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حەمید بەدرخان

گەڕان و س���ۆراغكردن و دۆزینەوەی ئەو
وێنە و دیكۆمێنتانەی كە پاشخانێكی گرنگییان
هەیە ،بەش���ێكن ل���ە مێ���ژووی رۆژنامەگەری
كوردس���تان ،س���ەبارەت بە دیرۆك وكەلتوور
وهەموو بوارەكانی دیكەی ژیان ،كە رۆژانێك

ێ بۆ گەلەكەیان خەباتییان كردووە
لێرە و لەو 
و كەسایەتییەكانیش���یان رۆڵ���ی بەرچاوی���ان
هەبووە لەو مێژووەدا.
لێرەوە ئەوەی مەبەس���تمە ،چەندین ساڵە
ئ���اوات و خولی���ا و خەون���ی م���ن ب���ووە ،ك���ە
ژمارە  30-29بههارى 2013

3

سهروتار...

بتوان���م كتێب یان نامیلكەیەك یان ئەلبوومێكی
شایس���تە دەربارەی بنەماڵەی بەدرخانییەكان
ئام���ادە بكەم و لەدوو توویی چاپێكی جوان و
ێ جەخت
ێ كەموكورتی ب�ڵ�او بكەمەوە ،دەب 
ب
لەوەش بكەمەوە ،كە لە  ، 2000/10/22لەكاتی
باڵوكردنەوەی مانگنامەی بەدرخان ،لە ژمارە
(سفر)ەوە تا دوا ژمارەی ( ،)167بە بەردەوامی
لەگ���ەڵ بەدرخانیی���ەكان ژی���اوم بەتایبەتی���ش
(شازادە سینەم خان جەالدەت بەدرخان) ،كە
زۆر هاوكار و پش���ت و پەنای من و دەزگای
چاپ و باڵوكردنەوەی بەدرخان بووە ...بۆیە
رۆژ لەدوای رۆژ  ،خەونەكان دەهاتنە دی ،هەر
زوو لە ساڵی  2010پرۆژەیەكمان ئامادە كرد
و بە شێوەی (ئینسكلۆپیدیای بەدرخانییەكان)،
كە زۆر ش���ێلگێرانە (س���ینەم خان) پشتگیری
ل���ەو پرۆژەی���ەش ك���رد و لەمەراس���یمێكی پڕ
ش���كۆدا لە مەڵبەندی رۆش���نبیری فەڕەنسی،
ب���ە ئام���ادە بوون���ی زۆرێك لە نووس���ەران و
رۆژنامەنووسانی كوردس���تان و بەتایبەتیش
بە ئامادەبوونی د.كەمال مەزهەر و مامۆس���تا
عەبدوڵاڵ حەس���ەن زادە و د .تیسۆ فریدریكی
سەركۆنس���وڵی گش���تی واڵت���ی فەڕەنس���ا
لەهەولێ���ر و....هتد ،پرۆژەكەش ب ه مهبهس���تى
ل ه ئهستۆگرتنى خهرجى چاپكردنى ،پێشكەش
بەس���ەرۆكایەتی هەرێم كرا ،ب���هاڵم بەداخەوە
تاوەك���و ئێستاش���ی لەگەڵدابێ���ت وەاڵمێك���ی
راست و دروستی وەرنەگرتۆتەوە و لەالیەن
سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان و بەتایبەتی
مسعود بارزانی سەرۆكی هەرێمی كوردستان.
پەن���ا بەدڵس���ۆزانی ك���ورد و خەمخۆرانی
ب���واری رۆژنامەنووس���ی ل���ە كوردس���تان،
توان���درا بەهەوڵ وتەقەاڵی ش���ازادە س���ینەم
خان جەالدەت بەدرخ���ان ،پرۆژەی ئەلبوومی
بەدرخانییەكان لەس���ەر كیسەی خۆمان چاپ
بكەی���ن و بەش���ێوەیەكی ج���وان و چاپێك���ی
رەنگین و پێش���كەوتوو ،لەیادی  115س���اڵەی
رۆژنامەگەریی كوردیدا باڵوی بكەینەوە ،بەو
هیوای���ەی بتوانی���ن لە ئایندەیەك���ی نزیكدا ئەو
خەونەی ،كە هەمانە بێتە دی.
بنەماڵەی بەدرخانییەكان وەك بنەماڵەیەكی
رووناكبی���ر ل���ە ب���وارە جیاجیاكان���ی ژیان���دا،
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خزمەتێكی زۆریان بە كومەڵگەی كوردەواری
و بەتایبەتی دونیای رۆژنامەنووسی كردووە.
ئەلبووم���ی بەدرخانییەكان بريتیی���ە لەو وێنە
دانس���قانەی ك���ە هەریەكێكی���ان ل���ەو وێنانەی
ك���ە باڵوكراوەت���ەوە تەمەنی بۆ  120س���اڵ و
ئەوان���ی دیك���ەش هەریەكێكی���ان كاریگەری���ی
خۆی���ان هەی���ە .ئەلبووم���ی بەدرخانییەكان لە
دوو تۆی���ی  128الپەڕەی 25سم×35س���م لە
بەردەس���تی ئێوەدایە ،لێرەوەش داوا لەهەموو
الی���ەك دەكەی���ن ،هەر كەس���ێك وێنەیەك یان
بەڵگەنامە و دەستنووس���ێكی بەدرخانییەكانی
ێ پەیوەندی بە ش���ازادە س���ینەم
الی���ە ،دەتوان 
خان ج���ەالدەت بەدرخ���ان و دەزگای چاپ و
باڵوكردن���ەوەی بەدرخان بكات ،بۆ ئەوەی لە
پرۆژەی ئینیس���كلۆپیدیای بەدرخانییەكان یان
لە چاپێكی دیكەدا باڵویان بكەینەوە.
هەر لەو یادەدا خوازیاری ئەوە بووین ،كە
رۆژنامەی كوردستانی نۆبەرە ،كە بە ئەلف و
بێی عەرەبی و توركی نووس���راوە ،بڕیاریشە
نووسەر و رۆژنامەنووس (عەبدوڵاڵ زەنگنە)
ی هاوكارم���ان بهێنێت���ە س���ەر (رێنووس���ی
نوێی كوردی) ،چونكە لە ڤیس���تڤاڵی س���ێیەمی
بەدرخانەوە ئەو گفت و  بەڵێنەمان وەرگرتووە،
ئەمەش بەئامادەبوونی مامۆس���تای گەورە و
بەڕێزم���ان (د .كەم���ال فوئ���اد) ،هیوادارین بە
چاپێكی جوان و رەنگین باڵو بكرێتەوە.
ناوەڕۆك���ی ئەلبوومەك���ە بریتیی���ە ل���ە
پێناس���ەیەك بۆ ماڵبات���ا بەدرخانییان و زیاتر
ل���ە  200وێن���ەی دانس���قە و هەندێ���ك  ل���ەو
كەلوپەالنەی كە تاوەكو ئێس���تا الی ش���ازادە
س���ینەم خان پارێزراون و بەهەردوو ش���ێوە
رێنووسی كوردی.
لەی���ادی  115س���اڵەی رۆژنامەنووس���ی
كوردیدا ،دروود بۆ گیانی پاكی بەدرخانییەكان
وهەموو ئەوانەی ك���ە رۆژانێك خزمەتیان بە
دونیای رۆژنامەنووس���ی ك���وردی گەیاندووە
و توانیویان���ە وش���ەیەكی دیك���ەی پی���رۆزی
كوردی پێش���كەش بەگەلی كوردس���تان بكەن،
بۆي��� ه چاپكردن���ى ئ���هو ئهلبووم��� ه وهفايهك��� ه
ب���ۆ بهدرخانيي���هكان ،لەه���ەر چ���وار پارچەی
كوردستاندا.

دیاریی
ژمارە
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دیاریی ژمارە

گۆڤاری ئازادی
پاریس

(تیرمەهی -1978ئیلونی )1979
د.نەجاتی عەبدوڵاڵ*
پێشبار
ڕەنگ���ە ن���اوی (ئ���ازادی) ل���ەدوای ن���اوی
(كوردس���تان) ل���ە هەموو ناوێ���ك زیاتر لەناو
ڕۆژنام���ە و گۆڤ���ارە كوردییەكان���دا دووبارە
بووبێتەوە و پش���كی ش���ێری بەركەوتبێت ،كە
بێگومان ئەوەش لە س���ادەترین مانادا ،واتەی
ئەوەیە گەلێك ئازادی لێ ون بووە و بە دوایدا
(ئ���ازادی) دا دەگەرێ .بەس���ەركردنەوەیەكی
مێ���ژووی ڕۆژنامەوانیی ك���وردی ،كۆمەڵێكی
زۆر ڕۆژنام���ە و گۆڤ���اری كوردییم���ان ب���ەو
ن���اوە پێ دەناس���ێنێ وەك :ڕۆژنامەی ئازادی
(ئۆرگان���ی حیزب���ی ش���یوعی عێراق-هەرێمی
كوردستان  ،.)1945-1944ڕۆژنامەی (ئازادی
كوردستان -نهێنی  ،.)1957ڕۆژنامەی ئازادی
(كەركووك و بەغدا ،.)1959-گۆڤاری ئازادی
(پاری���س  ،. )1()1979-1978گۆڤاری ئازادی
(ئەڵمانیا 1979-كۆمەڵەی خوێندكارانی كورد لە
ئەوروپا) ،.ڕۆژنامەی ئازادی (بدلیس،.)1979-
رۆژنامەی ئازادی (ئیزمیر ،.)1979-ڕۆژنامەی
(ئ���ااڵی ئ���ازادی ،.)2( )1990-1986-گۆڤاری
ئازادی (س���لێمانی  ،.)1994-1991ڕۆژنامەی
ئ���ازادی (ئەس���تەمووڵ ،.)1992-ڕۆژنام���ەی
ئازادی���ا وەاڵت ( ئەس���تەمووڵ-دیاربەكر
 ،.)1996گۆڤ���اری پەیمام���ی ئ���ازادی (بەرلین
 ،.)2002-2001ڕۆژنام���ەی ئازادی هاوواڵتی
(س���لێمانی ،.)2003-باڵوك���راوەی ئ���ازادی
قەرەچ���ووغ (مەخم���وور ،.)2004-ڕۆژنامەی

ئازادی (كەركووك.)2004-
گۆڤ���اری ئ���ازادی ( 1979-1978پاری���س)
یەكێك���ە لەو گۆڤ���ارە كوردیی���ە چەپڕەوانەی،
كە ل���ە دەس���تپێكی دوایین چارەگی س���ەدەی
ڕاب���ووردوو ل���ە پاری���س لە الی���ەن كۆمەڵێك
ڕووناكبیر و خوێندكاری چەپی كوردس���تانی
باك���وور ل���ە پاریس  بە زمان���ی كوردیی و بە
پیت���ی التین���ی باڵودەكرای���ەوە( .)3گۆڤارەك���ە
لەس���ەر بەرگ���ی ژمارە یەكی���دا و لەژێر ناوی
(ئازادی) و ناوونیشانی دووەمیشی لەژێرەوە
نووس���راوە ( :سیاس���ەت .ماركس���یزم .چاند)
و دوای ئ���ەوە لە ژمارە دووەوە ناوونیش���انە
دووەمەكەی گۆڕاوە بۆ (گۆڤارا ماركسیس���تا
ك���وردی) و ت���ا دوایی���ن ژمارەی ،ك���ە ژمارە
( )9-8ب���وو ه���ەر بەمش���ێوەیە ماوەت���ەوە .لە
الپ���ەرەی كۆتای���ی ژم���ارە یەكدا نووس���راوە:
(ئازادی گۆڤارا سیاس���ی و چاندی یا كوردی،
ب ئالیكاریا كۆمەكی خەباتكار و خوندەكارێن
كورد دەردكەڤە .ب تو پارتی و هەڤدەسازیێن
ت���و پارچەكی كوردس���تانێ ڤە ن���ە گرێداێیە).
دەس���تەی نووس���ەرانی گۆڤارەكە بریتیبوون
ل���ە  :بەرپرس���یاری گش���تی :كەندال ن���ەزان.ـ 
بەرێوەب���ەری مالی���ی :ه .قەرەجە ،.نڤیس���كار:
عەبدۆ .ناوونیش���ان :پاریس-فرانس���ا( .نرخی
گۆڤارەك���ە  5فرەنك ،ی���ەك دۆالر ،دوو مارك
و نی���و و  5كرۆن���ی س���وێدی)یە .گۆڤارەك���ە
وەك بەناوەكەیەوە دیارە گۆڤاری دەس���تەی
ژمارە  30-29بههارى 2013
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ڕووناكبیری چەپی كوردس���تانی باكوور بوو
لە ئەوروپا و بی���ری چەپڕەوی زۆر بە زەقی
بەس���ەر تەواوی نووس���ینەكانی گۆڤارەكەوە
دی���ارە .ب���ۆ لێكدانەوەی ڕەوش���ی ه���ەر چوار
پارچەی كوردس���تان گۆڤارێك���ی دەوڵەمەندە
و لە دیدێكی ماركسیس���تانەوە لێكدانەوەی بۆ
رووداوەكانی ئەو سەردەمەی كوردستان بۆ
نموونە ب���ە دوو ئاڵقەی دوورودرێژ وتارێكی
لێكدانەوەی���ی لەب���ارەی ش���هڕی براكوژی لە
كوردس���تانی عێ���راق نووس���یووە بەناوی (ل
س���ەر شەرێ هندورێ كوردس���تانێ عێراقێ)،
بەش���ی یەك���ەم ،ژمارە ( ،)2ال 4-2 :و بەش���ی
دووەم ژمارە ( )3ال 8-3 :كە بۆ تێگەیشتن لە
بیركردنەوەی دەستەی ڕووناكبیری كوردیی
چەپڕەوی ئەوروپا پڕ گرینگە.
وا لەگ���ەڵ ئ���ەم وت���ارەدا ژم���ارە یەك���ی
گۆڤارەك���ە دەكەین���ە دی���اری دەس���تمان ب���ۆ
كتێبخانەی كوردی و بەو هیوایەی بتوانین لە
دەرفەتێكدا س���ەرجەمی ژمارەكانی گۆڤارەكە

چاپ بكەینەوە.
ناوەرۆكی ژمارە ()1
لە ژم���ارە یەكی گۆڤارەكەدا ئ���ەم بابەتانە
باڵو كراونەتەوە:
یەكەم -پرس���ێن ڕۆژەڤ :ئازادی ،ئازادی! ال:
،.2
دووەم-سۆس���یالیزم و ڕزگاری���ا نەتەوەی���ی،
ال،.5-3:
سێیەم-ئالیا خوێندەكاران ،ال،.8-5 :
چوارەم :ژ دیرۆكا كوردستانێ ،ال،.10-9 :
پێنجەم :رزگاریا ژنان ال،.11 :
شەشەم :دەنگ و ئاالن ال ،.12 :حەوتەم،.
حەوت���ەم :وێنەكارەك���ێ كوردای���ێ هێ���ژا ل���ە
پاریسێ (ڕەمزی) ال،.13 :
هەش���تەم :ژ سۆڤیەس���تانێ نام���ە :زان���ا و
كوردناس���ێ س���ۆڤیەتێ پرۆفیس���ۆر حاج���ی
جوندی ال،.14 :
نۆیەم :فەرهەنگۆك ال،.15 :
دەیەم :موزیكا كوردی ،ال.16 :

سەرجەم ژمارەكانی گۆڤاری ئازادی

ژمارە

مێ ژووی باڵوكردنەوە

ژماری الپەرە

شوێن

1

تیرمەه (تەممووز) ی 1978

 16الپەڕە

پاریس

2

تەباخ (ئابی) 1978

 24الپەڕە

پاریس

3

ئووتمەهی 1978

 24الپەڕە

پاریس

4

كانوونی 1978

 24الپەڕە

پاریس

5

شوباتی 1979

 24الپەڕە

پاریس

7-6

نیسان-گوالن 1979

 32الپەڕە

پاریس

9-8

ئیلون-ئووتمەهی 1979

 32الپەڕە

پاریس

* سكرتێرى ئهكاديمياى كوردستان.

پەراوێزەكان

( )1ئەم گۆڤارە ئەم وتارەی بۆ تەرخانكراوە.
( )2دوای راپەڕین بە هەمان ناوونیشان لە شاری هەولێر دهرچووه.
( )3مامۆس���تا جەمال خەزنەدار لەبارەی گۆڤاری ئازادی كەوتۆتە هەڵەوە كاتێك نووسیوویە ئەم گۆڤارە
لە ئەڵمانیا باڵوكراوەتەوە و دواتر هەموو زانیارییەكانی لەگەڵ گۆڤاری (ئازادی) كۆمەڵەی خوێندكارانی
كورد لە ئەوروپا تێكەڵ بە یەك كردووە و دەنووس���ێ ( ژمارە ( )5ی دەس���تەی نووس���ین و بەرێوەبردنی
لەسەر نەنووس���راوە ،بەناوی كۆمەڵەی خوێندكارانی كورد لە ئەوروپا  KSSEلە ساڵی  2591بەرامبەر
بە  1979بە ( )16الپەرە بە بەرگەوە ناوەڕۆكی هەمووی بە زمانی ئەڵمانییە ،)..بروانە :جەمال خەزنەدار،
ئینس���كلۆپیدیای ڕۆژنامەگەریی كوردی ،بەرگی یەكەم ،لە باڵوكراوەكان���ی گۆڤاری ڕۆژنامەنووس (،)4
(ئەلف) ،2011 ،ال .129 :ئەم زانیاریانە س���ەراوبن هەڵەن و بەو هیوایەی لە چاپەكانی داهاتوودا ڕاستیان
بكاتەوە .گۆڤاری ئازادی.
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ئهلبوومى
بهدرخانييهكان

ئهلبوومى بهدرخانييهكان

ئامادهكردنی
حهمید ئهبوبهكر بهدرخان

تێبينى/:
ئهم چهند الپهڕهيه له ئهلبوومى بهدرخانييهكان ،دياريى يادى ( )115ساڵهى
ولێره -
2013باڵوكردنهوهى بهدرخان
زگاى چاپ و
هه ،كه د
رۆژنامهنووسيى كوردييه
ئامادهى كردووه ،له رۆژى رۆژنامهنووسيى كوردى ،باڵودهكرێتهوه

Albuma Bedirxaniyan

1
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ئهلبوومى بهدرخانييهكان

ئهمین عالی بهدرخان
20

34
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Emîn Ali Bedirxan

ئهلبوومیبهدرخانییهكان

ئهلبوومى بهدرخانييهكان

محهمهد صاڵح بهدرخان

Mihemed Salih Bedirxan
Albuma Bedirxaniyan
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ئهلبوومى بهدرخانييهكان

سورهیا بهدرخان ،لهكاتی خوێندنی له قوتابخانهی سوڵتانییهكان
Sureya Bedirxan, dema ku li Xwendingeha
Sultanan de xwendekar bû
28
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ئهلبوومیبهدرخانییهكان

ئهلبوومى بهدرخانييهكان

سهنیعه خانم دایكی میر جهالدهت بهدرخان
Senîha Xanim, Dayika Mîr Celadet Bedirxan

30

ئهلبوومیبهدرخانییهكان
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ئهلبوومى بهدرخانييهكان

میر جهالدهت بهدرخان  1899له تهمهنی شهش ساڵێدا
Mîr Celadet Bedirxan 1899 li temenê şeş salî de
Albuma Bedirxaniyan
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ئهلبوومى بهدرخانييهكان

سامیه خان كچی عوسمان پاشا بهدرخان دایكی روشهن بهدرخان
Samiyexan Keça Osman Paşa Bedirxan
Dayika Rewşen Bedirxan
34

ئهلبوومیبهدرخانییهكان
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ئهلبوومى بهدرخانييهكان

میر جهالدهت بهدرخان لهگهڵ هاوڕێكانیدا

وهستاوهكان لهراستهوه :حاجۆ حاجۆ  ،جهمیل ئاغا حاجۆ ،جگهرخوێن ،مهجید حاجۆ
دانیشتووهكان لهراستهوه :حهسهن ئاغا حاجۆ ،میر جهالدهت بهدرخان ،حاجی عهبدولكهریم ئهفهندی
Mîr Celadet Bedirxan li gel hevalên xwe Bi Piya Rawestayî Ji Rastê Ve:
Haco Haco, Cemîl Axa Haco, Cigerxwîn, Mecîd Haco, Runiştî Ji Rastê
Ve: Hesen Axa Haco, Mîr Celadet Bedirxan, Hecî Ebdulkerîm Efendî
Albuma Bedirxaniyan
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ئهلبوومى بهدرخانييهكان

رهوشهن بهدرخان له كۆنگرهی ژنان له قاهیره 1945

رهوشهن بهدرخان له كۆنگرهی ژنان له قاهیره 1945
Rewşen Bedirxan li Kongreya Jinan li Qahîre 1945

Albuma Bedirxaniyan

47
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ئهلبوومى بهدرخانييهكان

میر كامهران بهدرخان لهگهڵ مستهفا بارزانی 1970
Mîr Kameran Bedirxan li gel Mistefa Barzanî 1970

وهستاوهكان له راستهوه :حهسهن حاجۆ ،ئهكرهم جهمیل پاشا،؟ ،مهمدوح سهلیم وانلی ،؟  ،میر جهالدهت بهدرخان ،میر كامهران بهدرخان،
عهلی ئاغا زلفۆ،؟ ،جهمیل ئاغا حاجۆ ،د .نافیز ،محهمهد بهگ جهمیل پاشا ،چهچان حاجۆ .دانیشتووهكان لهراستهوه :حاجۆ ئاغا ههڤێركی،
خهلیل رامی بهدرخان ،قهدری بهگ جهمیل پاشا ،ههردوو زارووك له راستهوه حاجۆ حاجۆ ،؟ 1928

Bi Piya Rawestayî Ji Rastê Ve: Hesen Haco, Ekrem Cemîl Paşa, ? , Memduh Selîmê Wanî, ? , Mîr
Celadet Bedirxan, Mîr Kameran Bedirxan, Elî Axa Zilfo, ? , Cemîl Axa Haco, Dr. Nafîz, Mihemed Beg
Cemîl Paşa, Çeçen Haco. Yên Rûniştî Ji Rastê Ve: Haco Axa Hevêrkî, Xelîl Ramî Bedirxan, Qedrî
Beg Cemîl Paşa, Her du zarok ji rast ve Haco Haco, ? 1928
49 Albuma Bedirxaniyan
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ئهلبوومى بهدرخانييهكان

، عهبدولرهحمان زهبیحی، محهمهد زلفۆ، قهدری جان، جهمشید بهدرخان. د، نورهدین زازا. د، عیسمهت شهریف وانلی، ؟:وهستاوهكان له راستهوه
1957  عوسمان سهبری، عومهر دزهیی، قهدری بهگ جهمیل پاشا: دانیشتووهكان له راستهوه، عیزهدین مستهفا رهسوڵ. د،عهلی فهتاح دزهیی
Bi Piya Rawestayî Ji Rastê Ve: ? , Îsmet Şerîf Wanlî, Dr. Nuredîn Zaza, Dr. Cemşîd Bedirxan, Qedrî
Can, Mihemed Zilfo, Ebdurehman Zebîhî, Elî Fetah Dîzeyî, Dr. Îzedîn Mistefa Resul. Yên Rûniştî Ji
Rastê Ve: Qedrî Beg Cemîl Paşa, Emer Dîzeyî, Osman Sebrî 1957

1951/1/16

رێوڕهسمی ناشتنی میر جهالدهت بهدرخان له حی اكراد له دیمهشق

Rêwresma Bi Ax Spartina Mîr Celadet Bedirxan li Taxa Kurdan Şam)Dîmeşq( 16.01.1951
51 Albuma Bedirxaniyan
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له راستهوه :سهاڵح سهعدوڵاڵ ،مام ههژار ،سینهم خان لهگهڵ ئازاد و دڵناز 1970
Ji Rastê Ve: Selah Sadallah, Mam Hejar, Sînemxan li Azad û Dilnaz 1970

له راستهوه :؟  ،د .جهمشید بهدرخان ،سهرۆك مام جهالل ،؟ 1961
Ji Rastê Ve: ? Dr. Cemşîd Bedirxan, Mam Celal Talebanî, ? 1961
Albuma Bedirxaniyan
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ئهلبوومى بهدرخانييهكان

روشهن خان و زهكییه ئیسماعیل حهقی له بارهگای یهكێتی ئافرهتانی كوردستان له بهغدا 1972
Rewşenxan û Zekiye Îsmaîl Heqî li baregeha Yekîtiya Afretên)Jinên( Kurdistanê li
Bexda 1972

له راستهوه :روشهن بهدرخان ،عادل موراد ،یهدوڵاڵ فهیلی
Ji Rastê Ve: Rewşen Bedirxan, Adil Murad, Yadullah Feylî
Albuma Bedirxaniyan
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ئهلبوومى بهدرخانييهكان

له راستهوه :حهمید بهدرخان ،شازاده سینهم خان ،سهرۆك مام جهالل ،د .كهمال مهزههر ،سهالح سهعدواڵ ،ڤیستیڤاڵی
یهكهمی بهدرخان 2004/4/22 ،سلێمانی  -دوكان
Ji Rastê Ve: Hemîd Bedirxan, Şahzade Sînemxan, Serok Mam Celal, Dr. Kemal
Mezher, Selah Sadallah li Yekemîn Festiwala Bedirxan 22.04.2000 Dokan-Silêmanî

له راستهوه :سینهم خان ،رۆژنامهنووس ،گهالوێژ خان ،بههیه شێخ مهعروف ،سورهیا مهالی گهوره
Ji Rastê Ve: Sînemxan, Rojnamevan, Gelawêjxan, Behiye Şêx Meruf, Sureya
Melayê Gewre

106
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ئهلبوومى بهدرخانييهكان

لهراستهوه :گهالوێژخان ،میوانی كۆنگرهی ئافرهتان (تونسی) ،سینهم خان بهغدا 1972
Ji Rastê Ve: Gelawêjxan, Tuwês, )mîhvana kongreya Afretan)jinan(,
Sînemxan li Bexda 1972

Albuma Bedirxaniyan
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ئهلبوومى بهدرخانييهكان

لهراستهوه :نازم پترۆس ،سهرۆك مام جهالل ،شازاده سینهم ،عهبدولرهحمان زهبیحی  1960/1/17بهغدا
Ji Rastê Ve: Nazim Pitros, Serok Mam Celal, Şahzade Sînemxan, Abdulrehman
Zebîhî 17.01.1960 Bexda

سینهم خان له كاتی وانهوتنهوه له خوێندنگهی نێودهوڵهتی بهغدا 1982
Sînemxan li dema wane gotinê de li Xwendingeha Navdewletiya Bexda 1982

Albuma Bedirxaniyan
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گۆڤار...

(گۆڤار)
باڵوكراوەیەكی تاقانە
بۆ یەكەمینجار
(گۆڤار) ،باڵوكراوەی حزبی هیوا بە رەنگاوڕەنگ باڵو بكرێتەوە
لە ئەرشیفی پارێزەر :تاریق جامباز

بەه���ۆی بارودۆخ���ی ناس���ەقامگیری
كوردس���تان بە ه���ەزاران ه���ەزار بەڵگەنامە و
كەلەپووری رووناكبیری و دەستنووسی ئەم
میللەتە لەناوچوون.
دوای راپەڕی���ن كاك (رزگار) هات���ە الم
وگوت���ی چەندی���ن دەستنووس���م ل���ە ماڵێك���دا

بینیوەتەوە بۆ تۆم هەڵگرتوون ،یەكسەر گوتم
بابچی���ن هەر ئێس���تا بیانهێن ،بەاڵم ئەو گوتی:
داوای لێبووردن���ت ل���ێ دەكەم ((پێش���مەرگەم
ودەب���ێ بەپەلە بچمە ئەو ش���وێنە پارێزگاری
ب���ە ئێم���ە س���پێردراوە...كاك رزگار رۆیش���ت
ویەكترمان نەدیتەوە ،تاوەكو دوای كۆڕەوەكە،
ژمارە  30-29بههارى 2013
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گۆڤار...

ئەوس���ا كاك رزگارم بینی���ەوە ،ك���ە داوای
دەستنووس���ەكانم لێی ك���رد لەوەاڵمدا گوتی :
نازان���م چ بە بەڕێزتان بڵێم (دەستنووس���ەكان
نەم���اون) وتەنی���ا یەكێكی���ان مابوو ،ئەویش���م
بۆت���ان هێن���اوە ،ك���ە س���ەیرم كرد شاگەش���ە
بووم ،چونكە تاك���ە باڵوكراوەی حزبی هیوام
لەهەولێ���ر بەدەس���تكەوت ،ك���ە بەدەس���تخەت
نووس���راوە ،دەمو دەست دوو بابەتم نووسی
ێو
و ن���اردم ل���ە رۆژنامەی كوردس���تانی نو 
رۆژنام���ەی برایەت���ی باڵوكرای���ەوە و تیای���دا
داوای زانیاریم لەوبارەیەوەلەخوێنەران كرد،
هەروەه���ا پەیوەندیش���م بەو كەس���انەوە كرد،
كە پێش���تر ئەندامی حزبی هی���وا بوون ،بەاڵم
بەداخەوە هیچ كامیان زانیارییان لەوبارەیەوە
نەبوو.
بەبۆن���ەی س���ەد س���اڵەی رۆژنامەگەری���ی

50
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ك���وردی  1998لەدووتۆی���ی چاپەمەنییەكدا بە
كۆپی رەش���ی و س���پی باڵوم كردەوە .ئەو دە
ساڵەی خەریكی نووسینەوەی مێژووی حزبی
هیواش بووم لە لیوای هەولێریش هەر لەساڵی
 2005-1995ولەس���اڵی  2005هەمدیس���ان
ب���ەرەش وس���پی ،ب�ڵ�اوم كردەوە ،ئەوس���اش
ئەوانەی چاوپێكەوتنم لەگەڵیاندا كرد و ئەوانەی
كاغەزی���ان لەبارەی حزبی هیوا بۆ نووس���یم،
دیس���ان داوام لێكردن ،لەب���ارەی (گۆڤار)ەوە
زانیاریم بدەنێ ،لەوەوە بۆم دەركەوت حزبی
هی���وا ،لەهەر ش���وێنێك رێكخس���تنی هەبوایە،
ئ���ەوا باڵوكراوەیەكی تایبەتی بەناوی جیا جیا
لەالیەن ئەندامان بەدەس���تخەت دەنووس���را و
باڵودەكرایەوە .ئەمجارەیان بە پێویستم زانی
كە لە گۆڤاری (رۆژنامەنووس) بۆ یەكەمینجار
بەرەنگاوڕەنگ دەقەكە باڵو بكەمەوە.
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 32رۆژنامە لەیادی  115ساڵەی
رۆژنامەگەريی كوردیدا

د .سامان جهالل
لهيادى  115س���اڵهى رۆژنامهنووس���ى كوردى ،ك ه يهكهمين رۆژنامهى كوردى
و بهزمانى كوردى لهدوور ه واڵتى كوردان ل ه قاهيرهى پايتهختى ميس���ر به ناوى
(كوردس���تان) هات ه چاپكردن ،دهڵێن و ههر واشه ..دهرچوواندنى ئهو رۆژنامهي ه
به زمانى زگماكى كوردى ،بۆت ه هۆى بهزيندوو راگرتنى زمانى كوردى و مانهوهى
پێش  115س���اڵ و دواى ئهويش به ههزارهها زمانى ميللهتانى ديكه لهنێوچوون،
بهاڵم بهدهرچوونى يهكهمين رۆژنامهى كوردى ،تاكو ئێس���تا زمانى كوردى بهرهو
پێشتردهچێ و گهشه دهكات ،بۆ ئهم مهبهست رۆژنامهنووس بهباشى زانى بهشى
راگهياندنى زانكۆى سهاڵحهددين بهسهر بكاتهوهو به دهرچوواندنى  32باڵوكراوه،
لهو يادهدا باڵويان بكهينهوه.
سهرنووسهر
لەئێس���تادا و ل���ە هەرێم���ی كوردس���تان،
گەلێ���ك رۆژنام���ە و گۆڤ���ار ب���ە قەب���ارەی
جی���اواز دەردەچن .هەندێكیان رەش و س���پی
و ئەوان���ەی دیك��� ه رەنگاوڕەنگ���ن .هەندێكیان
حیزبی و ئەوانەی دیك ه سەربەخۆ یان نیمچە
سەربەخۆن .بەشێك لە رۆژنامە و گۆڤارەكان
تایبەتمەندن و ئەوانەی دیكه گشتین .بەشێكیان
لەكات���ی خۆیان���دا دەردەچ���ن و ئەوانەی دیكه
هەركاتێ���ك دەرچ���ن دەردەچ���ن .هەندێكی���ان
تەمەنیان درێژە و هەندێكیان تەمەن كورتن و
زوو لەناودەچن و دیارنامێنێن .س���ەرچاوەی
دارایی بەش���ێك لەو رۆژنامە و گۆڤارانە دیار
و لەبڕان���ە و هەندێكی���ان نادی���ار و لەبڕانە و
ئەوانەی دیكه ژیانی رۆژنامە و گۆڤارەكانیان
ل���ە رێگەی ریكالم و فرۆش���تن نییە ،كەوا ئەو

ژمارەی���ە بەش���ێكی ئیج���گار كەم ل���ە جیهانی
رۆژنامەگەریی كوردی پێكدەهێنێت.
هەر لەو روانگەیەوە بەشە ئەكادیمیاییەكانی
راگەیان���دن لە زانك���ۆ و پەیمانگاكانی هەرێمی
كوردس���تان و س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردستان و ناوەند و دەزگا و سەنتەرەكانی
بواری میدیا و كاری رۆژنامەنووسی هەمیشە
لە هەوڵ و بەرەوپێش���چوونی بواری میدیا و
رۆژنامەگەری���ی كوردی لە هەوڵ و جولەدان.
بۆی���ە بەش���ی راگەیاندنی كۆلێ���ژی ئەدەبیاتی
زانكۆی س���ەاڵحەددین ،یەكێ���ك لە هەوڵەكانی
دەركردن���ی ژمارەی���ەك رۆژنامەی���ە ،كەوا بە
شێواز و نەخشەسازییەكی سەردەمی ،پەیامی
رۆژنامەوانی ئاراس���تەی كۆم���ەڵ و كۆمەڵگا
بكات.
ژمارە  30-29بههارى 2013
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ل���ە ه���ەڵ���ب���ژاردن���ی ن���اوی
رۆژن���ام���ەك���ان ،ه��ەری��ەك��ە
سەرپشك بووە ،كەوا ناوێك
ب��ۆ رۆژن��ام��ەك��ەی دابنێت،
ب��ەم��ەرج��ێ��ك ك��ۆپ��ی��ك��راوی
ه��ی��چ رۆژن��ام��ەی��ەك��ی دیك ه
ن���ەب���ێ���ت ،چ��ون��ك��ە ن����او و
ناوونیشان و لۆگۆی رۆژنامە
وەك سەرەكیترین رەگ��ەزی
دەرخستن گرنگە و یەكەمین
چ��ان��س��ی خ��وێ��ن��دن��ەوەی��ە
لەالیەن خوێنەرانەوە
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وەك بەش���ێك لەپێداویس���تیەكانی خوێن���دن ،لەمس���اڵدا
خوێندكارانی بەش���ی رۆژنامەی قۆناغی س���ێیەمی راگەیاندنی
كۆلێ���ژی ئەدەبیات���ی زانك���ۆی س���ەاڵحەدین 32 ،رۆژنام���ە بە
قەبارەی جیاوازی س���تانداری جیهانی و پابەندبوون بە بنەما
و ئاكاری كاری رۆژنامەوانی و بنهما تازەكانی نهخشهسازی
رۆژنام���ە ،دەردەك���ەن .ئ���ەو رۆژنامانە زۆربەی���ان بە زمانی
كوردی ش���ێوهزار س���ۆرانین ،ب���ەاڵم لەنێو ئ���ەو رۆژنامانەدا
ك���وردی التین���ی و زمان���ی ئینگلیزی تێی���ادا بەش���دار دەبێت.
هەوڵ���دراوە زۆربەی ئ���ەو رۆژنامان���ە تایبەتمەندبن و تایبەت
بە بهباتێكی دیاریكراوبن ،بەاڵم هەندێكیان رۆژنامەی گش���تین
و اڵپەڕەكانی���ان بەش���ێوەی تایبەتمەن���د جیاكراونەت���ەوە و
دابەشكراون.
ل���ە هەڵبژاردنی ن���اوی رۆژنامەكان ،هەریەكە سەرپش���ك
ب���ووە ،ك���ەوا ناوێ���ك ب���ۆ رۆژنامەك���ەی دابنێ���ت ،بەمەرجێك
كۆپیك���راوی هی���چ رۆژنامەیەك���ی دیك ه نەبێ���ت ،چونكە ناو و
ناوونیش���ان و لۆگ���ۆی رۆژنامە وەك س���ەرەكیترین رەگەزی
دەرخس���تن گرنگ���ە و یەكەمین چانس���ی خوێندنەوەیە لەالیەن
خوێنەران���ەوە ...بۆی���ە ب���ە هەڵبژاردنی ن���اوی رۆژنامەكە یان
ن���اوی لۆگۆی رۆژنامە ،دەتوانێت بەش���داریەكی كارا بنوێنێت
لە دەرخس���تن و سەرنجراكێشاندا ،بۆیە بۆ دووركەوتنەوە لە
وەرگرتنی ناو ناوونیشانی خوازراو هەندێك لە بەشداربووان
ناوی خۆیان كردۆتە لۆگۆ و ناوی رۆژنامەكانیان.
لە هەرێمی كوردس���تان ،تا ئێستا هیچ جۆرە رۆژنامەیەك
ب���ە قەب���ارەی س���تانداری رۆژنامەكان���ی دونی���ا دەرناچن ،كە
بێگوم���ان دیاریكردن���ی قەب���ارەی رۆژنام���ەكان بەمەبەس���تی
دیاریكردن���ی ج���ۆری خوێنەرەكانیەت���ی ن���ەوەك تەنی���ا ب���ۆ
كەمكردن���ەوەی تێچوون بێت .قەب���ارە جیهانییەكانی رۆژنامە
بریتی���ن لە قەب���ارەی گ���ەورە ( ،)Broadsheetدوورییەكانی
لەنێ���وان  ،mm 600 x 750بەش���ێوەیەكی گش���تی هەواڵ لەو
رۆژنامانە بە قوولی رووماڵ دەكرێت و سەروتار و وتارەكان
بەشێوەیەكی س���ەنگین و لەس���ەرخۆ دەردەكەون .ئەو جۆرە
رۆژنامان���ە زیاتر خەڵكە دەوڵەمەند و رۆش���نبیرەكان و چینە
بەرزەكان���ی كۆم���ەڵ دەیانخوێنن���ەوە و نووس���ینەكان ت���ەواو
جدیەت���ی تێدای���ە .هەروەه���ا قەب���ارەی بەرلین���ە (،)Berliner
ل���ە ناوی ش���اری بەرلی���ن هاتووە ،ئ���ەم جۆرەی���ان قەبارە و
ش���ێوەیان وا رێكخ���راوە كە ل���ە تابلۆید گەورەت���رە لە رووی
درێ���ژی پانی���ەوە ،بچوكت���رە ل���ە ( )Broadsheetل���ە رووی
درێ���ژی پانیەوە لە نێ���وان  ،mm 315 × mm 470هەروەها
قەب���ارەی تابلۆی���د ( )Tabloidرۆژنامەیەك���ی بچوك���ی پڕ لە
وێنە و دەنگوباس���ی ورووژێن���ەرە ،دووریەكانی 280 x 430
 mmل���ە راس���تیدا زۆر جیاواز نییە ل���ە ( . )A3ئەم قەبارەیان
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لە ش���ێوازێكی رۆژنامەنووسی س���ەرچاوەی گرتووە ئەویش
(رۆژنامەنووس���ی تابلۆیدە) ك���ەوا چیرۆكەكان تیایدا كورتە و
باش بەیەكەوە بەستراونەتەوە ،هەروەها ئاسانە بۆ خوێندنەوە.
بەشێوەیەكی گش���تی خوێنەرەكانی هەموو چین و توێژەكانی
دانیش���توان و ن���او ش���ارەكان دەگرێتەوە ،چونكە ئاس���انە بۆ
هەڵگرتن و خوێندنەوە بە تایبەتی لە نێو میترۆ و پاس���ەكاندا.
زمان���ی رۆژنامە تابلۆیدەكان زیاتر بەئاس���تی خەڵكی جادە و
ئاس���تی تێگەیش���تنی زمانی ناو بازار ( )Slangدەنووسرێت.
ب���ەاڵم قەبارەی كۆمپاك���ت ( ،)Compact Sizeئەو قەبارەیە
وەك���و قەب���ارەی تابلۆید وایە ،بەاڵم پەیوەن���دی بە چۆنێتیەوە
هەیە .ئەو رۆژنامانە پشت بە ووروژاندن نابەستن ....چیرۆك
و تۆخمەكان لەسەر بنەمای لۆژیك بەرێوە دەچن و بەیەكەوە
دەبەسترێنەوە.
بۆیە لەو  32رۆژنامەیە هەوڵ دراوە قەبارەی س���تانداردی
جیهانی رۆژنامە بەكاربێ���ت .زۆربەیان قەبارەیان تابلۆید یان
كۆمپاكت���ە ،بەاڵم لەنێو ئ���ەو رۆژنامانەدا قەب���ارەی بەرلینەی
تێدایە .س���ەبارەت بە قەبارەی گ���ەورە ( )Broadsheetئەوا
هی���چ یەكێك لەو رۆژنامانە بەو قەبارەیە دەرنەكراون ،چونكە
تائێس���تا چاپخانەی لەو ئاس���تە لەكوردس���تاندا نیی���ە ،تاوەكو
بتوانێت قەبارەی ( )Broadsheetدەربكات.
دارای���ی ئەو رۆژنامانە لە س���ەرچاوەی جی���اوازەوە بووە
و ه���ەر رۆژنامەی���ەك ئەگ���ەر هی���چ ج���ۆرە س���ەرچاوەیەكی
دارایی نەدۆزیبێتەوە یان نەیوس���تبێت لە س���ەرچاوەی دارایی
دیاریك���راو داهات وەرگرێت و پەیدای بكات ،ئەوا خۆی چۆتە
ژێرب���اری دابینكردن���ی دارایی بۆ رۆژنامەك���ە ،بەاڵم بێگومان
هاندانی رۆژنامەكان بۆ قازانج و سەرمایەی تێچوونیان ،تەنیا
لەرێگەی ریكالم و فرۆش���تنی رۆژنامەكان دەبێت .هەوڵدراوە
بەش���ێك ل���ەو رۆژنامان���ە لەس���ەر پەرلەمانی كوردس���تان و
دامودەزگاكان���ی حكومەت���ی هەرێم���ی كوردس���تان بێت ،بۆیە
هەندێ���ك لەو دامودەزگایان���ە چوونەتە ژێرب���اری دابینكردنی
دارایی و پاڵپشتكردنی الیەنی ئابووری بەشێك لەو رۆژنامانە.
ژمارەی الپەڕهكانی ئەو رۆژنامانە  4الپەڕە یان  8الپەڕەیە،
تەنان���ەت لەنێویاندا هەیە  16الپەڕەی���ە .الپەڕەكانی دەرەوەی
ئ���ەو رۆژنامانە رەنگاوڕەنگ و ئەوانەی دیك ه رەش و س���پین،
ب���ەاڵم لەنێو ئ���ەو رۆژنامان���ەدا هەیانە ت���ەواوی الپەڕەكانیان
رەنگاوڕەنگ���ن .هەموو ئەو رۆژنامانە لەچاپخانەكانی ش���اری
هەولێ���ر ب���ە تی���راژی جی���اواز چاپك���راون .ت���ەواوی ئ���ەو 32
رۆژنامەیە لە چاالكییەكانی  22نیسانی  ،2013لەشاری هەولێر
ب���ۆ یادی  115س���اڵەی رۆژنامەگەریی ك���وردی ئامادەكراون
و بەش���داردەبن .س���ەرجەم ئەو رۆژنامانە لەالیەن (د.س���امان
جەالل) سەرپەرشتی كراوە.

دارای���ی ئ��ەو رۆژن��ام��ان��ە لە
سەرچاوەی جیاوازەوە بووە
و هەر رۆژنامەیەك ئەگەر
هیچ ج��ۆرە سەرچاوەیەكی
دارای���ی نەدۆزیبێتەوە یان
نەیوستبێت لە سەرچاوەی
دارای���ی دی��اری��ك��راو داه��ات
وەرگرێت و پەیدای بكات،
ئ��ەوا خ��ۆی چۆتە ژێرباری
داب��ی��ن��ك��ردن��ی دارای������ی بۆ
رۆژنامەكە ،بەاڵم بێگومان
ه���ان���دان���ی رۆژن���ام���ەك���ان
ب��ۆ ق��ازان��ج و س��ەرم��ای��ەی
ت����ێ����چ����وون����ی����ان ،ت��ەن��ی��ا
لەرێگەی ریكالم و فرۆشتنی
رۆژنامەكان دەبێت

ژمارە  30-29بههارى 2013

67

 32رۆژنامه لهيادى  115ساڵهى...

پانۆرامای  32رۆژنامە
رۆژنامەی «شەنگ»
ئ���ەو رۆژنامەیە لەالیەن ئەبوبەكر عەبدوڵاڵ مەحموود ،بە
قەبارەی تابلۆید دەركراوە .سەرنووس���ەر و خاوەندارێتی ئەو
رۆژنامەیە (ئەبوبەكر عەبدوڵاڵ مەحموود)ە .جۆری رۆژنامەی
«ش���ەنگ» گش���تییە و ناوەرۆكی ئەو رۆژنامەی���ە بریتییە لە
رۆش���ەنبیری گشتی .زمانی نووسینی ئەو رۆژنامەیە كوردی
س���ۆرانییە .ئ���ەو رۆژنامەیە بە كاغەزی ئ���ارت و بە قەبارەی
 16الپەڕەیە و تەواوی الپەڕەكان رەنگاوڕەنگن و ئاراستەی
سەرجەم خوێنەران و چین و توێژەكانی كۆمەڵگا دەكرێت.
رۆژنامەی «ئافرەت و كۆمەڵگا»
ئەو رۆژنامەیە لەالیەن ئەڤین یاس���ین ئەحمەد ،بە قەبارەی
تابلۆید دەرك���راوە .سەرنووس���ەر و خاوەندارێتی ئەو
رۆژنامەیە (ئەڤین یاسین ئەحمەد)ە .جۆری رۆژنامەی
«ئاف���رەت و كۆمەڵ���گا» تایبەتیی���ە و ناوەرۆك���ی ئەو
رۆژنامەی���ە ل���ە بابەت���ی هەمەڕەنگ���ی ژن���ان پێكدێت.
زمانی نووس���ینی ئەو رۆژنامەیە كوردی س���ۆرانییە.
ئ���ەو رۆژنامەی���ە ب���ە قەب���ارەی  8الپەڕ ه ئاراس���تەی
هەم���وو چین و توێژەكانی كۆمەڵگا بە تایبەتی ژنانی
كوردستان دەكرێت.
رۆژنامەی «فۆتۆگراف»
ئەو رۆژنامەیە لەالیەن ئیدریس لەشكری تەها ،بە قەبارەی
تابلۆید دەركراوە .سەرنووسەر و خاوەندارێتی ئەو رۆژنامەیە
(ئیدریس لەشكری تەها)یە و جۆری رۆژنامەی «فۆتۆگراف»
تایبەتە و ناوەرۆكی ئەو رۆژنامەیە تایبەتە بە هونەر و گرنگی
بواری فۆتۆگراف .زمانی نووس���ینی ئ���ەو رۆژنامەیە كوردی
س���ۆرانییە .ئەو رۆژنامەی���ە بە قەبارەی  4الپەڕە ئاراس���تەی
خوێنەران دەكرێت.
رۆژنامەی «شەقاڵوە»
ئەو رۆژنامەیە لەالیەن ئاش���تی زوبێ���ر تەها ،بە قەبارەی
تابلۆی���د دەرك���راوە .سەرنووس���ەر و خاوەندارێت���ی ئ���ەو
رۆژنامەی���ە (ئاش���تی زوبێ���ر تەها)ی���ە .ج���ۆری رۆژنام���ەی
«ش���ەقاڵوە» گش���تییە و ناوەرۆكی ئ���ەو رۆژنامەیە بریتییە
لە بابەتی هەمەڕەنگی گش���تی لە س���نووری هاوینەهەواری
شەقالوە .زمانی نووسینی ئەو رۆژنامەیە كوردی سۆرانییە.
ئەو رۆژنامەیە بە قەبارەی  8الپەڕ ه ئاراس���تەی س���ەرجەم
چین و توێژەكانی كۆمەڵگا دەكرێت.

68

ژمارە  30-29بههارى 2013

 32رۆژنامه لهيادى  115ساڵهى...

رۆژنامەی «دایك»
ئ���ەو رۆژنامەی���ە لەالیەن ئیڤ���ان عبدولرەحم���ان نەبی ،بە
قەبارەی تابلۆید دەركراوە .سەرنووس���ەر و خاوەندارێتی ئەو
رۆژنامەیە (ئیڤان عبدولرەحمان نەبی)ە .جۆری رۆژنامەی
«دایك» تایبەتی���ە و ناوەرۆكی ئەو رۆژنامەیە بریتییە لە
بابەتی تایبەت بە ژنان .زمانی نووس���ینی ئەو رۆژنامەیە
كوردی س���ۆرانییە .ئەو رۆژنامەیە بە قەبارەی  8الپەڕ ه
ئاراستەی سەرجەم چین و توێژەكانی كۆمەڵگا دەكرێت.
رۆژنامەی «زانست نامە»
ئەو رۆژنامەیە لەالیەن بەرێز سەعید عهبدولرهحیم،
بە قەبارەی كۆمپاكت دەركراوە .سەرنووسەر و خاوەندارێتی
ئ���ەو رۆژنامەیە (بەرێ���ز س���ەعید عهبدولرهحیم)ە .جۆری
رۆژنام���ەی «زانس���ت نام���ە» تایبەتی���ە و ناوەرۆكی ئەو
رۆژنامەیە بریتییە لە بابەتی تایبەت بە بواری تەكنەلۆژیا.
زمانی نووس���ینی ئەو رۆژنامەیە كوردی س���ۆرانییە .ئەو
رۆژنامەیە بە قەبارەی  8الپەڕ ه ئاراس���تەی پس���پۆڕان و
ئەكادیمكاران دەكرێت.
رۆژنامەی «بەهار»
ئ���ەو رۆژنامەی���ە لەالی���ەن بەهار عومهر حس���ێن،
ب���ە قەب���ارەی تابلۆی���د دەرك���راوە .سەرنووس���ەر و
خاوەندارێت���ی ئەو رۆژنامەیە (بەهار عومهر حس���ێن)
ە و جۆری رۆژنامەی «بەهار» گشتییە و ناوەرۆكی
ئەو رۆژنامەی���ە بریتییە لە بابەتی هەمەڕەنگ .زمانی
نووسینی ئەو رۆژنامەیە كوردی التینیە .ئەو رۆژنامەیە
ب���ە قەبارەی  8الپەڕ ه ئاراس���تەی هەموو چی���ن و توێژەكانی
كۆمەڵگا دەكرێت.
رۆژنامەی «»Taxi Press
ئەو رۆژنامەیە لەالیەن بیالل ئەحمەد عەبدوڵاڵ ،بە قەبارەی
تابلۆی���د دەرك���راوە .سەرنووس���ەر و خاوەندارێت���ی ئەو
رۆژنامەیە (بیالل ئەحمەد عەبدوڵاڵ)یە .جۆری رۆژنامەی
« »Taxi Pressگش���تییە و ناوەرۆك���ی ئەو رۆژنامەیە
بریتیی���ە ل���ە بابەت���ی سیاس���ی ،هون���ەری ،كۆمەاڵیەت���ی،
ئابوری .زمانی نووسینی ئەو رۆژنامەیە كوردی التینیە.
ئەو رۆژنامەیە بە قەبارەی  8الپەڕ ه ئاراستەی سەرجەم
چین و توێژەكانی كۆمەڵگا دەكرێت.
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رۆژنامەی «هاودەم»

ئ���ەو رۆژنامەی���ە لەالی���ەن بیالل خهس���رۆ
ئەلی���اس ،ب���ە قەب���ارەی تابلۆی���د دەرك���راوە.
سەرنووس���ەر و خاوەندارێتی ئەو رۆژنامەیە
(بیالل خهس���رۆ ئەلیاس)ە .جۆری رۆژنامەی
«ه���اودەم» گش���تییە و ناوەرۆك���ی ئ���ەو
رۆژنامەی���ە ل���ە بابەت���ی هەمەج���ۆر پێكدێت.
زمان���ی نووس���ینی ئ���ەو رۆژنامەی���ە كوردی
س���ۆرانییە .ئەو رۆژنامەی���ە بە قەبارەی  8الپەڕ ه ئاراس���تەی
س���ەرجەم خوێن���ەران و چی���ن و توێژەكان���ی
كۆمەڵگا دەكرێت.

رۆژنامەی «سپۆت الیت»
ئ���ەو رۆژنامەی���ە لەالی���ەن پەس���ار فایەق
عەزی���ز ،ب���ە قەب���ارەی تابلۆی���د دەرك���راوە.
سەرنووس���ەری ئ���ەو رۆژنامەی���ە (پەس���ار
فای���ەق عەزی���ز)ە .جۆری رۆژنامەی «س���پۆت الیت» تایبەتیە
و ناوەرۆك���ی ئ���ەو رۆژنامەیە لە بابەتی هون���ەری بە تایبەتی
هونەری س���ینەما پێكدێت .زمانی نووس���ینی ئ���ەو رۆژنامەیە
ك���وردی س���ۆرانییە .ئ���ەو رۆژنامەیە ب���ە قەب���ارەی  8الپەڕ ه
ئاراستەی سینەماكاران و هەوادارانی بواری هونەر و سینەما
دەكرێت.

رۆژنامەی « »Kurdish Mirror
ئەو رۆژنامەیە لەالیەن چرۆ حوسێن محەمەد ،بە قەبارەی
تابلۆید دەركراوە .سەرنووسەر و خاوەندارێتی ئەو رۆژنامەیە
(چرۆ حوس���ێن محەمەد)ە و ج���ۆری رۆژنامەی « Kurdish
 »Mirrorگش���تییە و ناوەرۆكی ئەو رۆژنامەیە گرنگی دەدات
بە بواری سیاس���ەت ،زانس���ت ،بابەتە كۆمەاڵیەتییەكان و كات
بەسەربردن و وەرزش و میدیا و مافەكانی ژنان و ئابووری.
زمانی نووس���ینی ئ���ەو رۆژنامەیە ئینگلیزیە .ئ���ەو رۆژنامەیە
ب���ە قەبارەی  8الپەڕ ه ئاراس���تەی هەموو چی���ن و توێژەكانی
كۆمەڵگا دەكرێت.
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رۆژنامەی «گوڵی ژاڵە»
ئەو رۆژنامەیە لەالیەن ژاڵە ناس���یح عهزیز،
ب���ە قەب���ارەی تابلۆید دەركراوە .سەرنووس���ەر
و خاوەندارێت���ی ئ���ەو رۆژنامەیە (ژاڵە ناس���یح
عهزی���ز)ە و ج���ۆری رۆژنام���ەی «گوڵی ژاڵە»
تایبەت���ە بە ژنان و ناوەرۆك���ی ئەو رۆژنامەیە
گرنگ���ی دەدات ب���ە ب���واری ژن���ان و كێش���ە و
گرفت���ەكان و هەروەه���ا هەوڵ و داهێنانەكان���ی ژنان .زمانی
نووسینی ئەو رۆژنامەیە كوردی سۆرانییە .ئەو رۆژنامەیە بە
قەبارەی  8الپەڕ ه ئاراستەی ژنانی كوردستان دەكرێت  .
رۆژنامەی «شارەكەم»
ئ���ەو رۆژنامەی���ە لەالی���ەن رازاوە
عبدولرەحم���ان عەزی���ز ،ب���ە قەب���ارەی
تابلۆی���د دەرك���راوە .سەرنووس���ەر ئەو
رۆژنامەی���ە (رازاوە عبدولرەحم���ان
عەزی���ز)ە .س���ەرچاوەی دارای���ی ئ���ەو
رۆژنامەی���ە لەالی���ەن ش���ارەوانی
ش���ەش دابینكراوە .ج���ۆری رۆژنامەی
«ش���ارەكەم» تایبەتیە و ناوەرۆكی ئەو رۆژنامەیە بریتییە لە
كاروچاالكییەكانی سنووری شارەوانی شەشی هەولێر .زمانی
نووس���ینی ئەو رۆژنامەیە كوردی س���ۆرانییە .ئەو رۆژنامەیە
بە قەبارەی  8الپەڕه ئاراستەی سەرجەم هاواڵتیان دەكرێت.
رۆژنامەی «»Rako News
ئ���ەو رۆژنامەی���ە لەالی���ەن راك���ۆ
ن���ەورەس رەش���ید ،بە قەب���ارەی تابلۆید
دەركراوە .سەرنووسەر و خاوەندارێتی
ئەو رۆژنامەیە (راكۆ نەورەس رەش���ید)
ە .جۆری رۆژنامەی  »Rako» Newsگشتییە و ناوەرۆكی
ئ���ەو رۆژنامەی���ە بریتیی���ە لە بابەتی سیاس���ی گش���تی .زمانی
نووسینی ئەو رۆژنامەیە كوردی سۆرانییە .ئەو رۆژنامەیە بە
قەبارەی  8الپەڕ ه ئاراستەی خوێنەران دەكرێت.
رۆژنامەی «نركەی كوردستان»
ئەو رۆژنامەیە لەالی���ەن رێباز غازی
س���ەعید ،بە قەب���ارەی تابلۆید دەركراوە.
سەرنووس���ەر و خاوەندارێت���ی ئ���ەو رۆژنامەی���ە
(رێب���از غ���ازی س���ەعید)ە .ج���ۆری رۆژنام���ەی «نرك���ەی
كوردس���تان» گش���تییە و ناوەرۆكی ئەو رۆژنامەیە بریتییە لە
بابەتی هەمەڕەنگ .زمانی نووس���ینی ئ���ەو رۆژنامەیە كوردی
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س���ۆرانییە .ئەو رۆژنامەی���ە بە قەبارەی  8الپەڕ ه ئاراس���تەی
سەرجەم خوێنەران دەكرێت.
رۆژنامەی «رانیە»
ئ���ەو رۆژنامەی���ە لەالی���ەن رێب���از یاس���ین محەم���ەد ،بە
قەب���ارەی بەرلینە دەركراوە .سەرنووس���ەر و خاوەندارێتی
ئەو رۆژنامەیە (رێباز یاس���ین محەمەد)ە .جۆری رۆژنامەی
«رانی���ە» گش���تییە و ناوەرۆكی ئەو رۆژنامەی���ە لە بابەتی
جۆراوج���ۆری تایب���ەت ب���ە دەڤ���ەری رانی���ە پێكدێ���ت .زمانی
نووس���ینی ئەو رۆژنامەیە كوردی س���ۆرانییە .ئەو رۆژنامەیە
بە قەبارەی  4الپەڕ ه ئاراستەی چین و توێژەكانی كۆمەڵگا و
خوێنەرانی دەكرێت.
رۆژنامەی «بۆچوون»
ئ���ەو رۆژنامەی���ە لەالی���ەن رێب���وار فوئ���اد رەش���ید ،بە
قەب���ارەی تابلۆید دەركراوە .سەرنووس���ەر و خاوەندارێتی
ئەو رۆژنامەیە (رێبوار فوئاد رەشید)ە و جۆری رۆژنامەی
«بۆچوون» گش���تییە و ناوەرۆكی ئ���ەو رۆژنامەیە بریتییە لە
بابەتی هەمەڕەنگ .زمانی نووس���ینی ئ���ەو رۆژنامەیە كوردی
س���ۆرانییە .ئەو رۆژنامەی���ە بە قەبارەی  8الپەڕ ه ئاراس���تەی
هەموو چین و توێژەكانی كۆمەڵگا دەكرێت.
رۆژنامەی «ژینگەی هەرێم»
ئەو رۆژنامەیە لەالیەن ساكار بورهان
رەحم���ان ،بە قەب���ارەی تابلۆید دەركراوە.
سەرنووس���ەری ئەو رۆژنامەیە (س���اكار
بوره���ان رەحمان)ە و لەالیەن دەس���تەی
ژینگ���ەی هەرێمی كوردس���تان پاڵپش���تی دارای���ی كراوە.
ج���ۆری رۆژنامەی «ژینگەی هەرێ���م» تایبەتییە و ناوەرۆكی
ئەو رۆژنامەیە بریتیی���ە لە بابەتی تایبەت بە ژینگەی هەرێمی
كوردستان .زمانی نووسینی ئەو رۆژنامەیە كوردی سۆرانییە.
ئەو رۆژنامەیە بە قەبارەی  8الپەڕ ه ئاراستەی هەموو چین و
توێژەكانی كۆمەڵگا دەكرێت.
رۆژنامەی «پەرلەمانی كوردستان»
ئ���ەو رۆژنامەیە لەالیەن س���ەیران عبدوللەتی���ف قادر ،بە
قەبارەی تابلۆید دەركراوە .سەرنووس���ەری ئەو رۆژنامەیە
(سەیران عبدوللەتیف قادر)ە .جۆری رۆژنامەی «پەرلەمانی
كوردستان» گشتییە و ناوەرۆكی ئەو رۆژنامەیە لە بابەتی
هەمەڕەنگ پێكدێت .سەرچاوەی دارایی ،لەالیەن پەرلەمانی
كوردس���تان پاڵپش���تی دارای���ی ك���راوە .زمانی نووس���ینی ئەو

72

ژمارە  30-29بههارى 2013

 32رۆژنامه لهيادى  115ساڵهى...

