و
هۆكانی گواستنەوەی گشتیدا.
 .8كتێب و نامیلكە رێكالمییەكان.
 .9تابل���ۆ ئەلیكترۆنییەكانی ش���ەقام و ش���وێنە
گشتییەكان.
 .10ئینتەرنێت.
لەالیەكی دیكەوە هەندێك لە پس���پۆران لە
رووی ج���ۆری رێكالمەوە ،رێكالمیان بۆ دوو
بەش دابشكردووە:
 .1رێكالمی بازرگانی :وەك بانگەشەكردن بۆ
كەرەستە یان كەلوپەل یان خزمەتگوزارییەكی
بازرگانی دیاریكراو.
 .2رێكالمی نابازرگانی :وەك بانگەش���ەكردن
بۆ ئایدیا و هزرێكی سیاس���ی یان كۆمەاڵیەتی
دیاریكراو.
گرنگی رێكالم بۆ كۆمەڵگە
لە ئێس���تادا رێ���كالم دیاردەیەكی ئیعالمی
و ئاب���ووری و كۆمەاڵیەت���ی بەرچاوە ،هەموو
كۆمەڵگەیەك ،لە هەر ئاس���ت و قۆناخێكدا بێ،
بەجۆرێ���ك لە جۆرەكان كرداری رێكالمكردن
بەخۆی���ەوە دەبین���ێ ،بگرە بۆ تاك���ی هەندێك
كۆمەڵگ���ە بۆت���ە زەروورەت و ناتوان���ن
دەس���بەرداری بن ،كارمەندانی بواری رێكالم
و بەش���ێك ل���ە پس���پۆرانی میدیا پێی���ان وایە
رێكالم هەڵگری كۆمەڵە رەهەندێكی ئیعالمی و
بازرگانی و كۆمەاڵیەتییە ،هەروەها كردارێكە
لە كۆتاییدا بەسوودی وەرگر دەشكێتەوە.
لەرووی ئیعالمییەوە ئەوان سوودەكانیان
بەم شێوەیە ریزبەند كردووە:
 .1پەیام���ە رێكالمیی���ەكان زانیاری پێویس���ت

دەگەیەنن���ە بەكاربەر بۆ ئ���ەوەی بەلێزانییەوە
جۆری بەرهەم و پێداویس���تییەكانی رۆژانەی
هەڵبژێرێ.
 .2رێ���كالم ژی���ان و رووی هەندێك كەلوپەلی
سوودبەخش الی وەرگر جوانتر دەكات.
 .3رۆحی تەنز و گاڵتەكردن الی وەرگر پەرە
پێدەدات.
 .4هاوش���ێوەی هەندێ���ك ل���ە ژان���رە
رۆژنامەوانییەكان بۆ نموونە (وتار) ،جۆرێك
لە كرداری قەناعەتپێهێنانی تێدایە.
ل���ەرووی كۆمەاڵیەتیی���ەوەش هەندێ���ك پێیان
وای���ە لەبەر ئەوەی رێكالم بەهۆی دەزگاكانی
راگەیاندنەوە دەچێتە هەموو ماڵ و ش���وێنێك،
دەبێت���ە فاكت���ەری كاڵكردن���ەوەی جیاوازیی���ە
كەس���ییەكان و نزیككردن���ەوەی پێكهاتەكان���ی
كۆمەڵگ���ە لەیەكتری.ب���ەاڵم بەبۆچوون���ی م���ن
رێ���كالم هی���چ س���وودێكی كۆمەاڵیەت���ی و
تاڕادەیەكی���ش ئیعالم���ی نییە ،چونك���ە پەیامی
راگەیاندن لەوە قوڵتر و كاریگەرترە لەرێگەی
رێكالم���ەوە بەجەم���اوەر بگەیەندرێ���ت ،ی���ان
بەهۆی���ەوە كاربكرێت���ە س���ەر رای گش���تی،
س���ەبارەت ب���ە الیەن���ی كۆمەاڵیەتی���ش نازانم
چ���ۆن دەبێت���ە ه���ۆكاری كاڵكردن���ەوەی
جیاوازیی���ە كەس���ییەكان؟!یان نزیككردنەوەی
پێكهاتەكان���ی كۆمەڵگ���ە لەیەكتری!!ل���ە كاتێكدا
ئ���ەو جیاوازییانە هەندێكی خەڵقین ،بەزگماك
ه���ەر لەگەڵ لەدایكبوونی مرۆڤ���ەوە بوونییان
هەی���ە ،هەندێك���ی دیكەش���ییان موكتەس���ەبن
وات���ە وەرگی���راون ،ژینگە و ش���ێوەی ژیان و
ك���ەش و ه���ەوا و...تاد ،رەنگڕێ���ژی كردوون،
وكاڵكردنەوەیان پێویستی بە كاری پسپۆرانی
دەروون و كۆمەاڵیەتی هەیە و لەڕێگەی چەند
(مەس���ژێكی) رێكالمی سادە مەحاڵە ئەو كارە
قورسە ئەنجام بدرێت.
بۆی���ە دەك���رێ بڵێی���ن س���وود و ئامانج���ی
س���ەرەكی رێكالم الیەنی بازرگانی و قازانجە،
كردارێكە لەپێناو پڕفرۆش���كردنی كەلوپەل و
كەرەس���تەیەكی دیاریكراو ،یان بانگەشەكردن
بۆ بەرهەمەكانی كۆمپانیا و كارگەیك ئەنجام
دەدرێت بە مەبەستی وەدەستهێنانی زۆرترین
قازان���ج ،بێگوم���ان هۆكان���ی راگەیاندنی���ش
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دەك��������رێ بڵێین
سوود و ئامانجی سەرەكی
رێكالم الیەنی بازرگانی و
قازانجە ،كردارێكە لەپێناو
پڕفرۆشكردنی كەلوپەل و
كەرەستەیەكی دیاریكراو،
ی���ان ب��ان��گ��ەش��ەك��ردن بۆ
بەرهەمەكانی كۆمپانیا و
كارگەیك ئەنجام دەدرێت
بە مەبەستی وەدەستهێنانی
زۆرترین قازانج
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پش���كییان لەو قازانجە دەبێ ،بەڕای من گەر
دەزگا ئیعالمیی���ەكان بتوان���ن ل���ە چوارچێوە
رەوش���تە باوەكان���ی رێ���كالم پرۆس���ەی
رێكالمك���ردن ئەنج���ام ب���دەن ،س���وودێكی
م���اددی و مەعن���ەوی گ���ەورە ل���ە رێ���كالم
وەردەگرن ،یەكەمیان لەبەر ئەوەی دەبەێتە
س���ەرچاوەیەكی گرنگی داهات ،دووەمیان
زامنكردن���ی داهات و س���ەرمایە لەرێگەی
رێكالمەوە دەزگا ئیعالمییەكان لە زۆرێك
لەو كاریگەری و كۆت و بەندە راس���تەخۆ
و ناڕاس���تەوخۆیانە قوت���اردەكات ك���ە لە
الیەن پارەبەخش(ممول)ەكانەوە بەس���ەر
ئ���ەو دەزگایان���ە دەس���ەپێندرێن ،ك���ە بە
ئەنجامێكی خراپ بەس���ەر سەربەخۆیی
و الیەن���ی پیش���ەیی ئ���ەو دەزگایان���ە
دەشكێتەوە.
بەاڵم س���ەرباری زاڵبوون���ی الیەنی
قازان���ج و دەس���تكەوتی م���اددی ،نابێ
ئەوەم���ان لەبیربچ���ێ كە رێ���كالم دوو
خزمەت���ی گرنگ بە ئاب���ووری واڵت و
بەكاربەر دەگەیەنێت:
 .1ه���ۆكاری ركاب���ەری و مونافەس���ەیە لەنێ���وان كارگ���ە و
كۆمپانیاكان ،ئەو مونافەسەیەش كاردەكاتە دابەزینی نرخەكان،
ئەمەش دەرئەنجام بەسوودی بەكاربەر دەشكێتەوە.
 .2هۆكارێكە بۆ زۆرفرۆش���ی و بازاڕگەرمكردن و زۆربوونی
خواست لەسەر كەلوپەل ،ئەمەش ئۆتۆماتیكی كاردەكاتە سەر
بەرزبوونەوەی ئاس���تی بەرهەمهێنان و دەرئەنجام باشبوونی
بازاڕی كار و رەخس���اندنی هەل���ی كاركردن و كەمبوونەوەی
رێژەی بێكاری.
رەخنەگرتن لە رێكالم و خراپییەكانی
رێ���كالم وەك هەر كردارێكی بازرگان���ی و ئیعالمی بەدەر
نییە لە كەموكوڕی ،هاوكات دوور نییە لە رەخنە و ناڕەزایی،
هەندێك نێوەند بەردەوام هێرش دەكەنە سەری و بە بێ سوود و
وێرانكەر ناوی دەبەن ،دەنگی ناڕەزایی دژ بە رێكالم سەرەتا لە
زانكۆكان ،بەتایبەت لە زاری ئەكادیمیستانی ئەمریكاوە بیسترا،
ت���ا بوو بە حاڵەتێكی جیهان���ی ،هەنووكە رێكخراو و كۆمەڵەی
تایبەت بۆ دژایەتیكردنی رێكالم دامەزراوە ،ئەم رێكخراوانە بە
هاریكاری چەند مامۆستایەكی زانكۆ لە واڵتە یەكگرتووەكانی
ئەمری���كا ،الئیحەیەكی رەخنەئامێزی���ان راگەیاندووە ،باس لە
خراپییەكان���ی رێكالم لەس���ەر الیەن���ە جیاوازەكان���ی كۆمەڵگە
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دەكات ،الئیحەكە ئەم خااڵنە لەخۆدەگرێت:
 .1تێڕوانینێكی س���اختە لە هەڵس���ەنگاندنی هەن���دێ بەرهەم و
كەلوپەل دەگەیەنێتە وەرگر.
 .2ئ���اكاری كۆم���ەڵ دەش���ێوێنێ بەه���ۆی بانگەش���ەكردنی
ناڕاستگۆی بەردەوام .
 .3كار ل���ە راس���تگۆیی ه���ەواڵ و دەزگا رۆژنامەوانیی���ەكان
دەكات.
 .4بڕێكی زۆر لە دار و الستیك و رەنگ و كەلوپەلی كیمیایی
بەفیڕۆ دەدات.
 .5بەه���ۆی دووبارە و س���ەدبارەبوونەوەی بەردەوامی لە نێو
بڕگ���ە و درام���ا و بابەتە رۆژنامەوانیی���ەكان ،میزاج و زەوقی
وەرگر دەشێوێنێ.
 .6كێش���ە بۆ دایكان و ب���اوكان دەخوڵقێنێ بەهۆی كاریگەری
بەرهەمە ریكالم بۆكراوەكان لەسەر وەرگر.
 .7جیاوازییە كۆمەاڵیەتی و چینایەتییەكان قووڵتر دەكات.
 .8وادەكات ماددە و ژیانی رووكەش و مۆدی جل و بەرگ و
ئۆتۆمبیل بەسەر الیەنە سەرەكییەكانی دیكەی ژیان زاڵبێت.
 .9پ���اوان و قۆرخ���كاری بۆ بەرژەوەن���دی كۆمپانیا زەبەالحە
پ���ارەدارەكان قووڵت���ر دەكات ،چونك���ە ئ���ەوان بەهۆی زۆری
س���ەرمایەوە پش���كی ش���ێرییان ل���ە ك���رداری ریكالمك���ردن
بەردەكەوێت.
 .10ل���ە رێگ���ەی دەغدەغەدان���ی عاتیفە و ئیحساس���ەوە هانی
بەكاربەر دەدات بۆ كڕینی هەندێك كەلوپەل كە پێویستی پیان
نییە.
 .11تێچوون���ی بەرهەمهێن���ان و فرۆش���تنی كەلوپەل لەس���ەر
بەكاربەر زیاد دەكات.
 .12رێكالمكاران بەهۆی كرداری رێكالمەوە كاریگەری لەسەر
دەزگا رۆژنامەوانییەكان دروست دەكەن.
بەش���ێك لە پسپۆران بەپشتبەس���تن بەو خراپی و رەخنانە
دوو پێش���نیارییان خس���تۆتەڕوو بۆ كەمكردنەوەی ئاسەوارە
خراپەكان���ی رێكالم ،پێش���نیارێكیان داوای ئیلغاكردنی تەواوی
رێ���كالم دەكات ،ئەویدیكەش���یان داوای ك���ۆت و بەندكردن���ی
دەكات لەرێگ���ەی چاودێریكردنیی���ەوە لەالی���ەن دەزگایەك���ی
تایبەت و دانانی باجێكی زۆر لەس���ەری!!بەبۆچوونی من نەك
مەسەلەی ئیلغاكردن ،بەڵكە چاودێریكردن و كۆت وبەندكردنی
رێكالم مەس���ەلەیەكە قابیلی قەب���وڵ نییە چونكە دژ بە ئازادی
رادەربڕین و ئ���ازادی رۆژنامەگەرییە ،بۆی���ە بەتووندی دژی
دەوەستم دەڵێم :شیاوترین رێگەچارە باڵوكردنەوەی كلتووری
ئەخاڵقیات���ی رێكالمكردن ،و هاندانی الیەنە بەش���درابووەكانی
پڕۆسەی رێكالمە بۆ پانبەندبوون بە بنەما رەوشتییەكانی ئەو
بوارە.

رێ����ك��ل�ام وەك ه���ەر
ك��ردارێ��ك��ی ب��ازرگ��ان��ی و
ئیعالمی ب���ەدەر نییە لە
كەموكوڕی ،هاوكات دوور
نییە لە رەخنە و ناڕەزایی،
هەندێك نێوەند بەردەوام
هێرش دەكەنە سەری و بە
بێ سوود و وێرانكەر ناوی
دەب���ەن ،دەنگی ناڕەزایی
دژ بە رێكالم سەرەتا لە
زان���ك���ۆك���ان ،بەتایبەت
لە زاری ئەكادیمیستانی
ئەمریكاوە بیسترا
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رەخنەگرتن لە رێكالم و
نیشاندانی كەموكوڕییەكانی
بەش���ێك ل���ە پس���پۆرانی
وپ���ەروەردەی
میدی���ا
هێن���ا قس���ەكردن ،ئەوان
دوای راگۆڕین���ەوە و
مش���تومڕێكی زۆر گەیشتنە
هاودەنگیی���ەك س���ەبارەت
ب���ە دەستنیش���انكردنی
كۆمەڵە بەهایەكی رەوشتی
ت���ا لەڕێگەیەوە ك���رداری
رێكالمك���ردن ل���ە قال���ب
بدرێ بەمەبەستی تەنزیم
و رێكخستنی
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رەوشتی رێكالمكردن
رەخنەگرت���ن ل���ە رێ���كالم و نیش���اندانی كەموكوڕییەكانی
بەشێك لە پسپۆرانی میدیا وپەروەردەی هێنا قسەكردن ،ئەوان
دوای راگۆڕینەوە و مشتومڕێكی زۆر گەیشتنە هاودەنگییەك
سەبارەت بە دەسنیش���انكردنی كۆمەڵە بەهایەكی رەوشتی تا
لەڕێگەی���ەوە كرداری رێكالمكردن لە قالب بدرێ بەمەبەس���تی
تەنزی���م و رێكخس���تنی ،دەكرێ بەها گش���تییەكانی رەوش���تی
رێكالمكردن لەمانەی خوارەوە كۆبكەینەوە:
 .1نابێ ناوەڕۆكی پەیامە رێكالمییەكان ناكۆك بێ لەگەڵ بەها
و ئەخاڵق���ی كۆمەڵگ���ە ،یان منداڵ فێ���ری درۆ و موبالغەكردن
بكات.
 .2نابێ پەیامەكە هەڵگری (مەسژی) سێكسی بێ ،یان ئاداب و
ئەخاڵقی گشتی بڕوشێنێ.
 .3نابێ بانگەش���ە بۆ بەها و عاداتی بێگانەی ناكۆك بە بەها و
عاداتی گشتی بكات.
 .4ناب���ێ پەیامەك���ە وش���ە و بێژەی وا لەخۆبگرێ���ت لە پێگە و
كەسایەتی ئافرەت و خێزان كەم بكاتەوە.
 .5نابێ رێكالم بانگەش���ە بۆ ئەو جۆرە خواردن و كەلوپەالنە
بكات كە كاریگەری خراپیان لەس���ەر تەندروس���تی هاواڵتیان
هەیە ،وەك رێكالمكردن بۆ جگەرە و ماددە هۆش���بەرەكان و
داو و دەرمان و دەرزی .
 .6نابێ بەش���ێوەیەك بێ منداڵ هانی الس���اییكردنەوە و كاری
خراپ بدات.
 .7لەپێناو زامنكردنی متمانەی بەكاربەر ،پێویس���تە راستگۆبێ
لەو داتا و زانیارییانەی دەربارەی كەلوپەلە رێكالمبۆكراوەكان
دەیخاتەڕوو.
رێكالم لە راگەیاندنی كوردیدا
بابەت���ی رێكالم بابەتێكی نوێی���ە لە راگەیاندن و كۆمەڵگەی
كوردیدا ،ئەزموونی میدیای كوردی لەگەڵ رێكالم تەجرەبەیەكی
كورت���ە ،تەنیا حەفت هەش���ت س���اڵێكە رۆژنامەگەری كوردی
بەش���ێوەیەكی بەرفراوان مامەڵەی لەگەڵ دەكات ،فراوانبوونی
م���ەودای كاری تەلفزیۆن���ی و زۆربوون���ی كەناڵ���ە  TVلۆكاڵ
و ئاس���مانییەكان ،بازدانێك���ی جۆری���ان ب���ە رێ���كالم لەرووی
چەندایەتی و چۆنایەتییەوە كرد ،گەر لە نەوەدەكانی س���ەدەی
رابردوو رێكالم لە گۆڤار و رۆژنامە كوردییەكاندا بە جۆرێك
ل���ە جۆرەكاندا بوون���ی هەبووبێ ،ئەوا بوونێكی ش���ەرمنانە و
سادە بووە ،بە بەراورد لەگەڵ ئێستا ،هیچ پیگە و پانتاییەكی
نەبووە.
وەك ئاماژەمان پێ���دا هەنووكە رێكالم لە میدیای كوردیدا
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زۆر جیاوازە لەگەڵ دە ساڵ پێش ئێستا ،بەاڵم نووكەش وەك
ئاس���تی پێویس���ت نییە ،بەتایب���ەت گەر ب���ەراوردی بكەین بەو
زۆری و بۆرییەی لە هۆكانی راگەیاندنی كوردیدا دەبیندرێت،
هێش���تا تەحەدایەك���ی زۆر لەب���ەردەم رێكالم���ی كوردیدای���ە،
ئاس���تەنگ و گرفتەكانی زۆرن ،گ���ەر بمانەوێ ئەو تەحەدایانە
دەسنیش���ان بكەین بەبۆچوونی من گرفتەكان لە خودی الیەنە
س���ەرەكییەكانی پرۆس���ەی رێكالمەوە س���ەرچاوە دەگرن ،كە
جەماوەر ،و كۆمپانیاكانی بەرهەمهێنان ،و هۆكانی راگەیاندنن،
بۆ شیتەڵكردنی هەریەك لەو الیەنانەش من دەڵێم:
 .1هێش���تا وەرگر یان بەكارب���ەری كوردی بەچاوی گومانەوە
لە مەس���ەلەی رێكالم دەڕوان���ێ ،خەڵكانێكی زۆر بۆچوونیان
وای���ە كۆمپانیاكان���ی بەرهەمهێن���ان ،یان بازرگان���ەكان رێكاڵم
ب���ۆ ئەو ج���ۆرە كااڵ و كەرەس���تانە دەك���ەن ك���ە كوالێتیان لە
ئاس���تێكی نزمدایە ،ی���ان لەبازاڕەكان ماونەت���ەوە و كڕیارییان
نیی���ە ،بەدگومانی وەرگری كوردی ل���ە رێكالم هەندێ جار بە
خراپە و سلبیات بەسەر دەزگا رۆژنامەوانییەكان دەشكێتەوە،
لەوانەیە راستگۆیی بخاتە ژێر پرسیارەوە.
 .2كۆمپانیا و بازرگانان ،یان روونتر بڵێین ئەوانەی رێكالم بۆ
كااڵكانیان دەكەن بەگشتی ئیلتیزام بە رەوشتی رێكالمكردنەوە
ناكەن ،خەمی س���ەرەكی ئەوان بانگەش���ە و پڕوپاگەندەكردنە
ب���ۆ كااڵكانی���ان بە ئائامانج���ی بازاڕخۆش���كردن و قازانج ،بێ
رەچاوكردن���ی هیچ ئیعتیبارێك���ی كۆمەاڵیەتی و ئاكاری ،وەك
لەبەرچاوگرتن���ی هەس���ت و خواس���تەكانی وەرگ���ر و عاداتی
كۆمەڵگە ،لە هەمووشی خراپتر رێكالم كردنە بەپلەی یەك بۆ
كااڵی بیانی و فەرامۆشكردنی بەرهەمە نێوخۆییەكان.
 .3س���ەبارەت بە دەزگاكانی راگەیاندنیش ،بێگومان ئەوانیش
بەش���ێكی زۆر ل���ە ئۆباڵ���ی كەموكورتییەكان���ی ئ���ەو بوارەیان
دەكەوێتە ئەس���تۆ ،ئەوان بەگش���تی بەاڵم نەك بەش���ێوەیەكی
رەها رەچاوی بنەما ئاكارییەكانی رێكالمكردن ناكەن ،دەكرێ
س���لبیاتی دەزگا رۆژنامەوانییەكان لە ك���رداری رێكالمكردندا
لەم خااڵنە كۆبكەینەوە:
أ .رەچاونەكردن���ی هەس���ت و ش���عوری جەمع���ی جەماوەر لە
پەیام���ە رێكالمییەكان و عادات و ئاس���تی ئابووری زۆرینەی
كۆمەڵگە ،كە لەوانەیە ئەمەش كاریگەری خراپی لەس���ەر چینە
جیاجیاكان���ی گۆمەڵگە هەبێ و دەرئەنج���ام بە قووڵكردنەوەی
جیاوازییە چینایەتییەكان بشكێتەوە.
ب .رەچاونەكردنی هەستیاری كەسایەتی منداڵ و هەرزەكاران
لە خستنەڕووی پەیامە رێكالمییەكان.
ج .بەكارهێنانی بێژە و وشەی نادروست و بازاڕی لە پەیامەكاندا،
بەتایبەت لەوانەی بەشێوەی دراما باڵودەكرێنەوە.
د .لە رێكالمە درامییەكاندا سیناریۆی زۆر نابەجێ و نەگونجاو

ئ��ەگ��ەر ل��ە نەوەدەكانی
س����ەدەی راب�����ردوو رێكالم
ل���ە گ���ۆڤ���ار و رۆژن���ام���ە
كوردییەكاندا بە جۆرێك لە
جۆرەكان بوونی هەبووبێ،
ئ��ەوا بوونێكی شەرمنانە
و سادە بووە ،بە بەراورد
لەگەڵ ئێستا ،هیچ پیگە
و پانتاییەكی نەبووە

ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012

53

رێكالم لە میدیای كوردیدا

بەكاردێ���ت ،وەك ش���ەڕكردن و بەكارهێنانی
چەك و چەقۆ ،شەڕەجوێن و...تاد ،لەهەمووشی
خراپت���ر ئەوەیە كە ئەو جۆرە رێكالمانە زیاتر
ئاڕاستەی مندااڵن دەكرێت ،یان پەیوەستن بە
كااڵ و كەرەستەی مندااڵنەوە ،و هانی مندااڵن
دەدەن بۆ السایكردنەوە!!
هـ .لە كوردستاندا تا ئێستا دەزگا و كۆمپانیای
پیش���ەیی رێكالمك���ردن نیی���ە ،ئەوەی هەش���ە
ل���ەڕووی تەكنی���ك ئەزم���وون و ناوەڕۆكەوە
س���ادە و الوازە ،ئەم���ەش وایك���ردووە ه���ەر
خ���ودی دەزگا ئیعالمیی���ەكان دوو كار بكەن،
ئەوی���ش بەرهەمهێنانی م���اددە رێكالمییەكان،
و باڵوكردنەوەیان���ە ،لەكاتێكدا بەرهەم هێنانی
رێ���كالم وەزیف���ەی دەزگاكان نیی���ە ،ئەم كارە
رەنگدانەوەی خراپی لەسەر خودی پرۆسەی
ریكالمكردن و دەزگاكانەوە هەیە ،چونكە بەم
ش���ێوەیە ماددە رێكالمییەكان لە الیەن خەڵكی
ناپس���پۆرەوە دادەڕێژری���ن كەئەمەیش كار لە
ماهی���ەت و ئامانجی م���اددە رێكالمبۆكراوەكە
ه���اوكات راس���تگۆیی دەزگا
دەكات،
ئیعالمییەكانیش دەخاتە ژێر پرسیارەوە.
و .هەن���دێ دەزگای ئیعالم���ی ،بەتایب���ەت TV
لۆكاڵەكان رێكالم ب���ۆ هەندێ داو و دەرمانی
پزیش���كی دەك���ەن ب���ێ ئ���ەوەی وەس���فەی
پزیش���كیان هەب���ێ ،ئەمەش س���ەرپێچیكردنی
رەوش���تی رێكالمە كە بەهیچ شێوەیەك رێگە
بە بانگەشەكردن بۆ دەرمانی پزیشكی نادات.
ن .هەندێ���ك رێ���كالم بۆن���ی كەمكردن���ەوە و
ش���كاندنی بەرهەم و كەلوپەل���ی دیكەی لێدێ
ل���ە رێگ���ەی بەكارهێنانی وش���ەو بێژەی وەك
(بەرهەمەكانم���ان ب���ێ هاوتان لەكوردس���تان،
یان باش���ترین و جوانترینن ،نرخەكانمان بێ

هاوتان ،گرەنتی چارەسەری سەد دەرسەدت
پێدەدەین...تاد)
و .دەزگا ئیعالمییەكانی كوردستان بەبەراورد
ب���ە بێگان���ەكان بەرامب���ەر پارەیەك���ی یەگجار
ك���ەم رێكالم بۆ كۆمپانیا و بازرگانان دەكەن،
س���ەرباری هەرزان���ی نرخ���ی باڵوكردنەوەی
رێ���كالم كەچی هێش���تا ژمارەیەك���ی زۆر لەو
دەزگایان���ە رێكالمیان س���نووردارە ،یان هەر
نیی���ە ،ئەمەی���ش وایك���ردووە داهات���ی رێكالم
نەبێت���ە داهاتی س���ەرەكی دەزگاكان و مایەی
خۆبەڕێوەبردنی���ان ،و دەرئەنجام بە پاش���كۆ
مانەوەی���ان ب���ۆ ئ���ەو الیەنان���ەی تەمویلی���ان
دەكەن ،بشكێتەوەچونكە بەپێی زانیارییەكانی
م���ن ژمارەی ئ���ەو دەزگا میدیاییانەی بەهۆی
رێكالم���ەوە خۆیان بەڕێوەدەب���ەن لە()4دەزگا
تێپەڕ نابێ ،ئەمەش ژمارەیەكی یەكجار كەمە
بە بەراورد لەگەڵ زۆری ژمارەی رادیۆ و TV
و رۆژنامە و گۆڤار و سایتە كوردییەكان.
ل���ە كۆتایی���دا دەڵێم:رێكالم���ی زانس���تیانە
و دروس���ت س���وودێكی م���ەزن ب���ە دەزگا
رۆژنامەوانییەكان دەگەیەنێ ،داهاتێكی باشیان
وەدەست دەخات ،بەبڕوای من رۆژنامەگەری
ك���وردی ل���ە ه���ەر رۆژنامەگەرییەك���ی دیك���ە
پێویس���تی بە داهاتی رێكالمە ،داهاتی رێكالم
ب���ۆی هەی���ە زۆرین���ەی دەزگا رۆژنامەوانییە
كوردیی���ەكان ل���ە بازن���ەی مش���ەخۆری و
پاش���كۆییەتی دەربكا و بیانخاتە سەر رێگەی
راس���ت ك���ە پشتبەس���تنە ب���ە داهات���ی خودی
س���ەربەخۆ ،ك���ە دەرئەنج���ام س���ەربەخۆیی
كاركردن و قوتاربوون لە گشت لێكەوتەكانی
تەمویلكردن بەدوای خۆیدا دێنێ.

*ماستەر لە ئەدەب و رۆژنامەگەری
سەرچاوەكان:
/1خليل صابات ،االعالن ،تاريخه وقواعده ،فنونه و أخالقه ،الطبعة األولى1969 ،م.
/2د.عمرو موس���ى ،االعالن التجاري في الفضائيات العربية ،منش���ورات الدار المصرية
اللبنانية2005 ،م.
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تایبەتمەندی و بنەماكانی ڕەوشتی
ڕۆژنامەگەری و ڕاگەیاندن

سادق حەمە غەریب

دەستپێك
وش���ەی (ڕەوش���ت) ،وەك وش���ەیەكی
زمانی كوردی ،لەوشەی (االخالق)ی زمانی
عەرەبیی���ەوە وەرگی���راوە ،ك���ە ڕیش���ەكەی
(خل���ق)ە ،بە واتای دروس���تكردن ،خوڵقاندن
ی���ان هێنانەكایە ،كە زیاتر ڕەهەندێكی ئایینی
هەیە بە واتای خوڵقاندنی شت و مرۆڤەكان
لەالیەن پەروەردگارەوە.
دكتۆر عەبدولڕەحمان بەدەوی وایدەبینێ:
وش���ەی عەرەب���ی (اخالق) ،ك���ۆی (خلق)ە ،كە
ئاماژەی���ە بۆ زانس���تێكی مرۆی���ی دیاریكراو،
هاومانای وشەی ()Moralی ئەوروپییە.
دكت���ۆر كام���ل خورش���ید موراد ل���ە زاری
()Hausmanـ���ەوە بەمش���ێوەیە پێناس���ەی
ڕەوشت دەكات:
ڕەوشت لقێكە لە فەلسەفە كە باس لە پرس
و مەسەلەكانی پەیوەست بە (هەڵە) و (ڕاست)
و (چاكە) و (خراپە) دەكات.
( )Carolrichكارۆڵ ری���چ بەمش���ێوەیە

*

گوزارش���ت لە ڕەوش���ت دەكات :ڕەوشت بەو
مانایەدێت كە (چی پێویس���تە ئەنجامی بدەیت
و بیكەی���ت و ،چ���ی پێویس���تە ك���ە ئەنجام���ی
نەدەیت).
()1
لەم پێناس���ەیەدا وایدەبینێ كە ڕەوش���ت
س���نووری رەفت���ار و هەڵس���وكەوتی م���رۆڤ
دی���اری دەكات ،تاك پێویس���تە بزانێت كە ئەو
كارەی ئەنجام���ی دەدات ت���ا چەن���د پێویس���تە
ب���ۆ خزمەت���ی كۆمەڵگە و لە هەمان كاتیش���دا،
ب���ە هۆش���یارییەوە هەندێ���ك كار ئەنج���ام
ن���ادات ،چونكە ،دەزانێ ل���ە خزمەتی تاكەكانی
كۆمەڵگ���ەدا نیی���ە ،ئەمەش خ���ۆی لەخۆیدا بە
جەوهەری ڕەوشت لە قەڵەم دەدرێت.
ه���ەردوو زان���ای بەناوبانگی���ش كۆهین و
ئیلی���ۆت  Cohen and Eliotباوەڕیان وایە
ڕەوشت بریتییە لە :ئەوەی كە پێویستە مرۆڤ
ئەنجامی بدات ،بەو واتایەی كە شتگەلێك هەن
م���رۆڤ نابێت بی���كات ،كاتێك كردن���ی دەبێتە
مەترسی بۆسەر ژیانی گشتی.
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س���ەرچاوەكان ئاماژە ب���ۆ ئەوە دەكەن كە
وشەی ڕەوش���ت هاومانای وشەی ()ethics
ی ئینگلی���زی و ()ethiqueی فەرەنس���ی و
()ethicی ئەلمَانیی���ە .هەروەه���ا ل���ە زمانی
ئینگلیزیدا وشەی ( )Moralsبەكارهاتووە ،كە
هەمان وش���ەی ()Moraleی فەڕەنس���ی یە و
لە وش���ەی ()Morosی التینییەوە هاتووە ،كە
تاكەكەی ()Mosە.
ڕەوش���ت وەك چەمك ،برتییە لە كۆمەڵێك
بنەم���او بەه���او یاس���او ڕێس���ای گش���تی ب���ۆ
ئاڕاس���تەكردن و ڕێنوێنیكردن���ی م���رۆڤ ل���ە
كۆمەڵگ���ەدا ،ب���ۆ ئەنجامدانی ه���ەر كارێك كە
ب���اوەڕ وایە باش���ە ،ی���ان دووركەوتن���ەوە لە
ئەنجامدانی كارێك كە بە خراپ و بێ سوودی
بزانێت.وات���ە ئامان���ج لە ڕەوش���ت پاراس���تنی
كۆمەڵگەی���ە لەه���ەر كارێك���ی ب���ێ س���وودو
كەڵك،وە ناپەیوەس���ت بە رەفتار و گوزەرانی
گش���تی ی���ەوە ،ه���ەر بۆی���ە هۆس���مان دەڵێت:
ڕەوشت واتە دەستنیشانكردنی چاكەو خراپە
یان ڕاس���ت و ناڕاست ،كە لەو ڕوانگەیەشەوە
دەتوانرێ���ت بوترێ���ت ڕەوش���ت ،چوارچێوەی
ڕەفت���ارو ئ���اكار و رەفت���ار و هەڵس���وكەوتی
مرۆڤ���ە ،واتە لە ڕوانگەو س���ۆنگەی رەفتاری
دەرەكی تاكەكانەوە چەمكی ڕەوشت دەدرێتە
پاڵیان بە ئەرێنی یان نەرێنی.
ئامانجی رەوشت لەڕوانگەی پێناسەكەیەوە
دەس���تەبەركردنی كۆمەڵگەیەكی پڕ لە بەهای
ب���ەرزو چ���اك و ئاس���وودەیە ،بەهێزكردن���ی
پەیوەن���دی تەندروس���تی نێ���وان تاكەكان���ی
كۆمەڵگە و گەشەپێدانی بەها بااڵكانییەتی.
وەك ل���ە چەمك���ی ڕەوش���تدا هات���ووە،
بنەماكان���ی لەبەه���ا كەس���ی و پیش���ەیی و
كۆمەاڵیەت���ی وكولت���ووری و دابوونەریت���ەوە
سەرچاوەیان گرتووە ،كە مرۆڤەكان ئاڕاستە
و ڕێنوێنی دەكات ،بۆ ئەنجامدانی هەر كارێكی
باش و بەسوود.لەكاتێكدا یاسا رەوشتییەكان
مرۆڤ���ەكان پابەند دەكات ب���ە ئەنجامدانی یان
ئەنجامنەدانی كارەكانەوە.بەگش���تی ڕەوشت،
پێناسەی زۆرو جیاوازی بۆ كراوە ،كە زۆرێك
ل���ەو پێناس���انە مێژوویەكی دێرینی���ان هەیەو
سیماو تایبەتمەندییەكانی سەردەمەكانیشیانی
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بەڕوونی پێوە دیارە.
فەیلەس���وفەكان و زانای���ان و پس���پۆڕان
بۆچوون و ڕای جیاواز و تێڕوانینی تایبەتییان
هەیە بۆ ڕەوش���ت ك���ە زیاتر خ���ۆی لە چوار
قوتابخانەدا دەبینێتەوە:
یەك���ەم :قوتابخان���ەی ئەڕس���تۆ ك���ە جەخ���ت
لەس���ەر ئەوە دەكاتەوە ڕەوش���ت پەیوەس���تە
بە سروش���تی تاك خۆیەوە ،ب���ەو مانایەی كە
لە ڕوانگەی سروش���تی مرۆڤەوە ،مەس���ەلەی
ڕەوش���ت بەرزی ی���ان پێچەوانەكەی دەدرێتە
پاڵ كەسێك.
دووەم :قوتابخان���ەی ئیمانۆی���ل كانت كە باس
لەوە دەكات ڕەوش���ت پەیوەستە بە سروشتی
ئ���ەو كارو چاالكیی���ەوە كە م���روڤ ئەنجامی
ئەدات ،ب���ەو مانایەی كە ل���ە ڕوانگەی خودی
ئ���ەو كارەی تاكێ���ك ئەنجامی���دەدات ،چەمكی
ڕەوشتبەرزی یان پێچەوانەكەی دەدرێتە پاڵ
كەسەكە.
س���ێیەم :قوتابخانەی جۆن س���تیورات میڵ و
جێرمی بنس���ام ،كە باس لەوە دەكات ڕەوشت
پەیوەس���تە بەئەنجام���ی ئ���ەو كارەی م���رۆڤ
ئەنجام���ی دەدات ،وات���ە سروش���تی مرۆڤ و
سروش���تی كار ناتوانێت پرسی ڕەوشتبەرزی
ی���ان پێچەوانەك���ەی ب���ۆ مرۆڤ���ەكان دی���اری
ب���كات ،ئەگەر باس لە دەرەنج���ام و ئەنجامی
كارەكانی���ان نەكرێ���ت ،لەوانەی���ە مرۆڤێ���ك لە
ڕووی رەفت���ار و هەڵس���وكەوتی دەرەكییەوە
بە كەس���ێكی ئەرێنی و ب���اش لە قەڵەم بدرێت
بەاڵم لە ڕاس���تیدا كارەكانی پێچەوانەی (بنەما
رەوشتییەكان بێت).
ی���ان تاكێ���ك كارێك بەب���اش بزانێت بەاڵم
دەرەنجامێك���ی خراپ���ی هەبێت و س���وودمەند
نەبێ���ت ب���ۆ كۆمەڵگ���ە ،بۆی���ە ب���ە ب���ڕوای من
ه���ەردوو قوتابخان���ەی یەك���ەم و دووەم ب���ۆ
كاری ڕاگەیاندن و ڕۆژنامەگەری گونجاونین.
پەیوەستكردنی ڕەوشت بەئەنجامی كارەكەوە،
قوتابخانەیەك���ی گونجاوە بۆ كاری ڕاگەیاندن
و ڕۆژنامەگ���ەری ،چونكە تەنها ل���ە ئەنجامی
كارو ئەركی ڕۆژنامەنووس���انەوە دەتوانرێت
بوترێ���ت كە ئ���ەو ڕۆژنامەنووس���ە پەیڕەوی
ڕەوش���ت و ئیتێك���ی ڕۆژنامەگ���ەری كردووە
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یان نا ،لەالیەكی ترەوە سەرجەم كاروپیشەی
ڕۆژنامەنووس���ان دەبێ���ت ئەنجامێكی باش و
بەسوودی هەبێت بۆ كۆمەڵگە ،بەپێچەوانەوە
ڕۆژنامەنووسان بە كەس���انی پابەندنەبوو بە
ڕەوشتی ڕاگەیاندنەوە ناوزەد ەكرێن.ئەمەش
وا لە ڕۆژنامەنووس دەكات ،پێش ئەنجامدانی
ه���ەر كارێك���ی ڕۆژنامەوانی بیر ل���ە چەندێتی
سوود گەیاندنی بە كۆمەڵگە و خوشگوزەرانی
بكات���ەوەو بەش���ێوەیەكی زانس���تی كارەكانی
ئەنجامبدات.
بنەمای یەكەم :بابەتیبوون
چەمك���ی بابەتیب���وون ل���ە ڕۆژنامەگەریدا،
ب���ە گرنگتری���ن و بەرباڵوترین چەمك لەقەڵەم
دەدرێت لەڕووی بەكارهێنانەوە ،بە بەردەوامی
ه���اوكات لەگ���ەڵ رەوش���تی ڕۆژنامەگەری و
ئازادی ڕاگەیاندندا حزوری هەیە ،لەسەرجەم
یاساو ڕێس���اكانی ڕۆژنامەگەری و شەرەفی
ڕۆژنامەنووس���ی و ڕەوش���تی ڕاگەیاندن���دا
بەش���ێوەیەكی ڕاس���تەوخۆ یان ناڕاس���تەوخۆ
ئاماژەی پێدەكرێت.
بابەتیب���وون لەب���واری ڕۆژنامەگەری���دا
ب���ە ئێستاش���ەوە پێناس���ەیەكی گش���تگیر و
یەكگرت���ووی بۆ نەك���راوە لەالیەن پس���پۆڕان
و زانایان���ی بوارەك���ەوە ،لەكاتێ���ك دا ك���ە بە
بەردەوام���ی ك���ۆڕو س���مینار و كۆنف���راس و
كۆنگرەی زۆر ئەنجام���دراون بۆ دیاریكردنی
پێناس���ەیەكی زانس���تی و ئەكادیم���ی ب���ۆ
بابەتیب���وون ،ب���ەاڵم لەگەڵ ئەوەش���دا چەندین
پێناس���ەی جۆراوج���ۆری بۆ ك���راوە ئەوەش
ب���ەو مانای���ە دێ���ت كە ئ���ەو چەمك���ە دەكرێت
خوێندنەوەی زۆری ب���ۆ بكرێت و هەریەكێك
لەو پێناس���انەش ڕووگەیەك���ی ئەو چەمكەیان
ڕوونكردووەت���ەوە لەوانەش دەكرێت بوترێت
كە بابەتیبوون بریتی یە لە:
1ـ ش���ێوازێكی تایبەت���ە بۆ نووس���ینی هەواڵ
و زانیارییەكان���دا ك���ە پابەندبێت ب���ە وردبینی
و دووركەوتن���ەوە ل���ە زی���ادەڕەوی ی���ان
فەرامۆشكردنی بە ئەنقەستی زانیارییەكان.
2ـ بریتیی���ە لەبەه���ای نووس���ینی هەواڵ���ەكان
بەش���ێوەیەك ڕۆژنامەن���ووس هاوس���ەنگی

دووری خ���ۆی لە هەواڵەك���ە و ڕووداوەكەوە
بپارێزێ���ت ،وات���ە ڕۆژنامەن���ووس دەبێ���ت
بێاڵی���ەن بێت لەكات���ی ڕوومالكردنی هەواڵ و
زانیارییەكاندا و هیچ شتێك كاریگەری نەرێنی
لەس���ەر ڕاس���تگۆیی هەواڵەكان دانەنێت ،هیچ
بەرژەوەندییەك���ی خ���ودی و دەرەك���ی ڕێگ���ر
نەبێ���ت لەبەردەم نووس���ین و باڵوكردنەوەی
هەواڵەكان���دا وەك خ���ۆراك و بەش���ێوەیەكی
ڕاست و دروست.
 É?cÉÉgBnÉÊÁÐ½@ÁeØögAÜ?ÉÐÅ

ڕۆژنامەن���ووس پێویس���تە بێالی���ەن بێ���ت
ل���ە ڕوومالكردن���ی ڕووداوەكان���داو هەواڵ و
زانیارییەكان وەك خۆی و بەبێ دەس���تكاری
كردن ی���ان تێكەڵكردنی حەزو ئارەزوو ئایدیا
و بۆچوون���ی خ���ۆی باڵوبكات���ەوە ،ئ���ەوەش
كاتێك دەبێت كە بتوانێت هاوس���ەنگی دووری
خ���ۆی (مەبەس���ت دووری س���انتیمەتر و
كیلۆمەترو ..هتد) نییە ،بپارێزێت لەهەریەك لە
ڕووداوو هەواڵەك���ەوە لە پێناوی بابەتیبووندا
بەمشێوەیەی خوارەوە:
بابەتیب���وون = ( 2 ÷ )A + Bك���ە دەكات���ە
نرخێ���ك وەك (س) كەواتە بابەتیبوون كاتێك
بەرجەس���تە دەبێ���ت ك���ە ڕۆژنامەن���ووس بە
ئەن���دازەی نرخ���ی (س) واتە بە یەكس���انی لە
هەری���ەك لە ڕووداو و هەواڵەكەوە دووربێت:
2;B)4;AgÐ}ÐÔÐÁÉÊÙG
2
 É?cÉÉg nÉÊÁÐ½@ÁeØög4Ü?ÉÐÅ
3;2÷%2(4&;n?ÉÐÔ
لێ���رەدا ڕۆژنمەن���ووس كاتێ���ك دەتوانێت
بابەتیان���ە ڕووماڵ���ی ڕووداوەك���ە ب���كات ك���ە
ڕەچاوی بەهای (س) ب���كات نەك بەهای ()A
ی���ان ( )Bبۆیە ئەگەر  A > Bئەوە بەو مانایە
دێت كە ڕۆژنامەنووس لە هەواڵەكەوە دوورە
و ل���ە ڕووداوەكەوە نزیكە ،وات���ە ڕووداوەكە
بە خواس���تی خۆی ڕوماڵ دەكات و ڕەچاوی
بابەتیبوون ناكات.
ی���ان ئەگەر  B > Aئ���ەوە بەو مانایە دێت
ك���ە ڕۆژنامەنووس ل���ە هەواڵ���ەوە نزیكەو لە
ڕووداوەك���ەوە دوورە ،وات���ە هەواڵەك���ە ب���ە
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ئارەزووی خ���ۆی باڵودەكات���ەوە و ڕەچاوی
بابەتیبوون ناكات ،پاراس���تنی ئەو هاوسەنگیە
ب���ۆ س���ەرجەم ژان���رە ڕۆژنامەوانیی���ەكان
پێویس���تە ،بەتایبەتی هەواڵ و ڕاپۆرتە هەواڵ
و لێكۆڵینەوەی ڕۆژنامەوانی و بەدواداچوونی
ڕۆژنامەوانی.
3ـ بریت���ی یە ل���ەو چەمكەی كە جەم���اوەر لە
ڕێگەیەوە داوەری دەكات لە بارەی ڕاستگۆیی
و بێالیەنی ئامرازەكانی ڕاگەیاندنەوە.
4ـ گرنگتری���ن بەه���ای پیش���ەیی بوون���ی
ڕۆژنامەنووس���ان و ڕاگەیاندنكاران���ە ل���ە
دەزگاكانی ڕاگەیاندندا.
5ـ بریت���ی ی���ە ل���ە س���ەرەكیترین و مەزنترین
مەرجەكان���ی ڕوماڵكردن���ی هەواڵێك���ی باش و
بەسوود بۆ كۆمەڵگە.
6ـ بریتیی���ە ل���ە یەكێ���ك ل���ە ش���ێوازەكانی
ڕووماڵكردن���ی ه���ەواڵ و زانی���اری لەپێناوی
چەند ئامانجێك دا وەك:
أ ـ جیاكردن���ەوەی (ڕا) ل���ە (ڕاس���تیی) وەك
ڕێزگرتنێك لە جەماوەر،كە پێویس���تە هەمیشە
ئاگاداری ڕاس���تییەكان بێ���ت لەنێوان چەندین
ڕای جی���اوازدا .بۆ نموون���ە لەوانەیە لەبارەی
ڕووداوێكەوە چەندی���ن ڕای جیاواز هەبێت و
تاكەكانی كۆمەڵگە ڕای جیاوازیان لەبارەیەوە
هەبێت ،بۆیە ڕاگەیاندن لەڕووی بابەتیبوونەوە
ئەرك���ی ئەوەی���ە ڕاس���تییەكان ڕوونبكاتەوەو
جەماوەر لە فرە ڕایی ڕزگاربكات و بە بەڵگەو
زانیاری ورد ڕاستی ڕووداوەكە بە جەماوەر
بگەیەنێت.
ب ـ ڕاگەیان���دن ل���ەڕووی بابەتیبوون���ەوە
ئەركی ئەوەیە كە بواری یەكس���ان بۆ هەموو
دەن���گ و ڕەنگ و بۆچ���وون و ڕا جیاوازەكان
بڕەخس���ێنێت ،تا س���ەرجەمیان بە یەكس���انی
بتوانن لەس���ەر ڕووداوو پرس���ەكان بدوێن و
زانی���اری خۆیان پێش���كەش بك���ەن و دواجار
ڕاستییەكان بۆ جەماوەر دەركەون .ئەم خاڵە
زیاتر لەكاتی پرۆس���ە دیموكراتییەكانی وەك
هەڵبژاردنەكاندا بەرجەستە دەبێت ،كە ڕۆڵێكی
گ���ەورەی دەبێت بۆ ئ���ەوەی دەنگدەر بتوانێت
چاكترین پاڵێوراو بۆ پۆس���تەكان و پەرلەمان
دیاری بكات.
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بنەم���او تایبەتمەندییەكان���ی بابەتیبوون لە
ڕۆژنامەگەریدا.
بابەتیب���وون وەك چەمكێك���ی گرنگ���ی
ڕۆژنامەنووس���ی و ڕاگەیان���دن چەن���د
تایبەتمەندییەكی گرنگ و بنەمایەكی سەرەكی
لەخۆ دەگرێت كە لێرەدا ئاماژەیان پێدەكەین:
1ـ خۆداماڵی���ن و دووركەوتن���ەوە لەه���ەر
الیەنگیریی���ەك :واتە پێویس���تە ڕۆژنامەنووس
بێالی���ەن بێت و خۆی ل���ە ڕووداوەكە دابڕێت
كە ڕووماڵی دەكات و لە هەواڵەكاندا خواست
و ئ���ارەزوو بۆچوون���ە خودییەكان���ی بەهی���چ
ش���ێوەیەك حزوری���ان نەبێت ،واتە پێویس���تە
ڕۆژنامەنووس ئەم دوو خاڵە لەبەرچاو بگرێت
و پێیان���ەوە پابەندبێت وەك دوو خەس���ڵەت و
تایبەتمەندی و بنەمای بابەتیبوون:
أ ـ بێالیەن���ی :واتە خوێنەر و بیس���ەر و بینەر
هەست بە ئامادەگی بیر و ئەندێشە و خواستی
ڕۆژنامەن���ووس نەكەن لە هەواڵەكاندا ،ئەوەی
پێی���ان دەگات تەنه���ا زانیارییەك���ی ڕاس���ت و
دروست بێت و هیچی تر.
ب ـ هاوس���ەنگی :واتە پێویس���تە ڕۆژنامەوان
كاتی یەكس���ان تەرخ���ان بكات بۆ س���ەرجەم
بی���رو ئایدیا جیاوازەكان ،بۆ گوزارش���تكردنی
بیروبۆچوونەكانی���ان لەكات���ی ڕووماڵ���ی
ڕووداوەكاندا.
2ـ پابەندبوون و جەختكردنەوە لەس���ەر ڕاستییەكان:
ئەم بنەمایە زیاتر پەیوەستە بە ژانری ڕاپۆرتە
هەواڵ���ەوە ،ك���ە لێ���دوان و وت���ە وەرگرتن���ی
ش���ایەتحاڵ و الیەنە پەیوەندی���دارەكان لەخۆ
دەگرێ���ت ،پێویس���تە ڕۆژنام���ەوان زانی���اری
لەس���ەرچاوە س���ەرەكییەكانەوە وەربگرێ���ت
و دوای دڵنیابوون���ی ت���ەواوی ل���ە ڕاس���تی
زانیاریی���ەكان باڵوی���ان بكات���ەوە ،بەب���ێ هیچ
لێدوان و دەربڕینێكی خودی،كە گومان لەسەر
ڕاس���تی ڕاپۆرتە هەواڵەكە دروس���ت بكات و
گومان���ی الیەنگیرییەكی خ���وازراوی لێبكرێت،
ئ���ەم بنەمای���ە دوو تایبەتمەن���دی گرنگ لەخۆ
دەگرێت وەك:
أ ـ ڕاستگۆیی :واتە ئەو زانیاریانەی پێشكەش
دەكرێ���ن ڕاس���ت بن و گوزارش���ت ل���ە تەنها
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و تەنه���ا دەرخس���تن و پیش���اندانی ڕاس���تی
ڕووداوەكە بكەن.
ب ـ پەیوەن���دی نێ���وان ه���ەواڵ و خواس���تی
جەم���اوەرە ك���ە ل���ە هەڵبژاردن���ی هەواڵەكاندا
گرنگییەك���ی زۆری هەی���ە و پێویس���تە
رۆژنامەنووس بەهەندی وەربگرێت.
3ـ پشتڕاس���تكردنەوەی ڕاس���ت و دروس���تبوونی
زانیارییەكان:
پشتڕاس���تكردنەوەی ڕاس���ت و دروس���ت
بوونی زانیارییەكان و بەدواداچوونی پێویست
لەو بارەی���ەوە .كە ئ���ەم تایبەتمەندییانە لەخۆ
دەگرێت:
أ ـ ڕۆژنامەن���ووس و دەزگاكان���ی ڕاگەیان���دن
نابێت بەهیچ ش���ێوەیەك و پاس���اوێك هەواڵ
و زانی���اری ناڕاس���ت و چەواش���ەكارانە
باڵوبكاتەوە.
ب ـ ڕۆژنامەنووسان و دەزگاكانی ڕاگەیاندن
نابێت بەب���ێ ئاگاداری و ڕەزامەندی پێش���تر،
لێ���دوان و گووت���ەی هی���چ ك���ەس و الیەنێ���ك
باڵوبكەن���ەوە ،لەكات���ی باڵوكردنەوەش���ی دا
پێویس���تە ب���ە نووس���ین ی���ان دەن���گ و ڕەنگ
زانیارییەكانی���ان ل���ەال پارێزراوبێ���ت و بەب���ێ
گۆڕانكاری وەك خۆیان پێشكەشیان بكەن.
ج ـ پێش باڵوكردنەوەی هەر هەواڵێك پێویستە
بە الیەنی كەمەوە دووجار هەموو زانیارییەكان
وردبینی بكرێن و پشتڕاس���تبكرێنەوە ،دڵنیایی
هەبێت لە بارەی نەبوونی ناتەواوی وناڕاستیەك
لە زانیارییەكاندا ،بۆ ئەو مەبەس���تەش هەموو
شێوازێكی پێویست بگرێتەبەر ،هەتا وەكو بوار
بڕەخسێت بۆ هەواڵەكان كە لەدوا دەروازەی
ڕاستی و وردبینی یەوە بگەن بە وەرگر.
د ـ نابێ���ت لە هیچ حاڵەتێكی وەك كەمی كات،
خێرایی بوونی هەواڵ ،ڕكابەری ڕۆژنامەوانی،
كاروبەرژەوەن���دی خ���ودی ڕۆژنامەن���ووس،
گوێ نەدان و فەرامۆش���كاری بۆ گەیش���تن بە
ڕاستی هەواڵ و زانیارییەكان ڕووبدات.
ه ـ ڕۆژنامەن���ووس پێویس���تە ب���ەردەوام
بەگومانەوە بڕوانێتە سەرچاوەی زانیارییەكان
و ئ���ەوەی لێیان���ەوە بەدەس���تی دەگات ،ت���ا
ئەوكات���ەی ك���ە لەڕێگ���ەی وردبین���ی كردن و

بەدواداچوونی خۆیەوە لەڕاستی زانیارییەكان
دڵنیادەبێتەوە ،بەتایبەتی ئەو سەرچاوانەی كە
گومانی هەیە بەرژەوەندییەك لە باڵوكردنەوەی
زانیارییەكاندا هەبێت ،لەم حاڵەتەدا پێویس���تە
هەوڵێك���ی زۆر ب���دات و بەوپەڕی زانس���تی و
پیشەییەوە لە ڕاستی زانیارییەكان دڵنیابێت و
هەوڵی تەواو بۆ ئەو مەبەستە بخاتەگەڕ.
4ـ هەڵوێستی ڕۆژنامەنووس:
ڕۆژنامەنووس دەتوانێت گوزارشت لە ڕاو
بیروبۆچوونی خ���ۆی بكات لە باڵوكردنەوەی
زانیارییەكاندا ،كاتێك دەستنیشانی چارەسەرێك
دەكات یان پێش���نیاری باش���تركردنی دۆزێك
یان پرس���ێك دەخاتەڕوو،بەتایبەتی لە ژانری
ڕیپۆرتاژو بەدواداچوونی ڕۆژنامەوانیدا ،یان
هەندێك حاڵەت لە ڕاپۆرتە هەواڵەكاندا ،بەاڵم
هەموو كاتێك پێویس���تە هەواڵ وەكو خۆی و
بەبێ گۆڕانكاری باڵوبكرێتەوە ،لەم حاڵەتەشدا
پێویستە دووخاڵ لەبەرچاو بگیرێت:
أ ـ ڕۆژنامەن���ووس پێویس���تە هی���چ بڕیارێكی
پێش���وەخت ن���ەدات و خ���ۆی دوور بگرێت لە
داوەری ك���ردن بەب���ێ بوون���ی زانی���اری زۆر
وردو ڕاس���ت و دروس���ت ،وە ئ���ەو ئەركە بە
دادگا بس���پێرێت ،نەبێتە جێگ���رەوەی دادگا لە
تۆمەتبارك���ردن ی���ان بێبەریكردن���ی ك���ەس و
گروپ و حیزب و الیەنێكی تایبەت.
ب ـ پێویستە ڕۆژنامەنووس هەواڵ و زانیاری
ڕووداو ژانرە ڕۆژنامەوانییەكە بە تەواوی لە
ڕای خۆی جیابكاتەوە ،بە ش���ێوەیەك وەرگر
زۆر بە ئاس���انی بتوانێت بیانناسێتەوە ،نابێت
ڕای خ���ۆی تێك���ەڵ ب���كات لەگ���ەڵ ه���ەواڵ و
زانیارییەكاندا بۆ ئەوەی ڕاس���تی ڕووداوەكە
نەشێوێنرێت.
5ـ سەرچاوەی زانیارییەكان:
أـ پێویس���تە ڕۆژنامەن���ووس ئام���اژە ب���ە
س���ەرچاوەی ئەو زانیاری و ڕاو س���ەرنجانە
بدات كە باڵویان دەكاتەوە لە كاتێك دا نەبێت
كە خۆی سەرچاوەی یەكەمی هەواڵەكە بێت.
ب ـ ناونەهێنان���ی س���ەرچاوەی زانیاریی���ەكان
پێویس���تە تەنها لەبەر هۆكاری پەیوەس���ت بە
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س���ەرچاوەكەوە ب���ن ،نەك ه���ۆكاری خودیی
ڕۆژنامەنووس،ل���ەم حاڵەت���ەش دا پێویس���تە
ڕۆژنامەن���ووس زۆر ب���ەوردی لێكۆڵینەوە لە
هۆكارەكان���ی ناونەهێنان ب���كات و دڵنیابێت لە
ڕاستی و گرنگیان.
ڕۆژنامەنووس ئەتوانێت ناوی سەرچاوەی
زانیارییەكان نەهێنێت ئەگەر:
1ـ ناوهێنان���ی س���ەرچاوەكە كەس���ێك بێ���ت
و ئاش���كراكردنی مەترس���ی ب���ۆ س���ەر ژیانی
دروست بێت.
2ـ هەواڵەكە ئەوەندە گرنگ بێت ڕۆژنامەنووس
ناچاربێ���ت باڵوی بكاتەوە ،ی���ان زانیاری ئەو
كەس���ەی لێدوانی لەگەڵ كراوە زۆر گرنگ بن
و ڕۆژنامەنووس ناچار بكات ڕازی بێت ناوی
نەهێنێت.
3ـ بەناوهێنان���ی س���ەرچاوەی زانیاریی���ەكان
ڕۆژنامەنووس سەرچاوەیەكی گرنگی زانیاری
لەدەس���تبدات ك���ە باڵوكردنەوەیان س���وودی
هەبێت بۆ سەرجەم تاكەكانی كۆمەڵگە.
4ـ س���ەرچاوەی زانیاریی���ەكان كەس���ێكی
پەیوەندی���داری پلەبااڵبێ���ت ك���ە زانیارییەكانی
س���وودمەندبن و ژان���رە ڕۆژنامەوانیەك���ە
دەوڵەمەندتر بكەن.
5ـ نابێ���ت ڕۆژنامەن���ووس خ���ۆی ه���ەواڵ و
زانیاری بەن���اوی س���ەرچاوەیەكی نادیارەوە
باڵوبكاتەوە و بنووس���ێت (سەرچاوەیەك كە
نەیویست ناوی ئاشكرا بكرێت).
ج ـ پێویس���تە ڕۆژنامەن���ووس س���ەرچاوەی
زانیارییەكانی ئاش���كرا نەكات و تووشی هیچ
ج���ۆرە گیروگرفتێكی���ان ن���ەكات ،بیانپارێزێت
لەهەر جۆرە مەترس���ی و لێپرس���ینەوەیەك و
دڵنیای���ان بكاتەوە لە پاراس���تنی نهێنی بوونی
ناو و ناسنامەیان ئەگەر خواستیان وابوو كە
نەناسرێن.
لەب���ەر ئ���ەوەی ل���ە ڕژێم���ە دیكتات���ۆرو
داپڵوس���ێنەرەكان ئ���ازادی بیروڕاو گەیش���تن
ب���ە س���ەرچاوەی زانیاریی���ەكان بوون���ی ن���ی
ی���ە ،س���ەرچاوەی زانی���اری زۆرب���ەی كات
تووش���ی گرت���ن و كوش���تن و ش���ێوازی
ڕووبەڕووبوون���ەوەی نامرۆی���ی دەبێت���ەوە
لەالیەن دەس���ەاڵتەوە ،بۆیە ئاش���كرانەكردنی
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حاڵەتێكی باڵوو نائاساییە.
6ـ مافی وەاڵمدانەوە:
ماف���ی ئ���ازادی ڕادەربڕی���ن ب���ۆ تاكەكانی
كۆمەڵگ���ە و گ���رووپ و دەس���تەو تاقم���ە
جی���اوازەكان و حی���زب و ڕێكخ���راوەكان ل���ە
ڕێگ���ەی ئامرازەكان���ی ڕاگەیاندنەوە ،ئەركێكی
بنەڕەتی میدیای ئازادە ئەویش لەچوارچێوەی
رەوش���تی ڕۆژنامەنووس���ی و یاس���ا و
ڕێساكانی ڕاگەیاندندا ،بەاڵم هەمان كات مافی
وەاڵمدان���ەوەش پارێ���زراوە بۆ ه���ەر الیەنێك
لەس���ەر هەر بابەتێ���ك كە وەاڵمدان���ەوەی بە
پێویس���ت دەزانێت لە ڕێگەی هەمان ئامرازی
باڵوكردنەوەوە یان هەر ئامرازێكی ڕاگەیاندنی
ترەوە.
بۆی���ە ئ���ازادی بی���روڕای تاك و ئ���ازادی
ڕاگەیاندنی���ش جەخ���ت لەس���ەر ئ���ەم بنەمایە
دەكات���ەوە ك���ە :پێویس���تە وەاڵمدان���ەوەكان
وەك خۆی���ان باڵوبكرێن���ەوە تەنان���ەت ئەگەر
لەگ���ەڵ سیاس���ەتی كاركردن���ی كەناڵەكەش دا
نەگونجێت و پێچەوانەی ئاراستەی كاركردنی
ئام���رازە میدیاییەك���ەش بێ���ت ،بەاڵم پیش���ەی
ڕۆژنامەگەری تێدابێت.
ئ���ەم دوو خاڵەی خ���وارەوە دوو بنەمای
ماف���ی باڵونەكردن���ەوەی وەاڵمدان���ەوەكان
دەستنیشان دەكات:
1ـ باڵونەكردن���ەوەی وەاڵمەكان ئەگەر هاتوو
پەیوەندییان ب���ە بابەتەوە نەبوو ،یان زانیاری
ناڕاستی لەخۆ گرتبێت.
2ـ باڵونەكردن���ەوەی وەاڵمەكان ئەگەر هاتوو
وشەو دەستەواژەی نەش���یاوو برینداركەری
تێ���دا بێت،ی���ان چەمك و ڕس���تەی ن���ا بابەتی
لەخ���ۆ گرتبێت دژی نووس���ەر ،ی���ان ئامرازە
میدیاییەكان،چوونكە پێویستە ڕۆژنامەنووس
و ئامرازەكانی ڕاگەیاندنیش ئەم دەس���تەواژە
ڕەچاو بكەن كە دەڵێت (تۆمەتباركراو بێتاوانە
ت���ا ئەوكات���ەی ك���ە ب���ە ش���ێوەیەكی یاس���ایی
تۆمەتەكەی لەسەر ساغ دەبێتەوە)
هەروەه���ا ڕۆژنامەن���ووس وئامرازەكانی
ڕاگەیان���دن پێویس���تە وێنەو ن���اوی تۆمەتبار
باڵونەكات���ەوە پێ���ش ئامادەبوون���ی لەبەردەم
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دادگاو یەكالیی بوونەوەی كەیس���ەكەی،تەنها
لە حاڵەتێك دا نەبێت كە تاوانەكەی زۆر ڕوون
بێت و لەدەس���ت دادگا هەڵهاتبێت و مەترسی
بۆس���ەر ژیانی گشتی هەبێت و ئاشكراكردنی
لە بەرژەوەندی كۆی كۆمەڵگەبێت.
7ـ ڕاستكردنەوەی هەڵە و داوای لێبووردنكردن (پۆزش
هێنانەوە):
 ڕۆژنامەن���ووس و ئام���رازە میدیایی���ەكانپێویس���تە لەكات���ی ڕوودان���ی ه���ەر هەڵەیەك
دا بەزووتری���ن كات بەهەم���ان ش���ێوەی
باڵوكردنەوەی،هەڵەك���ە ڕاس���ت بكەن���ەوە و
داوای لێبوردنیش لەو كەس و الیەنە بكەن كە
هەڵەكەی بەرامبەر ئەنجامدراوە.
 پێویس���تە بابەتەك���ە پاش ڕاس���تكردنەوەیبەهەمان گرنگیپێ���دان و قەبارەوە جارێكی تر
باڵوبكرێتەوە.
 پێویس���تە قەرەب���ووی مەعن���ەوی و ماددیئ���ەو كەس و الیەن���ە بكرێتەوە ك���ە هەڵەكەی
بەرامبەر كراوە بەو ش���ێوەیەی كە یاسا بۆی
دیاری دەكات.
8ـ ركابەریی ڕۆژنامەوانی:
بەه���ۆی پێش���كەوتن و گەش���ەكردنی
ئامرازەكان���ی گەیان���دن و ڕاگەیاندن���ەوە،
بەتایبەتی لەبواری هەرچی خێراتر كۆكردنەوە
و باڵوكردن���ەوەی زانیاریەكان���دا ،دەركەوتنی
ئام���رازی نوێ و خێرای���ی پەخش و گەیاندنی
زانیاریی���ەكان وایك���ردووە ك���ە ڕكابەریەك���ی
س���ەخت و ملمالنێیەك���ی توند ب���ۆ هەرچی لە
پێشتر باڵوكردنەوەی هەواڵەكاندا لەنێوانیاندا
دروست بێت ،بۆیە زۆرجار ئەو پرسە وادەكات
كە ئامرازەكانی ڕاگەیاندن ڕەچاوی ڕاستی و
دروستی زانیارییەكان و پشتڕاستكردنەوەیان
نەك���ەن ،و دواج���ار نابابەتی ب���وون لە ژانرە
ڕۆژنامەوانییەكاندا دروست دەبێت ،رەوشتی
ڕۆژنامەگ���ەری و بابەتیبوون وا ئەخوازێ كە
ڕۆژنامەنووس���ان و ئامرازەكان���ی ڕاگەیاندن
و ڕاس���تی و دروس���تی هەواڵ���ەكان نەكەن بە
قوربانی خێراتر باڵوكردنەوەیان.
زۆرجار ئارەزووی خێرایی باڵوكردنەوەی

ه���ەواڵ و زانیاریی���ەكان ب���وار فەراهەمناكات
بۆس���ەر لەنوێ پیاچوونەوە و داڕش���تنەوە و
پشتڕاس���تكردنەوەی هەواڵ���ەكان ،كە ئەوەش
بە خاڵێكی نەرێنی و نازانس���تی ئەژمێردرێت،
پێویس���تە بوار هەبێت بۆ بەكارهێنانی وشەو
ڕس���تە و دەقی زانستی و شیاوو بەكارهێنانی
زمانێكی پاراوو س���انا بۆ ئاسانتر تێگەیاندنی
وەرگر.
9ـ دووركەوتن���ەوە لەبەرژەوەن���دی خ���ودی:
دووركەوتن���ەوە لەبەرژەوەن���دی خ���ودی و
پاراستنی س���ەربەخۆیی كاری ڕۆژنامەگەری
بەش���ێوەیەكی پیش���ەیی ،نەبوون���ی پەیوەندی
نا تەندروس���تی ڕۆژنامەن���ووس بەهیچ كەس
و الیەنێك���ەوە ك���ە ل���ە پرۆفیش���ناڵی دووری
بخاتەوە ،بۆ ئەو مەبەس���تە ڕەچاوكردنی ئەم
خااڵنەی خوارەوە زەرورییە:
أ ـ پێویس���تە ڕۆژنامەن���ووس خ���ۆی دوور
بگ���رێ لەه���ەر كاروچاالكی���ەك ك���ە گومان���ی
خراپی بۆ دروس���ت بكات،ی���ان لەوحاڵەتانەدا
ڕوونكردنەوەی پێویس���ت بدات و گومانەكان
بڕەوێنێتەوە.
ب ـ پێویس���تە دەزگاكان���ی ڕاگەیاندن س���ااڵنە
یان لەكاتی پێویستدا ڕوونكردنەوەی پێویست
بدەن لەبارەی ڕوونی و ش���ەفافیەتی ئەرك و
چاالكییەكانیانەوە،بەتایبەتی لەڕووی ئابووری
و سیاسییەوە.
ج ـ نابێ���ت ڕۆژنامەن���ووس ی���ان دەزگای
ڕاگەیان���دن ل���ە پێن���او بەرژەوەن���دی ماددیدا
ڕاستییەكان بشێوێنێت.
د ـ پێویس���تە ڕۆژنامەن���ووس و دەزگاكان���ی
ڕاگەیان���دن لەژێر هیچ گوش���ار و هەڕەش���ەو
تۆقاندنێ���ك دا ،ل���ە ڕێ���ڕەوی ڕاس���تەقینەی
كارو پیش���ەی خۆی���ان النەدەن و ب���ەردەوام
بەرژەوەندیی���ە بااڵكان���ی گ���ەل و واڵتەكەیان
لەبەرچاوبێت و بۆ س���وودمەندبوونی گش���تی
كۆمەڵگە هەوڵبدەن و ڕاستییەكان بگەیەنن.
هـ  .پێویس���تە ڕۆژنامەنووس���ان و دەزگاكانی
ڕاگەیان���دن لە ئەگەری هەر مەترس���ییەك كە
ڕووبەڕوویان دەبێتەوە الیەنە پەیوەندیدارەكان
ئ���اگادار بكەن���ەوە و لەس���ەر كاری خۆی���ان
ب���ەردەوام ب���ن لەچوارچێوەی یاس���او ڕێس���ا
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میدیاییەكاندا.
10ـ بەرپرسیارێتی:
یەكێ���ك لە بنەم���ا گرنگەكان���ی بابەتیبوون
هەس���تكردنی ڕۆژنامەنووس���ان و دەزگاكانی
ڕاگەیاندن���ە ب���ە بەرپرس���یارێتی بەرامبەر بە
ڕاس���تی و دروستی هەر هەواڵ و زانیارییەك
كە ب�ڵ�اوی دەكەن���ەوە .ئەو بەرپرس���یارێتییە
ئەم���ڕۆ لەه���ەر كاتێ���ك پێویس���تترە چوونكە
مەرجێكی س���ەرەكی رەوشتی ڕۆژنامەگەریە،
بەتایبەت���ی ل���ە ڕۆژنامەگ���ەری ئەلیكترۆنی���دا،
بریتی یە لە هەس���تكردنی ڕۆژنامەنووس بەو
بەرپرسیاریتی یەو بوونی سانسۆری خودی
كەوای لێبكات لەچوارچێوەی شەرەفی كاری
ڕۆژنامەنووسی و یاسا و ڕێساكانی ڕاگەیاندن
و رەوشتی ڕۆژنامەگەری دەرنەچێت.
بنەمای دووەم :ئازادی ڕۆژنامەگەری
ئ���ازادی رۆژنامەگ���ەری ل���ە پێن���اوی
خەڵ���ك و جەماوەردایە ،پێویس���تە پارێزگاری
لێبك���رێ لەبەرامب���ەر ه���ەر پێش���ێلكاری و
دژایەتیی���ەك كە بەرامب���ەری ئەنجام ئەدرێت،
بەب���ێ جیاكاری لەوەی هەر الیەنێك ئەنجامی
بدات .پێویس���تە رۆژنامەنووس���ان ئ���اگادار و
هۆش���یاربن ،كە هەر هەواڵ و زانیارییەك بۆ
خەڵ���ك و جەماوەر گرنگ بێت بەش���ێوەیەكی
ئ���ازادو دوور ل���ە سانس���ۆر پێی���ان ب���گات.
هەروەها پێویس���تە ئاگاداربن ك���ە هیچ كەس
و گ���روپ و الی���ەن و دەس���ەاڵتێك نابێ���ت بۆ
مەبەس���ت و بەرژەوەندی تایبەت���ی بەكاریان
بهێنێ���ت ،س���ەربەخۆیی رۆژنامەنووس���ان لە
ئەرك���ی رۆژنامەگەریان���دا ،لەچوارچێ���وەی
یاساو ڕێس���اكانی رۆژنامەگەری و رەوشتی
راگەیان���دن و ش���ەرەفی رۆژنامەنووس���یدا لە
گرنگترین بنەماكای پیش���ەی رۆژنامەگەرییە.
رۆژنامەنووس���ان پێویس���تە ئ���اگاداری ئ���ەو
راس���تییەبن كە ب���ەردەوام بەرپرس���یارییەتی
گەورەی���ان لەس���ەر ش���انە لە ئاس���تی ئازادی
رۆژنامەگەریدا.
ئەو بەرپرسیارێتییەش بەشێكی دانەبڕاوی
پیش���ەكەیانە .ئەگەرچی لەو پێناوەدا زۆرجار
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لەوانەی���ە رووب���ەڕووی مەترس���ی ببن���ەوە.
ئازادی رۆژنامەگەری هەنووكە بەشێوەیەكی
بەرف���راوان لەس���ەر ئاس���تی جیه���ان باس و
گفتوگ���ۆی لەب���ارەوە ئەنج���ام دەدرێ���ت ،ل���ە
دەس���تووری زۆرب���ەی ه���ەرە زۆری واڵتانی
جیهاندا ،بەزەقی باسی لێوە كراوە و لە چەندین
م���اددە و بڕگ���ەدا گرەنتی دەس���تەبەركردن و
پاراس���تنی دی���اری ك���راوە ،لەوانەش یاس���ای
كاری رۆژنامەگەری هەرێمی كوردستان.
چەمك���ی ئ���ازادی رۆژنامەگ���ەری لە دیدو
تێڕوانینی واڵتە پێشكەوتووەكان و كاركردنی
میدی���ا لەو واڵتان���ەدا خۆی لە چەن���د خاڵێكدا
دەبینێتەوە ،وەك:
1ـ ئامرازەكان���ی راگەیان���دن لەچوارچێ���وەی
ئازادیی���ەك ئەرك���ی خۆیان ئەنج���ام بدەن كە
ه���اوكاری خەڵك و جەماوەربن بۆ گەیش���تن
بە ڕاس���تییەكان و لە ڕێگ���ەی پێدانی زانیاری
وباڵوكردن���ەوەی بی���رو ه���زری گونج���اوو
بەسوود بۆیان.
2ـ فەراهەمكردن���ی زەمین���ەی یەكس���ان و
گونجاو بۆ سەرجەم بیر بۆچونە جیاوازەكان
ب���ە مەبەس���تی گوزارش���تكردن لەخۆی���ان
لەالی���ەن دەزگاكان���ی راگەیاندن���ەوە ،لەس���ەر
بنەم���ای دادپ���ەروەری و رێ���زی یەكس���انی
مرۆڤ���ەكان ،بەمەرجێك ئەو ئ���ازادی وزەمینە
فەراهەمكردنە لەچوارچێوەی یاس���ا و ئشیكی
راگەیاندندابێت.
3ـ راستی یەكان لەژیری مرۆڤەوە سەرچاوە
دەگرن ،بۆیە ناكرێت راگەیاندن تەنیا دەسەاڵت
و حكوم���ەت بە س���ەرچاوەی راس���تییەكان و
رای گونج���او بزانێ���ت ،ئەركی میدی���ا ئەوەیە
ك���ە بەش���وێن راس���تی یەكان���دا بگەڕێ���ت و
باڵویانبكاتەوە بە بواردنی ئەوەی سەرچاوەی
راس���تی یەكان هەرك���ەس و گروپ و الیەن و
دەسەاڵتێك بێت ،وە نابێت لە بەجێهێنانی ئەم
ئەركەی���دا هیچ ڕێگرییەكی بۆ دروس���تبكرێت
لەالیەن هیچ هێزێكەوەو بۆ چەس���پاندنی ئەو
ئەركە میدیا پێویس���تە هەم���وو هەوڵێك بدات
وهەرج���ۆرە فش���ار و هەوڵێك���ی پێچەوانەش
رەتبكاتەوە.
4ـ پێویس���تە حكوم���ەت هی���چ سانس���ۆرێك
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لەس���ەر ئامرازەكانی راگەیان���دن فەرز نەكات
و دەس���ەاڵتێكی نەرێن���ی ب���ەو ئاراس���تەوە
بەكارنەهێنێ ،بەڵكو داوای ئەركی هەڵسەنگاندنی
ئەو پرۆگرامە میدیاییانە لە ئەس���تۆ بگرێ كە
سكااڵیان لەسەر تۆمار دەكرێ و ناتەبان،یان
گومان دەكرێت ناتەبابن لەگەڵ یاس���او ئیتكی
راگەیاندندا.
5ـ پێویس���تە مافی مڵك���داری رۆژنامەگەری و
راگەیاندن بۆ هەموو هاواڵتییەك پارێزراوبێت
و ل���ەو بارەی���ە هیچ كۆت و بەندێكی لەس���ەر
نەبێت.
6ـ ب���ۆ ئ���ەوەی زۆرین���ەی جەم���اوەر ب���گات
بەراس���تی،لەبارەی ه���ەر پ���رس و باب���ەت و
رووداوێكەوە پێویستە لەو بارەیەوە زانیاری
پێویس���تی پێ ب���گات لە ڕێگ���ەی ئامرازەكانی
راگەیاندن���ەوە ،بۆیە پێویس���تە میدی���ا بۆ ئەو
مەبەس���تە رۆڵ���ی بازاڕێكی ئ���ازادی هەواڵ و
زانیاری و بیروڕاو بۆچوونی جیاواز ببینێت.
7ـ پێویس���تە میدی���ا س���ەربەخۆیی هەبێ���ت لە
بەدیهێنانی س���ەرچاوەیەكی ئابووری بەهێزدا
ب���ۆ خۆی ،لە رێگەی ریكالمی بازرگانییەوە،تا
بتوانێ���ت لەرێگەی س���ەربەخۆیی ئابووریەوە
سەربەخۆی باڵوكردنەوەی هەواڵ و زانیاری
خۆی بپارێزێ ،راگەیاندن ئەركی رەواندنەوەی
تاریك���ی و دەرخس���تنی راس���تییەكانە ،ك���ە
ئەم���ەش تەنه���ا بەس���ەربەخۆیی بەرجەس���تە
دەبێت،بوونی زەمینەی لەبار بۆرۆژنامەگەری
ئازاد،گوزارش���تكردنێكی راس���تگۆیانەیە ل���ە
دەس���ەاڵتێكی دیموكرات���ی س���اغڵەم ،ئ���ازادی
رۆژنامەگ���ەری بەش���ێكی دانەب���راوە ب���ە
ئازادییەكانی ترەوە ،وەك ئازادی رادەربڕین،
ئازادی بیروباوەڕو كۆڕ و كۆربوونەوە و خۆ
پیشاندان و نووسین و باڵوكردنەوە.
ئ���ازادی رۆژنامەگ���ەری س���ێ ج���ۆری
سەرەكی لەخۆ دەگرێت:
1ـ ئازادی مەعریفە :بریتی یە لە مافی هاواڵتی
بۆ بەدەستهێنانی زانیاری پێویست ،هەتاوەكو
بتوانێ���ت ژیان���ی ن���وێ رێكبخ���ات و بتوانێت
بەپێی توانای خۆی بەش���داری لە دەس���ەاڵتدا
ب���كات ،ئەگەر ب���ە دەنگدانیش بێ���ت ،ئەم مافە
پێویستە بۆ هەموو هاواڵتیەك بەبێ جیاوازی

دەس���تەبەركرابێت ك���ە یەكێكە ل���ە بنەماكانی
ئازادی رۆژنامەگەری.
2ـ ئازادی ئاخاوتن :بریتی یە لەو ئازادیەی
كە مافی گواس���تنەوەی زانیاری بۆ هاواڵتیان
دەستەبەر دەكات ،ئازادی قسەكردن بە یەكێك
ل���ە فاكت���ەرە گرنگەكانی دروس���تكردنی رای
گشتی دێتە ئەژمار ،چوونكە ئەگەر مرۆڤەكان
ئ���ازاد نەب���ن بەب���ێ سانس���ۆر بدوێ���ن و ڕای
خۆی���ان دەرببڕن ،ناتوانن ب���ە چاكی لە پرس
و بابەت���ەكان تێبگ���ەن ،ئەم ئەرك���ە لە ڕێگەی
ئامرازەكان���ی راگەیاندنەوە ئەنجام ئەدرێت و
بنەمایەكی گرنگی دەبێت.
3ـ ئ���ازادی بەدەس���تهێنانی زانی���اری :ئ���ەم
ئازادیی���ە ب���ە بناغ���ەی رۆژنامەگ���ەری ئ���ازاد
لەقەڵ���ەم دەدرێ���ت ،چوونك���ە بەب���ێ ئ���ازادی
بەدەس���تهێنانی زانی���اری رۆژنامەگەری ئازاد
بوون���ی نابێت ،بۆیە رۆژنامەنووس پێویس���تە
بە ئاس���انی بگات بە س���ەرچاوەكانی زانیاری
هەتاوەكو بتوانێت لە بارەی رووداوو و پرس
و بابەتەكان���ەوە بابەتیانە هەڵس���وكەوت بكات
و زانی���اری ناتەواو و ناڕاس���ت باڵونەكاتەوە،
ئێس���تا لە جیهاندا زیاد ل���ە  90واڵت خاوەنی
یاسای تایبەتی بەدەس���تهێنانی زانیارین و لە
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستیش ژمارەی ئەو واڵتانە
لە پەنجەكانی دەستێك تێناپەڕن.
ئ���ازادی رۆژنامەگەری س���ێ ئاراس���تەی
سەرەكی لەخۆ دەگرێت كە بەبێ هەریەك لەو
ئاراستانە پراكتیزە نابێت:
1ـ ئاراستەی مڵكداری و خاوەندارێتی ،پێویستە
ئازادی تەواو هەبێت ب���ۆ دەركردنی رۆژنامە
و دامەزراندنی رادی���ۆ تەلەفزیۆن،ئەو ئازادیە
بە یاسا ڕێكخرابێت ،نابێت هیچ رێگریەك لەو
بارەیەوە هەبێت ئەگەر رەچاوی یاسا كرابێت
بۆ ئەو مەبەستە.
2ـ ئاراس���تەی رۆژنامەنووس و راگەیاندنكار،
رەگەزی مرۆی���ی و ئ���ازادی راگەیاندنكار،كە
ئەركی بەرهەمهێنانی میدیایەكی پرۆفیش���ناڵ
و ئازادە،پێویس���تییەكی بەردەوام���ی ئ���ازادی
باڵوكردن���ەوە دەبێ���ت ،وات���ە پێویس���تە
رۆژنامەنووس بە یاسا مافەكانی پارێزراوبن
و تەنه���ا ل���ەرووی یاسایش���ەوە لێكۆڵینەوەی
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لەگەڵدا بكرێت ،نابێت هیچ گوشار و فشارێكی
لەس���ەر بێ���ت لەالی���ەن هیچ ك���ەس و الیەن و
دەس���ەاڵتێكەوە ،هەر بەم ئاراس���تەیەدا ئاماژە
ب���ەوە دەكرێ���ت ك���ە س���ەندیكا رۆژنامەوانیو
میدیاییەكان پێویس���تە ئازادبن و گوزارش���ت
لەس���ەرجەم رۆژنامەنووس���ان بك���ەن ،ل���ە
پرۆس���ەیەكی هەڵبژاردن���ی دیموكراتیان���ەدا
فۆرمەڵە بكرێت و ن���وێ بكرێنەوە و دووربن
لە هەر دەستێوەردانێكی دەرەكی.
3ـ ئاراس���تەی ئازادی دابەش���كردنی رۆژنامە
و پ���رۆژە میدیایی���ەكان ل���ە میدیای بیس���تراو
بینراودا ،ئەم ئاراستەیە راستەوخۆ پەیوەندی
بە مافی هاواڵتیان���ەوە هەیە بۆ زانینی هەواڵ
و زانیاریی���ەكان و ئاگادارب���وون ل���ە رووداو
گۆڕانكارییەكان���ی دەوروبەری���ان ،ئ���ازادی
رۆژنامەگەری راستەوخۆ پەیوەستە بە ئازادی
مافی هاواڵتی لە وەرگرتنی زانیارییەكاندا ،وە
ئەو مافە پێویس���تە بۆ هەم���وو هاواڵتیان بێت
بەب���ێ هی���چ جیاوازییەكی رەگ���ەزی ئەتنی و
ئاینی و هەروەها سیاسی و فیكری.
بنەمای سێیەم :ڕاستگۆیی و دووربینی
بەدەس���تهێنانی متمانەی خوێنەرو بیسەر
و بینەر ل���ە ئامانجە س���ەرەكییەكانی میدیایە،
پێویس���تە رۆژنامەنووس���ان هەم���وو ه���ەوڵ
و توانایەكی���ان بخەنەگ���ەر لەپێن���او ئ���ەوەی
ك���ە ئ���ەو ه���ەواڵ و زانیاریانەی بەدەس���تیان
دەهێنێ���ت راس���ت و دروس���ت ب���ن ،وردبینی
ت���ەواوی ب���ۆ ئەنج���ام ب���دەن و زانیارییەكانی
پشتڕاستكردبێتەوە راستگۆیی و وردبینی بەو
واتایە دێت كە:
1ـ زانیارییەكان وەك خۆیان و بێ زیاد و كەم
باڵوبكرێنەوە.
2ـ زانیارییەكان پشتڕاستكرابنەوە و راست و
دروست بن.
3ـ بێ الیەنی لە بەدەستهێنانی زانیارییەكان و
باڵوكردنەوەیاندا رەچاو كرابێت.
4ـ زانیاریی���ەكان لەچوارچێوەی بابەتەكەدابن
و پەیوەندیان بەڕووداوەكەوە هەبێت.
5ـ هی���چ رووگە (بع���د) و الیەنێكی رووداوەكە
فەرامۆش نەكرابێت.
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6ـ دڵنیابوون لە نەبوونی هیچ جۆرە هەڵەیەك
ل���ە زانیارییەكان���دا وەك ت���اك ،ن���او ،ش���وێن،
ژمارە ..هتد.
ل���ە ب���ارەی راس���تگۆیی وردبین���ی
رۆژنامەن���ووس و كاریگەری لەس���ەر وەرگر
و تاكەكانی كۆمەڵگەو بەرزكردنەوەی ئاستی
هۆش���یاری و رۆش���نبیریان و گۆڕینی رەفتار
و هەڵس���وكەوت و رەفتاریان ،دیدو بۆچوونی
جی���اواز هەیە،بەتایبەتی لەس���ەر ئاس���تی ئەو
كاریگەریی���ەی ك���ە ئەتوانێ لەس���ەر كۆمەڵگە
هەیبێ.
زۆرێ���ك لە پس���پۆران باوەڕی���ان وایە كە
رۆژنامەنووس���ەكان ئەتوان���ن نەخش���ەیەكی
زایناری گرنگ پێشكەش بە جەماوەر بكەن،تا
بتوان���ن لەریگەی���ەوە ش���ارەزایی لەب���ارەی
دەوروبەری خۆیان و جیهانەوە بەدەستبهێنن،
لەس���ەرجەم ب���وارە جیاوازەكان���دا ،بەتایبەتی
كاتێ���ك رۆژنامەنووس���ان و ئامرازەكان���ی
راگەیان���دن پ���ەردە لەس���ەر پرس���ەكانی وەك
گەندەڵی و فەسادی ئیداری الدەبەن و زۆرێك
لە پرسە سیاسی و ئابووری و كۆمەاڵیەتیان
تاوتوێ دەكەن و رای گش���تی ل���ە بارەیانەوە
دروس���ت دەكات .لە ناوەراس���تی هەشتاكانی
چەرخی رابردوودا گفتوگۆیەكی زۆر لە ئارادا
ب���وو لە ب���ارەی هەڵس���وكەوت ك���ردن لەگەڵ
پیشەی رۆژنامەگەریدا لە دیدێكی عەقاڵنیەوە،
بە تایبەتی كاتێك رۆژنامەنووس���ان رەچاوی
راستگۆیی و بێالیەنی و بابەتیبوون ناكەن لە
كۆكردن���ەوەو باڵوكردن���ەوەی زانیارییەكاندا،
ی���ان ئ���ەو كاتانەی كە س���نووری ئ���ازادی و
كەس���ایەتی ئەوانی تر دەبەزێنن و پیشەكەیان
ب���ۆ بەرژەوەن���دی خۆی���ی بەكاردەهێنن ،یان
ئەوكات���ەی رۆژنامەنووس هەڵس���وكەوتی لە
پرۆس���ەی بەدەس���تهێنانی زارنیارییەكان���داو
لەكاتی كارە توندوتیژی و شەرو قەیرانەكاندا
گونجاو نی یە و لەگەڵ پیشەی رۆژنامەگەریدا
یەكناگرێتەوە.
ئەو خااڵنەی كە پێویس���تە رۆژنامەنووس
رەچاوی���ان ب���كات لەپێناو راس���تی ه���ەواڵ و
زانیارییەكاندا:
پس���پۆرانی ب���واری راگەیان���دن و یاس���او
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كۆمەڵناس���ی ئاماژەیان بەچەندین وێس���تگەی
گرن���گ كردووە ،كە رۆژنامەنووس پێویس���تە
زۆر ب���ە وریاییەوە مامەڵەی���ان لەگەڵدا بكات،
وەك:
1ـ بەرتیل و دیاری وەرگرتن :رۆژنامەنووس
نابێ���ت بەهی���چ ش���ێوەیەك دی���اری و رش���وە
ش���ێواندنی
بەمەبەس���تی
وەربگرێ���ت
راستییەكان.
2ـ گۆڕی���ن و دەس���تكاری كردن���ی وێنەكان و
گرت���ە ڤیدیۆیی���ەكان :ئ���ەم رەفت���ارە دوور لە
رەوش���تی رۆژنامەوانیی���ە ،ك���ە ل���ەم زەمەنی
پێش���كەوتنەی تەكنۆلۆژیای���ەدا زۆر دی���ارو
بەرچاوە .دەبێتە هۆی كاریگەری دانانی زۆر
خراپ لەسەر وەرگر بەهۆی ئەو شێواندنەوەو
دواجار وەرگرتن���ی زانیاری هەڵەو بریاردانی
هەڵە لەب���ارەی رووداو و پ���رس بابەتەكەوە.
بەردەوام راستییەكان دەبنە قوربانی و هەواڵ
و زانیاری ناراست باڵودەكرێنەوە.
3ـ زی���ادەڕۆی و گەورەكردن���ی هەواڵ���ەكان
: Inflating The Newsرۆژنامەن���ووس
پێویس���تە هەواڵ و زانیارییەكان وەك خۆیان
وبەب���ێ گەورەك���ردن و ك���ەم و زی���اد كردن
باڵوبكەنەوە.
 -4بەكارهێنانی وێنەو ئەرش���یفی ناپەیوەست
ب���ە ه���ەواڵ و زانیارییەكان���ەوە Video
: Deceptionرۆژنامەن���ووس پێویس���تە
ئ���ەو وێن���ەو ئەرش���یف و گرت���ە ڤیدیۆییان���ە
بەكاربهێنێت كە گوزارشت لە هەواڵەكە دەكەن
و پەیوەندی راستەوخۆیان بەباتەكەوە هەیە،
بە پێچەوان���ەوە بەكارێكی چەواش���ەكارانە لە
قەڵەم ئەدرێت و كاریگەری نەرێنی دەبێت بۆ
سەر رۆڵ و كاریگەری راگەیاندن.
 -5تێكەڵكردنی ئەركی راگەیاندن و پروپاگەندە:
رۆژنامەنووس���ی پێویس���تە بزانێت راگەیاندن
ب���ۆ خزمەت���ی كۆمەڵگەیە بەگش���تی و ئەركی
باڵوكردن���ەوەی ه���ەواڵ و زانیاری راس���ت و
دروس���تە ،بەاڵم پروپاگەندە بۆ دەس���تەو تاقم
و حیزب و دەس���ەاڵت و حكومەتێكی تایبەتەو
ل���ەو پێن���اوەش دایە،بۆی���ە كاتێ���ك ب���اس ل���ە
وێس���تگەكانی جیاكردنەوەی رۆژنامەگەری و
رەوشت دەكەین پێویس���تە بزانین كە پیشەی

رۆژنامەگ���ەری بەبێ رەچاوكردنی رەوش���تی
تایبەت���ی خۆی ك���ە ل���ە چوارچێوەی یاس���او
رێس���اكان و بنەم���او مادە و بڕگ���ە ناوخۆیی
جیهانییەكانی رەوشتی راگەیاندن و بەڵێننامەو
ش���ەرەفی رۆژنامەنووس���ی و س���نووری
كاركردن���ی رەوش���تی دەزگاكان���ی راگەیاندن
دا دەستنیش���انكراوە ،ناتوانێ���ت خزم���ەت ب���ە
كۆمەڵگە بكات و لەوانەیە بە پێچەوانەوە ببێتە
مەترسی بۆ كۆمەڵگە.
 -6دروس���تكردنی س���یناریۆ بەمەبەس���تی
باڵوكردنەوەی و زانیاری ناڕاس���ت و لەپێناو
بەرژەوەندی تایبەتدا :
ئەم حاڵەتە زۆربەی كات لەكاتی قەیران و
شەڕو ئاژاوەكاندا روودەدات ،رۆژنامەنووس
دوور ل���ە راس���تی خۆی س���یناریۆ دروس���ت
دەكات و كاراكت���ەرەكان دەستنیش���ان دەكات
و هەواڵ و زانیاری ناتەواوباڵو دەكاتەوە ،كە
س���ەر لێش���ێوان و گومڕایی ب���ۆ وەرگر بەدی
دەهێن���ێ و ل���ەكارە زۆر دژە رەوش���تییەكانی
رۆژنامەگەرییە.
 -7ناكۆك���ی بەرژەوەندیی���ەكان conflict of
:interestرۆژنامەن���ووس نابێ���ت هی���چ كات
لەپێن���او بەرژەوەندییەكان���ی خۆی���دا ئەرك و
پیش���ەی راس���تەقینەی رۆژنامەگ���ەری خۆی
فەرامۆش بكات ،ك���ە بریتییە لە خزمەتكردنی
تاكەكان���ی كۆمەڵگە ،واتە كاتێك دەرخس���تنی
راس���تییەكان و باڵوكردن���ەوەی هەواڵ���ەكان
مەترسیان بۆ س���ەر بەرژەوەندییەكانی خۆی
دەبێت پێویستە بە ئەركی پیشەیی خۆی بكات
و بەرژەوەندیی���ە خودیی���ەكان بكاتە قوربانی
بەرژەوەندی گشتی.
 -8ناوزڕاندن  :Libelرۆژنامەنووس پێویستە
زۆر بە وریاییەوە ئەركی خۆی ئەنجام بدات و
ئاگاداربێت كە كارەكەی نەبێتە هۆی ناوزڕاندن
و بەزاندنی سنووری ئەوانی دیكەو كاریگەری
دانانی نەرێنی لەس���ەر كەس���ایەتیان ،لەكاتێك
دا كە پەیوەندیان ب���ە هەواڵ و رووداوەكەوە
نەبێ���ت ،یان بە ناڕەوا لەكەدار بكرێن و دوور
بن لە پرسی بابەتەكەوە.
 -9بەڵگەنام���ەی نات���ەواو :رۆژنامەن���ووس
ب���ەردەوام پێویس���تی ب���ە بەڵگەنام���ە هەیە بۆ
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پشتڕاس���تكردنەوەی زانیارییەكان���ی ،ب���ەاڵم
هەندێك جار لەوانەیە ئ���ەو بەڵگەنامە ناتەواو
ب���ن و نەتوان���ن بەڕوون���ی زانیاریی���ەكان
پشتڕاستبكەنەوە ،بۆیە لەم حاڵەتەدا پێویستە
لەس���ەری ك���ە هەوڵی زیات���ر بخاتەگ���ەڕو بە
ئەنجام���ی باش���تر ب���گات و زانی���اری ناتەواو
باڵونەكاتەوە،ك���ە ببێت���ە ه���ۆی گۆڕین���ی
راس���تییەكان و رێ���ڕەوی دادگا ،بەتایبەتی لە
بەدواداچوون و لێكۆڵینەوەی رۆژنامەوانیدا.
 -10پش���تگیری نەكردن���ی بەش���داربووان،
ل���ە ریپۆرت���اژ و لێكۆڵین���ەوە و پرۆگرام���ە
رۆژنامەوانییەكاندا كاتێك رووبەڕووی یاس���ا
دەبنەوە ،یان كێشەی كۆمەاڵیەتیان بۆ دروست
دەبێت.پێچەوانەی رەوشتی راگەیاندنە.
 -11ئاش���كراكردنی س���ەرچاوەی ه���ەواڵ
و زانی���اری كاتێ���ك نەیەوێ���ت بناس���رێت،
وات���ە رۆژنامەن���ووس نابێ���ت س���ەرچاوەی
زانیارییەكان���ی ئاش���كرا بكات ،ئەگ���ەر داوای
لێكردبێ���ت كە بە نهێن���ی بمێنێتەوە ،بەپێی ئەو
تایبەتمەندییانەی كە لە رەوش���تی راگەیاندندا
بە گشتی ئاماژەیان پێكراوە.
 -12تۆم���اری نهێن���ی :رەوش���تی راگەیان���دن
وەك زۆرب���ەی س���ەرچاوەكان ئام���اژەی
پێدەكەن،رێگ���ری دەكات ل���ەوەی ك���ە
رۆژنامەن���ووس پەنا بەرێت ب���ۆ تۆماركردنی
دەن���گ و وێن���ە بەش���ێوەیەكی نهێن���ی و
بەشێوازێكی سیخوڕی لەپێناو بەدەستهێنانی
زانیارییەكان���دا ،ئەگەرچ���ی ل���ە ژینگ���ە
كۆمەاڵیەتیی���ە داخراوەكان���داو ل���ە واڵتان���ی
نادیموك���رات و تۆتالین���ارۆ داپلۆس���ێنەردا
زۆرج���ار ئ���ەوكارە ئەنجام���دراوە لەالی���ەن
رۆژنامەنووس���انەوە،چونكە س���ەرچاوەكانی
زانی���اری قۆرخك���راون و بە ئاش���كرا ناتوانن
زانیاری بەدەست بهێنن ،یان بۆ ئاشكراكردنی
سەرچاوەكانی بەرتیل و گەندەڵی ،هەندێكجار
رۆژنامەنووسان لە شێوەی خەڵكانی بازرگان
دا تۆم���اری نهێنی���ان بەدەس���تهێناوە ،بەاڵم لە
هی���چ حاڵەتێك���دا نابێ���ت رۆژنامەنووس خۆی
بكات بە پۆلیس و ئاس���ایش بۆ ئەو مەبەستە،
چونك���ە ل���ەم حاڵەت���ەدا دەتوانێ���ت زۆركاری
مەترسیدارتریش ئەنجام بدات.
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 -13داونان���ەوە ی���ان بۆس���ەدانان ب���ۆ
چاوپێكەوت���ن Ambush Interviews
:رۆژنامەن���ووس نابێ���ت بۆس���ە بنێت���ەوە ب���ۆ
كەس���ێك ب���ۆ ئەنجامدان���ی چاوپێكەوتنێك���ی
لەن���اكاو لەگەڵی���دا ،چونك���ە ئ���ەوە پێچەوانەی
شێوازی ئەكادیمی و زانستی ئەنجامدانی ئەو
ژانرەیە ،پێویستە پێشوەخت كەس و الیەنەكە
ئاگاداربكرێتەوە و كات و شوێن دیاری بكرێت
و تەوەری چاوپێكەوتنەكە دیاری بكرێت.
بنەمای چوارەم :سەربەخۆیی رۆژنامەنووس
قسەكردن لەبارەی رەوشتی راگەیاندنەوە،
لە كۆمەڵگەیەكدا ،یان لەچوارچێوەی دەسەاڵت
و سیس���تمێكی حوكمڕانیدا كە رۆژنامەنووس
تیایدا س���ەربەخۆنەبێت و نەتوانێت بەئاسانی
بگات بەسەرچاوەكانی زانیاری هیچ مانایەكی
نییە.
و
رۆژنامەن���ووس
س���ەربەخۆیی
راگەیاندنكار لە بەدەستهێنان و باڵوكردنەوەی
زانیاریەكان���دا بە بنەمایەكی گرنگی رەوش���تی
راگەیان���دن هەژماركراوە لەس���ەرجەم بنەماو
و یاس���او رێس���اكانی ب���واری رۆژنامەگەریدا
(رۆژنامەگەری ئازاد) ،چونكە رۆژنامەنووس
پێویستە س���ەرەتا ئازاد بێت و سەربەخۆبێت
ل���ەكارو چاالكییە میدیاییەكاندا ،ئەوس���ا باس
لەوە بكرێت كە چۆن پێویس���تە لە ئەنجامدانی
ئەركەكانیدا پابەندبێت بە بنەماكانی رەوشتی
راگەیاندن و س���نووری دیاریكراوی رەوشتی
راگەیاندن نەبەزێنێت.
سەربەخۆیی رۆژنامەنووس بەو مانایە نییە
كە خواست و ئارەزووی خۆیی و بێ گوێدانە
یاس���او رەوش���ت و ش���ەرەفی رۆژنامەگەری
هەموو زانیارییەك باڵوبكاتەوەو چاالكییەكی
میدیای���ی ئەنجامبدات.ل���ەو سۆنگەیەش���ەوە
پێویستە رۆژنامەنووس:
1ـ هی���چ ج���ۆرە رەفت���ار و هەڵس���وكەوتێكی
نەش���یاوو نەگونج���او لەگ���ەڵ پیش���ەی كاری
رۆژنامەگ���ەری و رەوش���تی رۆژنامەگ���ەری
ئەنجام نەدات.
2ـ پێویس���تە رۆژنامەن���ووس بەرژەوەن���دی
گشتی كۆمەڵگە لەبەرچاو بگرێت و هیچ جۆرە
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بەرژەوەندییەكی خودی لەبەرچاونەگرێت كە
كاریگەری نەرێنی هەبێت بۆسەر پیشەكەی و
كاروچاالكی رۆژنامەگەری.
3ـ پێویس���تە رۆژنامەنووس خۆی دووربگرێ
لەه���ەر ج���ۆرە دەركەوتنێكی نەش���یاو ،وەك
تووڕەی���ی ،دركاندنی و ش���ەو دەس���تەواژەی
نەش���یاو ،شەڕو ئاژاوە و دووبەرەكی نانەوە،
سیخوڕی و درۆ كردن و ..هتد.
4ـ پێویستە ئامانجی سەرەكی بەرجەستەكردنی
بنەماو یاساو ڕێس���ا بنەڕەتییەكانی رەوشتی
راگەیاندن بێت.
5ـ پێویستە هەموو هەوڵێكی بۆ هۆشیاركردنەوە
و رۆش���نبیركردن و خزمەتكردن���ی مەعریفی
تاكەكان���ی كۆمەڵگ���ە بێ���ت ل���ە ڕێ���ی پێدان���ی
زانیاری ڕاست و دروست و سەربەخۆبوونی
كاریگەری نەرێنی نەبێت بۆ س���ەر ئەو ئەركە
سەرەكییە.
6ـ ئ���ازادی رۆژنامەنووس ،بەو مانایە بێت كە
زۆرترین هەواڵ و زانیاری بەجەماوەر بگات،
هاوواڵتیی���ان ل���ە رووداو و گۆڕانكاریی���ەكان
ئاگادار ببنەوە و هەڵوێس���تی گونجاو و شیاو
وەربگرن.
ئەگەرچ���ی س���ەربەخۆیی و ئ���ازادی
رۆژنامەن���ووس ،وەك پێش���تر ئاماژەی پێكرا
بنەمایەك���ی س���ەرەكی رەوش���تی راگەیاندنەو
بوونی بەرجەستە دەكات و مانای پێدەبەخشێ،
بەاڵم لەالیەكی ترەوە بێالیەنی رۆژنامەنووس
و دووركەوتن���ەوە لەهەر گومانێكی خراپ بۆ
سەر پیشەكەی و كارو چاالكییەكانی گرەنتی
ئەو مانا بەخشینەیە ،بۆ ئەوەش رۆژنامەنووس
دەبێ���ت زۆر بەچاك���ی ل���ە ه���ەردوو چەمكی
(دەرووازەی ڕەها) و (مەترسی ڕەها) تێبگات
و مامەڵەیان لەگەڵدا بكات.
دەروازەی رەه���ا ،ب���ە مان���ای تێوەگالن���ی
رۆژنامەن���ووس دێ���ت بۆ وەرگرتن���ی بەرتیل
ی���ان پەس���ەندكردنی هەر دی���اری و پێدانێكی
م���اددی ئەگەرچ���ی زۆر بچ���ووك و كەمیش
بێ���ت ،تەنان���ەت وەرگرتن���ی جگەرەی���ەك یان
خواردنەوەی قاوەی���ەك ،یان ژەمێك خواردن
و هەتا دوایی.
پس���پۆڕانی ب���واری میدی���ا ڕای���ان وایە كە

رۆژنامەنووس پێویستە رەچاوی (دەروازەی
ڕەه���ا) ب���كات و ه���ەر ج���ۆرە دیارییەك ڕەت
بكاتەوە ،چونك���ە الدان لە بنەما ئەخالقییەكان
كەم���ی و زۆری ،یان یان بچووك و گەورەیی
ب���ۆ نیی���ە ،دواج���ار كردەیەك���ی پڕ مەترس���ی
رۆژنامەگەرییەو پەسەندنەكراوە.
ل���ە دەروازەی ڕەهادا قەب���ارە و ئەندازەی
بەرتیلەك���ە ئەگەرچ���ی زۆر كەمی���ش بێ���ت
بەزاندن���ی س���نووری رەوش���تی راگەیاندنەو
چوونە ن���او بازن���ەی ك���ردە نائەخالقییەكانی
پیشەی رۆژنامەگەریە ،هاوكات لەگەڵ چەمكی
دەروازەی رەه���ادا ،چەمكێك���ی دیك���ە بوونی
هەی���ە لە پیش���ەی رۆژنامەگەری���دا ،بەتایبەتی
ئەوكاتانەی ك���ە رۆژنامەنووس ڕووبەڕووی
هەندێ���ك هەڵوێس���تی تایب���ەت و وێس���تگەی
پیش���ەیی دەبێتەوە ،كە ئەگ���ەری ناچاربوونی
بەپەس���ەندكردنی هەندێك پێدراوی ماددی لە
پێناو ب���ە ئەنجامگەیاندن���ی ئەركەكەیدا دەبێتە
ش���تێكی حەتم���ی و پێویس���ت ،ئ���ەم حاڵەتانە
زیاتر ڕووبەڕووی رۆژنامەنووس���انی شەڕو
گەش���توگوزار و وەرزش���ی و رووماڵكەرانی
كۆنگ���رە و كۆنفرانس���ەكان و ئاهەنگ و بۆنە
بەناوبانگەكانی كەسایەتییە بااڵكان دەبێتەوە.
وات���ە (مەترس���ی رەها) بەمان���ای ئەگەری
ناچاربوونی رۆژنامەنووس دێت ،بۆ وەرگرتنی
ش���تێكی نەخ���وازراو لەپێن���او ئەنجامدان���ی
كارەكەیدا.
لەم بارەدا رۆژنامەنووس پێویستە بزانێت
كە رازی بوونی بە وەرگرتنی ئەو شتە مادییە،
تەنیا پێویستییەكی بەئەنجام گەیاندنی ئەركی
پیشەیی خۆیەتی و هیچ كاریگەرییەكی نەرێنی
لەس���ەر بەرهەم���ە رۆژنامەگەرییەكەی نابێت،
یان هیچ كات وەك دیاردەی دەرووازەی رەها
رەهەندێكی ئارەزوومەندانە وەرنەگرێت.
كەواتە جیاوازی نێوان دەروازەی رەها و
مەترسی رەها ئەوەیە كە :لە دەروازەی رەهادا
رۆژنامەنووس بەشێوەیەكی ئارەزوومەندانە
پێدراوێكی ماددی پەسەند دەكات و دواتریش
كاریگەری خراپی لەسەر پیشەكەی دەبێت و نا
بابەتیانە هەواڵ و رووداوەكان دەگوازێتەوە.
بەاڵم لە مەترس���ی رەهادا رۆژنامەنووس
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بەناچ���اری پێدراوێك���ی م���اددی وەردەگرێت
و هەڵوێس���تێك پەس���ەند دەكات ،ئەو كارەش
ل���ە پێن���اوی بەئەنجامگەیاندن���ی ئەركەكەی���دا
ئەنج���ام دەدات و كاریگ���ەری خراپی لەس���ەر
بەرهەمە رۆژنامەگەریەكەی نابێت و بابەتیانە
رووماڵ���ی رووداوەكان دەكات ،ب���ەاڵم دەبێت
بزانێ���ت ك���ە هەمیش���ە ل���ە مەترس���یدایە ب���ۆ
تێوەگالن و پێویس���تە ئ���اگادارو وریا بێت ،بۆ
نموونە رۆژنامەنووس���ی شەڕو پێكدادانەكان
پێویس���تییان بە پۆش���اكی تایبەتی شەڕ هەیە،
بۆچوون���ە ناوجەرگ���ەی ش���ەڕو جەنگەكان و
لەس���ەرچاوەی زانیاری وەری دەگرێت ،بەاڵم
ئ���ەو زانیارییانە ناش���ێوێنێت كە ل���ە پێناویاندا
ژیانی خستۆتە مەترسییەوە.
رۆژنامەنووس���انی گەش���توگوزار ك���ە
زۆرجار گەشتی بێ بەرامبەریان بۆ دەستەبەر
دەبێت لەالیەن كۆمپانیاكانی ئەو بوارەوە ،ئەو
پێ���دراوە مەترس���ییەكی رەهایە ،ب���ەاڵم نابێت
رۆژنامەنووسەكە چاو لەهەر كەموكوڕییەكی
خزمەتگوزاری كۆمپانیاكە بپۆشێ و پێویستە
زانیارییەكان وەك خۆیان باڵوبكاتەوە.
س���ەربەخۆیی و ئ���ازادی رۆژنامەن���ووس
ب���ەو مانایە نایەت كە خاوەن���ی بیروبۆچوون
و ئایدی���او ئایدیۆل���ۆژی و باوەڕێك���ی نزی���ك
ب���ە پ���ارت و رێكخراوێك���ی تایب���ەت نەبێ���ت،
چونك���ە رۆژنامەن���ووس وەك ه���ەر تاكێك���ی
ت���ری كۆمەڵگە ،هەڵگ���ری پەیامێك���ی تایبەتی
خۆیەتی ،بەڵكو ب���ەو مانایە دێت كە هیچ كات
ح���ەز و خولیاو بۆ چوونەكانی لە هەواڵەكاندا
رەنگنەداتەوەو زانیارییەكان بەو شێوەیەی كە
ه���ەن بگوازێتەوە،بەبێ هیچ جۆرە گۆڕانكاری
و زیادو كەمكردن و رووتووش كردنێك.
بنەم���ای پێنج���ەم :بێالیەن���ی رۆژنامەن���ووس ل���ە
روماڵكردنی هەواڵدا
بێالیەنی رۆژنامەنووس بەو مانایە نایەت
كە بێدەنگ بێت و هیچ ڕاوسەرنجێكی لەبارەی
پ���رس و رووداوەكانەوە نەبێت ،یان رۆژنامە
الیەنگی���ری ن���ەكات ل���ە هی���چ راوبۆچوونێك
بەڵك���و ب���ەو مانای���ە دێ���ت ك���ە جیاكارییەكی
روون لەنێوان هەواڵ و راوس���ەرنجی خودی
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رۆژنامەنووسەكەدا هەبێت واتە:
1ـ رۆژنامەن���ووس پێویس���تە بێالی���ەن بێ���ت
لەبەدەس���تهێنانی زانیاری و باڵوكردنەوەیاندا
لەبارەی هەر پرس و رووداوێكەوە.
2ـ بۆچ���وون و ئایدی���او رای تایبەت���ی خ���ۆی
تێكەڵ بە هەواڵەكە نەكات و زانیارییەكان بەو
شێوەیەی كە هەن بگەیەنێت.
3ـ رۆژنامەن���ووس دەتوانێ���ت راوس���ەرنجی
تایبەتی خۆی لەرێگەی ژانری رۆژنامەنووسی
وەك (ستوون ،گۆشە ،وتاری رۆژنامەنووسی)
باڵوبكات���ەوە و دەرببڕێ���ت ،ب���ەاڵم نابێت هیچ
كات تێك���ەڵ ب���ە ه���ەواڵ و بەدواداچ���وون و
لێكۆڵینەوەی رۆژنامەوانی بكات.
4ـ ئەو بابەتانەی كە راوسەرنج و لێكدانەوەی
رۆژنامەن���ووس لەخ���ۆ دەگرێ���ت پێویس���تە
الی وەرگ���ر (خوێن���ەر ،بیس���ەر ،بین���ەر) زۆر
روون و ئاش���كرابن و لەژان���ری تایبەت���ی راو
بۆچوونەكاندا هەس���تیان پێبكرێت نەك هەواڵ
و راپۆرت���ە ه���ەواڵ  .پرس���ی جیاكردن���ەوەی
زانیاریی���ە هەواڵیی���ەكان و راو بۆچوون���ی
رۆژنامەنووس لە باڵوكردنەوەی هەواڵەكاندا،
بەدرێژایی مێژوو جێی مش���ت و مڕبووە و بە
گرنگتری���ن بنەمای بێالیەنی رۆژنامەنووس لە
قەڵەمدراوە.
ل���ە چلەكان���ی س���ەدەی راب���ردووەوە،
ئەنجومەنی نیش���تمانی ئازادی رۆژنامەگەری
ئەمەریكا لەو بارەیەوە دەڵێت( :ئەوە بەس نییە
كە راس���تگۆیانە روماڵی حەقیقەتی رووداوێك
بكەی���ت ،بەڵك���و پێویس���ت و زەروریە ئاس���ت
و ئەن���دازەی راس���تی ئ���ەو حەقیقەتە رووماڵ
بكرێت كە بووەتە هەواڵ).
وات���ە لەوانەی���ە رۆژنامەن���ووس وەك
راس���تییەكی رەه���ا بڕوانێت���ە رووداوێ���ك ،بۆ
ئەوەی ڕەچاوی بێالیەنی بكات پێویستەكە لە
راس���تی ئەو رەهایی بوون���ە بكۆڵێتەوە و ئەو
بابەت���ە لە رێگەی بەدەس���تهێنانی زانیارییەوە
پشتڕاست بكاتەوە.
رۆژنامەن���ووس و نووس���ەری دی���اری
رۆژنامەی (نیۆی���ۆرك تایمز) بەناوی (جیمس
ئیس���تون ـ  )Gims Estonدەڵێ���ت( :تۆ وەك
رۆژنامەنووسێك ناتوانێت و نابێت بەتەنیایی
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راس���تییەك بگەیەن���ی بەب���ێ ش���رۆڤەكردن و
لێكدانەوەی).مەبەس���تی ئیس���توون ئەوەیە كە
رۆژنامەنووس زانیارییەكان لە قاڵبی ژانرێكی
رۆژنامەنووس���یدا دەگەیەنێ���ت وەك ئ���ەوەی
ك���ە هەیە ،ب���ەاڵم دەكرێ���ت لە ژان���ری (ڕا) دا
شرۆڤەیان بكات.
رای جیمس ئیستوون لەوەوە سەرچاوەی
گرت���ووە كە ئەم���ڕۆ هەواڵەكان ئاڵ���ۆز بوون،
بەه���ۆی ئاڵ���ۆزی و زۆری و جۆرایەت���ی
گۆڕان���كاری و ڕووداوەكان���ەوە لەهەم���وو
بوارەكاندا ،ئ���ەو ئاڵۆزییەش وای كردووە كە
وەرگر بە ئاسانی لە كڕۆكی هەواڵەكان تێناگات
و پێویستی بە هاوكاری رۆژنامەنووس هەیە
بۆ ئەوەی ئاسانكاری بۆ بكات لە تێگەیشتنیدا.
ب���ۆ نموونە ،دەیان چەمكی نوێ و زانس���تی و
ئەكادیمی ل���ە بوارەكانی سیاس���ی ،ئابووری،
كۆمەاڵیەتی ،تەكنۆلۆجی ،هتد ،..سەریانهەڵداوە،
ئەگەر رۆژنامەنووس لێكدانەوە و شرۆڤە بۆ
هەواڵەكان نەكات ئەوا زۆرێك لە زانیارییەكان
الی وەرگر بەناڕوونی دەمێننەوە.
ب���ەاڵم ئای���ا دەكرێت كە خ���ودی هەواڵ و
رای رۆژنامەن���ووس ك���ە لەش���یكردنەوە و
لێكدانەوەكەیدا بەرجەستە دەبێت تێكەڵ بكرێن،
وە یا چۆن ئەوكاتە بێالیەنی دەپارێزرێت؟
لەوەاڵم���ی ئ���ەم پرس���یارەدا پێویس���تە
بگەڕێین���ەوە ب���ۆ توێژینەوەك���ەی (مۆری���س
جانیت���س  )Moirésزان���ای كۆمەڵناس���ی و
ڕاگەیان���دن لەزانك���ۆی (ش���یكاگۆ)ی ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئەمەریكا كە گەیش���تووە بەو
دەرئەنجامەی رۆژنامەنووس���ە پیش���ەییەكان
رەچاوی یان پەی���ڕەوی یەكێك لەم جۆرانەی
خ���وارەوە دەك���ەن ك���ە تایبەتمەندیەكانی���ان
دەخەینەبەرچاو.
یەك���ەم :ج���ۆری پاس���ەوانی دەرگا،ك���ە ئ���ەم
تایبەتمەندیانەی خوارەوە لە خۆ دەگرێت
أـ پەیڕەوان���ی ئ���ەم ج���ۆرە لێكۆڵین���ەوە و
پشتڕاس���تكردنەوەو بەدواداچ���وون ب���ۆ
راستییەكان و دیاریكردنی ئاستی زەرورەتی
باڵوكردن���ەوەی ه���ەواڵ و زانیاریی���ەكان ب���ۆ
جەم���اوەر لەكاروچاالكییەكانیان���دا بەهەن���د
وەردەگ���رن و وەك بنەمایەك پێ���وەی پابەند

دەبن.
ب ـ پاسەوانانی دەرگا رێز لە چەمكی بابەتیبوون
دەگرن و لە ژانرە رۆژنامەوانییەكاندا رەچاوی
دەكەن،ئەگەرچی دەزانن كە ناتوانن بەتەواوی
هەموو الیەنەكانی جێبەجێ بكەن.
ج ـ دەكرێ���ت ب���ۆ الیەنگران���ی ئ���ەم مۆدیلەی
كاری رۆژنامەگ���ەری چەمك���ی (پاس���ەوانی
هەواڵ) بەكاربهێنین ،بەو مانایەی پارێزگاری
ل���ە جەس���تەی راس���تەقینەی هەواڵەكە دەكەن
و لەهەر زانیارییەكی ناڕاس���ت و ش���ێواندنی
دەیپارێزن.ن���ەك فلت���ەر دان���ان ب���ۆ ه���ەواڵ و
زانیاری بە خواستی خۆیان.
د ـ ل���ە مۆدیل���ی پاس���ەوانی دەرگادا
رۆژنامەنووس���ەكان خولقێن���ەری رووداوو
هەواڵ نی���ن ،بەڵكو كۆكەرەوەو باڵوكەرەوەی
ه���ەواڵ و زانیارییەكان���ن ،هی���چ رۆڵێكی���ان لە
دروستبوونی رووداوەكاندا نییە.
ه���ـ ـ ل���ە مۆدیل���ی (پاس���ەوانی دەرگا)دا،
رۆژنامەنووس���ەكان جیاكارییەك���ی ت���ەواو
لەنێ���وان (ه���ەواڵ) و (ڕا) دا دكەن ،وەرگریش
بەئاسانی ئەو جیاكارییە هەست پێ دەكات.
و ـ وەرگ���ر ل���ە ج���ۆری (پاس���ەوانی دەرگا)
دا بەئاس���انی دەتوانێ���ت لە ڕێگ���ەی هەواڵ و
راپۆرتە هەواڵەكانەوە لە ڕاستی رووداوەكان
ئاگاداربێت و تێبگات.
ز ـ جۆری (پاسەوانی دەرگا) زیاتر لە كۆمەڵگە
دیموك���رات و شارس���تانییەكاندا بوونی هەیە،
چونكە رۆژنامەن���ووس دەتوانێت بەئاس���انی
ب���گات ب���ە س���ەرچاوەكانی ه���ەواڵ ،زانیاری
پێویست بەدەست بهێنێت ،هەروەها دەتوانێت
هەم���ان ئ���ەو زانیاریان���ە بەب���ێ سانس���ۆرو
پەردەپۆش���كردن و گۆڕی���ن و رتووش كردن
باڵوبكاتەوە.
دووەم :ج���ۆری راوێ���ژكاری ه���ەواڵ ،كە ئەم
تایبەتمەندیانەی خوارەوە لە خۆ دەگرێت
أ ـ ئ���ەو رۆژنامەنووس���انەی كە پەیڕەوی ئەم
جۆرە دەكەن ،ئەوانەن كە هەڵوێستی الیەنگری
و راوێژكاری���ان هەیە س���ەبارەت بە رووداوو
هەواڵ و رەگەزەكانی.
ب ـ ئ���ەم رۆژنامەنووس���انە زۆرج���ار خۆیان
بەدێهن���ەرو خولقێن���ەری رووداو و پ���رس و
ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012

69

تايبەتمەندی و بنەماكانی رەوشتی رۆژنامەگەریی و...