رۆژنامەیە كوردی س���ۆرانییە .ئ���ەو رۆژنامەیە بە قەبارەی 8
الپەڕ ه ئاراستەی سەرجەم خوێنەران دەكرێت.
رۆژنامەی «توانا»
   ئ���ەو رۆژنامەی���ە لەالی���ەن س���ەعد
بەك���ر مەحەم���ەد ،ب���ە قەب���ارەی تابلۆی���د
دەركراوە .سەرنووس���ەر و خاوەندارێتی
ئەو رۆژنامەیە (س���ەعد بەكر مەحەم���ەد)ە .جۆری رۆژنامەی
«توان���ا» گش���تییە و ناوەرۆك���ی ئ���ەو رۆژنامەیە ل���ە بابەتی
هەمەڕەنگ پێكدێت .زمانی نووس���ینی ئەو رۆژنامەیە كوردی
س���ۆرانییە .ئەو رۆژنامەی���ە بە قەبارەی  8الپەڕ ه ئاراس���تەی
سەرجەم خوێنەران دەكرێت.
رۆژنامەی «یاریگا»
ئەو رۆژنامەیە لەالیەن س���ەمیر
خەلیل مەحەمەد ،بە قەبارەی تابلۆید
دەركراوە .سەرنووسەر و خاوەندارێتی ئەو
رۆژنامەیە (س���ەمیر خەلی���ل مەحەمەد)ە .ج���ۆری رۆژنامەی
«یاری���گا» تایبەتیی���ە و ناوەرۆكی ئەو رۆژنامەی���ە بریتییە لە
بابەتی وەرزش���ی .زمانی نووس���ینی ئ���ەو رۆژنامەیە كوردی
س���ۆرانییە .ئەو رۆژنامەی���ە بە قەبارەی  8الپەڕ ه ئاراس���تەی
وەرزشەوانان و وەرزشدۆستان دەكرێت.
رۆژنامەی «برەو»
ئ���ەو رۆژنامەی���ە لەالیەن ش���ەماڵ عەبدوڵاڵ
مس���تەفا ،ب���ە قەب���ارەی تابلۆی���د دەرك���راوە.
سەرنووس���ەر و خاوەندارێتی ئ���ەو رۆژنامەیە
(شەماڵ عەبدوڵاڵ مستەفا)ە .جۆری رۆژنامەی
«برەو» گش���تییە و ناوەرۆكی ئەو رۆژنامەیە
بریتیی���ە ل���ە سیاس���یی گش���تی .زمان���ی نووس���ینی ئەو
رۆژنامەیە كوردی س���ۆرانییە .ئ���ەو رۆژنامەیە بە قەبارەی 8
الپەڕ ه ئاراستەی سەرجەم چین و توێژەكان دەكرێت.
رۆژنامەی «هیوا»
ئ���ەو رۆژنامەی���ە لەالی���ەن چۆم���ان س���ەالح
عوس���مان ،ب���ە قەب���ارەی تابلۆی���د دەرك���راوە.
سەرنووس���ەر و خاوەندارێتی ئ���ەو رۆژنامەیە
(چۆمان سەالح عوس���مان)ە .جۆری رۆژنامەی
«هی���وا» گش���تییە و ناوەرۆكی ئەو رۆژنامەی���ە بریتییە لە
بابەت���ی جۆراوج���ۆر و هەمەڕەن���گ .زمان���ی نووس���ینی ئ���ەو
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رۆژنامەیە كوردی س���ۆرانییە .ئ���ەو رۆژنامەیە بە قەبارەی 8
الپەڕ ه ئاراستەی هەموو چین و توێژەكانی كۆمەڵگا دەكرێت.
رۆژنامەی «هزر پرێس»
ئ���ەو رۆژنامەی���ە لەالی���ەن عەبدولقادر یوس���ف عەلی ،بە
قەب���ارەی تابلۆی���د دەرك���راوە .سەرنووس���ەر و
خاوەندارێتی ئەو رۆژنامەیە (عەبدولقادر یوسف
عەل���ی)ە .ج���ۆری رۆژنام���ەی «ه���زر پرێ���س»
تایبەتییە و ناوەرۆكی ئەو رۆژنامەیە بریتییە لە
بابەتی فكری .زمانی نووس���ینی ئەو رۆژنامەیە
ك���وردی س���ۆرانییە .ئ���ەو رۆژنامەیە ب���ە قەب���ارەی  8الپەڕ ه
ئاراستەی رۆشنبیرانی كوردستان دەكرێت.
رۆژنامەی «نامە پرێس»
ئ���ەو رۆژنامەیە لەالیەن فەرمان س���اڵح خدر،
بە قەب���ارەی تابلۆی���د دەركراوە .سەرنووس���ەر
و خاوەندارێت���ی ئەو رۆژنامەیە (فەرمان س���اڵح
خ���در)ە .ج���ۆری رۆژنام���ەی «نام���ەی پرێس»
گش���تییە و ناوەرۆك���ی ئەو رۆژنامەی���ە بریتییە
لە رۆش���ەنبیری گش���تی .زمانی نووس���ینی ئەو
رۆژنامەی���ە كوردی س���ۆرانییە .ئەو رۆژنامەیە
بە قەبارەی  8الپەڕ ه ئاراستەی سەرجەم چین
و توێژەكان دەكرێت.
رۆژنامەی «بایەخ»
ئ���ەو رۆژنامەیە لەالی���ەن كارزان عوبێد حەمەد،
ب���ە قەب���ارەی تابلۆید دەرك���راوە .سەرنووس���ەر و
خاوەندارێتی ئەو رۆژنامەیە (كارزان عوبێد حەمەد)
ە .جۆری رۆژنامەی «بایەخ» گشتییە و ناوەرۆكی
ئ���ەو رۆژنامەیە ل���ە بابەتی گش���تی پێكدێت .زمانی
نووس���ینی ئەو رۆژنامەیە كوردی س���ۆرانییە .ئەو
رۆژنامەیە بە قەبارەی  8الپەڕ ه ئاراستەی سەرجەم خوێنەران
و چین و توێژەكانی كۆمەڵگا دەكرێت.
رۆژنامەی «چارەی نوێ»
ئەو رۆژنامەیە لەالیەن كاروان محەمەد رەسول،
ب���ە قەب���ارەی تابلۆید دەرك���راوە .سەرنووس���ەری
ئ���ەو رۆژنامەی���ە (كاروان محەم���ەد رەس���ول)ە
بەخاوەندارێت���ی دەزگای چ���ارە .جۆری رۆژنامەی
«چ���ارەی ن���وێ» تایبەتیی���ە و ناوەرۆك���ی ئ���ەو
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رۆژنامەیە لە بابەتی هەمەڕەنگ پێكدێت .زمانی نووسینی ئەو
رۆژنامەیە كوردی س���ۆرانییە .ئ���ەو رۆژنامەیە بە قەبارەی 4
الپەڕ ه ئاراستەی خوێنەران بە گشتی دەكرێت.
رۆژنامەی «خەرەند»
ئ���ەو رۆژنامەی���ە لەالی���ەن مەحەم���ەد
عەبدولسەمەد مەحموود ،بە قەبارەی تابلۆید
دەرك���راوە .سەرنووس���ەری ئ���ەو رۆژنامەیە
(مەحەمەد عەبدولسەمەد مەحموود)ە .جۆری
رۆژنامەی «خەرەند» گش���تییە و ناوەرۆكی
ئ���ەو رۆژنامەی���ە بەدواداچوون���ی بابەتە گش���تییەكانە .زمانی
نووس���ینی ئەو رۆژنامەیە كوردی س���ۆرانییە .ئەو رۆژنامەیە
بە قەبارەی  8الپەڕ ه ئاراستەی سەرجەم خوێنەران دەكرێت.
رۆژنامەی «راگەیاندنكار»
ئەو رۆژنامەیە لەالیەن مەهاباد تەها حسێن،
بە قەبارەی تابلۆید دەركراوە .سەرنووسەر و
خاوەندارێت���ی ئەو رۆژنامەی���ە (مەهاباد تەها
حس���ێن)ە .جۆری رۆژنامەی «راگەیاندنكار»
تایبەتییە و ناوەرۆكی ئەو رۆژنامەیە بریتییە
ل���ە بابەتی تایبەت بەكارو بابەتەكانی میدیا .زمانی نووس���ینی
ئەو رۆژنامەیە كوردی سۆرانییە .ئەو رۆژنامەیە بە قەبارەی
 8الپەڕ ه ئاراستەی رۆژنامەنووسان و میدیاكاران دەكرێت.
رۆژنامەی «رۆژی كوردان»
ئەو رۆژنامەیە لەالیەن هاوار عەباس حوسێن،
ب���ە قەبارەی تابلۆی���د دەركراوە .سەرنووس���ەر و
خاوەندارێت���ی ئ���ەو رۆژنامەی���ە (ه���اوار عەب���اس
حوس���ێن)ە .جۆری رۆژنامەی «رۆژی كوردان»
گش���تییە و ناوەرۆك���ی ئ���ەو رۆژنامەی���ە بریتییە
ل���ە هەمەڕەنگ���ی گش���تی .زمانی نووس���ینی ئەو
رۆژنامەیە كوردی س���ۆرانییە .ئەو رۆژنامەیە بە
قەبارەی  8الپەڕ ه ئاراستەی سەرجەم خوێنەران
و چین و توێژەكانی كۆمەڵگا دەكرێت.
رۆژنامەی «میدیای من»
ئەو رۆژنامەیە لەالیەن هەوراز هاش���م عەزیز،
ب���ە قەبارەی تابلۆی���د دەركراوە .سەرنووس���ەر و
خاوەندارێت���ی ئ���ەو رۆژنامەی���ە (هەوراز هاش���م
عەزی���ز)ە .ج���ۆری رۆژنام���ەی «میدی���ای م���ن»
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تایبەتییە و ناوەرۆكی ئەو رۆژنامەیە بریتییە لە بابەتی تایبەت
بە مندااڵن و دایكان .زمانی نووس���ینی ئەو رۆژنامەیە كوردی
س���ۆرانییە .ئەو رۆژنامەی���ە بە قەبارەی  8الپەڕ ه ئاراس���تەی
دایكان دەكرێت.
رۆژنامەی «مۆڕاڵ پرێس»
ئەو رۆژنامەیە لەالیەن هونەر فرسەت تۆفیق ،بە قەبارەی
تابلۆید دەركراوە .سەرنووسەر و خاوەندارێتی ئەو رۆژنامەیە
(هونەر فرس���ەت تۆفیق)ە .جۆری رۆژنامەی «مۆڕاڵ پرێس»
گشتییە و ناوەرۆكی ئەو رۆژنامەیە بریتییە لە بابەتی هەمەڕەنگ
و گش���تی .زمانی نووسینی ئەو رۆژنامەیە كوردی سۆرانییە.
ئ���ەو رۆژنامەی���ە
ب���ە قەب���ارەی 8
الپەڕ ه ئاراس���تەی
خوێن���ەران ب���ە
گشتی دەكرێت.
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ه
رۆژنامهگهری و پرۆسهی سیاسی ل 
كوردستانی باشووردا
راپۆرتێكی بهرایی لهبارهی ئهو بیروبۆچوونانهی بهرامبهر
ب ه ژینگهی رۆژنامهگهری دهربڕاون ()٢٠١١ – ٢٠٠٩

نووسهران :جۆن هۆگن و جۆن ترهمبۆر

ل ه هاوینی  ٢٠٠٩پ���ڕۆژ ه لیكۆڵیهنهوهكهی
«ڕۆژنامهگ���هری و پرۆس���هی سیاس���ی ل��� ه
كوردستانی باشووری و ئهمڕۆ»مان ڕاگهیاند،
ئهو كاته ئێم ه پابهندی خۆمان خست ه ڕوو ،ك ه
دهمانهوێ���ت لهگهڵ زیاترین ژم���ار ه له خهڵك
بدوێین و بیر و بۆچوونیان وهربگرین ،ئێم ه بهم
جۆر ه ڕوحیهته ئ���هم ڕاپۆڕتهی خوارهوهمان
ئام���اده كرد ،بۆ ئهوهی ببێت ه ڕاپۆڕتیكی كاتی
لهبارهی بابهت ه سهرهكییهكان و بیروبۆچوون ه
جیاجیاكان لهبارهی بارودۆخی ڕۆژنامهگهری
و ژینگهكهی ل ه كوردستانی ئهمرۆدا.
ه���هروهك ل��� ه زۆر جێ���گای دیك��� ه باس���ی
لیك���راوه ،ك ه زیاتر ل ه چوار س���هد ڕۆژنام ه و
گۆڤار ل ه كوردستاندا ههی ه (بۆنموون ه سهیری
ئهم ماڵپهر ه بكه:
(rapport Kurdistan irakien nov
2010 gb.pdf
)http://en.rsf/org/IMG/pdf/rsf
ڕۆژنام���هكان لهالی���هن حیزب��� ه سیاس���ییه
س���هرهكییهكان و چهندین ڕێكراوی ناحكومی

و چاپهمهنییهكانی كهرتی تایبهت دهردهكرێن.
لهب���هر ئهوهی ب���ازاڕ وا پڕ بووه لهم ڕۆژنام ه
و گۆڤاران���ه ،ئیت���ر گوم���ان ل���هو ه دهكرێت ك ه
ئای���ا ئ���هم ڕۆژنامان ه ت���ا چ ڕادهی���هك توانای
سهرگرتنیان ههیه ،ك ه تاكه داهاتیان فرۆشتنی
ڕۆژنامهك���ه و ڕێكالم���ه .ڕۆژنامهوان���ی ل��� ه
كوردس���تان میژوویهك���ی دوور و درێ���ژی
ههی���ه ،ك��� ه دهگهڕێت���هوه ب���ۆ س���اڵی ،١٨٩٨
كاتیك ك ه ش���ازاد ه میق���داد میدحهت بهدرخان
یهك���هم ڕۆژنامهی كوردی دامهزراند به ناوی
كوردس���تان ،لهگ���هڵ ئهوهش���دا ب���هم دوایی��� ه
خواس���تێكی بێ پایان لهسهر ئهم كهرت ه پهیدا
بوو ه و خهڵكانێكی نوێ و به ژمارهیهكی زۆر
بهشداری تیا دهكهن .ئیتر چهند ڕێگایهك ههی ه
بۆ پهرهپێدان به ئاس���تی كارامهیی پیشهكه و
ڕاهێنانی شیاو.
دووبهرهكایهتی سیاسی ههردهم له ئارادای ه
و شاراو ه نییه ،بۆ گهیشتن به ههڵسهنگاندنێكی
گش���تی ڕووداوهكانی كوردس���تان پێویس���ت ه
خهڵكان���ی ب ه پهرۆش بتوانن چهندین رۆژنام ه
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بخوێننهو ه و ئاگاداری ئهوهش بن كه لهوانهی ه
ڕیپۆرتاژهكان الیهنگری الیهك بكهن.
تیم���ی ڵێكۆڵیهنهوهك��� ه چهند س���هردانێكی
كوردس���تانی كرد بۆ ئهوهی زیاتر شارهزایی
پهی���دا ب���كات لهب���ارهی ڕووداوهكان .ئیت���ر
زیاتر له دوو س���هد كاتژمێ���ر چاوپێكهوتنیان
ئهنجام داو ه و ههروهها داتای ئهرشیفهكهیان
دهوڵهمهندت���ر ك���ردوو ه ب��� ه ئاڵوگۆڕكردن���ی
بیروبۆچ���وون ب��� ه تهلهف���ۆن و ئینتهرنێ���ت.
لهسهرهتاو ه داوای یارمهتی ڕۆژنامهنووسان
و سهرنووس���هرانمان ك���رد .زیاتر ل ه ههش���تا
ڕۆژنامهنووس و سهرنووسهر ب ه سوپاسهو ه
كاتی خۆیان بۆ تهرخان كردین بۆ ئهنجامدانی
چاوپێكهوتن لهگهڵیان.
ههروهه���ا توانیم���ان ڕاوبۆچوون���ی
ئهكادیمیی���هكان و زانایانی ناو كوردس���تان و
دهوروبهری كوردس���تان وهربگرین ،توانیمان
ڕاوبۆچوون���ی نوێنهران و پس���پۆرانی كهرتی
ڕۆژنامهوانی و كارامهیی پیش���هیی و ڕاهێنان
وهربگری���ن .بۆ ئهوهی دڵنی���ا بین لهوهی كهوا
كارهكهمان شێوازێكی گشتگیری وهرگرتووه.
تیم���ی ڵیكۆڵینهوهك ه چاودێری ڕۆژنامهگهریی
ههرسێ پارێزگا ،دهۆك و ههولێر و سلێمانی
ك���رد و دیمان���هی تی���ا ئهنج���ام دان .ههروهها
ئێم��� ه چاودێ���ری پهیوهن���دی نێ���وان ژینگهی
ڕۆژنامهگهری ل ه كوردستان و ڕۆژنامهگهریی
جیهانی ئینتهرنێت و ڕۆژنامهگهریی بیانییهكان
و ڕاپۆتهكانم���ان ك���ردووه و بهردهوامی���ن
ل���هم كاره ،ئێم ه ئاگادارین كهوا هێش���تا چهند
ڕۆژنامهوانێ���ك و نوێن���هری چهندین دهزگای
ڕۆژنامهگ���هری ه���هن ب��� ه خۆش���حاڵیهو ه
چاوهڕوان���ن چاوپێكهوتنی���ان لهگهڵ���دا بكهین.
قۆناغ���ی داهاتووی ئهم پڕۆژهی ڵێكۆڵینهوهی ه
جهخت دهكاتهوه سهر وهرگرتنی ڕاوبۆچوونی
كهسایهتیی ه سیاسی و یاسایی و پارێزهران و
زانایانی ئایینی .لهگهڵ ئهوهشدا ئێم ه ههردهم
دهرگام���ان كراوهی��� ه بۆ گفتوگۆك���ردن لهگهڵ
ههر كهس���ێك ل ه كهرت���ی ڕۆژنامهگهری بهبێ
گوێدان ه ئهوهی ك ه ئایا پێشتر چاوپێكهوتنمان
لهگهڵ سازداو ه یان نا.
ئامانجهك��� ه ئهوهی ه كه ل���هم چهند مانگهی
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داهاتوودا چهند سهردانێكی مهیدانی بكهین بۆ
كوردس���تان و دوا ئهنجامی لێكۆڵینهوهكهمان
ل ه سهرهتای ساڵی  ٢٠١٢بخهینه بهردهست.
بهالن���ی كهمهوه ئهم پڕۆژهی لیكۆڵینهوهی ه
ل ه چوارچێوهیهكی زۆر تێروتهس���هل و بهتین
و جۆش و ئهنجام دراوه.
دواڕۆژی ئ���هم ناوچهی��� ه ب��� ه بهردهوامی
نادی���اره و بهههم���ان ش���ێوهش ل��� ه
بهرهوپێش���چوونێكی خێرادایه ،ئ���هم ناوچهی ه
ڕووبهڕووی گیروگرفت و فشاری گهلێك زۆر ه
ل ه ناوهوه و ل ه دهرهوهش���دا .ئهمهش گهیشتن
به خواستهپیرۆزهكانی نیشتیمانین .گازاندهی
ههراس���ان ك���ردن و كاری توندوتیژی دژ ب ه
ڕۆژنامهنووسان ،گومان له ئاستی كارامهیی،
پێشبڕكێی ههڵبژاردن ،پێكهاتنی دهستهی نوێ،
داوا س���هپاندن ل ه دادگا ،چاكسازی دادگایی و
حكومی و خۆپیش���اندانهكان ،ئهمان ه گش���تیان
ت���ا ڕادهیهك كاریان كردۆت ه س���هر چۆنییهتی
دهركهوتنی ژینگهی ڕۆژنامهگهری.
ههروهها ،لهوانهیه له ئاس���تی قوڵتریش���دا،
بهرانگارییهكان و س���هنگهر بهستن ل ه بواری
پهیوهندیهكان���ی نێر و م���ێ ،و ڕهچاوهكردنی
ڕهفت���ار ه س���هرهكیهكان و تینی سیاس���هت و
ئابووری و كۆمهڵ���گا ،ئهو نیگهرانیی ه قووڵهی
ههی ه بهرامبهر به پاشماوهی شهڕی براكوژی
و جینۆس���اید ،و ئهم مهودای���هی تاك ههیهتی
بۆ بی���رو ڕا دهربڕین و باری خزمهتگوزاریی ه
بنهڕهتیی���هكان ،پێش���بینی كردن���ی داهات���ووی
گشت چین و توێژهكانی كۆمهڵگا و بهتایبهتی
گهنجهكان ،ئهمانه ههمووی جێگای ڵێكۆڵینهو ه
و لیدوان���ن ،ك���ه ناكرێ���ت پش���تگوێ بخرێ���ن
لهالیهن ئهو كهس���انهی دهیانهوێ���ت یارمهتی
ڕۆژنامهگهری بدهن ،ب���ۆ ئهوهی بهڵێنهكانیان
بهجێبهێنن.
ئهم بهڵێن ه زاڵبوونه بهسهر ئهم مهترسییانهی
ه���هن ل��� ه ژینگهیهكی ڕۆژنامهگهریی ش���ێواو.
ههروهك ل ه ش���وێنێكی دیك���هدا ئاماژهمان پێ
كردوو ه ك���ه ئهركهكه ئهوهیه ،ئهگهر وتهكانی
زان���ای كۆمهڵناس���ی ئهڵمانی ی���ورگان هابهر
ماس بهكار بهێنین ،كه دهڵێت :دهبێت «كایهكی
گش���تی» و مهودای���هك ب���ۆ وت���ار و گفتوگۆ
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پێكبهێنرێ���ت تیای���دا بیرۆك��� ه دهدۆزرێنهو ه و
«بیروڕای گشتی» دهردهبڕین .یان ههروهك
ڕۆبێرتۆ میش���ێڵز دهڵێت بهرانگاریهك ه ئهوهی ه
زاڵ بی���ت بهس���هر ه���هژار بوون���ی كۆمهاڵنی
خهڵك ل ه بواری ڕاگهیاندن و دهبێت مهودایان
بۆ دروس���ت بكرێت و بۆ گهیشتن ب ه زانیاری
و زانس���ت ،تاوهكو خهڵ���ك واز لهملكهچی بۆ
ئۆلیگارك���ی بێنێ���ت ،ئهویش حوكم���ی كهمین ه
لهسهر زۆرینهیه.
ل��� ه كوردس���تان زۆرب���هی خهڵ���ك ب���اوهڕ
ب���هوهدهكات ك��� ه ب���اری ڕۆژنامهگهری���ی
كوردس���تان ش���ێواوه .ب ه ههمان ش���ێو ه هیچ
گوم���ان ل���هوهدا نیی��� ه ك��� ه ڕۆژنامهگ���هری
رۆڵێكی زۆر گرنگ دهبینێت ل ه دروس���تكردنی
هاونیش���تیمانییهتی دیموكراتی ،ك ه شێوازێكی
راوێ���ژكاری ههبێت .ئێم ه س���هرنجی ئهوهمان
دا ،ك���هوا خهڵكانێكی گهل���هك زۆر باوهڕ بهو ه
دهك���هن ڕۆژنامهوانی و ئ���هو ههلومهرجانهی
تیایدا كاری پێدهكرێت پێویستی ب ه چاكسازی
ههیه .لهگهڵ ئهوهش���دا ئێستاش ڕهخنهگرانی
ڕۆژنامهگ���هری ڕۆب���هرت دهبلی���و مكین���زی
جن نیكۆالس پێش���نیاری ئهوهی���ان كرد كهوا
«ڕۆژنامهوانی تهندروس���ت» دهبێت بهدوای
بهدیهینانی ئهم ئامانجانهی خوارهو ه بێت:
 .١دهبێ���ت زۆر ب ه وردی باس و خواس���ی
دهس���هاڵتدار یان ئهوان���هی دهیانهوێت ببن ب ه
خاوهن دهسهاڵت ،یان حكومهت یان كۆمپانیا
و كهرتهكاتی بێ قازانج بخات ه ڕوو.
 .٢دهبێ���ت ئ���هو زانیارییانهی ك ه هاوواڵتی
داوای دهكات وا س���هیر بكرێ���ت ك��� ه كارێكی
ڕێپێدراو و یاساییه.
 .٣دهبێ���ت رێبازێك���ی ش���یاو ههبێ���ت ب���ۆ
لێكجیاكردنهوهی ڕاس���ت و درۆ ،یان ب ه النی
كهم���هو ه دهبێ���ت ڕێگ ه ل ه درۆزن���ان بگرێت و
لێپرس���ینهوهیان لهگهڵ بكرێ���ت و نهبن ه هۆی
ئهوهی گهل بهرهو كارهسات ببهن ،بهتایبهتی
ش���هڕ یان قهیرانی ئابووری و ناكۆكی نێوان
چینهكانی گهل.
 .٤دهبێ���ت بهش���ێوهیهكی ف���راوان كۆمهڵ ه
بیروبۆچوونی ڕووناك بێنێت ه ئاراوه لهبارهی
گرنگتری���ن مهس���هلهكانی ئهم س���هردهمهمان،

ن��� ه تهنی���ا نیگهرانیی��� ه س���هرهڕێیه كاتییهكان،
بهڵك���و ئ���هو بهرنگارییان���هی ك���ه له ئ���ارادان.
ئهم مهس���هالنه ناكرێت به تهنی���ا لهالیهن ئهو
كهس���انهی ل��� ه دهس�ڵ�اتدان بڕی���اری لهس���هر
بدرێت ڕۆژنامهنووسان دهبێت سیستهمێكیان
ههبێ���ت ب���ۆ ئ���هوهی زوو میلل���هت ئ���اگادار
بكهنهوه ،تاوهكو گیروگرفتهكان پێشبینیبكرێن
وه بكرێت و
تێڕوانینی���ان و گفتوگۆی لهب���اره 
دهست بكرێت بهر لهوهی ببێت به قهیران.
(ڕۆبهرت مكینزی و جوم نیكۆالس .مردن
و ژیان���ی ڕۆژنامهگهری ئهمریكی :شۆڕش���ی
ڕۆژنامهگهری���ی جیهان س���هر لهنوێ دهس���ت
پێدهكاتهوه(نیۆیۆرك :نایشن بووكس)٢٠١٠ .
 .الپهڕه)١٦٤-١٦٣ .
ل��� ه زۆر الیهن���هوه دهزگاكان���ی میدی���ا ل��� ه
كوردس���تاندا دهتوانی���ت زیات���ر ه���هوڵ بدات
ب���ۆ گهیش���تن بهم ئاوات��� ه نموونهییان���ه .وا ل ه
خوارهو ه ئهو پێشنیارانه دهخهینه بهردهست،
ك���ه ل��� ه خوێندن���هوه و چاوپێكهوت���ن و نام��� ه
گۆڕینهوهكانم���ان دارێژراون (مهرج نییه ئێم ه
ڕامان یهك بێت لهگهڵ ئهم بیر و بۆچوونانه)
بهاڵم ئێم ه لێ���رهدا دهیانخهینه بهردهس���ت بۆ
باس لێكردنیان و ڕۆش���نیایی خستنهسهر ئهو
بابهتان���هی ب���اس ك���راون ،ك��� ه پهیوهندیان ب ه
ڕۆژنامهگهریی���هوه ههیه له كوردس���تان .ئهم
بیروبۆچوونانهی دهربڕاون له یهك جیاوازن
و ههندێكجاری���ش ب���ه پێچهوان���هی یهكت���رن.
مهبهستی ئێم ه له دهربڕینی ئهم و بۆچوونان ه
هاندانی دایالوگكردن ه لهبارهی الیهنه بههێز و
الوازهكان���ی ژینگهی ڕۆژنامهگهری ،ههروهها
گهڕان بهدوای ڕێگهچارهكانی چاكسازی.
ئ���هم بیرۆكان���هی خراوهت���ه ڕوو ،گرنگن.
ئێم��� ه ل���هو كات���هی ك���ه نامانهوێ���ت خۆم���ان
ببهس���تینهو ه ب ه بیروبۆچوونێك���ی تایبهت ،ب ه
ڕای ئێمه گشت خاڵهكان شایستهی ئهوهن ك ه
ڕهچاو بكرێن و تێبینیان لهس���هر بكرێت ،ئێم ه
خۆش���حاڵین ئهگهر تێبینییهكان ڕهخنهداریش
بن .به ئامانجی ئ���هوهی گفتوگۆكان بهبێ ناو
ئاش���كرا ك���ردن بهێڵینهوه و ب���ۆ ڕێزلینان لهو
ههستیارهیهی كه دهوری مشتومڕهكانی داو ه
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زۆر گرنگ ه سیاسهتمهداران
و ل��ێ��پ��رس��راوان ل�هس�هرخ��ۆ
وهاڵم��������ی پ���رس���ی���ارهك���ان
بدهنهوه .شتێكی باش ه داوا
ل ه ڕۆژنامهنووسان بكرێت
ب���هر ل�هچ��اوپ��ێ��ك�هوت��ن�هك� ه
پ��رس��ی��ارهك��ان ب � ه نووسین
ب�����هخ�����هن����� ه ب������هردهس������ت
لێپرسراوهكه

حكوم���هت پێویس���تی ب���هوه
ههی ه ك ه بهخۆیدا دابچێتهوه
و داهێن���هر بێ���ت .ههروهها
دهبێ���ت ڕووبهڕووی ڕاس���تی
ببێتهوه ن���هوهك چاوهڕوانی
مهرایی و پیاههڵدان بكات

لهب���ارهی دوا ڕۆژی ژینگهی ڕۆژنامهگهری ،ئێمه به پێی توانا
ناس���نامهی بهش���داربووانمان پاراس���تووه .ئهوهی گرنگ ه لهم
قۆناغ���هدا ئهو بیرۆكانهن كه باس���یان لێكراوهو ئێمهش زیاتر
بایهخم���ان بهوه داوه ك ه گوێمان لهوه بێت چۆن ئهم بیرۆكان ه
وهرگیراون و ڕهچاو كراون.
پێشنیاری ٣
زۆر گرنگ ه سیاسهتمهداران و لێپرسراوان لهسهرخۆ وهاڵمی
پرسیارهكان بدهنهوه .ش���تێكی باش ه داوا ل ه ڕۆژنامهنووسان
بكرێت بهر لهچاوپێكهوتنهكه پرسیارهكان به نووسین بهخهن ه
بهردهس���ت لێپرسراوهكه .ههروهها به ههمان شێوهش شتێكی
چاكه ئهگهر چاوپكهوتنهكه تۆمار بكرێت .بۆچوونێكی وا ههی ه
بۆ ههست كردن بهوهی پرسیارهكان دهبێت دهستبهجێ وهاڵم
بدرێنهو ه و واش دهربخرێت ك ه لێپرسراو دهبێ وهاڵمی ههموو
پرس���یارێك بداتهوه ،ك ه ئاراستهی دهكرێت .ئهمه ههڵهیه .هیچ
شهرمی تیا نییه ئهگهر دان بهوه دابنرێت كه لهوانهی ه وهاڵمهك ه
دهس���بهجێ ئاماد ه نهبێت .باش���تر وای ه ك ه وهاڵمێكی ڕێكوپێك
و ڕهچاوك���راو وهربگرێت���هو ه نهوهك وهاڵمێك ل ه ژێر فش���ار
وهرگیرابێ���ت یان له خۆبایی بوون وا له كهس���هك ه بكات بڵێت
م���ن ههموو دهمێ���ك وهاڵمم پێیه .ئهگهر ڕۆژنامهنووس���ان ب ه
ڕاس���تی بهدوای ئاشكراكردنی ڕاستیدا دهگهڕێن ئهو ه دهزانن
ك ه باشترین وهاڵم لهوانهیه ههندێك كاتی پێ بچێت.
پێشنیاری ٤
حكوم���هت پێویس���تی بهو ه ههی ه كه بهخۆی���دا دابچێتهوه و
داهێن���هر بێ���ت .ههروهها دهبێت ڕووبهڕووی ڕاس���تی ببێتهو ه
نهوهك چاوهڕوانی مهرایی و پیاههڵدان بكات .كاتێك ك ه میدیا
نیگهرانییهك دهخات ه ڕوو ك ه ڕهوا بێت ،بهم ه یارمهتی حكومهت
و كۆمهڵگا دهدات بۆگهیش���تن به ئهنجامی باش���تر .بۆ نموونه،
ڕۆژنام���هی ئاوێنه ئهم ج���ۆره كاریگهرییهی ههبوو كاتێك ك ه
نیگهرانی خۆی دهربڕی بهرامبهر ب ه پڕۆژهیهكی كارهبا.
حهز دهكهم وردهكارییهكانی پڕۆژهیهكی كارهبات بۆ بنێرم
كه ل ه ئاوێن ه باڵوكرای���هوه ،ب ه پێی دۆكیۆمێنتهكانی حكومهتی
ههرێمی كوردستان.
یهك���هم چیرۆك ل ه الپ���هڕهی یهكهمی ئاوێن���ه باڵوكرایهو ه
(دانهی چاپكراو) له پێنجی مایس���ی  .٢٠٠٩تكایه سهردانی ئهم
ماڵپهڕ ه بكهن.
http://www.awene.com/Rojname/171/1711.pdf
ڕۆژی دواتر (واتا شهش���ی مایس) ههمان بابهت ل ه ئاوێن ه
باڵوكرای���هوه لهس���هرئینتهرنێت لهگهڵ دۆكیۆمێنتێكی س���كان
كراو .تكای ه سهردانی ئهم ماڵپهره بكه:
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http://www.awene.com/Direje.aspx?Cor=1&Ba
bet=Hewal&Jimare=3614
دوای ئهوهی داواكاریی گش���تی ل ه سلێمانی لێكۆڵینهویهكی
دهست پێكرد .ل ه كۆتاییدا دادگای سلێمانی وای لهو خهڵكانهی
ك ه بهش���داری پرۆهژهكه بوون ههژد ه ملیۆن و حهوت س���هد
و پهنج���ا ه���هزار دۆالر بگهڕێنن���هوه ب���ۆ حكومهت���ی ههرێمی
كوردس���تان .دهتوانێ���ت بابهتهك���ه له ڕۆژنام��� ه چاپكراوهكهی
ڕۆژی ٢٣ی ئ���اداری  ٢٠١٠ببینی���ت( .دووب���اره ئهم��� ه به پێی
دۆكیومێنتهكانی دادگان) .تكایه سهردانی ئهم ماڵپهر ه بكه:
http://www.awene.com/Rojname/216/2161.
pdf
پێشنیاری ٥
خهڵكانێ���ك ه���هن وا بیردهكهنهوه ك��� ه باڵوكردنهوهی ئهو
وێن ه و دهنگوباسانهی ك ه وایدهردهخهن ك ه كوردستان شوێنی
دڕندهیی و س���تهمكاریی ه مایهی قازانجه .بایهخێكی كهم دراو ه
بهو ڕاس���تیهی كهوا ههرێمی كوردس���تان بهش���ێكه ل ه عێراق.
ل��� ه ههموو الوهش ب��� ه دوژم���ن دهور ه دراوه ،لهگهڵ ئهوهش
لهچاو بهش���هكانی دیكهی عێراق س���هربهخۆیی ڕۆژنامهوانی
ل��� ه ئاس���تێكی بهرز دای���ه و ڕاددهی توندوتی���ژی تیایدا كهمتر
و كهمایهت���ی و ئایین��� ه جیاكان ب ه ئاش���تی بهیهك���هوه دهژین.
ئهمان ه گشتی دهس���تكهوتی گهورهن .بهاڵم لهگهڵ ئهمهشدا وا
پێدهچێت ك ه كوردس���تان دهستنیش���ان كراو ه بۆ ئهنجام دانی
كار و كردهوهی نهرێنی تایبهت .بۆچی؟
پێشنیاری ٦

سهرنج و تێبینی
ئێم ه سوپاسی ههموو الیهك دهكهین بۆ ڕهچاو كردنی ئهم
خااڵنهی ئاماژهیان پێكراوه .تێبینی و س���هرنجتان یارمهتیهكی
زۆر ب���ه نرخ ه بۆ ئێم ه لهم گهش���تهی گهڕانمان بهاڵم لهمهش
گرنگت���ر ئهوهی ه كه ئێم ه ئومێدهواری���ن ئهم خااڵن ه یارمهتیدهر
ب���ن لهب���هرهو پێش بردن و زی���اد كردنی گفتوگۆی بهس���وود
و تێگهیش���تن ب ه ش���ێوهیهكی قووڵتر ل ه بابهتهكه ،و ههروهها
ببن ب ه بنچینهی پێش���نیاری چاكس���ازی بۆ وهدهس���ت هێنانی
ئهنجامی باشتر.
ئێم��� ه داوای تێبینیم���ان كرد و زۆر وهاڵمم���ان وهرگرتهو ه
لهب���ارهی ههواڵهكان و ڕۆژنامهگهری سیاس���ی ك ه دهزگاكانی
میدی���ا ل ه كوردس���تان ڕای���ان دهگهیهنێت .ب���هاڵم ئێم ه لهوهش
ئاگاداری���ن ك��� ه زۆر ل ه خوێنهران ب���هدوای ئ���هو ڕۆژنامانهدا
دهگهڕێین ك ه باس و خواسی بازارگانی و وهرزش و ههواڵی

دوای ئهوهی داواكاریی گشتی
ل ه سلێمانی لێكۆڵینهویهكی
دهست پێكرد .ل ه كۆتاییدا
دادگ���ای سلێمانی وای لهو
خ�هڵ��ك��ان�هی ك � ه ب �هش��داری
پرۆهژهك ه بوون ههژده ملیۆن
و ح����هوت س���هد و پهنجا
ههزار دۆالر بگهڕێننهوه بۆ
حكومهتی ههرێمی كوردستان

خ���هڵ���ك���ان���ێ���ك ه������هن وا
ب������ی������ردهك������هن������هوه ك�� ه
ب�ڵ�اوك���ردن���هوهی ئ���هو وێن ه
و دهن���گ���وب���اس���ان���هی ك� ه
وایدهردهخهن ك ه كوردستان
ش����وێ����ن����ی دڕن�������دهی�������ی و
ستهمكاریی ه مایهی قازانجه.
بایهخێكی ك�هم دراوه بهو
ڕاس��ت��ی��هی ك����هوا ه�هرێ��م��ی
كوردستان بهشێك ه ل ه عێراق
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ههمهڕهن���گ و بابهت���ی ڕۆش���نبیری تیا بهدی
دهكرێ���ت .ئێم ه لهو كاتهی كه جهخت لهس���هر
بهش���داری ڕۆژنامهگهری دهكهین ل ه زۆربهی
الیهنهكانی دیكهی جموجۆڵی ژیان.
تیم���ی لێكۆڵینهوهك��� ه به سوپاس���هو ه داوا
له خوێن���هر دهكات ئهگ���هر بتوانێت ب ه وردی
بڕوانێت ه ئهم پێشنیارانهی خوارهو ه و وهاڵممان
ب���ۆ بنێرێ یان پێش���نیاری زیاترمان پێ بدات
و ههروهها پێش���نیاری چۆنییهتی نووسینیان
ب ه ش���ێو ه و مانایترمان پێ ڕابگهیهنێت .تكای ه
گش���ت س���هرنج و تێبینییهكانت���ان بنێ���رن بۆ
دكتور جۆن هۆگن بۆ ئهم ئیمێلهی خوارهوه:
 jhogan@law.harvad.eduتا ڕۆژی
دووشهممهی ڕێكهوتی ٢٨ی تشرینی دووهم.
پێش���نیار لهبارهی ژینگهی ڕۆژنامهگهری
(كۆك���راوهی چاوپێكهوتن���هكان و س���هرنج و
تێبینییهكان ل ه كوردستان تۆمار كراون
پێشنیاری ١
ئ���هوهی دهبێت���ه مای���هی نیگهران���ی ب���ۆ
زۆرب���هی كوردهكان ئهوهیه ك��� ه ئهم زمانهی
بهكاردێ���ت زمانێك���ی ورووژێن���هره ،ئهمهش
ك دێننهوه ،چونك ه
شهڕی براكوژی بهییر خهڵ 
ه���هر ئهم جۆر ه زمان ه ب���وو ل ه رۆژنامهگهری
بهر له دهس���تپێكردنی ش���هڕهك ه و رابردووی
بهبی���ر بێتهوه و دوور بكهوێت���هو ه ل ه دوبار ه
كردنهوهیان.
پێشنیاری ٢
زمان���ی ڕۆژنامهوان���ی ت���ا دێ ب��� ه س���ۆز
بارگاوی دهبێ .ههس���ت و سۆزێكی ب ه جۆش
و خرۆش ،ب���هاڵم بهزییان ه نییه .زۆربهی جار
ئ���هم زمان���هی بهكاردێ���ت توندوتی���ژی تیای ه
و هی���چ نیش���انهیهكی وای تی���ا نیی��� ه حهز ب ه
دایهل���ۆگ بهدهربخات بۆ ئهوهی مهس���هلهكان
بهرهو باش���تر ببات .ئهگ���هر الیهنێكی ركابهر
بێت مانای ئهو ه نیی ه ك ه دوژمنه .كوردس���تان
پێویستی ب ه دایهلۆگ ههیه.
شهڕ ه قس ه یارمهتی سهپاندنی ڕابهرایهتی
و س���هرفرازیی یاس���ا ن���ادات ی���ان ڕێ���ز ل��� ه

82

ژمارە  30-29بههارى 2013

دهزگاكان���ی حوكمڕان���ی ناگرێ���ت ك ه هێش���تا
س���اوایه .بهكارهێنان���ی زمان���ی سهرش���هقام
گرژی دێنێت ه جۆش و زۆربهی جار س���هرنج
دووردهخات���هو ه ل���هم بهرهنگاری���ه گرنگانهی
دووچاری كۆمهڵگا دبن.
ڕاپۆرتهكهی چاودێری مافی مرۆڤ كه ل ه
مایسی  ٢٠١١باڵوكرایهو ه چهند خاڵێكی گرنگی
خس���ته ڕوو (سهیری ئهم ماڵپهره بكهhttp:/ :
.)www.hrw.org/news/2011/05/24
لهگهڵ ئهمهش بانگهش���هكردن كهوا حكومهتی
ههرێمی كوردس���تان لە بەعس���یيەكان باشتر
نیيە كارەس���اتێك بوو بۆ گشت ئەو الیەنانەی
خەمخ���ۆری ئ���ازادی و مافی مرۆڤ���ن .بەڕیز
پرۆفیس���ۆر دەیڤ���د ڕۆمان���ۆ ل���ە نابەجێی ئەم
بانگەشە ورد بۆوە لە وتارێك كە لە «ڕووداو»
باڵو كرایەوە (سەیری ئەم ماڵپەرە بكە:
http//rudaw.net/Kurdish/ndex.php/
یان opinion/6615.html
( h tt p / / r u d aw. n e t / E n g l i s h /
 )scince/columnists/3737.htmبەم���ە
ڕێكخراوێك���ی چاودێری ماف���ی مرۆڤ كەمتر
جێی متمانە دەبێت .كوردس���تان پێویس���تی بە
یارمەت���ی هەی���ە و دەبێ دەرگا بۆ پس���پۆران
بكرێتەوە .بەاڵم ئەگەر ڕای پس���پۆران الیەنگر
و زۆر ب���ە هەڵە داچووبێ ،ئیتر ئەو كاتە هەر
هێزێك بیەوێت مافی مرۆڤ پش���تگوێ بخات
ئەوە مەودایەكی زیاتری دەبێت بۆ كاركردن و
ترسیشی لە سەر زەنشت كردن كەمتر دەبێت.
ئەگ���ەر ڕێكخ���راوی چاودێری ماف���ی مرۆڤ
(ئەم���ە هەندێ ل���ە ڕێكخ���راوە ناحكومیەكانی
ديكهش دەگرێتەوە) باوەڕ و متمانە لە دەست
ب���دات ئیتر س���ەنگی كارەكانیش���یان بە ڕێكی
ئەنجام ب���دەن تاوەكو خەڵكی كوردس���تانیش
یارمەتیان بدەن بۆ ئەنجامدانی كارەكانیان بە
شێوەیەكی باش.
پێشنیاری 7
وەس���فكردنی كوردس���تان ب���ە ڕژێمێك���ی
تاك���ە حیزب���ی تۆتالیت���اری هەڵهیەك���ە قوتابی
س���ەرەتایش ناكات .واڵتی تاكە حیزبی مانای
ئەوەیە دەس���ەاڵت دەستی بەسەر گشت خاك
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و ئ���اوی واڵتەكەدا دەڕوات و بە ش���ێوەیەكی
ف���راوان سەرپەرش���تی دەكات و تەني���ا ڕێ���گا
ب���ە یەك ج���ۆرە تەفس���یر دهدات بۆ ڕاس���تی
و ئۆپۆزس���یۆنیش دوور دەخات���ەوە .ئینج���ا
ئەگەرئ���ەم ئۆپۆزس���یۆنە ل���ە ش���ێوەی حیزبە
سیاس���یيە ركابەرە بێت یان لە ڕێگای ئازادی
ڕادەربڕین بێت .بێگومان كوردس���تان كێشەی
هەی���ە ،ب���ەاڵم حوكمی تاك���ە حیزب���ی نیيە .لە
ڕاس���تیدا ئەمە بەرپەرچی كردنێكی ئاشكرایە
ئەگ���ەر بوترێ���ت گوای���ە حوكم���ی تۆتالیتاری
مەفهومێكی گونجاوە بۆ تێگەیش���تنی ڕاس���تی
ل���ە كوردس���تان .ئەگ���ەر كەس���انێك هەبن بە
ڕاس���تی وا باوەڕ دەكەن ك���ە لە كۆمەڵگایەكی
تۆتالیتاردا دەژین ،ئەوە دەبێ ڕوونی بكەنەوە
چ���ۆن دەتوانن بی���روڕا جیاوازی���ان دەرببڕن.
لەم���ەش زیاتر ،وەك خاڵێكی دەس���تپێكەر بۆ
ش���یكردنەوەی مەفهوم���ی تاك���ە حیزبی زۆر
ج���ار بەكاردێـت ب���ۆ ڕێگەنەدان ب���ە ئەگەری
چاكس���ازی كەوات���ە ڕێگە نەدان ب���ە دایەلۆگ.
كوردستان گیروگرفتی تیایە و دەبێت بخرێتە
روو ،ب���ەاڵم ئ���ەم گیروگرفتان���ە دەبێ���ت ب���ە
بیركردنەوەی گونجاو چارەسەر بكرێت كەوا
ڕاس���تی تیا بەدی بكرێت ،نەوەك بە خەیاڵ و
پڕوپاگەندە.
پێشنیاری 8
ب���ۆ تێگەیش���تن ل���ەوەی ك���ە ل���ە كوردس���تان
دەگ���وزەرێ ،گرنگ���ە بزانی���ن ك���ەوا كاری
ڕۆژنامەنووس���ی ،بۆ خەڵكانێك���ی زۆر كاری
رۆژنامەوان���ی رێگایەك���ە ب���ۆ گوزارش���ت لە
خۆك���ردن /خۆدەربڕی���ن .ل���ە كوردس���تان
ت���اك ژێردەس���تەی كۆمەڵ���ە .ئەوەی پێش���وو
ل���ە بیررەوەریيەكان���ی عێراق���ی ژێردەس���تی
دیكتاتۆریەت���دا دەژیت ،كە چ���ۆن باری ژیان
وای دەخواس���ت ك���ە ب���ێ دەن���گ ب���ن .ئهمڕۆ
ب���وار كراوەیە و ڕۆژنامەگەریش رێگایەكە بۆ
خۆدەربڕی���ن  .لەوانەیە كوالێتیەكە هێندە باش
نەبێت بەاڵم مایەی خۆشحاڵیە كە خەڵكانێكی
زۆر دەرفەتیان هەیە و هەست دەكەن ئازادن
لە قسەكردن.
هەندێ���ك ل���ە «ڕۆژنامەنووس���ان ب���ە

ئەنقەست» وتاری ورووژێنەر و پڕ لە مشتومڕ
دەنووس���ن ،یان چیرۆك دروس���ت دەكەن كە
گوایە بەرهو ڕووی هەراسان و لێدان دەبنەوە.
زۆر ئاس���انە باس لە هەراسانكردن بكرێت بە
ئینتەرنێت یان بڵێین بە تەلەفۆن هەڕەش���ەیان
لێك���راوە لە الی���ەن كەس���ێكی نەناس���راوەوە.
ب�ڵ�او كردن���ەوەی چیرۆك���ی لەمج���ۆرە هەڵی
ڤی���زە وەرگرت���ن زیات���ر دەكات كاتێك بۆ ئەو
كەس���انە كاتێك بیانەوێت بچ���ن بۆ هەندەران
و داوای پەنابەرێت���ی بكەیت لە ئەمریكا یان لە
ئەوروپا .لە میانی پيش���ەگەریش ئەگەر خۆت
بوویتە قوربانی چەوس���انەوە ئ���ەوە دەكرێت
بەكابێت بۆ پێكهێنانی وێنەكانی شەهید بوون
و سەرنجڕاكێشان و گەورەكردنی مەسەلەكە
لەبەردەم خەڵك .لەالیەنی سیاسیشەوە ئەگەر
بتوانرێ���ت ب���ەدكاری و هەڕەش���ەی حزبێكی
سیاس���ی ئاش���كرا بكرێ���ت ،ئەمە س���وودێكی
ڕوونی هەی���ە بۆ نەیارەكانیان .بانگەواش���ەی
درۆ لهبارەی دڕندەيی سەرنج دوور دەخاتەوە
ل���ە توندوتیژیيە راس���تەقینەكان و لە تۆقاندن.
كاتێ���ك كە زیندانی كردن���ی نابەجێ یان لێدان
یان هەڕەش���ە كردن روو دەدات پێویس���ت و
رەوایە كە بەرپرس���ان ئ���اگادار بكرێتەوە .ئەم
كارە توندوتیژان���ە دادوەری ل���ە كوردس���تان
الواز و بێبای���ەخ دەكات .ڕهزامەن���دی ب���ە
تۆقان���دن دابین ناكرێت ،هەروەها بانگەش���ەی
ب���ە هەڵە ی���ان موبالەغەك���ردن ل���ەم ڕووەوە
بەرنگاربوونەوەی دەسەاڵتی تۆقێنەر سەختر
دەكات.
پێشنیاری 10
پێویس���تە ی���ەك ل���ە ئ���ەو ل���ە ئهولهویاتی
دەس���ەاڵت ن���ەك تەني���ا پش���تگیریكردن بێ���ت
ل���ە ئ���ازادی رادەربڕی���ن ،بەڵك���و پاراس���تنی
ڕۆژنامەنووس���ان بێ���ت ت���ا بتوان���ن دوور لە
هەراس���انكردن كارەكانی���ان ئەنج���ام ب���دەن.
هێ���رش بردنە س���ەر ڕۆژنامەنووس���ان تەنيا
دەبێت���ە مایەی تێكدان���ی كەش���وهەوای میدیا
و ش���ێوانی وێن���ەی كوردس���تان .ژمارەی���ەك
ل���ە ڕێكخراوە ناحوكمیي���ە نێودەوڵەتیيەكان و
ڕۆژنامەكان و رێكخراوەكان���ی ڕۆژنامەوانی
ژمارە  30-29بههارى 2013
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دەڵێن گوایە مافی ڕۆژنامەنووسان پێشێلكراوە
لە كوردس���تان و بار و دۆخیان بەرەو خراپی
دەڕوات لە دوای 17ی ش���وباتی 2011ەوە،
ب���ەو ڕۆژەی ك���ە خۆپیش���اندان لە س���لێمانی
دەس���تی پێكرد و بەكاری توندوتیژی كۆتايی
ه���ات .پەنج���ەی تاوان ئاراس���تەی دەس���ەاڵتە
ئەمنیيەكان كراوە ،كە بە چەند شتێك تاوانبار
ك���ران لەوان���ەش نەیانتوان���ی بەدواداچ���وون
بك���ەن لە لێكۆڵینەوەكان و نەیانتوانی ئەوانەی
هێرشیان بردە سەر ڕۆژنامەنووسان بیاندەن
بە دادگا.
پێشنیاری 11
هێرش���ەكەی ڕۆژی 29ی ئاب���ی 2011
كە كرایە س���ەر ئاسۆس هەردی (بەڕێوبەری
كۆمپانی���ای ئاوێن���ە ،و ئەندام���ی كۆمیت���ەی
ڕاوێ���ژكاری چاودێ���ری ماف���ی م���رۆڤ ل���ە
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت و باكووری ئەفریقیا)
كارێكی ش���وورەیی بوو .هەروەك س���ارا لێی
ویسۆن بەڕێوبەری چاودێری مافی مرۆڤ لە
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەڵێ «دەبێت هێزەكانی
دەسەاڵت بێ چەند و چۆن كاربكەن بۆ ئەوەی
ئەو كەسانەی لە دوای هێرشەكە بوون بدرێن
ب���ە دادگا «س���ەرۆكی هەرێ���م و س���ەرۆكی
ئەنجومەن���ی وەزی���ران دكتۆر بەرهەم س���اڵح
ئەو كارەیان مەحكوم كرد .ئاس���ۆس هەردی
ڕۆژنامەنووس���ێكی بەڕێ���ز و دی���اری كەرتی
ڕۆژنامەگەرییە .هەر كەسێك بیناسێت دەزانێ
ك���ە پیاوێك���ی چاونەترس���ە و خانەوادەك���ەی
ناسیاریەتیان هەیە لەگەڵ ئەندامە بەرزەكانی
هەردوو حیزبە س���ەرەكیيەكە .ئەم هێرش���ەی
كرایە س���ەر ئەو بە مەبەس���تی شلۆق كردنی
بار و دۆخی كوردستانە و ئەمە ناكۆكی زیاد
دەكات .خۆش���بەختانە هێ���زە ئەمنیي���ەكان بە
گورج���ی كهوتنهخۆ و ئەو كەس���ەی كە گوایە
هێرشەكەی كردبوو دەستگیر كرا.
ڕۆژنامەك���ەی ئاس���ۆس هەردی���ش ب���ە
لێپرس���راوی جواڵی���ەوە كاتێ���ك ك���ە باس���ی
دەس���تگیركردنەكە باڵوكرای���ەوە لە شەش���ی
ئەیلول���ی  .2011ئاوێن���ە ئام���اژەی بەوە كرد
كەوا زانیاری هەبوو ك���ە ئەندامێكی مەكتەبی
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سیاسی یەكێتی نیشتیمانی كوردستان دەستی
لە ڕێكس���تنی هێرش���ەكەدا هەبوو .ڕۆژنامەكە
هەم���وو حیزبەك���ەی ل���ەم كارە وەرن���ەدا و
ئاماژەی بەوە ك���رد كە ئەم تاوانە كاری تاكە
كەس بوو ،هەروەها ناوی ئەم كەسەشی نەدا
تاوەكو نەبێتە هۆیەك «بۆ الدانی لە رێرەوی
دادوەری»
پێشنیاری 12
كوردس���تان ئێستا لە ژێر فشارێكی گەلێك
زۆرە و ژمارەی���ەك هێ���ز ب���ەدوای ئەوەن كە
س���ەقامگیری هەرێم بشێوێنن .ملمالنێ لەگەڵ
ئێ���ران و توركی���ادا هەی���ە ،پارت���ی كرێكارانی
كوردستان و پارتی ژیانی ئازادی كوردستان
هاندەدرێ���ن ب���ۆ ئەوەی ڕێگای ئاش���تی بگرنە
ب���ەر .فش���ار ل���ە باش���ووری عێ���راق هەیە و
هەردەم شەبەنگی میلیشیا ئیسالمیيەكانیش لە
ئارادەیە .ئیتر لەگەڵ ئەم هەموو هێزانەی هەن
بۆ ش���ڵەژانی باری واڵت پێویس���تە حكومەت
ه���ەردەم ل���ەو پ���ەڕی وریایی���دا بێت .نیش���ان
دانان���ەوە ل���ە ڕۆژنامەنووس���انی بەناوبان���گ
و رەخنەگ���ر دۆخ���ی میلل���ەت دەش���ێوێنێ،
ئ���ەو میللەتەی كە پێویس���تە ب���ە یەكگرتووی
بمێنێت���ەوە لە ڕووی گیروگرفتە قوڕس���ەكان.
ئیت���ر لەوانەی���ە ئێس���تا كات���ی ئ���ەوە هاتبێ���ت
حكومەت پاس���ەوانی تایبەتی بیس���ت و چوار
كاتژمێری بۆ سەرنووسەرە بەناوبانگەكان و
ڕۆژنامەنووسان دابنێت ،تاوەكو خراپەركاران
چاوترس بكات.
پێشنیاری 13
كەس ناتوانێت نكۆڵی لە كاریگەری هێزی
مەال و س���ەرۆك حیزب و ڕۆژنامەنووس یان
هەتا خۆپێش���یاندەرانی س���ەر ش���ەقام بكات.
بەاڵم ئ���ەو پرس���یارەی كە دەكرێ���ت ئەوەیە،
ئای���ا ت���ا چ ڕادەی���ەك دەتوانرێ���ت دەس���ەاڵت
ب���ە ش���ێوەیەكی ش���ەرعی ب���ەكار بهێنرێ���ت
بەرامب���ەر ب���ە دەس���ەاڵتێكی پەرلەمان���ی و
حكوم���ی كە ش���ەرعیيەتەكەی لەو دەس���ەاڵتە
گش���تیە وەرگرت���ووە كە میللەت پێ���ی داوە و
پەس���ەند كراوە لەالیەن ژمارەی���ەك گرووپی
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نێودەوڵەتی بۆ چاودێ���ری هەڵبژاردن؟ دیارە
ك���ە لێپرس���راوێك پەیوەندیيە سیاس���یيەكانی
ب���ە خراپی بەكاردەهێنێت بۆ مس���ۆگەركردنی
س���وودی م���اددی ئ���ەوە ل���ە یاس���ا ب���ەدەر
كاردەكات و بەمەش دەس���ەاڵتی یاس���ا و ئەو
ڕێكخراوان���ەی ئ���ەم یاس���ایە دادەنێ���ن بەكەم
دەزانێت .هەروەها كاتێك كە مەالیەك لە یاسا
بەدەر كاردەكات ب���ەم بانگەواز و حوكمانەی
لە دژی یاسای واڵت دەریدەكات ،ئەمە دەبێتە
دەستدرێژی بۆ س���ەر كاری ڕاست و ڕەوای
پڕۆس���ەی دیموكراس���ی .بەهەمان ش���ێوەش
ئەوان���ەی كاری توندوتی���ژی ج���اڕ دەدەن و
بەكاری دەهێنن لە دژی خۆپیشاندەرانی سەر
شەقام ناتوانێ متمانەی خەڵك بەدەست بێنێ
و دیموكراس���یەت برەو پێبدات .گش���ت الیەك
ب���ەر پرس���یارە ل���ەوەی كە ژیرانە س���نوور و
ئەگەرەكان���ی دەس���تەبەر كردن���ی دەس���ەاڵتی
زیاتری پەرلەم���ان ڕەژاوبكەن .ڕێكخراوەكان
لە كوردس���تان هێشتا كە س���اوان ،ئەزموونی
دیموكرات���ی
كۆمەڵگایەك���ی
بنیاتنان���ی
ڕەچاوكردنی وردی ئەو شتانەی پێویستە.
پێشنیاری 14
خۆپیش���اندانەكانی مانگی شوباتی 2011
ئاش���تیانە دەس���تیان پێك���رد و داوای ڕوای
خەڵ���ك بوو بۆ چاكس���ازی .ب���ەاڵم كاتێك كە
ژمارەیەكی كەم لە خۆپیش���اندەران هێرشێكی
ورووژێنەری���ان ك���ردە س���ەر بنك���ەی پارتی
دیموكرات���ی كوردس���تان ل���ە س���لێمانی ،ئیتر
زنجیرەیەكی ديك ه لە پێكدادان دەس���تی پێكرد
و ب���ووە مای���ەی زیادبوون���ی راددەی گرژی
لەسەرانسهری هەرێم بە تایبەتی لە سلێمانی.
هێرش���ی س���ەر بنكەكانی پارت���ی دیموكراتی
كوردس���تان ترس���ی ش���ەڕی براك���وژی هێنا
كای���ەوە .ه���ەروەك عەتا قەرەداغ���ی ئاماژەی
پێك���رد ،نهێن���ی نیي���ە ك���ە پارت���ی دیموكراتی
كوردس���تان ل���ە س���لێمانی فەرمان���ڕوا نیي���ە.
بەڕێوبردنی ش���ارەكە لە ژێر دەستی یەكێتيی
نیشتیمانيی كوردستان دایە .ئەگەر ئەم كاری
توندوتیژیيە لە دژی ڕەمزەكانی دەسەاڵت یان
خراپ بەڕێوەبردنی شارەكە روویدابا ،ئەوە لە

جێگای خۆی دەبوو .ناكرێ پارتی دیموكراتی
كوردس���تان بە یەك���ەم بەرپرس���یار دابنرێت
ل���ە چۆنیت���ی فەڕمانڕەوایی كردنی س���لێمانی.
كەچی بنكەی ئەم پارتە هێرش���ی كرایە سەر.
ئەم���ە چ پاكانەیەك���ی بۆ دەركرێ؟ ئاش���كرایە
كەوا س���ەرباری هاوپەیمانی ستراتیژی نێوان
پارتی دیموكراتی كوردس���تان هێشتا كە تاڵی
و داخ���ی كۆن���ی ش���ەڕی براك���وژی هەرماوە
چارەس���ەر نەكراوە .بەهۆی ئەم رابردووە و
ئەگەری هەڵس���انەوەی تووڕەیی ئاشكرایە كە
دەس���ەاڵت ئەمنیيەكان پێویستیان بە ڕاهێنانە
لەب���واری كۆنتڕۆڵكردن���ی جەماوەر و س���ەر
ش���ەقام و بەڕێوبردنی خۆپیشاندان بە باشی
و بەشداری كردنی چاودێری و ڕێكخەران كە
بەر پرسیار بن لە ڕابەری كردنی ڕێكوپێك.
پێشنیاری 15
نیگەرانيیەكی ڕاس���تەقینە لەسەرانس���ەری
واڵت هەی���ە بەرامب���ەر ب���ە گەندەڵ���ی و
مەحس���وبیەت .هەنگاوێك���ی ب���اش ب���وو ك���ە
س���ەرۆكی هەرێ���م ڕاگەیاند ك���ەوا تەنيا باس
لە نەهێش���تنی گەندەڵی ب���ەس نیيە و لەجیاتی
ئەوەدەبێ كاری بۆ بكرێت و بشبینرێـت كاری
بۆ دەكرێ���ت .حكومەتی هەرێمی كوردس���تان
چەن���د هەنگاوێكی ناوە ،بەاڵم ئ���ەم هەنگاوانە
تیش���كیان نەخراوەتە س���ەر و هەق���ی خۆیان
نەدراوەتێ لە میدیاكار.
ئێستا كاتی كاركردنە ،بەاڵم زۆر مەسەلەی
گرنگی ديكهی هەن ناكرێـت پشتگوێ بخرێن.
عەرەب���ە ش���ۆڤینیيەكان ل���ە كەرك���ووك
چاالك���ن ،ئەمەش وای خواس���ت ك���ە هێزێكی
زیات���ری پێش���مەرگە ب���ۆ ئ���ەوێ بنرێدرێ���ت.
ئەم���ەش زۆر پێویس���تە لەبەر ئ���ەوەی عێراق
و الیەن���ە سیاس���یيەكان و هەندێ���ك خەڵكانی
كۆمەڵگا خۆیان ئامادە دەكەن بۆ پاشەكشەی
هێزەكانی ئەمریكا .دەبێت ئاماژە بەوە بكرێت
كە خۆپیش���اندانەكان رەوان و پێویستە بەبێ
توندوتی���ژی ئەنج���ام بدرێ���ن ،ب���ەاڵم لەالیهن
هێزەكان���ی ن���اوەوە و دەرەوەی كوردس���تان
قۆزراوەت���ەوە ب���ۆ مەبەس���تی تەس���كی ن���ا
نیشتیمانپەروەریيان.
ژمارە  30-29بههارى 2013
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ئەگەر ڕۆژنامەگەری دەیەوێ
ب���رەو بە مافی مرۆڤ بدات،
ئت���ر پێویس���تە لەس���ەر
ڕۆژنامەنووسان بە ڕاستگۆی
ئ���ەو ش���تانە ب���اس بكەن و
قس���ەی لەس���ەر ئەوە بكەن
كەچ���ی ل���ەم زاراوەی مافی
مرۆڤ تێدەگەن

دوا ب���ەدوای كۆچی جەوهەر
نامی���ق س���الم ك���ە ل���ە
نەخۆش���خانەیەك لە واڵتی
س���وید چارەس���ەری نەخۆشی
ش���ێرپەنجەی ب���ۆ دەك���را،
ڕۆژنام���ەی هاواڵت���ی ل���ە
23ی مارس���ی  2011وتارێكی
باڵوك���ردەوە ك���ە گوای���ە
سەرۆكی پێشووی پەرلەمان
ژەهرخواردوو ك���راوە .بەاڵم
هیچ بەڵگەی سەلمێنراویان
نەخس���تەڕوو و خان���ەوادەی
كۆچكردووش ئەم قسانەیان
بە هەڵە خستەوە
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پێشنیاری 16
بزووتنەوەی خۆپیش���اندان لە كوردستان دەستی پێكرد و
هەروەها لە نێو الیەنگرەكانیان لەهەندەران وەك دەربڕینێك بۆ
سەربەرزی مرۆڤ و سەربەخۆيی .بەاڵم با سەیرێكی ئەمانەی
خوارەوە بكەین ،كاتێك شێركۆ بێكەس لە سلێمانی لە وتەكەی
بۆ خۆپیشاندەران داوای لێبوردەیی ئایینی كرد ،بە ڕەخنە بەرەو
پیلیەوە چوون .كاتێك كە هاتە س���ەر ی���ادی ئەنفال ،وتەبێژان
ئاماژەیان بەوە كرد كە سەركردەكانی واڵتی سعودیە بێدەنگ
بوون كاتێك كورد جینۆساید كرا لە ئەنفال ،خەڵك دەستی بە
هاوار كردن كرد لەس���ەر وتەبێژەكان .هەروەها لێبوردەیی و
گفتوگ���ۆ هیچ دەوریان نەبوو لە ش���ێوەی مامەڵەكردن لەگەڵ
فەره���اد پیرب���اڵ ،فەرهاد پیڕباڵ چوو بۆ س���لێمانی بۆ ئەوەی
گفتوگۆ لەگەڵ خۆپیش���اندەرەكان بكات ،بەاڵم رێگەی پێنەدرا.
هەتا هەندێك لە مەال كوردەكان خۆپیش���اندانەكەیان بە جیهاد
وەسف كرد .ئەم ڕووداوانە ئیشارەت بەوە دەكەن كە بەشێكی
گ���ەورەی بزووتنەوەكە پابەندیەكی كەم���ی بە مافی مرۆڤ و
لێبوردەی هەبوو .لەوانەیە ش���تێكی س���ەیر نەبێ���ت ئەو وتارە
ئایینیانە وای كرد هەندێك لە خۆپیش���اندەران دوور بكەونەوە
لە خۆپیش���اندانەكە و ئەنجامەكەش���ی كزبوونەوەی پشتگیری
ب���وو .ئەگ���ەر ڕۆژنامەگەری دەی���ەوێ برەو ب���ە مافی مرۆڤ
بدات ،ئتر پێویس���تە لەس���ەر ڕۆژنامەنووس���ان بە ڕاس���تگۆی
ئەو ش���تانە باس بكەن و قس���ەی لەس���ەر ئ���ەوە بكەن كەچی
ل���ەم زاراوەی مافی م���رۆڤ تێدەگەن .ڕۆژنامەنووس���ان نابێ
خۆیان لە پش���ت وتاری لیبڕاڵی بشارنەوە لە پێناو برەوپێدانی
ئەجێندای سیاسی.
پێشنیاری 17
دوا ب���ەدوای كۆچ���ی جەوه���ەر نامی���ق س���الم ك���ە ل���ە
نەخۆش���خانەیەك ل���ە واڵتی س���وید چارەس���ەری نەخۆش���ی
ش���ێرپەنجەی ب���ۆ دەك���را ،ڕۆژنام���ەی هاواڵت���ی ل���ە 23ی
مارس���ی  2011وتارێك���ی باڵوك���ردەوە كە گوایە س���ەرۆكی
پێش���ووی پەرلەمان ژەهرخواردوو كراوە .بەاڵم هیچ بەڵگەی
سەلمێنراویان نەخس���تەڕوو و خانەوادەی كۆچكردووش ئەم
قس���انەیان بە هەڵە خس���تەوە .ئەگ���ەر جەوه���ەر نامیق ژەهر
خواردوو كرابا ،ئەوە دەس���ەاڵتەكانی تەندروستی سوید زۆر
بە ئاسانی ئاشكرایان دەكرد.
ڕۆژنامەكە لە دەركردنی ئەم بانگەش���انە بەردەوام بوو و
ئەم وتارەش لە كاتێكی ئاڵۆز و گرژ لە كوردستان باڵوكرایەوە.
لەوانەی���ە بە ئاس���انی وا لێ���ك بدرێتەوە كە ئەم���ە هەواڵێكە لە
ئاس���تێكی ب���ەرزەوە ب���ۆ خولقاندن���ی گوم���ان و دووبەرەكی.
بێگوم���ان ئەگ���ەر ئەم باس���ە ڕاس���ت بوای���ە ئەوە شایس���تەی
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باڵوكردن���ەوە بوو .بەاڵم بەبێ هەبوونی بەڵگە و هەلومەرجی
متمان���ە پێكراو بە تایبەتی كە جەوهەر نامیق لە ژێر چاودێری
پیشەوەرانی تەندروس���تی سویدی كۆچی دوایی كرد ،خەڵكی
دەكەون���ە گومانەوە لهب���ارەی حوكم���ی ڕۆژنامەكە .نموونەی
ديكهش هەیە لە ڕۆژنامەوانی ورووژێنەر و بێباك .هەوڵی وا
دراوە كە بڵێن س���وپای عەرەبی لە سلێمانی باڵوكراوەتەوە و
خۆپیش���اندەرانیش كەوتوونەتە ب���ەر هەمان ئەو گازەی كە لە
هەڵبجە بەكار هاتووە.
كاتێك بانگەش���ەی وا دەكرێت ،كۆمەڵگایەكە بەگشتی تێك
دەچێت ،هیچ س���ەرچاوەیەكی زانی���اری متمانە پێكراوی نابێت
كە بەهۆیەوە حوكمی ژیرانە لەسەر ڕووداو بدات.
پێشنیاری 18
ئەگ���ەر س���ەركردایەتی كورد س���ەرنەكەوتووە ئیتر دەبێت
ئ���ەوە بوترێت و دیاری بكات ك���ە لە چ كاتێك گیروگرفتەكانی
س���ەركردایەتی یەكەم جار س���ەریان هەڵدا .ئەگەر حیسابێكی
متمانەپێك���راو بۆ ئەوە بكرێت كە كوردس���تان ئێس���تا چیيە و
باری چۆنە چۆن گەیش���تە ئەو دۆخە ،ئەوە پێویس���تە هەندێك
كەس���ایەتیی دیاریكراو لەناو ئۆپۆزسیۆنیش بەرپرسیارتیەكە
بگرنە ئەس���تۆ .ش���ەڕی براكوژی كارەس���ات بوو ،برینی ئەو
كاتیش هێش���تاكە س���اڕێژ نەب���ووە .دیارە نووس���ەرانی وەك
بەختیار عەلی باسی مەس���ەلەكە دەكەن لە ڕێگەی ڕۆمانەوە،
ب���ەاڵم دیراس���ەی وردی غائیبە .دەبێ بەرپرس���یارێتی بگرێتە
ئەس���تۆ و هەن���دێ پێ���وەر دابندرێت ب���ۆ ئەوەی پێداویس���تی
ڕزگاربووەكان دەست نیشانبكرێت و لێقەوماوەكانیش برینیان
ساڕێژ بكرێت.
شەڕەكە ڕوویدا .سەرۆك مەسعود بارزانی و سەرۆك مام
جەالل پەش���یمانیان دەربڕی .پارتی دیموكراتی كوردس���تان و
یەكێتيی نیشتیمانيی كوردستان ڕێگە چارەیهكیان دۆزیەوە بۆ
ئەوەی بەیەكەوە كار بك���ەن .ئاوڕدانەوەیەكی ئارام لە مێژوو
ئەركێك���ی بە پەلە و پێویس���تە بۆ ئ���ەوەی هەڵەكانی ڕابردوو
دووب���ارە نەبن���ەوە .گش���ت س���ەركردەكان دەبێ���ت خۆیان بە
بەرپرسیار بزانن ،ئەمە رابەری بزوتنەوەی گۆڕان نەوشێروان
مس���تەفاش دەگرێتەوە كە ڕۆڵێكی گرنگی هەبوو لە داڕش���تنی
زەمینەی كارو وتاری سیاسی لە كوردستان .كارێكی دروستە
ك���ە میدیا ڕابردوو بش���كێنێ و كاریگەرەكەی لەس���ەر ئەمڕۆ
ش���یبكاتەوە ،بەاڵم گەلێك گرنگە كە هەستیاریەكی زۆر نیشان
بدرێت لەو شێواز و زمانەی كە بەكاریدەهێنێن.

لە ڕۆژنامەوانی ورووژێنەر
و بێباك .هەوڵی وا دراوە
ك��ە بڵێن س��وپ��ای ع��ەرەب��ی
لە سلێمانی باڵوكراوەتەوە
و خ���ۆپ���ی���ش���ان���دەران���ی���ش
كەوتوونەتە بەر هەمان ئەو
گازەی كە لە هەڵبجە بەكار
هاتووە

س���ەرۆك م��ەس��ع��ود ب��ارزان��ی
و س�������ەرۆك م�����ام ج����ەالل
پ��ەش��ی��م��ان��ی��ان دەرب������ڕی.
پارتی دیموكراتی كوردستان
و یەكێتيی نیشتیمانيی
كوردستان ڕێگە چارەیهكیان
دۆزیەوە بۆ ئەوەی بەیەكەوە
كار بكەن .ئاوڕدانەوەیەكی
ئارام لە مێژوو ئەركێكی بە
پەلە و پێویستە بۆ ئەوەی
هەڵەكانی ڕابردوو دووبارە
نەبنەوە

پێشنیاری 19
گرنگ���ە تێبگەین كە گوتاری سیاس���ی س���ەردەمی پێش���وو
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ل���ە ئەزموونەكان���ی خەباتی س���ەربازی و ناو
ش���اخ دروس���ت بووە كە دوژمن بە روون و
ئاش���كرایی لەناو دەزگا و سیاس���ەتی ڕژێمی
بەعسی دەستنیشان كرابوو .ئێستا نەوەیەكی
الوی ديك��� ه پەیدا بووە كە ئ���ەوەی ئەزموون
نەكردووە و بەش���ێك نيیە لە یادەوەریی ئەو.
حكومەت���ی هەرێم���ی كوردس���تان ب���ە چاكی
دەتوانێ���ت مێ���ژووی خەبات���ی س���ەربەخۆیی
نەتەوەیی بەبیر گەل بهێنێتەوە و ئەم مێژووە
بە س���ەردەمی ئەمڕۆ ببەس���تێتەوە بۆ ئەوەی
ئامانج���ی س���ەربەخۆیی تی���ا بەدەربخ���ات لە
چ���وار چێ���وەی هەس���تپێكردنێكی ئاش���كرا
ب���ەو تەگەرانەی ئێس���تاكە ه���ەن بەرامبەر بە
سەربەخۆیی نەتەوەیی لە هەر چوار پارچەی
كوردس���تان .ه���ەروەك كری���س ب���اوەڕس/
قونسوڵی گشتی بەریتانی لە هەولێر ئاماژەی
پێدەكات و دەڵێ:
«ئ���ەوەی ب���ەر لە  1991ب���ەردی بناغەی
ئۆتۆنۆم���ی ب���ۆ كوردس���تان دان���ا ،ئەمەش بە
شەڕكردن یان بە ڕێككەوتن لەگەڵ حكومەتە
جیاجیاكانی بەغدا.
هەرچەن���دە دووچاری ئازار و ناخۆش���ی
و ئەش���كەنجە بوون ،بەاڵم هەرگیز كێش���ە و
پایەن���د بوونیان ب���ە نەتەوایەتی كوردی لەبیر
نەكرد .ئەم ئازادیە و گەشەكردنەی ئابووری
لەن���اكاو هات و گرانبەها بوو .هەروەك دەڵێن
ئ���ازادی بەخۆڕایی نابێت .ئەركی سەرش���انی
نەوەی بەر لە 2003یە ،كە بۆ ئەوەی ئێس���تا
روون بكات���ەوە ئ���ازادی چەن���د گرانبەهایە و
چۆن هاتەدی و هانیان بدەن بەكاری بهێنن و
بەڕێزەوە مامەڵەی لەگەڵ بكەن».
(س���ەیری ئەم ماڵپەڕە بكەhttp://www. :
rudaw.net/kurdesh/index.php/opiniom/7498.html
http://www.rudaw.net/english
/science/columnists/3861.html
ئەم كارە پێویس���تی ب���ەوە هەیە كە لەگەڵ
گەنجان گفتوگۆ بكرێت و تێگەیشتن هەبێت لە
داواكاریە تایبەتیيەكانیان و پێویستەكانیان تێر
بكرێت بە مەودای تێكەاڵو بوونی كۆمەاڵتی و
هەلی بەره���ەم هێنان و فێر بوون و ڕاهێنانی
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ڕێكوپێك لەگ���ەڵ بناغەی ژیانێكی باش���تر بۆ
ئەوەی بە ویستی خۆیان ئەم بەر پرسیارێتیە
لەس���ەر ش���ان هەڵبگرن كە لەگ���ەڵ ئازادی و
دەرفەت���ە تازە دۆزراوەكان دێت .دەبێت گەنج
و پی���ر بەیەك���ەوە گفتوگ���ۆ بك���ەن .چۆنيیەتی
ئەنجامدانی ئەم گفتوگۆیە گرنگە.
گرنگە گوێ لەیەك ڕابگرن ،بەاڵم بە هەمان
ش���ێوەش گرنگە كە پێشنیارەكان بخرێتە ڕوو
س���ەربارەت ب���ە چۆنيیەت���ی ئەنجامدان���ی ئەم
كارانە بە ش���ێوەیەكی جی���اواز .دەبێ بنیاتنەر
بن و باسی شكستی نەكەن و بە لە خۆباییەوە
سوور نەبن لەسەر بەرنامەی جێگر.
پێشنیاری 20
لێ���دوان و داكۆكیك���ردن لە ماف���ی مرۆڤ
و ئازادی كارێك���ی پۆزەتیڤە .بەاڵم بایەخێكی
گەلێك كەمتر دراوە بە ماف و ش���كۆی ژنان.
نیگەرانيیەكان���ی ژن���ان ل���ە میدیای س���ەرەكی
ل���ە پەراوێزنراون ،ئەم باس���ە بە ش���ێوەیەكی
س���ەرەكی وازی لێهن���راوە ،ب���ۆ ئ���ەوەی
ڕۆژنامەگەري���ی تایب���ەت بە ژنان مەس���ەلەكە
بگرێتە ئەستۆ .حكومەت كاری چاكی پێدەكرێت
ب���ۆ ئ���ەوەی س���ەرچاوەی زیات���ر ئاراس���تەی
ڕۆژنامەنووسانی ژن و ڕۆژنامەكانیان بكەن
و یارمەتی���ان بدەن .بەاڵم مەس���ەلەكە ئەوەیە
كە میدیای زاڵ و س���ەرەكی پێویستی بەوەیە
گرفتەكانی خۆی ئاراس���تە ب���كات .لێرەدا ئێمە
ئەم جیاوازیە س���ەرنج پێدەدەین لە نێوان ئەو
ناڕەزایی���ە رێكخ���راوەی لەالی���ەن هەندێك لە
ڕوژنامەكان دوابەدوای كوژرانی سەردەشت
عوس���مان لە مایسی  2010هەڵگیرسا لەگەڵ
بێدەنگیەك���ی ت���ەواو لەب���ارەی بە كوش���تن و
خۆكوش���تنی ئیجباری���ی ژنان لە كوردس���تان.
س���ایە فات���ح ل���ە حوزەیران���ی  2010كۆچی
دوایی كرد .وا بانگەشە كرا كە خۆی كوشتوە
و مێردەكەی دەستگیر كرا كە گوایە ئەم هۆی
خۆكوش���تنەكەی بووە .ئ���ەو ڕۆژنامانەی كە
دواب���ەدوای كوژرانی سەردەش���ت عوس���مان
زۆر ب���ە توندی كەوتنە خۆی بۆ بەرگریكردن
ل���ە ماف���ی م���رۆڤ ،لە ن���اكاو بێدەن���گ بوون،
كاتێك بێگەرد حوس���ێن كە ڕۆژنامەنووسێكی
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ب���ە ئەزموو ب���وو ك���وژرا ،هی���چ جموجۆڵێك
لەالیەن ئەو ڕۆژنامەنووسانەی كە خۆیان بە
داكۆكی���كاری ئ���ازادی و مافی مرۆڤ دادەنێن
بەدی نەكرا ،ئەوان بۆ ئەو كوش���تنانە نەهاتن
س���ەر س���ەكۆی نەت���ەوەی و نێ���و دەوڵەت���ی
بگ���رن و داوای دادپ���ەروەری بك���ەن .هێ���زی
داڕش���تن و رابەرایەتیكردن���ی دێب���ات /گوتار،
بەرپرسیارەتیش���ی گەرەك���ە .داكۆكیكردن لە
ماف���ی م���رۆڤ و داواكردنی ش���ەفافیەت ئەوە
دەخوازێت كە وەاڵمی هەندێ پرسیاری گرنگ
بدرێت���ەوە .ئایا مەس���ەلەی ژنان كە بە خراپی
مامەڵەدەكرێن و دڕندانە دەكوژرێن شایس���تە
سەرنج ڕاكێشان نيیە؟ ئایا ژن وەك مرۆڤێك
نرخ���ی كەمترە لە ڕۆژنامەنوس���ێكی پیاو یان
سەركردەیەكی سیاسی پیاو؟
پێشنیاری 21
لە كوردس���تان زۆر باسی «هێڵی سوور»
دەكرێت ،ئەوی���ش ئەوەیە كە هەندێك لێدوانی
تایب���ەت هەیە قبووڵ ناكرێ���ت .گەلێك نموونە
هەن دەكرێت ناو ببرێت ،كاتێك كە باسی مافی
ژنان دەكرێت كۆمەڵێك بەرەنگاری دیاریكراو
هەی���ە ك���ە هەندێ���ك الی���ەن قبوڵی ن���اكات .لە
كۆتايی ساڵی  2010مەال فەرمان ئەو ژنانەی
ریس���وا كرد ك���ە وێرایان ل���ە دژی زاڵ بوون
و توندوتی���ژی پیاو ڕابوەس���تن .ئەم هاندانەی
ب���ۆ توندوتیژی ئیش���ارەتێك بوو ب���ۆ ئەوەی
ك���ە نووس���ەران لەوانەیە دووچاری س���زای
تووند ببنەوە ئەگەر لەو هێڵە س���وورە البدەن
كە هەوڵس���وكەوتی ڕاس���تی بۆ ژن���ان دیاری
كردووە .هەر ئ���ەو مەالیانە ڕازی نەبوون بە
بڕیاری س���ەرۆك بارزانی بۆ پش���تگیریكردن
ل���ەم یاس���ایەی دوای���ی كە ب���ەر هەڵس���تی لە
بهكارهێنان���ی توندوتی���ژی دژی ژنان دەكات.
لە ڕاس���تیدا هەندێ مەال هەن كە كوشتنی ژن
لەس���ەر مەسەلەی ش���ەرەف مەحكوم دەكەن
و ڕازی نی���ن بە س���ونەت كردنی ژنان و داوا
دەك���ەن ژن ب���ە رێزلێنان���ی زیات���ر مامەڵەیان
لەگ���ەڵ بكرێ���ت .ب���ەاڵم دەنگی ئەمان���ە هێندە
ناگەیەندرێت بە بەراورد لەگەڵ ئەوانەی پڕ بە
دەم هاوار دەكەن و پش���تگیری گەڕاندنەوەی

توندوتیژی و خراپ مامەڵەكردنی ژنان دكەن.
دروس���تكردنی ئەم حەرامە و قەدەغانە و
بیرۆكەی ئەوەی كە هەندێ لێدوان و پێشنیار
هەن نابێ باسیان لێبكرێت توانای كورد بێهێز
دەكات بۆ گەڕان بە تەواوی بە دوای ڕابردوو
و س���ەردەمی ئێس���تایان ،هەروەه���ا دەرفەتی
گوتاری بەجێ و ژیرانە كەم دەكاتەوە.
پێشنیاری 22
كاتێ���ك بی���ر ل���ە «هیڵ���ە س���وورەكان»
دەكەین���ەوە دەبێ بزانین كە «هێڵی س���ووری
ن���وێ» دروس���ت ك���راون .ه���ەر كاركردنێك
لەگ���ەڵ حكومەتی هەرێمی كوردس���تان لەناو
هەن���دێ خەڵ���ك و بازنەدا بە ش���تێكی قبووڵ
نەركراو دادەنرێت .لەم ڕوانگەوە كار كردنێك
لەگ���ەڵ حكومەت���ی هەرێمی كوردس���تان یان
لەگەڵی���دا مانای ئابڕووچوونە بۆ كەس���ەكە و
خانەوادەكەی ،بۆیە ه���ەر پەیوەندیەك لەگەڵ
حكومەتی هەرێمی كوردس���تان قب���ووڵ نيیە.
بە هەمان ش���ێوەش ئەگەر حكومەتی هەرێمی
كورستان سپۆنس���ەری لێكۆڵینەوەیەك بكات.
ئەگەر حكومەتی هەرێمی كوردس���تان ئەركی
لێكۆڵینەوەیەكی ئەكادیمی بخاتە س���ەر شانی
الیەنێك یان پش���تگیری بكات ،ئ���ەوە لەوانەیە
ئ���ەم لێكۆڵین���ەوە پش���تگوێ بخرێ���ت گوم���ان
ل���ە ڕاس���تگۆیی بكرێ���ت بەب���ێ ڕەچاوكردنی
ناوەڕۆكی لێكۆڵینەوەكە.
ئەم���ە ئ���ەو ڕاس���تیيە فەرام���ۆش دەكات
ك���ە حكومەت���ی هەرێم���ی كوردس���تان ئ���ەو
ئەكادیمیانەی سپۆنس���ەر ك���ردووە كە كاری
وایان ئەنجامداوە قازانجی كوردستانی تێدایە،
كاری وای���ان ك���ردووە كە پرس���یاری قوڕس
و ناخ���ۆش و ڕەخنەگ���ری هێناوەت���ە كایەوە.
دكت���ۆر چۆمان هەردی ل���ە كتێبەكەی بەناوی
ئەنفال و ئەزموونی دەرباز بووەكان كۆمەڵێ
مەسەلەی گرنگ دەخاتە بەرچاو.
دكت���ۆر چۆم���ان راش���كاوانە دەڵێ���ت ك���ە
حكومەتی هەرێمی كوردس���تان سپۆنس���ەری
ك���ردووە و سوپاس���ی گش���ت الیەێك���ی كرد
كاتێ���ك كتێبەكەی ب�ڵ�او كرایەوە ل���ە ،2011
ب���ە هەم���ان ش���ێوەش ئێم���ە پڕۆژەیەك���ی
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لێكۆڵینەوەم���ان هەی���ە لەب���ارەی توندوتی���ژی
لەس���ەر مەس���ەلەی ش���ەرەف ،ك���ە دكت���ۆر
نەزەن���د بەگیخانی سەرپەرش���تی ك���ردووە و
ل���ە 2010دا باڵو كرای���ەوە .ڕاپۆڕتەكە و ئەم
پالنەی كار كە تیایدا پێش���نیار كراوە ،لەالیهن
دەزگا نێودەوڵەتیي���ەكان دەستخۆش���ی لێكرا،
بەتایبەت���ی لەالی���ەن وەزارەت���ی دەرەوەی
بەریتانیا .ڕاپۆرتەك���ە بنچینەیەك پێكدەهێنێت
بۆ وەدەس���تهێنانی بەرەو پێش���چوونی زیاتر
لە برەوپێدانی ڵێكۆڵینەوە و رێبازی یەكسانی
جێندەر كە تیشكی خراوەتە سەر لە پاشكۆی
تایمز هایەر ئێدیۆكەش���ن (Times Higher
.)Education
ق���ورس
پرس���یاری
لێكۆڵینەوەك���ە
و بەرەنگاربوون���ەوە دەخات���ە ب���ەردەم
دەس���ەاڵتداران و داوایان لێ���دەكات كە وردی
بڕواننە ش���ێوازی مامەڵەكردنیان توندوتیژی
لەس���ەر مەس���ەلەی ش���ەڕەف .لەگەڵ ئەوەش
حكومەتی هەرێمی كوردس���تان سپۆنس���ەری
ئەم پ���ڕۆژە گەورەیەی ك���رد .دكتۆر هەردی
و دكت���ۆر بەگیخان���ی ملی���ان ك���ەچ نەك���رد بۆ
ڕژێمی «هێڵی س���وورە نوێ»ي���ەكان .ئەگەر
وایان كردبا كوردس���تان باری بەرەو خراپتر
دەچوو .ب���ە ئەنجامدانی لێكۆڵین���ەوەی ژیر و
زانایان���ە ئاس���تی تێگەیش���تن و لێ���دوان بەرز
دەبێت���ەوە .بەاڵم بە دروس���تكردنی ئەم «هێڵە
س���وورە نوێ»یان���ە دایەل���ۆگ و گفتوگ���ۆی
ژیرانە فەرامۆش دەكرێن.
پێشنیاری 23
ژینگ���ەی ڕۆژنامەگ���ەی ل���ە كوردس���تان
ژینگەیەك���ی تەواو نابێت بەب���ێ ڕەچاوكردنی
گرنگیی س���ومعە و ش���ەرەف ی���ان مەفهومی
عەیب���ە .ئەگ���ەر تاك ی���ان خان���ەوادە بیەوێت
ڕێ���زی لەن���او كۆمەڵگ���ەدا هەبێ���ت بزانێ���ت
ڕەوش���ت و ك���ردەوەی ب���اش چیي���ە ،ئەگ���ەر
یەكێ���ك ش���ەرمەزار ك���را مان���ای ئەوەی���ە لە
ب���واری كۆمەاڵیەتیي���ەوە تێكدەش���كێ .ه���ەر
كەس���ێك بە كردەوەیەك خانەوادەكەی س���ەر
ش���ۆڕ بكات ،زۆر بە ئاس���انی بە توندی سزا
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دەدرێت .ئەم س���زایە كوش���تنیش دەگرێتەوە.
ل���ە كاتێكدا بەرچاوترین قوربان���ی ئەم كارانە
ژن���ن ،بەاڵم ئەمە گرفتێكە گش���ت بەش���ەكانی
كۆمەڵگە دەگرێت���ەوە و تێكەاڵوبوونێك بنیات
دەنێ���ت ل���ە نێوان میدی���ا و كۆمەڵ���گا و دەزگا
سیاس���یيەكان .كارپێكردنی یاس���اكانی تایبەت
ب���ە ش���ەرەف باجێك���ی زۆر ق���ورس دەخاتە
ب���ەردەم لە رێ�ل�ادەر و ئەم���ەش دەبێتە هۆی
دروس���تبوونی فڕوفێ���ڵ و درۆ .كۆمەڵ���گا
ئەوەندە بێڕەحمە كە ئەو كەس���ەی پێ لەسەر
جیاوازییەكانی دابگرێت یان الوازیيەكی هەبێ
ی���ان هەڵەیەك���ی كردبێ ب���ەرەوڕووی مەرگ
دەبێت���ەوە .بۆیە تاكە كەس ئەگەر لەو پێوەرە
قبوڵكراوانە البدات ناچار دەبێ بیر و خواست
و كردەوەكانی بش���ارێتەوە .لە پشت پەردەی
شانازیەوە كەش���وهەوایەكی پڕ مەترسی زاڵ
بۆتەوە كە پڕە لە هەڕەشەی چاوەڕوانكراو بۆ
سەر سومعە كە ڕیگا دەگرێت لە شەفافیەت و
بگرەو بەردەی كۆمەاڵیەتی ڕاس���تگۆ و ڕەنگە
كاربكاتە سەر نەمانی متمانەش.
پێشنیاری 24
قس���ەو قس���ەڵۆك و گۆتەی ن���او خەڵك بە
شتێكە لە دنیامیكیەتی پەیوەندی لە كوردستان.
خەڵك زۆر حەزی لەقسە و قسەڵۆكە .حەزی
ل���ە هێن���ان و بدرن���ی پڕوپاگەندە هەی���ە .ئەمە
گرفتێك���ە هەموو الی���ەك دووج���اری بۆتەوە.
ه���ەروەك كەم���ال ڕەئووف باس���ی دەكات لە
ڕۆژنامەی هاواڵتی لە 11ی مایسی  ،2011ئەم
كەلتوورەی گۆت نیشانەی شكستی هێنانە لە
بنیاتنانی كۆمەڵگایەكی تەندروست كە لەسەر
بنچینەی گفتوگۆی پڕ هۆش و بیر بێت .كەمال
ڕەئ���ووف ل���ە س���ەروتارەكەی بەناونیش���انی
پانۆرام���ای وت���ی دەڵێ :ئێس���تا هەموومان بە
دەس���ەاڵت و ئۆپۆزس���یۆن و میدیاكاران���ی
ئەهلیش���ەوە ،بە عەلمانی و ئیس�ل�امی و چەپ
و پێشكەوتووخوازەكانیش���ەوە ،س���ەرباری
ئ���ەوەی هەمووم���ان كارمان هاتووەتە س���ەر
ئەوەی���ە پڕ ب���ە گەروومان ه���اوار دەكەین بۆ
گۆڕانكاریی و ئازادی و یەكتر قبوڵكردن ،بەاڵم
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پێناچێت هێشتا لە مانا و ناوەڕۆكی دروشم و
داخوازییەكانی خۆمان تێگەیشتبین ،بۆیە ئەم
كۆمەڵگایەمان كردووەتە كاریگەریەكی گەورە
بۆ بەرهەمهێنانی تۆمەت و وتی وتی.
پێشنیاری 25
بەباڵوكردن���ەوەی تۆمەتب���اری ل���ە دژی
تاكێ���ك ،دەش���ێ ش���ەرەف و س���ومعەی ئەو
كەس���ە لە ناو كۆمەڵگا بشكێت .ڕۆژنامەگەری
و شێوازەكانی تری میدیا بەكاردێت بۆ نیشانە
داگرتن لە تاكەكان .هەندێك لە ڕۆژنامەنووسان
و سەرنووس���ەران چیرۆكی ماڵ وێرانكەریان
پێ���دەگات لە الی���ەن دوژمنی ئەو كەس���انەوە.
یەكێ���ك لە كاریگەری ئ���ەم كارانە «هاندانی»
تۆڵەس���ەندنەوەی توندە لە ڕۆژنامەنووس���ان.
گرنگە ئەوە بزانین كە توندوتیژی لەوانەیە لە
دژی هەن���دێ ڕۆژنامەنووس���ان ڕووی دابێت
بە پلەی یەكەم لەبەر ئەوەی باس لە شەڕەفی
ئەو كەس���ە دەكرێت و گومانی دەخرێتە سەر.
بەهەمان ش���ێوەش كاتێ گوم���ان لە نەزاهەتی
سەرنووسەران یان ڕۆژنامەنووسان دەكرێت،
ئەم���ە وا دەكات لەن���او چاپ���ی ڕۆژنامەك���ە
هەڵگەڕان���ەوە و تۆڵەس���ەندنەوە بەدێ بكرێت
و ش���ەڕە وش���ە زیاتر بكات .بۆیە كە سەیری
ئ���ازادی ڕادەربڕین ل���ە كوردس���تان دەكەین
پێویس���تە بزانی���ن ئەوەی خەڵك دەینوس���ێ و
دەیڵ���ێ لەبارەی یەكت���ری لەوانەیە كاریگەری
زۆری هەبێت لەس���ەر سومعە و شەڕەف كە
زۆر بەتوندی و بەزەبر دەپارێزرێت.
پێشنیاری 26
دەس���ەاڵتەكان س���ەركەوتوو نەب���وون لە
پێدان���ی زانی���اری ڕاس���ت .حكوم���ەت خ���اوە
ل���ە زانی���اری پێ���دان و حیزبەكانی���ش زۆر
نهێن���ی خۆیان دەپارێزن .حكوم���ەت ڕۆژنامە
ئەهلیيەكان بانگهێش���ت ناكات بۆ كۆنفرانس���ە
ڕۆژنامەوانيی���ەكان ،ئەوانیش ب���ەم كردارە وا
هەست دەكەن كە بەالوەنراون .ئەمە هەمووی
ئاگ���ری ئ���ەم خۆش���تر دەكات ك���ە حكوم���ەت
ڕاستی لە میدیا و خەڵك دەشارێتەوە.

پێشنیاری 27
لە كوردس���تان كولتووری نهێنی پاراستن
پاش���ماوەیەكە جێماوەییە .بەشێكی ئەم نهێنی
پاراس���تنە دەگەڕێتەوە بۆ ژیان لە ژێر یاسای
زۆر تون���دی تایب���ەت بە ش���ەڕەف و خولیای
س���ومعە پاراس���تن .ب���ەاڵم دەبێ ئ���ەوەش لە
بیر نەكەین كە ئەم نهێنی پاراس���تنە بەش���ێك
ب���وو لە ژیان ل���ە ژێر دەس���تی دیكتاتۆریەتی
س���ەدام حوسێن .لە ژێر حوكمی بەعسیيەكان
مەس���ەلەكە مەس���ەلەی م���ردن و ژی���ان بوو،
هەموو ئەندامانی خێزان دەبوایە ئامادە بن بۆ
ئەوەی ڕاستی بشارنەوە لەبارەی جێگاو ڕیگا
و جموجۆڵ���ی خۆیان ی���ان ئەندامانی چاالكی
خێزانەكانیان بە تەواوی گوزارشت لە هەموو
شتێك كرابا ،ئەوە كارەساتی لە دوا دەبوو.
ئەوانەی لە ژێ���ر ڕژێمی بەعس ژیان هەر
لە مناڵیيەوە فێر دەكران كە ڕاستی بشارنەوە،
هی���چ چارەیەكی دیكهیان نەبوو ،ئەم نەریتەی
نهێنی پاراستن ئێستاش بەردەوامە .ئەم ڕاستی
ش���اردنەوەیە پتەوتر بووە بەهۆی ئەو فشارە
بەردەوامەی كە خراوەتە س���ەر سەكردایەتی
كورد لەالیەن هێ���زە جیاجیا دەرەكیيەكانەوە.
لە هەمووش���ی دیارتر ڕژێمی ناس���ەقامگیری
بەغدا و دەس���تدرێژی توركی���ا و ئێرانە ،ئەمە
وا لە زۆر كەس دەكات وریا بن كاتێك داوای
ش���ەفافیەت دەكەن و ناتوانن بڕيار بدەن چی
بە خەڵك بڵێن و چی بە نهێنی بهێڵنەوە.
پێشنیاری 28
یەك لە گرفتە هەرە گرنگەكان كە دووجاری
ڕۆژنامەگ���ەری و حكوم���ەت دێ���ن نەبوون���ی
تۆمارە بۆ ئەوەی داتا و زانیاری متمانە پێكراو
بپارێزرێ���ن .ئامارەكان خراونەتە بەردەس���ت،
ب���ەاڵم زۆرب���ەی ج���ار ژمارەكان ڕاس���ت نین
و ژم���ارەی نات���ەواو دادەنرێ���ن .كوردس���تان
بیروكراسیەتی كارامەیی تیا نيیە ،كە بە ڕێكو
پێك���ی ڕاهێنانیان پێكرابێت بۆ ئەوەی ڕێنمایی
پرۆس���ەكان بە ڕوونی پەیڕەو بكەن بۆ تۆمار
كردن���ی بڕی���ارەكان و چاودێ���ری س���ەپاندنی
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ب���ۆ دابینكردن���ی گوت���ار
و لێدوان���ی ب���اش و پ���ڕ
مان���ا ،پێویس���تە حكوم���ەت
پێداویس���تیەكانی پەروەردە
و فێركردن ئاراستە بكات

بایەخ���دان بەهەیكەل���ی
ئاب���ووری كارێكی پێویس���تە
بۆ ئەوەی خەڵكی كوردستان
بب���ن بە هاواڵتی كاریگەر و
بە هەموو تواناوە بەشداری
بك���ەن ل���ە بەڕێوەبردن���ی
كۆمەڵگاكەیان
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یاس���اكان و خستنە رووی شكس���تەكان و سەركەوتنەكان بۆ
گەیش���تن بە ئامانجەكان .دیموكراس���یەتی كاریگەر هاوش���انە
لەگەڵ واڵتی خاوەن دامودەزگای پێگەیشتوو ،كۆمەڵگایەك كە
دەزگای فێركردن���ی بەتوانای هەیە دەتوانێ پس���پۆڕی لێهاتوو
بێنێتە كایەوە .كوردس���تان هێشتا ئەم مەرجە پێشەكيیانەی تیا
نيیە بۆ لێپرسینەوە و بەدواداچوونی كاریگەرانە .بایەخدان بە
بەرەو پێش���بردنی فەرمانبەران و سیس���تەمەكان كارێكی زۆر
پێویس���تە .حكومەتی هەرێمی كوردستان پێوستی بە داتایەكی
ڕوون هەی���ە ب���ۆ كاركردن و پێویس���تی بەوە هەی���ە یارمەتی
ڕۆژنامەگەری بدات بەوەی زانی���اری متمانە پێكراویان بداتێ
بۆ ئەوەی بتوانن بە درێژرایی كات وێنەیەكی ڕوون و ڕاست
لەب���ارەی بەهێ���زی و الوازی حكومەتەكە بخەنە بەر دەس���ت
خەڵك.
پێشنیاری 29
ب���ۆ دابینكردنی گوتار و لێدوانی باش و پڕ مانا ،پێویس���تە
حكومەت پێداویستیەكانی پەروەردە و فێركردن ئاراستە بكات.
حكومەت���ی هەرێم���ی كوردس���تان الواز ب���وو و س���ەری
دانەواند بۆ خۆپیشاندەرەكان كاتێك كە هەوڵی چاكسازی درا
لە سیس���تەمی تاقیكردنەوە .بەاڵم چاكس���ازی زۆر پێویس���تە.
منداڵ���ی وا هەن ناچ���ن بۆ قوتابخانە و زۆری���ش هەن كاتێكی
كەم لە پۆلی خوێندن بەسەر دەبەن .قوتابخانەكان كەلوپەلیان
كەمە .زۆر لە مامۆس���تایانی باش كارەكەیان بەجێ هێشتووە.
مامۆستایان فشاریان لەس���ەرە و منداڵی بەرپرسان مامەڵەی
جیاوازیان لەگەڵ دەكرێت .سیستەمەكە دابەشكراوە و ئەوانەی
دەوڵەمەندن هۆی ئاسانكاری زۆر چاكیان دەست دەكەوێ و
ئەوان���ەی هەژارن خاك و خۆڵەكەیان ب���ۆ ماوەتەوە .ژمارەی
قوتابخان���ەكان كەم���ن و زۆر ب���ە خراپی ڕێنمای���ی دەكرێن و
دەپش���كنرێن .ئەگەر قوتابی ب���ە چاكی فێرە پەروەردە نهكرێت
چۆن پێشبینی ئهوهی لێ دهكرێت كۆمهڵگایهك دروست بكات
ئاس���وودهیی ئابووری تیا بێت ،كاتێك خهڵك فێر و پهروهرد ه
ناكرێن ،نە دەتوانن بە چاكی خزمهتی كۆمهڵگهكهیان بكهن و
نهدهتوانن ب ه چاوی رهخنهگر س���هیری دونیای دهوروبهریان
بك���هن ،ت���ا بتوان���ن حوكم���ی بهج���ێ و س���ەربەخۆیيانە بدەن.
خول���ی ڕاهێنان پێویس���تە نەك ه���ەر بۆ ڕۆژنامەنووس���ان و
سیاس���ەتمەداران و بەرپرس���ان ،بەڵكو بۆ خەڵك بە گشتی بۆ
ئەوەی كاتێك كە ش���تێك دەخوێننەوە بە مێشكێكی پڕ پرسیار
بیخوێنن���ەوە .ئەگەر حكومەت پەروەردە و خوێندن فەرامۆش
بكات ،ئەوە ڕێگا خۆش دەكات بۆ ئیسالمیيە توندڕەوەكان بۆ
ئەوەی بۆش���اییەكە پڕ بكەنەوە .ئەمەش ئێستا بەدی دەكرێت
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لەو زیاد بوونە خێراییەی باڵوكردنەوەی ئەم جۆرە بابەتانەی
كە مێشكی گەنجان ژەهراوی دەكات.
پێشنیاری 30
بایەخدان بەهەیكەلی ئابووری كارێكی پێویستە بۆ ئەوەی
خەڵك���ی كوردس���تان ببن بە هاواڵت���ی كاریگ���ەر و بە هەموو
توان���اوە بەش���داری بك���ەن ل���ە بەڕێوەبردن���ی كۆمەڵگاكەیان.
داواكاری بۆ چاكس���ازیی پیشەسازی و كش���توكاڵ زەحمەتە
دەستنیش���ان بكرێ���ت .خەڵ���ك داوای كار و مووچ��� ه دەكات.
حكومەت سەرچاوەی سەرەكی دامەزراندنی خەڵكە .زۆربەی
ئەم كارانەی هەن «خەیاڵین» ،ئەم پۆس���تانە مووچەیان هەیە
بەاڵم ئەركێكی كەم یان هیچ ئەرك لەسەر شانی كارمەند نییە.
حكومەت ناتوانێ هەتا سەر هەلی كار بۆ خەڵك تەرخان بكات
و كارەكانی���ش هەت���ا هەتایە هەر بێ بەرهەم بن .دانیش���توانی
كوردس���تان ژمارەیەكی زۆر گەنجی تیای���ە و هەروا زیادیش
دەكات .پێویس���تیەكی زۆر هەی���ە ب���ۆ وەبەرهێن���ان لە بواری
ڕاهێنان و فێر كردن بۆ ئەوەی گەنجەكان ئامادە بكرێن بۆ كار
كردن و وەبەرهێنان پێوس���تە لە بواری كۆمەڵێك لە چاالكیيە
جیاوازەكان���ی ئابووری بێت تاوەكو كوردس���تان ئابووریەكی
هەمە جۆری هەبێت.
كەلوپ���ەل و خواردەمەن���ی لە ڕادەبەر ه���اوەردە دەكرێت.
زۆر ل���ەم كەلوپەل���ە هاوردان���ە كوالێتیەكەی���ان گومانلێكراوە.
ڕێگە چارەیەكی س���تراتیژی بۆ پەرەپێدان���ی ئابووری جەخت
دەكاتەوە س���ەر پێویس���تی بنیاتنان���ی بناغەكان���ی كارامەیی و
ڕەوش���تی كارەكە وا لەخەڵكی كوردستان دەكات كەمتر پشت
ب���ە جیهان���ی دەرەوە ببەس���تن .كەمپینی جینۆس���ایدە ڕژێمی
بەع���س ئەنجامی دا دژ بە ك���ورد زیانێكی زۆری بە ئابووری
كوردس���تان گەیاند ،هاوتا لەگەڵ دوو قات ئابڵوقەی ئابووری
و پشتبەستنی درێژخایهن بە كۆمەكی ڕێكخراوە فریاگوزاریيە
نێودەوڵەتیي���ەكان .بەرهەم هێنان لە كارگەكان كەمە و كەرتی
كش���توكاڵ زۆری بێ هێز بووە؟ گلەیی زۆر دەكرێت لەبارەی
نەبوونی پارە بەاڵم سەرنجی تەواو نادرێت و پرسیار ناكرێت
چ���ۆن پارە بە ش���تی ديك��� ه دەدرێ���ت .داواكردنی پ���ارە بەبێ
چاوەڕوانكردن���ی بەرهەم گەندەڵیيەكی ڕاس���تەقینەیە ،چاو تێر
نەبوون كۆمەڵگە دەڕووخێنێت.
بەرپرس���یاریەتی پێویستە بۆ وەدەستهێنانی سەربەخۆیی.
ئەم كەسانەی بەرهەمهێنەر بەشدار دەبن لە بنیاتنانی ژیانێكی
باش���تر كە ئەمەش ئەركێكە بەتەنیا ناكرێت و دەبێ بەشداری
هەمووان���ی تێدا بێت ،ئەو كاتە ئ���ەو ئیختیارانەی بۆ خۆیان و
خەڵكی دیكه دەیكەن لەوانەیە زیاتر رەچاو بكرێن.

داواك������اری ب��ۆ چ��اك��س��ازی��ی
پ��ی��ش��ەس��ازی و ك��ش��ت��وك��اڵ
زەحمەتە دەستنیشان بكرێت.
خەڵك داوای كار و مووچ ه
دەكات .حكومەت سەرچاوەی
س����ەرەك����ی دام���ەزران���دن���ی
خ���ەڵ���ك���ە .زۆرب�������ەی ئ��ەم
كارانەی هەن «خەیاڵین»

زۆر ك����ەس دەچ���ن���ە ن��او
ڕۆژن��ام��ەگ��ەری��ي��ەوە بەبێ
ئەوەی بەشێوەیەكی گونجاو
ڕاه��ێ��ن��راب��ن ،بەتایبەتی
ل���ە ڕووی ئیتێكی ك���اری
ڕۆژنامەگەرییەوە
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پێشنیاری 31
زۆر ك���ەس دەچنە ن���او ڕۆژنامەگەریيەوە
بەب���ێ ئ���ەوەی بەش���ێوەیەكی گونج���او
ڕاهێنرابن ،بەتایبەت���ی لە ڕووی ئیتێكی كاری
ڕۆژنامەگەرییەوە .خەڵكان هەن توانیان ش���ت
بگ���ۆڕن ،ئەم���ەش ب���ە ئەنجامدان���ی ڕاهێنانی
پڕۆفیش���ناڵ .ب���ۆ نموونە هیوا عوس���مان زۆر
بەكاریگەری هاوبەشی كارەكەی كرد لە ڕێی
دەزگای ئەنیس���تۆتی راپۆرتكردن���ی ش���ەڕ و
ئاش���تی (Institute for war and Peace
 .)Reortingلەگ���ەڵ ئ���ەوەش دەب���ێ كاری
زیاتری ب���ۆ بكرێت .یودی���ت نورینك خاوەنی
سەنتەری میدیای سەربەخۆیە لە كوردستان
)Independent
Media
(Centre
وتارێك���ی زۆر ڕێكوپێكی لە ڕووداو و ئاوێنە
باڵوك���ردەوە ك���ە بەبیرهێنانەوەیەك���ی چاك���ە
ب���ۆ گرنگی���ی ڕاهێنان���ی ت���ەواو و ئیتێكی كار.
وتارەكە شایس���تەی ئەوەیە ك���ە هەمووی بە
ت���ەواوی بخوێنرێتەوە( .س���ەیری ئەم ماڵپەرە
بك���ەhttp://www.rudaw.net/english/ :
science/op-ed contributors/3755.
)html
«زۆر لە برادەرە كوردەكان هێشتا بابەت
دەنووس���ن كە لە یەك سەرچاەوەی نهزانراو
هەواڵەكەی���ان وەرگرتووە ،س���ەرچاوەكە ئەم
ش���تانەیان پێدەڵێ���ن كە ئ���ەوان حەزی���ان لێیە
گوێی���ان لێبێ���ت .ئەوانیش بەبێ ب���ەدوا گەڕان
ب���ە دوای زانیاریەكە یەكس���ەر دەینوس���نەوە.
ئەمە ڕۆژنامەوانی نيیە ،كە گرنگترین یاس���ای
كاری ڕۆژنامەوانی دەش���كێنێ .با یەكەم سێ
خاڵی یاسای كاری ڕۆژنامەوانی فیدراسیۆنی
نێودەوڵەتیان بەبیر بهێنمەوە:
_ یەكەم ئەركی سەرشانی ڕۆژنامەنووس
ڕێزگرتنە لە ڕاس���تی و مافی گشتی بۆ زانینی
ڕاستی.
_ ب���ۆ پەیڕەوكردن���ی ئ���ەم ئەرك���ە دەب���ێ
ڕۆژنامەن���ووس ل���ە هەموو كاتێدا پش���تگیری
ل���ە بنەماكان���ی ئ���ازادی بكات ل���ە كۆكردنەوە
و باڵوكردن���ەوەی ه���ەواڵ ب���ە ڕاس���تگۆیی و
بەهەمان ش���ێوەش پش���تگیری ل���ە بنەماكانی
ئازادی بكات لە كۆكردنەوە و باڵوكردنەوەی
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هەواڵ بە ڕاس���تگۆیی و بەهەمان شێوەش لە
مافی سەرنج و ڕەخنەی عادیالنەش بكات.
_ دەبێ ڕۆژنامەن���ووس تەنيا بە پێی ئەو
ڕاس���تیانەی كە لە س���ەرچاوەكەوە دەیزانێت
ه���ەواڵ بدات ،نابێ���ت ڕۆژنامەنووس زانیاری
بشارێتەوە بان دۆكیۆمێنت ساختە بكات.
هەروەها سەیری ئەمەی خوارەوە بكە:
دەب���ێ ڕۆژانەمەن���ووس ب���ەم كاران���ەی
خوارەوە بە س���ەرپێچی پیش���ەگەری دابنێت:
دزینی نووسراوەی كەسێكی دیكه ،لێكدانەوەی
بە هەڵەی كینەدار ،درۆ ،ناو زڕاندن ،بوختان،
تۆمەتی بێ بنجین���ە ،قبووڵ كردنی بەرتیل بە
هەر شێوەیەك بۆ باڵوكردنەوە یان شاردنەوە.
ئەمان���ە هەم���ووی و هەرگی���ز ،نابێ���ت
ڕۆژنامەنووس زانیاریەك باڵوبكاتەوە كە تەنيا
لە یەك سەرچاوە وەریگرتووە «ڕاستیەكان»
یاس���اكە دەڵ���ێ ،كات���ی ك���ە س���ەرچاوەكە
ڕۆنامەنووس���ێك بەكار دەهێنێت كارێكی زۆر
ترس���ناكە و ئەوەی ڕۆژنامەنووسەكە باڵوی
دەكات���ەوە بوختان���ە و دەبێت���ە ش���تێكی زۆر
گەورە»

نورینك بەردەوامە و دەڵێ ،زۆر هەڵەیە:
ك���ە بابەتێ���ك بنووس���ێت زانیاریيەك���ەی
تەني���ا لە یەك س���ەرچاوە وەرگیرابێت ،یان وا
بزانێت ئ���ازادی ڕۆژنامەگەريی بێ ئەندازەیە
و ڕۆژنامەنووس���ان لە ژێر دەسەاڵتی یاسان
و لە س���ەرووی دەس���ەاڵتی یاسایشن .ئەگەر
ڕۆژنامەنووس���ان ئەم باوەڕەیان هەبێت ئەمە
ش���تێكی زۆر خ���راپ دەبێ���ت ب���ۆ داهات���ووی
ڕۆژنامەوان���ی ل���ە كوردس���تان و هەروەه���ا
كۆمەڵگای كوردی.
لەبەر ئەوەی ڕۆنامەگەريی دەبێت ئاوێنەی
ڕووداوەكان���ی كۆمەڵ���گا بێ���ت .دەبێ���ت ئێم���ە
رەنگدانەوەی ئەو شتانە بین كە بەسەر خەڵك
و سیاسەتمەداراندا دێت بۆ ئەوەی هەردووال
بە چاكی كاربكەن لە ناو دیموكراس���یەت ئێمە
ڕۆژنامەنووس���ان بەش���ێك نین لە سیستەمی
سیاس���ی بەڵك���و ئێم���ە چاودێ���ری دەكەی���ن
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و ه���ەواڵ دەگەیەنی���ن و ڕەخن���ە دەگری���ن
ئێم���ە ت���اك و دەزگاكان ب���ە بەرپرس���یار
دەزانی���ن ل���ە باڵكردن���ەوەی ڕاس���تیيەكان و
دووب���ارە لێكۆڵین���ەوە لە زانیاریي���ەكان و خۆ
دوورخستنەوەمان لەناو زڕاندن»

پێشنیاری 32
ئەگەر ڕۆژنامەیەك ناوبانگی تاكە كەسێك
یان ڕێكخراوێك بزانێت باش���ترین چارەسەر
ئەوی���ە ك���ە بخرێت���ە ب���ەردەم دادگا و ڕێگا بە
دادوەر بدرێ���ت كە بڕیار ب���دات كێ تاوانبارە
و كێ بێ تاوانە و بەپێی یاس���ا س���زای شیاو
بسەپێنرێت.
پێشنیاری 33
كاتێ���ك ك���ە ب���اس ل���ە ڕێزگرتن لە یاس���ا
دەكرێ���ت ،دەبێ ئەوە بزانین ك���ە گومان لەوە
دەكرێت كە دادوەران لە كوردستان سەربەخۆ
نین و ل���ە ژێركاریگەری حیزب���ی فەرمانڕەوا
دان .ئەگ���ەر یاس���ا بەكار بێت ب���ۆ لێكۆڵینەوە
ل���ە بەدكاری ڕۆژنامەگ���ەری و حوكمەكانیش
ڕێزی���ان لێبگیرێت ،ئەوە دەبێت سیس���تەمێكی
دادوەری سەربەخۆی ڕاستەقینە دابمەزرێت.
وەك بەش���ێك ل���ە پڕۆگرام���ی چاكس���ازی،
س���ەرۆك بارزانی چەند پێوەرێك���ی ڕاگەیاند
بۆ زیادكردنی لێهاتووی دەس���ەاڵتی دادوەری
ئەم���ەش مەس���ەلەیەكی گرنگ���ە و كاریگەری
زۆری دەبێت لەسەر س���ەپاندنی دادوەری لە
دوارۆژدا.
پێشنیاری 34
چوون���ە دادگا هەمیش���ە ڕیگاچارەیەك���ی
ب���اش نيی���ە ب���ۆ بەرەن���گار بوونەوەیەكی ناو
زڕان���دن .بێگومان ناكرێت ه���ەردەم رێرەوی
یاس���ایی بەالوە بنێرێت ،بەاڵم هەندێ جۆری
ناوبژیكردن ش���یاوترە ،هی���چ نەبێت لە جاری
یەكەم���دا .ب���ە بردن���ی ڕۆژنامەن���ووس ی���ان

ڕۆژنام���ە بۆ ب���ەردەم دادگا هەدەم مەترس���ی
ئەوەی دەكرێت كە ش���اهیدێك یان پاڵەوانێك
لەم ناوە دروست بێت .هەندێ ڕۆژنامەنووس
و سەرنووس���ەر ه���ەن ب���ە پەرۆش���ن ب���ۆ
ڕاكێشانی سەرنجی گشتی .دەیانەوێ خۆیان
وەك پاڵەوان نیش���ان ب���دەن و بڵێن بوون بە
قوربان���ی ئازادیی ڕادەربڕین .چەند ڕێگایەكی
باش���تر هەیە ل���ەوەی بچنە ناو ش���ەڕی دادگا
و ئاس���انترین ڕێ���گاش بۆ چوون���ە دادگا داوا
تۆمارك���ردن و تۆمەتبار كردنە بە ناوزڕاندن.
ل���ە كوردس���تاندا نموونەی گەلێ���ك زۆر هەیە
لە بارەی سیاس���ەتمەدارەكان كە كەوتوونەتە
ن���او ئەم تەڵەوە .ش���ەڕی گ���رژی زیاد دەكات
لە ب���واری گفتوگ���ۆی گش���تی و كاریگەرێكی
خ���راپ دەدات هەر چەند داواكەش ڕەوا بێت.
باش���ترین چارەس���ەر ئەوەیە ك���ە لێژنەیەكی
ڕۆژنامەگەری هەبێت.
دەبێت بەش���ێكی ئەو لێژنەیە لە پس���پۆران
پێك بێت و دوور بێت لە دەست بەسەرداگرتنی
سیاسەتمەداران یا ڕۆژنامەكان.
دەبێ���ت ئ���ەو دەزگای���ە ببێت���ە قەزایەك���ی
س���ەالمەت كە هاواڵتیان یان ڕۆژنامەنووسان
بتوان���ن تیای���دا بەب���ێ ت���رس نیگەران���ی و
س���كااڵكانیان دەربب���ڕن .دەب���ێ ئ���م لێژنەی���ە
بتوانێ���ت زۆر ب���ە ئ���اگاداری س���ەیری
شیكردنەوەكان بكات لەسەر بنچینەی بەڵگەوە
بگات���ە بڕیار ،ئەگەر پێویس���ت بوو داكۆكی لە
ڕۆژنامەن���ووس بكات و ڕاس���پاردن دەربكات
ب���ۆ راس���تكردنەوەی كارەكان .ئەگ���ەر ئ���ەم
لێژنەیە بە چاكی دروست بكرێت ،دەبێ بتوانێ
گ���ڕی ناكۆكیيەكان دامركێنێت���ەوە و یارمەتی
ڕۆژنامەگ���ەری و میدیا بدات لە كوردس���تان
لە پێن���او خزمەتكردنی بەرژەوەندی گش���تیی
نەتەوەكە .لێژن���ەی ڕۆژنامەگەری بە تەواوی
كۆتایی بە پێویس���تي چوون���ە داداگا ناهێنێت،
ب���ەاڵم بەالی كەمی بوارێك دەرەخس���ێنێت بۆ
ناوبژیوانیكردن و دایەلۆگ.
پێشنیاری 35
ك���ەس نكۆڵ���ی ل���ەوە ن���اكات ك���ە ژینگەی
ژمارە  30-29بههارى 2013

95

رۆژنامهگهری و پرۆسهی سیاسی...

ڕۆژنامەگ���ەری ل���ە كوردس���تان تەندروس���ت
نيیە .دەبێ كاری توندوتیژی بوەستێت .دەبێ
توندوتیژی جەس���تەیی و زمان���ی توندوتیژ و
ئەو توندوتیژیەی كە پەیدا دەبێت لە ئەنجامی
بەرجەس���تە نەكردن���ی ڕێنماییەكان���ی ئیتێكی
كار ،گشتی بوەستێ .توندوتیژیەی و تۆقاندن
ناكامەكەی زیانبەخشە ،ناكرێت لەسەر دەمی
ئینتەرنێ���ت و مۆبای���ل ئ���ازادی رادەربڕین و
باڵوكردن���ەوەی خێرای بی���ر و بۆ چوونەكان
قەدەغ���ە بكرێ���ن .توندوتیژی گرژی سیاس���ی
زی���اد ەكات و ن���ا عەدالەت���ی ب�ڵ�او دەكاتەوە.
ناعەدالەتی���ش خ���ۆی ل���ە خۆی���دا یەكگرتووی
كورد دەفەوتێنێت .ئێستا كوردستان لە هەموو
سەردەمێك زیاتر پێویستی بە یەكگرتن هەیە.
دەس���ت تێوەردانی سوپایی داواكاریيە كۆن و
چاو قەیمانەی توركیا بۆ سەندنی كەركووك و
موسڵ ،و دوا ڕۆژی نادیاری كورد لە سوریا
و لەگەڵ ئەم هەموو گیروگرفتانەی كە لەگەڵ
بەغ���دا ه���ەن و ئ���ەم پرس���یارانەی هاتوونەتە
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كای���ەوە لە ئەگ���ەری پاشەكش���ەی ئەمریكا لە
عێراق ئەمانە گش���تی كوردس���تانی خس���تۆتە
ژێر فشارێكی گەلێك زۆر .لە كوردستان ئەم
بووژانەوە ئابووری و زیاد بوونی ژمارەیەك
خەڵ���ك و بزووتن���ەوە و زیادبوون���ی كرانەوە
بەس���ەر كولتووری دەرەك���ی و گۆڕانی بیر و
بۆچوونی ئایینی ،ئەمانە هەمووی جموجۆڵێكی
ناوەكی دروستكردووە كە بەرەنگاربوونەوەی
گ���ەورەی گەرەك���ە بەرامبەر ب���ە دابونەریت،
بەتایبەت لە ب���واری پەیوەندیەكانی جێندەردا.
كۆمەڵگا لەناو خۆی پێویستی بە گفتوگۆكردن
هەی���ە بۆ ئەوەی بزانرێ���ت چۆن ڕووبەڕووی
ئەم الفاوانە بنەوە و چۆن ئەم هەلە مێژوویيە
هاتووەت���ە بەردەم هەموو كوردێك بقۆزنەوە،
كە ئەوی���ش بوونی حكومەت���ی هەرێمە .ئەمە
پێویس���تی بە بیركردنەوەی ئارام و ڕاس���تگۆ
هەیە و دەبێ هەموو كەسێكیش بە پرسیارێتی
بگرێتە ئەستۆ.

گفتوگۆ لهگهڵ سهرنووسهرى...
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گاردیان لەساڵی ()1821دا بەناوی (مانچستەر
گاردیان)ەوە باڵوكرایەوە ،ئێستاش ناونیشانی
سایتەكەش���ی ()www.guardian.co.ukە.
لەس���اڵی ()1936دا موڵكایەت���ی رۆژنامەكە بۆ

(ناوەندی س���كات) گوازرایەوە ،ئەمەش بووە
ه���ۆی زیاتر بەهێزبوون���ی .ههنووكهش (ئەلن
راس بریجەر) سەرنووسەری رۆژنامەكەیە كە
لەساڵی ()1995ەوە ئەم پۆستەی وەرگرتووە.
ناوب���راو لەس���اڵی ()1998ەوە بڕی���اری دا كە
س���ایتێك بۆ رۆژنامەی (گاردیان) و گۆڤاری
(ئۆبزێرڤ���ەر)ی دەستەخوش���كی بكات���ەوە،
پاش���ان خاتوو (ئەمیلی بێل) لە ساڵی ()2001
ەوە كرا بەسەرنووسەری (گاردیان ئۆنالین)،
ئەمەش هەڵبژاردەیەكە لەگفتوگۆیەكی ناوبراو
سەبارەت بەنهێنییەكانی ئەو رۆژنامە ئۆنالینە
ژمارە  30-29بههارى 2013
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گارديان ئۆنالي���ن خوێنهرى
زۆر زيات���ره ل��� ه گارديان���ى
چاپك���راو ،چونك��� ه رۆژنامە
ئۆنالینەكەم���ان لەڕێگ���ەی
هاوبەشێتی (ئیشتراكات)ەوە
نییە ،هۆكارێكیت���ر ئەوەیە
ك���ە پەیوەندیم���ان لەگ���ەڵ
كۆمەڵگای وێبالگنووس���ان و
گۆگڵیشدا هەیە
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و دنیای ئۆنالین.
*وەك سەرنووسەری سەركەوتووترین سایتی
گاردیان ئۆنالین ،هەست بەچی دەكەیت؟
زۆر شادمانم .كاتێك ویستم سایتی (www. )guardian.co.ukبكەم���ەوە ،بەرپرس���ی
بەش���ی ئابوریی گۆڤ���اری (ئۆبزێرڤەر) بووم،
هەم���ووان وابیری���ان دەك���ردەوە كە لەس���ەر
كارەك���ەم الب���راوم .كاری م���ن ،هەواڵنێری���ی
ب���ووە ،هەواڵنێ���ری ئابوری���ی میدی���اكان ك���ە
ل���ەڕووی ئابوریی���ەوە ب���اس لەتەكنەلۆژی���ا
دەكات .هەندێكج���ار واباش���ە مرۆڤ بەدوای
كاری جی���اواز بكەوێت .چانس���ی كاركردن
لەپیش���ەی چاپ و باڵوكردنەوە كە خێرایی
رووداوەكان لەم���اوەی ( )40س���اڵی
رابردوودا بێوێنە بووە ،هەمیش���ە بەنسیبی
مرۆڤ نابێت   .
نووسینگەی كاركردنەكەم ،پڕە لەكەسانی
زۆر ئارەزوومەند و هۆشیار و بزێو ،بهاڵم
بەش���ێوەیەكی گش���تی كارێك���ی رۆژانەیە
ێ
ك���ە تیای���دا نازان���ی مەس���ەلەی ملمالن��� 
یاخ���ود تەكنەلۆژی���ای ئایندە لەكوێوە دێت ،لەراس���تیدا
مان���دووت دەكات .لەگ���ەڵ ئەمەش���دا ئ���ەم كارە لەالیەك���ەوە
ێ ت���رس ئامێز و
زۆر سەرس���وڕهێنەرەو لەالیەكیت���رەوە كەم 
هێزبەخشیشە  .
*بەتێڕوانین���ی تۆ ئەم هەموو وەرگرە چۆن بەدەس���تهاتووە؟
گاردیان ئۆنالی���ن زۆر زیاتر لەرۆژنامەی چاپكراوی گاردیان
خوێنەری هەیە.
ێ كەئێمە رۆژنامە ئۆنالینەكەمان
پێموایە لەبەرئەو هۆكارە ب لەڕێگ���ەی هاوبەش���ێتی (ئیش���تراكات)ەوە نیی���ە ،هۆكارێكیت���ر
ئەوەی���ە ك���ە پەیوەندیمان لەگ���ەڵ كۆمەڵگای وێبالگنووس���ان
و گۆگڵیش���دا هەی���ە .كاتێ���ك ئەوانە پەیوەندی���ان لەگەڵ ئێمەدا
هەبێ ،یاریدەدەرێكی زۆر مەزنن .پاش���ان خوێنەران س���ەرەتا
بەسادەیی سەردانی س���ایتەكەمان دەكەن ،پاشان وردە وردە
وەك سایتێكی تایبەتی دەمانناسن ،بەهەرحاڵ ئەمەش جێگەی
سەرنجە.
ێ
ل���ەدەرەوەی واڵت ،ماوەیەك���ی زۆر دەخایەنێ���ت ت���ا هەن���د 
خوێنەر لەوە تێبگەن كە ئێمە رۆژنامەی هەمووانین .سەرەڕای
ئ���ەوەش ،كلت���وری رۆژنام���ە لەس���ەر بنەم���ای دامەزراندن���ی
تۆڕێك���ی هەواڵنێ���ران ل���ە دەرەوەی واڵت ،پێویس���تی ب���ە
پش���تیوانییەكی گونجاو هەبووە تا ئاستی بابەتی توێژینەوەی
سیاس���ییەكانمان تاڕادەی���ەك ب���ەرز بن .هەمووانی���ش دەزانن
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ئەمەش رووخس���ارێكی نێودەوڵەتیانەی هەیە،
دوای ()11ی سێپتامبەری ()2001یش ،چەشنە
رۆژنامەی���ەك بەرهەم دەهێنی���ن كە لەڕووی
ێ لیبراڵنەترە ،دەس���تەبەركردنی
دیدگاوە كەم 
ئەو چەشنە رۆژنامەنووسییەش ئاسان نییە،
هان���ی خوێنەرانیش دەدەین كە لە پەراوێزی
الپەڕەكان���دا ،تێڕوانین���ی خۆی���ان دەرببڕن.
ێ ل���ە دامەزراوە
ئەم���ەش كارێكە ك���ە هەند 
ئینتەرنێتییەكانی وەك ()BBCیش ئەنجامی
دەدەن ،ب���هاڵم ئازادییەكەیان بەو ئەندازەی
ئێمە نییە     .
ێ ببێت���ە
*چ���ۆن ئ���ەم س���ایتە دەتوان��� 
رەنگدان���ەوەی فەلس���ەفەی (گاردی���ان) كە
لە دی���دی من���ەوە چەپڕەو ،س���ەربەخۆ و
بێالیەنە؟
ب���ە ب���ڕوای م���ن ،ئێم���ە بەش���ێكینلەئ���ەوان .ه���ەروەك رۆژنام���ەی كاغەز،
ئێم���ە زۆر چاودێ���ری ئ���ەوە دەكەی���ن
ك���ە هەواڵەكانم���ان ه���ەواڵ ب���ن و
لێكدانەوەكانیشمان لێكدانەوە .مەسەلەی
بوون���ی پەیوەندییەك���ی متمانەدار لەگ���ەڵ خوێنەران
لەن���او ئینتەرنێ���ت و دەرەوەی���دا هەیە ،ه���ەوڵ دەدەین بەپێی
توان���ا راپۆرتەكانم���ان بێالیەن بن و س���ەربەخۆیی خۆمان لە
لێكدانەوەكان���دا بپارێزین .بەتێڕوانین���ی من ،لێرەدا كلتورەكەی
كەمێك لەگەڵ رۆژنامەی كاغ���ەزدا جیاوازە .كارمەندانی ئێمە
گەنجترن و ئینتیمایەكی زیاتریان بۆ بەرهەمەكانی تەكنەلۆژیا
هەی���ە .یەكێك ل���ەو ش���تانەی یارمەتییەك���ی زۆری منی داوە،
ئەمەیە كە (ئەلن راس بریجەر)ی سەرنووس���ەری (گاردیان)،
پەیوەندییەك���ی توندوتۆڵ���ی لەگەڵ ئینتەرنێت���دا هەیە و هەموو
ێ لە هاوپیش���ەكانم كە
رۆژێ���ك س���ایتەكە دەخوێنێتەوە .هەند 
سەرنووس���ەری رۆژنامەكان���ن ،لەوە نادوێن ك���ە پەیوەندیان
ێ
لەگ���ەڵ ئینتەرنێتدا هەیە ،كاركردن لەم بارودۆخەش���دا كەم 
ساردت دەكاتەوە.
ئ���ەوەی لێ���رەدا رووی���داوە ئەمەیە ك���ە لەنێ���وان كارمەندانی
ئێم���ە و كارمەندان���ی رۆژنام���ەدا ،پەیوەندییەك���ی زۆر هەی���ە.
رۆژنامەنووس���انی رۆژنامەك���ە بەش���ێوەیەكی بەرچ���او
ێ دەربارەی ئۆنالین
ئینتەرنێتی���ان قبوڵ ك���ردووە و دەیان���ەو 
و ئ���ەو كارەی ك���ە ئێمە ئەنجامی دەدەی���ن ،ئاگاداربن .ئێمەش
لەزۆر رووەوە بەشێكی تری رۆژنامەكەین.
ێ لەئینتەرنێتدا ئەنجام بدرێن و
*ئەو كارانە چین كە دەتوانر 
لە رۆژنامەی كاغەزدا ناكرێن؟

ئێمە بەشێكین ل ه گارديانى
چ �����اپ �����ك �����راو ،ه�������ەروەك
رۆژن���ام���ەی ك��اغ��ەز ،ئێمە
زۆر چاودێری ئەوە دەكەین
ك��ە هەواڵەكانمان ه��ەواڵ
بن و لێكدانەوەكانیشمان
لێكدانەوە .مەسەلەی بوونی
پەیوەندییەكی متمانەدار
ل��ەگ��ەڵ خ��وێ��ن��ەران ل��ەن��او
ئینتەرنێت و دەرەوەیدا هەیە
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راپۆرت���ە خول���ەك ل���ەدوای خولەكانم���اندەرب���ارەی یارییەكان���ی تۆپ���ی پ���ێ،
لەگ���ەڵ ئینتەرنێت���دا دەگونجێ���ن .توانس���تی
س���ودوەرگرتنی بێس���نووری دنیای وشەمان
لەكەمترین كاتدا هەیە .ئێمە خولەك بەخولەك
خزمەتگوزارییەكانم���ان ب���ۆ خوێن���ەران
دەگوازینەوە.
لەكۆمەڵ���گای جیهانی���دا ،داوام���ان لەمیوانانی
س���ایتەكەمان ك���رد ئیمەیڵم���ان ب���ۆ بنێ���رن،
قەوارەیەك���ی زۆری ئیمەیڵم���ان بەدەس���ت
گەیش���ت كەكاتی���ان نەبووە بۆنمونە س���ەیری
یاریی كۆری���ا و ئیتاڵیا بكەن ،بهاڵم ش���یفتەی
س���ات بەس���اتی رەوتی یارییەكە بوون ،ئێمە
پەخش���مان ك���رد .ئ���ەم كارەش كۆمەڵێ���ك
ێ یاخود چوار س���اڵ
رەهەن���دی هەیە كە س��� 
لەمەوپێش ،بیریش���مان لێنەكردبۆوە ،بۆنمونە
رۆڵ���ی ئینتەرنێت لە چۆنییەتی فۆرمەڵەبوونی
رۆژنامەنووس���یی و چۆنییەتی دروستكردنی
گفتوگ���ۆ لەنێ���وان رۆژنامەنووس���ان و
سەرچاوە :سایتی (گاردیان ئۆنالین).
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وەرگرەكان���دا (گەش���ەكردنی وێبالگ���ەكان و
س���ودوەرگرتنی خوێن���ەران ل���ە الپەرەكان���ی
ئینتەرنێ���ت و .) ...ئەمانە نیش���انی دەدات ئەم
پەیوەندیی���ە هەنوك���ە دۆخێكی دووس���ەرەی
هەیە كە لەئایندەدا وەرگری ئینتەرنێت لەبری
كەمبوونەوە ،بەرەو زۆربوونیش دەچێت.
*ئای���ا بەتێڕوانینی تۆ رۆژێ���ك دێت كەكاغەز
بكەوێتە ژێردەستی قەڵەمڕەوی ئینتەرنێتەوە؟
ك���ەی باڵوك���راوەی ئینتەرنێت���ی جێگ���ەی
باڵوكراوە ئاساییەكان دەگرێتەوە؟
بەڵ���ێ ،ل���ەو بڕوای���ەدام .بەتێڕوانین���ی م���نێ بیر ل���ە( 5تا  )20س���اڵی تر
ئێس���تا ناتوان���ر 
نەكەینەوە .چۆنییەتی س���ودوەرگرتنی خەڵك
لەرۆژنامەنووس���یی چاپك���راو دووچ���اری
گۆڕانێكی بنچینەی���ی دەبێتەوە ،ئەم گۆڕانەش
بەرەو ئینتەرنێ���ت دەچێت .بەرهەمی رۆژنامە
تائێس���تا ناوەرۆكی خۆی پاراس���تووە ،بهاڵم
ش���ێوەی س���ودوەرگرتن لەالی���ەن زۆرین���ەی
خەڵكەوە لەڕێگەی ئینتەرنێتەوە دەبێت     .

رۆژنامهنووس چۆن سوود...

رۆژنامەنووس چۆن سوود لە تۆڕە
كۆمەاڵیەتیيەكان وەردەگرێت؟

عەبدولخالق ئیبراهیم*

تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان
ت���ۆڕی كۆمەاڵیەتی دەكرێ بەوە پێناس���ە
بكرێ���ت ك���ەوا گروپێ���ك خەڵ���ك بەیەك���ەوە
ل���ە ڕێی ی���ەك س���ەرچاوەی باو و دی���ارەوە
پەیوەندیی���ان هەیە نموونەی ئەو س���ەرچاوە
دی���ار و باوە دەكرێ كارێك بێ ،كارمەندەكان
ی���ا كرێكارەكان���ی ئ���ەو كارە كۆبوونەتەوە و
تۆڕێكی كۆمەاڵیەتییان پێكهێناوە.
دوایی���ەی
ئ���ەم
بەرەوپێش���چوونی
ئینتەرنێت وایك���ردووە تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان
بەش���ێوەیەكی لە خەیاڵبەدەر ف���راوان بێت .لە
ڕێگەی تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانەوە خەڵكی دەبن
بە ئەندام و الپەڕەی تایبەت بەخۆیان دروست
دەك���ەن بە ناوی خۆی���ان و وێنەی خۆیانەوە.
تۆ دەتوانیت الپەڕەی تایبەتی كەس���انی دیكە
ببینیت كە دەیانناسیت و بیانكەیت بە هاوڕێی
خ���ۆت .ی���ان دەتوانیت ه���ەر ل���ە ماڵپەڕەكەدا
ب���ە دوای ن���اوی كەس���انی ت���ردا بگەڕێی���ت و

دوات���ر بیانخەیتە نێ���و لیس���تی هاوڕێیانتەوە.
ب���ە كردنی ئەمە تۆ دەتوانی تۆڕێك دروس���ت
بكەیت لەو كەس���انەی كە دەتوانیت بە ئاسانی
پەیوەندی���ان پێ���وە بكەی���ت .لەگەڵ ئەوەش���دا
دەرفەت���ی دروس���تكردنی پەیوەندی���ت لەگەڵ
كەس���انی نوێش هەیە .هەندێك نموونەی ئەو
ماڵپەڕانە بریتین لە فەیسبووك  ،مای سپەیس
و یوتیوب،هتد...
ماڵپەڕە كۆمەاڵیەتییەكان دەتوانن یارمەتی
خەڵك���ی ب���دەن ب���ۆ چارەس���ەركردنی ئ���ەو
كێش���ە و پرس���یارانەی كە زەحمەت و گرانن،
ماڵپەڕە كۆمەاڵیەتییان بۆ مەبەستێكی تایبەت
دان���راون  ،وەك ئ���ەو كەس���انەی ك���ە ج���ۆرە
ئۆتۆمبێلێك���ی تایب���ەت یا ج���ۆرە پرۆگرامێكی
كۆمپیوتەری تایبەت بەكار دەهێنن .ئەم جۆرە
ماڵپەڕانە بەهێ���زن ،چونكە دەتوانن لە ڕێگەی
ماڵپەڕەك���ەوە یارمەت���ی ئ���ەو كەس���انە بدەن
ك���ە ئەم ج���ۆرە ئۆتۆمبێالنە ب���ەكار دەهێنن و
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ب���ە پەیوەندیكردن بەیەكترییەوە كەس���ەكان ل���ە نێوان خۆیان
دەتوانن زانیاری ئاڵوگۆڕ بكەن لەسەر
ج���ۆری ئۆتۆمبێلەكەی���ان بەبێ ئەوەی
لەپێشتردا یەكتریشیان بینیبێت.
تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان یارمەتیدەرن
بۆ ئ���ەوەی ئێمە ب���ە ئاس���انتر لەگەڵ
یەكتریدا لەپەیوەندیدا بمێنینەوە ،ئەم
ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتییان���ە ئاس���انكاریت
ب���ۆ دەكەن ت���ۆ پەیوەندیت بمێنێتەوە
لەگ���ەڵ ئەندامان���ی خێزانەك���ەت و
هاوڕێكانت ئەگەر لێش���یانەوە دوور
بیت .ئ���ەم نموونان���ەی هێناماننەوە
چەن���د نموونەیەكی كەم���ن لەوەی
ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتیی���ەكان دەتوان���ن
یارمەتیدەرب���ن بۆی  ،لە ڕاس���تیدا
زۆر ش���تی ت���ر ه���ەن ك���ە ت���ۆڕە
كۆمەاڵیەتییەكان یاریدەدەرن.