بابەتەكانن.دەگەڕێ���ن بە ش���وێن بابەتێكدا بۆ
ئەوەی بیكەن بە هەواڵ،یان لە قاڵبی ژانرێكی
تری رۆژنامەوانیدا باڵوی بكەنەوە.
ج ـ پەیڕوان���ی ئ���ەم جۆرە ،لەب���ەر ئەوەی كە
خۆی���ان بەزمانحاڵی چی���ن و توێژێك دەزانن
و پارێزگاری���ان لێدەكەن،ی���ان پش���تیوانی
ل���ە پ���رس و بابەتێ���ك دەك���ەن ،بۆچ���وون و
راوسەرنجی خۆیان ئاوێتەی جەستەی ژانرە
رۆژنامەوانیی���ەكان دەكەن و بەوەش (هەواڵ)
و (ڕا) زۆر ئەس���تەم دەبێ���ت ك���ە لەی���ەك جیا
بكرێنەوە.
دـ زۆرج���ار ئ���ەو رۆژنامەنووس���انە رۆڵ���ی
پارێ���زەر ی���ان كەس���ایەتی سیاس���ی دەگێڕن،

ل���ە گەیاندنی ه���ەواڵ و زانیارییەكاندا ،چونكە
خۆیان بە پردی پەیوەندی نێوان دەسەاڵت و
جەماوەر لە قەڵەم دەدەن و هەر لە سەرەتاوە
دڵنیاییان لە راستی و دروستی زانیارییەكانیان
یەكالیی بۆتەوە.
ه���ـ  .رۆژنامەنووس���انی راوێ���ژكاری هەواڵ،
بەپێی وتەی زاناكان ،وەك رۆژنامەنووسانی
پاس���ەوانی ه���ەواڵ و پاس���ەوانی دەرگا زۆر
پابەندنی���ن بە یاس���او رێس���اكانی پەیوەس���ت
بەرەوشتی رۆژنامەگەری ،ئەوەش وایكردووە
هەندێكجار ئەركی میدیا ئاڕاستەیەكی نەرێنی
وەردەگرێت.

* مامۆستا لە بەشی راگەیاندنی كۆلێژی ئەدەبیاتی زانكۆی سەالحەددین  -هەولێر.

سەرچاوەكان:

 د.عبدالرزاق محمد الدليمي،الصحافة العالمية،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،ط.2011، 1 د  .كامل خورش���يد مراد،االتصال الجماهيري واالعالم ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،االردن،عمان.2011،
 د.محمد منير حجاب،االعالم والموضوعية في القرن الحادي والعش���رين روؤية تحليلية مستقبليةودار الفجرللنشر والتوزيع،مصر ،القاهرة.2010،
 د.حسنين شفيق  ،االعالم التفاعلي،دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيع.2010، د.لؤي خليلو ،االعالم الصحفي،دار اسامة للنشر والتوزيع،االردن ،عمان.2009، د.حسن عماد المكاوي،اخالقيات العمل االعالمي ،وەرگێڕانی مەم بورهان قانع ،سليماني 2004،م. جون.ل.هاتلن���ج ،اخالقيات الصحافة ،ترجمة كمال عبد الرؤف ،الدار العربية للنش���ر والتوزيع،القاهرة،مدينة نصر.
 د.محمد حسامدين ،المسؤلية االجتماعية للصحافة،الدار المصرية اللبنانية.القاهرة.2002، -د.مجدي حلمي،القواعد الصحفية والمباديء االخالقية.من االنترنت.
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دۆزینەوەی چەند ژمارەیەكی
»ی جاران
ڕۆژنامەی «

سمكۆ بەهرۆز (ئەژی)
كەرك���ووك ل���ە ب���واری رۆژنامەگەری���دا
مێژووییەك���ی نەپچ���ڕاوی هەی���ە و بەش���ێكی
دانەبڕاوە لە مێژووی كوردستاندا و خزمەتێكی
گ���ەورەی ك���ردووە و بەش���ێكی زۆری ئ���ەو
گۆڤ���ار و ڕۆژنامان���ە خاوەن���ی مێژووییەك���ی
دوورودرێ���ژن و باب���ەت و لێكۆڵینەوەكانیان
فەرهەنگێك���ی گ���ەورەی ئینس���كلۆپیدیای
كەركووك���ن و تاكو ئێس���تا س���ەنگ و ڕەنگی
خۆی���ان هەیە و بە بەش���ێكی گرنگی مێژووی
ئەم شارە دادەنرێت.
رۆژنام���ەی كەرك���ووك ه���ەر ل���ە رۆژی
دەرچوونیەوە تاكو وەس���تاندنی بە هەرس���ێ
زمانی كوردی و توركی و عەرەبی خزمەتێكی
گەورەی شارستانیەتی ئەم شارەی كردووە،
كۆمەڵێك نووسەر و رۆشنبیرانی بە ئەزموون
خزمەتی���ان كردووە تاكو ئێس���تا جێ پەنجەی
قەڵەمەكانی���ان دیارە لە بواری رۆژنامەگەریی
كەركووكدا .
رۆژنام���ەی كەرك���ووك رۆژنامەیەك���ی

سیاس���ی وێنەدار بووە ،لەسەرەتادا بە زمانی
توركی هەفت���ەی دووجار ،لە چ���وار الپەڕەدا
دەرچووە:
 یەك���ەم ژمارەی ل���ە ڕۆژی هەینی رێكەوتی( )12ی تش���رینی یەكەم���ی ( ،)1926بەرامبەر
( )5ی جمادی یەكەم  1345باڵوكراوەتەوە .
ئ���ەوەی جێگ���ەی ئاماژەی���ە ك���ە ن���اوی
رۆژنام���ەی (نجمە) گ���ۆڕدراوە بۆ كەركووك،
ئەوی���ش بە هۆی ئ���ەوەی وەجدی ئەفەندی لە
بەش���ی ئیدارە و تەحریری رۆژنامەی (نجمە)
كاری كردووە .
ڕۆژنامەكە لە چاپخانەی (حوادث) پاش���ان
ل���ە ژمارە ( )39ەوە لە چاپخانەی ش���ارەوانی
كەركووك لە چاپ دراوە تا دوا تەمەنی ژیانی
هەمیش���ە ل���ە دەزگای ش���ارەوانی كەركووك
بووە ،لە پێش���دا (وەجدی ئەفەندی) كاروباری
نووس���ین و باڵوكردنەوەی تا س���اڵی ()1927
گرتبووە ئەس���تۆ ،پاش���ان لە ژم���ارە ( )66ی
رۆژنامەكەوە هیجری دەدەی كاكەیی1877( ،
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  )1952سەرپەرشتی بەڕێوەبردنی چاپخانەكەو دەرچواندنیڕۆژنامەك���ەی دەكرد ،لە دوای ئەویش جمال یەعقوبی ئیش و
كاری ڕۆژنامەكەی بە ش���ێوەیەكی رەس���می تا ساڵی ()1959
بردووەتەڕێ���وە ،ئەوجا ش���اعیری كورد عوس���مان خۆش���ناو
ك���راوە بە سەرپەرش���تیكەری ،خ���ۆی پێوە مان���دوو كردووە،
بەاڵم ئەوەی شایەنی باسە لە پاش شۆڕشی  14ی گەالوێژی
( )1958ناوی ڕۆژنامەكە گۆڕاوەو بووەتە (گاور باغی) دەڵێن
بە سێ زمانی كوردی ،عەرەبی ،توركی دەرچووە .
بەشە توركیەكەی بە سەرپەرشتی لەتیف
بەن���دەر ئۆغلو بووە ،لە پاش���ان دەرچواندنی
( )34ژم���ارە ل���ەو ڕۆژنامەیە لە ژێر ئەو ناوە
نوێی���ەدا دووبارە ناوە كۆنەكەی گەڕاوەتەوە
دۆخی جاران واتا بووەتە (كەركووك) .
لە سەرەتای ساڵی ( )1972دا شارەوانی
لیژنەیەك���ی ل���ە چەن���د فەرمانبەرێكی خۆی
ك���ە هەندێ ش���ارەزاییان هەیە لە نووس���ین
سەرپەرش���تی كاروب���اری ڕۆژنامەكەی���ان
پێك���ەوە ن���اوە ،ئەمان���ەش هەت���ا رۆژی 20
ی ئابی س���اڵی ( )1972لە گەڵیدا رۆیش���تن
و ئی���دی ئ���ەو ڕۆژنامەی���ە ل���ە ئاس���مانی
ڕۆژنامەگەری كوردس���تاندا ئاوا بوو هەتا
ئەو كاتەش ( )2033ژمارەی لێ دەرچوو.
بەاڵم لە هەندێ سەرچاوە ئاماژە بەوە
دەكات ك���ە تا كۆتای���ی دەرچوونی ژمارە
( )2036بەردەوام بووە لە دەرچوون.
ئەمان���ەی ل���ە بەش���ە توركییەكەی���دا
بەش���دارییان كردووە ،ئەمانەن :هیجری
دەدە ،محەمەد سادق ،پیرەمێرد ،ئەسعەد
نائیب ،رەش���ید عاكف ،نازم رەفیق ،خدر
لوتفی ،عومەر فەوزی ،تۆفیق جەالل ،فەهمی عەرەب ،محەمەد
خەتی���ب ،عینای���ەت رەفی���ق ،جەم���ال عیزەدین ،نوری س���ابت
(حیزبوز) و چەند كەس���ێكی دیكە ،لە بەش���ە توركیەكەیدا زۆر
جار وتار و نووس���راوی بە نرخ لە بارەی مێژووی شاعیرانی
كورد و نووس���ینیان باڵوكردۆتەوە وەك شێخ رەزا و خاڵسی
و فائز و هی دیكە .
ب���ەاڵم دەرب���ارەی بەش���ە كوردییەكەی لە س���اڵی ( 1930ـ
 )1931دەرچووەو چەندین ژمارەی لێ دەرچووە كە لە ژمارە
( )303ت���ا ( )340ب���ەردەوام ب���ووەو تاكو ئێس���تاكە ئامارێكی
وردمان نییە دەربارەی ژمارەكانی بەشە كوردیەكەی .
لە ژمارە ( )309دا بەم ش���ێوەیە بە كوردی ناونیشانەكەی
كردووەتەوە كە دەڵێت ((همو ش���تیك انوس���ی ایستاكە كە هر
رۆژان دوش���مە دەردجی غزتەییكی توركی و كوردیە-هەموو
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ش���تێك ئەنووس���ێ ،ئێس���تاكە كە ه���ەر رۆژانی دوو ش���ەممە
دەردەچێ غەزەتەیەكی توركی و كوردییە)).
زۆرب���ەی س���ەر وتارەكانی بەش���ە كوردییەكەی لە س���ەر
وت���ارە توركیەكەوە بۆ زمانی ك���وردی وەرگێڕدراوە ،هەندێ
جاریش (شارەزووری) ناوێك سەر وتاری تایبەتی بە كوردی
نووس���یوە ،هەروەه���ا گەلێك ل���ە دەنگ و باس���ەكانی ناوخۆو
دەرەوە ل���ە گەڵ چەند وتارێكی كۆمەاڵیەتی هەر لە توركیەوە
وەرگێڕاوەتە س���ەر كوردی وەرگێ���ڕدراوەو باڵوكراونەتەوە،
هەر ش���ان بە ش���انی ئەوانەش ن���اوە بە ناوە
ب���اس و خواس���ی ك���وردەواری الی خۆمان
دەنگوباس���ی رووداوەكان���ی باك���وور و
رۆژهەاڵت���ی باڵوكردۆت���ەوەو بە س���ۆزێكی
نیش���تمان پەروەریی���ەوە گیروگرفتەكان���ی
گەلەكەمانی دەخس���تەروو ،وەكو لە ژمارە
( )328دا وتارێك���ی زۆر دڵس���ۆزانەی ل���ە
بارەی هەڵواس���ینی (شێخ سەعیدی پیران)
نووسیوە.
ئەو كوردە نووس���ەر و شاعیرانەی كە
بەش���دارییان كردووە لە نووس���ینی بەشە
كوردییەكەی چ بە نووسین و چ بە شیعر
ئەمانەن:
شێخ سەالم ،ش���ارەزووری ،ئەحمەد
موخت���ار جاف ،محەم���ەد زەكی ،ئەحمەد
كۆی���ە ،كەركووكی ،ن .ع .أ ،ئەوەی جێی
باس���ە ئەوەی���ە لە نێوان بەش���ە كوردی
و توركییەكەی���دا هەندێ جار ش���یعری
فارس���ی و دەنگوباس���ی ب���ە عەرەب���ی
باڵودەكرایەوە نەوشیروان ستەفا ئاوا
باسی هۆی دەرچوونی دەكات:
((لە كەركووك حكومەت هەفتەنامەیەكی بە توركی لە ژێر
ن���اوی كەركووك دەرئەكرد ،تا ئەو كات���ە هیچ ڕۆژنامەییەكی
حكومی یا ئەهلی لە كەركووك دەرنەچوو بوو ،وەكو بەش���ێ
لە سیاس���ەتی رازی كردنی كورد ،چوار الپەڕەی (كەركووك)
بۆ نووس���ینی كوردی تەرخ���ان كرا ،ڕۆژنامەی (ژیان) یش بە
بۆنەی ئەم بەشە كوردییەوە ئاوا باسی دەكات:
((دیسانەوە بە خۆشیەوە خوێندمانەوە غەزەتەی كەركووك
كە هەتا ئێس���تا دوو س���ەحیفەی بە كوردی دەرئەچوو قەرار
دراوە هەموو ڕۆژێكی دوو شەممە دەرچێ و چوار سەحیفەی
ب���ە كوردی ب���ێ بەرامبەر ئ���ەو م���ژدە خۆش���ە میللەتەكەمان
پێخۆش���حاڵ بوون ئومێ���د دەكەین ئەم برا خۆشەویس���تەمان
هەر بە موەفەقی خدمەتی وەتەن و میللەتەكەمان بكات)).
بەاڵم لە بارەی بەش���ە عەرەبییەكەی :لە ساڵەكانی پەنجادا
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بەشێكی دیكەی بە زمانی عەرەبی خراوەتەپاڵ
بەش���ە توركییەك���ەی و ل���ە س���اڵی ( )1953دا
ژم���ارەی الپەڕەكانی ڕۆژنامەك���ە زیادكراوە
و بووەت���ە ( )8الپەڕە ،لەو س���ەردەمەوە تاكو
شۆڕش���ی ( )1958ئەم نووس���ەرانە لە بەش���ە
عەرەبییەكەی هاوكارییان كردووە:
عەباس عەزاوی ،مس���تەفا ج���ەواد ،تۆفیق
وەهب���ی ،محەم���ەد بەهج���ەت ئەلئەس���ەری،
مەحم���ود ئەلعەبت���ە ،د .تەقیەدی���ن ئەلهیالل���ی،
عەبدولعەزیز ئەلجەوالی ،حەمدی ئەلئەعزەمی،
وەحیدەدین بەهائەدین ،س���ینان سەعید ،عەتا
تەرزی باشی.
لەپاش شۆڕش���ی 14ی گەالوێژی س���اڵی
( )1958ئ���ەم نووس���ەرانەش ل���ەو بەش���ەدا
بەشدارییان كردووە:
موك���ەڕەم تاڵەبان���ی ،ئەب���و عەف���اف،
فەلەكەددی���ن كاكەیی محەم���ەدی مەال كەریم،
عوس���مان خۆش���ناو ،دڵپاك جەب���اری (جەبار
جەباری) .
ل���ە س���ەرەتای س���اڵی ( )1960وە بەش���ە
عەرەبییەك���ەی تەنگی بە بەش���ە توركییەكەی
هەڵچنی���وە و لەپ���اش ماوەیەك���ی ك���ەم ب���ە
یەكج���اری داگیری كردووەو ت���ا دوا تەمەنی
هەر بە زمانی عەرەبی دەرچووە.

ل���ە س���اڵەكانی ( )60وە ئ���ەم ڕۆژنامەی���ە
گۆڕانێكی زۆری بەسەردا هاتووەو نەیتوانیوە
ئەو پایەو سایە پێشكەوتووەی خۆی لە رووی
تێروو تەسەلی ناوەڕۆكەكەی بپارێزێت و ئەو
كۆمەڵە ئەدیبانەی كە لەوەو پێش بە نووسین
هاوكارییان لەگەڵدا كردووە دەس���ت بەرداری
دەب���ن و لێی دەتەكێنەوە ،بۆیە لەو س���ااڵنەی
دوای���ی تەمەنی دا گەیش���تە ڕادەیەكی الوازی
ئەوت���ۆ كە لە دەوروبەرێكی تایبەتی تەس���كدا
باڵودەكرای���ەوە و دانەدەبەزیی���ە كتێبخانەكان
بۆ فرۆش���تن ،چونك���ە خوێنەرەكان���ی جارانی
لەدەس���ت داب���وو لەبەرئ���ەوەی رەواڵەتێك���ی
رەس���می ڕەق و تەق���ی بەخۆی���ەوە گرتب���وو
زۆرب���ەی الپەڕەكانی كە چ���وار الپەڕە بوون
ب���ۆ ئیعالن���ات و بەیانات���ی رەس���می تەرخان
كرابوون.
* ژمارەكانی ڕۆژنامەی كەركووك:
پێش ماوەیەك (حەمید ئەبو بەكر بەدرخان)
پێی راگەیاندم كۆمەڵێ���ك ژمارەی ڕۆژنامەی
كەركووكم���ان لەالی���ە كە بە بەش���ێكی گرنگ
دادەنرێت لە خزمەتی ڕۆژنامەگەریی كوردیدا،
سوپاس���ی س���ەندیكای ڕۆژنامەنووس���انی
كوردستان دەكەم كە تاووتویێ و لێكۆڵینەوەی

*ژمارە و ڕۆژی دەرچوونی ژمارەكانی ڕۆژنامەی كەركووك:
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زنجیرە

ژمارە

ڕۆژی دەرچوونی ژمارەكە

ژمارەیالپەڕەكان

1

367

28ی ئۆغستۆسی  14 - 1930ی رەبیعی یەكەمی 1350

6

2

1424

 11ی حوزەیرانی 29 - 1953ی رەمەزانی 1372

8

3

1425

25ی حوزەیرانی 13 - 1953ی شەوالی 1372

8

4

1442

7ی كانوونی یەكەمی 1 - 1953ی رەبیعی دووەمی 1373

8

5

1443

17ی كانوونی یەكەمی 11 - 1953ی رەبیعی دووەمی 1373

4

6

1448

21ی كانوونی دووەمی 16 - 1954ی جەمادی یەكەمی 1373

4

7

1449

28ی كانوونی دووەمی 23 -1954ی جەمادی یەكەمی 1373

4

8

1450

4ی شوباتی 30 -1954ی جەمادی یەكەمی 1373

4

9

1451

 11ی شوباتی 6 - 1954ی جەمادی یەكەمی 1373

6

10

1453

25ی شوباتی 21 - 1954ی جەمادی یەكەمی 1373

4
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11

1454

4ی مارتی 28 - 1954ی جەمادی یەكەمی 1373
بەاڵم هەڵەیە لە جیاتی مارت شوبات نووسراوە

4

12

1455

11ی مارتی 6 - 1954ی ڕەجەبی 1373

6

13

1456

18ی مارتی  13 - 1954ڕەجەبی 1373

6

14

1457

25ی مارتی 19 - 1954ی ڕەجەبی 1373

4

15

1458

1ی نیسانی 27 - 1454ی ڕەجەبی 1373

4

16

1459

تەنها یەك الپەڕەیە ئەویش الپەڕە (  ) 4ە

17

1460

19ی نیسانی 15 - 1954ی شەعبانی 1373

3

18

1461

26ی نیسانی 22 - 1954ی شەعبانی 1373

4

19

1462

3ی مایسی 30 - 1954ی شەعبانی 1373

4

20

1463

13ی مایسی 9 - 1954ی ڕەمەزانی 1373

6

21

1464

19ی مایسی 16 - 1954ی ڕەمەزانی 1373

4

22

1465

26ی مایسی 23 - 1954ی ڕەمەزانی 1373

4

ئەم ژمارانەیان خستە ئەستۆی من.
ژمارەكانی بریتییە لە،1425 ،1424 ،367( :
،1451 ،1450 ،1449 ،1448 ،1443 ،1442
،1458 ،1457 ،1456 ،1455 ،1454 ،1453
،1464 ،1463 ،1462 ،1461 ،1460 ،1459
.)1465
هەم���وو ئ���ەم ژمارانە ل���ە نێوان س���ااڵنی
( 1930ـ  )1954باڵوكراوەت���ەوە ،ئ���ەوەی لەم
ژمارانەدا بەرچاو دەكەوێت بە زمانی عەرەبی
و توركی عوس���مانی باڵوكراوەتەوە ،ژمارەی
الپەڕەكان���ی لە نێوان ( 4ـ  )8الپەڕەدایە ،چەند
ژمارەیەكی الپەڕەكانی كەم و كورتی تێدایەو
ت���ەواو نییە لەوانەیە هەر ل���ە جێگای خۆیەوە
ئەم الپەڕانەی نەمابێت .
بۆی���ە ك���ۆی ژم���ارەی الپەڕەكان���ی ئ���ەم
بەشە دۆزراوانە بەسەریەكەوە دەكاتە ()106
الپ���ەڕە ،كە تەنیا ( )3ژم���ارە ( )8الپەڕەو وە،
( )10ژمارە ( )4الپەڕەو )5( ،ژمارە ( )6الپەڕە
و تەنه���ا ( )1ژم���ارە ( )3الپ���ەڕەو ژمارەیەك
یەك الپەڕەیە.
هەروەه���ا ئ���ەوەی س���ەرەنج دەدرێت لەم
ژماران���ەدا ئەوەی���ە ك���ە لە س���ەرەتادا بەش���ە
توركییەكەی زۆرتر بووە ،بەاڵم لە دوایدا وردە
وردە بەشە عەرەبییەكەی چنگی هەڵچنیوە بە

بەش���ە توركیەك���ەوە ،هەربۆیە ل���ە حەفتاكاندا
تەنه���ا بە عەرەبی دەرچووە و بۆتە زمانحاڵی
شارەوانی و دەزگاكانی پارێزگای كەركووك،
زیات���ر بابەتەكانی ش���ێوەی (ئیعالنات) ەو بۆ
كار ڕایكردنی كارووباری رۆژانەی شارەكە.
هەروەها لەو ژمارانەی كە لەبەردەستدایە،
تەنیا الپەڕەیەك یان الپ���ەڕەو نیوێكی بابەتی
لێكۆڵینەوەی تێدایەو بەشەكانی زۆری هەواڵ
و باڵوك���راوەی پڕوپاگەن���دەو ئیعالنات���ی تێدا
باڵوبۆت���ەوە ب���ە تایبەت���ی ئەعالنات���ی فەرمی
پارێزگاكەو دەورووبەری.
ل���ە زۆرب���ەی الپەڕەكان���دا ،ب���ە تایبەت���ی
ل���ە الپ���ەڕەی یەكەم���دا لێدوان���ی سیاس���ی
تێ���دا باڵوكراوەت���ەوە ،ب���ە تایبەت���ی لەالی���ەن
سەرنووسەرەوە.
* بەرهەم و لێكۆڵینەوەكان:
ئ���ەوەی لەم ژماران���ەدا بەرچاو دەكەوێت،
داگیركردنی پانتاییەكی زۆر لە باڵوكردنەوەی
(ئیعالن���ات) و (مناقص���ە) ی دام ودەزگاكانی
حكومەت و یەكە بەڕێوەبەری و كارگێڕییەكانی
كەركووك ،لەپاڵ باڵوكردنەوەی گەلێك هەواڵی
بە ن���رخ دەربارەی م���ردن و نۆژەنكردنەوەو
دروس���تكردن و رووخان���دن و دامەزراندن���ی
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78

ناوی نووسەر

ناوی بابەت

ژمارەی

محەمەد ناجی تاهیر

(العقیدە !!)

1424

محرر

العید السعید

1424

ملیحە

ايتها الظروف

1424

ك.ر

أقوال مأثورة

1424

سنان سعید

الرمزية ايضا

1424

ابراهیم محمد علی

بعد الوداع

1424

عطاء اللە ترزی باشی

كركوك خویراتلرندە أصول

1424

علی فقی علی

غزل

1424

ك.ر

الواجب

1424

حلمی عثمان-ر.ی.جویس

القفاز

1425

فیصل الثاني

خطاب العرش

1442

ر.م

اعالن الجهاد لسبیل استرجاع فلسطین مؤتمر االسالمي
في القدس لدفع الخالل وشد القوي

1442

عطاء ترزی باشی

خویرات لفظنك أجمل

1442

خضر لطفی

راسخانە بر غزل

1442

عطاء ترزی باشی

خویرات لفظنك أصلی

1443

عطاء ترزی باشی

خویرات تلردە جناس

1448

عطاء ترزی باشی

نركیلە و جبوق 1

1449

عطاء ترزی باشی

نركیلە و جبوق 2

1450

عطاء ترزی باشی

نركیلە و جبوق 3

1451

خضر لطفی

كاكەیی رئیسی سید فتاح انی

1453

محمود خاور

ضمن

1453

خضر لطفی

راسخانە بر غزل

1453

خیرالله علی بللو

یوق

1453

جرجی زیدان-شیرین الله
سائب1

عثمانلی انقالبی

1454

محمد صادق

جناسەن ایكی قافیە لی بر غزل

1454

رضا دمیرجی 1

انجاح و شهرلی

1455

محمد صادق

كل

1456

رضا دمیرجی 2

انجاح و شهرلی

1456

رضا دمیرجی 3

انجاح و شهرلی

1457
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جرجی زیدان  -شیرین
الله سائب2

عثمانلی انقالبی

1458

رضا دمیرجی 4

انجاح و شهرلی

1458

محمد الخطیب

اوتا كریسال وارلنە

1458

عطاء ترزی باشی

سید عرفی

1460

محمد الخطیب

بهار كل و بلبل

1461

محمد صادق

بهارك حزین حزین نغمە لری

1462

اقتبلسلر

فضولی دن بر غزل و شرحی

1463

ع.ت

بیتلر ار اسندە

1464

علی صائب

أنامك (مزار) ندە

1465

ع.ت

شعرلر اراسندە

1465

كۆم���ەڵ و رێكخ���راو یان���ەو قوتابخان���ەو
فرۆش���تنی زەوی وزاری گەڕەكەكان���ی
كەرك���ووك بە تایبەتی ئ���ەو زەویانەی وەقفی
ئایینی یان یاس���اییان هەیە بۆ مامەڵەی كڕین
و فرۆش���تن ،یان بەك���رێ دان لەالیەن وەقف
و دادگاو موتەس���ەریفاتی كەركووك���ەوە ،یان
باڵوكردن���ەوەی كاروبارەكان���ی ش���ارەوانی
ل���ە كڕین و فرۆش���تن و بەكرێدان���ی زەوی و
دووكانەكانی سەر بە وان.
لە ژمارە 367ی ڕۆژنامەكەدا هاتووە:
 1ـ ((أقش���ام س���اعت بش���دە یاپی�ل�ان الع���اب
ریاضیة))
ب���اس لە پێنج���ی ئێ���وارە دەكات ،كە یاری
وەرزش���ەوانی دەكرێت لەبەرامبەر قشڵە ،ئەم
چاالكیی���ە كە ل���ە نێ���و گۆڕەپان���ە گەورەكەی
بەرامب���ەر قش���ڵەوە رێكخ���راوە لەالی���ەن
س���ەربازانەوە ،ك���ە سەرپەرش���تی یارییەكان
دەكەن.
* ل���ە ژم���ارە 1424ی ڕۆژنامەك���ە ئ���ەم هەوااڵن���ە
باڵوكراوەتەوە:
ـ هاتن���ی وەزی���ری پزیش���كی عێ���راق ب���ۆ
كەركووك
ـ س���ەیركردنی مانگی ش���ەوال بۆ دیاریكردنی
جەژن كە  12 ،11ی مانگی ئابی ساڵی 1953
هاوگونجاوە .
ـ دامەزراندن���ی تەلەفۆن���ی ئۆتۆماتیك���ی ل���ە

كەركووك
ـ هاتنی شێخ ئیسماعیل عەباس ئال توعمە بۆ
كەركووك
ـ دەرچوون���ی ژم���ارە ( )1ی ڕۆژنام���ەی
(العاصفة)
ـ كردنەوەی لقی (جمعیة االخوة االسالمیة)
ـ مردنی غانم ئەلنعێمی
ـ باڵوكردن���ەوەی تاپۆكردنی ژمارە 10326ی
گەڕەكی (ئاوچی) كە دەگەڕێتەوە بۆ س���ونگڵ
كچی عەلی ئاغا
ـ هەواڵی پەرژین كردنی قوتابخانەی سەرەتایی
غازی
ـ هەواڵی چاككردنی قوتابخانەی چەمچەماڵ
ـ هەواڵی پەرژین كردنی قوتابخانەی سەرەتایی
نەجاح
ـ هەواڵ���ی دابەش���كردنی (ج���ۆ و كا) ب���ۆ
ئاژەڵدارەكانی شارەكە
ـ لەگ���ەڵ باڵوكردن���ەوەی رێژەیەك���ی زۆری
هەواڵی تاپۆكردن و مناقصەی زەوی وزاری
تری كەركووك.
*لە ژمارە 1425ی ڕۆژنامەكەدا هاتووە :
ـ گواس���تنەوەی بەڕێوەب���ەری پۆلیس���ی
كەرك���ووك عەبدولكەریم جەودەت بۆ بەغداو
هاتن���ی بەڕێوەب���ەری پۆلیس���ی س���لێمانی بۆ
كەركووك بە ناوی ئیبراهیم حوسێن .
ـ هەواڵ���ی گواس���تنەوەی وەهب���ی عەبدولقادر
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مەئموری بەرید و بروسكی كەركووك .
ـ هەواڵ���ی بەرزكردن���ەوەی مووچ���ەی هەریەك���ە ل���ە كەم���ال
فەرەنسیس ،عیسام الدین سدیق ،جیهاد محەمەد ،حەكیم عەلی
ئاغاچی ،بەرزكردنەوەی لە  12دینارەوە بۆ  15دینار .
ـ گواس���تنەوەی س���ەیدەالنی كیمیاوی جەالل تۆفیق قەفتان لە
نەخۆشخانەی كەركووك
ـ داواكردنی دوو یەكە یا دوو هۆڵ لە نەخۆشخانەی كەركووك
.
ـ داواكردن���ی گۆڕین���ی ئ���ەو هێڵ���ە كۆنان���ەی
كارەب���ای كەرك���ووك كە بەرگ���ەی كارەبای
بەرز ناگرێت .
ـ كردن���ەوەی نووس���ینگەی دادوەر هیش���ام
دەباغ كە خاوەنی ڕۆژنامەی (األنقاذة) .
ـ هەواڵی بەردەوامی تاقیكردنەوەی سەرەتایی
و ناوەن���دی و ئامادەی���ی ل���ە كەرك���ووك،
لەگ���ەڵ هەواڵ���ی پش���كنینی دەفتەرەكان���ی
تاقیكردنەوەكانی قوتابخانەكانی كەركووك
لە 27ی حوزەیرانی ساڵی .1953
ـ كردن���ەوەی خول���ی زمان���ی عەرەب���ی لە
پەروەردەی كەركووك
ـ باڵوكردن���ەوەی ڕێژەیەك���ی زۆری
(مناقصە) ی دام ودەزگاكانی كەركووك
دەربارەی بە كرێدان و كڕین و فرۆشتن
.
*لە ژمارەی ( )1442دا هاتووە:
ـ هەواڵی گۆڕینەوەی برایەتی ئەمریكی و
كەركووكيیەكان لە ڕۆژی 14ی كانوونی
یەكەمی ساڵی  1953دەربارەی گەلێك
بەرنامەی مۆسیقا و فیلم و ڕۆشنبیری كالسیكی ئەمریكی بۆ
كەركووكیيەكان.
ـ هەواڵ���ی وازل���ێ هێنان���ی مامۆس���تا عیزەدی���ن زەینەلعابدین
مامۆستای قوتابخانەی تۆبزاوە
ـ هەواڵی هەڵبژاردنی نیوەی ئەندامانی ئەنجومەنی ش���ارەوانی
بۆ ساڵی .1954
ـ لە پاڵ هەواڵێكی زۆری (مناقصە) ی دام و دەزگاكان .
*لە ژمارە ( )1443ی ڕۆژنامەكەدا هاتووە:
ـ هەواڵی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق دەربارەی لەبەرچاوگرتنی
دیاریكردنی كرێی كرێكاران .
ـ دانان���ی لیژن���ەی یارمەتی ل���ە وەزارەتی كش���توكاڵ لەبارەی
ئاوەدانكردن���ەوەو وەبەرهێنان���ی زەوی می���ری و رێنمای���ی
كشتوكاڵی و یارمەتی كشتوكاڵی.
ـ هەواڵ���ی پێدان���ی  149000ه���ەزار دین���ار بۆ دروس���تكردنی
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(دارالمعلمین) ی سەرەتایی و تاقیگەی كەركووك و قوتابخانەی
پیشەسازی كەركووك .
*لە ژمارە ( )1448دا هاتووە:
ـ هەواڵی ڕۆیش���تنی موتەس���ەریف ڕەش���ید نەجیب بۆ قەزای
خورماتوو
ـ دەرچوون���ی ژمارە ( )1ی (الكش���كول) ،گەیش���تنی ژمارە ()1
ی گۆڤ���اری (المواطن الغراء) كە گەیش���تووە بە نووس���ینگەی
ڕۆژنامەكە ،ل���ە گەڵ دەرچوون���ی ڕۆژنامەی
(الكرخ) .
ـ هەواڵێ���ك باڵوكراوەت���ەوە بەن���اوی المه���ر
الضیاعي ـ بەناوی (عفرة محەمەد عبارةلي).
ـ لەگ���ەڵ باڵوكردنەوەیەكی زۆری ئيعالنات
و (مناقصة) .
*لە ژمارە ( )1449ی ڕۆژنامەكەدا هاتووە:
ـ هەواڵی هاتنی پشكێنەری گشتی سەرووی
عێراق بۆ كەركووك .
ـ هەواڵی هەڵبژاردن���ی یانەی فەرمانبەرانی
كەركووك
ـ هەواڵ���ی زیادكردن���ی مووچ���ەی
فەرمانبەران
*لە ژمارە ( )1450ی ڕۆژنامەكەدا هاتووە:
ـ هەواڵ���ی داواكردن���ی ئەوانەی س���اڵی لە
دایك بوونیان س���اڵی ( )1935ە بۆ كاری
سەربازی
ـ لەپاڵ هەواڵێكی زۆری كڕین و فرۆشتنی
زەوی و زارو ئەعالن���ات و (مناقصە) ی
جۆراوجۆر .
*لە ژمارە ()1451ی ڕۆژنامەكەدا هاتووە:
ـ هەواڵی هاتنەوەی موتەسەریفی كەركووك لە سلێمانیەوە بۆ
كەركووك .
ـ گواس���تنەوەی ئەندازی���اری ش���ارەوانی مەت���ی س���لێمان ل���ە
كەركووكەوە بۆ شارەوانی هەولێر.
ـ هەواڵی وەرگرتنی مۆڵەتی ژمارە ( )1گۆڤاری (الثقافة الحدیثة)
كە ژمارەكەی لە سەرەتای مانگەوە دەردەچێت .
ـ هەواڵ���ی تاقیكردنەوەی نیوەی س���اڵی هەموو قوتابخانەكانی
كەركووك.
*لە ژمارە ()1455ی ڕۆژنامەكەدا هاتووە:
ـ هەواڵ���ی كردن���ەوەی قوتابخان���ەو بارینی بارانێك���ی زۆر لە
پارێزگاكەدا .
ـ لەپ���اڵ باڵوكردنەوەی ڕێژەیەك���ی زۆری ئیعالنات و كڕین و
فرۆشتنی دام و دەزگاكانی حكومەت .
*لە ژمارە ( )1454ی ڕۆژنامەكەدا هاتووە:
ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012

81

رۆژنامەی كەركووك-ی جاران

ـ هەواڵی رووخاندنی پردە كۆنەكەی كەركووك
و رێگەدان بە دروست كردنی پردێكی تازە .
ـ هەواڵ���ی درێژكردن���ەوەی هێڵ���ی تەلەفۆن���ی
ئۆتۆماتیكی لە كەركووك.
*لە ژمارە ( )1455ی ڕۆژنامەكەدا هاتووە:
ـ هەواڵ���ی گواس���تنەوەی ئەندازی���ار (محەمەد
عەلی س���ائیب) ل���ە فەرمانگەی (األش���غال) ی
كەركووكەوە بۆ پایتەخت.
ـ هەواڵ���ی باڵوكردن���ەوەی ی���اری تۆپی پێ و
بال���ە لە نێ���وان هەڵبژاردەی لیوای موس���ڵ و
هەڵبژاردەی لیوای كەركووك .
ـ مردن���ی تاهی���ر ب���ەگ نەفتچ���ی زادە ب���ە
نەخۆشی.
ـ هەواڵی رێنمایی وەرزشی دەربارەی (مرض
ذات السحایا الدماغیة الشوكیة).
*لە ژمارە ( )1456ی ڕۆژنامەكەدا هاتووە:
ـ كردنەوەی خولی نۆیەمی ئەنجومەنی لیوای
كەركووك لەالیەن موتەسەریفەوە .
ـ بەسەركردنەوەی موتەس���ەریفی كەركووك
رەشید نەجیب بۆ هەریەكە لە قەزای خورماتوو
كفری ،بۆ كار ڕایكردنی كاروبارەكان
ـ گەیش���تنی ژم���ارە ( )1ی ڕۆژنام���ەی (وحی
القلم) بۆ نووسینگەی رۆژنامەكە .
ـ گواستنەوەی (نەجیب عەبادی) فەرمانبەر لە
بەڕێوەبەرێتی باری شارستانی بۆ سلێمانی .
*لە ژمارە ( )1457ی ڕۆژنامەكەدا هاتووە:
ـ ڕۆیش���تنی موتەس���ەریفی كەركووك ڕەشید
نەجیب بۆ پایتەخت بۆ كاروباری پارێزگاكە.
هەواڵی دەوام���ی فەرمی بەڕێوەبەرایەتیەكانی
كەرك���ووك لە س���ەعات هەش���تەوە تا دووی
پاش نیوەڕۆ كە لە 15ی حوزەیرانەوە دەست
پێ دەكات.
*لە ژمارە ()1458ی ڕۆژنامەكەدا هاتووە:
ـ هاتن���ەوەی موتەس���ەریفی كەرك���ووك ل���ە
پایتەختەوە بۆ لیواكە

*سەرچاوەكان:

ـ ئاهەنگی پێشبڕكێی وەرزشی گشتی فیرقەی
دووی كەركووك .ل���ە 31ی ئاداری ()1954دا
*.لە ژمارە ( )1460ی ڕۆژنامەكەدا هاتووە:
ـ هەواڵ���ی جێگۆڕك���ێ و گواس���تنەوەی
فەرمانبەرانی تێدایە بەم شێوەیە:
ـ گواستنەوەی (سالم قاسم الشعار) كە دادوەر
ب���ووە ل���ە دادوەری كەركووك ب���ۆ دادوەری
قەزای كفری
ـ گواستنەوەی (عەبدولمەجید عەبدوڵاڵ یاوەر)
كە دادوەر بووە لە دادوەری قەزای كفری بۆ
خورماتوو .
ـگواس���تنەوەی (عەبدولمەجی���د عی���زەت) ل���ە
دادوەری ق���ەزای (مقدادی���ە) ب���ۆ دادوەری
كەركووك .
ـ گواس���تنەوەی قایمقام���ی ناوەن���دی ناوەندی
سلێمانی بۆ قایمقامی ناوەندی كەركووك .
ـ گواس���تنەوەی قایمقام���ی ناوەن���دی لی���وای
كەركووك بۆ قایمقامی ناوەندی كفری .
ـ گواس���تنەوەی قایمقامی ناوەن���دی كفری بۆ
قایمەقامی قەزای شێخان .
*لە ژمارە ( )1462ی ڕۆژنامەكەدا هاتووە:
ـ هەواڵی دەوام���ی فەرمی لە مانگی ڕەمەزاندا
لە دام ودەزگاكانی لی���وای كەركووكدا ،كە لە
نۆی بەیانیيەوە تا یەكی پاش نیوەڕۆ دەس���ت
پێدەكات .
ـ هەواڵی هاتنی بەڕێوەبەری (ئیعاشە)ی گشتی
بۆ كەركووك عەالئەدین ئەلواسواسی.
ئەوەی لێرەدا گرنگە بیڵێم ئەمە چاوخشاندنێكی
خێرا بوو بە ژمارەكانی ڕۆژنامەی كەركووكدا،
كە هەڵدەگرێت لێكۆڵینەوەی زیاترو بەرچاوی
دەرب���ارەی بكرێ���ت بۆ ئەوەی ل���ە دوا ڕۆژدا
ببێتە بابەتێكی گرنگ لە نووسینەوەی مێژووی
كەركووكدا .

ـ ڕۆژنامەی كەركووكی كوردی ساڵی  ،1930ئەحمەد تاقانە ،چاپخانەی دەزگای ئاراس.2007،
ـ ژمارە دۆزراوەكانی ڕۆژنامەی كەركوك  ...ئەرشیفی بەڕێز حەمید بەدرخان.
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یوسف ئهحمهد مەنتک

ل ه بارودۆخیکی سیاس���ی جهنجال وئالۆز
لهژێ���ر س���ێبهری ڕژێم���ی تورکی���ا ،کوردانی
باک���ور ڕۆژنامهیهکی���ان بهن���اوی ڕۆژنامهی
«ڕۆژا والت» دهرکرد ،کههاوکات بوو لهگەڵ
هەڵگیرساندنهوهی شۆڕشی نوێی کوردستانی
باشوور.
رۆژنامهیهکی سیاس���ی کولت���ووری بوو،
پان���ز ه ڕۆژ جارێ���ک دهردهچ���وو ،زمان���ی
ڕۆژنامهک���ه :تورک���ی /ک���وردی التین���ی بوو،
خاوهنی ئیمتیازی ڕۆژنامهکه( مس���تهفا ئایدن
) ب���وو ،بهڕێوهبهرو بهرپرس���ی ژم���ار ه یهک
سهدیق بۆز ئارسەالن ،لهژمار ه  2تا  6فیکرهت
ئاکای بهڕێوهب���هرو بهرپرس بوو ،لهژمار ه 7
تا ژم���ار ه  12مەحموود چش���مه بهڕێوهبهرو
بهرپ���رس ب���وو ،ژم���ار ه  12دوا ژم���ار ه بوو ه
ی الپەڕەکانی ل ه
ل ه تورکیا دهرچووه ،ژم���ارە 
نێ���وان  12و  16دا ب���ووه ،ژمارهکانی ،6 ،5( :
 )10 ،9 ،7دوان���ز ه الپەڕە ب���ووه ،ژمارهکانی:
( )12 ،11 ،8 ،4 ،3 ،2 ،1ش���انز ه الپەڕە بووه.
لهژم���ار ه یهک نووس���راو ه چاپخان���هی ئاراڵ
ئۆفس���ێت /ئەس���تەنبۆل ،ل��� ه ژمارهکانی دیكە

*

نووس���راوه چاپخان���هی ئێم���اش /ئەنق���ەرە،
ناوونیش���ان وئابوونهی س���االن ه نووسراو ه :
ب���ۆ  6مان���گ  50لیر ه بۆ س���الیک  100لیرهی
تورکی ،بۆدهرهوهی والت دووقاته.
دهرکردن���ی ئ���هم ڕۆژنامهی���ه ل��� ه تورکی���ا
ئاس���تهنگ وکێش���هی زۆری هاتۆتهسهر رێگا
وهک :قهدهغهکردن���ی چ���اپ وباڵوکردنهوهی،
گرتن���ی خاوهن وبهرپرس���یاری ڕۆژنامهک ه و
حوکمدانیان ،گرتنی خاوهن مهکتهبهو رۆژنام ه
فرۆشان ،کۆکردنهوهو دهست بهسهرداگرتنی
ڕۆژنامهی رۆژا واڵت لهالیهن پۆلیس.
کاتێک ژمارهی یهکهم دهرکهوت مس���تهفا
ئایدن وسهدیق بۆز ئەرسەالن لهالیهن پۆلیسی
ت���ورک گیران ل��� ه  ،1977/9/28دوای مانگ و
نیوێک مس���تهفا ئایدن ئازاد کرا ،س���هدیق بۆز
ئارس���ەالن ب��� ه س���اڵ ونیوێک س���زا درا .ههر
بۆیهش تهنها  12ژمارهی لی چاپکرا.
جارێک���ی تر له ژمار ه  13تا 38ل ه ئهوروپا
چ���اپ وباڵوکراوهت���هوه لهنێ���وان س���اڵهکانی
1984ت���ا  1986لهالی���هن مەحموود چش���مهو
زکی ئاکیز *.
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لهبهشی سهرهوهی ڕۆژنامهک ه وا نووسراوه :ڕۆژنامهیهکی
سیاس���ی کولت���ووری  15رۆژ جارێک دهردهچێ���ت .لهخوارتر
وانوس���راوه :کارگهران���ی ههموو واڵتان وگهالنی ژێر دهس���ت
یهکبگرن.
بهپێویستم زانی ئهم رۆژنامهیه بخهمه بهردیدی خوینهران
وڕۆژنامهوان���ان ،ک���ه چهن���د بابهتێ���ک س���هرنجیان راکێش���ام
بهتایب���هت بهش��� ه کوردییهک���هی و ههندێ���ک تورکییهکهش ک ه
لهسهر شۆڕش���ی نوێی کوردستانی باشوور ڕووداوی گرنگ
بوون بۆ مێژووی بزاڤی رزگاریخوازی کوردس���تان و نهوهی
داهاتوو ،بهالم ههمووی نا چوونکه بۆ من ک ه
تورکی زان نیم توانیم شتێک له چهند بابهتێکی
تورکیهک���هش ههلکرێن���م ،ب���هالم بهگش���تی
کوردی وتورکیهک ه باس���ی ژیانی سیاس���ی
وکۆمهالیهت���ی وکولت���وری دهکات ب���هالم
زیاتر بهگش���تی ژیان لهسێبهری سیاسهتی
ئ���هو حکومهتان���هی کوردس���تانیان داگی���ر
ک���ردووه ،نهبوونی ئازادی ودیموکراس���ی
پێش���ێلکارییهکانی ئازادی ڕۆژنامهنووسی،
باڵوکردنهوهی ههواڵ وچاالکی کولتوری و
سیاسی لهناوهوەو دهرهوهی کوردستان،
و خۆپێش���اندانهکان یادی نهورۆزو بۆن ه
نهتهوهییهکان و دیدارو نووس���ین لهسهر
نووس���هرانی وهک جگهرخوێن و حاجی
جن���دی و عهرهب���ی ش���همۆ ،ئ���ازاردان
وکوش���تنی هاوواڵتیانی ک���ورد لهالیهن
رژێم���ی تورکیاوه ،چونکه لهس���هردهمی
خۆی���دا بایهخ���ی گرنگی ب��� ه بارودۆخی
سیاسی و کولتوری ئهو کاتی ههر چوار
پارچهی کوردستان داوه ،سووربوونی
خاوهنی رۆژنامهو بهرپرسانی لهدهرکردنی
رۆژنامهک���هو ،ک ه رێگایهک بوو ه بۆ هۆش���یارکردنهوهو بهئاگا
هێنان���هوهی نهوهی نوێ���ی گهلهکهمان له ه���هر چوار پارچهی
کوردس���تان ،گهیاندنی زولم وزۆرییهکان وچهوس���اندنهوهی
گهلی کورد ل ه الیهن رژێمه داگیرکهرهکانی وهک تورکیا وعیراق
وئیران وس���وریا ب ه دوونیای دهرهوه ،بهتایبهتی کوردس���تانی
باکوورو شۆڕشی نوێی کوردستانی باشوور ،بهدواداچوونی
لهسهر ڕووداو ه گرنگهکان وهێزی پێشمهرگهی کوردستان و
گرتن وئیعدام کردن و ڕاوهدوونانی هاوالتیانی کوردی باشوور
لهالیهن رژێمی بهعسی ئێراق کردووه ،باڵوکردنهوهی ههواڵی
ش���ههیدان خاڵهش���ههاب وجەعفەرو ئهنوهر ،زۆرێک لهوانهی
لهسهرکاری سیاسی لهالیهن رژێمی بهعس لهسێدارهدهدران،
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ههڵوهستکردن لهسهر شهری براکوژی و ههوڵیانداو ه رێگری
بکهن لهکوش���تنی ش���ههیدان عهلی عهسکهری ودکتۆر خالیدو
حس���ێن باب���ه ش���ێخ و ههڤاڵهکانیان ،داوای ئ���ازاد کردنیان بۆ
ک���ردوون ،دژ بهش���هری براک���وژی و پارچ��� ه پارچهبوون���ی
هێزهکان بانگهوازییان کردووه ،که ئهمهیان ب ه پالنی دوژمنان
و داگیرکهرانی کوردستان ناساندووه.
ژماره 1
 1977 /9/15شانزه الپەڕە
وێنهی سهر بهرگی یهکهم /خۆپیشاندان
الپ���ەڕە  2و 3پێش���هکی ب��� ه ک���وردی التینی
وتورک���ی نووس���راو ه ب���اس ل��� ه ئامانج���ی
دهرکردن���ی رۆژنام���هی رۆژا والت دهکات،
بهند ه پوختهیهک���م وهرگرتوو ه  :خوێنهرانی
بهریز ،ژم���ارهی یهکهم���ی رۆژنامهی رۆژا
واڵت کهوت ه بهردهس���تی ئێ���وه ،دهرکردنی
رۆژنام ه یا گۆڤارێک ل ه والتی ئێمه بهزمانی
کوردی زۆر زهحمهتهو ترسناکه.
لهتورکی���ا گۆڤاریکی کوردی لهس���هردهمی
س���وڵتانهکانداو دوای مهش���روتیهتی
س���الی( )1908بهن���اوی (ڕۆژی ک���ورد)
باڵوکراوهتهوه،ئهوهش لهالیهن بزوتنهوهی
گهنجان���ی کورد هێڤی دهرک���هوت ،دوای
ئ���هوه پارت���ی ئیتیح���ادو تهرهق���ی دوای
مهش���رووتیهت هات���ه س���هر حوک���م ،بۆ
ههموو گهل ونهتهوهکانی تورکیا ئازادی
وهک یهک ههبوو ،بهاڵم ئهوان لهس���هر
بریاری خۆیان نهمانهو ه ساڵێک ودوان
ڕانهب���رد ب���وو ک ه خوێندن و نووس���ین
بهزمان���ی گهالن���ی ت���ر قهدهغهک���را ،ههرچی
ڕۆژنامهو گۆڤار ههبوو راگیرا.
ت���ا گۆڤارێک���ی ت���ر بهزمانی ک���وردی دهرکهوت پهنجا س���اڵی
دیكەی خایاند ،لهماوهی رابردوودا کورد گهلێک س���هرههڵدان
وقوربانی���ان دا ل��� ه پێن���او بهدهس���ت هێنان���ی ئ���ازادی زم���ان
وسهربهخۆیی...هتد.
لهدوای سالی  1960دا بهدواو ه گۆڤاری دهنگ و دجلهو فرات
دهرک���هوت ،بهاڵم بهناوی ئامادهس���ازی ب���ۆ دهوڵهتی کوردی
تاوانب���ار کران زۆرێک له کهس���ایهتییهکانی وهک نووس���هرو
بهرپرسیارهکان گیران.
لهس���اڵی  1966رووناکبیرانی کورد گۆڤارێکیان بهناوی (یهنی
ئاکیش) دهرکرد ل ه ئەنقەرە یهک دوو هۆنراوهی کوردیان تێدا
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باڵوکردبۆو ه خاوهنو بهرپرسیاری گۆڤارهکه گیران.
ئێس���تا س���اڵی  1977ئێم ه دهمانهوی ڕۆژنامهی پازد ه ڕۆژی
دهربکهی���ن بهن���اوی (ڕۆژا واڵت) تهمهنی ئ���هم ڕۆژنامهیهش
وهک ئهوانی پێش���تر کورت یان درێژ دهبێت ،کاتێک ویستمان
ژم���ارهی یهکهم ل���ه ئهنقەر ه دهربکهین ،پۆلیس���ی تورکی زۆر
تووڕ ه بوون ،ویستیان ئێمه بگرن گووتیان :له یاسای تورکی
ئ���هوه قهدهغهکراو ه ئێ���وه ناتوانن بهزمانی ک���وردی رۆژنام ه
دهربکهن ،ئێم ه س���هرتان لێدهکهین���هوه .هیوای ئهو ه دهخوازن
ڕۆژنام���هی ڕۆژا واڵت بهزمانی کوردی و تورکی جێی خۆی
لهدڵی خوێنهران بکاتهوه ،لهکۆتایی پێش���هکییهکهدا ئارمانجی
دهرخس���تنی رۆژنامهکهی���ان بۆ رای گش���تی
ڕوون کردۆتهوهو داوا دهکهن که ڕۆژنامهک ه
بگات ه دهس���ت ههم���وو کهس���ێک ،لهکارگهرو
گوندنش���ینان وپی���رو گهنج���ان بیخوێننهوه،
ڕۆژانی داهاتوو هی ئێمهیه.
ب���هالم ئ���هوان لهگ���هل ئهوهش���دا دهس���تهو
وهستان نهوهستان کارمهندانی ڕۆژنامهی
ڕۆژا والت ،دهیانزانی لهدهستوری تورکیدا
ش���تێک نیی��� ه بهزمان���ی نهتهوهکان���ی دیكە
قهدهغه بکات ،چاونهترسان ه ڕۆژنامهکهیان
دهرک���رد( ،دوات���ر لهدهس���تووری تورکی
قهدهغه بهزمانهکانی تر چهسپێنرا).
لهالپ���هڕ ه  8وتاری���ک بهن���اوی ب���هرهی
دیموکرات به زمانی تورکی ،لهالپەڕە 13
الف���ا بێی کوردی التین���ی ،فهرههنگۆکێک
بهزمانی ک���وردی تورک���ی .لهالپەڕە 14
ژیاننام ه وچهند هۆنراوهیهکی ش���اعیری
چیللی پاپل���ۆ نیرۆدا بهزمان���ی کوردی،
الپەڕە  15نوکته ب���ۆ پێکهنیین بهزمانی
کوردی .الپەڕە 16راپۆرتێک لهژیرناوی
کوشتن وسهرکوتکردنی گهلی کورد ل ه
عێراق ،ههواڵی لهسێدارهدانی خاڵ ه شههاب وهاوڕێکانی و باسی
لهسێدارهدانی لهیال قاسم بهزمانی تورکی باڵوکراوهتهوه.
ژماره2
 1977/10/30شازده الپهره
وێنهی سهر بهرگی ژمار ه دوو  60سالهی شۆڕشی ئۆکتۆبهری
مهزن ،وێنهی لینین لهگەڵ هاوڕێکانی.
الپ���ەڕە دوو وتارێ���ک ماف���ی بهکارهێن���ان وباڵوکردن���هو ه
بهزمانی کوردی ،س���هبارهت به گرتنی بهرێوهبهرو بهرپرسی
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ڕۆژنامهی ڕۆژا واڵت سهدیق بۆز ئارسەالن ،بهزمانی تورکی
نووسراوه.
الپ���هڕ ه  5وتارێ���ک س���هبارهت بهرژێمی بهع���س لهبهغدا ،ک ه
چۆن چاالکوانانی سیاسی پارت ه سیاسییه بهرههڵستکارهکانی
کوردس���تان دهگرێت و ئهش���کهنجهو ئازاری���ان دهدات و پۆل
پۆل ل ه س���ێدارهیان دهدات ،ناوهکانیان نووس���راوه ،به زمانی
تورکی.
الپەڕە  6وتارێک لهسهر یهکێتی سۆڤییهت ،بهزمانی تورکی.
الپەڕە  10راپۆرتێک لهسهر زهوی لهرزیینی شاری مورادییه،
بهن���اوی ک���هس لهحال���ی ئێم��� ه پرس���یار ن���اکات ،ڕۆژا واڵت
چاوپێکهوتنی لهگهل ئاوارهکانی بهرکهوتوانی
زهوی لهرزین کردووه ،بهزمانی کوردی.
الپەڕە  11نوکته بهزمانی کوردی
الپەڕە  12لهژیرناوی برایهتی کوردو تورک
باس ل��� ه دادگاییکردن���ی خاوهنی ڕۆژنامهی
ڕۆژا والت مس���تهفا ئای���دن وبهڕێوهب���هری
بهرپ���رس س���هدیق بۆزارس�ل�ان دهکات ل ه
دادگای ئهنقره،بهزمانی تورکی.
الپەڕە  14بابهت���ی ئهدهبی کورت ه چیرۆک
وهۆنراوه.
الپەڕە  15هۆنراوه.
ژماره 3
 1977/12/1شانزه الپەڕە
لهس���هر بهرگ���ی یهک���هم نووس���راو ه
زۆرداری لهسهر ڕۆژنامهی ئێمه
الپ���ەڕە  /2زول���م وزۆرداری لهس���هر
رۆژنامهی ڕۆژا والت ،لهم وتارهدا باسی
ئ���هوهدهکات ک��� ه دوای باڵوبوونهوهی
ژم���ار ه 1و 2ی رۆژنام���هی ڕۆژا
واڵت ،بهبری���اری دادگا پۆلی���س ل��� ه ئهنق���رهو وهک اس���تنبول
ودیاربهک���رو ش���ارهکانیتری کوردس���تان،له پهرتووکخانهکان
وڕۆژنام ه فرۆش���اندا دهستیان بهسهر ڕۆژنامهی ڕۆژا واڵتدا
گرت���وو ه  .پۆلیس ههرهش���هی ل���ه خ���اوهن پهرتووکخانهکان
وڕۆژنامهفرۆش���ان ک���ردووه ،ک���هس ڕۆژنام���هی ڕۆژا واڵت
نهفرۆش���ێت ،بهالم ڕۆژا واڵت بانگ���هوازی گهلی کورد دهکات
ک ه له خهبات وخوێندنهو ه بهردهوام بن و نهترس���ن  .بهزمانی
کوردی وتورکی.
الپ���ەڕە  /3یادی  60س���الهی شۆرش���ی ئۆکتۆبهر ل��� ه یهکێتی
سۆڤییهت ،بهزمانی کوردی وتورکی.
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الپەڕە  /7باسیک لهسهر شێخ ونهوت ،بهزمانی کوردی.
الپەڕە  /10چاالکی هونهری.
الپ���ەڕە  /11وتارێ���ک باس لهخهبات وتێکۆش���انی گهالنی ژێر
دهست وکورد دهکات ،بهزمانی کوردی.
الپ���ەڕە  /12ئهدهبی ،ش���یعری ن���ازم حیکمهت ،دوو ش���یعری
ئهسکهرێ بۆیک شاعیری کوردی سۆڤیهت.
الپەڕە / 13کورت ه چیرۆک،بهزمانی کوردی.
الپەڕە  /14نوکته بهزمانی کوردی.
 /15راپۆرتێ���ک ب���اس لهدادگای���ی کردن���ی
ال پ���ە ڕ ە
خاوهنی ڕۆژنامهی رۆژا والت وبهریوهبهری
بهرپرس دهکات،ک ه س���زای سال ونیویک بۆ
س���هدیق بۆزارس�ل�ان براوهتهوهو ،مس���تهفا
ئای���دن ئازادکراوه بهرائهت���ی وهرگرتووه ل ه
محکهمهی انقره.
الپ���ەڕە  /16ب���اس ل���ه گرت���ن وکوش���تنی
کوردانی باش���وور دهکات له الیهن رژێمی
بهعس���ی بهغداد،ن���اوی چهن���د وهجبهیهک
باڵوکراوهتهوه.

ژماره 4
 1978/1/25شانزه اڵپهره
وێنهی سهربهرگی یهکهم خۆ پیشاندانی
هاوالتیانی دیار بهکر دژ به() Mcye
الپ���ەڕە  /3کهوتنی ( ) MCYEباس���ێک
بهکوردی التینی
الپ���ەڕە  / 4باس���ێک لهس���هر ژیان���ی
هاوالتیان���ی فهلهس���تینی ل���ه خێوهت���گا،
بهزمانی تورکی.
الپەڕە  /6وتارێک لهس���هر هەڵبژاردنی
ش���ارهوانی دیاربهکر ،مەهدی زانا م���ااڵن وکۆاڵنان گهڕاو ه
لهنزیکهو ه ژیانی خهلکی بینیوه ،بهزمانی کوردی وتورکی.
الپ���ەڕە 8و  /9دیدارێ���ک لهگ���هل دکت���ۆر مەحمود عوس���مان،
بۆچی شۆڕش���ی کوردس���تانی عێ���راق تێکچوو ب���اس دهکات،
ل��� ه دانیش���تنێکیدا لهگهڵ خوێن���دکاران و کارگهران���ی کورد ل ه
ش���اری بۆنی ئهڵمانیا ،ئاکسا چهند پرسیارێکیان ئاراست ه کرد
س���هبارهت بهتێکچوونی شۆڕش���ی ئهیل���ول ،لهگۆڤاری رێگای
ئ���ازادی ( )Özgürlük Yoluبهزمان���ی تورک���ی له ژمار ه 31
و 32دا ب�ڵ�او کراوهت���هوه ،لهم ژمارهیهش���دا ڕۆژنامهی ڕۆژا
والت باڵوی کردۆتهوه.
الپەڕە  /10راپۆرتێک لهسهر کۆنگرهی  18مینی ئهکسا ل ه 25
تا  28مانگی  8سالی  .1977بهزمانی تورکی
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الپ���ەڕە /11ههواڵی چاالکی ئهدهبی وهونهری،
بهزمانی کوردی.
الپەڕە  / 12ئهدهبی وهونهری.
الپەڕە  /13ههواڵی دهس���ت بهس���هر داگرتنی
پهرتووک لهالیهن پۆلیسی تورک ،کتێبهکانی
وهک :رێزمان���ی ک���وردی دکت���ۆر کام���هران
بهدرخ���ان ،گۆڤاری رێگای ئ���ازادی ،کوردو
کوردس���تانی بازی���ل نیکتی���ن ،کتێبێک���ی
ئیسماعیل بێشکچی.
الپەڕە  /14نوکت ه بۆ پیکهنیین.
الپ���ەڕە /14کۆمهڵ��� ه و کهس���ایهتیی ه
شۆڕش���گیرهکانی ئەڵمانی���ا ئیدان���هی
فش���ارهکانی حکومهت���ی تورکیا دهکهن بۆ
سهر ڕۆژنامهی ڕۆژا واڵت.
الپ���ەڕە  /16نووس���ینیک لهس���هر لینی���ن
بهزمانی تورکی.
ژماره 5
 1978 / 3/5دوانزه الپەڕە
وێنهی س���هر بهرگی یهک���هم  /تابلۆیهک
پیاوێ���ک و چهن���د کهس���ێک بهدوای���هو ه
ئااڵیهکیان ههڵگرتووه لهس���هری نووس���راو ه
بژی ئازادی بڕووخێ داگیرکهر.
الپ���ەڕە  /3وتارێ���ک لهژێ���ر ن���اوی ڕووناکی
پێش���کهوتنی گهالن���ه ،بهزمان���ی ک���وردی و
تورکی.
الپەڕە  /4ههواڵ وچاالکی سیاسی ،بهزمانی
تورکی.
الپ���ەڕە  /5بانگهوازی کۆمهڵ���هی کرێکاری
لهش���اری نۆرنبێرگ���ی ئهڵمانی���ا بهن���اوی
ئازادی ،دیموکراس���ی ،شهڕ ،باسی ئازادی
بۆ ڕۆژنامهی ڕۆژا والت دهکات .بهزمانی
تورکی.
الپ���ەڕە /6بابهتێ���ک بهن���اوی ئهنجومهنی
فێرکاری دیموکراتیک ،بهزمانی تورکی.
الپ���ەڕە  /8وتاری���ک بهن���اوی فاش���یزم
دووژمن���ی ههموو خهبات���کاران وگهالنه.
هۆشیار نووسیتی ،بهزمانی تورکی.
الپەڕە  /9نوکته،بهزمانی کوردی.
الپ���ەڕە  10و 11بابهت���ی کولت���وری/
چیرۆک ،شیعر.
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ژماره 6

 1978 /4/13دوانزه الپەڕە
وێن���هی س���هربهرگی یهک���هم تابلۆی ئاگری
نهورۆز ،لهسهری نووسراو ه بژی نهورۆز.
و ه نووس���راوه بهس���ه کۆیلهت���ی ! ب���ژی
ئازادی!.
الپەڕە  /2ههواڵی سیاسی کوردانی باکوور،
بهزمانی تورکی.
الپەڕە 4و / 5ههواڵی چاالکییهکانی نهورۆز
لهش���وێنی جیاجیادا ،لهژێر ناوی نهورۆز
ڕۆژی دژی رهگهزپهرستی بهرزو پیرۆز
ڕاگیرا،بهزمانی کوردی.
الپ���ەڕە  /8هێرش���ی جاندرم���هی ت���ورک
بۆسهر کوردستان ،بهزمانی تورکی.
الپ���هڕه  /9هەواڵ���ی سیاس���ی واڵتان���ی
ناوچهکه ،بهزمانی تورکی.
الپەڕە  /10ئهدهبی شیعر.
الپەڕە  /11نوکته.
الپ���ەڕە  / 12چاوپێکهوتن���ی رۆژنامهی
ڕۆژا واڵت لهگ���هل دانی���ال ریتۆری���ال
س���کرتیری فیدراس���یۆنی س���هندیکای
مامۆستایانی جیهان.

ژماره 7
 1978 /5 /22دوانزه الپەڕە
وێنهی سهربهرگی یهکهم رێپێوانی كرێكاران
بهبۆنهی جهژنی یهکی ئایار ڕۆژی جیهانی
کرێکاران.
الپەڕە  /2وتاریک دژ به پێکهێنانی حکومهتی
نوێی تورکیا لهالیهن پارتی براوه ،باس ل ه
فاشیزمی وزولم وزۆری حکومهت دهکات
که ئهوانهی دێن هیچ ل ه وهزعهک ه ناگۆرن،
زوڵم وجهوس���اندنهوه دژ بهگهلی کوردو
نهتهوهکان���ی دیك���ە ب���هردهوام دهبێ���ت،
بهزمان���ی کوردی .ههم���ان وتار بهزمانی
تورکی له الپهڕە  3دا ههیه.
الپەڕە  4و / 5بابهتێک لهسهر شارهوانی
دیار بهکر ،بهزمانی تورکی
الپ���ەڕە /6گ���واڵن جهژن���ی جیهان���ی
کرێ���کاران ،کورت���ه باس���ێکی مێژووی
کرێکاران���ی جیهان ،دوو پارچ ه ش���یعر

90

ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012

ڕۆژنامهی ڕۆژا واڵت

لهسهر یهکی ئایار ب ه زمانی کوردی.
الپەڕە  /10نوکته بهزمانی کوردی.
الپەڕە  ،11ئهدهبی ،هۆنراوه،بهزمانی کوردی.

ژماره 8
 1978 /8 /2شانزه الپەڕە
وێنهی س���هربهرگی یهکهم یادی چوار ساڵهی گۆڤاری رێگای
ئازادی وێنهی بهرگی چهند ژمارهیهک دانراوه.
الپەڕە  /2نامهی رۆژنامهی ڕۆژا واڵت بۆ خوینهرانی بهبۆنهی
درهنگ دهرچوونی ،بهزمانی کوردی
الپەڕە /3چوارس���الهی دهرچوونی گۆڤ���اری رێگای ئازادی،ب ه
زمانی کوردی وتورکی.
الپ���ەڕە /4هەواڵ وچاالکی ،ههواڵی س���زدانی
گۆڤاری ڕێگای ئازادی ل ه شارهکان.
الپەڕە /5هەواڵی ڤیس���تیڤالی نێ���و نهتهوهیی
سالی  1978ل ه ئهلمانیا شاری بوخم.
الپەڕە /6هەواڵ ل ه  5ی گواڵن ل ه پهرلهمانی
تورکیا قسه لهسهر ئهو ه کراو ه کهکهس بۆی
نیی ه ناوی کوردو کوردستان لهسهر زمانی
بهینێت ،هێرش���کردن ه س���هر ش���هرهفهدین
چهلیک نوێنهری ش���اری ماردین ،بهزمانی
کوردی.
الپ���ەڕە  /7ههواڵ���ی ئهش���کهنجهدانی
هاوواڵتیانی کورد ،بهزمانی تورکی.
الپەڕەکانی  8و9و /10باسێک هۆکارهکانی
ملمالنێی لهکوردس���تانی عیراق ،بهزمانی
تورکی.
کوش���تنی
هەواڵ���ی
الپ���ەڕە/14
دیموکراسیخوازو دژی فاشیزم مامۆستا
بهدرهدین جۆمێرت .بهزمانی کوردی.
الپ���ەڕە  /15کولت���ووری ،هۆن���راوه،
بهزمانی کوردی.
الپەڕە  /16پرۆفیسۆر حاجی جندی بوو ب ه  70ساڵ کورتهی
ل ه ژیننامهو بهرههمهکانی،بهزمانی تورکی.

ژماره 9
 1978 /9/10دوانزه الپەڕە
لهسهر بهرگی یهکهم نووسراوه عهلی عهسکهری و ههڤاڵهکانی
ئازاد بکهن
الپەڕە /2س���هبارهت بهکۆنگرهی چوارهمی تۆپ دێر ،بهزمانی
کوردی.
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الپەڕە 3و4و / 5بانگهوازی ئازادکردنی عهلی
عهس���کهری ههڤاڵهکان���ی دهک���هن ،بهزمان���ی
تورکی.
الپەڕە 6و /7راپۆرتێک سهبارهت بهشۆڕشی
کوردس���تانی ئیراق ،لهژێر ن���اوی لهناو رێزی
واڵت پارێ���زان دووبهن���دی وتهفرهقهمهک���هن،
بهزمانی کوردی.
الپەڕە /10نوکته،بهزمانی کوردی.
الپەڕە /11ئهدهبی ،پاش���ماوهی س���هبارهت ب ه
کوردستانی ئێراق ،بهزمانی کوردی.
الپەڕە  /12نووسهری گهورهی کورد عهرهبی
ش���همۆ مالئاوای���ی ک���رد ژیاننام���ه ،بهزمان���ی
کوردی.
ژماره 10
 1978 /9/29دوانزه الپەڕە
وێنهی س���هربهرگی یهکهم وێنهی جاندرمهی
تورک و والشهی کوردان
وا نووس���راوه جهن���گ دژ بهگهل���ی ک���ورد،
بهزمانی تورکی.
الپ���ەڕە  /3دووهم س���اڵیادی دهرچوون���ی
ڕۆژنامهی ڕۆژا والت ،بهزمانی کوردی.
الپ���ەڕە 4و / 5راپۆرتێ���ک لهس���هر ژی���ان
لهسیستمی تورکمانستاندا.
الپ���ەڕە /9وتارێ���ک لهس���هر کابین���هی نوێ���ی
حکومهتی تورکیا.
الپەڕە  /10ئهدهبی وهونهری.
ژماره 11
 1978 /11/9شازده الپەڕە
وێن���هی س���هربهرگی یهک���هم پیاویکی کورد
جگهر ه دهکێش���ی ،نووس���راوه ژیان لهس���هر
چیای سیپانێ.
الپەڕە  /3وتارێک لهسهر ئانارشیزم ،بهزمانی
کوردی وتورکی.
الپەڕە /7وتارێک لهس���هر وهزعی کوردستان،
نوکته ،بهزمانی کوردی.
الپ���ەڕە 8و /9راپۆرتێ���ک لهس���هر ژیان���ی
کوردهواری لهس���هر چیای س���یپانێ،بهزمانی
کوردی.
* ماستەر لە زانكۆی ئازاد لە هۆڵەندا
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الپەڕە  /10ههواڵ لهش���ارهکانی کوردس���تانی
باکوور ،بهزمانی تورکی.
الپەڕە  /11کۆنگرهی س���هندیکا له دیار بهکر،
بهزمانی تورکی.
الپەڕە /12وتارێک لهسهر شۆڕشی ئیران.
الپ���ەڕە14و  /15ئهدهبی وهون���هری ،بهزمانی
کوردی.
الپ���ەڕە  /16وێن���هی گۆری نوری دهرس���یمی
ووتارێک،بهزمانی تورکی.
ژماره 12
 1978 /12/15شانزه الپهره
وێن���هی س���هر بهرگی یهک���هم وێن���هی پۆلێک
پێش���مهرگهی کوردس���تانی باش���وور ،لهسهر
بهرگ���ی نووس���راوه چاوپێکهوتنی ڕۆژا والت
لهگهڵ جگهرخوێن.
الپەڕە  /3وتارێک سهبارهت ب ه ڕۆژی یهکێتی
وخهبات،بهزمانی کوردی.
الپ���ەڕە  /6ههواڵ���ی ش���ارهکانی کوردس���تانی
باکوور ،بهتورکی.
الپەڕە 8و /9چاوپێککهوتن لهگهڵ مامۆس���تای
شاعیر جگهرخوێن ،له سوریا له قامشلۆ.
الپەڕە  12و /13نامهیهک ل ه ( )kdpسهبارهت
به دامهزراندنی کۆمیتهیهکی تایبهت.
الپەڕە  14و /15ئهدهبی وهونهری ،هۆنراوهو
پهخشان.
الپ���ەڕە  /16کۆنگ���رهی  19ههمین���ی ئهکس���ا
لهش���اری فرانکفۆرتی ئهلمانی���ا ،وتاری ڕۆژا
والت ل ه کۆنگره.
* :لهس���هر ڕۆژنام���هی ڕۆژا والت چهن���د
زانیارییهکم ل ه ههڤال حسێن و ههڤاڵ بروسک
وههڤ���ال ج���ودی وهر گرت���ووه ،زۆرب���هی
زانیارییهکانیی���ان لهیهکتر نزیک بوو ،زۆریش
هەوڵم���دا لهگ���هل بهرێ���ز مەحم���وود چش���م ه
پهیوهندی بکهم بۆ وهدهست خستنی زانیاری
زۆرتر سهبارهت به ههردوو خوڵی دهرکردنی
ڕۆژنامهی ڕۆژا واڵت ل ه تورکیاو ل ه دهرهوهی
والت وههروهها ل ه نزیکهوه بیبینم ،بەداخەوە
نەمتوانی بیبینم.

گۆڤاری سیاسەتی نێودەوڵەتان

پێڕستی گۆڤاری سیاسەتی نێودەوڵەتان
()2011-2001
مۆفەق میراودەلی
یەكەم :كورتە ناساندنێكی گۆڤارەكە:
گۆڤ���اری سیاس���ەتی نێودەوڵەت���ان یەكێك���ی
دیكەی���ە ل���ە گۆڤ���ارە گرنگەكان���ی س���ەنتەری
لێكۆڵین���ەوەی س���تراتیجی كوردس���تان ،ك���ە
لەم���اوەی س���ااڵنی ( )2011-2001بۆم���اوەی
()10س���اڵ ،بەش���ێوەیەكی بەردەوام و ڕێك و
پێ���ك ( )18ژم���ارەی دەرچووە ،كۆی گش���تی
قەب���ارەی س���ەرجەم الپەڕەكان���ی گۆڤارەك���ە
( )2348الپەڕەیە.
ئ���ەم گۆڤ���ارە دەگم���ەن و ناوازەی���ە لەبواری
سیاس���ەتی نێودەوڵەت���ان ،بەش���ێوەیەك ل���ەو
ماوەی���ەدا چەندان بابەت گرنگ و هەمەالیەنی
تێ���دا باڵوكراوەت���ەوە ،توانیویەت���ی لە ڕێگەی
وت���ارو نووس���ین و توێژین���ەوەی جیاجی���ا،
زانی���اری بایەخ���دارو هەمەالی���ەن لەب���واری
سیاس���ەتی نێودەوڵەتان بخاتەڕوو ،ئەمە جگە
ل���ە وەرگێڕانی كۆمەڵێك بابەتی هەمەچەش���ن
لەزمانە بیانییەكانی وەكو( ئینگلیزی و عەرەبی
و فارسی و توركی و ئەڵمانی) ،بۆیە دەتوانین
بڵێن ب���اس و بابەتەكانی گۆڤاری سیاس���ەتی

نێودەوڵەت���ان ،لەنێ���و ب���واری ڕۆژنامەوان���ی
كوردی ت���ازەو نەبین���راون ،دەكرێ���ت بكرێنە
كەرەس���ەو بابەت���ی توێژین���ەوەی زانس���تی
لەبواری سیاسەتی نێودەوڵەتان.
ناو :سیاسەتی نێودەوڵەتان.
ناونیش���ان :ژ( )2-1نووس���راوە :پاش���كۆی
گۆڤاری س���ەنتەری لێكۆڵینەوەی س���تراتیجی،
پاش���ان ژ( )18-3ناوونیش���انی كراوەت���ە:
گۆڤارێكە لەمەسەلەكانی سیاسەت و پەیوەندی
نێودەوڵەتان دەكۆڵێتەوە.
خاوەنی ئیمتیاز :ژ( )2-1عومەر فەتاح حسێن،
لە ژ( )3بۆتە فەرید ئەسەسەرد ،دواتر خاوەنی
ئیمتی���ازی گۆڤارەك���ە لە ژ( )18-4س���ەنتەری
لێكۆڵینەوەی ستراتیجی كوردستانە.
سەرنووسەر :ژ( )2-1فەرید ئەسەسەرد ،ژ()3
بۆتە یوسف گۆران.
جێگری سەرنووسەر :ژ( )2-1یوسف گۆران،
لە ژ()3ەوە ئەو ناوونیشانە الچووە.
الیەن���ی دەركردن���ی گۆڤ���ار :س���ەنتەری
لێكۆڵینەوەی ستراتیجی كوردستان
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ژ()4ت���ا ڕادەی���ەك گۆڕان���كاری ل���ە گۆڤارەكە
ڕوویداوە بەم شێوەیە-:
س���ەرۆكی ئەنجومەنی بەڕێوەب���ردن :ژ()7-4
فەرید ئەسەسەرد ،ژ( )18-8ناونیشانە گۆڕاوە
بۆتە :س���ەرۆكی ئەنجومەن���ی بەڕێوەبردن و
سەرنووسەر :فەرید ئەسەسەرد.
سەرنووس���ەر :ژ( )7-3یوسف گۆران ،پاشان
ژ( )18-8ناوونیش���انی سەرنووس���ەر لەسەر
ڕووپەڕی گۆڤارەكە الچووە.
دەس���تەی نووس���ەران :ژ( )7-4فەیس���ەڵ
عەلی ،زاهیر شوكر ،حەس���ەن یاسین ،كەمال
ڕەش���ید ،ژ()18-8ئەم ناوونیشان و دەستەی
نووسەرانە الچووە.
زمان :كوردی.
ئەدرێسی گۆڤار (مەڵبەندی گشتی) :ژ()3-2-1
سلێمانی -گەڕەكی ش���ۆڕش -عەقاری ،ژ(-4
 ،)18سلێمانی – سەرچنار ،شەقامی سەگرمە،
گەڕەكی  ،119خانووی ژمارە (.)43
بەش���ی هونەری :ژ( )3-2-1دارا محمد ،ژ(-4
)18كەمال حامید زیادكراوە.
نرخ :ژ( 10 )3-2-1دینارە ،ژ(2500 )7-4دینارە،
ژ( )16-8بۆت���ە  3000هەزار دینار ،ژ()18-17
 2000دینارە.
پێڕست و ماوە و قەبارەی الپەڕەی گۆڤار
ژمارە( )1تشرینی یەكەمی  ،2001ل.128
ژمارە( )2ئابی .122 ،2002
ژمارە( )3شوباتی .120 ،2003
ژمارە( )4حوزەیرانی  ،2005ل.152
ژمارە( )5كانوونی یەكەمی  ،2005ل.180
ژمارە( )6نیسانی  ،2006ل.144
ژمارە ( )7كانوونی یەكەمی  ،2006ل.128
ژمارە( )8تشرینی دووەمی  ،2007ل.128
ژمارە ( )9حوزەیرانی  ،2008ل.172
ژمارە ( )10ئابی  ،2008ل.132
ژمارە ( )11كانوونی یەكەمی  ،2008ل.128
ژمارە ( )12شوباتی  ،2009ل.136
ژمارە ( )13حوزەیرانی  ،2009ل.106
ژمارە ( )14تشرینی یەكەمی  ،2009ل،116
ژمارە ( )15نیسانی  ،2010ل.108
ژمارە ( )16ئابی  ،2010ل.120
ژمارە ( )17كانوونی دووەمی  ،2011ل.118
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ژمارە ( )18ئابی  ،2011ل.110
2348
دووەم :پێڕستی گۆڤارەكە-:
د.ئەحمەد باسل بەیاتی
 هەڵوێس���تی كۆم���اری فیدڕاڵ���ی روس���یابەرامب���ەر بەفراوان كردن���ی پەیمانی باكوری
ئەتالنتیك(ناتۆ) ،ژ ،7كانوونی یەكەمی ،2006
ل.100-77
د.ئەنوەر محەمەد فەرەج
 سیاس���ەتی دەرەوەو قەیران���ی نێودەوڵەتی،ژ ،11كانوونی یەكەمی  ،2008ل.34-19
 ئەو فاكتەرانەی كاردەكەنە س���ەر دروس���تكردن���ی سیاس���ەتی دەرەوە ،ژ ،12ش���وباتی
 ،2009ل.92-75
 ئامرازەكان���ی جێبەجێكردن���ی سیاس���ەتیدەرەوە ،ژ ،13حوزەیرانی  ،2009ل.33-21
مەال ئەبوبەكر
 خوێندن���ەوەی كتێب���ی سیاس���ەتی ژاپ���ۆنلەناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ،ژ ،18ئابی
 ،2011ل.104-93
ئارام عەلی
 داودئۆغلو ئەندازیاری سیاسەتی دەرەوەینوێ���ی توركیا ،ژ ،14تش���رینی یەكەمی ،2009
ل.83-81
ئارین سەمەد
 كۆریای باكور پەرە بەهێزی ئەتۆمی خۆیدەدا ،ژ ،7كانوون���ی یەكەم���ی  ،2006ل-101
.110
 ئاین���دەی یەكێت���ی ئەوروپ���ا پ���اش پەیمانیلەش���بونە ،ژ ،11كانوون���ی یەكەم���ی ،2008
ل.104-95
ئارین لەتفولال
 ئەمریكاو ئاس���یای ناوەڕاس���ت ملمالنێ بۆمانەوە ،ژ ،6نیسانی  ،2006ل.129-126
ئارین یوسف
 -هەڵبژاردنەكان���ی میس���ر دەس���پێكی بچوك
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ب���ەرەو دیموكراس���ی ،ژ ،5كانوون���ی یەكەمی
 ،2005ل.140-133
ئاسۆ حەسەن زادە
 ماف���ی نێونەتەوەیی و مەس���ەلەی كەمایەتینەتەوایەتی یەكان ،بەشی یەكەم ،ژ ،5كانوونی
یەكەمی  ،2005ل ،58-21بەش���ی دووەم ،ژ،6
نیسانی  ،2006ل.33-7
ئاڤێستا عەلی
 ئای���ا س���ەردەمی ن���ەوت لە كۆتای���ی نزیكبۆتەوە؟ ،ژ ،18ئابی  ،2011ل.88-82
ئاكۆ جەمە كەریم رەحیم
 گەش���ەكردنی مێژووی���ی ی س���تراتیجیئەمریكا ،ژ ،9حوزەیرانی  ،2008ل.50-21
ئاندی رۆیل
 بۆچی پێویس���تە هەموومان س���ڵ لە میركڵبكەینەوە ،وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :ئاویەر،
ژ ،5كانوونی یەكەمی  ،2005ل.145-141
یانیس ئە .ستیڤاچتیس
 پەیوەندییەكان���ی یۆنان -توركیا لەس���ەدەیبس���ت و یەك���دا ،وەرگێڕان���ی لە فارس���ییەوە:
كام���ەران فەهم���ی ،ژ ،9حوزەیران���ی ،2008
ل.79-51
ئاوێر لوتفوڵاڵ
 توركی���او ڕێ���گای س���ەختی ب���ە ئەوروپاییب���وون ،ژ ،7كانوون���ی یەكەمی  ،2006ل-111
.116
ئەفراح ناسر جاسم
 تورگ���ت ئ���ۆزال و پڕۆژەی عوس���مانیزمینوێ ،ژ ،14تشرینی یەكەمی  ،2009ل.34-7
ئەكبەر ئەحمەد
 كۆنفرەنس���ی لەش���بونە سیاس���ەتی تازەیپەیمانی نات���ۆ ،ژ،17كانوونی دووەمی ،2011
ل.91-89

ئەلكسی ئارباتۆڤ
 هێ���زی ناوەكی���ی هیندس���تان لەت���ەرازوینێودەوڵەتان���دا ،وەرگێڕان���ی :ئ���اراس ،ژ،13
حوزەیرانی  ،2009ل.20-7
ئەمیر نەزیر حەیدەر بەیاتی
 پەیوەندییەكان���ی لوبن���ان -ئێ���ران (-1990 ،)2003ژ ،11كانوون���ی یەكەم���ی  ،2008ل-7
.18
ئەی .گی .زادۆخین
 كاریگ���ەری فاكت���ەری خۆرئ���اوا بۆس���ەرسیاس���ەتی دەرەوەی رووس���یا لەخۆرهەاڵت،
وەرگێڕان���ی :كارزان محم���د ،ژ ،14تش���رینی
یەكەمی  ،2009ل.71-48
ئەیوب ئەمیر كەواسمی
 ریش���ەی كێش���ەی قوب���رس ،ژ ،5كانوون���ییەكەمی  ،2005ل.87-59
ئیسماعیل عبدالله عەزیز
 مۆریتانیا :هەڵگەڕانەوەی سوپا لەحكومەتەهەڵبژێردراوەكەی ،ژ ،10ئابی  ،2008ل-109
.111
ئیسماعیل نەجمەدین
 رێكەوتننام���ەی ئەوروپایی ی مافی مرۆڤو پەیوەن���دی بەیاس���ای دەس���توری یاس���ای
نێودەوڵەتییەوە ،ژ ،11كانوونی یەكەمی ،2008
ل.78-61
بەختیار ئەحمەد
 دەروازەیەك بۆ ناسینی چەمكی دپلۆماسی،ژ ،2ئابی  ،2002ل.27-7
د.بەرات شەمسا
 ئاس���یای ناوەڕاس���ت و ڕۆڵ���ی س���ەرچاوەئاوییەكان ل���ە پەیوەندیی���ە نێودەوڵەتییەكاندا،
وەرگێڕانی لەفارس���ییەوە :رەفعەت موردادی،
ژ ،18ئابی  ،2011ل.58-47
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د.بۆتان جەمال
 چین لەس���ەدەی بیس���ت و یەكداو ئاس���ۆی پەیوەندییەكانیچی���ن و ئەمریكا ،خوێندنەوەی كتێبی ،ژ ،8تش���رینی
دووەمی  ،2007ل.122-117
 خوێندن���ەوەی كتێب���ی :پارتی وەف���دو كاریگەریلەسەر سیاس���ەتی میسر( ،)1952-1936ژ ،10ئابی
 ،2008ل.126-119
 خوێندنەوەی كتێبی :پەیدابوون و پەرەس���ەندنیدیاردەی تی���رۆری نێودەوڵەتی ،ژ ،13حوزەیرانی
 ،2009ل.100-95
 خوێندنەوەی كتێبی :نەوت سەرچاوەی سامانو وزەو تەنگژەكانە ،ژ ،15نیس���انی  ،2010ل-93
.101
تەسورشەر تسایتۆنگ
 حكومەتی توركی���ا روبەروی رەخنەی توندیكەمین���ەكان دەبێتەوە ،وەرگێڕان���ی :عەبدوڵاڵی
رەسوڵی ،ژ ،16ئابی  ،2010ل.104-101
تیمۆتی گاردن
 بۆچ���ی والت���ان هەڵپ���ەی دروس���تكردنی چەك���ی ئەتۆمین؟،وەرگێڕانی لەفارسییەوە :كەمال ڕەشید ،ژ ،7كانوونی
یەكەمی  ،2006ل.56-23
د.پیرۆز موجتەهید زادە
 سیس���تمی مافناس���یی دەریای قەزوین و ئاسۆیهاوكاری���ی ناوچەی���ی ،وەرگێڕانی لەفارس���ییەوە:
ش���وان پێنجوێنی ،ژ ،11كانوون���ی یەكەمی ،2008
ل.60-35
جەمال میران
 كۆنگ���رەی نێودەوڵەت���ی ب���ۆ قەاڵچۆكردن���یتیرۆری���زم و كاریگ���ەری لەس���ەر داهات���ووی
ناوچەك���ە ،ئامادەك���ردن ،ژ ،4حوزەیرانی ،2005
ل.128-123
جۆن ستێری
 ڕۆڵی گروپەكانی گوش���ار لە فۆرمۆڵەبەندیبوونی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریكا لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا،
وەرگێڕان���ی :خەلیل عارف جەرجیس ،ژ ،8تش���رینی دووەمی
 ،2007ل.56-23
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جۆیس ئار ستارو دانێیل سێ ستۆل
 م���اك و گەوه���ەری سیاس���ەتی ئەمری���كا بەرامب���ەر ب���ەس���ەرچاوەكانی ئاو لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ،ژ،13
حوزەیرانی  ،2009ل.54-34
د.جەمال بۆتان
حەسەن یاسین
 رێكخ���راوی كۆنگ���رەی ئیس�ل�امی ،ژ ،5كانوونییەكەمی  ،2005ل.102-87
حەمە زیاد مەولود
 پڕۆژەی یەكگرتن لەپێناوی دەریای ناوەڕاستدا ،ژ ،10ئابی  ،2008ل.118-112
حسێن دەهشیار
 كۆنگرێ���س و ناوەرۆكی سیاس���ەتی دەرەكیئەمری���كا ،وەرگێڕان���ی ل���ە فارس���ییەوە :كەمال
رەشید ،ژ ،6نیسانی  ،2006ل.102-67
حسێن محمد
 س���ەربەخۆیی ی كۆس���ۆڤۆ ل���ە هاوكێش���ەینێودەوڵەتییەكان���دا ،ژ ،9حوزەیران���ی  ،2008ل-128
.144
خامۆش عومەر عەبدوڵاڵ
 چەمك���ی دس���تدرێژی و مافی بەرگ���ری رەوا لەیاس���ای نێودەوڵەتیدا ،ژ ،5كانوونی یەكەمی ،2005
ل.20-7
خەلیل عارف جەرجیس
 ئیهۆد ئۆلمەرت :لەپێناوی ئاشتیدا دەستبەرداریقەڵەمڕەوێكی فراوان���ی زەوی دەبین ،وەرگێڕانی
لە عەرەبییەوە ،ژ ،10ئابی  ،2008ل.96-92
 میلیس زیناوی:اللە س���ۆماڵ هەس���تی خێڵەكیتەنگبین زاڵە ،وەرگێڕان���ی لە عەرەبییەوە ،ژ،10
ئابی  ،2008ل.100-97
 لیش كاچینسكی :جارێكی تر پەیمانی وارشۆویەكێتی ی س���ۆڤێت زیندو نابنەوە ،وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە،
ژ ،11كانوونی یەكەمی  ،2008ل.82-79
 محەم���ەد بەڕادع���ی :دروس���تكردنی متمانە لەنێ���وان ئێرانژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012
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و ڕۆژئ���اوادا خراپ شكس���تی خ���واردووە ،وەرگێ���ڕان ،ژ،13
حوزەیرانی  ،2009ل.76-73
میخائی���ل ساكاشش���فیلی :ئۆپۆزس���یۆنی جۆرجی���ا
دەستی روس���یای تێدایە ،وەرگێڕانی لەعەرەبییەوە،
ژ ،14تشرینی یەكەمی  ،2009ل.75-72
 سۆس���یۆ بامبانگ یۆدیۆنۆ :لە ئیندۆنیسیا ئیسالمو دیموكراسی مۆدێرنێتە پێكەوە دەژین ،وەرگێڕانی
لەعەرەبییەوە ،ژ،17كانوونی دووەمی  ،2011ل-82
.85
دڵشاد هەورامی
 خوێندنەوەی كتێبی :سەردەمی كودەتا سوپاییی���ەكان لەس���وریا( ،)1954-1949ژ ،14تش���رینی
یەكەمی  ،2009ل.110-103
د .رەغەد ساڵح عەدلە
 چەم���ك و ه���ۆكان و ئامڕازەكان و ش���ێوەیبەڕێوەبردن���ی قەیران���ی نێودەوڵەت���ی ،ژ،13
حوزەیرانی  ،2009ل.87-80
د.رەییان زەننون عەباسی
 پڕۆژەی بەنداوی سێ دۆڵ لە چین ،ژ ،9حوزەیرانی ،2008ل.127-122
رۆمانی���ا قەڵغان���ی موش���ەكیی ئەمری���كا ،ژ ،16ئابی
 ،2010ل.94-88
د.ڕیاز عسمەت
 خوێندن���ەوەی كتێبی :ڕۆڵی س���عودیە لەجەنگیدژتیرۆردا ،ژ ،16ئابی  ،2010ل.112-105
ڕەنج محمد فتاح
 ناسف عەلی زەردای :پاكستان دەستپێشخەرییهێرش���كردنە س���ەر هین���د ن���اكات ،وەرگێڕانی لە
عەرەبییەوە ،ژ ،16ئابی  ،2010ل.80-75
رەنج محمد خەلیل
 تەنگ���ژەی دیموكراس���ی لەرۆژهەاڵت���یناوەڕاستدا ،ژ ،15نیسانی  ،2010ل.68-50
 خۆزی لویس زاباتیرۆ :پەیمانی ناتۆ لە ئەفغانستان شكستناهێنێ���ت ،وەرگێڕانی لەعەرەبیی���ەوە ،ژ ،16ئابی  ،2010ل-81
.84
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رەنج محەمەد فەتاح
 رۆب���ەرت زولی���ك :ئەفریقی���ا لێ���ی رادەبین���رێ ببێت���ە یەكێلە
ل���ە جەمس���ەرەكانی گەش���ەی جیه���ان ،وەرگێڕان���ی
عەرەبییەوە ،ژ ،18ئابی  ،2011ل.62-59
ڕۆبەرت ئیزاك
 س���تراتیجی كۆمپانی���ا ف���رە نەتەوەی���ی ی���ەكان وس���ەرمایەگوزاری بیانی ،وەرگێڕانی لەفارسییەوە:
ئازاد ڕەشید شەریف ،ژ ،2ئابی  ،2002ل.53-40
ڕێبین محمد سۆفی
 بایەخی دەستورو ڕۆڵی لە ریكخستنی كاروباریدەوڵەتاندا ،ژ ،8تشرینی دووەمی  ،2007ل.22-7
ریچارد هاس
 ڕۆژهەاڵتێكی ناوەڕاس���تی تازە ،وەرگێڕانی لەئینگلیزییەوە :فەره���اد جەالل ،ژ ،10ئابی ،2008
ل.91-74
زاهیر شوكور
 خوێندن���ەوەی كتێ���ب ،ژ ،1تش���رینی یەكەم���ی  ،2001ل-92.106
 خوێندنەوەی كتێب ،ژ ،2ئابی  ،2002ل.102-90 ملمالن���ێ ی ن���ەوت و سیاس���ەت لە قەوق���از ،ژ،3شوباتی  ،2003ل.81-72
 پڕۆژەی ئاش���تی لولەی ئاش���تی ،ژ ،4حوزەیرانی ،2005ل.84-63
زریان ڕۆژهەاڵتی
 خوێندن���ەوەی كتێب���ی دانوس���تانی گ���ەالن ،ژ،9حوزەیرانی  ،2008ل.161-145
زیاد صابر قادر
 دەس���تووری یەكگرت���ووی ئەوروپ���ا ،ژ،4حوزەیرانی  ،2005ل.62-37
زیاد عبدالوهاب
 پاشەڕۆژی پەیوەندییەكانی رووسیاو ئەمریكائەگەری سەرهەڵدانەوەی شەڕی سارد ،ژ ،14تشرینی یەكەمی
 ،2009ل.102-91
ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012
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زیاد عبدالوهاب نعێمی
 رێكخ���راوی نەت���ەوە یەكگرت���ووەكان و گرفت���ی نەبوون���یهاوس���ەنگی ،ژ،17كانوونی دووەم���ی  ،2011ل-60
.72
د.سردیجا تریفگۆفیج
 ڕەوت���ی پەیوەندییەكان���ی نێ���وان عەرەبس���تانیس���عودی و ئەمریكا ،وەرگێڕانی ل���ە ئینگلیزییەوە:
ڕێك���ەوت ئیس���ماعیل ئیبراهی���م ،ژ ،10ئابی ،2008
ل.73-60
سۆزان رایس
 نەتەوەیەكگرت���ووەكان ڕۆڵێك���ی كارای ل���ەپاراس���تنی ئاش���تی و ئاسایش���ی جیهان���دا هەیە،
ژ،17كانوونی دووەمی  ،2011ل.81-78
س.س.ئاواستی
 پرۆس���ەی گەش���ەپێدان و سیاسەتی دەرەوەلە هیندستان ،وەرگێڕانی لەفارسییەوە :كارزان
محمد ،ژ ،15نیسانی  ،2010ل.23-7
سامان عەلی وەهبی
 خوێندن���ەوەی كتێب���ی :گاریگ���ەری پەرەس���ەندنیتەكنەلۆژیا لەس���ەر تی���رۆر ،ژ ،11كانوونی یەكەمی
 ،2008ل.122-119
 سودان لەگێژەنی سێ هەڵبژاردنی چارەنوسسازدا،ژ ،15نیسانی  ،2010ل.89-87
سامان فەوزی عەبدوڵاڵ
 ئەمریكاو چین :ملمالنێ یان شەریكایەتی ،ژ،11كانوونی یەكەمی  ،2008ل.111-109
 ملمالنێی ئاینی لە نێجیریا ،ژ ،15نیسانی ،2010ل.92-90
سەالح قادر
 مس���تەفا :بەرغوس���ی :ئیس���رائیل بەالی توندڕەویدا دایشكاندووە ،وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە،
ژ ،14تشرینی یەكەمی  ،2009ل.80-76
 ئۆلۆس���یگۆن ئۆباس���انگۆ :گەندەڵی بەشەو و ڕۆژێك لەناوناچێ ،وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە ،ژ ،18ئابی  ،2011ل.66-63
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سەمیر عەبدولرەسول عوبێدی
 ریش���ەی بزوتنەوەی نیش���تمانی لەبەحرێ���ن(،)1939-1932ژ ،16ئابی  ،2010ل.34-7
 ئەزموون���ی یەكگرتن���ی یەم���ەن ،ژ ،18ئابی ،2011ل.46-27
سەید عەلی ئەسغەر كازمی
 ئایدیالیزم���ی و ریالیزم لە سیاس���ەتی دەرەوەدا،ژ ،1تشرینی یەكەمی  ،2001ل.46-31
سەیران تەها ئەحمەد
 چەك���ی كۆكوژ ل���ە یاس���ای نێودەوڵەتاندا ،ژ،8تشرینی دووەمی  ،2007ل.100-57
 پەیمان���ە ڕێكخەرەكان���ی پێكهێنان���ی ناوچ���ەیداماڵدراو لە چەكی كۆكوژ لە جیهاندا ،ژ ،10ئابی
 ،2008ل.24-7
سریناس راجهافان
 پەیوەندی���ی هین���دو چین تارمای ی كێش���ەیتیب���ت ،وەرگێڕان���ی :ئەن���وەر نەج���م مەحمود ،ژ ،14تش���رینی
یەكەمی  ،2009ل.87-84
سیروان عارف
 روسیاو هەوڵەكانی بۆ یەكالكردنەوەی ملمالنێ ینێوان ئەرمەنس���تان و ئازەربایجان ،ژ ،11كانوونی
یەكەمی  ،2008ل.114-112
شوان پێنجوێنی
 عبدالله گوڵ :قەوقاز دیوارێك لەنێوان ڕۆژهەاڵتو ڕۆژئ���اوا دروس���ت دەكات ،وەرگێڕان���ی ل���ە
عەرەبییەوە ،ژ ،12شوباتی  ،2009ل.96-93
 ش���یمۆن پێرێ���ز :كەلێن���ی نێ���وان ئیس���رائیل وفەلەس���تینییكان بچ���وك بۆت���ەوە ،وەرگێڕان���ی
لەعەرەبییەوە ،ژ ،12شوباتی  ،2009ل.101-97
 ئەنتۆنیۆ ماریا كۆستا :ئەفغانستان و بازرگانییتلی���اك و بزوتن���ەوەی تالیب���ان ،وەرگێڕان���ی
لەعەرەبییەوە ،ژ ،15نیسانی  ،2010ل.72-69
شۆڕش قادر
 س���وریاو ئەگەرەكانی گۆڕینی رژێمی بەغدا ،ژ ،3ش���وباتی ،2003ل.88-82
ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012
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شۆڕش ئەحمەد
 خوێندن���ەوەی كتێ���ب ،ژ ،3ش���وباتی ،2003ل.120-110
شێرزاد عەبدوڵاڵ
 زیادبوون���ی ڕۆڵ���ی یەكێت���ی ئەوروپ���الەچارەسەركردنی كێشەی هەرێمی كۆسۆڤۆ،
ژ ،8تشرینی دووەمی  ،2007ل.110-108
 هەڵبژاردن���ی ب���اراك ئۆبام���او بانگەش���ەیسیاس���ەتی گ���ۆڕان ،ژ ،11كانوون���ی یەكەمی
 ،2008ل.108-105
 هەڵبژاردنەكان���ی ئیس���رائیل و كاریگەریانلەسەر پرۆس���ەی ئاش���تی ،ژ ،13حوزەیرانی
 ،2009ل.94-88
 نابۆك���ۆ پ���ڕۆژەی گواس���تنەوەی گازلەناوەڕاستی ئاس���یاوە بەرەو ئەوروپا ،ژ،14
تشرینی یەكەمی  ،2009ل.90-88
 حەوزی روباری نیل لەنێوان نادادپەروەرییرێككەوتن���ە كۆن���ەكان و پێداویس���تییەكانی
پەرەپێداندا ،ژ ،18ئابی  ،2011ل.81-75
د.عبدلله مەدەنی
 پاكستان لەنێوان سیستمەی سەرۆكایەتی وپەرلەمانیدا ،ژ ،16ئابی  ،2010ل.100-95
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عەبدولسەمەد رەحیم كەریم زەنگەنە
 ڕەوش���ی یاس���ایی ی هێزە فرە ڕەگەزەكانل���ە عێراق���دا ( ،)2009-2003ژ ،13حوزەیرانی
 ،2009ل.68-55
عەلی عەباسۆڤۆ هاریتۆن چاخاتریان
پێش���نیاركراوەكانی
رێوش���وێنە
چارەس���ەركردنی كێش���ەی هەرێمی قەرەباخ
لەنێ���وان ئەرمەنس���تان و ئازربایجان���دا ،ژ،6
نیسانی  ،2006ل.66-34
عەلی كەریم ڕۆژبەیانی
 سیاسەتی فەرەنسا لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدالەسەردەمی نیكۆال سەركۆزی دا ،ژ ،8تشرینی
دووەمی  ،2007ل.104-101
 خوێندن���ەوەی كتێب���ی :فی���دل كاس���ترۆ ل���ەشۆڕشەوە بۆ دەسەاڵت ،ژ ،12شوباتی ،2009
ل.131-121
 هەڵبژاردن���ی هەرێم���ەكان ل���ە فەرەنس���اوكاریگەری لەس���ەر هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی
ساڵی  ،2012ژ ،15نیسانی  ،2010ل.86-84
 خوێندن���ەوەی كتێب���ی :دادگای نێودەوڵەتیتاوان���ەكان ،ژ،17كانوون���ی دووەم���ی ،2011
ل.111-106

د.عەبدولقادر محەمەد فەهمی
 ش���ێوەو رێوش���وێنەكانی كاركردن���ە س���ەرسیاسەتی دەرەوەی دەوڵەتان ،ژ،17كانوونی
دووەمی  ،2011ل.15-7

فارس توركی محمود
 سیاس���ەتی دەرەوەی میسر (،)1990-1981ژ ،12شوباتی  ،2009ل.74-29

عادل موراد
 بارودۆخ���ی كەمین���ەی ق���ەرەج ل���ە ڕۆمانیاب���ە بەراورد لەگەڵ بارودۆخ���ی كەمینەكان لە
عێراقی س���ەردەمی ڕژێمی پێشوودا ،وەرگێر
ِانی :حسێن محەمەد ،ژ ،9حوزەیرانی ،2008
ل.117-108

فازڵ سەعید
 گوێزانەوەی ئاوی ڕوباری كارۆن بۆ كوێتو كاریگەری لەسەر پەیوەندی نێوان ئێران و
كوێت ،ژ ،1تشرینی یەكەمی  ،2001ل.80-72
 ڕۆڵ���ی ئەمری���كا لە ملمالنێ ی نێوان چین وتایوان دا ،ژ ،2ئابی  ،2002ل.76-73

عەباس مەلەكی
 فاكترەكانی مەترس���ی سیاس���ی لەناوچەیقەوق���از ،وەرگێڕان���ی لەفارس���ییەوە :كەم���ال
ڕەشید ،ژ ،4حوزەیرانی  ،2005ل.122-105

فەرید ئەسەسەرد
 ئ���ەم گۆڤارە ،ژ ،1تش���رینی یەكەمی ،2001ل.6-5
دەس���توورە
پش���ت
ئاماژەكان���ی
-
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پێش���نیازكراوەكەی توركی���ا ،ژ ،8تش���رینی
دووەمی  ،2007ل.107-105
 س���ەردەمی كەمین���ەكان ،ژ ،9حوزەیران���ی ،2008ل.121-118
 دی���اردەی ئۆبام���ا ،ژ ،12ش���وباتی ،2009ل.104-102
 ن���ەوت و دیموكراس���ی ،ژ ،13حوزەیران���ی ،2009ل.79-77
 ئێ���ران بەرەو كوێ ،ژ ،14تش���رینی یەكەمی ،2009ل.6-5
 هەڵبژاردنێكی گرنگ و خولێكی چوارساڵەیچارەنوسساز ،ژ ،15نیسانی  ،2010ل.6-5
 جیهانێكی بێ جەنگی ئەتۆمی ،ژ ،15نیسانی ،2010ل.79-77
 سیاس���ەتی دەرەوەی ئەمریكاو جەنگی دژەتیرۆر ،ژ ،16ئابی  ،2010ل.6-5
 مەس���ەلەی فەیس���ەڵ ش���ازادو دورای���ی یەكەلتوریی���ە  -كۆمەاڵیەتییەكان���ی ،ژ ،16ئاب���ی
 ،2010ل.87-85
 ویكلیكس جیهانێكی بێ نهێنی ،ژ،17كانوونیدووەمی  ،2011ل.6-5
 مەسەلەی پەچەو ملمالنێی نێوان ڕۆژهەاڵتو ڕۆژئ���اوا ،ژ،17كانوون���ی دووەم���ی ،2011
ل.88-86
 تیرۆری���زم ل���ە نەرویژ ،ژ ،18ئاب���ی ،2011ل.6-5
 دەس���تپێكردنی س���ەردەمی لیبرالی���زم ل���ەڕۆژهەاڵت���ی ناوەڕاس���تدا ،ژ ،18ئاب���ی ،2011
ل.69-67
فەیسەڵ عەلی
 ئۆپك :پێناسەی گشتی ،ژ ،3شوباتی ،2003ل.61-46
 نات���ۆ ب���ەدوای ڕۆڵێكی جیهان���ی فراوانتردادەگەڕێ ،ژ ،4حوزەیرانی  ،2005ل.104-85
 س���ندوقە نێودەوڵەتی نەخت ،ژ ،5كانوونییەكەمی  ،2005ل.124-103
 برس���ێتی هەڕەشە لەدەوڵەتانی خۆرهەاڵتیناوەڕاس���ت دەكات ،ژ ،10ئابی  ،2008ل-105
.108
 -ئاماژەكان���ی س���ەرهەڵدانی جەنگ���ی دراو