ت����ۆڕە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان
یارمەتیدەرن بۆ ئەوەی ئێمە
بە ئاسانتر لەگەڵ یەكتریدا
لەپەیوەندیدا بمێنینەوە،
ئ��ەم ت��ۆڕە كۆمەاڵیەتییانە
ئاسانكاریت بۆ دەك��ەن تۆ
پەیوەندیت بمێنێتەوە لەگەڵ
ئەندامانی خێزانەكەت و
هاوڕێكانت ئەگەر لێشیانەوە
دوور بیت
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تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان و نەوەی نوێ
نوێیەت���ی ماڵپەڕی تۆڕە كۆمەاڵیەتیي���هكان وای كردووە
زۆرب���ەی بەكارهێنەران���ی بەتایبەت���ی ( )myspace.comو
( )facebook.comئەوان���ەن بن كە تەمەنی���ان لەخوار ()25
س���اڵیدابێت واتە ئەوانەی تەمەنییان گەیشتووەتە ئەوەی بچن
ب���ۆ كۆلێژ ،بۆیە كاتێك باس���ی ئەم تۆڕان���ە دەكەین بە زۆری
مەبەست لێیان نەوەی نوێیە.
جارجار دایكان و باوكان الپەرەی تایبەت دروست دەكەن
تا وێنەی منداڵەكانیان پیشان بدەن ،بەاڵم تەنیا ڕێژەیەكی كەم
تەمەنیان لەسەرووی ( )25ساڵیدایە .زۆربەشیان هونەرمەندن
لەم رێیەوە هەوڵ بۆ ڕەواجدان بەبەرهەمەكانیان ئەدەن.
هەن���دێ ل���ە ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتیی���ە بچووك���ەكان ،وەك
كۆڕبەندە ئۆنالینییەكانی ئۆتۆمۆبێل ،بەكارهێنەرانیان دەكرێ
ه���ەر كەس���ێك ب���ێ و م���ادام خ���اوەن ئۆتۆمۆبێلێك ب���ێ لەو
ج���ۆرەی ئ���ەوان ،جا گرینگ نیی���ە تەمەنی چەن���دە .ئەم جۆرە
بەكارهێنەران���ە دەكرێ هەر كەس���ێك بێ و ل���ە هەر تەمەنێكدا
بێ���ت ،بەاڵم زۆرینەی بەكارهێنەران بریتی���ن لە تەمەنی نێوان
هەژدە تا بیست و پێنج.
ئ���ەو ماڵپ���ەڕە كۆمەاڵیەتیانە ت���ا ڕادەی���ەك بیرۆكەیەكی
نوێ���ن ،بەاڵم ئەوەندە ڕۆچووەتە ناو خەڵكەوە تا ئەو ڕادەیەی
س���ەركەوتنێكی گ���ەورەی بەدەس���ت هێن���اوە .ئ���ەم ماڵپەڕانە
س���ااڵنە ملیۆن���ان دین���ار كۆدەكەن���ەوە و لەكاتێك���دا كار ب���ۆ
خەڵكێك���ی زۆر دەدۆزنەوە .ئ���ەو ڕێكالم���ە بازرگانیانەی ئەم
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ماڵپ���ەڕە ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتییان���ە
باڵوی دەكەنەوە ،ن���ەك هەر خۆیان
پارەیەك���ی لەڕادەبەدەریان دەس���ت
دەكەوێ���ت ،بەڵكو ئ���ەو كۆمپانیایەی
كە ڕێكالمەكەشی كردووە دهرفهتى
بەرزبوونەوەی فرۆشیيەكانی هەیە.
هەمیش���ە ئەم تۆڕە كۆمەاڵیەتییانە
ل���ە زۆر ڕووەوە یاری���دەردەری
خەڵك بوون.
ت���ۆری ئینتەرنێ���ت ماڵپ���ەڕی
كۆمەاڵیەتی���ی جۆراوج���ۆر لەخۆ
دەگرێ���ت ،ئ���ەم ج���ۆرە ماڵپەڕانە
ل���ە ڕوانگ���ەی بەكارهێنانیان���ەوە
هەمەچەش���نن .هەن���دێ ل���ەو
ماڵپەڕان���ە ل���ە ه���ەر ڕۆژێك���دا
ملیۆن���ان بەكارهێن���ەری هەیە ،
نموونەی ئەوانە مای سپەیس و
فەیسبووك و یوتیوبن  ،ئەمانە
بریتی���ن ل���ە بەرباڵوتری���ن ئەو
تۆڕانەی كە هەن.
ه���ەروەك پێش���تر باس���مان كرد ئەو كەس���انەی كە
ئ���ەو ماڵپەڕان���ە بەكاردەهێنن لە تەمەن���دا هەمەجۆرن ،هەر لە
منداڵ���ی تازە لەدای���ك بوودا ك���ە دایك و باوك���ی الپەڕەیەكی
تایبەت دروست دەكەن و وێنەكانی ئەوی تێدا باڵو دەكەنەوە
تا كەسێكی ( )90ساڵی.
ه���ەر یەك لەو س���ێ ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتیی���ە ئەندامبوون لێی
بەخۆڕاییە .ئەمە تاكە هۆكاری س���ەرەكیی كەمەندكێش���كردنی
ئەم ماڵپەڕانەیە.
چەند پرسیارێكی زۆر كەلەالیەن خەڵكەوە دەكرێن بریتییە
ل���ەوەی :ئەم ماڵپەڕە كۆمەاڵیەتیی���ە «بەخۆڕایی»یانە پارەیان
دەست دەكەوێت؟كێ خاوەنی ئەم ماڵپەڕانەیە؟
گەورەترین پرسیار كە زۆربەی خەڵكی هەیانە ئەوەیە چۆن
ئەم تۆڕە كۆمەاڵیەتیانە پارە بەدەس���ت دێنن و قازانج دەكەن.
ڕێكالمە بازرگانییەكان س���ەرەكیترین داهاتی ئەم ماڵپەڕانەن،
ج���ا ئەو ڕێكالم���ە چ لەالی���ەن هونەرمەندێكەوەیە كە دەیەوێت
لە مای سپەیس���ەوە دەنگی ببیسترێت یا ئەوەتا كۆمپانیایەكی
ئۆتۆمبێلە دەیەوێت قوتابیەكی زانكۆ ئۆتۆمبێلێكی ئەو بكڕێت.
لەگ���ەڵ ئ���ەو گۆڕانەی بەس���ەر نەریت���ی راگەیاندندا هات
 ،رێكخ���راو و گروپ���ە قازانج نەویس���تەكانیش زیاتر روویان
ك���ردە ئامرازە بەدیلەكان بۆ گەیش���تن بە خەڵك ،لەهەمانكاتدا،
باڵوكردن���ەوەی خودی و پەیوەندی وكارلێكی راس���تەوخۆی

تۆڕه كۆم هاڵي هتيي هكان لە
ڕوانگەی بەكارهێنانیانەوە
ه���ەم���ەچ���ەش���ن���ن .ه��ەن��دێ
ل��ەوان �ه ل��ە ه��ەر ڕۆژێ��ك��دا
م��ل��ی��ۆن��ان ب��ەك��اره��ێ��ن��ەری
ه��ەی��ە ،ن��م��وون��ەی ئ��ەوان��ە
مای سپەیس و فەیسبووك و
یوتیوبن  ،ئەمانە بریتین لە
بەرباڵوترین ئەو تۆڕانەی
كە زۆر باون
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ب��اراك ئۆبامای سەرۆكی
ئەمریكا دەڵی« :من دەزانم
كە رۆژن ��ام ��ە و میدیاكان
ب ��اش ��ت ��ری ��ن ئ ����ام ����ڕازن بۆ
هەڵماڵینی درۆ و دەلەسە
و ئەفسانەی سیاسیەكان و
دەتوانن ببن بە هەڕەشەی
راس ��ت ��ەق ��ی ��ن ��ە ب ���ۆ ه ��ەم ��وو
ئەوانەی دەیانەوێ رێگری
لەهەقیقەت بكەن»
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ت���اك و گروپەكان لەرێگەی ئەو تۆرانە
لەس���ەر ئینتەرنێت بەرەو هەڵكش���انی
زیاتر دەچێت  ،رێژەی بەرزبوونەوەی
ئەزمون���ە خ���ودی وهەن���دێ جاریش
هەرەمەكی���ەكان لەنێ���و بەكارب���ەران
پەیوەن���دی نوێ���ی گرن���گ و رواڵەتی
ئەرێن���ی و نەرێن���ی زۆری هێناوەتە
نێو ئ���ەو جیهانە ف���راوان و نادیارە،
بەتایب���ەت ل���ە ئێس���تادا ك���ە بووەتە
گۆرەپانێك���ی گ���ەورەی ئاب���ووری
و رێكالمكردن و س���اغكردنەوەی
كااڵكان  ,بۆت���ە كەرەس���تەیەكی
ت���ازەی س���یخوریكردن بەس���ەر
ت���اك وگ���روپ و دەوڵەتەكان���ەوە
ه���ەر بۆی���ەش ئام���اژەكان ب���ەو
ئاراس���تەیەن ئینتەرنێت و میدیای
ن���وێ و ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتی���ەكان لەئایندەیەكی
نزیك���دا ببن���ە گەورەتری���ن گۆرەپان���ی كێبركێ���ی زلهێ���زەكان
لەبواری بەرهەمهێنانی تەكنەلۆژیای پەیوەندیەكان و زانیاری
و س���یخوریكردن وچەتەگ���ەری زانیاری ،خەریك���ە ئەو تۆڕە
كۆمەڵیەتیان���ە دەبن���ە ئامرازێك���ی گرنگ���ی گەیش���تن بەمەرامە
سیاس���یەكان چ لەس���ەر ئاس���تی لۆكاڵ���ی و نێودەوڵەتی وەك
ئەوەی لەهەڵمەتی هەڵبژاردنی س���ەرۆكایەتی ئەمریكای ساڵی
()2008دا بینیم���ان و ب���ەو هۆیەوە ب���اراك ئۆبام���ای گەیاندە
كۆش���كی س���پی  ،لەهەمان كاتیش���دا نابێت ئ���ەوە لەبیر بكەین
لەو جیهانە نادیار و گریمانەییەدا ئاسایش���ی زانیاری و مافی
تایبەتمەندی تاكەكەسی بەردەوام پێشێل دەكرێ و لەوالیەنەوە
بۆتە هەڕەش���ەیەكی گەورە  ،بەاڵم بەش���ێوەیەكی گشتی ئێمە
لەبەردەم شۆڕش���ێكی گەورەداین لەبواری ئاڵوگۆری زانیاری
و باڵوكردن���ەوەی هەواڵ بەربەس���تە تەقلیدی���ەكان لەبەردەم
تاك و گروپەكان لەپەیوەندیكردن بە یەكدی و بەستنی رایەڵی
پەیوەن���دی لەگەڵ جیهانی دەرەوەدا  ،هەر ئەمەش���ە وایكردوە
لەهەم���وو الیەكەوە بە بایەخەوە باس ل���ەو تەكنەلۆژیا تازەیە
ێ و جەخ���ت لەس���ەر حەتمیەت���ی س���وودوەرگرتن لێ���ی
بك���ر 
بكرێت���ەوە لەپێناو مانەوە و دانەب���ڕان و پەراوێز نەبوون لەو
جیهانەدا كە لە گۆڕانێكی بەردەوام و زۆرخێرادایە.
باراك ئۆبامای س���ەرۆكی ئەمری���كا دەڵی« :من دەزانم كە
رۆژنامە و میدیاكان باش���ترین ئام���ڕازن بۆ هەڵماڵینی درۆ و
دەلەسە و ئەفسانەی سیاسیەكان و دەتوانن ببن بە هەڕەشەی
راس���تەقینە بۆ هەموو ئەوانەی دەیان���ەوێ رێگری لەهەقیقەت
بك���ەن» .پاوڵ كریگمان لە رۆژنام���ەی نیویۆرك تایمز دەلێت:
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«گەورەتری���ن
دەرف���ەت دەرب���ارەی ئ���ەم س���ەردەمەی
رۆژنامەكان بریتیە لەوەی كە خەڵك بەڕاستی شتێك لەبارەی
بابەتێك دەزانن بەخێرایی دەتوانن بڕیاربدەن بەبێ ئەوەی كە
لە رێگای دەس���ەاڵتەوە بەشێواوی و ناڕاس���تی پێیان بگات».
مارك���ۆس مۆلیس���اس لەماڵپەری دەیلی ك���ۆس دەلێت« :ئێمە
ێ لەوە دڵنیابین كە گروپە كارام���ە ولێهاتووەكان توانای
دەب��� 
ێ كردنی كێشەكان
ێ لە تاووتو 
كۆنتڕۆڵ كردنی تایبەتیان دەب 
بەتایبەت كێش���ەی سیاسی ،كلتوری ،مۆسیقا ،هونەر و هتد ...
ئ���ەوەی كە روودەدات تەكنەلۆژیایە كە رێگە بە خەڵك دەدات
لەسەرتاس���ەری واڵت و جیهان بۆ تاوتوێكردنی ش���تەكان كە
مای���ەی گرنگیدان���ی ئەوانە .كاتێك كە دەرب���ارەی ئەم بابەتانە
دەس���ت دەكەن بە قسەكردن ،زۆربەی كاتەكان ،ئەوان لەسەر
ئەم كێشانە كاردەكەن و هەڵوێستیان دەبێ».
ئاسایشی زانیاری و مافی تایبەتمەندی كەسەكان لە تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان
ی تەكنۆلۆژی،
ی نوێ 
گومانی تێدانییە هاتنی هەر دیاردەیەك 
ی لەگەڵ خۆیدا
ی سیاس��� 
ی و مۆدێلێك 
ی كۆمەاڵیەت 
دیاردەیەك��� 
ی ناس���راوە و بۆ
ی كۆمەاڵیەت 
دەهێنێ ،فەیس���بووك كە بەتۆڕ 
ی
ی فەزا 
ی ئەوە 
ی لێوەردەگیرێ ،لەبر 
ی سیاس���یش كەڵك 
كایە 
ی
ێ كەچ���ی بەپێچەوانەوەیە  ،چونكە ترس��� 
گش���تیی بخوڵقێن��� 
ی
هی���چ ج���ۆرە چاودێرییەكی���ان نیی���ە ،خەریك���ن خ���راپ كەڵك 
لێوەردەگ���رن و فەزایەكی���ان خوڵقان���دووە ك���ە بەربەرییەت���ە،

پ �������اوڵ ك ���ری ���گ ���م ���ان ل ��ە
رۆژنامەی نیویۆرك تایمز
دەل���ێ���ت« :گ ���ەورەت ���ری ���ن
دەرف �����ەت دەرب ������ارەی ئ ��ەم
س ���ەردەم ���ەی رۆژن ��ام ��ەك ��ان
بریتیە ل ��ەوەی كە خەڵك
بەڕاستی شتێك لەبارەی
بابەتێك دەزانن بەخێرایی
دەتوانن بڕیاربدەن بەب ێ
ئ ������ەوەی ك ���ە ل ���ە رێ��گ��ای
دەس ��ەاڵت ��ەوە بەشێواوی و
ناڕاستی پێیان بگات».
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ت����ۆڕە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ي��ی��ەك��ان
ب���وون���ەت���ە گ��ۆرەپ��ان��ێ��ك��ی
ن��وێ��ی ب��ان��گ��ەش��ەك��ردن بۆ
ب����ی����روب����اوەڕە س��ی��اس��ی و
ئ��ای��ی��ن��ی وك����ۆك����ردن����ەوەی
الی��ەن��گ��روش��ۆێ��ن��ك��ەوت��وان،
رێ����ك��ل�ام ك������ردن ب����ۆ ك���ااڵ
وك��ۆم��پ��ان��ی��اك��ان ،ه���ەروەك
ب��ۆت��ە ن��اوەن��دێ��ك ب��ۆ چێژ
وەرگ��رت��ن و ب��ەس��ەرب��ردن��ی
كاتێكی خۆش
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ی
ی مۆبایل لەسەرەتا 
هەروەك چۆن پێشتریش خراپ بەكارهێنان 
ی خوڵقاندو تاڕادەیەك
ی كۆمەاڵیەت 
هاتنیدا گەورەترین كێش���ە 
ی دواكەوتوویش ك���رد ،هەرئەوەی كە
ی بەبیرو رەوت 
كۆمەك��� 
ی
ی بلوت���وزەوە وێنەو گرتە 
لەڕێگە 
ی درۆین���ە باڵودەكرایەوە و
ڤیدیۆی��� 
ی
چەندی���ن ژنی بەدبەخ���ت و خێزان 
ی ئەو كارە
ك���وردی بوونە قوربان��� 
نەش���یاوە ،ئێس���تاش فەیس���بووك
ی
جێگەی گرتۆتەوەو دیس���ان بیر 
ی كەڵكی لێوەرگرتووە.
توندڕەو 
بایەخ���ی تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان
لەكەس ش���اراوە نییە لەئێس���تادا
زۆرب���ەی بەكاربەرانی ئینتەرنێت
رۆژان���ە كاتێك���ی زۆر بەدی���ار
كۆمەاڵیەتیەكان���ەوە
ت���ۆڕە
دادەنیش���ن و رۆلێك���ی گ���ەورە
لەپەیوەندیكردن���ی
دەبینێ���ت
كۆمەالیەت���ی ،جگ���ە لەم���ەش
تۆڕە كۆمەاڵیەتيیەكان بوونەتە
گۆرەپانێك���ی نوێی بانگەش���ەكردن بۆ بیروباوەڕە سیاس���ی و
ئایینی وكۆكردنەوەی الیەنگروشۆێنكەوتوان ،رێكالم كردن بۆ
كااڵ وكۆمپانیاكان ،هەروەك بۆتە ناوەندێك بۆ چێژ وەرگرتن
و بەسەربردنی كاتێكی خۆش.
ێ لەدیوەك���ەی ديكهي���دا چوون���ە نێ���و ئ���ەو ت���ۆڕە
وەل��� 
كۆمەاڵیەتيی���ەكان كارێك���ە دوور نیی���ە لەمەترس���ی ،بەه���ۆی
ئەوەی لەنێو سەدەها ملیۆن بەكاربەری تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان
ژمارەیەك���ی زۆر لەتێك���دەر و دز و چەت���ەی ئەلیكترۆنی لەو
فەزا ئەلیكترۆنییە چاالكانە كار دەكەن وبوونەتە س���ەرچاوەی
هەرەش���ەیەكی راس���تەقینە ب���ۆ س���ەر زانیاریە كەس���ی و داتا
ودیكۆمینت���ی س���ەر بەرێكخ���راو وكۆمپانی���ا ودام���ەزراوە
ێ
ێ گوێبیستی هەند 
رەس���میەكان  ،بۆیە سەیر نییە لێرەو لەو 
لەوان���ە بین ك���ەداوای دووركەوتن���ەوە و بەكارنەهێنانی تۆڕە
كۆمەاڵیەتیەكان دەكات لەو روانگەیەوە كەگەرنتی ئاسایش���ی
زانیاری���ەكان كەس و دامەزراوەكان ل���ەو جیهانەگریمانەییەدا
لەئاستی پێویستدا نییە و هەموو ئەو رێوشوێن و پرۆگرامانەی
دادەهێنرێ���ن بۆ پاراس���تنی زانیاری���ەكان ،ب���ەردەوام لەالیەن
هاكەرو چەتە ئەلیكترۆنییەكان كاریەگەریەكانیان لەكارخراوە.
بێگومان داواكاریەكی لەمجۆرە تارادەیەكی زۆر ناواقیعیە
وناكرێ مرۆڤایەتی دەس���تبەرداری ئەو هەموو ئاسانكاری و
خزمەتگوزاریە زۆر وزەبەنانە بێت كە لەرێگەی تۆڕی زانیاری
نیودەوڵەت���ی بەش���ێوەیەكی گش���تی و ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان
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بەش���ێوەیەكی تایبەت���ی
خراوەت���ە بەردەس���ت،
ب���ەاڵم دەبێ���ت لەكات���ی
بە كا ر هێنا ن���ی
ئینتەرنێ���ت و ت���ۆڕە
كۆمەاڵیەتیەكان���دا ئ���ەو
مەترس���ی وهەرەشانە
بەهەن���د وەربگ���رن چ
ل���ەرووی یاس���اییەوە
ئەگ���ەری
ی���ان
پێش���ێلكردنی ماف���ی
تایبەتمەن���دی (الح���ق
ف���ی الخصوصی���ە)،
ل���ەروی
یاخ���ود
تەكنیكەكانی پاراستنی زیاتری زانیاریەكان.
ی ئەو هەواڵ و
ی چاودێرییەك ب���ۆ باڵوكردنەوە 
نەبوون��� 
ی كە هەر كەسێك بەكاربەری تۆرە
وێنەو گرتە ڤیدیۆی و زانیاری 
ی خوڵقاندووە،
ی زۆر ناش���یرین 
كۆمەاڵیەتیەكان بێت  ،حاڵەتێك 
ی ئاب���ڕوو و ناوزڕاندنی كەس���ێك كە
ب���ۆ نموونە رووش���اندن 
ی
لەبنچینەدا رق و كینەیەو هیچ كۆمەكێك بەفەرهەنگی ئینسان 
ی رابردوودا
ناكات ،مەترس���ییەكە بۆس���ەر هەرتاكێك ،لەماوە 
ی كە رەنگ���ە بوختانیش
چەن���د حاڵەتێك���ی ناشایس���تەمان بین��� 
ی راس���تەوخۆ بوو بۆسەر ئازادی تاك ،ئەمە
بێت ،تەدەخولێك 
ی فەیس���بووك بەكاردەهێنن خۆیان
لەحاڵێكدا زۆربەی ئەوانە 
ی ئەوەیە
بەئازادیخوازو رۆش���نبیر دەزانن ،بەاڵم راس���تییەكە 
ی فەیس���بووكەوە
كە هەس���ت بەكەمزانین دەكەن ،بۆیە لەڕێگە 
ی خۆیان پڕدەكەنەوە.
ی ژیان 
كەلێنەكان 
ی تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان
ی خراپ بەكارهێنان 
ی دیكە 
حاڵەتێك 
ی مۆڵەت بكەن یان
ی داوا 
ئەوەیە كەس���انێك هەن بەبێ ئ���ەوە 
ی بەرامب���ەر قبوڵیەتی ،وێن���ە ی���ان كۆمێنت یان
بزان���ن كەس��� 
ی باڵودەكەنەوە ،لەمەش���دا نموونەم
ی شەخس��� 
ه���ەر بابەتێك��� 
ی
ی مۆبایلەوە ،قس���ە 
ی نابەرپرس هەن لەڕێگە 
هەیە كەس���انێك 
ی دەكەنەوە یان
ی خۆیان كە ئادیان كردوون باڵو 
برادەرەكان��� 
ی ئینتەرنێتەوە
ی كە هیچ پەیوەندییەكیان بەدونیا 
ئەو كەس���انە 
ی
ی ئەمن 
ی بیربكەن���ەوە كە ئەو كردەیە حاڵەت 
نیی���ە ،بەبێ ئەوە 
ی یان سیاس���ی دروس���ت دەكات ،ئەم دیاردەیە
یان كۆمەاڵیەت 
ی
ئەگەر بەرنامە بۆداڕێژراویش نەبێ ،جۆرێك لەچاودێریكردن 
ێ و دواجاریش
ی فەیسبووك بزان 
ی بەكارهێنەر 
ێ ئەوە 
تاكە بەب 
ی لێوەردەگرن،
ی كۆمەاڵیەتی و ئەمنی كەڵك 
ی چاودێر 
سیستم 
ی دەزگا نێوخۆییەكان
ی ئەمن 
بۆی���ە من پێموایە ئەمە لەچاودێر 
ی گشتیی دەخنكێنێ.
خراپترەو فەزا 

حاڵەتێكی دی��ك��ە ی خ��راپ
ب���ەك���اره���ێ���ن���ان��� ی ت�����ۆڕە
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ەك��ان ئ��ەوەی��ە
كەسانێك هەن بەب ێ ئەوە ی
داوای م��ۆڵ��ەت ب��ك��ەن ی��ان
ب���زان���ن ك��ەس��ی ب��ەرام��ب��ەر
ق��ب��وڵ��ی��ەت �ی ،وێ���ن���ە ی��ان
كۆمێنت یان هەر بابەتێك ی
شەخس ی باڵودەكەنەوە
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ح����اڵ����ەت����ێ����ك���� ی دی����ك����ە ی
ن����اب����ەرپ����رس����ی����ارێ����ت���� ی
ب���ەك���اره���ێ���ن���ان��� ی ت�����ۆڕە
كۆمەاڵیەتیەكان ،ئەوەیە
ك���ە ه���ەن���دێ ج����ار ت���ۆڕە
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ەك��ان ب��ەن��او ی
ك��ەس��ێ��ك��ەوە دروس��ت��ك��راوە،
بەب ێ ئەوە ی كەسەكە بزانێ

ی كە ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتیيەكان
ی زۆر لەوكەس���انە 
بەش���ێك 
ی
بەكاردەهێن���ن ،ن���ەك ه���ەر جێگەی���ان نابێت���ەوە لەنێ���و تۆڕ 
ی
ی نووس���ین و رۆژنامەگەر 
ی یان دونیا 
ی كۆمەاڵیەت 
پەیوەند 
و بگ���رە ئەو سیاس���ەتەش كە لەكوردس���تان هەیە ،نووس���ین
ی باڵودەكەن���ەوەو
ی ب���ازاڕ 
ی نالۆژیك���ی و قس���ە 
و بۆچوون��� 
ی
كۆمێنتیش���ی لەس���ەر دەنووس���رێت ،لەحاڵێكدا باڵوكردنەوە 
ی ئ���ازادی عەقیدە و
نووس���ین و بۆچ���وون ،تەنه���ا بەكارهێنان 
بەی���ان نیی���ە ،بەڵكو بەرپرسیارێتیش���ە ،ئەم
ی بۆ نووسین
نەبوونی بەرپرسیارێتیە بەها 
و رۆژنامەگەری جدیش نەهێشتۆتەوە ،ئەم
ی
بێ س���هروبهرييهى لەدونیای بەكارهێنان 
فەیس���بووكی كوردی���دا هەی���ە ،لەهی���چ
كونجێكی ئەم دونیایەدا نییە.
ی
ی نابەرپرس���یارێت 
ی دیكە 
حاڵەتێك��� 
ی ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتیي���ەكان،
بەكارهێنان��� 
ئەوەی���ە ك���ە هەن���دێ ج���ار ت���ۆڕە
كۆمەاڵیەتيی���ەكان بەن���اوی كەس���ێكەوە
ێ
ێ ئەوەی كەسەكە بزان 
دروستكراوە ،بەب 
ی ك���ە الپەڕەیەك���ی وەهمییە،
ی���ان ئەوە 
ی
ه���ەرەوەك چۆن پێش���تر ئیمێل بەناو 
كەس���ێكەوە دادەنراو دواتر كێش���ەی دەخوڵقان���د ،بۆ ئەمەش
ی چەندین
چەندی���ن نموونە هەیە كە بەكارهێن���ەر هەیە خاوەن 
ی خۆی،
الپەرەی لەو جۆرەیەو كردوویەتی بەكاری هەمیشەی 
ی
ی بەها 
ئەگەر دیاردەكە بەو ئاڕاستەیە درێژە بكێشێ ،هەرچ 
ی و فەرهەنگی هەیە لەبەریەك هەڵیدەوەش���ێنێتەوە،
كۆمەاڵیەت 
س���ەرەنجام هەر ئ���ەو بەكارهێنەرانە باجەك���ەی دەدەنەوە كە
ی
ی دیكە 
ێ هۆش���یاری فەیس���بووكیان ك���ردووە بەجۆرێك 
بەب 
بێسهروبهرى.
لەم بەش���ەدا باس ل���ە مافی تایبەتمەن���دی دەكەین لە تۆڕە
كۆمەاڵیەتیەكان و س���ەرەكیترین مەترسیەكان و ئەو بەرنامە
و پرۆگرامە زیانبەخش���ەكان و رێگاكانی فێڵ كردن و گۆرینی
كەس���ێتی وبەكارهێنانی ناو و كەس���ێتی كەسانی دیكە ،لەگەل
هەن���دێ ل���ەو ئام���ۆژگاری و رێنماییانەی یارمەت���ی بەكاربەر
دەدەن پلرێزراو بێت لەو مەترسی و هەڕەشانە و سنوری ئەو
زانیاریانەی ئاس���اییە بەكاربەر ل���ەو تۆرانە باڵوی بكاتەوە ،تا
هۆشیارانە مامەڵەیەكی هۆشیارانە بكات لەگەڵ الیەنی ئەرێنی
و نەرێنی تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان.
رۆژنامەنووس و تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان:
بە ش���ێوەیەكی گش���تی ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتيی���ەكان بوونەتە
ڕووگەی س���ەرەكی بەكاربەرانی تۆڕی ئینتەرنێت  ،ڕۆڵی ئەو

108

ژمارە  30-29بههارى 2013

رۆژنامهنووس چۆن سوود...

تۆڕە كۆمەاڵیەتیانە زیاتر لەروكارە مرۆیی و كۆمەاڵیەتیەكان
چ���ڕ بۆتەوە ك���ە لەڕێگەی ئەو ف���ەزا ئەلكترۆنیی���ە هەزاران و
ملیۆنەه���ا ك���ەس پەیوەن���دی بەیەك���ەوە دەك���ەن  ،ب���ەاڵم ب���ۆ
ڕۆژنامەنووس تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان بایەخێكی زیاتری هەیە و
تەنها بۆ مەبەستی پەیوەندی كردن و بەیەكگەیشتن بەكەسانی
دیك���ەوە بەكارنایەت  ،بەڵكو ل���ە زۆر رووەوە ڕۆژنامەنووس
دەتوانێ���ت س���وودی لێ���وەر بگ���رێ ئەگ���ەر بەئامانجی ڕوون
بەرنام���ە ڕێژیەوە مامەڵ���ەی لەگەڵدا
ب���كات كە دەك���رێ لەچەن���د خاڵێكدا
بیخەینەروو:
 -1بەدەستهێنانی زانیاری:
لێرەشدا مەبەست ئەوە نییە كە
ڕۆژنامەنووس تەنها لەفەیسبووك
و ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان���ی دیك���ە
ێ  ،بەڵكو
زانیاريیەكان���ی وەربگ���ر 
ب���ەو مانای���ە زانی���اری ئەوت���ۆی
دەس���تبكەوێ كە بیرۆكەی نوێی
ال دروس���ت ب���كات بۆ نووس���ین
و كاری ڕۆژنامەنووس���ی  ،ب���ۆ
نموون���ە بەدواداچوونی هەواڵی
ش���ەڕو ش���ۆڕ  ،ه���ەروەك ئ���ەوەی لەش���ەڕی
بۆردومان���ی ئیس���رائیل ب���ۆ س���ەرغەززە بەدیك���را  ،زۆربەی
ڕۆژنامەنووس���ان س���وودیان لە گروپەكانی فەیس���بووك وەر
دەگرت لە دۆزینەوە و بەدەس���ت هێنانی بیرۆكەی نوس���ین و
ێ هەواڵ و زانیاری هەیە لەبەر
كاری نوێی ڕۆژنامەوانی  ،هەند 
ێ بەباڵوكردنەوە
ێ هۆكار ناگاتە میدیاكان یان ڕێگە نادر 
هەند 
و پەخش���كردنی  ،بەاڵم ئەو هەوااڵنە بە ئاسانی ڕێگەی خۆی
دەبینێتەوە بۆ باڵوبونەوە لە تۆڕە كۆمەاڵیەتیانە .
 -2نوسینی ڕاپۆرت سەبارەت بەچاالكوانەكانی تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان:
ئ���ەو ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتییان���ە دەرفەتێك���ی باش���ە ب���ۆ
ڕۆژنامەنووس���ان تاوەكو لەو ڕێگەیەوە ئ���اگاداری هەنگاو و
چاالكی ئەو كەسانەبێت كەلەسەر ئەو تۆڕانە كاران و بەمەش
لەكات���ی ئامادەكردنی ڕاپۆرتە هەوااڵ لەو ب���ارەوە كارەكەیان
ئاسانتر دەبێت .

ێ ه��ەواڵ و زانیاری
هەند 
هەیە لەبەر هەندێ هۆكار
ن��اگ��ات��ە م��ی��دی��اك��ان ی��ان
ێ بەباڵوكردنەوە
ڕێگە نادر 
و پ��ەخ��ش��ك��ردن��ی  ،ب��ەاڵم
ئ��ەو ه��ەوااڵن��ە ب��ە ئاسانی
ڕێ��گ��ەی خ���ۆی دەبینێتەوە
ب��ۆ ب�ڵ�اوب���ون���ەوە ل��ە ت��ۆڕە
كۆمەاڵیەتیانە

ێ
ێ سوود لەفەیسبووك و تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكانی دیكەوە وەربگیر 
 -3دەكر 
بۆ ئەنجامدانی هەڵمەتی ڕۆژنامەوانی سەبارەت بەڕوو داو و
بابەتێكی دیاریكراو  ،وەك ئەو هەڵمەتەی یەكێك لە ماڵپەڕەكان
ئەنجامیدا دژی هاوسەرگیری نهێنی لە میسر .
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 -4ئامادەكردنی ڕاپۆرت و توێژینەوەی شیكاری:
دەكرێ لەڕێگەی بەدواداچوونی چاالك بەكاربەرانی تۆڕە
كۆمەاڵیەتیی���ەكان و وردبوون���ەوە لەو ش���تانەی لەالیەن تاك
و گروپەكان���ەوە باڵودەكرێت���ەوە وێنەیەكی گش���تی ئاراس���تە
جی���اوازەكان ب���ەدەر دەكەوێت لەبەكارهێنان���ی ئینتەرنێت  ،بۆ
ئاس���ت و ج���ۆر و پاڵنەرەكانی
د یا ر یكر د ن���ی
ئینتەرنێت .

ت����ۆڕە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ەك��ان
یارمەتیدەرێكی باشە بۆ
ڕۆژن��ام��ەن��ووس و دەزگ���ا و
ڕێكخراوە فریاگوزاریەكان
ئاگاداری هەواڵی ناوچەی
ك������ارەس������ات و ن���اوچ���ە
وێرانەكان بن
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 -5گەیاندنی هەواڵی قەدەغەكراو:
ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتی���ەكان
بونەت���ە ناوەندێك���ی گرنگ بۆ
گواس���تنەوەی ئەو هەوااڵنەی
ڕێگ���ە بەب�ڵ�او كردن���ەوەی
نادرێ لە میدیا تەقلیدیەكاندا ،
وەك ئەوەی ڕوویدا لەدوای
هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی لە
ئێران  ،یان لەكاتی مانگرتنی
گەنجانی میسر لەسەردەمی
مب���ارك)
(حوسس���نی
ب���ەر لەشۆڕش���ی  25ی
پەنایان بردە ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان ببوون
بەسەرچاوەیەكی دەوڵەمەندی هەواڵ و وێنەی ڕووداوەكان و
ئەو كەس���انەی دەستگیر كراون و ئەشكەنجە دراون هەروەها
لەكات���ی لەكات���ی هێرش و دەس���تدرێژی چین بۆ س���ەر گەلی
توركس���تانی ڕۆژهەاڵت كەتیایدا ڕووبەڕووی كۆمەڵكوژی و
پاكتاو كردنی رەگەزی بوونەوە .
-6بلۆك كردن و الدانی زانیاری گروپەكان:
زۆر جار هەڵسورێنەرانی فەیسبووك هەڵدەستن بەالدانی
ێ زانی���اری و گروپ لەس���ەر ماڵپەڕەكە  ،ی���ان دەوڵەت
هەن���د 
ێ
و الیەنێكی دیاریكراو ڕێگە لەكردنەوەی فەیس���بووك دەگر 
لەالی���ەن هاواڵتیان���ەوە لێ���رەدا ڕۆڵ���ی ڕرژنامەنووس���ان دێتە
پێشەوە بو ئاشكراكردنی ئەو ڕەفتارانە .
 -7چاودێریكردن و دیاریكردنی ئاراستەكانی ڕای گشتی:
ئ���ەو خزمەتگوزاريیان���ەی ل���ە ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتی���ەكان
وەك فەیس���بووك فەراههمك���راون  ،یارمەت���ی بەكارب���ەر و
ڕۆژنامەن���ووس دەدەن ڕاپرس���ی ئەنج���ام ب���دەن س���ەبارەت
بەبابەت و ڕووداوێكی دیاریكراو بەمەش دەتوانرێ ئاراستەو
كاردانەوەی ڕای گشتی دیاریبكرێ و شیبكرێتەوە .

رۆژنامهنووس چۆن سوود...

 -8ڕووماڵكردن و بەدواداچوونی هەواڵی ناوچە وێران بووەكان:
ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتی���ەكان یارمەتیدەرێك���ی باش���ە ب���ۆ
ڕۆژنامەنووس و دەزگا و ڕێكخراوە فریاگوزاریەكان ئاگاداری
هەواڵی ناوچەی كارەسات و ناوچە وێرانەكان بن  ،بۆ نموونە
لەكارەس���اتی الفاوەكانی فلیپین  ،ئینتەرنێ���ت هۆكارێك���ی
یارمەتیدەر بووە لەو رووەوە.
هەڵمەت���ی
ڕێكخس���تنی
-9
پشتیوانیكردن لە ڕۆژنامەنووسان:
ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتی���ەكان
ڕۆژنامەنووس���ان دەتوان���ن
هەڵمەت���ی پش���تیوانی ل���ە
هاوپیش���ەكانیان ڕێكبخ���ەن
ئەوانەی دەس���تگیر دەكرێن
ی���ان ڕوو بەڕووی فش���ار و
ڕفاندن دەبنەوە .
 -10ب���ە دواداچوون���ی هەواڵ���ی ش���ەڕە
ئەلیكترۆنییەكان:
لە ئێس���تادا س���ەبارەت بەزۆر پرس و بابەتی سیاس���ی و
كۆمەاڵیەتی و ئلبوری ......هتد  ،تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان بونەتە
گۆڕەپانێكی گەورەی ڕكابەری و مش���تومڕ لەنێوان الیەنگری
هەریەك ئەو مشتو مڕ و شەڕە ئەلیكترۆنیانە بكات .
 -11بەهێ���ز كردن���ی دیاردەی ڕۆژنامەنووس���ی هاوواڵتی ی���ان هاوواڵتی
ڕۆژنامەنووس:
تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان س���ەركەوتنێكی گەورەی بەدیهێناوە
لەمەی دەرفەت بڕەخس���ێنێت بۆ هاوواڵتی ئاس���ایی كە كاری
ڕۆژنامەوان���ی بكات و دی���اردەی « هاوواڵتی ڕۆژنامەنووس
« بەهێزت���ر ب���كات ل���ە ڕێگ���ەی باڵوكردن���ەوەی نووس���ین و
ێ
وێن���ە و ڤیدیۆ و تاوتۆكردنی ڕا جی���اوازەكان لەگەاڵ هاوڕ 
ێ
و دۆس���تەكانی لەس���ەر ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتی���ەكان  ،لەهەن���د 
جاری���ش واڕێكەوتووە ئەو هاوواڵتییە ڕۆژنامەنووس���ە بووە
ێ جار بووە
ب���ە س���ەرچاوەی گرنگی زانی���اری و بگرە هەن���د 
بەتاك���ە س���ەرچاوەی زانیاری س���ەبارەت ب���ە ڕووداوێك كە
ڕۆژنامەنووس���ان یان بەرپرسانی دەوڵەت گوێیان پێنەداوە و
بەبایەخەوە مامەڵەیان لەگەڵدا نەكردە.

ئەو ڕۆژنامەنووسانەی كار
دەك����ەن ل��ەڕۆژن��ام��ەگ��ەری
ئ���ەل���ك���ت���رۆن���ی ئ��اس��ان��ت��ر
دەت����وان����ن ب����ەش����داری لە
گرووپەكانی رۆژنامەوانی
و ڕۆژنامەنووسان بكەن و
لە واڵتەكەی خۆی بێت یان
لەسەر ئاستی هەرێمایەتی
و نێودەوڵەتی

 -12دروستكردن تۆڕی نێوان ڕۆژنامەنووسان:
ئێستا ئەو ڕۆژنامەنووسانەی كار دەكەن لەڕۆژنامەگەری
ئەلكترۆن���ی ئاس���انتر دەتوان���ن بەش���داری ل���ە گرووپەكان���ی
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رۆژنامەوان���ی و ڕۆژنامەنووس���ان بك���ەن و
ل���ە واڵتەكەی خۆی بێت یان لەس���ەر ئاس���تی
هەرێمایەت���ی و نێودەوڵەت���ی بێ���ت  ،ئەم���ەش
دەرفەتێك���ی باش���ی ب���ۆ دەڕەخس���ێنێ ك���ە
ێ لەسەرتاس���ەری
هاوپیش���ەی زیاتر بناس��� 
جیهان و ئەزموون و شارەزاییەكانی لەبواری
ڕۆژنامەوان���ی زیاتر فراوان بكات  ،دامەزراوە
ڕۆژنامەوانییەكەی سوودی زۆر دەبێت .
 -13س���وود وەرگرت���ن لەو خ���ول و ۆركش���ۆپانەی بۆ
ڕۆژنامەنووسان ڕێكدەخرێ
یارمەت���ی
كۆمەاڵیەتی���ەكان
ت���ۆڕە
ڕۆژنامەن���ووس دەدات ئ���اگاداری زۆرێ���ك
ل���ەو خ���ول و ۆركش���ۆپانە بێت ك���ە لەبواری
ڕۆژنامەوانی ڕێكدە خرێت.
 -14بە دواداچوونی چاالكییەكانی كۆمەڵی مەدەنی:
ل���ە ڕێگ���ەی ئ���اد ك���ردن و ئەن���دام بوون
لەگروپ���ە تایبەتەكان���ی ڕێكخ���راوی كۆمەڵ���ی
ێ ئ���اگاداری هەوااڵ و چاالكی
مەدەنی  ،دەكر 
ئەو ڕێكخراوانە بێت  ،ئەمەش سەرچاوەیەكی
نوێ���ی هەواڵی ڕۆژنامەوانیی���ە  ،هەروەك لەو
ڕێگەی���ەوە دەتوانێ���ت لەپەیوەن���دی بەردەوام
دابێ���ت لەگەاڵ ب���ەر پرس و هەڵس���وڕێنەرانی
ئەو ڕێكخراوانە و چاوپێكەوتنی ڕۆژنامەوانی
لەگەڵیان ساز بكات و لە ڕۆژنامەكەیدا باڵوی
بكاتەوە.
 -15ریكالمكردن و ناساندنی كارو بەرهەمەكان:
ێ ڕۆژنامەنووس لە ڕێگەی الپەڕەی
دەكر 
خۆی ی���ان بە دانانی گروپێك���ی ڕۆژنامەوانی
كارو بەرهەمەكان���ی خ���ۆی بەكەس���انی دیكە
بگەیەنێت و پێیان ئاشنا بكات .

 -16ئاگادار بوون لە باڵوكراوە نوێیەكان:
بەش���داریكردن ل���ە گروپ���ی ناوەن���د و
ێ
دەزگاكان���ی چ���اپ و باڵوكردن���ەوە  ،دەكر 
ئاگاداری نوێترین باڵوكراوەكان بێت.
 -17بە دواداچوونی ڕاپۆرتە نێو دەوڵەتییەكان:
لە ڕێگەی بەشداریكردن لە گروپ و الپەڕەی
ێ
تایبەت���ی ڕێكخراوە نێودەوڵەتیەكان  ،دەتوان 
ئ���اگاداری ئەو ڕاپۆرتە نێودەوڵەتییانە بێت كە
دەریدەك���ەن س���ەبارەت بەبابەتە سیاس���ی و
ئابوورییە جۆراو جۆرەكان.
 -18بەدواداچوون���ی لێ���دوان و هەڵوێس���تی دەموچاوە
ڕەسمیەكان:
ئێستا زۆرێك لەبەر پرسەكان الپەڕەی تایبەت
بە خۆیان لەسەر تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان داناوە
 ،ئ���اد ك���ردن یان الی���ك كردنی ئ���ەو الپەڕانە
ئاس���انكاری ب���ۆ ڕۆژنامەنووس���ان دەكات
ئ���اگاداری نوێترین هەڵوێس���ت و لێدوانی ئەو
بەرپرسانە بن .
 -19بەدواداچوونی هەواڵی زاناو بیرمەندەكان:
بەهەم���ان ش���ێوە زۆرێ���ك ل���ە زان���ا و
بیرمەندەكان الپ���ەڕەی تایبەت بەخۆیان هەیە
و س���ەرچاوەیەكی باش���ە بۆ بەدوواداچوونی
هەواڵ و چاالكی ئەوان .
 -20تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان بوارێكی باشە بۆ
ڕۆژنامەنووس لەو بوارەی ش���ارەزایی هەیە
زیات���ر خ���ۆی دەوڵەمەند بكات و ل���ەو الپەڕە
و گروپان���ە بگەڕێت ك���ە یەكدەگرنەوە لەگەڵ
شارەزایی و بوارەكەی ئەو.

*مامۆستای رۆژنامەوانی لە بەشی راگەیاندنی پەیمانگەی تەكنیكی كارگێڕی هەولێر
abdulkhalqebrahim@gmail.com
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بنهماى الپەڕەبەندی رۆژنامە
نوسینی :د .نەعیم بەدیعی ،د .حسێن قەندی
وەرگێڕانی :كارزان محەمەد
ل���ە ئامادەكردن���ی رۆژنامەی���ەك یاخ���ود
ه���ەر باڵوكراوەیەكیت���ردا ،دوو خ���اڵ گرنگە:
یەكەمی���ان رۆژنامەك���ە باش���ترین ه���ەواڵ و
گرنگتری���ن ڕووداو ئام���ادە ب���كات و بەرل���ە
ئەوانیتر دەس���تەبەریان بكات .دووەمیان ئەم
هەواڵ و بابەتە تازە و نوێیانە ،بەش���ێوەیەكی
ش���یاو و جوان لە الپەرەكان���ی باڵوكراوەكەدا
بخاتەڕوو .لەراس���تیدا ڕوون نییە كە كام یەك
ل���ەم دوو خاڵ���ە گرنگترەو یاخ���ود ئایا بەهای
هەردووكیان یەكسانە؟.
هێندە باش���ە بزانین چاپ���ی باڵوكراوەیەك
ك���ە خەڵك ڕاكێش ن���ەكات و خەڵ���ك حەز بە
كڕین و خوێندنەوەی نەكەن ،ئەوا بێسوودە.
باڵوكراوەیەك���ی زۆر هەن بەگش���تی وەك
كاغەزێك���ی ماندووك���ەر وەس���ف دەكرێ���ن،
لە ڕاستیش���دا پ���ڕ لە هەواڵی نوێ و ش���یاوی
خوێندن���ەوەن بەاڵم خوێن���ەر بەماندووێتی و

سەرلێش���ێواویی ،الپەڕەكان���ی هەڵدەداتەوە و
ئەو هەواڵە باشانەش نابینێ.
رازی س���ەركەوتنی رۆژنامەن���ووس،
رازاندنەوە و بەشیاو پیش���اندانی رۆژنامەیە.
ێ بەكەم
ئەم كارە لە پیشەی رۆژنامەوانیدا ناب 
ێ س���ەركەوتن
بزانرێ���ت ،چونكە رۆژنامە دەب 
ێ تیراژێك���ی
دەس���تەبەر ب���كات ،وات���ا دەب��� 
ڕەزامەندبەخ���ش بەدەس���ت بهێنێ���ت ،خەڵ���ك
بیك���ڕن و ب���ەالی خوێن���ەرەوە یاخ���ود بەالی
خاوەنەكەی���ەوە س���وودمەندبێت ج���ا خاوەنی
رۆژنامەك���ە پەخش���كاری ه���ەواڵ و وێنەكان
بێت ،یاخ���ود بازرگان و ڕیكالم���دار و یاخود
ئۆرگانی حیزبێك یاخود ئەنجومەنێك بێت     .
ێ بەرەچاوكردنی
باشترین كەس كە دەتوان 
بابەتەكان���ی رۆژنامە ،بڕیار ل���ە رازاندنەوەی
ب���دات و چاودێری���ی بكات (سەرنووس���ەر)ە،
چونكە تەنها سەرنووس���ەرە كە نووسەرێكی
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بەرجەستە ،بەڕێوەبەری بەشی سیاسی یاخود
ێ هەروەك
بەڕێوەب���ەری باڵوكراوەكەیە ،دەب 
س���ەرۆكی ئۆركس���ترایەك ،بەڕێوەبەران���ەو
و ئەزمووندی���دە بچێت���ە كارەك���ەی خۆیەوە،
بەهەمانشێوە مانشێتەكان و ناونیشانی هەواڵ
ێ بەرچاو و س���ەرنجڕاكێش
و وت���ارەكان دەب 
و لەهەمانكات���دا راس���تەقینە بێ���ت ،چۆنایەتی
ێ لەگ���ەڵ
و چەندایەت���ی بابەتەكانی���ش دەب��� 
الپەرەبەندییەكەدا هەماهەنگی هەبێت.
سەرنووس���ەر لە زۆرینەی رۆژنامەكاندا،
بەڕێوەبردن و بڕیاردان لە جۆری رازاندنەوەی
الپەرەكان���ی رۆژنامەكەی لەئەس���تۆدایە ،بەڵم
هەر كەسێكیتر بەرپرس (بەرپرسی هونەری)
ێ نزیكترین پەیوەندی
ی ئ���ەم كارە بێت ،دەب��� 
و هاریكاریی لەگەڵ هەموو سەرپەرشتیارانی
بەشەكانی رۆژنامەكەدا هەبێت.
ێ لەو س���اتەدا كە بابەتێك���ی هەواڵیان
دەب 
بەدەس���ت دەگات ،ب���ۆ ئامادەك���ردن و
ڕێكخستنی پێشخستن و پاشخستنی هەواڵەكە
(ئەولەویەتدانان) لە الپەڕەدا ،پێش���نیاز یاخود
فەرمان لەبارەیەوە بدات.
پێویس���تە هەمیش���ە ئەم خاڵەی لەیاد بێت
كە ژمارەیەكی زۆری خوێنەرانی رۆژنامەكە،
س���ەرنجیان ب���ۆ بابەتگەلێكی تایب���ەت ڕاكێش
دەبێ .لەوانەیە ئەو بابەتە تایبەتانە ،بریتی بێت
لە س���توونی ڕووداو و كارەس���اتەكان یاخود
ستوونی تەنز و هەندێكجاریش لەوانەیە ناو و
ئیمزای نووسەران فاكتەری سەرنجڕاكێشانی
ئینتیم���ای خوێن���ەران بێت ،خوێن���ەران هێندە
ب���ەم ناوانە ئاش���نا ببن كە بینین���ی بابەتێك بە
ئیم���زای ئەو نووس���ەرانەوە بەالیان���ەوە ببێتە
كارێكی ئاسایی ،بەمش���ێوەیە كاتێك رۆژنامە
دەكڕن ،هەواڵ سەرنجیان ڕانەكێشێت ،بەڵكو
پ���اش خوێندن���ەوەی ئ���ەو بابەت���ەی جێگ���ەی
س���ەرنجییەتی ،ئەو كاتە س���ەیری هەواڵەكانی
رۆژنامەكە بكات.
جێگیركردنی هاوس���ەنگییەك لە چاپكردنی
بابەتەكان���دا ،یەكێكە لە ئەركەكان���ی دیزاینەر.
ێ ئەوەی تای تەرازووی بابەتە
پێویس���تە بەب 
دیكۆمێنت���دارە هەمیش���ەیی و ئاس���اییەكانی
رۆژنامە لەقاڵب بدەن ،بتوانن پالنێك بگرنەبەر
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ك���ە هەواڵەكان���ی رۆژنامەكەش ببن���ە جێگەی
بایەخی خوێنەر و بەالیانەوە بەرچاو بێت.
ێ
خەڵ���ك پێویس���تیان بەوەی���ە پێیانبوت���ر 
كە رۆژنام���ە چ���ۆن بخوێنن���ەوە ،هەندێكجار
ێ تەكنیكە تایبەتییەكان بۆ ئەم مەبەس���تە
دەب��� 
بخرێتەكار.
سەرنجێكی خێرا بۆ مێژووی الپەڕەبەندی
رۆژنامە بەراییەكان:
رۆژنام���ە یەكەمین���ەكان زیاتر ش���ێوەیان
ل���ە نامیلك���ە یاخ���ود هەواڵنامەی���ەك دەچوو،
لەس���ەر كاغەزێك كە ڕووبەرەكەی هەروەك
پەرتوكێكی ئاس���اییانەی بچ���ووك بوو ،چاپ
دەكرا.
زۆرین���ەی ئ���ەم چەش���نە باڵوكراوان���ە،
هەواڵەكانی خۆیان بەدوای یەكدا لە س���توونە
پان و درێژەكاندا دەنووسی ،مانشێتیان نەبوو
و بەئەندازەیەكی زۆر كەم ،سوودیان لە وێنە
و نەخشە وەردەگرت.
رۆژنام���ەكان
كات،
بەتێپەڕبوون���ی
بەلێكچوونێك���ی زیات���ر ل���ە رۆژنام���ە
راس���تەقینەكان ،دەس���تیان ب���ە باڵوكردن���ەوە
كرد ،س���توونەكان باریكتر بوونەوە ،یەكەمین
مۆدیلەكانی مانش���ێت و مانش���ێتە یەك دێڕیی
و یەك وش���ەییەكانی وەك (جاڕنامە) ،خۆیان
خستەڕوو و یەكەمین ئاگاداریی باڵوكرایەوە.
س���ەرجەم رۆژنامەكانی س���ەدەی ()19ی
زایین���ی ،لێكچوونێكی زۆری���ان لەگەڵ یەكتردا
هەبوو .بابەت لە س���توونە درێژ و باریكەكاندا
چاپ دەكرا ،هێڵە ستوونییەكان هەر ستوونێكی
لە ستوونێكیتر جیا دەكردەوە ،هەندێكجار بۆ
ڕازاندنەوەی الپەڕەكان س���وود لە نەخش���ە و
وێنەكێشان وەردەگیرا.
لە سااڵنی كۆتایی سەدەی ()19ی زایینی،
رۆژنام���ەكان دەس���تیان بەتەرخانكردن���ی
فەزایەك���ی زیات���ر ب���ۆ مانش���ێتەكان ك���رد و
س���وودیان ل���ە سەرمانش���ێتیش وەردەگرت.
بۆنمون���ە رۆژنام���ەی (ش���یكاگۆ تریبیۆن) بۆ
كاردانەوەی هەواڵی ئاگركەوتنەوە مەزنەكەی
س���اڵی ()1871ی زایین���ی ،س���وودی ل���ە ()15
سەرمانشێتی جۆراوجۆر وەرگرتووە.
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یەكەمین وێنەش لەهەمان ئەو سااڵنەدا لە
رۆژنامەكاندا چاپ كرا ،بەڵم س���وودوەرگرتن
لە وێنە لە رۆژنامەكاندا تا س���ااڵنی سەرەتای
سەدەی بیستەم نەگشتێنرا.
تا نزیكەی ساڵی ()1900ی زایینی ،شێوەی
ڕووخس���اری رۆژنام���ەكان مۆدێرنتر بوون،
مانش���ێتەكان گەورەت���ر و پانت���ر و بەرچاوتر
بوون ،سەرمانشێتەكان شێوەیەكی باشتریان
پەیدا كرد و دیزاین���ی الپەڕەكان ،نەرمونیانتر
ب���وون .هەواڵەكان جیا كران���ەوە (هەواڵەكانی
تاوان ،وەرزش ،دەرەكی و.)...
دەیەی ()1920ی زایینی ،بووە شایەتحاڵی
دەركەوتن���ی رۆژنام���ەكان بەڕووب���ەری
بچووك���ەوە (تابلۆی���د  ،)Tabloidوات���ا ئ���ەو
رۆژنامە بچووكە نیو الپەڕەییانەی لێوانلێو لە
وێنە و مانشێتی وروژێنەر بوو.
بەپێ���ی پێ���وەر و بنەماكان���ی ئەم���ڕۆ،
تەنانەت ڕازاوەترین رۆژنامەكانی ( )40س���اڵ
لەمەوپێ���ش ،بەس���ادە و ك���ۆن دێتەبەرچ���او،
لەگەڵ ئەمەش���دا وەرچەرخان���ی الپەڕەبەندی
لەدوادوای دەی���ەی ()1960ی زایینی فۆرمەڵە
ب���وو ،میتۆدەكان���ی ئێس���تای كاری دیزاین���ی
الپەڕەكان لەهەمان ئەو سااڵنەش���دا پراكتیزە
دەك���را .بۆنمون���ە وەك س���وودوەرگرتن ل���ە
وێن���ەی زیات���ر و گەورەتر ،مانش���ێتە راس���ت
و پت���ەوەكان (بەدەر لە مانش���ێتەكانی الپەڕە
یەك) و جێهێش���تنی مەودایەكی سپی لەنێوان
س���توونەكان لەبری كێشانی هێڵێكی ستوونی
لەنێوانیاندا.
لەگ���ەڵ پێش���كەوتنی تەكنەلۆژی���ای چاپدا،
پێش���كەوتنی چاپەمەنی���ش درێ���ژەی كێش���ا،
لەس���ەرەتاكانی دەی���ەی ()1980ی زایین���ی،
سوودوەرگرتن لە وێنە تەواو ڕەنگاوڕەنگەكان
بووە كارێكی ئاسایی و بەمشێوەیە قۆناغێكی
ێ لە دیزاینی رۆژنامەكاندا دەستی پێكرد.
نو 
 دیزاینەكانی ئەمڕۆرۆژنامەكان���ی
لەگ���ەڵ
بەب���ەراورد
دوێن���ێ ،رۆژنامەكان���ی ئەمڕۆ ئامادەباش���تر،
جوانت���ر و ئاڵۆزت���ر دێنەبەرچ���او .بەش���ێك
ل���ەوەش ،پەیوەندی���دارە ب���ە پێش���كەوتنە

تەكنەلۆژییەكان���ەوە ،بەڵ���م سەرنووس���ەرانی
ئەم���ڕۆ دەزان���ن خوێنەران���ی رۆژنامەكانیان
ڕووبەڕووی فرەچەشنی ماس میدیا و دیزاینە
ج���وان و بەرچاوەكان هەر لە فیلمەوە بگرە تا
دەگاتە تابل���ۆ پڕوپاگەندەییەكان���ی نێو ڕێڕەو
و ش���ەقامەكان تادەگاتە ریكالم���ە بازرگانییە
تەلەفزیۆنیی���ەكان بوونەت���ەوە .بەكاربەران���ی
ئەمڕۆ ل���ەڕووی ڕواڵەت و بەس���تەبەندییەوە
بڕیار لەس���ەر كاڵیەك دەدەن ،لەبەر ئەم هۆیە
بایەخ ب���ە بەرهەمێك (رۆژنامەیەك) نادەن كە
ڕواڵەتێكی نەشیاوی هەبێت.
ئەم���ڕۆ رۆژنام���ەكان س���وود ل���ە ئامراز،
كەرەستە و میتۆدگەلێك وەردەگرن تا جوانتر
و ش���یاوتر بێنەبەرچ���او كە س���ەرەكیترینیان
بریتیە لە:
 ڕەنگ ،چ بەشێوەی ڕازاندنەوە (لە ڕیكالم ووێنەكاندا) و چ لە كاری پراكتیكی باڵوكراوەكە
بەش���ێوەی نمون���ە ،نەخش���ە و ناونیش���انی
الپەڕەكان و...هتد  .
 پێڕست و پوختە و سەرەقەڵەمی بابەتەكانكە بەیاری���دەی ئەوانەوە ،خوێنەر بەئاس���انی
بابەتە جێمەبەس���تەكانی خ���ۆی پەیدا بكات و
بەخێرایی بیانخوێنێتەوە.
 ش���ێواز و ئامرازەكان���ی گرافی���ك ،وەكنەخش���ەكان ،تێمپالت ،هێڵ ،خشتە ،چاپكردنی
بابەتگەلێكی پەیوەندیدار بە بابەتە سەرەكیەكە
لەبۆكس���ێك لەناودڵی بابەتە س���ەرەكییەكەدا؛
هەم���وو ئ���ەم كاران���ە ب���ۆ سەرنجڕاكێش���انی
خوێنەرە.
 میتۆدی الكێش���ەیی (،)Modular Layoutوات���ا دانانی س���ەرجەم بابەتەكان بەش���ێوەی
الكێشە.
بەنزیكەیی س���ەرجەم رۆژنامەكانی ئێستا
ل���ە جیهان���دا ،بەیەكێك لەه���ەردوو ڕووبەری
گ���ەورە ( )Broad Sheetیاخ���ود بچ���ووك
( )Tabloidك���ە نیوەی رووب���ەرە گەورەكەیە
باڵودەكرێنەوە.
لەگ���ەڵ ئەمەش���دا رووب���ەری رۆژنامەكە
هەرچەندێ���ك بێت ،پرەنس���یپە س���ەرەتایی و
سەرەكییەكانی دیزاین لەهەموو رووبەرەكاندا
وەكیەك و یەكسانە.
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*الپەڕە یەك
ل���ە زۆرینەی رۆژنامەكان���دا ،الپەرەی یەك���ەم ئاوێتەیەكی
سەرسوڕهێنەرە لە جۆرەكانی مانشێت و وێنە و بەشەكانی
ێ ئەوە نیش���ان ب���دات لە
مانش���ێت ك���ە لەراس���تیدا دەیەو 
الپەڕەكانی ناوەوەدا چی خراوەتەڕوو  .
دیزاین���ی پیش���اندان :كاتێ���ك ئ���ەوە دی���ار نیی���ە ك���ە
خوێنەران بەوردیی چی���ان دەوێ ،زۆرینەی رۆژنامەكان
مانش���ێتگەلێكی زۆر لە الپەرەی یەكەمی خۆیاندا دادەنێن.
وات���ا ئ���ەو الپەرەیەی���ە ح���ەزی خوێن���ەران دەكات���ەوە و
خوێن���ەران ب���ەرەو الپەڕەكانیت���ر ڕاكێش و بانگهێش���ت
دەكات .لەهەمانكات���دا ل���ەم میتۆدەدا زۆریی مانش���ێت و
وێنەكان لەوانەیە سەرلە خوێنەران بشێوێنێت .لەبەرئەم
هۆیە ئەو رۆژنامانەی میتۆدی پیش���اندان هەڵدەبژێرن،
پش���ت بە یەك تا دوو مانش���ێتی گەورە و یەك تا دوو
وێنە دەبەستن .
نمونەیەك لە
الپەرەبەندیی پیشاندان

*نمونەی الپەرەبەندی
ستوونی و پانی (ئاوێتە)
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*دیزاینی ستوونی یاخود پانی
پێش���تر وت���را دانان���ی بابەت���ەكان ل���ە الپەرەدا بەش���ێوەی
الكێشەیی ( )modular layoutلە شێوازە نوێیەكانی دیزاینی
ێ سوود لە دیزاینی
الپەرەیە .لەم میتۆدەشدا ئەگەر بمانەو 
ستوونی وەربگرین ،الكێشەكان (مانشێت و بابەت) كەمتر
پانی���ی الپەرەكە تایبەت دەك���ەن بەخۆیان و زیاتر لەباری
درێژیی الپەرەكەدا دادەندرێن.
لە دیزاینی پانیش���دا الكێش���ەكان (مانش���ێت و بابەت)
س���توونێكی زیات���ر ل���ە پانی���ی الپەرەكە تایب���ەت دەكەن
بەخۆی���ان ،بابەت���ەكان بەش���ێوەی كۆمەڵە الكێش���ەیەك
بەپانییەك���ی زۆر و درێژییەك���ی كەم���ەوە الپەرەبەن���دی
دەكرێن.
ئاوێتەكردنی ئەم دوو دیزانەش واتا سوودوەرگرتن
ل���ە الكێش���ە پان���ی و درێژییەكانی���ش لەگ���ەڵ یەكتردا،
ڕێگایەكی گونجاو دەبێت بۆ دیزاینی الپەرەیەك.
*دیزاینی هاوتا:
لەم چەشنە دیزاینەدا ،یەك جۆرە دیزاین كە بەشی راست و
چەپی رۆژنامەكە یاخود بەشی سەرەوەو خوارەوەی الپەرەكە
بەشێوەیەكی یەكسان دابەش بووە ،دووبارە دەبێتەوە.
ێ س���وود ل���ەم ج���ۆرە دیزاینە
بەگش���تی كاتێ���ك دەتوان���ر 
وەربگی���ردرێ ك���ە ئامانجەك���ەی نیش���اندانی هاوت���ا یاخ���ود
ناهاوت���ا یاخ���ود بەراوردكردنی نێ���وان دوو ڕووداو بێت .ئەم
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دیزان���ە فرەچەش���نی و جوان���ی بەالپەرەك���ە دەبەخش���ێت.
هەربۆیەشە تەنها لەچەند دۆخێكی جیاوازدا ،لە رۆژنامەدا
بەكاردەهێنرێت.
*نمونەی الپەرەبەندی هاوتا
ێ
ێ هەریەك ل���ەم میتۆدان���ە بەكاربهێنین ،دەب 
بمان���ەو 
ئام���رازی كارەك���ەی بناس���ین ت���ا پ���ەی ب���ە نهێنییەكانی
الپەرەبەندیی ببەین .الپەرەبەندی نیش���اندەری زانس���ت،
س���ەلیقە و داهێنەرێت���ی دیزاینەرەكەی���ە .زۆرین���ەی
رۆژنام���ەكان ،ه���ەر رۆژەی یەكێ���ك ل���ەم ش���ێوازە
س���تانداردانە دووب���ارە دەكەنەوە ،بەڵ���م زۆربەیجار بۆ
دیزاین���ی الپ���ەرەكان لەگەڵ بەش���ە تایبەتییەكاندا بەپێی
ش���ێوە تایبەتییەكان���ی خۆی���ان فرەچەش���نی ب���ە الپەرە
دەبەخشن.
قس���ەمان لەئام���رازی كار كرد كە پێش���تر ل���ە الپەرەكانی
پێش���وودا باسمان دەربارەی هەریەكێكیان كرد .ئەم ئامرازانە
یاخود چوار توخمە بنچینەییەكە بریتین لە :مانشێتەكان ،دەق،
وێنەكان و شرۆڤەوێنەكان.
*ئەندازەی مانشێتەكان
مانش���ێتەكان ب���ە (پۆین���ت  )Pointئەن���دازە دەگیرێن و
بەگش���تی ب���ە (،60 ،54 ،48 ،42 ،36 ،14،18،24،30 ،12
 )84 ،72پۆین���ت دەستنیش���ان ك���راوە .ئەم���ڕۆ كۆمپیوتەر
ێ مانش���ێتگەلێك بەئەندازەی جی���اواز ئامادە بكات،
دەتوان 
بەڵم زۆرینەی سەرنووس���ەرەكان بەپەیڕەویی لە نەرێتی
كۆن ،هەمان ئەو ئەندازانە لەبەرچاو دەگرن كە بەگش���تی
ب���ۆ هەواڵ���ە گەرموگوڕەكان���ی الپەڕەی یەكەم س���وودی
لێوەردەگرن.
هەڵبەتە زۆرینەی بابەتەكان ،پێویستیان بەمانشێتێكی
بەم چەشنە گەورەییە نییە .لەگەڵ ئەمەشدا ئەگەر مانشێت
زۆر بچ���ووك بێت ،لەوانەیە بابەتەكان بەرچاو نەكەون.
ێ
دەستنیش���انكردنی ئەندازەی مانش���ێت دژوارە .هەند 
لە رۆژنامەكان ،مانش���ێتە گەورەكان دادەنێن ئەگەرچی
ێ خۆیان
ڕێب���از و ئینتیمای ئەو رۆژنامان���ەی دەیانەو 
بە شێلگیرێكی تەواوەوە پیشان بدەن ،مانشێتە بچووكترەكان
هەڵدەبژێرن.
ێ ئەم خاڵ���ە ڕەچاو بكرێ���ت كە لەو
لەگ���ەڵ ئەمەش���دا دەب 
رۆژنامان���ەی قەوارەی���ان بچووك���ە (تابلۆی���دە) ،بەنزیكەی���ی
هەمیش���ە مانش���ێتەكانیان بچووكت���رە ل���ە مانش���ێتی ئ���ەو
رۆژنامان���ەی قەوارەیان گەورەیە ،بەڵم ئەوە كارێكی حەتمییە

خشتەی بەراوردی
ئەندازەی مانشێت
لەرووبەری رۆژنامەی
گەورە و بچووكدا

چۆنيهتى
دانانى مانشێتهكان ل ه
تهك يانخود لهسهروو
بابهتهوه
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ك���ە مانش���ێتەكانی هەرالپەڕەیەك هەتاوەكو ب���ەرەو خوارەوە
بچێت ،بچووكتر دەبێتەوە.
الپەرەی یەكەم (ئەندازەی بچووك)
پۆینت

30-36

1

پۆینت

24- 26

3

پۆینت

14-24

4

پۆینت

پۆینت

24-30

26-30

2

5

الپەرەی یەكەم (ئەندازەی بچووك)
پۆینت

42-60

1

پۆینت

36-42

3

پۆینت

24-30

4

پۆینت

پۆینت

30-36

30-36

2

5

*مانشێت و دێڕ
زۆرین���ەی رۆژنام���ەكان ،میتۆدگەلێك���ی تایبەت���ی ب���ۆ
مانشێتبەندی بەكاردەهێنن.
وەك ی���ەك مانش���ێت  30-1واتا 3 :س���توون 30 ،پۆینت ،یەك
دێڕ.
لەسەر یەك هێڵ 	 :نهێنی تەمەن درێژیی دۆزرایەوە
مانش���ێت بەگش���تی لەس���ەروو دەق���ەوە چ���اپ دەكرێت.
بەمش���ێوەیە بابەتێك���ی درێژ مانش���ێتێكی درێژت���ر ،و بابەتی
كورتتر مانشێتێكی كورتتری دەوێت .بەمشێوەیە لە بابەتێكی
ێ ئەم مانشێتەی سەرەوە ،بەشێوەی -30-3
كورتدا دەتوانر 
( 1واتا یەك ستوونی 30 ،پۆینتی 3 ،دێڕی) بنووسرێت:

نهێنی تەمەن درێژیی دۆزرایەوە
لەبەرئەوەی بۆ زۆرینەی مانشێتەكان بەالیەنی زۆرەوە تا
( )30وشە بەكاردەهێنرێت ،لەوانەیە بۆ بابەتێكی یەك ستوونی،
مانش���ێتێكی ( 3یاخود  )4دێڕی پێویس���ت بێ .بۆ بابەتە چەند
ستوونییەكان ،بەگشتی لە یەك یاخود دوو دێڕ زیاتر نییە.
ئەم خشتەیەی خوارەوە باشترین شێوە لەڕووی ژمارەی
دێڕ و ستوونەوە پیشان دەدات:
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ژمارەی دێڕەكان ،مانشێتەكان و ستوونەكان

ژمارەی
ستوون

ژمارهى دێرهكانى
مانشێت

6

5

4

3

2

1

1

1

1

1-2

3-2

4-3

*سەرنج :بۆ ئەو مانشێتانەی ( )24پۆینتن
و بچووكترن ،یەك دێڕ كەم بكەرەوە.
*دەق
ج���ۆری پی���ت و ئەندازەك���ەی بەنزیكەیی
جێگی���رە و لەنێوان ( 9پۆین���ت تا  11پۆینتی
تەن���ك یاخ���ود رەش)ە ،ئەم���ەش وابەس���تە
بەژمارەی ستوونەكانی رۆژنامەكەوە.
پانی ستوونەكانیش بەنزیكەیی جێگیرە،
لە ئیران ئەم ئەندازەیە ( 3,5یاخود 3سم)ە
كە لە رووبەری گەورەدا ( )10س���توونە و
لە رۆژنامەیەك���دا رووبەرەكەی تابلۆیدە بەهەمان ئەندازە ()6
ستوون دروست دەكات.
بەهەرح���اڵ ژمارەی س���توون و ئەندازەی
پیت���ی دەق هەرچەندێ���ك بێ���ت ،ئەندازەگرتنی
باب���ەت و بڕیاردان دەربارەی ئەمەی كە چەند
ستوون بێت ،وابەستە بەجۆری دیزاینەكەوە.
ێ
ئەگ���ەر بابەتێك���ی (24س���م)مان هەبێت ،دەب 
پشت بە چ شێوازێك ببەستین؟
  ش���ێوازی ف���راوان بۆ دیزاین���ی بابەتێك
هەیە كە لەم وێنەیەدا ،هەمان بابەتە (24سم)
ەكە بۆ دوو ستوونی (8سم) و دوو ستوونی
(4س���م) لەگ���ەڵ وێنە و مانش���ێتێكدا دیزاین
كراوە.
*وێنە
ێ وەك وێنە جوڵە و هەستیاری
هیچ شت 
ێ
بەبابەت نابەخش���ێت .بەجۆرێك دەتوانر 
بوت���رێ :فۆتۆجۆرنالیزم جێگ���ەی لە دڵی
دیزاین���ی رۆژنامەكان���دا هەی���ە .وێن���ەكان
ێ ش���ێواز بەچاپ دەگەیەندرێن :ئاس���ۆیی ،س���توونی و
بە س��� 
چوارگۆشە.
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(ئاسۆیی) سروشتیترین ش���ێوازە( .ستوونی) دراماتیكترە
ل���ە دوو چەش���نەكەیتر( ،چوارگۆش���ە) رەنگ���ە لەه���ەردوو
شێوازەكیتر نەگونجاوتر بێت .لەگەڵ ئەمەشدا ناوەرۆكی وێنە
ێ
لە ش���ێوازەكەی گرنگترە .لەبەر ئەم هۆیە هەر وێنەیەك دەب 
بەپێی هەلومەرجی خۆی قبوڵ بكرێت و بەباشترین شێواز
ێ
س���وودی لێوەربگیرێ���ت ،شێوازەكەش���ی هەرچ���ی بتەو 
هەیەتی.
*شرۆڤەوێنە
ش���رۆڤەوێنە بەتەواوەت���ی لەگ���ەڵ دەق���دا جی���اوازە و
رۆژنامە زیات���ر بۆ دڵنیابوون لەئەمەی كە ئەم جیاوازییە
الی خوێنەران دیار بێت ،شرۆڤەوێنەكان بە پیتی جیاواز
ێ
ێ كەس پیتە بۆڵدەكان ،هەند 
لە دەقەكە دەنووسن .هەند 
ێ كەسیتریش پیتی ناسك
كەس ئیتاڵیك ( )Italicو هەند 
بەكاردەهێنن.
ێ كە ش���رۆڤەوێنە لە كوێی
ێ ئ���ەوە بینر 
ئێس���تا دەب 
وێنەكاندا بنووسرێت .لە الپەرە هەواڵییەكاندا شرۆڤەوێنە
ێ لەژێر وێنەكەدا بنووس���رێت ،بەڵم بۆ فرەچەشنی
دەب 
ێ
بەتایبەت���ی ل���ە الپ���ەرە ناهەواڵییەكان���دا ،دەتوان���ر 
شرۆڤەوێنە لەتەنیشت و لەنێوان وێنەكاندا بنووسرێت.
*ماكێتبەندی
چ���ۆن دەتوانی���ن بابەت���ەكان لەالی���ەك لەالپ���ەرەدا جێگ���ە
بكەینەوە؟ ئەندازەی مانشێتەكان چەند بێت؟ ،یاخود ئەندازەی
وێن���ەكان چەن���دە؟ بەكێش���انی ماكێ���ت ( )Dummyئەم كارە
ئەنجام دەدەین .كێش���انی ماكێت كارێكی هێندە ورد نییە ،واتا
لەوانەی���ە ل���ە كاردا ،بابەت یاخود وێنەیەك���ی كەم یاخود زۆر
ێ لە درێژیی و پانی
دەس���تەبەر بكەیت .لە پراكتیك���دا ،دەتوانر 
وێنەیەك كەم بكرێتەوە ،مانش���ێتەكان كەمێك بچووكتر یاخود
گەورەتر بكرێ���ت ،لەنێوان پەرەگرافەكاندا نێ���وان دابندرێت و
چەند سانتیمەترێك لەكۆتایی بابەتەكان كورت بكرێتەوە.
بۆ ئەندازەگرتنی دەق ،وێنە و ستوونەكان كە پێشتر یەكەی
جۆراوج���ۆری ب���ۆ بەكاردەهێنرا ،ئێس���تا لە ئیران س���انتیمەتر
بەكاردەهێنرێ���ت .بێگوم���ان وێن���ەكان ب���ە یەكەی س���توونیش
دەستنیشان دەكرێن و ئەندازەی مانشێتەكانیش بەپۆینتە.
بۆ ماكێتبەندی ،كۆمەڵە نیشانەیەك هەن كە بۆ كارئاسانی
س���وودیان لێوەردەگیردرێت .وێنە بەنیشانەی (راستەهێڵێكی
راست و چەپ) نیشان دەدرێن ،مانشێت بەشێوەی نیشانەی
لێكدان ،ش���رۆڤەوێنە بەهێڵێكی راس���ت و ئەستور و ئەندازەی
دەقەكەش بە هێڵێكە كە بەدرێژایی ستوونەكەیە  .
مانشێت ،دەق ،وێنە و شرۆڤەوێنە هەروەك رووبەرەكانی
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پ���ازل ،ئامرازی س���ەرەكی دیزاین���ی الپەرەی���ە .بەدرێژایی
س���ااڵن ،دیزاین���ەرەكان هەوڵی���ان داوە پازلەكان���ی خۆیان
بەهەرشێوەیەكی شیاو بێ ،كۆبكەنەوە و ڕێكیانبخەنەوە.
ێ لە میتۆدەكان بوونەتە كاریگەر و هەندێكیشیان
هەند 
ێ هەزاران میتۆدی چاوەڕوانكراو
نەخێر .لەوانەیە پێتواب��� 
بۆ ڕێكخستن و دیزاینی هەر بابەتێك و الپەرەیەك هەیە،
بەڵم لەراستیدا تەنها چەند ڕێكخستنێكی سەرەكی هەیە:
بابەت بەبێ وێنەبابەت لەگەڵ وێنەدا (پۆرترێت).بابەت لەگەڵ وێنەیەكی گەورەدا.بابەت لەگەڵ دوو وێنەدا.ا) دیزاینی بابەت بەب ێ وێنە
زۆرین���ەی ئەو بابەتانەی دیزاینی دەكەین بریتین لە
ێ وێنە
مانش���ێت و دەق ،سروشتیشە كە دیزاینی الپەرەی ب 
سادەتر و ئاسانترە.
ێ وێنە ،لە چەن���د میتۆدێك
ب���ۆ دیزاینی بابەت���ەكان بەب 
زیات���ری نیی���ە ،بابەتەكان لە الپەرەكەدا بەئاس���ۆیی یاخود
بەستوونی دادەندرێن.
ێ وێنە،
گرنگتری���ن ڕێنمای دیزاینی الپ���ەرەی بابەتی ب 
ئەمەی���ە كە بابەتەكان چ ئاس���ۆیی یاخود س���توونی بێت،
ێ ش���ێوەی چوارگۆش���ە بەخۆوەنەگرێت و
ه���ەوڵ ب���در 
هەمیشە الكێشەیی بێت.
-1دیزاینی ستوونی:
لە ڕابردوودا سەرجەم بابەتەكان بەشێوەی ستوونی
چ���اپ دەك���ران .دەق بەگش���تی لەژێر مانش���ێتدا دادەندرا،
س���توونەكە كۆتایی دەهات یاخود بابەتەكە لەهەمان ش���وێندا
كۆتایی دەهات یان بۆ ستوونێكیتر دەگوێزرایەوە.
ێ دووربكەوینەوە لەو
ئەمڕۆ ئەم كارە ب���اوی نەماوە ،دەب 
س���توونانەی زیاتر لە (30س���م) بۆ بابەتێ���ك تەرخان دەكەن،
چونكە خوێندنەوەی���ان ماندووك���ەرە ،بەواتایەكیتر هەتاوەكو
بابەت درێژتر بێت ئەوا چاپی ئاسۆییانەتر باشترە.
ل���ە چاپكردن���ی بابەت���ە هەواڵییەكاندا ،مانش���ێت بەگش���تی
لەسەروو دەقەكەوە دادەندرێت ،بەڵم لە بابەتە ناهەواڵییەكاندا
زۆرجار ئەم ڕێسایە دەشكێنرێت.
درێژی ستوون بەالیەنی زۆرەوە (30سم)ە
-2دیزاینی ئاسۆیی
جیاكردنەوەی ئاس���ۆییانەی دەقێ���ك ،كارێكی مۆدێرنە و
لەڕوانگەی خوێنەرانەوە شیاوە ،چونكە ئەم وێنایە دێنێتەئارا
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ێ
كە بابەتەكە كورتتر لەوە دێتەبەرچاو كە هەیە .وترا دەب 
خۆبپارێزین لە دانانی بابەت لەو س���توونانەی لە (30سم)
ێ خۆ لەس���توونە زۆر كورتەكانیش
درێژت���رن ،بەڵم دەب��� 
بپارێزین.
ێ بەالیەنی كەمەوە
زۆربەیجار درێژیی س���توون دەب 
(5سم) بێت و هەرگیز لە (2,5سم) كەمتر نەبێت.

دیزاینی ئاسۆیی بۆ
بابەتە درێژەكان،
خوێندنەوە ئاسانتر
دەكات

* میتۆدەكانیتر
بەگش���تی ()%99ی بابەت���ەكان بەیەكێ���ك ل���ەم دوو
ش���ێوازی ئاس���ۆیی یاخود س���توونییە دیزاین دەكرێت،
مانش���ێت ه���ەروەك چەترێ���ك لەس���ەروو دەقەك���ەوە
دادەندرێ���ت ،بەڵ���م بەرهەرح���اڵ دیزای���ن كارێك���ی بەچێ���ژ و
هونەریانەی���ەو بەش���ێوەیەكی گش���تی ژیانێك���ی لێوانلێ���و ل���ە
جیاكارییەكانە .دوو نمونە لەم جیاكاریانە لێرەدا دەهێنینەوە:
جۆرێكیان مانشێت لەسەر بەشێك لە بابەتەكە دادەندرێت،
جۆرێكیتریش���یان مانش���ێت بەتەواوەت���ی لەت���ەك بابەتەك���ەدا
دادەندرێت ،هەردووكیشیان یاسای دانانی مانشێت لەسەروو
بابەتەك���ەوە دەش���كێنن و ل���ە الپەرەكان���ی هەواڵ���دا كارێك���ی
پڕمەترسیدارە.
خوێنەر لەم دیزاینە ستانداردەدا ،یەكەمجار وێنەكە دەبینێ،
لەگەڵ خوێندنەوەی ش���رۆڤەوێنەكەدا ئاشنای دەبێت ،مانشێت
هەواڵەكە دەگەیەنێت و دەقیش شرۆڤەی بابەتەكە دەڵێت.
ب-بابەت لەگەڵ وێنەی تاكەكەس (پۆرترێت)
ێ وێنە چاپ بكرێت،
ێ بابەتێك بەب 
دەتوانر 
ێ وێن���ە ل���ەڕووی دیزاین و
بەڵ���م باب���ەت بەب 
خوێنەرەوە ماندووكەر دەبێت.
زۆرین���ەی بابەتەكانی رۆژنامە دەربارەی
ێ بزان���ن كەس���ە
خەڵك���ە .خەڵ���ك دەیان���ەو 
دۆڕاوەكان ،ب���راوەكان ،دەس���تگیركراوەكان،
هەڵبژێردراوان و ...چ قیافەیەكیان هەیە.
ئەندازەی وێنە تاكەكەس���ییەكان بەگشتی
(5س���م یاخ���ود 6س���م)ی درێژای���ی س���توونێك
بۆخۆیان تەرخان دەكەن .لەكاتی بڕینی گۆشەكانی وێنەیەكی
ێ ئەوە رەچاو بكرێت كە گوێ ،تەوێڵ یاخود
تاكەكەسیشدا ،دەب 
چەناگەی نەبڕێت ،ش���وێنێكیش بۆ باس���كردنی دابندرێت كە لە
دێڕی یەكەمدا ناوی كەسەكە و لەدێڕی دووەمدا ناونیشان و
پێگەو...بخرێتەڕوو.
* ئ���ەم دوو نمونەیە بۆ الپەرە هەواڵییەكان ناش���ێت ،تەنها
ێ لەبەشێكی الپەرەكەدا دابندرێت كە هەواڵێكیتری
ئەو كاتە نەب 
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لەسەروویەوە نەبێت.
* وێنە لە دیزاینی ستوونیدا
وێنەی تاكەكەس لەدیزاینی ستوونیدا لەسەروو بابەتەكەوە
دادەندرێت ،بەپێی ئەم ڕیزبەندیە دادەندرێن :وێنە ،شرۆڤەوێنە،
مانش���ێت و دەق .هەر ڕێكخستنێكیتر بەشیاو نایەتەبەرچاو و
هۆكارەكانی دەردەسەریی بۆ وەرگر دێنێتەئارا.
*وێنە لە دیزاینی ئاسۆییدا
لەبەرئەوەی وێنە تاكەكەسییەكان بەگشتی یەك ستوونین،
ێ
بەكارهێنانیان لەهەر بابەتێكی ئاس���ۆییدا ئاسانترە ،دەتوانر 
ئەو وێنانە لەتەك مانشێت و بابەتەكەدا دابندرێت.
گریمان درێژی وێنەكە (5سم) و شرۆڤەوێنەكە
(1س���م)ە كە س���ەرجەمەكەی (6س���م) دەبێت .بۆ
بابەتێك���ی كورت���ی وەك ئەم���ە ،مانش���ێتەكانیان
بەگشتی بچووكە و بەدەگمەن لە (1سم تا 2سم)
تێدەپەڕێت ،هەربۆیەشە درێژیی هەر ستوونێكی
ێ
بابەتەكە كە پەیوەندی���دارە بەم وێنەیەوە ،دەب 
نزیكەی (4سم) بێت.
بۆ ئەمەی گش���ت بابەتەكە الكێش���ەیی بێت،
مانش���ێتی س���ەروو وێنەك���ە و كۆتای���ی ه���ەر
س���توونێك لەگ���ەڵ ش���رۆڤەوێنەكەدا ،لەی���ەك
ڕیزدا دادەندرێت.
* ئ���ەم چ���وار ماكێتە نمونەیی���ەش ،كۆمەڵە
ماكێتێكی گونج���اون كە بەگوێ���رەی ئەندازەی
بابەت و ژمارەی وێنەكان دیزاین كراون.
ج-بابەت لەگەڵ وێنەیەكی گەورەدا
ئەمە نمونەی ماكێتێكە بۆ
ێ

دەب
رۆژنامەدا
لە
باش
ئەن���دازەی وێنەیەكی هەواڵیان���ەی
بابەتێكی (8سم)
چەند بێت؟ ئەگەر وێنەیەكی سەرنجڕاكێش���مان لەبەردەس���تدا
ێ ئ���ەوە بخەینەڕوو كە چەند س���توونی بۆ تەرخان
بێ���ت ،دەب 
دەكەین تا سەرجەم هێزە بینراوەكەی بۆ خوێنەر بگوێزینەوە،
( 3س���توون یاخ���ود  4س���توون یاخ���ود زیات���ر؟) بەهەرح���اڵ
ئەن���دازەی وێنەكە زیاتر هێزی بیرۆكەی وێنەكە دەستنیش���ان
دەكات ،وات���ا بەجۆرێ���ك دیزای���ن بكرێ���ت ك���ە یەكەمی���ن نیگا
بەرەوخۆی ڕاكێش بكات.
*دوو نمونەی ماكێتی وێنەی ستوونیی گەورە بەسوودوەرگرتن لە دیزاینی
ستوونی
د-بابەت لەگەڵ دوو وێنەدا
ێ
كاتێ���ك دوو وێن���ەی بابەتێ���ك لەبەردەس���تدا بێ���ت ،دەب 
یەكێكیان كە نیش���اندەری گشتیبوونی بیرۆكەكە و ئەویتریان
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وردەكارییەكان���ی بیرۆكەكەیە ،لەتەك یەكتردا
دابندرێت كە یەكەمیان گەورەتر و دووەمیان
بچووكتر بێت .ئەمەش وابەستە بەوێنەكانەوە
ك���ە كامی���ان بەش���ێوەی ئاس���ۆیی و كامی���ان
بەش���ێوەی س���توونی بەكاربهێنرێت .هەڵبەتە
ێ بەش���ێوەی
ه���ەردوو وێنەك���ەش دەتوان���ر 
ئاس���ۆیی یاخ���ود هەردووكی���ان بەش���ێوەی
ستوونی دابندرێت.
بنۆڕە ئەم نمونانەی خوارەوە:
ڕیزبەندی هەواڵ لەالپەرەدا
ێ وێنە
ئێستا لەگەڵ جۆرەها ماكێتبەندی بەب 
و وێنەدار ئاشنا بووین ،بەسوودوەرگرتن لەم
ێ الپەرەكانی رۆژنامەیەك
پرەنس���یپە دەتوانر 
دیزای���ن بكرێ���ت ،بەتایبەتی ئەم پرەنس���یپە لە
الپەرەی یەكەمی رۆژنامەدا بەكاربهێنرێت.
ێ ئ���ەوە رەچاو بكرێت كە ڕێنماكردنی
دەب 
خوێن���ەر ل���ە هەڵب���ژاردن و خوێندن���ەوەی
بابەتەكان���دا لەئەس���تۆی دیزاینەرەكەدایە ،ئەم
كارەش بەبەكارهێنانی دروستانەی پرەنسیپی
دیزای���ن دێت���ەدی .جوڵەی چ���اوی خوێنەران
بۆسەر الپەرەكە لەراستەوە بۆ چەپە ،خوێنەر
بەوردی���ی چاوگێڕانێ���ك بەس���ەر س���ەرجەم
الپ���ەرەی رۆژنامەك���ەدا دەكات .لەش���وێنێكدا
ئیس���تێك دەكات و لەش���وێنێكیتردا خێ���را
ێ ل���ە دیزاینی الپ���ەرەدا ئەو
تێدەپەڕێ���ت .دەب 
فاكتەران���ە بەكاربهێنرێت ك���ە دەتوانن هەواڵ
بەرجەس���تە بك���ەن ،ئەو فاكتەران���ەی دەتوانن
بابەت بەرجەستە بكەن ،بریتین لە:
-1رەنگ:
رەن���گ ل���ە رۆژنامەكان���دا هەنوك���ە
بەفاكتەرێكی گرنگی سەرنجڕاكێشانی خوێنەر
هەژمار دەكرێت ،بەرەچاوكردنی پێش���كەوتنە
تەكنەلۆژیی���ەكان ،ئ���ەم فاكت���ەرە خ���ۆی
دەبێتەمای���ەی بەرجەس���تەبوونی بابەت���ەكان،
وێن���ەكان و مانش���ێت .هەروەه���ا نیگەتی���ڤ و
ترامە رەنگاورەنگەكان چ لە مانش���ێتەكان و چ
لە بابەتەكاندا ،بەرجەستەسازن.
-2وێنە:
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هێ���زی بین���راوی وێن���ە ،س���ەرنجی هەموو
خوێنەرێك بۆالی خۆی كێش دەكات ،لەبەرئەم
هۆیەی���ە كە لەگەڵ چاپكردن���ی وێنە لە الپەرەی
رۆژنامەدا ،یەكەمین تێڕوانین بۆالی ئەو دەچێت.
-3ئەندازەی مانشێت:
هەت���ا مانش���ێت گەورەت���ر بێ���ت (بەالیەنی
زۆرەوە  84پۆینت) س���ەرنجێكی زیاتر بۆالی
خۆی ڕاكێ���ش دەكات ،سەرنووس���ەرەكانیش
ێ بۆ هەواڵە گرنگەكان یاخود
دەزانن كە دەب��� 
زاراوە گەرموگوڕەكان ،س���وود لەكام ئەندازە
بۆ مانش���ێت وەربگرن تا خوێنەر بۆ هەواڵەكە
ڕاكێش بكەن.
-4نیگەتیڤ:
چ رەش و چ رەنگاورەن���گ بێ ،یەكێكیترە
ل���ە فاكتەرەكان���ی بەرجەس���تەكردنی ه���ەواڵ.
كاتێك مانش���ێتێك نیگەتیڤ دەكرێ���ت ،دەبێتە
خاڵێكی بەرجەس���تە و چ���او بەرەو الی خۆی
ڕادەكێشێت.
-5ترام:
بەخش���ینی ت���رام ب���ە مانش���ێتەكان یاخود
ب���ە دەق ،گۆڕانێك���ی هەس���تیار ل���ە زەمینەی
الپەرەك���ەدا دێنێتەئ���اراوە ،ئ���ەم كارەش
دەبێتەمایەی بەرجەستەبوونی مانشێت یاخود
بابەتەكە.
-6بۆكس:
دانان���ی بۆكس���ێیك ب���ەدەوری بابەتێك���دا
بەلەبەرچاوگرتن���ی ئەمەی ك���ە هەنوكە چیتر
هێڵ لەنێوان س���توون و هەواڵەكاندا نەماوە و
البراوە ،خۆی بە فاكتەرێكی بەرجەستەكردنی
هەواڵ دادەندرێت.
ێ كاتێ���ك
ێ ئ���ەوە رەچ���او بك���ر 
دەب��� 
فاكت���ەری رەن���گ بەكاردەهێنرێ���ت ،لەه���ەر
پێن���ج فاكتەرەكەیتر زیاتر كاریگەریی لەس���ەر
ێ
خوێن���ەر جێدەهێڵێ���ت ،بەڵ���م ئەم خاڵ���ە ناب 
ێ كە زۆر س���وودوەرگرتن لەم
بەدووربزان���ر 
فاكتەران���ە ل���ە ی���ەك الپ���ەرەدا ،دەبێتەمایەی
شێوان و شلۆقی الپەرەكە.
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پێوەرەكانی ئاكار
بۆ كاری رۆژنامەوانيی

ن :جەودەت هۆشیار
و :رەسول بەختیار
«ئ����اك����ارەك����ان دەس��ت��ن��ی��ش��ان��ك��ردن��ێ��ك��ی
ئ���ارەزووم���ەن���دان���ەی���ە ن���ات���وان���درێ ب��ەه��ێ��ز
ب��س��ەپ��ێ��ن��درێ ،ب��ۆی��ە خ��واس��ت��ەك��ان ب���ا بۆ
رۆژن��ام��ەن��ووس��ان جێبهێلدرێ ،ت��ا پ��ێ��وەرە
پێشییەكانیان دابنێن ،ن��ەك بۆ حكومەت و
دەسەاڵتەكان ».د.رشورت ئایدر
پەیمانگەی ئاكارەكان لەجیهاندا
زۆرێ���ك ل���ە رۆژنامەنووس���ان پێیانوای���ە
ك���ە ئ���ەوان لەس���ەر هەق���ن و هی���چ كاتێكیش
پووچەڵ���ی لەالی���ەن ئەوانەوە نایەت���ە كایەوە،
وادەزانی ئ���ازادی رادەربڕی���ن رێگەی پێدەدا
بە ئارەزووی خۆی چی نووس���ی دەینووسێ،
بۆی���ە هەندێكج���ار ئ���ەو بابەتان���ە دەنووس���ێ
پێویس���تی ب���ە نووس���ین نەدەك���رد و ب���ۆ
باڵوكردنەوەش ناشێ ،كەچی وا خۆی دادەنێ
ك���ە خ���ۆی پێ���وەری راس���تیيەكانە و ئەوەی
دەینووس���ێ راس���تیيەكی پت���ەوە هەرچۆنێك
بینووس���ێ ،لەگەڵ ئ���ەوەی رۆژنامەنووس���ی
دەس���ەاڵتی چوارەمە وەك هەر دەس���ەاڵتێكی

دیكە دەك���رێ گەندەڵ بێ���ت ،چونكە زۆربەی
ئەوانەی ل���ە رۆژنامەگەری���دا باڵودەكرێنەوە،
هی���چ پێوەرێك���ی ئ���اكاری رۆژنامەوان���ی ئەو
رۆژنامەنووس���انەی پێ���وە دی���ار نیی���ە ،ك���ە
ل���ە واڵت���ە دیموكراتیی���ە دێرینەكان���دا پەیڕەو
دەك���رێ ،كە تیایدا ئاكاری پیش���ەیی بەهەموو
الیەنێكی���ەوە دیارە ،ئەوەی كە رۆژنامەنووس
جیا دەكاتەوە لەگ���ەڵ هاوواڵتیانی دیكە ،ئەوا
رۆژنامەن���ووس دەتوان���ێ بیروبۆچوونەكانی
بگەیەنێتە جەماوەرێك���ی بەرفراوان ،كاتێكیش
ك���ە ئ���ەو بیروڕایان���ە تۆمەتبارك���ردن و
ناوزڕاندنی كەس���ێك و چەندین كەس���ی دیكە
و قەڵپكردن���ی زانیاریيەكانی كۆمپانیایەك یان
دەزگایەك بێت تیادا بێت ،دیارە هەڵە كردن و
ناوزڕاندن و تۆمەتباركردن زەرەر بەكەس و
كمپانیایەكان دەگەنێت.
بۆ ئ���ەوەی دووربكەوینەوە ل���ەو حاڵەتانە
ئەوا پێویس���تە چاو بەو خااڵنەدا بخشێنینەوە،
ك���ە بڕوای بە ئ���ازادی رۆژنامەگەری هەیە و
كۆمەڵێ���ك ئ���اكاری رۆژنامەنووس���ی دان���اوە
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زۆرێكی���ش ل���ە دەزگای
رۆژنامەنووسییە بەرباڵوەكان
پەیماننام���ەی ش���ەڕەفیان
هەیە ،تیایدا فەلس���ەفە و
بنەماكانی دیاریكردووە ،كە
لەسەریدا كار دەكا

پەیڕەوێك���ی رێكخ���راو نییە
ب���ۆ ئاكارەكان���ی كاری
رۆژنامەنووس���ی ،بەڵك���و
چەن���د پێوەرێك���ی هاوبەش
هەی���ە ك���ە زۆرێ���ك ل���ە
دەزگاكان���ی رۆژنامەنووس���ی
و رۆژنامەن���ووس پەی���ڕەوی
دەكەن لە واڵتانی دونیا
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ب���ۆ كاری رۆژنامەوانی ،تیایدا هەموو ش���ێوازەكانی پیش���ەیی
و بنەم���ا و رێ���كارە رۆژنامەگەریيەكانی تی���ادا بەدی دەكرێ،
تیایدا راس���تیيەكان دیاری دەكات ،بۆیە دەبێ پەیڕەوی بكەين،
ئەوەی ئازار و زيان دەگەیەنێ بەپێی یاس���ا دەبێ سزا بدرێ،
دی���ارە ئ���ەو بنەمایانەش رەها نی���ن ،چونكە ل���ە دیاریكردنێك
و ش���ێوەیەكی دیك���ە دەگۆڕێ ئ���ەوە جگ���ە لەكۆمەڵگەیەك بۆ
كۆمەڵگەیەك���ی ديكه دەگۆڕێ و بەپێی ئەو بەها كۆمەاڵیەتی و
رۆشنبیریيانەیە ،كە لە ژینگەكاندا بەدی دەكرێ ،زۆرێكیش لە
دەزگای رۆژنامەنووسییە بەرباڵوەكان پەیماننامەی شەڕەفیان
هەیە ،تیایدا فەلس���ەفە و بنەماكانی دیاریكردووە ،كە لەسەریدا
كار دەكا ،لەوانەی���ە فەلس���ەفەی دەزگاكان گۆڕان���كاری تی���ادا
بەدی دەكرێ ،بەاڵم هەموویان لەسەر ئەوە كۆكن كە پابەندی
راس���تی و وردی و بابەتیان���ە و بێالیەنی و بەرپرس���یاریەتی
ب���ن بەرامبەر بە خوێن���ەران ،ئەمەش ل���ە ئاكارەكانی زانیاری
وەرگرتن دەست پێ دەكات و گرنگی پێدانی تا بگاتە جەماوەر.
زۆرب���ەی یاس���اكانی كاری رۆژنامەنووس���ی ل���ە واڵت���ە
دیموكراتیي���ەكان پابەن���دن بەچەن���د بنەمای���ەك ،وەك
دووركەوتن���ەوە لە قس���ەی پ���ووچ و تانەلێ���دان و پێچەوانەی
یاس���ا ،باش���ترین داڕش���تنیش بۆ ئەو بنەمایان���ە لەالیەن دیڤید
راندال���ی باڵوك���ەرەوەی بەریتانیي���ە ،ك���ە دەڵێ���ت« :كۆمەڵێك
بنەما هەن كە پێویس���تە رۆژنامەنووس���ی بەڕێز پابەندی بێت،
كاتێكیش پابەندی نابێ ،دەبێ هەس���ت بەشەرمەزاری بكات»،
ئەو بنەمایانەش تەنيا و تەنيا رۆژنامەنووس ناگرێتەوە ،بەڵكو
لەس���ەر نووسەر و ئەدیب و شاعیرەكانیشە پابەندی بن ،هیچ
كامێكیان نابێ ناوزڕاندنی كۆمەڵێك یان دەزگایەك بكات ،ئەو
رۆژنامەنووسی پیشەگەر هەست بە لێپرسراوەتی دەكات ،هیچ
كاتێكیش نایەوەێ ئەو بنەمایانە پێشێل بكات ،ئەگەر یاسایەك
س���ەبارەت ب���ەو بابەتانە نەبێ ،بەم���ەش دوور دەكەوێتەوە لە
گرفت و بەرزكردنەوەی س���كااڵ ،بەمەش هەموو الیەك رێزی
لێدەگرن ،ئەم بنەمایانە چین كە رۆژنامەنووس دەبێ بیزانێت؟
وەك لەس���ەرەوە باس���مان كرد پەیڕەوێك���ی رێكخراو نییە
بۆ ئاكارەكانی كاری رۆژنامەنووس���ی ،بەڵكو چەند پێوەرێكی
هاوبەش هەی���ە كە زۆرێك لە دەزگاكانی رۆژنامەنووس���ی و
رۆژنامەنووس پەیڕەوی دەكەن لە واڵتانی دونیا ،كە بەندەكان
بەم شێوەی خوارەوەیە:
 -1رێزگرتن لە راستی و مافدان بە جەماوەر تا راستی بزانێت
ئ���ەم بنەمایە یەك���ەم و گرنگترین ئەركی رۆژنامەنووس���ە
و س���ەنگی مەحەكە ل���ە ئاكارەكانی رۆژنامەنووس���ی ،چونكە
ناوەڕۆك���ی كاری رۆژنامەگ���ەری خس���تنە رووی راس���تی و
گەیاندن���ی زانیاریی���ە بۆ جەم���اوەر ،هەمیش���ەش هەواڵەكانی
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راس���تی ب���ن و ل���ە س���ەرچاوەی باوەڕپێك���راو وەریگرتب���ێ
بەب���ێ ئ���ەوەی تانە و تەش���ەری تیادا بێ���ت ،رۆژنامەنووس و
رۆژنامەنووسی پیشەیی نییە ،ئەگەر راستی تیادا نەبێ ،ئەگەر
رۆژنامەنووس بیەوێ چیرۆكی خەیاڵی بهێنێتە كایەوە ،یاخود
دەیەوێ كاریگەری هەبێ لەس���ەر دەروونی و هەستی خەڵك،
ئەوا با لە بواری ئاگاداری و پەیوەندییە گشتیيەكاندا كار بكا،
نەك لەپیشەی رۆژنامەگەریدا ،رۆژنامەنووس ئەگەر پەیامنێر
و نێ���ردراو یان نووس���ەر یاخود رەخنەگرێكی وەرزش���ی بێ،
ئەوا لەپێش هەموو شتێكدا لەگەڵ راستیدا مامەڵە دەكا.
نوكتەیەكی رووسی باس لەوە دەكات كە پێنج پلە هەیە بۆ
درۆكردن وەك درۆی ئاس���ایی و درۆی گەورە و درۆی زۆر
گەورە و بژاردن و كەمكردنەوە (نیوەی راستیە) ،زۆرجاریش
درۆی گ���ەورە زۆر خراپترە لە ئیفتراكردن ،بۆیە زۆر حاڵەتی
دیماگۆجی هەن رێگە بە درۆی نێوەی راستی دەدەن و تەنياش
جەخ���ت لەهەندێك وردەكاری الوەكی دەدەن ،ئەمەش پش���ت
دەبەس���تی بەهێرش ك���ردن و برینداركردنی كەس���ایەتی ،ئەو
شتانەش كاتێك لە رۆژنامەنووسیدا دەنوسرێ رۆژنامەنوسی
نییە ،بەڵكو ش���تێكی دیكەیە ،بۆیە ئەو رۆژنامەنوسەی هەست
بەلێپرس���راوەتی دەكا ،بەپێ���ی یاس���ا رێگەی پێن���ادرێ نیوەی
راستیەكان بنووسێ ،بەڵكو دەبێ هەموو زانیاریيەكان بەوردی
بنووس���ێتەوە ،ت���ا وێنەیەك���ی راس���تەقینە بدات���ە بابەتەكەی و
متمانەی جەماوەر و خوێنەر لەدەست نەدا ،ئەگەریش وانەبێ،
شتێك نییە ناوی بنێین رۆژنامەنووسی.
 -2چارەسەرە پیشەییەكان بۆ ئەو بابەتانەی خراوەنەت روو
بابەتییانەبوون یەكێك لە بەهاكانی كاری راگەیاندنە ،تیایدا
هاوس���ەنگی و بێالیەنی و پاكی رادەگرێ ،س���ەرەڕای ئەوەی
لەهەندێك باس���دا ناتوانێ بابەتیانە بێ ،ب���ەاڵم رۆژنامەنووس
دەتوانێ بابەتیانەبێ ئەگەر ویستی و كاری بۆ كرد.
كاتێ���ك رۆژنامەنووس بەدواداچوونێ���ك بۆ بابەتێك دەكا،
بەهی���چ ش���ێوەیەك نابێ بیروبۆچ���وون و بی���روڕای الیەنێك
وەال بنێ ،ئەگەر وابێ نووس���ەر و رۆژنامەنووس���ەكە ناتوانێ
گریمانێك بس���ەپێنێ ،دەب���ێ واز لەبیروبۆچوونی خۆی بهێنێ،
ناكرێ راستەیيەكان هەموار بكات تا لەگەڵ بیروبۆچوونەكانی
بگونجێ ،دەس���تكاری بابەتەكە ناوەڕۆك دەگۆڕێ ،لێرەوەش
رۆژنامەن���ووس و دەزگا رۆژنامەنووس���یەكە ،كە كاری تیایدا
دەكا ،دەبێتە جێگەی گومان.

ئەگەر رۆژنامەنووس بیەوێ
چیرۆك���ی خەیاڵ���ی بهێنێتە
كای���ەوە ،یاخ���ود دەی���ەوێ
كاریگ���ەری هەب���ێ لەس���ەر
دەروونی و هەس���تی خەڵك،
ئەوا با ل���ە بواری ئاگاداری
و پەیوەندییە گشتیيەكاندا
كار ب���كا ،ن���ەك لەپیش���ەی
رۆژنامەگەریدا

ك��ات��ێ��ك رۆژن����ام����ەن����ووس
بەدواداچوونێك بۆ بابەتێك
دەك����ا ،ب��ەه��ی��چ ش��ێ��وەی��ەك
ن���اب���ێ ب����ی����روب����ۆچ����وون و
ب����ی����روڕای الی��ەن��ێ��ك وەال
بنێ ،ئەگەر واب��ێ نووسەر
و رۆژنامەنووسەكە ناتوانێ
گریمانێك بسەپێنێ ،دەبێ
واز لەبیروبۆچوونی خۆی
بهێنێ

 -3تێكەڵ نەكردنی بۆچوون و هەواڵ
تێك���ەڵ نەكردنی بۆچ���وون و هەواڵ ،یەكێ���ك لەكارەكانی
رۆژنامەنووس���ە ،ه���ەواڵ موڵك���ی خوێن���ەرە ،ب���ەاڵم وت���ار
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رۆژنامەگەري���ی متمان���ە
پێكراو پش���ت بەس���ەرچاوە
باوەڕپێكراوەكان دەبەستێ،
لەدوات���ردا چەندین بۆچوون
و را باڵودەكات���ەوە ،ئەگەر
هەب���وو ،ه���ەواڵ ئ���ازادە،
بەاڵم بۆچوون بەرپرسیارە،
بەمانایەك���ی دیك���ە هەواڵ
موڵكی هەقیقەتە ،نووس���ەر
زۆر ب���ە ئەمانەت���ەوە
دەیگوازێت���ەوە ،بەبێ ئەوەی
بیبڕی و كەم و زیادی بكات

بەگش���تی رۆژنامەنووس���ی
پیش���ەیی ،دەب���ێ بەن���اوی
رۆژنامەنووس خۆی پێشكەش
بكا ،باسیش لەوە بكات كە
زانی���اری ك���ۆ دەكات���ەوە بۆ
وتارێك یان بەدواداچوونێكی
رۆژنامەنووسیيانە
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موڵكی خاوەنەكەیەتی ،یەكەمیان ناوونیش���انی راس���تەقینەیە،
دووەمیش���یان تەني���ا بۆچوونێك���ە س���ەبارەت بەبابەتێ���ك یان
رووداوێك ،رۆژنامەگەريی متمانە پێكراو پش���ت بەسەرچاوە
باوەڕپێكراوەكان دەبەس���تێ ،لەدواتردا چەندین بۆچوون و را
باڵودەكات���ەوە ،ئەگ���ەر هەبوو ،هەواڵ ئ���ازادە ،بەاڵم بۆچوون
بەرپرس���یارە ،بەمانایەك���ی دیك���ە ه���ەواڵ موڵك���ی هەقیقەت���ە،
نووس���ەر زۆر ب���ە ئەمانەت���ەوە دەیگوازێتەوە ،بەب���ێ ئەوەی
بیبڕی و كەم و زیادی بكات ،بەاڵم را پەیوەستە بە وێناكردنی
كەسێك س���ەبارەت بە رووداوێك و پێوەرەكەی تەنيا لەالیەن
نووسەرەكەیە ،چونكە خەڵك بەگشتی جیاوازن لە بۆچوون و
راكاندا ،هەر یەك بەجۆرێك باس لە رووداوێك دەكات.
 -4پەنا نەبردنە بەر رێگا جۆراوجۆرەكان بۆ بەدەستهێنانی زانیاری
ئ���ەم برگەیە گفت���ۆی زۆر لەبارەیەوە دەك���رێ ،دیارە ئەو
زانیاریيان���ەی كە رۆژنامەنووس بەدەس���تی دەك���ەوێ كاتێك
دەڵێ���ت لە فاڵن���ە رۆژنام���ە كار دەكەم ،زۆر جی���اوازە لەوەی
كاتێك بەش���ێوەی كەس���ایەتیيەكی دیكە زانی���اری وەردەگرێ،
چونك���ە هەر كەس و مرۆڤێك كاتێك بۆ رۆژنامەنووس قس���ە
دەكا ه���ەوڵ دەدات بابەتیيانە بێ���ت ،جەخت لەوە دەكاتەوە كە
وێنەیەكی ئەرێنی بداتە كەسایەتی خۆی ،ئەگەر بۆ یەكێكی دیكە
قسەی كرد ،بە ئارەزووی خۆی قسە دەكا و لەوانەیە درۆش
بكا ،بەش���ێوەیەك ئەو زانیاریيانەی كە لێی وەردەگیرێ متمانە
پێكراو نییە و ناتواندرێ پش���تی پێببەس���ترێ بۆ باڵوكردنەوە،
هەروا ناكرێ لە رێگەی ترساندن و بێزاركردن و راوهدوونان
زانی���اری وەربگیرێ ،ئ���ەم جۆرە بابەتانەش لەو س���ەرچاوانە
جێگەیان نابێتەوە بۆ باڵوكردنەوە.
بەگش���تی رۆژنامەنووس���ی پیش���ەیی ،دەب���ێ بەن���اوی
رۆژنامەن���ووس خ���ۆی پێش���كەش بكا ،باس���یش ل���ەوە بكات
ك���ە زانیاری كۆ دەكات���ەوە بۆ وتارێك ی���ان بەدواداچوونێكی
رۆژنامەنووسیيانە ،ئەمە جگە لە حاڵەتە پێویستەكان سەبارەت
بەكەسێك زانیاری وەربگیرێ بۆ كارێكی داهاتوو.
 -5مامەڵەی پیشەییانە لەگەڵ سەرچاوەكانی زانیاری
پابەن���د ب���وون بەزانینی راس���تیيەكان بۆ بەڵگ���ەدار بوونی
زانیاریيەكان و هەر كاتێك بوار هەبوو ،ئەمەش بۆ جێبەجێكردنی
بنەم���ا پیش���ەییەكان كە راس���تیەكان دەردەخا ،هەروا لەس���ەر
رۆژنامەنووسە س���ەرچاوەی زانیاریيەكانی بپارێزێ و هەروا
نابێ نهێنی خەڵك ئاش���كرا بكا ،یان هاوكارەكانی ،چونكە ئەمە
زەرەر دەگەیەنێت���ە س���ەرچاوەی هەواڵ���ەكان ،ه���اوكات دەبێ
زانیاریي���ەكان لە ئاس���تی كۆمەڵگا بێ ،ئەگەریش لەگەڵ یەكێك
لەو سەرچاویەی زانیارییانە رێكەوت ،دەبێ رێز لەو رێكەوتنە
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بگرێ ،مێژووی رۆژنامەگەریش پڕە لەوەی كە رۆژنامەنووس
تاونبار كرابێ ،بەاڵم بەهیچ جۆرێك سەرچاوەی زانیاریيەكانی
ئاش���كرا نەكردووە ،كاتێك س���ەرچاوەی زانیاریيەكان جەختی
ل���ەوە كردەوە كە ئ���ەو زانیاریيانە باڵونەكرێت���ەوە ،نابێ باڵو
بكرێت���ەوە ،كاتێكی���ش كات���ی ه���ات ب���ۆ باڵوكردن���ەوەی ئ���ەو
زانیاریيانە ،رۆژنامەنووس دەبێ رێز لە رێكەوتنەكە بگرێ ،تا
سەرچاوەی زانیاریيەكەی بپارێزێ.
 -6تێكەڵ نەكردن لەنێوان چاالكی سیاسی و كاری رۆژنامەنووسی
هەر كارێكی دیكەی رۆژنامەنووس یاخود بەش���داریكردن
لەكاری سیاس���ی یان دامەزراندنی لە پۆستێكدا ،ناكرێ كاری
رۆژنامەگەریيەكەی بشێوێنێ ،رۆژنامەنووس و بەرپرسەكانی
س���ەبارەت ب���ە ژیان���ی تایبەت���ی خۆی���ان هەیە ،بەش���ێوەیەك
بەرژەوەندیيەكانی���ان بیانپارێزێ ،ئەگەر ئەمە راس���تی بێ یان
رووكەش بێ ،بەپێی گۆڤاری نیویۆركر زۆربەی رۆژنامەكانی
ویالیەت���ە یەكگرتووەكانی ئەمریكا رێگە بە رۆژنامەنووس���ان
نادات بیروبۆچوونە گش���تیيەكانی خۆی���ان بخەنە روو ،یاخود
بەش���داری ل���ە خۆپیش���اندان و دانانی پۆس���تەری هەڵبژاردن
بك���ەن ،لەالیەك���ی دیكەوە لەزۆرێ���ك لە واڵتان���ی دونیا دەزگا
راگەیاندنەكان رۆژنامەنووس���انی لە حيزبە سیاسیيەكاندا كار
دەك���ەن ،زۆرجاریش ئەو رۆژنامەنووس���انە دادەمەزرێندرێن
بەهۆی ئینتمای سیاس���یان ،هەرچۆنێك بێ ،ئینتمای سیاس���ی
دەبێ لەدەرەوەی كاری راگەیاندن بێ ،چونكە بەرپرسیاریەتی
رۆژنامەن���ووس هۆش���یاركردنەوەی كۆمەڵگەی���ە س���ەبارەت
بەهەموو رووداوەكان و ئەجندا سیاسیيەكان.
 -7راستكردنەوەی هەڵەكان
رۆژنامەنووس���یش مرۆڤە وەك هەر كەس���ێكی دیكە هەڵە
دەكا ،كاتێك هەڵەی كرد یان باس���ەكەی بەالیەكی دیكەدا برد،
دەب���ێ خێرایانە ئەنجامەكان كورت بكاتەوە و لەالیەن خۆیەوە
ئ���ەو هەڵەیە چاك بكرێ ،نەك لەالیەن یەكێكی دیكەوە ،هەروا
راستیيەكان لە شوێنی خۆیدا دابنێتەوە ،لەوانەیە سەرنووسەر
بەرهەڵس���تی ئەمە ب���كات ،بەاڵم رۆژنامەن���ووس دەبێ هەوڵی
راستكردنەوەی بدات.
 -8بەكارنەهێنانی پیشەكە وەك چەكێك
ئەگەر رۆژنامەنووس بكەوێتە ملمالنێ لەگەڵ كەسێك یان
رێكخراوێك ،زۆرجار رۆژنامەنووس دەیەوێ پیشەكەی وەك
چەكێك بەكار بهێنێ بۆ ترس���اندن ،بەاڵم هەرچۆنێك بێ ،نابێ
ئ���ەو كارە بكات ،كاتێكیش پیش���ەكەی كردە چ���ەك ئەوا وەك
تاوان دەژمێردرێ ،ئهگەر هەواڵەكە یان رووداوەكە پێویستی

رۆژنامەنووسیش مرۆڤە وەك
هەر كەس���ێكی دیك���ە هەڵە
دەكا ،كاتێ���ك هەڵ���ەی كرد
ی���ان باس���ەكەی بەالیەك���ی
دیكەدا برد ،دەبێ خێرایانە
ئەنجام���ەكان كورت بكاتەوە
و لەالی���ەن خۆی���ەوە ئ���ەو
هەڵەیە چ���اك بكرێ ،نەك
لەالی���ەن یەكێك���ی دیكەوە،
ه���ەروا راس���تیيەكان ل���ە
ش���وێنی خۆی���دا دابنێتەوە،
سەرنووس���ەر
لەوانەی���ە
بەرهەڵس���تی ئەم���ە بكات،
ب���ەاڵم رۆژنامەن���ووس دەبێ
هەوڵی راستكردنەوەی بدات
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بە باڵوكردنەوە بوو ،بەاڵم ش���ێوەی هەڕەشە
كردن نەبێ ،ئەگەریش رووداوەكە پێویس���تی
ئ���ەوەی نەك���رد باڵوبكرێتەوە ،پێویس���تە پەنا
نەبات���ە ب���ەر هەڕەش���ە ك���ردن ،چونك���ە زۆر
بەئاس���انی كەس���ایەتی رۆژنامەنووس���ەكە
لەكەدار دەكا.
 -9پیش���ەكەت ب���ەكار مەهێن���ە ب���ۆ دەس���كەوتە
كەسایەتیيەكان
ناك���رێ رۆژنامەنووس پیش���ەكەی بەكار
بهێن���ی ب���ۆ دەس���كەوتە كەس���ایەتیەكان وەك
دی���اری و ب���ڕە پارەی���ەك و هاوكارێك ،ئینجا
ه���ەر ش���ێوەیەك ب���ێ ،لەهەر الیەنێك���ی بیانی
و ناوخۆیی���ەوە ب���ە رێگەیەكی راس���تەوخۆ و
ناراس���تەخۆ ،چونكە بەرتیل و گەش���تپێكردنی
بە خۆڕای���ی و مامەڵەی تایبەت مانای ئەوەیە
راس���تیيەكان دەش���اردرێتەوە ،ئەم���ەش وا
دەكا رۆژنامەنووس ئەو بەرپرس���یاریەتیيەی
لەس���ەر ش���انیەتی الوازە بەرامب���ەری ،بۆی���ە
رۆژنامەن���ووس نابێ هیچ ش���تێك بە خۆڕایی
وەربگ���رێ ،ه���ەروا رۆژنامەن���ووس ناب���ێ
س���ەبارەت ب���ەو بابەت���ە دارییان���ە بنووس���ێ
ك���ە نزیكەكان���ی قازانج���ی لێدەك���ەن ،ئ���ەو
رۆژنامەنووسەی پیشەكەی بۆ قازانجی خۆی
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و هۆكارەكانی خۆی ب���ەكار دەهێنێ ،لەالیەن
خەڵكەوە شایانی ئەوە نییە.
 -10تێكەڵ نەكردنی ئاگادارییەكان لەگەڵ بابەتەكان
ناك���رێ ماددەیەك���ی ئ���اگاداری تێك���ەڵ بە
بابهتەكان بكرێ ،دەبێ جیاوازی هەبێ لەنێوان
بۆچوون و ئاگاداری ،دەبێ ئەوە لەبیرنەكەی
بیروبۆچوون���ە سیاس���یيەكان پرۆپاگەندەكان
بخەیتە ب���ەردەم خوێنەران لەش���ێوەی بابەت
و وتارەكان���دا ،دەك���رێ دەقەك���ە ل���ە الپەڕەی
ئاگاداریي���ەكان دابندرێ ،ئەگ���ەر ئاگاداری بێ
یان بابەتێكی ئاگایینامە بێ.
 -11رێزگرتن لەكەس و خەسڵەتەكانیان
لەس���ەر رۆژنامەنووس پێویس���تە لەكاتی
خس���تنە روو و كۆكردنەوەی هەواڵەكاندا رێز
لەكەس���ەكان و خەس���ڵەتهكانیان بگ���رێ ،نابێ
هەواڵ���ی درۆ و نهێنیەكانیان ب�ڵ�او بكرێتەوە،
ل���ە ئەنجام���ی پێچەوانە بوون ل���ە بۆچوون و
راكان���دا ،ئەمە كاریگەری لەس���ەر كەس���ایەتی
دەب���ێ ،ئەگ���ەر ئەم���ە رووی���دا ،دەب���ێ هەل���ی
وەاڵمدانەوەیان پێبدرێ ،هەروا رۆژنامەنووس
نابێ پێش���ێلی مافی كەس���ەكان بكات و ژیانی
تایبەتی دەبێ دوور بێ لە هەواڵەكان.
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بنەماكانی نووسینی هەواڵ
لە ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرز

وەرگێرانی لە فارسیەوە:
مەجید ساڵح
هەموشتێك روونكەرەوە
ئ���ەوە بزان���ە نوس���ینی ه���ەواڵ ب���ە تەنه���ا
گەیاندنی زانیاری نییە ،هەندێك جار دڵنیا نیت
لە راستی هەواڵەكە ،ئەو كاتەی لە هەواڵەكەتدا
ئ���ەوە رون دەكەیتەوە كە هێش���تا گومانت لە
راستی هەواڵەكەت هەیە ،واتە تۆ كارەكەت بە
شێوەیەكی راستو دروست ئەنجامداوە.
ت���ا پێ���ت دەكرێ���ت ئ���ەوە ب���ۆ خوێن���ەران
شیبكەرەوە کە زانیارییەكانت لە كوێهێناوەو
چۆن دەس���تت كەوت���وون ،ئای���ا هەواڵەكەیان
راس���تەوخۆ بە خۆت داوە ،ل���ە بەیانامەیەكدا
دەس���تت كەوتوە یان لە كۆنفرانسێكی گشتیدا
ب���ۆ رۆژنامەنوس���ەكان خوێنراوەت���ەوە .ت���ا
پێ���ت دەكرێ���ت درێ���ژدادڕی مەك���ە .تاك���و لە
دەستنیشانكردنی سەرچاوەكەی هەواڵەكەتدا
دیق���ەت بك���ەی ،زیات���ر متمان���ە دەكرێ���ت ب���ە
هەواڵەكەتو ئەو زانیاریانەی خستونتەر.
نهێن���ی كارەك���ە لەوەدای���ە هەموو ش���تێك

رونكەیت���ەوە .گ���ەر زانیارەكان���ت دیقەت���ی
ك���ەم نێدای���ە ،رونی ك���ەرەوە ئ���ەو زانیاریانە
ورد نی���ن .كاتێ���ك دوو ئامارت س���ەبارەت بە
بومەلەرزەی���ەك ل���ە بەردەس���تدایە  ،یەكێك���ی
ه���ی حكومەتو ئ���ەوی تر هی خاچی س���ور،
ت���ۆ ه���ەردوو ئامارەك���ە بخ���ەرەڕو ،ئەوەش
رونكەرەوە ك���ەوا ئامارەكان جیاوازن ،خاچی
سور وا دەڵێتو حكومەتیش وای راگەیاندوە،
ل���ەم بارەوە خۆت هیچ حكوم مەدەو مەڵێكام
ئاماریان راستە.
پەیوەندی باش
پەیامنێ���ری ب���اش وات���ە پەیوەن���دی باش.
«مای���ك پی���كاك» پەیامنێری پێش���كەوتووی
رۆیتەرزە لە پەرلەمانی بریتانیا ،مایك هەشت
ساڵ لە پەرلەماندا كاری كردوە ،ئەو پەیامنێری
سیاس���ی رۆیتەرزە لە پەرلەم���انو حكومەت.
یەكێك���ە ل���ەو  150پەیامنێرەی ن���او پەرلەمان
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كە پێیان دەوترێت «Lobby Journalist».
ئ���ەم پەیامنێران���ە دەتوانن س���ەردانی هەموو
كون���جو كەلەبەرێ���ك بك���ەنو ل���ە رێگ���ەی
پرس���یارەكانیانەوە پەرلەمانت���ارو نوێنەران���ی
حكومەت توشی قەیرانو لێپرسینەوە بكەن.
دەست راگەیشتن بە زانیاریەكان
مایك دەڵێت لە پەرلەماندا مرۆڤ زانیاری
دونیای بە س���ەردا دەبارێت .بەاڵم لە س���ەری
دەڕوات« ،هەم���وو ئەو زانیاریانە هەواڵ نین  .
دەبێت مەلەكەیتو هەوڵەكەت راوكەیت».
مانگانە وەزیرێك ئامادەی دانیش���تنەكانی
پەرلەم���ان دەبێ���تو ل���ە جیات���ی پەیامنێ���ران
پەرلەمانت���ارەكان وەزیرەك���ە دەدەن���ە ب���ەر
رێژنەی پرسیار.
مای���ك دەڵێ���ت هەندێ���ك رۆژ دوو ه���ەزار
پرسیار دەكرێت ،هەندێك رۆژ ئەو پرسیارانە
دەكرێ���نو پەرلەمانت���ارەكان وەاڵمیان ناوێت
ب���ە قەدەر ئ���ەوەی پیش���انی بدەن ك���ە ئەوان
زیرەكو هۆشیارنو وەزیرەكەیان خستوەتە
ژێرچاودێرییەوە.
ئ���ەو دەڵێت ،ل���ەو هەم���وو بابەتان���ەی كە
دەخرێن���ە روو دەبێت باش���ەكەیان هەڵبژێری.
رۆژان���ە باب���ەت س���ەبارەت ب���ە پ���ەروەردەو
تەندروس���تی ،بارودۆخی ناوخۆیی بریتانیا....
ب���اس دەكرێت .رۆیتەرز زیات���ر بە دوای ئەو
هەوااڵن���ەدا دەگەڕێ���ت كە بۆ جیه���ان گرنگن.
ماوەیەك ئەفغانس���تان گرنگ بوو ،ماوەیەكش
كۆزۆڤ���ۆ ،ئێس���تا رۆژهەاڵت���ی ناوەڕاس���ت،
عێراقو ئێران مایەی گرنگی پێدانن.
ئەبێ���ت دڵنیا بیت ب���ەدوای چیدا دەگەڕێت.
هەندێ���ك ج���ار هەواڵێك���ت پێ���دەگاتو دەبێت
تەختیەی بكەی .بەاڵم هەندێك جار ئەو هەواڵە
رەهەندی تر وەردەگرێت .بۆ نمونە لە پێش���دا
بابەتەكە س���ەبارەت بە لیس���تێكە ،بەاڵم دواتر
دەردەكەوێ���ت لەوانەیە س���ەرۆك وەزیرانیش
تێوە گالبێت؛ بۆیە دەبینیت هەواڵەكە لە س���ەر
بابەتێك���ی دیكە دەگیرس���ێتەوە .بۆی���ە دەبێت
ئاگادار بیتو هەواڵەكان بدۆزیتەوە.
مای���ك دەڵێ���ت م���نو هاوكارەكان���م
خۆم���ان چەس���پاندوە ب���ە ژمارەی���ەك ل���ە
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سیاس���ەتمەدارانەوەو یەكێ���ك لەوان���ە تۆن���ی
بلێ���رە .هەندیك ج���ار مایك لە گ���ەڵ بلیردا لە
ناو فڕۆكەك���ەی تایبەتیەكەیدایەو دەڵێت ئەوە
باشترین شوێنە بۆ ئەوەی گوێلە بلێر بگریت.
o
هەندیك جار لەوانەیە تەنیا   ff the record
قس���ە بكەن .بەاڵم س���ەری گڵۆڵەی قسەكانت
دەس���ت دەكەوێت .ب���ۆ نمونە گ���ەر ماوەیەك
لە گەڵ بلێردا بی���ت بۆت دەردەكەوێت واز لە
ئێران ناهێنێ.
پاراستنی پەیوەندی لەگەڵ سەرچاوەكانی زانیاری
بەش���ێكی كارەكان بریتی���ە ل���ە وەرگرتنی
ه���ەواڵو زانی���اری ل���ەو س���ەرچاوانەی ك���ە
مەرجەکەی���ان ئەوەی���ە ناوی���ان نەهێنرێ���ت.
(Off_the_record) لەم حاڵەتەدا مایك هیچ
رێگەیەك���ی تری ل���ە بەردەمدا نیە جگە لەوەی
س���ەرچاوەی تر بدۆزێت���ەوەو زانیاریەكان لە
زاری دوو سەرچاوەوە (Double_Check) 
باڵوكاتەوە .بۆیە مایك پرسیارێكی زۆر دەكات
تاكو سەرچاوەیەكی باوەڕپێكراو دەدۆزێتەوە
بۆ ئەوەی هەواڵەكەی باڵوكاتەوە.
مای���كل پێ���ی وای���ە س���اڵێك دەخایەنێت تا
بتوانی���ت پەیوەن���دی لەگ���ەڵ پەرلەمانتارێ���ك
ببەستیو تەلەفونەكەی وەرگریتو ساڵێكیشت
پێویس���تە تا لێت دڵنیا بێ���تو هەواڵی پلەیەكت
پێب���دات .بەاڵم پەلەمانت���ارەكان بە بەردەوامی
دەگۆڕێ���ن .گ���ەر تۆ ماوەیەك���ی زۆر ئەوكارە
بكەی كەس���ە تازەكان خۆیان پەیوەندیت پێوە
دەكەن.
هێش���تنەوەی پەیوەندی تا رادەیەكی زۆر
بەندە بە بوونی ئەزموونەوە .مایكل لە بارەی
ئەزمونی هەش���ت س���اڵەی خۆی لە پەرلەمان
دەڵێت« :ناچار نین هەموو ئەو شتانەی ئەیڵێن
بنوس���ینەوە ،هەندێك جار ئێمە پش���تی ئەوان
دەخورێنینو هەندێك جار ئەوان هی ئێمە.»..
هەروەها  دەڵێت« :بڕیار نیە پەرلەمانتارەكان
هەرچ���ی دەڵێن ئێم���ە بینوس���ینەوە ...هەندێك
ج���ار پەرلەمانتارێ���ك قس���ەیەك ل���ە دەم���ی
دەردەچێتو پاشان دەڵێت ببورە ئەو وتەیەم
باڵومەك���ەرەوە .ئەگ���ەر هەواڵەكە زۆر گرنگ
بێ���ت بڵێببورە هەواڵەكە باڵو دەبێتەوە .بەاڵم
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گ���ەر هەواڵەكە زۆر گەورە نەب���وو دەتوانیت
دەستبەردار بیتو لە س���ەرچاوەیەكی ترەوە
زانیاری پەیداكەی���ت ،یان پاش چەند رۆژێكی
دیك���ە ك���ە بۆنەک���ەی دەردەكەوێ���ت ب�ڵ�اوی
كەیتەوە».
یاس���ای س���ەرەكی یاریەك���ە ئەوەی���ە ب���ە
دەستی خۆت ئاگر بەرمەدەرە پەیوەندیەكانت.
ب���ەاڵم گەر هەواڵەكە زۆر گرنگ بوو بیر لەوە
نەكەیت���ەوە .مایك دەڵێت ئەگ���ەر رەفتارت لە
گ���ەڵ س���ەرچاوەی هەواڵەكەتدا ب���اش نەبوو
ئەو س���ەرچاوە ناوت الی س���ەرچاوەكانی تر
دەزڕێنێت ،پێیان دەڵێت « :لە گەڵ فاڵنەكەسدا
قسە مەكەن دەتفەوتێنێت» .لە قسەكانی مایكل
سێخاڵت دەست دەكەوێت:
 .1دەبێ���ت هۆش���یار بیتو لە ژێ���ر خەرمانی
زانیاریەكاندا هەواڵی خۆت بدۆزیتەوە.
 .2هەوڵ بدە پەیوەندیت لە گەڵ سەرچاوەكانی
هەواڵ���دا تێكنەدەی���ت ،تەنیا لە كاتێك���دا نەبێت
هەواڵەكە زۆر گەورە بێت.
 .3ئەگ���ەر كەس���ێك لە گەڵت���دا وەك off the
 recordقس���ەی كرد ،كێشە نیە ،دەتوانیت لە
رێگەی س���ەرچاوەی ترەوە بەدوای زانیاریدا
بگەڕێ���ت ،زۆرجار س���ەردەكەویتو زانیاریت
دەست دەكەوێت.

وتەوەرگرتنێكی بەناوبانگ
كاتێ���ك (ج���ۆن ئێ���ف كەنەدی) س���ەرۆك
كۆماری ئەمریكا كوژرا ،جاكلینی هاوس���ەری
وتی« :خودایە ،ئەوان  -جۆن  -یان كوشت»
رۆژنامەنوسێك گوێی لێ بو و بەكاریهێنا.
ئەم رستەیە یەكسەر دوابەدوای «لید»ەكە
نوس���رایەوەو زۆرب���ەی رۆژنامەكان���ی دونیا
س���ودیان لێوەرگ���رت .دەكرێ���ت وتەیەك���ی
س���ادەی وەك ئەوەی س���ەرەوە ببێتە مایەی
راچەنینی خوێنەران .وت���ەی زێڕین دەتوانێت
پەیام وەرگر ببات بۆ شوێنی روداوەكەو پێی
بڵێت لەوێچی رویداوە.
چۆن وتەوەرگێڕاوەكان بنوسینەوە:
ل���ە هەر هەواڵێكدا تەنیا نوس���ینەوەی یەك
یان دو وتە بەس���ە .ئەگەر وتەیەكی پلە یەكت
دەس���تكەوت لە س���ەروی هەواڵەكەدا بەكاری
بهێنە( .بەاڵم لە لیدەكەدا بەكاری مەهێنە).