لەجێهان���دا ،ژ،17كانوون���ی دووەم���ی ،2011
ل.100-92
كاوە حەمە ساڵح سوید
 كاریگەری سیاسەتی جەنگ لەسەر بودجەیئەمریكا ،ژ ،18ئابی  ،2011ل.92-89
كەمال حامید
 ئەنجومەن���ی هاوكاری كەنداو ،ژ ،7كانوونییەكەمی  ،2006ل.120-117
كەمال ڕەشسد شەریف
 ناكۆك���ی نێوان ئێران و ئیماراتی یەكگرتویعەرەب لەس���ەر سَ دورگ���ەی كەنداو ،ژ،2
ئابی  ،2002ل.72-63
 بەرنام���ەی ئیس���رائیل ب���ۆ پتەوكردن���یپەیوەندیەكان���ی لەگ���ەڵ واڵتان���ی ئاس���یای
ناوەڕاست ،ژ ،3شوباتی  ،2003ل.98-89
كەمال میرزا ئەمین
 پەیوەن���دی نێ���وان هیندس���تان و ئیس���رائیلزەمینەو ئاكام ،وەرگێڕانی لە فارسییەوە ،ژ،1
تشرینی یەكەمی  ،2001ل.71-67
د.لوقمان عومەر مەحمود
 پەیوەندیەكان���ی توركی���او یەكێت���ی ئەوروپالەنێ���وان تەموم���ژی و گرفتی ب���ەد لێك حاڵی
ب���وون ،ژ ،5كانوون���ی یەكەمی  ،2005ل-125
.132
 پەیوەن���دی س���تراتیجی نێ���وان توركی���وئەمریكا پاش ش���ەڕی س���ارد (،)2000-1991
ژ،17كانوونی دووەمی  ،2011ل.59-16
النە مستەفا
 خوێندنەوەی دوو كتێب ،ژ ،6نیسانی ،2006ل.144-141
الورا كەمال
 چاككردنی رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكانبە بێ چاككردنی ئەنجومەنی ئاس���ایش نابێ،
وەرگێ���ڕان ،ژ ،11كانوون���ی یەكەم���ی ،2008
ل.94-83
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د.محمد رەووف سەعیدو زمناكۆ سعید عبدالله
 ڕۆڵی ئەمریكا و زلهێزەكان لەداڕشتنی سیاسەتە نەوتییەكانیجیهاندا ،ژ ،14تشرینی یەكەمی  ،2009ل.47-35
د.محمد عبدالرەحمان یونس
 پەیوەندییەكانی سعودیە -روسیا لەبەر ڕۆشناییسەردانی سەرۆكی روسیا بۆ سعودیە ،ژ ،8تشرینی
دووەمی  ،2007ل.116-111
د.محمد عبدالرحمان یونس عوبێدی
 ستراتیجی ئێران لە ناوچەی ناوەڕاستی ئاسیا،ژ ،12شوباتی  ،2009ل.111-105
 دەرب���ارەی رێكەوتننام���ە ئەمنییەك���ەی نێ���وانبەحرێ���ن و ئێ���ران ،ژ ،15نیس���انی  ،2010ل-80
.83
مایكڵ ڕۆبن
 چ���ۆن عێراق ئ���ازاد دەكرێ���ت ،وەرگێڕانی لەئینگلیزییەوە :مەنسور كاكەیی ،ژ ،2ئابی  ،2002ل.62-54
مەریوان كەركووكی
 ڕۆڵی هەواڵگری لەسیاسەتی دەرەوەی دەوڵەتاندا ،ژ ،1تشرینی یەكەمی  ،2001ل.30-7
مەزدا شارەزووری
 جیمس بیكەر :وتووێژی ئاشتی لەگەڵ ئیسرائیلبەبێ حەماس ،وەرگێڕان ،ژ ،13حوزەیرانی ،2009
ل.72-69
مەهدی سەمەدی
 ڕێكخ���راوی ناتۆ و ئەركەكانی پاش بڕانەوەیجەنگی سارد ،وەرگێڕانی :كارزان محەمەد ،ژ،6
نیسانی  ،2006ل.125-115
محەمەدسەالح مەحمود
 رێكەوتنناك���ە ئەمنییەكان���ی نێ���وان توركی���اوئێران(ه���ۆو س���ەرئەنجامەكان) ،ژ،17كانوونی دووەمی ،2011
ل.105-101
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محمد داودی
 خوێندن���ەوەی كتێب ،ژ ،5كانوون���ی یەكەمی  ،2005ل-146.164
 توان���ا ئەتۆمیەكان���ی ڕۆژهەاڵت���ی ناوەڕاس���ت،خوێندن���ەوەی كتێب ،ژ ،7كانوون���ی یەكەمی ،2006
ل.128-121
محمد شەریف بەشیر
 خۆچەكداركردن و ئاس���ایش و پەرەپێدان ،ژ،12شوباتی  ،2009ل.120-112
محمد عەلی داهش
 كێشەی بیابانی ڕۆژئاوا لە كۆڕەنێودەوڵەتییەكاندا( ،)2008-1975ژ ،16ئابی  ،2010ل.74-35
محمد مێرگەسۆری
 دەری���ای قەزوین ،گەوهەرێك لە پەترۆل ،ژ،9حوزەیرانی  ،2008ل.106-80
مستەفا لوتفی
 یەكێتی ئەفریقا ،ژ ،2ئابی  ،2002ل.89-77د.نەجم دلێمی
 روس���یاو ڕێب���ازی لیبرالیزمی ئاب���ووری (-1992 ،)2006ژ ،18ئابی  ،2011ل.26-7
نوح یڵماز
 ئیس�ل�امگەرایی و سیاس���ەت لە تێڕوانینی پارتیدادوگەش���ەپێداندا ،وەرگێڕانی لەتوركییەوە :ئارام
زریان ،ژ ،15نیسانی  ،2010ل.49-24
نیهاد عەوەز
گوتاری ئۆباما لە بەرامبەر بە مسوڵمانانی ئەمریكا
گوتارێك���ی كراوەی���ە ،وەرگێ���ڕان ،ژ،17كانوونی
دووەمی  ،2011ل.77-73
هاتف ئەعرەجی
 هەڵوێس���تی دادگای نێودەوڵەتی���ی تاوانەكانبەرامب���ەر بەتاوانەكانی جەنگ لەهەرێم���ی دارفور ،ژ ،18ئابی
 ،2011ل.74-70
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هەكار ئەتروشی
 خوێندن���ەوەی كتێ���ب ،ژ ،6نیس���انی ،2006ل.140-136
د.وەلید عەبدولحەی
 رۆڵ���ی هەڵكەوتی جوگرافیایی لەهەڵوێس���تو چاالك���ی ی سیاس���ی ی كەمین���ەكان دا،
وەرگێڕان���ی لەعەرەبییەوە :كام���ەران وەهبی،
ژ ،3شوباتی  ،2003ل.45-29
د.یەدوڵاڵ كەریمی پور
 ئازەربایجانی گەورە دەرفەت و كۆسپەكان،وەرگێڕانی لە فارسییەوە :فەهمی سلێمان ،ژ،9
حوزەیرانی  ،2008ل.20-7
یوزی ئەیالم
 ڕءڵ���ی تەكنەلۆجی���ا لەش���ەڕی دژ بە تیرۆر،وەرگێڕان���ی لە ئینگلیزییەوە :یوس���ف گۆران،
ژ ،6نیسانی  ،2006ل.114-103
یوسف سەمەد
 مەس���ەلەی عێراق و دورایی یە س���تراتیجییەكان���ی ملمالن���ێ ی ئەمریكا -فەرەنس���ا ،ژ،3
شوباتی  ،2003ل.109-98
یوسف گۆران (ی.گۆران)
 هەڵوێس���تی توركیا س���ەبارەت بە هێرش���یعێراق بۆس���ەر كوێت ،ژ ،1تش���رینی یەكەمی
 ،2001ل.66-47
 سیاس���ەتی توركیا ل���ە كاف���كاس ،ژ ،2ئابی ،2002ل.39-28
 پێشەكی ،ژ ،3شوباتی  ،2003ل.6-5 ڕێكخ���راوی قاعیدە پێش���ینەو فاكتەرەكانیدروستبون ،ژ ،3شوباتی  ،2003ل.22-7
 پێشەكی ،ژ ،4حوزەیرانی  ،2005ل.6-5 مافی كەمینەكان لە یاس���ای نێودەوڵەتان دا،ژ ،4حوزەیرانی  ،2005ل.36-7
 پێش���ەكی ،ژ ،5كانوون���ی یەكەم���ی ،2005ل.6-5
 وتاری ژمارە ،ژ ،6نیسانی  ،2006ل.6-5 -شۆڕش���ی دووەم :ئەزموون���ی دەس���ەاڵتی
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سێ ساڵەی پارتی عەدالەت و پەرەپێدان ،ژ،6
نیسانی  ،2006ل.135-130
 ڕاپۆرتەك���ەی بیك���ەر -هامتل���ن :ملمالنێ یتێڕوانین���ە ناكۆك���ەكان ،ژ ،7كانوونی یەكەمی
 ،2006ل.8-5
 قبت���ەكان لەنێ���وان دۆخ���ی كەمین���ەورەس���ەنایەتیدا ،ژ ،7كانوون���ی یەكەمی ،2006
ل.76-57
 قاعی���دەو هەوڵەكان���ی دروس���تكردنەوەیسەركردایەتییەكی ناوەندی ،ژ ،10ئابی ،2008
ل.104-101
 قاعیدە بیر لەگواستنەوەی سەركردایەتیەكەیبۆ ئەفریقا دەكات���ەوە ،ژ ،11كانوونی یەكەمی
 ،2008ل.118-115
 قەیران���ی ناس���نامەو كاریگ���ەری لەس���ەرسیاس���ەتی دەرەوەی روس���یا ،ژ ،12شوباتی
 ،2009ل.28-7
یونس جاف
 ئەمنی بالكان و كێش���ەكانی بیرۆكەی پان -ئەلبانیزم ،ژ ،1تش���رینی یەكەمی  ،2001ل-81
.91
یونس گەرمیانی
 هەڵبژاردنەكانی توركیاو سەركەوتنی پارتیعەدال���ەت و پەرەپێدان ،ژ ،3ش���وباتی ،2003
ل.71-62
یۆهانس فارڤیك
 یاس���ای نێودەوڵەت���ان و سیاس���ەتینێودەوڵەتان پەیوەندییەكی ناكۆك ،وەرگێڕانی
لە ئەڵمانییەوە :ئازاد عوس���مان ،ژ ،7كانوونی
یەكەمی  ،2006ل.22-9
ئەو بابەتانەی بەناوی گۆڤارەكە یان دەس���تەی گۆڤار
یاخود الیەنێكی دیاریكراو نوسراون
سیاسەتی نێودەوڵەتان
 دەرب���ارەی بڕیارەك���ەی ئەنجومەنی پیرانیئەمریكا س���ەبارەت بە پێكهێنانی سێ هەرێمی
فی���دڕاڵ ل���ە عێراق���دا ،ژ ،8تش���رینی دووەمی
 ،2007ل.6-5
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 حزبوڵاڵ لە لوبنان سوپی مەهدی لە عێراق،ژ ،9حوزەیرانی  ،2008ل.6-5
 ش���ەڕ لەجۆرجیا  .ملمالنێ لە قەوقاز ،ژ،10ئابی  ،2008ل.6-5
 هەڵبژاردنێكی سەركەوتوو لەعێراقدا ،ژ،12شوباتی  ،2009ل.6-5
 هەرێمی كوردستان بەرەو هەڵبژاردن ،ژ،13حوزەیرانی  ،2009ل.6-5
دەستەی گۆڤار
 پارس���ەنگی هێزو خەرج���ی تازەكردنەوەیس���ەربازی ناوچ���ەی كەن���داو ،ژ ،5كانوون���ی
یەكەمی  ،2005ل.179-165
سەنتەر
 ڕەش پێس���تێك لەكۆش���كی س���پی ،ژ،11كانوونی یەكەمی  ،2008ل.6-5
وەزارەت���ی تەندروس���تی و كاروب���اری كۆمەاڵیەتی���ی
نەرویژ
 سیستمی دابینكردنی كۆمەاڵیەتی لەنەرویژ،وەرگێڕانی :س���امان عەلی وەهبی ،ژ ،10ئابی
 ،2008ل.59-25
ئەو بابەتانەی ناوی نوسەرانیان لەسەر نییە
 مەرجەكان���ی باڵوكردنەوەی لێكۆڵینەوە لەمگۆڤارەدا ،ژ ،1تشرینی یەكەمی  ،2001ل.3
 مەرجەكان���ی باڵوكردنەوەی لێكۆڵینەوە لەمگۆڤارەدا ،ژ ،2ئابی  ،2002ل.3
 مەرجەكان���ی باڵوكردنەوەی لێكۆڵینەوە لەمگۆڤارەدا ،ژ ،3شوباتی  ،2003ل.3
 مەرجەكان���ی باڵوكردنەوەی لێكۆڵینەوە لەمگۆڤارەدا ،ژ ،4حوزەیرانی  ،2005ل.3
 مەرجەكان���ی باڵوكردنەوەی لێكۆڵینەوە لەمگۆڤارەدا ،ژ ،5كانوونی یەكەمی  ،2005ل.3
 مەرجەكان���ی باڵوكردنەوەی لێكۆڵینەوە لەمگۆڤارەدا ،ژ ،6نیسانی  ،2006ل.3
 پێناسەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیكوردستان ،ژ ،1تشرینی یەكەمی  ،2001ل.4
 پێناسەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیكوردستان ،ژ ،2ئابی  ،2002ل.4

 پێناسەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیكوردستان ،ژ ،3شوباتی  ،2003ل.4
 پێناسەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیكوردستان ،ژ ،4حوزەیرانی  ،2005ل.4
 پێناسەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیكوردستان ،ژ ،5كانوونی یەكەمی  ،2005ل.4
 پێناسەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیكوردستان ،ژ ،6نیسانی  ،2006ل.4
 پێناسەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیكوردستان ،ژ ،7كانوونی یەكەمی  ،2006ل.4
 پێناسەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیكوردستان ،ژ ،8تشرینی دووەمی  ،2007ل.4
 پێناسەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیكوردستان ،ژ ،9حوزەیرانی  ،2008ل.4
 پێناسەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیكوردستان ،ژ ،10ئابی  ،2008ل.4
 پێناس���ەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیكوردستان ،ژ ،11كانوونی یەكەمی  ،2008ل.4
 پێناسەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیكوردستان ،ژ ،12شوباتی  ،2009ل.4
 پێناسەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیكوردستان ،ژ ،13حوزەیرانی  ،2009ل.4
 پێناسەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیكوردستان ،ژ ،14تشرینی یەكەمی  ،2009ل.4
 پێناسەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیكوردستان ،ژ ،15نیسانی  ،2010ل.4
 پێناسەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیكوردستان ،ژ ،16ئابی  ،2010ل.4
 پێناس���ەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیكوردستان ،،ژ،17كانوونی دووەمی  ،2011ل.4
 پێناسەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیكوردستان ،ژ ،18ئابی  ،2011ل.4
 كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیی كوردستان ،ژ ،7كانوونی یەكەمی  ،2006ل.3
 كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیی كوردستان ،ژ ،8تشرینی دووەمی  ،2007ل.3
 كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیی كوردستان ،ژ ،9حوزەیرانی  ،2008ل.3
 كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیی كوردستان ،ژ ،10ئابی  ،2008ل.3
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كوردستان ،ژ ،11كانوونی یەكەمی  ،2008ل.3
 كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیی كوردستان ،ژ ،12شوباتی  ،2009ل.3
 كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیكوردستان ،ژ ،13حوزەیرانی  ،2009ل.3
 كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی یكوردستان ،ژ ،14تشرینی یەكەمی  ،2009ل.3
 كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیی كوردستان ،ژ ،15نیسانی  ،2010ل.3
 كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیی كوردستان ،ژ ،16ئابی  ،2010ل.3
 كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی یكوردستان ،ژ،17كانوونی دووەمی  ،2011ل.3
 كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجیی كوردستان ،ژ ،18ئابی  ،2011ل.3
 جیهانی ئیسالم بەزمانی ئامار ،ژ ،1تشرینییەكەمی  ،2001ل.127-107
 باڵوكراوەكان���ی س���ەنتەری لێكۆڵین���ەوەیستراتیجی كوردس���تان ،ژ ،1تشرینی یەكەمی
 ،2001ل.128

108

ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012

 باڵوكراوەكان���ی س���ەنتەری لێكۆڵین���ەوەیس���تراتیجی كوردستان ،ژ ،5كانوونی یەكەمی
 ،2005ل.180
 لەس���اڵڕۆژی ڕوداوەكان���ی 11ی ئەیلوولینیۆرك و واشنتن دا ،ژ ،2ئابی  ،2002ل.6-5
 پارس���ەنگی هێ���زو پڕۆژە پیشەس���ازیی یەعەسكەریەكان لەباش���ووری ئاسیا ،ژ ،2ئابی
 ،2002ل.122-103
 كەمینەكان���ی ئەوروپ���ا ئام���ارو دات���ا ،ژ،4حوزەیرانی  ،2005ل.152-129
 ناساندنی كۆمەڵێك كتێبی تازە ،ژ ،8تشرینیدووەمی  ،2007ل.128-123
 ناس���اندنی كۆمەڵێ���ك كتێب���ی ت���ازە ،ژ،9حوزەیرانی  ،2008ل.172-162
 ناس���اندنی كۆمەڵێك كتێبی تازە ،ژ ،10ئابی ،2008ل.132-127
 ناس���اندنی كۆمەڵێ���ك كتێب���ی ت���ازە ،ژ،11كانوونی یەكەمی  ،2008ل.128-123
 ناس���اندنی كۆمەڵێ���ك كتێب���ی ت���ازە ،ژ،12شوباتی  ،2009ل.136-132
 ناس���اندنی كۆمەڵێ���ك كتێب���ی ت���ازە ،ژ،13حوزەیرانی  ،2009ل.106-101
 ناس���اندنی كۆمەڵێ���ك كتێب���ی ت���ازە ،ژ،14تشرینی یەكەمی  ،2009ل.116-111
 ناس���اندنی كۆمەڵێ���ك كتێب���ی ت���ازە ،ژ،15نیسانی  ،2010ل.108-103
 ناس���اندنی كۆمەڵێك كتێبی تازە ،ژ ،16ئابی ،2010ل.120-113
 ناساندنی كۆمەڵێك كتێبی تازە ،ژ،17كانوونیدووەمی  ،2011ل.118-112
 ناس���اندنی كۆمەڵێك كتێبی تازە ،ژ ،18ئابی ،2011ل.110-105
 بەڕێوەبەری بانگی ئای سی بی سیی چین:ئێم���ە لەناو زری���ان دای���ن ،وەرگێ���ڕان ،ژ،15
نیسانی  ،2010ل.76-73
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چۆن خۆمان لەم جەنجاڵییەی
راگەیاندن بپارێزین..؟

خالید بەكر ئەیوب

جیهان���ی راگەیان���دن جیهانێكی ف���راوان و
پان و پۆڕ و جۆراوجۆرە ،پەرەس���ەندنەكانی
پانتای���ی
وایانك���ردووە
س���ەردەمیش
جۆراوجۆریيەك���ەی بە ش���ێوەیەك بەرفراوان
بێت( ،وەرگر) نەپڕژێتە سەر ئەوەی لەكانیاوی
هەموو جۆرەكان ،تێنوێتی بش���كێنێت ،هەر بۆ
نموونە :راگەیاندنی نووسراو (كاغەز) هەر لە
رۆژنامە و گۆڤاری هەمەچەشن( ،رۆشنبیری،
ئەدەبی ،كۆمەاڵیەتی ،تەندروس���تی ،زانس���تی،
سیاس���ی ،ه���زری ،هەمەڕەن���گ .هت���د) ،جگ���ە
ل���ە راگەیاندن���ی ئەلیكترۆن���ی و فەیس���بوك و
چەش���نەكانی دیك���ەی ئ���ەم راگەیاندن���ە ،ك���ە
پێیدەگوترێت (راگەیاندنی ن���وێ) ،راگەیاندنی
بینراوی���ش ئ���ەوە ه���ەر مەپرس���ە .كەناڵ���ە
ئاسمانییەكان چەندین جۆر لەخۆدەگرن ،هەر
ل���ە كەناڵە سیاس���ی و هەواڵیی���ەكان تا دەگاتە
كەناڵە زانستیی و بەڵگەنامەیی و بازرگانییەكان
و هیتر ،بیسراویش بەهەمان شێوە.
ئ���ەم جیهانە جەنجاڵەی راگەیاندن ،مرۆڤی
سەردەمی تووشی پشێوییەك كردووە ،راستی

و ناڕاس���تی و ب���اش و خراپی و بەس���وود و
بێس���وودی لێ ونب���ووە ،كەوتۆتە گێژاوێكەوە
س���ەری لێش���ێواوە و ئەمس���ەر و ئەوس���ەر
دەكات ،تاوەكو س���ەرەداوێكی دەس���تكەوێ و
خۆی پێیهوه شۆڕبكاتەوە (ئەگەر ئەوە خوایە
نەپس���ێ) و بە وێس���تگەیەكی نەخت���ێ ئارام و
سوودبهخش بگات.
ئەم واقيعەی راگەیاندن بە دەیان پرسیاری
خوڵقاندووە ،ئایا لەم چەندایەتییە بێ مانایەی
راگەیان���دن چ���ۆن و بە چ ش���ێوازێك خۆمان
دەرباز بكەین..؟
چ���ۆن س���وود وەربگری���ن..؟ كاتمان چۆن
دابەش بكەین..؟ چ بخوێنینەوە..؟ چ پش���تگوێ
بخەین..؟ س���ەیری چی بكەین و س���ەیری چی
نەكەین..؟ چ ببستین و چ نەبیستین..؟ چەندین
پرس���یاری دیك���ە ب���ە تایبەت���ی س���ەبارەت بە
(ماڵپهڕهكان���ی ئینەتەرنێت ..وهك فەیس���بوك،
تویت���هر ،یوت���وب ...هتد) و ك���ە بووتە دەرد و
بەاڵیەك���ی گ���ەورە ،ئەوی���ش بەه���ۆی ئەوەی
گەنجەكانم���ان زۆرب���ەی كاتەكانی���ان بەدی���ار
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 ب���ۆ ئەنجامدانی ئەو كارەپێویس���تە ل���ە پ���ەروەردە و
فێركردنەوە هەر لە قۆناغی
بنەڕەتی ت���ا قۆناغی زانكۆ
دەست پێبكەین
 ئ����هم سەرەقەڵەمانەدەس����ت����پ����ێ����ك����ێ����ك����ە ب���ۆ
توێژینەوەیەكی قووڵتر و
فراوانتر
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كۆمپیوتەرەكانیان���ەوە بەس���ەردەبەن ،بەس���ەیركردن و
خوێندنەوەی بابەتی بێس���وود ،كە تەنیا (كات كوش���تنە) ،چیتر
نا..
ئەم پێشكەوتنە تەكنیكییەی راگەیاندن ،الیەنە نەرێنییەكانی
بەه���ۆی خ���راپ بەكارهێنانی ئامێرەكان���ی راگەیاندنی تازە .لە
الیەنە باش���ەكانی زۆر زێدەترن .كاریگەريی نەرێنی بەتایبەتی
لەسەر توێژی گەنجاندا هەموو روویەكی (هزری ،كۆمەاڵیەتی،
ئاستی فێربوون ،رۆشنبیری ،هتد) گرتۆتەوە( ،گەنج) لە تام و
چێژی پەیوەندیی���ە كۆمەاڵیەتییەكان تا رادەیەكی باش بێبەش
ب���ووە ،ئ���ەم پەیوەندییانەی ب���ە رێگەی ئیمێ���ل و ئینتەرنێت و
فەیس���بوكەوە دەیبەس���تێت ،پەیوەن���دی ناڕاس���تەوخۆن و
خوێنی���ان تیا نییە ،ساردوس���ڕن ،ناتوانرێ���ت وەك پەیوەندییە
راستەوخۆكان بیروڕا ئاڵوگۆڕ بكرێن و سوود لە رۆشنبیری
یەكتر وەربگيرێت..
بۆ س���ەلماندنی ئەم بۆچوونەش ،بۆنموونە پرسیار دەكەم
ئای���ا پەیوەندیكرن ل���ە رێگ���ەی مۆبایلەوە ،یان فەیس���بوكەوە
كێش���ەیەك ل���ە كێش���ەكان چارەس���ەر دەكات .یان دانیش���تنی
رووبەڕوو زەمینەسازی بۆ چارەسەری گونجاو دەكات؟
ئایا دەربڕینی هەستی خۆشەویستی لە رێگەی ئینتەرنێتەوە
چ ج���ۆرە گەرم���ی و تامێك���ی هەی���ە؟ ئ���ەم جۆرە پرس���یارانە
رەنگە پرس���یارێك بورووژێنێت .ئایا ئەم���ە دەرچوون نییە لە
ناوەڕۆك���ی بابەتەك���ە ،كە راگەیاندنە؟ ل���ە وەاڵمدا دەڵێین نەك
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ه���ەر پەیوەندییەكان ،ك��� ه لە راگەیاندنی ت���ازەدا پێیدەگوترێت
(ت���ۆڕی راگەیان���دن و پەیوەندییەكان) یان (ت���ۆڕی پەیوەندییە
كۆمەاڵیەتیی���ەكان) ،بەڵك���و (زنجیرە دراماكان���ی بیانی) كە لەم
دواییەدا بە لێش���او لە كەناڵە ئاس���مانییەكاندا پەخش دەكرێن،
دەكەون���ە خان���ەی راگەیاندن���ەوە ،ئەمانی���ش بەهەمان ش���ێوە
ژمارەیەكی بەرچاو لە بینەری گهنجیان راكێشاوە و ئەندامانی
خێ���زان پێوە گی���رۆدە بوون���ە ،كاریگەريی نەرێنییان بەس���ەر
دەروون و هزری مرۆڤ ئەوەندە زۆرە بە شێوەیەكە (وەرگر)
دەكاتە الس���اییكەر ،نەك مرۆڤێكی داهێن���ەر .مرۆڤ وایلێدێت
لەبری ئ���ەوەی بیربكاتەوە ،رەمەكییانە الس���ایی ئەكتەرەكانی
ئەم درامایانە دەكاتەوە.
دوای ئەو دەستنیش���انكردنە خێرایە بۆ ئەمڕۆی راگەیاندن
و الیەن���ە نەرێنییەكان���ی ،بە تایبەتی لە كوردس���تاندا ،كە بەبێ
ش���ارەزایی و پێش���ینەیەكی رۆش���نبیری و خۆئامادەكردنێكی
عەقالن���ی و ژیران���ە ،هاوواڵتیيان���ی كوردس���تان نەخاس���مە
گەنجەكانم���ان كەوتوونەت���ە ژێر گاریگەريی ئ���ەم راگەیاندنە،
پیویستە بپرسین :ئەی چار چییە؟ ..چۆن دەتوانین ژیرانە لەگەڵ
ئ���ەم جەنجاڵییەی راگەیاندن و دەرهاوێش���تەكانی راگەیاندنی
نوێ مامەڵە بكەین و تەكنەلۆژیای س���ەردەم سوودبەخش���انە
بەكاربهێنین..؟
ب���ۆ ئەنجامدان���ی ئ���ەو كارە پێویس���تە ل���ە پ���ەروەردە و
فێركردنەوە هەر لە قۆناغی بنەڕەتی تا قۆناغی زانكۆ دەس���ت

 ئ���ەم جیهان���ە جەنجاڵەیراگەیاندن ،مرۆڤی سەردەمی
تووشی پشێوییەك كردووە،
راس���تی و ناڕاستی و باش و
خراپی و بەسوود و بێسوودی
لێ ون بووە
 زنجی���رە دراماكانی بیانیكاریگەريی نەرێنییان بەسەر
دەروون و ه���زری م���رۆڤ
ئەوەندە زۆرە بە ش���ێوەیەكە
(وەرگر) دەكاتە الس���اییكەر
نەك مرۆڤێكی داهێنەر
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پێبكەی���ن و پالن داڕێژین و مندااڵن و گەنجان
بە ش���ێوەیەك پ���ەروەردە بكەین ،زانس���ت و
رۆش���نبیرییان خ���ۆش ب���وێ و تاموچێ���ژی
لێوەربگ���رن و كتێ���ب و گۆڤ���ار و رۆژنامە و
بەرنامەی بەسوودیان ال خۆشەویست بكەین،
پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان هەنگاو بە هەنگاو
زین���دوو بكەین���ەوە .وردە وردە بە كەلتووری
نەتەوەكەی���ان ئاش���نا بكەی���ن ،ل���ەم رووەوە
راگەیاندنی راس���تەقینە و دراما خۆماڵییەكان
پێویس���تە رۆڵی كاریگەریان هەبێت ،هەروەها
پێویسته دەرگای زانكۆ و كۆلیژەكان وااڵ بن،
لە پێگهیاندنی گەنجان���ی دەرەوەی زانكۆكاندا
درێغی نەكەن ،هەربەمەش نەوەس���تن ،بەڵكو
بەهاوكاری رێكخراوەكانی كۆمەڵگای مەدەنی
بەرەو توێژی گەنجان بجولێن و هۆش���یاریان
بكەن���ەوە ،یەكێتی خوێن���دكاران و قوتابیان و
رێكخراوەكانی ئافرەت���ان و ژنان لەم بوارەدا
رۆڵ ببینن.
دەزگاكان���ی راگەیاندن���ی ناوخۆیی روو لە
بەرنامەی زانس���تی و رۆش���نبیری گش���تی و
كۆمەاڵیەتی و وەرزشی بكەن.
كەناڵە ئاسمانییە كوردستانییەكانیش ،دراما
زیانبەخش���ەكان پەخش نەكەن ،لەجیاتی ئەوە
بەرنامەی س���وودبەخش و خۆش���ی پەخش و
باڵوبكەنەوە.
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بێگومان ئەمانە سەرەدێرن بۆ هەنگاونانی
ب���ەرەو چارەس���ەركردنی ئ���ەم واقیع���ە،
چارەس���ەری تەواو و ئامانجپێك پێویستی بە
پالنێكی زانس���تییانە و درێژخای���ەن هەیە ،كە
لەالیەن پس���پۆرانی كۆمەاڵیەتی و رۆشنبیری
دەروونی و پسپۆرانی بواری راگەیاندن ئامادە
بكرێ���ت ،بایەخێك���ی تایبەتیش ب���ە راگەیاندنی
من���دااڵن بدرێت و كتێب و گۆڤار و رۆژنامهی
بهكهڵك له الی منداڵ خۆشهویست بكهین.
پێویستە ئەوەش بڵێین هەموو بەرنامەكانی
ئینتەرنێ���ت و پەیوەندییەكان���ی فەیس���بوك
زیانبەخش نی���ن ،هەروەها هەموو جۆرهكانی
راگەیاندنیش بێ كەڵك و بێس���وود نین ،بەڵكو
مەس���ەلەكە رێژەییە ،بهاڵم رێژەیەكی بەرچاو
كات كوش���تن و بێس���وودە ،بۆی���ە پێویس���تە
ئاراستەكردن رۆڵ ببینێت ،كردنەوەی خوول
ب���ۆ گەنجان لە ب���ارەی (چۆنیەتی هەڵبژاردن)
ب���ۆ نموونە لەالیەن ئ���ەم الیەنانەی ئاماژەمان
پێكردن كارێكی پێویستە.
ئ���ەم س���ەرەقەڵەمانە دەس���تپێكێكە ب���ۆ
توێژینەوەیەكی قووڵتر و فراوانتر .بەمەبەستی
جوولەك���ردن ب���ەرەو پێكان���ی ئامانجەكان���ی
پێگەیاندنی نەوەیەكی هۆش���یار و تێگەیشتوو،
ب���ە تایبەتی لەبواری چۆنیەت���ی بەكارهێنان و
هەڵبژاردنی جۆرەكانی راگەیاندن.
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یەكەم كاری رۆژنامەوانی و
خولیای رۆژنامەنووسیی
دارا یاسین خەیات
ئەیوب محەمەد بابەكر
یەكەم بابەتی رۆژنامەوانی ،جگە لەوەی دەستپێكی هەنگاوی یەكەمە
بەرەو كاروان���ی رۆژنامەگەری ،یادگاری و دڵخۆش���ییەكی زۆری بۆ
رۆژنامەنووس���ان خۆیان هەیە ،بۆیە رۆژنامەنووس���ان تا لە ژیاندا
مابن ،هەرگیز یەكەم بابەت و هەنگاوی یەكەم لەبیر ناكەن.
بێگومان (پرۆژەی دەرچوون)* لە بەشی راگەیاندنی پەیمانگای تەكنیكی
كارگێڕی هەولێ���ردا ،یەكەم هەنگاو و یەكەم بابەت���ی رۆژنامەوانی
زۆربەی خوێندكارانی ئەو بەش���ەیە ،جگە ل���ە هەندێكیان ،چاالكانە
هەن���گاوی زیاتریان ناوە بۆ ئەوەی وان���ە تیۆرییەكانییان ،بە كردار
جێبەجێ بك���ەن ،یان بەر لە تەواوبوون���ی پرۆژەكەیان لە دەرەوەی
بەشەكە ،بابەتی رۆژنامەوانی ئامادە دەكەن و باڵوی دەكەنەوە.

دوای دوو س���اڵ ش���هونخوونی و
ماندووبوون���ی مامۆس���تاكانیان ،پۆلێ���ك ل��� ه
خوێندكاران���ی بهش���ی راگهیاندن���ی پهیمانگای
تهكنیك���ی كارگێڕی ههولێ���ر ،یهكهم بهرههمی
خۆیان خس���ت ه بهردهستی مامۆس���تاكانیان و
چاوهڕێ���ی ههڵس���هنگاندنیان دهك���رد ،ئهحمهد
عوم���هر دهرچووی ئهو بهش���ه ،له و س���اتەدا
خۆش���حاڵی خۆی دهربڕی كاتێ���ك پێی گوترا
رۆژنامهك���هت س���هركهوتووه ،ب���زه و خهند ه
س���هرلێوانی پڕكردبوو ،س���هیری هاوڕێكانی
دهك���رد و مژدهی ئ���هوهی پێدهدان و دەیگوت
«ئ���هو ه یهك���هم بهرههمم���ان لهدای���ك بوو»،
ههس���تی ب ه خۆش���ییهكی زۆر دهكرد و گوتی
«ههستم بهتوانای خۆم كرد ،كهتوانای كاری

رۆژنامهوانی���م ههیه ،ل���هداهاتوودا كاری تێدا
بكهم».
ئهحم���هد عومهر پیش���تر ح���هزی بهكاری
راگهیاندن ههبوو ،بۆیه به پهرۆش���هو ه كاری
بۆ رۆژنامهكهیان دهكرد و لهگهڵ دهستهیهكی
حهوت كهس���ی له خوێندكاران ،ل ه س���هرهتای
س���اڵی دووهم���هوه ،ههنگاویان ن���ا و «چاوی
میدیا»ی���ان وهك���و ن���اوی رۆژنامهكهی���ان
ههڵب���ژارد ،لهنێ���وان خۆیان���دا كارهكانی���ان
دابهش���كردبوو ،هەرچ���ی ئەحمەد ب���وو ،جگ ه
ل��� ه نهخشهس���ازی رۆژنامهك���ه ،الپهڕهیهك���ی
سیاسیشی بهڕێوهدهبرد ،لهم بارهیهوه گوتی
«لهبهر خۆشهویس���تیم ب���ۆ كاری راگهیاندن
گرنگی زیاترم بهوانهكانم دهدا».
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ل��� ه كات���ی ئامادهكردن���ی ئ���هو پرۆژهی���هدا ،ئ���هو
دهس���تهی ه هاوكاری یهكتریان كردووه و به ههوڵ و
ماندووبوونی���ان «چاوی میدیا»یان بهرههم هێناوه،
دوو دوو یان زیاتر كاریان لهسهر بابهتێك كردوو ه
تاوهك���و ب���ێ كهموكوڕی بێت ،ئهحم���هد عومهر لهم
بارهیهو ه دەڵێت «لهكات���ی ئامادهكردنی بابهتهكاندا
ی���ان ئ���هو دیمانان���هی ك���ه ئهنجامم���ان دهدان ،ل��� ه
رێكخس���تنی ئ���هو بابهتان���هی كهههڵهی���ان تێدابوو
هاوكاری یهكترمان دهكرد»
ئهحم���هد زۆر حهزی ب���ه كاری رۆژنامهوانییه،
چاوهڕێی دهرفهتێك دهكات بۆئهوهی ل ه دهزگایهكی
رۆژنامهوانی���دا كار بكات و گوتيش���ی «بهردهوام
دهب���م ل���هكاری رۆژنامهوانی ،ئهگ���هر دهرفهتم بۆ
بڕهخسێت».
سانا سلێمان ،كچ ه رۆژنامهنووس ،بهر لهدوو
س���اڵ لهو بهش��� ه دهرچووه ،ئهویش لهدهركردنی
رۆژنامهیهك���دا بهش���داری كردووهو س���كرتێری
نووس���ینی رۆژنام���هی (كۆش���ان) ب���ووه ،ه���هر
ئەحمەد عومەر ،دەرچووی
لهسهرهتای ئهو ساڵهدا كاری بۆ رۆژنامهكهیان دهكرد ،بهاڵم
ب ەش ی راگ ەیاندن ی پ ەیم انگ ای بهر ل ه دهركردنی ئهو رۆژنامهیه ههوڵی زیاتری داو ه و حهزی
تەكنی كی كارگێ ڕی هەولێر ب ه كاری رۆژنامهوانی ههبووه.
س���انا س���لێمان س���هرهتای كاری رۆژنامهوانی خ���ۆی ،ب ه
هاندانی دهوروبهری گهش���هپێدا ،ئ���هوهی لهبیر نهچۆتهوه ،ك ه
دایكی و براكهی هاندهری بوون ،جگه لهوانیش لهالیهن بهشی
وه پاڵپش���تی كراوه ،س���انا لهو بارهیهوه گوتی
راگهیاندنیش���ه 
«س���ەرەتای دەست بەكاربوونم لە راگەیاندن ،دایكم و براكەم
هان���دەرم بوون ،باوكم پێی خ���ۆش نەبوو ،بەاڵم دواتر بوومە
جێ���ی ش���انازی ،هەروەها هۆكارێ���ك بوون ب���ۆ بەهێزكردنی
ههس���تم بهتوان���ای خ���ۆم حەزی راگەیاندن لە بیروهۆش���مدا( ،د .دلێر ئهحمهد) ئەوكات
ك���رد ،ك���ه توان���ای كاری سەرۆكی بەشی راگەیاندن بوو له پەیمانگای تەكنیكی ههولێر،
یەكێ���ك بوو لەوانەی زۆر پش���تگیری دەك���ردم هەر لە رێگای
رۆژنامهوانیم ههیه
ئەویشهو ه یەكەم هەنگاوم نا بۆ ناو كاری راگەیاندن».
سهبارهت ب ه یهكهم كاری رۆژنامهوانی سانا گوتی «یەكەم
لهبهر خۆشهویستیم بۆ كاری كاری من لە ساڵی  2009له گۆڤاری وارڤین بوو ،بیرمە لەسەر
راگهیاندن گرنگی زیاترم به كەمی دایهنگە حكومییەكان كارێكم كرد ،دوای باڵوبوونەوەی
بابەتەك���ە ،س���ەرەتا بەراوردێكم لهنێوان ئ���هو بابەتە كرد ،كە
وانهكانم دهدا
خ���ۆم ئامادهم كردب���وو لەگەڵ ئەوەی باڵوكرای���ەوە ،بێگومان
پاكس���ازی زۆری ب���ۆ كرابوو ،بابەتەك���ەم زۆر بەجوانی چاك
كراب���وو ،باش���كردنی ئ���ەو راپۆرت���ە لەالیهن ئ���ەو دەزگایەوە
من���ی زیاتر دڵخۆش���كرد بۆ كارەك���ەم ،چونكە ل���ەوهوه فێری
ئامادهكردن���ی راپ���ۆرت ب���ووم» ،س���انا بهو ههن���گاوهی زۆر
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دڵخۆش دهبێت و دهڵێ «ئهو پاداش���تەی كه لە بری
یەك���ەم كاری رۆژنامەوانی��� م وەرم گرت لە دەزگای
وارڤی���ن 75 ،ه���ەزار دین���ار بوو ،تا ئێس���تاش وهك
یادگاری هەڵمگرتووەو دڵم پێی خۆشە».
سانا بۆ ناوهێنانی ئهوانهی یارمهتییان داو ه دهڵێ
«زۆرن ئەوان���ەی یارمەتی���ان داوم ،رەنگە رۆژێك
بێت پێویس���ت ب���كات بە كتێبێ���ك ناوەكانیان بێنم و
سوپاسیان بكەم! چونكە هەرگیز بیرم ناچن».
س���انا دڵی ب ه كاری رۆژنامهوانی خۆش ه و لێی
پهش���یمان نیی ه و دهڵێ «كاری رۆژنامەوانی هیچی
ل���ێ نەس���هندوومەتەوە ،بەڵك���و زۆر ش���تی بە من
بەخش���یوە ،وەكو ناسینی خەڵكانی خراپ ،كە بۆت ه
ئەزموون لە ژیانی من ،بۆ ناسینی ناخی مرۆڤەكان
و هەروەها ناس���ینی خەڵكانێكی ب���اش ،كە جێگای
ش���انازین ،یان فێری كردم چ���ۆن لەگەڵ كۆمەڵگا
هەڵسوكەوت بكەم».
رێكان عەزیز ،رۆژنامەنووس���ی وەرزش���ی و
دەرچووی هەمان بەش ،یەكەم بابەتی رۆژنامەوانی
بە ستوونێكی وەرزشی دەستی پێكرد و دەڵێ« :یەكەم بابەتی رۆژنام ەنووس س انە س لێم ان،
رۆژنامەوانیم ستوونێكی وەرزشی بوو لەسەر جامی جیهانی دەرچووی ب ەش ی راگەیان دن
( )2010كە لە واڵتی باشووری ئەفریقیا بەرێوەچوو».
رێكان س���ەبارەت بە یەكەم وێستگەی رۆژنامەوانی دەڵێت
«هەستی من سەبارەت بە باڵوبوونەوەی بابەتەكەم هەستێكی
بێ كۆتا بوو ،تا ئێستاش ژمارهی ئەو رۆژنامەیەم هەڵگرتووە
ك���ە بابەتەكەمی تێدا باڵو كراوهتەوە ،دەمەوێت تا من لەس���ەر
ژی���ان مابم ئەم بابەت���ە الی من پارێزراو بێت ،كە س���ەرەتای
كاری رۆژنامەوانی من بوو».
رێ���كان بەهۆی سەرس���امبوونی ب���ە هەندێ���ك پەیامنێری
نێودەوڵەتی ،حەز و خولیای كاری رۆژنامەوانی بۆ دروس���ت ئ���هو پاداش���تەی كه لە بری
دەبێت و دهڵێت «ناخی خۆم هاندەری سەرەكیم بوو لە پەیوەندی یەك���ەم كاری رۆژنامەوانی م
كردنم بە كاروانی رۆژنامەگەری و سەرسام بوونم بە
بەشێك وەرمگرت لە دەزگای وارڤین،
ل���ە رۆژنامەنووس���ان ،بەتایب���ەت پەیامنێ���رە وهرزش���ییهكانی
كەناڵی جەزیرە س���پۆرت ،وایكرد منیش رێچكەیەك بگرمەبەر  75ه���ەزار دین���ار ب���وو ،تا
بۆ ئەوەی ئاواتی خۆم بە جێ بگەیهنم».
ئێس���تاش وهك ی���ادگاری
رێ���كان عەزی���ز یارمەت���ی هاوكاران���ی لەبیر نەك���ردووە و هەڵمگرت���ووەو دڵ���م پێ���ی
ستایشیان دەكات و دەڵێ «سوپاسی هاوكاری خۆشەویستم
رێدار كانەبی ،بەڕێوەبەری پێش���ووی رادیۆی ئاشتی دەكەم ،خۆشە
كە یارمەتی منی داو رێگەخۆش���كەر بوو بۆئەوەی هەرچی لە
ناخمدا هەبێ لە ماوەیەكی كورتدا جێبەجێ بكەم».
رێ���كان باس لە ماندووبوون و حەس���انەوەی لە كارەكەی
دەكات دەڵ���ێ «كاری رۆژنامەوان���ی بریتییە ل���ە كاركردنێكی
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رێ كان عەزیز ،پ ەیامنێ ری
وەرزش ی كەناڵ ی ئ اس مان ی
سپێ دە ،دەرچووی ب ەش ی
راگەیان دن

دەركردنی رۆژنامەی (سپۆرت
تایم) یەكێ���ك بوو لە كارە
گرنگەكان���ی ئێم���ە ،وەك
دەس���تەی ئام���ادەكاری ئ���ەم
رۆژنامەیە
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پ���ڕ مان���دوو ب���وون ،ب���ەاڵم بەرهەم���ی مەعنەوی و
س�ڵ�اوێكی بینەر و خوێنەر و بیسەر ،هەموو ئەوانە
دەسڕێتەوە ،كە پێشتر بە كارەكانەوە ماندوو بوویت،
گواس���تنەوەی راستییە تاڵەكان بۆ كۆمەڵگە كارێكی
ئاس���ان نییە بە ب���ڕوای من تەنیا رۆژنامەنووس���ی
راستگۆ پێی دەكرێت».
رێكان لهبارهی كاری رۆژنامهوانی بهشێوهیهكی
ئهكادیم���ی و زانس���تی ،دهگهڕێنێت���هو ه ب���ۆ بهش���ی
راگهیاندن ،كه خۆی خوێندكاری ئهو بهش���ه بووهو
دەڵێ���ت« :بەش���ی راگەیاندنی پەیمان���گای تەكنیكی
هەولێر ،خاڵی وەرچەرخان و دهستپێكی كارهكانم
بوو ل���ە بواری رۆژنامەگ���ەری و هەموو ئەوانەی
پێویس���ت بوو بیزانم ل ه راگەیاندن به ش���ێوهیهكی
زانستی ،لهو بهشه پێی ئاشنا بووم ،لەگەڵ ئەوەشدا
بەهۆی كەمی كات و راهێنان و خوێندنی كرداری
(عەمەلی) كە پێویس���ت بوو زیاتر پێی ئاش���نا ببم،
ت���ا رادەی���ەك لەس���ەرەتای هاتن���م ب���ۆ راگەیاندن
ماندووی كردم».
س���ەبارەت بە پ���رۆژەی دەرچوون لە بەش���ی
راگەیان���دن و دەركردن���ی رۆژنامەی���ەك ،رێ���كان عەزی���ز و
دەس���تهیەك لە هاوڕێكانی لەو بەشە ،رۆژنامەیەكیان دەركرد
و رێ���كان جگە لە ناوەڕۆكی الپەڕەكان ،كاری نهخشهس���ازی
رۆژنامهكهیش���ی لەئەس���تۆ گرتب���وو ،ل���ەو بارەی���ەوە دەڵێ���ت
«دەركردن���ی رۆژنامەی (س���پۆرت تایم) یەكێ���ك بوو لە كارە
گرنگەكانی ئێمە وەك دەس���تەی ئام���ادەكاری ئەم رۆژنامەیە،
ئەگەرچ���ی ماوەیەك���ی زۆرمان تەرخان كرد ب���ۆ تەواوكردنی
رۆژنامەك���ە ،ب���ەاڵم هی���چ جیاوازییەكی نەبوو لەگ���ەڵ ئەوەی
رۆژانە بچینە دەزگایەك و كاری خۆمان بكەین ،وەك دەوامی
ئاس���ایی لێهاتبوو ،ئەوەی من بە گرنگی دەزانم كاركردن بوو
لەم رۆژنامەیە بێ ئەوەی هیچ پاڵەپەس���تۆیەكمان لەسەر بێت
و ئازادانە ئەوەی لە بیر و هزرمان بوو پێشكەش���ی (سپۆرت
تایم)مان كرد».
بهش���ی راگهياندنی پهيمانگای تهكنيكی كارگێڕی ههولێر،
ههر ل ه س���هرهتای دامهزرانييهوه ،كاری لهسهر ئهو ه كردوو ه
كادي���ری رۆژنامهوان���ی دروس���ت بكات و خزمهت���ی كاروانی
رۆژنامهوان���ی پێ بكات ،يهكێك له كاديره س���هركهوتووهكانی
ئهو بهشه( ،عهبدولخالق ئيبراهيم)ه ،كه ل ه ساڵی ()٢٠٠١-٢٠٠٠
خوێندكاری ئهو بهش ه بووه ،دواتريش به پلهی يهكهم دهرچووهو
ل ه كۆلێژی زانس���ت ه مرۆڤايهتييهكانی زانكۆی سلێمانی /بهشی
راگهيان���دن وهرگي���راوه ،دوای وهرگرتن���ی بهكالۆري���ۆس لهو
بهشه ،بڕوانامهی ماستهريشی ههر لهو بواره و لهو زانكۆيهدا
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بهد هست
هێناوه ،ل ه ئێستاش���دا مامۆس���تایە لە بهشی راگهياندنی ئهو
پهيمانگايهی كاتی خۆی تێيدا خوێندكار بووه.
عهبدولخال���ق ئيبراهي���م ،رۆژنامهن���ووس و مامۆس���تای
راگەیاندن ،باس ل ه چوون ه ناو دنيای رۆژنامهوانی و دهستپێكی
كارهكانی دهكات ،كه ههر ل ه سهرهتاو ه كاری رۆژنامهفرۆشی
براگهورهك���هی ،وايك���ردووه ك��� ه بهردهوام نزيك���ی رۆژنامهو
گۆڤ���ارهكان بێت ،ههر ئهو ه���ۆكارهش وايلێكردوو ه ك ه حهزو
خۆشهويس���تی الدروس���ت بێت بۆ راگهياندن ،ل���هو بارهيهو ه
گوت���ی« :ئەوەندەی من بیزانم ئەو پیش���ەیە من���ی هەڵبژارد و
كەمەندكێشی كردم بەرلەوەی توانای هەڵبژاردن و بریاردانم ال
دروست ببێ ،هەر لەمنداڵییەوە لەنێو رۆژنامە و گۆڤار گەورە
بووم و ئاش���نایەتیم لەگەڵیان دروس���تكرد ،لەماڵەوە یەكێك لە
براكانم كە لەخۆم گەورەتر بوو ،رۆژنامەی دەفرۆشت ،ئەمەش
دەرفەتێك���ی زۆر باش بوو بۆ م���ن بەبەردەوامی و لەنزیكەوە
رۆژنامە و گۆڤارە سیاسی و وەرزشی و رۆژنامەی مندااڵن و
هەمەرەنگەكان ببینم و بیانخوێنمەوە ،بەڵێ ناوەرۆكی زۆربەی
ئ���ەو رۆژنامانە لە تەمەن و تێگەیش���تنی م���ن گەورەتر بوون،
بەاڵم لەوە دڵنیام خۆشەویستی من بۆ كاری رۆژنامەنووسی
و بەشێك لە كەسێتی من بەرهەمی ئەو رۆژانەی منداڵیمە كە
بەدی���ار بابەت و مانش���ێت و وێنەی ئ���ەو رۆژنامە و گۆڤارانە
بەسەرم دەبرد».
لهبارهی يهكهم كاری رۆژنامهوانی مامۆس���تا عهبدولخالق
دهڵ���ێ« :یەك���ەم كاری رۆژنامەوانی���م لەب���واری ئێزگەیی بوو
كاتێ���ك لەرادی���ۆ بەرنامەیەكی تایب���ەت بە قوتابی���ان و الوانم
پێشكەش كرد ،بەاڵم وەك نووسین لە رۆژنامەدا یەكەم وتارم
لە رۆژنامەی یەكگرتوو لەساڵی ( )1997باڵوبۆوە و ئەو رۆژە
هەستم بەخۆشيیەكی بێ وێنە دەكرد ،زۆر حەزم لەنووسین و
كاری رۆژنامەنووسی دەكرد و باڵوبونەوەی ئەو وتارەش بووە

سەرپەرش تیاری پرۆژەو
دەست ەی ئامادەكاری
پرۆژەیەك ی دەرچ وون،
گفت وگۆ دەك ەن

ئەوەن���دەی م���ن بیزانم ئەو
پیش���ەیە منی هەڵب���ژارد و
كەمەندكێشی كردم بەرلەوەی
توان���ای هەڵب���ژاردن و
بریاردان���م ال دروس���ت ببێ،
ه���ەر لەمنداڵی���ەوە لەنێ���و
رۆژنامە و گۆڤار گەورە بووم
و ئاش���نایەتیم لەگەڵی���ان
دروستكرد
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بەش���ی راگەیان���دن ت���ازە
دامەزراب���وو ،بۆی���ە لەرووی
بابەت���ی رۆژنامەوان���ی و
ژمارەی مامۆس���تای پسپۆر و
وان���ەی پراكتیكی كەموكوڕی
هەب���وو ،لەگ���ەڵ ئەمەش���دا
ب���ۆ ئ���ەو كات���ە س���وودمان
لێوەرگ���رت ،تەنان���ەت لەو
چ���وار س���اڵەی لەبەش���ی
راگەیاندنی كۆلێژی زانستە
مرۆڤایەتیيەكان���ی زانك���ۆی
سلێمانی زیاتر سودمان لێی
بینی
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ها ند ە ر ێك���ی
گ���ەورە بۆ ئ���ەوەی بەردەوام بم و پەرە بە تواناكانم بدەم لەو
رووەوە».
دوای دهس���تپێكردنی كاری رۆژنامهوان���ی چ وهك كاری
ئێزگهيی ،چ وهك نووس���ين ،بههۆی خۆشهويس���تی زۆری بۆ
كارهكهی و به مهبهس���تی گهشهپێدانی اليهنی ئهكاديمی كاری
رۆژنامهوانی ،گوتی« :س���ەرباری ئەوەی بەش���ی راگەیاندنی
پەیمان���گای تەكنیك���ی تازە دامەزرابوو ،بۆی���ە لەرووی بابەتی
رۆژنامەوانی و ژمارەی مامۆستای پسپۆر و وانەی پراكتیكی
كەموك���وڕی زۆری هەب���وو ،لەگ���ەڵ ئەمەش���دا بۆ ئ���ەو كاتە
س���وودی زۆرمان لێی بینی ،تەنانەت زیاتر لەو چوار س���اڵەی
لەبەشی راگەیاندنی كۆلێژی زانستە مرۆڤایەتیيەكانی زانكۆی
سلێمانی سوودمان لێی بینی».
س���هبارهت ب ه هاندانی ب���ۆ كاری رۆژنامهوانی ،ئهو چێژو
خۆش���ییەی ل���ەو كارە بینیویەتی ،بە هاندان���ی دەزانێ و دەڵێ:
«تاكە هاندەر خۆشەویس���تی و وابەس���تە بوونی خۆم بوو بۆ
ئەو پیشەیە ،لەكاری رۆژنامەنووسی چەندە هەستم بەماندوو
ب���وون دەك���رد و كات و ژیانم���ی داگیركردب���وو ،ئەوەن���دەش
چێ���ژ و خۆش���ی و وزەی پێدەبەخش���یم ،تەنان���ەت ئەو كاتەی
كە لەبەرنامەكەم یان لەنووس���ین دوور دەكەوتمەوە هەس���تم
دەك���رد ش���تێكم ون ك���ردووە و تاكات���ی گەڕان���ەوەم بۆ كارە
رۆژنامەوانیيەكانم ئەو هەستە هەر لەگەڵمدا دەبوو».
لهبارهی ئهو ههسته خۆشهی مامۆستا بهرامبهر به بهشی
راگهيان���دن ههيهتی ،كه خۆی پێش���تر تێي���دا خوێندكار بووهو
ئێس���تا مامۆستاي ه دهڵێ« :خۆم بەبەختەوەر دەبینم كە یەكێك
لەخەونهكان���م س���وپاس بۆ خ���وا هاتۆتەدی ئەویش پیش���ەی
مامۆستایەتيیە و پسپۆڕی بوونە لەهەمان ئەو بوارو پیشەیەی
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لەتەمەنێكی زووەوە دەستم داوەتێ ،رۆژگارێك لەو
بەش���ە قوتاب���ی بووم و ئێس���تاش لەو بەش���ە وەكو
مامۆس���تایەك هەوڵ���دەدەم رۆڵ���م هەبێ���ت لەبەرەو
پێشبردنی بەشەكەو سوود گەیاندن بەو قوتابیانەی
ك ه دەیانەوێ لەئایندەدا ببن بەرۆژنامەنووس».
ههروهها ستايش���ی ئهو مامۆستايان ه دهكات ك ه
كاتی خۆی فێری زانس���تی راگهياندني���ان كردووه،
دهڵ���ێ« :بەش���ێك ل���ەو مامۆس���تایانەی وانەی���ان
پێگوت���ووم ئێس���تاش بەردەوام���ن ،لەگ���ەڵ ئ���ەو
مامۆس���تا بەڕێزانەی كە دوو ساڵ وەك قوتابی لە
بەردەس���تیان فێری زۆر شت بووم وەك د .ئاراس
ق���ادر ،م .ئیبراهیم حاجی س���اڵح ،د .ئازاد رەمەزان
و د .سیروان جیاووك ،ئێستا لەگەڵیان هاوپیشەم،
لێرەوە زۆر سوپاس���یان دەكەم و هەمیش���ە خۆم
بەقەرزاری ئەوان دەزانم».
ل ه درێژهی قسهكانيدا ،مامۆستاو رۆژنامهنووس
عهبدولخال���ق ئيبراهيم ،ئام���ۆژگاری خوێندكارانی
بهشی راگهياندن دهكات و هانيان دهدات پهره ب ه
ئاستی خوێندن و خوێندنهوهيان بدهن و خۆيان زياتر رۆشنبير
بك���هن و لهو رێگايهو ه س���وود ب��� ه كۆمهڵگا بگهيهن���ن ،دهڵێت:
«ئامۆژگاریم ئەوەیە هەمیش���ە بەخۆشەویستی و پیرۆزییەوە
ب���ۆ كاری رۆژنامەوانی بڕوانن ،چونكە كارێكە بۆداكۆكیكردن
لەبەرژەوەن���دی گش���تی و بەرچاو رۆش���نكردنی رای گش���تی
و بەرەنگاربوون���ەوەی كارو دی���اردە دزێو و نایاس���اییەكانە،
قوتابی ئەو بەش���ە دەبێ خەونی گ���ەورە و ئامانجی گەورەی
هەب���ێ و كۆش���ش ب���كات ب���ۆ بەدیهێنانی���ان ،دەبێ ب���ەردەوام
بخوێنێت���ەوە و خۆی رۆش���نبیر بكات ،چونك���ە تەنها زانیاری
و خۆ رۆش���نبیركردن وزەی پێ دەبەخش���ێت بۆ س���ەركەوتن
لەكاری رۆژنامەوانی و داهێنان لەو بوارەدا».
لق���ی رۆژنامەوانی بەش���ی راگەیاندن ،س���ااڵنە ب���ە دەركردنی
كۆمەڵێ���ك رۆژنام���ە ،ئەزموونی خوێندكارانی پ���ێ دەوڵەمەند
دەكات ،ئەو رۆژنامانەی لەو بەش���ەدا كاریان لەسەر دەكرێت،
ب���ە بەپێی لێژن���ەی هەڵس���ەنگاندنی پ���رۆژەكان ،لە ئاس���تێكی
باش���دان و نەخشەس���ازییەكی جوانیی���ان بۆ ك���راوە ،ئەمانەی
لێرەدا خراونەتە ڕوو ،بەش���ێكن لەو رۆژنامانەی كە لە س���اڵی
خوێندنی 2012-2011دا ،وەك پرۆژەی دەرچوون ،پێشكەش
بە ئەنجوومەنی بەشی راگەیاندن كراون.
هەرچەن���دە پ���رۆژەكان ژمارەیان ل���ە ( )30رۆژنام���ە تێپەڕی
دەكرد ،بەاڵم ئێمە تەنیا بیبلیۆگرافیامان بۆ ( )10لەو رۆژنامانە
ئامادەكردووە.

عەبدولخالق ئیبراهیم،
مامۆستای بەشی راگەیاندنی
پەیمانگای تەكنیكی كارگێڕی
هەولێر

ئامۆژگاری���م ب���ۆ قوتابیانی
ئەو بەش���ە ئەوەیە هەمیشە
بەخۆشەویستی و پیرۆزییەوە
بۆ كاری رۆژنامەوانی بڕوانن،
چونكە كارێكە بۆداكۆكیكردن
لەبەرژەوەن���دی گش���تی و
بەرچ���او رۆش���نكردنی رای
گش���تی و بەرەنگاربوونەوەی
كارو دی���اردە دزێ���و و
نایاساییەكانە
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پرد
ژمارە (2012/5/15 ،)1

خاوەن���ی ئیمتی���از :بەش���ی راگەیاندن���ی
پەیمانگای تەكنیكی كارگێڕی هەولێر
سەرنووسەر :فریاد ئیبراهیم
نەخشەساز :سەعد عەبدولسەالم
هەڵەچن :ڤیان ساڵح
تایپ :بنار راجی
سەرپەرشتیار :م.عەبدولخالق ئیبراهیم

پێشەنگ
ژمارە (سفر)2012/5/22 ،

خاوەنی ئیمتیاز :بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر :كارزان بایز كاكەبرا
نەخشەساز :رەنجدەر بورهان عەبدوڵاڵ
دەس���تەی نووس���ەران :رەنج���دەر بورهان
عەبوڵ�ڵ�ا ،نەرمین خورش���ید عەلی ،خوناو
ئیبراه���م محەم���ەد ،فرمێس���ك مەه���دی
محەمەد ،كوێستان ساڵح عیسا ،پەرێشان
عەوێز باقی.
سەرپەرشتیار :د.دلێر ئەحمەد
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چاوی میدیا
ژمارە (سفر)2012/5/24 ،
خاوەنی ئیمتیاز :بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر :سۆران مەغدید
نەخشەساز :ئەحمەد عومەر
دەس���تەی نووسەران :گۆران سلێمان ،دارا
تاهیر ،مژدە یوس���ف ،تاڤگە نەعمان ،دلڤین
عەزیز.
سەرپەرشتیار :م.غازی حەسەن

را
ژمارە (سفر)2012/5/5 ،
خاوەن���ی ئیمتی���از :بەش���ی راگەیاندن���ی
پەیمانگای تەكنیكی كارگێڕی هەولێر
سەرنووس���ەر :عەبدولخال���ق س���ابیر
سەعدون
نەخشەساز :عەبدولخالق سابیر
دەستەی نووسەران :یاسین تەها ،كارزان
عاسی ،هێمن حوس���ێن ،شاخەوان خالید،
مەسعود نوری ،پشتدەر محەمەد.
سەرپەرشتیار :د.دلێر ئەحمەد
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رەهەند
ژمارە (تایبەت) ،ئایاری 2012
خاوەن���ی ئیمتی���از :بەش���ی راگەیاندن���ی
پەیمانگای تەكنیكی كارگێڕی هەولێر
سەرنووسەر :زاگرۆس مەریوان
دەس���تەی نووس���ەران :نێرگز ئیسماعیل،
هێم���ن محەم���ەد ،ش���ەیما ئ���ازاد ،ش���ایان
دەرس���یم ،محەم���ەد عیزەدی���ن ،س���روە
فاروق.
سەرپەرشتیار :م .عەبدولخالق ئیبراهیم

رەوش
ژمارە (سفر)2012/5/22 ،
خاوەن���ی ئیمتی���از :بەش���ی راگەیاندن���ی
پەیمانگای تەكنیكی كارگێڕی هەولێر
سەرنووسەر :ئاڤان شوان
نەخشەساز :سەلیم فەتاح
دەستەی نووس���ەران :ش���ادان عەبدوڵاڵ،
شەماڵ كەمال ،زاهیدە نامیق ،بۆكان خدر،
عامر بەهرام.
سەرپەرشتیار :م.هاوكار یاسین
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رووماڵ
ژمارە (سفر)2012/5/7 ،
خاوەن���ی ئیمتی���از :بەش���ی راگەیاندن���ی
پەیمانگای تەكنیكی كارگێڕی هەولێر
سەرنووسەر :ستار ئەنوەر
نەخشەساز :محەمەد عەساف
دەس���تەی نووس���ەران :محەمەد س���دیق،
عیماد عەبدولواحید ،ش���ێروان محیەدین،
خانزاد حەمەدەمین.
سەرپەرشتیار :د.كاوە شێخانی

گزنگ
ژمارە (2012/5/15 ،)1
خاوەن���ی ئیمتی���از :بەش���ی راگەیاندن���ی
پەیمانگای تەكنیكی كارگێڕی هەولێر
سەرنووسەر :محەمەد عومەر
نەخشەساز :بەیان جەعفەر
دەس���تەی نووس���ەران :یوس���ف عوم���ەر،
بێریڤ���ان واحی���د ،س���روود عەل���ی ،ش���نۆ
زاهیر.
سەرپەرشتیار :د.دلێر ئەحمەد
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هەتاو
ژمارە (سفر)2012/5/10 ،
خاوەنی ئیمتیاز :بەشی راگەیاندن
سەرنووسەر :هاوكار وەهاب عەزیز
نەخشەساز :هاوكار وەهاب عەزیز
دەس���تەی نووس���ەران :س���امان عوس���مان،
زان���ا عەبدوڵ�ڵ�ا ،زولف���ان تەحس���ین ،ئاوات
عەبدولڕەحم���ان ،بێریڤ���ان مەجی���د ،بەن���از
مەحموود.
سەرپەرشتیار :د.سیروان جیاووك

وااڵ
ژمارە (سفر)2012/5/14 ،
خاوەنی ئیمتیاز :بەشی راگەیاندنی پەیمانگای
تەكنیكی كارگێڕی هەولێر
سەرنووسەر :دیار عەبدوڵاڵ
جێگری سەرنووسەر :دانا رەسول
نەخشەساز :دیار عەبدوڵاڵ
دەس���تەی نووس���ەران :ش���لۆڤە تەحس���ین،
محەمەد شەفیع ،موحسین عەبدوڵاڵ ،یەعقوب
ئیبراهیم ،زانا تاهیر.
سەرپەرشتیار :هاوكار یاسین

* ل���ە ژمارە ()26ی گۆڤ���اری رۆژنامەنووس ،الپەڕە ( ،)445راپۆرتێكمان بەن���اوی «پرۆژەی دەركردن ی ()30
رۆژنامەو داهێنانێك ی نوێ لە بەش ���ی راگەیاندن» باڵوكردەوە ،لەوێدا بەوردی باس ی (پرۆژەی دەرچوون)
مان كردووە.
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هونهری دهرهێنانی
رۆژنامهوانی و چاپ

یعقوب یوسف (رۆمان)

هونهری دهرهێنانی رۆژنامهوانی:
هونهری دهرهێنانی رۆژنامهوانی بهیهكێك
ل���ه پایهگرنگهكان���ی ب���واری رۆژنامهوان���ی
ههژماردهكرێ���ت و له رۆژنام��� ه و باڵوكراو ه
جیهانییهكان���دا بایەخێك���ی زۆری پێدهدرێ���ت،
ئ���هم هونهر ه له ههموو جیهان���دا لهپاڵ بهرهو
پێش���چوونی بزاڤ���ی رۆژنامهوان���ی ئهوی���ش
پێشكهوتنی بهخۆوهبینیووه ،چونك ه گرنگترین
ئهرك���ی ئهم هون���هر ه بریتیی ه له ئاس���انكردنی
روون���ی گهیاندن���ی پهی���ام ب���ۆ خوێن���هر و
رهچاوكردن���ی الیهن���ه فس���یۆلۆجییهكان و
دیاریكردنی جوانترین رهنگ و جۆری فۆنت ب ه
خوێنهر بۆی ه كۆمپانیا گهورهكانی جیهان ساڵ
ب ه س���اڵ ڤێرژنی نوێی پرۆگرامهكانی تایبهت
ب ه هونهرهك ه دهخهن ه بازاڕهكان و كاریگەری
( )Effectو وێنەی جوواڵوی ()Animation
نوێ���ی ب���ۆ زی���اد دهك���هن و نووس���هران و
توێژهرهوانی���ش توێژینهو ه و لێكۆڵینهو ه نوێ
لهس���هر ئهم بابهت ه دهكهن ،ب ه تایبهتی لهدوای
ئهوهی كاری رۆژنامهوانی الیهنێكی بازرگانی

*

گهورهی جیهانی بهخۆیهوهبینی.
بهگشتی هونهری دهرهێنانی رۆژنامهوانی
كردارێكی هێڵكاری هونهرییه بۆ نهخش���اندنی
ی���ان دهرهێنان���ی الپ���هڕهی باڵوك���راوهكان
بهكاردێ���ت وهكو رۆژنام ه و كتێب و گۆڤار و
پۆس���تهر و هتد .یان بریتیی ه له دابهش���كردنی
رهگهزهكان���ی تایپۆگرافی���ا (پی���ت – وێن��� ه -
ناونیشان – رهنگ  -نووسين) ب ه شێوهیهكی
هونهری ل ه سهر الپهڕهیهكی قهبار ه دیاریكراو،
بهش���ێوازێك ههری���هك ل���هو رهگهزان ه ئهركی
فس���یۆلۆجی خ���ۆی ببینێ���ت و خوێنهر بۆالی
خۆی رابكێشێت و ئهركی گهیاندنی ببینێت.
ئهگهر باسی هونهری رۆژنامهوانی بكهین
ئهم هونهر ه وهكو ههموو هونهرهكانی دیكە ب ه
چهند قۆناغێكی جیاجی���ا تێپهڕیو ه و ههریهك
لهو قۆناغان���هش كاریگهری تهواویان ههبوو ه
لهسهر هونهرهكه.
بێگومان هیچ زانستێك له مێژوو و قۆناغ ه
یهك ل ه دوایهكهكانی پێگهیش���تنی بێبهری نیی ه
و ههرگیز ناتوانرێت بهبێ دیاریكردنی مێژوو
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و قۆناغهكان���ی گهشهس���هندنی ئام���اژ ه ب ه وج���ود و داهێنانی
ئێستای بكرێت ،بۆی ه لهم بابهتهدا باس ل ه قۆناغهكانی دهرهێنان
بهگشتی و دهرهێنانی رۆژنامهوانی دهكهین.

دهرهێنان له سهردهمه سهرهتاییهكاندا
س���هرهتا تری���ن كاری كێش���ان و دهرهێنانی
م���رۆڤ بۆ ئ���هو كات���ه دهگهڕێتهوه ك��� ه مرۆڤ
درك���ی كردووه ب��� ه تۆم���اری كاروكردهوهكانی
و هێماكردنیان ل ه ناو ئهش���كهوتهكان و لهسهر
تاشهبهردی گهور ه و تا دواتر لهسهر تاته قوڕ
هێمای دروستكردوو ه وهكو هێما پیرۆزهكانیان
و رێوڕهسمه ئایینییهكانی وهكو (رۆژ و مانگ
و دای���ك و ئاگ���ر) ی���ان هێما ش���هرهنگێزیكانی
وهك���و(رم و ش���یر و تیروك���هوان)  ،چونك��� ه
ههم���وو ئامرازهكانی دهرهێنان و كێش���انیان
لهبهر دهس���تبوو ه وهكو ئامێری (ههڵكۆڵین و
چهندین جۆر رهنگ) شوێنی نووسینهكهشیان
ل ه سهر دیواری ئهشكهوت و بهردی گهور ه
و قهبارهیهك���ی دیاریك���راو ب���ۆ گهیاندن���ی
مهبهستهكهیان دیاریكردووه.
له دوای چاخی بهردین
كۆمهڵ���گای مرۆڤایهت���ی
پێینای���ه چاخێك���ی نوێو ه
ئهویش چاخی كشتوكاڵ
ب���وو ،م���رۆڤ ل���هو
س���هردهم ه توان���ی ل��� ه
ش���وێنێك جێگیربێ���ت و
خۆی بهكاری كشتوكاڵی
و بهخێوكردنی ئاژهڵهو ه
خهری���ك ب���كات ،لهبهر
ئهو هۆیانهوه دهبوو بۆ
ژماردن و رێكخس���تنی
كاروب���اری رۆژان���هی
تۆم���اری ههبێت .بۆی ه
س���هردهمهدا
ل���هو
چاكتری���ن داهێن���ان
لهبواری دهرهێن���ان و تۆماركردن كراو ه
ئهویش داهێنانی وشككردنهوهی پێستی ئاژهڵبوو ه بۆ نووسین
و تۆمارك���ردن ،ئهمهش دوا بهدوای ئهوهی پێنووس و رهنگی
داهێنابوو .مرۆڤ ل ه تۆماركردن و نووس���ین لهس���هر پێستی
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ئاژهڵ س���وودی زۆری بینی بههۆی درێژی تهمهنی پێستهك ه
و بههێ���زی ،دهتوانی���ن نووس���ین و تۆم���اری ئهو س���هردهم ه
بهدهرهێنانێك���ی س���هرهتایی
ههژم���ار بكهی���ن ،لهبهڵگهنام ه
دهبینی���ن
مێژووییهكان���دا
چ���ۆن پێس���تیان هێن���او ه ب��� ه
قهبارهیهك���ی رێ���ك بڕیویان ه
و بهچهندی���ن رهنگ���ی
جی���اواز و ب��� ه هێڵكارییهكی
زۆر ورد و پوخت���هو ه
هێم���ا و مهبهس���تهكانیان
تۆمارك���ردوو ه ك��� ه تاوهكو
ئهو س���هردهمهی ئێس���تاش
ماون و مرۆڤی ئێستا زۆر
به ئاس���انی ل ه مهبهست و
ئاماژهكانی���ان تێ���دهگات و
دهتوانێت شیكردنهوهیان بۆبكات.

دهرهێنان له دوای شۆڕشی پیشهسازی:
لهگ���هڵ پهیدابوون���ی شۆڕش���ی
پشهس���ازی ل���ه ئهوروپ���او ئهمری���كا
و واڵت��� ه پیشهس���ازییهكان چاپخان��� ه
و چاپهمهن���ی و رهن���گ و پس���پۆری
لهبوارهك ه پێشكهوتنی زۆ ر و خێرایان
بهخۆهبین���ی لهگهڵ بهرهوپێش���چوونی
ئ���هم بواران���هش هون���هری دهرهێنانی
رۆژنامهوان���ی دهب���وو گۆران���كاری و
داهێنان���ی نوێگهران���هی تێدابكرابوایه.
بۆی��� ه ه���هر ل��� ه س���هرهتای (1800ز)
هو ه توان���را كتێ���ب و رۆژنامهكان ل ه
نووس���ین س���هفتكردن بهش���ێوهیكی
بلۆكی و یهكرهنگی رزگار بكهن ،لهو ه
بهدواو ه دهرهێنان و نهخشهس���ازی
تاز ه بهكارهات وهكو دانانی وێن ه و
زهخرهف���هی رهنگاو رهنگ بۆ كتێبە
ئایینیی���هكان و رۆژنام��� ه و گۆڤ���ار
و پۆس���تهر و زهرف���ی نام ه و پوڵ
و كارت���ه ئاههنگیی���هكان تهنان���هت
یادهباوهكان���ی وهكو كریس���مس و
ڤاالنتاین.
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كۆمهڵێ���ك كهس���ایهتی و داهێنهرههبوون ك ه لهس���هرهتادا
كاریگهرییهكی زۆریان ههبوو لهسهر هونهری چاپ و دهرهێنان
بۆی��� ه پێویس���ت ه لهگ���هڵ ناوهێنان���ی چاپخان���ه و باڵوكردنهو ه
و دهرهێن���ان و كاغهز ن���اوی ئهو داهێنهر و كهس���ایهتیانهش
بهێنرێت یهكێك لهوانه (گۆتەنبێرگ)ه.

Johannes

داهێنان��� ه مهزنهك���هی یوه���ان گوتەنبێ���رگ
Gutenberg
گوتەنبێ���رگ داهێن���هری یهكهم ئامێری چاپخانه ،ل ه س���اڵی
 1398له ئهڵمانیا ل ه ش���اری مینس���ی لهدایكب���ووه ،گوتەنبێرگ
یهكهم كهس بوو توانی له رێگهی پیتی كانزایی شێو ه دهرهێنراو
چاپخانهیهك���ی بچووك دروس���ت بكات ،توان���ی بۆ یهكهم جار
كتێبی ئینجیل له سهركاغهز ب ه قهبارهیهكی رێك و هێڵكارییهوه
چ���اپ بكات ،وهك له س���هرچاوهكان هاتووه گوتمبێرگ له پاڵ
ئهو داهێنانه مهزنهی ل ه بواری چاپ و دهرهێنان كردی ،بهاڵم
ناوی لهس���هر یهكهم كتێبی چاپك���راو دانهنا ،جا نازانرێ ئاخۆ
خۆی نهیویستوو ه یان بیری نهبووه ناوی لهسهر یهكهم كتێبی
چاپكراو بنووس���ێ .چیڕۆكی داهێنانی چاپخانهكهشی بۆ ئهو ه
دهگهڕێتهو ه ك ه توانی لهگهش���تێكی بهناو دارستاندا چاپی پیت
بدۆزێت���هو ه و كاری لهس���هر بكات و چاپخانه دروس���ت بكات
و رێ���گا دوورو درێژهكهی پێن���ووس كهمێك كورتتر بكاتهوه،
(گۆتەنبێرگ) توانی له سهر الپهڕهیهك پیتهكانی رێك بخات و
هێڵكارییهك دابنێت بۆ ئهوهی كاری لهسهر بكات بێگومان ئهم
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رێكخس���تنهش
دهچێت ه بواری دهرهێنانهوه.
دهرهێنان لهسهردهمی شۆڕشی تهكنهلۆژی
له دوای س���ااڵنی  1970بهوالو ه شۆڕشی تهكنهلۆژی ور ه
ورده خزای��� ه نێو ههموو ك���ون و كەلهبهرێكی كاری مرۆڤ و
هون���هری رۆژنامهوانی و دهرهێنانی رۆژنامهوانی و چاپخان ه
بهدهرنهب���وو لهبهرامبهر ئهو پێش���كهوتن ه مهزن���هی ل ه بواری
تهكنهلۆژی���ا روویدا ،وایكرد گۆڕانكاری گهور ه بهس���هر كاری
رۆژنامهوان���ی دابێ���ت ل���هرووی زۆری تی���راژ و ئامادهكردنی
ل��� ه كاتێكی ماوهكهم���دا و ناردنهبازاڕ و دابهش���كردن ،ههموو
داهێنان���هش دهگهڕێت���هو ه بۆ كارك���ردن و ه���هوڵ وهیممهتی
چهن���د كۆمپانیایهك���ی پرۆگرامس���ازی گ���هورهی ئهمریك���ی و
ئهوروپی ك ه زۆر بهگهرموگوڕی و دڵس���ۆزانه هاتن ه مهیدانی
كارك���ردن و یهكێك له وان ه كۆمپانیای ()Microsoft Office
ب���وو ئهم كۆمپانی���ا له س���اڵی  1990دام���هزراو ه و یهكێك ه ل ه
كۆمپانیا گهورهكانی ئهمریكای ه و خاوهنی زۆرترین كارمهنده
ههمیش ه پشت ئهستوور بوو ه ب ه قازانج و دارایی ه گهورهكهی،
مایكرۆسۆفت بهچهند پرۆگرامێكی زۆر پێشكهوتوو و نوێ هاتن ه
گۆڕهپانهك ه و دهس���تیان ب ه كاری چاپ و دهرهێنان و پیتچین
و ك���رد ،لهوان ه پرۆگرام���ی ( )Microsoft Office Wordو
( )Microsoft Office publisherب���وو ئهمان ه تایبهتهبوون
ب��� ه دهرهێنان���ی رۆژنام ه و چاپ و باڵوكردنهوه ،تا س���ااڵنێك
كار ب���هم پرۆگرامانهك���ران تهنانهت تا ئێستاش���ی لهگهڵدابێت
دهرهێنانی چهندین رۆژنام ه و كتێب و پۆستهرو باڵوكراوهیی
پ���ێ دهكرێ���ت ل ه جیهاندا .دوات���ر وردهورد ه داهێنانی دیكە ل ه
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بوارهك ه كرا چهند كۆمپانیایهكی دیكە دروست
بوون وهكو كۆمپانیای ( )appleك ه ل ه س���اڵی
 1976یهك���هم داهێنان���ی خۆیك���رد ل��� ه بواری
پرۆگرامسازی تایبهت ب ه پیتچنین و دهرهێنانی
رۆژنامهوان���ی تا دواتر ه���هر ههمان كۆمپانیا
توان���ی پرۆگرامی ( )InDesignدروس���ت و
تاس���اڵی  2012توانیویهتی شهش ڤێرژنی لێ
دروس���ت بكات و بیخات��� ه بازاڕهكانی جیهان،
دهتوانم بڵێ���م ئهم كۆمپانیایهب��� ه بهرههمانهی
خزمهت���ی زۆرگهورهی ب ه ب���واری دهرهێنانی
رۆژنامهوانی و چاپ و باڵوكردنهوهكرد.

هۆكارەكان���ی پێش���كهوتنی هون���هری دهرهێنان���ی
چاپهمهنی
 .1باڵوبوون���هوهی ئاس���تی هۆش���یاری و
خوێندهواری و رۆشنبیری ب ه تایبهتی ل ه دوای
شۆڕشی پیشهسازی ئهم ه وایكرد خهڵكانێكی
زۆر خولی���ای خوێندن���هوهی باڵوك���راوهكان
ب���ن و دهرفهتێك���ی ب���اش بوو ك��� ه چاپخان ه و
رۆژنامهكان كاربكهن.
 .2پێش���كهوتنی گ���هوره ل ه ب���واری داهێنان و

دروستكردنی چاپخان ه لهسهردهمی شۆڕشی
پیشهس���ازی ئهم���ه یهكێك ب���وو له ه���ۆكار ه
بهرچاوهكان ك ه وایكرد چاپهمهنی پهرهبسێنێت
و چاپخان���ه بگاته ههموو ش���وێنێكی جیهان و
گهالن بهگشتی بهشداربن له چاپكردنی مێژوو
و تۆمار و كهلتوور و ئهدهبیاتیان.
 .3پێش���كهوتنی گ���هور ه ل ه ب���واری رێگاوبان
و هێ���ڵ و هۆكارهكان���ی گواس���تنهوه ،بهمهش
باب���هت و ه���هواڵ و رووداوهكان به ئاس���انی
دهگهیشتنه ناو رۆژنامهكان و باڵودهكرانهو ه
ئهمهش وایكرد ئامرازی چاپهمهنی بهرهوپێش
بچێت.
 .4بوون���ی ملمالنێیهك���ی بههێ���ز ل��� ه نێ���وان
ئامرازهكان���ی راگهیان���دن وهك���و راگهیاندن���ی
(بینراو  -بیستراو  -بینراو و بیستراو).
 .5پهرهس���هندنی رێكاڵم بهشێوهیهكی گشتی
بۆ ناس���اندنی كااڵو كهرستهكان ب ه تایبهتی ل ه
سهردهمی شۆڕشی پیشهسازی تا وای لێهات
ل��� ه ئهوروپا و ئهمریكا چاپخان��� ه ههبوو تهنیا
كاری چاپی رێكاڵمی دهكرد.

* دهرچووی پهیمانگای تهكنیكی كارگێڕی ههولێر – بهشی راگهیاندن لقی رۆژنامهوانی
سهرچاوهكان:

 ماڵپهڕی ایالف ماڵپهڕی ویكیپێدیا س���وودم له وانهكانی د .دلێر ئهحمهد مامۆس���تای دهرهێنانی رۆژنامهوانی لە پەیمانگای تەكنیكی كارگێڕیهەولێر ،وهرگرتووه.
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ڕێبازی سێیەم
لە مێژووی ڕۆژنامەنووسی كوردیدا

شادمان مەال حەسەن
ئەگەرچ���ی هەتاك���و ئێس���تاش ك���ورد هیچ
قەوارەیەكی س���ەربەخۆی نيیە و بەشی هەرە
زۆری خ���اك و نەتەوەك���ەی ژێردەس���تەی
چەن���د دەوڵەتێك���ە .لە باش���وری كوردس���تان
(ئەو بەش���ەی كە ڵكێن���راوە بە واڵتی عێراق و
ناوی كوردس���تانی عێراقی بەس���ەردا بڕاوە)،
ماوەی زیاتر لە بیس���ت ساڵێك دەبێ ()1991
هەرێمێك���ی نیمچ���ە س���ەربەخۆی پێكهێناوە و
دەس���ەاڵتێكی خۆكرد بەڕێ���وەی دەبات .یەكێ
لە بەدبەختیيەكان���ی دیكهی كورد ئەوە بووە،
هەمیش���ە ئ���ەو هێزان���ەی هات���وون داگیریان
كردووە هێز و دەس���ەاڵتی زۆر دواكەوتووی
چاوبرسی چەوسێنەر بوونە .واتە هیچ بەهرە
و توان���ا و داهێنانێك���ی ئەوتۆی���ان پێ نەبووە
ك���ە لەگەڵ داگیركاریيەكەیاندا بیبەخش���ن بەو
میللەتەی ك���ە داگیریان كردووە .وەك ئەوەی
داگیركاری بریتانی و فەڕەنسايی لە هیندستان
و ئەفەریق���ا و زۆر ش���وێنی دیك ه كردوویانه،
جۆرێك گۆڕانیان لە كولتوور و بیری نەتەوەیی
ئ���ەو نەتەوە داگیركراوانەیان هێناوەتە گۆڕێ.

داگیركاری كوردس���تان هێزێكی دواكەوتووی
وەك دەوڵەت���ی عوس���مانی ب���ووە .بەدرێژایی
مێ���ژووی تەمەن���ی ئ���ەم ئیمپراتۆریەت���ە ل���ە
كوردستان ( )1918_1514هیچ زیادەیەك یان
گۆڕانێك���ی وایان نەكرد بە ئاراس���تەی بەرەو
پێش���ەوەچوون بێ���ت و ك���ورد و نەتەوەكانی
دیك���ه گۆڕانێكیان ل���ە باری شارس���تانیەت و
پێش���كەوتن بەس���ەردابێت .بەپێچەوانەوە ئەم
م���اوە زۆرە ب���وون ب���ە بارێك���ی زۆر قوڕس
لەس���ەر ژی���ان و گ���وزەران و توان���ا و هێزی
مرۆڤ���ی ك���ورد .هەم���وو بنەما و س���یمایەكی
پێش���كەوتن و ئابووریي���ان ل���ە كوردس���تان
مراندب���وو .بەهەم���وو مانای���ەك داگیركەرێكی
تاقەت پڕوكێن بوون .لەوالش دەوڵەتی ئێران
بەهەم���ان ش���ێوە ب���وو لەس���ەر ئەو بەش���ەی
كوردس���تان كە تێدا قەلەمڕەوی هەبوو .بۆیە
كورد لە زۆر كاروانی شارستانی و فەرهەنگی
و پێشكەوتن دواكەوت .سەرەڕای ئەو هەموو
بارە قوڕس���ەش ،كەچی كە ئاوڕێك لە مێژوو
دەدەین���ەوە كەس���انی بەئ���اگا و خەمخ���ۆری
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نەتەوەكەم���ان ل���ە جول���ە نەوەس���تاون و هەنگاوی���ان ن���اوە
بەئاراس���تەی داهێنان و بەجێنەمان لە كاروانی شارس���تانیەت
و دونیای پێش���كەوتن و مەعریفەت .كات���ێ جوالنەوەی بیری
نەتەوەیی لە ئەوروپا لەدوای شۆڕشی پیشەسازی چەكەرەی
كرد و گەشەی كرد بەرەو ڕۆژهەاڵتیش هات.
چەن���د جوالنەوەیەكی سیاس���ی و نەتەوەيی
لە كوردس���تانیش س���ەری هەڵدا بە ئامانجی
ڕزگار بوون لە دەس���ەاڵتی دواكەوتووانەی
دەوڵەت���ی عوس���مانی .ب���ەاڵم زۆر ل���ەو
بزووتن���ەوە ميللیيە چەكداریانە نوشوس���تی
هێنا و س���ەركەوتنیان بەدەس���ت نەهێنا .لە
هەموویان دیارتر و بەرچاوتر جوالنەوەی
میربەدرخان پاش���ای می���ری بۆتان بوو لە
س���اڵی  1846زاین���ی و ش���ێخ عوبێدوڵاڵی
نەهری لە س���اڵی  1881بوو .لەدوای ئەم
شكس���تانە نەوەكانی میربەدرخان كەوتنە
تاراوگە و دەستیان بە جوالنەوەیەكی دیك ه
كرد .لە باوەڕبوون ب���ە خوێندنەوەیەكی
سۆسۆلۆژیانە بۆ بارودۆخی كۆمەالیەتی
نەتەوەی���ی ك���ورد ،ئەوی���ش نەبوون���ی
خوێندەواری و هۆش���یاری نەتەوەيی و
خراپ���ی باری فەرهەنگ���ی و مەعریفیيە.
بۆی���ە ئەم���ە وایكرد ڕێبازێك���ی دیكه لە
خەب���ات دابهێنن .ئەوی���ش بەدەركردنی
ڕۆژنامەیەك ،ئەوەبوو لە 22ی نیسانی
س���اڵی  1898یەك���ەم ژم���ارەی ڕۆژنامەی «كوردس���تان» لە
شاری قاهیرەی پایتەختی واڵتی میسر لەدایك بوو ،كەوا بووە
یەكەم ڕۆژنامەی كوردی و س���ەرەتای نووس���ین و پەخشانی
كوردیش���ی گرتەوە لەس���ەر دەس���تی برایان (میقداد مەدحەت
و عەبدولڕهحم���ان مەدح���ەت بەدرخان) وەش���ێندرا .ئامانج لە
دەركردنی ئەم ڕۆژنامەیە دوو خاڵی سەرەكی بوو.

یەكەم:
داهێنان���ی جۆرێك���ی دیك��� ه لە ش���ێوەی خەب���ات بەرامبەر
ب���ە دەوڵەت���ی داگی���ركاری عوس���مانی .ئەوی���ش ب���ە ڕێ���گای
ئاش���تیخوازانەی دوور لە توندوتیژی .بۆ ئەوەی بەم شێوەیە
پەیام���ی داخوازیيەكان���ی نەتەوەی كورد بگات بە س���وڵتان و
دەس���ت و دایرەك���ەی .چونكە ڕۆژنامەكە بەش���ێكی بە توركی
عوس���مانی بوو .هەروەها بابەتەكانیش���ی بە زۆری سیاس���ی
بوون.

132

ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012

ڕێبازی سێیەم لە مێژووی ڕۆژنامەنووسی كوردیدا

دووەم:
ئامان���ج لەم ڕۆژنامەیە ب���ە ئاگاهێنانەوەی نەتەوەی كوردە
لە ڕێگای كەسە خوێندەوارەكانی ئەوكاتە بۆ ئەوەی وشیاری
نەتەوەی���ی و فەرهەنگی الیان زیاد ب���كات و بیر لە داهاتووی
نەتەوەكەیان بكەنەوە .هەروەها گرنگی دانیش
بوو بە ئەدەب و فەرهەنگی كوردی بۆ ئەوەی
ل���ە فەوتان ڕزگاری ب���كات و پەرەی زیاتری
پێ بدات.
لێ���رەدا دەتوانی���ن بلێ���ن ڕۆژنام���ەی
كوردستان سەرەتای ڕێبازێكی تایبەت بوو
ل���ە مێژووی ڕۆژنامەنووس���ی ك���وردی كە
هاوشانی گەشەكردنی بزووتنەوەی سیاسی
و ڕزگاریخ���وازی نیش���تمانی كوردس���تان
ب���وو .بابەتەكەی ئێمە لەس���ەر پۆلینكردنی
ڕۆژنامەنووس���ی كوردیيە .چونكە وەك لە
پێشەوە باسمانكرد سەرەتای سەرهەڵدانی
ڕۆژنامەنووس���ی كوردی لەگەل گەشەی
بی���ری نەتەوەيی و جوالنەوەی سیاس���ی
و رزگاری نیش���تمانی لەدای���ك ب���ووە.
بەپێچەوانەی ڕۆژنامەنووس���ی جیهانی.
بۆی���ە لێ���رەوە دەتوانین كاروان���ی هاتنە
كای���ەوە ی���ان س���ەرهەڵدانی ڕێبازەكانی
ڕۆژنامەنووسی كوردی دیاربكەین.
ڕێبازەكانی ڕۆژنامەنووسی كوردی:
سەرەتای س���ەرهەڵدانی ڕۆژنامە دەگەڕێتەوە بۆ چەرخی
س���ەرهەڵدان واتە ڕێنس���انس لە ئەوروپ���ا .دوای دۆزینەوەی
پیت���ی چاپ و دروس���تكردنی چاپخانە لەالی���ەن زانای ئەڵمانی
(گۆتنبێ���رگ) لەس���اڵی  1445زاین���ی .ئ���ەم داهێنان���ە ب���ووە
وەرچەرخانێك���ی گەورە بۆ باڵوكردنەوەی كتێب و باڵوكراوە.
ئەم���ە وایكرد نووس���ینی دەس���تی بایەخ���ی نەمین���ێ چاپخانە
بەهەزاران جار لە نووسینی دەستی بابەتەكان زووتر و باشتر
و ب���ێ هەڵەت���ر چاپ بكات و باڵو ببێت���ەوە .هەر ئەمەش بووە
هۆكارێ���ك بۆ زیاتر باڵوبوونەوەی خوێن���دن و خوێندەواری.
بۆی���ە یەك���ەم جار ڕۆژنام���ە لە واڵت���ی ئیتالیا لە فڵۆرنس���ا و
ڤینیس���یا سەری هەڵدا لە سەدەی شازدەهەم ئەودەمانەی ئەم
دوو شارە بووبوونە ناوەندێكی كاریگەر و ئاوەدانی بازرگانی
و سەرهەڵدانی ڕابەرانی ڕۆشنگەری چەرخی ڕێنساس (دانتی
و لیناردۆ داڤنیش���ی و مایكل ئەنجیلۆ و مایكاڤیلی و چەندانی
دیك ه پێشەنگی ڕۆشنگەری و داهێنەری ئەم جوالنەوە سیاسی
و هونەری و ڕۆش���نبیریيەی ئەوروپا بوون .لەو سەردەمانەدا
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یەك���ەم بالوكراوە ل���ە ئیتالیا بەناوی «گازێت���ە» بالوكرایەوە،
گرنگ���ی بەهەواڵی ئەو پاپۆڕانە دەدا كە هاتووچۆی فلۆرنس���ا
و ڤینیس���یایان دەك���رد ڕۆژنامەكە بەن���اوی یەكەیەكی پارەی
ئەوكاتەی ئیتالیا بوو .بۆیە ئەم ناوە پەرەی سەند و چووە ناو
زۆر زمانی جیهانی هەتا سەردەمانێك ئێمەی كوردیش پێمان
گوتووە «غەزەتە» .كەواتە یەكەم جار لە ئەوروپا ڕۆژنامە بە
پیش���ەیەكی ئابووری و بازرگانی و دوور لە سیاسەت سەری
هەڵدا بەم شێوەیە لە ئەوروپا قالبی خۆی گرت .ڕۆژنامەنووسی
وەك پیش���ەیەك داهێن���را ،هەمیش���ە لەوكات���ەوە هەوڵی ئەوە
دەدات كەوا ڕاس���تگۆیی و پیش���ەیی و بێالیەنی ل���ە گەیاندنی
راس���تییهكانی ڕۆژنامەنووسی بكاتە بنەمای كاركردنی خۆی.
دوای سەرهەڵدانی بزووتنەوە سیاسیيەكان و هاتنە كایەوەی
گۆڕان���ی جۆری لە دامەزراوەكان���ی دەوڵەت .بۆیە ڕۆژنامەش
بووە بەش���ێك لە ئامرازی گەیاندن و پەخش���كردنی سیاسەتی
ح���زب و دامەزراوەكان���ی دەوڵ���ەت .ئ���ەم ج���ۆرە ڕۆژنامە و
باڵوكراوانە هەمیش���ە ئامانجێك لە پش���تیانەوە بووە ،ئەویش
ئەوەت���ە جوانكردنی هەموو جولەكانی خۆی و ناش���رينكردنی
هەموو كاروكردەوەكانی بەرامبەری .واتە راس���تی و پیش���ەی
و بێالیەن���ی لەم جۆرە ڕۆژنامان���ە بوونی كەمە .ئەوەی لێرەدا
ل���ە بازن���ەی بابەتەكەی ئێمەی���ە ڕێبازەكانی ڕۆژنامەنووس���ی
كوردیيە.

یەكەم:
ڕێب���ازی ڕۆژنامەنووس���ی بزووتن���ەوەی ڕزگاری خ���وازی
كوردستان
دووەم:
ڕێب���ازی ڕۆژنامەنووس���ی دەس���ەاڵتی واڵتان���ی داگیرك���ەری
كوردستان
سێیەم:
ڕێبازی ڕۆژنامەنووسی ئەهلی

یەك���ەم ج���ار ل���ە ئەوروپا
ڕۆژنام���ە ب���ە پیش���ەیەكی
ئابووری و بازرگانی و دوور
یەكەم:
لە سیاس���ەت س���ەری هەڵدا
ب���ەم ش���ێوەیە ل���ە ئەوروپا ڕێبازی ڕۆژنامەنووسی بزووتنەوەی ڕزگاری خوازی كوردستان
س���ەرەتای س���ەرهەڵدانی ئ���ەم ڕێبازە دەتوانی���ن بە یەكەم
قالبی خۆی گرت
ڕۆژنامەی كوردی ڕۆژنامەی «كوردس���تان» ()1902-1898
دەس���ت نیش���ان بكەین ،چونكە ڕۆژنامەی كوردس���تان زیاتر
پەیامی گەیاندنی زوڵم و زۆریيەكانی دەوڵەتی عوسمانی بوو.
دواتری���ش ڕۆژنامەكانی «بانگی هەق» كە لە س���اڵی  1923لە
ئەشكەوتی جاسەنەی ناوچەی سورداشی پارێزگای سلێمانی
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لەالیەن ئۆردوی لەش���كری كوردستانی بزووتنەوەكەی شێخ
مەحم���ودی حەفید دەردەچ���وو ئامانج لێ���ی گەیاندنی زوڵم و
تاوانەكان���ی دەوڵەتی ت���ازەی عێراق و بریتانی���ا بوو« .ڕۆژی
كورد و شەوی عەجەم»ی بزووتنەوە چەكداریەكەی سمكۆی
ش���كاك ل���ە س���اڵی  1922لە ش���اری «خ���وی» كوردس���تانی
ڕۆژهەالت (كوردس���تانی ئێ���ران) باڵودەكرای���ەوە ئامانج لێی
گەیاندنی زۆرداریيەكانی دەس���ەاڵتدارانی ڕژێمی شاهانشاهی
ئێران بوو .دواتر هەموو ئەو رۆژنامە و باڵوكراوە و ڕادیۆ و
كەناڵە میدیایانەی كە لەالیەن بزووتنەوە سیاس���ی و ڕزگاریە
نیش���تمانیەكانی كوردس���تانەوە بەڕێوە دەبران .ئەم ڕێبازەی
ڕۆژنامەنووس���یەی كوردی هەمیش���ە هەڵگری پەیامێك بووە،
ئەویش ئەوە بووە كەوا پەیامی هەق و ڕاستی و چەوسانەوە
بە گوێی خەڵكی ئەو بەش���ەی كوردستان بدات كە چوارچێوە
جوگرافیيەك���ەی جوالن���ەوە سیاس���یيەكە گرتبوویەوە .هەموو
جولە و داوا و ئامانج و خەباتێكی بزووتنەوە سیاسیيەكە یان
شۆڕشەكە جوانە و ڕەوایە .لەبەرامبەردا بەهەموو شێوەیەك
ناشرينكردنی ئەو حكومەت و دەوڵەتەی كە دەسەاڵتی بەسەر
كوردستاندا هەبووە .لە كاتێكدا ئەگەر ئەو دەوڵەتە لە بوارەكانی
ئاب���ووری و فەرهەنگی و ئاوەدانكردن���ەوەش كاری كردبێ و
خزمەتی بەو بەش���ەی كوردستان پێشكەش كردبێ .بەاڵم ئەم
ڕێبازە یان قوتابخانەیەی ڕۆژنامەنووسی و میدیایەی كوردی
كاری ئەوە بووە كەوا نەخشی هەبێ لەسەر هەست و دەروون
و بیركردن���ەوەی گەلی كورد لەم بەش���ەی كوردس���تان ،كەوا
بەچاوی گومانەوە بڕواننە دەوڵەت و كاروكردەوەكانی .چونكە
كاتێ���ك ڕێگایەكی هاوچ���ەرخ و پردێكی بۆ ش���وێنێكی دوورە
دەست بردبێ ئەوە یەكسەر شیكردنەوەی ئەوەی بۆكراوە كە
دەوڵەت بە پیالن و بەرنامە بۆئەوەی كۆتایی بە بزووتنەوەی
سیاس���ی و چەك���داری كوردس���تان بهێنێ .یان مەبەس���ت لەم
پڕۆژەی دەسەاڵت ئەوەیە كە دانیشتوانی گوندەكان ڕابگوازێ.
زۆرجاری���ش وادەرچووە .نموونە لە باش���ووری كوردس���تان
هەتاكو ئێس���تاش دروس���تكردنی بەنداوی بێخمە ئەو باوڕەی
الی زۆرین���ەی خەڵ���ك دروس���تكردوە ك���ەوا مەبەس���ت لێ���ی
لێكدابڕاندن���ی هەردوو بەری زێی گەورەی���ە لەیەكتر ،روونتر
جیاكردنەوەی بادینان لە سۆران و ژێرئاوخستنی ناوچەیەكی
فراوان���ی كوردس���تانە ،بەتایبەت دەڤەری ب���ارزان .ئەم ڕێبازە
لە ڕۆژنامەنووس���ی كوردی لەبەش���ەكانی دیكهی كوردستان
بەردەوامی هەیە .بەاڵم لە هەرێمی كوردستان شێوە و قالبێكی
دیك���هی بەخۆیەوە بینیوە .لە س���ەردەمی دەس���ەاڵتی كوردی
دهس���ت ه و هێزە ئۆپۆزیسۆنەكانی كوردس���تان هەتا ڕادەیەك
بەم شێواز ه كاردەكەن.

ئەم ڕێبازەی ڕۆژنامەنووسیيەی
ك���وردی هەمیش���ە هەڵگ���ری
پەیامێك بووە ،ئەویش ئەوە
ب���ووە ك���ەوا پەیامی هەق و
ڕاس���تی و چەوس���انەوە ب���ە
گوێ���ی خەڵكی ئەو بەش���ەی
كوردستان بدات كە چوارچێوە
جوگرافیيەك���ەی جوالن���ەوە
سیاسیيەكە گرتبوویەوە
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دووەم:

ڕێبازی ڕۆژنامەنووسی دەسەاڵتی واڵتانی
داگیركەری كوردستان

كوردسان و كورد هەروەك گوتمان بەهۆی
داگیركاریي���ەوە دواكەوت���ن و نەخوێندەواری
باڵی خۆی بەسەردا كێش���ابوو تاكو ئێستاش
كاریگەری ئەم دواكەوتنە هەر ماوە .سەرەڕای
هەمووش���ی نەگەیش���تن بە قۆناغ���ی ڕزگاری
نیش���تمانی .لەهەمووش���ی خراپت���ر گۆڕین���ی
عەقلیەتی داگیركەرەكان ل���ە ئیمپراتۆریەتێكی
گەندەڵی س���یمای ئاینی بۆ دەوڵەتی ش���ۆڤینی
نەتەوەی���ی ت���ورك و ع���ەرەب .بۆی���ە ئەم���ە
هێن���دەی دیك ه كوردی بەرەو چەوس���انەوە و
چەواشەكاری برد بەناوی دەوڵەتی هاوچەرخ
ك���ەوا هەموو دانیش���توانی چوارچێ���وەی ئەم
دەوڵەتە یەك ناسنامە و كولتوور و ئامانجیان
هەیە .بۆیە زمانی كوردی لەم والتە داگیركارە
تازان���ەی وەك عێراق و توركیا و ئێران وەك
زمانێكی خۆجێیی یان زاراوەیەكی خۆجێیەتی
زمانی س���ەرەكی واڵت سەیر كراوە .هەر لەو
پێودانگەدا زۆرجار بەزمانی كوردی ڕۆژنامە
و گۆڤ���ار باڵوكراوەتەوە بۆ خزمەتی دەوڵەت
و ناش���رينكردنی هەم���وو ئ���ەو جوالنەوانەی
ك���ە هەوڵیان داوە و تێكۆش���انیان كردووە بۆ
ماف���ی نەتەوەكەی���ان .س���ەرەتای ڕێبازی ئەم
ج���ۆرە ڕۆژنامانە لە میدیای كوردی دەتوانین
ل���ە ڕۆژنام���ەی (پێش���كەوتن)ی س���اڵی 1920
س���لێمانیەوە دەست نیشان بكەین ،چونكە ئەم
ڕۆژنامەیە ل���ە الیەن دەس���ەاڵتدارانی ئینگلیز
و عێراقيی���ە تازەكان���ەوە دەردەچوێنرا ئامانج
لێی ناش���رينكردن و س���وكایەتی ك���ردن بوو
بە جوالن���ەوە ميللیەكەی جنوبی كوردس���تان
بەسەرۆكایەتی شێخ مەحمودی حەفید (-1884
 ،)1956هەم���ووی هێرش و پەالمارە بەزمانی
ك���وردی و لەالیەن هەندێ كوردی وابەس���تە
بە داگیركەر بۆ ناش���یرن كردن���ی بزووتنەوە
سیاسیيەكەی كورد و جوانكردن و مافدان بە
دەوڵەت لەبەرامبەر هەر تاوان و كردەوەیەكی
ن���اڕەوا ك���ەوا دەره���ەق بەخەڵك ك���راوە .ئەم
ڕێبازە درێ���ژ بۆتەوە بۆ ڕۆژنامەی هاوكاری
( .)2003-1970دەس���ەاڵتداران ڕژێمی بەعس
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ڕادی���ۆ و تەلەفزیۆن���ی حكومەتەكان���ی عێراق.
ئەوان هەمیشە بەزمانی خۆت مامەلەیان لەگەل
دەكردی بۆ ئەوەی بەئاسانی بتوانن كاریگەری
لەسەر سایكۆلۆژیەتی مرۆڤی كورد دابنێن تاكو
بەچاوێك���ی گوماناوی و نەخوازراو س���ەیری
جوالن���ەوەی سیاس���ی ك���ورد بكات،هەمیش���ە
تۆمەتەكان���ی .چەتە و ڕێگر و تێكدەر و یاخی
بوو و ئەوانە دەس���تی بێگانە و بەكرێگیراوی
ئیمپریالیزم و زایۆنیزمن و دوژمنی ش���ۆڕش
و ئاوەدانی والت و دەستكەوتەكانن .لە ئێران
گۆڤاری «سروە» و ڕادیۆ و تەلەفزیۆنی لەم
بابەتە ئێس���تاش هەیە ،لە توركیاش لەم دوایە
سەریهەڵداوە تەلەفزیۆنی ( )TRT6نموونەی
بەرچ���اوە .لەوالش تەلەفزیۆن و میدیای هێزە
سیاسیيەكانی كوردی باكوور و ڕۆژهەالت لە
نموونەی ڕێبازی یەكەمن .كەواتە ئەم ڕێبازەش
هەمیش���ە بوونی هەبووە و كاریگەریشی هەتا
ڕادەیەك لەسەر سایكۆلۆژیەتی مرۆڤی كورد
داناوە و بەردەوامە .
سێیەم:

ڕێبازی ڕۆژنامە نووسی ئەهلی

سەرهەڵدانی ئەم ڕێبازە باوترین شێوازی
دەرچوون���ی ڕۆژنامەنووس���ی وكەناڵەكان���ی
دیك���هی میدیای���ە لە جیهان���دا .بۆی���ە چەندین
نموون���ەی ڕاگەیاندن���ی ڕاس���تگۆ و دوور ل���ە
وابەس���تەیی لەجیهان���دا هاتۆتە كای���ەوە كەوا
جێ���گای متمانە و ب���اوەری خەڵكن لە پرس���ە
سیاس���ی و ئابوریيەكانی جیهان .لە مێژووی
ڕۆژنام���ە نووس���ی كوردیدا ئ���ەم ڕێبازە هەر
زوو س���ەری هەڵداوە،چونك���ە هەول���ەكان لە
الی���ەن چەند تاكە كەس���ێك ب���ۆ دامەزراندنی
ڕۆژنامەنووس���ی ك���وردی وەك پیش���ەیەكی
س���ەربەخۆ هەبووە .نموون���ەی (بانگی كورد)
لەس���اڵی  1914بەغ���دا لەالیەن جەم���ال بابان
و زاری كرمانجی()1932-1926ل���ە ڕوان���دز
لەالیەن حوسێن حوزنی موكریانیەوە .پاشان
گۆڤاری ڕۆناكی هەولیر لەساڵی  1935هەتاكو
ڕۆژنامەكانی ژی���ن و ژیانی پیرەمێردی نەمر
( .)1950-1869گۆڤ���اری گەالوێ���ژ(-1939
)1949لە بەغدا .چەندی���ن گۆڤار و ڕۆژنامەی
ت���ر .بەالم ئ���ەم بالوكراوانە زیات���ر ئەدەبی و
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فەرهەنگی بوونە،كەم توانیویانە خۆیان بدەن
لەقەرەی سیاسەتی گشتی و كاروباری گشتی
خەڵك و دەوڵەت ،زیاتر لەالیەن ڕۆشنبیران و
نووس���ەرانی كوردەوە دەركراوە بەمەبەستی
پاراستنی ناس���نامە و كولتوور و فەرهەنگ و
ئەدەبی كوردی و گەشە پێدانی لەم نێوەندەدا
زۆرج���ار بەش���ێوەیەك ل���ە ش���ێوەكان بەالی
ڕێب���ازی یەكەم���دا ڕۆیش���توە .ئ���ەم ڕێبازەی
ڕۆژنامەنووس���یيەی كوردی .چونكە س���ەربە
هیچ دەزگایەك و مینبەرێك نەبووە تاكو بیروڕا
نەتەوەیی و نیش���تمانیەكانی خ���ۆی لێ بخاتە
ڕوو ،ناچار لەم گۆڤار و ڕۆژنامانە بەدیوێكی
دیكه واتە بە ڕوێكی پۆترێتەوە لە ڕێگای شیعر
و چیڕۆك و وتاری ئەدەبیيەوە گوزارشتی لە
بی���ر و هەس���ت و ئامانجەكانی خۆی و خەڵك
و بزووتنەوە سیاس���یيەكان ك���ردووە .كەم و
كوڕێكی دیك���هی ئەم باڵوكراوان���ە ئەوەبووە
هەمیش���ە هەول���ی تاك���ە ك���ەس و چەند كەس
ب���ووە .واتە نەبۆت���ە دامەزراوەیەكی گەورە و
جێگی���ر و كۆمپانیایەك ك���ەوا بتوانێ قازانجی
ماددی ب���كات تاك���و پڕۆژەك���ەی گەورەتر و
فراوانت���ر بكات و بایەخ���ی زیاتری پێ بدات .
لە هەم���وو بوارەكانی میدیا تاكو لەناو خەڵك
ڕەگ و ڕیش���ە دابكوت���ێ و متمان���ەی خەڵ���ك
بەدەس���ت بهێن���ێ .ئەوە س���ەرەڕای هەمیش���ە
چاودێری توندی دەس���ەاڵتداران لەس���ەریان
.بۆیە ئەم جۆرە پڕۆژانە تاكو ئێس���تا بەگشتی
س���ەركەوتنی بەدەس���ت نەهێناوە .لە هەرێمی
كوردستان لە دوای س���اڵی  2000هەنگاونان
ب���ۆ هێنانە كایەوەی ئ���ەم جۆرە پڕۆژانە هەیە
.لەچەن���د ڕۆژنام���ە و گۆڤ���ارو تەلەفزی���ۆن و
ڕادیۆیەك خۆی دەبینێتەوە.
هەروەها لە س���اڵی  1994رۆژنامە ئەمڕۆ
باڵوكرایەوەو لە پاش���ان مانگنامەی بەدرخان
ل���ە  2000/10/22و هەفتەنام���ەی هاواڵت���ی
ل���ە  2000/11/5دەرچ���ووەو دوات���ر بووەت���ە
رۆژانە.

ئەنجام:
بەدیاریكردن���ی ڕێبازەكان���ی ڕۆژنام���ە
نووس���ی كوردی دەگەینە ئەو ئەنجامانەی كە
لەچوارچێوەی بابەتەكە نووسیمان .

 .1هەتاكو ئێس���تا زۆرینەی ڕۆژنامەنووسانی
ك���ورد لەژێ���ر كاریگ���ەری ه���ەردوو ڕێبازی
یەكەم و دووەمدان .چونكە هەموو حزبەكانی
كوردس���تان دام���ەزراوەی ڕاگەیاندنی خۆیان
هەیە بەئەوانەی دەسەاڵت و ئۆپۆزیسۆنەوە.
 .2حزبەكانی دەسەاڵت هەموو دام و دەزگاكانی
خۆیان خستۆتە گەڕ بۆ جوانكردنی دەسەاڵت
و كارەكان���ی و ناش���یرن كردن���ی ئەوان���ەی
بەرامبەریان دوور لە ش���یكردنەوە و خس���تنە
بەرچ���اوی دات���او بەلگەكان و ش���یكردنەوەی
زانستیانە .واتە ئەوەی دەوڵەت دەیكات ڕەوایە
و جێ���گای ڕەزامەندیيە .كەواتە لێرەدا ڕێبازی
دووەم كاریگەری بەس���ەر ڕۆژنامەنووسانی
كەناڵەكانی نزیك لەدەسەاڵتدا هەیە .
 .3هەم���وو ئەو ڕۆژنامە ن���ووس و كەناالنەی
كە لە الیەن ئۆپۆزیسۆنەوە دەردەكرێن زیاتر
كاریگ���ەری ڕێب���ازی یەكەمی���ان بەس���ەرەوە
هەی���ە .چونكە هەمیش���ە بەش���ێوەیەكی تورە
و تون���د هەرچ���ی كاری دەوڵ���ەت و حكومەت
و دەس���ەاڵت هەی���ە ئ���ەوان بە نەخ���وازراو و
نەگونج���او دەیدەنە قەل���ەم و گومان لەهەموو
كارێكی حكومەت دەكەن بەوەی كە مەبەست
لێ���ی بەرژەوەن���دی تایبەت���ی خۆیان���ە و ئەمە
بەش���ێكە لەگەندەلی .كەوات���ە زهنیەتی ئەوەی
دەوڵەت و دەس���ەاڵت هەر داگیركەرە لەسەر
بیركردنەوە و نووسینی ئەمانە هەر ماوە .
 .4ڕۆژنامەنووسان و كەناڵەكانی بەناو ئەهلی
ئەوانیش لە ژێ���ر كاریگەری هەردوو ڕێبازی
یەكەم و دووەمن ،زیاتر هەتاكو ئێس���تا نەیان
توانی���وە پارێ���زگاری لە پیش���ەیی بوون و بێ
الیەنی خۆیان بكەن لەكاری ڕۆژنامەنووسیدا
.چونكە بەحوكمی وابەستەبوونیان بە ئایدیا و
بیركردنەوەی حزبایەتی و كاریگەری بەهێزی
ه���ەردوو ڕێبازەك���ەی ت���ری میدی���ا ئەوانیش
زیاتر دابەش���ی س���ەر ئەو دوو ڕێبازە بوونە
.بەالم دەكرێ بگوترێ بەش���ێوەیەكی كاڵتر و
هێمن تر .ئەگەرنا بەش���یكردنەوەی سیاسەتی
ڕاگەیاندنی ئەو ڕۆژنامە وگۆڤار و ڕادیۆ و تەلە
فزیۆنان���ەی كە لە ڕێب���ازی ئەهلین هەریەكەی
بەش���ێوەیەك كار دەكات زۆرج���ار تۆم���ەت
یاخود گومانی س���ێبەر بوونیان دەخرێتە پاڵ
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بۆ حزبێك یان كەسایەتیەك .
 .5لە هەمووی خراپتر ئەوە بووە لە مێژووی
دەس���ەاڵتی سیاس���ی كوردی وحزبی كوردی
دەب���ێ ڕاگەیاندنی تایبەت بەخۆی هەبێ .بۆیە
ڕاگەیاندن���ی س���ەربەخۆ كە س���ەكۆی هەموو
بیروبۆچوون���ەكان بێ���ت ب���ۆ گەیان���دن .وات���ە
ڕۆژنامەی���ەك هەم هەواڵ و لێدوانەكان و ئەو
وتارانەی گوزارش���ت لە سیاسەتی دەسەاڵت
و ئۆپۆزیسۆن دەكات ،تێدابێ تاكو خوێنەر بە
ئاسانی بەهەردووكیان ڕابگات لەسەر ڕووی
یەك الپەڕە و شاشە و مایكی ڕادیۆیەك بگات
و بەراووردیان بكات و بگاتە ڕاس���تیەك .ئەم
جۆرە میدیایە بوونی كەمە .بۆیە ئەوەی هەیە
زیات���ر لەس���ەر ورووژان���دن و بەالڕێدابردن
كاردەكات .ئەم���ەش وایكردوە ئەوەندە متمانە

بۆخۆی دروست نەكات الی تاكی كوردی .
 .6ئەوەی دەبینرێ لە ئێس���تادا هێشتا میدیای
ك���وردی لە قەیراندای���ە و نەیتوانیوە هەنگاوی
گ���ەورە بهاوێژێت و خۆی ل���ەو قاڵبە تەقلیدیە
كالس���یكیانە دەرب���از ب���كات و بچێت���ە قاڵب و
ش���ێوازێكی هاوچەرخ���ی س���ەردەمیانە كەوا
كاریگ���ەری دابنێ لەس���ەر ژیان���ی كۆمەڵگای
كوردەواری بەهەموو شێوەیەك .
 .7ئەگەرچ���ی چەند س���ەرمایەدارێك پڕۆژەی
میدیایان دامەزراندوە ،بەاڵم هێشتا نەبوونەتە
كەناڵ���ی ت���ەواو كاریگەر و جێگی���ر و جێگای
متمان���ەی خەڵ���ك ل���ە گەیاندن���ی ه���ەوڵ و
ڕاپۆرتەكانیان .هەروەها نەشیان توانیوە ببنە
س���ەرچاوەیەكی داه���ات و وەك پڕۆژەیەك���ی
ئابوریش.

سەرچاوەكان:

 .1جەم���ال خەزنەدار «ڕاب���ەری ڕۆژنامەگ���ەری كوردی»وەزارەتی ڕاگەیاندن ،كارگێڕی گش���تی رۆش���نبیری
كوردی،بەغدا.1972،
 .2دكتۆر كەمال مەزهەر ئەحمەد «تێگەیش���تنی ڕاس���تی و ش���وێنی لە رۆژنامەنووسی كوردیدا» كۆڕی زانیاری
كورد 1978،بەغدا.
 .3رۆژنامەی كوردستان ( /)1902-1898ئامادەكردنی :د .كەمال فوئاد ،چاپی سێیەم ،لە باڵوكراوەكانی دەزگای
چاپ و باڵوكردنەوەی بەدرخان ،تەهران .2006
 .4رەفیق س���اڵح ئەحمەد .ع.ز «رابەری رۆژنامەنووس���یی كوردی» گۆڤاری رۆژنامەڤانی ژمار  12-11س���اڵی
چوارەم ساڵی  2003هەولێر.
تێبینی :
بۆ نووس���ینی ئەم بابەتە زیاتر س���ەرنج و تێبینی ئەزموونی ڕۆژنامەنووس���ی خۆمم وەك س���ەرچاوە بەكار
هێناوە.
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سولەیمان سايغ
و
گۆڤاری (ئەلنەجم)ی مووسڵی
()1886-1961

نووسینی :د.ئیبراهیم خەلیل عەلالف
وەرگێڕانی :خالید بەكر ئەیوب

دوای ئ���ەوەی ه���ەردوو مێژوون���ووس
محهم���هد ئهمی���ن ئەلعوم���ەری و یاس���ین
ئەلعوم���ەری ،لهكۆتاییهكان���ی س���هدهی
نۆزدهم���هوه ،ل���ه نووس���ینی كتێبهكانی���ان
بوونهوه ،تاكو سهرهتاكانی سهدهی بیستهم
كهسێكی وا پهیدا نهبوو ،كه بایهخ به شاری
مووس���ڵ و ههواڵ و چااڵكییهكانی بدات ..تا
ئهوكاتهی (سولهیمان سایغ) بهدیاركهوت و
كتێبه بهناوبانگهكهی (مێژووی مووس���ڵ) له
( )٣بهش���دا باڵوكردهوه.
س���ولهیمان س���ایغ پیاوێكی كریستیانییه،
له س���اڵی  ١٨٨٦له ش���اری مووسڵدا لهدایك
ب���ووه ،خوێندن���ی الهوت���ی ل���ه خوێن���دگا
ئایینییهكانی ئهم شاره تهواو كردووه ،دواتر
وهك مامۆستا و بهڕێوهبهری خوێندنگاكان
كاری كردووه ،دواتر بووته ئهندامی لیژنهی
پش���كنینی خوێندگا بیانییهكان و ئینجا وهك

سهرنووس���هری رۆژنام���هی (الموص���ل)
كاریكردووه ،كه پاش داگیركردنی مووس���ڵ
لهالیهن بریتانی���اوه ( ،)١٩١٨ئهم رۆژنامهیه
دهرچۆت���هوه ،كات���ێ كێش���هی (مووس���ڵ)
 ،١٩٢٦-١٩٢٥س���هریههڵدا ،سولهیمان سایغ
ئهندامێك���ی چاالك���ی (كۆمهڵ���هی بهرگ���ری
نیش���تمانی) ب���ووه ،ك���ه رۆڵێك���ی بهرچاوی
بینیوه له سهلماندنی عیراقیهتی (مووسڵ) و
بهرهرنگاربوون���هوه داواكاری توركهكان بۆ
ئ���همویالیهت���ه.
س���ولهیمان سایغ س���اڵی  ١٩٢٨گۆڤاری
(ئهلنهجم)ی دهركرد ،ك���ه گۆڤارێكی مانگانه
و ئایین���ی و مێژوویی و كۆمهاڵیهت���ی ب���وو.
لە پێناس���ەكەیدا هات���ووه كهوا گۆڤارێكی
گش���تییه و خاوهنهك���هی بهتریاكی كلدانی و
بهڕێوهبهری بهرپرسی (سولهیمان سایغ)ه،
له ()٢٥ی كانوونی یهكهمی  ١٩٢٨ژماره ()١
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ی دهرچووه و چهند ساڵێك بهردهوام بووه ،تاكو له ()١٧ی
كانوونی یهكهمی  ١٩٤٥ئیمتیازهكهی هەڵوەش���اوەتەوە.
مامۆس���تا بههنام عهفاس له گوتارێكیدا به ناوونیش���انی
(مێ���ژووی كریس���تیانهكان ل���ه عیراق���دا) دهڵێ���ت( :گۆڤاری
«ئهلنهج���م» ،ك���ه خاوهنهك���هی و سهرنووس���هری قهش���ه،
س���ولهیمان س���ایغ (دواتر مهتران) ب���ووه ،دهنگدانهوهیهكی
بهرفراوان���ی له نێوهنده ئهدهبیی���هكان و ئایینییهكانی عیراقدا
پهیدا كردووه ،بۆ ماوهیهكی درێژ زۆرها بابهتی پێش���كهش
ك���ردووه ،بهرگهكانی باش���ترین ش���اهێدن ب���ۆ خزمهتهكانی
ل���ه مهیدانی ه���زر و كهلهپ���ووردا ،ناودارترین ل���ه ئهدیبانی
كریس���تیانی و غهی���هر كریس���تیانی لهو
سهردهمهدا به نووسین تێیدا بهشداریان
ك���ردووه).
ل���ه كتێبهكهم���دا ب���ه ناوویش���انی
(كهس���ایهتییهكانی مووسڵ) ..گوتوومه:
(س���ولەیمان س���ایغ گۆڤاری ئهلنهجمی
دهرك���ردووه و له الپ���هڕهی یهكهمیدا
هاتووه( :گۆڤارێك���ی مانگانه و ئایینی
و مێژووی���ی و كۆمهاڵیهتیی���ه).
ئ���هم گۆڤاره ه���هر له س���هرهتای
دهرچوونی���هوه له س���اڵی ١٩٢٨دا ،تا
وهس���تانی له ساڵی ١٩٥٥دا ،بایهخی
به تۆژین���هوه ئایینی و رۆش���نبیری
و مێژووییهكان داوه و (س���ایغ)یش
لهناودارترین ئهو نووس���هرانهن كه
بایهخیان به ش���انۆگهریی مێژوویی
له عیراقدا داوه و بهو مهبهس���تهی
رووداوه مێژووییهكان به شێوازی
چیرۆك���ی س���هرنجڕاكێش بخرێنه
روو.
دكت���ۆر عوم���هر محهم���هد تالی���ب ل���ه توێژینهوهیهك���دا
ب���ه ناوونیش���انی (س���ولهیمان س���ایغ ..رۆمانهكان���ی و
ش���انۆگهرییهكانی) ،ك���ه ل���ه گۆڤ���اری (بین النهری���ن) ژماره
()١٩ی س���اڵی  ١٩٧٥باڵوبۆتهوه ،دهڵێت (س���ولهیمان سایغ
مێژووی بۆ ئامانجه ئایینی و پهروهردهییەكان بهكارهێناوه
و ههوڵ���ی ئهوهی داوه راس���تییهكان به ش���ێوازی س���اده و
بهدهر له ئاڵۆزی بخاته روو ،زۆر پهرۆشی ئهوه بووه ،هزره
چاكس���ازی و ئهخالق���ی و كۆمهاڵیهت���ی و پهروهردهییهكان
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باڵوبكاتهوه ،نووس���ینهكانی به نووس���ینهكانی نووس���هر و
رۆژنامهنووس���ی میس���ری (جۆرجی زی���دان )١٩١٤-١٨٦١
دهچێت ،ب���ه تایبهتی رۆمانه مێژووییهكانی كه مهبهس���تیان
زیندووكردن���هوهی هۆش���یاری گهل���ی ع���هرهب بهرامب���هر
رابردوو ش���كۆدارهكهیان بووه.
س���ولهیمان س���ایغ بایهخی ب���ه مێژوو داوه ،ب���ه تایبهتی
مێ���ژووی ش���ارهكهی (مووس���ڵ) ،ههربۆی���هش كتێب���ه
بههادارهكهی (مێژووی مووس���ڵ)ی دان���ا ،كه به ( )٣بهرگ
دهرچ���ووه ،ل���ه گوتارێكم���دا ب���ه ناوونیش���انی (چاپك���ردن
ئهلنهجمی
ل���ه مووس���ڵدا) دهڵێ���م :س���ایغ گۆڤ���اری
دهرچوان���د ،ل���ه الپ���هڕهی یهكهمی���دا
نووسراوه :گۆڤارێكی ئایینی و مێژوویی
و كۆمهاڵیهتیی���ه ،ئ���هم گۆڤاره بایهخهی
به باڵوكردن���هوهی توێژینهوهی ئاینیی
و رۆش���نبیری و مێژوویی���هكان داوه،
سایغ له ناودارترین ئهو نووسهرانهیه
كه بایهخیان به شانۆگهریی مێژوویی
ل��� هعیراق���دا داوه.
سایغ له نووسهره بهناوبانگهكانی
ش���انۆگهریی مێژوویی���ه و پ���ڕ
بهرههمدارترینیان���ه ،زانینی ههردوو
زمان���ی ئینگلی���زی و فهرهنس���ی و
ئاگاداربوون له ئهدهبیاتهكانیان ،لهو
هۆكارانه بوونه ،بۆ شارهزابوون له
نووسینی شانۆگهریی ئاست بهرز،
له گۆڤاری ئهلنهجم چهند ئهلقهیهكی
له ش���انۆگهرییهكانی نێوان سااڵنی
 ١٩٣٠-١٨٣٨باڵوكردۆتهوه ،دواتر
ل���ه كتێبهكان���ی (مش���اهد الفضیلة-
دیمهنهكان���ی چاك���ه) له س���اڵی  ١٩٣١و (االمی���ر الحمدانی-
می���ری حهمهدان���ی) له س���اڵی  ١٩٣٣و (ئهلزهباء) له س���اڵی
 ١٩٣٣و (هوراس) له س���اڵی  ١٩٥٢كۆكردۆتهوه.
ب���هاڵم ش���انۆگهریی (یمام���ة نین���وی -كۆت���ری نهینهوا)،
دهرنهك���هوت تاوهكو وهك ش���انۆگهریی له س���اڵی ١٩٤٧دا
نمای���شك���را.
ش���انۆگهرییهكانی (س���ایغ) وهك ههم���وو ش���انۆگهرییه
مێژوویی���هكان ،ئێش و ئازار و ئهو كارهس���اتانهی تووش���ی
گ���هوره پیاوان دهبنهوهبهرجهس���ته دهكهن ،وهك تراژیدیای
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(یوسفی راستگۆ) له شانۆگهریی (دیمهنهكانی
چاك���ه) و ئ���هو چارهنووس���ه ناخۆش���هی
(ئهلزهباء) ش���اژنی (تهدمور) تووش���ی هات
و تراژیدیای (ناس���ر دهولهی حهمهدانی) كه
كوڕهكانی پیالنی���ان دژی گێڕا و كۆتاییه به
ئێش و ئازارهكهی (شهمیرام) له شانۆگهریی
(كۆتری نهینهوا) ،كاتی خۆی كوش���ت دوای
ئهوهی بههۆی گومانی خیانتهوه مێردهكهی
ژههرخ���واردك���رد.
مێژوونووس���ی مووس���ڵی مامۆس���تا
(بههن���ام حهباب���ه) ،ل���ه لێدوانێك���دا لهگ���هڵ
رۆژنامهن���ووس (س���امر ئیلی���اس س���هعید)،
لهب���ارهی بیرهوهرییهكان���ی لهگ���هڵ گۆڤاری
ئهلنهج���م دهڵێت (من مێژووم خۆش���دهوێ،
ئ���هم خۆشهویس���تییهم لهكات���ی كاركردن���م
وهك پهروهردهكارێك لهناوچهی (مانگیش)
س���هرچاوهی گرت���ووه ،ئ���هم ناوچهی���ه ك���ه
تام و ب���ۆی مێ���ژووی كهلهپ���ووری لێدێت،
ب���ووه هۆكارێ���ك لهمێژووهك���هی بدوێ���م و
چهندی���ن گوت���ارم لهبارهیانهوه ل���ه گۆڤاری
(ئهلنهجم)ی مووس���ڵی ،كه سولهیمان سایغ
سهرنووس���هری ب���وو ،ل���ه س���اڵی ١٩٥٤دا
باڵوكردهوه ،تاكو ئێس���تاش پهرۆشی ئهوهم
توێژینهوه له بارهی ئهو ناوچهیه بنووس���م،
ئ���هم ناوچهی���ه شایس���تهی ئهوهی���ه قس���هی
لهب���ارهوه بكرێ���ت ،لهبهرئ���هوهی زۆرترین
پیاوی ئایین���ی ل��� ه خاكهكهی���دا پهیدابوون���ه.
س���ولهیمان س���ایغ بایهخی ب���ه مێژوو و
مێژووی شارهكهی (مووسڵ) داوه و كتێبێكی
بهه���اداری ل���ه ( )٣بهرگ���دا به ناوونیش���انی
(مێژووی مووس���ڵ) داناوه ،رۆژنامهنووسی
ناودار (رهزوق عیسا) له گۆڤارهكهیدا بابهتی
باڵوكردۆتهوه ،مامۆستا (هاشم ئهلنهعیمی)
ل���ه گوتارێكی���دا ل���ه رۆژنام���هی ئهل���زهورا
باڵوبۆتهوه ،دهڵێت( :رهزوق عیس���ا توێژهر
و رۆژنامهنووس���ێكی عیراق���ی و خاوهن���ی
گۆڤاری (المؤرخ -مێژوونووس) ،گوتارێكی
بهناوبانگی له گۆڤاری ئهلنهجمی مووس���ڵی
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له ساڵی ١٩٥٤دا باڵوكردهوه و گفتوگۆیهكی
زۆری نایهوه ،ئهم گوتارهش بهدواداچوونێك
بوو لهب���ارهی ئ���هو زانیارییانهی ل���ه كتێبی
(مێژووی رۆژنامهگهریی عهرهبی)دا هاتبوو
و لهالی���هن كۆن���ت (فلی���پ دی ترازی)یهوه
نووس���رابوو ،كه (زهورا) یهكهم رۆژنامهی
عیراقیی���ه ،لهبهدواداچوونهك���هدا هاتب���وو:
(ب���هاڵم لهههندێ���ك گهش���تهكانی بیانییهكان
ل���ه نێوانیاندا (ئینگلی���ز) ..ئاماژه بهوه كراوه،
كهوا یهكهم رۆژنامه كه له بهغدا دهرچووه،
ناوهكهی (جنرال الع���راق -جهنهرال عیراق)
ب���ووه ،لهالیهن (داود پاش���ا كهرچ���ی) والی
بهغدا دهرچووه كاتێ ویالیهتهكهی له ساڵی
١٨١٦دا وهرگرت���ووه ..ل���ه چاپخانهیهك���ی
بهردی���ن چاپك���راوه و بهه���هردوو زمان���ی
عهرهب���ی و توركی باڵودهكرایهوه و ههواڵی
هۆز و تیرهكان و ههواڵی عیراق و دهوڵهتی
عوسمانی و یاساكانی واڵت و فهرمانهكانی
والی و ن���اوی فهرمانبهران و رووداوهكانی
دهرهك���ی باڵودهك���ردهوه ،بهس���هر گ���هوره
ئهفس���هرانی س���وپا و گ���هوره فهرمانبهران
و گهروهپیاوانی ش���ار داب���هش دهكرا ،چهند
دانهیهكیش بهسهر دیوارهكانی (دار االمارة..
بارهگای میرنش���ین) ههڵدهواسرا ،بۆئهوهی
الیهنی پهیوهندی���دار بخوێننهوه و ئاگاداری
ههواڵهكان���ی دهوڵ���هت ب���ن ،ههروهه���ا ل���ه
بهدواداچوونهكهدا هاتووه( :ئهم زانیارییانهم
ل���ه كتێبهكانی ههندێك گهڕی���ده ،لهنێوانیاندا
كروفس ،فریزه ،تیلیر ،و تۆماری (ئهلیوت)ی
دهس���تنووس و گهشتهكانی ریتش ،وبكنهام،
بورتر ،روس���ۆ ،وهرگرتووه).
خۆش���بهختانه گۆڤاری ئهلنهجم ئێستاكه
له تۆڕهكانی زانیاری جیهانی (ئینتهرنێت) له
(كتێبخانهی ژمارهیی بۆ خولهسووراوهكان
و بهڵگهنام���ه مێژووی���هكان) ك���ه س���هربه
سهنتهری نیشتمانی راگهیاندن و (دار الكتب
والوثائ���ق)ی عیراقه له ( )١٨كۆمهڵهدا ههیه،
ئ���هم زانیارییانهی بهردهس���تن لهم رووهوه،
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شایستهی ئهوهن نامهی (ماستهر و دكتۆرا)
لهبارهیانهوه بنووس���رێت.
ل���ه ژمارهكان���ی ئ���هم گۆڤ���ارهدا بۆم���ان
دهردهكهوێت كهوا شهماس (روفائیل مازجی)
یهكێك ب���ووه له نووس���هركانی و ههروهها
توێژینهوهیهك���ی فراوان���ی بهناوونیش���انی
(یهكێتی كریس���تانی) بۆ (ئهلئهب ئۆغنانیوس
س���نبر  )١٨٦٤-١٧٩٩باڵوكردۆت���هوه ،ك���ه
تیای���دا جهخ���ت ل���هوه كراوهت���هوه ،ك���ه ئهو
بیروڕای���هی دهڵێت رۆژئاوا بای���هخ به ئایین
ن���ادات و لێ���ی دوور كهوتۆت���هوه ب���ه ههڵه
دادهنێ���ت و چهندین بهڵگهی لهس���هر گرنگی
ئایی���ن و بی���روڕای ئایینی ل���ه ژیانی مرۆڤدا
هێناوهتهوه ،كه ئۆقرهیی و ئارامی دهروونی
و كۆمهاڵیهتی لهالی مرۆڤ���دا دهخولقێنێ���ت.
جگه لهمهش گۆڤارهكه ئاماژهی به چهند
كتێب���ی ت���ازه ك���ردووه ،وهك كتێب���ی (بقایا
الفرق الباطنیة فی الموصل)ی عهبدولمونعیم
غوالمی ،بهشی یهكهمی كتێبی (تأريخ العرب
قبل االسالم ..مێژووی عهرهب پێش ئیسالم)
ی دكت���ۆر ج���واد عهلی و كتێب���ی (جولة في
دور الكت���ب االمريكي���ة)ی گۆرگیس عهواد و
دیوانی (من السماء -له ئاسمانهوه)ی دكتۆر
ئهحمهد زهكی ئهبو شادی و گۆڤاری كۆڕی
زانس���تی عیراق���ی /ژم���اره ئهیلوولی ،١٩٥٠
ئهم چاپكراوانهش وهك دیاری به گۆڤارهكه
دهگهیش���تن.
دهتوانم بڵێم بژاردهیهك له رۆش���نبیرانی
عیراقی ،له گۆڤارهكه نووسیویانه ،چ به گوتار
یان شیعر بهشدارییان تێدا كردووه ،لهمانه:
(د.عهبدولڕهحم���ان جهلیل���ی ،د.عهبدولباق���ی
رهمو ،عهبدولكهری���م نهبی ،فازیل كهرومی،
ئهلئ���هب فرانس���وا تورن���ر ،قهش���ه فریاقوس
حهكی���م ،گورگی���س كرم���و ،قهش���ه میخائیل
س���ایغ ،میخائی���ل عیس���ا ،ئیس���ماعیل حهقی
ف���هرهج ،د.ئهحم���هد زهك���ی ئهب���و ش���ادی،
ئیبراهیم بوترس موس���ا ،جبرائی���ل بیداوید،
د.جهرجیس غهزاله ،شاعیر زولنون شههاب،

روفایل بابۆ ،س���الم حهقی ،سهعید دیوهجی،
ونهع���ومزرازی���ر).
ئ���هم بابهتان���هی گۆڤارهك���ه ب�ڵ�اوی
دهكردن���هوه ،بابهت���ی جۆراوج���ۆر ب���وون،
جگهله بابهته ئایینییهكان بابهتی كۆمهاڵیهتی
و تهندروس���تی و ژینگهیی لهخۆدهگرت ،بۆ
نموونه له ساڵی یازدهههمی (..)١٩٥١-١٩٥٠
ئهم بابهتانهی باڵوكردۆتهوه( :قهس���یدهیهك
به ناوونیش���انی -ئهلنهجم ،-چهند گوتارێك
س���هبارهت به (الش���بیبة العامل���ة الكاثوليكية
الدولية) و (معنى التربية -مانای پهروهرده)
و (ئیبن حهوقهل) و (النظرة في أصل االداب
اآلرامية ..تێڕوانینێك له ئهسڵی ئارامییهكان)
و (نهس���رانییهكان ل���ه مادائی���ن) و (العقي���دة
االنتق���ال في التأري���خ) و (االنفجارات الذرية)
و الیهنێ���ك ل���ه بیروهرییهكان���ی مژدهبهخش
و گهڕی���ده (دوفیكل���و الن���زا) و (م���ن حقول
التاری���خ) و (حی���اة االمة بمس���تقبل جیلها) و
(البابویة معجزة حیة) و (التعلیم فی روس���یا
الس���وفیتیة) و (المطالع���ة آف���ة الثقاف���ة) و
قهس���یدهی (نغم���ة المزمار) و قهس���یدهیهكی
دیك���ه ب���ه ناوونیش���انی (رئی���س الع���زف) و
گوتارێك ل���ه بارهی ش���یعرهكانی (ئهختهل)
و گوتارێكی لهبارهی (ش���یعری ئهفرامی) و
قهس���یدهی نجمة الس���ماء).
ههروهه���ا گۆڤارهك���ه بایهخ���ی به ههواڵ
و بۆن���هكان داوه ،بۆنموون���ه :ههواڵ���ی
س���هردانی ش���ا فهیس���هڵی یهك���هم (-١٩٢١
 )١٩٣٣ش���ای عی���راق ،ب���ۆ دێرم���ار ئوراها)
و خواردن���ی نان���ی نی���وهڕۆ لهس���هر خوانی
بهتریك���ی كلدان���ی (یوس���ف الس���ابع غنیمة)
باڵوكردۆت���هوه ،لهگ���هڵ ههواڵهك���هدا وێنهی
ش���ای عیراق و خانهخوێكانی ،كه وێنهیهكی
جوان و مێژووییه ،باڵوكردۆتهوه ،ههروهها
بروسكهیهكی پیرۆزبایی بۆ شا (تهالل) شای
ئوردن ( )١٩٥٠و ههواڵی كۆچی دوایی ش���ا
(حوسێن بن عهلی) له عهمان باڵوكردۆتهوه
و بهداواچوون���ی بۆ ههڵبژاردنی (دهس���تهی
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كۆمهڵ���هی خێرخ���وازی كلدان له مووس���ڵ)
ك���ردووه و نامهیهك���ی ل���ه بریكارهك���هی
قهش���ه (یوس���ف كادو) له بهغداوه له بارهی
جهژن���ی دڵی یهس���وع له كڵێس���ای كلدان له
بهغ���دا) باڵوكردۆت���هوه و ئهم���ه جگ���ه ل���ه
باڵوكردن���هوهی گوتارێك لهب���ارهی یۆبیلی
زیوینی ش���كۆدار حبری گ���هوره (ماریۆ حنا
نیس���ان) مهتران���ی س���نه له ئێ���ران و لهگهڵ
وێنهی ماریۆ حهناوه لهگوتارهكهدا هاتووه:
((مهت���ران ل���ه ٢٩ی تهمم���ووزی  ١٨٨٠ل���ه
دهۆك له دایك بووه) ،س���هبارهت به جهژنی
لهدایكبوونی شا (فهیس���هڵی دووهم -١٩٥٣
)١٩٥٨یش ههواڵێكی دیكهی لهبارهی كۆچی
دوای���ی (خهیرهددی���ن عومهری) ك���ه یهكێك
ب���ووه لهناوداران���ی مووس���ڵ و ب���ۆ ماوهی
( )١٨س���اڵیش سهرۆكی ش���ارهوانی شاری
مووس���ڵ بووه ،باڵوكردۆت���هوه ،ئاماژهی به
كۆششهكانی بهمهبهستی ئاوهدانكردنهوهی
ش���اری مووس���ڵ ،بهمج���ۆره ههواڵهك���ه
باڵوكراوهت���هوه( :كاتێ گۆڤ���ار لهژێر چاپدا
ب���وو (ئ���وم ئهلرهبیعهی���ن) ه���هژا و پ���هژاره
دایگ���رت ،بهكۆچی دوایی یهكێك له رۆڵه به
ئهمهكهكان���یخهیرهدیی���نعوم���هری).
بهمهبهس���تی دابینكردن���ی خهرجییهكانی
چاپكردن���ی گۆڤارهك���هش پش���ت ب���ه
باڵوكردنهوهی ئاگاداری و ریكالم بهستووه،
ل���هو ئاگادارییان���هی ك���ه ل���ه گۆڤارهك���هدا
باڵوبوونهت���هوه( :راگهیاندنێ���ك ل���ه دهزگای
كوڕهكان���ی س���وارس و هاوبهش���هكانی و
نووسینگهكانی له میسر و شام و فهلهستین
و ئ���اگاداری بهنك���ی عهق���اری میس���ری و
س���هنهداتی یانهس���یبی  ١٥ینای���ر -كانوونی
دووهم  )١٩٣٠زۆر جاری���ش ههندێ���ك ل���ه
رۆش���نبیران و بهداواچوون���هرهكان پارهیان
بهخش���یوه ،ههر وهك له یهكێك ژمارهكانیدا
هات���ووه ،ل���ه س���ااڵنی ( )١٩٥٠١٩٥١ئ���هم
بهڕێزان���ه بوون���ه( :د.عهبدولڕهحی���م مهم���ۆ،
پارێزهر جهمیل سولهیمان ،ئهنتوان یوسفانی
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و بوترس مروكی و خدر غهزاله و یهعقوب
ئهفرام مهنس���ور و ئ���هدوار ئهفرام و ئهمین
نهعی���م).
گۆڤ���اری (ئهلنهج���م) ههر تهنی���ا بایهخی
بهكاروب���اری ئایین���ی و نووس���هرانی
كریس���تیانی نهداوه ،بهڵكو زۆرترین بابهتی
تهندروس���تی و كۆمهاڵیهتی ،كه ژمارهیهكی
بهرچاو له رۆشنبیرانی عیراقی نووسیویانه
باڵوكردۆت���هوه .بۆنموونه :بابهتێك لهبارهی
(لهش���ی مرۆڤ) ك���ه زانی���اری وردی تێدایه
خراوهته روو ،بابهتێكی دیكه س���هبارهت به
(غ���وده) دهبێته هۆكاری درێ���ژی و كورتی
ب���ااڵی م���رۆڤ و بابهتێك���ی دیك���ه لهبارهی
جی���اوازی خوێنب���هر و خوێنهێن���هرهكان،
ههروهه���ا بابهت���ی دیكه وهك���و( :ئهركهكانی
جگهر ،ئهندامهكانی ههستكردن ،چهند (موو)
بهس���هری مرۆڤ���هوه ههیه؟ ،بۆچ���ی مووی
سهر س���پی دهبێت؟ ،لهم رووهوه خواردنی
خواردهمهنی بهسوود به پێویست دهزانیت.
جگ���ه له بابهت���ی تهندروس���تی گۆڤارهكه
بایهخ���ی ب���ه ش���وێنهواری عیراق���ی و
گهشتهكانی جوگرافی داوه و بهداواداچوونی
ب���ۆ ش���وێنهواری كۆش���كی (االخض���ر) ب���ه
ناوونیش���انی (وقفة باالخضر) كردووه.
ههروهه���ا گوتارێك���ی ب���ه ناوویش���انی
(مێ���ژووی كڵێس���ایهك ل���ه ههولێ���ر) ب���ۆ
نووس���هر (لمش���یحزحا) مهت���ران بوت���رس
عهزی���ز وهرگێڕاوهته س���هر زمانی عهرهبی،
ل���ه گوتارهك���هدا ب���اس ل���ه (عبدالمس���یح) له
ههولێ���ر دهكات و ل���ه دیمهش���ق و ئهنتاكی���ا
نیش���تهجی بووه ،خۆی بۆ خزمهتی كڵێس���ا
تهرخانك���ردووه.
له س���اڵی دووهم���ی گۆڤارهك���هدا ژماره
( )٢ك���ه ل���ه ()٢٥ی كانوون���ی دووهم���ی
١٩٣٠دا دهرچووه ،گوتارێك باڵوكراوهتهوه
بهناوونیشانی( :كلدان لهسهردهمی دهوڵهتی
ئهمهوی���دا) ،گۆڤارهك���هش ههر لهس���هرهتای
دهرچوونییهوه تاكو راوهستانی ،بایهخی به
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توێژین���هوهی ئایین���ی و مێژووییهكان داوه،
ئهم���هش بۆ ئهوه دهگهڕێتهوه كهوا (س���ایغ)
مێ���ژووی بهزانس���تی بههادار و بهس���وود
زانیوه ،ههروهها به هونهره دهوڵهمهندهكانی
توێژهرهكانی كۆمهاڵیهتی و زانا ناودارهكانی
دان���اوه.
مامۆس���تا س���ولهیمان س���ایغ نووس���هر
و مێژوونووس���ێكی ئاس���ایی نهب���وو ،بهڵكو
قوتابخانهی���هك ب���وو ،چهندی���ن ن���هوهی
پ���هروهرده ك���رد ،گۆڤ���اری (ئهلنهجم)ی���ش
ب���ۆ رۆش���نبیكردن و بووژاندن���هوهی ه���زر
و بهرفراوانكردن���ی بنك���هی رۆش���نبیران
بهكاردههێن���ا و ج���ێ پهنجهكانیش���ی زۆر
ئاش���كرا لهس���هر بنیاتی عیراق���ی نوێ دیاره
و یهكێ���ك بووه لهوانهی له بنیاتی ئهم واڵته
له رووی ئایینی كریستیانی و رۆشنبیری و
هزری و كۆمهاڵیهتی بهشداربووه ،سایغ له
نووسهره سهرهكییهكانی گۆڤاری (ئهلنهجم)
بووه ،ناویشی لهبواری هزری و رۆشنبیری
و رۆژنامهنووس���ی و ئایینی به دوو ش���تی
گرنگ���هوه بهنده ،یهكێكیان گۆڤاری ئهلنهجم،
ئ���هوی دیكهی���ان ئهنس���كلۆپیدیای (مێژووی
مووس���ڵ) ههروهه���ا بهدهی���ان گوت���ار و
توێژینهوه ،كه له گۆڤارهكهدا باڵوكردۆتهوه،
بۆ نموونه( :فهلسهفه الی عهرهب)( ،مێژووی
پزیش���كی له عیراق���دا) و (واڵتانی عهرهب له
س���هرهتای س���هدهی ن���ۆزدهدا) و (مێژووی
ئهكهد و ئاش���وور).
س���ولهیمان سایغ لهو رۆش���نبیرانه بوو،
ك���ه زۆر زوو مهترس���ییهكانی زایۆنزم���ی
دهستنیش���ان كرد ،ل���ه توێژینهوهیهكدا كه له
س���اڵی ١٩٣٣دا باڵوبۆتهوه ،مهترس���ییهكانی
زایۆنی���زم و ش���یوعییهت و ماس���ۆنیهت
لهس���هر هزری و بوونی عهرهب بهیهكهوه
بهس���تهوه.
سولهیمان یهكێك بووه له شانۆكارهكانی
ش���انۆگهریی مێژووی���ی له عیراق���دا ،ههوڵی
ئ���هوهی داوه مێ���ژوو به ش���ێوازی چیرۆك

پێش���كهش ب���كات ،ب���ه وێناكردن���ی واقی���ع
پابهند ب���وو ،بۆی���ه ش���انۆگهرییهكانی وهك
گێڕانهوهی مێژوویی وابوو ،ئهمهش بۆ دوو
هۆی گرنگ دهگهڕێتهوه :یهكهمیان ئامانجی
ئایین���ی وباڵوكردنهوه بیرۆكهی چاكس���ازی
و ئهخالق���ی و كۆمهاڵیهتی ب���وو ،دووهمیان
راكێشانی خوێنهر بۆ خوێندنهوهی مێژووی
و خس���تنه رووی راستییهكان به شێوازێكی
س���اده و دوور له ئاڵۆزی بووه.
س���ایغ ل���ه زۆرب���هی كارهكانی���دا وهك
مێژوونووس���ێك بایهخی به راس���تییهكان له
الیهك و ل���ه الیهكی دیكهش���هوه وهرگرتنی
پهن���د و ئام���ۆژگاری ل���ه راب���ردوو داوه و
هۆیهكانی بایهخدانی بهشارهكهی (مووسڵ)
دهخاتهڕوو و دهڵێت( :ئێمه لهكاتێكدا دهبینین
بای���هخ ب���ه مێ���ژووی ش���ارهكان و ههواڵ���ی
دهوڵهت���هكان و ناودارهكان���ی دراوه ،ب���هاڵم
له بهدبهخهتییهوه نابینی ش���اری (مووس���ڵی
س���هوز) مێژوویهكی تایبهت بهخۆی ههبێت
بۆئ���هوهی لهس���هر قاچهكان���ی بوهس���تێت،
ههرچهنده زانا كۆنهكانی مووسڵ بایهخیان
به مێژووهكهی و ههواڵه كۆن و تازهكانیان
داوه).
ل���ه درێ���ژهی قس���هكانیدا س���ایغ دهڵێت:
(ئ���ارهزووی خزمهتك���ردن ب���ه هاوواڵتیانم،
بهتایبهتی ئهوانهی ناتوانن بهرگه گهورهكانی
كتێبه مێژووییهكان به مهبهستی ئاگاداربوون
له رهوش���ی مووس���ڵ بخوێننهوه ،هۆكارێك
ب���وو بۆئهوهی مێژووی (ئ���وم ئهلرهبیعهین)
بنووس���م و پۆلینكردن و ئهنجامدانی كارێك
ك���ه كاری م���ن نهب���وو و ب���ۆ بهرژهوهندی
گش���تی و راكێش���انی رهزامهن���دی توێ���ژی
تایبهت و بهس���هر ئهم كارهمدا زاڵبوو ،تهنیا
مهبهستیشم خزمهتكردنی نیشتمانهكهم بوو
و دوای خوێندنهوهیهك كه س���اڵێك زیاتری
خایاند ،توانیم ئهم كتێبه تهواو بكهم و ههموو
توانایهكیشم خسته گهڕ بۆئهوهی حوكمهكانی
بههێزبێ���ت و راس���تییه مێژووییهكانی���ش
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سولەیمان سايغ...

لهسهرچاوه باوهڕپێكراوهكانهوه وهرگیرابن
به پشتبهس���تن بهناودارترین مێژوونووسان
وهك (الطبری و ابن االثیر و ابی الفداء و ابن
خلكان و ش���هاب الدین المقدسی) و چهندانی
دیك���هوه.
ههروهها له هاونیش���تمانان و بیانییهكان
وهرگی���راون ،جگه لهمهش له دهستنووس���ه
كۆنهكان���دا چهندی���ن پهن���دی پێش���ینانم
وهرگرت���ووه.
ههروهه���ا س���ایغ سوپاس���ی ئهوان���هی
ك���ردووه ك���ه هانیان���داوه و پش���تیوانییان
ك���ردووه ،چ به دابینكردنی كتێب و زانیاری،
لهنێوانیان���دا (عبدالغن���ی النقیب /نهقیبی پیاوه
ناودارهكانی مووس���ڵ ،الح���اج امین الجلیلی،
عبدالل���ه آل س���ليمان ب���ك ،أمج���د العم���ري)
ك���ردووه.
دووب���اره چاپك���ردن و باڵوكردن���هوهی
كتێب���ی (مێ���ژووی مووس���ڵ) ،بهههرس���ێ
بهرگهكهی���هوه ،خس���تنه س���هرێكی جۆریی���ه
لهب���واری بهرفراوانكردنی بازنهی بایهخدان
ب���ه مێ���ژووی خۆجێی���ی ،ئ���هم كارهش ل���ه
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قۆناغ���ی ئێس���تاماندا بایهخ���ی خ���ۆی ههیه،
لهپێناو دیارخس���تنی روخساره راستهقینه و
خاوێنهكهی شاری مووسڵدا و بهشداربوونه
ژیارییهك���هی دانیش���توانی بهدرێژای���ی
مێ���ژوودا.
گۆڤ���اری (ئهلنهجم) واقیعی رۆش���نبیری
و كۆمهاڵیهت���ی ل���ه مووس���ڵ و عیراقدا وێنا
ك���ردووه ،ههروهكو ئاوێنهی���هك وابووه ،بۆ
مێژووی نوێ س���هرچاوهیهكی گرنگ بووه،
ههروهك له ههموو ساڵێكی تازهیدا دووپاتی
ئهوهی كردۆتهوه ،كهوا راس���تگۆ و لهس���هر
بنهماكانی چهس���پاو بێت و ناوونیشانهكهی
دلس���ۆزی و خزمهتكردن���ی بهرژهوهن���دی
گش���تی بێت و ئ���هوهش ب���ه باڵوكردنهوهی
بنهما راست و دروستهكان ،كه ئهمهش ههر
ل���ه دهرچوونییهوه دروش���می بووه ،س�ڵ�او
له گۆڤ���اری (ئهلنهج���م) و دامهزرێنهرهكهی
مهت���ران و مێژوونووس س���ولهیمان س���ایغ
و ش���كۆداری و نهمری ب���ۆ ههموو ئهوانهی
كاری���انتێ���داك���ردووه.

مێژوو و رۆڵی رۆژنامەگەری كوردی...

بەرلین..
مێژوو و رۆڵی رۆژنامەگەری کوردی

د .سالمێ جاسم

لە یادی  ١١٤س���اڵەی یەکەمین رۆژنامەی
کوردی سكرتێری نووسینگەی پەیوەندییەکانی
دەرەوەی س���ەندیکای روژنامەنووس���انی
کوردس���تان ل���ە دەرەوە د .س���المێ جاس���م
س���مینارێکی ل���ە ژێ���ر ناونیش���انی «مێژوو و
رۆڵ���ی رۆژنامەگەری کوردی لە ئەوروپا» لە
رێس���تورانتی ئەنادۆلو گریل لە شاری بەرلین
پێشکێش کرد.
س���ەرەتا ب���اس ل���ە یەکەمی���ن روژنام���ەی
ک���وردی «کوردس���تان» ک���را ک���ە چ���وون
دوای دەرچوون���ی ل���ە  ١٨٩٨/٤/٢٢لە قاهیرە
نەیتوانی لە قاهیرە بەردەوام ببێت و زۆربەی
ژمارەکانی لە ئەوروپا چاپکران و باڵوکرانەوە.
ئەوروپ���ا باوەش���ی ب���ۆ یەکەمی���ن روژنامەی
ک���وردی ک���ردەوە و ئەلمانی���اش ب���ە تایبەتی
کتێبخان���ەی بەرلی���ن و مارب���ورگ هەرچەندە
لە ش���ەری جیهان���ی یەکەم زیانی گ���ەورە بە
هەموو کتێبخانەکان کەوت و کتێبەکان پەرت
و باڵوبوون ،ب���ەاڵم ماربورگ توانی زوربەی

*

ژمارەکان���ی یەکەمی���ن رۆژنام���ەی ک���وردی
«کوردس���تان» لە فەوت���ان بپارێزیت .ئێمەی
کورد چوون قەرداری کتێبخانەی ماربورگ و
بەرلینین لە پاراس���تنی روژنامەی کوردستان
هەروەه���ا ق���ەرداری د .کەم���ال فوئادی���ن کە
چوون بە هەوڵ و کۆششێکی زور توانی ئەو
ژماران���ە لە مارب���ورگ ببینیت و چەند جارێک
و ب���ە چەن���د چاپی ج���وان و قەش���ەنگ بخاتە
بەردەستی لێکولەر خوێنەری کورد.
دەرچوون���ی روژنامە و کوڤ���اری کوردی
لە ئەوروپا پەیوەندی بە دیاس���پورای کوردی
(رەڤەن���دی کوردی) یەوە هەیە لە ئەوروپا .د.
کامی���ران بەدرخ���ان و ج���ەالدەت بەدرخان و
س���ەفوەت نفش���ی یەکەمی خوێندکاری کورد
ب���وون ل���ە ئەوروپا .ئەوان بۆ خوێندن س���الی
 ١٩٢٢و  ١٩٢٣هاتنە ئەلمانیا لە میونیخ لە ژێڕ
قورسترین و نەخوشترین هەڵومەرج توانیان
خوێندنەکانی���ان تەواو بکەن و ئەو زانس���ت و
پێش���کەوتنەی ل���ە ئەلمانیا فێربب���وون بێخەنە
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مێژوو و رۆڵی رۆژنامەگەری كوردی...

خزمەت���ی گ���ەل و واڵتەکەی���ان و توانی���ان لە
ساڵەکانی سی و تا مردنیان کوڤاری «هاوار،
روناه���ی و س���تێر» ل���ە ش���ام و ل���ە بێ���روت
دەربکەن.
لە ساڵی  ١٩٥٦نزیکەی بیست خوێندکاری
ک���ورد لە هەم���وو پارچەکانی کوردس���تان لە
ش���اری ڤیس���بادنی ئەلمانیا گەیش���تنە یەک و
یەکەمی���ن رێکخس���تی کوردی ل���ە ئەوروپا بە
ن���اوی «کۆمەڵ���ەی خوێندکاران���ی ک���ورد ل���ە
ئەوروپ���ا  »KSSE -دامەزران���د کە توانی تا
کۆتایی س���اڵەکانی هەشتای سەدەی رابردوو
خزمەتێکی زۆری ک���ورد وەک تاکە نوێنەری
گەلی کورد لە دەرەوەی کوردستان بکات.
کۆمەڵ���ەی خوێنکارانی کورد ل���ە ئەوروپا
لە س���اڵی  ١٩٦٣یەکەمی���ن گۆڤاری کوردی لە
ئەوروپ���ای بە ناوی «هێڤی���ا وەالت» بە تیپی
التین���ی ک���ە سەرنووس���ەرەکەی نووس���ەر و
سیاس���ەتمەداری کورد حەمڕەش رەشۆ بوو
و توانی س���ێ ژم���ارەی لێ دەربک���ەن .دوای
راوەس���تانی هێڤی���ا وەالت حەمڕەش رەش���ۆ
توان���ی گوڤ���اری چی���ا ل���ە بەرلین���ی رۆژئاوا
دەربکات .س���اڵی  ١٩٨٣دەنگ���ی یەکێتی وەک
گوڤ���ار دەری کرد و لەم س���مینارەدا تیش���ک
خرایە س���ەر رۆڵی گەورەی حەمڕەش رەشۆ
ک���ە توانی بێ ماندووبوون بەردەوام خزمەتی
رۆژنامەگەری کوردی بکات.
لە بەرئ���ەوەی رهڤهندیک���وردی لە ئەڵمانیا
ب���ە تایبەت���ی و لە ئەوروپا بە گش���تی زۆرە و
ژمارەی دەگاتە نزیک���ەی یەک ملیۆن ،هەوڵی
زۆر دراوە ک���ە رۆژنام���ە و گوڤاری کوردی
دەربچن .لە هەشتاکان و نەوەدەکانی سەدەی
رابردوو بە دەیان رۆژنامە و گوڤاری کوردی
چ ل���ە رێکخ���راوە کوردییەکان���ەوە یانی���ش بە

ئینس���تیاتیفی شەخس���ی لە هەموو واڵتەکانی
ئەوروپ���ا دەرچوون .س���ەرەتای هەش���تاکان
روژنامەی سەرخوەبوون ،بەرخوەدان ،دەنگێ
کومکار ،ئارمان���ج ،کولیلک ،خوێندکاری کورد
دەرچوون و لە هەموو ئەوروپا باڵودەبوونەوە.
لە سالی  ١٩٩٤یەکەمین تەلەڤزیونی ئاسمانی
ک���وردی بە ناوی «میدیا تیڤی» لە بروکس���ل
دەس���ت بە پەخش���ی خ���ۆی کرد ب���ۆ هەموو
کوردستان کە بە شۆڕش و وەرەچەرخان لە
مێژووی راگەیاندنی کوردی دێتە ناس���کردن.
دوای���ی بەرلین ب���ۆ بە س���ەنتەرێکی بە هێزی
کولتوری کوردی و گوڤاری هاڤیبون ،لێكولینێن
کوردی ،کوردس���تان و هەاڵڵ���ە و رۆژنامەی
س���ەکۆ دەرچ���وو .ل���ە لەندەنی���ش روژنامەی
هەت���او و هەن���گاو و کوردس���تانی نوێ چاپی
ئەوروپ���ا و گۆڤاری هێڤی ،دراس���ات کوردیة،
الثقاف���ة الکوردیة دەرچوون .لە س���وێدیش بە
دەی���ان رۆژنامە و گوڤ���ار دەرچوون ،لە وانە
کوردستان پرێس لە ساڵی  ١٩٨٧کە یەکەمین
روژنامەی کوردی پرۆفێشناڵ بوو ،هەروەها
بەربان���گ کە تا ئێس���تاش بەردەوامە ،موزیک
و هون���ەر ،ن���ودەم و یەکگرت���ن ل���ە دانیمارک
و ئێس���تاش ئوزگورپۆلیتی���کا ل���ە فرانكفورتی
ئەڵمانی���ا و رووداو ل���ە کۆڵۆنی���ا کە لە هەموو
ئەوروپا باڵودەبنەوە.
لەکۆتای���ی س���مینارەکەدا گفتوگو لەس���ەر
گرفتەکانی رۆژنامەگەری کوردی لە ئەوروپا
و ج���ۆر و چۆنیەت���ی رۆژنام���ە و رۆڵ���ی
رۆژنامەگەری کوردی لەئەوروپا لەناس���اندن
و بەس���تنەوەی کورد بەکوردس���تان و پرسە
نەتەوەییەکەیەوە كرا.

* سكرتێری پەیوەندییەكانی دەرەوەی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
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راگەیاندراوی كۆتایی...

راگەیەندراوی كۆتایی چاالكی
كەلتوور رایەڵەی بەیەكەوە ژیانی گەالن
 2012/12/24مۆسكۆ
دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی بەدرخان لەژێر
دروشمی (كلتوور رایەڵەی پێكەوە ژیانی گەالن)
بەه���اوكاری س���ەنتەری رۆش���نبیری ك���وردی
مۆس���كۆ ،لە رۆژی  2012/12/24لە مۆس���كۆی
پایتەخت���ی رووس���یا چاالكییەك���ی كولت���ووری
بەڕێوەچ���وو ،س���ەرەتای مەراس���یمەكە وت���ەی
لیژنەی بااڵ لەالیەن سمكۆ ئەنوەر خوێندرایەوە،
كە تیای���دا بەخێرهاتنی میوانانی كورد و هیوای
لەشس���اخی ب���ۆ بەڕێ���ز م���ام جەالل س���ەرۆك
كۆماری عێراق خواست ،لەپاشان پێشانگایەكی
فۆتۆگرافی لەالیەن هونەرمەند (نامیق عەلی قادر)
گوزارش���ت بوو ل���ەو فۆتۆیانەی ك���ە تەمەنێكی
زۆری���ان ل���ە رووی كلتوورەوە هەب���وو ،دواتر
وت���اری بەرپرس���ی دەزگای بەدرخ���ان لەالیەن
(حەمی���د ئەبوبەك���ر بەدرخ���ان ) خوێندرای���ەوە
ك���ە تیایدا باس ل���ە پەیوەندی كلت���ووری نێوان
گەل���ی كورد و گەالنی رووس���یا كردو هەر لەم
روەش���ەوە پەیام���ی ئ���ەم چاالكیی���ەی گەیاندو
ووت���ی» خۆشەویس���تی و گیان���ی لێبوردەی���ی
و گرنگی���دان ب���ە بەها پیرۆزیی���ەكان ئەمرۆ یان
س���بەی دەبێ بێتەدی و لەم رووەشەوە هێمای
بۆ ئەوە كرد كە»پردی رووناكبیری هەرچەندە
دوو مەودا بێ بە خۆشەویس���تی و گرنگیدان بە
كلتوور ئامانجەكان دەگەنە مەبەس���ت»...دواتر
پەیامی جێگری س���ەرۆكی هەرێمی كوردستان

(كۆس���رەت رەس���ول عەلی) بۆ ئەم چاالكییەی
دەزگای بەدرخ���ان لەالی���ەن حاك���م رەوەن���د
مەعس���ووم خوێندرای���ەوە ك���ە تیایدا باس���ی لە
بەیەكەوە ژیانی گەالن كردەوە و بە شەرەفێكی
گ���ەورەی زان���ی بۆ نەتەوەی ك���ورد كە چاالكی
ئاش���تی و بەیەكەوە ژیانی نەتەوەكان لە واڵتی
رووس���یا ئەنجامدەدرێ���ت ...هەروەه���ا وت���اری
س���ەنتەری رۆش���نبیری ك���وردان ل���ە مۆس���كۆ
لەالی���ەن جێگ���ری س���ەنتەرەوە خاتوو(هیلین���ا)
خوێندرایەوە و جەختی لەسەر ئەوە دەكردەوە
ك���ە كلتوور ناس���نامەو ئایندەی گەالن���ی دنیایە،
لەپاش���ان وت���اری نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان لەالی���ەن (ئ���ازاد حەمەدەمی���ن)
خوێندرای���ەوە كە باس���ی لەو ج���ۆرە چاالكییانە
ك���رد ،كە ستایش���ی دەزگای بەدرخانی كرد ،كە
رۆڵێكی كاریگەری هەیە لە سازدانی ئەم جۆرە
چاالك���ی و ڤێس���تیڤااڵنە ،ه���ەر ل���ەو چاالكییەدا
سەرۆكی شانۆكاری مۆسكۆ شالیكۆی بێكەس
وتارێكی پێشكەش كردو لە وتارەكەیدا یایەخی
ئەوجۆرە چاالكییان���ەی بە كارێكی گرنگی زانی
و جەختی لەسەر ئەوەش كردەوە ،كە كەلتوور
ئاییندەو شوناس���ی پاشەڕۆژی گەالنە ،لەپاشان
بروسكەی دەزگای هەواڵ و رێگای كوردستان
و ...بروس���كەی رێكخ���راوی كۆمەڵگای مەدەنی
رووسی و كوردی و چەندین پارتی سیاسی كە
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ئاراس���تەی ئەو چاالكییە كراب���وو خوێندرایەوە.
لەمیان���ی بەڕێوەچوون���ی چاالكییەكان���دا تابلۆی
ئەنفال ،ئ���اواز و دەرهێنانی ئەن���وەر قەرەداغی
نمایش���كرا ،كە باس���ی لە نەهامەتی گەلی كورد
لەمەڕ پرۆس���ەی ئەنف���ال كرد ،ك���ە دەرهەق بە
ك���ورد ،ب���ووە جێ���گای تێڕامان���ی ئامادەبووان.
ه���ەر لەدرێژەی ئەم چاالكییەدا س���ێ س���یمینار
پێشەكەشكران ،یەكەمیان سەبارەت بە مێژووی
دێرینی كورد و یەكێتی سۆڤیەتی جاران لەالیەن
پ.د.سەلەڤات گەریامۆڤ مێژوونووسی گەورەی
رووس���ی پێش���كەش كراو لەالیەن د.عوس���مان
دەش���تی بەڕێوەبردرا ،دووەمیان س���ەبارەت بە
رۆژنامەگەریی كوردی لە س���ەردەمی ئەمڕۆدا
لەالیەن د.س���االر مس���تەفا س���ەعید پێش���كەش
ك���راو لەالی���ەن ش���ێرزاد هەین���ی بەڕێوەبردرا.
س���ێیەمیان كاریگەری پرۆس���ەی ئەنفال لەسەر
ب���اری كۆمەاڵیەت���ی خێزان���ی ك���ورددا ،لەالیەن
ئیبراهیم محیەدین عارف پێشكەشكراو لەالیەن
د.ش���نۆ محەمم���ەد بەرێوەب���ردرا .دوات���ر چەند
گۆران���ی و هەڵپەركێیەك���ی ك���وردی كە لەالیەن
بنكەی ماڵی كوردانی رووس���یاوە ئامادەكرابوو
لەالی���ەن ه���ەردوو گۆارنیبێژان خات���وو بەفرین
و گریش���ە ئامایۆڤ كە بووە جێگای دڵخۆش���ی
میوانەكان .دواتر مۆنۆدرامای هاواری دایكێكی
ش���ێت لەالی���ەن ئاوارەخان���ەوە پێش���كەش كرا،
كە گوزارش���ت بوو ل���ە ئەنفالكردنی 182هەزار
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ك���وردی ب���ێ گون���اه .لەكۆتاییش���دا خەاڵت���ی و
بڕوانام���ەی رێزلێنان���ی جێگ���ری س���ەرۆكی
هەرێمی كوردس���تان (كۆسرەت ڕەسول عەلی)
و دەزگای بەدرخان و س���ەنتەری رۆش���نبیری
كوردان لە مۆسكۆ  ،درا بە تەلەڤزیۆنی (روسیا
ألی���وم) و رۆژنام���ەی پراڤ���داو چەندی���ن ئەدیب
و رۆژنامەن���ووس و چاالكوانێكدا دابەش���كرا و
كۆتایی بە مەراس���یمەكە هات .ش���ایەنی باس���ە
دەزگای بەدرخ���ان لەم���اوەی س���ااڵنی 2004
تاوەك���و  2012ن���ۆ ڤیس���تیڤاڵی نێودەوڵەت���ی و
10چاالك���ی جۆراوجۆری لەواڵت���ان ئەنجامداوە
بەمەبەس���تی دروس���تكردنی پردی رووناكبیری
لەنێوان گەلی كورد و گەالنی دیكە .دوای تەواو
بوونی مەراسیمەكە وەفدێكی دەزگای بەدرخان
و سەنتەری رۆش���نبیری كوردی كە پێكهاتبوو
ل���ە بەرێزان (حەمید بەدرخ���ان و خاتوو هێلینا)
س���ەردانی كەناڵی ئاس���مانی (روس���یا الیوم) ی
ك���ردوو خەاڵت���ی رێزلێنانی جێگری س���ەرۆكی
هەرێمی كوردس���تانیان بەخش���ییە بەڕیوەبەری
كەناڵ���ی ناوبراو (ئەلیكس���ەندەر ن���ازارۆڤ) ،لە
بەرامبەریشدا نازارۆڤ سوپاسی سەرۆكایەتی
هەرێم���ی كوردس���تانی ك���ردو لەبەرامب���ەر
گرنگیدانی���ان بەب���واری كلت���ووری و بوارەكانی
تر .ه���ەر لەوچوارچێوەیەدا وەفدی س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردس���تان كە پێكهاتبوو لە
بەڕێزان شوان داودی جێگری نەقیب و نەوشیروان
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شەریف ئەندامی ئەنجومەنی سەندیكا سەردانی
ماڵی مێژوونووسی كۆچكردو الزاریفیان كردو
لەالیەن (خاتوو ئێرینا) هاوسەری الزاریفەوە بە
گەرمی پێشوازی كران و لەبەرامبەردا هەوڵ و
ماندووبوون و نووس���ینەكانی الزاریفیان بەرز
نرخاند ،سەبارەت بە دۆزی رەوای گەلی كورد.
لەپاش���ان وەفدی ئەنجومەنی سەندیكا كۆمەكی
داراییان پێش���كەش بە هاوسەری الزاریف كرد،
خات���وو ئێرین���اش گفت���ی ئەوەیدا كە ت���ا لەژیان
ماب���ێ خزمەت بە كتێبخانەك���ەی الزاریف بكات
و هەرچ���ی نووس���ین و دۆكیۆمێنت���ی الزاریف
باڵونەكرابێت���ەوە باڵوی���ان بكات���ەوە ،زۆری���ش
دڵش���اد ب���وو ب���ەو س���ەردانە .هێ���ژای گوتنێیە
رێوڕەسمی چاالكییەكە لەالیەن بەڕێزان :سمكۆ
ئەنوەر و بەسۆز تۆفیق بەڕێوەبردران و بەڕێز
كامبیز كاری وەرگێڕی لە كوردی بۆ رووس���ی
و بەپێچەوانەوە ئەنجامدا.
لیژنەی بااڵ
 2012/12/24مۆسكۆ
پێناسەی دەزگای بەدرخان و بەدرخانییەكان* :
دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی بەدرخان لەساڵی
 2000ك���ە دەزگایەك���ی هون���ەری رۆژنامەوانی
گش���تی ئازادە لەشاری س���لێمانی دامەزراوە* .
بنەماڵ���ەی بەدرخانیانیی���ەكان و رۆژنامەگەری

ك���وردی :بنەماڵ���ەی بەدرخانیانیی���ەكان یەكێكە
ل���ەو بنەمااڵنەی ،كە هەموو توان���ای خۆیان بۆ
رزگاركردنی گەل و واڵت تەرخانكردووە .ئەوەی
بەدرخانیانییەكان لە ئەوانی دیكە جیادەكاتەوە،
ف���رە چەش���نی خەبات���ە ،وات���ە بەپێ���ی قۆن���اغ و
بارودۆخ���ی س���ەردەم ،بنەماڵ���ەی بەدرخانیان
خەباتی���ان ك���ردووە ،كات���ی خەبات���ی چەكداری
پێویس���ت بووە ،چەك لە شان بوون و لە ریزی
پێش���ەوەی بەرگ���ری ل���ە كوردس���تاندا ب���وون.
هەروەه���ا لە بواری خەباتی سیاس���ی ،دیس���ان
ئ���ەوان رۆڵ و ئەركی خۆیان ب���ە لێهاتوویی لە
ناو ریزەكانی كۆمەاڵ و رێكخراوەكانی كوردیدا
بینیووەو لەم مەیدانەش���دا پێش���ەنگ بوون ،خۆ
ئەگەر خەباتی رۆش���نبیری و هزری پێویس���ت
بووبێ بۆ خەڵكی كوردستان بێگومان رۆڵەكانی
بنەماڵەك���ە رۆڵێك���ی گەورەی���ان تێ���دا بینیووە،
چ ل���ە دامەزراندن���ی قوتابخانە چ ل���ە رێكخراوە
زانستییەكاندا .لە هەموویان ئاشكراتر رۆڵی ئەم
بنەماڵەیەیە لە كاروانی رۆژنامەگەریی كوردیدا.
خەب���ات و كاری رۆژنامەگەری���ی بەدرخانی���ان
ب���ە رێكەوت نەبووە ،یان گرێدای تاكە كەس���ێك
بێت ،بەڵكو ئەنجامی بیرو باوەڕێكی بەتین بووە
بە پێویس���تییەتی ئەو س���ەردەمە ،بۆ ئەو جۆرە
خەباتە .هەر لەبەرئ���ەوە دەبینین رۆڵەكانی ئەم
بنەماڵەیە چەندین رۆژنامەو گۆڤاریان لە شوێنە
جیاجیاكان باڵوك���ردەوە .بۆ زانیاری زیاتر ئەو
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بنەماڵەی���ە یەكەمی���ن رۆژنامەی���ان ل���ە مێژووی
ك���ورددا بەناوی»كوردس���تان»لە 1898/4/22
ل���ە قاهی���رە  31ژمارەیان ل���ێ دەرچوواندووەو
هەروەه���ا گۆڤ���اری «هاوار ،رۆناه���ی ،رۆژانو،
س���تێر»...دەركردووە .هەروەه���ا دەبینی���ن ئەو
كارو خەبات���ە گرێ���دای تەنیا تاكە كەس���ێك نییە
ل���ەم بنەماڵەی���ەدا ،بەڵك���و وەك���و قوتابخانەیەك
ن���ەوە دوای ن���ەوە لێ���ی دەردەچ���ن و پاش���ان
دەبن���ە مامۆس���تایانی ئ���ەم بوارەو ب���ە زانین و
ش���ارەزایی خۆی���ان بناغ���ەو بنەم���ای بەهێز بۆ
ئەم هون���ەرە دادەنێ���ن بۆی���ە وەك رێزگرتنێك
لەو بنەماڵەی���ە دەزگاكەمان ناونا دەزگای چاپ
و باڵوكردن���ەوەی »:بەدرخ���ان» .چاالكییەكانی
دەزگای بەدرخ���ان ب���ە كورتی -1 :فێس���تیڤاڵی
یەكەمی بەدرخان -س���لێمانی .2004/4/22-21
 -2فێس���تیڤاڵی دووەم���ی بەدرخ���ان -ده���ۆك
 -3 .2005/4/23-22-21فێس���تیڤاڵی س���ێیەمی
بەدرخ���ان  -هەولێ���ر -4 .2006/4/23-22-21
فێس���تیڤاڵی چوارەمی بەدرخ���ان  -بەرلین -22
 -5 .2007/4/23فێس���تیڤاڵی پێنجەمی بەدرخان
 قاهی���رە  -6 .2008/4/22-21فێس���تیڤاڵیشەش���ەمی بەدرخان -یۆنان .2009/10/20-19
 -7فێس���تیڤاڵی حەوتەمی بەدرخ���ان – ئەمریكا
 -8 .2010/6/30-29فێس���تیڤاڵی هەش���تەمی
بەدرخ���ان – پاریس/فەرەنس���ا .2011/7/10 -9
 - -9فێس���تیڤاڵی نۆیەم���ی بەدرخان – جۆرجیا

152

ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012

 تبلیس���ی  - .2012/3/23 -21چەندین گەشتیرۆژنامەنووس���ی ب���ۆ ئ���ەم واڵتان���ە ك���ردووە:
«ئێ���ران ،ئەڵمانیا ،س���وید ،فەڕەنس���ا ،بەریتانیا،
كۆنفڕانس���ی»كورد لەس���ەدەی بیس���ت و
یەك»یۆن���ان« ،كریت»كازانتزاكی - .چاپكردنی
كتێ���ب  165كتێب���ی هەمەجۆری»مێژووی���ی،
مندااڵن ،رۆمان ،فۆلكلۆر ،ئەفس���انە ،یادەوەری،
ناوی كوردی ،شیعر - .»...سااڵنە بەشداری لە
پێشانگای نێودەوڵەتی كتێب لە فڕانكفۆڕت دەكات.
 چاپكردنی ئینس���كلۆپیدیای هەولێر»موسوعەاربی���ل» ل���ە  10ب���ەرگ پێكهات���ووە - .زیاتر لە
 10فیلم���ی دیكۆمێنت���اری بەرهەمهێن���اوە* .
تائێس���تا  165ژمارە لە هەفتەنام���ەی بەدرخان
كە یەكەمین باڵوكراوەی ئازادە لە كوردس���تان
و ل���ە  2000/10/22ل���ە س���لێمانی دەرچ���ووە.
* دەزگای چ���اپ و باڵوكردن���ەوەی بەدرخ���ان
لەالی���ەن نووس���ەر و رۆژنامەن���ووس حەمی���د
ئەبوبەك���ر ئەحم���ەد بەدرخان ل���ە 2000/10/22
دامەزراوەو تاكو ئێستا بەڕێوەبەری بەرپرسی
ئەو دەزگایەیە * .دەستەی راوێژكارانی دەزگای
چ���اپ و باڵوكردنەوەی بەدرخ���ان بریتین لە، :
د .وری���ا عومەر ئەمی���ن ،د.ع���ادل گەرمیانی ،د.
محەم���ەد عەبدوڵاڵ كاكە س���وور ،حوس���امەدین
سەرداری ،محەمەد زادە.

دیداری ژمارە

«ستران عەبدوڵاڵ» راشكاوانە...

دیداری ژمارە

«ستران عەبدوڵاڵ» راشكاوانە باس لە
ئەزموونی رۆژنامەنووسی خۆی دەكات
سازدانی :حەمید بەدرخان

«رۆژنامهن���ووس» لهم ژمارهی ه و ل��� ه ژمارهكانی داهاتوودا ،ههر
جاره و رۆژنامهنووس���ێكی ب ه ئهزموون له بواری نووس���ین و كاری
رۆژنامهنووس���یدا دهدوێن���ێ و راش���كاوان ه باس ل���ه ئهزموونی ژیانی
رۆژان���هی خۆی و ئهو ش���هو و رۆژانهی له كاری رۆژنامهنووس���یدا
بهس���هری ب���ردوو ه دەكات .ب���ۆ ئ���هم ژمارهی���ه میوانداری نووس���هر
و رۆژنامهن���ووس و رووناكبی���ری ب���ه ئهزموون���ی ك���ورد «س���تران
عەبدوڵاڵ»مان كردووە ،ك ه سەرنووس���ەری رۆژنامەی (كوردس���تانی
ن���وێ)ی یەكێتیی نیش���تمانیی كوردس���تانە ،ب���ە یەكەمی���ن رۆژنامەی
رۆژان���ەی ك���وردی دادەنرێت ،لەدوای راپەڕی���ن ،یەكەمین ژمارەی لە
 1992/1/12لە شاری هەولێر دەرچووەو تا ئێستاش بەردەوامە.
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* ئەگەر بكرێت بەكورتی باس لەئەزموونی كاری رۆژنامەنووسی
خۆت بكەیت؟
 یەك���ەم ئەزموونم لە رۆژنامەی كوردس���تانینوێ بوو ،لە ئابی ساڵی  1993لەوێ دامەزرام،
دوو مان���گ لەبەش���ی ه���ەواڵ و راپۆرت���ی
سیاس���ی كارم كرد .رێك���ەوت وابوو هەر ئەو
ماوەی���ە رۆژنامەكە دەس���تی دای���ە بەرنامەی
كەمكردن���ەوەی ژم���ارەی كارمەندەكان���ی ،لە
ه���ەر بەش���ێك یەكێ���ك مای���ەوە .ئیزندانی من
ئاس���ان ب���وو ،چونك���ە ت���ازە دامەزراب���ووم،
م���ن و هاوڕێی خۆشەویس���ت محەمەد تەها
حس���ێن راس���پێردراین كە بچینە رۆژنامەی
ئەلموئتەمەر ،كە كۆنگرەی نیش���تمانی عیراق
( )incوەكو كۆمكاری ئۆپۆزس���یۆنی عیراق
دەریدەكرد.
دوای چەن���د جارێ���ك هاتووچ���ۆ ب���ێ
هیوابووی���ن .پاش���ان كوردس���تانی ن���وێ
ب���ە ناوونیش���انی مەئم���ور مەخ���زەن
دایمەزراندم���ەوە .ب���ێ ئ���ەوەی مەخزەن و
كەرەس���تەكانی ببین���م بەو ناوونیش���انەوە
لەبەش���ی سیاسی دەس���تم بە نووسین و
راپۆرت و چاوپێكەوتنی سیاسی كردەوە.
ت���ا ئیت���ر ناوونیش���انەكەم لە ناس���نامەی
كوردستانی نوێ كرایە رۆژنامەنووس .ئیتر بە بڕیاری ئیدارییش
بووم بە رۆژنامەنووس.
لە كوردس���تانی ن���وێ پێ بەپێ���ی كارەكان بوومە دەس���تەی
نووس���ەران و ئینجا لە س���اڵی  1997بوومە سكرتێری نووسین،
جێگ���ری سەرنووس���ەر و كەمێكی���ش سەرنووس���ەر بەوەكالەت
لەس���اڵی 2000دا ،ل���ە س���اڵی  2001بوومە مەئم���ور لەحكومەتی
هەرێ���م -ئی���دارەی س���لێمانی .وەك راوێ���ژكار و پاش���ان وەكو
بەرپرس���ی فەرمانگ���ەی پەیوەندیی���ەكان و راگەیان���دن لەبەرەی
حكومڕانەوە كاری میدیاییم دەكرد ،ساڵی  2004خانەنشینكرام و
ئەمەش دەرفەتی پێدام بەیەكجاری خۆم بۆكاری رۆژنامەنووسیی
تەرخان بكەم.
دوای قۆناغ���ی حكوم���ەت ،لەگ���ەڵ كۆمەڵێ���ك هاوڕێ���ی
رۆژنامەنووس���دا دەزگای خەن���دان ب���ۆ پەخش و وەش���اندنمان
دامەزراند .یەكەم س���ەرۆكی ئەنجومەن���ی بەڕێوەبردن و یەكەم
سەرنووس���ەری رۆژنام���ەی ئاس���ۆ ب���ووم .ماوەیەكی���ش لەپاڵ
ئاس���ۆ رۆژنامەیەكمان بەعەرەبی لە كەركوك دەردەكرد بەناوی
(ئەلوالیە) ،دەستەی دامەزرێنەری رۆژنامەی (ئوفق) و (كۆپری)
توركمانی بووم كە خیتابی كوردس���تانی و دیموكراتی ئاراستەی
توركمانەكان دەكرد.
پاشان هەر لەخەندان ،دوای وازهێنانم لە ئاسۆ ،بوومە یەكەم
سەرنووس���ەری گۆڤ���اری هەفتانە ،كە دەستەخوش���كی گۆڤاری
(ئەلئس���بوعیە) ب���وو .گۆڤاری ئەلئس���بوعیە ئاراس���تەی میدیایی
دامەزراوەی خەندان بوو بۆ ئاستی عەرەبی.
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پاش���ان ،جارێكی دیكە و ئەمجارەش���یان ه���ەر لەمانگی ئابدا،
ئاب���ی  ،2009گەڕام���ەوە ب���ۆ كوردس���تانی نوێ
وەك خۆشەویس���تێكی دێرین .تا ئێس���تاش هەر
لەكوردستانی نوێم.
* یەكەم ئەزموونی كاری رۆژنامەنووس���یتان
لەكوێوە دەستی پێكرد؟
 ئەگ���ەر ب���ەكاری رۆژنامەنووس���ی بێت ئەوال���ە كوردس���تانی نوێ و ئەگەریش نووس���ینی
وتاری باڵوك���راوە یەكەم ئەزموون بێت ،ئەوا
س���اڵی ( )1986زنجیرە وتارێكی شرۆڤەكاری
وەرزش���یم لەس���ەر پاڵەوانێتی جامی جیهانی
تۆپ���ی پێ نووس���ی ،لە رۆژنام���ەی رۆژانەی
وەرزشی ،رۆژنامەی جەماهیر ،باڵوبۆوە.
رۆژنام���ەی جەماهی���ر رۆژانەیەك���ی
وەرزش���ی ب���وو لە كوێ���ت دەردەچ���وو ،بۆ
ب���واری رۆژنامەوانی وەرزش���ی لە ئاس���تی
رۆژنامەی ش���ەرقی ئەوس���ەت بوو ،كە هی
بواری رۆژنامەنووسی سیاسییە.
* پێش نووسین و رۆژنامەنووسی چ خولیا
و حەزێكی دیكەت���ان هەبووە كە لەپێناوی
ئەمدا ئەوتان جێهێشتبێت؟
 خولی���ای نووس���ینم هەب���وو ،الی م���نرۆژنامەنووسی س���ەرەتا سەكۆیەك بوو
ب���ۆ باڵوكردن���ەوەی بی���روڕاكان ،دواتر كەوتم���ە داوییەوە ،پێش
نووس���ین و رۆژنامەش���ی حەزم دەكرد لە زانكۆ بەش���ی مێژوو
بخوێنم ،بەاڵم رش���تەكەم كەوتە كایەی ئابووری و كارگێڕییەوە.
بۆی���ە بەش���ی ئابووری���م هەڵب���ژارد ،لەوێش حەزم ل���ە مێژووی
ئاب���ووری ك���رد ،لە جێی ح���ەزی ژمارە و ژمێری���اری و ئامار و
تیجارەت.
* ح���ەز و ویس���ت پەل���ی تۆی بۆ ن���او ئەم دونیایە راكێش���ا یان
پێویستی و سیاسەت و شتی دیكە بوو؟
 حەز دەوری هەیە لەوەی لەگەڵ بوارێكدا هەڵبكەیت ،بەاڵم بەسنییە ،دەبێ توانای خۆش���ت گەش���ە پێ بدەیت ،وەكو وتم حەزم
لە بواری رۆژنامەنووس���ی كرد و كەوتم���ە داوییەوە ،تێڕوانینی
م���ن ب���ۆ رۆژنامەنووس���ی تێڕوانینێكی تەقلیدییە و سیاس���ەت و
رۆژنامەگ���ەری لێ���ك جیاناكاتەوە ،ب���ە تایبەت���ی رۆژنامەگەریی
سیاسی ،كە ئەز لەو بوارەدا كار دەكەم ،بواری رۆژنامەنووسی
خۆی لەخۆیدا خزمەتێكی گش���تییە و هەموو خزمەتێكی گشتیش
بەش���دارییەكی سیاس���ییە تەنان���ەت ئەگەر سیاس���ەتێكی زەقیش
نەبێت ،بەتایبەتی بۆ نەتەوەی كورد ،كە ڕۆژنامەگەری ئامرازێكی
خەباتی سیاسی نەتەوەیی و دیموكراتییە .جا كە داگیركەران لەبەر
سیاسەت گەمارۆی رۆژنامەنووسی كوردی بدەن .بێگومان ئەمە
بەڵگەیە لەس���ەر گرێبەندی سیاس���ەت بۆ رۆژنامەگەری پێكەوە.
بیركردنەوەی من ئەوە نییە ئەم دوو بوارە لێك دابڕێن ،داوای من
ئەوەیە رۆژنامەنووس بە كەرەس���تەی رۆژنامەنووسیی و ناوی
رۆژنامەنووس و پیش���ەی رۆژنامەنووسییەوە بەشداریی كایەی
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سیاسیی بكات ،نەك رۆژنامەنووسیی بكاتە
پەیژە بۆ رۆڵی سیاس���یی .ئەمە بۆ س���ەنگ
و حورمەتی رۆژنامەنووسیش گرنگە و بۆ
جیاكردنەوەی كارەكتەری رۆژنامەنووسی
و كارەكتەری سیاس���ەتمەداریش پێویستە،
دەبێت ئێمە لە ڕۆژنامەدا رۆژنامەنووس���ی
بكەی���ن و لەحزبیش���دا وەك���و كادی���ر و
هەڵسوڕاوی حزبی كار بكەین .كەرەستەی
هەردوو كایەكە تێكەڵ نەكەین .لەبەر ئەو
هۆیانە حەزی رۆژنامەنووس���ی و حەزی
كاری سیاسی پێكەوە ئەم چارەنووسەیان
دروست كرد.
* ت���ۆ ش���ارەزاییت لە ب���واری ئابووریدا
هەیە ،بۆچی لەو بوارەدا قاڵ نەبوویت؟
 من قەت ش���ارەزای بواری ئابووریینەب���ووم ،نووس���ین لەبواری ش���رۆڤەی
ئابووریدا ،نووس���ین لەس���ەر رەوتە ئابوورییەكان و كاریگەری
پێكەوەی���ی سیاس���ەت و ئاب���ووری جیایە لەش���ارەزایی لەبواری
زانس���تی ئابووری���ی یان ش���ارەزایی لەبواری پ���ارە و بازرگانی
و ئەزموون���ی كرداریدا ،خوێندنی زانكۆیی���م لەكۆلیژی ئابووری
و كارگێڕی���دا یارمەتی دام نووس���ینم لەبواری رۆژنامەنووس���ی
ئابووری���دا هەبێت ،یارمەتی نەدام لەتەون���ی جاڵجاڵۆكەی دارایی
و ئابووریدا قاڵ ببمەوە.
* لە بەرچییە تا ئێس���تا خۆت لە پلەوپۆس���تی ب���ااڵی حزبی یان
حكومی نەداوە؟
 لە حكومەتدا تا پلەی بریكاریی وەزیریچووم و خانەش���ین بووم ،حەزم لەكاری
حكومەت���ی و رەس���میی نیی���ە و ئ���ەو
ئەزموونەش���م لەحكومەت هەر لەبواری
راگەیاندندا بوو ،ل���ە دەزگای بیروكراتی
دەوڵ���ەت دەترس���م و پێموای���ە تائێس���تا
س���ەرەڕای دوو دەی���ە لەحوكمڕان���ی
خۆماڵی���ی دەزگای دەوڵ���ەت ب���ۆ كورد
ڕام نەب���ووە و هەس���ت دەك���ەم بۆ من
دەزگایەك���ی نامۆی���ە ،حوكمڕانی كورد
ش���انازییەكی گەورەی���ە و ئەوانەی بە
دڵسۆزی خزمەتی دەكەن بە خەڵكانی
ئازا و بە جەرگ و بەتەحەمول دەزانم ،كە حەوت پەراسویان
لە ئومەتی موحەمەد زیاترە ،ئەوە بۆ ئەوان باشە ،بەاڵم بۆ بەندە
هەس���ت دەكەم لە دەرەوەی دەزگای بیرۆكراتی چاكتر خزمەتم
پێ دەكرێت.
ب���ۆ حزبی���ش ،م���ن كادیرێك���ی حزب���ی و پێش���مەرگەیەكی
بزووتنەوەی كوردایەتیم ،لەوە بەسەرەوە ئیتر كۆنگرە و پااڵوتن
و دەستنیش���انكردن و كەمێكیش تەكەتول و تەزكیە رۆڵی هەیە،
پۆس���ت بۆ ئەوە باش���ە دەرفەت���ی رۆڵگێڕانی باش���ترت بداتێ بۆ
خزمەتك���ردن ،ئەگەر وانەبێ پۆس���تی بە منەت بەدەس���تهاتوو لە
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ك���ۆڕی رۆژنامەنووس���ی دوورت دەخات���ەوە ،بێ ئ���ەوەی بتباتە
یانەی سیاسەتمەدارەكانەوە ،وەكو چەپەكان دەیانگوت (خسرتە
الثقافة ولم تكسبە السیاسة) ،یانی بواری رۆشنبیری لێی مەحروم
بوو و سیاسەتیش نەیتوانی قازانجی لێ بكات.
* پۆستی سەرنووسەری رۆژنامەی كوردستانی نوێ ،ماندووی
نەكردووی؟
 هەموو كارێك ماندووبوونی تێدایە،بەتایبەتی ئەگەر لەناویدا بتوێیتەوە،
راس���تییەكەی رۆژنامەنووسی تاقە
ب���واری ژیان���ە ،ك���ە ماندووب���وون
تێیدا بەزایع ناچێ و شوێنی خۆی
دەگرێ���ت ،م���ن هەت���ا كاردەكەم لە
ڕۆژنام���ەدا زیاتر دەحەس���ێمەوە،
بۆی���ە ئەم ئەرك���ە هی���چ منەتێكی
تێ���دا نییە ،ه���ەم ئەركە و هەمیش
مافە .بە ئەركی رۆژنامەنووس���ی
ماف���ی بەدەس���تهێنانی ن���اوی
رۆژنامەن���ووس دابی���ن دەك���ەم
و ب���ەو مافەش���ەوە ئەرك���ی
رۆژنامەنووس���یش جێبەج���ێ دەك���ەم .وەرە
ئەم���ەم بۆ جیابكەرەوە .ئەگەر ماندوو بووم بەس مەس���ەلەیەكی
جەس���تەییە و خ���وا ه���ەر ئەوەن���دە تاقەتی داوە .ئەگ���ەر هیالكی
خ���ۆم و
نەفس���ی ب���م ه���ی ئەوەی���ە توان���ای
هەڤاڵەكانم هەر ئەوەندەیە و زۆری
ماوە ببینە رۆژنامەنووسیی پیشەیی
و رۆژنامەكەش���مان ببێتە خاوەنی
دابونەریتێك���ی رۆژنامەنووس���ی
جێگیر.
* ل���ەم ماوەیەی ك���ە لەرۆژنامەی
كوردستانی نوێ-یت ،توانیوتە چ
كارێك بكەیت؟ ئەگ���ەر تۆ نەبای
بە كەسێكی دیكە نەدەكرا؟
 نازان���م چ���ی كارێك���م كردووەبە كەس���ێكی تر نەدەك���را .كاری
رۆژنامەنووسیی كارێكی دەستە
جەمعییە ،سەرنووسەر دەتوانێ
هەندێ���ك دەس���تی پێدابهێنێت و تیفتیفەی ب���دات و ناتوانێت
س���ۆپەرمان بێت ،دەتوانێت سەردەستەی عاشقان بێت ،لەڕەتلی
یەكەمی دەس���تەی هێرش بێت ،بەاڵم خۆی ناتوانێت س���ۆپەرمان
بێت.
رەنگە هێشتا زووش بێت بۆ هەڵسەنگاندنی ماوەی كاركردنم
وەكو سەرنووس���ەر ،بۆ ئەمڕۆ خوێنەران لەمن باش���تر دەتوانن
داوەری بكەن و بۆ ئایندەش كە هەڵس���ەنگاندنێكی شێنەیی ديك ه
و بابەتی ديكه بێت ،ئەوا لێكۆڵینەوە و بەراوردكردنی قۆناغەكان
دەتوانن قسەیەكی تێدا بكەن .بەڵكو رۆژێك لێكۆڵینەوە بكرێت و
هەقی خۆم بێ زیادوكەم وەربگرم.
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* ح���زب كەس���ێك دادەنێت بێ ئ���اگاداری تۆ و
كەس���ێكی ديكه الدەبات ،بودجەت كەمدەكاتەوە
و ب���ۆ رۆژنامەیەكی ديكهی زیاد دەكات ،تاكەی
بەرگەی ئەم بێنە و بەردەیە دەگریت؟
 ب���ەو ش���ێوەیە نیی���ە كە حزب خ���ۆی تەرخانكردبێت بۆ كوردس���تانی نوێ و خەم و خەیاڵی
هەر ستافی رۆژنامەكە بێت.
بە شێوەیەكی نەریتی ،سكرتێری گشتی یان
مەكتەبی سیاس���ی یان لێپرس���راوی راگەیاندن
پێش���نیاز و بڕی���اری دانان���ی سەرنووس���ەر
دەردەك���ەن .ئیت���ر لەخوار ئەمەوە ب���اوەڕی پێ
دەدەن ك���ە بەڕاوێ���ژ و پێ���وەری رۆژنامەوانیی
سكرتاریەت یان دەستەی نووسەران هەڵبژێرێت.
كوردستانی نوێ لەڕەوتی بیست ساڵی خۆیدا تا
دێ دەستی وااڵتر دەكرێتەوە لەڕووی كارگێڕی
و دارایی و نووس���ینەوە .جاران سەرنووس���ەر
و جێگری سەرنووس���ەر و سكرتێری نووسین
و دەس���تەی نووس���ەران بەئ���اگاداری مەكتەبی
سیاس���ی و مەكتەبی راگەیاندن دادەنران ،وردە
وردە ئەم ناوەندێتییە نەما.
لەئەزموونی هاتنەوەم بۆ كوردس���تان نوێ،
بڕی���ار ب���وو جێگ���ری سەرنووس���ەر لەگەڵ من
دەس���تبەكار بێت ،بەاڵم س���ەرەڕای بڕیارەكەش
ئیختی���ار بەدەس���ت خۆم���ان ب���وو ،بۆی���ە ئ���ەو
هەڤاڵ���ەی پێش���نیاز كراب���وو عوزری خواس���ت.
ئەندامانی س���كرتاریەتی نووس���ین سێ هەڤاڵی
دێرین���ی كوردس���تانی نوێ���ن ،ك���ە ب���ە بڕیاری
ناوخۆیی مەكتەبی راگەیاندن دەس���تبەكاربوون
و شایانی ئەو پۆستە بوون ،چونكە لە دەرەوەڕا
نەهاتب���وون ،پێش���تر لەگەڵی���ان كارم كردووە و
بەتوانای خۆی���ان ،نەك تەزكی���ەی حزب ،هاتنە
پێشەوە .دەس���تەی نووسەران پێبەپێی خزمەت
هاتن���ە پێش���ەوە و خۆش���م س���ەاڵحیاتی دانانی
هی دیكەش���م بە كارهێنا ،راس���تە سەرنووسەر
دەبێ دەستی وااڵ بێت لەدانان و البردندا ،بەاڵم
پێش هەموو ش���تێك دەبێ توان���ای كارگێڕی و
هەڵكردنی هەبێت لەگ���ەڵ هاوڕێكانی .نەك هەر
كەسێكی بەدڵ نەبوو الیببات یان داوای البردنی
ب���كات و ك���ە بۆش���ی نەل���وا گلەیی ئ���ەوە بكات
دەسەاڵتی نییە.
سیناریۆی ئیشكردنی من وایە ،هەتا كارەكە
ب���ە بەرپرس���ی بەش ی���ان الپ���ەڕەی دیاریكراو
بكرێت باش���ترە لەوەی جێگ���رەوە بێنین .ئەگەر
چ���ارە نەب���وو پێویس���تە بیگۆڕی���ت .چونكە كە
خاوەنان���ی رۆژنامەك���ە دەس���ەاڵتیان پێ���دای
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پێویستە بە كاری بێنیت .دەسەاڵت هەبوو دەبێ
هەق���ی موحاسەبەش���یان هەبێت .ك���ە بەدڵی تۆ
بكەن دەبێت تۆش بەرهەمی باش���ت هەبێت .كە
دەس���ەاڵتت بدەنێ دەبێ تۆش دەسەاڵت بدەیتە
خ���وارەوە و هەق���ی موحاس���بەكردنیش بدەیتە
ئەوانەی سەرووی خۆت.
بودجەی كوردستانی نوێ كەم ناكرێتەوە تا
بدرێتە رۆژنامەیەكی ديكه .بودجەی كوردستانی
ن���وێ ئەگ���ەر دوا بكەوێت ئ���ەوا لەچوارچێوەی
كورتهێنانی دارایی كەناڵ و مەكتەبەكانی دیكەی
حزبە ،كە كورتهێنانكەش پڕدەكرێتەوە راگەیاندن
و كوردس���تانی نوێ پێش هەر دامەزراوەیەكی
ديك��� ه بودجەكەی���ان وەردەگرن .جگ���ە لەوەش
قازانج���ی ریكالمەكانی���ش دەخرێت���ە خزمەت���ی
خەرج���ی رۆژنامەوە بۆ ئ���ەوەی ئەگەر بودجە
دوا كەوت قەرەبووی دواكەوتنی بكاتەوە.
تا ئێس���تا بەرگەی ئەم دۆخەمان گرتووە و
هەڵكردن مەس���ەلەیەكی گرنگە و گەش���ەپێدانی
رۆژنامەكەش بەجۆرێك حزب تەش���ویق بێت و
حەز بكات زیاتر هاوكاری بكات رۆڵی گەورەی
هەیە لە تێپەڕاندنی هەر تەنگژەیەك.
* ق���ەت هەب���ووە ئەوەن���دە بێ���زارت بك���ەن،
خۆزگەت خواس���تبێ ك���ە قەت تێك���ەڵ بەدنیای
رۆژنامەنووسی نەبووبایت؟ لەبەرچی؟
 زۆر ج���ار ئەمە روویداوە .لەس���ەر هەواڵێك،لەس���ەر ریزبەن���دی ن���اوی بەرپرس���ێك لەگەڵ
بەرپرس���ێكی ديكه .لەس���ەر توانجی بەرپرسێك
ك���ە گوای���ە رۆژنامەكە الیەنداری ئ���ەم یان ئەو
بەرپرس دەكات .هەیە ئیش���ی نییە خشتە ئامادە
دەكات لەس���ەر كەموكوڕییەكان نەك بۆ ئەوەی
چارەس���ەری بكەین ،بەڵكو بۆئ���ەوەی زمانمان
لێبدات .هەیە هەڵەی زمانەوانی یان كەموكوڕی
دەكاتە بیانوو بۆ ئ���ەوەی ورەی كاركردنت پێ
بەربدات.
ئەمە جاران هەبوو و ئێستاش هەیە و لەهەر
بوارێكی ژیانیشدا بێزاركردن هەر هەیە .لەخولی
یەكەمی كاركردنم لە كوردس���تانی نوێ ،ماوەی
سااڵنی ( )2000-1993زۆر گوێم بەو گێچەاڵنە
دەدا و خەفەتیش���م پێ دەخ���وارد .دەمگوت بەم
ش���ێوەیە گوش���ارمان دەخەنەس���ەر و گوم���ان
لەس���ەر كارەكانمان دروست دەكەن .بەاڵم لەم
خولەدا لە 2009وە تا ئێس���تا گوێ بەم شێوازە
بێزاركردنانە نادەم .یانی چی تۆ خزمەت بكەیت
و هەر دەستت لەس���ەر دڵت بێت .ئێستا لەخۆم
دەترس���م ،لەخوێنەران و رووناكبیران دەترسم.
لەوە دەترسم كە نەتوانم باش كار بكەم و لەگەڵ
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هاوڕێكانم���دا ئەركی سەرش���انمان پێ جێبەجێ
نەكرێت .ئێس���تا لەهەڵسەنگاندنی خۆم دەترسم،
كە ئەگەر لەكۆتایی رۆژدا ئیشەكە بەو شێوەیە
نەبێ���ت لەخەیاڵی خۆمدا بڕیارم لێداوە .گوێ بە
ترپەی دڵی خۆم و دیدگای خوێنەر دەدەم .گوێم
لەبەرپرس���ێك نییە لەس���ەر هەواڵ و ریزبەندی
ن���او ی���ان لەس���ەر رەخنەیەكی بچ���ووك خۆی
س���ەغڵەت بكات .گوێم لەوەیە ،ئەمەی دەیكەیت
قازانج���ی ب���ۆ كورد ،ب���ۆ كوردایەت���ی ،قازانجی
دیموكراس���ی و ئازادی و گەشەی رۆژنامەكەی
تێدای���ە؟ ئیتر ئێمە ئیش بۆ بەرپرس���ێك ناكەین،
بەڵك���و بۆ حزبەك���ە ،بۆ خەڵكەك���ە و خاكەكەی
دەكەین ،ئەگەر نا كوردس���تانی نوێ ش���انازییە
و سەرنووس���ەرێتیش تێیدا سەربەرزییە ،بەاڵم
هەق نییە لەبەر وەزیفە و پۆس���ت بێزار بكرێیت
و ئەو بێزارییەش سەربگرێت.
ماندووب���وون لەدونی���ای رۆژنامەنووس���ی
بێزارم ناكات .بەڵكو هەندێجار میدیا و میدیاكار
دەبین���م كە میدیا دەكەنە كەرەس���تە بۆ بوختان
و س���ووكایەتی و بوغز و قینە ،درۆ و دەلەس���ە
باڵودەكەن���ەوە و لەب���ەر غەرەزی سیاس���یی و
ئایدیۆلۆجی پەالماری هاوپیش���ەكانیان دەدەن.
كە دەش���زانن وا نیی���ە موكابەرە دەكەن و پێیان
ش���ەرمە داوای لێب���وردن بكەن و لەس���ەر هەڵە
ب���ەردەوام دەب���ن ،هەندێكج���ار پێ���م ناخۆش���ە
هەردووالم���ان ناوم���ان رۆژنامەن���ووس بێ���ت.
لەبەر ئەوەی ناتوانم ناس���نامە لەو بس���تێنمەوە
ل���ەو كاتانەدا ح���ەزم لێیە خ���ۆم رۆژنامەنووس
نەب���م .نەخوێندەوارێ���ك بم و رۆژنام���ە نەبینم
و نەخوێنمەوە و حاش���ا لەپیش���ەكەش بكەم .لە
تەجرەب���ەی بچووك���ی خۆمدا وێس���تگە هەیە وا
بێزاریان كردووم ،كە هەس���ت بكەم بێزاركاران
قینیان لە رۆش���نبیریی كوردی و رۆژنامەوانیی
و وش���ەی رەس���ەن و ئازادە ،هیچ حسابێك بۆ
هەوڵ و ماندووبوونی رۆشنبیری كورد ناكەن.
* ئ���ەو ئازادیی���ەی ل���ەم واڵت���ەدا هەیە بەش���ی
ئ���ەوە دەكات هەرش���تێك ب���ە پێویس���تی بزانی
بیخەیتە س���ەرپەڕەی رۆژنام���ەكان و بێ ترس
باڵویبكەیتەوە؟
 لە كوردستان رۆژنامەگەری ئازادە و ئازادییشهەی���ە .باڵوكردنەوە یان نەكردن���ەوەی بابەتێك
پەیوەندی بە تەقدی���ر و لێكدانەوەی رۆژنامەكە
و بەڕێوەبەرانیی���ەوە هەی���ە .ئ���ازادی ئەوە نییە
ت���ۆ هەر دەب���ێ هەم���وو ش���تێك باڵوبكەیتەوە.
ئازادی ئەوەیە ئەگەر تۆ لە ڕۆژنامەكەی خۆتدا
شتێكت باڵونەكردەوە ئەوا رێگە لەخەڵكی ديك ه

و رۆژنام���ەی ديك���ه مەگ���رە ،كە بخ���وازن ئەو
ش���تەی وا تۆ باڵوكردنەوەی���ەت رەتكردۆتەوە،
باڵوبكەنەوە.
قەبارەی تەقدیر و لێكدانەوەی باڵوكردنەوە
لە ڕۆژنامەیەكی حزبیدا جیاوازە لە ڕۆژنامەیەكی
دیكەی نا حزبی .رەنگە زەحمەت بێت رۆژنامەی
حزبێكی حوكمڕان هەموو ش���تێك لەسەر حزبە
هاوڕێكانی یان لەسەر واڵتە ئیقلیمییەكان بڵێت.
بەاڵم بۆ رۆژنامەیەكی بێالیەن یان س���ەربەخۆ
ئەوا رووپەڕی ئازادییەكەی فراوانترە.
* ك���ورد لە مێ���ژووی رۆژنامەنووس���ی خۆیدا
توانیویەت���ی چ���ی بكات ،لەكوێ���ی گۆڕانكاری و
پێشكەوتنەكاندا بووە؟
ئ���ەوەی كە كورد لە مێ���ژووی رۆژنامەگەرییخۆی���دا كردوویەت���ی بەش���دارییەكە ب���ۆ
ك���ورد خ���ۆی ،وات���ە بەش���دارییەكە س���نووری
كوردس���تانی تێنەپەڕان���دووە ،وات���ە ئەگ���ەر لە
ڕەوت���ی رۆژنامەنووس���ی جیهانی���دا س���ەیری
بكەی���ن بەش���دارییەكە ،ك���ە هێش���تا نەیتوانیووە
پێویستییەكانی خۆی و پێویستییەكانی كۆمەڵی
ك���وردەواری پڕبكات���ەوە ل���ەوەی ك���ە كۆمەڵگە
چ���ی لە ڕۆژنام���ە و ڕۆژنامەگەریی دەخوازێت،
نەیتوانی���وە ئەمە ب���ۆ كۆمەڵی ك���وردەواری پڕ
بكاتەوە.
بێگومان هێش���تا ماویەتی ك���ە بڵێین رۆڵێك
بگێڕێ���ت و پێشكەش���ی رۆژنامەگەری���ی ب���كات
لەكۆی دنیادا ،ئەوانە عادەتەن رۆژنامەنووسیی
واڵتانی پێش���كەوتوو دەتوانن پێشكەشی بكەن،
كە ببێت ب���ە ئەزموون ،ببێت بە تاقیكردنەوە بۆ
رۆژنامەنووسانی ديك ه لە واڵتانی دیكە.
ئەوەی كورد كردوویەتی تا ئێستاكە بۆ خۆیی
كردووە و پێشكەش���ی كۆمەڵگەی كوردس���تانی
كردووە ،با وا بڵێین چی كردووە بۆ پێشكەوتنی
كۆمەڵگ���ەی كوردس���تان ،پێموای���ە %80ی ئ���ەو
ئەركان���ەی لەواڵت���ان لەس���ەر حكومەت���ەكان و
سیس���تمی پەروەردە و لەسەر دامودەزگاكانن،
رۆژنامەنووس���ی ئەمەی بۆ كورد و كوردستان
كردووە.
س���ەرەڕای ماوەكان���ی دابڕان���ی زۆر ،ك���ە
ڕۆژنامەنووس���ی ك���وردی قەدەغەك���راوە ی���ان
س���نوورەكانی لە بەردەمدا تەس���ك كراوەتەوە،
س���ەرەڕای هەم���وو ئەوان���ەش ئ���ەوەی ك���ە
ڕۆژنامەگەری���ی كوردی گێڕاویەتی لە ڕاس���تیدا
زۆر گرنگترە لەوە ،بۆ نموونە دەتوانم تەشبیهی
بك���ەم ،ك���ە مزگ���ەوت ب���ۆ پاراس���تنی ئیس�ل�ام
گێڕاویەتی ،چونكە كورد هی���چ دامودەزگایەكی
ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012
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ئێستا میدیا جیهانییەكان
رووداوەك�����ان�����ی واڵت����ی تۆ
دەگوازنەوە بۆ رۆژنامەكانی
خ����ۆی����ان ،ب���ێ���گ���وم���ان بۆ
خ��وێ��ن��ەرەك��ان��ی ت���ۆش لە
كوردستان ،لەكاتێكدا جاران
خەڵكی كوردستان لەڕێگەی
ت��ۆوە تێدەگەیشتن لەوەی
لەجیهاندا چی روودەدات؟
وات���ە ت��ۆ مونافست نەبوو
ل��ەگ��واس��ت��ن��ەوەی ه����ەواڵ و
زانیارییەكان لەسەر هەموو
جیهانیش چ ج��ای ئەوەی
كوردستان كە كایەی خۆتە
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ديك���هی نەب���ووە كە گوزارش���تی ل���ێ ب���كات ،رۆژنامەنووس���ی
توانیویەت���ی ئ���ەم ئەرك���ەی ب���ۆ جێبەج���ێ ب���كات بەتایبەتی ئەو
رۆژنامەنووس���ییەی ،ك���ە دیس���انەوە دەیڵێم���ەوە ،بەجۆرێ���ك
لەج���ۆرەكان لەمنداڵدانی بزووتنەوەی كوردایەتیدا لە دایكبووە و
بەشێكە لەخەباتی بزووتنەوەی كوردایەتی.
با ئێستا قسە لەسەر كۆمەڵگەی كوردەواری باشوور بكەین،
رۆژنامەگەریی دەوری چاكی گێڕاوە ،هەر ئەو نموونەیە لەدوای
راپەڕینی س���اڵی 1991ەوە سەرەڕای ئەوەی كە كورد حكومەت
دەس���ەاڵتی و دامودەزگا رەس���مییەكانی هەیە ،ب���ەاڵم ئەوەی كە
پل���ەی یەك���ەم :تەغزییەی هاوواڵتی ك���ورد دەكات ب���ە زانیاری،
بەتێگەیش���تن لەس���ەر چەمكەكانی كوردس���تانێتی ،دیموكراسی،
چەمكەكانی مافی مرۆڤ و ویس���تەكانی مرۆڤ خۆی و بۆ زۆر
بواری ديكهش رۆژنامەگەرییە ،ئەوەی كە ڕۆژنامەگەریی كوردی
گێڕاویەتی ،سیس���تمی پەروەردە و خوێندنی بااڵ لە كوردستاندا
نەیتوانیوە بیگێڕێت ،وەزارەتی رۆش���نبیری نەیتوانیوە ئەم رۆڵە
بگێڕێت ،ئەو رۆڵە بە پلەی یەكەم بۆ دروستكردنی ئەندێشەیەكی
كوردس���تانی ،دروستكردنی ئینتیماكردن بۆ واڵت و بۆ نیشتمان
هەت���ا حزبە سیاس���ییەكانیش كە ویس���توویانە بیك���ەن لە ڕێگەی
رۆژنامەگەریی و لەڕێگەی میدیاوە كردوویانە.
* لەچی زەمەن و قۆناغێكدا رۆژنامەنووسیی كوردی لەئاستێكی
ب���اش و بە ڕادەی پێویس���ت ئەركەكانی جێبەجێك���ردووە ،لەچی
قۆناغێكیشدا سست و بێ كاریگەر بووە ،بۆچی؟
 ئ���ەو كەس���انەی كە پس���پۆڕییان لێكۆڵینەوەیە لەس���ەر رەوتیرۆژنامەگەریی كوردی لە س���ەدو پانزە س���اڵی رابردوودا رەنگە
بتوان���ن بەراورد بكەن ،بەاڵم وەك���و لێكدانەوەی خۆم بۆ رەوتی
رۆژنامەنووس���ی ك���وردی ،دەتوانم قس���ە بكەم بڵێ���م كە جیاواز
ب���ووە ،ب���ۆ نموونە دەتوانی���ن بڵێین ماوەیەك ئەو كەرەس���تانەی
لە بەردەس���تی رۆژنامەنووسی كوردیدا بووە بۆ كاركردن زۆر
كەم بووە ،باس���ی رۆژنامەنووس���ی كوردی بكە لەش���اخ ،لەكاتی
شۆڕش���ەكانی كوردس���تاندا ،بێگومان كەرەس���تەكانی بەردەست
باڵوبوونەوە و ش���ێوازی گەیش���تن بەخوێنەر ،واتە ئەو كەسەی
ك���ە وەرگری ئ���ەم پەیامی رۆژنامەنووس���ییەیە ،ش���ێوازی زۆر
بەرتەس���ك و بەزەحمەت ب���ووە ،بەاڵم ل���ەدوای راپەڕینەوە ئەم
شێوازە زۆر زۆر پێش���كەوتووە ،رۆژنامەنووسی كوردی لەناو
كۆمەڵگ���ەی خۆی���دا دەژی و ئامرازەكان���ی پەیوەندی���ی ه���ەر لە
ئینتەنێتەوە هەتا ئەو كەرەس���تانەی ئەمڕۆ بۆ پێشخستنی بواری
میدیایی بەكاردێت هەموو ئەوانەش لەخزمەتی رۆژنامەنووس���ی
كوردیشدان.
بەاڵم ئەگەر بەراورد بكەین رادەی پەرۆشی و دڵسۆزی رەنگە
لەقۆناغەكانی پێش���تر زیات���ر بێت لەوەی لەم قۆناغەی ئێس���تادا
هەی���ە ،هەلومەرجی ئازادی كەرەس���تەكانت دەخاتە بەردەس���ت،
بەاڵم بواری رۆژنامەنووسیش وا لێدەكات كە زۆر و بۆر بێت.
لە قۆناغەكانی رابردوودا ئەوانەی لەبواری رۆژنامەنووسیدا
كاری���ان ك���ردووە ،بەتایبەت���ی ئ���ەو رۆژنامەنووس���ەی ك���ە
ڕۆژنامەنووس���ێكی ك���وردی و كوردس���تانی بووبێ���ت ،خەڵك���ە
دەستەبژێرەكە بوون ،ئەوانەش عادەتەن قەبارەی دڵسۆزییان بۆ
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تەحەداكردنی بەربەرس���تەكانی بەردەم رۆژنامەنووسی كوردی
ب���ووە زۆرت���رە ،بۆیە ئەگەر ب���ەراوردی بك���ەم بەرهەمی ئەوان
پوختەت���رە و رێكوپێك ترە ،واتە پەرۆش���ی زیات���ری پێوە دیارە
وەك لەوەی لەئێس���تادا دەیبینن ،بەاڵم ئێستا كەرەستەكان رەنگە
قەرەبووی ئەو مەسەلەیان بۆ كردبینەوە.
پێویس���تە ئەم���ە پت���ەو بكرێ���ت ،ب���ە پەرۆش���ییەكی زیاتر بۆ
كاركردن تا بەرهەمێكی پوختتر پێش���كەش بكرێت ،چی لەبواری
پێدان���ی هەواڵ چی لەبواری پێدانی زانیاری چی لەبواری ئاگایی
و هۆش���یاركردنەوەی خەڵ���ك ،ك���ە من پێموایە پێویس���ت دەكات
رۆژنامەنووس���ی كوردی ئەم هەلەی كە ئێستا لەبەردەست دایە
چاكت���ر بقۆزێت���ەوە بۆ ئ���ەوەی بتوانێت لەئاس���تی ئ���ەو ئەركەی
سەرشانی بێت.
سەرەڕای ئەوەی لەدوای راپەڕینەوە كەرەستەكان زیاتر بوون،
توانا مادییەكان زیاتر بوون ،بۆچی نەیتوانیوە ئەو ئەركەی خۆی
جێبەجێ بكات؟
ه���ۆكاری یەك���ەم :چونكە وەك���و خوێنەر و وەكو كەس���انێك
ل���ە بوارەكەدا ئیش دەكەین ،داوامان لەڕۆژنامەنووس���ی كوردی
پێش���بینیمان لەسەر رۆژنامەنووس���ی كوردی زیاترە لەوەی كە
ئێستا هەیەتی ،چونكە قەبارەی ئەو سەركوتكردنەی ئازادی جاران
هەب���ووە ئەوەندە زۆربووە كە پێش���بینیمان لە ڕۆژنامەنووس���ی
كوردی زۆر زۆرە.
هۆكاری دووەم :ئەوەیە بواری رۆژنامەنووس���ی لە ئێس���تادا
بۆت���ە جۆرێك لە مۆدێل ،خۆتان دەزان���ن هەندێجار لەكۆمەڵگەدا
هەرجارەی شتێك دەبێتە مۆدێل ،بەداخەوە رۆژنامەنووسی زۆر
كەس���ی تێكەوتووە كە پێشمەرگەی ئەو بوارە نییە ،دەتوانم بڵێم
پێش���مەرگایەتی و چەكداری لەبواری رۆژنامەنووس���ی كوردیدا
تێك���ەڵ بووە ،ئەمانە وایانكردووە كە بەرهەمەكە زۆر بێت ،بەاڵم
بۆریش بێت.
هۆكاری س���ێیەم :دەگەڕێتەوە بۆ دوو شت ،یەكەمیان ئەوەیە
داخ���وازی كۆمەڵگ���ەی ك���وردەواری خێراتر پێ���ش دەكەوێ لەو
بەرهەمەی كە بواری رۆژنامەنووسی پێشكەشی دەكات .ئەمڕۆ
هاوواڵت���ی ك���وردی ئیكتیف���ا ناكات ب���ەو رۆژنامەی���ەی هەواڵ و
راپ���ۆرت و ریپۆرتاژێكی هەبێ ،بەڵكو باس���ی كوالێتیش دەكات.
باسی قەبارەی كاركردنە سەر مرۆڤ دەكات ،دووەمیان ئەوەیە
كە خەڵك ئێستاكە بواری بەراوردكردنی هەیە ،ئەمڕۆ میدیایەكی
زۆر كاریگەریی لە كوردستان و هەموو جیهانیش دەكەن ،ئەمڕۆ
میدیا س���نووربڕە ،جاران لەواڵتی خۆتدا تەنیا كەناڵەكانی واڵتی
خۆتت هەبوون و ئەوانە مونافس���ی تۆ بوون ،ئێس���تا لەئاس���تی
دنی���ادا دەی���ان كەناڵی تەلەفزیۆن���ی هەن ڕۆڵ دەگێ���ڕن ،لە ڕێی
ئینتەرنێتەوە ،رۆژنامە گەورە پێش���كەوتووەكانی جیهان دەبینین،
بۆیە ئێستا میدیا جیهانییەكان رووداوەكانی واڵتی تۆ دەگوازنەوە
ب���ۆ رۆژنامەكان���ی خۆیان ،بێگوم���ان ب���ۆ خوێنەرەكانی تۆش لە
كوردس���تان ،لەكاتێكدا جاران خەڵكی كوردستان لەڕێگەی تۆوە
تێدەگەیشتن لەوەی لەجیهاندا چی روودەدات؟ واتە تۆ مونافست
نەب���وو لەگواس���تنەوەی ه���ەواڵ و زانیارییەكان لەس���ەر هەموو
جیهانیش چ جای ئەوەی كوردس���تان كە كایەی خۆتە ،ئێس���تاكە

ڕۆژنامەی كوردستان كە لە
ساڵی  1898دەرچ���ووە لەو
مێژووە زیاتر دوا بكەوتبایە
عەیب دەب��وو بۆ میللەت و
نەتەوەیەكی وەكو كورد كە
هەندێ لەواڵتانی كەنداو
لەسااڵنی حەفتاوە دەستیان
كرد بە بواری رۆژنامەنووسی
و ئێستاش ماشەڵاڵیان لێ
بێت ،لەبەر ئەوە بۆ نەتەوەی
كورد نەدەبوو كاتەكە لەوە
زیاتر دوابكەوێت

ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012

163

«ستران عەبدوڵاڵ» راشكاوانە...