لە «لید»دا وتەكان بەكار مەهێنە.
ل���ە پەرەگراف���ی دوەم���دا وت���ەكان ب���ەكار
بهێن���ە ،ئەوە پێ���ی دەوترێ���ت (supporting
 .)paragraphل���ە راس���تیدا باش���تر وای���ە
پ���اش خس���تنە روی هەندێك پێش���ەكی ،واتە
ل���ە پەرەگرافی س���ێیەمدا وتەكان بنوس���رێن.
وتەوەرگرتنی زێڕین:
مامۆس���تایەكی رۆیت���ەرز دەڵێ���ت ،ل���ە لەپێش���دا كەشەكە پێك بێنە ،بۆ نمونە گرێیەك
هەواڵەكەدا دەبێت هەس���ت ب���ە دەنگی مرۆڤ   دروس���ت بكە« :خۆپێش���اندەران دەڵێن لێیان
بکرێ���ت  ،چونك���ە هەواڵەكان ب���اس لە مرۆڤ دراوە ،ب���ەاڵم پۆلیس ئ���ەوە رەت دەكاتەوە».
دەكەن ،پەیامنێرەكان بە پەرۆش���ەوە بەدوای دوای ئ���ەوە وتەی���ەك بێن���ەوە« :ب���ە كوتەك
وەرگرتن���ی وتەی زێڕیندا دەگەڕێن .بەاڵم ئەو لێیانداین» جون وازین ب���ەدەم پاككردنەوەی
وتان���ە دەبێ���ت ك���ورتو كاریگەر ب���ن .دەبێت ش���انەكانییەوە وای دەوتو ب���ە شەلەش���ەل
ئاگادار بیتو ئەو راوی ئەو رستانە بکەی كە دەڕۆشت بەڕێوە.
وتەوەرگی���راوەكان پێگ���ەی هەواڵەك���ەت
دەشێ لە كاتی خۆیدا لە هەواڵەكەتدا بەكاریان
بهێنیت .پێویس���تە ئەو وتانە ئ���ەم مەرجانەی بەهێ���ز دەك���ەن .لە رێگەی وتەیەكی باش���ەوە
دەكرێت هەواڵەكە گیانی تێكەوێت.
تێدا بێت:
لە پەرەگرافی كۆتایشدا دەتوانیت وتەیەك
 .1ك���ورتو كاریگەر ب���ن؛ چونكە ئەگەر درێژ
بن خوێندنەوەیان سەختو كاریگەرییان كەم بەكاربێنیت .بۆ نمونە وتەی كەسێكی سەرەكی
هەواڵەكە ،ئ���ەوە كاریگەری هەواڵەكەت زیاتر
دەبێت.
دەكاتو زیات���ر زانیارییەكانت رون دەكاتەوە،
 .2دەبێت بەهای هەواڵەكە زیاتر بكات.
 .3دەبێ���ت الین���ە هەس���تیارییەكانی هەواڵەكە ئەركی تۆ ئەوەیە زانیارییەكان لە سەرچاوەكان
وەرگری���تو بە س���ادەییو ش���ەفافی بیخەیتە
دەربخات.
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رۆیت���ەر دیقەتكردن���ی پ���ێ
باش���ترە لە پەلەكردن .پێی
وای���ە ئ���ەو ئیعتب���ارەی كە
 150س���اڵە هەیەتی لە بەر
ئەوەیە .هەندێ���ك تەكنیك
هەیە رەچاوكردنیان دەبێتە
ه���ۆی ئەوەی ل���ەو هەواڵەی
دەینوس���یت دیەقتكردن���ی
زیاتری تێدا بێت

ب���ەر دەس���ت پەیاموەرگرەكانت���ەوە .كاتێك زانای���ەك باس لە
داهێنانەك���ەی خۆی���ت
ب���ە زمانی پس���پۆڕی بۆ
دەگێڕێت���ەوە ،دەبێت تۆ
رس���تەكانی ئەو س���ادە
بكەیت���ەوەو بە زمانێك
بیگێڕێت���ەوە ك���ە پەیام
وەرگ���ری س���ادە لێی
تێبگات.
پێویس���ت ن���اكات
هەمو وتەكانی زاناكە
ل���ە دو كەوان���ەدا
بنوس���یتەوەو هەموو
هەواڵەك���ەت بریت���ی
بێ���ت ل���ە قس���ەكانی
ئەو.
رونكردنەوە درێژەكانی كورتكەرەوەو لە چەند
رس���تەیەكی كورتو ش���ەفافو لە زمانی خۆتەوە بیانگێڕەوە.
كاتێك پێویس���تی ك���رد رونكردن���ەوەو پێش���ینەكان باس بكە،
ب���ۆ ئ���ەوەی بابەتەكە بەالی خوێنەرەوە ئاڵ���ۆز نەبێت .دو یان
س���ێوتەی زاناكە زیاتر بەكار مەهێنەو لە ناوەڕۆكی دەقەكەدا
بیگونجێنە.
هەڵبژاردنی وتەكان دەتوانێت بمانگەیەنێتە ئەو مەبەستانەی
ك���ە دەمانەوێ���ت .دڵنیای���ی پەی���دا بك���ە ل���ەوەی ئ���ەو وتانەی
دەینوس���یتەوە ه���ی هەمان س���ەرچاوەیەو هەوڵی ئەوەش بدە
جوڵەو پێكەنین دەس���تو راوەش���اندنەكانی بخەیتە رو .كاتێك
وتەیەك���ی دەنوس���یتەوە هەوڵ بدە ئەو دۆخەی ئەو قس���انەی
تێداك���راوە بەرجەس���تەكەیت .ئەرك���ی ئێم���ە ئ���ەوە نییە قس���ە
ناش���یرینەكانی خەڵك لە وتەكانیاندا الدەی���ن ،هەروەها كاری
ئێمەش نییە ئەوان توش���ی گاڵتەجاری بكەین .ئەگەر ناتوانیت
بە ش���ێوەیەكی ب���اش كەڵك لە وتەكان وەرگریت باش���تر وایە
داوای یارمەتی لە كەسێكی شارەزاتر بكەیت.
وتەكان پیرۆزن ،نابێت بە هیچ شێوەیەك بیانگۆڕیت ،تەنیا
لە كاتێكدا نەبێت رس���تەیەك یان وشەیەكی دوبارە بسڕیتەوە،
ئ���ەوەش ب���ەو مەرجەی كە ئ���ەو وش���ە الدراوە ،مانای وتەكە
نەگۆڕێت .ئەگەر بە هۆی زمانەوانییەوە وتەیەك دەس���تكاری
دەكەی���ت ،دەبێت ئاگات ل���ەوە بێت مان���او ناوەرۆكەكەی تێك
نەچێت.
دیقەتکردن
رۆیت���ەر دیقەتكردن���ی پ���ێ باش���ترە ل���ە پەلەك���ردن .پێ���ی
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وای���ە ئ���ەو ئیعتبارەی كە  150س���اڵە هەیەتی لە ب���ەر ئەوەیە.
رەچاوكردنیان
هەندێ���ك تەكنی���ك هەیە
دەبێتە هۆی ئەوەی لەو
هەواڵ���ەی دەینوس���یت
دیەقتكردن���ی زیات���ری
تێدا بێت.
داننان بە هەڵەكاندا
س���ەبارەت ب���ەو
هەاڵن���ەی دەیكەیت بە
شەفافی هەڵسوكەوت
بك���ە .رۆیت���ەر ب���ۆ
قەرەبوكردن���ەوەی
ئەوهەاڵن���ەی ك���ە
هەواڵێكت���دا
ل���ە
روودەدات هەواڵەكە
لە س���ەر خەت دەهێڵێتەوەو هەواڵێكی تر بە ناوی  
 Correctionباڵودەكات���ەوە هەڵەكان���ی هەواڵەك���ەی پێش���و
دەخاتە روو .بەم جۆرە ئەوانەی چاودێری هەواڵەكان دەكەن
بۆی���ان دەردەكەوێ���ت لە هەواڵەكانی پێش���ودا چ���ی هەڵەیەك
روی���داوە .بۆ پاراس���تنی وردبینی پێویس���تت بە ش���ەفافیەتو
راس���تگۆیی س���ەرچاوەكانی هەواڵە .لە نامیلك���ە رێنماییەكانی
رۆژنامەوان���ی رۆیتەردا هاتوە «ئێم���ە ناوبانگی خۆمانمان لە
پەیڕەوكردن���ی وردبین���یو دوركەوتنەوە لە غەرزشەخس���یو
ناوهێنانی وردی سەرچاوەكانمان بە دەست هێناوە».
هەمیشە پەیامنێر باوەڕپێكراوترین سەرچاوەیە
ئ���ەو س���ەرچاوەی ناوەک���ەی ئاش���کرایە پەس���ەندترە لەو
س���ەرچاوەی ناوی ئاشكرا ناكرێ،كاتێك ناوی سەرچاوەكەت
ئاش���كرا دەكەی���ت ئیعتب���اری هەواڵەكەت زیات���ر دەبێت .جگە
ل���ەوەش خوێنەر دەتوانێت بە س���ەرنجدانە ئەو س���ەرچاوەی
ك���ە تۆ هەواڵەكەت لێوەرگرتوە حكوم بدات لە س���ەر راس���تی
ئەو زانیارەی پێت داوە « :ش���ۆفێرێكی تاكسی وتی ،وتەبێژی
حكومەت رایگەیاند».
كاتێك س���ەرچاوەكە قس���ەكانی پێچەوانەی یەكترن ،نابێت
وتەكانی بكەیتە دوو بەش���ەوەو بەشێكی بە ناوی خۆیو ئەو
بەشەكەی تر بدەیتە پاڵ یەكێكی نەناسراو.
نابێ���ت ئەوكات���ەی ی���ەك س���ەرچاوەت هەی���ە بنوس���یت
«س���ەرچاوە جیاجیاكان دەڵێن».كاتێك سەرچاوە جیاجیاكان
قسەیەك دەكەن دەكرێت ئەو قسەیە بە راست بزانرێت ،بەاڵم
ئەگەر یەك كەس ئەو قس���ەیە ب���كات دەبێت بزانین خەڵكی تر

ئ���ەو س���ەرچاوەی ناوەک���ەی
ئاشکرایە پەس���ەندترە لەو
س���ەرچاوەی ن���اوی ئاش���كرا
ناك���رێ ،كاتێ���ك ن���اوی
سەرچاوەكەت ئاشكرا دەكەیت
ئیعتباری هەواڵەكەت زیاتر
دەبێت .جگە لەوەش خوێنەر
دەتوانێ���ت بە س���ەرنجدانە
ئ���ەو س���ەرچاوەی ك���ە ت���ۆ
هەواڵەك���ەت لێوەرگرت���وە
حكوم بدات لە س���ەر راستی
ئەو زانیارەی پێت داوە
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چی دەڵێن.
سەرچاوە نەناسراوەكان الوازترین سەرچاوەن.
هەم���وو رۆژنامەنوس���ەكان دەبێت لە گەڵ
بنەماكانی مامەڵەكردن لە گەڵ سەرچاوەكانی
هەواڵ���دا ئاش���نایەتیان هەبێ���ت .هەندێ���ك لەو
بنەمایانە دەخەینە روو:
رۆیتەرز تەنیا لەو كاتەدا سود لە سەرچاوە
نەناس���راوەكان وەردەگرێت كە زانیاریەكانی
ئ���ەو س���ەرچاوانە ل���ە پێن���اوی پاراس���تنی
بەرژەوەندی گش���تیدابنو ئەو زانیاریانەش لە
ش���ێوەی   On the Recordلە بەردەستدا
ب���ن .لەو حاڵەتەدا ئێمە بەرپرس���ین لە وردیی
وراستی زانیارییەكان .پێش قسەكردن لە گەڵ
س���ەرچاوەكان لە س���ەر ئەم خااڵنە لە گەڵیدا
رێكەوە:
 .1رێگ���ەدان بە باڵوكردن���ەوەی زانیارییەكان
ل���ە گ���ەڵ هێنان���ی ن���اوی س���ەرچاوە
(Ontherecord).
 .2رێگ���ەدان بە باڵوكردن���ەوەی زانیارییەكان
بەبێ ناوهێنانی سەرچاوە (Offtherecord).
 .3زانی���اری ب���ۆ باڵونەكردن���ەوە ی���ان
)B.
( ackground
ك���ە زانیارییەكان���ت ب���ە دەس���تهێنا ل���ە گ���ەڵ
چەن���د س���ەرچاوەیەكی دیك���ەدا بەراوردی���ان
بك���ەCross-checking .) بون���ی دوو ی���ان
سێ س���ەرچاوە لە یەك س���ەرچاوە گرنگترە.
راس���تیو دروستی زانیارییەكانو رابردووی
سەرچاوەكەو بیروبۆچونو ئاراستەی فكری
س���ەرچاوەكە هەڵسەنگێنە .سود لە ئەزموونی
رابردووی خۆت وەرگرەو بزانە هەستی خۆت
س���ەباەت بە مەس���ەلەكە چییە ،گەر پێت وایە
هەڵەیەك هەیە دیس���انەوە بەراوردو چێكێكی
تری كەرەوە.
 لە مامەڵ���ەو جیاوازیو وتوێ���ژو روبەڕووبون���ەوەو قەیرانەكان���دا ل���ە گ���ەڵ هەم���وو
الیەنەكانی كێشەكەدا قسەبكە.
 لە وەرگرتن���ی زانیاری���ەكانو هێنانی ناویسەرچاوەكاندا راس���تو دروستبە .سەبارەت
بە س���ەرچاوەكان ،چی ئەوان���ەی ناویان دێت
ی���ان ئەوان���ەی ناویان نایەت ت���ا پێت دەكرێت
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زانیاریان لە سەر بخەڕوو بۆ ئەوەی ئیعتباری
س���ەرچاوەكانت زیاتر بن .هەرشتێك نازانیت
بە شەفافی بینوسە.
 ب���ە كەڵ���ك وەرگرت���ن ل���ە س���تایلی«( )Hierarchy_of_Sourcesب���ێ ئەوەی
ناوی سەرچاوەكەت ئاش���كراكەیت دەتوانیت
ئ���ەو پانتایی���ەی ك���ە س���ەرچاوەكەی تێدای���ە
ئاش���كراكەیت ،ب���ەو ش���ێوەیە دەتوانی���ت ئەو
تێبینی���ە الی خوێن���ەر دروس���ت كەی���ت كەوا
س���ەرچاوەكەت تا چ رادەی���ەك باوەڕپێكراوە.
بۆ  نمونە لە جیاتی ئەوەی بنوس���یت «حسن
حوسین مامۆس���تای زانكۆی سلێمانی وتی»
دەتوانیت بنوس���یت « مامۆستایەكی كۆلیژی
زانست لە زانكۆی  .......وتی»
 رۆیت���ەرز تەنی���ا لەوكات���ەدا هەواڵێك���یی���ەك س���ەرچاوەی باڵودەكات���ەوە ك���ەوا
ئ���ەو هەواڵ���ە بەتەواوەت���ی راس���ت بێ���ت و
سەرچاوەكەش س���ەرچاوەیەكی باوەڕپێكراو
بێ���ت؛ س���ەرچاوەیەك ك���ە راس���تەوخۆ ل���ە
ن���او رووداوەك���ەدا بێ���ت .ئ���ەو هەوااڵن���ەی
ی���ەك س���ەرچاوەیان هەی���ە دەبێت ب���ە چەند
فلتەرێك���ی تایبەت���دا تێپەڕبن .ب���ەاڵم كاتێك لە
س���ەر پێكدادانێك دەنوس���یت پێویس���تە چەند
سەرچاوەیەكت هەبێت.
 پاراس���تنی ناس���نامەی س���ەرچاوەكە ل���ەئەس���تۆی رۆیتەرزدای���ە ،ن���ەك پەیامنێ���ر.
دەبێت ناوی س���ەرچاوەكە بخەیتە بەردەست
بەڕێوەبەرەك���ەت .ه���ەم پەیامنێ���رو هەمی���ش
بەڕێوەب���ەر دەبێ���ت ن���اوی س���ەرچاوەكە بۆ
دەزگاكانی دەرەوەی رۆیتەرز ئاشكرانەكەن.
 ئەوكات���ەی زانیاریی���ە س���ەرتایەكان ك���ۆدەكەیتەوە هەم بە دوای س���ەلماندنو هەمیش
بە دوای وەاڵمدانەوەدا بگەڕێ.
 وردبینی هەمیش���ە لە پێشەوەیە ،دواكەوتنباش���ترە لەوەی هەڵە بكەیت .پێش ئەوەی دوا
وش���ە بنوس���یت ئەم پرس���یارە لە خ���ۆت بكە
ئەگەر كەسێك ویستی رەدت بداتەوە وەاڵمی
تۆ چی دەبێت.
 رۆیتەرز پشتگیری لەو كەسانە دەكات كەواپەی���ڕەوی لە بنەماكانی نوس���ینی س���ەرچاوە
دەكات.
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وتەوەرگرتنو دیقەتكردن
وتە وەرگیراوەكان پیرۆزن .نابێت بە هیچ
ش���ێوەیەك بیانگۆڕی ،تەنیا لەو كاتەدا نەبێت
وش���ە یان دەستەواژەیكی دووبارە الدەدەیو
ئ���ەوەش بەو مەرجەی ئەو الدانە نەبێتە هۆی
تێكدان���ی مان���ای وتەوەرگیراوەك���ە .ئەگەر لە
رووی رێزمان���ەوە دەس���تكاری وتەیەك���ی
وەرگیراو دەكەیت ،دەبێ���ت ئاگاتان لەوە بێت
ناوەڕۆك ماناكەی گۆڕانی بەسەردا نەیەت.
گوڵبژێ���ری وتەوەرگی���راوەكان لەوانەی���ە
مەبەستی لە پش���تەوەبێت .دڵنیابە لەوەی ئەو
وت���ە وەرگیراوان���ەی كەوا س���ودیان لێدەبینی
رەنگدان���ەوەی وتەكانی س���ەرچاوەكەیە .ئەو
جواڵن���ەی ك���ە لە روخس���ارو هەڵس���وكەوتی
سەرچاوەكە (وەك پێكەنینو دەست جواڵندن)
دەردەك���ەون گ���ەر كاریگەری هەیە بۆ س���ەر
وتەكان���ی ،با لە نوس���ینەكەدا رەن���گ بدەنەوە.
ئ���ەو كات���ەی وت���ەی یەكێ���ك وەردەگری���ت،
هەوڵب���دە ئ���ەو ش���ێوازەی ك���ە قس���ەكانی پێ
دەردەبڕێ���ت ش���یكەیتەوە .كاری ئێم���ە ئ���ەوە
نییە قس���ە ناشیرینەكانی كەسێك لە وتەكانیدا
الدەین .لە هەمانكاتدا كاری ئێمە ئەوەش نییە
ئ���ەوان ببنە مای���ەی گاڵتە پێكردنی كەس���انی
دیكە .ئەگەر پێت ناكرێت بەباشی سود لە وتە
وەرگیراوەكانی س���ەرچاوەیەك ببینی ،باشتر
وایە داوای یارمەتی لە كەس���ێكی بەئەزمونتر
بكەیت.
كاركردن لە شوێنە مەترسیدارەكان:
ئەم بەش���ە تایبەتە ب���ەو ئەزموونەی كەوا
ه���ەزاران پەیامنێری رۆیتەرز لە س���ەرتاپای
جیه���ان لە ماوەی  150س���اڵی راب���ردوودا لە
شوێنە مەترس���یدارەكانی بە دەستیان هێناوە.
ئ���ەوەی لێرەدا دەخرێتە روو زیاتر پێش���نیازە
تاكو یاساو رێسای كاركردن .ئەو پێشنیازانەی
لێرەدا دەخرێنە روو زیاتر بۆ ئەوەیە یتوانیت
لە كاتی روودانی هەر كێش���ەیەك لە ش���وێنی
كاركردنەك���ەت چ���ۆن هەڵس���وكەوت بكەیت.
مامۆس���تایانی رۆیترز پێیان وایە نابێت خۆت
بدەیت���ە دەس���ت قەزاو ق���ەدەرەوە ،پێویس���تە
پێشتر خۆت ئامادەكردبێتو بۆ دوركەوتنەوە
لە مەترسی بەرنامەت هەبێت.

چەند خاڵێك:
 .1پەیامنێری كارێكی مەترسیدارە
ئەودەم���ەی ل���ە ش���وێنێكی مەرتس���یداردا
كاردەك���ەی ،بۆ نمونە كاتێك هەواڵ لە س���ەر
خۆپیش���اندانێكی پ���ڕ ل���ە توندوتی���ژی ئامادە
دەكەی ،چاوەڕێی ئەوە مەكە هەڵس���وكەوتیان
لە گەڵتدا باش بێت .ئەوە بزانە بۆ چاوپێكەوتنی
دۆس���تێك نەچووی���ت .بەرپرس���انی حكومەت
ل���ە زۆرب���ەی واڵتان���دا پێیان وایە ترس���اندنی
رۆژنامە نووسان كارێكی باشە؛ چونکە دەبێتە
ه���ۆی ئەوەی كەمت���ر لە كاروب���اری ئەوانەی
دەس���ەاڵتیان لە دەستدایە خۆیان هەڵقورتێنن.
ل���ە زۆرب���ەی واڵتان���دا كامیراو ریك���ۆردەری
رۆژنامەنوس���ان دەستیان بەسەردا دەگیرێت.
دادوەرەكان بڕی���ار دەر دەك���ەن تاوەك���و  
رۆژنامەنوس���ەكان س���ەرچاوەكانیان ئاشكرا
بك���ەن .ل���ە ئەمری���كادا گ���ەر س���ەرچاوەكەت
ئاش���كرا نەك���رد لەوانەی���ە زیندان���ی بكرێیت.
تەنان���ەت لە واڵتە دیموكراتەكانیش هەڕەش���ە
رۆژنامەنوسان دەكرێت.
 .2رۆژنامەنوسانیش مافی ژیانیان هەیە.
هەرچەن���دە كاری رۆژنامەن���وس ئەوەی���ە
ه���ەواڵ ئام���ادەكات ،ب���ەاڵم مافی ئەوەش���یان
هەی���ە خۆیان لە مەترس���ی دوربخەنەوەو بیر
لە س���ەالمەتی خۆیان بكەنەوە .مامۆستایەكی
رۆیترز دەڵێ���ت« :هیچ هەواڵێك ئەوە ناهێنێت
خۆتی بۆ بە كوشت بدەی» .هەروەها دەڵێت:
«هەمیش���ە س���بەینێش هەواڵی باش دەس���ت
دەكەوێت» .رێگە مەدەن بۆ گرتنی وێنەیەكی
ج���وان یان هەواڵێك���ی تازە گیانت���ان بكەوێتە
مەترس���یەوە .ئ���ەو كات���ەی هەس���ت دەك���ەی
مەترس���یەكان زۆرن ،ه���ەوڵ ب���دە بەس���ەر
دڵەڕاوكێی خۆتدا زاڵ بیت.
 .3مەبە بە بەشێك روداوەكە بیگێڕەوە.
هەواڵێك یان وێنەیەك ئەوكاتە نرخی هەیە
ك���ە بتوانرێ���ت باڵوبكرێتەوە .رۆژنامەنوس���ی
مردوو ناتوانێت هەواڵ بنێرێت.
ژمارە  30-29بههارى 2013

137

بنهماكانى نووسينى ههواڵ له...

 .4فێری ئەو رێوشوێنانە ببە کە دەتپارێزن.
وەك چۆن فێری بنەماكانی نوسینی هەواڵ
بویت ،بەدوای ئەو بنەمایانەش���دا بگەڕێ كەوا
دەبنە هۆی ئەوەی نەكەویتە مەترسیەوە.
چەند پێشنیازێك:
پێشتر خۆت ئامادەكە:
بۆنمون���ە كاتێك دەزانی وابڕیارە س���بەی
رپێپێوانێ���ك بكرێتو ئەگ���ەری ئەوەش هەیە
بەروتوندوتیژی رابكێش���رێت ،سەرێك بدە لە
شوێنی بەرێوە چوونی رێپێوانەكە .زانیاری لە
س���ەر ئەو شوێنە كۆكەرەوە .شوێنی شتەكان
دیاری بكە .ش���ەقامەكان ئەم�ل�اوال كەوتونەتە
ك���وێ .نەخش���ەیەكی باش ئامادەبك���ە .دڵنیابە
لەوەی ئەو شوێنەی پێدا دەچی هاتوچۆكردنی
تێ���دا قەدەغە نەك���راوە .ئەگەر ب���ۆ چونە ئەو
شوێنە پێویستت بە مۆڵەت هەیە پێشتر خۆتی
ب���ۆ ئامادەكە .بیر ل���ەو مەترس���یانە بكەرەوە
لەوانەی���ە بێنە رێگ���ەتو خۆتی ب���ۆ ئامادەكە.
مەزەندەی رادەی مەترسیەكان بكە ،بۆ دیاری
كردنی رادەی مەترسیەكانیش دەبێت لە پێشدا
بزانی ئەو مەترس���یانە چین لە بۆسەدان بۆت.
ئەو كاتەی بزانی مەرتس���یەكانی پێشت چییە
باش���تر دەتوانی���ت خۆت ب���ۆ روبەڕوبونەوەو
هەڵهاتن ئامادەكەیت.
س���ەرەتایی
هەڵس���ەنگاندنی
پ���اش
رێوش���وێنەكانی بەرگیری بگرەب���ەر :بۆنمونە
گەر ب���ە س���ەیارەكەی خۆت دەچی���ت بۆ ئەو
ش���وێنە ،س���ەیارەكەت ب���ە جۆرێ���ك راگ���رە
ناچ���ار نەبی���ت بس���وڕێتەوە تاكو بە ئاس���انی
ل���ە ش���وێنی روداوەكە دوركەویتەوە .پێش���تر
هێڵی پەیوەندی خ���ۆت لە گەڵ ژوری هەواڵدا
رێ���ك بخە .دەبێت یەكێك هەبێت بزانێت تۆ لە
كوێتو كەی دەگەڕێتەوە.
ژمارە تەلەفونی ئەو كەسانەی كە پێویستن
ل���ە گەڵ خۆت���دا هەڵگرە .دەتوانی���ت لە جیاتی
ن���اوی راس���تەقینەی كەس���ەكان ن���اوی دیکە
بنوسیت بۆ ئەوەی نەناسرێنەوە .كەرەستەی
فریاكەوتن���ی خێ���را لە گ���ەڵ خۆت���دا هەڵگرە،
بەوانە هەم یارمەتی خۆت دەدەیتو هەمیش
گیانی كەسانی دیكە رزگار دەكەی.
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پێشنیازی رۆیتەرز:
گەر شارەزاییت لە فریاكەوتنی سەرەتایدا
هەبوو ،یارمەتی ئەوانەش بدە كە بریندار دەبن.
كامیراكەت دانێو یارمەتی بریندارەكان بدەو
هیچ درێغی نەكەی لەوكارە .تا پێت دەكرێت لە
سەر ش���وێنەكە زانیاری بدە بەكەسانی دیكە.
با ژم���ارە تەلەفوونی پەیامنێرەكانی دیکەت ال
بێت  و لە سەر مەترسیەكان قسەیان لە گەڵدا
بكە .بەو كەس���انەی كە چاوەڕێی گەڕانەوەی
ت���ۆن بڵێ گ���ەر دیار نەم���ان دەب���ێ چیبكەن.
پێش هەركەس���ێك بیر ل���ە رزگاركردنی خۆت
بكەرەوە.
پێشتر بڕیار لە سەر جلوبەرگو ناسنامەو
جانتای پارەكەت بدە .باش���تر وایە ناسنامەی
رۆژنامەنوس���یەكەت ل���ە گیرفان���دا بێت ،نەك
كرابێت بەكراسەكەتەوە .ئەزمونەكان ئەوەیان
دەرخستوە كاتێك پرسیارت لێدەكەن لێرەچی
ئەكەی���ت باش���تروایە بڵێت رۆژنامەنوس���یتو
ناس���نامەكەتی پیشان بدەی .لە حاڵەتێكی وادا
باش���تر وای���ە بەرامبەرەك���ەت ئارامكەیت���ەوە.
بەنەرم���ی قس���ەی ل���ە گەڵ���دا بك���ەیو دوار
ناس���نامەكەتی پیش���ان ب���دەی .هەندێ���ك جار
ناس���نامەكە دۆخەكە خراپت���ر دەكات؛ ئەویش
پەیوەندی بە ئەزموونی خۆتو ئەو ش���وێنەی
كە تێدای هەیە.
خۆئامادەك���رن پەیوەندی بە وەرزش���ەوە
هەیە ،ئەوەی تەندروستی باشە باشتروخێراتر
دەتوانێ���ت لە ش���وێنە مەترس���یدارەكان خۆی
دورخات���ەوە .ئای���ا توان���ای ئ���ەوەت هەی���ە
هەمووش���ەوەكە بە پێ رێبكەی .ئایا دەوانیت
رابكەی .ئەگەر پێكانت دێێن باش���تر وایە لەو
هوتێل���ەی ك���ە تێدای یان ل���ە ژوری هەواڵەوە
ب���ەدوای زانیاریەكاندا بگەڕێ���ی .لەم حاڵەتەدا
گەر بەرنامەیەكی باشت دانابوو ،لەوانەیە ئەو
هەواڵەی كە دەینوسیت باشتر بێت.
هیچ شتێك مەدەرە دەست قەزاوقەدەرەوەو
بپشت بە شانس مەبەستە :بیر لەوە نەكەیتەوە
تەنی���ا هاوكارەك���ەت برین���دار دەبیچ���ت ی���ان
دەكوژرێتو تۆ هیچت بەسەر نایەت .هەرگیز
نەڵێ���ت هیچ روون���ادات .كەس���انێك هەن گەر
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پێش پێكدادانێك نەختێك بیریان بكردبایەتەوە
ئێس���تا لە گەڵماندا دەب���وون .ئەگەر دەرك بە
مەترس���یەكان نەكەیتو مەزەندەی���ان نەكەی
دڵنی���ا بە لەوەی قاچ لە س���ەر لوغ���م دادەنێت.
ئەو كات���ەی مەیدانی لوغمەكان دەناس���یتەوە،
دواتریش دەتوانیت بە ناویدا تێپەڕیت.
سەرەڕۆمەبە:
ئەگ���ەر س���ەرەڕۆ بی���ت گیان���ی خەڵكانی
تری���ش دەخەیت���ە مەرتس���یەوە ،م���ەرج نیی���ە
هەم���وو جارێك لە ناو قواڵی���ی رووداوەكەدا
بی���ت .وەك چ���ۆن مەرجیش نییە گ���ەر لە ناو
رووداوەك���ەدا بیت هەواڵەك���ەت باش دەبێت..
دوو فیلم���ی دیكومینت���اری ئ���ەوە دەردەخەن
چ���ۆن ئەو پەیامنێرەی كە لە خۆپیش���اندانێكی
توندوتیژدای���ە ن���او خەڵكەكەدا ب���ووە لە كاتی
ب�ڵ�اوە پێكردنی خەڵكەكە لە الیەن پۆلیس���ەوە
برین���دار دەبێ���ت ،كەچ���ی ئ���ەو پەیامنێ���رەی
ل���ە س���ەربانی بینایەك���ەوە ب���ە س���ەالمەتی
دەتوانێ���ت وێن���ەی جوان پڕمان���او كاریكەری
خۆپیش���اندانەكە تۆمار بكاتو گیانی خۆش���ی
نەخاتە مەترسیەوە.
ئاگاداری دەوروبەری خۆت بە:
كاتێك هەواڵی خۆپیشاندانێك ئامادەدەكەی،
دەبێت ئاگاداری بینینەكانت بیتو هەوڵ بدەی
زانی���اری لە س���ەر ئەو رووداوان���ەی ئەگەری
روودانی���ان هەیە كۆكەیتەوە .ئەگەر هەس���تت
ك���رد توندوتیژیی���ەكان زیاتر دەب���ن (بۆنمونە
گازی فرمێس���ك رێ���ژ بەكاردەهێنرێ���تو
مۆلۆت���ۆف بەدەس���تەكان دێن���ە مەیدان���ەوە)
دەبێت پێش���تر خ���ۆت ئامادەكەی���ت .بۆ نمونە
مەسافەیەك لە مەیدانی رووداوەكە دوركەوە
بۆ ئەوەی گەر پۆلیس دەس���تی كرد بە گرتنی
خۆپیشاندەران تۆش تێكەڵیان نەبیت.
بە شێوەی گروپ كاربكە:
خاڵێكی گرنگ كەوای كردوە سەربازەكان
گیان���ی خۆیان زیات���ر لە پەیامنێ���ران بپارێزن
ئەوەیە بە شێوەی گروپ كاردەكەن ،لە كاتێكدا
پەیامنێران بە ش���ێوەی تاك كاردەكەن .كاتێك

هەست بە مەترسی دەكەی بە شێوەی گروپ
كار بك���ە ،تەنان���ەت ئەگەر ناچ���ار بیت لە گەڵ
پەیامنێرێك���ی نەیاری خۆت���ا كار بكەی .هانی
پەیامنێرەكانی تر بدە بۆ ئەوەی پەیوەندی بە
ئێوەوە بكەن .هەڵ بدە بە چاوێكی پۆزەتیفەوە
تەماشای كاری گروپی بكەی.
لەبیرت نەچێكاتێك دۆخەكە مەترسیدارە
كۆنترۆڵ���ت ل���ە دەس���ت نەچ���ێ .ب���ۆ نمون���ە
هەوڵن���ەدەی بەرامبەرەك���ەت توڕەكەی���ت،
هەمیشە لە پێشدا بیركەرەوە.
یاریچیە سەرەكیەكان بدۆزەرەوە:
ل���ە خۆپیش���اندانو ش���ەڕەكاندا یاریچی���ە
س���ەرەكیەكان ب���دۆزەرەوەو بیانخ���ەرە
ژێرچاودێریەوە .ئاگاداری ئەو ئیشارەتانە بە
كە دەیدەن بە كەسەكانی دەوروبەریان.
سود لە هەمو هەستەكانت وەرگرە
بینین ،بیس���تن ،بۆنكردن...بۆن بكە .ئەگەر
ل���ە دەوروبەرت���ا بۆن���ی بەنزی���ن دێ���ت وات���ە
ئەگەری كەوتنەوەی ئاگر ل���ە ئارادایە .ئەگەر
بینی���ت لەودەوروب���ەرە كەس���ێك ب���ە رافیع���ە
خەریكی باركردن���ی بەردە یان لەمالوو ئەوال
كەڵك���ە ب���ەردو خش���ت هەی���ەو ل���ەوە ئەچێت
بەردوخشتەكان بەرببنەوەو بكێشن بەسەری
ئەمو ئەودا.
لەوانەیە چەند الپەڕەی رۆژنامەیەك كە لە
ژێرجلەكانتەوەیە لە كاتی هێرشی پۆلیسەكاندا
ببێتە هۆی رزگاربوونت.
بزانە خەریكی چییت:
ریگە مەدە كەسیی دیكە لە جیاتی تۆ بڕیار
بداتو رەوانەی ناوجەرگەی مەترس���ییەكانت
بكات .لەوانەیە سەرنوس���ەر داوا لە بەرپرسی
بەش���ی نوس���ین ب���كاتو بیەوێت  ت���ۆ كارێك
ئەنجامب���دەی .ت���ۆ خ���ۆت ل���ە ش���وێنەكەیتو
مەترسیەكان لەبەرچاوبگرەو بڕیار بدە.
هەمیش���ە ئاگات لەوە بێ���ت بزانە زانیاری
چی���ت پێیە .لەوانەیە ش���تێكت پێبێت بێتە هۆی
ئ���ەوەی وەك ئاژاوەچییەك تەماش���ات بكەن.
بۆ نمونە وێنەی وتار خوێندنەوەی سەرۆكی
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ئاژاوەچییەكان .ی���ان وێنەیەكی خۆت لە گەڵ
رابەرێكی ئاژاوەچیدا.
چەند رێنماییەك بۆ ئەو رۆژنامەنوسانەی دەنێردرێن
بۆ ئەنجامدانی كارێك:
 ئەگەر لە شوێنێكی نوێدا كاردەكەی حەتمەندەبێ���ت لێكوڵین���ەوە ل���ە س���ەر دابو نەریتو
كولتوری ئەو شوێنە بكەیت .تەنانەت لە زێدی
خۆتیشدا دەبێت وابكەی.
 ئەگەر لە ش���وێنێكدا كار دەكەی لەوانەیە بەهۆی رەنگی پێس���تت ی���ان نەتەوەكەت یاخود
زمانەكەت گیانت بكەوێتە مەترس���یەوە ،مەچۆ
بۆ ئەو شوێنە.
 ئەگ���ەر بڕیارواب���و ب���ۆ ماوەیەك���ی درێ���ژل���ە واڵتێك���ی دیك���ەدا بمێنیت���ەوە ،هەوڵب���دە
سەرەتاكانی زمانی ئەو واڵتە فێربیت .هەندێك
ج���ار لەوانەی���ە چەن���د رس���تەیەك ل���ە مردن
رزگارت كات .ب���ەالی كەمەوە فێری ئەوە بیت
بە زمانی ئەو واڵتە بڵێت من رۆژنامەنوسم.
 كاتێ���ك ل���ە ش���وێنێكی ن���وێ كاردەك���ەی،پەیوەن���دی ل���ە گ���ەڵ رۆژنامەنوس���انی ئ���ەو
ش���وێنەدا دروس���ت بكە .ئ���ەوان رێگە چارەو
هێڵە س���ورەكانت پیش���ان دەدەن .بەو ش���ێوە
دەتوانیت كۆنترۆڵی دۆخەكە بگریتە دەست.
 ئەگ���ەر ل���ە ش���وێنی مەترس���یداری وەكناوچ���ە جەنگاویەكان���دا كاردەك���ەی باش���تر
وایە تەماش���ایەكی رێكەوتنام���ە جیهانیەكانی
وەك رێكەوتنام���ەی ژنێ���ف بك���ەی .ئەوە بەو
مامای���ە نیی���ە كاتێك باس ل���ە مافەكانی خۆت
دەك���ەی كەواتە رزگارت ب���ووە .جاریوا هەیە
خس���تەرووی ئەو مافانە وا لە بەرامبەرەكەت
دەكات هەرچی بیەوێت پێت بكات پێت دەكات.
هەرچەن���دە لەوانی���ە دواتر قورس بەس���ەریدا
بشكێتەوە.
 خۆت تەئمین بكە .هەم لە كاتی نەخۆش���یدابۆتان بە سودەو هەمیش لە كاتی كوژرانت بۆ
خزمەكانت لە رووی مالیەوە س���ودی دەبێت.
ئەگەر لە شوێنێكی نوێدا كاردەكەی ئاگات لەو
نەخۆشیانە بێت كە لەوێدا هەیە،
 ئەگ���ەر دەچیتە ش���وێنێكی مەترس���یدارەوەه���ەوڵ ب���دە چاكێتێك���ی گول���ە نەب���ڕ بۆخۆت
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پەیداكەیت.
 لە س���ەفەردا با پێاڵوەك���ەت نۆی بن و پێتنەگرێتو سوكو سادەو دژبە ئاو بێت.
 لە جیاتی ئەوەی جلەكانت قورسو ئەستوربن با ناسكو تەنك بن.
 خوزەیەکی باشت پێویستە ئەگەر دەچیتە ش���وێنێك كە ش���ەڕی تێدایەئاگاداربە قەمسەڵەكەت لە یونیفۆرمی الیەنێكی
شەڕەكە نەچێت.
 ب���ا جلەكان���ت زەق نەب���ن .بۆ نمون���ە ئەگەررەنگ���ی جلەكانت نارنجی���ە ،لەوانەیە قەرەوڵی
یەكێك لە الیەنەكانی شەڕەكە لە سەر تۆ زوم
بكرێت.
 لە حاڵەتی ش���ەڕدا باش���تر وایە پارچە یاندەس���تە س���ڕێكی س���پیت پێ بێت .ئەو پارچە
سپیە مانای تەس���لیم بوونەو دەتوانێت گیانی
تۆ لە مردن رزگاركات.
 پارەكەت لە چەند شوێنێكی جیاجیا هەڵگرە.هەندێ���ك ج���ار لەوانەی���ە بیانەوێ���ت ب���ەزۆر
پارەكەت لێ بس���تێنن ،با ی���ەك دوو گیرفانت
بەتاڵ بێ���ت ،لەوانەیە وازت لێبێنن .خراپ نییە
دوو جانتای پارەت پێبێت .لە یەكێكیاندا بڕێك
پارەی كەمو ناسنامەیەكی كۆنی خۆت دابنێ.
 ل���ە هەندێ���ك ش���وێن ئ���اوی پ���اك دەس���تناكەوێ���ت .دەتوانیت لە گ���ەڵ خۆتا ئاوی پاك
یان حەپی ئاوپاكەرەوە هەڵگریت.
 زانیاریی���ە پزیش���كیەكانی خۆت���ت پێبێ���تباشترە ،وەك جۆری خوێن ،دیابیتت هەیە یان
نا یان لە بەرامبەر هەندێك شتدا حەساسیەت
هەیە ،هەموو ئەوانە بەكەڵكتان دێت.
 پ���اك وخاوێن���ی خ���ۆت راگرە .با س���ابونتپێبێت.
 ب���ا هەندێك چوكلێتت پێ بێت .هەندێك جارچوكلێتی باش دەتوانێت حاڵتان باشتر بكات.
وەك جۆاڵ تانو پۆی هەواڵەكان پێكەوە گرێبدە:
گۆێن���ەدان ب���ە پێش���ینەو رووداوە
پەیوەندی���دارەكان بە هەواڵ���ەكان دەبێتە هۆی
ئ���ەوەی هەواڵ���ەكان بەش���ێوەیەكی ش���ێواو
رەنگبدەن���ەوە .زۆرج���ار ل���ە جیات���ی ئ���ەوەی
هەواڵەكان بەشێوەیەكی شەفاف مانادار بگەنە
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الی خوێنەران پچڕپچڕو بێمانا دەگەن .پێشینە
ه���اوكاری پەیاموەرگ���ر دەدات تاك���و بەدوای
ماج���ەرای رووداوەك���ەدا بچێت .پێش���ینەكان
بەسەر هەوالەكەدا دابەش كە ،هەندێكی لێرەو
هەندێكی دیكەی لەوێ .دەكرێت لە لیدەكەشدا
پێش���ینەكە ب���اس بكرێت .چوار پێنج وش���ە بۆ
وەاڵمی «بۆ» و «چی» هەواڵەكە.
ئەگەر شەش رستە  پێشینەت هەیە باشتر
وایە لە ش���ەش ش���وێنی جیاوازدا دایانبینێیت.
ش���وینی ب���اش ب���ۆ پێش���ینە پێ���شو پاش���ی
وتەوەرگیراوەكانە.
هاوسەنگیو خۆ دروخستنەوە لە رقو كینە
هاوس���ەنگی یەكێك���ە ل���ەو بنەمایانەی كە
ئاژانسەكانی هەواڵ لە پاش «وردبینی» گرنگی
پێدەدەنو دەبێت رەچاو بكرێت .سەبارەت بەو
هەوااڵنەی كە كێشەو گۆبەندیان لە دوایە یان
زانیاری ن���وێ و گرنگیان تێدایە دەبێت بەالی
كەم���ەوە دوو س���ەرچاوەت هەبێ���ت .چونك���ە
نەپاراس���تنی هاوس���ەنگی دەبێتە هۆی ئەوەی
گومان���ی ئەوەم���ان بكەوێتە س���ەر ب���ە رقەوە
هەواڵەكەمان باڵوكردوەتەوە یان الیەنگری لە
الیەنێكی ماجەراكە دەكەین.
ئەگەر لە هەواڵێكدا كەسێك یان دەزگایەك
تاونب���ار دەك���ەی دەبێ���ت بۆچوونەكان���ی ئەو
كەسەش بهێنیت تەنانەت لە لیدەكەشدا.
ئەگەر لە خۆپیش���اندانێكدا خۆپیشاندەران
پۆلیس���یان تاوانب���ار ك���رد ك���ە لێی���ان داوون،
دەبێ���ت ل���ە گ���ەڵ پۆلیسیش���دا قس���ە بكرێت:
«خۆپیش���اندەران دەڵێ���ن لێی���ان دراوە ،بەاڵم
پۆلیس قسەكانیان رەد دەكاتەوە»
رێنمايیەكی گرنگ
بۆ پاراستنی هاوس���ەنگی ،پێویست ناكات
ه���ەردوو الیەنەك���ە بە ی���ەك ئەندازە س���ەیر
بكەیت .هاوس���ەنگی وات���ە بۆچوونی هەردوو
الیەنەك���ە ل���ە هەواڵەكەدا بخرێت���ە روو .بەاڵم
گ���ەر یەكێكی���ان بە پێ���ی رای ت���ۆ نالۆژیكیانە
قس���ەی كرد ،ئیشارەتێكی بچوك بە قسەكانی
بەسە.

دوو خاڵی دیکە
 .1ئەگ���ەر لەو س���ەرچاوانەی كە ویس���تویانە
ناوی���ان ئاش���كرا نەبێ���تو س���ەربە الیەنێك���ی
كێش���ەكەن وتەی���ەك وەربگری���ت س���ەبارەت
ب���ەوەی لەو الیەنەكەی تر چی باس���ە ،دەبێت
ئ���ەو وتان���ە «زانی���اری» بخەن���ە روو ن���ەك
«بی���روڕا» .ه���ۆی ئ���ەوەش دەگەڕێت���ەوە بۆ
ئەوەی «ئەو كەس���انەی كە دەیانەوێت قسەو
جوێن بە كەس���ێك یان دەزگایەك یان واڵتێك
بدەن ،پێویس���تە ب���ە ش���ێوەی تۆماركراوەبن  .
ئەوانەی خاوەنی قسەی خۆیان نین وتەكانیان
مەهێنەوە.
 .2تا ئەو ش���وێنەی كە پەیوەستە بە راگرتنی
هاوسەنگی ،هاوسەنگی رەشو سپی نییە .لەو
هەوااڵنەی كە س���ەبارەت بە ش���ەڕو ملمالنێی
دوو الیەنە ،زۆرجار الیەنی س���ێیەمیش هەیە.
ئەوەت���ان لەبیر نەچێت جگە لە رەشو س���پی،
خۆڵەمێشیش هەیە.
رەنگ ()color
رەنگ ،ئەو هەس���تە الی خوێنەر دروس���ت
دەكات كە لە ش���وێنی روداوەكەدایە .بە دوای
ئ���ەو وردەكاریان���ەدا بگەڕێك���ە ب���ە خوێنەر
دەڵێت ئەوێچۆن بو .ئەو وردەكاریانەی والە
خوێنەر دەكات بچەس���پێت بە هەواڵەكەتەوەو
دەس���ت ب���ەرداری نەبێت .ئەگ���ەر فڕۆكەیەك
كەوتووەت���ە خ���وارەوە ،باس لەو ش���تانە بكە
كە لەمالوئەوالدا ب�ڵ�اوەی كردووە ،دەبێت بە
وردی باس بكرێت ،كورس���ییەكی نیوەسوتاو،
چەمەدانی ش���كاو ،بوكەشوش���ە ...باسكردنی
بۆكەشوش���ە نیش���انەی ئەوەیە لە فڕۆكەكەدا
منداڵیش هەبووەو كارەس���اتەكە كارەساتێكی
مرۆییە...
دەیڤی���د فینكل ل���ە رۆژنامەی «واش���نتۆن
پۆس���ت» دەڵێت« :لە جیاتی ئەوەی بنوس���یت
ئەوەی نەخۆش���ی ش���یزۆفرینای هەبو گوێی
لە دەنگی سەیر و س���ەمەرە دەبو ،باسی ئەو
دەنگ���ەی بۆ بكە ،بۆ نمونە بنوس���ە ئەو گوێی
لەوە بو «بڕۆ هاوسەرەكەت بكوژە».
وەك مێرولە چۆن دەنكە گەنم كۆ دەكاتەوە،
ت���ۆش زانیاریی���ەكان كۆ بك���ەرەوە .زۆر جار
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ئەگەر هەمان س���ات تێبینیەكانت نەنوسیتەوە
لە بیرت دەچێت .لە گەڵ هەركەس���ێكدا قس���ە
دەكەی تەماشای لەشوالرو جلو بەرگەكەی
بك���ەو الی خۆتەوە یاداش���تی بك���ە .ئەگەر لە
ئۆفیس���ەكەیدا چاوپێكەوتن���ی لە گەڵ دەكەیت،
باس���ێكی ئۆفیس���ەكەش ل���ە هەواڵەك���ەدا بكە.
ب���ۆ نمون���ە دو پەیك���ەری ئەفریقای���یو هەمو
بڕوانامەكانی بە دیوارەكەدا هەڵواسیوە.
دەبێت ئەو وردەكاریان���ەی لە هەواڵەكەدا
باس���یان لێ���وە دەك���ەی ل���ە گ���ەڵ ناوەڕۆكی
بابەتەك���ەدا بگونجێ���ن ،ئەگ���ەر بنوس���یت
«شایەتحاڵێك كە پاڵتۆیەكی سەوزی لەبەردا
بو و وتی س���ێتەرمی لە فڕۆكەك���ە هێناوەتە
دەرەوە» .باس كردنی رەنگی پاڵتۆكە یارمەتی
باش���تر وەس���ف كردن���ی ماجەراك���ە ن���ادات،
بەاڵم گەر بنوس���یت «ش���ایەتحاڵێك كە چەند
پەڵەخوێنێ���ك بە دەس���تییەوە بو رومەتیش���ی
ت���ۆزاوی ب���و وت���ی س���ێتەرمی ل���ە فڕۆكەكە
هێناوەت���ە دەرەوە» ،یارمەت���ی خس���تنەڕوی
دراماتیكیانەی روداوەكە دەدات.
(  )colorرەن���گ ،دەبێت���ە ه���ۆی ئ���ەوەی
هەواڵەكەتان گرنگییەكەی زیاتر بێت .خوێنەر
تێدەگات تۆ لە پشتی مێزەكەتەوە هەواڵەكەت
نەوس���یوەو خۆت لە ش���وێنەكە بویت .رەنگ،
دەبێت���ە ه���ۆی ئەوە كە خوێن���ەران تا چەندین
س���اڵی دیك���ە راپۆرتەك���ەی تۆی���ان ل���ە ی���اد
نەچێت ،بەاڵم ئاگاداربە رەنگی زۆر هەواڵەكە
دەخنكێنێت.

سەرچاوە
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وەک وێنەگرێک بیركەنەوە:
ئەو پەیامنێرانەی راپۆرتەكانیان لە شوێنی
روداوەكەوە دەنوسن ،دەبێت وەک وێنەگرێک
بیركەن���ەوەو ئەوە نیش���انەی ئەوەیە ئەوان لە
شوێنی رووداوەكەدا بوون.
رۆیت���ەرز دەڵێت ئەگەر ل���ە ژوری هەواڵدا
دانیش���توویتو هەواڵ ئام���ادە دەكەی ،خراپ
نیی���ە س���ود ل���ە هەندێ���ك وەس���فی هەواڵ���ی
تەلەفزیۆن���ی وەرگری���ت ،بەومەرج���ەی ئ���ەو
قس���انەی لە تەلەفزیۆنەكەوە دەیبیستی تێكەڵ
بە بینینەكانت نەكەی.
وت���ە وەرگی���راوە زین���دو و رەنگ���دارەكان
و ئ���ەو پێش���ینەیەی ك���ە گیان دەك���ەن بەبەر
هەواڵێك���ی وش���ك و م���ردوودا ،دەبێ���ت
لەمالوئ���ەوالی هەواڵەك���ەدا بكەن���ە بەرچ���او،
نابێ���ت پەرت���ەوازە بكرێن .لە كوێ پیویس���تی
كرد هەندێك پێش���ینەی هەواڵەكە بنوس���ەوە.
دواتر هەندێك زانی���اری ،ئەنجا رەنگ ودواتر
هەندێكی تر پێش���ینەو پاش���ان هەندێك وتەی
وەرگیراو....هتد.
 هەواڵ���ی رەنگ���دار  پێویس���تی ب���ەوە نیی���ەس���یفەتی سەیروس���ەمەرەی بدرێتەپاڵ .زیاتر
پێویستی بە وێنەی نوێو زیندوو هەیە.
 لە جیاتی ئەوەی بنوس���یت ماڵێكی زەبەالح،بنوسە ماڵێك كە  15ژوری تێدایە.
 ل���ە جیات���ی ئ���ەوەی بنوس���یت كلیكس���یونیپەپولەی سەرسوڕهێنەر ،بنوسە كلیكسونێك
ك���ە زیاتر ل���ە  300جۆر پەپول���ەی ئەفریقایی
نایابی تێدایە.

ديدارى
ژماره
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سهرۆ قادر:

ه خهياڵم لهالى
ههميش 
نووسينى ئهدهبى بووه

ديمانه :حهميد بهدرخان  -رهسول بهختيار
(رۆژنامەنووس) لەم ژمارەیە و ژمارەكانی داهاتوودا ،هەر جارە رۆژنامەنووسێكی
بە ئەزموون لە بواری نووسین و كاری رۆژنامەنووسی دەدوێنێ ،كە راشكاوانە باس
لە ئەزموونی ژیانی خۆی دەكات .بۆ ئەم ژمارەیە میواندرای (سەرۆ قادر ) دەكەین،
ئهو ناوێكی دیاری بواری رۆژنامەنووس���ی و راگەیاندنە ،چ لە س���ەردەمی ش���اخ
یان ش���ار  ،رۆڵێكی بەرچاوی هەبووە لەدامەزراندنی چەندین كەناڵی راگەیاندن و
رۆژنامەنووسی ،ئینجا چ رۆژنامە وگۆڤار یان تەلەفزێۆن بێ ،بهتايبهتى (گۆڤارى
گواڵن ب ه رێنووس���ى التينى  -كهناڵى ئاس���مانى زاگ���رۆس  -رۆژنامهى رۆژانهى
ههولێر( ،)...س���ەرۆ قادر) لەگفتۆگۆیەكی كراوە هەر لەس���ەردەمی منداڵییەوە تا
سەردەمی پێش���مەرگایەتی لەشاخ  ،دوای راپەڕینی  1991یش كە لەچەندین بواری
راگەیاندن پۆس���تی بااڵی بینیووە .ئێستاش بهڕێوهبهری ئهنستیتۆی توێژینهو ه و
گهشهپێدانه ، ،IRDKسەبارەت بە دنیای نووسین و بواری رۆژنامەنووسیش ئەم
دیدارەمان لەگەڵ ساز كرد.
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رۆژنامەنووس  :ژیانی منداڵیتان چۆن بەس���ەر
بردووە ،هەستت كردووە ئەو كات بەهرەیەكی
رۆژنامەنووسیت تیادا بەدی كرابێ ؟
س���ەرۆ قادر :م���ن لە رانیە لەس���ەرەتای 1960
ل���ە دایكبوومە ،ب���ەاڵم لەرانی���ە نەژیاوم.بۆ ئهو
بێشانس���ییهم زۆر بهداخ���هوهم .دی���ارە وەك
زۆربەی خەڵ���ك رۆژی لەدایكبوونم دیار نییە،
تەنیا دایكم دەیگووت هەفتەیەك دوای تیرۆری
ههوهل���ی عەبدولكری���م قاس���م لەدایكبووی ،كە
لەهەم���وو حاڵەتێك���دا دەكەوێتە كۆتایی س���اڵی
 1959م���ن ب���ۆ خۆم كردوومەتە س���اڵی 1960
(ه���هر ب ه ناوی س���هرۆك عبدالكریم قاس���میش
كراوم ،دوایی كه بووهت ه دژی كورد ،كردوویانم
به سهرۆ) .س���ەرەتام لە گوندی میراوا بەسەر
برد ،ئەو گوندە ئێس���تا نەماوە-راشنهگوێزرا ،
بەاڵم بەهۆی دۆخی تایبەتی ئەو كاتی ناوچەكە
لەس���اڵی  1975وێ���ران ك���را .م���ن بەمنداڵی ب ه
لەرزوت���ا (ئ���ەو كات وای���ان پێدەگ���ووت) ك���ە
پێموای���ە تیفۆئی���د ب���ێ ،اڵڵ ب���ووم .ت���ا تەمەنم
گەیش���تە بیست ساڵ باش قس���ەم بۆ نەدەكرا.
لەبیرم���ە برای دوای خ���ۆم كە ناوی دینۆ بوو،
بەهەمان نەخۆشی مرد .لە منداڵی اڵڵی یەكێك
لەگرفتەكان���ی م���ن ب���وو  ،چونك���ە نەمدەتوانی
ههم���وو حهزی خۆم دهربڕم.پچر پچڕ دهدوام.
ق���ەت لە قوتابخانە یەك���ەم نەدەبووم ،زۆربەی
دەرس���ەكانی مامۆستاكانم به قسە كردن بوو،
نووس���ین كەم بەكار دەهات ،لەبیرمە بەیانیەك
ك���ە ریزی���ان كردبووی���ن ،مامۆس���تا بین���ی من
لەگەڵ ئەوەی تەنیش���تی خۆم قس���ان دەكەم_
ئەگەر بەدەنگی بەرز قس���ەم بكردبوایە قس���ەم
ب���ۆ دەهات ئەمەش روویەكی دەروونی هەیە_
وایزان���ی بزۆزی دەكەم ،پییگووتم :كە پێتدەڵێم
هەس���تە وەاڵمم دەوە اڵڵ دەب���ی ،كە لێت غافڵ
دەب���م ئێزگ���ه و ناكۆژێیەوە .ه���ەر ئەم حاڵەتی
اڵڵبوون���ەم وایكرد منداڵێكی ب���زۆز نەبم ،بهڵكو
ترسنۆك بم ،زۆربەی برادەرەكانم ،دەسترەش
ب���وون ،لێیان دەدام ،منیش پاكش���ەیەكی هێمنم
دەك���رد .ئەمانە حاڵەتی منداڵیم بوون .بێگومان
لەگوندێك���ی بیس���ت ماڵ���ی ك���ە الیەك���ی بۆمن
خۆش���ییە  ،یەك���ەم خوێن���دەواری گوندەكە بم،
نامەن���ووس و نام���ە خوێن���هری گوندەكەم بم.
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لەالیەك���ی دیك���ەوە نیش���انەی پاش���كەوتوویی
ناوچەكەی منە.
رۆژنامەنووس :ئەی س���ەردەمی هەرزەكاریت
چۆن بەسەر برد؟
سەرۆ قادر :تا ساڵی  1974ئەمە حاڵی من بوو.
لە دواتردا ك ه نیوان شۆڕش و دهوڵهتی عێڕاق
تێكچ���وو ،ناوچەبیتوێن و رانی ه بوو ه مهڵبهندی
ش���ەڕ ،ئێمە پەڕینەوە بۆ ئێران و وهك سهدان
ههزاری دیك ه بووینه ئاواره .لەتەمەنی چواردە
س���اڵیەوە ل���ە ئێ���ران گ���ەورە بووم���ە ،تەمەنی
مێرمنداڵی���م تا چ���واردە ،گوندێك ب���وو ،دنیای
منی���ش ناو تووتن���ان بوو ،دوای ب���ۆ ماڵی ،بۆ
س���ەر كەپران  ،فاڵن جۆگە ..كە چوومە ئێرانی
وامدەزان���ی بەرینتری���ن دەش���تی دنیا دەش���تی
بیتوێن���ە ،بەرزتری���ن چی���ا الی م���ن كێوەرەش
و ماك���ۆك ب���وون .ك���ە ل���ە راپەڕی���ن هاتمەوە
حاڵەتێكی سەیرم بهسهرداهات  ،كە له دەربەند
باماندای���ەوە ،بەبرادەرەكانم گووت ئەمه چیای
كێ���وە رەش ب���ۆ وا بچ���ووك بۆت���ەوە؟! دواتر
ههموو بیتوین گهڕام تهنیا نەچوومەوە میراوا،
چونك���ە میراوە نەماب���وو .ماك���ۆك لەچاو ئەو
چیایانەی كە من لەپێش���مەرگایەتی بینیبوومن
لەتەپۆلەكەیەك دەچوو! دنیای من وەك دنیای
ئ���ەو منداڵەك���هی چهنگی���ز ئایتمات���ۆڤ بوو كە
كەشتیە سپیەكە لە نێوان دەریا و ماڵیاندا بوو،
جیا كەشتیەكە دنیایەكی دیكەی نەدەبینی .بۆیە
هەم���وو دنیای من ناوی ئ���ەو چەند منداڵە بوو
ك���ە لەگوندەكەمان بوون ،تا ئێس���تاش ناویانم
لەبیرە .ك���ە هاتمەوەش بەداخ���ەوە ههندێكیان
نەمابوون یان كوژرا بوون ،چونكە ئێمە حەڤدە
ساڵ لە لێكدی دوور بووین.
رۆژنامەن���ووس :ئ���ەو كات هەس���تت ك���رد
توانایەكی رۆژنامەنووس���ی ی���ان خوێندنەوەت
هەبێ؟
س���ەرۆ قادر :نەخێر ،من لە گوندەكەمان دوای
ئ���ەوەی پۆلی دوومم تەواو كرد_ دوو س���اڵی
پێ���ش ئ���ەوە فەق���ێ ب���ووم_ توانای نووس���ین
وخوێندن���ەوەی نام���ەم پەی���دا ك���رد ،كاتب���ی
باوكیش���م بووم ،باوكم یەكێك لە كهسایهتییه_
پێش���مهرگهییەكانی ناوچەك���ە ب���وو ،نامەكانی
بەم���ن دەنووس���ی،بهتایبهتی ئەگ���ەر كەمێ���ك
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نهێنی تێداب���ا .زۆربەی گوندە نامەكانیان بەمن
دەخوێندەوە ،بۆیە لە نووسین و خوێندنەوەی
نام���ەكان شانازیش���م بەخ���ۆم دەك���رد ،وەك
می���رزای گوندە واب���ووم .دواتر كتێب���ی ئەمیر
ئەرسەالن و چل تووتی ومیعراج نامە كە تازە
گەیش���تبوونە گوندەكەم���ان ب���ۆ ژن و پیاوانی
گون���د دهخوێن���دهوه .میع���راج نام���ەم هێندە بۆ
خەڵك���ی گوندەكەم���ان خوێن���دەوە ،هەمووی���م
هاتهب���هر ،پێن���ج شەش���ێك دادەنیش���تن بۆیانم
دەخوێنەوە بەو ئیعتب���ارەی تاكە خوێندەواری
گوندەكە بووم.
رۆژنامەن���ووس :واتە یەكەم كتێب میعراج نامە
بوو كە خوێندتەوە؟
س���ەرۆ قادر :پێموایە یەكەم كتێب میعراج نامە
ب���وو ،چونكە ئێس���تاش لەبیرم���ە فەقێیەكان لە
سەروچاوە لەحوجرە ش���ەوانە ،لەسەر ریتمی
«س���ۆیلە بااڵ ب���ەرز» دەیانگوتەوە و ش���اییان
لهسهر دهكرد.
رۆژنامەن���ووس :لەش���اخ جگ���ە لەش���ەڕ چ���ی
دیكەت���ان دەكرد ،ئایا دەتانخوێن���دەوە یا تەنها
شەڕ بوو؟
سەرۆ قادر :دوای شۆڕشی ئێران له ساڵی 1979
بەتون���دی كەوتمە ژێر كاریگەری ماركس���یزم،
دوایی لەس���اڵی  1980بووم���ە ئەندامی حیزبی
ش���یوعی عێراق .دواتر هاتمە چیا پێشمەرگەی
راگەیاندنی ناوەندی بووم .زانكۆی س���ەرەكی
من راگەیاندنی حیزبی ش���یوعی ب���وو ،چونكە
 65-60كەسی لێ بوو بە هەموو بەشەكانیەوە،
بەزمان���ی عەرەب���ی و ك���وردی ،بەناوبانگترین
رۆش���نبیری ئ���ەو كات ب���وون .زانكۆیەك بوو
بۆ گەنجێكی بیس���ت وچوار س���اڵی به ئاس���ان
دهس���تنهدهكهوت .حزبی ش���یوعی ش���هڕی ب ه
رۆشنبیرهكانی نهدهكرد بهڵكو زۆریش نازیان
دهكیش���این و له ب���ارهگای مهكتهبی سیاس���ی
نزیك بووین .كاری ئێمه ش���هری ئایدیۆلۆجی
و پڕوپاگهند ه بۆ حزب و ش���ۆڕش بوو .من ب ه
ژیانم ل ه هیچ شهرێك بهشدار نهبوومه .كاتێك
ح���زب دهرفهتی خوێندنی ل��� ه ئهوروپای پێدام،
وهرمنهگرت،وهك باو بوو :زانكۆی تێكۆش���انم
ههلبژارد.
رۆژنامەن���ووس :كاتێ���ك لەراگەیاندن���ی حزبی