نەك هەر تۆ ناتوانی مونافسی میدیاكانی جیهان
بكەی لەو ش���تانەی كە لەسەر واڵتانی خۆیانن،
بەڵك���و هەن���دێ ج���ار ناتوانی مونافەسەش���یان
بكەی لەو هەواڵ و زانیاری و باسوخواس���انەی
ك���ە پەیوەندی���ی بە واڵتی خۆتەوە هەیە ،ئێس���تا
مونافەس���ەكە لەجیات���ی ئ���ەوەی ت���ۆ مۆنۆپۆڵت
كردبێت لەس���ەر رووداوەكانی ناو واڵتی خۆت
و ه���ی هەموو دنیاش ،ئێس���تا پێچەوانە بۆتەوە.
بۆنموون���ە دەش���ێ كەناڵ���ی جەزی���رە هەواڵێك
لەس���ەر كوردس���تان بگوازێتەوە ت���ۆ ئاگات لێی
نەبێت ،سەعاتێك دوای جەزیرە پێی بزانیت.
*رۆژنام���ەی كوردس���تان ك���ە لەس���اڵی 1898
یەكەم ژمارەی لێدەرچووە لە ئاستی نیشتمانیدا
توانیویەت���ی چ هەنگاوێك بهاوێت ،پرس���یارەكە
ئەمەی���ە ،چین ئ���ەو هەنگاوانەی كە لەئاس���تێكی
نیش���تمانیدا توانیویەت���ی بیهاوێ���ت ،ئەگ���ەر ئەو
رۆژنامەی���ە نەبێ���ت بە هی���چ كایەیەك���ی دیكەی
تێكۆشان دەكرا؟
 بایەخی رۆژنامەی كوردستان بۆ كورد و بۆكوردستان لەچەند سەرێكەوەیە ،یەكێك لەوانە
ئەوەیە ك���ە مژدەی قۆناغێكی تازەیە لەمێژووی
كوردەواری ،ڕۆژنامەی كوردستان كە لە ساڵی
 1898دەرچووە لەو مێژووە زیاتر دوا بكەوتبایە
عەیب دەب���وو بۆ میلل���ەت و نەتەوەیەكی وەكو
ك���ورد كە هەن���دێ لەواڵتانی كەنداو لەس���ااڵنی
حەفتاوە دەستیان كرد بە بواری رۆژنامەنووسی
و ئێس���تاش ماشەڵاڵیان لێ بێت ،لەبەر ئەوە بۆ
نەت���ەوەی ك���ورد نەدەب���وو كاتەكە ل���ەوە زیاتر
دوابكەوێ���ت ،دووەم خەس���ڵەتی ئەم رۆژنامەیە
ئەوەیە رۆڵێكی رۆش���نبیری گ���ەورەی گێڕاوە،
ك���ە نووس���راوی ك���وردی ل���ە زمانەوە خس���تە
س���ەر كاغەز ،بیهێننە بەرچاوی خۆتان ژمارەی
ئ���ەو كتێبانەی كە ئەوكات���ەی یەكەم رۆژنامەی
ك���وردی دەرچووبێ���ت چەند ب���وون؟ بێگومان
ئەحم���ەدی خان���ی و م���ەالی جەزی���ری و ..هتد
بوون ،بەاڵم پرسیار لێرەدا ئەوەیە ئایا ئەو كاتە
دیوانەكانی ئەمانە چاپكرابوون؟ نالی تەمەنێكی
كۆنت���ری هەی���ە ل���ە ڕۆژنام���ەی كوردس���تان،
بەاڵم یەكەمی���ن ش���یعرە چاپكراوەكانی نالی لە
ڕۆژنامەی كوردس���تاندا باڵوبۆت���ەوە ،هەروەها
ه���ی حاجی قادری كۆی���ی و ،...كەواتە ئەركێكی
گ���ەورەی رۆش���نبیری و نەتەوەی���ی گێڕاوە كە
گواس���تنەوەی قس���ەی كوردییە بۆ سەر كاغەز.
ئەم���ە پێش���كەوتنێكی زۆر زۆر گرنگ���ە ،ئینج���ا
لەس���ەر ناوەرۆكی رۆژنامەكە خۆش���ی ئەوەی
ب���ۆ ئێمە ماوەت���ەوە لە بیروڕای دەس���تەبژێری
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سیاس���ی و رووناكبی���ری ك���ورد ب���ۆ یەكەمین
ج���ارە ئێمە لەس���ەر ئ���ەم رۆژنامەی���ە دەیبینین.
هەژدە ساڵ پێش دەرچوونی یەكەم رۆژنامەی
كوردستان ،شۆڕشی شێخ عوبەیدوڵاڵی نەهری
رووی���داوە ،ئێم���ە مەگەر لەقس���ەی ئەمالوالوی
فۆلكلۆر و هەروەها لەنووس���راوی قونس���لخانە
وباڵی���ۆزی واڵتانی گ���ەورەوە بزانین كە ش���ێخ
عوبەیدوڵاڵ چ���ۆن بیری كردۆتەوە ،لەكۆنگرەی
عەش���یرەتە كوردەكاندا چی و چ���ی فەرمووە؟
ئێم���ە نایزانین ،بەاڵم دەزانی���ن میقداد مەدحەت
بەدرخان چی وتووە ،چونكە نووسراوەكانیمان
لە رۆژنامەی كوردستان ماوەتەوە ،كە ئەمەش
ش���تێكی گرنگە ،رەنگە زەحمەت بێ���ت بڵێم ئەو
كاتە ئەم رۆژنامەیە تاچەند تەئس���یری لەس���ەر
كۆمەڵگ���ەی كوردەواری كردبێت؟ بەاڵم س���ەیر
لەوەدایە هەتا كات دەچێتە پێش���ەوە كاریگەریی
رۆژنامەی كوردس���تان ئەو كات���ە زیاتر دەبێت،
وات���ە س���اڵ بەس���اڵ كاریگەری���ی رۆژنام���ەی
كوردستان لەسەر نەتەوەی كورد زیاتر دەبێت،
كە ئەمەش زۆر سەیرە .لەكاتێكدا رۆژنامە خۆی
بۆ ئ���ەو كاتە دەردەچێت ك���ە دەردەچێت ،بەاڵم
رۆژنام���ەی كوردس���تان دەتوانی���ن بڵێین وەكو
فەرشی كاشان ،وەكو شەرابی كۆنە ،هەتا كات
ب���ڕوات كاریگەرییەكان���ی زیات���ر دەردەكەوێت،
كاریگەرییەكانیش���ی تەنی���ا ش���انازیی نەتەوەیی
نییە ،بەڵكو كاریگەریی مێژوویین ،مێژوو خۆشی
ب���ۆ نەتەوەیەكی وەكو كورد ك���ە زوڵملێكراوی
دەستی مێژووە ،حزورێكی زۆر گەورەی هەیە
ل���ە ژیانی رۆژانەی ئەمڕۆدا ،لەبەرئەوە دەتوانم
بڵێم لە ڕاستیدا رۆژنامەی كوردستان ئەوەندەی
رۆڵێكی رۆش���نبیری و نەتەوەییە ،رەنگە كەمتر
بڵێی���ن رۆڵێكی رۆژنامەنووس���ییە بۆ ئەوكاتەی
خۆی.
ب���ە بۆچوونی م���ن رەنگ���ە زەحم���ەت بێت،
ئەم رۆژنامەیە وەك���و رۆژنامەكانی ديكهی ناو
دەوڵەتی عوس���مانی گەیش���تبێتە دەس���تەبژێری
كوردیش ،لەمەنفاش كە باڵوبۆتەوە كاریگەریی
باڵوك���راوەی ناوخۆیی نهێنی هەبووە تا ئەوەی
كاریگەریی رۆژنامەیەكی ئاش���كرای هەبووبێت،
ئێم���ە دەزانین ل���ە عیراقدا رۆژنام���ەی زەورا لە
1860كان���دا دەرچ���ووە ،رۆژنامەی���ەك ب���ووە
مەدحەت پاش���ا دەریكردووە ،كە ئەو كاتە حاكم
بووە لەعیراقدا ،راستە ئەم كابرایە لەناو دەوڵەتی
عوسمانی وەكو ریفۆرمخوازێك ناسراوە ،بەاڵم
كاتێك كە حوكمڕانی ویالیەتی عیراق بەدەستی
ئەو ب���ووە رۆژنامەی زەورا دەرچ���ووە ،لەبەر
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ئ���ەوە بوارەكانی باڵوكردن���ەوەی رۆژنامەیەكی
وا زیات���ر بووە ل���ە بوارەكان���ی باڵوكردنەوەی
رۆژنامەی كوردستان كە لە قاهیرە دەردەچێت
و دەنێردرێت���ەوە بۆ كوردس���تان ،لە قاهیرەش
دەرناچێ���ت بۆئ���ەوەی ل���ە قاهی���رە باڵوبێتەوە،
بەڵكو لەقاهی���رە دەردەچێت بۆ ئ���ەوەی بێتەوە
ب���ۆ كوردس���تان و ئەوانەش���ی ك���ە دەریدەكەن
قەدەغەكراون و نەفیكراون ،دەبێت چی چەنسێكی
باڵوكردن���ەوەی هەبووبێت؟! بۆی���ە كاریگەریی
رۆژنامەی كوردستان كاریگەرییەكە لەمێژوودا
بۆ ئاین���دە ،ن���ەك كاریگەرییەك���ی رۆژنامەیەك
بووبێت بۆ ئەوكاتەی كە دەرچووبێت.
*ژمارەیەك لەژمارەكانی رۆژنامەی كوردستان
ك���ە ژمارە 19ی���ە تاكوئێس���تا نەدۆزراوەتەوە و
ونبووە ،ئێوە بەگوێرەی ئەركی رۆژنامەنووسی
خۆتان بەگوێرەی ئەوكارانەی لەس���ەر شانتان
ب���ووە ،تاچەن���د هەوڵتان���داوە ئ���ەو ژمارەی���ە
بدۆزرێتەوە ،بەتایبەتی ئێستا بەڕووی دەرەوەدا
كراوەترین؟
رەنگ���ە زەحم���ەت بێ���ت بڵێ���م ئەم���ە ئەرك���یرۆژنامەنووس���ێكە ،ك���ە ئەم���ڕۆ ل���ەكاری
رۆژنامەنووس���ی خۆیدا بەردەوامە ،رەنگە ئەمە
ئەرك���ی كەس���ی ديكه بێ���ت بە دوای���دا بگەڕێت،
رەنگ���ە ئەركی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردستان بێت و رەنگە ئەركی مێژوونووسان
و دامودەزگاكان���ی حكومەتی كوردس���تان بێت،
لەو چوارچێوەیەدا هەرچی بە من بكرێت وەكو
رۆژنامەنووس���ێك كە رۆژنامەی كوردستانی ال
گرنگە ،بە ژمارە 19ش���ەوە ،لە خزمەتدام ،ئەمە
ئەرك���ی ئەو كەس���انە نییە كە ئەم���ڕۆ كار لەناو
كایەی رۆژنامەنووس���ی كردارییدا دەكەن ،ئەمە
ئەركی مێژوونووسەكان ،ئەركی دامەزراوەكان
و بەتایبەتیی���ش دام���ەزراوە رەس���مییەكانی
حكومەت���ی هەرێم وەكو وەزارەتی رۆش���نبیری
كوردستانە.
*سیاسییەكان دەڵێن كورد لەمێژوودا دەرفەتی
ئ���ەوەی نەب���ووە بەش���ێوەیەكی ب���اش و هەلی
ئەوەشی نەبووە سیاس���ەت بكات ،ئایا دەرفەت
بۆ نووسەرەكان و بۆ رۆژنامەنووسەكانی كورد
رەخس���اوە كە بەگوێرەی پێویست ئەركەكانیان
جێبەجێبك���ەن؟ ئەگ���ەر رێگری���ی هەب���ووە ئ���ەو
رێگرییانە چی بوون؟
بێگوم���ان نابێ���ت لەهەڵس���ەنگاندەكاندا ئ���ەومێ���ژووە دوانیی���ەی نێ���وان رۆژنامەنووس���ی
و سیاس���ەتی كوردس���تانیی لەبی���ر بكەی���ن،
ئەگ���ەر تۆ خاوەنی نیش���تمانی خ���ۆت نەبیت و

خاوەندارێت���ی لەواڵتی خ���ۆت نەكەیت ،بێگومان
ناش���توانی خاوەندارێتی لە ڕۆژنامەنووس���ی و
خاوەندارێت���ی ل���ە كاریگەریی رۆژنامەنووس���ی
بكەی���ت ،لەم���ە چ���ی دەكەوێتەوە؟ هەم���وو ئەو
كارەس���ات و ناخۆش���یانە دەكەوێتەوە كە ئێمە
دەیبینین .سیاس���ی كورد دوو جۆر سیاس���ییە،
سیاسی كورد ئەوەیە لەگەڵ سیاسەتی رەسمی
دەوڵەت���ە داگیرك���ەرەكان بەرامبەر مەس���ەلەی
ك���ورد دا ب���ڕوات ،كە ئەم���ەش لەكوردس���تاندا
دی���ارە ناوی���ان چیی���ە و ناتوانی���ت پێی���ان بڵێی
سیاسەتمەداری كورد ،ئەمە دەتوانی پێیان بڵێی
سیاسەتمەداری س���ەر بە دەوڵەتی عیراقی یان
توركی یان ئێرانی یان سووری ،كە لە بنەڕەتدا
ك���وردن ،دووەم جۆری���ش سیاس���ەتمەدارێكن،
كە بەش���ێكن لە بزووتن���ەوەی كوردایەتی ،واتە
بەش���ێكن ل���ە بزووتن���ەوەی نەتەوەی���ی گەل���ی
كوردستان و ئەو بزووتنەوەیەش تا ئێستا جگە
لە عیراق لەهیچ كام لە بەش���ەكانی كوردس���تان
رەس���مییەتی كاركردنی پێ نەدراوە ،لە ئێران و
س���ووریا دەزانین چۆنە ،ئەوەی كە ڕەسمییەتی
كاركردن���ی پێدراوە عیراقە لەبەر ئەوەی رژێمی
دیكتات���ۆری رووخ���اوە و دەس���تووری عی���راق
دەس���توورێكە رێگ���ە بە ك���ورد دەدات بە ناوی
ناس���نامەی نەتەوەی���ی خۆی���ەوە ،حزبایەت���ی و
سیاس���ەت ب���كات و خەبات���ی نەتەوەی���ی خۆی
پێش���بخات .تاڕادەیەكیش لە توركیا ئەو خەباتە
زەحمەت���ە و ئەو خەباتەی ئێس���تا كە لە توركیا
دەیبینی���ن رووب���ەڕووی ئاس���تەنگی قانوونی و
ئاستەنگی سیاسی و گێچەڵی دەوڵەت دەبێتەوە،
لەب���ەر ئەوە ئەگەر ئەمە حاڵی سیاس���ەتمەداری
ك���ورد بێ���ت بێگومان رۆژنامەنووس���ی كوردی
و رۆژنامەنووس���ەكانی كوردس���تانیش ناتوانن
ئ���ەو ئەركە جێبەجێبك���ەن و ئەركەكە بۆ ئەوان
زەحمەتت���رە ،ئەگ���ەر سیاس���ەتمەداری ك���ورد
ل���ە ن���او هاوس���ەنگی سیاس���یدا بتوانێ���ت رۆڵ
بگێڕێ���ت ،بتوانێ���ت پەیوەندی���ی دروس���ت بكات
ئەوە ب���ۆ رۆژنامەنووس���ی ك���وردی زەحمەتی
زۆری لەپێش���ە ،كە رۆژنامەنووس���ی پێویستی
ب���ە ژینگەیەك���ی جێگی���ر و ئارام���ە ،چونك���ە
پەیوەستە بەخوێنەر و كڕیار و بازاڕی كڕین و
فرۆشتنەوە ،ئەمەش لە كوردستاندا هەتا فەزای
سیاس���ی بەو ج���ۆرە بێ���ت ،كە سیاس���ەتكاران
نەتوان���ن كاری خۆیانی تێ���دا بكەن .هەتا فەزای
سیاس���ی بەو جۆرە بێت كە كوردستان بەناوی
كوردس���تان و میللەت���ی ك���وردەوە نەناس���رێت
بێگوم���ان رۆژنامەنووسییەكەش���ی وەك���و
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گەڵ ن ووس ەران ی
لە
ك وردست ان ی ن وێ

كاریگەریی رۆژنامە ئەوەندە
گرنگە ،ك��ە داگیركەرانی
كوردستان لەيهكەم وێستگەدا
هەوڵیانداوە رۆژنامەنووسی
ب���ەك���ارب���ه���ێ���ن���ن ل������ەدژی
ئامانجەكانی كوردایەتی
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رۆژنامەنووسییەكی كۆچەری دەمێنێتەوە.
*ت���ا حزب نەب���وو رۆژنامەگەریی كوردی لەئاس���تێكی ئەو تۆدا
نەبووە ،كە حزب هات رۆژنامەی رۆژانە و رۆژنامە بەئیمكانیاتەوە
دەرچوو ،كەواتە دەپرس���ین حزب چی بەبواری رۆژنامەنووسی
بەخشی ،هەروەها چیشی لێسەندۆتەوە؟
بەم شێوەیە لێبكەین ،بزووتنەوەی
 با مەس���ەلەكەكوردایەت���ی رەنگ���ە ت���ا ئێس���تاكە
تاكە دام���ەزراوە بێت ك���ە تەعبیر
لەكوردب���وون ب���كات ،ئەم���ە
دیوێكی ،لەناو ئەم دامەزراوەیەدا
دەش���ێ بزووتنەوەی كوردایەتی
لەش���ێوەی بەرەیەك���ی سیاس���ی
كاركردن���دا رۆڵی خ���ۆی بگێڕێ
و ل���ەو بەرەیەش���دا كەس���ەكان
هەب���ن ،رۆش���بیرەكان هەب���ن،
عەش���یرەتەكان هەب���ن ،هەموو
كاركت���ەر و چاالكوانەكان���ی
ك���وردەواری
كۆمەڵ���ی
هەب���ن ،ب���ەاڵم بەهێزتری���ن و
كاریگەرتری���ن دامەزراوەكانی ناو بزووتنەوەی كوردایەتی حزبە
سیاس���ییەكانی كوردس���تانن .حزبی سیاس���ی كوردس���تان هەم
بەشێكە لە بزووتنەوەی سیاسی هەمیش بەشێكە لە بزووتنەوەی
كوردایەت���ی و ه���ەم ل���ە دام���ەزراوە رێكوپێ���ك و جێگیرەكان���ی
بزووتن���ەوەی كوردایەتیش���ە ،لەب���ەر ئەوەی ئ���ەو رۆڵەی ئەمان
توانیویان���ە لەب���واری رۆژنامەنووس���ی كوردی لەس���ەد س���اڵی
راب���ردوودا بیگێڕن رەنگە كەس���ی ديكه نەیتوان���ی بێت بیگێڕێت،
چونك���ە بەدیل بۆ حزبی سیاس���ی لەدەركردن���ی رۆژنامە دەبێت
كێ بێت؟ دەبێت دەوڵەمەندەكان بن؟ س���ەرمایەگوزرایی كوردی
بێ���ت؟ یان دەبێت رۆش���نبیرەكان خۆیان بن؟ رۆش���نبیرەكان كە
كاری رۆژنامەنووس���ییان كردووە بۆ خزمەتی رۆژنامەنووسی
و فەرهەنگ���ی و ئەدەب���ی ،پ���اش ماوەی���ەك لە كار راوەس���تاوە،
هۆكارەك���ەی چیی���ە؟ ه���ۆكاری ئەوەی���ە تێچ���ووی كاری بواری
رۆژنامەنووس���ی پارەیەكی دەوێت كە ئەمە لەتوانای كەسەكان،
رۆش���نبیر و رۆژنامەنووس���ەكاندا نییە ،بۆیە ئ���ەوەی كە حزبی
سیاس���ی كوردی پێشكەش���یكردووە بۆ رۆژنامەنووسی كوردی
بەهیچ شێوەیەك پاداشت ناكرێتەوە ،ئەوەندە زۆرە ،چونكە بەبێ
حزب رۆژنامەنووسی كوردی هەر دروست نەدەبوو.
ج���ارێ یەكێك ل���ە داواكارییەكانی حزبەكانی كوردس���تان بە
درێژایی خەبات و تێكۆشانی سیاسیی و پێشمەرگایەتیان ئازادی
ب���ووە ،یەكێ���ك لەڕێگاكان���ی پیادەكردن���ی ئازادی���ش ،كاركردنی
رۆژنامەنووس���ی ب���ووە ،بۆیە ئەم���ە خۆی لەخۆی���دا زامنكردنی
زەمینەیەك بووە ،واتە رۆژنامەنووس���ی حزبی یان یارمەتیدانی
گەش���ەكردنی رۆژنامەنووس���ی كوردی لە ڕێ���گای یارمەتیدانی
هەن���دێ رۆژنام���ەی حزبی و هەن���دێ رۆژنامەی ناحزبیش���ەوە
خ���ۆی لەخۆی���دا ئەو خزمەتە نیش���اندەدات كە حزب پێشكەش���ی
رۆژنامەنووس���یی كوردی���ی ك���ردووە .باش���ە ح���زب ئەمەی بۆ
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ك���ردووە؟ ئەمەی ك���ردووە لەبەر ئەوەی حزب لە كوردس���تاندا
بەتەجروب���ەی خ���ۆی تێگەش���تووە ڕۆژنامەگەری���ی یەكێكە لەو
رێگایان���ەی بیروب���اوەڕی سیاس���ی خ���ۆت و بیروباوەڕەكان���ی
كوردایەتی باڵوبكەیتەوە.
سەیر لەوەدایە كاریگەریی رۆژنامە ئەوەندە
گرنگە ،ك���ە داگیركەرانی كوردس���تان لەيهكەم
وێس���تگەدا هەوڵیان���داوە رۆژنامەنووس���ی
بەكاربهێنن ل���ەدژی ئامانجەكانی كوردایەتی،
ئەوەن���دە دیكتات���ۆر و س���ەركوتكەربوون،
رقیان لە كورد و كوردس���تان بووە ،كەمترین
دەرفەتی���ان ب���ە كارهێن���اوە ب���ۆ دەركردن���ی
رۆژنام���ە ،ب���ۆ نموون���ە توركی���ا وەربگ���رە،
ت���ا ئ���ەم س���ااڵنەی دوای���ی نەبێ���ت زمان���ی
ك���وردی قەدەغە ب���ووە ،دەوڵ���ەت تەنانەت
نەیویس���تووە بەزمانی كوردی گوزرارشت
لەبیروباوەڕەكان���ی خ���ۆی ب���كات ل���ە دژی
كوردایەت���ی ،ل���ە عیراقیش���دا زۆر درەن���گ
دەوڵەتی عی���راق كاریگەری���ی زمانی زانی
كە بێت لە رۆژنامەگەریدا بەكاری بهێنێت،
عی���راق لەس���ییەكانەوە رادی���ۆی كوردی
هەب���ووە ،ب���ەاڵم رۆژنامە ك���ەم یارمەتیی
دراوە ،لەب���ەر ئ���ەوە بەش���ی زۆری ئ���ەم
پانتاییە ب���ە تەنیا ماوەتەوە بۆ دوو توێژ،
بۆ حزبە سیاس���ییەكان كە ڕۆژنامەی بە
باڵوكراوەی
كە
رۆش���نبیرەكان
هێ���ز و بە ئیعتیبار دەربكەن ،بۆ
ست ران عەبد
وڵ
اڵ
س
لێ
م
ان
ی
تایبەت���ی دەربكەن ،كە گوزارش���ت لە خەون و ئەندێش���ە ئەدەبی
و فەرهەنگییەكان���ی ئەوان بكات ،ك���ە ئەمەش بەداخەوە زۆرجار
پاش ماوەیەك راوەس���تاوە ،چونكە ئیمكانیات���ی بەردەوامبوونی
ب���ۆ نەڕەخس���اوە و نەیتوانی���وە ب���ەردەوام بێ���ت ی���ان حكومەت
دایخستووە ،كە دایخستووە نەیتوانیوە بەنهێنی كاری خۆی بكات
وەك���و حزبەكان ،كە دەوڵەت رۆژنامەی حزب دادەخات بەنهێنی
دەریدەكات ،چونكە حزب كاری خۆی ڕاناوەستێنێت.
بەڕای من ،تا ئێس���تا حزبی سیاسی كوردستان دەركی بەوە
نەك���ردووە ك���ە ل���ە دونی���ای رۆژنامەنووس���ییدا قۆناغێكی ديكه
هاتۆتە پێش���ەوە ،لێرەدا بە تایبەتی باس���ی كوردستانی باشوور ه������ەر دام��������ەزراوەی��������ەك
دەكەین ،ئەم قۆناغە هاوش���انی رۆڵی حزب لە بەرەوپێش���بردنی ك���ە ك���اری���گ���ەری���ی لەسەر
رۆژنامەنووسیدا دامەزراوەی دیكەش پەیدابوون وەك رێكخراو ه
NGOكان ،ئێس���تا دوو كێبڕكێ���كار پەیداب���وون ،ك���ە دەتوان���ن رۆژنامەیەك دابنێت ،خۆی
بەجۆرێ���ك لەج���ۆرەكان رۆژنام���ە دەربكەن و ب���ۆ مەرامەكانی ل��ەخ��ۆی��دا كەمكردنەوەی
خۆی���ان ب���ەكاری بهێن���نNGO ،كان یارمەتی هەن���دێ
رۆژنامە بەشێك لەئازادییەكانێتی
دەدەن لەكوردس���تاندا ،كە بەجۆرێك لەجۆرەكان پەیوەس���ت بە
ئەجێندای سیاسی دەرەوە با ئەو ئەجێندایەش دیموكراسی بێت،
رەنگ���ە بۆ مەرامی سیاس���ی خۆی���ان یارمەتی ئ���ەوەی كە ناوی
دەنێ���ن كۆمەڵگەی مەدەن���ی بكەن ،س���ەرمایەگوزاریی كوردیش
وەكو توێژێك دەیەوێت لەڕووی بازرگانی و ئابوورییەوە رەنگە
س���بەینێش لەڕووی سیاسییەوە ،گوزارش���ت لەخۆی بكات و بۆ
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ل ەگەڵ

خ ۆشەوی س تانی دا

ئەگەر رۆژنامەیەك ئاڕمی
ح��زب��ی ب��ەس��ەرەوە نەبێت،
رەنگە خەڵك زیاتر باوەڕی
پێبكات وەك ل����ەوەی كە
ڕۆژنامەیەكی حزبی بێت .كە
ڕەخنە دەبینێت دەڵێت ئەمە
مەرامێكی سیاسی لەپشتەوە
نییە ئ��ەم��ە رۆژنامەیەكی
ئازادە و رەخنە دەگرێت
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ئەمەش میدیا بەكاردێنێت .هەرچەندە بەداخەوە سەرمایەگوزرایی
كوردی تا ئێس���تا بەت���ەواوی و لێبڕاوانە دەركی بەوە نەكردووە
كە پێویستە بێتە كایەكەوە.
ئ���ەوەی ك���ە دەب���ێ حزب���ی
كەواتە
كوردس���تانی بیزانێ���ت ل���ە
گۆرەپانی رۆژنامەنووسییدا
ئەوەیە ،لەقۆناغی داهاتوودا
دەبێ���ت،
كێبڕكێ���كاری
دی���ووە باش���ەكەی ئ���ەو
قۆناغ���ە ئەوەی���ە ك���ە ئیتر
حزب���ی سیاس���ی ك���وردی
دەتوانێ���ت ئەو خەرجییەی
لە ڕ ۆ ژ نا مە نو و س���ید ا
خەرج���ی دەكات ،ب���ۆ
دیك���ەی
بوارەكان���ی
پەرەپێدان���ی كوردایەت���ی
ب���ەكاری بهێنێ���ت و
دەتوانێ���ت وردە وردە
ئەو ئەركە لەس���ەر ش���انی نەمێنێ���ت ،بەاڵم دیووە
خراپەك���ەی ئەوەیە ئەگەر میدیای كوردس���تان لە ژێركاریگەریی
حزب���ەكان و كوردایەتی نەمێنێ���ت ،دەكەوێتە ژێر كاریگەریی كێ
و چییەوە؟
پێموایە حزبی سیاس���ی كوردس���تانیش دەبێ���ت وەكو هەموو
حزبەكان���ی ديك���هی دنی���ا ،وردە وردە تێب���گات ئ���ەو مینب���ەرەی
هەی���ە م���ەرج نییە هەم���وو جارێك لەبندەس���تی ئەو بێ���ت ،بەڵكو
لەكۆمەڵگ���ەی كوردەواری هێزی دیكەش دەتوانن كاری میدیایی
بك���ەن و پش���تیوانی لەكاری میدیایی بك���ەن ،دەتوانن رووبەرێك
لەكاری میدیایی بۆ خۆیان داگیربكەن .لەو حاڵەدا حزبی كوردی
دەب���ێ بیر لە ش���ێوازی دیكەی كاریگەری دانان لە س���ەر بواری
رۆژنامەنووس���ی بكاتەوە و ئەم بوارە گرنگە بۆ هێزی ديكه جێ
نەهێڵێت.
*یاس���ا و رێس���اكانی ح���زب نەبوونەت���ە بەربەس���ت لەب���ەردەم
ئەوەی ئۆرگانەكان یان رۆژنامەكان بگەنە ئاس���تێكی پێویس���ت؟
رۆژنام���ەكان پڕف���رۆش و خوێنەرێكی باش���یان هەبێت؟ یان تۆ
چەند ساڵێكە سەرنووسەری كوردستانی نوێ-یت ،ئایا بڕیار و
سیاس���ەتەكانی حزب تاچەند دەستی هەبووە لەوەی رۆژنامەكە
بگاتە ئاستێكی باش یان فرۆشی كەم بێت یان خوێنەرێكی كەمی
هەبێت؟
بێگوم���ان بمانەوێ و نەمانەوێ ح���زب یان هەر دامەزراوەیەكك���ە كاریگەری���ی لەس���ەر رۆژنامەی���ەك دابنێت ،خ���ۆی لەخۆیدا
كەمكردنەوەی بەش���ێك لەئازادییەكانێتی ،بەاڵم ئەو دامەزراوەیە
خ���ۆی كێی���ە؟ ئەگ���ەر دامەزراوەیەك���ی حزب���ی بێت ب���ۆ نموونە
حزبێكی وەكو یەكێتیی نیش���تمانیی كوردس���تان بێت ،كە باوەڕی
بە ئازادی و دیموكراس���ی و فراوانكردن���ی مەوداكانی ئازادی و
پێدانی زانی���اری هەبێت ،بێگومان كاریگەریی ئەم حزبە لەس���ەر
رۆژنامەگەرییەك���ەی وەك���و كاریگەری���ی حزبێكی ديك���ه نابێت،
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ك���ە باوەڕی بە هیچ ل���ەم ئامانجانە نەبێت ،ئەم���ە یەكەم ،دووەم
بێگومان لەشوێنێك بەش���ێك لەئازادییەكەی كەمدەكاتەوە ،بەاڵم
لەشوێنێكی دیكە هاوكارییەكی باشی بۆ دابین دەكات كە ئەویش
هەندێكج���ار هاوكاری���ی ماددییە ،بۆ نموون���ە زۆر رۆژنامە هەیە
كە لەیەكێك
ئازادیشن ،بەاڵم لەبەر ئەوەی
ل���ە قۆناغەكان���دا فرۆش���ی
رۆژنامەكەی���ان دادەبەزێ���ت
ی���ان میزاجی گش���تی خەڵك
رۆژنام���ە ناكڕێ���ت و زی���ان
دەك���ەن و ڕادەوەس���تێت،
پڕۆژەیەكی رۆژنامەنووسی
ڕادەوەس���تێت ،ح���زب ب���ۆ
ئەمە پاڵپش���تە بۆ رۆژنامە
حزبیی���ەكان لەوان���ەش
رۆژنام���ەی كوردس���تانی
ن���وێ .ئەمە دیوێكی ديكه،
دی���وی س���ێیەمی ئەوەیە
كە بزانین قس���ە لەس���ەر
كام رۆژنام���ەی حزب���ی
دەكەین؟ بێگومان ئەگەر حزبێك لە ئۆپۆزسیۆن
بێت ب���ۆ نموونە بواری كاركردنی ب���ۆ فراوانكردنی پانتاییەكانی ست اف ی پێ ش
ووی ك وردست ان ی
ئازادی زیاتر دەبێت لە حزبێك كە لە حكومەتدایە ،عادەتەن حزبی ن وێ
حوكم���ڕان رەخنە لەخۆی ناگرێت بەو مانایەی خۆی كاردەكات،
كەس هەیە قس���ە بەخۆی بڵێت؟ ئەم���ە زەحمەتە ،ئەوەی كە ئەو
كات���ە ئەو رۆڵە دەگێڕێت حزبەكانی ديكه و رۆژنامەكانی ديكه و
رۆژنام���ە نا حزبییەكانن ،ب���ەاڵم بێگومان حزبێك لەڕۆژنامەكەی
خۆی���دا كەمتر رەخنە لەخۆی دەگرێ���ت نەك لەبەرئەوەی ئازادی
كەم���ە ،بەڵكو لەبەرئەوەی مەنتقی نییە ،كە حوكمڕانیت لە جیاتی
ئ���ەوەی رەخن���ە لەخ���ۆت بگری ب���ڕۆ ئەو ش���تانەی ك���ە پێتوایە بە شێوازی رۆژنامەنووسی
كەموكوڕییە چاكی بكە ،لەبەر ئەمە مەسەلەكە هاوسەنگیی هێزی دەت�����وان�����ێ�����ت گ�����وزارش�����ت
سیاسییە ،كاتێك تۆ ئۆپۆزسیۆنیت ،بێگومان بواری رەخنەگرتنت
زیاترە ،چونكە ئەمە بەش���ێكە لەوەزیفە حزبییەكەت جگە لەوەی لەڕەخنەكان بكات ،زۆرجار
بەشێكە لە وەزیفە رۆژنامەنووسییەكەت.
حزبی حوكمڕانیش دەتوانێ
بێگومان هەن���دێ بابەت هەیە ئەگ���ەر لەڕۆژنامەیەكی
حزبی رەخ���ن���ە ب���گ���رێ���ت ،ب���ەاڵم
بیخوێنێت���ەوە وەك ئ���ەوە نیی���ە ك���ە لەڕۆژنامەیەك���ی ناحزب���ی
بیخوێنێتەوە ،ئەگەر رۆژنامەیەك ئاڕمی حزبی بەسەرەوە نەبێت ،بەتەكنیكێكی جیاوازترەوە
رەنگە خەڵك زیاتر باوەڕی پێبكات وەك لەوەی كە ڕۆژنامەیەكی ك���ەدەت���وان���ێ���ت ه���ان���دەرو
حزب���ی بێت .كە ڕەخنە دەبینێت دەڵێت ئەمە مەرامێكی سیاس���ی
لەپش���تەوە نیی���ە ئەم���ە رۆژنامەیەكی ئازادە و رەخن���ە دەگرێت ،یارمەتیدەربێت بۆ حكومەت
رەنگ���ە ئەو كات���ە كاریگەرییەك���ەی زیاتر بێت ،ب���ەاڵم هەندێجار و حزبەكەی كە چاك بكرێت
خەڵك خۆش���ی بەدوای رۆژنامەیەكدا دەگەڕێ���ت كە بزانێت ئەو
قسانەی دەیكات هی كێیە ،بێگومان ئەوكاتە هەندێجار رێزی ئەو
حزب���ە دەگرێت ك���ە ڕۆژنامەكە بەناوی خۆی���ەوە دەنێت ،چونكە
دەڵ���ێ حزبەك���ە متمانەی هەیە كە ئەم قس���انە دەكا و دەڵێ ئەمە
منم ئەم قس���انە دەكەم و عادەتەن لە كۆمەڵگەی دیموكراسیشدا
خەڵك پێی خۆشە بزانێت ئەوە كێیە قسە دەكات؟
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لە كۆمەڵگەیەكدا كە وردە وردە گەشە دەكات
هەندێك ج���ار ناوی خوازراو و ناوی ش���اراوە
ئامانجەك���ە ناپێكێت ،خەڵ���ك تێدەگات .دەڵێ ئەو
كەسەی ئەم قسانە دەكات نازانم كێیە ،بەاڵم بۆ
حزبەكان دەڵێ دەزانم ئەوە فاڵن رۆژنامەیە كە
موڵك���ی فاڵن حزبە ،ئەم دیوە باشەش���ی تێدایە،
دەبێت لەس���ەر ئەم بنچینەیە سەیری رۆژنامەی
كوردستانی نوێ بكەین ،لەكوردستاندا سێ چوار
رۆژنام���ەی رۆژانەمان هەیە ك���ە هی حزبەكان
یان بە ش���اراوەیی ه���ی رەوتە سیاس���ییەكانن،
لەب���ەر ئ���ەوە رۆژنام���ە حزبییەكان ك���ە ئەگەر
بش���ێ كێبڕكێ بك���ەن ،لەگەڵ یەكتری���دا كێبڕكێ
دەك���ەن ،رۆژنامەیەكی رۆژان���ە كێبڕكێ لەگەڵ
رۆژنامەیەك���ی هەفتانە ن���اكات ،تەنانەت ئەگەر
ئازادیش بێت ،بۆیە لەب���ەر ئەو بنەمایە دەتوانم
بڵێم تیراژی كوردس���تانی نوێ دانەبەزیوە ،ئەو
تیراژەی كوردستانی نوێ هەیەتی ئەو تیراژەیە
كەپێ���ش پەیدابوون���ی رۆژنامەگەری���ی ئازادیش
هەبووە و بەردەوامیشە.
بێگوم���ان كوردس���تانی ن���وێ ی���ان ه���ەر
رۆژنامەیەك���ی حزب���ی دەتوانێ���ت چ���ی بكات؟
بەش���ێوازی زەق ن���ا ،ب���ەاڵم ب���ە ش���ێوازی
رۆژنامەنووسی دەتوانێت گوزارشت لەڕەخنەكان
ب���كات ،زۆرجار حزب���ی حوكمڕانی���ش دەتوانێ
رەخنە بگرێت ،بەاڵم بە تەكنیكێكی جیاوازترەوە
ك���ە دەتوانێ���ت هان���دەر و یارمەتیدەربێ���ت ب���ۆ
حكوم���ەت و حزبەكەی كە چاك بكرێت ،پێموایە
كێشە لەبەردەم رۆژنامەگەریی حزبیدا كێشەی
قەبارەی ئازادی نییە ،بەڵكو كێش���ەی ش���ێوازی
گوزارش���تكردنە لەگیروگرفت���ەكان ،كێش���ەی
تەكنیكی رۆژنامەنووسییە كەوا لەخەڵك بكەیت
بتخوێنێت���ەوە ،پێموای���ە رۆژنام���ە حزبییەكان���ی
كوردس���تان دەرفەتێكی زیاتری گەش���ەكردنیان
لەپێش���ە ،ئیعتیب���اری رۆژنام���ەی رۆژان���ە ك���ە
ڕۆژانە دەچێتە الی خەڵك جیاوازە لە ئیعتیباری
رۆژنامەی هەفتانە ،بەشی زۆری رۆژنامەگەریی
ك���ە بەخۆیان دەڵێن ئ���ازاد هەفتانەن ،لەبەرئەوە
ب���واری كێبڕكێ���ی نییە لەگ���ەڵ رۆژنامەی ديكه،
تی���راژی ئەوان زیات���رە بەاڵم هەفت���ەی جارێك
دەردەچێت ،گۆڤارێك هەفتەی جارێك یان مانگی
جارێ���ك دەردەچێت ،بواری بەراوردكردنی نییە
لەگەڵ رۆژنامەی رۆژان���ەی حزبی ،لەبەر ئەوە
ئ���ەوەی تا ئێس���تا هەیە ئێمە وەك���و رۆژنامەی
حزب���ی كێبڕكێی لەناو خۆمان دەكەین ،كێبڕكێی
ديكهمان بۆ پەیدا نەبووە.
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*ئەگ���ەر بەش���ێك لەوەاڵمەكەی تۆ ئ���ەوە بێت
كەمتر تەركیز دەخەنە سەر فرۆش و زۆربوونی
خوێنەر ،ئایا ئەگەر ئەوە ئامانجی كوردس���تانی
ن���وێ نەبێت خوێن���ەر بۆخۆی پەی���دا بكات یان
پڕ فرۆش���تر بێت ،ئای���ا ویس���تووتانە لەڕێگەی
كوردستانی نوێ-وە چی بكەن و چی بڵێن؟
 ئەركی رۆژنامە حزبییەكانی وەكو كوردستانینوێ دوو ئەركە ،ئەركێكی رۆژنامەنووس���ی كە
پێدان���ی زانیاری و ه���ەواڵ و بیروڕایە بەخەڵك،
ئەركێك���ی سیاس���ییش ك���ە گەیاندن���ی پەیام���ی
ی.ن.ك-ە بە خوێنەران و بە خەڵك ،تۆ تەماشای
رۆژنامەی كوردس���تانی ن���وێ دەكەیت ،هەواڵ
و زانیاری تێدایە لەس���ەر هەم���وو واڵتانی دنیا
بەكوردستانیش���ەوە ،بیروڕای ئازادیشی تێدایە،
ه���ی خەڵكیش���ی تێدایە ك���ە بیروڕاكان���ی رەنگە
لەگ���ەڵ بیروڕاكان���ی ی.ن.ك نەگونجێ���ت ،بەاڵم
لەهەمانكات���دا بی���روڕای و بەرنام���ەی یەكێتیی
تێدای���ە .وات���ە كوردس���تانی ن���وێ وەزیفەیەكی
رۆژنامەنووس���ی جێبەج���ێ دەكات وەك ه���ەر
رۆژنامەیەك���ی ديك��� ه لەدنی���ادا ،وەزیفەیەك���ی
سیاسیش���ی هەیە كە ئەوی���ش گەیاندنی پەیامی
یەكێتییە بە خەڵك و وەرگرتنی پەیامی خەڵكیشە
بۆ یەكێتی.
دەركردن���ی رۆژنامەیەكی سیاس���ی رۆژانە
خۆی لەخۆیدا ناوونیشانێكی گەورەیە بۆ یەكێتی،
خەڵ���ك هەموو رۆژێ���ك دەڵێن ئ���ەم رۆژنامەیە
یەكێت���ی دەری دەكات .لەڕێگای دەركردنی ئەو
رۆژنامەیەوە وەزیفەیەك���ی نەتەوەیی جێبەجێ
دەكات ك���ە رۆژان���ە  24الپەڕە ی���ان  28الپەڕە
ل���ە ڕۆژنامەی كوردی ،لە بیروباوەڕی كوردی،
ب���ە وش���ەی زمانی ش���یرینی ك���وردی بەخەڵك
دەگەیەنێت.
*ئەگەر كوردس���تانی ن���وێ رۆژنامەیەكی باش
و كاریگەرب���ووە و توانیویەت���ی ئەركەكان���ی
جێبەجێب���كات بۆچی بڕیار لەس���ەر دەرچوونی
رۆژنامەیەكی ديك ه درا بەناوی ئاسۆ؟
ج���ارێ پێش هەموو ش���تێك ئاس���ۆ ب���ە بڕیاردەرنەچ���وو ،لەژێ���ر ف���ەزای سیاس���ی ی.ن.ك
دەرچ���ووە ،رۆژنام���ەی ئاس���ۆ رۆژنام���ەی
ی.ن.ك نەب���ووە ،رۆژنام���ەی ئاس���ۆ كۆمەڵێ���ك
رۆژنامەنووس و رۆشنبیری كورد بەرنامەیان
بۆ داناوە ئێس���تاش ناوەكانیان���م لەبیرە :بەندە،
هەڵك���ەوت عەبدوڵ�ڵ�ا ،توان���ا ئەحمەد ،ش���ێرزاد
ش���ێخانی بووین ،ئەو كاتە سیانمان لەحكومەت
كارم���ان دەك���رد ،باس���ی س���اڵی 2004-2003
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دەكەین ،كە سەدام تازە رووخاوە ،بیرمان لەوە
ك���ردەوە كە لە حكوم���ەت نەمێنین رۆژنامەیەك
دەربكەی���ن ،ڕۆژنامەی���ەك بێ���ت حزب���ی نەبێت،
لەهەمانكات���دا ،وەك���و ئ���ەو رۆژنامان���ەی ديك��� ه
نەبێت كە هیچ ئەركێكی سیاسی بۆ نەتەوەكەی
لەسەرش���ان نەبێ���ت ،بەڵكو رۆژنام���ەی رێگای
س���ێیەم بێ���ت نە ل���ە خۆڕایی مەدح ب���كات نە لە
خۆڕای���ی رەخنە بگرێ���ت بەس بۆئ���ەوەی بڵێن
رەخنەی���ە ،رۆڵ���ی ئۆپۆزس���یۆن نەگێڕێت ،بەاڵم
رۆڵ���ی حوكمڕانیش نەگێڕێت ،رۆژنامەیەك بێت
وەك لەناوونیش���انەكەیدا هات���ووە نەتەوەی���ەك
لەس���ەر كاغ���ەز دروس���ت ب���كات وات���ە هەموو
الیەن���ەكان خۆیان���ی تێ���دا ببینن���ەوە و ئەركێكی
رۆژنامەنووسی جێبەجێ بكەن.
ئ���ەو كات���ە وابیرمان كردەوە ،مایەوە س���ەر
ئەوەی چۆن توان���ای دارایی بۆ ئەم رۆژنامەیە
پەیدا بكەین ،ئەوكاتە لەگەڵ سەرۆكی حكومەت
ئیدارەی سلێمانی بەڕێز د.بەرهەم ساڵح قسەمان
كرد ،جگە لە كاری حكومەتی كە بەندە راوێژكاری
رۆژنامەوان���ی ئ���ەو ب���ووم ،وەك���و هاوڕێ���ش
زۆرجار گفتوگۆمان دەكرد لەس���ەر بارودۆخی
رۆژنامەنووس���ی بەتایبەت���ی دوای رووخان���ی
رۆژێمی س���ەدام حس���ێن ،كە دەرفەتێكی زیاتر
دەكەوێتە بەردەم رۆژنامەنووسی كوردی ،چی
لەهەرێمی كوردستان ،چی لەناوچە دابڕاوەكان،
چی لەت���ەواوی عیراق���دا .گفتوگۆیەكی زۆرمان
دەك���رد و ه���ەر لەس���ەرەتاوە بیرۆك���ەی وای
هەبوو .داوای هاوكاریم���ان لەحكومەتی هەرێم
ك���رد لەهاوكارییەكەوە مەس���ەلەی ش���ەراكەت
یان هاوبەش���ێتی گەورەی یەكێت���ی هاتەكایەوە،
بە ئیعتی���اری د.بەرهەم س���ەرۆكی حكومەت و
ئەندامی مەكتەبی سیاسیی یەكێتی بوو ،بێگومان
دوای ئەوەش دەستمان بەدەركردنی رۆژنامەكە
ك���رد ،كە ئێم���ە لەحكومەت نەم���ا بووین لێرەوە
رۆژنامەی ئاسۆ و دەزگای خەندان بەم شێوەیە
دەس���تبەكاربوون .كە ئاس���ۆ بوو ب���ە ڕۆژانە و
داوای هاوكاریم���ان ل���ە جەنابی مام جەالل كرد
و د.بەره���ەم ب���ووە سپۆنس���ەری رۆژنامەك���ە،
بێگومان ئاراس���تەكەی گۆڕانێكی بەس���ەرداهات
و ئ���ەوەش مەس���ەلەیەك نییە لەكەس ش���اراوە
بێ���ت ،ب���ەاڵم س���ەرەتای دامەزراندن���ی دەزگای
خەن���دان بڕیارێك���ی یەكێتیی لەپش���تەوە نەبوو،
بەڵك���و بڕیارێكی خودی بوو بێ ئەوەی حاش���ا
ل���ەوە بكەم كە بیركردنەوەی بەندە یەكێتییانەیە
وهەمیشە ئەندامی یەكێتیی بووم.
كە ڕۆژنامەكە سەركەوت نەك یەكێتی ،بەڵكو

پارتی و حزبەكان���ی ديكهیش لەگەڵ رۆژنامەی
ئاس���ۆ وەكو رۆژنامەیەكی س���ەنگین مامەڵەیان
دەك���رد ،ڕاس���تە دەیانزان���ی ك���ە خەڵكان���ی ناو
یەكێتی پش���تگیریی دەكەن لەڕووی ماددییەوە،
ب���ەاڵم دەش���یانزانی كە ڕووبەرێك���ی زۆر هەیە
بۆ ئ���ازادی كە هەم رۆژنامەنووس���ەكانی ديك ه
س���وودی ل���ێ وەردەگ���رن و ه���ەم حزبەكان���ی
تری���ش وەكو مینب���ەر بیروڕاكان���ی خۆیانی تێدا
بدۆزنەوە.
ئاس���ۆ هەت���ا هەفتان���ە ب���وو ملمالنێ���ی هیچ
رۆژنامەیەك���ی ديكهی نەدەك���رد ،نەئەهلییەكان،
نەحزبییەكان���ی ديكهیش ،هەوڵی دەدا رێگایەكی
تایبەت بەخۆی بدۆزێتەوە و دوای دروستبوونی
ئاس���ۆ رۆژنام���ەی ديكهی���ش دەرچ���وون ،ك���ە
هەوڵی���ان دەدا نوێنەرایەتی هێڵی س���ێیەم بكەن.
رۆژنام���ەی ديكهش هەوڵیاندا ش���ێوازی ئاس���ۆ
بەكاربێنن لە كاری رۆژنامەنووسیدا ،كە ئەمەش
بۆ ئێم���ە مەس���ەلەیەكە جێگەی ش���انازییە .ئەو
كاتەی ئاسۆ بوو بە ڕۆژانە هیچ كات ئێمە وەك
بەش���ێك لەملمالنێ س���ەیری كوردستانی نوێ-
مان نەكردووە ،دڵنیاشم كوردستانی نوێ وەكو
بەدیلی خۆی س���ەیری ئاسۆی نەكردووە ،ئەمە
ش���ێوازێكی ئیش���كردنە و ئەمەشیان شێوازێكی
ديكهیه ،لەبەرئەوە زەحمەتە بڵێم كە ئەساس���ەن
بڕیارەك���ە یەكێت���ی دابێت���ی چ جای ئ���ەوەی كە
بڵێ���م بۆئەوە داویەتی چونكە كوردس���تانی نوێ
ئاس���تی دابەزێ بێت ،كوردستانی نوێ هەمیشە
ئاس���تێكی جێگیری هەبووە ،كە منیش گەڕامەوە
بۆ كوردس���تانی نوێ هەوڵمدا پەرە بەو ئاس���تە
بدەم و لەو چوارچێوەیەدا كاری لەسەر بكەین،
بۆیە زەحمەتە بڵێم ك���ە ملمالنێ هەبووبێت لەو
بوارەدا.
*دەرچوون���ی رۆژنام���ەی رۆژان���ەی هەولێ���ر
كاریگەریی لەس���ەر رۆژنامەكەتان هەبووە؟ كە
چەندساڵێكە ئەو رۆژنامەیە دەردەچێت؟
 ه���ەر رۆژنامەی���ەك كە دەردەچێ���ت خاوەنیخەسڵەت و تایبەتمەندێتی خۆیەتی ،كوردستانی
نوێ بەئاش���كرا ناوەكەی لەسەرە كە ڕۆژنامەی
حزبێك���ە ،كە ئاس���ۆ نەبوبێتە مونافیس���ی كە بە
حس���اب لەژێ���ر س���ایەی یەكێتی���دا دەردەچێت،
بێگوم���ان هەولێر نابێتە مونافیس���ی نەك لەبەر
ئەوەی هەولێر توانای مونافەس���ەی نییە ،بەڵكو
دەشێ هەولێر بەجۆرێك لەجۆرەكان مونافیسی
خەبات بێ���ت بەئیعتیب���ار لەژێر س���ایەی پارتی
دیموكرات���ی كوردس���تان دەردەچێ���ت و ئەوان
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تەمویلەكەی دابین دەكەن.
لەكوردستاندا گۆڤار و رۆژنامەی هەفتانەمان
زۆر زۆرە ك���ە پێویس���ت دەكات كەم بكرێنەوە،
بەاڵم پێموایە هێشتا رۆژنامەی رۆژانەمان كەمە،
لەبەر ئەوە پێم وانییە هیچیان مونافەسەی ئەوی
ديكهی���ان بك���ەن بە مانای ئەوەی ك���ە لەبازاڕی
یەكت���ری بخۆن ،ب���ەاڵم بێگوم���ان ملمالنێ هەر
دەب���ێ ،ملمالنێ لەئاس���تی رووماڵك���ردن كە تۆ
دەزانی رۆژنامەیەك باش���ە هەوڵدەدەیت بگەیتە
ئاس���تی ئەو یان تێیپەڕێنی���ت هەروەها ئەوانیش
بیر لەوە دەكەنەوە كە چۆن تۆ تێپەڕێنن.
*ل���ەو ماوەی���ەی تۆ ل���ە كوردس���تانی نوێی كە
نزیكەی  3ساڵە كێشە و گرفتەكانتان چی بووە
ئایا هەوڵی چارەس���ەركردنتان داوە؟ بەكورتی
كوردس���تانی ن���وێ دەردێك���ی هەی���ە دەرمانی
نەبێت؟
دەتوان���م بڵێ���م كێش���ەكانی كوردس���تانی نوێیەكەمیان كێشەی سیاس���ییە ،كوردستانی نوێ
بیروڕاكان���ی یەكێت���ی دەردەب���ڕێ و روونی���ان
دەكات���ەوە ،مونافس���ی سیاس���یی ی.ن.ك هەیە
كە ئەو بیروڕایانەی پێخۆش نییە و سیاس���ەتی
پێچەوان���ە سیاس���ەتی یەكێتیی���ە بۆی���ە ئەمەش
كاریگەریی لەس���ەر كوردس���تانی ن���وێ داناوە
ك���ە پڕوپاگەندە لەدژی كوردس���تانی نوێ زۆر
دەكرێت ،بەش���ێك لەو پڕوپاگەندە سیاسییانەی
كە ئەمڕۆ ل���ەدژی رۆژنامەی حزبی دەكرێت و
لەوانە رۆژنامەی كوردستانی نوێش دەگرێتەوە
پڕوپاگەندەی سیاس���یین ،رەخنە نین بۆ ئەوەی
كوردس���تانی نوێ بەرەو ئاراس���تەیەكی چاكتر
بەرن .لەبەر ئەوەی كوردستانی نوێ گوزارشت
لە یەكێتیی نیش���تمانیی كوردستان دەكات بۆیە
پەالم���ار دەدرێ���ت وەك پەالمارێ���ك ب���ۆ س���ەر
دامەزراوەكان���ی یەكێت���ی .وەك چۆن بەش���ێكی
زۆری پش���تگیرییەكەمان لەیەكێتیی نیش���تمانیی
كوردس���تانەوەیە ،بەش���ێكی كێشەكانیش���مان
لەوەدای���ە كە ل���ە ڕێ���گای ملمالنێك���ردن لەگەڵ
كوردس���تانی نوێ هەوڵ���دەدەن ملمالنێ لەگەڵ
یەكێتیی نیش���تمانیی كوردستان بكەن .خەڵكێك
هەیە ئەگەرچی بانگەشەی دیموكراسی دەكات،
ب���ەاڵم ناتوانێ���ت ب���ە دیموكراس���ی لەگ���ەڵ ئەو
مەس���ەلەیە مامەڵە بكات ك���ە تۆش مافی ئەوەت
هەیە قس���ەی لەسەر بكەیت و وەاڵمی بدەیتەوە
و رەخنەی لێبگریت ،عادەتەن ئەم شتانە دەخەنە
قاڵبـ���ی شەخس���ییەوە ،بۆی���ە لەكات���ی ملمالن���ێ
سیاسییەكاندا كە كوردس���تانی نوێ وەكو هەر
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رۆژنامەیەكی ديك ه گوزارشت لە بیروڕای خۆی
و حزبەكەی دەكات ،جۆرێك لەجەمس���ەرگیریی
دروس���ت دەبێت كە وا دەكات كوردستانی نوێ
مەحروم بێ���ت لەهەندێ خوێنەر و مەحرومیش
بێ���ت لەهەندێ���ك نووس���ەر و رووناكبیر ،كە لە
تەوەجوهات���ی سیاس���ی ديك���هن و ح���ەز ناكەن
ل���ە كوردس���تانی ن���وێ ش���ت بنووس���ن لەب���ەر
ئ���ەو هۆكارە سیاس���ییە ،هۆكارەك���ە پەیوەندیی
بەئاس���تی كوردس���تانی نوێ یان بەسیاس���ەتی
تەحری���ری كوردس���تانی ن���وێ-وە نیی���ە ،ئەمە
یەكێكە لەو كێش���انەی كە زۆرج���ار كاریگەریی
لەس���ەر بەرنامەكانی كوردستانی نوێ دادەنێ،
فاكتەرێك���ی ديكه ،زۆرجار بۆن���ە نەتەوەییەكان
ئەرك دەخاتە سهر كوردستانی نوێ ،وا دەكات
كوردس���تانی ن���وێ رووبەڕێكی ب���اش تەرخان
ب���كات ب���ۆ رووماڵكردنی ،ه���ەم چاالكییەكان و
هەمی���ش یادكردن���ەوەی ئەم بۆنان���ە و ئەمەش
كاریگەریی دادەنێت لەسەر ئەوەی كە تۆ ناچار
دەبی بەرنامە جێگیرە رۆژنامەوانییەكەی خۆت
ب���ۆ ماوەی���ەك رابگری���ت هەتاوەكو ئ���ەو ئەركە
جێبەج���ێ دەكەی���ت ،كاتێك دەگەڕێیتەوە س���ەر
جێبەجێكردنی ئ���ەو بەرنامەیە دەبینیت جۆرێك
لە شڵەژان لەكارەكاندا روویداوە ،لەچەند ساڵی
رابردوو هەستم بەمە كردووە.
دەردێك���ی گ���ەورە ن���اوی دەنێ���م دەردی
بیرۆكراس���ی .رۆژنامەی تەم���ەن درێژی وەكو
رۆژنامەی كوردستانی نوێ تەمەن درێژییەكەی
تایبەتمەندیی ئ���ەوەی دەداتێ خاوەن ئەزموون
بێت ،بەاڵم بت���ەوێ و نەتەوێ ئەو دابونەریتەی
ل���ە كاركردندا هەتە ،زۆرج���ار دەبێتە رێگریش،
رەنگ���ە عەقڵییەت���ی كاركردنت رابووەس���تێنێت
لەجێگایەك و گەش���ەی رابگرێت .خۆشم بەدەر
نیم لەو حاڵەتە .بەش���ێ دیاردەی بیرۆكراس���ی
كاركردن لە ڕێژەی كارمەندەكانی كوردس���تانی
نوێدایە.
بێگوم���ان كوردس���تانی وەك���و رۆژنام���ەی
حزبێ���ك رێژەیەك���ی كارمەن���دی تێدای���ە لەب���ەر
كۆمەڵێ���ك ئیعتب���اری مەعن���ەوی دان���راون ،كە
زەحمەت���ە هەم���وو پێ���وەری رۆژنامەنووس���ی
بیانگرێت���ەوە ،لەب���ەر ئ���ەوە زۆر ج���ار دەبین���ی
بیرۆكراس���ی رێگ���رە ل���ەوەی ئاڵوگ���ۆڕ بك���ەی
لەپۆس���ت وجێگەی كاركردندا ،لەكەمكردنەوەی
رێژە ی���ان لەپەرەپێدانی توانای كادرەكاندا ،یان
كادر لە شوێنی ديكه بهێنی بۆ ئەوەی كارەكەت
گەش���ەپێبدەیت ،پێموایە لەڕۆژنامە حزبییەكانی
ديك���هش هەروای���ە .دەبێ���ت ئەوەی ك���ە كارەكە
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پێویستی پێیەتی لەگەڵ ئەو واقیعەشدا كە هەیە
بیگونجێن���ی بۆ ئ���ەوەی گرژی روون���ەدات ،بۆ
ئەوەی شیرازەی خێزانی كار تێكنەچێت ،ناچار
دەبیت كاتێكی زۆر تەرخان بكەی بۆ تێگەیشتن
ل���ەو ئاڵوگۆڕ و پەرەپێدان���ەی دەتەوێ بیكەیت،
خوێن���ی ن���وێ بەب���ەر رۆژژنامەك���ەدا بكەی���ت.
خۆشم تێدەگەم لەم ش���تانە ،چونكە ئەمە وەكو
وتم بەرپرس���یارێتییەكی حزبی و ئەخالقیش���ە.
زۆرج���ار خەڵكانێ���ك هەن كە چەند س���اڵێكە بە
بڕی���اری حزب���ی دان���راون ،دەبێ���ت تەفەهوم���ی
بكەی���ن ،چونك���ە خۆش���مان لەس���ەر بنچین���ەی
بڕیارێك���ی حزب���ی كراوی���ن ب���ە سەرنووس���ەر
و ئەگ���ەر تواناش���مان هەبووبێ���ت ئ���ەوا بەخێر
گەڕاوەتەوە بۆ رۆژنامەكە و ئەگەر تواناش���مان
نەبێ���ت هەر بەبڕیارێكی حزبی دانراوین ،ئەمانە
دەردێك���ن كە پێموایە تیماری هەیە ،بەاڵم رەنگە
چارەسەرەكەی زۆر بخایەنێت.
* یەكێك لەو بابەتانەی كە زۆر قس���ەی لەسەر
دەكرێ و خۆش���ت ئاماژەت پێدا ،قس���ەت چییە
لەسەر دنیای ئەمڕۆی رۆژنامەنووسی بەتایبەت
دنیای رۆژنامەنووسی لەدوای ساڵی  2003واتە
پاش رووخانی رژێمی بەعس؟
 لەهەندێ بواردا رۆژنامەنووسی كوردی زۆرپێش���كەوتووە ،فرەی���ی لەباڵوكردن���ەوە یەكێكە
لەس���یما هەرەجوان و ئاشكراكانی گەشەكردنی
ئازادی رۆژنامەنووس���ی لەكوردستاندا ،فرەیی
لەباڵوكردن���ەوە ،لەناس���نامەی ئ���ەو كەس���انەی
رۆژنامە و گۆڤ���ار دەردەكەن ،ئەمە تەعبیرێكی
سیاس���ی ،ئابووری فەرهەنگییە لەس���ەر فرەیی
لەكوردستاندا ،چونكە تۆ دەبینی خەڵكێكی زۆر،

ئاراس���تەی سیاس���ی جیاجیا رۆژنامە و گۆڤار
دەردەكەن .بەڕاس���تی ش���تێكی دڵخۆش���كەرە و
ئەو دیموكراس���یەیە كە مرۆڤی كوردی خەونی
پێوە دەبینێت و حزبە سیاسییەكانی كوردستان
و رۆش���نبیران و رۆژنامەنووسانیش خەباتیان
بۆك���ردووە ،ئەم���ە جێگ���ەی دڵخۆش���ییە ،بۆت���ە
هۆی ئ���ەوەی بەجۆرێك لەج���ۆرەكان ملمالنێی
رۆژنامەنووس���ی پەرەبس���ێنێت ،ئەدا و ئاس���تی
رۆژنامەنووس���ی بەرەو پێش���ەوە بڕوات ،بەاڵم
وەك���و هەر دیاردەیەكی ديكهی كۆمەاڵیەتی ئەم
دیاردە گش���تییە ب���ێ كەموكوڕی نیی���ە ،یەكێك
لەكەموكوڕییە هەرە گرنگەكانی زۆری و بۆرییە،
ك���ە زۆرجار زەڕبە لەباش���ی رۆژنامەنووس���ی
دەدات.
عادەتەن واڵتان لەهەر بوارێك لەبوارەكاندا
ك���ە دەرگا دەكەنەوە پاش���ان دوایی هەوڵدەدەن
ئ���ەم دەرگا كرانەوەی���ە رێك بخ���ەن ،بەداخەوە
ت���ا ئێس���تا لەكوردس���تان نەمانتوانی���وە بواری
رۆژنامەنووسی یاس���امەند بكەین ،یاسا بۆچی
گرنگ���ە لەب���واری رۆژنامەنووس���یی دا؟ چونك
ئازادییەكەت بۆ رێك دەخات ،بەشێكی ئازادیت
لێوەردەگرێت���ەوە ،ب���ەاڵم بەش���ێكی بەرچ���اوی
ئەم���ان و جێگیریت پێ���دەدات .ئێمە نەمانتوانیوە
بواری رۆژنامەنووسی لەبەر كۆمەڵێك فاكتەری
سیاس���ی ب���ە پل���ەی یەك���ەم وا رێكبخەینەوە و
قانوونمەندی بكەین.
ئەمە وەكو رێكخس���تنی یاساكانی هاتووچۆ
وای���ە ،بێگومان لەیاس���اكانی هاتووچۆدا هەموو
كاتێك بۆت نییە ئۆتۆمبێل لێ بخوڕیت ،رێگاكانت
ب���ۆ رێكدەخرێت بەكام الدا پێچ بكەیتەوە ،بەكام
الدا بڕۆی���ت ،پلەی رۆیش���تن چۆن���ە .بەدیوێكدا
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ئەو ئەركە لەسەر رۆژنامەنووسەكان
خۆیانە جیاوازی بكەن لەنێوان
ئەو كەسانەی لەرۆژنامە دەنووسن
ی��ان ل��ە ب���واری رۆژنامەنووسی
قسە دەك��ەن و لەگەڵ ئەوانەی
ڕۆژن���ام���ەن���ووس���ی���ی���ان ك�����ردووە
بەپیشەو بژێویی ژیانی خۆیان،
بەمە ژم���ارەی رۆژنامەنووسانی
كوردستان پوخت و كەمورێكوپێك
دەبێتەوە
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س���ەیری ئەمە دەكەی ،وات���ە كەمكردنەوەی
ئازادی ش���ۆفێری ئۆتۆمبێلێك���ە ،بەاڵم ئەمە
ب���ۆ ئەوەی���ە ك���ە بەریەككەوت���ن روونەدات،
وات���ە ب���ۆ پاراس���تنی ژیان���ی تۆی���ە ،بواری
رۆژنامەنووسیش هەروایە ،یاسامەندكردنی
بواری رۆژنامەنووسی رەنگە حەرامەكانت
ب���ۆ دی���اری ب���كات ،رەنگە وابێت���ە بەرچاو
بەرتەس���ككردنەوەی ئازادیی���ە ،ب���ەس
لەڕاس���تیدا وانیی���ە .ئەمە بەرتەس���ككردنی
ئ���ەو بوارانەی���ە ك���ە قەدەغەكان���ە .وات���ە
قەدەغەك���راوەكان ل���ەدەرەوەی ئەمان���ە
چی هەیە ئ���ازادی .واتە تۆ بەقانوون ،بە
بەربەست دروس���تكردن بەربەستەكانی
ب���ەردەم بواری رۆژنامەنووس���ی دیاری
دەكەی���ت ،ك���ە دیاری���ت ك���رد ئەوان���ەی
ل���ەدەرەوەی ئەو بەربەس���تانەن ئازادی
تۆیە كە هەڵسوكەتی لەگەڵدا بكەیت.
تائێس���تا ئەوەم���ان نەك���ردووە و
نەمانتوانی���وە بەدڵی خۆم���ان چێژ لەو
ئازادیی���ە وەربگری���ن ك���ە هەی���ە ،لێتی
ناش���ارمەوە ئامادەم ئ���ەو فەوزایە بە
ڕێكخس���تنی بواری رۆژنامەنووس���ی
بگۆڕم���ەوە ،ئام���ادەم بەش���ێك ل���ە
ئازادییەكان���م ك���ەم بكرێت���ەوە لەپێناو
ئازادییەك���ی دوورمەوداتر كە جێگیربێ���ت ،چونكە لەوە
دڵنیام دەكاتەوە كە ڕۆژنامەنووس���ی كوردی ئایندەیەكی دەبێت
لەس���ایەی ئازادیدا ،هەمیش���ە ف���ەوزا لەكاری رۆژنامەنووس���یدا،
فەوزا لەبواری ئازادیدا یارمەتی مەیلەستەمكار و دیكتاتۆرییەكان
دەدات كە دژی ئازادی بووەستنەوە ،چونكە دەڵێن ئەوەتا ئازادی
ف���ەوزا دەنێتەوە .ئێم���ە دەبێت لەدەرەوەی موزایەداتی سیاس���ی
ژیانی رۆژنامەنووس���ی خۆم���ان بە یاس���ا رێكبخەین بەجۆرێك
ك���ە هەركەس���ە بزانێت ماف���ی لەكوێیە و ئەركەكانی سەرش���انی
لەكوێیە؟ ئێمە یاس���ایەكمان دەركرد بۆ بواری رۆژنامەنووس���ی،
كە هیچ كەسێك لەسەر تەشهیر موحاسەبە ناكات ،بەاڵم لەهەمان
كاتدا هیچ رۆژنامەنووس���ێك پارێ���زراو نییە .كاتێك كە بیانەوێت
تووشی كێش���ەیەكی بكەن ،بۆچی؟ لەبەر ئەوەی هەریەكەی ئەو
بڕگەی���ە لەیاس���ا دەهێن���ێ كە لەقازانج���ی خۆیەتی ،ب���ەاڵم ئەگەر
یاس���اكە بەش���ێك لەژیان���ی رۆژنامەنووس���یمان و بەش���ێك ل���ە
موحەدەدات���ەكان بۆ بواری رۆژنامەنووس���ی دی���اری بكات ،ئەو
كاتە لەفەوزا نەجاتمان دەبێت و رۆژنامەنووس لە ئایندەی كاری
خ���ۆی دڵنیادەبێت .دیوێكی ديكهی ئەو بابەتەش ئەگەر بمانەوێت
رۆژنامەنووس���ی بكەینە پیشەیەك لەپیش���ەكان زۆر گرنگە ئەوە
دی���اری بكەین كێ ش���ایەنی كاركردنە لەم پیش���ەیەدا ،بەداخەوە
بواری رۆژنامەنووسی زۆر كەس كاری تێدادەكەن كە لە ئەسڵدا
ئارەزووییەكی رۆژنامەنووس���ییان نییە ،رەنگە رۆژنامەنووس���ی
دوا هەڵبژاردنی���ان بووبێ���ت لەهەڵبژاردن���ی كار و كاس���بی
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ژیانیان���دا ،بەاڵم ئێس���تا هاتوونەت���ە ناو بوارەكەوە و بەڕاس���تی
كاریگەرییان لەس���ەر رۆژنامەنووس���ی راس���تەقینە و رۆژنامەی
ئە ند ا ز ی���ا ر ە كا ن ،
راستەقینەش داناوە ،چۆن
پزیش���كەكان ،كرێ���كاران،
جوتی���اران ،ریزەكان���ی
خۆی���ان رێكدەخ���ەن و
روونیدەكەن���ەوە :ك���ێ
جوتی���ارە ،ك���ێ كرێكارە،
ك���ێ پزیش���كە ،ك���ێ
گرنگ���ە
ئەندازی���ارە؟
رۆژنامەنووس���انیش وا
بكەن.
ئ���ەو
بەش���ێكی
ئەركە پیش���ەییە لەسەر
ر ۆ ژ نا مە نو و س���ە كا ن
خۆیان���ە كە جی���اوازی
بك���ەن لەنێ���وان ئ���ەو
كەسانەی لە رۆژنامە دەنووسن یان لەبواری رۆژنامەنووسی
قس���ە دەكەن و لەگ���ەڵ ئەوانەی ڕۆژنامەنووس���ییان كردووە بە
پیش���ە و بژێویی ژیانی خۆیان ،بەمە ژمارەی رۆژنامەنووسانی
كوردستان پوخت و كەم و رێكوپێك دەبێتەوە .نابێ هەركەسێك
دەس���تی قەڵەمی گ���رت خۆی بەئەهڵ���ی تەقەڵ بزانێ���ت ،ئەوكاتە
رەش و سپی لێك جیادەبێتەوە .دەتوانم بڵێم ئەمەش كاریگەریی
لەس���ەر ئاستی گوزەران و ژیانی رۆژنامەنووساندا دادەنێت ،كە
بەداخەوە ئەمڕۆ لەبەر زۆری و بۆری رۆژنامەنووسی ناتوانێت
ژی���ان و گوزەران���ی رۆژنامەنووس���ەكان دابی���ن ب���كات .ئەمەش
زۆرجار رۆژنامەنووس���ەكان ناچاردەكات لێرەولەوێ سازش���ی
سیاسی ،ئابووری لە گوزەرانی خۆیاندا بكەن ،كە ئەمەش شتێكە
بۆ ب���واری رۆژنامەنووس���ی ك���وردی ،بۆ ئەو مێ���ژووە دوورو
درێژەی رۆژنامەنووسی كوردی ئاواتی بۆ ناخوازم.
* رۆژنامەی ئەلیكترۆنی و سایتەكان رۆژ لەڕۆژ لەگەشەكردندان،
ئ���ەو هەواڵەی ئەم���ڕۆ رۆژنامەیەك���ی رۆژانە ب�ڵ�اوی دەكاتەوە
دوێنێ یان پێش���تر س���ایتەكان لەكاتی خۆیاندا باڵویانكردۆتەوە،
ئێستاش كە ئینتەرنێت باڵوبۆتەوە و هەموو ماڵەكانی كوردستان
ئینتەرنێت���ی تیای���ە ،رۆژنام���ەی كاغەز بڕیاریداوە ئ���ەم ملمالنێیە
لەگ���ەڵ س���ایتدا بكات ی���ان مەیدانەكە چ���ۆڵ دەكات وەكو دەڵێن
چەند ساڵێكی دیكە رۆژنامەی چاپكراو نامێنێت؟
 نازانم پێش���بینی بكەم چەند س���اڵێكی داهاتوو چی روودەدات؟ب���ەاڵم دەتوان���م بڵێم ك���ە چیرۆكەكە وای���ە ،كاتی خۆی س���ینەما
پەیدابوو وتیان ئەمە لەبەش���ی ش���انۆ دەخوات ،بەاڵم شانۆ هەر
مای���ەوە ،تەلەفزی���ۆن پەیدا ب���وو وتیان ئەمە لەبەش���ی س���ینەما
دەخوات ،بەاڵم س���ینەما ه���ەر مایەوە ،رادیۆش پێ���ش ئەو پەیدا
بوو وتیان تەلەفزیۆن لەبەش���ی رادیۆ دەخوات بەئیعتیبار لەیەك
كاتدا وێنەو دەنگیشە ،بەاڵم ئێستاش رادیۆ هەر ماوەو بیسەری
خۆش���ی هەیە ،كە تەلەفزی���ۆن و رادیۆ پەیداب���وون وتیان :ئەمە

ئێستا زۆر ك���ەس سەیری
سایتەكانی فەیسبووك و
تویتەر دەك��ات ،تا ئەوەی
سەیری سایتەكانی زانیاری
و رۆژن��ام��ەك��ان و ئەوانی
ديك ه بكات ،باشە ئەمانە لە
بەشی جەماوەری كێ دەبەن؟
پێموایە ئەمانە بەشێكی
زۆری ئ��ەو خەڵكانەن كە
ل���ەب���ن���ەڕەت���دا تاقەتی
خوێندنەوەیان نییە
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مەزه ەر  -ست ران
د .كەمال
عەبدوڵ اڵ

پێموایە لەئایندەدا رۆژنامە
هەردەمێنێ ،بەاڵم ئەو كاتە
رەنگە كاغەز نەك بۆ رۆژنامە
بەڵكو بۆ زۆر بواری ديكهش
نەمێنێت .دەش���ێ سبەینێ
ب���وارێ���ك ب��ێ��ت��ەك��ای��ەوە كە
بریق و باقی سایتەكانیش
كەمبكاتەوە.
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لەبەش���ی رۆژنام���ە دەخ���وات ،ك���ە س���ایتەكان
پەی���دا بوون وتی���ان ئەمانە لەبەش���ی رۆژنامە
دەخ���وات و ئێس���تاكە فەیس���بووك و تویتەرو
ئەوان���ە پەیدابوون ،ك���ە ئام���رازی بەردەوامی
پەیوەندیی كۆمەاڵیەتین ،ئێستا ئەمانە لەبەشی
س���ایتەكان خۆی���ان دەخ���ۆن ،پێموای���ە ه���ەر
بوارێكی ئام���رازی پەیوەندیكردن و ئامرازی
راگەیان���دن كە پەرەدەس���ێنێت لەگ���ەڵ خۆیدا
جەماوەرێكی ديكهش دەهێنێتە ناو كایەكەوە،
بۆ نموون���ە رۆژنامە هەبووە كاتی خۆی ،كە
تەلەفزی���ۆن پەیدابووە بینەریش���ی هێناوەتە
ناو ،دەش���ێ خەڵكێ���ك س���ەیری تەلەفزیۆن
ب���كات كە خوێندەواریش���یان نەبێت ،كەواتە
بەپەیدابوون���ی تەلەفزی���ۆن پانتای���ی ئ���ەو
كەس���انەی كە كەڵك ل���ە بەرهەمی میدیایی
وەردەگ���رن زۆرت���ر دەبێ���ت و فراوانت���ر
دەبێ���ت بەبێ ئەوەی لە خوێنەری رۆژنامە
ك���ەم بكرێت���ەوە ،چونك���ە ئەساس���ەن
ئەوای نەخوێن���دەوارن ناتوان���ن رۆژنامە
بخوێنن���ەوە ،بێگومان رادیۆش كە دەچێتە
هەم���وو جێگایەك وەك���و تەلەفزیۆن نییە
كە لەماڵ و شوێنە گشییەكان دایە ،بەاڵم
رادی���ۆ لەناو ئۆتۆمبێل و لەمەتبەخیش���دا
هەیە ،لەهەر ش���وێنێك ئام���رازی تەلەفزیۆنی لێ نەبێت دەتوانێت
رادی���ۆ ب���ە دوو پیل ب���ە بێ كارەبا ئی���ش پێ ب���كات ،لەبەر ئەوە
تەلەفزی���ۆن هات قەبارەی ئەو كەس���انەی زیادكرد كە س���ەیری
تەلەفزی���ۆن دەك���ەن بەبێ ئەوەی لەو كەس���انە ك���ەم بكاتەوە كە
ڕۆژنامە دەخوێننەوە و هەروەها رادیۆش ،پێموایە سایتەكانیش
ه���ەروان ،ك���ە ئینتەرنێ���ت پەیدابوو ل���ە قەبارەی ئ���ەو خەڵكانەی
زیادكرد كە دەشێ كەڵك لەئامرازێكی راگەیاندن وەربگرن بەبێ
ئەوەی كاریگەرییەكی زۆر زۆر لەسەر رۆژنامە دابنێت.
بێگوم���ان كاریگەری���ی دان���اوە ،بەاڵم ب���ەو جۆرەنییە ،چونكە
دیوێكی ديكهی هەیە ،ئەی رۆژنامە خۆی لەڕێگەی ئینتەرنێتەوە
باڵونابێت���ەوە؟ كەواتە رۆژنام���ەش رووبەرێكی ديكهی پەیداكرد
لەوەی كەخەڵكێكی ديك ه دەیخوێننەوە ،كەواتە لێرەدا چی روویدا؟
رۆژنامەكان لەڕێگەی س���ایتەكانەوە دەگەنە خوێنەرەكانیان جگە
لەوەی لەڕێگای كاغ���ەزەوە دەگەنە خوێنەرەكانیان .بێگومان كە
وردە وردە كاغەز نەمێنێت پرس���یار لێرەدا ئەوەیە ئایا رۆژنامە
دەمێنێ���ت؟ ئەگ���ەر رۆژنام���ە بەئەلیكترۆن���ی مای���ەوە مانای وایە
ئامرازەكە گۆڕا ،بەاڵم ناوەرۆكەكە هەر ماوە كە ئەویش گەیاندنی
زانیارییە لەڕێگای ئینتەرنێتەوە.
مەس���ەلەكە دیوێكی ديكهشی هەیە ،ئێستا زۆر كەس سەیری
س���ایتەكانی فەیس���بووك و تویت���ەر دەكات ،تا ئەوەی س���ەیری
س���ایتەكانی زانیاری و رۆژنامەكان و ئەوانی ديكه بكات ،باش���ە
ئەمانە لە بەش���ی جەماوەری كێ دەبەن؟ پێموایە ئەمانە بەشێكی
زۆری ئ���ەو خەڵكان���ەن ك���ە لەبنەڕەت���دا تاقەت���ی خوێندنەوەیان
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نیی���ە ،لەڕێگای فەیس���بووكەوە دەش���ێ زانیاریی���ەك پەیدابكەن،
واتە دیس���انەوە پێش���كەوتنی تەكنەلۆژیا پانتایی ئەو كەس���انەی
كەڵ���ك لەزانس���ت و ه���ەواڵ و
زیاترك���رد ك���ە دەش���ێ
زانیارییەكان وەربگرن.
پێموای���ە لەئایندەدا
رۆژنام���ە هەردەمێنێ،
بەاڵم ئ���ەو كاتە رەنگە
كاغ���ەز ن���ەك ب���ۆ
رۆژنام���ە بەڵك���و ب���ۆ
زۆر ب���واری ديكهش
نەمێنێ���ت .دەش���ێ
س���بەینێ بوارێ���ك
بێتەكایەوە كە بریق
و باقی سایتەكانیش
كە مبكا ت���ە و ە .
رەنگ���ە س���بەینێش
ش���تێك پەی���دا بێت
فە یس���بو و كیش
ب���كات بەش���تێكی
كۆن و لەناوچوو.
* لە كوردستاندا شتێك هەیە بەناوی رۆژنامەی سێبەر ،ئایا ئەم
رۆژنامانە بۆ پش���تیوانی رۆژنامە حزبییەكان بووە یان بۆ ئەوە
ب���ووە لەپەلوپۆی���ان بخات؟ یان ئەمە لەبنەڕەت���دا ئەم رۆژنامەی
سێبەرە بۆ بەربەرەكانییە لەگەڵ رۆژنامە ئەهلییەكان؟
 خۆی ناونانی رۆژنامەی س���ێبەر ناونانی ئۆپۆزسیۆن و میدیائەهلییەكان���ە ب���ۆ ئ���ەو رۆژنامانەی ك���ە بەجۆرێ���ك لەجۆرەكان
تەمویلیان لەحزبەكانەوەیە ،ناولێنانەكەی ناولێنانێكی مەبەستداری
سیاسییە.
با بپرس���ین دەمانەوێت لەئ���ازادی رۆژنامەنووس���یدا چاو لەكێ
بكەی���ن؟ لەتوركی���ا ،لەلوبنان ی���ان لەكوێ؟ ئ���ەم دوو واڵتە دوو
واڵتی دیموكراس���ین كە بەجۆرێك لەج���ۆرەكان رۆژنامەگەریی
تێیان���دا ئ���ازادە ،لوبنان بەش���ێكی زۆری كەناڵەكان���ی راگەیاندن
ب���ە جۆرێك لەجۆرەكان موڵكدارێتیی���ان دەگەڕێتەوە بۆ حزب و
ئاراستە سیاسییەكان و پێكهاتەكانی لوبنان.
لە توركیاش هەروایە ،دەزانرێت فاڵن رۆژنامە نزیكە لەفاڵنەوە
و فاڵن رۆژنامە نزیكە لە سوپاوە ،فاڵن رۆژنامە نزیكە لە حزبی
فاڵنەوە ،ئەمە نیشانەی چییە؟
وەختێك دەبینی حزبە سیاس���ییەكانی كوردس���تان بەجۆرێك
لەج���ۆرەكان پش���تیوانی لەهەن���دێ رۆژنامە دەكەن ،كە هەس���ت
دەك���ەن نزیكن لێیان���ەوە یان هەندێ رۆژنام���ە دادەمەزرێنن ،كە
بە ناڕاس���تەوخۆ سیاس���ەتی ئەوان دەربخات ،بەڵگەی ئەوەیە كە
دەچینە قۆناغێكی باش���ترەوە ،قۆناغی ئەوەی ش���ەرت نییە حزبە
سیاسییەكان سەد لە سەد كۆنتڕۆڵی بواری رۆژنامەنووسی بكەن،
بەڵكو رێگە بەهەندێ رەوتی رۆژنامەنووسی دەدەن ،ئازادییەكی
فراوانتری���ان دەبێت لە ڕۆژنامە حزبییەكان ،بەو حاڵەش���ەوە پێم
وانییە ئەمانە رۆژنامە حزبییەكان لە پەلوپۆ بخەن.
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ل��ەئ��اراس��ت��ەی سیاسییەوە؟
پ��ێ��م وان���ی���ی���ە ،زۆرب�����ەی
رووداوەك����ان����ی كوردستان
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دەمەوێ���ت بپرس���م لەكوردس���تان رۆژنامە
ئەهلییەكان دوورن لەئاراس���تەی سیاس���ییەوە؟
پێ���م وانییە ،زۆربەی رووداوەكانی كوردس���تان
بەتایبەت���ی رووداوەكان���ی ش���وباتی 2011
دەریانخس���ت رۆژنام���ە ئەهلیی���ەكان س���ەر بە
ئاراس���تەیەكی سیاس���ی دیاریك���راون ،كەوات���ە
دەبێ���ت بڵێی���ن ئ���ەوان س���ێبەری كێ���ن؟ ئەوانە
هەم���ووی بە ناونانی سیاس���ی دەزانم ،لەدنیادا
پۆلێنكردن���ی ب���واری رۆژنامەنووس���ی بۆ دوو
ج���ۆرە ،رۆژنامەوانی س���ەنگین و دەس���تەبژێر،
لەگەڵ رۆژنامەوانیی ئ���ەوەی كە پێی دەوترێت
زەرد .ئەوان���ەی ديك���ه ،ئەمە رۆژنامەنووس���ی
ئۆپۆزس���یۆنە و ئەم���ە هی حوكمڕان���ە یان ئەمە
ه���ی حزبە و ئەمە هی س���ەربەخۆیە و ئەمەیان
سێبەرە ،هەموویان ناولێنانی سیاسین.
*راتان چییە لەسەر رۆژنامەی ئەهلی؟
 بێگومان پێم خۆش���ە لەكوردس���تان رۆژنامەهەبێ���ت ،كە ف���رە ئاراس���تە بێت و لەناویش���یدا
رۆژنام���ەی ئەهل���ی زۆربێت ،بەاڵم پێم خۆش���ە
ئەهلی بن و توانای ئەوەیان هەبێت بەردەوامبن
و هەت���ا دەتوانن لەیەك مەس���افە لەنێوان حزبە
سیاس���ییەكاندا بووەس���تن ،بەداخ���ەوە زۆرجار
دەبینی���ن هەموو پرۆگرامی خۆیانیان خس���تۆتە
ئاراس���تەی ئ���ەوەی دژی حزب���ە حوكمڕانەكان
بێ���ت و بابەتەكانی���ان بچێت���ە ئاش���ی حزبەكانی
ئۆپۆزسیۆنەوە ،بەشی زۆری ئەو میدیایانەی كە
بینیوومن بەدەر نین لەكاریگەریی سیاس���ی ،جا
كاریگەریی سیاسی حزبە حوكمڕانەكان بن یان
ئۆپۆزسیۆن بێت ،ئەمە هەردووكیان كاریگەریی
سیاس���ین ،من دژیشی نیم ،ش���تێكی سروشتییە
چونك���ە هەركەس���ێك دەی���ەوێ بیباتەوە س���ەر
ئاراس���تەی سیاس���ی خۆی ،بەاڵم نەیشارێتەوە.
باش���تر وای���ە حاش���ای ل���ێ ن���ەكات .خوێن���ەر
بیانناس���ێت باش���ترە ،ئەوكاتە باش���تر باوەڕیان
پ���ێ دەكات و دەزانێ قس���ەو بیركردنەوەكانیان
چین؟ من ئەگەر حەزبك���ەم رۆژنامەی ناحزبی
هەبێت لەكوردس���تاندا بۆ ئەوە حەزم لێیەتی كە
لەكاركردن���دا ئازادییەكی باش���تر دەبێت ،چونكە
زۆرج���ار حزبە سیاس���ییەكان تووش���ی كێش���ە
دەبن بەهۆی راگەیاندنەكانیانەوە.
*ئای���ا رۆژنام���ە ئەهلیی���ەكان بەهەواڵ���ی
س���ەرنجڕاكێش ،تاچەن���د توانیویان���ە خوێن���ەر
لەڕۆژنامەیەك���ی وەك���و كوردس���تانی ن���وێ
دووربخەنەوە؟
 ئەم���ڕۆ ل���ە كوردس���تاندا وەك چ���ۆن چەن���دش���ەقامێكی سیاس���یمان هەی���ە ،لەب���واری
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رۆژنامەنووسیش���دا وایلێهاتووە ،ئەو خەڵكانەی
كوردس���تانی ن���وێ نەیتوانی���وە گوزارش���تیان
ل���ێ بكات ی���ان س���ەرنجیان رابكێش���ێت ،دەچن
رۆژنامەیەك���ی ديك��� ه هەڵدەبژێ���رن ،پێموای���ە
جەم���اوەر لەجێگۆڕكێدای���ە ،وەك ئ���ەوەی
خوێنەرێكی كوردس���تانی نوێ دەبێتە خوێنەری
رۆژنامەیەكی ئەهلی ،خەڵكیش هەیە لەڕۆژنامەی
ئەهل���ی بێزار دەبێت ،دەڵێت بابگەڕێمەوە بۆ ئەم
رۆژنامەیە بەناوی ئاش���كرای خۆیەوە ش���تێكی
باشترم پێ بڵێت.
جەم���اوەر لەجێگۆڕكێدای���ە ،ك���ە دەڵێی���ن
تی���راژی ف�ڵ�ان رۆژنام���ە بەرزبۆت���ەوە ی���ان
دابەزیوە ،تائێس���تا دەزگایەك���ی مۆنیتەرینگمان
نیی���ە كەچاودێری���ی ئ���ەدا ،چاودێری���ی ژمارە و
ئامار بكات .ئامارێكمان لەبەردەس���ت نییە بڵێت
كوردستانی نوێ دابەزیوە یان بەرزبۆتەوە ،یان
رۆژنامەی ف�ڵ�ان بەرزبۆتەوە ی���ان دابەزیووە،
ئ���ەوەی هەیە خەماڵندنە .ئیعتیماد ناكاتە س���ەر
پێ���دراوی ژمارە و ئام���ار .زەحمەتە بڵێی كێ لە
كێ���ی خواردووە ،بەاڵم دەتوانی بڵێی بۆ نموونە
ئەم رۆژنامانەی لەكوردس���تاندا هەن ئێس���تاكە
خوێن���ەری خۆیان هەیە هەریەك���ەی بەجۆرێك
و هەریەك���ەی بەقەبارەیەك و دەتوانم بڵێم ئەو
رۆژنام���ە ئەهلییان���ەش هەندێ ج���ار توانیویانە
خەڵك بە مانشێتی سەرنجڕاكێش بۆالی خۆیان
راكێش���ن ،ب���ەاڵم رەنگ���ە ئێم���ەش و زۆرب���ەی
رۆژنامەكانی ديكهش بەمانشێت و رازاندنەوەی
ناوونیشانەوە ،توانیبێتمان خەڵك بۆالی خۆمان
رابكێشن.
ب���ەاڵم پێموایە ئەمە سیاس���ەتێكی هەڵەیە بۆ
هەم���وو رۆژنام���ەكان ن���ەك تەنی���ا ئەهلییەكان،
چونكە پەندێك هەیە دەڵێت دەتوانی بۆ ماوەیەك
هەموو خەڵك بخەڵەتێنی ،بەاڵم ناتوانی هەتاسەر
هەموویان بخەڵەتێنی ،لەبەرئەوە رۆژێك دێت كە
وردەوردە خەڵك زانی هەوڵدەدەی بیخەڵەتێنی،
بێگومان لێت دوور دەكەوێتەوە.
بەڕای من هەڵخەڵەتاندن جگە لەوەی لەڕووی
پیشەییەوە خراپە ،لەڕووی سیاسیشەوە خراپە،
ب���ۆ رۆژنامە ئەهلیی���ەكان كەوای نیش���اندەدەن
ئیعتیم���اد دەكەن���ە س���ەرفرۆش ل���ەڕووی
ئەخالقیش���ەوە خراپە ،چونكە لەرێی مانشێتەوە
پارەیەكی حەرام بەدەس���ت دەهێنێت .تۆ خەڵك
رادەكێشی بۆ ئەوەی شتێك بخوێنێتەوە كە ئەو
شتە وانییە ،مانای وایە تۆ بە چەواشەیی خەڵك
رادەكێشی و پارەی حەرامیان لێ وەردەگریت.
* بە هەموو رۆژنامەكانەوە ،بەحزبی و ئەهلی و
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سێبەرەوە ،ئایا توانراوە روویەكی جوانی بواری
رۆژنامەنووس���ی لەكوردس���تان پیش���انبدرێ و
بەرژەوەندییە نیش���تمانییەكان لەبەرچاوبگیرێ؟
ئەگ���ەر وەاڵمەكەت نا یە ،قس���ەت چییە لەس���ەر
ئ���ەوەی دەس���ەاڵتی چ���وارەم بەرژەوەندی���ی
نیشتمانی بەالوە گرنگ نییە؟
 پێموایە لەكۆی وێنەكەدا رۆژنامەگەریی كوردیتوانیویەتی ئەو ش���انازییە بۆ خۆی تۆماربكات
ك���ە بەش���ێوەیەكی گش���تی هێڵ���ی نیش���تمانی
لەگ���ەڵ مەس���ەلەی نەتەوایەت���ی گەل���ی كورد و
لەبەرژەوەندییەكانی خەڵكی كوردستاندایە ئەمە
شانازییەكە بۆ رۆژنامەگەریی كوردی.
لەڕاستیدا دەس���ەاڵتی چوارەم گوزارشتێكی
مەجازییە لەسەر هێزی رۆژنامەنووسی و میدیا
لەكۆمەڵگ���ەدا ،بەاڵم ئەگەر دەس���ەاڵتی یەكەم و
دووەم و س���ێیەم جیا نەكرابنەوە و بەهێز نەبن
و چاودێریی یەكتری نەكەن ،بێگومان دەسەاڵتی
چوارەم هیچ���ی پێناكرێ���ت و زۆرجاریش زۆر
ئەرك دەیخەینە س���ەر بواری رۆژنامەنووس���ی
كە لەو كۆمەڵگەیەی ئەو س���ێ دەس���ەاڵتەی تیا
نەبێت زۆر زەحمەتە جێبەجێبكرێت.
ئێم���ە س���ۆپەرمان نین ،ناتوانین دەس���ەاڵتی
چوارەم بین لەكاتێكدا دەس���ەاڵتی سێیەم بەهێز
نەبێ���ت و كاریگەرنەبێت ،زۆرج���ار تێبینی ئەوە
دەكەم بواری یاس���ایی و دادوەری ،دەس���ەاڵتی
تەنفیزی ،دەسەاڵتی تەشریعی زۆرشت دەخەنە
سەرش���انی رۆژنامەنووس���ی ك���وردی ،ن���ەك
حزبەكان بەتەنیا بەڵكو دەس���ەاڵتەكانی دیكەش
وەزیف���ەی خۆی���ان جێبەجێ ناك���ەن و دەیخەنە
سەرشانی دەسەاڵتی چوارەم و رۆژنامەنووسی
كوردیی���ان وەكو كوڕە كەچەڵەك���ە لێ كردووە
هەموو كەس���ێك دێت دەس���تی خۆی بەسەریدا
دەس���ڕێت ،بەبێ ئەوەی سەیری ئەوە بكەن ئایا
دەسەاڵتی دادوەری ،جێبەجێكردن و یاسادانان
س���ەدی س���ەد رۆڵی خۆیان گێڕاوە؟ كە س���ەیر
دەك���ەی ئەمان���ە ئ���ەو دەورەی���ان نەگێ���ڕاوە،
بۆی���ە ئ���ەو ناتەواویەی خۆی���ان بە نیش���اندانی
كەموكوڕییەكان���ی ب���واری رۆژنامەنووس���ی پڕ
دەكەنەوە.
پێویس���تە رۆژنامەنووس���یی ك���وردی و
رۆژنامەنووسانی كوردیش خۆیان خاوەندارێتی
مەس���ەلە نەتەوایەتییەكان بكەن ،لەژێر س���ایەی
سیاس���یەكاندا نەب���ن ،ب���ۆ نموونە خ���ۆم خەڵكی
كوردستان و دەبێت بزانم كەركووك بەشێكە لە
كوردستان و ئامادەنەبم سازشی لەسەر بكەم.
پێویس���ت ناكات حزبەكەم یان س���ەركردەكانی

واڵتەكەم یان كتێبەكان ئەم زانیارییەم پێ بڵێن.
ئەمە واڵت���ی خۆمە و دەزانم بەرژەوەندییەكانی
چین؟ بۆیە من داوا لەڕۆژنامەنووس���ان دەكەم
خاوەندارێتی لە كوردس���تان بك���ەن و بەخەڵكی
نیشان بدەن ،بەم شێوە بەرژەوەندی نیشتمانیی
دی���اری بكەی���ن ،پێویس���ت ناكات خەڵ���ك پێمان
بڵێت ئەم���ە بەرژەوەندییەكان���ی گەلی كوردە و
پێویستدەكات بەرگری لێ بكەیت ،بۆیە زۆرجار
پێ���م ناخۆش���ە ئام���ۆژگاری رۆژنامەنووس���ان
بكرێ���ت ،كە بەرژەوەندییە بااڵكان رەچاو بكەن،
وەك بڵێی مەرجەع بێت بۆ رۆژنامەنووسەكان.
زۆریش���م پ���ێ ناخۆش���ە رۆژنامەنووس���ان
كەرەس���تەی وادەدەن بەدەس���تەوە كەنیش���انی
دەدا نەك خاوەندارێتی لەكێشە نیشتمانییەكانی
خۆم���ان ناكەین ،بەڵكو زۆرجار ئەو هەس���تەت
دەبێت بەرژەوەندییە نیش���تمانییە ناس���راوەكان
دەخەینە ژێر پرسیارەوە و جێبەجێی ناكەین.
* ئەمڕۆ لەكورستاندا ژمارەیەكی زۆر رۆژنامە
و گۆڤ���ار هەیە ئای���ا ئەمە كارێكی ئاس���اییە ،كە
لە هەرێمێكی بچووكی وەكو كوردستاندا زیاتر
لە  7هەزار رۆژنامەنووس هەبێت و بەس���ەدان
رۆژنام���ە و گۆڤار دەربچن ،ئەگەر سروش���تی
نییە ئەمە الیەنە خراپەكانی چییە؟
 پێموای���ە بەردەوامبوون���ی سروش���تی نیی���ە،ب���ەاڵم ئەم���ە ئەنجامێكی سروش���تی كردنەوەی
دەرگای ئازادیی���ە ،میللەت���ی كوردی���ش وەك���و
ه���ەر میللەتێكی ديك��� ه ك���ە دەرگای ئازادیی بۆ
دەكەیتەوە بەڕاكردن و دەنگەدەنگ گوزارش���تی
لێ���دەكات ،بەاڵم پ���اش ماوەی���ەك دەبێت رێكی
بخەی���ت و دیاری بكەیت ،پێموایە یاس���ا لەس���ێ
ئاستدا دەتوانێت رۆڵ بگێڕێت لەچاككردنی ئەم
زۆری و بۆریی���ەی لەبواری رۆژنامەنووس���یدا
هەیە ،یەكەم لەبواری رێكخس���تنی ئازادییەكان،
ئ���ازادی لەك���وێ دەوس���تێت و لەك���وێ فراوان
دەبێ���ت و لەك���وێ بزانی���ن قەبارەك���ەی چیی���ە؟
دووەم هەندێجار چۆن یاس���ا كوالێتی ش���مەك
دەپارێزێ���ت زانیاری و هەواڵیش كە ئەمڕۆ بۆتە
ش���مەك و دەیدەی بەخەڵكی ،پێویستە یاسا ئەم
شمەكە دیاری بكات .بەڕای من پێویست ناكات
یاسا لەكورستان گۆڤاری فاڵن و فاڵن دابخات،
ب���ەاڵم دەتوانێ بڵێ���ت دەبێت كوالێت���ی گۆڤار و
رۆژنامە لەكوردس���تاندا بەم شێوەیە بێت ،یاسا
ن���ەك رێكی بخات ،بەڵكو دەتوانێت دەوڵەت یان
پەرلەمان یان دەس���ەاڵتی سیاسی بەشێوەیەكی
گش���تی بەبێ هیچ مەبەس���تێكی سیاس���ی پابەند
بكات بەپش���تگیریكردنی ئ���ەم كوالێتییە لەبواری
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عەبدوڵ اڵ ل ەگەڵ
ست ران
مال ف وئ اد راب ەری
د .كە
ەن ووس ی ك وردی
رۆژن ام

ئ����ەگ����ەر رۆژن���ام���ەی���ەك���ی
رێ���ك���وپ���ێ���ك���ی رۆژان��������ەت
هەبێت  100رۆژنامەنووس
ك���اری ت��ێ��دا دەك����ات و لە
ن����او رۆژن���ام���ەن���ووس���ان���ی
ك��وردس��ت��ان��دا پوختەترین
ژم������ارەی رۆژنامەنووست
ه����ەڵ����ب����ژاردووە ،ئاستی
رۆژن��ام��ە بەرزدەكەیتەوە و
ه��ەن��دێ كەسیش مەحروم
دەك��ەی��ت ل����ەوەی لەبواری
رۆژنامەنووسیدا كاربكەن
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رۆژنامەنووس���یدا ،بۆنموونە
بڵێ���ت رۆژنامەی���ەك ئەم���ە
كوالێتێك���ەی بێ���ت ،ئەم���ە
ئاستەكەی بێت لە چاپكردندا،
نووس���ینیدا،
لەش���ێوەی
لەش���ێوەی گوزارشتكردنی
لە كێش���ە كا ند ا ،
لە باڵ و بو و ن���ە و ە ی
ئێم���ە
لەكوردس���تاندا،
دەدەی���ن
یارمەت���ی
گش���تی
لەخەزێن���ەی
دەوڵ���ەت ی���ان یارمەت���ی
دەدەین لەكڕینی چاپخانە
ی���ان یارمەتی دەدەین بۆ
بوارەكان���ی ديك���ه .ئەم���ەش
بۆ ئ���ەوەی بتوانی كوالێتی رۆژنامەنووس���ی بەرزبكەیتەوە ،یان
دەتوان���ی كوالێتییەك���ی هەمەجۆری���ش دروس���ت بكەی���ت ،رەنگە
كوردستان پێویستی بە شەش گۆڤاری سیاسی نەبێت ،پێویستی
بەوەبێت دووانی وەرزش���ی هەبێت ،بواری تەندروس���تی یەكێك،
یەكێكی���ی ديكهیان بۆ ژینگە بێت ،لەزۆر واڵت ئەمانە رێكخراون،
ئاس���مانی لوبنان رێكخ���راوە ،بۆت هەیە چەند كەناڵی ئاس���مانی
دروس���ت بكەی لە لوبناندا؟ یاس���ا دەتوانێ ئەم شتانە دیاریبكات
بەبێ ئەوەی مەبەستی هەبێت كە كەسێك مەحروم بكات لەكاری
رۆژنامەنووسی.
دەش���ێ داوای���ەك پێش���كەش بكەم ،ك���ە ئەگەر یاس���ا هەبێت
و بوارەك���ەی رێكخس���بێت دەڵ���ێ دەتوان���ی گۆڤارێكی سیاس���ی
دەربكەیت لەبەر ئەوەی لەبواری سیاس���یدا بۆش���ایم هەیە ،سێ
گۆڤارم هەیە .پێویس���تم بە چوارەمە ،چوارەم گۆڤار دەداتە من.
پێنج���ەم ك���ەس كە دێ���ت داوای گۆڤ���اری سیاس���ی دەكات دەڵێ
ناتدەمێ .ئەو كاتە ناچار دەبێت كاركردنە رۆژنامەنووسییەكەی
بگوازێتەوە ،بۆ نموونە بچێت گۆڤارێكی ديك ه دەربكات بۆ بواری
جلوبەرگ (فاشن) یان ماڵداری .یان دەبێت ئەمە بكات یان دەبێت
بچێ���ت ئەو توانا رۆژنامەنووس���ییەی هەیەتی لەگ���ەڵ گۆڤارێكدا
رێك���ی بخ���ات ،بەم ش���ێوەیە حاڵەتەكە چارەس���ەر دەكەین ،نەك
وەك ئێستا هەركەسێك دێت گۆڤارێك دەردەكات و لە دەستەی
نووس���ەرانەكەی خ���ۆی جیادەبێتەوە و دەچێ���ت گۆڤارێكی ديك ه
دەردەكات ،ئەو كاتە بوارەكان دیاری دەكەیت ،دەتوانی دەورێكی
ديك���هش بگێڕیت ل���ە كەمكردن���ەوە و پوختكردن���ەوەی ژمارەی
رۆژنامەنووس���ەكاندا ،چونك���ە ئێس���تا رۆژنامەن���ووس هەی���ە لە
كوردستاندا سەرنووسەری نەبێت نایكات ،خاوەن ئیمتیاز نەبێت
نای���كات ،رۆژنامەن���ووس هەیە لەگەڵ ك���ەس هەڵناكات رەخنە لە
هەمووكەسیش دەگرێ ،ئەو كاتە كە ڕێكتخست بڵێ لەكوردستان
پێویس���تم بەش���ەش رۆژنامەی رۆژانە هەیە ،ئ���ەو كاتە ئەوانەی
لەبواری رۆژنامەنووس���یدا كاردەكەن پوخ���ت دەبنەوە و دیاری
دەكرێ���ن .لەب���ازاڕی رۆژنامەنووس���یدا رۆژنامەنووس���ێكی زۆر
لەبەردەمتدا دەبێ���ت ،رۆژنامەیەك دەردەكەم تۆش رۆژنامەیەك
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دەردەكەی���ت ،رۆژنامەنووس���ێكی زۆری���ش هەیە ،كە بێ ئیش���ن
دەتوانێ���ت هەڵبژێریت و رۆژنامەیەكی پوخت دەربكەیت ،ئەوانی
ديك ه دەتوانن لەبواری كاسبییەكی ديكهدا خۆیان تاقی بكەنەوە.
ب���ەو ج���ۆرە ژم���ارەی ر ۆ ژ نا مە نو و س���ە كا نیش
دەزان���ی ،ئەگ���ەر رۆژنامەیەكی
رێكوپێكی رۆژانەت هەبێت 100
رۆژنامەنووس كاری تێدا دەكات
و لەن���او رۆژنامەنووس���انی
پوختەتری���ن
كوردس���تاندا
ژم���ارەی رۆژنامەنووس���ت
ئاس���تی
هەڵب���ژاردووە،
رۆژنام���ە بەرزدەكەیت���ەوە و
هەن���دێ كەس���یش مەح���روم
دەكەی���ت ل���ەوەی لەب���واری
رۆژنامەنووس���یدا كاربكەن،
چونكە ئەدائیان ب���ەرز نییە،
ك���ە ئەدای���ان ب���ەرز نەب���وو
دەتوانن بچن كاس���بییەكی ديك��� ه بكەن ،پێموایە
یاسا دەتوانێ ئەمە رێك بخات.
بەداخ���ەوە خەبات���ی س���ەندیكایی لەكوردس���تاندا كارێك���ی
نەك���ردووە بەرگری لەپیش���ەكە بكات ،بانگەوازم بۆ س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان ئەوەیە كە بواری رۆژنامەنووسی
بە كۆمەڵێك یاس���ا و پڕۆژە یاس���ا ،بە داخ���وازی رێك بخاتەوە،
پێویس���ت ن���اكات ح���ەوت هەزار
ئەنداممان هەبێت ،پێویست دەكات
 700ئەنداممان هەبێت ،كە پیشەیی
بن ،ئەركەكان جێبەجێبكەن ،بەم
شێوەیە وردە وردە بوارەكە رێك
بخەی���ن و دەركردنی رۆژنامە و
گۆڤار كەمێ���ك زەحمەت بكەین،
بەرتەس���ككردنەوەی
ئەم���ە
ئازادی نییە ،بەڵكو دەرفەتێكە بۆ
رێكخستنەوەی ئەو مینبەرانەی
هەمانە ،بۆ ئەوەی زمانەكەیان
بەرزب���ن ،كوالێتیەكەی���ان چاك
بێ���ت .ئێس���تا زۆر رۆژنام���ە
دەردەچێ���ت لەكوردس���تاندا
ئەگ���ەر لەمەنگەن���ەی زمانی كوردی ب���دەی دەرناچێت ،ئەگەر
لەمەنگەنەی یاس���ای بدەی دەرناچێت ،بەهەڵە باس���ی دەستوور
دەكات ،بەهەڵە باس���ی سیاس���ەت دەكات ،بەهەڵە باسی مێژووی
ك���ورد دەكات ،یاس���ا دەتوانێ ئەمانە رێك بخ���ات ،ئەو زۆری و
بۆریە بەم شێوەیە رێكدەخرێت.
* ب���ەڕای ت���ۆ ئێس���تا لەكوردس���تان كام رۆژنام���ە موعتەبەرە،
لەبەرچی؟
 زەحمەت���ە بڵێم كام رۆژنامە موعتەبەرە ،چونكە هەركەس���ە وبەشان و باڵی خۆیدا هەڵدەدات ،هیوادارم زۆربەی رۆژنامەكانمان

ست ران
ل ەگەڵ ه اوڕێ ی
ن ووس ەرەك ان ی

ك ۆس رە
ت رەس وڵ ست ران
عەبدوڵ
اڵ خ ەاڵت دەكات
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موعتەبەربن ،هیچ نەبێت ئەوانەی كە كاریگەرییان
لەسەر خەڵك هەیە موعتەبەر بن.
* رای تۆ چییە لەسەر ئەو یاسایەی لەپەرلەمان
دەرچووە یاسای رۆژنامەنووسی و ئێستا كاری
پێدەكرێت لەكوردستان؟
 تێبنییەكان���ی خ���ۆم لەس���ەر ئەو یاس���ایە بەوشێوەیە وت ،زۆر بواری چارەسەر نەكردووە،
بەداخەوە دەرفەتی داوە بەتەش���هیر ،من لەگەڵ
زیندانیكردن���ی رۆژنامەنووس نیم ،بەاڵم لەگەڵ
سزادانی رۆژنامە و رۆژنامەنووسی خراپەكارم
بۆئ���ەوەی بگاتە ئاس���تی ئەوەی ك���ە ئیمكانیاتی
ماددی���ی نەمێنێ���ت دەری بكات ،ت���ا بزانێت چی
دەكات و چی دەنووس���ێت؟ لەگ���ەڵ ئەوەم ئەو
یاسایە بەجۆرێك لەجۆرەكان دەستكاری بكرێت
بۆ ئەوەی رۆژنامەنووس���ی كوردی لە تەشهیر
و بوختانكردن بۆ خەڵك و فەوزا دەربازبكرێت،
بەداخ���ەوە ئ���ەم یاس���ایە پیرۆزییەك���ی داوە بە
ڕۆژنامەنووس ،كە ڕەنگە هەندێ جار بڵێم ئەمە
س���ەروو یاس���ایە ،كە ئەمە هەڵەیە ،یارمەتیدەرە
بۆ الدان لەڕێگەی رۆژنامەنووس���ی ،هەموومان
لەمە بەرپرس���یارین بەخۆشمەوە ،كە لە كاتێكی
دیاریكراوی���دا بەهۆی موزایەداتی سیاس���ییەوە
ئەم یاسایەمان قبوڵكردووە.
* لیژن���ەی داكۆك���ی لەمافی رۆژنامەنووس���ان
كە س���ەر بەس���ەندیكایە ش���ەش مان���گ جارێك
راپۆرتێك باڵودەكاتەوە و باس���ی دەستدرێژی
س���ەر رۆژنامەنووس���ان دەكات ،رات چیی���ە
لەسەر ئەو دەستدرێژییانەی دەكرێت بەرامبەر
رۆژنامەنووسان؟
 دژی هەموو دەستدرێژییەكەم ،كە دەكرێتە سەررۆژنامەنووس���ی ،دژی هەموو دەستدرێژییەكم
ب���ۆ س���ەرهەموو مرۆڤێك كە پیش���ەكەی خۆی
جێبەجێدەكات ،بواری رۆژنامەنووس���ی بواری
دوژمنایەتیكردن نییە ،ئەو رۆژنامەنووس���انەی
كە كاراكتەری سیاسین یان بیروڕای سیاسیان
هەی���ە ب���ە قەڵ���ەم و بە نووس���ین قس���ە دەكەن،
خەڵكی���ش دەتوانێ���ت ب���ە قەڵەم و بە نووس���ین
وەاڵمیان بداتەوە ،ئەو جۆرە راپۆرتانەم پێخۆشە،
ب���ەاڵم ی���ەك داوام هەی���ە چی ب���ۆ راپۆرتەكانی
س���ەندیكا و چی بۆ راپۆرت���ە نێودەوڵەتییەكان،
یان بۆ راپۆرتی رێكخراوەكانی ناوخۆ ،لەبیریان
نەچێت كە ڕۆژنامەنووسی حزبیش ،ڕۆژنامەی
حزبەكان���ی حوكمڕان ،كە ئەم���ڕۆ لە حكومەتن
و دەش���ێ بەیانی لە ئۆپۆزس���یۆن بن ،ئەمانەش
رۆژنامەنووس���ن ،ئێمەش ئینس���انین وكوردین
و رۆژنامەنووسیش���ین .داوادهك���ەم تەنی���ا ئەو
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دەس���تدرێژییانە دەستنیشان نەكەن كە دەكرێتە
سەر رۆژنامەنووسان ،بەڵكو داوا لەسەندیكای
رۆژنامەنووس���ان دەك���ەم دەستپێش���خەریی
ب���كات ل���ەوەی راپۆرت���ی دەس���تدرێژییەكانی
رۆژنامەنووس���انیش بۆس���ەر خەڵك دەر بكات.
یان���ی زۆرجار رۆژنامەنووس���ی دەس���تدرێژی
دەكاتە سەرژیانی خەڵك و بە بێ بەڵگە پەالماری
خەڵك دەدات و كەس���ایەتییان دەش���كێنێت ،داوا
دەكەم سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
بۆ پاراس���تنی هەیبەتی كاری رۆژنامەنووس���ی
و رۆژنام���ە راس���تەقینەكان ،ب���ۆ پاراس���تنی
دابونەریت���ی رۆژنامەنووس���ی و هەنگاونان بۆ
پوختەكردن���ەوەی بواری رۆژنامەنووس���ی لەم
ح���ەوت ه���ەزار رۆژنامەنووس���ە و كردن���ی بە
 700رۆژنامەن���ووس ،داوا دەك���ەم لەپ���اڵ ئ���ەو
ڕاپۆرتەی باسی دەس���تدرێژییەكان دەكرێت بۆ
س���ەر رۆژنامەنووسان ،راپۆرتیش���مان هەبێت
لەس���ەر ئەو دەس���تدرێژییانەی كە ڕۆژنامەكان
دەیكەن���ە س���ەر ژیان���ی خەڵ���ك ،چونك���ە ئەگەر
ئەو راپۆرتەمان هەبوو راپۆرتی یەكەمیش���مان
ك���ە ڕاپۆرت���ی رەتكردنەوەی پێش���ێلكارییەكانی
دژی رۆژنامەنووس���انە ئیعتیباری دەبێت لەناو
كۆمەڵگەدا ،زۆر باشە كە باسی دەستدرێژییەكانی
س���ەر خۆم���ان بكەین ،ب���ەاڵم نابێ باس���ی ئەو
دەس���تدرێژییانە نەكەی���ن كە خۆم���ان دەیكەینە
سەر خەڵك .كە هەندێ جار ئەو دەستدرێژییانە
بە هۆكاری سیاس���ی یان دەست تێكەاڵوكردنی
سیاسی لەگەڵدایە.
* لەم هەرێمەو لەسایەی یاسادا رۆژنامەنووس
هەب���ووە  40ملی���ۆن دینار س���زا دراوە ئەمەش
لەواڵتێكدای���ە كەلەڕیزی پێش���ەوەی گەندەڵیدایە
لەسەر ئاس���تی هەموو جیهان ،ئایا لێپێچینەوەو
س���زای لەوج���ۆرە بەرامب���ەر بەهەڵ���ەی
رۆژنامەنووسێك دروستە؟
نازان���م باس���ی كام حاڵ���ەت دەك���ەی؟ ب���ەاڵمس���زای دارایی بە س���زایەكی باش���تر دەزانم لە
س���زای زیندانیك���ردن ،بێگومان ئەگەر لەس���ەر
نووسینی بیروڕا بێت ،هەر عەیبە خەڵك لەسەر
نووس���ینی بی���روڕا س���زا بدرێت ،بەاڵم لەس���ەر
نووسینی زانیاری هەڵە یان تەشهیركردن ئەوە
بابەتێكی ديكهي���ە و جیاوازە ،نازانم ئەو حاڵەتە
چییە كە باس���ی دەكەیت ،بەاڵم پێموایە س���زای
دارای���ی زۆر باش���ترە لەس���زای زیندانیكردن���ی
رۆژنامەنووسان.
* لەوانەیە مەبەستی بڕی پارەكە بێت ،ئایا ئەو
زۆرییە دروستە؟
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 حاڵ���ەت دەیزانێ���ت ،ئەگ���ەر بەه���ۆی من���ەوەكۆمپانیایەك ،یان كەسابەتی خەڵك  100ملیۆن
دۆالر زەرەری كردبێ���ت ،ئ���ەوە رەنگە قەبارەی
ئەوەبێ���ت ،ئەگ���ەر بەه���ۆی نووس���ینێكی منەوە
شەخس���ییەتی كەس���ێك بای���ی  40هەزار س���اڵ
رۆشێنرابێت ،رەنگە ئەو پارەیە كەم بێت ،بەاڵم
نازان���م حاڵەتەك���ە چیی���ە؟ لەبەر ئەوە دیس���ان
دەیڵێم���ەوە پێویس���تە رۆژنامەن���ووس خ���ۆی
لەسەروو یاساوە سەیر نەكات.
* ئای���ا ئێوە س���ەندیكا بەماڵ���ی رۆژنامەنووس
دەزانن؟ ئەگەرنا لەبەرچی؟ ئەگەر بەڵێ قس���ەت
چییە لەس���ەر ئ���ەو رۆژنامانەی ك���ە دەیانەوێت
رێكخراوێك لەبری سەندیكای رۆژنامەنووسان
ب���ۆ خۆیان دروس���ت بكەن بەبیان���ووی ئەوەی
س���ەندیكا بەگوێ���رەی پێویس���ت ئەركەكان���ی
جێبهجێ نهكردووه؟
 بەڵ���ێ س���ەندیكا بەماڵ���ی رۆژنامەنووس���اندەزانم ،ب���اوەڕم وایە لەهەر واڵتێكدا س���ەندیكا
یان هەر رێكخراو و ئەوش���تانەی كە لەئاس���تی
نەتەوەیی���دا ب���ن ،چ���ۆن ئێس���تا لەكوردس���تاندا
یەكێتی���ی نووس���ەرانی كوردم���ان هەی���ە ،ك���ە
ش���انازییەكی نەتەوەیی���ە ،لەگ���ەڵ رێكخ���راوی
بەهێزدام كە سەرتاس���ەری و كوردستانی بێت،
پێم وایە سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
دەتوانێ ئەم رۆڵە بگێڕێت ،ئەگەر خەڵكی ديكهش
بی���روڕای ديكهی هەیە ،لەگەڵ ئەوە نیم كە ڕێگا
لەخەڵك بگری���ن مینبەری تایبەتی خۆی هەبێت،
یان رێكخ���راوی تایبەت بەخ���ۆی دابمەزرێنێت،
ب���ەاڵم بەش���ی زۆری رۆژنامەنووس���انی
كوردستان لەناو س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردستاندا كۆبوونەتەوە ،هیوادارم سەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردس���تان كارێك بكات كە
نوێنەری ئەو ئەندامانەی خۆی بێت و نوێنەری
ب���واری رۆژنامەنووس���ی بێ���ت و نوێنەری ئەو
رۆژنامەنووس���انەش بێت كە ئەن���دام نین تێیدا،
چونكە لەئەنجامدا ئەمە دەبێتە جەمس���ەرگیریی
و دەبێتە مایەی كەمەندكێش���كردنی ئەوانیش ،تا
لەناو س���ەندیكادا درێژە بەخەباتی س���ەندیكایی
خۆی���ان ب���دەن .بەداخ���ەوە كەمتر ش���ارەزاییم
ل���ەكاری پیش���ەیی یان س���ەندیكایی هەیە ،بەاڵم
بێگومان ئەگەر تووشی كێشەیەك بووم هیوادارم
كە س���ەندیكا ئەو ماڵەبێ���ت داكۆكیم لێ بكات و
بۆخ���ۆم وەك���و سەرنووس���ەری رۆژنامەی���ەك
كە دەش���ێ تووش���ی كێش���مەكێش بی���ن لەگەڵ
رۆژنامەنووس���ەكانی هاوڕێی خۆم و مافێكیان
بخ���ۆم یان پێی���ان وابێت مافێكیان���م خواردووە،

سەندیكای رۆژنامەنووسانم بەناوبژیوان قبوڵە
نەك رێكخراوێكی ديكه ،بەاڵم بەمەرجێ ئەو شتە
بكات كە وتم ،دەستپێش���خەربێت لەڕێكخس���تنی
ماڵی رۆژنامەنووسی بۆئەوەی هەیبەتێك هەبێت
ب���ۆكاری رۆژنامەنووس���ی و هەیبەتێك هەبێت
بۆ رۆژنامەنووس���ەكە ك���ە دەكاتە هەیبەتێك بۆ
سەندیكای رۆژنامەنووسانیش.
* ت���ۆ ئەزموون���ی جیاجی���ات لەن���او رۆژنامەی
جیاجی���ادا هەب���ووە ،قس���ەت لەس���ەر ئ���ەم
باسوخواسە چییە؟
 ئەوە ش���تێكی باش���ە كە ئەزموونی جیاجیاتهەبێت و هەمووش���ی ب���ە یەك زنجیرە س���ەیر
دەكەم ،ئەزموونم لەكوردستانی نوێ بووە ،دوای
ئەوە ئەزموونم بردۆتە ئاس���ۆ ،ئەو ئەزموونەی
خۆمم بردووە بۆ ئاس���ۆ و لەوێ كارمكردووە،
دوات���ر ئەزموون���ی ئاس���ۆم خس���تۆتە س���ەری،
ل���ە هەفتەنام���ە كارمكردووە دوای���ی ئەزموونی
هەردوو ئاس���ۆ و هەفتەنامەشم هێناوەتەوە بۆ
كوردس���تانی نوێ ،ئەم���ە لەعەرەبیدا پێی دەڵێن
(اخذ وعطاء) ،لەكوردستانی نوێم وەرگرت بردم
بۆ ئاسۆ ،ئەزموونێكی جیاواز بوو و لەئاسۆش
كە شتێك فێربووم هێنامەوە بۆ كوردستای نوێ،
زۆرج���ار هەڤاڵەكانم وەكو نوكت���ە دەیگێڕنەوە
كاتی خۆی كە لەئاسۆ بووین هەندێك پێشنیازم
دەكرد دەیانەوت ئەمە ئەوەیە كە لەكوردستانی
ن���وێ دەتك���رد ،كە گەڕام���ەوە بۆ كوردس���تانی
ن���وێ ،زۆرج���ار تەنانەت لەگ���ەڵ بەڕێ���ز ئازاد
جندیان���ی لێپرس���راوی مەكتەب���ی راگەیاندن كە
هەندێ پێش���نیاز پێشكەش دەكەم دەڵێ دەتەوێ
وەكو ئاس���ۆی لێ بكەیت ،بێگوم���ان ئەزموونی
مرۆڤ���ەكان یەك زنجی���رەی پێكەوەگرێدراوە و
هەریەكەش تایبەتمەندیی خۆی هەیە ،هیوادارم
ئەمە ببێتە مای���ەی دەوڵەمەندبوونی ئەزموونی
رۆژنامەنووس���ی م���ن ،ن���ەك ببێت���ە مای���ەی
سەرلێش���ێوانێك لەب���واری رۆژنامەنووس���یدا،
هیواداریش���م ك���ە ئەمە بەحاڵەتێك���ی باش ببینم
كە لەئایندەش���دا لەش���وێنێك گیرنەخۆم ،چونكە
هەندێجار چەند جێگیری گرنگە و هەندێجاریش
گۆڕانكاری لەئاستی كاردا دەرفەتێكە بۆ ئەوەی
ئەزموونی زیاتر پەیدابكەیت.
* بەڕای تۆ رۆژنامەنووس���ی حزب���ی بەعەقڵی
ئێوەی رۆشنبیر و رۆژنامەنووس كەوتۆتەگەڕ
و كاردەكات یان ئێوە لەناو یاس���ا و رێساكانی
حزبدا خۆتان گوجاندووە؟
 وەكو لەس���ەرەتای دیدارەكەش���دا باس���مكرد،ناتوانم وەك ئەزموونی خۆم ،بوارە سیاسییەكە
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لەب���وارە رۆژنامەنووس���ییەكە جی���ا بكەم���ەوە،
ناتوانم وەزیفەی خۆم وەكو رۆژنامەنووس���ێك
لەوەزیف���ەی خۆم وەكو كادرێكی سیاس���ی یان
وەكو پێش���مەرگەیەكی بزووتنەوەی كوردایەتی
جی���ا بكەم���ەوە ،رەنگە ماوەیەكی ديك ه هەس���ت
بك���ەم كە چیت���ر بەكەڵ���ك نیم ب���ۆ ی.ن.ك ،یان
ب���ۆ بزووتن���ەوەی كوردایەت���ی ی���ان دەورێكی
رۆژنامەنووسیم نەماوە لەناو ئەو بزووتنەوەیەدا،
رەنگ���ە ب���ۆ خ���ۆم ب���وارە رۆژنامەنووس���ییەكە
هەڵبژێرم ،بەاڵم ئێستا ناتوانم جیای بكەمەوە.
بەعەقڵ���ی ك���ێ ی���ان ك���ێ بەعەقڵی ك���ێ بیر
بكاتەوە ،من ل���ە1993ەوە هاتمە ناو راگەیاندنی
ی.ن.ك-ەوە ،س���ەرەتا هەوڵم دەدا خۆم لەگەڵ
ش���ێوازی بیركردن���ەوەی ی.ن.ك بگونجێن���م،
ئێستا كە نزیكەی  19ساڵە لەبواری راگەیاندنی
ی.ن.ك كاردەك���ەم وابزانم دەبێت بایی ئەوەندە
كاریگەریم لەس���ەر راگەیاندنی ی.ن.ك دانابێت
ك���ە خۆم و هەڤاڵەكانم بڵێین ئەم بیرۆكەیە ئێمە
دامانمەزراند ،ئێمە پەرەمان پێدا و ئێستا خەڵكی
ديك��� ه لەس���ەر ئ���ەو بیرۆكەی���ە دەڕۆن ،لەب���ەر
ئەوە هەس���ت بەجۆرێك لەئ���ازادی دەكەم لەناو
راگەیاندن���ی ی.ن.ك-دا هەندێج���ار نازان���م ئەم
بیرۆكەی���ە ی���ان ئەوی ديكه ه���ی خۆمە یان هی
یەكێتی؟.
* ئای���ا ت���ۆ لەهی���چ قۆناغێك���ی كاركردنی خۆت
پەش���یمانی لەب���واری رۆژنامەنووس���یدا ،ئەگەر
پەش���یمانی ئ���ەو قۆناغ���ە كوێی���ە و لەكوێی���ە و
لەبەرچییە؟
 وەك چۆن دەڵێی پەش���یمانی دادت نادات ،كەڕاگەیاندنكاری حكومەتیم دەكرد كاتێكی زۆری
بردم كە دەمتوانی لە پەرەپێدانی توانای خۆم لە
بواری رۆژنامەنووسیدا بیخەمەگەڕ ،بەاڵم چەند
شتێكیشی داومەتێ كە زانیم كاركردن لەمبەری
ئاوەك���ە چۆنە؟ واتە كاركردن لەحكومەت چۆنە
و هەروەه���ا جۆرێ���ك لەدڵنیای���ی ئابووریش���ی
داومەت���ێ كە لەحكومەت كارمكرد بێگومان هەم
وەك���و مووچ���ەی ئەوكات���ەم و ه���ەم مووچەی
خانەنش���ینی جۆرێك لەدڵنیای���ی داومەتێ كە لە
بواری رۆژنامەنووس���یدا سەربەست تر و ئازاد
ت���ر كار بكەم .ل���ە ئەزموونی ئاس���ۆ و دەزگای
خەن���دان زۆر دڵخۆش���م ،زۆر گرنگە بۆ من كە
توانی���م لەگ���ەڵ كۆمەڵێك هەڤاڵ���دا ئەزموونێكی
رۆژنامەنووس���ی تایبەت���ی دروس���ت بكەی���ن،
كردمان و لەهەفتانەوە بردمان بۆ رۆژناڕۆژێك
و كردم���ان ب���ە ڕۆژانە و ئەم���ەش ئەزموونێكی
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گەورەی���ە بۆ م���ن ،بەاڵم بێگومان لەمەش���دا بێ
كەموكوڕی نەبووین و یەكێك لەكەموكوڕییەكان
ك���ە نەمانزان���ی س���نووری نێ���وان خاوەندارێتی
رۆژنامەنووس���یی خ���ۆم و هەڤاڵەكان���م لەگ���ەڵ
خاوەندارێتییە ئیدارییەك���ەی یان قانوونییەكەی
دی���اری بكەین ،لەبەر ئەو تێكەڵییە بەباش���مزانی
ئەزموون���ی خ���ۆم ل���ە خەن���دان كۆتای���ی پێبێنم
و گەڕام���ەوە ب���ۆ خۆشەویس���تی یەكەم���م ،ك���ە
كوردس���تانی نوێیە و ئێس���تاش كە ل���ەوێ كار
دەك���ەم هەس���ت ب���ە ئازادییەك���ی زۆر دەك���ەم
لەكوردس���تانی نوێ و هیوادارم بەس���ەربەرزی
لێی دەربچم.
* رای ئێوە سەبارەت بە گۆڤاری رۆژنامەنووس
چییە؟
 زۆرم پێخۆش���ە ،زۆریش ح���ەزی لێدەكەم ودەشیخوێنمەوە ،چونكە بەشێك لەو شتانەی كەمن
بۆ تێگەیشتن لەڕەوتی رۆژنامەنووسی كوردی
پێویس���تیم پێیەتی لە گۆڤاری رۆژنامەنووس���دا
دەیبین���م ،بەتایبەتی ئ���ەو لێكۆڵینەوان���ەی كە لە
بوارەكان���ی مێژووی رۆژنامەنووس���ی كوردیدا
دەك���رێ ،بۆ من زۆر گرنگە ،ئەمە ش���تێكە كە تا
ئێس���تا لەناو رۆژنامەگەری���ی كوردیدا نەكراوە،
ك���ە ئێس���تا گۆڤ���اری رۆژنامەن���ووس دەیكات،
رێگا ب���ۆ ئێمە زۆر كورت دەكات���ەوە .هیوادارم
لەئاین���دەدا هەوڵب���دەن خوێندكاران���ی ب���واری
راگەیاندن لە پەیمانگە و زانكۆكان هان بدەن كە
لێكۆڵینەوە لەسەر رۆژنامەكانی ئێستاش بكەن،
لەس���ەر الیەنە جیاجیاكانی ،الیەن���ی زمانەوانی
و الیەنی رۆش���نبیری و الیەنی سیاسی ،الیەنی
تەكنیكی رۆژنامەنووسی ،الیەنی نەخشەسازی
رۆژنامەنووس���ی ئ���ەو رۆژنامان���ەی كە ئێس���تا
ه���ەن ،چۆن مێژووە كۆنەك���ە گرنگە .تازەكەش
گرنگە ب���ۆ ئ���ەوەی بەرچاوڕوونیی���ەك هەبێت،
ئەگەر ئێس���تا ئێوە لێكۆڵینەوەیەك بكەن لەسەر
بوارە جیاجیاكانی رۆژنامەی كوردس���تانی نوێ
دەبێتە چاوی س���ێیەم لەتێگەیش���تن لەش���ێوازی
كاركردن���ی كوردس���تانی ن���وێ و هەروەه���ا بۆ
رۆژنامەكان���ی ديكهش .دەبێتە ش���ارەزاییەك و
ئەزموونێك كە هیوادارم گۆڤاری رۆژنامەنووس
هان���ی لێكۆڵی���ارە گەنجەكان���ی ئەم ب���وارە بدات
لێكۆڵینەوە لەس���ەر ئەو بوارانەش بكەن ،چونكە
لەئەنجامدا رۆژنام���ەكان دەتوانن كەڵكێكی زۆر
ل���ەو لێكۆڵینەوانە وەربگ���رن ،ئەدای خۆیانی پێ
چاك بكەن و ئاستی خۆیانی پێ بەرزبكەنەوە.

خوێندنەوەی
كتێب
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هەواڵنامەى شۆڕش
نۆبەرەی باڵوكراوە و ڕۆژنامەنووسی شۆڕشێك

محەمەد مێرگەسۆری
هەر لەگەڵ دامەزراندنی یەكێتیی نیشتمانیی
كوردس���تان و لە چركەس���اتی هەڵگیرساندنی
شۆڕش���ی نوێ���دا ،یەكێت���ی دركی ب���ە بایەخ و
گرنگ���ی جۆش���دانی هەمەالیەن���ەی خەباتكرد.
ب���ۆ ئ���ەو مەبەس���تەش ،تەنیا پش���تی بە كاری
رێكخراوەیی و رێكحستن و چاالكی سەربازی
نەبەس���ت .بەڵكو هەر زوو بناغ���ەی بنیاتنانی
ناوەند و دەزگایەكی ڕاگەیاندنی دارێش���ت .لە
نۆب���ەرەی بەرهەم���ی ئەو قەڵەم و كەس���انەی
ل���ەو س���ەردەمە كەوتنەخ���ۆ ،ب���ۆ چاپكردن و

دەركردن���ی باڵوكراوەیەك���ی چەن���د الپەڕەیی
بەناوی «هەواڵنامەی خەباتی شۆڕشگێرانەی
گەلی كوردستانی عێراق» .یەكەم ژمارەی لە
مانگی ئایاری  1978لە دووتوێی ( )54الپەڕە
بە قەبارەی فوڵسكاب دەرچوو.
ئەم باڵوكراوەی���ە ،گرنگیيەكەی هەر وەكو
نۆبەرەی باڵوكراوەی ش���ۆڕش نەبوو ،بەڵكو
لەهەمان كات دەرخستنی بایەخپێدانی شۆڕش
بووە ،بە كاری ڕۆژنامەوانی و میدیا بەگشتی،
ك���ە پ���اش تێپەربوون���ی كەمتر لە س���الێك ،لە
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رۆژی « 1979/3/20ئێزگەی دەنگی شۆڕشی
عێراق» دامەزرێنرا و پەخش���ی دەس���تپێكرد.
هەروەها گرنگیيەكی ديكەی لەوەدایە ،كە هەر
زوو لەدوای دەس���پێكردنی چاالكی سیاس���ی
و رێكخراوەی���ی و س���ەربازی ،هەوڵ���درا ،كە
لەماوەیەكی كەم و زوو بەزوویی لەو رێیەوە
كومەاڵنی خەڵكی كوردس���تانی لەو چاالكیانە
ئ���اگادار بكرێت���ەوە .ه���ەر ب���ۆ ئەو مەبەس���تە
ژمارە «یەك»ی هەواڵ نامە ،لە س���ەرجەمی
 54الپەڕەی���دا ،پانتایی و بەش���ێكی زۆری بۆ
باڵوكردنەوە و خستەرووی چاالكی و بەالغە
عەسكەرییەكان تەرخان كراوە.
لێرەدا بە پێی توانا یەك بە یەكی ژمارەكانی،
ب���ە ش���ێوەیەكی زانس���تی و ڕۆژنامەوان���ی
لێكدەدەین���ەوە و هەم���وو الیەن���ە هون���ەری و
نەخشەس���ازی و بابەتیی���ەكان و ژانرەكان���ی
دیك���ەی كاری رۆژنامەوان���ی و ئەكادیم���ی و
زانستیەكانی شی دەكەینەوە.
لێ���رەدا ب���ە پێویس���تی دەزانین ،ه���ەر لەم
ژمارەیی���ەوە بە خوێنەران بڵێی���ن :كە هەر لە
ژم���ارە یەك���ی «هەواڵنامەی ش���ۆڕش» هەتا
ژمارە پێنجی ،لە رووی شێوازی نەخشەسازی
و فۆنتی نووس���ینی بەرگەكەی و س���ەردێری
بابەتەكان���ی و ن���اوەوەی ،س���ەرجەمیان وەك
یەك���ە و تەنیا لە هەندێ لە الپەڕەكانیان نەبێ،
وەك الپ���ەڕە 24ی ژمارە دوو .هەروەها تەنیا
ژمارە یەك���ی بەناوی «هەواڵنام���ەی خەباتی
شۆڕش���گێرانەی گەل���ی كوردس���تانی عی���راق
لەماوەی دوو س���اڵدا» دەرچ���ووە .بەاڵم لەو
ژم���ارە بەدواوە تا ژمارە پانزە و دواژمارەی.
بەو ناوانەی خوارەوە دەرچوون:
 -1لە ژمارە  3تا ژمارە  5بەناوی «هەواڵنامەی
كوردستانی عیراق» لە باڵوكراوەكانی ی.ن.ك
دەرچوون.
 -2ژمارە  6مان دەس���نەوكەوتوو ،تاكو چاپی
بكەینەوە.
 -3ژمارە 7بەناوی «هەواڵنامەی كوردستانی
عیراق» و ی.ن.ك دەرچووە.
 -4ژمارە  8بەناوی «هەواڵنامەی كوردستان»
دەرچووە.
 -5ژم���ارە  9ت���ا  ،15جگ���ە ل���ە ژم���ارە ،14
بەهۆی دەس���نەكەوتن ،بەناوی «هەواڵنامەی

188

ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012

كوردس���تانی عی���راق» و ل���ە باڵوكراوەكان���ی
ی.ن.ك و مەكتەبی ڕاگەیاندن دەرچوون.
هەروەه���ا ه���ەر لە ژم���ارە یەك ت���ا پانزە،
دواژم���ارەی هەواڵنام���ەی ش���ۆڕش ،زۆربەی
ه���ەرەزۆری بابەت و هەواڵ و رووداوەكانی،
ناوی نووسەران و ئامادەكەرانی و نێردراوانی
لەگەڵ نەنووسراوە.
هەروەه���ا هەر ل���ە ژمارە یەك ت���ا ژمارە
ح���ەوت جگ���ە ل���ە ژمارە ش���ەش ،بەش���ێوەی
پەخش���ەنامەیەكی هەواڵ���ی «نش���رە خبریە»
ب���ە قەب���ارەی وەرەق���ەی  A4چ���اپ و
باڵوكراونەتەوە.
ژمارە یەك:
ئەم ژمارەیە لە مانگی ئایار-مایسی ساڵی
 ،1978لە دووتوێی ( )54الپەڕە و بە قەبارەی
وەرەقەی فوڵسكاب دەرچووە.
ناو و بەرگ
بەرگی س���ەرەكی یان ل���ە رووپەرەكەیدا،
تەنی���ا وەك باڵوكراوەیەك���ی یەكێتی���ی
نیش���تمانیی كوردس���تان ناس���ێنراوە ،وەك
ئ���ۆرگان و زمانحاڵی حیزب���ی و رێكخراوەیی
ن���اوی نەهات���ووە .چونكە دواتر ل���ە هەندێ لە
ژمارەكانی���دا ،وەك باڵوكراوەیەك���ی ئۆرگانی
حیزبی و رێكخراوەی ناوی مەكتەب و دەزگای
راگەیاندنی لەسەر نووسراوە .لە دوایدا دێینە
سەر باس كردنیان.
شێوەی نەخشەسازی و نووسین.
ش���ێوازی نووس���ینی بە فۆنت���ی چاپكەری
«طابعة» جۆری برازەر «»Brotherی ،ئەو
سەردەمە چاپكراوە .هیچ جۆرە نەخش و نیگار
و شێوەیەكی جوانكاری تێدا بەكارنەهێنراوە.
جگ���ە ل���ەوەش س���ەری باب���ەت و ه���ەواڵ
و رووداوەكان وبەهەم���ان فۆنت���ی تەنان���ەت
هەموو ئ���ەو وتارانەی تێ���دا باڵوكراونەتەوە،
بەپیت���ی درش���ت ی���ان گ���ەورە «عری���ض» و
هی���چ فۆنتێك���ی جیا ل���ە س���ەرتاپای بابەت و
نووس���ینەكان نەنووس���راونەتەوە .لەگ���ەڵ
ئ���ەوەی ،كە لەو س���ەردەمە كەس���انێكی زۆر
هەب���وون ،ك���ە ل���ە ریزەكانی ش���ۆڕش بوون،
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وەك پێش���مەرگەی خۆش���نووس كاریانك���رد
و زۆر ل���ە باڵوكراوەكان���ی ئەو س���ەردەمیان،
بەدەستڕەنگینی و جواننووسی خۆیان هەندێ
س���ەرە باب���ەت و ن���او و نەخ���ش و نی���گاری
ئاس���ایی و دورش���میان لەناو باڵوك���راوەكان
دەنووس���یەوە ،یان ناوی كتێب و نامیلكەكانی
ئەو سەردەمە دەنووسی.
لەوەدەچێ ،بەه���ۆی تامەزرۆیی گەیاندنی
چاالك���ی و گ���ورزە شۆڕش���گێرەكانی هێ���زی
پێش���مەرگەی كوردس���تان و رووداوەكان���ی
دوایی دامەزراندنی «ی.ن.ك» ،لەحوزەیرانی
س���اڵی  1975و بەتایبەت دوایی هەڵگیرسانی
شۆڕش���ی نوێ لەمانگ���ی حوزەیرانی س���اڵی
 ،1976بەكۆمەاڵن���ی خەڵك���ی كوردس���تان و
ئەندام و كادیرانی «ی.ن.ك» ،ئەوەندەی بەالی
پەیڕەوكردنی رێس���ا و بنەم���ا و تایپۆگرافیای
رۆژنامەوان���ی و نەخشەس���ازی كاری
باڵوكراونەتەوە و رۆژنامەوانی نەچووبن.
لە ژمارە یەك���ی هەواڵنامەدا ،بە بەراورود
بە هەم���وو ئەو ژماران���ەی ،دواتر دەرچوون،
زۆرترین پانتایی جوگرافی و مێژوویی چاالكی
و رووداوەكانی شۆڕشی نوێ و ئەو قۆناغ و
هەلومەرجەی ئەو س���ەردەمەی كوردس���تانی
لەخۆگرت���ووە .بەبێ جیاوازی و دووریی پێگە
و شوێنە جوگرافییەكانی كوردستان.
جگ���ە ل���ەوەش ل���ە رووی ژم���ارەی
الپەڕەكانی ،لە هەموو ئەو ژمارانە زیاترە ،كە
دەگاتە « »54الپەڕەی فوڵس���كاب ،كە زۆر لە
ژمارەكان���ی دیكە بەو ش���ێوازەی ژمارە یەك،
نەخشەسازی نەكراون و دەرنەچوون.
خالێك���ی دیكەی ئەو ژمارەی���ە ،ئەوەیە كە
قەبارەی فۆنتی نووسینی زۆر وردە .هەروەها
ل���ە رووی هەڵ���ەی چاپ���ەوە ،كەمترین هەڵەی
تیایە و رەچاوی خاڵبەندی كراوە.
هەروەها رەچاوی پەیرەكردنی س���توونی
نەخشەس���ازیی رۆژنامەوان���ی (كۆل���ۆم-
 )COLUOMنەكراوە.
ناوەرۆك و بابەتەكانی.
جیاوازییەك���ی دیك���ەی ئ���ەم ژمارەی���ە،
لەگەڵ هەم���وو ئەوانی دیك���ە ،كەمی بابەت و
درێ���ژی باس���ەكانیانە ،كە لەگ���ەڵ كورتەیەك

یان پێش���ەكیەك لەبارەی هەواڵنامە و ناسینی
و خس���تنەڕووی ئامان���ج روونكردن���ەوە و
باسكردنێكی خێرای بیروڕا و روئیایی یەكێتی
و شۆڕش بۆ خەباتی نیشتمانی و جەماوەری
و پێش���مەرگایەتی و چەن���د بابەتی دیكە .هیچ
لە بابەتەكانی ناوی نووسەر یان ئامادەكاری
لەگەڵ نەنووسراوە.
هەروەه���ا  3بابەت���ی هەمەالی���ەن و
پەیوەست بە بارودۆخی ئەوسای كوردستان
باڵوكراوەت���ەوە ،كە ه���ەر یەكێكی���ان ،دەبڕی
چەند گۆش���ەڕایەكی ڕوانینی س���ەركردایەتی
ئەوس���ای «ی.ن.ك» و شۆڕش���ی نوێ بووە،
ب���ۆ لێكدانەوەی بارودۆخی ئەو س���ەردەمەی
كوردستان و ئاراس���تەی كاری شۆڕشگێری
و خەباتك���ردن ل���ە پێن���اوی ئ���ازادی و ماف���ە
رەواییەكانی.
بابەتێ���ك تەنیا بۆ چاالك���ی و هەڵمەتەكانی
پێش���مەرگە تەرخانك���راوە بەن���اوی (پوختەی
چاالكییەكان).
دوا بابەتی گۆشەیەكە بەناوی (سەرنجێكی
پێویس���ت) .ك���ە لەو گۆش���ەیە دوو س���رنجی
پێویس���ت ی���ان دوو بابەتی گرن���گ خراونەتە
روو ،هەم���وو الی���ەك لەبارەییان���ەوە ئاگادار
دەكاتەوە.
یەكەمی���ان :پەیوەندی بە هەواڵ و باس���ی
رووداوەكان���ی چەن���د مانگێكی س���اڵی 1978
هەیە ،بەوەی كە بە تەواوی نەگەیشتون ،تاكو
لەو ژمارەیەدا باڵوبكرێنەوە.
دووەمیان :پەیوەندی بە باڵونەكردنەوەی
هەموو رووداوەكانی  3س���اڵەی دامەزراندنی
«ی.ن.ك» و  2ساڵەی هەڵگیرسانی شۆڕشی
ن���وێ هەی���ە .چونك���ە وەك ل���ە س���رنجەكەدا
هاتووە ،بەهۆی نەگەیش���تن و دڵنیانەبوون لە
هەم���وو رووداوەكان ،چەند رووداو و هەواڵ
و باسی چەند ناوچە و دەڤەرێكی كوردستان
لەو ژمارەیە باڵونەكراونەتەوە.
شیعرە دورشم
لە خ���وارەوەی الپەڕەی 24یدا ،دورش���مە
ش���یعرێكی چواری���ن نووس���راوە ،ك���ە بۆ ئەو
سەردەمەی شۆڕش باو بوون.
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سەركەوتن هەر بۆ گەالنە سەروەری بۆ شۆڕشگێرانە
مردن بۆ فاشستانە نەمری بۆ شەهیدانە
ل���ە دواالپەرە و كۆتایی ئ���ەو باڵوكراوە و
س���ەرنجانە ،ل���ە الپ���ەڕە ()54یدا ،لە گۆش���ەی
خ���وارەوەی الپەڕەكە و بەالی دەس���تە چەپ
نووس���راوە« .یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان،
مایسی .»1978
ژماری دوو:
ئ���ەم ژمارەیە لە مانگی ئابی س���اڵی 1978
بەن���اوی (هەواڵنام���ەی كوردس���تانی عێ���راق)
دەرچووە .واتە س���ێ مانگ دوای ژمارە یەك.
ناوەكەش���ی گۆڕاوە ،نووسراوە «هەواڵنامەی
كوردستانی عێراق».
ناو و بەرگ.
لە رووی ش���ێوازی پێكهاتەی بەرگەكەیدا،
بە ش���ێوەی دەفتەری بڕاوەتەوە و چاپكراوە.
لەسەر بەرگەكەی ،سەر مانشێتی سێ بابەت
هاتووە ،كە شێواز و فۆنت و قەبارەكەی ،هەمان
ش���ێواز و قەبارەی س���ەرجەم نووس���ینەكانی
ناوەوەی باڵوكراوەكەیە.
ب���ەاڵم ل���ەم ژمارەیە لە الپ���ەڕە  1هەتا ،2
ئەو «سێ» بابەتەی سەرەكییەی هاتبوون ،بە
شێوازی پەرەگرافی ( )3-2-1نوسروانەتەوە.
بەاڵم ل���ە هەن���دێ روەوە ،جودایی���ەك لەگەڵ
خودی ئەو س���ێ بابەتەی تێدایە ،یان جۆرێك
دەرچوون لە كرۆكی س���ێ بابەتە سەرەكیەكە
هەی���ە ،و درێژت���ر ی���ان كورتر ل���ە بارەییەوە
دواوە.
ناوەرۆك و بابەتەكانی
جگ���ە ل���ە « هەواڵەكان���ی كوردس���تانی
عێ���راق» ،ك���ە ه���ەر ل���ە الپ���ەڕە ()13 -4ی
لەخۆگرتووە ،چەند بابەتێكی دیكەی سیاس���ی
و ئایدیۆلۆژی و رێكخراوەیی باڵوكراونەتەوە،
ك���ە ژمارەی���ان دەگات���ە  10باب���ەت ،هیچی���ان
ن���اوی نووس���ەر ی���ان ئام���ادەكاری لەگ���ەڵ
نەنووس���راوەتەوە .یەكێك لەوانەی پەیوەندی
ب���ە كار و چاالك���ی رێكخراوەی���ی و مەدەن���ی
یەكێتی لەدەرەوەی كوردستان ،بەئەوروپاوە
هەی���ە ،كە تێیدا چەندی���ن چاالكی و رووداو و
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دەنگوباس���ی س���ەرنجراكێش و پڕ گرنگی ئەو
س���ەردەمەی كۆمیت���ەی لقی ئەوروپ���ای تێدا
باڵوكراوەت���ەوە .هەروەه���ا لە الپ���ەڕە 14یدا،
بابەتێك بەناوی «رەگەزپەرس���تەكانی عیراق،
ئاوەدانی و پێشكەوتن دێینە كوردستانەوە؟»
باڵوكراوەت���ەوە ،تێی���دا ئام���اژە ب���ە پارچ���ە
پارچەكردن���ی كوردس���تان و كاریگەرییەكانی
بەسەر دابەشبوونی دانیشتوانی كوردستان و
خێل و عەشیرەت و بنەماڵەكانی كوردستان بۆ
ئەودیو و ئەمدیو كردووە .هەروەها گرنگترین
قۆناغەكانی شااڵوی راگواستنی رژێمی بەعس
و كاریگەرییەكانیان خراونەتەڕوو.
ل���ە الپەڕە 22یدا ،بابەتێ���ك بەناوی «گەلی
كورد ،پش���تگیری تەواوی خۆی بۆ شۆڕشی
گەلی عەرەبی فەڵەستینی دووپات ئەكاتەوە»
باڵوبۆت���ەوە .تێیدا باس لەپرس���ی فەلەس���تین
و رێكەوتن���ی «كامپ دێڤید» و پش���تگیری لە
خەباتی رەوای فەڵەستینیەكان كراوە.
لە خ���وارەوەی دواالپەڕەیدا ،لە گۆش���ەی
خوارەوەی الی چەپی نووس���راوە» كۆمیتەی
لقی ئەوروپا ،ئەیلولی  »1978لێرەدا پێویست
دەكا لەس���ەر ئ���ەو خاڵە و تێبینیە بوەس���تین،
ئەوی���ش ئەوەیە ،كە ئ���ەم ژمارەی���ە ،لەمانگی
ئاب���ی  1978دەرچووە ،بەاڵم ل���ە دواالپەڕەی
نووس���راوە ،كۆمیت���ەی لق���ی ئەوروپا-مانگی
ئەیلول؟؟ لەوانەی���ە ئەمە پەیوەندی بە دڕەنگ
گەیش���تنی ئ���ەو هەواڵ���ەی چاالكییەكانی لقی
ئەوروپا هەبێ ،یان لەگەڵ گەیشتنی نەویستراوە
بخرێتە ژمارە «سێ»ی هەواڵنامەی شۆڕش،
لەوە دەچێ كە پێش���تر بۆ ئەو ژمارەیە ئامادە
كرابێ .هەروەها ل���ە دواالپەڕەی هەواڵنامە و
چاالكییەكانی لقی ئەوروپا ،شێوازی نووسین
و قەبارەی فۆنتەكەی جیایە لەگەڵ الپەڕەكانی
دیك���ەی .بۆیە لەوەدەچێ و دەركەوێ ،كە ئەو
نامەی���ە لە ئەوروپ���ا بە ئامادەكراوی لەس���ەر
پ���ەری قەب���ارەی فوڵس���كاب ،ب���ە تایپك���راوی
نوس���رابێتەوە و نێردرابێت���ە ش���اخ و ل���ەوێ
راستەوخۆ باڵوكرابێتەوە.
ل���ەم ژمارەی���ەدا ل���ە جیات���ی گۆش���ەی
«س���ەرنجێكی پێویس���ت»ی ژم���ارە یەك���ی
هەواڵنام���ە« ،روونكردنەوە یەكی پێویس���ت»
هاتووە.
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ژمارە سێ:
ئ���ەم ژمارەیە ل���ە مانگ���ی ئەیلولی ،1978
وات���ە دوای تەنیا مانگێك لە دوای ژمارە دوو
دەرچ���ووە .ژمارەی پەرەكان���ی  24الپەڕەیە،
كە دەكات���ە هەمان ژمارەی الپەڕەكانی ژمارە
هەواڵنامەی دوو .ناوەكەی هەمان ناوی پێش
خۆیەتی« ،هەواڵنامەی كوردس���تانی عێراق».
لە باڵوكراوەكانی «ی.ن.ك»ە.
ناوەرۆك و بابەتەكانی
جگ���ە ل���ە باڵوكردنەوەی بەش���ێكی زۆری
چاالك���ی و هەواڵەكان���ی ش���ۆڕش ناوش���ار و
ش���ارۆچكەكان 15 .بابەت���ی هەمەچەش���نی
سیاس���ی و كۆمەاڵیەتی و ئایدیۆلۆژی تێدایە.
بەاڵم هەر لەم ژمارەیەی هەواڵنامەدا ،بابەتێكی
تایب���ەت لەس���ەر رووداوەكان���ی ئەوس���ای
ئێ���ران و دەس���ەاڵتەكەی (ش���ا)ی تێدای���ە ،كە
لەالپەڕەی  6یدا ،بەناوی «لە ئێران چ باسە؟»
باڵوبۆتەوە .دیارە ئەمەش دوای ئەو راپەڕینە
جەماوەرییەك���ەی كۆمەاڵن���ی خەڵك���ی ئێ���ران
لەو س���اڵەدا ،لە رێی چەن���د كەناڵێكی هەواڵی
دەرەوە و ناوخۆی���ی ئێرانی���ان وەرگرت���ووە
و باڵوكردۆت���ەوە .چونك���ە ئ���ەو رووداوە،
كاریگەریەكی گرنگ و راستەوخۆ كردە سەر
هەموو ب���وار و الیەنەكانی شۆڕش���ی نوێ و
خ���ودی ی.ن.ك هەب���ووە ،كە ل���ە ژمارەكانی
دواتر بە روونی ئاماژەیان پێكراوە.
هەر ل���ەم ژمارەیەدا ،چەند نامە و ش���یعر
و بابەت���ی سیاس���یی گرن���گ و بایەخ���دار
باڵوكراونەتەوە ،كە یەكێكیان بۆ ئەو سەردەمە
ج���ێ بایەخی كۆمەاڵنی خەڵ���ك و جەماوەری
كوردستان بوون و كاریگەرییان هەبووە.
جگ���ە لەوەش ل���ەم ژمارەی���ەدا ،گرنگی بە
هەواڵ و دەنگ و باسی شااڵوی راگواستن و
تەرحیلی الدێ و ش���ارۆچكەكانی كوردستان
ك���راوە ،لەب���ەر ئ���ەوەی ل���ە بەه���اری س���اڵی
 1978ب���ەدواوە ،رژێم���ی بەعس ب���ە پیالنێكی
نەخشە بۆ كێش���راوی پێشوەختی ستراتیژی،
چەندی���ن ش���ارۆچكەی پێش���ینەی س���نووری
لەگ���ەڵ س���نووری دەوڵەتی ئێ���ران و توركیا،
لەسەرتاس���ەری كوردس���تان خاپ���ور ك���رد و
خەڵكەك���ەی گواس���تەوە ب���ۆ مۆنۆپۆلەكان���ی

ش���ارەكانی عێ���راق و كوردس���تان و لەوێ لە
نێ���و ئ���ۆردوگای زۆرەملێ بەن���اوی «گوندی
هاوچەرخ-قریە عصریە» ،دەست بەسەركردن.
بۆیە لە الپەڕە 22یدا ،ئەو دەنگ و باسانەی بە
وردی و لە شێوازێكی زانستی بەسەر ناوچە
و قەزا دابەش���كردوە و باسی هەموو گوند و
ژمارەی ماڵ و حاڵی هەر یەكەیەكانی كردووە
و نووسیوە.
ه���ەر لەب���ارەی پش���گیری ی���ان چاالك���ی
كۆمیتەی لقی ئەوروپا ،لە ژمارەیەدا هەردوو
الپەڕەی  24-23بۆ كار وچاالكی و هەواڵەكانی
هاندەران و ئەو كۆمیتەیە تەرخانكردووە.
دیس���ان لەو ژمارەیەدا ،ب���ە هەمان ژمارە
 ،2ئ���ەو ه���ەواڵ و چاالكییان���ە نێ���ردراون و
باڵوكراونەتەوە .بەاڵم لەو ژمارەیەدا ،كۆمیتەی
لقی ئەوروپا ،چاالكی و هەواڵی خۆیان پوختە
كردۆت���ەوە و ل���ە دووتوێی نامەی���ەك ،كە هی
هەم���ان مانگی هەواڵنامەی تێ���دا دەردەچێ و
مانگی داهات���ووی تێدا باڵوكراوەتەوە .چونكە
ل���ە خ���وارەوەی نووس���راوە «كۆمیت���ەی لقی
ئەوروپا -تش���رینی دووەم  »1978لە كاتێكدا
هەواڵنامە لە مانگی ئەیلولی  1978دەرچووە.
ژمارە چوارەم
ئ���ەم ژمارەی���ە ل���ە مانگ���ی ئ���اداری 1979
دەرچ���ووە .لە  31الپ���ەڕە پێكهاتووە .بەناوی
«هەواڵنام���ەی كوردس���تانی عێ���راق» و
باڵوكراوەی ی.ن.ك دەرچووە.
ئەوەی ئ���ەم ژمارەیە لەوان���ی دیكەی جیا
دەكاتەوە ،م���ەودای نێوان دەرچوونی ماوەی
زەمەنی ئەیلولی س���اڵی  ،1978كە ژمارەی 3
لێ دەرچووە بۆ مانگی ئاداری ساڵی  ،1979كە
دەكاتە شەش مانگ؟؟ لەو ماوەیەدا شۆڕشی
ئیس�ل�امی لە ئێران روویدا و دەس���ەاڵتەكەی
«ش���ا» رووخ���ا .ه���ەر بۆیە لە الپ���ەڕە  1یدا،
وەك س���ەروتار ،بەناوی (یەكێتیی نیشتمانیی
كوردستان پشتیوانی شۆڕشی گەالنی ئێرانە)
باڵوبۆت���ەوە ،تێیدا پاڵپش���تی یەكێت���ی بۆ ئەو
شۆڕش���ە و ئامانجەكان���ی لە پێن���او هێنانەدی
سەرجەم ئاوات و هیواییەكانی گەالنی ئێرانی
خس���تۆتەڕوو .هەر لە پاش���ماوەی ئەم وتارە
لە الپەڕە 24یدا ،پاڵپش���تی ئیمام خومەینی بۆ
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هەڵوێس���تی بەرێز سەرۆك (مام جەالل و ی.ن.ك)ی ،لەبارەی
شۆڕشەكەی گەالنی ،لەس���ەر زاری نوێنەری ئیمام خومەینی
خستۆتەڕوو.
هەر لەس���ەر ئەو بابەتەی س���ەرەوە ،بە پێویستی دەزانین،
بەچەن���د دێرێك باس���ی ئام���اژەی پێ بكەی���ن .ئەوەیە كە هەم
پاڵپش���تی یەكێتی بۆ شۆڕش���ی گەالنی ئێران و هەم كرۆك و
جەوهەری ئەو س���ەروتارە ،كە تێیدا دەس���تەواژەی «گەالنی
ئی���ران» بەكارهێن���راوە ،ل���ە ناوەخنەك���ەی
زۆر ب���ە روونی ب���اس لە هێنان���ەدی ئامانج
و ئاوات���ی هەم���وو پێكهات���ە و گەالنی ئێرانە
بەبێ جیاوازی .ئەمەش ئەو راستیە دووپات
دەكاتەوە ،كە ی.ن.ك ،بەردەوام پش���تگیری
ل���ە شۆڕش���ە جەم���اوەری و دیموك���رات
خوازەكان���ی گەالن���ی ناوچەك���ە و جیه���ان
دەكات ،كە لە سایەیدا گەالن و جەماوەری
راپەڕی���وو ،بە ماف رەواییەكان و ئازادییە
گشتیەكانیان شادومان بن.
لەالپ���ەڕەی 17-15ی���دا بەبۆن���ەی
شۆڕش���ی ئیس�ل�امی و گەالن���ی ئێ���ران،
یەكێت���ی پیرۆزبایی نامەیەكی ئاراس���تەی
گەالنی ئیران كردوە ،لەو پیرۆزبایەش���دا
دەس���تەواژەی «گەالنی ئێران» هاتووە.
ئەم���ەش دووپاتكردن���ەوەی پش���تگیری
مافەكان���ی ك���ورد و فارس و ئ���ازەرو...
هت���د و هەموو ئایین و تائیفەكانی ئێران
بووە.
ل���ەم ژمارەی���ە ،بابەتی سیاس���ی و
ئایدیۆل���ۆژی ك���ەم باڵوكراونەت���ەوە .ب���ەاڵم
رووبەرێك���ی ف���راوان ب���ۆ هەواڵ���ەكان و رووداوەكانی ئەوێ
رۆژێی كوردس���تان تەرخانكراوە ،ك���ە الپەڕەكانی  2تا  15لە
خۆگرتووە ،لەگەڵ ئەوەش بۆ جاری یەكەم روونكردنەوەیەكی
شۆڕش لەبارەی تاقمێكی خائینی دیاریكراو باڵوكراوەتەوە.
ژمارە پێنج
ئەم ژمارەیە لە مانگی تەمموزی ساڵی  1979بەهەمان ناوی
ژم���ارەی پێش���وتری و لە باڵوكراوەكانی یەكێتیی نیش���تمانیی
كوردستان ،بە قەبارەی  24الپەڕەی فولسكاب دەرچووە.
ناوەرۆك و بابەتەكانی
ژمارەی���ەك وتاری سیاس���ی و ئایدل���ۆژی و رێكخراوەیی
تێ���دا باڵوكراونەتەوە ،كە هەندێ لەو بابەتانە ،بایەخی زۆریان
هەب���ووە و بۆ ئەوس���ا تازەب���وون.ۆ هەروەها بۆ نووس���ین و

192

ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012

هەواڵنامەی شۆڕش...

ئامادەكردنیان ،پشت بە سەرچاوەی هەمەالیەنە بەستراوە ،كە
سەرجەمیان دەگاتە  13بابەت .ئەگەر تێبنی ئەم ژمارە بكەین،
بۆمان دەردەكەوێ لەگەڵ كەمی ژمارەی الپەڕەكانی ،بە بەراورد
لەگەڵ ژمارەكانی پێشوو ،كۆمەڵێك بابەتی لەخۆگرتووە .بەاڵم
بابەت���ەكان پوختەتر و كورت���ر و چروپڕت���رن .لەالپەڕە 2یدا،
كورتە باس و بابەتێك لەبارەی ش���ەهیدبوونی هەڤاڵ سیروان
تاڵەبانی و هاورێیەكانی باڵوكراوەتەوە.
لەالپ���ەڕە 9ی���دا ،بە قەڵەمی س���ەرۆك مام
ج���ەالل ،بابەتێك بۆ یادی  3قارەمانی نەمری
ل���ە س���ێدارەدرا و نووس���یوە ،بەڕێزیان هەر
بەناوی خ���ۆی «مام جەالل» ن���ەك ناوێكی
خ���وازراو باڵوكردۆتەوە .ئەمەش یەكەمجار
ب���وو ،بەرێزیان ل���ە گەرمەی هەڵگیرس���انی
شۆڕشی نوێ لەنێو باڵوكراوەكانی نۆبەری
ش���اخ بەن���اوی خۆی باب���ەت بنووس���ێ و
باڵوكاتەوە ،كە بۆ ئەو سەردەمە چاوگێكی
سەرەكی گەیاندنی پەیام و فیكر و ئامانجی
رەوای شۆڕش بوو ،بۆ كۆمەاڵنی خەڵكی
كوردستان و گەیاندنی سەدای شۆڕش و
یەكێتیش بوو ،بۆ هەموو هەڤااڵن و كادیر
و پێشمەرگە دۆست و دوژمنەكانی.
هەروەها لەالپەڕە 15-10یدا ،هەموو
چاالكی و هەواڵەكانی شۆڕش���ی نوێ لە
ناوەوەی كوردستان باڵو كراوەتەوە.
ئەوەی جێ سەرنجە ،دیسان هەر لەم
ژمارەیەدا ،بۆ جاری یەكەم ،بەیاننامەی
الیەنێك���ی ئۆپۆزس���یۆنی عێراق���ی ل���ە
كوردس���تان بەناوی «تجم���ع الوطني العراقی
– گردبونەوەی نیش���تمانی عێراقی» ،لەالپ���ەڕە 21-17یدا ،بە
زمان���ی ك���ورد باڵوكردۆتەوە .پێدەچی خ���ودی بەیاننامەكە بە
عەرەب���ی و كوردی نوس���رابێ و باڵوكرابێتەوە ،چونكە زمانە
كوردییەك���ەی پاراوە .یان برادەرانی هەواڵنامە و راگەیاندنكار
وەریانگێڕابێتە سەر زمانی كوردی.
لەالیەك���ی دیك���ەوە ل���ەو بەیاننامەیەدا ،س���ەرباری هەموو
الیەنەكان���ی دیك���ەی ،وەك بەرەیەك���ی نیش���تمانی عێراق���ی و
پشتگیركردنی لەشۆڕشی نوێ و ی.ن.ك ،لەكۆتایی بەیاننامەكە
لە ژێرەوە نووس���راوە (كوردس���تانی عێ���راق -كۆتایی ئایاری
 )1979ئەمەش نیش���انی دەدات ،كە بەیاننامەكە لە كوردستان
نووس���راوەتەوە و باڵوكراوەت���ەوە .لەالیەكی دیكەوە ڕاس���تی
هاوس���ۆزی نێ���وان ئ���ەو بەرەی���ە و یەكێت���ی دەردەخ���ات ،بۆ
بەرەن���گار بوونەوە و خەباتكردن لەپێن���او ئازادبوونی گەالنی
عێ���راق ،بەبێ جی���اوازی پێكهاتە ئایینی و نەت���ەوە ییەكانی ،و
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ناوچ���ە ئازادكراوەكان���ی كوردس���تان و ژێ���ر
دەس���ەاڵتی شۆڕش���ی نوێ و ی.ن.ك ،النەی
خەبات���ی هەموو تێكۆش���ەرە پێش���كەوتخوازە
عەرەبەكانی ئەو سەردەمە بووە.
لەالپەڕە24یدا ،بابەتێك بۆ یادی كارەساتی
ه���ەكاری و ش���ەهیدانی س���ەركردە عەل���ی
عەس���كەری و دكتور خالید و حسێن بابەشێخ
و س���ەرجەم هەڤااڵن���ی دیك���ە نووس���راوە و
باڵوكراوەت���ەوە ،ك���ە لەالی���ەن كۆمیت���ەی لقی
ئەوروپ���ا لە تش���رینی دووەمی س���اڵی 1979
ئامادەكراوە.
ه���ەر ل���ەو ژمارەی���ە ،ب���ۆ ج���اری یەك���ەم
بەش���ێوەیەكی ئاشكرا و لەناو باڵوكراوەیەكی
شۆڕش���ی ن���وێ و ی.ن.ك ،یەك���ەم «بەالغی
عەس���كەری» لەالی���ەن مەكتەبی عەس���كەری،
ب���ۆ مانگ���ی ئ���اب و ئەیلولی س���اڵی  1979لە
الپەڕە  28-25باڵوكراوەتەوە .تێیدا سەرجەم
ئامارەكان���ی ئ���ەو زی���ان و دەس���كەوتانەی،
كە ل���ە چاالك���ی پێش���مەرگانە و عەس���كەری
كەوتونەتەوە ،لەسەرتاس���ەری كوردس���تان و
س���نووری هەم���وو هەرێ���م و كەرتەكانی ئەو
سەردەمە خراونەتەڕوو.
ژمارە شەشەم
لەگ���ەڵ هەوڵدانێك���ی زۆر ب���ۆ دۆزینەوەی
ئ���ەم ژمارەیە ،بەاڵم دەس���تنەكەوت ش���وێنی
ئەو ژمارەیە ،ل���ەو كۆبەرهەمەی هەواڵنامەی
شۆڕش بە بەتاڵی مایە.
ژمارە حەوتەم
ئ���ەم ژمارەیە ،بەهەمان ن���اوی ژمارەكانی
پێش���تر لە مانگی نیس���انی  1980لە دووتوێی
 49الپ���ەڕە دەرچ���ووە .هەر ل���ەم ژمارەیەوە
ت���ا دواژمارەی هەواڵنام���ە ،بەهۆی وەرگرتنی
ش���ێوەی گۆڤار ،لە رێی نوشتانەوەی شێوەی
وەرەقەی  A4بۆ دوو بەشی وەك یەك ،دەكرێ
ن���اوی گۆڤاری لێبنێین .هەر وەك لە وێنەكانی
ژمارە حەوت بە دواوە دەردەكەوێ.
بەرگ و ناو
ل���ەم ژمارەیی���ەوە ت���ا ژم���ارە پان���زە و
دواژم���ارەی ،ل���ە رووی ب���ەرگ و ش���ێوازی
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نەخشەسازی و فۆنت و قەبارەی فۆنت و چەند
روویەكی گۆڕانكارییەكی تەواویان تێدا كراوە.
لە بەرگی ئەم ژمارەیەدا ش���ێوە نەخشەیەكی
جوانی بۆ كێش���راوە ،و لەالی ڕاستی گۆشەی
س���ەرەوەی ،نووس���راوە یەكێتیی نیش���تمانیی
كوردستان ،نیسانی .1980
هەروەه���ا هەواڵنام���ەی كوردس���تانی
عێراقی���ش ،ب���ە مانش���ێت و فۆنتێك���ی گەورە
نووس���راوەتەوە .ئ���ەوەی ئ���ەم ژمارەی���ە ل���ە
هەموو ئەوانی پێشتری جیا دەكاتەوە ،بوونی
پۆستەرێكی كۆمەڵێك پێشمەرگەیە ،كە بە ریز
لە دوای یەك���ەوە دەرۆن .ئەمەش هەنگاوێكی
تازەی كاری نەخشەس���ازی و نەخشەسازیی
ب���ەرگ هەواڵنامە بووە .چونكە دانانی وێنە لە
رۆژنام���ە و گۆڤار ،گرنگی و بایەخێكی زۆری
هەی���ە ،وا لە خوێنەر و وەرگر دەكا ،كە زیاتر
و فراوانتر بڕوانێتە نێو رووبەری بابەتەكانی
ناو رۆژنامە و گۆڤار ،هەستێكی باشی هەبێ،
چێژێك���ی زۆر لە بابەتەكانی وەرگرێ .جگە لە
وێن���ەی بەرگەكەی هیچ وێنەیەك لە ناوەوەی
گۆڤارەكە نییە.
ناوەرۆك و بابەتەكانی
ژم���ارەی الپەڕەكان���ی ل���ە هەن���دێ ل���ە
ژمارەكانی پێش���تر زیاترە و لە ژمارە یەكیش
كەمت���رە .ئەم ژمارەی���ە ،كۆمەڵێك خاس���یەت
تایبەتمەن���دی خ���ۆی هەی���ە ،ك���ە زۆربەیان لە
ژمارەكانی پێشوودا نەبوون.
ل���ەم ژمارەی���ەدا ،س���ەروتارێكی ()5
پێن���چ الپ���ەڕەی و نی���وی ،بەناوی (ب���ۆ دەبێ
شۆڕشەكەمان ،شۆڕشێكی عیراقی بێت؟) هەیە.
كە لە ناوەرۆكی ئەم سەروتارەدا ،جگە لەوەی
باسكردن لە خەباتی نیش���تمانی و نەتەوەیی،
باس لە گرنگی گەشەپێدان و جۆشدانی خەباتی
چینایەت���ی و دیموكراس���یانەش كراوە .بۆ ئەو
مەبەستە جەخت لەس���ەر سوود وەرگرتن لە
توان���ا و هێزی جەماوەری و كۆمەاڵنی خەڵك
كراوەت���ەوە ،لەگ���ەڵ ئاماژەك���ردن بۆ چەندین
پ���رس و كێش���ە وگرف���ت و ئەو س���ەردەمەی
خەبات و تێكۆشانی میللەتەكەمان.
لە رووی نووس���ینی س���ەری باب���ەت یان
مانشێتەكان ،گۆڕانی تازەی تێدا بەدی دەكرێ،
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ك���ە زۆربەی س���ەر باب���ەت و مانش���ێتەكانی
هەموو ئەو بابەتانەی باڵوبوونەتەوە بە فۆنتی
گەورەی زۆر جوان بە دەست نوسراوونەتەوە.
هەروەها فۆنتی نووسین و قەبارەكەشی ،زۆر
جوانترە لە هەموو ژمارەكانی پێشتر ،بەوەی
كە جگ���ە لە گەورەی فۆنتی پیتەكانی ،زۆر بە
روون���ی نووس���راوەتەوە و چوارچێوەیەك���ی
جوانیش���ی بۆ كێش���راوە ،و رەچاوی تەواوی
خاڵبەندی كراوە .هیچ پەڵە و پۆیەك و شاشی
تێدا نییە .لەوانەیە هەر ئەم هۆیە «واتە فۆنت و
قەبارەكەی» وای كردبێ ژمارەی الپەڕەكانی
زیات���ر ببێ .جگە ل���ە س���ەروتار )17( ،حەڤدە
بابەتی دیكەی سیاسی و شیكاری و ئایدلۆژی
و عەسكەری و ئەدەبی تێدا باڵوكراوەتەوە.
لەم ژمارەیەشدا ،چاالكییە عەسكەرییەكانی
هێ���زی پێش���مەرگەی كوردس���تان ،فەرامۆش
نەكراوە و لە الپەڕە 19یدا ،بەشێكی ئەو چاالكیانە
باڵوكراونەت���ەوە .هەروەه���ا چاالكییەكان���ی
كۆمیتەی رێكخستنەكانی دەرەوەش لە الپەڕە
( 26ـ  )28باڵوكراونەتەوە.
بۆج���اری یەكەمیش ،ناو و ش���وێن و ئەو
زمانان���ە پێ نوس���راوونەتەوە ،ن���اوی هەموو
گۆڤار و ڕۆژنامەكانی شۆڕشی نوێ و یەكێتیی
نیشتمانیی كوردستان ،لە ناوەوە و دەرەوەی
كوردس���تانی ،لە الپ���ەڕە ( )20باڵوكردۆتەوە،
لەگ���ەڵ ناوی هەردوو باڵوك���راوەی «رێبازی
نوێ ،هەواڵنامەی شۆڕش» ،بە زمانی كوردی
دەرچوون و «الش���رارە» ،بە زمانی عەرەبی
دەرچووە.
هەروەها ئەو چوار باڵوكراوەی خوارەوە
هات���وون ،ك���ە ل���ە دەرەوەی كوردس���تان
دەرچوون.
ـ س���پارك ب���ە مان���ای (الش���رارە) ب���ە زمانی
ئینگلیزی دەرچووە.
ــ لیتانسیەل (الشرارە) بە زمانی فەرەنسی دەرچووە.
 دیر فونكە (الشرارە) بە زمانی ئەلمانی دەرچووە.صوتاالتحادبەزمانیعەرەبیلەئەوروپادەرچووە.باڵوكردنەوەی ئ���ەم گۆڤار و ڕۆژنامانەی
س���ەرەوە ،لە ناوەوە و دەرەوەی كوردستان،
جگ���ە لەوەی هەولێك���ی ئاش���كرا و بایەخێكی
زۆری «شۆڕش���ی ن���وێ و ی.ن.ك»ە ،ب���ە
ڕاگەیان���دن ،ل���ە هەمان���كات س���وور بوون���ی

«ی.ن.ك»ی���ش ،ب���ووە لەس���ەر ئ���ەوەی ك���ە
پەیام���ی خەب���ات و تێكۆش���انی میللەتەكەمان
و كۆمەاڵن���ی خەڵكی كوردس���تان و عێراقیش
بگەین���ە كۆمەڵگ���ەی نێودەوڵەت���ی و ئەوروپا
ئەم هەنگاوەش بۆ ئەو س���ەردەمە ،سەرباری
تازەی���ی ،كردن���ەوەی كەناڵێك���ی پەیوەندی و
دبلۆماسی نوێ خەباتی گەلەكەمان و یەكێتیی
نیشتمانیی كوردستان بووە .چونكە پێشتریش
هەنگاوی لەو چەشنە هەبوون ،بەاڵم لەوانەیە
بە ش���ێوەیەكی پەرتوباڵو بوون .بەاڵم ئەمەی
ئەوجارە رۆژنامەی «الش���رارە»ی ،عەرەبی،
بە هەمان واتا ومانای «الشرارە»ی ،عەرەبی،
بە زمانەكان���ی ئینگلیزی ،فەرەنس���ی ،ئەلمانی
دەكردووە .پاش���انیش هەرب���ە زمانی عەرەبی
(صوت االتحاد)ی ،دەكردووە.
هەرل���ەم ژمارەی���ەدا بابەتێك���ی ت���ازەی
س���ەرنجراكێش لەالپ���ەڕە 21و 22یدا ،بەناوی
«شۆڕش���ی نوێ ،لە الپەڕەی دوو ڕۆژنامەی
س���ویدا» ،باڵوبۆت���ەوە ،ك���ە بۆج���اری یەكەم
ب���ووە ،ل���ە باڵوكراوەیەكی شۆڕش���ی نوێ و
ل���ە كوردس���تان ،چەن���د هەوالێك���ی باردۆخی
سیاس���ی كوردستان ،ڕاس���تەوخۆ لە نێو دوو
رۆژنام���ەی س���ویدییەوە ،وەربگێڕدێتە س���ەر
زمانی ك���وردی و باڵوبكرێتەوە .لە یەكێك لە
ڕۆژنامەكان س���ویدی بەن���اوی (رۆژی نوێ)
بابەتێك ب���ە قەڵەم���ی ڕۆژنامەن���ووس (ئیلین
كالسون) بەناوی (شەڕی پارتیزانی لە عیراق)
باڵوكراوەتەوە .لەم بابەتەدا ،رۆژنامەنووسی
س���ویدی ،ب���ەدوور و درێژی باس���ی ش���ەڕی
پارتیزانی ش���ەڕەكەی س���ەركردایەتی یەكێتی
دەكات .لەالیەكی دیكەش باسی لە ئاوارەكردن
و تەرحیل و تەعریبی كوردستانی كردووە ،و
ژم���ارەی ئاوارە و دەربەدەرەكانی هاواڵتیانی
س���ەر س���نووری عی���راق ـ توركیا ،عی���راق ــ
ئێ���ران .ب���ە( )600،000ش���ەش س���ەد ه���ەزار
ك���ەس خەماڵندووە و رووب���ەری چوڵكراوی
قەدەغەك���راوی كوردس���تانی بەقەد رووبەری
واڵتی (لوبنان) چواندووە.
هەروەها لە ڕۆژنامەی (فستر بۆتنز فولك
بالد)ش���دا ،وتارێك���ی دوور و درێ���ژ ،پێدەچێ
«راپۆرتە هەوالێكی دوور و درێژ» بێت ،لەبەر
ئەوەی زانیاری و باسی ورد و پوختی تێدایە،
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بۆیە وەرگێردراوەتە سەر زمانی كوردی .لەو
رۆژنامەیەشدا ،باس خەباتی ئەوسای كورد و
یەكێتیی لە پێناو كورد و كوردستان كراوە.
هەر لەالپەڕە 24ی���دا( ،روونكردنەوەیەك)
لەب���ارەی دواكەوتن���ی چاپك���ردن و
باڵوبونەوەی ئەم ژمارەی���ە هاتووە .لەالپەڕە
25ی���دا ،ئاگاداركردنەوەی���ەك ،ب���ە ن���اوی
مەكتەب���ی عەس���كەری هاتووە ،تێی���دا وێڕای
رەتكردن���ەوەی ئەنجامدان���ی كردەوەیەك���ی
وەك فرێدان���ی قومبەڵەی���ەك بۆ عی���ادەی «د.
ئومێد مدحت مبارك» لە ش���اری سلێمانی ،بە
تون���دی نارەزایش���یان لە بارەی ئ���ەو كردەوە
نیشانداوە.
لەالپ���ەڕەی ( 28ـ)30ی���دا ،دوو نام���ەی
بنەماڵ���ەی ش���ەهیدانی س���ەركردە عەل���ی
عەسكەری و دكتۆر خالید باڵوكرانەتەوە ،كە
بۆ بەرێز سەرۆك «مام جەالل»یان ناردووە،
ك���ە لە كۆتایی نامەكان ،ن���اوی بنەماڵە و كوڕ
و كچەكانی شەهید عەلی عەسكەری و دكتۆر
خالید نوسراوونەتەوە.
لە الپەڕە  32وتارێك لەبارەی هەڵبژاردنە
كارتۆنییەكان���ی ئەنجومەن���ی نیش���تمانی و
یاس���ادانان بەناوی «دەرب���ارەی هەڵبژاردنی
ئەنجومەن���ی نیش���تمانی و یاس���ادانان»
باڵوكراوەتەوە.
ل���ە الپ���ەڕە 32ی���دا ،هەواڵێ���ك بەن���اوی
«فاشیەكانی عێراق بە سەركەوتنی فاشیەكانی
توركی���ا دێن���ە س���ەما» باڵوكراوەت���ەوە .لەو
هەواڵ���ەدا هەماهەنگ���ی و پەیوەن���دی نێ���وان
حكومەتەكەی ئەوسای توركیا بە سەرۆكایەتی
سلێمان دێمیریل و رژێمی بەعس لە بەرامبەر
پرس���ی ك���ورد و بزوتن���ەوە ئازادیخوازەكەی
نیشاندەدات.
لەالپ���ەڕەی ( 33ـ  .)39بابەتێك بە قەڵەمی
«بینەرێك» بەن���اوی (ئەدیبی كورد ،ویژدانی
میلل���ەت و ش���ایەتی س���ەردەمەكەیەتی)
نووسراوە .بابەتەكە بەبۆنەی تێپەربوونی 10
ساڵ بەسەر دامەزراندنی یەكێتی نووسەرانی
كورد نووس���راوە ،تێیدا بە شێوەیەكی ورد و
پوخت باس ل���ە بارەی دواكۆنگ���رەی یەكێتی
نووس���ەران ك���راوە ،كە پێ دەچێ ل���ە بەیانی
 /9/10ساڵی  1980لە هۆڵی (ابن مستەفی) لە
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شاری هەولێر بەسترا بێت.
نووس���ەر و ئامادەكاری بابەتەكە ،باس لە
زۆربەی ت���ەوەرە گڕنگەكانی كۆنگرە و بڕیار
و راس���پاردەكانی كردووە .لەگ���ەڵ كۆمەڵێك
زانیاری و باس���ی و خواس���ی دیك���ە ،كە هەر
یەكەیان بایەخ و گرنگی خۆیان بۆ ئەو سەردەمە
و ئێستاش هەیە .لەوانە (گۆڕینی ناوی یەكێتی
نووس���ەران ،ب���اس نەكردن���ی لق���ی كەركوكی
یەكێتیەك���ە ،وەرگرتنی تاوانباری لەناوچوو «
عوس���مان محەمەد فائق» ،كە لە ساڵی 1976
لە ش���اری بەغدا ،بە سزای گەل گەیەنرا بوو،
وەك ئەندامی فەخری یەكێتی نووس���ەران)....
لەگ���ەڵ چەند بابەت تر .لە كۆتایی بابەتەكەدا،
چەن���د ناڕەزای���ەك و داواكاریەك���ی كۆمەڵێك
نووس���ەر خراونەتەڕوو ،ك���ە زۆربەیان وەك
داكۆك���ی كردن و ناڕەزای دەربڕین دائەنرێن،
ل���ە بەرامبەر ئەو رەفتار و هەڵس���وكەوتانەی،
كە دامودەزگایەكانی ئەوس���ای رژێمی بەعس
دەره���ەق ب���ە ئەدیب و نووس���ەران و هەندێ
كەسایەتی كوردیان ئەنجام داوە.لەالپەڕە (41
ـ )42یدا ،كۆمەڵێك لە چاالكییەكانی رێكخراوی
(كۆمەڵ���ەی خوێندكاران���ی كوردس���تان) ل���ە
دەرەوەی واڵت باڵوكراو نەتەوە.تێیدا هەواڵی
بەس���تنی كۆنگ���رەی رێكخراو ل���ە ڕۆژانی 18
ـ  21ئاب���ی 1979لە ش���اری گوات���س لەواڵتی
نەمسا هاتووە.
هەروەه���ا هەواڵ���ی چاالك���ی و كارەكان���ی
لقەكان���ی رێكخراوی كۆمەڵ���ەی خوێندكارانی
كوردس���تان ،ل���ە « ئەمری���كا ـ كالیفۆڕنی���ا»
و»ئەلمانی���ای رۆژئ���اوا ـ بەرلین���ی رۆژئاوا»
و»لقی ئینگلس���تان ،لقی هۆلندا ،لقی س���وید»
باڵوكراونەت���ەوە .بەش���ێكی زۆری ئ���ەو
چاالكیان���ە ،بریت���ی ب���وون ل���ە خۆپیش���اندان،
بەیاننام���ە دەرك���ردن ،ناردن���ی نام���ە ب���ۆ
رێكخ���راوەكان (یەكێتی خوێندكارانی جیهان-
لقی چیكوس���ۆفاكیا) و بۆ واڵتان���ی تر .لەگەڵ
سەردانی چەند رێكخراو و نوێنەرایەتی چەند
واڵتێك.
لەالپەڕە43ی���دا ولە بەش���ێكی الپەڕە44یدا،
بابەتێك بەناوی (بایەخی مەس���ەلەی كورد لە
جیهان���ا) باڵوكراوەتەوە .لەوبابەتەدا كۆمەڵێك
هەواڵ و زانیاری جیاجیا لە كۆمەڵێك رۆژنامە
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و گۆڤار و سەرچاوەی جیا ،لەبارەی پرس و
مەسەلەی كورد و بایەخەكەی وەرگێردراونەتە
س���ەر زمانی ك���وردی و باڵوكراونەتەوە ،كە
ه���ەر هەموویان جێ بای���ەخ و گرنگی خۆیان
بوون.
ه���ەر لەالپەڕە44ی���دا ،ه���ەواڵ و چاالك���ی
رفاندن���ی دوو ئەندازی���اری یوگس�ل�افی
باڵوكراوەت���ەوە .تێ���دا ناس���نامەی ه���ەردوو
ئەندازیارە رفێنراوەكە بەناوەكانی (ملینگویان
و پتروڤیچ نیلفونی) هێنراوە و ئاشكرا كراوە.
لەگ���ەل ئامانج���ی ل���ەو رفاندن���ە ،ك���ە ئەویش
ئاگاداركردن���ەوەی حكومەت���ی یوگس�ل�افیا
بووە ،لەو هاوكارییەی پێشكەش���ی حكومەتی
ئەوسای عیراقی كردووە.
جگ���ە لە هەموو ئ���ەو بابەت و باس���انەی،
لێ���وەی دوای���ن ،ل���ە الپەڕەكان���ی دواوەی،
بەبێ نووس���ینی ژم���ارەی الپ���ەڕەكان ،چەند
بەڵگەنامەیەكی دەستووری رەسمی حكومەتی
ئەوس���ای ئێران باڵوكراونەتەوە ،كە بە زمانی
فارسی نوسراون و یەكێكیان وەرگێڕدراوەتە
سەر زمانی كوردی.
ژمارە هەشت
ئ���ەم ژمارەی���ە ل���ە كۆتایی مانگ���ی ئایاری
 1980دەرچ���ووە .ژم���ارەی الپەڕەكانی ()23
الپەڕەیە.
ناو و بەرگ
ناو و بەرگەكەی جیاوازیەكی زۆری هەیە،
كە لەگەڵ ژمارەكانی پێش���تر بەراورد ناكرێ.
چونك���ە لەس���ەر بەرگەك���ەی ئ���ەم ژمارەیەی
لەسەرەی سەرەوە دورش���می (سەربەخۆیی
بۆ عیراق ،دیموكراس���ی بۆ گەل،ئۆتۆنۆمی بۆ
كوردستان) نووسراوە.
ه���ەر لەژێ���ر ئ���ەو دورش���مانە ناوەك���ەی
(هەواڵنام���ەی كوردس���تان) نووس���راوە.
لەخوارەوەی ئەوەش لەالی دەس���تە ڕاس���تی
ژمارە ( )8نووس���راوە ،ولە بەرامبەریدا ،مانگ
وس���اڵی دەرچوون���ی كۆتای���ی ئای���اری 1980
نووس���راوە .زۆرب���ەی ژمارەكان���ی پێش���وو،
جگ���ە لەژم���ارەی ()1ی ئەوان���ی ت���ر ،بەناوی
هەواڵنامەی كوردس���تانی عیراق نوسراون و

هاتوون .ناوەكەشی بە دەست نووسراوەتەوە
كوردستان بە فۆنتێكی گەورە لەسەر شێوازی
نووسینی روحقی نووسراوە ،هەواڵنامەش بە
شێوازێكی تر.
هەر لەبەرگەكەیدا ،تۆمار یان پێرستی چەند
بابەتێكی س���ەرەكی بەپ���ێ ریزبەندی ژمارەی
الپەڕەكانیان هاتون و نوس���راوونەتەوە .وەك
ئاماژەی ،لەم ژمارەیەدا:
 -1یادی شۆڕشی .............
 -2سەركەوتنی مانگرتنە گشتیەكەی.......
شێوازی نەخشەسازی ونووسین
ئەم ژمارەیە لە چەندین روەوە ،لە هەموو
ژمارەكانی پێشتریدا ،جیاوازییەكی زۆری لێ
بەدی دەكرێ .لە هەم���ووی گرنگتر پەیڕەوی
نەخشەس���ازی «كۆلۆم ـ س���تون» كراوە ،كە
لە هەموو ژمارەكانی پێش���تر پەیڕەو نەكراوە.
ئەم���ەش هەنگاوێكی گرنگ و بەرەوپێچونێكی
چۆنایەت���ی ئ���ەم رۆژنام���ە و رۆژنامەوان���ی
شۆڕش���ی نوێی���ە .چونك���ە ب���ەو هەن���گاوەی،
روخس���ارێكی پیش���ەیی و دورس���تی كاری
رۆژنامەوانی داوەتە ئەم ژمارەییە ،ودەس���تی
ماندوب���وون و هیالكی هەموو ئەو كەس���انەی
پێی���وە دی���ارە ،كەبەش���داری دەركردن���ی ئەو
ژمارەی���ان كردووە .چوارچێ���وەی بەرگەكەی
ب���ە چەن���د هێ���ل و نەخش���ەیەكی دەس���تی
رازێنراوەتەوە.
فۆنتی نووس���ین و قەبارەك���ەی هەمووی
وەك یەكە ،زۆر جوانترو روون و بەرچاوترە
لە ژمارەكانی پێشووتری .لەگەڵ ڕەچاوكردنی
هەموو ئاماژە و نیشانەكانی خاڵبەندی .هەروەها
لەگەڵ ڕێكی نەخشەس���ازی ونەخشەس���ازی
و تۆپۆگۆافی���ای و نێ���وان كۆڵۆم���ەكان .بەاڵم
س���ەری بابەت و مانش���ێت هەموو بابەتەكان،
ی���ەك دەس���ت و خەت���ی خۆش���نوس و چەند
كەسێكی جیا نووسراونەتەوە.
ناوەرۆك و بابەتەكانی
لەالپەڕە2ـ 5یدا .سەروتارێك بەناوی (یادی
چوارساڵەی شۆڕشی نوێ پیرۆز بێ )هاتوە.
تێیدا ئاماژە بە هەم���وو فاكتەر و بنەما فكری
و سیاس���یەكانی هەڵگیرس���انی شۆڕشی نوێ
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كراوە .لەگەل ئەو دەسكەوت و سەروەرییانەی لەو ماوەیەیدا،
بەدەستی هێناوە و تۆماری كردوون.
لەالپەڕە ( )6یدا ،بابەتێك لەبارەی (س���ەركەوتنی مانگرتنە
گشتیەكەی نەورۆز) هاتووە .تیێدا ،بەشێوەیەكی فراوان ،باس
لەو مانگرتنە جەماوەرییەی كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان دەكات،
كە لە مانگی نەورۆزی ساڵی  ،1980كۆمەاڵنی خەڵك و قوتابی
و خوێندكارانی زۆر لە شارو شارۆچكەكانی
كوردستان ،وەك ناڕەزاییەك بەرامبەر زوڵم
و ستەم و سیاسەتە ش���ۆڤێنەكانی ئەوسای
رژێمی عیراق ئەنجامیاندا .هەر لەوبارییەوە
كۆمەڵێ���ك زانیاری و دات���ا باڵوكراونەتەوە،
لەوانە گرتن���ی ( )170كەس لە مانگرتوان و
برینداربوونی سەختی خوێندكارێك بەناوی
«عوس���مان رەش���ید رەحی���م» .لەیەكیت���ر،
بەیاننام���ە و ن���اوی ( )111رێكخ���را وی
قوتابیان و خوێندكاران���ی دیموكراتیخواز
و پێش���كەوتخوازی عەرەب���ی و ئەوروپی
باڵوكردۆتەوە ،كە جگە لە پش���تگیركردنی
ئ���ەو مانگگرتن���ە ،ئیدان���ەی ك���ردەوە
نامرۆڤانەكان���ی رژێم���ی بەعسیش���یان
كردووە.
لەالپ���ەڕەی 8ی���دا ،بابەتێ���ك لەس���ەر
ئەنجومەن���ی بەن���او نیش���تمانی رژێم���ی
فاش���زمی بەغ���دا هات���ووە .ب���اس ل���ەو
ئەنجومەنە كارتۆینەی رژێم دەكات ،كە
بەن���اوی میللەتەوە ،لەرێ���ی هەڵبژاردنە
دەس���تكردەكانیان ،بەن���او «نوێنەرانی
میلل���ەت» هەڵدەبژێردرێن.لەالپ���ەڕە 10ی���دا ،لەب���ارەی دەزگا
رۆش���نبیری و باڵوكردن���ەوە ك���وردی ،بابەتێك بەن���اوی «با
دەزگای رۆش���نبیری و باڵوكردن���ەوەی ك���وردی بناس���ین؟»
باڵوكراوەت���ەوە ،ك���ە تێی���دا س���ەرباری رۆش���نكردنی ئەركی
سەرەكی دەزگای رۆشنبیری و باڵوكردنەوەی كوردی ،ناوی
هەموو ئەو گۆڤار و رۆژنامانەو باڵوكرانەوش خراونەتەروو،
كە بەناوی كورد ل���ەو دەزگایە دەردەچن .لەگەڵ ئاماژەكردن
بە چەند الیەنێكی ئەو قەڵەمانەی بۆ ئەو دەزگایانە دەنوس���ن.
هەروەها ئەو بودجە وپارە زۆرەی بۆ ئەو مەبەستە ،تەرخان
ك���راوە ،خراوەتەروو ،كە نموونەی بودجەی س���اڵی  ،1979بە
سێ چارەكە ملیۆنێك مەزەندەكراوە و( )1200هەزار دیناریش
لەالی���ەن وەزارەت���ی كاروباری ژووری واڵت «وزارە ش���ۆن
الش���مال» هەربۆ ئ���ەو مەبەس���تە تەرخانكراوە.لەالپەڕە12یدا،
گۆش���ەیەك بەناوی (سەیروسەمەرە) نووس���راوەتەوە ،كە لە
ژمارەكانی پێش���ووی ئ���ەم باڵوكراوەیە ،بوون���ی نەبووە ،لەو
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گۆش���ەیەدا ،كۆمەڵێ���ك هەواڵی دڵتەزێن و رەفتار فاشس���تی و
سەیری رژێمی بەعسی لە خۆگرتووە.
لەالپ���ەڕە 13ی���دا ،پەڕەگرافێ���ك بەناوی (ل���ە هەندەرانەوە)
هاتووە ،ك���ە تێیدا كۆمەلێ بابەت و وتاری رۆژنامە بیانیەكان
وەرگێردڕاونەتە س���ەر زمانی كوردی.لەالپەڕە 18یدا ،بابەتێك
لەس���ەر زانكۆیەكانی عی���راق بە ناوی (ل���ە زانكۆكانی عیراقدا
چ باش���ە؟» هات���ووە ،كە لەو بابەت���ەدا ئاماژە
ب���ە هەموو ئ���ەو ك���ردەوە و كردارانە كراوە،
ك���ە رەفی���ق و ئەندامان���ی حیزب���ی بەعس و
دام���ودەزگا ئەمنیەكانی ناو زانكۆ ئەنجامیان
دەدەن.
لەالپ���ەڕە 19تا 24ی���دا ،چەندین بابەت و
ه���ەواڵ و رووداوی جیایان لە خۆگرتووە.
لەوان���ە «ئاگاداریی���ەك» باڵوكراوەت���ە ،كە
تایبەت���ە ب���ە چاپكردنی گۆڤارێك���ی ئەدەبی
لەالی���ەن مەكت���ەب راگەیاندن���ی ی.ن.ك،
داوا ل���ە هەموو الیەك ك���راوە هاوكاریان
بن.ئەمەش یەكەم ج���ارە ،كە ئاگاداری لە
«هەواڵنامە»دا ،باڵو بكرێتەوە
لەالپ���ەڕە 24ی���دا ،ب���ۆ ج���اری یەكەم،
گۆش���ەیەك بەناوی «نامەیەكی كراوە»
باڵوكراوەت���ەوە .ئ���ەو گۆش���ەیەش ل���ە
ژمارەكانی پێشوودا بەرچاو ناكەوێ.
هەر لەم ژمارەیەدا چەند دورشمێك
لەب���ارەی ئ���ۆردوگا زۆرەملێی���ەكان
نوس���راون ،لەوانە لەالپەڕە 20 -19یدا،
وەك ( :ئ���ەی جەماوەری چەوس���اوەی
ئ���ۆردوگای زۆرەملێ���كان .خەب���ات بك���ەن لە پێن���او گەرانەوە
ب���ۆ دێهاتە س���وتێنراوەكان) یان ( ئەی جەم���اوەری ئۆردوگا
زۆرەملێكان لە پێناوی گەرانەوەتاندا خەبات بكەن)
ژمارە نۆ
ئەم ژمارەیە لە مانگی حوزەیرانی س���اڵی  1980دەرچووە.
خاسیەتێكی ئەم ژمارەیە ئەوەیە كە تەنیا لە  15الپەڕە پێكهاتوە
ولەسەرجەمی هەر  15ژمارەكانی هەواڵنامە كەمترینیانە.
ناو وبەرگ
ناو بەرگەكەی گۆڕانكاری بەسەردا هاتووە.دیسان ناوەكەی
گۆراوەوبۆتە «هەواڵنامەی كوردستانی عێراق» لە سەرەوەی
ناوەكەی دورش���می (س���ەربەخۆیی بۆ عێراق ،دیموكراسی بۆ
گەل ،ئۆتۆنۆمی بۆ كوردس���تان) نووسراوە .لە خوارەوەی بە
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فۆنتێكی گەورە نووسراوە ،لە باڵوكراوەكانی
یەكێتی���ی نیش���تمانیی كوردس���تان.هەموو
نووس���ینەكانی ب���ەرگ وناوەوەی بەكەس���انی
خۆشنوس نوسراونە تەوە.
شێوازی نەخشەسازی و نووسین
لەرووی نەخشەس���ازیی ناوەوە وفۆنت و
قەبارەكەی گۆرانكاری دیاری بەسەرهاتووە.
گۆڤارەك���ە
س���ەروتاری
لەالپ���ەڕە1دا،
باڵوكراوەت���ەوە ،ه���ەر لەو الپەڕەیی���ەوە هەتا
دواالپ���ەڕەی ،پەیڕەوی ش���ێوازی جووت یان
دوو كۆلۆم كراوە .فۆنتەكەی لەچاو ژمارەكانی
پێش���ووتری وردترە ،بە تایبەت لەگەڵ ژمارە
هەشت ،تۆزێ لێلی تێدایە .بەاڵم رێك وجوانی
نەخشەس���ازیكردنی وجیاكردن���ەوەی نێ���وان
كۆلۆم���ەكان و كەم���ی هەڵ���ەو رەچاوكردن���ی
خاڵبەن���دی ،وای ل���ە خوێن���ەر كردووە،ل���ە
خوێندنەوە و روانینی ماندوو نەبێ.
لەالپەڕە4ی���دا ،بابەتێك���ی وەرگێ���راوی
رۆژنامەی(أطالعات)ی ،ئێرانی لەبارەی سەدام
حس���ین باڵو كردۆتەوە ،كە كۆمەڵێك زانیاری
و پیالن و كردەوەی سەدامی خستۆتەروو.
لەالپ���ەڕە  ،8_5كۆمەڵێ���ك باب���ەت و
گۆش���ەی هەمەچەش���ن باڵوكراونەت���ەوە،
لەالپ���ەڕە7دا ،چەن���د چاالكیەك���ی كۆمەڵ���ەی
خوێندكارانی كوردس���تانی لە دەرەوەی واڵت
باڵوكراونەتەوەول���ە الپەڕە8ی���ش ،بابەتێك���ی
وەرگێ���ردراوی ڕۆژنام���ەی گاردیانی بریتانی
و رۆژنامەنوس «دیڤید هێرست» لە ژمارەی
ڕۆژی  1980/ 4/ 11وەگێردراوەت���ە س���ەر
زمان���ی ك���وردی ،بەناوی»ڕژێم���ی بەغ���دا لە
ڕوخان نزی���ك دەبێتەوە».ل���ەو بابەتە ئاماژە
ب���ە چەن���د كردەوەیەكی توندوتیژی سیاس���ی
حی���زب والیەن���ە عێراقی���ەكان ك���راوە ،لەوانە
حیزب���ی «دعوە».هەروەها ش���یكردنەوەیەكی
وردی ئەگ���ەری روودان���ی ش���ەر و ئال���ۆزی
پەیوەندەكانی نێوان عیراق و ئێرانی كردووە،
هەموو پێشهاتێكی چاوەروانكراوی ئەو ئاڵۆزی
وشەڕەكەش���ی لێكداوەتەوە.ئەو پێشهاتا نەش
لە مانگی ئەیلولی هەمان ساڵ بوونە ڕاستی و
شەڕ لە نێوان عێراق وئێران هەڵگیرسا.
لەالپەڕە  9ـ 14ی���دا ،جگە لە باڵوبونەوەی
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كۆمەڵێك بابەت و نووس���ین ،كۆمەڵێك گۆشە
و ه���ەواڵ و رووداوی كورتی���ش نوس���راون
و باڵوكراونەتەوە.ل���ە الپ���ەڕە 9دا ،ب���اس ل���ە
دەربازكردنی چەن���د زیندانكراوێكی قارەمانی
شاری كفری دەكات ،كە سەرسورهێنەرانە لە
دەست جەالدەكانی ئەوسای رژێم دەربازیان
ب���ووە ،هەرلە هەمان الپ���ەڕە بابەتێكی تایبەت
لەس���ەر ك���ۆچ پێكردن���ی زۆرەملێ���ی ت���ازە
نووسراوە.
لەالپەڕە10ی���دا ،وتارێك���ی ج���وان لەبارەی
كرۆك���ی فلێب���ازی و ك���ردەوە نامرۆڤاتیەكانی
رژێم���ی بەعس و س���ەدام نووس���راوە.لەالپەڕە
11یدا ،بابەتێك لەسەر بە سزا گەیاندنی نۆكەران
و خۆفرۆش���ان بەن���اوی «دەس���تی ش���ۆڕش
پۆالییە»هاتووە،تێیدا چەندین كردەوەیی تەمێكەر
و سزادەرانەی شۆڕشگێرانە خراونەتەروو.هەر
لەهەمان اڵپەرە ،بابەتێك بۆ یادی رۆژنامەگەری
عێراقی بەناوی «س�ل�او لە ی���ادی دامەزراندنی
رۆژنامەگەری عێراق���ی» باڵوبۆتەوە .لەالپەڕە
12یدا ،بابەتێكی س���ەرنجراكێش لەسەر سەدام
و ڕەفتارەكان���ی بەناوی « دەنگ و باس���ەكانی
والی تازەی بەغدا» نووسراوە.لەالپەڕە 13یدا،
بابەتێكی سیاس���ی و ش���یكاری رەفتاری چەند
الیەن و كەس���ایەتی سیاس���ی و حیزبی لە ژێر
پ���ەردەی الیەنی ك���وردی باس���كراوە.لەالپەڕە
14یدا ،چەند هەواڵ و باسێكی كۆمەڵێك چاالكی
و خۆپیشاندان و مانگرتنی هاواڵتیانی كورد و
ع���ەرەب لە دەرەوەی كوردس���تان باڵوبۆتەوە.
لەالپەڕە15ی���دا ،گۆش���ەی (نامەیەك���ی ك���راوە)
دووبارە بۆتەوە ،تێیدا بە شێوەیەكی جوامێرانە
وفیداكاری ووش���ە «پێش���مەرگە»مان نیش���ان
دەدات و پێناس���ەیەكی جوانی ئەو كەس���انەش
دەكات ،كە پێیاندەلێن (پێشمەرگە).
ل���ەم ژمارەیەش���دا ،تەنی���ا لەالپ���ەڕە 8یدا،
دورش���مێك بەن���اوی «لە دایكبوون���ی بەرەی
نیش���تمانی دیموكراتی عیراق���ی ،هیواو ئاواتی
كۆمەاڵنی خەڵكی زەحمەتكێش»ە ،نووسراوە.
دیسان لەم ژمارەیەدا ،جگە لە سەروتار2 ،
وتار و بابەت���ی درێژ باڵوبونەتەوە .ئەمەش بە
بەراورد بە ژمارەی الپەڕەكانی ئەم ژمارەیەی
هەواڵنام���ە ،لەچ���او هەم���وو ژمارەكان���ی ت���ر،
زیاترە.
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ژمارە دە
ئ���ەم ژمارەیە لە مانگی ئابی س���اڵی 1980
دەرچووە .واتە پێش مانگێك لە هەڵگیرس���انی
ش���ەری هەش���ت س���اڵەی نێ���وان حكومەت���ی
ئەوس���ای عێ���راق و ئێ���ران .ل���ە  27الپ���ەڕە
پێكهاتووە.
بەرگ و ناو
ب���ە ناوی هەواڵنامەی كوردس���تانی عێراق
دەرچ���ووە .ل���ە گۆش���ەی س���ەرەوەی بەالی
دەستە راست ،نووسراوە یەكێتیی نیشتمانیی
كوردس���تان ،ئابی .1980لە ژێرشیەوە هێلیكی
پانی كورت كێش���راوە .لە ژێ���رەوەی ئەویش
بەشێوەیەكی هەرەمی دورشمی(سەربەخۆیی
بۆ عێراق ،دیموكراسی بۆ گەل ،ئۆتۆنۆمی بۆ
كوردس���تان) نووسراوە .لە ژێرەوەی ئەویش
هەواڵنامەی كوردس���تانی عێراق بە گەورەیی
نووسراوە.لە ژێر ئەویش بە وێنەیەكی پۆلێك
پێشمەرگەی نەخشێنراوە.
ل���ە گۆش���ەی خ���وارەوەی بە الی دەس���تە
راستی ،ژمارە  10نووسراوە.
شێوازی نەخشەسازی و نووسین
قەبارە و ش���ێوازی فۆنتەك���ەی بەرچاو و
دەركەوت و درشتە ،و لە ژمارەكەی پێشتری
روونت���ر و گەورەت���رە .س���ەری بابەتەكان���ی
بەش���ێوەیەكی ج���وان و گەورەتر ،لە ژمارەی
پێشتری نوس���راوونەتەوە.پەیرەوی شێوازی
جووت ستونی – كۆلۆم كراوە.
ناوەرۆك و بابەتەكانی
لەالپەڕە1ی���دا ،وتارێك���ی تایب���ەت لەبارەی
راپەرین���ە جەماوەرییەك���ەی ش���ارۆچكەی
پێنجوی���ن بەناوی ( راپەرینە جەماوەرییەكەی
ئەمجارەی پێنجوێن ،س���ەركەوتنێكی گەورەیە
لە مێژووی گەلەكەماندا) باڵوكردۆتەوە.
لەالپ���ەڕە 2تا 5یدا ،بابەتێكی تیروتەس���ەڵ
لەب���ارەی پێكهێنان���ی ل���ە دایكبوون���ی بەرەی
نیش���تمانی دیموكراتی عێراقی نووسراوە ،كە
تێی���دا باس ل���ە هەوڵ و كۆش���ش و كارەكانی
و ن���اوی هەم���وو الی���ەن و حیزبان���ە ك���راوە،
ك���ە بەش���داری پێكهێنان���ی بەرەی نیش���تمانی

دیموكرات���ی عێراقی���ان كردووە .ه���ەر لەگەڵ
بابەتەك���ە ،وەك مژدەیەك ب���اس لە پێكهێنانی
(لێژن���ەی ئامادەكردن – اللجن���ە التحچیریە)ی
بەرەك���ە كراوە ،ك���ە لەو حی���زب و الیەنانەی
خوارەوە پێكهاتووە:
 -1یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان
 -2حیزبی بەعس���ی عەرەبی سۆسیالیس���تی-
سەركردایەتی هەرێمی عێراق
 -3حیزب���ی سۆسیالیس���ت ،ك���ە حیزبێك���ی
«ناسری» بووە.
 -4بزوتنەوەی سۆسیالیستی عەرەبی
 -5كۆنگرەی نەتەوەیی سۆسیالیستی
 -6لەشكری رزگاری عێراق
 -7حیزبی شیوعی عێراق.
لەالپەڕە 6یدا ،وتارێك لەسەر هەڵبژاردنی
بەن���او « ئەنجومەن���ی نیش���تمانی» هات���ووە.
لەالپ���ەڕە  9 -7ی���دا ،بابەتێ���ك لەس���ەر
هەڵس���وكەوت و كۆمەڵێ���ك بڕی���اری نابەجێ
رژێم���ی بەع���س ودامودەزگایەكان���ی دژ ب���ە
ك���وردی باڵوكردۆت���ەوە ،كە تێی���دا كۆمەڵێك
كردەوەی راگواستن و فرۆشتن...هتد ،تایبەت
بە زەوی و زاری ناوچەی بەناو ئۆتۆنۆمی و
شیمال خراونەتەروو.لە الپەڕە10یدا ،بابەتێك
لەس���ەر ئەنجومەنە درۆزەنەكە «ئەنجومەنی
یاسادانان» هاتووە.
لەالپ���ەڕە 12 -11ی���دا ،بابەتێك���ی
وەرگێردراوی رۆژنامەنوسێكی بیانی بەناوی
(جۆن ستاس���اتۆس) لە «رۆژنامەی تایمس���ی
لەندەن���ی» ،بەن���اوی( كوردەكان���ی مەترس���ی
ب���ۆ س���ەر رژێم���ی بەغ���دا ن���وێ دەكەن���ەوە)
باڵوكردۆتەوە.
ل���ە الپەڕە13ی���دا ،دووباب���ەت بەن���اوی
«نامەیەك لەزیندانی فاشیستەوە»نووسراوە.
تێیدا باس لە كرۆكی نامەیەكی زیندانیكراوێكی
مانگ���ی حوزیران���ی س���اڵی  1980دەكات،
كە بە چ ش���ێوەیەك دەس���تگیر ك���راوە و چی
بینیوە؟؟دەلێ���ت بەب���ێ ئیف���ادە و بەرگ���ری لە
خۆكردن ،ئەوەی لە دادگای «هیئەی خاسەی
كەرك���وك» ،ووتراوە ،ئ���ەوە وەرگیراوە ،هەر
بە ئەویش حوكمدراین .هەر لە هەماندا اڵپەرە
باس لە راگواس���تنی  1247گوندی كوردستان
كراوە.
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لەالپەڕە14ی���دا ،هەوالێ���ك لەب���ارەی
بەشداریكردنی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان
لەكۆنگرەی» خ���ۆت یهەلقورتاندن���ی ئەمریكا
ل���ە ئێ���ران» باڵوكراوەت���ەوە ،ك���ە ل���ە مانگی
حوزەیران���ی  1980بە بەش���داری  70وەفد لە
 50واڵتی جیهان ،لە ش���اری تارانی پایتەختی
ئێران بەرێوەچووە.
ه���ەر لە هەم���ان الپەڕە،باس ل���ە تاوانێكی
ت���ری ڕژێم���ی بەع���س دەره���ەق ب���ە خەڵكی
بێدەس���ەاڵت ك���راوە ،ك���ە رژێ���م لە شكس���تی
ش���ەرێكی لەگ���ەڵ پێش���مەرگەكانی ی.ن.ك لە
نزیك گوندی دەرەویانی س���ەرووی ناوچەی
قەرەداغ ،جوتیارێكی ه���ەژار بەناوی «حاجی
سادق تەمەن  73ساڵ،خەڵكی دوالنی سەروو
شەهید دەكەن.
لەالپەڕە 15تا 16یدا ،وتارێكی پڕ لە سۆز و
تایبەت ،لەبارەی شەهیدبوونی فەرهاد»برهان
مستەفا مەعروف» و دەركردنی ژمارە دووی
گۆڤ���اری رێب���ازی ن���وێ و پێشكەش���كردنی
ش���انۆگەریەك هاتووە .هەر ل���ە الپەڕە 16دا،
وتارێكی ش���ەهید فەرهاد بەناوی « شەهید»
باڵوكراوەتەوە؟؟.
ل���ە الپ���ەڕە 17ی���دا ،وتارێ���ك ب���ە ن���اوی
«راپەرن» هاتووە ،كە تێیدا ئاماژە بەراپەرین
وخۆپێش���اندانی مەدەن���ی و جەم���اوەری
كۆمەاڵن���ی خەڵك���ی كوردس���تان دەكات.
لەالپەڕە18یدا،كۆمەڵێك چاالكی هەمەچەش���ن
لەن���او قواڵیی ش���ارەكانی عێ���راق وەك بەغدا
و حلل���ە و تاجی و دورە و چەند ش���وێنێكیتر
باسكراون.
لەالپەڕە19ی���دا ،ل���ە گۆش���ەیەك بەن���اوی
«گەاڵوێژ و هاورێیەكانی ڕزگار بكەن» هاتووە،
كە تێیدا باس لە پیالن ودەسیسەیەكی رژێمی
بەعس دەكات ،كە چۆن كچێكی چواردە س���اڵ
بەناوی گەاڵوێژ عەبدولقادر دەستگیردەكەن؟.
ه���ەر لەهەمان اڵپ���ەرە بانگەوازێك دەكات بۆ
ڕزگاركردنی چەند تێكۆش���ەر و هاواڵتیەك و
هەر لەوبارەییەوە ن���اوی 10لەو هاواڵتیانەی
باڵوكردۆتەوە.
لەالپەڕە20ی���دا ،دەس���ت وەش���اندن
وچاالكیەك���ی شۆڕش���گێرانە وجوامێران���ەی
پێش���مەرگەكان خراوەت���ەروو .هەروەها هەر
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لەو الپەڕەیەدا ،هەواڵ و چاالكی یادكردنەوەی
5س���اڵەی دامەزراندن���ی ی .ن.ك لەالی���ەن
كۆمیتەی ئەوروپا باڵوكراوەتەوە.
لەالپەڕە21ی���دا ،بابەتێك���ی تایب���ەت ب���ە
كەرت���ی كش���توكاڵی بەن���اوی (نزمبون���ەوەی
رێ���ژەی بەرهەمهێنانی گرنگتری���ن بەربوومە
كش���توكاڵیەكان»هاتووە ،ك���ە تێی���دا چەندی���ن
ئام���ار وداتای تایبەت لەب���ارەی كەمبونەوەی
بەرهەمی دانەوێلە ،وەك»گەنم ،جۆ،نیس���ك»
و بەربوم���ی خورم���ا وكەت���ان خراونەتەروو.
ل���ە هەم���ان اڵپ���ەرە ،هەوالێ���ك «دوو هەوڵی
س���ەرنەكەوتوانەی تری كوش���تنی س���ەدام»
باڵوبۆت���ەوە ،كە یەكێكی���ان لە  1980 /5/20لە
نزی���ك باغ���ی زەورای الی پەیك���ەری الفارس
العرب���ی لە ش���اری بەغ���دا بووە ،ك���ە لە رێی
فرێدانی نارنجۆكێك���ەوە ئەنجامدراوە .ئەوەی
دیكەش���یان ل���ە ڕۆژی  1980/6/4لە ش���اری
دیالی لەالیەن دەستەی شەهید محمد العزاوی
ئەنجامدراوە.بەاڵم ئەوەش بێ ئەنجام بووە.
لەالپەڕە22ی���دا ،هەوالێ���ك « نارەزاییەكی
زۆری دژی رژێم���ی عێراق» هاتووە ،كە تێیدا
نارەزایی كۆمەڵێك الیەن ورێكخراوی عێراقی
وعەرەب���ی و ئەوروپی لە دژی رژێمی عێراق
باڵوكراونەت���ەوە .لەوانە ،بزوتنەوەی رزگاری
نیش���تمانی فەلەس���تین «فتح» ،حیزبی شوعی
ئوردنی و س���ودانی و حیزبی سۆسیالیس���تی
یەمەن���ی» و چەن���د الیەن���ی دیكە.لەهەم���ان
اڵپەرە ،چاالكی پێش���مەرگە و هێرشێكی رژێم
باڵوكراوەتەوە
لەالپەڕە23ی���دا ،گۆش���ەیەك لەس���ەر
ئیعدامكردن���ی تاوانبارێ���ك هاتووە.ه���ەر ل���ەو
اڵپەڕەیەدا ،چەند تاوانێكی تری بەعس دەرهەق
بە هاواڵتیانی بێ دیفاع خراونەتەروو .لەالپەڕە
26-25ی���دا ،كۆمەڵێك پاش���ماوە وتەواوكەری
باب���ەت و هەواڵەكانی الپەرەكانی پێش���تری لە
خۆگرتووە.لەالپەڕە27ودواالپەرەیدا ،گۆشەی
نامەیەك���ی ك���راوە دووبارەبۆتەوە ،ك���ە تێیدا
باس ل���ە پروپاگەن���دەو چەك���ی پروپاگەندەی
چەواشە» الدعایە المچادە»ی ئەوسای رژێم
بەرامبەر بە شۆڕش كراوە.
ژمارە 11

هەواڵنامەی شۆڕش...

ئ���ەم ژمارەیە لە مانگی تش���رینی یەكەمی
،1980لە دووتوێی  40الپەڕە دەرچووە.
بەرگ وناو
بەرگ���ی ئ���ەم ژمارەی���ەش وەك زۆر ل���ە
ژمارەكانی پێش���تر ،بە دەس���ت نەخشەسازی
ونەخشكراوە.لەالی دەستەڕاستی سەرەوەیدا
یەكێتیی نیش���تمانیی كوردس���تان نووس���راوە
ول���ە ژێ���ر ئەویش مەكتەب���ی راگەیان���دن .ولە
ژێ���رەوەی ئ���ەو نووس���ینە ول���ە ناوەراس���تی
بەرگەكەدا،ب���ە فۆنتێك���ی گەورە و بە دەس���تو
خەت خۆشنوسێك «هەواڵنامەی كوردستانی
عێ���راق» نووس���راوەلە ژێریش���یەوە هێلێك���ی
نارێ���ك وزیكزاك درێژكراوەتەوە ،ولەبەش���ی
خ���وارەوەی بە دەس���تە راس���تی ژمارە»»11
ولە بەرامبەرەكەش���ی تشرینی یەكەمی 1980
نووس���راوە .هیچ جۆرە دورش���مێك بەس���ەر
بەرگەكەیەوە نیە.
شێوازی نەخشەسازی نووسین
ل���ەم رەوەوە ،گۆران���كاری تێ���دا ك���راوە.
پەیرەوی ش���ێوازی كۆل���ۆم نەك���راوە ،بەڵكو
بەش���ێوەی نووس���ینی ئاس���ایی و كتێ���ب
س���ەرجەم باب���ەت و ه���ەواڵ و رووداوەكانی
نوس���راوونەتەوە .هەروەها ش���ێوەو قەبارەی
فۆنتەك���ەی ب���ە گەورەی���ی نووس���راوەتەوە و
بۆش���ایەكی زۆر لە نێوان ووش���ەكاندا هەیە.
سەرەبابەت و هێدالین و مانشێتەكانی هەموو
الپەرەكان بە دەست نوسراوونەتەوە .زۆربەی
باب���ەت وه���ەواڵ و وتارەكانی ئ���ەم ژمارەیە
دوور و درێژن،ك���ە س���ەرجەمیان دەگەنە 14
بابەت .
ناوەرۆك و بابەتەكانی
لەالپەڕە  1تا  4یدا ،س���ەروتارێك بەناوی
«ئی���رادەی جەماوەری كوردس���تان لە حەزی
فاشستەكان بااڵترە» هاتوو.تێیدا رووداوێكی
مێژووی���ی گرن���گ و پڕ بایەخ���ی رۆژگارێكی
دژواری س���ەختی خەبات���ی میللەتەكەم���ان
دەخات���ەوە ی���اد ،كە ب���ە چ حەز وخواس���تێكی
جەم���اوەری و مەدەن���ی ،لەرێ���ی مانگرت���ن و
جۆرێ���ك لە بایكۆتكردن���ی هەڵبژاردنە بەناو»

تش���ریعی وتنفیژی»ڕژێمەك���ەی بەع���س
لەڕۆژی 19ئەیلولی س���اڵی  1980دەدەنەوە و
بەش���داری لە هەلبژاردنی س���اختەو نوێنەری
خۆفرۆشی دەگرن و بە پیر بانگەوازی ی.ن.ك
و شۆڕش���ی ن���وێ دەچ���ن.وەك لەجەوهەری
س���ەروتارەكە ئام���اژەی پێك���راوە .ئەم���ەی
خوارەوەش چەند پەرەگرافیەكێتی:
«بێگومان ئەنجام دەریخست ،كە ڕۆژی 19
ئەیلول نەك هەر نەبوو بە رۆژی هەڵبژاردن،
بەڵكو لە زۆربەی ش���وێنەكانی كوردستان ،لە
زۆربەی هەرەزۆری ش���ارو الدێ و ئۆردوگا
زۆرەملێكان جەماوەر لە زەبر زەنگی فاشیزم
نەترس���ا و لە كوردس���تان كردی���ان بە رۆژی
مانگرتن و زۆرێك لە شێوە بااڵیەكانی دژایەتی
كردنی رژێم و رۆژی بەش���داری نەكردن لەو
شانۆگەریە ساختەیە.»...
ل���ە بەش���ێكی تری���دا هات���ووە »:مای���ەی
دڵخۆش���یەكی زۆرە ب���ۆ ئێم���ە ،ب���ۆ یەكێتی���ی
نیش���تمانیی كوردس���تان ،ك���ە ل���ە ڕۆژی
هەڵبژارندا،پت���ر ل���ە%90ی جەم���اوەری
كوردس���تانمان بینی ،بە دەنگ بانگەوازەكەی
یەكێتیم���ان هات���ن و ناڕەزای���ی و بێ���زاری و
دژایەت���ی خۆی���ان بۆ ڕژێمی رەگەزپەرەس���ت
و هەم���وو كلك و پێوەن���د و چلكاوخۆرەكانی
ڕاگەیاند».
هەر لەبەشی خوارەوەی اڵپەڕە4یدا،هەوالێك
لەب���ارەی ژمارەیەك���ی زۆری س���ەربازی
برینداری جەنگی نێوان عێراق و ئێران هاتووە،
كە رژێ���م ناچار بووە ،نەخۆش و نەخۆش���ی
نەش���تەرگەری ب���ۆ كراو ،لە نەخۆش���خانەكان
دەربكات ،تاكو شوێنی سەربازە بریندارەكان
بكاتەوە.
لەالپەڕە  5تا 10یدا ،بابەتێكی دوورودرێژ
بەن���اوی» چەت���ە كرێگرت���ەكان ل���ە ئ���اژاوە
وپیالنگێ���ری خۆیان ناكەون» باڵوكراوەتەوە.
تێی���دا پ���ەردە لەس���ەر چەندی���ن رووداوی
ناخ���ۆش وناهەق ،لەبەرامبەر شۆڕش���ی نوێ
ویەكێتی الدراوە،كە س���ەرباری چەندین گفت
ودەستپێش���خەری ب���ۆ پێكهێنان���ی بەرەیەكی
یەكگرتووی الیەن وحیزبە كوردس���تانیەكان،
بۆ رووبەرووبونەوەی ڕژێمی بەعس وهەموو
داگیركەرا نی كوردستان ،لەوانەش رێكەوتنی
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رۆژی  1977/3/1نێ���وان یەكێت���ی وس���ەركردایەتی ئەوس���ای
پارت���ی ،ك���ە لە دوای���ی ئەو رێكەوتن���ەش ،ك���ردەوەی ئاژاوەو
پیالنگیری لە دژی یەكێتی و لەناوبردنی سەركردەكانی لەوانە
حەمەغەفور ئاغجەلەری و مالزم حەسەن خۆشناو ودواتریش
كارەساتی هەكاری ئەنجامدراون و پەیڕەو كراون.
لەالپ���ەڕە 11ت���ا 21ی ی���دا ،بابەتێ���ك بەن���اوی « پێنجوێن،
ش���اری مانگرتن و بێزاری» .لەو بابەت���ەدا ،بە دوورودرێژی
باسی مانگرتن ونارەزایی جەماوەری شاری پێنجوین دەكات،
كە لە ڕۆژی 1980/7/20لە بەرامبەر رەفتارفاشس���تی رژێمی
بەع���س نیش���انیدا ،ك���ە لەئەنجامی كوش���تنی
ئەفس���ەرێك و بریندار كردنی دوو س���ەرباز
لەالیەن پێشمەرگەوە ،رژێم دەستی غەدری
ب���ۆ گاوانێك بەناوی» دیوانە مجید عبداللە»
درێ���ژ كرد و دوای ئازار و ئەش���كەنجەدانی
و ش���ێواندنی الش���ەی ش���ەهیدكرا.هەر لەو
بابەت���ەدا ،ب���اس ل���ە ئاوێتەبوون���ی خەباتی
مەدەن���ی جەم���اوەری ش���اری پێنجوین و
هێ���زی پێش���مەرگەی كوردس���تان دەكات.
ب���ەوەی ك���ە ل���ە ڕۆژی 1980/7/20
ئامادەی���ی رووبەرووبونەوەی���ان لەگ���ەڵ
رژێ���م دابوو.بۆی���ە ل���ە ش���ەوی -24
1980/7/25ی پێش���مەرگە قارەمانەكان���ی
«ك،3ك،4ك،5ك»11ی هێ���زی ی���ەك و
كەرت���ی چ���واری هێزی ،3بۆ پش���تگیری
مانگرتنەكە ،هەر لەس���ەعات10ی ش���ەو
ت���ا 4ونیوی بەیان���ی بەربەرەكانی رژێم
بونەت���ەوە و زەبرێك���ی كوش���ندەیان لە
ڕژێم وەشاندوە.
ه���ەر ل���ەو بابەت���ەدا ،ش���ەش خاڵی
گرنگ���ی لەب���ارەی ئ���ەو مانگرتن���ە
خس���تۆتەروو ،ك���ە بەپێویس���تی ئەزانی���ن ،ك���ە لێكۆلینەوەیان
لەس���ەر بكرێ .گرنگترینیان خاڵی یەكەم���ە ،كە تێیدا ئاماژە بە
رۆل���ی ئافرەت���ان لەناو ش���ۆڕش و ڕاپەری���ن و خەبات كراوە.
تێی���دا هاتووە»:لەبەر ئ���ەوەی كۆمەڵی كوردەواری تا ئێس���تا
پەیوەندی دەرەبەگایەتی بەس���ەر زاڵە ،ئافرەت وەك پێویست
رێگای پێ نەدراوە ،دەوری كاریگەر و ش���یاوی خۆی بگێرێ.
ئەوەت���ا لە كاتی خۆپیش���اندان ومانگرتنەكەی ن���ەورۆزی ئەم
ساڵەدا»واتە س���اڵی  ،»1980ئافرەت ئەو بەشدارییەی نەبوو،
كە شایانی خۆیەتی .بەاڵم بەهۆی تێگەیاندن و هاندانی ئافرەتان
لەالیەن رۆل���ە دڵس���ۆزەكانی گەلەكەمانەوە ،ئاف���رەت توانیان
لەمانگرتنەك���ەی تەمم���وزدا دەورێك���ی س���ەرەكی و كاریگەر
بگێرن.ن���ەك هەر لە هاندان���ی خەڵكیدا ،دەورێكی س���ەرەكیان
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بینی ،بەڵكو لەپێش���ەوەی رێپێوانەكەشدا دەرۆیشتن ولە دژی
فاشس���یت هوت���ف وش���یعاریان دەدا .بەه���ۆی ئ���ەو دەورەی
ئافرەت���ان لە خۆپێش���اندان و مانگرتنەكەی ئەمجارەدا چەندان
ئافرەت گیران و ئازاردران ،تەنانەت هەندێك لەوانە تا ئێس���تا
بەرەڵاڵ نەكراون».
هەر لەخوارەوەی الپەڕە22یدا ،بەڵگەنامەیەك و راپۆرتێك
لەبارەی پەیوەندی رژێمی سەدام لەگەڵ ئەمریكا خراوەتەروو،
كە لە رۆژنامەی «صوت الجماهیر» وەرگیراوە.
ل���ە الپەڕە23ی���دا ،وتارێ���ك بەبۆن���ەی هێ���رش پەالم���ارە
دڕندانەكەی ڕژێمی بەعس لە جەژنی قوربانی
ڕۆژی 1978 /10 /19بەناوی»هێرش���ێكی
بەرەنگاربوونەوەیەك���ی
و
دڕندان���ە
قارەمانانە» باڵوكراوەتەوە .ئەو هێرش���ە بە
هێزێكی س���ەربازی زۆر و پاڵپش���تی فرۆكە
وتانك���ی س���ەربازی كرایە س���ەر ب���ارەگای
س���ەركردایەتی ل���ە قەندی���ل ،ب���ەاڵم بەهۆی
بەرگ���ری قارەمانان���ەی پێش���مەرگەكان
تێكشكێنرا .ئەم ش���ەرەیە بە یەكەم شەری
بەرەی���ی و نەبزۆك» جبهەیی» شۆڕش���ی
نوێ دائەنرێت.
لەالپەڕە24ی���دا ،چاالكییەكان���ی هێزی
پێشمەرگەی كوردس���تان باڵوكراوەتەوە،
كە پشتی بە 24بەالغی مەكتەبی عەسكەری
بەس���توە ،كە ك���ۆی چاالكییەكانی ڕۆژی
10ی مانگ���ی نیس���انی  1980ت���ا 20ی
تش���رینی یەكەمی س���اڵی 1980ی لە خۆ
گرت���ووە .ل���ە گرنگترین ئ���ەو چاالكیانە
كوش���تنی  1105س���ەرباز وئەفس���ەر
و ج���اش و س���یخورە .ل���ە دڵگرانتری���ن
ئ���ەو بەالغەكان���ەش ش���ەهیدبوونی 49
پێش���مەرگە و بریندابوون���ی  27ی دیك���ە وش���ەهیدبوونی 17
هاواڵتی بێ تاوان لەگەڵ  5برینداری دیكە.
لەالپ���ەڕە  25ت���ا 26یدا،وتارێ���ك لەس���ەر ش���ەهیدبوونی
نووس���ەری هەڵكەوتو(موح���ەرەم محەمەدئەمی���ن) بەن���اوی
شەهیدكردنی ماموستا موحەرەم محەمەدئەمین تاوانێكی تری
فاشس���تەكانە».لەو وتارەدا ئاماژە بە ڕۆژی دەس���تگیركردنی
مامۆس���تا موح���ەرەم 1980/7/23،ك���راوە ،ك���ە ل���ەو ڕۆژە
لەالی���ەن چەتەكان���ی ڕژێ���م دەس���تگیركراوە و پاش ئ���ازار و
ئەش���كەنجەدانێكی زۆر هەر لەو ڕۆژە شەهید كراوە و دواتر
الشەكەیان داوەتەوە بە كەسوكاری.ناوبراو لەشاری سلێمانی
لە دایكبووە ،لەس���ااڵنی چلەكا ندا بۆتە هاورێ شەهیدی نەمر
محەمەد قودسی.ش���ەهید موحەرەم خەباتكەرێكی سیاس���ی و
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نووس���ەرێكی پێش���كەوتخواز ب���ووە ،وت���اری
سیاسی وئەدەبی لە ڕۆژنامەی ژین وگۆڤاری
هەتاو نووس���یوە .لەس���اڵی 1960دا دەستەی
نووس���ەرانی گۆڤاری گەاڵوێ���ژی نوێ بووە.
خاوەن���ی چەندی���ن چیرۆك���ە لەوانە»رێگ���ەی
ئازادی،م���ام هۆمەر،گۆم���ی ش���لەقاو،گردی
شەهیدان،ش���اری قەرەجەكان».جگ���ە لەوەش
وەرگێ���ری كتێب���ی «مەبدەئ���ە بنەرەتیەكان���ی
فەلسەفە»ی ،فەیلەس���ۆفی بەناوبانگ «جۆرج
پۆلتیزەر» و چیرۆكی «یادی گۆرستانەكەی»
رۆماننوسی بەناوبانگ «دیستۆفیسكی»یە.
لەالپەڕە 27یدا ،هەوالێك لەبارەی»مانگرتن
لە نانخواردنی كوردەكان لە دژی ئیعدامكردن
لە عێراقدا» هاتووە.كە كوردەكان لە دەرەوەی
كوردس���تان لە واڵتی سوید ،وەك ناڕەزایەك
لەدژی لە س���ێدارەدان لەعێ���راق مانیانگرتوە،
هەواڵەك���ە پش���تی بەهەوالێك���ی ڕۆژنام���ەی
«ئۆپساالتی یاتید نینگ»ی سویدی بەستووە،
ك���ە لەژم���ارەی ڕۆژی  1980/7/23ب���ەو
ناونیش���انەی س���ەرەوە باڵوكراوە ت���ەوە ،كە
كۆمەڵێك كوردی كوردستانی عێراق لە ڕۆژی
 1980/7/23لە ناوەڕاس���تی شاری ئۆپساال لە
سوید بۆ ماوەی 12سەعات رێكیان خستبوو.
هەر لەهەمان الپەڕە پاشماوەی بەڵگەنامەكەی
پێشوو تەواو كراوە.
لەالپەڕە 28ی���دا ،بابەتێك بەناوی «نامەی
ش���ەهیدێك» هات���ووە ،ك���ە تێی���دا ب���اس ل���ە
پێشمەرگەیەكی برینپێج بەناوی «دكتۆر عەلی
قادر ش���ەریف» دەكات ،كە چ���ۆن پەیوەندی
بە ش���ۆڕش و هێزی پێشمەرگەی كوردستان
كردوە،پاش���ان ل���ە ئەنجامی هێرش���ێكی ڕژێم
بۆ س���ەر ناوچەكانی بازی���ان لە نزیك گوندی
خ���اوێ لە ڕۆژی  1980/8/10ش���ەهید كراوە.
تەواوكەری ئەم بابەتە لەالپەڕە 35دایە.
لەالپ���ەڕە  29ت���ا 33ی���دا ،بابەتێك لەس���ەر
ه���اوكاری ئەتۆم���ی و ئاب���وری نێ���وان
فەرەنس���ا و عێ���راق بەن���اوی «دەرب���ارەی
هاوكاریی���ە ئەتۆمیەك���ەی نێ���وان عێ���راق و
فەرەنسا»باڵوكراوەتەوە،كەپشتی بەستوە بە
چەند س���ەرچاوەیەك ورۆژنامەی���ەك ،لەوانە
ڕۆژنام���ەی تایم ،بەوەی ك���ە بەپێ رێكەوتنی
ساڵی 1975ی جاك شیراك و سەدام حسین،
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فەرەنس���ا دوو ك���وڕەی ئەتۆم���ی ب���ۆ عێراق
دورست بكات.
لەالپ���ەڕە 33ی���دا ،گۆش���ەیەكی گاڵتەئامێز
بەن���اوی «ل���ە داڵەوەك���ەوە ب���ۆ دەڵەك���ە»
باڵوبۆتەوە،ك���ە تێی���دا ئاماژە ب���ە تەڵەفزیۆنی
ئەوسای ناوخۆی عێراق دەكا ،بەوەی كە هەر
لەدەس���تپێكردنی پەخش كردنەكەی تا كۆتایی
لە وێنەی س���ەدام هیچی دیكەی نیە.؟؟هەر لە
هەمان الپەڕەدا ،بابەتێك لەسەر تۆماركردنی
دەنگ���ی تەڵەف���ۆن و پەیوەندیەكان���ی تەڵەفۆن
لەالیەن دامودەزگا ئەمنیەكانی ڕژێم بەناوی»
ئامێری نوێی تۆماركردن» باڵوبۆتەوە.
لەالپ���ەڕە 34ی���دا ،گۆش���ەیەك بەن���اوی
«بانگەوازێك بۆ رای گشتی عەرەبی» هاتووە.
ئەو بانگەوازە لەالیەن لێژنەی پەیوەندیەكانی
عەرەبی ،ی.ن.ك ،ئاراستەی رای گشتی وهێزە
پێشكەوتخوازەكان و نیشتمانیەكانی عەرەبی
و رێكخ���راوە شۆڕش���گێرەكانی فەلەس���تین
كراوە .لە بانگەوازەكەدا ئاماژە بە هەموو ئەو
تاوانانەی رژێم كراوە ،كە دەرهەق بە میللەتی
كورد ئەنجام���ی داون ،هەر ل���ە خاپوركردنی
گوند و كوش���تن و لە س���ێدارەدانی رۆڵەكانی
میللەتی كورد و عێراقیەكان.داواشیان لێدەكات
دەوری خۆی���ان ل���ەو بارەوە بگێ���رن .هەر بۆ
ئەو مەبەس���تە نموونەی پەالماردانی بەستنی
كۆنگ���رەی س���ااڵنەی»كۆمەڵەی خوێندكارانی
كوردس���تان -دەرەوەی واڵت»ی ل���ە ڕۆژی
 1980/8/1ل���ە ش���اری بەرلین���ی رۆژئ���اوای
هێناوەتەوە.
لەالپ���ەڕە  36ت���ا 41یدا ،بابەتێ���ك بەناوی
«بالوێزخانە،ی���ان دەزگای زەبروزەن���گ ل���ە
دەرەوە؟!» باڵوك���را وەت���ەوە .ل���ەو بابەت���ەدا
بەش���ێوەیەكی ورد باس لە هەوڵ و كۆشش���ە
نا دبلۆماس���یەكان و كردەوە تیرۆریستیەكانی
ڕژێمی بەعس لە دەرەوەی عێراق كراوە .هەر
لەوبارەییەوە چەندین نموونەی حاشا هەڵنەگری
لەس���ەر كردەوە جاسوسی و تیرۆیستیەكانی
رژێم خس���تۆتەروو.لە گرنگترینیان كوش���تنی
چەن���د كەس���ایەتی ناس���راوی فەلەس���تینی و
كۆن���ە بەعس���ی عێراقی و هەروەه���ا هەوڵدان
بۆ تیرۆركردنی سیاس���ەتمدار و رووناكبیری
گ���ەورەی كورد»عیس���مەت ش���ەریف وانلی»
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ل���ە واڵت���ی سویس���را .لەالپەرە42ی���دا ،چەن���د
چاالكیەكی شۆڕش���گێرانە لەناو شاری بەغدا
باڵوكراوەنەتەوە ،ك���ە زۆربەی ئەو چاالكیانە
لەالی���ەن گروپە شۆڕش���گیرە عێراقی���ەكان لە
دژی چەن���د چەتە وجەلالد وئەمن ومخابراتی
بەعس���ی لە چەند ناوچە و گەرەكی جیاجیای
شاری بەغدا خراوەنەتەروو.
لەالپەڕە43دا« ،بەالغێكی رۆژنامەگەری»
باڵوكراوەتەوە ،كە بۆ جاری یەكەم لێدوانێكی
ڕۆژنامەوان���ی «تصری���ح صحف���ی – press
 »releaseل���ە یەكەمی���ن باڵوك���راوە و
پەخش���ەنامەی شۆڕش���ی ن���وێ و یەكێت���ی و
ل���ە هەواڵنام���ەدا باڵوبكرێتەوە.ئ���ەو لێدوان���ە
بەناوی «ب���ەالغ» هاتووە ،كە لەالیەن لێژنەی
پەیوەندییەكان���ی دەرەوەی ی.ن.ك ،لەب���ارەی
رفان���دن و برینداربوون���ی كۆمەڵ���ێ خەبیری
سۆڤیەتی دەرچووە.تێیدا هاتووە»:لە ئەنجامی
هێرش���ێكی ش���ێرانەی پێش���مەرگە ب���ۆ س���ەر
كاروانێك���ی س���وپای عێراق لە نزیك ش���اری
كەركوك ،چەند س���ەربازێك و یانزە خەبیری
سۆڤیەتی گیران .پاش دوو ڕۆژ ڕژێم هێرشی
كردە س���ەر ش���وێنی پێش���مەرگەكان و دوان
لە خەبی���رەكان برینداربوون».ل���ەو لێدوانە و
بەیاننام���ە ڕۆژنامەوانیە ،بەرپڕس���یاریەریەتی
بڕینداربوونی ئەوانەی خستۆتە سەر ئەستۆی
رژێم ،چونكە دوای شەرەكە بە رۆژێك هەموو
خەبیرەكان ئازاد كران.
ودواالپەڕەیدا،گۆش���ەی
لەالپ���ەڕە44
نامەیەك���ی كراوە،دووب���ارە بۆتەوە،ل���ەو
گۆش���ەیەدا باس لە خەبات كردن بۆ دورشمە
س���ەرەكیەكانی تێكۆشان و ش���ۆڕش كراوەو
هەم���وو ئ���ەو دەس���كەوت و پێش���كەوتنانە
باسكراون ،كە لە س���ایەی شۆڕش و خەباتی
شۆڕشگێری بەدی هاتوون و پێداگریش لەسەر
پش���ت بەس���تن بە جەماوەری زەحمەتكێش و
هێزە پێش���كەوتخوازەكانی كوردستان كراوە،
ل���ە پێن���او بەدیهێنان���ی هەموو ئامان���ج و مافە
رەوایی���ەكان و س���ەلماندنی خامۆش نەبوونی
كوانوی بزوتنەوەی رزگاریخوازی كوردستان
بۆ دۆست و دوژمن.