ش���یوعی كارت دەك���رد ،هەمان ئ���ەو هزرانەی
ئێس���تات هەب���وو ب���ۆ كاری راگەیان���دن و
رۆژنامەنووسی؟
س���ەرۆ ق���ادر :دەڵێ���ن ل���ە مرۆڤ���دا نووس���ین
بەهرەیەكی دیاریكراوە لەوانەیە بكوژێتەوە یان
پەرەبس���ێنێ  ،جا ئەگەر بارودۆخهكه خوێندن
و خوێندن���ەوە و زانی���اری پەی���دا كردنی پەیدا
كرد ئهوه ههندێك لهو بههرهی ه دهبوژێتهوه .لە
ئۆردوگای ئاوارهكانهوه بەسەر ئێراندا دابەش
كراین  .ئێمەیان بردە ش���اری قوم كه شارێكی
پیشەس���ازیی و دینی و رۆش���نبیرییه من زۆر
ق���ەرزاری ئەو ش���ارەم ،مەڵبەندیەكی گەورەی
رۆشنبیریی ئازاد بوو بەاڵم بەمانا ئایینیەكەی.
ئ���ەو كات زنجی���رە ك���ۆڕی رۆش���نبیرییان
پێش���كەش دەكرد ،لەهەموو رووەكانی ئاینی-
بیگۆم���ان مەزهەب���ی ش���یعه زیاتر .م���ن لەوێ
كتێبم دەس���تكەوت و خەڵكم بینی چۆن گفتوگۆ
دەك���ەن ،لەوێدا راب���ەری سیاس���یم دەبینی ك ه
هەم���وو ك���ەس زۆر بەئاس���انی دەیتوانی بچێ
لەتەنیش���تی دانیش���ێ .مەبەس���تم رابەران���ی
مەزهەب���ی ش���یعەی ه ك���ە هەموویان لە ش���اری
ق���وم بوون -ت���ا دەگەیش���تە ئیم���ام خومەینی.
م���ن لەگەڵی���ان دانیش���تووم ،تهنی���ا خومهین���ی
نهب���ێ ك ه ل���ه نزیك���هو ه لهگهڵی دانهنیش���تووم
بهاڵم لهگهل خهڵ���ك زۆر ل ه نزیكهوه دیتوومه.
لەق���وم دەرفەت���ی ئ���ەوەم ب���ۆ رەخس���ا كتێب���ە
كالس���یكیەكانی ف���ارس ببینم .وەختی خۆش���ی
لەباپی���رم گوێم ل���ێ ببوو ،باپیرم ل���ه دایكمهوه
مهالیهك���ی دوانزه عیل���م بوو(مهال ئهس���عهدی
س���هروچاوه) بۆی���ە ن���اوی س���ەعدی وخەیام
وحافز بۆ من ئاش���نا بوون .كاتێك لەقوم ئەو
دیوانانەم كڕی���ن ،هەر لەخۆم���ەوە هەموویانم
وەرگێڕایه س���هر كوردی .بێگومان وەرگێڕانی
ئەو كاتی من! دوای���ی هەموویانم فڕێدا! ئهگهر
وهك یادگار ههڵمگرتبان ئێس���تا خۆمم باش���تر
دهناس���ی .دهزان���ن ئەو كاتی نووس���ەری زۆر
باش نهیدهتوانی ئازادانە بنووس���ێ و دهرفهتی
باڵوكردن���هوه ب ه كوردی ه���هر نهبوو ،چ جای
گەنجێك لە ئاوارەیدا بیەوێ بنووسێ!!
رۆژنامەنووس :بێجگە لەكاری رۆژنامەنووسی،
تۆ رۆمان نووس بووی ،وەرگێڕ بووی .چونكە
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دواتر تێكش���انت نووسی .هەستدەكرا ،تۆ وەك رۆمان
نووسێك و چیرۆك نووسێك بەدەر بكەوی؟
سەرۆ قادر :خەیاڵم هەمیشە لەالی نووسینی ئەدەبی
ب���ووە ،مەبەس���تم رۆمان���ە ،یەك���ەم هەنگاویش���م بە
تێكشكان دەست پێكرد .لە ساڵی  1989دەستم پێكرد
و لەس���اڵی  1990تەواوم كرد .تێكش���كان نووسینی
پێش راپەڕیمنە ،ئەگەر تەماش���ای بكەی هیچ باس���ی
راپەڕینی تیادا نییە .پێش ئەو هەوڵمدا هەندێك بابەت
وەربگێ���ڕم ،ب���ۆ نموونە جۆرجی زێ���دان رۆمانێكی
مێژووی���ی لەس���ەر س���ەالحەدینی ئەیووب���ی هەیە،
وەرمگێ���ڕا بەاڵم كه زانیم پێش من كراوهتهكوردی
ئهویش���م فڕێ���دا .ی���ەك دوو ش���تی ش���ۆلۆخۆفم
وەرگێڕا،یهكیان چارەنووس���ی مرۆڤێك بوو .دوو
س���ێ بابەتی دیكەم لەس���ەر ئابووری سیاس���ی و
سۆس���یالیزمی زانس���تی وەرگێڕا .لەوانەیە ئەگەر
بەدیقەت تەماشایان بكەم ،حهوت كتێبم وەرگێڕابن و دیقەتێكی
س���هرۆ قادر لهگهڵ سكرتێرى
باشم هەبوو.
پێشووى حزبى شيوعى عێراق
رۆژنامەن���ووس :یەكەم كاری رۆژنامەنووس���یتان لەكۆێ بوو
عهزيز محهمهد
وچی بوو؟
س���ەرۆ ق���ادر  :یەكەمین كاری رۆژنامەنووس���یم لە رۆژنامهی
رێ���گای كوردس���تانی حزبی ش���یوعیدا ب���وو .یهكهمی���ن وتاری
سیاس���یم لەوێ���دا باڵوك���ردەوە ،ئەمەش لەس���اڵی  1984بهڕێز
ئاس���ۆ كەری���م سەرنووس���ەری ب���وو .ل��� ه گون���دی دراو ل���ە
ناوچەی برادۆس���ت .ب���ارهگای رۆژنامەكە ل���ەوێ بوو .رۆژێك
كاك ئاس���ۆ كەری���م پێمانی گووت كە س���ێ ك���ەس بووین ،كێ
لەس���ەر نیكاراگوا شتێك دەنووس���ێ ،دوای من نووسیم ،بەاڵم
ئاس���ۆ كەریم هێندەی خەت بەس���ەردا هێنا ،من ئەو ش���ەوە تا
بەیان���ی خەوم لێ نەكەوت .مەبهستیش���ی لەخەتە س���وورەكان
خەیاڵ���م هەمیش���ە ل���ەالی چاككردن���هوهی نووس���ینەكە بوو كه روژنامەنووس���انە نەبوو.
نووس���ینی ئەدەب���ی ب���ووە ،من لەبەشی كوردی راگەیاندنی حزبی شیوعی دەستم بەكاری
مەبەس���تم رۆمان���ە ،یەكەم رۆژنامەنووس���ی ك���رد ب���ەاڵم پێ���ش ئەوكاتە حەزی نووس���ین
هەنگاویش���م بە تێكش���كان بەش���ێك لە ژیانم بوو .بۆ نموونە من لە رێكخس���تنی نهێنی ئهو
حزب���ه كارم دەك���رد ،لێپرس���راوی رێكخراوی حزبی ش���یوعی
دەس���ت پێك���رد .لە س���اڵی لهن���او ئاوارهكانی ئێ���ران بووم .جاری وا هەب���وو مەلزمەیەكم
 1989دەس���تم پێك���رد و دەنووس���یەوە لە فكر و سیاس���ەت و گرفتەكان و دابهش���ی ناو
لەساڵی  1990تەواوم كرد رێكخراوهكهم دهكرد .رۆژە بەرۆژئاكرهیی گووتی لەو نامانەت
یەكێكی���ان الی من ماوه خەریك���م دەیدۆزمەوە .ئەوەش بۆ من
یادگاریەكی خۆش دهبێ .دوا جار كە له شاخهو ه چوومهو ه ناو
ئێران بۆ سهرپهرش���تیكردنی هاتوچۆی نێوان حزبی شیوعی و
یهكێتی س���ۆڤیهت ،بۆ رێكخراوی حزبی شیوعی باڵوكراوهیهكم
دەردەكرد بەناوی (ههواڵی نوێ) .دوانزدە ژمارەی لێ دەچوو،
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دوا ژمارەی وەرگێڕانی وتارەكەی هادی عەلەوی تیا
بوو بەناوی (براوە اگفال كوردستان) .بەداخەوە هیچ
كام لەو ژمارانە بەدەست ناكەون و ون بوون.
رۆژنامەنووس :لەشاخ جگە لەشەڕ چی دیكە دەكرا،
دەتانخوێندەوە یان هەر شەڕتان دەكرد؟
س���ەرۆ ق���ادر :م���ن لەراگەیاندن���ی حزبی ش���یوعی،
بەژیان���ی خۆم گۆێم ل���ە تەقە نەبووە ،چونكە حزبی
ش���یوعی كارەكان���ی خ���ۆی دابەش كردب���وو ،ئێمە
لەدوای مەكتەبی سیاس���یەوە بووین ،لە ئەمینترین
ش���وێن بووی���ن .تا ئەو كات���ەی هەڵمەت���ی ئەنفالی
 1988دەس���تی پێك���رد ،راگهیان���دن لەخواك���ورك
بوو .بۆیە بەهیچ ش���ێوەیەك رۆژنامەنووسەكانی
حزبی ش���یوعی نەدەچوونە ش���ەڕ .له راگەیاندنی
حزب���ی ش���یوعیدا جگ���ە ل���ەكاری راگەیاندن هیچ
كارێكی دیكەمان نەدەكرد .ئەو كات رۆش���نبیری
بەناوبانگ لهوێ بوون لهبابهت :موفید جەزائیری ،عەبدولڕەزاق
س���افی ،فال���ح عەبدولجەب���ار ،فەخ���ری كەری���م ،عەبدولحس���ێن
ش���ەعبان ،رهزا زاه���ر ،موفی���د جهزائری ،ج���هالل دهباغ ،رهفیق
س���ابیر ،كهوكهب حهمزه ..ئەمانە هەموویان ئەندامی دەس���تەی
نووسەرانی (گریق الشعب) بوون ،لەگەڵ ئێمە رۆژانە بەیەكەوە
بووی���ن .ئینجا كاری رۆش���نبیری باش رێكخراب���وو ،لە زنجیرە
رۆشنبیرییەكان كتێب بەلێشاو دەهات ،ئەوەندەی لە راگەیاندنی
حزب���ی ش���یوعیدا دەمخوێن���دەوە لە ژیانم���دا ئەوەن���دە كتێبەم
دەست نەدەكەوت .لەوێدا باس لە كێشه رۆشنبیرییەكان دەكرا،
گفتۆگۆیەك���ی دۆڵهمهن���د دەكرا ،لە كەش���ێكی فراوان���ی ئازادیدا
بووین .كاتێك ئهندام ه رۆشنبیرهكانی سهركردایهتی و مامۆستا
عەزیز محەمەد(سكرتێری ئهوكاتی حزبی شیوعی) دەگەڕانەوە
بەهەمان شێوە ل ه گفتوگۆكان بهشداریان دەكرد ،ئەگەر قسەیان
هەبوایە قس���ەی خۆی���ان دەك���رد .دهبێ یادێك له تێكۆش���هری
ش���ادڕهوان (رهحی���م عهجین���ه) بكهم ك��� ه نموون���هی مرۆڤێكی
رۆش���نبیر و خاك���ی و زان���ا بوو .من زۆر س���وودم لەوكهش��� ه
بین���ی .رۆش���نبیری ئهوتۆی لێب���وو كه من ل��� ه دوورهو ه كتیبیم
خوێندبۆوه ،ئێس���تا لهگهڵی دهژیام .ئ���هو ه بۆ منیش دهرفهتێكی
گەورە بوو ،رۆشنبیرێكی بەناوبانگ دەهات دەبووە پێشمەرگە،
دهمدی���ت رۆژان��� ه چۆن دهباتهس���هر ،ت���وڕ ه دهبێ ،ههڵ��� ه دهكا،
رهفتاری ناش���ایانی دهبێ ،دوایی نووسینی جوانیشی دهبێ .من
لهناو ئهو كارگا رۆش���نبیرییهدابووم .بۆ من دهرفهتی ژیان بوو
ئهمم دهرفهت ،بۆیه به هیچم نهدهگۆرییهوه -به ئهوروپاشهوه.
رۆژنامەن���ووس :بێگومان كۆمەڵێك خەونت هەبووە ،ئایا دوای
راپەڕین ئەو خەونانەت هاتنەدی؟
سەرۆ قادر :كە راپەرین بوو ،هەستم دەكرد ،من رۆژنامەنووسێكی

سهرۆ قادر

م���ن لەراگەیاندن���ی حزب���ی
شیوعی ،بەژیانی خۆم گۆێم
لە تەق���ە نەب���ووە ،چونكە
حزب���ی ش���یوعی كارەكان���ی
خۆی داب���ەش كردبوو ،ئێمە
لەدوای مەكتەبی سیاس���یەوە
بووین
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ب���ە ئەزموونم ،خاوەن���ی بۆچوونی خۆم بووم
چونكە كە گەڕامەوە ناو ش���ار بە ش���ێوەیەكی
رەخنە گرانە س���ەیری دیاردەكانم دەكرد .بۆ؟
چونك���ە چ���وار س���اڵ كاری رۆژنامەنووس���ی
مونەزمم لەشاخ كردبوو ،من لە ئێران ژیابووم،
ق���وم دەروازەیەك���ی گ���ەورەی ب���ۆ كردمەوە.
بۆ نموون���ە كە دەچووم���ە كتێبخانەی ئایهتواڵ
نەجەفی وەك كتێبخانەی كۆنگریسی ئەمریكی
وابوو ،لەكارۆل ماركسەوە تیای بوو تا دەگاتە
كتێب���ی ریس���الەكانی خ���ۆی .چیت بوویس���تبا
تیی���دا بوو .ل��� ه قوم ه وهك ش���اری بوژانهو ه و
خوێندن���هوهی دین���ی و دنیهوی ب���ۆ ناو چهقی
رۆش���نبیریی ماكس���یزم ل���ه راگهیاندنی حزبی
ش���یوعی ،ئینجا هاتم���ەوە لە نەغ���ەدە دەژیام،
رێكخ���راوی حزب���ی ش���یوعیم بەڕێ���وە دەبرد،
ئ���اگاداری زۆربەی پرس���ە فكرییهكان بووم ل ه
بابهت پرۆس���ترۆیكا ،گاڵسنۆست و سیستهمی
نوێ���ی جیهانی .ئەوكات لەناو حزبی ش���یوعیدا
گفتۆگۆیەكی زۆر هەبوو  ،من هەموو باسەكانم
بەدەست دەگەیشت .لە نەغەدە لە ماڵێكی نهێندا
دەژیام .ماڵەكهم كرد ه بنكەیەكی رۆش���نبیریی
و رۆژنامەنووس���ی بهالم به نههێنی .بۆی ه ئەو
بۆچوونانەی من لەسەر حزبی شیوعی هەمبوو
زۆر ف���راوان بوو .جارێك یەكێ���ك لەمەكتەبی
سیاس���ی پێیگووت���م ت���ۆ وەك ش���یوعیهكانی
لیتڤانی���ا بیر دەكەیت���ەوە .لیتڤانیی���هكان یەكێك
ل���ەو حزبانەی ناو حزبی ش���یوعی س���ۆڤیەتی
بوو كە داوای س���ەربەخۆییان دەكرد ،ئێستاش
كۆمارێكی سەربەخۆن .ئەمانە بۆمن دەرفەتی
مێژووی���ی بوون ،ب���ەاڵم تا ئێس���تا خەونەكانم
نەهاتوونەتە دی ،كەچی بەشداریەكی زۆریشم
تێیاندا كردووە .لەواڵتانی تازە پێشگەیشتووش
خەون بەئاسانی ناهێنهدی ،بەتایبەتی لەبواری
راگەیاندن و رۆشنبیری وپەروەردەدا.
رۆژنامەن���ووس :لەمێژووی رۆژنامەنووس���ی
كوردی ،كورد لەكۆێی گۆڕانكاریەكاندایە؟
س���ەرۆ ق���ادر :كۆمەڵ���گای ك���ورد ب���ەو ب���ێ
ئەزموون���ە مێژووییەی هەیەت���ی ،لە پەراوێزی
گۆڕانكاریەكاندایە .كاتێك تۆ شاری پیشەسازی
لهپێش چاو بگری،گهڕهك ه پەراوێزەكانی ش���ار
لە رێكخس���تن وپێش���كەوتن خراپترین شوێنن.
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ئ���ەوەش بە ئ���اژاوە دەژمێ���ردرێ ،راگەیاندنی
كوردستان لە پەروایزی میترۆپۆلی جیهاندایە.
كەچی شانسی ئەوەمان هەیە سوود لەهەموو
تكنۆلۆجیا و پێش���كەوتنەكان وەربگرین .بەاڵم
هەندێ���ك پێویس���تی ل���ەالی ئێمە بەپرۆس���ەی
مێژووی���ی دورس���ت نەبووە :یەك���ەم زمانێكی
بەهێزم���ان نییە ك���ە تێكەڵی زمانەكان���ی دونیا
بێ .دووهم گەنجینەیەكی گەورەی نووس���ین و
وەرگێڕان���ی تێ���دا نییە تا خەڵك���ی دنیا و واڵتی
م���ن س���وودی لێ وەربگ���رێ .ئەوەش پش���كی
بێ بەش���انەی ئێمەی ه لە پێش���كەوتنی جیهاندا.
ئەویتریان بیس���ت س���اڵ ل���ە دوورس���تبوونی
واڵتهكەم���ان تێپ���هری و ه���هر س���ەقامگیری
وەرنەگ���رت و بە سروش���تی ناژی���ێ .بەخراپی
باس���ی راگەیاندنی كوردس���تان ناكەم بەاڵم لە
شوێنی ئاسایی خۆی كار ناكا.
رۆژنامەن���ووس :ژم���ارە یەك���ی رۆژنام���ەی
كوردستان كە میقداد بەدرخان سەرنووسەری
ب���ووە ب���اس ل���ە ئامان���ج دەكا ،دەڵ���ی ئەم���ە
رۆژنامەیەكە بۆ گەلێكی بێ ناسنامە ،هەروا باس
لەوە دەكات ئامانجی ئێمە لەهۆشیاركردنەوەی
كۆمەڵگەی كوردەواری���ە .تۆ پێتوایە پاش 115
ساڵ ئەو ئامانجەی ئەو باسی كردووە هاتۆتە
دی؟
س���ەرۆ ق���ادر :بەش���ێكی هاتۆت���ە دی .میق���داد
بەدرخان لەخانەوادەیەكی سیاسی شۆڕگێڕی
رۆش���نبیر ب���وو ،ه���ەر ب���ۆ خ���ۆی دەرفەتێكی
دۆزی���ەوە ك���ە رۆژنامەیەك دەر ب���كا .خۆ ئەو
دەیزانی ئەو رۆژنامەیە ناگاتە دەس���تی هەموو
خەڵك���ی كوردس���تان ،ب���ەاڵم لەوانەی���ە بی���ری
كردبێت���ەوە ببێتە س���ەرەتای دەس���تپێكردنێكی
گەورە .ئهو ژیرانه ئاسۆی دهبینی ،ئاواتەكانی
نووس���یووە و ئەو بنەمایانەی نووس���یووە كە
دەبێ كۆمەڵگەی كوردستان وەك میللەتێك پێی
ب���گات ،بۆیە من پێموایە بەش���ێك لەئاواتەكانی
میق���داد بەدرخ���ان هاتوونەت���ە دی :وەك
خۆئیس���پات كردنی نەتەوەیی ،دورس���تبوونی
رۆژنامەی رۆژانە و دورس���تبوونی دەوڵەتێك
و واڵتێكی س���ەبەخۆ .پێموانی���ە كاری ئهو بێت
كۆمەڵگەیەكی مەدەنی نا سەقامگیر باس بكات
چونك���ە نەیدهتوانی ئەو پێش���بینیە بكات .بۆیە
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ئاواتەكان���ی ئەو لەگەڵ راپەڕی���ن تۆمار بوون.
ئێمە ئەو بەكالسیكی خۆمان دادەنێن.
ۆژنامەن���ووس :ئایا ئێمە ب���ەو كتێب دەركردن
و رۆژنام���ە و رۆژنامەگەریی��� ه توانیومان��� ه
كاریگەریمان لەسەر میللەتانی دەوربەر هەبێ؟
سەرۆ قادر :ئێمە لە كاریگەری زمان و ئەدەبدا
تا ئێس���تا س���ەرێك نی���ن لەنێو س���ەران بین .تا
ئێستا رۆژنامەیەكی كوردی شتێك دەنووسێ،
ئێوارە لە هیچ ش���وێنێك نابێت���ە هەواڵ چونكە
كەسی بیانی زمانەكهمان بەكار ناهێنێ .زمانی
كوردی تەمەنی بیس���ت ساڵە ،لەساڵی 1991وە
تۆ دەبێ حس���ێبی بكەی زمان���ی واڵتێكە .ئینجا
زمانێكی دابەش���كراوە ،نیوەی كۆمەڵگەكە دانی
پی���ا نان���ێ ونایخوێنێتەوە .ئ���ەم زمانە خاوەنی
نییە .بۆ نموونە لە رووی پەروەردەوە دەبینی
دەقێك بۆ قوتابی س���ەرەتایی نووسراوە تیایدا
رێن���ووس هەڵەیە ،ل���ە رووی زمانەوانیەوە كە
مان���ا بگەیەنێ���ت ئەویش���ی هەڵەی���ە ،ل���ەرووی
پێكهاتەی رس���تەوەش هەڵەیە ،لە رووی پەیام
گەیاندنی���ش ه���ەر هەڵەیە .ئەم���ە رووبەڕووی
وەزارەت���ی پەروەردەناكەم ،بەڵكو ئەمە واقعی
میللەت���ی ئێمەی���ە .لەپۆل���ی یەك���ەوە ت���ا دەگاتە
دوان���زه هەم���وو ئەو وانانەی ب���ە كوردین ئەم
حاڵەتانەیان تیایە .دەبینی گەنجی كورد كاتێك
پۆلی دوانز ه تەواو دەكات هیچ زانیاریەكی نییە،
قوتابیەك كاتێك فیزیا یان كیمیا دەخوێنێتەوە،
ك���ێ دەڵی ئەو زاراوانەی كە یەكێك له خۆیهو ه
داین���اوە ،ئ���ەو مانا مێژووی���ە دەگەیەنێت كە له
زانس���تدا مهبهس���ته؟ كە نایگەنێ ،ئەو گەنجینە
زانس���تیەی دنی���ا ناگوازێتەوە ب���ۆ گەنجەكەی
خۆم���ان .كەوات���ە لەبنەڕەتدا گرفت���ی زمانمان
هەیە .دهڵێین زمانی كوردی بۆ ئێمە ناسنامەیە،
كهچی ناسنامەكەش���مان دابەش بووە ،لەسەر
ناس���نامەكەمان كۆك نین .ئەم���ەم گلەیی نییە،
ئەم���ە واقیعە ،كورد لە رووی زمان و ئینتماوە
لەپرۆس���ەی پێكهات���ن و كامڵبوونی خۆی دایە،
ب���ەاڵم تەواوی نەكردووە و نابێ ش���ەرم لەوە
بكەین .ئەدەبی كوردیش ههر ل ه ئاس���تی زمان
و كۆمهڵگاكهی���ه چونك���ە دەوڵەتم���ان نەبووە.
زم���ان و ئهدهبی گهورهی بێدهوڵهت له جیهاندا
بوونی نیه.

رۆژنامەنووس :لەپێ���ش راپەڕین ،هەر حزبیك
ئۆرگانێك���ی خ���ۆی هەب���وو ،ل���ەدوای راپەڕین
فەزایەك���ی ئ���ازاد هات���ە كای���ەوە ،ه���ەروا هەر
حزبێ���ك بەزمان���ی ك���وردی وعەرەب���ی چەن���د
رۆژنام���ە وگۆڤاری دەركرد ،ه���ەروا رۆژنامە
وگۆڤ���اری ئەهلی���ش دەرچوون .ت���ۆ پێت وایە
كۆمەڵگ���ەی ك���وردی پێویس���تی ب���ەو هەم���وو
رۆژنامە وگۆڤارانە هەبێ؟
س���ەرۆ ق���ادر :لێ���رەدا دەگەڕێم���ەوە ب���ۆ
میق���داد بەدرخ���ان ،ك���ە بناغەیهكی سیاس���ی-
شۆڕش���گێڕانهی ب���ۆ رۆژنامهنووس���ی دان���ا.
بناغەی سیاس���یش بەش���ێكە ل���ە بزووتنەوەی
شۆڕش���گێڕی ،بۆیەه���هر ئهوه دەك���را ،چونكە
دوای راپەڕی���ن هی���چ ئەزموونێك���ی دیكەم���ان
نەب���وو پ���ەرەی پێبدەی���ن .تەنی���ا ئەزموون���ی
سیاس���یمان هەب���وو ،س���ەرمایە و پس���پۆڕی
تەكنیكیمان لەبەردەس���تی حزبەكاندا بوو .كام
حزب زیاتری هەبوو ش���تێكی ئاساییە دهزگای
زیات���ری ههبن .تا دە س���اڵ پێش ئاس���ایی بوو
راگەیاندن لەدەستی حزبیدابێت و لە پرۆسەی
گشتی كوردستاندا بەشێك بێ لە بزووتنەوەی
سیاس���ی  ،ب���ەاڵم ئێس���تا زۆر درەنگ���ە دهب���ێ
راگەیان���دن بكەوێت���ە ش���وێنی ئاس���ایی خۆی.
راگەیان���دن سیس���تەمێكە ل���ە سیس���تەمەكانی
پێكهێن���هری كۆمەڵ���گا ،وەك پ���ەروەردە و
ئاسایش و ئایین وهەموو بەشەكانی دیكەیه كە
كۆمەڵگەكهمان و خاسیەتەكانمان پێدەگەیەنێ.
ئەم سیس���تەمەش دەب���ێ بە یاس���ا رێكبخرێ.
حكوومەت���ی ئێمە ،ههرچهند نوێنەری لەنەتەوە
یەكگرت���ووەكان نیه ،بەاڵم دەوڵەتین .دەبێ ئەو
درەنگی���ە قەرەبوو بكاتەوە ،وا ب���كا راگەیاندن
وەك هەموو راگەیاندنی واڵتانی دیك ه بكەوێتە
ن���او سیس���تەمێكی رێكوپێك���ی كۆمەڵگای���ی كە
تەحەموول���ی یاس���ا بكات و پ���ەروەردە بكرێ،
ئەنجام���ەكان بپێك���ێ ،ت���ا بتوان���ێ ئ���ەو ئەركە
كۆمەاڵیەتیەی كە لە س���ەر شانیەتی جێبەجێی
ب���كات .ت���ا س���اڵی  2000ه���ەر ل���ە ئەزموونی
ش���وڕگێڕانە بووی���ن ،ئ���ەوە جگە ل���ە ملمالنێی
ناوخۆیەكان بەشێك بوو ك ه قورساییهكی رهزا
گرانن ،بۆیە من بەئاس���ایی دەزانم سەرمایە و
توانای���ی لەدەس���تی كێ���دا بێ ئەوی���ان دەتوانێ
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رۆژنامە دەر بكات.
رۆژنامەن���ووس :زۆرج���ار بوێ���ری ش���ەقام
دڵخۆش دەكات ،تۆ لەنووس���ینی تێكش���كان،
دواتر بوو بە رۆمانی تێكش���كان ،هەس���تكرا
هەندێ���ك ك���ەس پێ���ی بێ���زار ب���وون ،دواتر
هەاڵیەكی نایەوە ،دواتر كۆكرایەوە؟
س���ەرۆ قادر  :كاتێك كە تێكش���كانم نووسی
لەراس���تیدا پرۆسەیەكی زۆر ئاسایی ژیانی
من بوو ،هیچ پیوەندی بە ئازادی و بەشیوعی
و پارتی���ەوە نەب���وو .كاتێك ئ���ەو رۆمانەم
نووس���ی هەس���تم كرد دەرفەتێك هەیە تا
من یەكەمین كاری خۆم دەستپێبكەم .لێرە
ناچارت كردم راس���تیەك بڵێ���م :لەژیانمدا
راگەیاندنم ب���ەكاری خۆم نەزانیوە ،بەاڵم
شارەزایەكی باشیشم تێدا پەیدا كردووە،
هەمیش���ە لەبیرم���دا ب���وو دەب���ێ رۆژێك
داب���ێ لێی دەرچم ،بەداخەوە ق���ەدەر وایكرد لەتەمەنی 51
سهرۆ قادر ل هگ هڵ سۆنياى
س���اڵی لێیدەرچ���ووم .كاتێك كە تێكش���كانم نووس���ی بەهەموو
هاوس هرى
نێەت���ی خۆم پێموابوو ئیتر دهكهوم ه س���هر نووس���ینی ئهدهبی.
چەند مانگێك بوو ش���ۆڕش بەتێكڕایی شكا بوو ،چووینەوە ناو
ئێ���ران .هەم���وو رووداوی رۆمانهكهم لە خواكوركەوە دەس���ت
پێدەكا تا پاشەكشەی س���ەركردایەتی بزووتنەوەیەكی سیاسی
ب���ۆ دەرەوەی واڵت ،د ه رۆژ دهخاێن���ێ .ئەم���ەش لەروانگ���ەی
حكوومەتی ئێمە ،نوێنەری گەنجێكی پێشمەرگەیە كە گفتوگۆیەكی توندی نەتەوایەتی كرد ه
دهقێك���ی ئهدهبی ،لە حزبێكدا عەرەب وكوردی تیا بوو .ئەمەش
ل��ەن��ەت��ەوە یەكگرتووەكان
مانای گفتوگۆ و لێكههڵوهش���انی فكر و سیس���تهمێكی جیهانی و
ن��ی �ه ،ب����ەاڵم دەوڵ��ەت��ی��ن .حزبیكی نیش���تمانیی ه ك ه ئهو فك���رهی ههڵگرتووه ،نەك بەمانای
دەبێ ئەو درەنگیە قەرەبوو دوژمنایەت���ی .كاتێ���ك لەس���اڵی 1997دا باڵوكرای���هوە باس لەو
بكاتەوە ،وا بكا راگەیاندن دۆخ���ە و بالۆرە نەمابوو كە بۆی رۆمانهكهی بۆ نووس���رابوو.
كە چاپكرا دۆخێكی تایبەتی ههبوو و له دژی من قۆسترایەوە.
وەك ه��ەم��وو راگ��ەی��ان��دن��ی دەب���وو بزووتنەوەی رزگاریخ���وازی تێبگا رەخنەگری جددیش
واڵت���ان���ی دی��ك � 
ه بكەوێتە هەیە.
ناو سیستەمێكی رێكوپێكی ههندێ���ك كهس پێانگووتم چۆن رەخنە لەپێش���مەرگە دەگری؟
گووتم خۆم پێش���مەرگە بوومە ،من رەخن���ە لەو واقیعە دەگرم
كۆمەڵگایی كە تەحەموولی
ك���ە تی���ای بوومە خ���ۆ نەمگوت���ووە خراپە .شۆڕش���گێڕانی دنیا
یاسا بكات
هۆمۆسۆس���هوێل و بهن���گ كێش و مافی���ا و تیرۆریان تیدا جێ
بووهتهوه و به چاوی رهخنهگرانه باسیشی دهكهن ،به عاریشی
نازانن .ل ه چین ماوتس���هتۆنگ لهناو شۆرش���گیرهكان رێگای ل ه
نێرب���ازی نهدهگ���رت و له كوردس���تانیش ماویان ب��� ه نموونهی
ب���ااڵی ئایدیۆلۆج���ی دهزانی .پێش���مەرگەش بریتی���ە لە مرۆڤ،
ئینج���ا لە هەموو دونیادا شۆڕش���گێرەكان لەب���ەر ئەوەی دوور
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دەكەونەوە لەژیانی ئاس���ایی،
زۆر زانی���اری و ئەزموون���ی
كەس���ایەتی نابین���ێ ،ئ���ەو
لەتێكۆشاندایە ،ئازاری زۆرە،
بەهەڵ���ەدا دەڕوا و هەس���تی
پێن���اكات .لەناو بزووتنەوەی
ئەمان���ە
شۆڕش���گێڕیدا
هەم���ووی هەیە  .تێكش���كان
ئهو گوزارش���هی به زمانی
ئ���هدهب پیبوو .تەس���ەوری
ئ���ەو كێش���هیهم نەدەكرد ،
ئ���هو كات���هی دهمنووس���ی
بی���رم لە بوێری نەدەكردەوە ،ئەس���ڵەن بوێری و
نابوێ���ری تیا نەبوو ،چونكە ئەو رۆمانەم لە نەغەدە نووس���یوە،
دۆخ دۆخی ئێس���تا نەبوو .دیارە نەفەس���ی نووسینی من وابوو،
ئەو رۆمانەش���م ب���ۆ بەگژداچوونەوەی حزبی ش���یوعی نەبوو،
چونك ه ئێس���تاش حزبی شیوعیم خۆشدەوێ ،ئەوانە خۆشترین
كاتەكانی زەمانی گەنجایەتی من بوون،كارگهی روئیاكانم بوون.
ئێستاش لەگەڵ س���ەركردەكانی زەمانی من برادەرایەتیم هەیە.
كەموك���وڕی هەبووە و بۆ تێكش���كاندن نەگهڕیتهوه .لهوێداباس
باسی تێكشكانی رووی گشتی بزووتنەوەی شیوعی بوو لهسهر
لێ���واری كۆتایی هاتنی ،هەزران گەنج���ی وەك من ئاواتەكانیان
بۆ سۆس���یالیزم تێكش���كا .من ویس���تم تەعبیرێك بۆ ئەو واقیعە
بكەم و ش���انازی بە پاشەكش���ەی س���اڵی  1988نەكەم .زۆر ب ه
س���ادهیی ش���یكردنەوهیان بۆ رۆمانهك ه كرد و كاك مهس���عود
بارزانی���ان بەهەڵە تێگەیاند گوایه ئەمە لەدژی مامۆس���تا عەزیز
محەم���ەد نووس���راوه .كەچی عزیز محەم���ەد ئەوەندی الی من
خۆشەویستە باوەڕ ناكەم الی كەسێكی دیكە خۆشەویست بێ،
تا ئێستاش پەیوەندی نزیكم لەگەڵیدا هەیە.
لە كوردستان چونك ه دەزگا نییە و كهسایهتیهكان دهری دهزگا
دهبین���ن ،بوار بۆ خ���راپ بهكارهینانی پۆس���تهكان ههیه .جاری
یهكهم كۆیانكردهوە ،بریار لهدژم دهرچوو و لەبەڕیوەبەرایەتی
دەزگای گواڵن الدرام .سەرەتا ههر ل ه تهوازوعهو ه نهمنووسی
ئهم��� ه رۆمانە ی���ان نۆڤلێت���ە ،كە كەوتە ب���ازاڕ ئ���ەو دەنگۆیەی
لێكهوتهوه ،هەندێك برادەری تێكۆش���ەرم ك���ە نازناوی نهێنیان
هاتبوو ،روونكردنەوەیان باڵو كردەوە و نووسیبوویان ئەوەی
س���ەرۆ باس���ی دەكا راس���ت نی ه و من لهو ش���وێن و كێش���هدا
نهبووم!! وایانزانیبوو بیرهوهریم نووسیوه.
رۆژنامەن���ووس :دەك���رێ بڵێ���ن ش���یوعیە خوێندەوارەكانی ناو
پارتی ئەزموونێكی نوێیان داهێنا كە رۆژنامەیەكیان دانا بەناوی
رۆژنامەی ئێوارە گواڵن ،ئەمەش ئەزموونێكی نوێ بوو؟

سهرۆ قادر ،كاروان عهبدوڵاڵ
لهشاخ

ههندێك ك�هس پێانگووتم
چ��ۆن رەخ��ن��ە لەپێشمەرگە
دەگ���������ری؟ گ����ووت����م خ���ۆم
پ��ێ��ش��م��ەرگ��ە ب���ووم���ە ،من
رەخنە لەو واقیعە دەگرم كە
تیای بوومە خۆ نەمگوتووە
خراپە .شۆڕشگێڕانی دنیا
ه��ۆم��ۆس��ۆس �هوێ��ل و ب�هن��گ
كێش و مافیا و تیرۆریان
تیدا ج��ێ ب��ووهت �هوه و ب ه
چاوی رهخنهگران ه باسیشی
دهكهن ،ب ه عاریشی نازانن
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سەرۆ قادر :رۆژنامهی ئێوار ه گواڵن خهونێكی
دیكهی رۆژنامهنووسی و زهروورهتێكی ژیان
بوو .ئێوارە گواڵن پەیوەندی بەشیوعی وشتی
وا نیی���ە ،چونكە ل���ەدەزگای گواڵن دەردەچوو.
یهكهمی���ن رۆژنام���هی ئیواران���ه ل��� ه می���ژووی
رۆژنامهنووس���ی كوردس���تان .دوو س���ال
ب���هردهوام ب���وو ،دوایی له ناو س���هركردایهتی
پارتی قبول نهكراو وهستێندرا.
ئهو كادیره ماركسییانهی لە ئەنجامی كۆتایی
هاتن���ی بزووتنەوەی ش���یوعی زۆربەیان هاتنە
ن���او پارت���ی ،ئەم���ەش بڕگەیەك���ی مێژوویە كە
راگەیاندن���ی پارتی���ان بوژان���دەوە و نكوڵ���ی
لیناكرێ و شانازی پێوە دەكەم .رۆژنامەیەكی
ئێواران یەكێك لە پرۆژەكانی خۆم بوو و یەك
دینارم بۆ ئێوارە گواڵن وەرنەگرتووە .ب ه زێد ه
مەس���رەفەكان دەزگای گواڵندا چوومهو ه و بۆ
ئیوار ه گ���واڵن بهكارمهێنا .هەموو برادەرەكانم
هاوكارم بوون ،س���ەیرم كرد ئەو پارەیەی كە
ك���ۆی دەكەم���ەوە رۆژنامەیەك���ی پێدەردەچێ.
س���ووكه پرس���ێكم بەكاك نێچیرڤ���ان بارزانی
كرد ،دیار بوو ئەویش لەبەر سەرقاڵی زۆر لێم
حاڵ���ی نەببوو ،بۆیە گوتی چی دەكەی بیكە .كە
ژمارەی یەكەم دهرچوو ،لە مەكتەبی سیاسی
گووتی���ان كێ ئەو رۆژنامەیە دەر دەكا؟ منیش
گووت���م م���ن ب���ه ئ���اگاداری كاك نێچیرڤ���ان.
دەركردن���ی رۆژنامەی���ەك بڕی���اری حزب���ی و
سهرمایهی دەوێ .دەزگای گواڵن موڵكی كاك
نیچیرڤ���ان بارزان���ی ب���وو نهك ح���زب  .دوایی
كاك نێچیرڤان بیس���تیهوە و گووتی ئەری ئەو
هۆسەیە چیە دورستت كردوە؟ ئەو رۆژنامەیە
چییە؟ گووتم نەشرەیەكی ئێواران دەردەكەین،
دوای���ی دەیكەین بە رۆژنامە .كە تێپەڕی ،ئینجا
گۆتهیهكی دیكە هاتە ئارا ،گووتیان رۆژنامەی
بەیانیانمان هەی���ە ،ئێوارانمان بۆ چییە؟ دوایی
گووتم ئەو رووداوان���ەی بەیانیان روودەدهن،
رۆژنامهك��� ه ئێ���واران دەیگەین���ێ ،رۆژنام���ەی
بەیانیان ههواڵی دوێنێت دهداتێ و تا س���ەعات
دوو دەخوێندرێت���ەوە ،بۆی���ە پێویس���ت ب���وو
رۆژنامەیەك���ی ئێ���واران هەب���ێ .ب���هم مهنتق��� ه
س���ادهیه دان و س���تاندنمان دهك���رد .ل ه كاری
دابەش���كردن وباڵوكردن���ەوەی گرفت���ی دوو
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ئیدارهیی نەیهێشت ئەو رۆژنامەیە بگاته ههموو
كوردستان .ئێوار ه گواڵن بۆ ماوەی دوو ساڵ
هەموو ئێوارەیەك دەردەچوو ،لەس���اڵی 2001
راگی���را .لێرەش سیس���تەمی س���ۆپەر ماركێتی
ودابەشكردنە خێرایە نەبوو ،بۆیە مەسرەفێكی
دیكە كەوتە سەر شانمان ،دەبوایە پێش ئەوەی
فەرمانگ���ەكان دابخ���رێ ،بیگەیەنی���ن ،خەڵ���ك
راهاتبوو بیخوێنێتەوە ،بەاڵم ئەو كێش���ەیە هەر
ما :ئێمە رۆژنامە ئێوارانمان بۆ چییە؟ لەبیرمە
ل���ە كۆبوونەوەیەك���دا جەناب���ی كاك مەس���عود
بارزانی مجامهلهوه گووتی رۆژنامەی برایەتی
وئێ���وارە گواڵنمان هەیە ،كامیان بمێنێ؟ منیش
گووتم ئەمر بكە لەسبینێەوە رۆژنامەی ئێوارە
گ���واڵن رادەگرین .ل���ەدوا ژمارەیدا نووس���یم:
كۆتایمان بەو رۆژنامەیە هێنا چونكە تا ئێس���تا
بزووتنەوەی سیاس���ی كوردستان نازانێ پاش
نیوەڕۆیان لە بەیانیان جیاوازه.
رۆژنامەنووس :ئایا یاس���ا ورێس���اكانی حزب
نەبوونەت���ە بەربەس���ت لەب���ەردەم ئ���ەوەی
ئۆرگان���ەكان یان رۆژنامەكان بگەنە ئاس���تێكی
پێویست؟
س���ەرۆ قادر  :رۆژنامەی ح���زب و حكوومهت
ب���ۆ پێشكهش���كردنی رۆژنامهنووس���ییهكی
ب���اش دهرناكرێ���ن بهڵك���و ب���ۆ ئامانجێك���ی
دیاریك���راوی سیاس���ی بهكاردێن .بهش���هكانی
دیك���هی راگهیاندنیش ب���ۆ ههمان مهرهدن بۆی ه
بەدرێژایی مێژوو ناتوان���ێ راگهیاندنێكی ئازاد
بێ و نووسەری ش���ارەزا پێبگهیهنێ .ل ه كاری
نووس���ین و گهیاندن���دا ههڵ���ه و رای تایبهت���ی
راگهیاندنكار دیاردهیهكی ئاساییه  ،رۆژنامەی
حزب���ی لێناگەڕی ك���ەس هەڵە بكا ،لەكەس���یش
ناب���ورێ .بەهۆی ئەو ئەزموونەی بینومانە لەو
 20س���اڵە تەنیا كۆمەڵی رۆژنامەنووسی توڕ ه
و داخ���دار لە ئۆرگانەكانی حزبی ئازار دراون.
ئەگ���ەر هەم���وو رۆژنامەكە حزب���ی نەبوایە و
قەلەمی دیكەش رای ههبایه و هەڵەشی بكردایە،
ئ���ەوكات وەاڵمی دەدرایەوە و كارلێكدی كردن
لهنێوان نووس���هر و سیاس���هتمهدار و هاواڵتی
دروس���ت دهبوو .بەاڵم لێرە لەالپەڕەی یەك تا
كۆتای���ی حزب لێی بەرپرس���یارە .تۆ دەزانی تا
رێگەمان بۆ ریكالم كردەوە زۆر ماندو بووین
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چونكه حزب وایدەزانی هەیبەتی دەشكێ ،چۆن
دەب���ێ لەپ���اڵ وتارێكی فاڵندا ریكالم بۆ ش���تی
س���ەیر و س���ەمەرە بكرێ���ت! بۆی���ە راگەیاندنی
حزبی نەبووە بەراگەیاندنێكی كامڵ .بۆ نموونە
یهكێتی سۆڤیەت ك ه خاوهنی ئهو روانگایه بوو
ب���ۆ راگهیان���دن ،نموونهیهكی خراپی نیش���اندا.
ئهگ���هر ب���هراورد لهنێوان یهكێتی س���ۆڤیهت و
بریتانیا له پاڵپش���تی كردنی مالی بۆ راگهیاندن
بكهی���ن دهبینی���ن بریتانیا ب��� ه قانون پاڵپش���تی
 BBCدهكات و حكووم���هت لهس���هریهتی
س���هربهخۆیی ئهو دهزگای ه بپارێ���زێ .یهكێتی
س���ۆڤیهت راگهیاندن���ی ب��� ه بهش���ێك ل��� ه حزب
دهزان���ی .راگهیاندن���ی قانون���ی و دهزگای���ی
دهبێتهتهواوكاری دیموكراسی .له هیچ واڵتێك
دیموكراس���ی ب���اش بهب���ێ راگهیاندن���ی ب���اش
وج���ودی نیه .ئهگهر راگهیان���دن ببێته ئامرازی
ئایدۆلۆژیا ئهوه دهبێت ه وهس���یلهی دیماگۆگی
(خهڵهتاندن) وسەركەوتوو نابێ .لەكوردستاندا
لەو بیست ساڵەی رابردوودا سەرنووسەر نی ه
رۆژێكی بەئیس���راحەت بردبێتەس���ەر لەدەست
تەلەفۆن موحاسەبە كردن وهات و هاوار.
رۆژنامەنووس :تا قۆناغی  2003كە حكومەتی
عێ���راق رووخ���ا ،دواتریش لێرەو ل���ەوێ باس
لەوە دەكرا كە رۆژنامەنووس���ی لەبەغدا ئازاد
ترە ،ئەمە هۆی چییە؟
س���ەرۆ ق���ادر :پێموای���ە ئەم���ە ب���ێ ئینس���افیە.
لەكوردس���تاندا دوو ش���تمان هەیە-1:ئ���ازادی
رادەربڕی���ن هەب���ووە ،لەگ���ەڵ دەس���تپێكردنی
راپەڕین ،هەر كەس���ێك كۆڕێك���ی گێڕا بێ ،یان
بابەتێكی نووسیوە هەرچی وتویەتی وتویەتی.
ئەمە بووەت ه بەشێك لەپێكهاتە و كاری سیاسهت
و ماف ل ه كولتووری كوردس���تاندا -2.ئەمە كە
دەهات���ە ن���او ئۆرگانی حزبی ،خ���ەت بە خەتی
رۆژنامەكانی���ان حیس���اب دەك���رد ،بەتایبەتیش
یەكێتی و پارتی خەت بەخەتیان نیشانی یەكتر
دەدا .دەیدەن بە مەكتب سیاس���ی و س���ەرۆك
و س���كرتێری گش���تی و ..ئینج���ا وهره خوات���ر.
لێ���رەوە دەڵێ���م داس���تانی سەرنووس���ەرەكانی
یەكێت���ی وپارت���ی الی م���ن هەی���ە ،م���ن دەزانم
چی���ان بەس���ەردا هات���ووە ،نیوەش���ەوان لە بن
جێ راكێش���راون بە لەحزەیەك چۆن الدراون.

ئەم���ەش بۆ ئەوانەی ك���ە كار دەكەن ،جۆرێك
لە ت���رس و لهرزی ن���او راگەیاندنی دورس���ت
كرد .مرۆڤێك كە هەست بەترس بكات دەستی
دەل���ەرزێ ،داهێنانی پێناكرێ ،هەموو ئەو توند
وتیژییە ،هەموو الیەك���ی گرتەوە .ئەمەش بوو
بە رەفتارێكی كۆمەاڵیەتی و ش���ێوازی مامهڵ ه
ك���ردن لهگهڵ رۆژنامهنووس���ان .م���ن پێموای ه
دەكرێ چاكسازی بكرێ  .ئەم حاڵهت ه ئهنجامی
ملمالنێ���ی نێ���وان یەكێت���ی و پارتی��� ه و بووت��� ه
ئایدیۆلۆجی���ای حزب بۆ راگهیاندن بهگش���تی.
هیچ كەسێكی دیكە لێی بەرپرسیار نییە چونك ه
كهس ئهوهنده بهدهسهاڵت نیه.
رۆژنام���ە دەرك���ردن كارێكی ق���ورس نییە بۆ
حزبەكانی كوردس���تان ،ئینجا ئامانجی سیاسی
پێ دەپێكرێ ،ئەمە بۆتە باوی ناو بزووتنەوەی
سیاس���ی :سەرنووس���ەر دی���اری دەكرێ بۆی
ناگەڕێ���ن ،ك���ێ تەوافقی ناو مەكتەبی سیاس���ی
ل���ێ بكەوێتەوە یان س���هرهوهی ئ���هوان دیاری
ب���كات ،دەیكەن بە سەرنووس���ەر با رۆژێكیش
ئەزموونی نووس���ینی نەبێ .سەرنووس���ەرمان
ههبووه و ههی ه رۆژنامهنووس و نووس���ەری
پیش���ەیی نی���ن ،كادی���ری حزب���ن وهك ئ���هرك
دهزگاك��� ه بهڕێوهدهب���هن .بۆی��� ه پ���اش بیس���ت
س���اڵ رۆژنامووس���ی پێگەیش���توومان نیی���ە.
رۆژنامهنووسی ئوردونی ساڵح قەالب كە هاتە
كوردس���تان خۆی وانیش���ان نەدەدا كە وەزیر
بووە و یەكێك بووە لە راوێژكارەكانی پاشای
ئوردون ،بەڵكۆ دەیگوت من فاڵنە راگەیاندن و
رۆژنام���ەم داناوە یان كارم كردووە ،ئەو بۆیە
وەزیر بووە چونكە رۆژنامەنووس���ە ،كاتێكیش
كە وزیری راگەیاندن بوو لە رۆژنامهی (الشرق
االوس���ط) نووس���یبووی دوس���تەكانم جێ���م بە
بەتاڵی بهێڵنەوە تا دەگەڕێمەوە .لەنێو حزبەكانی
كوردستانیش���دا دەگ���ەڕان بۆ ئ���ەوەی یەكێك
لەحزبەكە خۆی بكاتە سەرنووس���ەر ،ناگەڕێن
ب���ەدوا رۆژنامەنووس���دا .ئەم���ە وادهگهیهن���ێ
رۆژنامەكانی كوردستان نەبوونهت ه رۆژنامەی
خۆشخوێن .رۆژنامهنووس به ئاسانی دروست
ناكرێ  ،دهبێ بۆی بگهڕێن و كاریان پێبسپێرن
و بیانكهنه هاڕای سیاسهتیكی دیاریكراو ،نهك
راو بندرێ.
ژمارە  30-29بههارى 2013
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رۆژنامەن���ووس :ئێس���تا ت���ۆ راگەیان���دكاری،
نووسەری یان سۆسیۆلۆژیت؟
س���ەرۆ قادر  :من پێموای���ە یەكێكم لەوانەی لە
بزووتنەوەی شۆڕگێڕییهو ه هاتووم و دەتوانم
ب���ەردەوام ب���م .لەدامەزراندن���ی راگەیاندن���ی
بیست س���اڵەی دوایدا بەشدار بوومە وهەست
بەئەنجام���ی باش وخراپ���ی دەك���ەم .لەهەموو
حاڵەتێكدا من نووسەرم.
رۆژنامەن���ووس :بەم دواییە بەكالۆریۆس���ت لە
كۆمەڵناسی هێنایەوە ،بۆ كۆمەڵناسی؟
س���ەرۆ قادر :ل���ە بنەڕەتدا گرنگی���دان بەكاری
كۆمەاڵیەت���ی لەناواخن���ی كاری من���دا بووە .بۆ
نموون���ە ئەگ���ەر وەرگێڕانەكانی كۆنم تەماش���ا
بكەی_ك��� ه زۆر كەمم وەرگێ���ڕاوە_ هەمووی
كێش���ەی كۆمەاڵیەتی���ن ،ی���ان چ���ۆن و چەن���د
ئەندێش���ە و ئایدلۆژی���ا زاڵە بەس���ەر مرۆڤێكی
نووس���ەر و ئەدیب���دا ك���ە دەنوس���ێ .گرنگیدان
بەكێش���ەی كۆمەاڵیەت���ی الی من تازە نییە .خۆ
من كتێبی (كۆمەڵگە ،دین و توندوتیژی)م پێش
ئەوەی زانكۆ تەواو بكەم نووسیوه .كۆمەڵناسی
پەیوەندیەكی پتەوی بە دنیای رۆژنامەنوسیەوە
هەی���ە ،كۆمەڵناس���ی ب���ۆ رۆژنامەنووس���ێك
یەكێ���ك لەبنەماكانیەت���ی ،دەب���ێ بیزان���ێ .وتار
ب���ۆ كێی دەڵێت دەنووس���ێ ،دەت���ەوێ لەكوێوە
دەس���تی پێبكەی ،دەتەوێ گۆێت لێ بگرێ یان
ئیس���تفزازی دەك���ەی ،تۆ لەكۆتای���ی وتارەكەدا
ئامانجێكت هەیە پێناس���ەی بكەی ،ئەگەر هەتە
هونەر و زانس���تێكی ب���ۆ بەكاردەهێنی؟ ئەمانە
هەمووی ب ه كاری نووسینهوه بەستراوەتەوە.
دەڵێن وتار هێز دەگوازێتەوە ،الیەنی بەرامبەر
وا لێ���دەكات كە ت���ۆ دەتەوێ .بەڵ���ی پەیوەندی
پتەویان بەیەكترەوە هەیە ،نەك هەر كۆمەڵناسی
بەڵكو دەروونزانیش .ئەمانە بۆ رۆژنامەنووس
زۆر پێویس���تە و ل���ەو بوارانە ئەگ���ەر پێیبكرێ
كۆرس���ێك تەواو بكا .لە واڵتی ئێمە خەڵك فێر
نەبووە لەگەڵ كاردا بخوێنێ .لەش���وێنان تەنیا
بۆ ئەوەی كارێك بەدەستبهێنن بەكالۆریۆسێك
دهخوێن���ێ .ه���ەردەم ب���ە رۆژنامەنووس���انی
هاوتەمەن���م و ه���اوكارم دەگ���ووت ب���ڕۆن
بخوێنن ،چونكە ناتوانی تۆ رۆژنامەنووس���ێك
بی پرینس���یپەكانی كۆكردنەوەی زانس���تی فێر
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نەبووبی.
رۆژنامەن���ووس:وەك دەزان���ن ئێس���تا دنی���ای
كۆمپیوت���ەر وتەكنەلۆژیای���ە ،دەكرێ بپرس���ین
لەكەیەوە قەلەمتان بەكار نەهێناوە؟
س���ەرۆ ق���ادر  :لەس���اڵی دووه���هزارهو ه م���ن
قەڵ���ەم بەكارناهێن���م .لەس���اڵی  1998فەره���اد
شاكەلیم بینی ،یەكەم دیدارمان بوو ،هەندێجار
مرۆڤ���ەكان زوو دەب���ن ب���ە دۆس���تی یەكت���ر.
س���ەبارەت بەبابەتێ���ك قس���ەمان دەك���رد ،ئهو
گوت���ی خەتم زۆر ناخۆش���ە ،گوتم بۆ؟ گووتی
من ك���ەم قەلەم بەكاردەهێنم ،زیاتر كۆمپیوتەر
دهنووس���م .پێ���م س���هیر ب���وو .لەس���اڵی 2000
تێگەیش���تم كه س���هیر نیه .ئ���هو كات بەهەموو
كارمەندانی ه���اوكارم گووت كۆمپیوتەر بەكار
بهێن���ن .بۆیە كۆمپیوتەر بنەمای یەكەمی كاری
راگەیاندن���ە ،دوای���ی ب���وو بە الپت���ۆپ و ئایپاد
و مۆبای���ل ..قۆناغ���ی قەڵەم تێپەڕی���ووە ،قەڵەم
م���رڤ زۆر ماندوو دەكات ،لەقەڵەمدا نەك ههر
دهب���ێ خەتت خۆش بێ ،دەبێ رەس���امیش بی،
ئینجا دەرفەتی گەڕانەوەت نییە .ئێس���تا ئەگەر
بتەوێ ئامانجی خۆت بپێكی ،باش���ترین ش���ت
ئەوەی���ە قەڵەم بەجێبهێڵی .ئ���هو كاتهی بەقەڵەم
دەمنووس���ی زۆر مان���دوو دەب���ووم ،ت���ا دوو
الپەڕەم دەنووس���ی ئاوی چاوم دەهات .ئێستا
وانییە ،ئەوەی جاران بەدوو رۆژ دەمنووس���ی،
ئێستا لە دوو سەعات تێناپەڕێ.
لێ���رەوە ش���تێكی زۆر گرنگ ب���اس دهكهم ك ه
نیمانه :دەبێ خزمەتی زمانەكەمان بكەین ،وەك
زمانەكان���ی دیكە كاتێك كلیك لەس���ەر بابەتێك
دەكەی ،یەكس���ەر دیكشنەری بێ و رێنووست
بۆ چ���اك بكات���ەوە .ل���ەالی ئێمە دەڵێ���ن زمان
ناس���نامەیە و پیرۆزە ،كهچی بهردهوام پێشێلی
دەكەن.
رۆژنامەنووس :پێتوایە كلت���وور پەیوەندیەكی
هەبێ لەگەڵ رۆژنامەنووس���ی ،بۆ دوستكردنی
پەیوەندی لەنێوان گەالندا؟
س���ەرۆ قادر :بێگومان رۆژنامەنووس���ی هەر
واڵتێك ناسێنەری كلتووری واڵتەكەی خۆیەتی،
چونكە كلتوور بریتیە ل ه هەموو ش���ێوازەكانی
م���اددی ومەعن���ەوی ت���ا دەگاتە س���ایكۆلۆژیا،
دابونەریت وچۆنیەتی قسەكردن .وەك نموونە
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گوندێك ماڵەكانیان لێكە دوورن بەدەنگی بەرز
قس���ە دەكەن ،بەاڵم خەڵكی هەولێر بەهێواشی
قس���ە دەكەن .ئێمە لە ئاوارەیی بووین ،لە قوم،
دراوسێیەكمان هەبوو بەناوی سەید مەحموود،
ئێستاش ماوە ،لەبەردەگای خۆیەوە دادەنیشت
و لەوێوە قسەی لەگەڵ باوكم دەكرد ،بەدەنگی
بەرز .رۆژێك گووتم باشە بابە ناكرێ رۆژانە
ك��� ه لەگ���ەڵ یەكدین ئەو قس���انە بك���ەن .باوكم
گووتی :كوڕم ئەوە خەڵكی كانی توێی ه لهبەری
مەرگ���ە ،گوندهكهلهمب���هر و ئهوب���هری دۆڵێكه،
هەندێك ماڵ لەمبەرن و ئەوانی دیكە لەوبەرن.
ئێ���واران كە ل���ه كار دێنەوە ،لەس���ەر بانی نان
دەخ���ۆن ،ئینج���ا رووداوی رۆژ و گاڵتەكانیان
لەمبەری دۆڵ بۆ ئەوبەری دۆڵ دەگێڕنەوە .بۆ
بۆیە سەیر نییە وا قسە بكەن.
ئەم���ەی س���هرهو ه س���ایكۆلۆژیای تیپێك���ی
دیاریكراوه .لەبارەی رۆژنامەنووسیش مۆركی
خۆم���ان ههی��� ه و كۆم���ەڵ هەموو ژیان���ی ئێمە
دورس���ت دەكات ئەو تیپە بهرههمدێنێ كە ئەو
كلتوورە دهیهوێز بۆیە زۆر ئاساییە ،كاتێك كە
قسان دەكەین و دەنووسین جۆرێكی دەربڕینی
كلتووری خۆمانین .تۆ سەیری رۆژنامەكان بكە
لەدەس���ت نەخش ونیگار و زەخرەفە قوتاریان
ناب���ێ ،رازاندن���ەوەی بابەت���ەكان ..پرس���یار
دەك���ەم ئەم���ە چەن���دی پهیوهندی ناخ���وداگای
بەدوگم���ە و دۆاڵب و رانك���و جۆخ���ەوە هەیە؟
ئ���ەم زەخرەفەی���ە لەژیان���ی ئێمەدا چەس���پاوە.
لەبیرمە یەكەم گۆڤاری بەرگ رەنگاورەنگ كە
چاپكرابێ هیوادارم بەسەهوو نەچووبم (رێگای
ئاش���تی و سوس���یالزم) بوو كە حزبی شیوعی
دەریدەك���رد .گۆڤارهك���ه وەرگێڕانی رای حزبە
شیوعیەكانی جیهان بوو .باشترین دیزانەریان
هێنا ،ئەوەندەی���ان رەنگ بەكار هێنا بوو ،وەك
جلی بووكی لێهاتبوو .دوای لەگۆڤاری (گەل) و
(پێش���كهوتن)ی پارتی گەل ههروا كرا و هەمان
بەزم���ی رەن���گ دووب���ار ه ببۆوه .تۆ س���ەیری
س���ەرهتاكانی گۆڤاری گواڵن بكە ،دەمانویست
بەزووتری���ن كات گۆڤارەك���ە ب��� ه ش���ێوهی
رهنگیدهربچ���ێ بەاڵم دهبین���ی ئەوەندەی رەنگ
لەبەرگەكەدا بوو ك ه هیچ مانایهكی دیاریكراوی
رۆژنامهنووس���ی نی���ه .مەبەس���تم لەكلت���وورە.