ژمارە دوانزە
ئ���ەم ژمارەی���ە ل���ە كانون���ی یەكەم���ی
س���اڵی،1980واتە دوو مانگ دوایی ژمارە 11
لە دووتوێی  35الپەڕە دەرچووە.
بەرگ وناو
ئ���ەم ژمارەی���ە ل���ە رووی ش���ێواز
ونەخشەس���ازیی بەرگی ،جیاوازییەكی زۆری
لەگ���ەڵ هەن���دێ ل���ە ژمارەكانی پێش���تر هەیە.
لەگۆش���ەی دەس���تە ڕاس���تی س���ەرەوەیدا،
نووسراوە یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان ،لە
ژیرەوەشی كانونی یەكەم  .1980لە هەندێ لە
ژمارەكانی پێشتر ،لەگەڵ ئەوەی ناوی ی.ن.ك
نووس���راوە ،لەژێرەوەی یان تەنیش���تی ناوی
مەكتەب���ی راگەیاندن یان دەزگای راگەیاندن»
نووسراوە.
ل���ە بەش���ی س���ەرەوەی بەرگەك���ەی ب���ە
دەس���تە چ���ەپ ،ل���ە جیات���ی دورش���م ،ك���ە لە
هەن���دێ لە ژمارەكانی پێش���تر ل���ە بەرگەكەی
نوس���رابویەوە ،لەم ژمارەیەدا ئەس���تێرەیەكی
پێنج چوكلەیی دانراوە،لە ژێر ئەو ئەس���تێرەیە
«هەواڵنامەی كوردستانی عێراق» نووسراوە
و لە ژێرەوەش���ی وێنەی كۆمەڵێك پێشمەرگە
بەش���ێوەی پۆرترێ���ت دان���راوە .لەژێ���رەوەی
ئ���ەو وێنەیەش���دا ،ل���ەالی دەس���تی ڕاس���ت
نووسراوە»ژمارە »12لەگەڵ هەموو ئەوانەش
بە چەند هێلێكی پان وباریكی رێك وچەماوەش
رووپەری بەرگەكە نەخشێنراوە.بەشێوەیەكی
گش���تی ،ئەم بەرگە یەكێكە ل���ە جوانترین ئەو
بەرگانەی بۆ هەواڵنامە نەخشەس���ازیكراوە و
نەخشێنراوە.
شێوازی نەخشەسازی و نووسین
ل���ەرووی نەخشەس���ازیی ناوەوەی���دا،
جیاوازییەكی ئەوتۆی لەگەڵ ژمارەكانی پێشتر
نیە.هەروەه���ا لە رووی قەبارەی فۆنتەكەی لە
ژم���ارە 11بچوكتر وبۆش���ایی ولێلی لە نێوان
پیت و وش���ەكاندا هەیە .لەهەمانكات پەیڕەوی
ش���ێوازی نەخشەس���ازیكردن و ونووس���ینی
كۆل���ۆم نەكراوە.ل���ە هەم���وو الپەڕەكانی یەك
ش���ێواز وفۆنت���ی نووس���ین پەیرەوك���راوە.
هەروەها سەرجەمی سەرەمانشێت و وبابەت
ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012
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و هەواڵەكانی بە دەست وخەتی چەند كەسێكی
خۆشنووس نوسراوونەتەوە.
ناوەرۆك و بابەتەكانی
س���ەرجەمی نووس���ینەكانی ئ���ەم ژمارەیە
دەگاتە « »10نووسین .لەم ژمارەیەدا لەالپەڕە
 1تا  9لە جیاتی س���ەروتار ،وتارێكی تایبەتی
لە ش���ێوەی باڵوكردنەوەی ناوەرۆك وبەیانی
دامەزراندن���ی (بەرەی نیش���تمانی نەتەوایەتی
دیموكراتی ل���ە عێ���راق)دا ،باڵوكردۆتەوە ،كە
لە كۆتای���ی بەیانەكەدا رێكەوتی 1980/11/12
نووس���راوە ،پێدەچ���ێ كە ئەم مێ���ژووە ،رێك
ڕۆژی دەرچ���وون و باڵوكردنەوەی بەیانەكە
و ڕاگەیاندنی بەرەكە بێت.
بەاڵم ئەوەی جێ سەرنجە ،ئەوە بۆ جاری
یەكەمە،كە لە هەواڵنامەی شۆڕش���دا ،بەیان و
ڕاگەیاندن���ی بەرەیەكی ئەوا ،لە مانش���ێتەكەی
بنوس���رێ (ه���ەر پیرۆز و س���ەركەوتوو بێت،
بەرەی نیشتمانی نەتەوایەتی دیموكراتی هێزە
پیێش���كەوتخوازەكانی عێراق).چونك���ە وەك
باس���مانكرد ،لە كۆتای���ی ئ���ەم ڕاگەیەنراوەدا،
ناوی خودی بەرەكە هاتووە.
ل���ە بەش���ێكی ڕاگەیەنراوەك���ەدا ،ئاماژە بە
گرنگ���ی یەك ری���زی هەموو الی���ەك و گروپ
و حیزبە سیاس���یە پێشكەوتخوازەكانی عێراق
ك���راوە ،ك���ە ی.ن.ك وەك یەكێك ل���ەو الیەنە
س���ەنگیانەی ئ���ەو س���ەردەمەی خەباتك���ردن،
ن���ەك ه���ەر ب���ۆ بەدیهێنان���ی مافەكان���ی گەلی
كورد تێكۆش���اوە ،بەڵكو بەهەمان شێوەش لە
پێن���او مافەڕەواییەكانی هەم���وو پێكهاتەكانی
ت���ری عێ���راق ،درێغ���ی نەك���ردووە .بۆی���ە لە
ڕاگەیەنراوەك���ەدا هات���ووە »:تاقیكردن���ەوەی
مێژووی���ی دوورودرێژی خەباتی گەلی عێراق
ل���ە تێكۆش���انی ب���ەردەوام و نەپس���اوەی دژ
ب���ە ئیس���تعمار و ئیمپریالیزم و گش���ت ڕژێمە
كۆنەپەرس���ت و دیكتات���ۆر و فاشس���تەكان لە
عێراق���دا ،س���اغی كردۆتەوە ،كە س���ەركەوتن
بەسەر هێزی دوژمنانی گەلەكەمان پێویستی
ب���ە كۆكردن���ەوە و ئامادەكردن���ی ووزەی
جەم���اوەری میلل���ی و ب���ە یەك���ەوە گرێدان���ی
خەباتی هاوبەش لە چوارچێوەی دامەزراندنی
هاوپیمانیەكی نیشتمانی دایە».
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هەروەه���ا ه���ەر ل���ە بەش���ێكی دیك���ەی
بەیانەك���ەدا ،گرنگتری���ن هێلەكان���ی خەب���ات و
ئەركە س���ەرەكیەكانی لە میس���اقێكی  5خاڵیدا
كۆكردۆتەوە و دیاری كراوە،كە خاڵی یەكەمیان
یەكێكە لە گرنگترین ئەو هێل و ئەركانە.دەكرێ
لە سەردەمەشدا دووبارە وەك هێل وئەركێكی
س���ەرەكی هەم���وو حی���زب و الیەنەكانی تری
عێراق لەبەر چاوبگیرێ.ئەمرۆش ی.ن.ك،وەك
الیەنێكی كارا وجوامێری مەیدانەكە و عێراقی
دوای رووخانی دیكتاتۆری ،بەردەوام داكۆكی
ل���ە مافی گەلەكەم���ان و هەموو پێكهاتە ئایینی
و نەتەوەییەكان���ی عێراق كردووە ،بەش���داری
كردنشی لەو بەرەیە وئیمزاكردنی ئەو میساقە
ب���ە خوێندنەوەو ووربونەوە لەخاڵی یەكەم،كە
تێیدا هاتووە« :رووخاندنی رژێمی دكتاتۆری
و دامەزراندن���ی حوكم���ی ئیتالفی نیش���تمانی
دیموكرات���ی ،كە مافەكانی گەل وسەربەس���تی
و دیموكراتی���ەكان دابینب���كات» ،بایەخێك���ی
دیكۆمێنتی پیشتگیركردنی یەكێتی لە دیموكراتی
و حكومەتێكی ئیتالفی نیشتمانی ودیموكراتی
دووپاتدەكاتەوە.دەردەك���ەوێ ی.ن.ك چەندە
پەرۆشی پایەداركردنی بنەمایەكانی دیموكراتی
و سیس���تەمی دیموكراس���ی و ئازادییەكان���ە.
جگە لەوەش ئەركەكانی تری بەرەكە لەس���ەر
ئاس���تی گۆرەپانی عەرەبیدا ،لە س���ێ خاڵی تر
خس���تۆتەروو ،كە ه���ەر هەمووی���ان پێداگری
لەس���ەر یەكهەلوێستی و پشتگیری لە خەباتی
جەماوەری عەرەب و هێزە پێشكەوتخوازەكان
و ڕەوایەتیی مەسەلەی فەلەستین كراوەتەوە.
لەالپەڕە18-10یدا ،بابەتێكی شیكاری زۆر
وردو لۆژیكانە بە ناوی (جەنگی نێوان عێراق
و ئێران ،دەگاتە كوێ؟) لەبارەی جەنگی نێوان
عێراق و ئێران ،كە بۆ ئەوكاتە تەنیا سێ مانگ
دەبوو بەرپاببوو ،باڵوكردۆتەوە.
ئ���ەم باب���ەت ،بەیەكێ���ك ل���ە گرنگتری���ن و
درێژتری���ن بابەتەكانی س���ەرجەم ژمارەكانی
هەواڵنامەی شۆڕش دائەنرێت.لە هەمانكات بە
درێژترین لێكدانەوە و شیكاری رۆژنامەوانی
سیاس���ی خ���ودی باڵوكراوەك���ە دەژمێردرێ،
ك���ە لە هیچ یەكێ���ك لە ژمارەكانی پێش���تریدا،
بابەتی ب���ەو جۆرە و قەبارەی���ە باڵو نەكراوە
نەتەوە.لێرەدا بە باشی دەزانین ،بلێن :دەكرێ
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ئەم بابەت و وتارە ش���یكارییە ،دووبارە باڵو
بكرێت���ەوە ،چونك���ە بایەخێك���ی مێژووی���ی و
دیكۆمێنت���ی هەیە و روئیای»ی.ن.ك» بۆ ئەو
جەنگە و رەهەندەكانی بەرجەستە دەكات .بۆیە
تەنی���ا بەش���ێكی پەرەگرافی كۆتای���ی بابەتەكە
دەخەینەروو:
«.....نابێ ئەوەش���مان ل���ە بیرچێ ،كە هەتا
ئەم ش���ەرە زیاتر درێژە بكێش���ێ ،لەالیەكەوە
زەرەر و زی���ان و كارەس���اتی پت���ر ،روو ل���ە
گەالنی هەردووال دەكەن.لەالیەكی دیكەیشەوە
ه���ەردوو رژێ���م ب���ەرەو الوازبوون���ی زیات���ر
دەرۆن».
هەروەه���ا هاتووە« :بێگوم���ان تەقینەوەی
ه���ەر ناكۆكیەكی تون���دی تر ،ل���ە رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست لە پایە و گرنگی جیهانی ئەم شەرە
كەم دەكاتەوە و رێگای بەردەوام درێژەپێدانی
خۆش���تر دەكات ،ئەنجامەكەش���ی ،بە مەرجی
مانەوەی ڕژێمی ئێران و بەردەوامی شەرەكە،
زۆر پێدەچ���ێ ب���ە رووخان���ی ڕژێمی صدامی
تاوانب���ار ت���ەواو دەب���ێ .چونك���ە ئ���ەم ڕژێمە
فاشس���تە س���ەرباری ئەو هەموو زەبروزەنگ
و تێكدانە ئابوری وسەربازیانەی ،كە لەالیەن
ئێران���ەوە ل���ێ دەدرێ���ن ،هێ���زە شۆڕش���گێرو
پێش���كەوتخوازە كان���ی ن���اوەوەش ،تا دێ پتر
گەشە دەكەن ولەدایكبوونی بەرەی نیشتمانی
نەتەوایەت���ی دیموكراتیش ،ئەو گەش���ە كردنە
خێراتر دەكا ،بۆ زووتر رووخاندنی ڕژێم».
ل���ە بەش���ی خ���وارەوەی الپ���ەڕە18دا،
پاش���ماوەی بانگ���ەوازی كۆمیت���ەی دەرەوەی
ی.ن.ك ،تەواوكراوە.
لەالپ���ەڕە  19ت���ا ،20یادی ش���ەهیدكردنی
ش���ەهیدی نەم���ر «خالی���د گەرمیان���ی» ل���ە
وتارێك���ی بەن���اوی «هەموو ش���ەوێ ،خوێنی
شەهید خالید گەرمیانی لە دەرگای ماڵەكانمان
دەدات»باڵوكردۆتەوە.ل���ەو وت���ارەدا ،ئام���اژە
ب���ە لێهاتووی���ی و جوامێری ش���ەهید خالید و
چەن���د هەڤالێك���ی تر كراوە ،كە چەند ش���ێرانە
ل���ە س���ەنگەرچەقینێكی قارەمانان���ە ،لە ڕۆژی
1978/12/8دا ،وەك ئامر كەرتی 4ی جەباری
لە شەرێكی نابەرامبەر گیانی فیدای كوردستان
كرد.
لەالپەڕە20ولە بەش���ی خوارەوەیدا ،كورتە

هەوالێك بەناوی «سەرۆك قەزافی و مەسەلەی
كورد» باڵوكراوەتەوە.تێیدا دانپێنانی سێیەمین
ج���ارەی قەزاف���ی ،لەب���ارەی بڕیاردان���ی مافی
چ���ارەی خۆنوس���ین لەالی���ەن میللەت���ی كورد
هاتووە.قەزافی مافی سەربەخۆیی كورد ،وەك
باش���ترین دۆست و پش���تیوان لە رۆژهەاڵتی
ناوەراس���ت بۆ نەتەوەی عەرەب،ل���ە خەباتیدا
ل���ە دژی س���ەهیۆنیزم و ئیپریالیزمی جیهانی
لێداوەتەوە.
لەالپ���ەڕە 21تا 24ی���دا ،وتارێ���ك لەبارەی
كۆنفرانسی یەكەمی دامەزراندنەوەی یەكێتیی
مامۆس���تایانی كوردستان ،بەناوی «ساڵو بۆ
كۆنفرانس���ی یەكەمی دامەزراندنەوەی یەكێتی
مامۆستایانی كوردستان» باڵكراوەتەوە .لەو
وتارەدا ،بەش���ێوەیەكی پوخ���ت و جوان ،رۆڵ
پێگەی مامۆس���تایان لە خەبات و تێكۆش���انی
گ���ەالن و پەروەردەكردن���ی ن���ەوەی دوارۆژ
خراوەت���ەروو .ل���ە پەرەگرافێكی���دا هات���ووە:
«مامۆستایان لە گۆرەپانی خەباتی سیاسیدا،
گیانی خۆی���ان كردۆتە مۆم ب���ۆ رواندنەوەی
ش���ەوەزەنگی كاروانی خەبات س���ووتاون ،بە
سەدان مامۆستا خۆیان كردۆتە قوربانی ولە
ئەنجامی هەوڵ و كۆشش���یان گەیشتۆتە پلەی
سەركردایەتی كردنی كاروانی خەبات.»........
ه���ەر لە بەش���ی خوارەوەی الپ���ەڕە 24دا،
پاش���ماوەی بی���رەوەری ش���ەهید فەره���اد
تەواوك���راوە .لەالپ���ەڕە 25ی���دا ،ب���ۆ ج���اری
یەكەم ،نامەی بەرێز س���ەرۆك مام جەالل لەم
ژمارەی هاواڵنامەدا ،وەك گۆشەیەك بەناوی
«نامەیەك بۆ برۆنۆكراسكی «باڵوكراوەتەوە،
تێیدا ئاماژە بە ناردنی نامەیەكی سەرۆك مام
ج���ەالل دەكات ،كە ل���ە مانگی ئای���اری 1980
وەك س���كرتێری گش���تی یەكێتی نیش���تمانیی
كوردس���تان ،ب���ۆ مەستەش���اری حكومەت���ی
ئەوسای نەمس���ا برۆنۆكراس���كی ونامەیەكی
تری���ش ب���ۆ «ویل���ی بران���د» كەس���ایەتی
نێودەوڵەت���ی سۆسیالیس���تی «بۆئیمس���ال»
ن���اردووە .لە هەردوو نامەكەدا س���ەرۆك مام
جەالل داوای لەو كەس���ایەتیە ناسیۆنالیس���تە
ك���ردووە ،پش���تگیری و پش���تیوانی خەبات���ی
ڕەوای گەل���ی ك���ورد ،لە كوردس���تانی عێراق
بكەن .ئەوەی شایانی باس���ە ،برۆنۆكراسكی،
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لە چاوپێكەوتنێكی تەڵەفزیۆنیدا ،لە س���ەڕەتایی مانگی تشرینی
یەكەم���ی هەم���ان س���اڵدا ،ریگەیاند :ك���ە ئەو وەك سۆش���یال
دیموكراتێ���ك ،پش���تگیری ل���ە خەبات���ی گەالن���ی چەوس���اوەو
ژێردەس���ت دەكا و لە داهاتووش���دا پشتگیری لە خەباتی گەلی
كوردی بكات.
لێ���رەدا ئاماژە ،بە خاڵێكی گرنگ دەكەی���ن ئەویش ئەوەیە،
كە لەو س���ەردەمە ناس���ك و دژوارەشدا ،سەرۆك مام جەالل،
درك���ی ب���ە بایەخ���ی پش���تگیری كەس���ایەتی و رێكخراوەكانی
ئەنتەرناس���یۆنال و سۆس���یال دیموكرات���ەكان ك���ردووە و
بایەخی كاری دبلۆماس���ی لەبەر چاو گرت���وە .هەر ئەو هەوڵ
كۆششانەش ،بەرهەم و ئەنجامی مێژووییان
لێكەوتۆتەوە ،لەوانە بەشداریكردنی بەرێزیان
بوو ،لە كۆنگرەیەكی جیهانی لە شاری پاریس
لەس���اڵی  1989و بەدەس���هێنانی پش���تگیری
بەشێكی زۆری حیزب و الیەنە سۆسیالیست
ودیموكرات وپێش���كەوتخوازەكانی ئەوروپا
وواڵتان���ی عەرەب���ی ،بۆ پرس���ی كیمیباران
كردنی ش���ارۆچكەی هەڵەبجە وپرۆس���ەی
ئەنف���اڵ .ه���ەر لەئەنجام���ی ئ���ەو ه���ەوڵ و
پەیوەندیە دبلۆماس���یانە ،ئەمرۆ س���ەرۆك
مام جەالل جێگری س���ەرۆكی رێكخراوی
جیهانی« ،سۆسیال ئەنتەرنا سیۆنال»ە.
هەر لەالپەڕە25ی���دا ،بانگەوازێكی لقی
ئەوروپ���ای،ی.ن.ك ،باڵوكردۆت���ەوە ،كە
لەمانگی ئەیلوڵی ساڵی  ،1980ئاراستەی
رێكخراوەكان���ی ماف���ی م���رۆڤ و هێ���زە
پێش���كەوتخوازەكان و دیموكراتەكان���ی
ئەوروپای كراوە و لەبارەی تاوانەكانی
سەدام دەرهەق بە گەلی كورد و گەالنی
عێراق ئاگادری كردونەتەوە و داوایان
لێدەكات دەستی یارمەتی و مرۆڤایەتی
خۆیان بۆ كورد و شۆڕشە جەماوەرییەكەی درێژ بكەن.
لەالپەڕە26یدا ،هەوالێك وراپۆرتێكی رێكخراوی «لێبوردنی
نێودەوڵەت���ی -منظمة العفو الدولیة» بە ناوی «هەموو س���اڵێ،
 100گیراو لە داردەرێن» باڵوكردۆتەوە.تێیدا ئاماژە بە رێژەیی
لە سێدەرادانی لە عێراق كراوە ،بەوەی كە هەر لە ساڵی 1974
تا ئێس���تا «واتە س���اڵی  ،»1980ڕۆژانە  100كەس لە سێدارە
دراوە .هەر بە پێی یەكێك لە ژمارەكانی ڕۆژنامەی ئەوس���ای
«الوقائع العراقیە» ،كە ڕۆژنامەیەكی رەس���می ڕژێمی بەعس
ب���وو ،لە ژمارەیەكیدا ناوی « »336رۆڵەی لە س���ێدارەدراوی
كوردی بەیان كردووە .هەر لە هەمان الپەڕە ،بۆ جاری یەكەم
دورشمێك لەسەر شەری البەبەال ،لەم ژمارەیەدا باڵوبۆتەوە،
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نووسراوە»ش���ەری البەال،خزمەتی دوژمنانی شۆڕش و گەل
دەكا.بۆی���ە ئەوانەی ش���ەری ئاوا هەڵدەگیرس���ێنن ،بیانەوێ و
نەیان���ەوێ ،ب���ەم كارەیان خزمەتی دوژمنانی ش���ۆڕش و گەل
دەكەن».
لەالپەڕە  27تا  ،29دوو نووسین باڵوكراونەتەوە .یەكێكیان
چیرۆكێكی مامۆس���تا «محەم���ەد» ناوێك بووە ،بەناوی «ئەو
دیمەن���ەی كۆتایی نایێ» .لەو چیرۆك���ەدا ،چیرۆكنوس ،كورتە
ب���اس و بەس���ەرهاتێك ی���ان بیرەورییەكی خۆی بە ش���ێوەی
چیركێكی كورت دەگێرێتەوە.
لەالپەڕە29یدا ،بیرەوەری ش���ەهید فەرهاد باڵوكراوەتەوە.
لەالپەڕە  30تا 31یدا ،بۆ جاری یەكەم وتارێك
لەسەر شەری البەال بەناوی» جەنگی البەال لە
قازانجی كێیە؟» باڵوكراوەتەوە .لەو وتارەدا
س���ەرباری پەرۆش���ی یەكێتی ب���ۆ یەكرێزی
وپتەوكردنی پەیوەندی ونزیكبونەوەی هێزە
نیش���تمان پ���ەروەرە كان و خەباتك���ردن لە
دژی ڕژێمی فاش���ی بەغدا ،داوای دووبارە
خۆالدان لە ش���ەری البەال دەكات .لەبارەی
پتەوكردنی یەكریزی هێزە نیش���تمانیەكانی
كوردستان،لەبەشێكیدا هاتووە« :ی .ن.ك،
رێ���گای یەكخس���تنی و نزیكخس���تنەوەی
هێزەكانی گرتەبەر ،نە رێگای دەرپەراندن
و تەنگ پێ هەڵچنین ،هیچ دەستەوتاقمێكی
ب���ەرەی گەل و ش���ۆڕش ،لەب���ەر ئەوەی
كوردس���تان لەس���ەر كەس تاپۆ نەكراوە،
هەموو كوردێكی دڵس���ۆز و بە شەرەف
ماف���ی ئەوەی هەیە لە پێناو گەل و واڵت
خەبات ب���كات» .و لە بەش���ێكی دیكەیدا
هات���ووە »:هەروەه���ا ئێمە هی���چ كاتێك
نەمانویس���توە ونامان���ەوێ ،الیەنێ���ك
لە الیەن���ە نیش���تمانیەكان،لەم ب���وارەدا
دواك���ەوێ ی���ان لەرێ الدا وزی���ان بە رەوتی بەرەو پێش���ەوە
چوونی خەباتی نەتەوەكەمان بگەیەنێ».
لەالپەڕە  32تا 34یدا ،بابەتێكی چڕوپڕ لەس���ەر فاشسیەت
بەناوی «فاشس���تییەت ،لە ئێستا و رابردوو» .باڵوكراوەتەوە.
جگە لەوەی پێناس���ەی فاشستیەت كراوە ،نموونەی دەسەاڵتی
ڕژێمی بەعسیش خراوەتە پاڵ نموونەی فاشستیەتی مۆسۆلینی
لە ئیتالیا و نازیزم لە ئەڵمانیا و فرانكۆ لە ئیسپانیا وكەمالیزم
لە توركیا.هەروەها لە 14خاڵ وخەسلەتی فاشستیانەدا،چەمكی
فاشیستیەتی چركردۆتەوەو خراوەتەروو ،كە هەموو كەسێك
بە ئاس���انی دەتوانێ لێی تێب���گات وبخوێنێتەوە.ئەمەش بۆ ئەو
س���ەردەمەی خەبات و ش���ۆڕش گرنگی خ���ۆی هەبووە .وەك
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ناس���اندنێكی مەعریفی و چەمكی سیاس���ی بۆ
كادی���ر و رێكخس���تنەكان باڵوكراوەتەوە،تاكو
هەموو الیەك ئاشنایەتی لەگەڵ ئەو چەمكە و
چەمكە سیاسیەكانی تر پەیدا بكات.
لەالپ���ەڕە  35و دواالپەڕەی���دا ،گۆش���ەی
نامەیەك���ی ك���راوە دووبارەبۆت���ەوە .ل���ەو
گۆش���ەیەدا ب���اس ل���ە چەواش���ە كاری
وهەواڵەكانی دامودەزگا ئیعالمیەكانی ڕژێمی
بەع���س ك���راوە ،ك���ە پێیانوایە س���ەركەوتن لە
شەرێك ،بەمانایی سەركەوتنی جەنگەكە دێت.
هەر بۆ ئەو مەبەس���تە رێكەوتنامەی جەزائیر
دەخات���ەوەڕوو ،ك���ە ڕژێم���ی بەع���س پێیوایە
وەك چۆن لەو رێكەوتنامەیە سەركەوت ،لەو
جەنگەش سەردەكەوێ.
ژمارە سێزدە
ئ���ەم ژمارەیە ل���ە دووتوێ���ی  40الپەڕە لە
مانگی ئاداری ساڵی  1981دەرچوو.
ناو وبەرگ
بەرگی ئەم ژمارەی���ە ،وەك ژمارەكانی تر
نیە .بەش���ێوەیەكی زۆر ئاسایی نەخشەسازی
و نەخش���ێنراوە .لە بەشی سەرەوەی گۆشەی
دەستە ڕاستی سەرەوەیدا یەكێنیی نیشتمانیی
كوردستان ولە ژێرەوەی مەكتەبی راگەیاندن
نووسراوە .لەالی دەستە چەپی ،ئەستێرەیەكی
پێن���ج چوكلەی���ی كاڵ دانراوە .ل���ە خوارەوەی
ئەمان���ەدا ،ب���ە فۆنتێك���ی كاڵ نووس���راوە
هەواڵنامەی كوردستانی عیراق .لە خوارەوەی
بە دەستە ڕاست ،ژمارە  13و لە الی چەپشی
ئاداری  1981نووسراوە.
شێوازی نەخشەسازی و نووسین
ش���ێوازی نووس���ین و نەخشەسازیكردنی
زۆر س���ادە وس���اكارە ،هی���چ گۆرانكارییەكی
وای تێدا نیە ،بگڕە لە هەندێ ژمارەی پێش���تر
س���ادەترە .سەرجەمی مانشێت و سەرەبابەت
بەدەس���ت وخەتێك���ی زۆر كاڵ و س���ادە و
ئاس���ایی نوس���راونەتەوە فۆن���ت وقەبارەكەی
زۆر درشتە و لە هەندێ لە ژمارەكانی پێشتر
گەورەتر و بۆش���ایی نێوان ووشەكانی زۆرە.
رەچ���اوی خاڵبەن���دی تەواو ك���راوە .هەروەها
پەیڕەوی ش���ێوازی كۆلۆم نەكراوە .رێنوسی

212

ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012

ژمارەی الپەڕەكان بە پێچەوانەی ژمارەكانی
پێشتر ،لە سەرەوەی الپەڕەكان نووسراوە.
ناوەرۆك و بابەتەكانی
س���ەرجەمی ه���ەواڵ و وت���ار و بابەت���ە
هەمەچەش���نەكانی ئ���ەم ژمارەیی���ە دەگاتە 14
بابەت .زۆربەیان پوخت و كورتن.
لەالپەڕە 1ت���ا 6یدا ،س���ەروتاری ژمارەكە
بەن���اوی «چەند بۆچونێك لە ئاییندەی جەنگی
عێراق و ئێران» باڵوكراوەتەوە .لەو سەروتارە،
چەندی���ن بیروبۆچ���وون وتێروانین���ی ورد
لەبارەی ئەو جەنگە و كاردانەوەكانی بەس���ەر
دۆخی سیاس���ی عێراق و ئێ���ران دەخاتەروو.
ل���ە هەمانكات پێش���بینی زاڵبوون���ی هەیمەنەی
عەس���كەری و توانا و هێزی سەربازی ئێران
بۆ سەر سوپا وهێزی عێراق دەكات .لەالیەكی
دیك���ە مەرج���ی ئاگربەس���ت و راگرتن���ی ئەو
جەنگەش ش���ی دەكاتەوە ولە بەش���ی كۆتایی
بەمش���ێوەیە درێ���ژە كێش���انی ش���ەرەكە لێك
دەداتەوە« :كەواتە ش���ەر درێژە دەكێش���ی ،تا
الیەك دەتوانێ لە رێگەی عەسكەرییەوە بااڵتر
بێ و لە هەڵوێستێكی بەهێزترەوە مەرجەكانی
خۆی بەسەر الیەكەی تردا بسەپێنێ .بێگومان
ئەم���ەش پەیوەن���دی ب���ە ت���ەرازووی هێ���زی
هەردووالوە هەیە ،لە ئێستا و لە داهاتوودا».
ه���ەر ل���ە خ���وارەوەی الپ���ەڕە6دا ،هەواڵی
ش���ەرێكی قارەمانان���ەی»ه »7،8هێ���زی
پێشمەرگە كوردستانی لە ڕۆژی 1981/2/20
باڵوكردۆتەوە،ك���ە ڕژێم���ی بەع���س ب���ە دوو
هەلیكۆپتەر هەوڵیانداوە س���ەرباز بۆ «گوندی
گەرەوان»دابەزێن���ن .بەاڵم بەه���ۆی بەرگری
وش���ەری پێش���مەرگەكان هێرش���ەكە و
هەلیكۆپت���ەرە كان تێكش���كاون.لەو بەرگریەدا
پێش���مەرگەیك بەناوی كاكە مس���تەفا شەهید
كراوە و 8ی دیكەش بریندار بوون.
لەالپەڕە10-7ی���دا ،وتارێ���ك بەن���اوی
«درێژەكێشانی جەنگ و ئەركی ئەم قۆناغەی
هێ���زە شۆڕش���گێرەكان» باڵوكراوەت���ەوە،
تێی���دا گرنگی و بایەخی ئەركە نیش���تمانیەكان
و شۆڕش���گێرییەكانی س���ەر ش���انی هێ���زە
كوردس���تانی وعێراقی���ەكان ،ل���ە بەرامب���ەر
ئ���ەو قۆناغە وئەوس���ای جەنگەك���ە ،بەوردی
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دەخاتەروو ،كە دەبێ هەموو الیەك بە هەموو
تواناییەكانی���ان ل���ە دژی ڕژێم���ی دكتات���ۆری
بجەنگن.
لە بەشێكی هاتووە »:كەوابوو درێژەكێشانی
جەنگ ڕژێمی رەگەزپەرس���تی بەغدا ،زیاتر لە
رووخان و هەرەس���هێنان نزیكدەكاتەوە،نەك
بەپێچەوان���ەوە .لە دیاریكردنی ئەم بارودۆخە
تازەیی���ە ،دەتوانی���ن ئەركی سەرش���انی هێزە
شۆڕشگێر و پێشكەوتخوازەكان دەستنیشان
بكەین،كە دەبێ ئەم هەلە مێژووییە لەدەس���ت
ن���ەدەن و گورزی خۆیان ئاراس���تەی بڕبڕەی
پش���تی ڕژێ���م بك���ەن و بواری هەڵس���انەوە و
خۆدەرباز كردنی نەدەن».
هەر خ���وارەوەی الپ���ەڕە 10ی���دا ،هەواڵی
ش���ەرێكی دەس���تەویەخەی مەفرەزەیەك���ی
هێ���زی پێش���مەرگەی كوردس���تان لەش���ەوی
15لەس���ەر 1980/3/16ل���ە گەرەكی دارۆغانی
شاری سلێمانی باڵوكردۆتەوە .شەرەكە لەگەڵ
هێزێكی قوات خاصە روویداوە .لەو ش���ەرەدا
حەوت سەرباز كوژراون و دوو پێشمەرگەش
بەناوەكانی  -1غەفور ئیس���ماعیل فەرماندەی
مەفرەزەك���ە -2.ج���ەالل مەحمود ناس���راو بە
جەالل سوو ،شەهید كراون.
لەالپ���ەڕە 15-11یدا ،بابەتێك���ی پڕبایەخی
سیاس���ی و رێكخراوەیی بەن���اوی (بۆچوونی
سیاس���ی لە ئاراس���تە كردن���ی تفەنگەكانمان)
باڵوكردۆت���ەوە .ل���ەم بابەت���ە و وت���ارەدا،
ئەرك���ی ئەن���دام وكادیرانی شۆڕش���ی نوێ و
ی.ن.ك ،ب���ۆ ئەو س���ەردەمەی قۆناغی خەبات
بەروون���ی نیش���اندەدات ،رۆش���نایی دەخات���ە
س���ەر ئاڕاس���تە وئاڕاس���تەكردنی ش���ێوازی
بەكارهێنان���ی چ���ەك و هەڵس���وكەوتكردن
لەگ���ەڵ مەس���ەلەكان و بارودۆخ���ی ناوخۆیی
ودەرەك���ی ش���ۆڕش .لەهەم���ان كات گرنگ���ی
زۆر دەدات ب���ە خۆپەروەردەك���ردن و فكری
سیاسی و مەعریفەی سیاسی و فراوانكردنی
پانتایی خۆپێگەیاندن���ی هەمەالیەن ،لە رێگەی
خوێندنەوە و خۆرێكخستن ...هتد.
ل���ە بەش���ێكی هات���وو« :ئەگ���ەر هەم���وو
كوردستان لەجیاتی هەر بنەدەوەنێك ،تفەنگێك
بێ���ت ،بی���ر كردنەوەی ڕاس���ت ودورس���تمان
نەبێ،ب���ۆ س���ەرجەم مەس���ەلەكان ،ناگەین���ە

ئەنجام و هەموو هەوڵ و تەقەڵالمان بە فیرو
ئەروات .بۆیە دەڵێین :بیركردنەوەی سیاس���ی
پێ���ش بیركردنەوەی عەس���كەری ..با مێش���ك
و بیروباوەرەرم���ان تفەنگەكانم���ان ئاراس���تە
بكات».
لەالپ���ەڕە  16تا 17یدا ،بۆ جاری یەكەم لە
باڵوكراوەیەكی شۆڕش���ی نوێ و هەواڵنامەی
كوردس���تانی عێ���راق .دوای���ی دامەزراندنی لە
 1980/11/12ب���ەرەی نیش���تمانی نەتەوەی���ی
دیموكرات���ی .چاالكییەكان���ی ئ���ەو بەرەیی���ەی
ل���ە دەرەوەی كوردس���تان،لە نێ���و واڵتان���ی
عەرەب���ی و لەگەڵ رێكخراو و حیزب و الیەنە
سیاسی و شۆڕش���گێرەكانی لوبنان و سوریا
و فەلەس���تینی باس���كراون.هەروەها چەن���د
س���ەردانێكی ئ���ەو بەرەیەش ب���ۆ لیبیا و چەند
واڵتی تر باسكراون.
ه���ەر لەالپ���ەرە 17دا ،چەن���د دورش���مێكی
سالوئامێزی شۆڕشگێرانە نوسراوونەتەوە و
باڵوكراونەتەوە :وەك
 سالو بۆ یەكێتی مامۆستایانی كوردستان-لێژنەی ئامادەكردن.
 سالو بۆ «پێروو» گۆڤاری یەكێتی بەبۆنەیدەرچوونیەوە.
 س�ڵ�او ب���ۆ نووس���ەرانی پێش���كەوتخوازیكوردستان.
لەالپەڕە22 -18یدا ،بابەتێك بەناوی(چۆن لە
زیندانی فاشستەكان رام كڕد؟» باڵوكراوەتەوە.
ل���ەو بابەت���ەدا بەس���ەرهاتی ڕاكردن���ی چەند
زیندانی كراوێكی ش���اری كفری كراوە ،كە بە
چ رێگە و ش���ێوازێك لە بەندیخانەی دائیرەی
ئەمن ڕایانكردووە و خۆیان گەیاندۆتە ناوچە
ئازادكراوەكانی ژێر دەس���ەاڵتی پێشمەرگە؟!.
ئەم گێرانەوە،وەك چیرۆكێكی پڕ لە جورئەتی
قارەمانانەی ئەو كەسانەمان دەخاتە بەرچاو،
كە بۆ گەیش���تنە ئاس���ۆی ئازادی ،سل لە هیچ
ش���تێك ناكەن���ەوە ،بە پێ خواس���ی وس���ەرما
وگەرما وترس وڕاك���ردن ،دەرۆن و دەرۆن،
تا دەگەنە ئازادی....لە كۆتایی بەس���ەرهاتەكە،
«م.مەال أبراهیم» نووسراوە
هەر لە هەمان الپەڕە ،هەواڵی یاخیبوونێكی
سەرنەكەوتوی ،چەند ئەفسەر و سەربازێكی
رژێم لە سەربازگەی سوسێ باڵوكراوەتەوە.
ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012
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لەالپەڕە23یدا ،هەوالێك بەناوی «قەزافی:
لەگ���ەڵ گەل���ی كوردای���ە» هات���ووە .ك���ە تێیدا
ب���اس ل���ە هەلوێس���تێكی قەزاف���ی دەكات ،كە
لەمانگ���ی كانون���ی یەكەم���ی  1980لە ش���اری
مەدری���دی پایتەخت���ی ئیس���پانیا ل���ە كۆرێكی
فیك���ری ل���ە بەرامب���ەر ك���وردی نیش���انداوە.
تێی���دا هاتووە»:دورس���تبوونی دەوڵەتێك���ی
كوردس���تانی لەس���ەر خاك���ی كوردس���تان،
باش���ترین هاوپەیمان���ی نەتەوەی���ی عەرەب���ە»
هەروەها دەڵێ »:ئەگەر نەتەوەی كوردستان،
جێگای خۆی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بگرێ،
ئ���ەوە دەبێت���ە هاویەیمانی نەت���ەوەی عەرەب
وفارس وتورك».
هەر لەالپەڕە24یدا ،پاشماوەی بابەتەكەی
الپ���ەڕە  29تەواو كراوە.لەالپ���ەڕە27 -25یدا،
روونك���رد ن���ەوە یەك���ی لق���ی2ی یەكێتی���ی
نیش���تمانیی كوردس���تان ،س���ەبارەت ب���ە
هەوالێكی چەواش���ە كاری باڵوكراوەی(دەنگی
پێش���مەرگەی) حس���ك،ی باڵوكرۆدتەوە.ئەمە
یەك���ەم روونكردن���ەوەی ل���ەو جۆرەی���ە ،ك���ە
هەواڵنام���ەی ش���ۆڕش ب�ڵ�اوی بكات���ەوە .لەو
روونكردنەوەی���ەدا ،س���ەرباری خس���تەرووی
چەندین ڕاس���تی و وردەكاری هەڵس���وكەوت
و رەفت���ار و ن���اوی ئ���ەو كەس���ەش بەپوختی
خاوەتەروو ،كە خودی روونكراوەكەی لەسەر
هاتووە.
لەالپەڕە28یدا ،چاالكی وتۆماری قارەمانی
ه���ەر س���ێ هەرێم���ی جوامێ���ری «ق���ەرەداغ،
هەورام���ان ،ش���ارباژێر» ی ،بە زنجیرە بە پێ
چاالكییەكانی هەر سێ هێزەكە پۆلێنكراوە،كە
بەمشێوەی خوارەوە هاتوون:
 .1هەرێم���ی 5ی ق���ەرەداغ  330چاالكی پلەی
یەكەم
 .2هەرێم���ی 1ی هەورەم���ان 128چاالكی پلە
دووەم
 .3هەرێم���ی 3ی ش���ارباژێر  82چاالكی پلەی
سێیەم
بۆی���ە ل���ە ژێ���رەوەی ئ���ەو الپەڕەی���ەدا،
نووسراوە (قەرەداغ قارەمانی .)1980
لەالپەڕە32-3ی���دا ،بابەتێ���ك بەن���اوی
«قادس���یەی جەلالد ،ب���ازاڕی وواڵتی بە چی
گەیان���دووە؟» .باڵوكردۆت���ەوە ،تێی���دا كێش���ە
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وگرفتە ئابوری وگرانی بازاری كوردستان و
عێراق ،لەدوایی هەڵگیرسانی شەری قادسیەی
نێوان عێراق و ئێران خستۆتەروو.ئەمەش بۆ
خ���ۆی گرنگیدان���ی باڵوك���راوەی هەواڵنامە،بە
پرس���ە ئاب���وری وكۆمەاڵتیەكان���ی ئەوس���ای
بارودۆخی كوردس���تان نیشان دەدات .هەربۆ
ئەو مەبەستە چەندین نموونەی گرانی بازاری
بەه���ۆی ئ���ەو ش���ەڕەوە هێناوەت���ەوە ،لەوانە
گرانبوون���ی س���ەالجە لە  150دین���ار بۆ 250
دینار،س���وپای عەالئەدین ل���ە  22دینار بۆ 28
دینار.
لەالپ���ەڕە 33ی���دا ،هەواڵ���ی ش���ەهیدبوونی
مامۆس���تا ئازاد محەمەد مەالمەحمود ،ناسراو
بە ش���اهۆ لە ش���ەوی  11-10ئ���اداری 1981
باڵوكراوەتەوە،ك���ە لە ئەنجام���ی پێكادادانێكی
چەك���داری لەن���او ش���اری س���لێمانی ش���ەهید
كراوە.
لەالپەڕە34ی���دا ،هەوالێك���ی فاشس���تانەی
ڕژێمی بەعس لە مانگی شوباتی ساڵی 1981
لەناو شاری كەالر دەرهەق بە چەند قوتابیەكی
ناوەندی كەالر باڵوكراوەتەوە ،كە تێیدا چوار
قوتابی���ان ب���ەو ناوان���ەی خوارەوە دەس���تگیر
كردون ،كە تەمەنیان لە خوار تەمەنی یاسایی
و18ساڵی بوون ،ئەوانیش:
 -1برهان محەمەد  13ساڵ
 -2فوئاد محەمەدئەمین كەریم  13ساڵ
 -3عوسمان عەزیز رۆستەم  12ساڵ
 -4نەسرین ئەكرەم  12ساڵ
ه���ەر لەگ���ەڵ ئ���ەو هەواڵ���ە ،داوا ل���ە
رێكخراوەكانی مافی مرۆڤ و مرۆڤدۆستەكان
دەكرێ ،ناڕەزایی لە بەرامبەر ئەو كردارانەی
ڕژێم دەربڕن و ئەو منااڵنە لە مردن و كوشتن
رزگار بكەن.
لەالپەڕە35ی���دا ،هەوالێك���ی تایب���ەت ب���ە
سیاس���ەتەكانی ئەمریكا دەره���ەق بە دەڤەری
رۆژهەاڵت���ی ناوەڕاس���ت و جەنگ���ی عێراق و
ئێران بەناوی «رۆژهەاڵتی ناوەڕاست جێگای
مەترسی ئەمریكایە» باڵوكراوەتەوە.
لەالپ���ەڕە 37-36ی���دا ،چەندی���ن چاالك���ی
هێزی پێش���مەرگەی كوردس���تان لە سنووری
ش���ارەكانی هەولێر و س���لێمانی و كەركوك و
شارەزوور و شەقالوە باڵوكراونەتەوە.
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لەالپ���ەڕە 38ی���دا ،هەواڵ���ی ش���ەهیدكردنی
م�ل�ازم س���تار س���ەعید خەلەف،ل���ە تش���رینی
دووەمی س���اڵی  1980لەناو ش���اری سلێمانی
باڵوكراوەت���ەوە .ناوب���راو لە س���اڵی  1950لە
هەڵەبج���ە لە دایكبووە ،س���اڵی  1973كۆلێجی
سەربازی تەواو كردووە.
لەالپەڕە39یدا ،پاشماوەی بابەتێكی پێشتر
تەواوكراوە .هەر لەبەش���ی خوارەوەی هەمان
الپ���ەڕە ،روونكردنەوەی���ەك یان س���ەرنجێك
لەس���ەر ن���ەورۆز هات���ووە ،كە تێی���دا باس لە
ئاهەنگێ���ران و مانگرتن���ی جەماوەر،لە رۆژی
نەورۆز دەكات،سەرباری هەموو ئەو گوشار
زۆرانەی ڕژێم.
لەالپەڕە 40و لەدواالپەڕەیدا ،باس لە گرنگی
و پێویستی پێكهێنانی بەرەی نیشتمانی كراوە.
هەروەه���ا باس ل���ە بێگومانی س���ەرنەكەوتنی
ئایدیۆلۆژیا و فیكری تاكە حیزبی كراوە.
ژمارە 14
ئەم ژمارەیەش لە ریزبەندی كۆكردنەوەی
ژمارەكانی هەواڵنامەكەدا ،بۆش���ایەكی زۆری
بەجێش���ت و ل���ە بەردەس���ت نەبوو،تاك���و لەم
بەرهەم���ەدا باڵوبكەین���ەوەو خوێندن���ەوەی
ب���ۆ بكەین .بۆیە هەر كەس���ێك لەالی دەس���ت
دەك���ەوێ ب���ە زووتری���ن كات ب���ە دەس���تمان
بگەیەنێ .ماییەی رێز وسوپاسە.
ژمارە پانزدە
ئ���ەم ژمارەییە لە دووتوێ���ی  40الپەڕە لە
حوزەیرانی ساڵی 1981ـواتە سێ مانگ دوایی
باڵو بونەوەی ژمارە 13ی هەواڵنامە،وەك دوا
ژمارە دەرچووە.
ناو وبەرگ
ل���ەم روەوە،ئ���ەم ژمارەیی���ە گۆڕان���كاری
ت���ەواوی ب���ە بەرگەكەیەوە دی���ارەو لەهەموو
ژمارەكان���ی پێش���تری جیاوازت���رە ،لەوانەی���ە
ئەمەش یگەرێتەوە بۆ ئەوەی ،كە دواژمارەی
هەواڵنام���ەی ش���ۆڕش بووە.س���ەرجەم ن���او
ونووس���ینەكان و نەخش���ەكانی ت���ری ئ���ەم
ژمارەی���ە ،ب���ە ش���ێوەیەكی الر «مائ���ل»
نووس���ێنراو ونەخش���كراوە .ب���ەالی چەپ���ی

وبەالری لە س���وچەكەیدا ،ئەستێرەیەكی پێنج
چوكلەیی بەدەست دورستكراوە.لە ژێرەوەی
ئەس���تێرە بەش���ێوەیەكی كال نووس���راوە
«مەكتەب���ی راگەیاندن»،ول���ە ژێ���ر ئەویش بە
فۆنتێكی تۆخ نووس���راوە یەكێتیی نیش���تمانیی
كوردس���تان،لە ژێر ئەویش بە فۆنتێكی گەورە
وبچوك و بە كاڵ وتۆخ و بەشێوەیەكی جوان
نووسراوە هەواڵنامەی كوردستانی عێراق .لە
ژێر ئەوانەش مانگی حوزەیرانی ساڵی 1981
و ژمارە  15نووسراوە.
شێوازی نەخشەسازی و نووسین
ئ���ەم ژمارەی���ەش قەب���ارەی فۆنت���ی
نووس���ینەكەی گەورەو درش���تە ،و بۆش���ایی
زۆر ل���ە نێ���وان پیتەكان���دا هەی���ە .پەی���ڕەوی
ش���ێوازی كۆلۆم نەكراوە.سەری بابەتەكان و
مانش���ێتەكانیان ،هەمووی بە كاڵی وبە دەست
نوسراوونەتەوە.
ناوەرۆك و بابەتەكانی
س���ەرجەمی بابەت و هەواڵ و وتارەكانی
ئ���ەم ژمارەی���ە ،دەگەن���ە  12باب���ەت و وت���ار
و ه���ەواڵ .لەالپ���ەڕە  1تا6ی���دا ،س���ەروتارێك
بەبۆنەی شەش ساڵەی دامەزراندنی یەكێتیی
نیش���تمانیی كوردس���تان و پێن���ج س���اڵەی
هەڵگیرسانی شۆڕشی نوێ باڵوكراوەتەوە.
لەو سەروتارەدا بەشێوەیەكی ورد و زەالل
رەهەند و ئامانج و ئامرازەكانی دورستبوون
و دامەزران���دن ی (ی.ن.ك) و هەڵگیرس���انی
شۆڕش���ی نوێ باس���یان لێوەكراوە.هەروەها
س���ەرباری ئ���ەو دەس���تكەوت و كاریگەریی���ە
هەمەالیەنەكان���ی ئەم وەچەرخان���ە مێژووییە،
لەس���ەر رێ���رەوی خەب���ات و تێكۆش���انی
بزوتن���ەوەی ئازادیخ���وازی و كوردایەتی لەم
بەشەی كوردستان بە تایبەت و كوردستان بە
گشتی ش���ی كراونەتەوە .جگە لەوەش ئاماژە
ب���ە هەموو ئەو مڵماڵنێ و تەنگوچەڵەمەی رێ
خەب���ات و تێكۆش���ان ك���راوە .لەالیەكی دیكە
باس لە هاتنە ئارای بزوتنەوەیەكی چەكداری
نیشتمانی و مۆدێلیكی تازەی خەباتی سیاسی
و چەكداری نێو گۆرەپانی سیاس���ی و فیكری
كوردس���تان دەكات .هەروەه���ا ئام���اژە ب���ە
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دوو رێگای س���ەرەكی دەكات،ك���ە لە بەردەم
«ی.ن.ك» و شۆڕش���ی بوون ،كە دەبوایە بە
روونی وئاش���كرایی هەڵوێستیان لە بەرامبەر
وەرگرێ .هەر بۆیە لە بەش���ێكی سەروتارەكە
هات���ووە« :یەكێتیی نیش���تمانیی كوردس���تان،
هەر لە سەڕەتایی دامەزراندنیەوە ،لە بەردەم
دوو رێ���گای جی���اواز بوو ،كە پێویس���ت بوو
بە روونی و راش���كاوی هەڵوێس���تی خۆی لە
بەرامبەر هەردووكیان دیاری كات و یەكێكیان
هەڵبژێری.نەك هەر جارە لە ئاوازێك بخوێنێ
وهەر جارە لەسەر پەتێ یاری كات.
رێگ���ەی یەكەم :رێگەی ب���ە عێراقی كردنی
شۆڕش وپتەوكردنی برایەتی كورد وعەرەب،
و بەهێزكردن���ی پەیوەن���دی و ه���اوكاری ل���ە
نێ���وان هێ���زە شۆڕش���گێر و نیش���تمانی و
پێشكەوتخوازەكان لە پێناوی پێكهێنانی بەرەی
نیش���تمانی عێراق���ی ،و رووخاندن���ی ڕژێم���ی
رەفتار فاشسیس���ت و پەیڕەكردنی سەرەتای
پیشت بە خۆ بەستن ...هتد.
رێگای دووەم :رێگەی تاكڕەوی نەتەوایەتی،
كۆتایی هێنان بە ڕژێم،سەوداوس���ەودا كاری
و جامب���ازی لەگ���ەڵ ڕژێمی رەفتارفاشس���تی
بەغدا،پەیڕەونەكردن���ی سیاس���ەتی پش���ت
بەخۆنەبەستن و گرێدانی بزوتنەوەی رزگاری
نیش���تمانی گەلی كورد بەسیاس���ەتی دەوڵەتە
ئیمپریالیست و كۆنە پەرستەكان...هتد.
یەكێت���ی بەب���ێ دوو دڵی و بە ش���ێوەیەك
رێگ���ەی یەكەمی هەڵبژارد ،هەر چەند س���وور
دەیزانی رێگەیەكی س���ەخت و دژوار و پڕ لە
كەند ولەند و كوێرەوەییە».
لەالپ���ەڕە ( )7تا ()17ی���دا ،چاوپێكەوتنێكی
بەرێز سەرۆك مام جەالل،كە لە دوای گەشتێكی
دبلۆماس���ی و پەیوەن���دی س���ەركەوتنانەی
ب���ۆ دەرەوەی كوردستان،ئێس���تگەی دەنگ���ی
شۆڕش���ی عێ���راق ،ل���ە ڕۆژی 1981/6/26
لەگەڵی س���ازی داوە ،لەم ژمارەی هەواڵنامە،
پوختەكەی باڵوكراوەتەوە.
باڵوكردنەوەی ئەم چاوپێكەوتنە ،بۆ یەكەم
جارە ،كە لە باڵوكراوەیەكی شۆڕشی نوێ و لە
ڕۆژنامە و گۆڤارێكی قۆناغی رۆژنامەنووسی
ش���اخ و شۆڕش���ی ن���وێ ،ژانرێك���ی گرنگ و
بنەمایەكی س���ەرەكی كاری رۆژنامەنووس���ی
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ومیدیاكاری وەك چاوپێكەوتنی رۆژنامەوانی
باڵوبكرێتەوە.س���ەرتاپای چاوپێكەوتنەك���ە،
لە7پرس���یار پێك دێت،كە سەرۆك مام جەالل
لەرێ وەاڵمدانەوەیان تیش���كی خستۆتەس���ەر
ناوەرۆكی گەشتەكەی و هەموو ئەو دیدارانەی
لەگەڵ زۆر لە س���ەركردە بااڵییەكانی «فتح»
و الیەن���ە فەلەس���تینیەكانی س���ازداوە .لەوانە
خوالێخۆش���بوو یاس���ر عرفات ،احمد جبریل،
نای���ف حواتمە...ه���ی دیك���ە .هەروەه���ا ب���اس
لەبایەخ���ی پەرەپێدانی پەیوەن���دی وهاوكاری
ئەو حیزب و الیەنە پێشكەوتخوا زانە دەكات،
كە لەگەڵ پرسی كورد هاوسۆزن.
دیارتری���ن س���یمای جوان���ی ئ���ەم
چاوپێكەوتنە،دەربڕینی هەس���تی و گەش���بینی
بەرێ���ز س���ەرۆك م���ام جەالل���ە ل���ە بەرامبەر
ئاس���ۆی تێكۆش���انی هەمەالیەنە شۆڕش نوێ
و ی.ن.ك ،ك���ە ل���ە وەاڵمدانەوەی پرس���یاری
شەش���ەمی چاوپێكەتنەكەی بە روونی دیارە،
كە دەلێت« :ئاس���ۆی ی.ن.ك و ش���ۆڕش زۆر
روون���اك دەبینم .دڵنیام كە س���ەركەوتن هەر
بۆ شۆڕش���ەكەمانە و سەروەریش بۆ ی.ن.ك
دەبێت».
ئەمەش بەڵگە وڕاستی ئەو گەشبینییەیە،كە
هەڤال س���ەرۆك مام جەاللی پێ دەناسرێتەوە
وهەمیش���ە خ���ودی خ���ۆی مایەی گەش���بینی
ش���ۆڕش و قۆناغ���ە جیاجیاكان���ی خەب���ات و
تێكۆشان بووە .هەروەها لە وەاڵمی پرسیاری
حەوتەم و دوا پرس���یاری ،س���ەبارەت بەوەی
چ یەی���ام وداخوازییەك���ی ب���ۆ پێش���مەرگەی
كوردس���تان هەیە .لەوەاڵمدا بەرێزیان دەڵێت:
ئامۆژگاریم ب���ۆ برا پێش���مەرگە قارەمانەكان
ئەوەیە ،ئەی بڕا پێش���مەرگە نەبەزە دلێرەكان
بڕایەت���ی و یەكێتی و تەبای���ی خۆتان بپارێزن
و گەش���ەیان پێ ب���دەن ،بێگوێدان���ە جیاوازی
رێكخ���راو و حیزب و بیروباوەڕی سیاس���ی.
ئ���ەی هێ���زی پێش���مەرگەی كوردس���تان،
هەمووت���ان بڕا و تەبان ،پێش���مەرگە ی.ن.ك،
دەبێ بڕاو پشتیوانی پێش���مەرگەكانی حیزبی
(سوسیالیستی یەكگرتوی كوردستان و حشع
و پاسۆك) بن.
بەم���ەش ئ���ەو ڕاس���تیەمان ب���ۆ دووپ���ات
دەكاتەوە،كە هەمیشە یەكێتی دەستپێشخەری
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پاراس���تنی تەبای���ی و بڕایەتی نێ���وان هەموو
گروپ و الیەنەكان بووە و داكۆكی لە ئاشتی
كردووە.
لەخ���وارەوەی الپ���ەڕە17دا ،چاالكێك���ی
قارەمانان���ەی ناوچ���ەی هەڵەبج���ە و هەرێمی
ی���ەك باڵوكراوەت���ەوە ،كە دەس���تیان گرتووە
بەس���ەر منەزەمەی حیزبی بەعس لە زەمەقی
– هەڵەبجە ،لێپرس���راوی مەنزومەكە و چوار
بەكرێگی���راوی بكوژن.ل���ەو چاالكیە تەنیا یەك
پێشمەرگە بریندار بووە.
لەالپەڕە  21- 18یدا ،بەیاننامەی «ی،ن،ك»
لەب���ارەی رفراندن���ی  5كارمەن���دی ئەڵمان���ی
لەنێ���وان رێ���گای «كەرك���وك -چەمچەم���اڵ»
باڵوكراوەت���ەوە ،كە تێیدا یەكێتی ،س���ەرباری
ئامانج���ی ل���ەو چاالكی���ە ،چەن���د مەرجێك���ی
ل���ە ب���ەردەم ئ���ازاد كردن���ی ئ���ەو رفێنران���ەی
گەیاندۆت���ە جەم���اوەر و حكومەت���ی عێراق و
ئەڵمانی���ای فیدرال ،كە زۆربەی���ان پەیوەندیان
ب���ە ئازادكردنی چەند گی���را وحوكمدراو بە لە
سێدارەدراو هەیە .لەوانە:
خاڵی یەكەم :حكومەت���ی ئەڵمانیای فیدراڵ
ب���ە رەس���می داوای لێب���وردن بكا ل���ەو كارە
نابەجێیەی بە رەسمی بەلێن بدات بە یەكێتیی
نیش���تمانیی كوردس���تان ،ك���ە هان���ی تۆقاندن
عێراقیان ن���ەداو لە ئایین���دەدا یارمەتی نەدات
دژی هاواڵتی���ە عێراقیەكان بە عەرەب وكورد
و توركمان و كەسانی ترەوە.
خاڵ���ی چ���وار :بەردانی  4منداڵ���ی كوردی
خەڵكی ش���ارۆچكەی كەالر ،ك���ە تەمەنیان 13
س���اڵ كەمترە و لە مانگی ش���وباتی ئەمس���اڵ
دەس���تگیركراون .هەروەه���ا ن���اوی رفێن���ەرە
ئەڵمانیەكانی هاتوون ،ئەوانیش:
 -1برێنت ویهلە /ئەندازیاری مەدەنی
 -2ئەدمۆند دیتریست /یاریدەدەری ئەندازیاری
مەدەنی
 -3گریتۆ كالم باخ /ژمێریار
 -4فریستنغ بۆند /سەرۆك دارتاش
 -5ئەنیت كارل /هونەركار یان تەكنیكی
خاڵ���ی شەش���ەم :كۆمپانی���ا مۆنۆپۆل���ە
تایبەتی���ەكان( )5ملی���ۆن م���ارك ب���دەن ب���ە
كەسوكاری شەهیدان و پێشمەرگە گیراوەكانی
ی.ن.ك.

مەرجێك���ی دیكەی پەیوەندی بەو كەس���انە
هەی���ە ،كە فرمانی لە س���ێدارەدانیان بۆ دراوە،
ن���اوی هەموو ئەوانەش���ی هێناوە،كە ژمارەیان
دەگاتە  27كەس.
لەالپ���ەڕە  23تا 27ی���دا ،هەوالێك���ی گرنگ،
هاتووە ،ك���ە تێیدا باس لە چاوپێكەتنێكی نێوان
س���ەفیری ئەڵمانی فی���دراڵ ونوێنەری ی.ن.ك،
ل���ەڕۆژی  1981/6/2دەكات.ل���ەو هەواڵ���ەدا،
رەزامەن���دی حكومەت���ی ئەڵمانی���ا ل���ە ب���ارەی
لێكۆلینەوە لە مەرجەكانی هێزی پێش���مەرگەی
كوردس���تان نیش���انداوە و ئامادەیە مەرجەكان
جێبەجێ بكات،لەگەڵ چەند بڕیاری دیكە.
هەر لەالپ���ەڕە 27یدا ،هەواڵ���ی چاالكییەكی
پێش���مەرگەی لەن���او ش���اری س���لێمانی
باڵوكردۆت���ەوە .ل���ەو چاالكیەدا  3س���ەربازی
ق���وات خاصە ك���وژراون و پێش���مەركەیەكیش
بەناوی «ئاوات سابیر» شەهید كراوە.
لەالپ���ەڕە 28ی���دا ،گۆش���ەیەك بەن���اوی
«ئاوەردانەوەی���ەك» هات���ووە .تێی���دا بەبۆنەی
دامەزراندن���ی ی.ن.ك���ـ ،ئاورێ���ك ل���ە رابردوو،
وهەموو ئەو سەركردە و فەرماندە و شەهیدانە
دراوەتەوە ،كە هەر لە سەرەتایی دامەزراندنی
ی.ن.ك ،و هەڵگیرساندنی شۆڕش ،مەردانە بە
رووی دوژمن وەس���تانەتەوە و بونەتە مۆم و
چ���رای روونكردنەوەی رێ���گای كوردایەتی و
شۆڕش هەر لەشەهیدی سەركردە خاڵە شیهاب
و هاورێیەكانی تا شەهید ئاسۆی دەالك.
لەالپەڕە 32یدا ،بابەتێك بەناوی «بۆینباخی
س���تولبین ،چاوەروان���ە» باڵوبۆت���ەوە .تێی���دا
پانۆرامای زۆر لەو پێش���مەرگە و تێكۆش���ەرە
جوامێران���ە باڵوكراوەتەوە،كە لەبەندیخانەكانی
ڕژێم لە قەسابخانەی موسل لە سێدارەدراون،
ك���ە ناوی زیات���ر لە  15ك���ەس هاتووە.ئەمەش
ئەو كاروانە پڕ لە خۆبردوویی و قوربانیدانەی
یەكێتی نیشان دەدات.
لەالپ���ەڕە 36ی���دا ،گۆش���ەیەك بەن���اوی
«رەگەزپەرس���تی» هات���ووە ،ك���ە كۆمێنتێ���ك
و س���ەرنجێكی خێرایی���ە ،لەس���ەر بڕیارێك���ی
رەگەزپەرستی بەناو ئەنجومەنی سەركردایەتی
شۆڕش ،بە ژمارە  474لە ڕۆژی ،1981/4/15
ك���ە لەگەڵیدا دەق���ە عەرەبیەك���ەی بڕیارەكەش
باڵوكراوەتەوە.
ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012

217

هەواڵنامەی شۆڕش...

لەالپ���ەڕە 35دا ،چەن���د هەوالێ���ك لەبارەی
س���زادانی چەند خۆفرۆش���ێك بەن���اوی «هیچ
خۆفرۆش���ێك لە س���زای گ���ەل دەرب���از نابێ»
باڵوبۆت���ەوە ،ك���ە تێی���دا  7چاالك���ی و ب���ە
س���زاگەیاندنی چەند خۆفرۆشێك لەناو شاری
سلێمانی باڵوكراونەتەوە.
لەالپەڕە 39یدا ،گۆش���ەیەك بەناوی (ترس)
باڵوكراوەتەوە ،كە تێیدا ئاماژە بە چەند هەوڵ
و كردەوەیەك���ی فاشیس���تانەی ڕژێ���م دەكات،
دەرهەق بە خەڵكی بێ دیفاع پەیرەوییان دەكا،
بە مەبەستی ترس���اندنی جەماوەر و خەڵك لە
رێی كوش���تنی ب���ە ئەنقەس���ت و باڵوەپێكردنی
سوپا و پشكنین و شااڵوی دڕندانە.
لەالپ���ەڕە  40ودواالپەڕەی���دا ،گۆش���ەی
(دواوش���ە) هات���وو ،لەو گۆش���ەیەدا ل���ە جیاتی
چاالكی چەندایەتی ،ئاماژە بە چاالكی چۆنایەتی
و بایەخدار كراوە ،وەك ئاماژەكردن بە رفاندنی
 5كەس���ە ئەڵمانییەك���ە ،كە دەنگ وس���ەدایەكی
جیهانی دایەوەو هەبووە.
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تێبنی:
ئەمە بابەتە پوختەیەكی و خستنەڕوویەكی
س���ەرجەم ژمارەكانی هەواڵنامەی كوردستانی
عێراقە .وەك یەكەمین باڵوكراوە و هەواڵنامەی
شۆڕش���ی نوێ ،ك���ە س���ەرجەم ژمارەكانی كە
دەكات���ە  15ژم���ارە ،جگە لە ژم���ارە ( 6و )14
ل���ە دووتوێ���ی بەرهەمێ���ك و بە قەب���ارەی A4
وەك یەكەمی���ن بەرهەمی پ���رۆژەی زنجیرەی
چاپكردنەوە و پاراس���تنی ئەرش���یفی شۆڕشی
نوێ ،لە س���اڵی  2011بە تی���راژی ( )1000دانە
لە چاپخانەی حەمدی لە س���لێمانی چاپكراوە و
كۆی گش���تی ( )455الپ���ەڕەی ()A4ه ،لەالیەن
ئەكادیمیای هۆش���یاری و پێگەیاندنی كادیرانی
ی.ن.ك چاپك���راوە .ئ���ەم بەرهەم���ە لەالی���ەن
نووس���ەر و ئەكادیمست نەوزاد عەلی ئەحمەد
ئامادەكراوەو ئیندێكسی بۆ كردووە و لەالیەن
نووس���ەر و لێكۆڵیار ،بەڕێوەبەری س���ەنتەری
لێكۆڵین���ەوەی س���تراتیژی فەرید ئەسەس���ەرد
پێشەكی بۆ نوسیووە.

راپۆرتی دەیەمی
لێژنەی داكۆكی

راپۆرتی دەیەمی لێژنەی داكۆكی...

راپۆرتی دەیەمی لیژنەی داكۆكی لە ئازادی
رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان لە كوردستان
سەبارەت بە (رەوشی رۆژنامەگەری لەكوردستان)
 2012/7/1تــــــــا 2012/12/31
داكۆكیك���ی ك���ردن لەم���اف و ئ���ازادی
رۆژنامەنووس���ی ئەرك و بەرپرس���یارێتی و
دروش���می سەرەكی و لەپێش���نەی سەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تانە ،ه���ەر ل���ەم
پێناوەش���دا س���ەندیكا و لیژن���ەی داكۆك���ی
ت���ەواوی هێز و تواناكانی خ���ۆی دەخاتە گەڕ
ب���ۆ چەس���پاندنی ئ���ازادی رۆژنامەنووس���ی
لەكوردس���تان ،ك���ە ب���ێ گوم���ان ئ���ازادی
رۆژنامەنووسیی كۆڵەگەی سەرەكی بنیاتنانی
كۆمەڵگایەك���ی دیموكراس���ی و مەدەن���ی و
هاوچەرخ���ە ،ل���ەم ڕوانگەوە لیژن���ەی داكۆكی
دەیەمی���ن راپۆرت���ی خۆی لەس���ەر رەوش���ی
رۆژنامەگ���ەری لەكوردس���تان و ئاماری ئەو
پێشێڵكاریانەی كە بەرامبەر رۆژنامەنووسان
ك���راون لەم���اوەی ش���ەش مانگ���ی راب���ردوو
لەكوردستان باڵو دەكاتەوە.
رێژەی ئاماری پێش���ێلكارییەكانی ش���ەش
مانگ���ی راب���ردوو بەب���ەراورد لەگەڵ ش���ەش
مانگ���ی یەكەمی س���اڵی  2012كەمترە ،بەاڵم
ئەوە بەو مانایە نایەت كە پێشێڵكاری بەرامبەر
رۆژنامەنووس���ان نەكراوە ،ئام���ارەكان پێمان
دەڵێن ك���ە تائێس���تاش پێش���ێڵكاری بەرامبەر
بەرۆژنامەنووسان لە كوردستان ،بەتایبەتیش
پێش���ێلكاری ب���ە (كۆم���ەڵ) بەردەوام���ە و
رۆژنامەنووس���ان ل���ە كات���ی رووماڵكردن���ی
هەواڵ و رووداوەكان رووبەڕووی هەڕەش���ە
و سوكایەتی و لێدان و دەست بەسەرداگرتنی

كەلوپەل���ی رۆژنامەنوس���ی و تەنان���ەت
دەس���تگیركردن دەبن���ەوە لەالی���ەن هێزەكانی
ناوخ���ۆ و ئاس���ایش و پۆلی���س و زێرەڤانی و
...هتد.
س���ەرەڕای ئ���ەوەی هەندێك ل���ەدادوەران
پابەندی (یاسای رۆژنامەگەری ژمارە «»35
لە كوردس���تان) نابن ،بەڵكو بۆ دادگاییكردنی
رۆژنامەنووس���ان پەنا دەبەنە بەر یاس���اكانی
دیكە ،كە ئەمەش پێش���ێڵكردنی راس���تەوخۆی
یاسای رۆژنامەگەرییە لەكوردستان.
لێژن���ەی داكۆك���ی لە م���اوەی پێنج س���اڵی
راب���ردوودا و لە دووتوێی ( )9راپۆرت لەمەڕ
رەوش���ی رۆژنامەگەری و پیش���ێلكارییەكان،
چاودێ���ری رەوش���ەكەی ك���ردووە ،لەهەم���ان
كاتیش���دا هان���ی الیەن���ە پەیوەندیدارەكان���ی
حكومەت���ی هەرێم���ی كوردس���تانی داوە ب���ۆ
ئەوەی بەدواداچوونی جددی بۆ ئەنجامدەرانی
ئ���ەو پێش���ێلكارییانە ب���كات ك���ە بەرامب���ەر
بەرۆژنامەنووس���ان كراوە و هۆكارەكانیشی
دی���اری بكات و رێگا لە دووب���ارە بوونەوەی
بگرێ���ت ،بەاڵم لێژنەی داكۆكی لەم راپۆرتەیدا
رایدەگەیەنێت كە وەزارەتی ناوخۆ لەحكومەتی
هەرێمی كوردستان تائێستا چەندین جار لێژنەی
دروستكردووە بۆ بەدواداچوون و لێكۆڵینەوە
لەپێشێڵكارییەكان ،بەراشكاوانە رایدەگەیەنین
كە تائێستا هیچ كەسێك لەهێزەكانی ئاسایش
و پۆلیس و زێرەڤانی لەسەر ئەو پێشڵێكاریانە
ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012
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س���زا نەدراوەن ،جگە لەیەك حاڵەت نەبێت كە
لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی پۆلیس���ی هاتووچۆی
هەولێ���ر ئیجرائ���ات ك���راوە و س���زای ئ���ەو
كارمەندانەیانداوە كە پێش���لێڵكاریان بەرامبەر
ب���ەر رۆژنامەنووس���ان ك���ردووە ،هەرچەندە
لەدوایین دیداری ئەنجومەنی س���ەندیكا لەگەڵ
س���ەرۆكی حكومەت���ی هەرێم���ی كوردس���تان
رۆژی  2012/5/16لەالی���ەن س���ەرۆكی
حكومەتەوە جەخت لەس���ەر ئەوە كرایەوە كە
لەم���ەو دوا ئیجرائاتی پێویس���ت وەردەگیرێت
بەرامبەر بەو كەس���انەی كە س���ەرپێچی یاسا
دەكەن و مافی رۆژنامەنووسان پێشێڵدەكەن،
بەاڵم تائێس���تا ئەو بەڵێن���ە جێبەجێ نەكراوەو
بێ ئەنجام ماوەتەوە.
لیژنەی داكۆكی لەئازادی رۆژنامەنووسی
لەس���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستان
بەردەوام دەبێ���ت لەپێناو داكۆكیكردن لەماف
و ئ���ازادی رۆژنامەنووس���ان لەكوردس���تان
هەم���وو رێگایەك���ی مەدەنیان���ە دەگرێتەب���ەر
بۆ چەس���پاندنی ئ���ازادی رۆژنامەنووس���ی لە
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كوردستاندا ،داواش لەالیەنە پەیوەندیدارەكان
دەكەی���ن ك���ە پابەندب���ن بەیاس���ا و ئ���ازادی
رۆژنامەنووس���ی ك���ە زامن���ی سەرخس���تن و
بەرەوپێشبردنی ئەزموونی گەلی كوردستانە،
لەهەمانكات���دا داواش لەرۆژنامەنووس���ان
دەكەی���ن ك���ە پابەندب���ن ب���ە بنەم���ا و پێوەرە
پیش���ەییەكانی كاری رۆژنامەنووس���ی و
یاسای رۆژنامەگەری لەكوردستان و لەكاتی
پێش���ێلكردنی مافە پیش���ەییەكانیان ،چ لەالیەن
ئ���ەو دەزگا راگەیاندنان���ەی ك���ە كاری تێ���دا
دەك���ەن و چ لەالی���ەن هێزەكان���ی ناوخۆ ،یان
هەر ك���ەس و الیەنێك بێ���ت ،لێژنەی داكۆكی
لێ ئ���اگادار بكەنەوەو لەچوارچێوەی یاس���ادا
س���كااڵی خۆیان تۆم���ار بكەن ،بە مەبەس���تی
بەدواداچوون.
لیژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی
رۆژنامەنووسان لەكوردستان
31/12/2012

راپۆرتی دەیەمی لێژنەی داكۆكی...

پێشێلكارییەكان | لێدان

ز

ناوی رۆژنامهنووس

كارو دهزگای راگهیاندن

كات و جۆری پێشێڵكاریيهكان

لێدان ( 2حاڵهتی به كۆمهڵ)
رۆژی  2012 / 7 / 1لهكاتی مانگرتنی
كارمهندانی نهخۆشخانهی فریاكهوتنی رۆژئاوای
شاری ههولێر لهالیهن زێرهڤانییهكانی پاسهوانی
پهیامنێری كهناڵی پهیام نهخۆشخانهك ه رێگریان لێكرا لهڕووماڵكردنی
هاوكار محهمهد فهوزی
مانگرتنهكهو هێرشكرای ه سهر رۆژنامهنووسان
وێنهگری كهناڵی پهیام
نیاز مهحمود محهمهد
ههریاد كهریم ئیسماعیل پهیامنێری گهلی كوردستان و جگ ه لهسووكایهتی پێكردن و پهالماردانیان
یوسف مستهفا خرواتانی وێنهگری گهلی كوردستان چهند رۆژنامهنووسێكیش بریندار كران .دواتر بۆ
پهیامنێری كهناڵی سپێده بهدواداچوونی ئهم رووداوه لیژنهیهك لهالیهن
ئهلوهند حهمید
وێنهگری كهناڵی سپێده وهزارهتی ناوخۆ و سهندیكای رۆژنامهنووسانی
سهیاف ئهحمهد عهلی
1
پهیامنێری كهناڵی  NRTكوردستان پێكهات بۆ لێكۆڵینهوه سزادانی
بارزان حهسهن
وێنهگری كهناڵی  NRTپێشێڵكاران و دهركردنی رێنمایی بهردهوام لهالیهن
حسام حهمدی
وهزارهتی ناوخۆ تاهێزهكانی ناوخۆ پابهندبن بهیاسای
پهیامنێری كوردسات
هاوكار عهبدولرهحمان
رۆژنامهگهری ژماره « ،»35بهاڵم بهداخهوه ئهم
وێنهگری كوردسات
هۆشیار كاكل
رێككهوتن ه لهگهڵ ئهوهی ئیمزاكرا ،لهالیهن
پهیامنێری KNN
نهبهرد حوسێن
وهزارهتی ناوخۆ ئیلتیزامی پێوه نهكرا و پشتگوێ
وێنهگری KNN
مفید فهیسهڵ
خرا ،لهم بارهیهوه ههریهك ل ه لێژنهی داكۆكی و
لقی ههولێری سهندیكا لهدوو بهیاننامهی جیادا،
ئیدانهی ئهو پێشێلكارییهیان كردووه.
2

جەعفەر حوسێن ساڵح

پەیامنێری رادیۆی مەڵبەند

رۆژی  2012 / 9 / 23لەكاتی رووماڵكردنی
خۆپیشاندانێك لەسەر عەربەت–سلێمانی ،لەالیەن
پۆلیسی چاالكییە مەدهنییەكانەوه لێی دهدرێت.

3

هیوا عوسمان

كەناڵی پەیام

لەالیەن پاسەوانەكانی ئەمیری كۆمەڵی ئیسالمی ،لێی
دهدرێت و سووكایەتی پێدهكرێت ،لەو بارهیەوه ناوبراو
بە لێژنەی داكۆكی راگەیاند" :پاسەوانەكانی ئەمیری
كۆمەڵی ئیسالمی ،هێرشیان كردۆتە سەرم" ،بەاڵم
دواتر بەناوبژیوانی خودی ئەمیری كۆمەڵی ئیسالمی،
داوای لێبوردنی لێدهكرێت.
ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012
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پێشێلكارییەكان | هەڕەشە
كارو دهزگای
راگهیاندن

ز

ناوی
رۆژنامهنووس

1

سۆران داودی

پەیامنێری الحرة

2

كاوه ئەحمەد محەمەد

گۆڤاری گەڕان

3

زمناكۆ ئیسماعیل

پەیامنێری سایتی
سبەی

رۆژی  2012/9/11بەهۆی باڵوكردنەوهی هەواڵێك
لەسایتی سبەی ،هەڕهشەی لێدهكرێت.

گۆڤاری هۆنیا

رۆژی  2012/9/22لەسلێمانی لەسەر باڵوكردنەوهی
وێنەیەی سەرۆكی هەرێم لەالیەن (پ.د.ك)
هەڕهشەی كوشتنییان لێكراوه ،لەهەمان رۆژدا لە
هەولێریش هەڕهشەی كوشتن لە بەرپرسی نووسینگەی
هەولێری گۆڤاری هۆنیا كراوه.

كات و جۆری پێشێڵكاریيهكان

هەڕهش ه ( 8حاڵهت)

ئارام محەمەد رهشید
 4سامان شێخ بابە عەلی

رۆژی  2012/7/15لەالیەن ئەنجوومەنی سیاسی
عەرهبی لە كەركووك بەبیانووی ئەوهی هەواڵەكان
وهكو خۆی ناگوازێتەوه هەڕهشەی لێدهكرێت.
لەسەر باڵوكردنەوهی وێنەی بەرپرسێكی یەكێتی
نیشتمانی كوردستان لە گۆڤاری گەڕان ،رۆژی 24
 ،2012/7/لەالیەن ئەو بەرپرسەوه بە مۆبایل دوای
سووكایەتی پێكردن ،هەڕهشەی كوشتنی لێدهكرێت.

مۆبایلی
بەژماره
2012/9/29
رۆژنامەی بەهرا رۆژی
ئەندامی ئەنجوومەنی ( )07506783170هەڕهشەی لێدهكرێت و قسەی
ناشرینی پێ دەگوترێت
سەندیكا

5

ئەكەد موراد

6

سەرنووسەر و
بەڕێوهبەری نووسینی
گۆڤاری چركە

گۆڤاری چركە

7

جەالل ئەحمەد
بەرزنجی

گۆڤاری فەیسبووك

رۆژی  2012/10/19دوای باڵوكردنەوهی بابەتێك
لەژێر ناونیشانی (بەپێی بەڵگەنامەكی نهێنی یەكێتی
رۆژنامەی هاواڵتی سەرنووسەرهكەی خستۆتە ژێر
ركێفی خۆی) بەپێی سكااڵیەك كە دراوهتە لیژنەی
داكۆكی بەژماره مۆبایلی ( )07710315792و
( )07509671039هەڕهشەیان لێكرا
بەپێی سكاالیەك كەدراوهتە لیژنەی داكۆكی رۆژی /5
 2012/11لە هەولێر لەكاتی رووماڵكردنی راپۆرتێك

لەالیەن چەند كەسێكەوه هێرش كراوهتە سەری و
هەرهشەی كوشتنی لێكراوه.

پەیامنێری زاگرۆس رۆژی  2012/6/11بۆ رووماڵكردنی راپۆرتێكی تایبەت
 8دیالن رهشاد عەبدولاڵ  T.Vوێنەگری لەسەر خۆ پێشاندهرانی دهرچووی كۆلێژی كارگێڕی و
خەلیل قادر رهسول
ئابووری لەالیەن پۆلیسی تایبەتی پەرلەمان هەرهشە و
T.V
زاگرۆس
سوكایەتیان پێدهكرێت.
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پێشێلكارییەكان | رێگەنەدان
ز

ناوی
رۆژنامهنووس

كارو دهزگای
راگهیاندن

كات و جۆری پێشێڵكاریيهكان

رێگهنهدان ( 6حاڵهت)

1

جهالل ئهحمهد
كاكهئهمین

خانهی سهههند
بۆ راگهیاندن و
باڵوكردنهوه

2

دیالن رهئوف ساڵح

پهیامنێری گهلی
كوردستان

3

ژمارهیهك ل ه
رۆژنامهنووسانی
كهناڵهكانی
راگهیاندن

4

هیمداد قادر
زۆزگ چۆمانی
راماڵ قهسرهیی

5

ئهیاز ئهكرهم
شۆرشڤان دۆسكی

6

هیوا ئهبوزێد
ماهر سهبری

سایتی خهندان
زاری كرمانجی
KNN

فورات نیوز
هاواڵتی
پهیامنێری KNN

پهیامنێری هاواڵتی
پهیامنێری خهندان
پهیامنێری كهناڵی NRT

وێنهگر /كهناڵی

NRT

بهپێی سكااڵیهك ك ه دراوهت ه لیژنهی داكۆكی رۆژی
 2012/7/10لهالیهن پاسهوانهكانی ماڵی جێگری
سهرۆكی ههرێم لهشاری ههولێر رێگهیان پێنهداوه
راپۆرتهكهی ئامادهبكات .بهپێی سكااڵیهك ك ه دراوهت ه
لیژنهی داكۆكی رۆژی  2012/7/10لهالیهن
پاسهوانهكانی ماڵی جێگری سهرۆكی ههرێم لهشاری
ههولێر رێگهیان پێنهداوه راپۆرتهكهی ئامادهبكات.
رۆژی  2012/9/11ل ه سلێمانی لهكاتی پشنكینی
چێشتاخانهكان لهالیهن لێژنهی چاودێری حكومهتهوه،
لهالیهن خاوهن چێشتخانهیهك و كارمهندهكانی،
رێگهی پێنادرێت راپۆرتهكهی ئاماده بكات و كهل و
پهل ه رۆژنامهوانییهكانی لێ دهشكێندرێت.
ی
رۆژی  2012/11/7بهمهبهستی رووماڵكردنی كار 
رۆژنامهوانی   ژمارهیهك لهرۆژنامهنووسانی سۆران
و باڵهكایهتی بهمهبهستی رووماڵكردنی شوێنهواری
بۆردومانكردنی گوندهكانی بناری قهندیل بهنیاز بوون
بچن ه بناری قهندیل لهالیهن بازگهی ئاسایشی (گۆجار)
رێگریان لێكرا ،لهم بارهیهوه ئیسماعیل ئیبراهیم
سكرتێری نووسینگهی سۆرانی سهندیكا ،لهكۆنگرهیهكی
رۆژنامهنووسیدا ،ئهو پێشێلكارییهی ئیدانهكرد.
رۆژی  9/11/2012ب ه مهبهستی رووماڵكردنی
شوێنهواری بۆردومانهكردنی گوندهكانی بناری قهندیل
لهالیهن بازگهی ئاسایشی (گۆجاڕ) رێگریان لێكرا.
رۆژی  2012/11/19لهالیهن پاس هوانهكانی كهمپی دۆمیز
لهشاری دهۆك رێگریان لێدهكرێت لهڕووماڵكردنی راپۆرتێك
سهبارهت ب ه دابهشكردنی یارمهتی خێرخوازی بهسهر ئاواره
كوردهكانی رۆژئاوای كوردستان.

رۆژی  2012/11/29لهالیهن هێزهكانی ئاسایش
پهیامنێر /بادینان سات و پۆلیسی كهمپی دۆمیز لهشاری دهۆك رێگریان
وێنهگر /بادینان سات لێدهكرێت لهئهنجامدانی كاری رۆژنامهنووسی بۆ
ماوهیهك رادهگیرێن و كاسێتهكهیان دهپشكنن.
ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012

225

راپۆرتی دەیەمی لێژنەی داكۆكی...

پێشێلكارییەكان | راگرتن  -دەستگیركردن  -زیندانیكردن
ناوی
ز رۆژنامهنووس

كارو دهزگای
راگهیاندن

كات و جۆری پێشێڵكاریيهكان

راگرتن (التوقيف) ( 2حاڵهت)

1

دلشاد عهبدولاڵ حوسێن

دانیال حهمزا

رۆژی  2012/9/27لهكاتی تۆماركردنی بهرنامهی
(مایكی ئازاد)دا ل ه خانهقین ،لهالیهن هێزهكانی پۆلیسی
پهیامنێری كهناڵی  KNNخانهقین رێگریان لێدهكرێ و بۆماوهیهك دهستبهسهر
وێنهگری كهناڵی  KNNدهكرێن ،لهم بارهیهوهش نووسینگهی خانهقینی
سهندیكا ،لهبهیاننامهیهكدا ئیدانهی ئهو پێشێلكارییهی
كرد.

رۆژی  2012/11/5لهكاتی رووماڵكردنی ههواڵێك
سامان نهجم
پهیامنێری كهناڵی كوردسات لهسهر ماددهی « »140لهالیهن هێزهكانی
2
چیا حهمید وێنهگری كهناڵی كوردسات ئۆپهرسیۆنی دیجلهی سهر بهسوپای عێراق ،ل ه
نووس
ه
رۆژنام
بدولاڵ
ه
ع
الم
ه
س
بازگهی (قهرهتهپه) بۆ ماوهیهك دهستبهسهر كران.

دهستگيركردن ( 2حاڵهت)

1

بهپێی سكااڵیهك ك ه دراوهت ه لیژنهی داكۆكی رۆژی
 2012/9/13مهفرهزهیهكی ئاسایشی گشتی
كارمهندی پهخش ل ه
كامهران عومهر تهلهڤزیۆنی یهكگرتوو كهناڵی ههڵدهكوتن ه سهر ماڵهكهی بێ ئاگاداركردنهوهی
حهمدان
پێشوهخت دهستگیری دهكهن دواتر ناوبراو بهكهفالهت
ههولێر
ئازاد دهكرێت و پێی رادهگهیهنن ك ه بهههڵ ه تۆمان
دهستگیركردووه.

2

لهسهر باڵوكردنهوهی بابهتێك ،له مانگنامهی چهرموو ،رۆژی
 2012/11/6بهبێ ئاگاداركردنهوهی پێشوهخت لهالیهن
پۆلیسی چهمچهماڵ بۆ ماوهی  6رۆژ دهستگیر دهكرێت.

زانا فهتاح

پهیامنێر مانگنامهی
چهرموو له چهمچهمال

زيندانيكردن ( 1حاڵهت)

1
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دهزگای خهندان
رۆژی  2009/1/18بهبڕیاری
ئهنجوومهنیسهندیكاكراوهته
ئهندامی كارای سهندیكای
كارزان كهریم
رۆژنامهنووسانیكوردستان.
رۆژی  2009/1/19بڕیاری
دامهزراندنی وهكو ئهفسهری
ئاسایش دهرچووه.

ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012

رۆژی  2012/10/7دادگای تاوانی ههولێر بهپێی
ماددهكانی (یهكهم و دووهم) ل ه یاسای ژماره ()21
ی ساڵی «»2003ی پهرلهمانی كوردستان بڕیاری
دووساأل زیندانی بهسهر ناوبراودا سهپاند.
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پێشێلكاری بهرامبهر ب ه رۆژنامهنووسان
پێشێلكاری راستهوخۆی یاساى رۆژنامهگهریی ه ل ه كوردستان
پێ���ش نیوهڕۆى ئهمڕۆ  2012/7/1لهكاتى
رووماڵكردن���ى گردبوونهوهیهكی كارمهندانى
بهشى سووتان له نهخۆشخانهى فریاكهوتنى
رۆژئ���اوا ل ه ههولێ���ر ،وێڕاى ئ���هوهی رێگرى
ل��� ه رۆژنامهنووس���ان ك���را ل��� ه رووماڵكردنى
گردبوونهوهك���ه ،لهالی���هن زێرهڤانیان���ی
پاس���هوانی نهخۆش���خانهكه ،لهههم���ان كات���دا
س���ووكایهتی زۆر ب ه رۆژنامهنووس���ان كراو
ك���هل و پهل���ی رۆژنامهوانییان لێ ش���كێنراوه،
چهن���د رۆژنامهنووس���ێكیش لێی���ان دراوهو
بریندار كراون.
ئێم��� ه ل��� ه لێژن���هى داكۆك���ی ل��� ه ئ���ازادى
رۆژنامهنووس���یی و مافى رۆژنامهنووسان ل ه
كوردستان ،بهتوندی ئهو هێرش و سووكایهتی
كردنه بهرامبهر ب ه رۆژنامهنووس���ان مهحكوم
دهكهین ،كه بێگومان پێشێلكارى راستهوخۆى
كاری رۆژنامهوانی و ئازادى رۆژنامهنووسی
و یاساى رۆژنامهگهریی ه ل ه كوردستان.
ئهو جۆر ه رهفتارانهى هێزهكانى زێرهڤانى
لهژێ���ر ه���هر پاس���اوێك بێ���ت ،ههنگاوێك ه بۆ

بهرتهسك كردنهوهى ئازادى رۆژنامهنووسیی
و پێشێلكردنى سهروهری یاسایه له كوردستان،
بۆیه داوا له سهرۆكایهتی پهرلهمان و حكومهت
و الیهنه پهیوهندیدارهكان دهكهین ،كه ههرچی
زووه س���نوورێك بۆ ئهو پێشێلكارییانه دابنێن
و بهدواداچ���وون و لێكۆڵین���هوهى جددیی���ان
بۆ بكرێ���ت كه بهرامبهر به رۆژنامهنووس���ان
ئهنج���ام دهدرێت و س���هرپێچیكارانیش بهپێى
یاس���ا س���زا بدرێن ،كه هۆكارێكن بۆ ناشیرین
كردنى ئهزموونى ههرێمى كوردستان.
له كۆتاییدا ،ئێم ه ل ه لێژنهى داكۆكی جهخت
لهس���هر بهرفراوانكردن و چهسپاندنی ئازادى
رۆژنامهنووسی له كوردستان دهكهینهوه ،ك ه
تاك ه زامنى ههنگاونان ه بهرهو پراكتیز ه كردنی
دیموكراسی ل ه كوردستاندا.
لێژنهى داكۆكی ل ه ئازادى رۆژنامهنووسی و
مافى رۆژنامهنووسان ل ه كوردستان
2012/7/1
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ئاماری پێشێلكارییەكانی راپۆرتی نۆیەم
لە  2012/1/1تاكو 2012/6/30
ز

جۆری پێشێلكاری

ژمارهی حاڵەت

سەرجەم ئەو رۆژنامەنووسانەی پێشێلكارییان بەرامبەر كراوه

1

لێدان

5

6

2

هەڕهشە

4

5

3

رێگەنەدان

12

18

4

راگرتن (تەوقیف)

17

22

5

بێ سەر شوێنكردن

1

1

6

غەڕامە

2

2

كۆی گشتی

41

                54رۆژنامەنووس

ئاماری پێشێلكارییەكانی راپۆرتی دەیەم
لە  2012/7/1تاكو 2012/12/31
ز

جۆری پێشێلكاری

ژمارهی حاڵەت

سەرجەم ئەو رۆژنامەنووسانەی پێشێلكارییان بەرامبەر كراوه

1

لێدان

3

14

2

هەڕهشە

8

11

3

رێگەنەدان

6

18

4

راگرتن (تەوقیف)

2

5

5

دهستگیركردن

2

2

6

زیندانیكردن

1

1

22

                51رۆژنامەنووس

كۆی گشتی

ئاماری پێشێلكارییەكانی ساڵی 2012
لە  2012/1/1تاكو 2012/12/31
ز

جۆری پێشێلكاری

ژمارهی حاڵەت

سەرجەم ئەو رۆژنامەنووسانەی پێشێلكارییان بەرامبەر كراوه

1

لێدان

8

20

2

هەڕهشە

12

16

3

رێگەنەدان

18

36

4

راگرتن (تەوقیف)

19

27

5

بێ سەر شوێنكردن

1

1

6

غەڕامە

2

2

7

دهستگیركردن

2

2

8

زیندانیكردن

1

1

63

                105رۆژنامەنووس

كۆی گشتی
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هەواڵ و چاالكییەكان

رێوڕهسمی ڕێزلێنان لهشههیدانی رۆژنامهگهری
و رۆژنامهنووس ه كوردستانییهكان بهڕێوهچوو

رۆژی ٢٢ی نیس���انی  ،٢٠١٢بهبۆنهی رۆژی
رۆژنامهگهریی ك���وردی و تێپهڕوونی ()١١٤
ساڵ بهسهر دهرچوونی رۆژنامهی كوردستان،
ل��� ه هۆڵی (پێش���هوا) ،بهڕێوهبهرایهتی گش���تی
راگهیاندنی وهزارهتی رۆش���نبیری و الوان و
بهشی راگهیاندن ل ه كۆلیژی ئهدهبیاتی زانكۆی
س���هاڵحهددین و لق���ی ههولێ���ری س���هندیكای
رۆژنامهنووس���انی كوردستان ،رێوڕهسمێكی
تایبهتیان ساز كرد.
د.ئهرس���هالن بای���ز س���هرۆكی پهرلهمان���ی
كوردس���تان و نوێنهری س���هرۆكی حكومهتی
ههرێم د.كاوه مهحموود وهزیری رۆشنبیری
و ژمارهیهك ل��� ه پهرلهمانتاران و ژمارهیهكی
بهرچ���او ل���ه رۆژنامهنووس���ان ئام���ادهی
رێوڕهسمهك ه بوون.
س���هرۆكی پهرلهمان گوتهیهكی پێشكهش���كرد
و وهزی���ری رۆش���نبیری پهیام���ی س���هرۆكی
حكومهتی خوێندهو ه و دواتر چهندین گۆرانی
و پارچ ه مۆسیقا پێشكهش كران.
ئینج���ا خهاڵت���ی رێزلێنان بهس���هر خانهوادهی

ش���ههیدانی رۆژنامهن���ووس و چهن���د
رۆژنامهنووسێكی كوردستانی ك ه به درێژایی
چهندی���ن دهی��� ه لهب���واری رۆژنامهگهری���ی
كوردستانیدا كاریان كردووه ،تاوهكو ئێستاش
بهردهوامن ،دابهشكرا.
ئ���هم رۆژنامهنووس���انهی خ���هاڵت ك���ران:
(عهبدولغهنی عهلی یهحی���ا ،عومهر فهرهادی،
محهم���هد زاده ،عهبدولق���ادر عهل���ی م���هردان،
مومت���از حهی���دهری ،مهغدید حاج���ی و خالید
بهك���ر ئهی���وب /بهڕێوهب���هری نووس���ینگهی
رۆژنام���هی (االتحاد) ل ه ههولێر و س���كرتێری
نووسین ل ه گۆڤاری الصحفی) بوون.
لهكۆتایی���دا فیلمێك���ی بهڵگهنامهی���ی لهب���ارهی
مێ���ژووی رۆژنامهگهری���ی كوردیی���هو ه
پێشكهشكرا.
ش���ایانی باسه س���هرجهم لقهكانی سهندیكا و
نووسینگهكانی ،ئاههنگیان بهم بۆنهیهوه گێڕا
و چهندین رۆژنامهنووسیان لهههردوو رهگهز
خهاڵت كرد.
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راگەیاندراوێك لە ئەنجوومەنی سەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستانەوە
دوای باڵوبوون���ەوەی بابەتێ���ك ل���ە ژم���ارە
14ی گۆڤ���اری (چرپ���ە)ی نیس���انی ،2012
ك���ە ب���ووە ه���ۆی كێش���ە و ناڕەزای���ی زۆری
خەڵك���ی لێكەوتەوە ،ئەنجوومەنی س���ەندیكای
رۆژنامەنووسان ،بەهیچ جۆرێك سووكایەتی
بەهیچ ئایین و ئایینزایەك لە كوردستان قبوڵ
ناكات ،پێویستە لەهەموو تەنگژەیەكیشدا پەنا
ببرێتە بەر یاسا.
پێمانوای���ە ناكرێ لەبەرامبەر ه���ەر هەڵەیەك،
رێكارێك���ی نایاس���ایی بگیرێت���ە ب���ەر ،بۆی���ە
ئەنجوومەنی س���ەندیكا پێش���تر و ئێس���تایش
جەخ���ت ل���ەوە دەكاتەوە ك���ە ه���ەر رێكارێك
كە پەیوەندی بە پیش���ەی رۆژنامەنووس���ی و
كەناڵەكانی رۆژنامەگەرییەوە هەبێت ،بەتایبەت
(چاپكراو) دەبێت یاسای رۆژنامەگەریی ژمارە
()35ی س���اڵی ( )2007لە هەرێمی كوردستان،
وەكو خۆی جێبەجێ بكرێت ،دەبێ ئەم یاسایە
س���ەنگی مەحەك بێت بۆ یەكالیی كردنەوەی
كێش���ەكان ،ه���ەر رێكارێكی���ش ل���ە دەرەوەی
یاسای رۆژنامەگەری بێت ،واتە:
 .1هەوڵێك���ە ب���ۆ كەمكردن���ەوەی پانتای���ی
ئازادییەكان ،بەتایبەت ئازادی رۆژنامەگەری.

 .2پەنا بردنە بەر هەر یاس���ایەك لە دەرەوەی
یاس���ای رۆژنامەگ���ەری ژمارە ()35ی س���اڵی
2007ی (ب���ەركار) لە هەرێمدا بە پێش���ێلكاری
دادەنرێت و ناكرێ هیچ كەس و الیەنێك ببێتە
بەدیلی دادگاكان.
 .3نابێ���ت هی���چ رێكارێك���ی یاس���ایی دژ
ب���ە رۆژنامەنووس���ان بگیرێت���ە ب���ەر بەب���ێ
ئاگاداركردنەوەی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردس���تان ،هەروەك���و لە (بڕگ���ەی یەكەمی
ماددەمی هەش���تەمی یاسای رۆژنامەگەری)دا
هاتووە.
لێ���رەدا داوا لەس���ەرجەم رۆژنامەنووس���ان،
بەتایب���ەت ئەندامان���ی س���ەندیكا دەكەی���ن كە
دەس���ت بە یاس���ای رۆژنامەگ���ەری و ئیتیكی
رۆژنامەنووس���ی و بەڵێننام���ەی ش���ەرەفی
پیشەییەوە بگرن و رێز لە هەموو بیروباوەڕو
و رێ و رەس���مە ئایینیی���ەكان و س���یمبول و
پیرۆزییەكانی هەر ئایین و ئایینزایەك بگرن.

ئەنجوومەنی سەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان
هەولێر 2012/5/8

***

راگەیەندراوێك لە لێژنەی داكۆكی لە ئازادی
رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان لە سەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان
دوا ب���ەدوای باڵوكردن���ەوەی بابەتێ���ك ل���ە
ژمارە 14ی گۆڤاری چرپە ،كە پێش���ێلكردنی
یاس���ای رۆژنامەگەری���ی و پێ���وەرو ئیتیك���ی
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هەواڵ و چاالكییەكان

چرپە خۆپیش���دانێكیان بۆ بەردەم پەرلەمانی
كوردس���تان ئەنجام���دا ،بەداخ���ەوە دواج���ار
توندوتی���ژی لێكەوتەوە ،رۆژنامەنووس���ان و
میدیاكارانی���ش ب���ە مەبەس���تی رووماڵكردنی
رووداوەكە ئامادەی خۆپیش���اندانەكە بوون،
ب���ەاڵم بەداخ���ەوە وەك���و هەم���وو جارێ���ك
ژمارەیەك لە رۆژنامەنووسان و كەناڵەكانی
راگەیاندن ،لەالیەن هێزەكانی ئاسایش و پۆلیس
و بەشێك لە خۆپیشاندەرانەوە رووبەڕووی
لێدان و ئیهانەكردن بوونەتەوەو ئامێرو كەل
و پەلی رۆژنامەوانییان لێس���ەندراوە.
ئێم���ە ل���ە لێژن���ەی داكۆك���ی ل���ە ئ���ازادی
رۆژنامەنووس���ی لە كوردس���تان ،ل���ە كاتێكدا
ئیدانەی سەرجەم ئەو پێشێلكارییانە دەكەین
ك���ە لەالیەن ه���ەر كەس و الیەنێ���ك كراوەتە
س���ەر رۆژنامەنووس���ان ك���ە پێش���ێلكردنی
راس���تەوخۆی یاس���ای رۆژنامەگەریی���ە ل���ە
كوردس���تان و رێزنەگرتن���ە ل���ە بنەماكان���ی

دیموكراس���ی و ئازادیی���ە گش���تییەكان ،ل���ە
هەمان كاتدا داوا لە س���ەرۆكایەتی پەرلەمان
و حكومەت دەكەین كە بەدواداچوونی جددی
بۆ ئەو پێش���ێلكارییانە بكەن و لەچوارچێوەی
یاس���ادا س���زای ئ���ەو كەس���انە ب���دەن ك���ە
پێش���ێلكارییان بەرامبەر بە رۆژنامەنووسان
ك���ردووە.
ه���ەروەك داوا ل���ە رۆژنامەن���ووس و
دەزگاكان���ی راگەیاندن دەكەین ك���ە پابەندبن
بە یاس���ا و پێ���وەرە نێودەوڵەتییەكانی كاری
رۆژنامەگ���ەری و ئ���اكاری رۆژنامەوان���ی و
بەرپرسانە و پیشەییانە مامەڵە لەگەڵ هەواڵ
و رووداوەكان بك���ەن.

لێژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووس���ی
لە سەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
2012/5/8

***

كونسوڵی گشتی فەڵەستین
سەردانی سەندیكا دەكات
پێش���نیوەڕۆی  2012/5/9ل���ە ب���ارەگای
ئەنجوومەنی س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردس���تان ،ب���ە ئامادەبوون���ی هەریەك لە
نەقیبی رۆژنامەنووس���ان ئ���ازاد حەمەدمین
و جێگری نەقیب ش���وان داودی و هەندرێن
ئەحەمەد س���كرتێری سەندیكا و ئەكەد مراد
و حەمی���د بەدرخ���ان ئەندامانی ئەنجوومەن،
پێش���وازیان لە (نەزمی حزوری) قونس���وڵی
گش���تی فەلەس���تین لە كوردس���تان كرد.
ل���ەو دی���دارەدا نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انی

كوردس���تان تیشكی خستە س���ەر پێكهاتەی
ئەنجوومەن و ش���ێوەی كاكردن لە سەندیكا
و ئام���اژهی به پەیوەندی دۆس���تانەی نێوان
گەلی كورد و گەلی فەلەس���تین كرد.
لەبەرامبەردا قونسوڵی فەلەستین خۆشحاڵی
خۆی نیش���اندا س���ەبارەت ب���ەو پەیوەندییە
مێژوویی���ە كۆن���ەی لەنێوان ه���ەردوو گەلدا
هەب���ووە و ههی���ه ،بۆیە هیوای خواس���ت بۆ
ن���ەوەی نوێ ئ���ەو پەیوەندیی���ە دێرینە باس
بكرێ و درێ���ژە ب���ەو تێكەاڵوبوونە بدرێت،
ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012
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بۆیە لە رووی مێژوویی و كەلتوور و مەسەلە
چارەنووسس���ازەكانیش هەم���ان رێگای���ان
گرتۆتەبەر بۆ ئازادی و دیموكراسی ،پێشتر
چ���ۆن گەلی ك���ورد چەوس���اوەتەوە ،بەهان
ش���ێوە گەلی فەلەستینیش چەوس���اوەتەوە،
جهختی كردهوه كهوا ئەزموونی كوردستان

ئەزموونێكی س���ەركەوتووە ،س�ڵ�اوی ئەبو

م���ازن س���ەرۆكی فەلەس���تینی گهیانده گهلی
كوردس���تان ،گوتیش���ی بە س���ەروەری یاسا
دەتوانین بەیەكەوە كارەكانی خۆمان ئەنجام

بدەی���ن.

***

ئهنجوومهنى سهندیكا ..پیرۆزبایی ل ه
سهرنووسهرى نوێى رۆژنامهى (خهبات) دهكات

رۆژى  2012/5/16ش���اندێكى ئهنجوومهن���ى
س���هندیكاى رۆژنامهنووس���انى كوردس���تان،
ك��� ه پێكهاتبوو له ئ���ازاد حهمهدهمی���ن نهقیبى
رۆژنامهنووس���ان و ش���وان داودى جێگ���رى
نهقیب و هندرێن ئهحمهد سكرتێرى سهندیكا و
جهمال حوسێن و حهمید ئهبوبهكر بهدرخان و
ئهكهد موراد ،ئهندامانى ئهنجوومهنى سهندیكا،
ب���ه مهبهس���تى پێشكهش���كردنى پیرۆزبای���ی
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ب��� ه بهڕێز س���هالم عهبدوڵاڵ سهرنووس���هرى
تازهى رۆژنامهى خهبات ،س���هردانى بارهگاى
رۆژنامهكهیان كرد.
سهرهڕاى پیرۆزبایى ،رهوشى رۆژنامهگهريى
ل ه كوردستاندا خرایه بهرباس و سهرنووسهرى
رۆژنامهی خهباتیش سوپاس و پێزانینى خۆى
بهرامب���هر ئهم دهستپێش���خهرییهى س���هندیكا
دهربڕى.
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نێچیرڤان بارزانى :رۆژنامهنووسان دهتوانن
رۆڵێكى گرنگ له بهرهوپێشهوهبردنى پرۆسهى
دیموكراسی و نههێشتنى گهندهڵیدا ببینن

رێ���زدار نێچیرڤ���ان بارزان���ی س���هرۆكی
حكومهت���ی ههرێم���ی كوردس���تان ،رۆژی
 ،٢٠١٢/٥/١٦پێشوازی ل ه شاندێكی سهندیكای
رۆژنامهنووسانی كوردس���تان ،ك ه پێكهاتبوو
ل ه ئازاد حهمهدهمین نهقیبی رۆژنامهنووسان
و ش���وان داودی جێگ���ری نهقی���ب و ههندرێن
ئهحمهد س���كرتێری س���هندیكا و ئهكهد موراد
و خۆش���ناڤ جهمی���ل و حهمی���د ئهبوبهك���ر
بهدرخان و هۆش���یار عهزی���ز و ئومێد خهلیف ه
و نهوش���ێروان ش���هریف و جهمال حوس���ێن
ئهندامانی ئهنجوومهن كرد.
ل���ه س���هرهتاى دیدارهك���هدا ،نهقیب���ى
رۆژنامهنووس���انى كوردس���تان پوختهیهك ل ه
كاروبارى چاالكییهكانى سهندیكا پێشكهش كرد.
پاشان دیارترین ئهو كێشهو گرفتانهی خست ه
ڕوو ك ه رووبهڕووى كارى رۆژنامهنووس���ى
ل ه كوردس���تاندا دهبن���هو ه و ههروهها چهندین
پرس���ى تایبهت ب ه یاس���اى رۆژنامهنووسی و
چۆنیهتى مامهڵهى دهزگاكانى حكومهت لهگهڵ
سهندیكادا تاووتوێكران.

س���هرۆكى حكومهت���ى ههرێم���ى كوردس���تان
(نێچیرڤ���ان بارزان���ى) ل��� ه گوتهیهك���دا ههموو
پشتگیرییهكى حكومهتى ههرێمى بۆ سهندیكاى
رۆژنامهنووسان دووپات كردهوهو رایگهیاند:
«ب���ۆ ه���هر پ���رس و بابهتێكى پێوهندی���دار ب ه
رۆژنامهنووسان و كارى رۆژنامهنووسییهوه،
حكوم���هت و دهزگاكان���ى مامهڵ��� ه لهگ���هڵ
س���هندیكاى رۆژنامهنووس���انى كوردس���تاندا
دهك���هن و دهب���ێ حكوم���هت و دهزگاكان���ى
ههرێم ،سهندیكاى رۆژنامهنووسان ب ه الیهنى
فهرم���ی بوارى رۆژنامهنووس���ی ل���ه ههرێمى
كوردستاندا بناسن و پشت ب ه دیدو بۆچوون
و راپۆرتهكانی ببهستن».
ل ه بهشێكى دیكهى گوتهكانیدا سهرۆكى حكومهت
جهخت���ى له رۆڵ���ى گرنگى رۆژنامهنووس���ان
ك���ردهوهو گوت���ى« :رۆژنامهنووس���ان وهك
چاودێر بهسهر حكومهتهوهن ،دهتوانن رۆڵێكى
گرن���گ و بهرچ���او ل���ه بهرهوپێش���هوهبردنى
پرۆس���هى دیموكراسی و نههێشتنى گهندهڵیدا
ببین���ن و ل���هم بارهیهو ه دهتوان���ن هاوكارێكى
ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012
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زۆر باشى حكومهت بن».
س���هرۆكی حكومهت���ی ههرێ���م لهدرێ���ژهی
قس���هكانیدا داواى ك���رد س���هندیكاى
رۆژنامهنووسانى كوردستان و ئهندامهكانى،
ل ه رووى پیش���هییهوه كاراتر بن و ببنه مایهى
متمان���هى ههم���ووان ،تا ئهو بڕوای ه دروس���ت
بكهن و بیس���لهمێنن كه دڵس���ۆزو خهمخۆرى
رۆژنامهنووس���ان و كارى رۆژنامهنووسی و
پارێزهرى مافهكانیانن.
ههروهها بهڕێزیان ئهوهش���ی خس���تهڕوو ك ه
كوردستان ب ه قۆناغێكى راگوزهردا تیدهپهڕێت
و ل���هم قۆناغ���هدا وهك���و ههم���وو بوارهكان���ى
دیكهى ژیان له ههرێمى كوردس���تاندا ،بوارى
رۆژنامهنووس���یش رووب���هڕووى چهندی���ن
كهموك���وڕى و كێش���هو گرف���ت دهبێت���هوه،
ئهمهیش ل ه قۆناغێكى وههادا ئاساییه .تهشهیر
و بهشهخسیكردنى بابهتهكانیش ك ه ل ه ههندێ
ناوهندى رۆژنامهوانیدا ههیه ،ههر لهم قۆناغهدا
راگوزهرهدا س���هرچاوه دهگ���رێ ،بهاڵم ورد ه
ورده رهوشهك ه بهرهو باشتر دهڕوات و ئیدى
خهڵ���ك دهزانن راس���تییهكان چین و ل ه درۆ و
تهشهیر و ب ه شهخسیكردنیش تێدهگهن.

ل��� ه بهش���ێكى دیك���هى دیدارهكهدا ،س���هرۆكى
حكومهت���ى ههرێم���ى كوردس���تان رهزامهندی
حكومهت���ى ب���ۆ دروس���تكردنى بینایهك���ى
شایس���ته بۆ بارهگاى س���هرهكى س���هندیكاى
رۆژنامهنووس���انى كوردس���تان نیش���انداو
بڕی���اردرا ل��� ه ماوهیهك���ى نزیك���ى داهات���وودا
كۆبوونهویههكى فراوان له نێوان سهرۆكایهتى
حكومهت و دهزگا پێوهندیدارهكانى حكومهت
و ئهنجوومهنى س���هندیكاى رۆژنامهنووساندا
ئهنج���ام بدرێت ،ب���ۆ ئ���هوهى میكانیزمێك بۆ
بهدواداچوونى پرس���هكان و مامهڵهى لهنێوان
حكومهت و س���هندیكا دابنرێت و ههر ش���هش
مان���گ جارێكی���ش كۆبوونهوی��� ههك نێ���وان
حكومهت و سهندیكا ببهسترێت.
دواى دیدارهك���هش ،ئ���ازاد حهمهدهمین ش���ێخ
یونس ،نهقیبی رۆژنامهنووس���انى كوردستان
وت���ى« :نیگهران���ى خۆم���ان ل���ه ب���ارهى ئ���هو
پێش���ێلكارییان ه دهردهبڕی���ن ك���ه بهرامب���هر
ب��� ه رۆژنامهنووس���ان دهكرێ���ت ،بڕیاریش��� ه
كۆبوون���هو ه لهنێوان ههردوالدا بهردهوام بێت
بۆ چارهس���هركردنى ههر كێش���هیهك ك ه دێت ه
پێش».

ئاکرێ ..هۆنەرێ دیڤچوونا رۆژنامەڤانی هاتە گەنگەشەکرن

ل رێکەفت���ی  ٢٠١٢/٥/٢٤خۆلەکا رۆژنامەڤانی
ب���وو  ١٥رۆژنامەڤانێ���ن دەڤ���ەرا ئاکرێ هەتە
ڤەک���رن ژالی���ێ لق���ی ده���ۆک ی���ێ س���ەندیکا
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رۆژنامەڤان���ی حمید صبری ڤ���ە هاتە گۆتن و
ل دووماهی���ێ گەنگەش���ە لدۆر بابەت���ی هاتنە
ک���رن ،راهێن���ەر حمی���د س���ەبری گ���ۆت :ئەڤ
ج���ورێ رۆژنامەڤانی گەلەک���ێ الوازە ل دەڤ
م���ە و براس���تی گەلەک خەل���ەت ژی تێدگەهن

لەورا پێدڤی رۆژنامەڤان پرنسیپێن دروستێن
ڤی جورێ رۆژنامەڤانی بزانن و کار ل س���ەر
بک���ەن چونکە دیڤچوون���ا رۆژنامەڤانی گەلەکا
گرنکە بوو رۆژنامەگەریا کوردی و ب تایبەت
دڤێ قوناغێ دا.

***

شاندێكى زانكۆى ئونور سهردانى سهندیكا دهكات

پێش���نیوهڕۆی رۆژى  2012/5/24ل ه بارهگاى
ئهنجوومهنى س���هندیكاى رۆژنامهنووسان ل ه
شارى ههولێری پایتهختى ههرێمى كوردستان،
نهقیبی رۆژنامهنووس���ان ئ���ازاد حهمهدهمین
و ههندرێ���ن ئهحمهد س���كرتێرى س���هندیكا و
ژمارهیهك له ئهندامانى ئهنجوومهنى سهندیكا
و راوێژكارى یاسایى س���هندیكا ،پێشوازییان
ل ه ش���اندێكى زانكۆى (ئونور)ى لوبنانى كرد،
ك ه پێكهاتبوو ل ه د .ئونماریت یونان ،سهرۆكى
زانكۆكه و د .حوس���ێن ش���هعبان مامۆستا و
توێژهر ل ه زانكۆى ناوبراو.
شاندی میوان لهسهرهتاى دیدارهكهدا ،ئامانجى
سهردانهكهیان بۆ كوردس���تان روونكردهوه،
ك��� ه خ���ۆى ل���ه باڵوكردن���هوهى رۆش���نبیرى
ناتوندوتی���ژی و دیال���ۆگ و لێكتێگهیش���تن
بهرجهسته دهكات.

ئهم���هش ل���ه رێ���گاى كردن���هوهى خ���ول و
ئهنجامدانى وۆركشۆپ ل ه نێوهندهكانى زانكۆ
بۆ میدیاكارانى كوردستان جێبهجێ دهكرێت.
ل��� ه بهرامب���هردا نهقیب���ی رۆژنامهنووس���ان،
خۆش���حاڵى خۆى ب ه بهرنام��� ه و ئامانجهكانى
زانكۆك��� ه دهربڕى و ئامادهیی س���هندیكاى بۆ
پێشكهش���كردنى ههموو ج���ۆر ه هاوكارییهك
پیشاندا.
ههروهه���ا كورتهی���هك ل ه پێكهاتهى س���هندیكا
و چاالكییهكانى لهبهرهو پێش���بردنى رهوشى
رۆژنامهگهری���ی و ئ���ازادى بی���روڕا دهربڕین
خستهڕوو .له كۆتایى دیدارهدهكهدا ،ههردووال
جهختیان لهسهر ههماههنگی نێوانیان كردهوه،
بۆ ئهوهى ل ه ئایندهدا ب ه شێوهیهك زانستى و
ئهكادیمی كار بۆ باڵوبوونهوهى رۆش���نبیری
ناتوندوتیژی بكرێت.

***
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شاندێكى ئهنجوومهنى سهندیكا
سهردانى وهزیری خوێندنى بااڵ دهكات

س���هندیكاى
ئهنجوومهن���ى
ش���اندێكى
رۆژنامهنووسانى كوردستان ،ك ه پێكهاتبوو ل ه
ئازاد حهمهدهمین نهقیبی رۆژنامهنووس���ان و
هندرێن ئهحمهد سكرتێرى سهندیكا و حهمید
ئهبوبهك���ر بهدرخان ئهندام���ى ئهنجوومهن و
حوس���امهدین س���هردارى راوێژكارى یاسایى
س���هندیكا ،سهر ل ه بهیانى رۆژى ،2012/5/28
س���هردانى دكت���ۆر عهل���ی س���هعید ،وهزیری
خوێندنى بااڵ و توێژینهوهی زانستى كرد.
ل ه دیدارێكدا چهندین مهس���هلهى پهیوهندیدار
ب ه رۆژنامهنووسان تاوتوێكران ،لهمیانیاندا:
جێبهجێكردنى ئهم پرۆتۆكۆالنهى ل ه رابردوودا
لهنێوان ه���هردووالدا ئیمزاك���راون دهربارهى

تهرخ���ان كردنى كورس���ی خوێن���دن له كۆلێژ
و پهیمانگاكان���ى كوردس���تان ب���ۆ ئهندامان���ى
سهندیكا.
ههروهها دانانى كورس���ی دیك ه ل��� ه خوێندنى
ب���ااڵ (ماجس���تێرو دكت���ۆراه) ب���ۆ ئهندامان���ى
كاراى س���هندیكا و له پرۆژهى (تواناس���ازی)
یش���دا ،س���ااڵنى خزمهت���ى رۆژنامهگهریی بۆ
رۆژنامهنووس���ان وهك���و خ���اڵ ل���ه كێبڕكێى
وهرگرتندا حساب بكرێت.
ل��� ه تهوهرێك���ى دیكهدا ،باس ل��� ه ئامادهكردنى
وهرهقهیهك���ى كار ب���ه مهبهس���تى ههماههنگى
نێ���وان وهزارهت و س���هندیكا و پتهوكردن���ى
پهیوهندییهكانى نێوان ههردووال كرا.

***
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شاندێكی بەریتانی سەردانی سەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان دەكات

رۆژی  2012/6/12لەالی���ەن هەری���ەك ل���ە
نەقیبی رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ئازاد
حەمەدەمی���ن و حەمی���د ئەبوبەك���ر بەدرخان
و ئەك���ەد م���وراد ئەندامان���ی ئەنجووم���ەن،
پێش���وازييان لە ش���اندێكی بەریتان���ی كرد ،كە
پێكهاتب���وو ل���ە بەڕێ���زان (ئ���ادەم هۆڵۆوێ���ی)
ئەندامی پەرلەمانی بەریتانیا و (لیۆ دۆخارتی)
بەڕێوەب���ەری تیمی س���یمێك ،ب���ۆ كاروباری
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست.
لە دیدارەكەدا باس لە چەند تەوەرێكی تایبەت
بە رەوش���ی رۆژنامەنووس���یی لە كوردستان
و چۆنیەتی سەرهەڵدانی یەكەمین رۆژنامەی
كوردی بەناوی كوردستان كرا.
ه���ەر لەو دی���دارەدا نەقیبی رۆژنامەنووس���ان
تیش���كی خستە س���ەر پێكهاتەی ئەنجوومەنی
س���ەندیكا و كار و چاالكییەكان���ی ،بەتایبەت���ی
یاس���ای ژم���ارە ()35ی س���اڵی ()2007ی
رۆژنامەگەری لە كوردستاندا.

لە بەرامبەردا شاندی میوان خۆشحاڵی خۆیان
دەرب���ڕی بەرامبەر ئەو پێش���كەوتنانەی كە لە
كوردس���تان بەدیهات���وون ،بەتایبەت لە بواری
ئازادی رۆژنامەگەري���ی و ئازادی رادەربڕین
و دابینكردن���ی ماف���ی رۆژنامەنووس���ان ل���ە
چوارچێوەی یاسایەكی گونجاودا.
هەر لەو دیدارەدا ش���اندەكە هیوایان خواست،
ك���ە كار بك���رێ لەس���ەر هۆش���یاركردنەوەی
كۆمەڵ���گا و ئەرك���ی رۆژنامەنووس���انیش لەو
ب���وارەدا هۆش���یار كردن���ەوە و دەرخس���تنی
راستییەكانە بۆ رای گشتی.
لە تەوەرێكی دیكەدا ب���اس لە رۆژنامەگەريی
كاغ���ەز و ئەلیكترۆن���ی ك���را ،ك���ە خەریك���ە
رۆژنامەگەري���ی كاغ���ەز ب���ەرەو نەم���ان و
لەناوچوون دەچێ.
ل���ە كۆتاییدا جەخ���ت لەس���ەر كاری هاوبەش
و هەماهەنگ���ی زیات���ر لەنێ���وان ه���ەردووالدا
كرایەوە.
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سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
پیرۆزبایی لە سەندیكای رۆژنامەنووسانی
عیراقی دەكات
بەبۆن���ەی رۆژی رۆژنامەگەری���ی عیراقیی���ەوە ،ئەنجوومەنی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان پیرۆزبایی���ەك
ئاراس���تەی ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی عیراقی
كرد ،ئەمەی خوارەوە دەقەكەیەتی:

نەقیب���ی

هاوكارم���ان موئەی���ەد الم���ی
رۆژنامەنووسانی كوردستان
هاوكاران ئەندامانی ئەنجوومەنی سەندیكا

بەبۆن���ەی هەڵگیرس���انی مۆمی س���ەدو چل و
چوار س���اڵەی لە دایكبوونی (زوراء)ی یەكەم
رۆژنام���ەی عیراق���ی و رۆژی رۆژنامەگەريی
عیراقیی���ەوە ،ئەنجوومەن���ی س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ،جوانتری���ن
و بۆندارتری���ن پیرۆزبای���ی پێشكەش���ی ئێ���وە
و ئەنجوومەن���ە بەڕێزەكەت���ان و ل���ە رێگ���هی
ئێوەشەوە بە گشت رۆژنامەنووسانی عیراقی
دەكات ،ئەم رۆژنامەنووس���انەی كە بەراستی
س���ەلماندیان ك���ەوا شایس���تەی بەزاندن���ی
زەحمەتیی���ەكان و بەرەنگاربوون���ەوەی
تیرۆرتس���تانن ،هەر بۆیەش ش���یاوی ئەوەن،
زێدەت���ر خزمەتگوزاریی���ان پێش���كەش بكرێت
و ب���اری گوزەرانیان باش���تر بكرێت و لەپێناو

جێبەجێكردنی ئەركە پیشەییەكانیان ئازادییان
بۆ فەراهەم بكرێت.
ئێمە لە كاتێكدا بەم بۆنە شكۆدارەوە پیرۆزباییتان
ئاراس���تە دەكەن ،خوازی���اری ئەوەین ئێوە و
سەر سەرجەم رۆژنامەنووسانی عیراقی هەر
لە پێش���كەوتن دابن و هاوكاری و هەماهەنگی
لەنێوان هەردوو س���ەندیكادا زێدەتر و پتەوتر
بێ���ت ب���ۆ خزمەتكردن���ی رۆژنامەنووس���ان و
دابینكردنی رەوشی گونجاو بۆیان بۆ ئەوەی
رۆڵی نیشتمانی و پیش���ەیی خۆیان بەوپەڕی
ئازادییەوە ببینن.
دووب���ارە پی���رۆزە .هیواداری���ن ل���ە ئەرك���ە
سەندیكایی و پیشەییەكەتان سەركەوتوو بن.

***
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ل ه سۆران خولێكى فۆتۆگرافهرى ب ه كۆتا هات

ل��� ه درێ���ژهى زنجی���ر ه كارو چاالكیهكان���ى
خۆی���دا ،نووس���ینگهى س���ۆرانى س���هندیكاى
رۆژنامهنووسانى كوردستان ،ب ه ههماههنگى
لهگ���هڵ ئهكادیمی���اى راگهیان���دن ل��� ه عێ���راق،
رۆژی  ،٢٠١٢/٦/١٩خولێك���ى فۆتۆگراف���هرى
ب���ۆ فۆتۆگراف���هران و رۆژنامهنووس���انى
ناوچهك��� ه كردووه ،لهم بارهیهوه ،ئیڤان جانى
ئهندامى نووس���ینگهى س���ۆرانى س���هندیكاى
رۆژنامهنووس���انى كوردس���تان وت���ى «ئ���هم
خول ه م���اوهى چوار رۆژ ب���هردهوام بوو ،ك ه
تیای���دا  10فۆتۆگراف���هر و رۆژنامهنووس���ى
سۆران بهشداربوون و وانهكانیش رۆژان ه بۆ
ماوهى پێنج كاتژمێر ل��� ه الیهن فۆتۆگرافهرى
نێودهوڵهت���ى جهم���ال پێنجوێن���ى وترانهوه«.

له ب���ارهى ئامانجى كردن���هوهى ئهم خولهش
ناوبراو وتى «ل ه راستیدا ئێم ه ههستمان كرد
ك ه له س���ۆران تاكو ئێس���تا هیچ خولێكى لهو
جۆر ه نهكراوهت���هوه ،جگه لهمهش بینیمان ك ه
تاكو ئێستا ل ه رۆژنامه و گۆڤارهكاندا زۆربهى
ئهو وێنانهى ك ه لهگ���هڵ دیمان ه و ریپۆرتاژ و
بابهت ه رۆژنامهوانیهكان���دا دادهبهزن ،گونجاو
نی���ن و ش���یاوى ب�ڵ�او كردنهو ه نی���ن .بۆی ه ب ه
پێویس���تمانزانى ك���ه خولێكى لهم ش���ێوهیه ل ه
س���ۆران بكهینهوه و بتوانین رۆژنامهنووسان
رابهێنین كه ب ه شێوهیهكى پرۆفیشناڵ وێنهى
رۆژنامهوانى بگرن» ئیڤان وتیش���ى «ههڵبهت
دواى ت���هواو بوون���ى خولهك���هش بروانامهى
دهرچوون بهخشرایه بهشداربووان».

***

دووهمین كۆنفرانسی لێژنهى پشتیوانی ل ه
رۆژنامهنووسانی مێیین ه بهڕێوهچوو
رۆژى  2012/6/23لهژێر دروش���می (لهپێناو
بههێزكردنى پێگهى رۆژنامهنووسانى مێیین ه ل ه
پیشهی رۆژنامهگهریدا) ،دووهمین كۆنفرانسی
لێژن���هى پش���تیوانی ل���ه رۆژنامهنووس���انی

مێیینهى سهر ب ه سهندیكای رۆژنامهنووسانی
كوردس���تان ،ل���ه هۆڵ���ى ڤ���ان رۆی���اڵ هۆتێل
لهشارى ههولێر بهسترا.
بهڕێ���زان ئاس���ۆس نهجی���ب وهزی���ری كار و
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كاروب���ارى كۆمهاڵیهت���ی و تاهی���ر عهبدوڵ�ڵ�ا
جێگ���رى پارێ���زگارى ههولێ���ر و ه���اوكاران
ئ���ازاد حهمهدهمین نهقیبی رۆژنامهنووس���انی
كوردس���تان و شوان داودى جێگرى نهقیب و
ژمارهیهك له ئهندامانى ئهنجوومهنى سهندیكا،
ئامادهى كۆنفرانسهك ه بوون.
ل ه دهستپێكى كۆنفرانسهكهدا جێگرى پارێزگار
سهبارهت ب ه رۆڵ و ئهركى رۆژنامهنووسانی
مێیین���ه ل ه ب���وارى رۆژنامهگهریدا دوا و وهك
پردی پهیوهندی بۆ چارهسهركردنى كێشهكان
وهسفی كرد.
ئینج���ا نوێنهرى مافى مرۆڤ ل ه ل ه رێكخراوى
(یۆنام���ى) گوتهیهك���ى بهزمان���ى ئینگلی���زی
پێشكهش���كرد و ئام���اژهى ب���هو گرفتان��� ه كرد
ك��� ه رووب���هڕووى رۆژنامهنووس���انی مێیین ه
دهبنهوه ،پاش���ان گوت���هی ئهنجوومهنى بااڵى
خانمان و بهڕێوهبهرایهتى بهرهنگاربوونهوهى
توندوتیژی دژ ب ه ژنان و ئافرهتان پێش���كهش
كران.
گوت���هى س���هندیكای رۆژنامهنووس���انی
كوردستان لهالیهن نهقیبى رۆژنامهنووسانهو ه
پێش���كهش ك���را و لهكۆتاییدا خهاڵت بهس���هر
چهند رۆژنامهنووسێكى مێیینهدا دابهشكرا.
نهقیب���ى رۆژنامهنووس���ان دهرب���ارهى
كۆنفرانس���هكه گوت���ى :ژم���ارهى ئهندامان���ى
س���هندیكا  6900ئهندام���ه ل��� ه نێویان���دا 700
رۆژنامهنووسی مێیین ه ههیه ،لێژنهى پشتیوانى
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ل ه ساڵى 2008دا دامهزراو ه و دواى كۆنگرهى
()3یش بڕیارماندا ئهم كۆنفرانسه ببهستین.
ههروهها گوتى :بهخۆشحاڵییهوه دهڵێین كهوا
رۆژنامهنووسانی مێیینه بهپێچهوانهى ماوهى
راب���ردوو ،ئهمڕۆ چاالكان ه ل���ه رێكخراوهكانى
س���هنديكا كار دهكهن ،س���كرتێرى لقى دهۆك
ئافرهته ،بهههمان شێوه سكرتێرى نووسینگهى
خانهقین ،ئێمه چاوهڕێى پێشنیاری ئهوانین بۆ
ئهوهى پشتگیریان بكهین.
هاوكارم���ان حهس���یبه بابۆڵ���ى ئهندام���ى لقى
ههولێر سهندیكا ،گوتى :ئامانج لهم كۆنفرانس ه
ههڵبژاردنى دهس���تهیهكى تازهیه ب���ۆ لێژنهك ه
و راپۆرت���ى گش���تیش پێش���كهش دهكهین ك ه
پێشنیاری پێویستی تێدایه بۆ ئهوهى باشترین
خزمهت به رۆژنامهنووسانی مێیینه بكرێت.
لهمیان���ى كۆنفرانس���هكه و ل��� ه پرۆژهیهك���ى
ههڵبژاردندا ،لیس���تى (یهكسان و كاراكردن و
ئایینده) س���هركهوتنى بهدهس���ت هێنا ،ك ه لهم
رۆژنامهنووسان پێكهاتبوو:
 .1چیمان موسا عهبدولڕهحمان.
 .2هانا شوان.
 .3لیدیا بابا مشۆ.
 .4شیالن محهمهد ئیبراهیم.
 .5گواڵن سهلیم حهسهن.
 .6ئاشتی محهمهد مهحمود.
 .7هاوژین جهمال حوسێن.
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خولێك رۆژنامەوانی بۆ پهیامنێرو ههواڵسازانى
رادیۆكانى سۆران كرایهوه

رۆژى  ،٢٠١٢/٦/٢٤نووس���ینگهى س���ۆرانى
س���هندیكاى رۆژنامهنووسانى كوردستان ،ب ه
ههماههنگ���ى لهگهڵ ئهكادیمی���اى راگهیاندن ل ه
عێ���راق ،خولێكى پێن���ج رۆژهى بۆ پهیامنێر و
ههواڵسازانى رادیۆ كردهوه.
لهوبارهی���هو ه مس���تهفا محهم���هد ئهندام���ى
س���هندیكاى
س���ۆرانى
نووس���ینگهى
رۆژنامهنووس���انى كوردس���تان رایگهیان���د
«دواى گفتوگۆ و راگۆڕینهوه ل ه نێو س���تافى
نووسینگه ،سهیرمان كرد پێنج رادیۆ ل ه سۆران
ههی هو هاوكات كۆمهڵێك پهیامنێریش���ى لێیه،
كه ل ه بوارى رادیۆ كاردهكهن و هیچ كامێكیان

تا ئێس���تا خولێكیان لهو بواره نهبینیووه ،بۆی ه
ئێم ه وهك نووس���ینگه ئهو جۆر ه خولهمان بۆ
س���ۆران به پێویس���ت زانى» .ناوبراو وتیشى
«دی���اره ئهم خول��� ه پێن���ج رۆژ دهخایهنێت و
ژمارهیهك پهیامنێر و ههواڵسازى رادیۆكانى
س���ۆران تێی���دا بهش���دارن و وانهكانی���ش ل��� ه
الی���هن س���یروان حوس���ێن دهوترێن���هوه ،ك��� ه
رۆژنامهنووس���ێكى خهڵكى واڵت���ى ئهڵمانیای ه
و ل���ه رادیۆى گش���تى ئهڵمانی���ا كار دهكات».
مس���تهفا وتیش���ى «ل���هم خول���هدا بڕوانامهى
دهرچوون بەخشرایە بهشداربووان».

***

 30رۆژنامهنووس و راگهیاندكارى سۆران
بهشداریان ل ه وۆركشۆپێكى یاسایی كرد
بهمهبهستى هۆشیارى یاسایی و ئاشناكردنى
زیات���رى رۆژنامهنووس���ان ب ه یاس���اى كارى
رۆژنامووسى ،نوسینگهى سۆرانى سهندیكاى
رۆژنامهنووس���انى كوردستان ،وۆركشۆپێكى

دوو رۆژهى ب���ۆ 30رۆژنامهن���ووس و
راگهیهندكارى دهڤهرى سۆران سازدا.
ل���هم بارهی���هو ه ه���هژار ئیبراهی���م ،ئهندام���ى
س���هندیكاى
س���ۆرانى
نووس���ینگهى
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رۆژنامهنووس���انى كوردس���تان ،ئامانج���ى
كردن���هوهى ئ���هم وۆركش���ۆپهى بهم ش���ێو ه
خس���تهروو « ئێم��� ه ههس���تمان بهوهك���رد ك ه
یهكێ���ك ل���هو بوارانهى ك ه ئیمڕۆ كێش���هى بۆ
رۆژنامهن���ووس و راگهیان���دكاران دروس���ت
كردوو ه بریتی ه ل ه كێش ه یاساییهكان ،ك ه زۆر
جار لێرهو لهوێ رووبهرووى رۆژنامهنووسان
دهبێتهوه ،لهالیهكى دیك ه و ههرلهم وۆركشۆپهدا
ویستمان ب ه وردى و ل ه ڕێى دوو پارێزهرهوه،
رۆژنامهنووسان زیاتر ئاشنا بكهین ب ه یاسای
ژم���ار ه 35ى رۆژنامهگهرى لهكوردس���تان».
ناوب���راو وتیش���ى « ئ���هم وۆركش���ۆپ ه دوو
رۆژى خایان���دو تیای���دا 30رۆنامهن���ووس و
راگهیهن���كارى كهناڵهجیاجی���اكان لهدهڤ���هرى

سۆران بهش���داریان كرد لهم وۆركشۆپهدا».
وتیش���ى « ل���هم وۆركۆش���ۆپهدا ت���هواوى
بهش���داربووان ئاش���ناكران ب���ه چۆنیهت���ى
مامهڵهكردن���ى رۆژنامهن���ووس كاتێ���ك ك��� ه
رووب���هرووى داوایهك���ى یاس���ایی دهبێتهوهو
چۆن خۆى ئاماده دهكات و بهرگرى له خۆى
دهكات» .جێگهى ئام���اژ ه پێكردنه ك ه لهالیهن
دوو پارێ���زهرهوه وانهكانى ئهم وۆركش���ۆپ ه
وترانهوهو رۆژنامهنووس���انى بهشداربووش
ب��� ه س���هرنج و تێبین���ى و پرس���یارهكانیان
وۆركش���ۆپهكهیان زیات���ر دهوڵهمهندترك���رد.
دواى تهواو بوونى وۆركشۆپهكهش بڕوانام ه
بهخشرایه بهشداربووان.

***

شاندێكى سهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان
سهردانى ئهڵمانیا و بهلژیكا دهكات
بهپێ���ی خش���تهیهكی پێش���وهخهته ،ش���اندێكی
س���هندیكای رۆژنامهنووس���انی كوردس���تان
ك��� ه پێكهاتبوو ل ه ئ���ازاد حهمهدهمی���ن نهقیبی
رۆژنامهنووسانی كوردستانو شوان داودی
جێگری نهقیبو ههندرێن ئهحمهد سكرتێری
ئهنجوومهن ،سهردانى دهرهوهی واڵتیان كرد
و س���المێ جاس���م رێكخ���هری پهیوهندییهكان
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لهگهڵ فیدراسیۆنیش تهڤلی شاندهكه بوو ،كه
لهوێدا چهند دیدار و كۆبوونهوهیهكیان سازدا
بهم شێوهیهی خوارهوه:
 رۆژی  2012/6/29لهگ���هڵ س���هندیكایرۆژنامهنووس���انی ئهلمانی���ا ل���ه بهرلی���ن
كۆبوونهوهیهك سازكرا و تێدا باس له ئهزموون
كاری س���هندیكایی لهههرێم���ی كوردس���تان
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داوهتهكهی رۆژنامهنووس���انی كوردستانیان
بۆسهردانیكردنی كوردستان قبوڵكرد.

ك���را بهو ش���ێوهیهی ك ه ههرێمی كوردس���تان
ی
لهسهرهتای چهسپاندنی پایهكانی دیموكراس 
و پیادهكردن���ی ئ���ازادی كاری راگهیاندندای��� ه
و ههروهه���ا رۆژنامهنووس���انی كوردس���تان  -رۆژی  2012/7/3ل���ه برۆكس���ێلی پایتهختی
لهچوارچێوهی ئ���هو پانتایی ه ئازادییهی ههرێم بهلژیكا ،ش���اندی س���هندیكا ل���هدوو دیداردا،
دهتوانن كاری رۆژنامهنووس���ی خۆیان ساز ك ه لهگهڵ بهرپرس���ی رۆژههاڵتی ناوهڕاس���تی
بك���هن ،ب���هاڵم لهگ���هڵ ئهوهش���دا لهههندێ���ك فیدراسیۆنی رۆژنامهنووسانی نێودهوڵهتی و
ب���اردا رۆژنامهنووس���ان دووچ���اری گرف���ت ئهوهی دووهمیش لهگ���هڵ جێگری ئهمینداری
دهبن���هوه ،بۆی ه داواكرا ك ه كهڵك لهئهزموونی گش���تی فیدراس���یۆنی رۆژنامهنووس���انی
ت و نێودهوڵهت���ی  IFJو س���هرۆكی بهش���ی
رۆژنامهنووس���انی ئهڵمانی���ا وهربگیرێ��� 
نهقیبی رۆژنامهنووس���انی كوردستان داوهتی رۆژنامهنووس���انی مێینی���ه ل���ه فیدراس���یۆن
سهندیكای رۆژنامهنووسانی ئهلمانی كرد ،ك ه سازكرد.
ل ه نزیكترین دهرفهت سهردانی كوردستان بكهن لهه���هردوو دی���داردا ،بهش���ێوهیهكی پ���ڕ ل���ه
بۆئهوهی لهنزیكهو ه ههردوو سهندیكا بتوانن وردهكاری باس���ی ئهندامێت���ی س���هندیكا ل���ه
پالنێ���ك بۆ ه���اوكاری و گۆڕینهویه ئهزموون فیدراس���یۆنو ئاس���تی مامهڵهی فیدراس���یۆن
دابنێن ،لهتهوهرێكی دیكهشدا ،باس لهچۆنیهتی لهگهڵ سهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان
مامهڵ���هی س���هندیكای رۆژنامهنووس���انی و جی���اوازی نهكردن���ی فیدراس���ۆن ل��� ه نێوان
ی و پێداویستیهكانی رۆژنامهنووسانی
ئهڵمان���ی لهگهڵ پرس���ی گرێبهس���تی پیش���هی داخواز 
ن و س���هندیكای رۆژنامهنووسانی
كه كوردس���تا 
ی و پیادهكردن���ی پیش���ه 
رۆژنامهنووس��� 
و ههروهه���ا رهوش���ی رۆژنامهنووس���انی عێ���راق ك���را ،ههروهه���ا ب���اس ل��� ه چۆنیهت���ی
مێین���ه لهبواری مۆڵهت���ی دایكایهتی و مووچ ه كاراكردنی نووس���ینگهی س���هالمهتی پیشهیی
لهگرێبهس���تهكاندا باس���كرا ،ك���ه س���هندیكای فیدراسیۆن لهكوردستانو دانانی رێكخهری
رۆژنامهنووس���انی ئهڵمانی لهگهڵ سهندیكای كارهكان���ی نێوان فیدراس���یۆنو س���هندیكا و
رۆژنامهنووسانی كوردستان هاوڕابوون ،ك ه دروس���تكردنی س���كرتاریهتێكی ههمیش���هیی
ئهم پرس��� ه پێویس���تی ب���هكاری زۆر ه چونك ه لهس���هندیكای رۆژنامهنووس���انی كوردستان
ل��� ه ئهڵمانی���اش تا ئێس���تا چهند كێش���هیهكیان لهسهر داوای فیدراسیۆن كرا.
ههی ه لهبارهی مافی رۆژنامهنووس���انی مێین ه لهتهوهرێكی دیكهدا ،شاندی رۆژنامهنووسانی
چارهسهر نهكراون ،لهدواساتی دانیشتنهكهدا كوردس���تان زۆر بهوردیو دوورودرێژی له
س���هندیكای رۆژنامهنووس���انی ئهڵم���ان ئهنجام���ی پرس���یار و بهدواداچوونی جێگری
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ئهمین���داری فیدراس���یۆن ب���اس ل���هرهوش���ی
ن و ئاس���تی
رۆژنامهنووس���ی ل���هكوردس���تا 
ئازادییهكان كرا.
ههروهه���ا س���هندیكای رۆژنامهنووس���ان
كوردس���تان وهك ئهندامی كارای فیدراسیۆن
داوای ل���هفیدراس���یۆن ك���رد ،ك��� ه گرنگ���ی به
راپۆرتی ش���هش مانگ���ی لیژن���هی داكۆكی له
ئازادی رۆژنامهنووس���ی سهر ب ه ئهنجومهنی
س���هندیكای رۆژنامهنووس���انی كوردس���تان
بدهن ،ك ه فیدراسیۆن داوای كرد بهشداربن له
باڵوكردنهوهی ئهم راپۆرت ه چونك ه بهكارێكی
گرنگیان زانی و ش���اندی سهندیكاش داواكهی
قبوڵكرد.
نو
 دواتر شاندنی سهندیكا ،بۆ بهدواداچوو ههوڵدانی زێتر بۆ دامهزراندنی فیدراسۆنێكی
سهرتاسهری بۆ رۆژنامهنووسانی كوردستان،
لهدیدارێكدا لهگهڵ كۆنگرهی نهتهوهیی كورد
 ،KNKك��� ه چهندی���ن ح���زب و الی���هن تێی���دا
بهش���دارنو چهندین دهزگای رۆژنامهگهريی
كوردس���تانی لێیان���هوه نزیك���ه ،ب���اس ل��� ه
ههنگاوهكانی ئهم پرس ه گرنگ ه كرا ،بهتایبهتی
ك ه ئێس���تا زهمین ه بۆ ههموو رۆژنامهنووسان
لهب���ار ه ب���ۆ پێكهێنان���ی ئ���هم فیدراس���ۆن ه
سهرتاسهرییه .بهرێزان لهكۆنگرهی نهتهوهيی
كورد ،بهخۆش���حاڵیهو ه لهگ���هڵ بۆچوونهكهی
ن و ههندێك را و پێش���نیاریان
س���هندیكا بوو 
خس���ت ه بهردهس���تی س���هندیكا بۆسهرخستنی
ئهم كاره.

 ش���اندی س���هندیكا لهگ���هڵ ئ���هم دی���دار هفهرمییان���هدا ،لهمیان���هی س���هردانهكهیدا ب���ۆ
ئهڵمانی���ا ،ئێ���واره س���مینارێكی لهگ���هڵ چهند
رۆژنامهنووس و نووسهر و سیاسهتمهداری
كوردی دانیش���تووی بهرلین سازكرد ،كه تێدا
گفتوگۆ لهس���هر رهوش���ی رۆژنامهنووسی و
پیش���هی رۆژنامهنووس���ی كوردس���تان ك���را،
ههروهه���ا ب���اس لهچۆنیهت���ی بهڕێوهچوون���ی
كارهكان���ی س���هندیكای رۆژنامهنووس���انی
ت و كێش���انهی
كوردس���تان و ئهوگرف��� 
لهبهردهمیدایه كرا.
 ههروهها شاندی سهندیكا سهردانی بارهگایرۆژنامهی لۆمۆندی كرد ،كه بهزمانی كوردی
–كرمانجی سهروو دهردهچێت و لهدیدارێكدا
لهگهڵ ههڵس���وڕێنهرانی ئ���هم رۆژنامهیه باس
ل���هو بارودۆخ���ه ك���را ،ك��� ه رۆژنامهك���هی لێ
ت و باس له گرفت���ی نهبوونی یهك
دهردهچێ��� 
ی و یهك زمانی ستاندارد بۆ كورد كرا.
پیت 
 لهس���هردانێكیدا شاندی سهندیكا سهردانیچاپخان���هی زاگرۆس���ی كرد ،ك ه نووس���هرو
رۆماننووس زهینهل عابدین بهڕێوهی دهبات،
ك���ه ئ���هم چاپخانهی���ه و كاك زهین���هل ههموو
كۆشش���ی خۆی���ان خس���تۆتهگهڕ بۆئ���هوهی
زۆرترین كتێب ب���هزمانی كوردی بهههردوو
پیت���ی عارهبی و التینی ب���ۆ كوردانی ئهوروپا
س���ازبكهن و تا ئێستا بهدهیان كتێبیان چاپ و
باڵوكردۆتهوه.

***

خوولێكى راهێنان بۆ راگهیاندنكارانى ههرێمى
كوردستان ل ه شارى ههولێر كرایهوه
ل���ه چوارچێ���وهى پ���رۆژهى رووماڵكردن���ى
ههڵبژاردن���هكان ل��� ه رووى راگهیاندن���هوه ،ك ه
نهتهو ه یهكگرتووهكان بۆ پهروهرد ه و زانست
و رۆش���نبیری الیهن��� ه داراییهكهى ل ه ئهس���تۆ
دهگرێت و رێكخراوى ئینتهرنیوزی ئهوروپى
جێبهجێ���ى دهكات و ب ه هاوكارى س���هندیكای
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رۆژنامهنووس���انی كوردس���تان ،خولێكى ()3
رۆژ ه ك��� ه ( )10خول���ی دیكهش���ی ب���ه دواو ه
دێ���ت ,بۆ ژمارهی���هك ل ه رۆژنامهنووس���ان و
راگهیاندنكارانى ههرێمى كوردستان ل ه هۆڵى
(ڤان رۆیال هۆتێل) س���هر لهبهیانى 2012/7/1
ل ه شارى ههولێر كرایهوه.
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ل ه سهرهتاى خولهكه بهڕێوهبهرى رێكخراوى
ئینتهرنیوزی ئهوروپى ،گوتهیهكى بهخێرهاتنى
پێشكهشكرد و ئامانجى خولهكهى له چۆنیهتى
رووماڵكردن���ى ههڵبژاردن���هكان دهبینیێت���هوه،
روونكردهوه.
دوات���ر هاوكارم���ان ئهك���هد م���وراد ،ئهندامى
ئهنجوومهنى س���هندیكای رۆژنامهنووس���ان،
ل��� ه گوتهیهكیدا هیواى خواس���ت ك���ه خولهك ه
س���وودمهند بێ���ت ب���ۆ رۆژنامهنووس���ان،
روونیش���ی كردهو ه ك ه ئهم خول ه لهدواى ئهو
ههواڵن���هو ه دێت ك ه س���هندیكا داویهتی لهگهڵ
فیدراس���یۆنى نێودهوڵهتى رۆژنامهنووس���ان،
ب���ۆ كردن���هوهى خول ل��� ه پێناو گهش���هپێدانى
تواناكانى رۆژنامهنووسان.

دواتر ل ه ( )2دانیش���تندا ك ه به سهرپهرهش���تی
دكت���ۆر حهیدهر قوتب���ی بهڕێوهچوو ،چهندین
بابهت���ى پهیوهندی���دار ب���ه رۆژنامهگهری���ی
و ههڵبژاردن���هكان و رۆڵ���ى راگهیان���دن ل��� ه
چهس���پاندنى دیموكراتیی���هت و ئهرك���هكان و
هۆیهكان���ی راگهیان���دن ل��� ه كات���ى ئهنجامدانى
ههڵبژاردن ،خرانهڕوو.
ئ���هوهى جێێ س���هرنج ب���وو ،بابهت���هكان زۆر
ورد و بابهتیان��� ه لهالیهن دكت���ۆری وانهبێژ و
رۆژنامهنووسانی بهشداربوو تاووتوێكرا.
ش���ایانى باس��� ه مامۆس���تایانى پس���پۆڕى
راگهیان���دن ،ل���هم خوالن��� ه وان ه دهڵێن���هوه ،ك ه
ئهوانی���ش ئهمان���هن( :حەی���دەر قوتب���ی  -لیزا
سەنجیلینزەر  -هیوا عوسمان).

***

پێشێلكاری بەرامبەر بە رۆژنامەنووسان
پێشێلكاری راستەوخۆی یاسای رۆژنامەگەرییە لە كوردستان
پێ���ش نی���وەڕۆی رۆژی  2012/7/1لەكات���ی
رووماڵكردن���ی گردبوونەوەیەكی كارمەندانی
بەشی سووتان لە نەخۆشخانەی فریاكەوتنی
رۆژئ���اوا لە هەولێ���ر ،وێڕای ئ���ەوەی رێگری
ل���ە رۆژنامەنووس���ان ك���را ل���ە رووماڵكردنی
گردبوونەوەكە ،لەالیەن زێرەڤانیانی پاسەوانی
نەخۆش���خانەكە ،لەهەمان كاتدا س���ووكایەتی

زۆر ب���ە رۆژنامەنووس���ان ك���راو ك���ەل و
پەل���ی رۆژنامەوانیی���ان لێ ش���كێنراوە ،چەند
رۆژنامەنووس���ێكیش لێی���ان دراوەو برین���دار
كراون.
ئێم���ە ل���ە لێژن���ەی داكۆك���ی ل���ە ئ���ازادی
رۆژنامەنووسیی و مافی رۆژنامەنووسان لە
كوردستان ،بەتوندی ئەو هێرش و سووكایەتی
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كردنە بەرامبەر بە رۆژنامەنووسان مەحكوم
دەكەین ،كە بێگومان پێشێلكاری راستەوخۆی
كاری رۆژنامەوانی و ئازادی رۆژنامەنووسی
و یاسای رۆژنامەگەرییە لە كوردستان.
ئەو ج���ۆرە رەفتارانەی هێزەكان���ی زێرەڤانی
لەژێ���ر ه���ەر پاس���اوێك بێ���ت ،هەنگاوێكە بۆ
بەرتەسك كردنەوەی ئازادی رۆژنامەنووسیی
و پێشێلكردنی سەروەری یاسایە لە كوردستان،
بۆیە داوا لە سەرۆكایەتی پەرلەمان و حكومەت
و الیەنە پەیوەندیدارەكان دەكەین ،كە هەرچی
زووە سنوورێك بۆ ئەو پێشێلكارییانە دابنێن
و بەدواداچ���وون و لێكۆڵین���ەوەی جددیی���ان

ب���ۆ بكرێت كە بەرامبەر بە رۆژنامەنووس���ان
ئەنج���ام دەدرێت و س���ەرپێچیكارانیش بەپێی
یاسا س���زا بدرێن ،كە هۆكارێكن بۆ ناشیرین
كردنی ئەزموونی هەرێمی كوردستان.
ل���ە كۆتاییدا ،ئێمە لە لێژن���ەی داكۆكی جەخت
لەس���ەر بەرفراوانكردن و چەسپاندنی ئازادی
رۆژنامەنووسی لە كوردستان دەكەینەوە ،كە
تاكە زامنی هەنگاونانە بەرەو پراكتیزە كردنی
دیموكراسی لە كوردستاندا.
لێژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و
مافی رۆژنامەنووسان لە كوردستان
2012/7/1

***

لهسهر داوهتى وهزارهتى دهرهوه جێگرى سهرۆكى لیژنهى
بهرزهفت سهردانى توركیا دهكات

لهس���هر داوهتی وهزارهت���ی دهرهوهی توركیا
ل���هرێكهوت���ی  /7/2تاك���و  ،2012/7/5عیم���اد
رهفعهت جێگری سهرۆكی لیژنهی بهرزهفت ل ه
س���هندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان ،ك ه
هاوكات سهرۆكی شاندهك ه بوو بهنوێنهرایهتی
س���هندیكای رۆژنامهنووس���انی كوردس���تان
سهردانی سهندیكای رۆژنامهنووسانی توركیا
ك���رد و لهالیهن ئهرجان ئیپهكجی ،س���هرۆكی
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سهندیكا بهگهرمی پێشوازیكران.
ل��� ه دیدارێكدا عیماد رهفعهت س�ڵ�اوی نهقیبی
رۆژنامهنوووس���انی كوردس���تانی پێگهیان���د
و دوات���ر كورت���ه باس���ێكی لهس���هر دوایی���ن
كۆنگر ه و رۆڵی سهندیكای رۆژنامهنووسانی
كوردس���تان كرد ل ه داكۆكیكردن و پاراستنی
مافی رۆژنامهنووس���انی كوردستان و ههموو
ئ���هو چاالكی���ه بهردهوامانهی ك ه س���هندیكای
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رۆژنامهنووسانی كوردستان ئهنجامی دهدات،
پێشكهشكرد و هیواشی خواست پهیوهندییهكی
پتهو لهنێوان ههردوو سهندیكادا ههبێت.
ه���هر ل���هو دی���دارهدا جێگ���ری س���هرۆكی
لیژن���هی بهزهف���ت باس���ی ئهوهش���یكرد ك��� ه
س���هندیكای رۆژنامهنووس���انی كوردس���تان
نوێنهرایهت���ی ههم���وو رۆژنامهنووس���انی
كوردس���تان دهكات ،چونك ه ههموو پێكهات ه و
نهت���هوهكان لهپێكهاتهی ئهو س���هندیكایهدان،
لهبهرامب���هردا ئهرج���ان ئیپهكجی ،س���هرۆكی
س���هندیكای رۆژنامهنووس���انی توركی���ا
وێ���رای خۆش���حاڵبوونی بهو دیدار ه س�ڵ�اوی
تایبهت���ی ب���ۆ نهقی���ب و ئهندامانی س���هندیكای
رۆژنامهنووسانی كوردستان نارد و رایگهیاند
ك��� ه توركیا و ههرێمی كوردس���تان لهههموو
رووێك���ی سیاس���ی و ئاب���ووری و بازرگانی

پهیوهندییهكی پتهوی���ان ههیهو داوایكرد ئهو
پهیوهندیی���ه ههڵكش���ێ ب���ۆ پهیوهن���دی نێوان
ههردوو سهندیكا.
س���هرۆكی س���هندیكای رۆژنامهنووس���انی
توركی���ا باس���ی رهوش���ی رۆژنامهنووس���انی
توركیای كرد ،كه ئێس���تا لهالیهن دهس���هاڵتی
توركی���اوه نزیك���هی ( )100رۆژنامهن���ووس
دهس���تگیر كراون و داوایكرد بهزووترین كات
ئ���هو رۆژنامهنووس���انه ئازاد بكرێ���ن و بهبێ
هیچ مهرجێك چونكه ئهوانه رۆژنامهنووس���ن
و لهس���هر كاری رۆژنامهگهری���ش نابێت هیچ
كهس دهس���تگیر بكرێ���ت .ئهرج���ان ئیپهكجی
ئهوهش���ی وت «ل���هالی ئێم��� ه رۆژنامهنووس
رۆژنامهنووس���ه ئینجا تورك ی���ان كورد یان
عهرهب بێت بۆی ه پێویس���ت ه داكۆكی لهماف و
داخوازی ئازادی رادهربڕینیان بكهین».

***

نەقیبی رۆژنامەنووسان و جێگرەكەی سەردانی
وەزیری ناوخۆ دەكەن

ئێوارەی رۆژی  2012/7/12ئازاد حەمەدەمین
نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستان و شوان
داودی جێگ���ری نەقی���ب ،س���ەردانی كەری���م
شنگالی وەزیری ناوخۆی حكومەتی هەرێمی
كوردستانیان لەشاری هەولێر كرد.
لەسەرەتادا لەالیەن نەقیبی رۆژنامەنووسانەوە

رەوش���ی رۆژنامەنووس���ی و ئ���ازادی
رۆژنامەگەری لە هەرێمی كوردس���تان باسی
لێوەكرا.
ل���ەو دی���دارەدا جەخ���ت لەس���ەر لێكۆڵین���ەوە
ل���ەو پێش���ێلكارییانە ك���راوە ،ك���ە بەرامبەر بە
رۆژنامەنووسان كراوە و داوایان لە وەزیری
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ناوخۆ كرد ،كە سەرپێچیكاران سزا بدرێن.
هەروەه���ا ئام���اژە بە راپۆرتی ش���ەش مانگی
لێژن���ەی داكۆكی كرا و داوایان كرد لەمەودوا
لێكۆڵین���ەوەی وردت���ر و ج���ددی تر لەس���ەر
بڕگەكان���ی ناو راپۆرتەك���ە بكرێت ،بۆ ئەوەی
حاڵەتەكان لەرێگای س���زای یاساییەوە كەمتر
بكرێنەوە و بەهۆیەوە ئازادی رۆژنامەنووسی

زیاتر بچەسپێنرێت.
ه���ەر لە دیدارەك���ەدا ئەنجام���ی لێكۆڵینەوە لە
پێش���ێلكارییەكانی ب���ەردەم نەخۆش���خانەی
فریاكەوتن���ی رۆژئ���اوا ل���ە  2012/7/1دژ ب���ە
رۆژنامەنووس���ان ئاش���كرا كرا و بە فەرمانی
كارگێڕی ژمارە ( )4581ئاراس���تەی سەندیكا
و لێژنەی داكۆكی كرا.

***

نوێنەری رۆژنامەنووسانی پێشێلكاری بەرامبەر كراو
سەردانی نەقیبی رۆژنامەنووسان دەكەن

دوای ئ���ەوەی وەزارەت���ی ناوخۆی حكومەتی
هەرێم���ی كوردس���تان راپۆرتێك���ی لەس���ەر
رووداوی هێرشكردنە سەر رۆژنامەنووسان
لە كاتی رووماڵكردن���ی مانگرتنی كارمەندانی
تەندروس���تی نەخۆش���خانەی فریاكەوتن���ی
خۆرئ���اوای هەولێ���ر باڵوك���ردەوە ،رۆژی
 2012/7/15نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان پێش���وازی ل���ە نوێنەران���ی ئ���ەو
( )12رۆژنامەنووس���ە كرد كە پێش���ێلكارییان
بەرامبەر كراوە.

لە دێدارێكدا رۆژنامەنووسان ناڕەزایی خۆیان
لەس���ەر ناوەڕۆك���ی راپۆرتەك���ەی وەزارەتی
ناوخ���ۆ دەربڕی ،بۆ ئەم مەبەس���تەش نەقیبی
رۆژنامەنووس���ان ئامادەیی تەواوی نیش���اندا
لە پاڵپش���تی كردن���ی ئەو رۆژنامەنووس���انەو
بڕیاریش���ی دا كە سەندیكای رۆژنامەنووسان
وەك���و ئەركی هەمیش���ەیی و پیش���ەیی خۆی،
ئەركی ماندووبوونی پارێزەرانی ئەم كەیس���ە
بخاتە ئەستۆی خۆی.

***
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ئهنجوومهنى سهندیكا پێشوازی له سهرنووسهرى
گۆڤارى (لێ ئیسێنشاڵ)ی فهرهنسى دهكات

ئێوارهى رۆژى  2012/8/27ئازاد حهمهدهمین،
نهقیب���ی رۆژنامهنووس���انى كوردس���تان ب��� ه
ئامادهبوون���ی ش���وان داودی جێگ���رى نهقیب
و ئهكهد م���وراد ،جهمال حوس���ێن ،ئهندامانى
ئهنجوومهن ،پێشوازییان ل ه دیمیترى فرێدمان،
سهرنووس���هرى گۆڤ���ارى (لێ ئیسێنش���اڵ)ی
فهرهنسى كرد.
نهقیب���ی
لهالی���هن
دیدارهك���هدا
ل��� ه
رۆژنامهنووس���انهوه ،باس ل��� ه كار و چاالكی
و ئهركهكان���ی س���هندیكا ك���را و ههوڵهكان���ى
س���هندیكاى بۆ چهس���پاندنی زیات���رى ئازادی
رۆژنامهنووس���ی و رادهربڕین ل ه كوردستان

خستهڕوو.
الی خۆیش���یهوه بهڕێز فریدمان ،خۆش���حاڵى
خۆى بۆ ههوڵهكانى سهندیكا دهربڕى و هیواى
خواست پهیوهندییهكی باشتر و پتهوتر لهنێوان
س���هندیكاى رۆژنامهنووس���انى كوردستان و
دهزگا رۆشنبیرییهكانی فهرهنسادا ههبێت.
دیمیتری فرێدمان كه ئێس���تا سهرنووس���هرى
گۆڤ���ارى (ل���ێ ئیسێنش���اڵ)ه ،ك��� ه تایبهت���ه ب ه
پهیوهندیی���ه نێودهوڵهتییهكان ،خاوهن چهندین
كتێب ه كه لهسهر ئاستى نێودهوڵهتى كاریگهری
خۆیان ههی ه و یهكێك ه له رۆشنبیر ه دیارهكانی
فهرهنسا.

***

شاندێكى كۆنگرهى نهتهوهیی كورد سهردانى
ئهنجوومهنى سهندیكا دهكات
رۆژى  2012/8/27كاتژمێ���رى ()6ی ئێ���واره،
ئازاد حهمهدهمین ،نهقیبی رۆژنامهنووس���انی
كوردس���تان ب���ه ئامادهبوونى جێگ���رى نهقیب
و ژمارهی���هك ل��� ه ئهندامان���ى ئهنجووم���هن،
لهب���ارهگاى س���هندیكا ل ه ههولێ���رى پایتهخت،

پێش���وازییان له شاندێكى كۆنگرهى نهتهوهیى
كورد كرد.
س���هرهتا نهقیبی رۆژنامهنووس���ان باس���ى ل ه
پێكهات���ه و كار و چاالكییهكان���ى س���هندیكا
ك���رد ،بهتایبهت���ی ئ���هو ههوڵ و كۆشش���انهى
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رابردووی سهندیكا به مهبهستى دروستكردنى
فیدراس���یۆنی رۆژنامهنووس���انى ه���هر چوار
پارچهى كوردستان داویهتی.
دوات���ر د .بهنگی���ن وێڕاى ئ���هوهى ههوڵهكانى
س���هندیكای لهو بوارهدا بهرز نرخاند ،باس���ى
ل ه رهوش���ى كوردستان بهگشتى و رۆژئاواى
كوردستان بهتایبهتی كرد ،ههروهك ئاماژهى
بهوهدا كه پێویس���ت ه ههموومان پش���تگیری ل ه

مافهكان���ى گهل���ى ك���ورد له س���وریا بكهین بۆ
گهیشتن ب ه ئازادى و سهرفرازى.
شاندی میوان پێكهاتبوو له:
 .1د.بهنگین حاجۆ /جێگرى سهرۆكى (.)KNK
 .2سلێمان ئامهد /ئهندامى كۆنگره.
 .3فهرهاد عهبدولرهحمان /ئهندامى كۆنگره.
 .4ئیبراهیم عهلی پوور /ئهندامى كۆنگره.
 .5فریاد هیرانى /ئهندامى كۆنگره.

***

لقی كهركوك سهردانی ههردوو كهناڵی
باوهگوڕگوڕو زاگرۆز تیڤی دهكات
لقی كهركوكی س���هندیكای رۆژنامهنووسانی
كوردس���تان ل��� ه درێ���ژهی بهس���هركردنهوهی
دهزگا راگهیاندنهكان���ی پارێ���زگای كهركووك
 2012/9/4س���هردانی نووس���ینگهی ههردوو
كهناڵ���ی باوهگوڕگ���وڕ و زاگ���رۆس ،TVل��� ه
كۆمهڵ���گای ئ���ازادی ل��� ه كهرك���ووك ك���رد و
لهالی���هن بهڕێوهب���هری كهناڵ���ی باوهگوڕگوڕ
رۆژنامهن���ووس (كاوێز مهال پ���هڕوێ)هو ه ب ه

گهرمی پێشوازیكران.

شاندی لقی كهركووك له سكرتێری لق مههدی
زری���ان و ئهحم���هد رهفی���ق و عهبدولوهه���اب

ئیس���ماعیل پێكهاتب���وون .ل��� ه دانیش���تنێكدا ك ه

نزیكهی كاتژمێرێكی خایاند باسیان ل ه رهوشی

رۆژنامهگ���هری و كاری راگهیاندن���كاری ل��� ه

شاری كهركووك و دهوروبهری كرد.

***
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بهغدا ..كۆڕێكی رۆژنامهگهریی بهدواداچوون بەڕێوەچوو

لقی بهغ���دای س���هندیكای رۆژنامهنووس���انی
كوردس���تان ،رۆژی  ،٢٠١٢/٩/٨كۆڕێك���ی
ب��� ه ناوونیش���انی (رۆڵ���ی رۆژنامهگهری���ی
بهداوادچ���وون ل���ه نههێش���تنی گهندهڵی���دا) ل ه
هۆڵی دهزگای ش���هفهق ل ه بهغدا ،بۆ نووسهر
سهعید یاسین ساز كرد.
لهدهستپێكی كۆڕهكهدا رۆژنامهنووس سهعید
یاسین باسی ل ه واقیعی ئێستای رۆژنامهگهریی
عیراق���ی ك���رد ،ب��� ه تایبهت���ی دوای رووخانی
رژێم���ی دیكتاتۆری و ئاماژهی به بهرفراوانی
ئ���هم رۆژنامهگهرییهی ل ه رووی چهندایهتی و

چۆنایهتییهوه كرد.
دوات���ر پێناس���هیهكی ب���ۆ رۆژنامهگهری���ی
بهدواداچ���وون خس���ت ه روو ،ك��� ه ل��� ه توخم��� ه
سهرهكییهكانی بابهتی و راستگۆیی ه و پشت ب ه
لێكۆڵینهو ه و لێكدانهوهی ههواڵ دهبهستێت.
رۆژنامهنووس یاس���ین جهختی كردهو ه كهوا
پێویسته ههواڵ بهڵگهدار بێت و لێكدانهوهیهكی
بێالیهنان���هی بۆ بكرێت و بیروڕای تایبهتی ل ه
ههواڵ جبا بكرێتهوه.
ژمارهیهكی بهرچاویش له رۆژنامهنووسان و
راگهیاندنكاران ئامادهی كۆڕهكهبوون.

***

رانیه ..نهقیبی رۆژنامهنووسان لهگهڵ ژمارهیهك ل ه
رۆژنامهنووسانى دهڤهرى پشدهر و بیتوێن كۆدهبێتهوه
ى  ،2012/9/18ئازاد حهمهدهمین نهقیبى
ئێواره 
رۆژنامهنووس���انى كوردس���تان بهی���اوهرى
كاروان ئهن���وهر س���كرتێرى لق���ى س���لێمانى
س���هندیكا ،ل ه رانیه لهگهڵ ژمارهیهكی زۆر ل ه
رۆژنامهنووس���انى دهڤهرى پشدهر و بیتوێن

كۆبووهوه..
لهس���هرهتاى كۆبوونهوهك���هدا ،نهقیب���ی
رۆژنامهنووسان باسى له كار و چاالكییهكانى
س���هندیكا و ئهو دهس���تكهوتانهى ك ه لهرێگاى
س���هندیكاو ه بۆ رۆژنامهنووسان بهدیهاتوون
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ك���رد .دوات���ر رۆژنامهنووس���انى ئامادهبووى
كۆبوونهوهك���ه ،كێش��� ه و گیروگرفتهكان���ى
خۆیان خس���تهڕوو ،ك���ه لهكات���ى ئهنجامدانى
پیشهكهیان دووچارى دهبنهوه ،بهاڵم بههۆى
نهبوون���ى دهس���هاڵتى رێكخ���هر ،ی���ا نهبوونى
نووس���ینگهی س���هندیكا ل���ه ناوچهك���ه ،واى
كردوو ه چارهس���هركردنى ئهو كێش���ان ه كاتى
زۆرترى بوێ.

لهالیهن خۆشیانهوه نهقیبی رۆژنامهنووسانى
كوردس���تان ،بهڵێن���ى پاڵپش���تی ت���هواوى
س���هندیكاى پێ���دان ل���ه چارهس���هركردنى
كێش���هكانیان ،ههروهها هیواى خواس���ت ئهو
ج���ۆره كۆبوونهوان��� ه بهردهوامی���ان ههبێ���ت،
ب���ۆ ئهوهى ئ���هو كێش���انهى ك ه دێن��� ه بهردهم
رۆژنامهنووس���ان لهكات���ى راپهڕاندنى ئهرك ه
رۆژنامهنووسییهكانیان چارهسهر بكرێن.

***

شاندێكى كونسوڵگهرى ئهمریكا سهردانى
ئهنجوومهنى سهندیكا دهكات
س���هرلهبهیانى رۆژى  2012/9/20ش���اندێكى لهب���ارهى رهوش���ی رۆژنامهگ���هری و ئازادى
فهرم���ى قونس���وڵخانهى ئهمریكا ل��� ه ههولێر ،رۆژنامهنووس���ان و جێبهجێكردنى یاساكان،
ئهنجوومهن���ى
س���هردانى
س���هندیكاى گۆڕدرایهوه.
ڕ
ه
م���
ه
ل
گفتوگ���ۆ
و
ك���رد
نووس���انى
رۆژنامه
ههروهه���ا ب���اس ل���ه بهدواداچوونى كهیس���ی
رهوشى رۆژنامهگهریی ل ه كوردستاندا كرا.
رۆژنامهنووس���ان و راپۆرت���ى ش���هش مانگى
ئازاد حهمهدهمین نهقیبی رۆژنامهنووس���ان و
ئهنجوومهنى سهندیكا كرا.
ههندرێن ئهحمهد سكرتێرى سهندیكا و حەمید
بەدرخان بەرپرسی پەیوەندییەكانی سەندیكاو ه���هر له میانهى گفتوگۆكاندا س���هندیكا داواى
ئهكهد موراد ئهندامى ئهنجوومهن و بهرپرسی كردنهوهى خولى پێگهیاندنى رۆژنامهنووسان
و بايهخدان بههۆش���یارى سهالمهتى پیشهیی
دارایى ،پێشوازییان ل ه شاندهك ه كرد.
ل��� ه دیدارهك���هدا ب��� ه كراوهی���ى بی���روڕا كرا.
***
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دهۆك ..دانیشتنێك لهگهڵ دادوهر و نوێنهرانی
دهزگا ئهمنییهكان
ب��� ه ئامادهبوونی ئ���ازاد حهمهدهمی���ن نهقیبی
رۆژنامهنووس���انی كوردس���تان ،لقی دهۆكی
س���هندیكا ،س���هرلهبهیانی رۆژی ،٢٠١٢/٩/٢٢
ل ه هۆڵی هوتێل (دلش���اد پااڵس) ،دانیش���تنێكی
لهنێ���وان س���كرتێر و ئهندامان���ی لقی دهۆك و
دادوهران و نوێنهران���ی دهزگا ئهمنیی���هكان
رێكخست.
نهقیب���ی رۆژنامهنووس���ان ل��� ه دهس���تپێكی
دانیش���تنهكهدا ئام���اژهی ب���هوه ك���رد ك��� ه
ن لیژنهی داكۆكیكردن ل ه
نامیلكهیهك له الی��� ه 
رۆژنامهنووسان دهرچوو ه و پێشێلكارییهكانی
بهرامب���هر رۆژنامهنووس���ان لهخۆگرت���ووه،
گوتیش���ی ئێمه ئهم���ڕۆ بۆ ئهم مهبهس���ته ئهم
دانیشتنهمان رێكخستووه.
له الی���هن خۆش���یهو ه بهڕێز محهم���هد ئهمین

ش���هرهفانی روونیك���ردهوه كهوا س���هندیكای
رۆژنامهنووس���ان خاڵ���ی زۆر گرنگ���ی
دهستنیش���ان كردووه ،ئێمهش وهكو دادگاكان
پشتیوانی له ههموو رێكارهكان ب ه شێوهیهكی
یاسایی دهكهین.
ئاماژهی بهوهش كرد ،كهوا پێویسته جیاوازی
لهنێوان س���هرپێچی رۆژنامهنووس���ان لهكاتی
كاركردنیاندا و ئهو سهرپێچییانهی لهدهروهی
كارهكانیان���دا بكرێ���ت ،چونك���ه ئ���هم حاڵهتهی
داویی ناكرێت سوود ل ه یاسای رۆژنامهگهریی
وهربگیرێت.
دوات���ر نهقیب���ی رۆژنامهنووس���ان جهخت���ی
ك���ردهو ه كهوا نابێت هی���چ دهزگایهكی ئهمنی،
رۆژنامهنووسان دهستگیر بكات بهبێ بڕیاری
دادگا و ئاگاداری سهندیكا.

***

لیژنەی پشتیوانی لە رۆژنامەنووسانی مێیینە
سەردانی ئامێدی كرد
ل���ە رۆژی  2012/9/26س���كرتێری لیژن���ەی
پش���تیوانی ل���ە رۆژنامەنووس���انی مێیین���ە
ب���ە ه���اوكاری لق���ی دهۆك���ی س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی سەندیكا سەردانی ئامێدی
كرد.
ل���ەو س���ەردانەدا س���كرتێری لیژن���ە لەگ���ەڵ
س���ەرجەم رۆژنامەنووس���انی مێیین���ەی ئ���ەو
دەڤەرە كۆبوونەوە و س���یمینارێكی كراوە بە
هاوكاری���ی س���ەنتەری رۆش���نبیری ئامێدی و

نوێنەری سەندیكا رۆژنامەنووسان لە ئامێدی
(ش���ەریف ئامێدی) رێكخس���ت ،لە س���ەرەتای
س���یمینارەكەدا ڤی���ان عەباس س���كرتێری لقی
دهۆك���ی س���ەندیكا ل���ە وتەیەكدا ئام���اژەی بە
رۆڵی رۆژنامەنووسانی مێیینە دا لەسەرجەم
دامودەزگاكانی راگەیاندندا كرد.
پاش���ان گفتوگۆیەك���ی ك���راوه لەگ���ەڵ
رۆژنامەنووس���انی ئامادەبوو كرا و سەرجەم
گلەییەكانیان تۆمار كرا.

***
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راوێژكاری یاسایی سەرۆكی هەرێم
سەردانی سەندیكا دەكات

بەڕێز ئازاد عیزەددین مەال فەندی ،راوێژكاری
یاس���ایی س���ەرۆكی هەرێمی كوردس���تان ،لە
رۆژی  2012/9/26س���ەردانی سەندیكای كرد
و لەگ���ەڵ نەقی���ب و ئەنجوومەنی س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان كۆب���ووەوە،

ئهمهش بە مەبەستی باسكردنی دروستكردنی
دادگایەك���ی تایبەتمەن���د بە رۆژنامەنووس���ی،
بەڕێزی���ان هەموو ئامادەیی و پش���تیوانییەكی
خ���ۆی ب���ۆ پاڵپش���تیكردن و گرنگی���دان ب���ەو
مەسەلەیە خستە روو.

***

سكرتێری لیژنهی پشتیوانی له رۆژنامهنووسانی
مێیین ه سەردانی توركیا دهكات
لهس���هر بانگهێشتی شارهوانی س���ور دیاربهكر،
سكرتێری لیژنهی پشتیوانی ل ه رۆژنامهنووسانی
مێیینهی سهر ب ه س���هندیكای رۆژنامهنووسانی
كوردستان ،ل ه رۆژی ( ،)٢٠١٢/٩/٣٠-٢٧سهردانی
واڵتی توركیای كرد.
لهمیان���ی س���هردانهكهیدا لهگ���هڵ س���هندیكای
فۆتۆگرافهران رێككهوتن پیشانگایهكی هاوبهش
ل ه توركیا و ههرێمی كوردستان لهبارهی ئێش و
ئازارهكانی مێیین ه بكهنهوه ،ئهمهش لهچوارچێوهی
پرۆتۆكۆلێك���ی درێژخایهن ب���ۆ چهندین چاالكی
جۆراوجۆر دێت.
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ههروهها پرۆتۆكۆلێكی دیك���هی لهگهڵ دهزگای
(ج���هن ه���ب) ،بهمهبهس���تی ئهنجامدانی چهندین
چاالكی هاوبهش واژۆ كرد.
سكرتێری لیژن ه ل ه چهندین دیداری تهلهفزیۆنی
بهش���دار بوو و س���هردانی چهندین ش���ارهوانی
دیكهی كرد ،لهگهڵ شارهوانی دیاربهكر رێككهوتن
سهردانێكی مهیدانی بۆ ئهندامانی لیژن ه رێكبخرێت،
لهگ���هڵ بهڕێ���ز عهبدوڵ�ڵ�ا دهمیر س���هبارهت ب ه
كۆنگرهیهكی سهرتاسهری بۆ ئافرهتان و ژنانی
كوردستانی گهوره دوان و بهڕێزیان ئامادهباشی
بۆ ههموو پشتیوانییهك لهم بارهیهوه دهربڕی.
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ئهنجوومهنى سهندیكا كۆبوونهوهى ئاسایى ئەنجام دا
ئهنجوومهنى س���هندیكاى رۆژنامهنووس���انى
كوردستان رۆژى  ،2012/10/1كۆبوونهوهى
ئاس���ایی خ���ۆی ل ه ب���ارهگاى ئهنجووم���هن ل ه
شارى ههولێر بهست ،ل ه كۆبوونهوهكهدا ئازاد
حهمهدهمین نهقیبی رۆژنامهنووسان و شوان
داودى جێگ���ری نهقی���ب و ههندرێ���ن ئهحمهد
س���كرتێری س���هندیكا و ت���هواوى ئهندامان���ى
ئهنجوومهن بهشدار بوون.
لهمیانى كۆبوونهوهك���هدا كار و چاالكییهكانى
ل���ق و نووس���ینگه و لێژنهكان���ى س���هندیكا،
پێداچوون���هوه و ههڵس���هنگاندنیان ب���ۆ ك���را،
ههروهه���ا س���هبارهت ب��� ه دانان���ى بهرنامهو

میكانیزم���ى گونج���او بۆ زیات���ر خزمهتكردنى
رۆژنامهنووس���ان تهوهرێك���ى دیك���هى
كۆبوونهوهكه بوو ،ك��� ه لهبارهیانهوه بڕیار و
راسپارده وهرگیران.
ل���ه تهوهرێك���ى دیكهدا ب���اس ل���ه دۆزینهوهى
میكانیزمێك كرا ،ب ه مهبهس���تى كهمكردنهوهى
پێش���ێلكارى بهرانب���هر ب��� ه رۆژنامهنووس���ان
و بڕیاریش���درا ل���ه ئاییندهیهك���ى نزیك���دا لهم
بارهی���هو ه كۆبوونهوهیهكى هاوبهش ل ه نێوان
ئهنجوومهن���ى س���هندیكا و وهزارهت���ى داد و
ئهنجوومهنى دادوهرى ئهنجام بدرێت.

***

ئهنجوومهنى سهندیكا پیرۆزبایی ل ه رادیۆى دهنگى
كوردستان دهكات

رۆژی  ،٢٠١٢/١٠/١نهقیبى رۆژنامهنووس���ان
و جێگرهك���هى و ژمارهی���هك ل���ه ئهندامان���ى
ئهنجوومهن سهردانى بارهگاى رادیۆى دهنگى
كوردس���تانیان كرد ،ب ه مهبهس���تى پیرۆزبایی
ك���ردن بهبۆنهى س���اڵیادى دامهزراندنییهوهو

لهالیهن بهڕێوهب���هرى رادیۆك ه به گهرمییهو ه
پێشوازى كران.
لهمیانى س���هردانهكهدا وێ���ڕاى پیرۆزباییى و
هیواى سهركهوتن ،رهوشی رۆژنامهگهری ل ه
كوردستان تاووتوێكرا.
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بە بهشداربوونی نهقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستان ل ه
جهزائیری پایتهختدا وۆرك شۆپێكی سهندیكایی بهڕێوهچوو

ل���ه جهزائی���ری پایتهخت���دا ،س���هرلهبهیانی
رۆژی  ،٢٠١٢/١٠/٩ب��� ه ئامادهبوون���ی ئ���ازاد
حهمهدهمی���ن نهقیب���ی رۆژنامهنووس���انی
كوردس���تان و نوێنهران���ی س���هندیكا و
یهكێتییهكانی رۆژنامهنووسان ل ه رۆژههاڵتی
ناوهڕاست و باكووری ئهفریقیا ،وۆركشۆپێك
ك ه فیدراسیۆنی نێودهوڵهتی رۆژنامهنووسان
رێكیخستبوو ..سازكرا.
بهه���ۆی نههاتن���ی س���هرۆكی فیدراس���یۆنی
نێودهوڵهتی رۆژنامهنووس���ان ،خاتوو (نهوال
قهالل) ،بهرپرس���ی پرۆژ ه و پهیوهندییهكان ل ه
نووس���ینگهی رێكخراوی (فردریك ئیبرت) ل ه
جهزائیر ،وۆركشۆپهكهی كردهوه.
ل���هت���هوهری یهكهم���دا گفتوگ���ۆ ل��� ه ب���ارهی
دانوس���تانی بهكۆمهڵ كرا ،ك ه رۆژنامهنووس
(مس���تهفا تلیل���ی) بهڕێوهب���هری نووس���ینگهی
یهكێت���ی جیهان���ی س���هندیكاكانی رۆژههاڵتی
ناوهڕاست و باكووری ئهفریقیا ،ههندێ بیروڕا
و ئهزموونی لهم بارهیهوه خست ه روو.
ل��� ه دانیش���تنی دووهم���دا ،ناوونیش���انی

258

ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012

بابهتهكهی (پالنی س���تراتیژی بۆ دانوس���تانی
بهكۆمهڵ) بوو ،ئهم رۆژنامهنووس���ان ه (یونس
موجاهیر /س���هرۆكی س���هندیكای نیش���تمانی
رۆژنامهگهری���ی مهغریب���ی ،نهبهان خریش���ه/
بهرپرس���ی پهیوهندییهكان���ی دهرهو ه ل��� ه
سهندیكای رۆژنامهنووسانی فهلهستین) تیایدا
بهشداربوون.
ل��� ه دانیش���تنی ئێ���وارهدا بابهت���ی ئهندامیهت���ی
س���هندیكاكان ل��� ه فیدراس���یۆندا گفتوگ���ۆی
لهب���ارهو ه ك���را و ئ���ازاد حهمهدهمی���ن نهقیبی
رۆژنامهنووس���انی كوردستان و زیاد ئهلهانی
ل ه س���هندیكای نیش���تمانی تونس و حوس���ێن
عهم���وش ل��� ه س���هندیكای رۆژنامهنووس���انی
ئهردهن���ی و موس���ا حهبی���ب ل��� ه رابیت���هی
رۆژنامهنووس���انی مۆریتان���ی ،وتوێژیان لهم
بارهو ه كرد.
ل ه دانیش���تنی رۆژی  ،١٠/١٠رۆژنامهنووسان
(مونی ه بالعاقیه له سهندیكای رۆژنامهنووسانی
مهغری���ب ،راكی س���ی رێكخ���هری كاروباری
(جهن���دهر) له س���هندیكای رۆژنامهنووس���انی

هەواڵ و چاالكییەكان

مۆریتان���ی ،خت���ام ئهلدی���ك ل���ه لیژن���هی
یهكس���انی جۆری كۆمهاڵیهتی له س���هندیكای
رۆژنامهنووس���انی فهلهس���تینی) ل���ه ب���ارهی
یهكس���انی دهرفهت و یهكس���انی بهشداربوون
ل ه س���هندیكاكاندا ،یهكس���انی مووچه لهنێوان
ههردوو رهگهزدا ،بیروڕایان ئاڵوگۆڕ كرد.
ل���هكۆتایی وۆركش���ۆپهكهدا ،بهیان���ی كۆتایی
باڵوكرای���هوه ،چهندی���ن راس���پارد ه و بڕیاری

لهخۆگرتب���وو ،لهنێوانیان���دا( :دانوس���تانی
بهكۆمهڵ بۆ باشتركردنی رهوشی كارمهندان
بناغهیهك ه بۆ بیاتنانی دیموكراس���ی ،شیاندنی
س���هندیكاكانی رۆژنامهنووس���ان ل���ه رووی
كارامهی���ی و ش���ارهزاییدا ،پێداچوون���هو ه ب��� ه
ههیكهلیهت���ی رێكخ���راوه س���هندیكاییهكاندا،
كاركردن بۆ ئاڵوگۆڕكردنی شارهزایی).

***

نووسینگهی سهالمهتی پیشهیی
له ههولێر خوولێك دهكاتهوه
نووس���ینگهی سهالمهتی پیش���هیی ل ه ههولێر،
ك���ه س���هر ب��� ه فیدراس���یۆنی نێودهوڵهت���ی
رۆژنامهنووس���انه ،ل��� ه رۆژان���ی (-١٨
 ،)٢٠١٢/١٠/٢٠خولێكی بۆ ( )٢١رۆژنامهنووس
كردهوه.
لهم خوول���هدا هاوكارانمان ش���ێركۆحهبیب و
محهمهد ئاكرهیی وانهیان گوتهوه ،وانهكانیش
ههردوو الیهنی تی���ۆری و پراكتیكی لهبارهی

فریاكهوتنی خێرا گرتهوه.
ههردوو هاوكاریش���مان (س���هنا و ماس���یۆن)
لهكهناڵی ئاسمانی عهش���تار و (رهڤین زهیتۆ)
لهكهناڵی لۆكاڵی (ئێستا) روونیانكردهوه كهوا
ئهم خوول ه س���وودی زۆری پێگهیاندوون ،ب ه
تایبهتی له رووی پراكتیكییهوه.
ل ه كۆتایی خوولهكهدا بڕوانامهی بهشداربوون
بهسهر بهشداربووهكان دابهشكرا.
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***

شاندێكی یەكێتی راگەیاندنی دیموكراتی
سەردانی سەندیكا دەكات
ب���ۆ بەدواداچ���وون و پرس���ی پێكەوەنان���ی
فیدراس���یۆنێكی رۆژنامەنووسی بۆ سەرجەم
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ،وەفدێك���ی
بەڕێوەبەرایەت���ی یەكێت���ی راگەیاندن���ی
دیموكراتی ،بە نوێنەرایەتی رۆژنامەنووسانی
باك���ووری كوردس���تان ،ك���ە پێكهاتب���وو ل���ە
هەریەك لە رۆژنامەنووسان :خالید عەبدوڵاڵ،
خالید ئەرمیش ،رەیحان محەمەد خالید لەگەڵ
ئەنجوومەن���ی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان،
رۆژی  2012/10/23كۆبوون���ەوە ،ب���ۆ

گفتوگۆك���ردن لەس���ەر پ���رۆژەی پەی���ڕەوی
ناوخ���ۆی فیدراس���یۆنەكە ،كە پێش���تر لەالیەن
ئەنجومەنی س���ەندیكاوە ئامادەكرابوو ،بڕیارە
ئ���ەم كۆبوونەوان���ە لەگەڵ رۆژنامەنووس���انی
رۆژهەاڵت و رۆژئاوای كوردستانیشبهردهوام
بێت و لیژنەیەكی ئامادەكاری هەڵدەبژێردرێ
ب���ۆ خۆس���ازدان ب���ۆ بەس���تنی كۆنگ���رەی
دامەزراندنی فیدراس���یۆنی رۆژنامەنووسانی
سەرتاسەری كوردستان.

***

شاندێكی سەندیكا سەردانی وەزیری داد دەكات

س���ەندیكای
ئەنجوومەن���ی
وەفدێك���ی
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان رۆژی
 2012/10/24ك���ە پێكهاتب���وو لەهەری���ەك ل���ە
ئ���ازاد حەمەدەمین نەقیبی رۆژنامەنووس���ان
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و ش���وان داودی جێگ���ری نەقی���ب و هەندرێن
ئەحمەد س���كرتێری س���ەندیكا و حوسامەدین
س���ەرداری راوێ���ژكاری یاس���ایی س���ەندیكا،
س���ەردانی وەزی���ری دادی حكومەتی هەرێمی

هەواڵ و چاالكییەكان

كوردس���تانیان كرد .بۆ جەختكردنەوە لەسەر
هەماهەنگ���ی ب���ەردەوام لەنێ���وان وەزارەت و
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان ،وەزی���ری داد
باس���ی لە كارو چااڵكییەكان و گۆڕانكاری لە
كارەكانی وەزارەت كرد.
ئەنجوومەنی س���ەندیكا جەختی لەس���ەر سێ
خاڵ ك���ردەوە ،كە یەكێكیان رۆڵ���ی داواكاری
گش���تییە ،ل���ە كێش���ەی رۆژنامەنووس���ان ،كە
پێویستە بە پێی یاسا رۆڵی ئەو دەزگایە زیاتر
بكرێ.
خاڵی دووەم :ئاگاداركردنەوەی سەندیكا (تبلیغ)

لەكات���ی بانگهێش���تكردنی رۆژنامەنووس���ان
ب���ۆ دادگاییك���ردن ،ه���ەردووال هاوڕاب���وون
ك���ە س���ەندیكا الیەن���ی (مبل���غ) نیی���ە ،ب���ەاڵم
لەچوارچێ���وەی یاس���ای ژم���ارە ( )35لەكاتی
دادگاییكردن���ی رۆژنامەنووس���ان س���ەندیكا
ئاگادار بكرێتەوە.
خاڵی سێیەم :دەركردنی دادگایەكی تایبەت ب ه
رۆژنامهنووسان لە كوردس���تاندا ،بڕیار وایە
لە داهاتووییەكی نزیك ئەنجوومەنی سەندیكا
لەگ���ەڵ ئەنجوومەنی ب���ااڵی دادوەری بۆ ئهم
مهبهسته كۆبێتەوە.

***

پیرۆزبایی سهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان
ل ه ( )١٦٣ههمین ساڵوهگهڕی رۆژنامهگهریی سریانیدا
بهبۆن���هی ()163يهمین���ی س���اڵوهگهڕی یهك���هم رۆژنامهی
س���ریانی بهن���اوی (زههری���ری بههرا) ،ك ه ل��� ه 1849/11/1
لهدایكب���وو ،بهن���اوی خ���ۆم و ئهندامان���ی ئهنجوومهن���ی
س���هندیكای رۆژنامهنووسانی كوردس���تانهوه ،پیرۆزبایی
ل ه هاوپیش���هكانمان له رۆژنامهنووسانی سریانی دهكهین،
دهستخۆش���یتان ل���ێ دهكهین و س���هركهوتنتان ل��� ه كار و
چاالكییهكانت���ان ل���ه جهژن���ی رۆژنامهگهريی س���ریانیدا بۆ
دهخوازین ،دڵنیاین ك��� ه ماندووبوون و ههوڵی بهردهوامی
هاوپیش���هكانمان ل ه ههرێمی كوردس���تاندا دهبێت ه گهرهنتی
وهدهیهێنانی ئاییندهیهكی باشتر بۆ ههموومان.
سهروهری و نهمری بۆ ههموو شههیدانی رۆژنامهگهری،
ك ه بوونهت ه سهرمهش���قی خهباتی لێبڕاوان ه له پێناو كێش��� ه
رهواكانماندا.
ئازاد حهمهدهمین
نهقیبی رۆژنامهنووسانی كوردستان
ههولێر 2012/10/31
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ئهنجومهنى سهندیكا پشتگیری
ل ه مانگرتووانی باكوورى كوردستان دهكات
ب���ه نوێنهرایهت���ى ئهنجوومهن���ى س���هندیكای
رۆژنامهنووس���انی كوردس���تان ،هاوكارم���ان
حهمی���د بهدرخ���ان ئهندام���ى ئهنجووم���هن
و بهرپرس���ی پهیوهندییهكان���ى س���هندیكا،
رۆژى ههین���ى  2012/11/2س���هردانى ئ���هو
مانگرتووانهى كرد ك ه ب ه مهبهستى پشتگیری
لهمانگرتووانى زیندانیانی سیاس���ى باكوورى
كوردستان مانیان گرتبوو.

لهمیان���ى س���هردانهكهیدا ،پهیامێك���ى بهن���اوى
سهندیكاوه ئاراستهى مانگرتووان كرد ،تیایدا
جهختى كردهوه كهوا ماف دهسهندرێ نادرێ
و پش���تگیری س���هندیكاى ب���ۆ مانگرتووان���ى
باكوورى كوردستان دووپاتكردهوه.
لهالی���هن مانگرتووان���هوهش خات���وو ئهژی���ن،
س���وپاس و پێزانینى پێش���كهش ب ه سهندیكاى
رۆژنامهنووسان بۆ ئهم پشتیوانییهی كرد.

***

ئهنجومهنى سهندیكا پشتگیری
ل ه مانگرتووانی باكوورى كوردستان دهكات

ب���ۆ پش���تیوانى لهمانگرتووان���ى باك���وورى
كوردس���تان كۆبوونهوهی���هك ل��� ه ب���ارهگاى
سهندیكاى رۆژنامهنووسان رێكخرا
ب��� ه ئامادهبوونى ئ���ازاد حهمهدهمی���ن نهقیبی
رۆژنامهنووس���انى كوردس���تان و حهمی���د
بهدرخ���ان ئهندام���ى ئهنجوومهنى س���هندیكا،
رۆژى  2012/11/6ل��� ه بارهگاى س���هندیكا ل ه
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شارى ههولێرى پایتهختى ههرێمى كوردستان،
كۆبوونهویهكى ف���راوان بهڕێوهچوو ،ك ه تێیدا
( )27رێكخراوى كۆمهڵگهى مهدهنى و الیهنى
سیاسی كوردستانى و كهسایهتى رۆشنبیری
و نووسهر و رۆژنامهنووس بهشداربوون.
ل���ه میان���ی كۆبوونهوهك���هدا ،چۆنیهت���ى
بهڕێوهچوونى گردبوونهوهكهى ،2012/11/8
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ك��� ه لهب���هردهم پارك���ی ش���انهدهر له ش���ارى
ههولێر بۆ پشتیوانى ل ه مانگرتووانى باكوورى
كوردستان رێكدهخرێت ،تاووتوێكرا.
ههروهها ئامادهبووانى كۆبوونهوهك ه بڕیاریان
دا ،یاداش���تێك س���هبارهت ب ه پش���تیوانیكردنی
مانگرتووانى باكوورى كوردستان ئاراستهى
ه���هر س���ێ س���هرۆكایهتییهكهى ههرێ���م و
نووس���ینگهى ( )UNو قونس���وڵگهری توركیا
و قونس���وڵگهرییهكانى دیك���هى واڵتان���ى
ش
دهرهو ه ل��� ه ههرێم���دا بكرێ���ت ،جگ���ه ل ه مه 
بانگهوازێ���ك ب���ۆ جهماوهرى ش���ارى ههولێر
و ش���ار و ش���ارۆچكهكانى دیكهى كوردستان

و راى گش���تى ئامادهك���را ،ك���ه پش���تیوانى ل ه
گردبوون���هوهى 8ى مانگ بك���هن و بازاڕهكان
داخهن و هاتووچۆ بوهستێنن.
ل���ه س���هعات 11:30ی پێ���ش نی���وهڕۆى
رۆژى 2012/11/7هوهش ل��� ه ب���ارهگاى
سهندیكاى رۆژنامهنووس���انى كوردستان ،ب ه
ئامادهبوون���ى كهناڵه ئاس���مانى و لۆكاڵییهكان
و هۆیهكانى دیكهى راگهیاندن ،بانگهوازهكهى
رێكخراوهكان���ى كۆمهڵگاى مهدهن���ى و الیهن ه
سیاس���ییهكان لهالی���هن حهمی���د بهدرخان���هو ه
خوێندرایهوه.

***

دەزگای وارڤینی رۆژنامەنووسی بە هاوكاری لیژنەی
رۆژنامەنووسانی مێیینە وۆرك شۆپێك لە دهۆك دەكاتەوە
لە  2012/11/9دەزگای وارڤین وۆرك شۆپێكی
رۆژنامەنووسی بۆ رۆژنامەنووسانی مێیینە لە
دهۆك بە هاوكاری مامۆس���تای رۆژنامەوانی
خدر دوملی كردەوە.
ئ���ەم وۆركش���ۆپە تەنی���ا تەركی���ز لەس���ەر

پێشخس���تنی توانای رۆژنامەنووسانی مێیینە
كردهوە ،بۆئەوەی بتوانن زێدەتر چاالك بن لە
بواری رۆژنامەنووسی .لە پرۆگرامی دەزگای
وارڤی���ن دای���ە كە ئەو جۆره وۆركش���ۆپانە لە
چەندین جێگای دیكەی كوردستان بكاتەوە.

***
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سكرتێری رۆژنامەنووسانی مێییە بەشداری لە
كۆبوونەوە دەستەی ئامار دەكات
رۆژنامەن���ووس چیم���ان كانیك���ی س���كرتێری
لیژن���ەی داكۆكیك���ردن لە رۆژنامەنووس���انی
مێیینە ،رۆژی  ،2012/11/14لە كۆبوونەوەی
دەس���تەی ئام���ار ،ك���ە ل���ە ش���اری هەولێ���ر
بەس���ترا ،بەش���دار بوو .س���ەرۆكی دەس���تەی
ئام���ار لە هەرێمی كوردس���تان سەرپەرش���تی
كۆبوونەوەكەی كرد و چاالكوانانی بواری ژنان
لەسەرجەم كوردس���تاندا لەم كۆبوونەوەیەدا

بەشدار بوون.
كۆبوونەوەكە پرسە پەیوەندیدارەكان بەبواری
ژنان ،لەنێوانیاندا بابەتی (جۆری كۆمەاڵیەتی)
ب���ە تایبەتی ئ���ەوەی پەیوەندیدارە ب���ە مێیینە
تاوتوێكرد.
هەروەه���ا بڕی���ار درا كۆبوون���ەوە لەم جۆرە
مانگان���ە ی���ان وەرزییان���ە ب���ە بەردەوام���ی
ببەسترێت.

***

شاندێ لقی دهۆک
سەردانا هەڤاال رۆژنامەڤان «وەهبی ه سهعدۆ» کر
ل رێکەفت���ی ٢٠١٢/١١/٢٠ش���اندێ لقی دهۆک
یێ سەندیکا رۆژنامەنڤیسێن کوردستانێ پێک
هات بوو ژ س���کرتێرا لقێ دهۆک یێ سەندیکا
رۆژنامەنڤیس���ین کوردس���تانێ (ڤیان عەباس)
و راگەهاندکارا س���ەندیکایێ (هەلز عەلی) و ژ
الیێ سکرتێرا خانمێن رۆژنامەڤان ڤە (جیمان
کانیک���ی) ل هەولێرێ هاتنە پێش���وازیکرن و د

ئەنجامدا س���ەردانا هەڤاال رۆژنامەڤان وەهبی ه

س���هعدۆ کر ،دا پت���ر ئاگەه ژ س���اخلەمیا وێ
بن کۆ بەری دەمەکی تووش���ی نەخۆش���ییەکا

گران بووی���ە و هیڤییا س�ل�امەتیێ بۆ خوازت
و ئانەهییا خ���ودێ زووترین دێ ب زووترین

دەم ڤەگەریتە دناڤ کارێ خۆ یێ پیرۆز.

***

پەیامێك
لەلێژنەی رۆژنامەنووسانی وەرزشی كوردستان
ڕۆژی  2012/11/22كاتژمێ���ر 11ی بەیان���ی،
ل���ە ب���ارەگای لیژن���ەی ڕۆژنامەنووس���انی
وەرزش���ی كوردس���تان لە هەولێر ،ئەندامانی
لیژنەی ڕۆژنامەنوسانی وەرزشی كوردستان
كۆبون���ەوە ،ئ���ەم كۆبونەوەی���ە یەكەمی���ن
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كۆبون���ەوەی لیژنەكەی���ە لەدوای كۆنفرانس���ی
دووەمی ڕاگەیاندنكارانی وەرزشی ،كە ڕۆژی
 2012/11 /10بەس���ترا ،ل���ەم كۆبون���ەوەدا
چەندی���ن ت���ەوەر و پرس���ی گرن���گ تایبەت بە
ڕاگەیاندن���كاران باس���ی لێوەك���را و چەندی���ن

هەواڵ و چاالكییەكان

پێش���نیاز و ش���ێوازی كار خران���ە بەرب���اس
و لێكۆڵین���ەوە و چەندی���ن بڕیار و ڕاس���پاردە
و نەخش���ەیكار پەس���ەندكرا ،بەهی���وای زیاتر
خزمەتك���ردن ب���ە ڕاگەیاندنكارانی وەرزش���ی
كوردس���تان و پیش���ە پیرۆزەكەیان ،ئەنجامی
كۆبونەوەكە بڕیار لەسەر ئەم خااڵنە درا:
 – 1ئاراس���تەكردنی س���وپاس و پێزانی���ن بۆ
نەقی���ب و جێگ���ری نەقیبی ڕۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان و ئەندامانی ئەنجومەنی سەندیكا
و لیژن���ەی پێش���وو بەه���ۆی ماندوبوونیان لە
ئامادەكردن و بەڕێوەبردنی كۆنفرانسدا.
 – 2ئاراس���تەكردنی س���وپاس و پێزانی���ن بۆ
تەواوی بەرپرس���انی وەرزش���ی و حكومی و
تەواوی ڕاگەیاندنكارانی وەرزش���ی ئەوانە كە
ئامادەب���وون لە كۆنفران���س یان بەهەرهۆیەك
نەیاتوانیب���وو ئامادەبن بۆ پیرۆزبایكردنیان لە
هەڵبژاردنی س���تافی نوێی لیژنەكە ،ئەندامانی
لیژن���ە هەوڵدەدات لە ئاس���ت هی���وا و ئاوات و
داخوازیەكانی ئەواندا بێت.
 – 3بڕی���اردرا بەس���ەردانكردنی ت���ەواوی
دەزگا وەرزش���ی و حكومیی���ەكان پەیوەس���ت
بەكاری وەرزش و ڕاگەیاندنكارانی وەرزشی
بەمەبەس���تی ڕێكخس���تنی پەیوەن���دی نێ���وان
هەردووال و ئەنجامدانی كاری هاوبەش.
 – 4س���ەردانیكردنی یان���ەكان ،بەمەبەس���تی
بەئاگابوون لە كێشە و گرفت و پێداویستیەكان

و كاری هاوب���ەش لە نێوان ئ���ەوان و لیژنەی
رۆژنامەنووسانی وەرزشی ،ك ه لەبەرژەوەندی
هەردووال بێت.
 – 5س���ەردانیكردنی بەش���ی وەرزش���ی
دەزگاكان���ی ڕاگەیان���دن و دانیش���تن لەگ���ەڵ
ڕاگەیاندنكار و نووس���ەرەكانی دەرەوەی ئەو
دەزگایانە بەمەبەستی گوێگرتن لەداواكاری و
پێش���نیاز و ڕەخنەكانیان و سودوەرگرتن لێی
لەكاری ڕۆژانەی لیژنەدا.
 – 6پەسەندكردن و وەرگرتنی تەواوی ڕەخنە
و پێشنیاز و داواكاری و نیگەرانی و پرسیارە
گرنگەكان���ی ه���اوڕێ و هاوپیش���ەكانمان ،ب���ە
گیانێك���ی وەرزش���ی و ب���ە نیەت���ی ڕەخن���ەی
بونیادنەران���ە و كاركردن���ی دڵس���ۆزانە و
ڕاستگۆیانە و دادپەروەرانە ،بۆ كەمكردنەوەی
نیگەرانیەكانی���ان و وەاڵمدانەوەی هەندێك لە
پرسیارەكانیان.
 – 7گرنگی���دان بەناوەن���دی ش���ارەكان و
س���ەردانیكردن و گوێگرت���ن ل���ە داواكاری
و ڕەخن���ە و پێش���نیازی ش���ارۆچكە و ق���ەزا
و ناحی���ەكان و دۆزین���ەوەی ڕێگەچ���ارەی
بەگەڕخس���تنی تواناكان���ی ه���اوڕێ و
هاوپیش���ەكانمان لەوناوچانە و تێكەاڵوكردنی
زیاتری���ان بە چاالك���ی و پڕۆژەكان���ی لیژنەی
ڕۆژنامەنووسان لە داهاتوودا.
 – 8بڕی���اردرا دابەش���كردنی كارەكانی لیژنە
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بەمشێوەیەی خوارەوە:
أ .جەالل پەرێشان :سەرۆكی لیژنە.
ب .زانا قادر :جێگری سەرۆكی لیژنە.
پ .فەرهاد ئەكرەم :بەرپرسی دارایی.
ج .بێستون محەمەد :وتەبێژی لیژنە.
چ .برزۆ ئەحمەد :پەیوەندیەكان.
ح .بێستون نوری :پەیوەندیەكان.
خ .هورمز موشی :پەیوەندیەكان.
لەكۆتایی كۆبوونەوەك���ەدا تەواوی ئەندامانی
لیژن���ە بڕیاریان���دا و پەیمانیاندا ك���ە بەهەموو

توانای���ان كاربك���ەن ل���ە پێن���او پێشخس���تن و
ب���رەودان ب���ە كاری ڕاگەیاندنی وەرزش���ی و
ڕاگەیاندنكارانی وەرزش���ی و ڕاس���تگۆیانە و
دادپەروەرانە كاربكەین لەگەڵ هەموو الیەكدا
بەهیوای پێشخس���تنی زیات���ری كارەكەمان و
گەڕاندنەوەی ڕێز و شكۆ بۆ ئەم پیشە پیرۆز
و گرنگە.
لێژنەی رۆژنامەنووسانی وەرزشی كوردستان
2012/11/22

***

كەركووك. ..یادی رۆژی جیهانی نەهێشتن و هەڵگرتنی
حەسانە لەسەر بكوژانی رۆژنامەنووسان دەكاتەوە
لقی كەركووكی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردستان لە هۆڵی سارا ،ئێوارەی 2012/11/25
لەژێر دروش���می «دەربازنەبوون���ی بكوژانی
رۆژنامەنووسان لە سزا ،زامنی دیموكراسی و
بونیادنانی دەوڵەتی مەدەنییە» و لە سێیەمین
س���اڵڕۆژی جیهانی���ی نەهێش���تن و هەڵگرتنی
حەس���انە لەس���ەر بكوژانی رۆژنامەنووسان،
ئێوارە سیمینارێكی بە ئامادەبوونی پارێزگاری

كەركووك و ژمارەیەك لە رۆژنامەنووسان و
رۆشنبیران و بەرپرس���انی حكومی و حيزبی
رێكخست .س���ەرەتا مەهدی زریان سكرتێری
ل���ق ل���ە وتەیەكی كورت���دا ئاماژەی ب���ە چەند
الیەنێك���ی یادەك���ە و رەوش���ی رۆژنامەگەری
لە ش���اری كەركوكدا و دواتر ئامادەبووان بە
كۆمەڵێك راوبۆچوونی جیاواز ،سیمینارەكەیان
دەوڵەمەندكرد.

***

لیژنەی ڕۆژنامەنووسانی وەرزشی و لیژنەی ئۆڵمپیی
هەرێمی كوردستان كۆبوونەوە
ل��� ه رۆژی  ،٢٠١٢/١١/٢٧دەس���تەی ت���ازەی
لیژنەی ڕۆژنامەنووسانی وەرزشی كوردستان
لە یەكەم كاریاندا س���ەردانی لیژنەی ئۆڵمپیی
كوردس���تانیان كرد و كۆبوونەوەكیان ئەنجام
دا.
شاندێكی لیژنەی ڕۆژنامەنووسانی وەرزشیی
كوردس���تان ،كە تازە هاتوونەتە س���ەر كار و
پێكهاتب���وون لە (جەالل پەرێش���ان ،زانا قادر،
فەره���اد ئەك���رەم و س���ەرهەنگ نەجمەدی���ن)

266

ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012

س���ەردانی لیژن���ەی ئۆڵمپی���ی هەرێم���ی
كوردستانیان كرد و لە الیەن سەرۆكی لیژنە
سەاڵح حەسەن و ئەندامانی مەكتەبی تەنفیزیی
لیژنەكەوە پێشوازیی كران.
ه���ەردوو الش ل���ەو بەیەكگەیش���تنەدا
كۆبوونەوەیەكی���ان ئەنج���ام دا ،ك���ە م���اوەی
 2كاتژمێ���ری خایان���د و تێیدا وێ���ڕای ئەوەی
لیژن���ەی ئۆڵمپی پاڵپش���تی خۆی���ان بۆ لیژنەی
ڕۆژنامەنووسانی وەرزشی دووپات كردەوە،

هەواڵ و چاالكییەكان

بەڵێنی���ان دا ئ���ەوەی ل���ە توانایان���دا بێ���ت ب���ۆ
خزمەتكردن���ی ڕەوتی بزاڤ���ی ڕۆژنامەگەریی
وەرزش���یی كوردس���تان ئەنجام���ی ب���دەن ،لە
بەرانبەریش���دا لیژن���ەی ڕۆژنامەنووس���انی
وەرزش���ی كۆمەڵێك س���ەرنج و پێش���نیازیان
خس���تە ب���هردهم ئەندامانی لیژن���ەی ئۆڵمپی و

ئەوانیش هەم���وو داواكارییەكانیان قبوڵ كرد،
ب���ۆ ئەوەی بتوان���ن لە كاتێكی نزیكدا لەس���ەر
داواكارییەكان كار بكەن.
ه���اوكات بڕی���ارە ب���هم زووان���ە ه���ەردوو ال
بەیاننامەیەك���ی هاوبەش لەبارەی هاوكاری و
هەماهەنگی باڵو بكەنەوە.

***

ڕۆژنامەنووسانى وەرزشى کوردستان پیرۆزبایى لەسەرۆکى
یەکێتى ڕۆژنامەنووسانى وەرزشى ئاسیا دەکات

بەبۆنەى دەس���تبەکاربوونى وەک س���ەرۆکى
یەکێتى ئاسیاى ڕۆژنامەنووسانى وەرزشى و
گەڕانەوەى بارەگاى یەکێتى ئاس���یا بۆ واڵتى

کوەیت ،لیژنەى ڕۆژنامەنووس���انى وەرزشى
کوردس���تان بەناوى تەواوى ڕاگەیاندنکارانى
وەرزش���ى کوردستان بروس���کەى پیرۆزبایى
ژمارە  28-27پاییز و زستانی 2012
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ئاراس���تەى بەڕێ���ز (فهیس���هڵ ئهلقناعی) کرد
لە بروس���کەکەدا وێ���ڕاى پیرۆزبایى و هیواى
س���ەرکەوتن بۆکارەکان���ى داوایلێک���راوە ک���ە
دەستبەکاربونى بەڕێزیان لەم پۆستە گرنگەدا
ببێیت���ە هۆکارى ه���اوکارى و پەیوەندى باش
لەگ���ەڵ ڕاگەیاندنکاران���ى وەرزش���ى هەرێمى
کوردس���تان ،لەوەاڵم���ى پیرۆزباییەک���ەدا
ڕۆژنامەنووسى بەناوبانگى کوەیت و سەرۆکى
نوێ���ى یەکێت���ى ئاس���یاى ڕۆژنامەنووس���انى
وەرزشى سوپاس���ى لیژنە دەکات و داواکارە
س�ڵ�اوى بگەیەنرێت���ە ت���ەواوى هاوڕێ���ى و
هاوپیشەکانى لە هەرێمى کوردستاندا.
جێگەى ئاماژەبۆکردنە ڕۆژانى 2012 /12/3–2
لە واڵتى کوەیت بە ئامادەبوونى  100کەسایەتى
جیهانى بوارى ڕاگەیاندنى وەرزشى نوێنەرانى
 26یەکێت���ى ڕۆژنامەنووس���انى وەرزش���ى
واڵتانى ئاس���یا شانزەیەمین کۆنگرەى یەکێتى
ئاسیاى ڕۆژنامەنووس���انى وەرزشى بەسترا
تیایدا پ���اش ئ���ەوەى ڕکابەرەک���ەى (ئۆتۆجۆ
نباس���اجان) کە س���ەرۆکى ڕۆژنامەنووسانى
وەرزش���ى مەنگۆلیا ب���وو پاشەکش���ەیکرد لە
خۆپااڵوت���ن و ڕۆژنامەنووس���ى بەناوبانگ���ى
کوەیت و جێگرى سەرۆکى ڕۆژنامەنووسانى

وەرزش���ى نێودەوڵەتى (فەیسەڵ ئەلقناعى) بە
تەزکی���ە بۆ ماوەى چوار س���اڵ بەس���ەرۆکى
ئاسیاى ڕۆژنامەنووسانى وەرزشى دیاریکرا
لە جێگەى سەرۆکى پێشوو (بارک کاب شول)
لە کۆریاى باشور ،لەهەمان کۆنگرەدا بههۆی
یاس���ای یهكێتیهكه ك ه بارهگا دهبێت له واڵتی
سهرۆك بێت بڕیاردرا کە بارەگاى یەکێتیەکە
لە کۆریاوە بگەڕێننەوە بۆ کوەیت کە ماوەى 22
س���اڵە گواستراوەتەوە بۆ کۆریا ،لەبەرامبەردا
فەیس���ەل قناع���ى پل���ەى س���ەرۆکى فەخ���رى
بەخش���یە بارک ش���ول هەتا لە ژیان���دا مابێت،
جێگەى ئاماژەبۆکردنە تەواوى پۆستەکانی تر
بەهۆى کش���انەوەى ڕکابەرەکانیان بە تەزکیە
دیاریکران ،یەکێتى ئاسیاى ڕۆژنامەنووسانى
وەرزشى ماوەى  30ساڵە بە دەستپێشخەرى
کەس���ایەتى وەرزشى ناسراوى کوەیت (فەهد
ئەحم���ەد س���وباح) کەلەداگیرکردن���ى کوەی���ت
لەالیەن عێراقەوە کوژرا دامەزراوە تا س���اڵى
 1990بارەگاک���ەى ل���ە کوەی���ت ب���وو پاش���ان
گواس���ترایەوە ب���ۆ کۆری���اى باش���ور و ل���ەم
کۆنگرەیەدا بڕیارى گەڕانەوەی درا.

لێژنەی پشتگیری ل ه رۆژنامەنووسانی مێیین ه
كۆبوونەوەی ئاسایی خۆی ئەنجامدا
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س���ەرلەبەیانی رۆژی  2012/12/4لە بارەگای
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
لێژنەی پشتگیری ل ه رۆژنامەنووسانی مێیین ه
بە ئامادەبوونی چیمان كانیكی سكرتێری لێژنە،
ئاش���تی محەمەد بەرپرس���ی راگەیاندنی لێژنە
و هاوژین جەمال بەرپرس���ی پەیوەندییەكان،

دووەم كۆبوون���ەوەی ئاس���ایی لێژنەكەی���ان
ئەنجامدا.
لەكۆبوونەوەكەدا تاوتوێی كارەكانی هەردوو
بەشی پەیوەندییەكان و راگەیاندن كرا و تێیدا
پالن���ی داهات���وو و كار و ئەركەكانی ئاییندەی
هەردوو بەشەكە دیاریكرا.

***

لیژنەی پشتگیری ل ه ڕۆژنامەنووسانی مێیینه
نوێنهرانی خۆی هەڵدهبژێرێت

چیمان كانیكی س���كرتێری لیژنەی پش���تگیری
ل��� ه ڕۆژنامەنووس���انی مێیین ه لە س���ەندیكای
رۆژنامهنووس���انی كوردس���تان ب���ە ی���اوەری
شاندێك لە ئەندامانی لێژنە رۆژی ٢٠١٢/١٢/٥
س���ەردانی نووس���ینگەی ڕۆژنامەنوس���انی
س���ۆرانی كرد و لەالیەن ئیس���ماعیل ئیبراهیم
س���كرتێری نوس���ینگەو ئەندامانی پێشوازیان
لێكرا دواتر لە كۆنفراس���ێك دا ڕۆژنامەنووس
(ئاوات دۆسكی) بە نوێنەری لێژنەی پشتگیری
ل ه ڕۆژنامەنووسانی مێیین ه هەڵبژێردرا ،چیمان
كانیكی لە سیمینارێكی كراوەدا باسی لە هەل
و مەرجی دامەزراندنی لێژنەكە كرد و باس���ی
ڕۆڵ���ی كرد لە پش���تیوانی مافەكان���ی خانمانی
ڕۆژنامەنووسدا .

پاش���ان لە پرێس كۆنفراس���ێك دا س���كرتێری
لێژن���ەی خانمان���ی ڕۆژنامەنووس ،بەرس���ڤی
ڕۆژنامەنووس���انی دا س���ەبارەت ب���ە ڕۆڵ���ی
لێژنەك���ەو بەرنامەی كاركردن���ی داهاتوویان،
دوات���ر (چیم���ان كانیكی ) و ش���اندی یاوەری
لەگ���ەڵ س���كرتێری نوس���ینگەی س���ۆران
سەردانی قائیمقامی سۆرانیان كرد و لەالیەن
كرمانج عزەت قائیمقامی س���ۆران پێشوازیان
لێكرا ،لە وتەیەكدا س���كرتێری لێژنەكە باس���ی
هۆكارەكان���ی دامەزراندن���ی لێژنەك���هی كرد،
قائیمقامی سۆرانیش لەالیەن خۆیەوە ،هەموو
ه���اوكاری و پش���تیوانی خۆی بۆ ئ���ەم توێژە
گرنگ���ەی كۆمەڵ���گا و كاری ڕۆژنامەنووس و
ئازادی ڕادەربڕین دەربڕی.
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ئەنجوومەنی سەندیكا
لەگەڵ شاندی رۆژنامەوانانی كوردانی رۆژئاوا كۆبووەوە

سەر لەئێوارەی رۆژی  2012/12/9لە بارەگای
ئەنجوومەنی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان ،ئ���ازاد حەمەدەمی���ن نەقیب���ی
رۆژنامەنووسانی كوردستان ،بە ئامادەبوونی
شوان داودی جێگری نەقیب و حەمید بەدرخان
و ئومێد خەلیفەو جەمال حوس���ێن ،ئەندامانی
ئەنجووم���ەن ،پێش���وازی ك���رد لە ش���اندێكی
یەكێت���ی رۆژنامەوان���ی ك���ورد لە س���وریا بە
سەرۆكایەتی (لەوەند عەلی) سەرۆكی یەكێتی
رۆژنامەوانانی كورد لە سوریا.
سەرەتا نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستان
وێڕای بەخێرهێنانی ش���اندێ میوان ،باسی لە
هەنگاوەكانی س���ەندیكا كرد بۆ دروستكردنی
فیدراس���یۆنی رۆژنامەنووس���انی كوردستان
ك���ە س���ەرجەم رۆژنامەنووس���انی هەرێم���ی
كوردس���تان و رۆژنامەنووس���انی باك���وور
و رۆژه���ەاڵت و رۆژئ���اوا لەخۆبگرێ���ت ،ل���ەم

بارەی���ەوە هەن���گاوی باش نراوە بۆ بەس���تنی
كۆنفرانسێك لە داهاتوودا.
دواتر س���ەرۆكی یەكێتی رۆژنامەوانانی كورد
ل���ە س���وریا وێڕای ئ���ەوەی پش���تگیری خۆی
ب���ۆ بیرۆك���ەی دروس���تكردنی فیدراس���یۆنی
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان دەرب���ڕی،
ئام���اژەی ب���ە بارودۆخی رۆژنامەنووس���انی
كورد لە س���وریا داو باس���ی لە دروستكردنی
چوارچێوەی���ەك ك���رد ب���ۆ كۆكردن���ەوەی
رۆژنامەنووسانی كورد لەژێر یەك چەتردا.
پاش���ان نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستان
باس���ی لە كار و چاالكی و پێكهاتەی سەندیكا
كرد.
ه���ەروەك ه���ەردووال جەختی���ان لەس���ەر
پتەوكردنی پەیوەندی پیشەی نێوانیان كردەوە
لەپێناو زیاتر خزمەتكردنی رۆژنامەنووسان لە
هەرێمی كوردستان و رۆژئاوای كوردستان.

***
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ئهنجوومهنی سهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان
كۆبوونهوهی مانگانهی خۆی گرێدا

پێش نیوهرۆی رۆژی  2012/12/9لهبارهگای
ئهنجوومهنی س���هندیكای رۆژنامهنووس���انی
كوردستان لهش���اری ههولێر ,بهسهرپهرشتی
ئ���ازاد حهمهدهمین نهقیبی رۆژنامهنووس���انی
كوردستان و به ئامادهبوونی جێگرو سكرتێرو
تهواوی ئهندامانی ئهنجوومهن ,كۆبوونهوهی
ئاس���ایی مانگانهی ئهنجوومهن بهرێو ه چوو ,
خوێندنهوهی راپۆرتی لیژنهی داتایی ئهندامیهتی
رۆژنامهنووس���ان لهس���هندیكاو دۆزین���هوهی
ئالیهتێكی باشتر بۆ زیاتر كارا كردنی لیژنهی
داكۆكی لهئازادی رۆژنامهنووس���انی و دانانی

بهرنام���هو پالن���ی گونج���او بۆ ئاین���دهی ئیش
و كارهكان���ی س���هندیكا ت���هوهری س���هرهكی
كۆبوونهوهك ه بوون ك��� ه لهبارهیانهوه بریارو
راس���پاردهی پێویس���ت وهرگی���ران ههروهك
لهكۆبوونهوهكه���دا بری���اردرا س���هرجهم ئهو
رۆژنامهنووسانهی راژهی رۆژنامهنووسیان
گهراندۆت���هو ه ب���ۆ س���هر وهزیف���هی فهرمیان
لهدام و دهزگای حكومهت پلهكهیان لهئهندامی
كارا بكرێت���ه بهش���دار ئهو بری���ارهش یهكێك
ب���وو لهراس���پاردهكانی كۆنگرهی س���ێ یهمی
سهندیكا.

***

ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان و لێژنەی
پەیوەندییەكانی یەكێتی پەرلەمانتارانی كوردستان كۆبوونەوە
ئێ���وارەی رۆژی  2012/12/9لەب���ارەگای
ئەنجوومەنی سەندیكا لەشاری هەولێر ،شاندێكی
یەكێتی پەرلەمانتارانی كوردستان و سەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان كۆبوونەوە.
تەوەری س���ەرەكی كۆبوونەوەكە بریتی بوو لە
گفتوگۆكردن لەس���ەر پێش���نیازی دروستكردنی
هاوبەندیی���ەك لەنێ���وان چەن���د رێكخ���راو و
س���ەندیكایەكی پیش���ەیی ك���ە لەالی���ەن یەكێت���ی

پەرلەمانتاران���ی كوردس���تان پێش���نیازكراوە،
مەبەستی سەرەكی لەو هاوبەندییە داكۆكیكردن
لەمافە یاسایی و دەستوورییەكانی هاوواڵتییانی
گەل���ی كوردس���تان و بەرفراوانكردن���ی ئازادییە
گش���تییەكان و ب���ەرەو پێش���بردنی پرۆس���ەی
دیموكراسی لە كوردستان.
جێگەی باس���ە ش���اندی لێژنەی پەیوەندییەكانی
یەكێت���ی پەرلەمانتارانی كوردس���تان پێكهاتبوو
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ل���ە بەڕێ���زان (كەری���م بەح���ری ،كوردس���تان
پی���رداود ،رەش���اد ئەحم���ەد ابراهی���م ،گەالوێ���ژ
ش���ابا ،س���ەردار نوری) .لەالی���ەن ئەنجوومەنی
س���ەندیكای رۆژنامەنووسانیشەوە هەریەك لە

(ئ���ازاد حەمەدەمین /نەقیبی رۆژنامەنووس���ان،
ش���وان داودی /جێگری نەقیب ،جەمال حوسێن/
ئەندام���ی ئەنجوومەن ،ئومێد خەلیف���ە /ئەندامی
ئەنجوومەن) ئامادەی كۆبوونەوەكە بوون.

***

لێژنهى پشتیوانی ل ه ڕۆژنامهنووسانی مێیین ه سهردانى كهركووكیان كرد

بۆ دهستنیشانكردنى نوێنهرانییان ،لێژنهى پشتیوانی له
ڕۆژنامهنووسانیمێیینهسهردانىشارىكهركوكیانكردو
لهچاالكیهكدانوێنهرىلێژنهكهیانلهكهركوكدهستنیشان
كرد.
چیمانكانیكىسكرتێرىلێژنهىپشتیوانیلهڕۆژنامهنووسانی
مێیینهلهگهڵگواڵنسهلیمئهندامىلێژنه,رۆژی2012/12/13
سهردانىلقىكهركوكىسهندیكاىڕۆژنامهنووسانیانكرد,
سهرهڕاى سهردانى چهند دهزگایهكى ڕۆژنامهنووسى له
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كهركوك,شاندىلێژنهئێوارهسیمینارێكیانبۆسكرتێرى
لێژنه ریكخست ,كه له سیمینارهكه دا زیاتر له 30خانمە
ڕۆژنامهنووس ئامادهبوون ,له س���یمینارهكهدا نوێنهرى
لێژنهىپشتیوانیلهڕۆژنامهنووسانیمێیینهدیارىكراكه
ئهویش خاتوون سهمیره ئهحمهد بوو ,له ماوهى داهاتوودا
بهبڕیارىلیژنهچهندینكاروچاالكىلهسنورىكهركوك
دهكرێت به ههمههانگى لهگهڵ لقى كهركوكى سهندیكاى
ڕۆژنامهنووسان.
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لهژێر دروشمی (زمان ناسنامی نهتهوهیه)
بههاوكاری سهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان..
كۆنفرانسی سااڵنهی زمانی كوردی بهڕێوهچوو

لهژێر دروشمی (زمان ناس���نامهی نهتهوهیه)
وهزارهت���ی رۆش���نبیری والوان و ئهكادیمیای
ك���وردی بهه���اوكاری ه���هردوو وهزارهت���ی
پ���هروهرد ه و خوێندن���ی ب���ااڵ و توێژینهوهی
زانس���تی و س���هندیكای رۆژنامهنووس���انی
كوردس���تان ،ل��� ه هۆڵی (س���وبحی كۆي���ی) ل ه
كتێبخانهی گش���تی ههولێر ،ل��� ه رۆژانی (-١٦
 )٢٠١٢/١٢/١٨كۆنفرانس���ی س���ااڵنهی زمانی
كوردیان رێكخست.
بهیان���ی رۆژی یهكهم���ی كۆنفرانس���هك ه
رێوڕهسمی كردنهوهی كۆنفرانس بهڕێوهچوو،
له دهستپێكدا د.ئازاد ئهحمهد سهرۆكی لیژنهی
ب���ااڵی كۆنفران���س گوتهیهك���ی پێشكهش���كرد،
تیای���دا بهخێرهاتنی میوانان���ی كرد و ئاماژهی
ب���هكارهكانی لیژنهك ه ل ه ماوهی رابردوودا بۆ
خۆئامادهكردن بۆ ئهم كۆنفرانس ه كرد.
دوات���ر زی���رهك كهم���ال نوێن���هری حكومهتی
ههرێم���ی كوردس���تان گوت���هی س���هرۆكی
حكومهت���ی خوێندهوه ،ك ه وێ���ڕای پیرۆزبایی
و دهستخۆش���ی ل��� ه الیهن��� ه ئامادهكارهكان���ی

كۆنفران���س ك���رد و هی���وای س���هركهوتنی بۆ
خواستن.
دواتر د.كاو ه مهحموود وهزیری رۆش���نبیری
و الوان لهگوتهیهكی���دا ئام���اژهی ب���ه گرنگ���ی
زم���ان لهههردوو بواری پ���هرهوهرده و میدیا
كرد و ئاوهتهخواز بوو كۆنفرانس سهركهوتن
بهدهستبهێنێت و ئامانجهكانی بپێكێت.
ئینج���ا د.نهج���ات عهبدوڵاڵ پهیامی س���هرۆكی
ئهكادیمیای كوردی خوێندهوه و روونیكردهو ه
ك���هوا ئهكادیمی���ای ك���وردی وهك ئهركێك���ی
سهرش���انی ل ه خزمهتكردنی زماندا له ههموو
روویهكهو ه درێغی نهكردووه.
لهكۆتای���ی گوتهكان���دا بهڕێ���ز ن���هوزاد هادی
پارێ���زگاری ههولێر ل ه گوتهیهكدا س���هرهڕای
بهخێرهاتن���ی میوانان ،پێویس���تی و بایهخدان
ب���ه زمان و كارك���ردن لهپێن���او خزمهتكردنی
ب��� ه گرن���گ زان���ی و هی���وای س���هركهوتنی بۆ
كۆنفرانسهكه خواست.
لهكۆت���ادا ..وهك پێزانینێ���ك ب���ۆ ئ���هرك و
ماندووبوونیان ل ه س���ازدانی كۆنفرانس���هكهدا
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خ���هاڵت بهخش���رای ه ههری���هك ل��� ه وهزی���ری
رۆش���نبیری و پ���هروهرده و خوێندن���ی بااڵ و
س���هرۆكی ئهكادیمیای ك���وردی و هاوكارمان
ئ���ازاد حهمهدهمین نهقیبی رۆژنامهنووس���انی
كوردستان.
دوای نیوهڕۆ ههمان رۆژ كارهكانی كۆنفرانس
دهستی پێكرد ،تهوهرهكهش لهبارهی میدیاو ه
بوو ،ئهم باسانهشی لهخۆگرتبوو:
 -١كاریگهری���ی تهلهفزیۆن��� ه ئاس���مانییه
كوردییهكان لهس���هر ناس���نامهی ك���وردی ،ل ه
الیهن مامۆستا سیاوش گۆدهرزی ،كۆڕهكهش
ل ه الیهن پرۆفیس���ۆر د .یوس���ف ش���هریفهو ه
بهڕێوهچوو.
 -٢چهند س���هرنجێك لهسهر الیهنی رێنووس
و زمان ل ه میدياكانی ههرێمی كوردستاندا ،ل ه
الیهن مامۆستا رهشاد زیاد قادر.
 -٣رۆلی راگههاندنی دبهرفرههكرنا فهرههنگا
زمانی كوردیدا ،ل ه الیهن پ.ی.د .عهبدولوههاب
خالید مووس���ا ،كوڕهك���هش ل ه الیهن د.نهجات
عهبدوڵاڵ بهڕێوهچوو.
 -٤رۆڵی راگهیاندن ل ه گهش���هكردنی زمان و
جێبهجێكردنی ناسنامهی نیشتمانی (ب ه زمانی
عهرهبی) لهالیهن مامۆستا سهیر جرادات.
بهیانی دووهمین رۆژی كۆنفرانس تهوهرهكهی
(پهروهرده)بوو ،ئهم بابهتانه خران ه روو:

 -١فێركردن لهنێوان رس���ت ه و دهقدا ،له الیهن
د.شاخهوان جهالل فهرهج و د.كاروان عومهر
ق���ادر ،بهڕێوهب���هری كۆڕ مامۆس���تا محهمهد
عهبدوڵاڵ بوو.
 -٢ب كارهینان���ا فۆنتیم���ان دناڤب���هرا (ك.س)
و (ك.ن)دا ،ل���ه الی���هن مامۆس���تای یاریدهدهر
كهسهر یاسین محهمهد.
 -٣بهراوردكردنی كتێبهكانی ئهلفبێی (باڵدار).
ل ه الی���هن عهبدوڵاڵ حهمهئهمین و س���ابیس و
د.ئیبراهیم قادر محهمهد و مامۆستا ئیسماعیل
محهمهد.
دوای نی���وهڕۆی دووهمین رۆژ ،ئهم بهڕێزان ه
بابهتیان ههبوو :د.س���هباح رهشید و د.رهحیم
ق���ادر س���ورخی ،لهبابهتێك���دا و د.ئیبتیس���ام
ئیبراهیم و د.ههڤاڵ ئهبوبهكر كه بهڕێوهبهری
كۆڕهك ه د.ئازاد عوبێد بوو ،مامۆس���تا س���هرۆ
قادر.
بهیانی سێیهمین رۆژ ئهم بهڕێزانهی بابهتیان
ههبوو (پ.ی.د .فهرهیدون عهبدول بهرزنجی،
م.ی.رێزان عوسمان مستهفا ،د.عاتف عهبدوڵاڵ
فهرهادی ،م.ی.ی���ارا قادر محهمهد و رهحمان
عهلی قادر و د.شێركۆ حهمهدهمین قادر.
ئێوارهی س���ێیهمین رۆژ راگهیاندنی ئهنجامی
كۆنفرانسهكه خوێندرايهوه.

***
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شاندێكى ئاژانسی «ژنهابهر» سهردانی لێژنهى پشتیوانی
ل ه رۆژنامهنووسانی مێیین ه دهكات
رۆژی  2012/12/19ب��� ه مهبهس���تى
پتهوكردنی پهیوهندییهكان شاندێكى ئاژانسی
«ژنهاب���هر»ی توركی���ا ،ك��� ه پێكهاتب���وو ل��� ه
«خ���هزال» ب ه یاوهرى دوو رۆژنامهنووس���ی
دیكهى ئاژانسهكه ،سهردانی لێژنهى پشتیوانی
ل ه رۆژنامهنووس���انی مێیینهیان ل��� ه بارهگاى
س���هندیكاى رۆژنامهنووس���انی كوردس���تان
كرد.

شاندهكه لهالیهن ههریهك له رۆژنامهنووسان
چیم���ان كانیك���ی س���كرتێرى لێژن���هو هاوژین
جهم���ال بهرپرس���ی راگهیاندن���ی لێژنهك���هو ه
پێشوازییان لێكرا.
س���كرتێرى لێژنه باسی ل ه پێكهاتهی لێژنهكهو
ى
كار و چاالكییهكانی لێژنهك ه كرد و رۆڵی گرنگ 
رۆژنامهنووس���انی مێیینه ل���ه رۆژنامهگهریی
ئهمڕۆدا روونكردهوه.

***

شاندێكی سهندیكا سهردانی خێزانی مێژوونووسی ناوداری
رووس (الزاریف) دهكات

لەپەراوێزی چاالكی كەلتووری دەزگای چاپ و
باڵوكردنەوەی بەدرخان ،كە لە 2012/12/24
لە مۆس���كۆی پایتەختی رووس���یا سازدرا ،كە
پێكهاتبوو ل ه ژمارهیهك مامۆستای زانكۆكانی
كوردستان و نووس���ەرو رۆژنامەنووسان و
نەقیب و جێگری نەقیب و سكرتێرو ژمارەیەك
ل���ە ئهندامان���ی ئهنجوومهن���ی س���هندیكای
رۆژنامهنووس���انی كوردستان بۆ (مۆسكۆ)ی

پیاتهختی روسیا.
بهمهبهس���تی ل���ه نزیك���هو ه ئاگادارب���وون ل��� ه
رهوش���ی خێزان���ی مێژوونووس���ی ن���اوداری
كۆچك���ردووی رووس (میخائی���ل الزاری���ف)،
هاوكارانم���ان ش���وان داودی جێگ���ری نهقیبی
رۆژنامههنووس���ان و نهوش���ێروان محهم���هد
ش���هریف ئهندام���ی ئهنجوومهنی س���هندیكا ب ه
ناوی سهندیكا رۆژی  ،٢٠١٢/١٢/٢٥سهردانی
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خاتوو (ئیرینا) خێزانی كۆچكردوویان كرد.
لهمیانی س���هردانهكهدا ،ساڵو و خۆشهویستی
رۆژنامهنووس���انی كوردس���تان ب��� ه خاتوونی
بهڕێز راگهیهنرا و رۆڵی مێژوونووسی گهور ه
(الزاریف) ،بهرزنرخێنرا و دیارییهكیش بهناوی
سهندیكاو ه پێشكهش به بهڕێزیان كرا ،خاتوو
ئیرینا ئێس���تا لهگهڵ كتێبخانهكهی (الزاریف)،
ك ه ئااڵی كوردستانی تێدا ههڵكراوه ..دهژی.
ئ���هم خاتوونه س���هرهڕای ئ���هوهی ك ه تهمهنی
گهیش���تۆت ه ( )٨٥ساڵ ،بهاڵم بهدواداچوون بۆ
رهوش ه سیاس���ییهكان دهكات ،لهم باریهوه ل ه
تهندروس���تی (مام جهالل) س���هركردهی كورد

و سهرۆك كۆماری عیراقی فیدرالی پرسی و
هیوای چاكبوونهوهی بۆ خواس���ت ،ههروهها
سوپاس���ی س���هندیكای رۆژنامهنووس���انی
كوردس���تانی ب���ۆ دیارییهكهی ك���رد و گوتی:
«گرن���گ دیارییهكه نییه ،بهڵك���و لهو ه گرنگتر
س���هردانهكه و بیركردنهوهكهی���ه» ،داواش���ی
كرد س�ڵ�او و رێ���زی ب ه رۆژنامهنووس���ان و
رۆشنبیرانی كوردستان بگهیهنن.
ش���ایانی باسە لەو س���ەردانەدا بەڕێز شێرزاد
حەمەدەمین شێخ یونس ،یاوەری ئەو شاندەی
كوردییەی كرد لە مۆسكۆ.

***
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