بهبێ مناس���هبهت دەس���تهیەك گوڵیان لهس���هر
بهرگ دادەنا .جارێكیان ش���ههیدی نهمر سامی
عەبدولڕەحمان یادی بەخێر ،چاوپێكەوتنێكیان
لەگ���ەڵ كردب���وو ،وێنەیەك���ەی ئەوی���ان ل ه ناو
دەس���تە گوڵهك��� ه دانابوو .گووت���ی :ئهرێ كاك
سەرۆ من شەرمم لەخۆم دەكرد ،رێز گرتنیش
س���نووری ههی���ه .گووت���م دیزاین���ەر داین���اوە،
ئامانجی (بەپێكەنینەوە) دەستە گوڵەكەیە.
رۆژنامەن���ووس :تۆش لەگ���ەڵ ئەو بۆچوونەی
ك���ە پرس���ە ب���ۆ رۆژنامەگ���ەری چاپك���راو
دابن���درێ ،ه���ەروەك چەندی���ن دەزگا لە واڵتە
پێشكەوتووەكان ئەو پرسەیان راگەیاند ؟
س���ەرۆ ق���ادر  :بێگوم���ان دەرفەت���ی ب���ە
ئەلیكتروونیك���ردن لەگ���ەڵ پێش���كەوتنی دنی���ا
هاوسووه ،لە هەمانكاتدا گەیشتۆتە ئێمەش ،ئەمە
پێش���كەوتنی كۆمەاڵیهتیی ه كە پرسە بۆ كاغەز
دابن���درێ .چۆن دەرفەتی بەجێهێش���تنی قەڵەم
وزەت ب���ۆ دەگەڕێنێت���ەوە ،كاغەزیش هەروایە،
ب���ەاڵم ئایا هەم���وو كەس���ێك ،دوكان���دارەكان
و خ���اوەن كارەكان ئایپ���اد و الپتۆی���ان هەیە؟
پێویستیش���ە هەموویان هەیانبێ .پێش���كەوتنی
كۆمەاڵیەتی پێشكەوتنێكی پێكڕا بەستراوەیە و
تێكدای���ه ،یەكتر كام���ڵ دەكات .بۆ نموونە كتێب
و رۆژنامە وئەنترنێت وتۆڕی مۆبایل دەبێ بە
یاس���ا دابین بكرێ و بەرپرس���یارە لەبەرامبەر
یاسا .لە واڵتی ئێمە ئەو پێشكەوتنە نییە ،دەبێ
تۆڕی نێت ئازاد بكرێ بۆ ناو شار و دواتریش
بۆ هەموو واڵت .بۆ نموونە لە تۆڕەكانی دنیادا
هەندێك خزمەتگوزاریت پێدەڵێ وەك ناونیشان،
بە دەنگ و بەوێنە بۆت دەگوازێتەوە .لە واڵتی
ئێم���ە حكووم���هت و كهرتی تایبهتی تا ئێس���تا
كارەكانی خۆیان جێبەجێ ناكات و كۆمەڵگاكە
ئامادە نییە بۆ پێشوازی كردن ،بۆیە زووە ئێمە
فاتحە بخوێنین و پرسە دابنێن .فاتیحایەكە ئێمە
لە س���ەرخۆ و هێمن دەبێ ،چەند ساڵی دەوێ.
ئێس���تا جیاوازی زۆرە لەگەڵ س���ااڵنی پێشوو،
ب���ۆ؟ چونكە كتێب و رۆژنامە لەس���ەر شاش���ە
دەخوێنیتەوە ،لەگەڵ ئەوەی لەبازارەكانی ئێمە
كتێب���ی ئەلیكترۆنی زۆر كەم���ە ،كەچی هەموو
دەزگاكان���ی باڵو كردنەوە كتێبەكانیان لەس���ەر
وێبس���ایتەكانیان دان���اوە .دەكرێ ئ���ەو كتێبانە
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بفرۆش���رێن بەاڵم ئەوە كێ لێی بەرپرس���یارە،
تەنی���ا دەوڵەتی ئێم���ە لێی بەرپرس���یارە .كورد
خهزێن���ی ئهلێكترۆن���ی نیه .لە س���ایتەكان تهنیا
چەندی���ن وێنە و كاریكاتێ���ر و جنوێنیان داوە،
لەگ���ەڵ هەندێ���ك بابەت���ی سیاس���ی ،ئەوی���ش
رۆژنام���ەكان زوو زوو دەیس���ڕنەوە ،چونك���ە
دەبێ پارە بدەن .هەموو ئەمانە كهرستهی بانكی
زانیارین و حكومەتی ئێمە لێی بەرپرسیارە .بۆ
نموونە كاتێك دەچیتە سەر ویكیپیدیا بە زمانی
ئینگلی���زی ی���ەك دنیایە ،بەعەرەب���ی هەر تەواو
ناب���ێ ،ه���ەروا بۆ زمان���ی فارس���یش بەهەمان
شێوە ،بەاڵم دێیتە سەر كوردیەكە دەبینی زۆر
كەمە ،ئەمە كێ لێی بەرپرس���یارە ،تۆ بڵێی ئەم
كاره ههر بەخۆبەخش���ین كراب���ێ .من چوومە
بنكەیەك���ی ئەرش���یفی فەرەنس���ا بۆ پ���رۆژەی
میدی���ا س���ەنتەر .هەرچ���ی رۆژنام���ە وگۆڤ���ار
ورادیۆ وتەلەفزیۆن به زمانی فهرهنس���ی هەیە
لەسەرانس���ەری دنیا هەم���ووی تۆمار دهكهن.
ئەم���ە دەوڵەت دەیكا .كاتێك كهس���ێك ش���تێك
دەكات ،ب���ۆ بەرژەوەن���دی خ���ۆی دەی���كا ،قهت
جێی حكوومهتی پیناگیریتهوه (.لهم قس���انهمدا
به مهبهست دهولهت و حكوومهت بهكاردێنم و
عێراقم لهبهر چاوان نیه) .من لەس���ەر ئایپادێك
هەموو كات پێنجسەد كتێبم پێیە ،بەاڵم هەموو
ك���ەس وای���ە ،ئای���ا خوێنەران���ی ئێم���ە ئەوهیان
كردۆت ه عادهت ،بۆیە هێشتا كاتی كاغەز ماوە.
رۆژنامەنووس :شەڕی ناوخۆ بڕوا ونەیەتەوە،
ب���ەر نەفرەت���ی كۆمەڵكە ك���ەوێ ،قس���ەیەكتان
لەمبارەیەوە هەیە؟
س���ەرۆ قادر :ش���ەڕی ناوخ���ۆ وەك قۆناغێك
بهرهو گەیشتن بە سەقامگیری ل ه نێوان یهكێتی
و پارتی روویدا و باجەكەی یەكجار قورس بوو،
ش���ەڕ باجەكەی خوێنە .كێ لێی بەرپرس���یارە؟
بزووتن���ەوەی سیاس���ی و واقیع���ی كۆمەڵگاكه.
ئەگ���ەر تەنیا هەڵەی یەك سیاس���هتمهدار بوایە
ئ���هوه گەم���ارۆ دەدرا ،بەاڵم كاتێ���ك زەمینەی
كۆمەاڵیەت���ی هەیە ،ی���ەك رووداو واڵتێك ئاگر
دەدا ،ئەمە قۆناغێكی پاش���كەوتوانەیە لە ژیانی
میللەتاندا .بۆ نموونە ش���یعە و س���ووننە شەڕ
دەكەن ،لەیەك كاتدا ئینتحاری بۆ یەكتر دەنێرن،
ئاگ���ر ل���ە یەكت���ر ب���ەردەدەن .ئێس���تا لەوانەیە
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تەفاهومێك���ی لەنێوانی���ان دروس���ت بووب���ێ،
پ���اش دە س���اڵی دیكە تەفاهومەكەی���ان بەرزتر
دەبێت���ەوە ،لەوانەی���ە كۆتایی بەخۆێن رش���تن
بهێن���درێ .واڵتهكهمان ئ���ەو قۆناغەی تێپەڕاند،
قۆناغێك��� ه و ل���ەالی زۆربەی گ���ەالن هەبووە.
وەك وێستگەیەك لە وێستەگەكانی پاشكەوتن
و درەن���گ پێگەیش���تن واڵتی ئێمهش تووش���ی
بوو ،لەگەڵ ئهوەی شانازی پێوە ناكرێ ،بەاڵم
مێ���ژووی ئێمەی���ە .ئەمری���كا كۆیالیەت���ی نوێی
داهێنا بەش���ێوازی خۆیان ،بەاڵم ئێستا نهوهی
كۆیلهكان س���ەرۆكیانە ،ئەمە بۆ ئهوان ش���ەرم
نیی���ە .ش���ەڕی ناوخۆ وای���ە ،ئێم���ە نەوەیەكین
دەزانین بۆ ش���ەڕی ناوخۆ هەڵگیرسا و چۆن
هەڵگیرس���ا ،ئایا تەفاهووم و كامڵی سیاسی و
ئیداری بزووتنهوهی شۆرش���گێڕ وەك ئێس���تا
بوو ،بێگومان نەخیر .دە ساڵی دیكە نەوەیەكی
دیكە دێت گلەی���ی لەسیس���تەمی بەڕێوەبردنی
واڵت���ی ئێم���ە دەكات ،كە ئێس���تا ش���ەڕ نەماوە
ب���ەاڵم دوو ئیدارەی���ی م���اوە .باش���ە ب���ۆ دەبێ
دوو ئیدارەی���ی ماب���ێ؟ چونك��� ه هەر ش���وێنێك
خاسیەتی خۆی هەیە و دهرهاویشتهی شهری
ناوخۆیه .ئێستا دوو ئیدارهیی بووهته شێوهی
ژیان���ی خهڵ���ك و حزبهكان���ی دیك���هش دیفاعی
لێدهك���هن .ئاگای���ی خهڵ���ك تابیعی سیاس���هتی
دوو حزبهكهیه(الش���عوب عل���ی دی���ن حكامهم).
نارهزاییهكی ههستپێكراو لهسهر دوو ئیدارهیی
نابیندرێ .بۆیه دهبێ كار لهسهر بهرزكردنهوهی
ئاگایی كۆمهڵ بكرێ نهك بپاڕیینهوه.
رۆژنامەنووس :پاش ئەو چەند س���اڵەی لەكار
رۆژنامەنووس���ی داب���ووی ،ئای���ا رۆژێ���ك ل���ە
رۆژان لەكاری رۆژنامەنووس���ی بێزار بووبی،
خۆزگ���ەی ئەوەت خواس���تبێ رۆژێك لەرۆژان
واز لەكاری رۆژنامەنووسی بهێنی؟
س���ەرۆ ق���ادر  :نووس���ین خهون���ی مێرمندڵیمه
ب���هاڵم رۆژنامهنووس���ی ب��� ه بری���اری ح���زب
بهس���هرمدا س���هپا ،حزبی ش���یوعی بریاریدا و
منی ن���ارده رۆژنامهك���هی .لهوكات���دا رۆژنام ه
جی���ا ل��� ه ئهرك���ی شۆڕش���گێڕیی ،تاك��� ه بواری
راهات���ن لهس���هر نووس���ینیش بوو .م���ن وهك
ههردووكیان تهماشای خۆمم لهناو راگهیاندن
دهكرد .ش���ارهزایی سیاسی و رۆژنامهنووسی
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م���ن وایك���رد ل���ه دوای راپهری���ن ،ل���ه پارتی���دا
دیس���ان بمنێرنهو ه ناو راگهیاندن .منیش وهك
ئهركیكی نیش���تمانی لهس���هری بهردهوام بووم
بهاڵم ههمیش ه چاوهڕوانی ئهو قۆناغهی ژیانم
بووم ك ه به ئاس���ایی له راگهیاندن دهرچم و ل ه
نووسین بهردهوام بم .ئهوه قسهی زۆر جارانی
نێ���وان م���ن و برادهرهكانم ب���ووه .ههندێكجار
ب���ه گاڵت���هو ه پێیاندهگووتم ل ه جیات رۆیش���تن
ه���هروا ههڵدهكش���ێی ،ئ���هری ك���هی دهڕۆی.
دواجار وامكرد و به رووخۆشی و رووبۆسی
هاوكارهكان���ی رۆژانی س���هختم مااڵوایی كرد.
راگهیاندن تهواو ئیتر بیری لێناكهمهوه .ئهوهی
توانیم و باری بۆ ههبوو پێشكهشم كرد.
رۆژنامەن���ووس :لەنێ���و ژن���ە ماركس���یەكان
بەتایبەت���ی ش���یوعیەكان ،لەن���او ك���ورد تەنه���ا
وتەنها باس لە ئەحالم مەنس���وور دەكرێ ،ئایا
ئەحالم خەونی ماركسیەكان بوو لەناو كورد؟
سەرۆ قادر :من لە ساڵی  1974و ه لە دەرەوە
ب���ووم ،قەت ئ���ەو دەرفەت���ەم بۆ نەرەخس���اوە
ئەح�ل�ام مەنس���ووری ش���ادرەوان ببینم ،بەاڵم
ل ه شاخ داس���تانی ئەحالم مەنسوور و عەباس
عەبدوڵ�ڵ�ا یوس���ف ،كەپێیاندهگ���ووت (عەباس
ف���ەوزەوی) وەك ئ���ەوە بوو ك���ە لەگەڵیان ژیا
ب���م .ئەوان���ەی لەراگەیاندن بوون زۆر باس���ی
ئەح�ل�ام مەنس���ووریان دهك���رد .بزووتنەوەی
شۆڕش���گێڕی لەكوردس���تان دەرفەت���ی بۆ ژن
نەكردهوە تا هاوش���انی پیاوی شۆڕشگێڕ بێ،
تەنی���ا بەنا و ش���كڵ نهبێ .ئێس���تا بزووتنەوەی
سیاس���ی س���ەرنجام ناچار كرا ش���ێوهی كۆتا
قب���ول بكات ت���ا ژن بهێنن���ە پێش���ەوە .كۆتاش
پاڵەپەس���تۆیەكی جیهانی���ە و داوا دهكات ناب���ێ
نیوەی بەش���هر بیبهش بێ ،كۆتا لە ئەفغانستان
و الی مالیكی���ش هەیە ،چونك���ە كۆتا مەرجێكە
لەمەرجەكان���ی دنیا .بزووتنەوەی ش���ۆڕگیری
لەكوردس���تان دەرگای بۆ ئاف���رەت نەكردەوە،
هەندێج���ار بەش���داری پێك���ردون ب���هاڵم ه���ەر
وەك زەعیف���ە و ئافرەت س���ەیریان دەكرا .من
رۆم���ان و چیڕۆكەكانیم خوێندۆتەوە و یەكێك
لەرۆش���نبیرە ب���ێ بەخت و ژیان س���اردەكانی
بزووتنەوەی سیاس���ی بوو ،نە كۆمەڵگا رێگەی
پێ���دا و نە دەرفەت هەبوو پێبگا .هەموو ئەمانە

ل���ە ئەحالم و ئەحالمەكان كەم ناكاتەوە .ئهوان
هەوڵی خۆیان داوه و بهشیان ئهوهنده بوو.
رۆژنامەنووس :دەرچوونی رۆژنامەی هەولێر
چ كاریگەری لەسەر راگەیاندنی كورد هەبووە
؟
سەرۆ قادر  :رێگەی هەڵسەنگاندن بەخۆم نادەم،
بەاڵم بەش���داریم ل���ە راگەیاندنی كوردس���تاندا
ك���ردووە ،هەڵب���هت منی���ش ل���ەو كەس���انهم ،
هەمیش���ە لەس���ەرەوە بووم���ە و بڕیارم���داوە.
هێش���تا زووە باس���ی كاریگهری بك���هم چونكە
راگەیاندن لەكوردستاندا بەسەركردایەتی یەك
كەس نییە .دەزگای گواڵن بەهەر هەشت دەزگا
وئۆرگانەكانیەوە پێشنیاری من بوو  .بۆ نموونە
لهكات���ی دهكردنی گۆڤاری رام���ان ،كاك عەلی
عەبدوڵاڵ پێیگووتم ئەمڕۆ رامانە سبەینێ دامانە
چونك���ە ناتوانی ب���ەردەوام بی .ئەمە بۆچوونی
سیاسیەكان بوو .ئاسان نییە دەبوو هەوڵی بۆ
بدەم .تەلەفزیۆنی زاگرۆس لە خەونی كەس���دا
نەبوو ،ك���ە لێی���ان پرس���یم تەلەفزیۆنێك هەیە
ب���ۆ دەیكەن ب���ەدوو؟ گووت���م دە تەلەفزیۆنیش
هەبێ هێش���تا هەر كەمە ،روانگەی سیاسی بۆ
تەلەفزی���ۆن هەڵەی���ە .بۆ چاپخانە ه���ەروا بوو.
زۆر هەوڵم���دا بۆ ئەوەی چهند چاپخانە بكڕین.
خۆ هەر لە چاپخانەی پەروەردە و رۆشنبیری
شتەكانمان چاپ ناكەین ،ئهویش بەهەزار دانە!
چۆن راگهیاندن و رۆش���نبیریی پێشدهكهوێ؟
سەرەنجام دوو چاپخانە دابین كرا ،لەبەغداش
ئ���ەو چاپخان���ەی ك���ە هەب���وو ن���وێ كرایەوە.
ئهگ���هر چاپخان���ە نەب���ێ ناك���رێ رۆژنامەی بە
تی���راژی زۆر چاپ بك���رێ .رۆژنامەی هەولێر
هەوڵێك���ی دیك���ەی دوای ئێ���وارە گ���واڵن بوو،
پ���رۆژەی من و خهون���ی ژمارهیهك گهنج بوو.
پێموابوو دەب���ێ رۆژنامەی بەخۆڕایمان هەبێ.
لەس���اڵی  1998لە ستۆكهۆڵم یەكەم رۆژنامەی
بەخۆڕای���م لەمیترۆ بینی .زۆرج���ار دەمگووت
با س���واری میت���رۆ ببینەوە ،رادەوەس���تام لەو
كاتەی رۆژنامەیان دابەش دەكرد .ئەوەش بوو
بەخەونی من ك ه دەبێ رۆژنامەی بەخۆرایی لە
واڵتی منی���ش هەبێ .میترۆ ،ئەو هەموو خەڵكە
وەریدەگرن وس���ەیری دەك���ەن وفڕێی دەدەن،
لێ���رەش مخالیفهكان���م دهیانگ���ووت فڕهدهدرێ
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نووسین خهونی مێرمندڵیمه
ب���هاڵم رۆژن��ام �هن��ووس��ی ب ه
ب��ری��اری ح���زب ب �هس �هرم��دا
س����هپ����ا ،ح���زب���ی ش��ی��وع��ی
ب���ری���اری���دا و م��ن��ی ن���ارده
رۆژنامهكهی
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و دهكرێت��� ه س���فرهی م���ااڵن و دوای خوێندنەوەی بۆ
خاوێ���ن كردن���ەوە بەكار دێ .ئێ خ���ۆ رۆژنامە كتێبی
پیرۆز نییە ،رۆژنامە پاش  24سەعات كهڵكی نامێنێ.
بۆ دهركردنی رۆژنامەكه ،رۆژانە دەبێ سیس���تەمی
دابەش���كردنی هەب���ێ ،كۆمپانی���ای دابهش���كردنی
تهتهرم���ان دامهزران���د .ت���ۆ دەزانی هەم���وو خاوەن
س���ۆپەرماركێتەكانم داوەت كرد ،لەهەولێر ودهۆك
وس���لێمانی ،پێمگووت���ن ریكالمت���ان ب���ۆ دەكەی���ن
بەخۆڕای���ی  ،لە بری ئهو ه ئێ���وهش ئەو رۆژنامەیە
بەخۆڕایی دابەش بكەن ،ئەم هەموو دانیش���تنە دوو
س���ێ مانگی خایان���د .دوایی بیرمان ل���ەوە كردەوە
پ���ارە لەك���وێ بهێن���م ،كاك نێچیرڤ���ان بارزانی وهك ههمیش��� ه
ههندێ���ك هاوكاری كردم بهاڵم كەس���ێكی دیكە نەبوو باقیەكەی
بدات .دیسان خەرجیەكانی مەكتەبی راگەیاندنی پارتیم گرتەوە،
چاپخانەش لە پێش���دا كڕدرابوو ،بەاڵم كاغەز پارەیەكی زۆری
دەوێ ،دواتر س���تاف مایەوە ،دابەش���كردن وهەموو باسەكانی
دیك���ە بارێك���ی قورس ب���وون ،كاری سیس���تهمێكه،به زهحمهت
هەموویان���م رێكخس���ت ،ئینج���ا رۆژنامەی بەخۆڕایم���ان وردە
وردە مان���ای پەی���دا ك���رد ،ئێس���تا پێموایە خەڵ���ك وەریدەگرێ
ودەیخوێنێت���ەوە ودوای���ش فڕێی دەدهن .ه���هر دهبێ واش بێ.
ئێس���تا بۆتە رۆژنامەیەك���ی زۆر فراوانی پڕ خوێنهر ،س���ەرەتا
26هەزار دانەی لێ چاپدەكرا ،دواتر داوای ئەوە هەبوو بیكەینە
پهنج���ا ه���ەزار دانه .م���ن ماڵئاواییمكرد و ئهوهم بۆ دۆس���تانی
دوای خۆم بهجێهێشت.
رۆژنامەن���ووس :دەڵێ���ن رۆژنام���ەی هەولێ���ر رۆڵ���ی خەبات���ی
نەهێشت؟
س���ەرۆ قادر :راس���ت نيیه ،چونكە رۆژنام���ەی هەولێر دەوری
ئ���ۆرگان نابینێ ،ه���هروهك زاگرۆس جێگەی كوردس���تان تیڤی
ناگرێتەوە ،بەاڵم مونافس���ە كردن لەوانەی���ە هەردووكیان باش
بكات .ئەمە روانگەی پاش���كەوتووانەی ئێمەیە كە دەڵێن شتێك
بەس���ە ،ئەس���ڵەن راگەیاندن لەقوناغی س���یتهمی گ���رووپ دایه.
كابرایەكی وەك م���ەردۆخ راگەیاندنی ئەورووپا وئەمریكای بۆ
خۆی پاوان كردووە .من چوومە یەكێك لە گرووپەكانی توركیا
 ،Ntvگووتیان چهند رادیۆمان هەیە ،ژمارەیەك كەمتر لە رادیۆ
رۆژنامەیان هەبوو ،یەكێك لەرۆژنامە باش���ەكانی توركیا سەر
ب���ەو گرووپەیە ،هەروەه���ا ژمارەی گۆڤارەكانی وەك پاش���كۆ
دەردەچ���ن نەم ژمارد ،لەبەر ئەوە رۆژنام���ەی ئۆرگانی حزبی
دەبێ ئەركی گەیاندنی پەیامی حزبی هەبێ ،بەاڵم رۆژنامەیەكی
دیك���ە رۆژنامەی كۆمەڵگایە .بەاڵم دەبێ نەوەیەك ئامادە بكەی
تا كارەكان بەرێكوپێكی ئهنجام بدات.
رۆژنامەنووس :كەسی خۆشخوان هەردەم پێدەكەنێ ،بەاڵم تۆ
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بەدەگم���ەن پێدەكەن���ی ،ئایا ئەمە مانای وای���ە خەمی كۆمەڵگەت
هەیە ،یان لەناخت چەندین شت هەیە پەنگی خواردووە.
س���ەرۆ ق���ادر  :قورب���ان ئهوه چهش���نی كهس���ایهتی من���ه و ل ه
منداڵیی���هو ه ب���ۆم دروس���ت ب���ووه ،ئهگین���ا پهیوهن���دی به هیچ
هۆكارێكی دهرهوهی من نیيه .من ل ه كاردا جددیم و به ئاسانی
سازش ناكهم .زۆرجار بووە بۆ یەكالكردنەوەی هەندێك بابەتی
سیاسی و فكری بۆ رایی گشتی دەبوایە لە تەلەفزیۆن من قسە
بكەم .ش���ەو خ���ۆم دەبینی ناوچەوانم گ���رژە ،كهچی لەناخەوە
گرژ نهبووم .تۆ هەندێك كەس دەبینی باس لە كێشەیەكی زۆر
هەستیار دەكات ،لەوانەیە ئەو كابرایە ئەگەر حاكم بێت ،بڕیاری
لەسێدارەدان بدات و پێبكەنێت ،هەر كەسەو سروشتی خۆیەتی،
لەهەم���وو حاڵەتێكدا ئەوانەی ش���ادن ،ئەوانەی ك���ە مەزاجیان
كراوەیە ،بەختەوەرن ئەگەر نووسەر و وتار بێژ بن .سەبارەت
بەخ���ودی خ���ۆم پەیوەندی بەبڕیارێكی پێش���ینە نییە ،جارێكیان
كە لەدەزگای گواڵن بووم ،برادەرێكی زۆر خۆشەویس���تم هاتە
ژوورەوە میوانم هەبوو ،بینی لەكاتی قس���ە كردندا مە ،ش���تێكم
وت كە خەریكی قس���ەمە و دوایی .دواتر گووتیان جانتایەكەی
دەستدایە و رۆیشت .بۆ رۆیشت ،گووتیان لێت توڕەیە .چوومە
دەرەوە گەڕاندمەوە .پێیگووتم تۆ كە قسە دەكەی شەڕ دەكەی.
پێمگ���ووت خ���ۆ ئێمە تازە نین بەیەكەوە ،من ئ���اوام  .جارێكیان
لەگ���ەڵ سەرنووس���ەری التأخ���ی لە بەغ���دا بە تەلەفۆن قس���ەم
دەكرد ،پێمگوت وەرە با بەیەكەوە قسە بكەین ،بەتەلەفۆن نابی.
من لەالی خۆم زۆر بەڕێزەوە قس���ەم دەكرد ،كەچی لەپاش���اندا
بەپێكەنینەوە گووتی تۆ دەڵێی ش���ەڕ دەكەی .منیش گوتم ئەی
نەمگوت باش���ترە وای ه پێكەوە دانیش���ین ل���ە تەلەفۆن جیاوازی

ل هراست هوه :ئازاد ح هم هدهمين،
ئاسۆ ك هريم ،ج هالل دهباغ،
كاروان ع هبدوڵاڵ ، - ،س هرۆ قادر

ب���زووت���ن���ەوەی ش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی
ل��ەك��وردس��ت��ان دەرف��ەت��ی بۆ
ژن ن��ەك��ردهوە تا هاوشانی
پیاوی شۆڕشگێڕ بێ ،تەنیا
بەنا و شكڵ نهبێ
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هەیە .لەوانەیە من لەگەڵ ئەو حاڵەتە بژیم ،پێم
ناگۆڕدرێ.
رۆژنامەن���ووس :پ���اش  115س���اڵ ل���ە
رۆژنامەگ���ەری كوردی لەس���اڵی 1902-1898
س���یی وی���ەك ()31ی ژم���ارەی كوردس���تان
چاپك���را )30( ،ژمارەی دۆزراوەتەوە ،تەنها ()1
ژم���ارە ماوە بدۆزرێت���ەوە كە ژم���ارە ()19یە،
ئایا پێتوانییە رۆژنامەنووس���ی كوردی هەوڵی
ئەوەبدا ژمارە ( )19بدۆزێتەوە؟
س���ەرۆ ق���ادر :كار ئاس���ان ب���ووە ب���ۆ ئەوەی
هەرچ���ی لە ئەرش���یفی جیهانیی���ە بیدۆزینەوە،
ب���ەاڵم بنكەی���ەك دەبێ هەب���ێ دەبێ ب���ەدوای
ك���ەوێ ،ب���ۆ پ���رۆژەی میدی���ا س���ەنتەر ئەگەر
تەواو بوای���ە ،چوومە مەڵبەندی ئەرش���یفی كە
ئێس���تا گرووپی  24فەرەنس���ا بەرێ���وە دەبات،
ئینج���ا مەڵبەندی ئەرش���یفەكە ،ئەمە گرووپێكی
گ���ەورەی س���ەر بەحكومەت���ی فەرەنس���ین،
بەڕێوەبەری ئەوێ لە گووتی ئێمە ئەرشیفێكی
زۆر گەورەمان هەیە ،ئێستا وشەی كوردستان
دەنووس���ی بزانین چیمان هەیە .لە س���ەرەوەی
 250فایلی���ان لهس���هر كورد هەب���وو ،یەكەمین
فیایلی كردهوه .راپۆرتێك بوو لەس���اڵی 1963
لە كوردس���تان ئاماد ه كرابوو ،رەنگاورەنگیش
بوو ،بەشێوازی خۆیان دورست كردبوو ،هەر
لە شاخ نەبوو ،سەرەتا لەگەڵ مستەفا بارزانی
قسەیان كردووە و ژیانی پێشمەرگەیان نیشان
داوە ،دوای���ی هاتوونەت���ە ن���او عێ���راق ولەگەڵ
حكومەتی عێراق قسەیان كردووە ،دواجاریش
لەگەڵ بن بیالی س���ەرۆكی پێش���ووی جەزائیر
قس���ەیان كردووە .ق���ەت نەمازانی���ووە بن بیال
لەسەر كورد قسەی كردووە و لە بەرژەوەندی
ئێمەش قس���ەی كردووە .لە ئەرش���یفخانەكانی
دنیا لەوانەیە ژمارە 19ی رۆژنامهی كوردستان
بدۆزرێتەرێتەوە ،بەاڵم پرسیار ئەوەیە مەڵبەند
و بنكەیەكمان هەیە ،بەدوای ئەمەودا بڕوا؟ ئایا
حكومەت پش���تیوانی لێدەكات؟ ئەس���ڵەن ئێستا
ئەو هەموو تەلەفزی���ۆن وگۆڤار ورۆژنامەمان
هەیە ،تۆ دەزان���ی زۆربەیان رەش دەكرێتەوە،
ئایا ئەرشیفمان هەیە؟ بەم شێوەیەش بەشێكی
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زۆری مێ���ژووی خۆمان لێ ون دەبێ ،ئێس���تا
زەمانی ئەوە نییە یەك الپەڕە یەك س���ایت بزر
بێ ،ئەمە كاری تەنی���ا كۆمپانیایەك نییە ،دەبێ
حكوم���ەت مەڵبەندێك���ی هەبێ ،هەم���وو ئەوانە
وەربگرێ.
رۆژنامەن���ووس :پەیامێكت���ان ب���ۆ ی���ادی 115
ساڵەی رۆژنامەنووسی هەیە؟
س���ەرۆ قادر :وەك رۆژنامەنووسێك  27ساڵ
لە ش���ۆڕش و رۆژنامەنووسی ،بەخۆشبینیەوە
س���ەیری داهات���ووی رۆژنامەنووس���ی دەكەم،
وەك هیوایەك كە زۆرێك لە رۆژنامەنووسان
ئ���ەو هیوایەی���ان هەیە،چاوهڕێ���م كاری
رۆژنامەنووس���ی بچێتە ناوەڕۆك���ی مەدەنیانه.
ئێم���ە ئ���ازادی راگەیاندنم���ان هەی���ە ،ب���ەاڵم
رێكخس���تنی سیس���تەمی راگەیاندم���ان نیی���ە،
سیس���تەمێكی مەدەن���ی راگەیاندنم���ان نیی���ە،
بۆیە هەرچی زووتر راگەیاندن لە قس���ەكەری
حزب���ی دەرچ���ێ ههموو الیهك دەحەس���ێنەوە،
ئەم���ە بەرژەوەندی گش���تییە و باش���تر دەڕوا.
ه���ەروا كۆمەڵگ���ەی ئێم���ە لەدەس���ت بەحزب���ی
ب���وون و دیماگۆگ���ی دەربچێ ،ه���ەر كاتێكیش
راگەیاندن لەیەك ش���تدا كۆكرایەوە رۆڵی یەك
وت���ار وەردەگ���رێ ،لەكۆتایدا دەبێت���ە وتارێكی
ئایدۆل���ۆژی ودیماگۆگی(فری���ودهر) ،هیوادرام
هەرچی زووە ئێمە لەم قۆناغه دەرباز بین.
رۆژنامەن���ووس :چ���ۆن س���ەیری س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���ان دەك���ەی ئای���ا مینبەرێكە بۆ
داخوازی رۆژنامەنووسان؟
سەرۆ قادر :پێویستە س���ەندیكا بەشدار بێ لە
بەیاسایكردنی سیستەمی راگەیاندن ،بۆ ئەوەی
بەرگ���ری یاس���ایانە ب���كات ،لەهەمانكات���دا ئەو
توندوتیژەی كە دژ بەرۆژنامەنووس���ان هەیە،
بۆ كەمكردنەوەی سەندیكا تیایدا بەشدار دەبێ،
لەهەر ش���وێنێك یاس���ا هەب���ێ توندوتیژی كەم
دەبێتەوە ،تا زامنی دادوەری وئازادی یاس���ایە،
ئێم���ە لەب���ەردەم قۆناغێكی���ن دەبێ بەیاس���ایی
بكرێ ،بەیاساكردنی راگەیاندن وهەر بوارێكی
دیكە هەر هەموومان دەحەسێینەوە.

ديدار لهگهڵ نهوزاد عهلى ئهحمهد

نەوزاد عەلی ئەحمەد:

واقیع فاکتەرێکی گرنگ و گەرمە بۆ
ناسین و بە شوناسکردنەوەی کۆمەڵگا

دیمانه :سهرنووسهر
نهوزاد عهلى ئهحمهد ،ناوێكه ،ناكرێ باس له دنياى رۆژنامهنووسى كوردى بكرێت،
ناوى ئهو نههێندرێت ،ئهو تاكو ئێس���تا زياد ل ه ( )30كتێبى لهو بوارهدا چاپكردووه،
ههرچهن���ده ناوب���راو ك���هم دهدوێ ،بهاڵم خهريك���ى چاپكردن���ى بهرههمهكانيهتى،
رۆژنامهنووس ل ه يادى ( )115س���اڵهى رۆژنامهنووس���ى كوردى ،بهباش���ى زانى ئهو
ديدارهى لهگهڵ ئهنجامبدات ،ب ه مهبهس���تى تيشك خستن ه سهر بهرههم و پرۆژهكانى
داهاتووى بوارى رۆژنامهنووسى.
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٭ دوای  ١١٥س���اڵ ل��� ه دهرچوونی یهكهمین
رۆژنام���هی كوردی ب ه ناوی (كوردس���تان)،
ئهم���ڕۆی رۆژنامهنووس���یی ك���وردی چۆن
ههڵدهسهنگێنی؟
ن���هوزاد عهل���ی ئهحم���هد :ئەم���ڕۆی
رۆژنامەگەری���ی کوردی بەن���دە بە واقیعی
کوردستانەوە ،ناکرێت رووداوە گەرمەکانی
کوردس���تان ب���ە هەن���د وەرنەگیرێ���ن و
فەرام���ۆش بکرێ���ن .رۆژه���ەاڵت جیاوازە
ل���ە باش���وور ،ل���ە باک���وور و رۆژئاواش
ل���ە ک���ەش و هەوایەکی دیك ه پڕۆس���ەکە
بەڕێوەدەچێ���ت .لێ���رە ل���ە کوردس���تانی
باش���وور رۆژنامەگەری���ی ک���وردی ل���ە
گێژەن���گ دەژی���ت و خەریکە ناس���نامەی
هەواڵ دادەش���ۆرێت و چەند باڵوکراوە
و هەفتەنام���ە و رۆژنامە هەن لە خانەی
رۆژنامەی زەرددا پۆڵێن دەکرێن ،چونکە
پیش���ەیی و رەوش���تی رۆژنامەوانیيان
لە دەس���ت داوە ،ئەوەن���دە بە عەفەوی
کاردەک���ەن مەبەس���ت و ئامانج���ە
ئابوورییەکانیش���يان نەپێ���کاوە .ب���ۆ نموونە
گەورەتری���ن کێش���ەی کوردس���تان نەبوونی
سیس���تەمی کارگێڕیی و بوون���ی گەندەڵییە،
زۆربەی هەرەزۆری رۆژنامەی کوردی کە
باس لەو دوو خ���ەوش و دیاردەیە دەکەن،
ئەوەن���دە ناپڕۆفیش���نااڵنە بابەتەکە دهخهن
روو ،دەکرێ���ت رۆژان���ە داوای یاس���اییان
لەس���ەر تۆم���ار بکرێ���ت ،ئەمەش ب���ۆ ئەو
کەموکوڕییان���ە دەگەڕێتەوە کە لە راپۆرتە
هەواڵ و بەدواداچوونەکانیدا هەن.
ب���ۆ رۆژنامەگەری���ی ک���وردی ل���ە س���ێ
پارچەک���ەی دیكهی کوردس���تاندا دابەش
دەکرێن بۆ رۆژنامەی ئاش���کرا و نهێنی،
رەنگ���ە ل���ە تورکی���ا دۆخەک���ە ئەهوەنتر
بێت ب���ۆ دەرکردن���ی رۆژنام���ە ،لەوێش
سیاس���ەتی رەگەزپەرس���تی نەتەوەي���ی
سەردەس���تی تورک ناوە ن���اوە هانا بۆ
دادگا دەبات و رۆژنامەکان دادەخرێن.
لە ئێرانیش ئەوە نزیکەی پەنجا س���اڵە
بێجگە ل���ە دەرکردن���ی رۆژنامەگەریی
ئەدەبی و رۆشنبیری رێگا بە دەرکردنی
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رۆژنام���ەی هەواڵ ن���ەدراوە ،تەنیا لە ماوەی
نی���وەی یەکەمی دەس���ەاڵتی خاتەمی���دا ،چەند
هەفتەنامەی���ەک چ���اپ و باڵوکراونەتەوە ،کە
دەکرێ���ت لە خانەی رۆژنامەدا بدرێنە قەڵەم.
لە س���وریاش هەفتا س���اڵ زیاترە دەرکردنی
رۆژنامە بە زمانی کوردی قەدەغە بووە.
ب���ەاڵم ح���زب و رێکخ���راوە سیاس���ی و
پیش���ەییەکانی ئ���ەو س���ێ پارچەی���ە ل���ە
چاالک���ی رۆژنامهگ���ەری نەکەوت���وون و
بەردەوام گرنگیان بە هەر س���ێ ژانرەکەی
رۆژنامەوانی «خوێنراو ،بیستراو ،بینراو»
داوە ،کە نووس���ین و بابەتەکانیان دەچێتە
خانەی هوشیاری و هاندانی جەماوەری.
ل���ە تاراوگ���ەش گرنگ���ی ب���ە دەرکردن���ی
هەفتەنام���ە و مانگنام���ە دراوە ،ئەم���ە و
س���ەرەڕای دانان���ی ئێس���تگەی رادی���ۆ و
تەلەفزیۆنی لۆکاڵ و سەتەاليت.
بەگش���تی؛ ئەم���ڕۆی رۆژنامەگ���ەری لە
کوردستانی باشووردا لە قۆناغی پۆڵێن
کردندای���ە ،چونک���ە وەک کردەیەک���ی
سروش���تی ،ک���ە گێژەن���گ ک���ەوت هێمن���ی و
بارێکی گونجاو دێتە ئاراوە ...هیوادارم دوای
کەوتنی ئەو گێژەنگە رۆژنامەگەریی کوردی
شوناسی پیشەیی وەربگرێت!
٭ دوای  ١١٥س���اڵ ل���ه باڵوكردن���هوهی
رۆژنامهی(كوردس���تان) و چاپكردنی زیاتر
ل��� ه  ٥٠ه���هزار كتێبی ك���وردی ،ئهم���ڕۆ ب ه
پێویس���ت نازانی ئهرشیفخانهیهكی مۆدێرن
دروست بكرێ؟
ن���هوزاد عهل���ی ئهحم���هد :دەس���ەاڵتی ئێمە
پش���ت بە ئیجتهادی شەخس���ی دەبەستێت،
لەوەدەچێت رقی ل���ە بیروڕای کۆکراوەی
ئ���ەو ک���ۆڕ و کۆبوون���ەوە و س���یمینارانە
بێت .رۆش���نبیر و نووسەری ئێمە دەمێکە
ه���اوار دەکەن ،با حکومەتی هەرێم پالنی
کۆنکرێتی هەبێت بۆ پاراس���تنی نووسین
و چاپک���راو و رۆژنامەگەری���ی کوردی.
رەنگ���ە پالن���ی درێژخایەن���ی حکوم���ەت
ه���ەر تەنی���ا بریت���ی بێ���ت ل���ە هێن���ان و
س���اغکردنەوەی ئۆتۆمۆبێلی دوا مۆدێل
و بە بااڵکردنی ساختمانی تەقلیدکراوی
ژمارە  30-29بههارى 2013
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پەسەند کرد.
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واڵتان���ی ناوچەک���ە .بە تایبەت���ی مۆدێلەکانی
کەنداو.
حکومەتی ئێمە تا بەم ساتە دەگات ،کرێچییە
و زۆرب���ەی دامودەزگاکان���ی حکوم���ەت بە
کۆاڵن و شەقامی شارەکاندا باڵوبوونەتەوە
مەگ���ەر بەهۆی مزگ���ەوت و س���ەمونخانە
و دەالکخان���ە و هوتێل���ی هەڵکش���او ب���ە
بااڵی ئاس���ماندا ،ئینجا بتوانین ئەدرێس���ی
دائیرەکانی حکومەت بدۆزینەوە.
ئێم���ە ت���ا ئێس���تا ل���ە نەخۆش���خانەکاندا
کتێبخانەمان نیيە ،ناکرێت داوا لە حکومەت
بکەی���ن ئەرش���یڤخانەیەکی دەوڵەت���ی
دابمەزرێنێت .کە دەوڵەتی س���ەربەخۆت
نەبێ���ت ،کەواتە ت���ۆ میللەتێکی بەردەوام
هەڕەش���ەت لێ دەکرێت و رووبەڕووی
ش���ەڕەکانی کوش���تن و لەناوچ���وون و
دەربەدەرکردن دەبیتەوە!
پێن���ج س���اڵ زیات���رە ل���ە رۆژنام���ەی
«کوردس���تانی ن���وێ» و چەن���د
ماڵپەڕێک���ی ئەلیکترۆنی���دا وتارێکم بەم
ناوونیش���انە باڵوکردۆتەوە؛ «ب���ۆ ،چۆن ،لە
ک���وێ ئەرش���یڤی رۆژنامەگەری���ی ک���وردی
دابمەزرێنی���ن!؟» .لەم وتارەدا لە هەڕەش���ە
دواوم بە تایبەتیش هەڕەش���ەی لەناوبردنی
کولت���وور و کەلەپ���ووری نەوەییمان ،وەک
سەرەتای کارەکە ،پێش���نیارم کردووە ،کە
حکومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵ بدات
لە دەرەوەی کوردس���تان ،بە تایبەتیش لە
یەکێک لە واڵتە ئەوروپییەکان ئەرشیڤێک
و کتێبخانەیەکی نیش���تمانی دابمەزرێنێت،
کە دڵنیام بە سوود وەرگرتن لە سیاسەتی
کولتووری���ی ئ���ەو واڵتان���ە دەتوانرا ئەو
ئەرش���یڤە کۆم���ەک بکرێ���ت ،کتێبخانەی
ک���وردی ل���ە س���تۆکهۆڵم پڕۆژەیەک���ە
ل���ە ش���ێوەی ئ���ەو پالن���ەی ک���ە تەرحم
ک���ردووە .ئ���ەو کتێبخانەی���ە کاتی خۆی
ب���ە پڕۆژەیەک دەس���تی پێکرد بە ناوی
هەڕەش���ە لەس���ەر کولت���وور و کتێبی
کوردی هەی���ە و وەزارەت���ی کولتوور
و شارەوانی س���تۆکهۆڵم پڕۆژەکەیان
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٭ ل ه بواری رۆژنامهگهریی كوردیدا زۆرترین
كتێب���ت ب ه چ���اپ گهیاندووه ،ئاس���تهنگهكانی
بهردهم ئهو بواره چییه؟
ن���هوزاد عهلی ئهحم���هد :تا ئێس���تا  ٤٧کتێبم
چ���اپ و باڵوبۆتەوە ،لەو ژمارەیەدا بەش���ی
ش���یرم  بە ب���واری رۆژنامەگەری���ی داوە و
ئەمەش لیستی ئەو کتێبانەمە کە تایبەتن بە
مێژووی رۆژنامەگەریی کوردی:
 ب���هرهو س���هرهتا ،لێكۆڵین���هوه ،ل��� هزام���وا،
پ���ڕۆژهی
باڵوکراوهکان���ی
سلێمانی.1998-
 بیبلیۆگرافی���ای ه���هردوو گۆڤ���ارینووسهری كورد و نووسهری كوردستان،
به هاوكاری یاس���ین ق���ادر بهرزنجی ،ل ه
باڵوکراوهکان���ی وهزارهتی رۆش���نبیری،
سلێمانی.1998-
 گۆڤ���اری گزن���گ -لێكۆڵین���هوه وبیبلیۆگرافی���ا ،ل��� ه باڵوکراوهکان���ی
دهزگای چ���اپ و پهخش���ی س���هردهم  ،
سلێمانی.1999-
 مامۆس���تا ئیبراهی���م ئهحم���هد و رۆژنامهیخهبات ،لێكۆڵینهوه ،سلێمانی.2000-
 كوردس���تانی ن���وێ -یهكهمی���ن رۆژنامهیرۆژان���هی راپهڕی���ن ،لێكۆڵین���هوه ،ل��� ه
باڵوکراوهکانی رۆژنامهی کوردستانی نوێ،
سلێمانی.2001-
 شۆڕش���ی رۆژنامه -رۆژنامهی شۆڕش،لێكۆڵین���هوه ،ل��� ه باڵوکراوهکان���ی کۆمهڵهی
خوێندکارانی کوردستان  ،سلێمانی.2001-
 راب���هری رۆژنامهگهری���ی نهێن���یك���وردی  ،1991-1961بیبلیۆگرافی���ا ،ل��� ه
باڵوکراوهکان���ی وهزارهت���ی رۆش���نبیری،
سلێمانی. 2001-
 رۆژنام��� ه و جهن���گ ،وت���ار ،ل��� هباڵوکراوهکان���ی بهش���ی رووناکبی���ری،
سلێمانی.2003-
 رۆژنامهگهری���ی یهكێتیی نیش���تمانییكوردس���تان ل���ه دهرهوهی كوردس���تان،
لێكۆڵینهوه ،ل ه باڵوکراوهکانی رۆژنامهی
کوردستانی نوێ ،سلێمانی.2004-
 راب���هری رۆژنامهگهری���ی نهێنی ك���وردی ،1960-1923ژمارە  30-29بههارى 2013

167

ديدار لهگهڵ نهوزاد عهلى ئهحمهد

ل���ە
رۆژنامەگەری���ی
کوردس���تانی باشووردا لە
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ل��� ه باڵوکراوهکان���ی بهڕێوهبهرایهتی چاپ و
باڵوکردنهوه ،سلێمانی.2004-
کێش���هی ویالیهت���ی موس���ڵ ل��� ه
دوو رۆژنام���هی س���لێمانیدا ،لێکۆڵین���هوه،
ل��� ه باڵوکراوهکان���ی ش���ارهوانی س���لێمانی،
سلێمانی.2004 -
 هونهرهكان���ی ئهدهب ل���ه رۆژنامهگهریینهێن���ی ك���ورديدا  ،1991-1961ل��� ه
باڵوکراوهکان���ی کتێب���ی رووناکبی���ری،
سلێمانی.2005-
 رۆژنام��� ه ل��� ه کتێب���دا ،بهرگ���ی یهک���هم،باڵوکراوهکان���ی
ل��� ه
لێکۆڵین���هوه،
بهڕێوهبهرایهت���ی چ���اپ و باڵوکردنهوه،
سلێمانی.2008 -
 رۆژنامهگهریی خوێندکارانی کورد ل هئهوروپ���ا و ئهمریکادا  ،1990 -1949ل ه
باڵوکراوهکانی سهنتهری کوردۆلۆجی،
سلێمانی.2008 -
 ئهرش���یفکردنی وێن��� ه ل��� ه ب���واریرۆژنامهگهری���ی،
و
راگهیان���دن
عام���ر ئیبراهی���م قهندیلچ���ی ،وهرگێ���ڕان ،ل ه
باڵوکراوهکانی خانهی وهرگێڕان ،سلێمانی.2008 -
 خهب���ات ئۆرگان���ی پارت���ی دیموکرات���ی کوردس���تان ،ل��� هباڵوکراوهکانی بنکهی ژین ،سلێمانی .2008
 ئهس���تێره ..یهکهمی���ن گۆڤ���اری نهێن���ی بۆ مندااڵن���ی کورد،ل��� ه باڵوکراوهکان���ی دهزگای ناوهن���دی راگهیاندن���ی یهکێتی���ی
نیشتمانیی کوردستان ،کهرکوک .2008
 الصحاف���ة االتحاد الوطني الکردس���تاني ف���ي اوروپا -1976 ،1983من منشورات مرکز ژین ،سلیمانیة .2009
 رۆژنام ه ل ه کتێبدا ،بهرگی دووهم ،لێکۆڵینهوه ،ل ه باڵوکراوهکانیبهڕێوهبهرایهتی چاپ و باڵوکردنهوه ،سلێمانی .2009
 صحافة الحزب الدیمقراطي الکردس���تاني ،خارج الوطن «فياالش���هر األخیرة من ثورة أیلول» ،من منش���ورات مرکز ژین،
السلیمانیة .2010
 ههواڵنام���هی کوردس���تانی عی���راق ،ل��� ه باڵوکراوهکان���یئهکادیمیای هۆشیاری و پێگهیاندنی کادران ،سلێمانی .2011
 خهبات ،لسان الحزب الدیمقراطي الکردستاني -جناح المکتبالسیاسي ،السوید .2011
 کوردس���تان ،گۆڤ���اری کۆمهڵ���هی خوێندکاران���ی ک���ورد لەئەوروپا  ،1974-1958ل ه باڵوکراوهکانی؛ پڕۆژهی هاوبهشی:
ئهکادیمیای هۆشیاری -بنکهی ژین ،سلێمانی .2011
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 ئ���ااڵ ،باڵوک���راوهی یهکێتی���ی نیش���تمانییکوردس���تان /ئهمری���کای باک���وور ،ل��� ه
باڵوکراوهکان���ی ئهکادیمی���ای هۆش���یاری و
پێگهیاندنی کادران ،سلێمانی .2011
 کتێبێک���ی ت���ر ب���ۆ کوردس���تانی ن���وێ،لێکۆڵینهوه ،ل��� ه باڵوکراوهکان���ی رۆژنامهی
کوردستانی نوێ ،سلێمانی .2012
 کۆمەڵ���ە «خول���ی یەک���ەم» ،ئۆرگان���یکۆمەڵ���ەی رەنجدەران���ی کوردس���تان،
ل���ە چاپکراوەکان���ی پ���ڕۆژەی هاوبەش���ی
ئەکادیمی���ای هوش���یاری -بنک���ەی ژی���ن،
سلێمانی .٢٠١٢
 چ���وار رۆژنام���ە ل���ە چ���وار مەڵبەند ،لەباڵوکراوەکان���ی مەکتەب���ی راگەیاندن���ی
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان ،سلێمانی
.٢٠١٢
 نووس���ەری ن���وێ -گۆڤ���اری یەکێت���ینووسەرانی کوردستان لقی هەولێر /شاخ،
ل���ە باڵوکراوەکانی یەکێتی نووس���ەرانی
کورد /لقی هەولێر ،هەولێر .٢٠١٢
 هەواڵنام���ەی کوردس���تان /باڵوکراوەییەکێتیی نیشتمانیی کوردستان -لقی ئەوروپا ،لە چاپکراوەکانی
رۆژنامەی کوردستانی نوێ ،سلێمانی .٢٠١٣
 راپەڕین -ئۆرگانی کۆمەڵەی مارکس���ی -لینینی کوردستانلە دەرەوە ،لە چاپکراوەکانی یەکێتیی نیش���تمانیی کوردستان-
مەکتەبی راگەیاندن ،سلێمانی .٢٠١٣
 ئەرک���ی ن���وێ /ل���ە باڵوکراوەکان���ی یەکێتی���ی نیش���تمانییکوردستان -لقی ئەوروپا ،لە چاپکراوەکانی یەکێتیی نیشتمانیی
کوردستان -مەکتەبی راگەیاندن ،سلێمانی .٢٠١٣
پشکنین و ئامادەکردن و کۆکردنەوەی بابەتەکانی ئەو کۆمەڵە
کتێبە و پاش���ان نووس���ینی لێکۆڵینەوە ،هەروەها دۆزینەوەی
دەزگایەکی چاپکردن بوونەتە بەشێک لە حکایەتەکانی هەبوو..
نەبوو .خەوش و ئاس���تەنگەکان لە ژم���ارە نایەن ،گەلێک جار
بوونەت���ە رێگری گ���ەورە لەبەردەمم بەردەوام بوون لەس���ەر
کارەکان���م .ئ���ەوەی کە زیاتر هانی داوم کە بە پێوە بوەس���تم،
خەباتی بەردەوامی پیالنگێڕانە کە تا ئەم ساتە سەغڵەت دەبن
ب���ە کارەکانم ،ئاخر چ دەزگا و بنکەیەک بە قەد من لێکۆڵینەوە
و بەدواداچوونی ب���ۆ رۆژنامەگەریی نهێنی و رۆژنامەگەریی
بزووتنەوە و شۆڕشەکانی خەڵکی کوردستان کردووە!؟
باس لە دوو رووداو دەکەم؛ بۆ کتێبی « کوردستان -گۆڤاری
کۆمەڵ���ەی خوێندکارانی کورد لە ئەوروپا» لە رێگای چاپخانە

خەوش و ئاس���تەنگەکان
لە ژمارە نایەن
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زانی���م کە ن���اوی من لەس���ەر کتێبەکە الدراوە و
ناوی ش���وێن و بنکە و کەس���ی دیك��� ه خراوەتە
س���ەر کتێبەکە ..ئای���ا ئەمە کۆمێدی���ا نیە؟! تۆ ٥
س���اڵ خەریک���ی کۆکردن���ەوە و بەدواداچوونی
گۆڤارێک���ی دانس���قە بی���ت و ه���ەوڵ بدەیت لە
فەوتان رزگاری بکەیت ،کە لەو پێناوەدا زیاتر
ل���ە  ٢٠٠٠ه���ەزار دۆالرم س���ەرف کردبێ���ت
ت���ا توانیم���ە ژمارەکان���ی کۆبکەم���ەوە ،کەچی
بنکەیەک���ی «س���کانکەر» بی���کات ب���ە موڵکی
خ���ۆی!! ئ���ەم نیش���تمانە پڕاوپڕە ل���ە خەڵکی
نەخوێن���دەوار ،کەچ���ی دەس���ەاڵت س���ااڵنە
س���ەدان ملیۆن دینار دەخاتە س���ەر فەرشی
سووری ئەو جاهیالنە!!
رووداوی دووەم ،ه���ەر ئەو ش���وێنە بە بێ
پرسی من پێش ئەوەی کتێبەکەم چاپ بکەن
وات���ە؛ «کوردس���تان -گۆڤ���اری کۆمەڵ���ەی
خوێندکارانی کورد لە ئەوروپا»  ،تەواوی
کتێبەکەیان بە یەکێک دابوو بە مەبەس���تی
نووس���ینی بڕوانام���ەی ماجس���تێر ،ئەو «
باح���ث»ە بە ب���ێ ئەوەی ئام���اژە بدات بە
سەرچاوەی س���ەرەکی گۆڤارەکە کە منم ،وەک
بەرزەکی بانان ب���ۆی دەرچوو و بووە خاوەنی
ئەسڵی دۆزینەوەی ژمارەکانی ئەو گۆڤارە!!...
پێ���ش  ٥س���اڵ کتێب���م ب���ە دەزگایەک���ی حزبی
داوە ب���ە مەبەس���تی چاپک���ردن ،کەچ���ی دوای
ئەوەی بەرپرس���ی یەکەمی ش���وێنەکە لەس���ەر
کورسییەکەی نەما ،رەشنووسی کتێبەکەی بۆ
ماڵەوە برد و تا ئێستاش لە رەشنووسی دوو
کتێ���ب تەنیا یەک کتێبی بۆ گەڕاندوومەتەوە...
کتێبەکان���م وەک چیڕۆکەکان���ی هەزار و یەک
ش���ەوە ،خاوەن���ی هەزار و ی���ەک حکایەتن و
ئێرەش ب���ە گونجاو نازانم ک���ە حکایەتەکانم
بگێڕمەوە.
٭ چ���ۆن ژم���ار ه ()١٩ی رۆژنام���هی
(كوردستان) بدۆزینهوه؟
ن���هوزاد عهل���ی ئهحم���هد :ئێم���ە ب���ە فعل���ی
لێکۆڵ���ەری مەیدانیم���ان نیی���ە ،ئەگەرنا کام
لێکۆڵ���ەری کورد س���ەردانی کتێبخانەکانی
عوس���مانلی ل���ە تورکی���ا ،کتێبخانەکان���ی
رووس���یا و واڵتانی ئەوروپا یان میسر و
واڵتان���ی  دیكهی عەرەبی کردووە ،بە مەبەس���تی
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دۆزینەوەی ئەو ژمارەیە و هەزاران بەڵگەنامەی
دیك���ه .لێکۆڵەری ئێمە نایەوێت ل���ە چوارچێوەی
کورس���ی و مێزەک���ەی بێت���ەوە دەرەوە و وەك
لێکۆڵەرانی واڵتانی دیك ه ئیزافەیەک بخاتە سەر
مێژووی کورد و خەڵکی کوردستان.
ل���ە پەراوێ���زی ئ���ەم وەاڵم���ەدا دەمەوێ���ت ئەم
بۆچوون���ە تازەیەم س���ەبارەت ب���ە رۆژنامەی
«کوردس���تان» بدرکێن���م و وا هەس���ت دەکەم
بەش���ێک دەبێ���ت بۆ س���اغکردنەوەی ش���وێنی
چاپکردن���ی رۆژنامەک���ە ..ئەوەن���دەی ل���ە
رۆژنامەکە وردبوومەتەوە شوێنی چاپکردنی
لە واڵتی میسر نەچۆتە دەرەوە .رەنگە میقداد
مەدح���ەت بەدرخ���ان س���ەفەری دەرەوەی
میس���ڕی کردبێ���ت ،ب���ۆ نموون���ە س���ەردانی
سویس���ڕای کردووە و ئەگ���ەری ئەوە هەیە
ک���ە بابەتەکانی ل���ەوێ ئامادەکردووە و  بۆ
میس���ڕ ناردۆتەوە بە مەبەستی چاپکردن و
لەوێ چاپکراون ..رۆژنامەی «کوردستان»
ب���ە ئامێری الینۆتایپ چاپک���راوە ،ئەگەر لە
تەواوی ژمارەکانی رۆژنامەکە وردببینەوە
هەم���ان تای���پ و دابەش���کردنی س���توونەکان و
جۆری فۆنت دەبینرێن ..ئایا مەعقوڵە بەو دەست
و ب���ردە لە واڵتی سویس���ڕا الینۆ تایپی عەرەبی
دەستەبەرکرابێت؟
دیس���ان دەگەڕێم���ەوە س���ەر رۆڵ���ی لێکۆڵەری
مەیدانی ،ئایا ئەو چاپخانەیە دۆزراوەتەوە کە لە
سویسرا و بەریتانیا رۆژنامەی کوردستان-ی  
پێ چاپکراوە؟
٭ پرۆژهی داهاتووتان ل ه بواری رۆژنامهگهریی
كوردیدا چییه؟
ن���هوزاد عهل���ی ئهحم���هد :م���ن ب���ەردەوام
کاردەک���ەم ،ب���ەاڵم زۆرج���ار خەمس���اردی
دەزگاکانی باڵوکردنەوە و فێڵبازی کۆمەڵێک
قەڵ���ەم بەدەس���ت ،کە ب���ە رۆژی رووناک بە
بێ ئاماژەدان بە سەرچاوە ،کارەکانم کۆالج
دەکەن و بە ناوی خۆیان باڵویان دەکەنەوە،
هەروەه���ا دابەش���کردنی کتێب���ی ک���وردی
پڕۆسەیەکی سەقەت و کتێب ناگاتە هەموو
ش���وێنێکی کوردس���تان ،ئای���ا رەوایە کتێبم
هەیە لە سلێمانی  ٢٥٠٠دانەی لێ چاپکراوە،
کەچ���ی ی���ەک دان���ەی لێنەگەیش���تۆتە ش���ارەکانی
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دیكهی کوردس���تان ،لەگەڵ کۆمەڵێک کيش���ەی دیكهدا
هەندێک جار بیر لەوە دەکەمەوە ،بەش���ی ئەرشیڤ لە
کتێبخانەکەم بسووتێنم!
ئەمەش پڕۆژەی ئامادەکراومە و رەنگە هەر ئەمساڵ
و چاپ و باڵوبکرێنەوە؛
 سروشت ...یەکەمین گۆڤاری نهێنی زانستی بۆ مندااڵن. دەنگ���ی یەکێتی ...باڵوکراوەی یەکێتیی نیش���تمانییکوردستان.
 ذ س���پارک ...ئۆرگان���ی یەکێتی���ی نیش���تمانییکوردستان بە زمانی ئینگلیزی.
 رۆش���نبیری ...باڵوک���راوەی ناوخ���ۆی یەکێتی���یشۆڕشگێڕانی کوردستان .
 باڵوک���راوەی ناوخۆ ....کۆمەڵ���ەی رەنجدەرانیکوردستان .
 راپەرین ...گۆڤاری مەڵبەندی سێ. پێش���مەرگە ...پاش���کۆی راپەڕی���ن ی گۆڤاریمەڵبەندی سێ.
 رۆژنامەگەری���ی کوردی بە زمانی س���ویدی..لێکۆڵینەوە و ئیندێکس.
لەگەڵ چەند کتێبێک���ی ديكه ،کە نامەوێت لێرەدا
بەیانیان بکەم.
٭ وهرگرتن���ی متمانهی دهركردنی رۆژنام ه و گۆڤاره
كوردیی���هكان ل��� ه س���هندیكای رۆژنامهنووس���انی
كوردس���تان گهیش���تۆت ه ( ،)٦٦٨تهنی���ا ()٩٠
باڵوك���راو ه دهردهچن ،ئایا ئهمهیان تهندروس���ت ه یان
خوێندنهوهیهكی دیكهی بۆ دهكرێت؟
ن���هوزاد عهلی ئهحم���هد :واقی���ع هۆكارێکی گرنگ و
گەرمە بۆ ناس���ین و بەشوناس���کردنەوەی کۆمەڵگا،
ک���وردەواری تا ئێس���تا نەیتوانی���ووە ببێتە خاوەنی
شوناس���ێکی جێگیر ،ئای���ا دەکرێت ئەمڕۆ وەک دوا
ترپەکانی قۆناغی رزگاری بناسێنین؟ ئایا دەکرێت
بڵێین تا ئێس���تا رۆحی شۆڕش���گێری شاخ لە شار
بوونی هەیە و بەردەوامە و س���توونەکانی ئیدارە
بەش���ێکە لەو چەمکە؟! بە رای من ئێمە لە قۆناغی
گواس���تنەوەی نیگەرانین بۆ یەقین و رەوینەوەی
ترس و گومان و هەڕەشە .ئەم کۆمەڵە چەمک و
لێکدانەوە و پێناس���انە لە ئەدەبیات و نووسین و
مێدیادا باشتر رەنگدەدەنەوە.
٭ ل��� ه رۆژی  ،٢٠١٣/٤/٢٢م���ژدهی دۆزینهوهی
هیچ باڵوكراوهیهكت الیه؟
ن���هوزاد عهلی ئهحم���هد :کتێبخانە و ئەرش���یڤەکەم پڕە
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ل���ە کار و بەره���ەم و نووس���ینی ن���وێ ،هەوڵ���م داوە
ل���ە چاالکی نەک���ەوم و ب���ەردوام بم ...پەس���اپۆرتێکم
ل���ە گیرفان���ە دەتوانم بۆ هەموو دنیا س���ەفەر بکەم و
بەدوای نووس���ین و رۆژنام���ە و بەڵگەنامەی کوردی
و تایب���ەت بە خەڵکی کوردس���تان بگەڕێ���م ...بۆهەر
ش���وێنێک سەفەر بکەم س���ەرەتا چاو لە ئەرشیڤ و
کتێبخانەکان���دا دەکەم ...با لەو رووەوە ش���تێک باس
بکەم؛ ساڵی  ٢٠١٢رۆژێکیان لە سوید لە ماڵ چوومە
دەرەوە ب���ە مەبەس���تی دەورکردن���ەوەی وانەکانی
خوێندنگ���ە ،تاقیکردن���ەوەی ماتماتیک���م هەب���وو،
بڕیارم���دا ئ���ەو رۆژە بچمە کتێبخانەی س���ەرەکی
س���تۆکهۆڵم ،کە س���ەرکەوتم بۆ هۆڵی خویندنەوە
لەس���ەر مێزێکدا ناوونیش���انی یەکێک لە کتێبەکان
س���ەرنجی راکێش���ام ،کتیبەکەم لە ب���اوەش گرت
و ل���ە جیاتی دەورکردن���ەوەی بابەت���ی ماتماتیک
دەس���تم ب���ە خوێندنەوەی کتێبەکە ک���رد .کتێبەکە
ل���ە نووس���ینی گەڕیدەیەک بوو کە ب���ە عیراق و
واڵتان���ی دەوروب���ەردا گەڕاب���وو ،ک���ە دەگات���ە
«س���امەڕا» دەنووس���ێت؛ « لێ���رە کوردس���تان
دەست پیدەکات».
ببوورە ناکرێت نهێنی کاری داهاتووم ئاشکرا بکەم.
ب���ەاڵم ئەوەن���دە دەنووس���م ،خەریک���ی کۆکردنەوەی
س���ەرچاوەم ب���ۆ ئامادەک���ردن و نووس���ینی بابەتێک
س���ەبارەت بە رۆژنامەگەریی کوردی لە ساڵی ١٩٧٥
و  ١٩٧٦ل���ە تاراوگ���ەدا ،ت���ا بزان���م دوای شکس���تی
بزووتنەوەی چەکداری خەڵکی کوردستان ناوەڕۆک
و فۆڕمی رۆژنامەگەریی کوردی لە تاراوگەدا چۆن
بووە؟ لە پاش���بەندی باسەکەش���دا رابەرێک بۆ ئەو
باڵوکراوە و رۆژنامە و گۆڤارانە چێ دەکەم ،کە لەو
س���ەردەمەدا چاپ و باڵوکراونەتەوە .ئەمە و تەنیا
دەتوان���م ئاماژە بەم چەن���د باڵوکراوە و رۆژنامانە
بدەم ،کە لە مێژووی ئاماژەپێکراودا دەرچوونە؛
 مەشخەڵ «الش���علة» ،باڵوکراوەیەکی ناو بەناوب���ووە کۆمەڵەی خوێندکاران���ی کورد لە ئەوروپا-
لقی هۆڵەندا ساڵی  ١٩٧٥دەریکردووە.
 پەیم���ان ،گۆڤارێک���ی ناوبەناو ب���ووە کۆمەڵەیخوێندکاران���ی کورد ل���ە ئەوروپا -لق���ی هۆڵەندا
ساڵی ١٩٧٦دەریکردووە.
 المسار الجدید ،باڵوکراوەیەکی ناو بە ناوبووەیەکگرت���ووی شۆڕش���گێڕانی کوردس���تان -ل���ە
نەمسا  ١٩٧٦دەریکردووە .......هتد.
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وێستگەی

ئايا رۆژنامهى «كوردستان»...

ئایا رۆژنامەی «كوردستان»
الیەنگری حزبی ئیتیحادو تەرەقی بوو!..؟
كورتە توێژینەوەیەكی مێژووییە

ئەسعەد جەباری*

دەستپێك
رۆژنامەی كوردستان،ژمارە 1ی لە 22ی
نیس���انی 1898ز لەش���اری قاهی���رە پایتەختی
دەوڵەتی میس���ر لەالیەن میر»میقداد مەدحەت
بەدرخان پاشا»ەوە دەرچووە ،ئەم رۆژنامەیە
بەیەك���ەم رۆژنام���ەی ك���وردی دەژمێ���ردرێ
لەمێژووی رۆژنامەگەری كوردیدا،كاتێ میقداد
مەدحەت بەدرخان رۆژنامەكەی دەركردووە
دەی���ەوێ چەن���د دانەی���ەك بنێرێ ب���ۆ هەندێ
هاوڕێ���ی خ���ۆی و لەگەڵ ه���ەر ژمارەیەكیش
نامەیەكی لەگەڵ دەنێرێ بەزمانی فەڕەنس���ی
و تیایدا نووسیویەتی:
گەورەم!
زۆر بەخت���ەوەرم ب���ەوەی ك���ە ژم���ارەی
یەكەم���ی رۆژنام���ەی «كوردس���تان»تان
ب���ۆ دەنێرم،ئ���ەوەی ه���ەر ئێس���تا لەقاهی���رە

داممەزران���دووە .نەت���ەوەی من ك���ە نەتەوەی
كوردەو ژمارەی  6ملیۆن كەس���ە لەئاس���یای
بچوك���دا ،زمانی���ان گەلێ���ك كۆن���ە ،ئەم���ەش
یەكەمینج���ارە كە بەم زمان���ە ئەم رۆژنامەیەم
باڵوكردوەت���ەوە ب���ۆ مەبەس���تی تێگەیاندن���ی
زانی���اری و گیان���ی خۆشەویس���تی لەن���او
رۆڵەكان���ی نەتەوەكەم���داو هاندانی كوردەكان
ب���ۆ رێگەی پێش���كەوتن و شارس���تانێتی نوێ
بگرن ....هتد نامەكە.
ئ���ەم سەرگوزش���تەیە ئەو راس���تیەمان بۆ
بەرجەس���تە دەكات ك���ە دڵس���ۆزێكی وەك���و
میقداد مەدحەت بەگ بەدەرككردنی هەس���تی
ب���ەرزی نەتەوایەت���ی س���ەرەڕای ئاوارەی���ی
و غوربەت���ی دوورە واڵت���ی خ���ۆی دەی���ەوێ
ش���تێكی گرن���گ ب���ۆ مێ���ژوو و تۆم���ار بكات
ك���ە نەوەكان���ی بەرلەخ���ۆی هەن���گاوی ب���ەو
ش���ێوەیەیان نەنابێ ،دەرچوواندنی رۆژنامەی
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ك����ۆم����ەڵ����ێ رۆش���ن���ب���ی���ری
ه�����ەڵ�����ك�����ەوت�����ەی ك������ورد
خاوەنداریەتیان دەرك��ردو
دەستپێشخەریيەكی بنەماڵە
ت��ێ��ك��ۆش��ەرەك��ەی ب��ەدرخ��ان
ب���وو ب��ۆ س�����ەردەم و رۆژی
خ����ۆی ك��ەس��ەرق��اف��ڵ��ەی��ان
م��ی��ر «م��ی��ق��داد م��ەدح��ەت
بەدرخان»
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«كوردس���تان» لەهەلومەرجێك���ی دژوارو
كێبڕكێی دوا س���اتەكانی ژیان و تەمەنی 500
ساڵەی فەرمانڕوایەتی عوسمانیيەكان ئاسان
نەبوو،ئەوە جگە لەوەی كە خودی بنەماڵەی
می���ری بۆتان لەدەرئەنجام���ی زەبرو زەنگی
ئەو فەرمانڕواییەتیيە ئ���اوارەو دەربەدەرو
بەرهەڵستكاری سەرسەختی عوسمانیيەكان
بوون،ب���ەاڵم بی���ری كوردایەتی و هەس���تی
نەتەوایەت���ی و نیش���تمانپەروەری لەناخ و
ویژدانیاندا رۆژ بەرۆژو بۆ هەمیشە بااڵی
دەكرد.
رۆڵی بەدرخانیيەكان لە بزووتنەوەی
كوردایەت���ی لەرۆژنامەی «كوردس���تان»
رەنگی داوەتەوە ،لەهەموو سەرووتارێكدا
ئام���ۆژگاری و ك���ورد دەك���ەن كەنزیك
ببن���ەوە لەزانس���ت و فێرب���وون و
خۆڕۆش���نبیركردن و خوێندن���ەوە ،هەر
لەڕێ���ی رۆژنامەی «كوردس���تان»ەوە
هان���ی رۆڵەكانی ك���وردو رووناكبیرانی
كوردس���تان دەدەن ك���ە چارەس���ەری
كێش���ەی ك���ورد بەزانس���ت و كۆشش���ی راس���تەقینە دەچێت���ە
پێش���ەوە ،ئەم رۆژنامەیە س���ەرەتا نوێنەرایەتی رێكخستنێكی
سیاس���ی یا كۆمەاڵیەتی دیاریك���راوی نەدەكرد ،بەڵكو كۆمەڵێ
رۆش���نبیری هەڵكەوت���ەی ك���ورد خاوەنداریەتی���ان دەرك���ردو
دەستپێش���خەریيەكی بنەماڵە تێكۆشەرەكەی بەدرخان بوو بۆ
سەردەم و رۆژی خۆی كەسەرقافڵەیان میر «میقداد مەدحەت
بەدرخان» وەك یەكەم سەرنووس���ەری رۆژنامەكە ناوی بۆ
هەتا هەتایە چووە مێژووەوە.
كێشەی توێژینەوە
هەرچ���ی  5ژم���ارەی یەكەم���ی رۆژنامەی «كوردس���تان»
لەالی���ەن میق���داد مەدح���ەت بەگ���ەوە دەرچووە ،پاش دەس���ت
هەڵگرت���ن لەبەرپرس���یارێتی رۆژنامەك���ە ئی���دی ب���رای ئ���ەو
میر»عەبدولڕەحم���ان بەدرخ���ان» لەژم���ارە شەش���ەوە ئ���ەو
بەرپرسیارێتیەی گرتە ئەس���تۆی خۆی و رۆژنامەكەشی برد
بۆ سویسراو لەش���اری»ژنیڤ» كەوتە دەركردنی ،ئەگەرچی
سەرنووسەری دووەم پیاوێكی لیبراڵ بوو بەاڵم نووسینەكانی
وەك بانگەوازێك���ی گش���تگیربوو ب���ۆ هەموو ك���وردو تەواوی
ئازادیخوازانی ژێر دەس���ەاڵتی عوس���مانی ك���ە بكەونە خۆیان
ب���ۆ بەربەرەكانێی ئەو سیس���تمەی كەرۆژ لەدوای رۆژ بەرەو
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پووكان���ەوە دەچوو،پێ���ی وابوو كە س���وڵتان
عەبدولحەمی���د دەب���ێ ب���ڕواو لەب���ری ئ���ەو
سوڵتانێكی تازەو دادپەروەرو خاوەن باوەڕ
دەسەاڵتی عوسمانی بگرێتە دەست.
جەلیل���ی جەلی���ل لەب���ارەی دەركردن���ی
رۆژنامەی كوردستانەوە لەكتێبەكەی خۆیدا
دەڵێ :دەرچوونی ئەم رۆژنامەیە دیاریەكی
گرن���گ و پڕ بایەخ���ی ژیانی كۆمەاڵیەتی و
سیاسی و رۆشنبیری كوردە.
عەبدولڕەحم���ان ب���ەگ ك���ە لەژم���ارە
شەش���ەوە سەرپەرش���تی رۆژنامەك���ەی
گرتوەتە ئەستۆی خۆی بەیەكێك لەئەندامە
بااڵكات���ی «حزب���ی ئیتیح���اد و تەرەقی»
دەژمێ���ردرێ ئەگەرچ���ی می���ر «میق���داد
مەدحەت»ی���ش ه���ەر ئەندام���ی ب���ااڵی
ئ���ەو حزبە ب���ووە ،بەاڵم كات���ێ بارەگاو
نووس���ینگەی رۆژنام���ەی كوردس���تان
دەچێت���ە «ژنیڤ» و ئ���ەو نزیكایەتیەی
عەبدولڕەحمان لە»ئیتیحاد و تەرەقی»
و تێكەڵكردن���ی رۆژنامەك���ە بەنووس���ینگەی
رۆژنامەی»عوس���مانلی» زمانحاڵی حزبی ئیتیحاد و تەرەقی،
گومانی ئەوەی درووس���ت نەكردوە كە ووتارو نووس���ینەكان
كاریگ���ەری ئەو حزب���ەی لەس���ەر بووبێت و بەناڕاس���تەوخۆ
رۆژنامەكە خرابێتە خزمەت حزبی ئیتیحاد و تەرەقیەوە! ئەمە
كرۆكی ئەو كێشەیەیە لەكورتەی توێژینەوەكەماندا.
بۆ واڵمدانەوەی ئەم پرس���یارە هەستیارە د.فەرهاد پیرباڵ
دەڵێ:چەند بەڵگەیەك ئاشكرای دەكەن كە ئەم بۆچوونە راستە،
هەروەه���ا گریمانەش دەخات���ە روو ك���ە عەبدولڕەحمان بەگ
سەرنووس���ەری دووەمی رۆژنامەی «كوردس���تان» ئەندامی
حزب���ی ئیتیحاد و تەرەقی بووەو بۆ ئەو مەبەس���تەش جەلیلی
جەلیل هەمان راستی دركاندوە ،لەپاڵ ئەوەش سەرچاوەكانی
ئەرمەنی و توركی هەمان رایان هەیە! هەروەها عەبدولڕەحمان
لەوماوەیەدا چەندین بابەتی لەباڵوكراوەكانی حزبی ئیتیحادو
تەرەقی باڵوكردەوەتەوە،هەروەها لەساڵی 1902ز لەكۆنگرەی
حزبەك���ە لە»پاریس»ئەندام���ی كۆنگرەب���ووە! دۆس���تایەتی
و هاوڕێیایەت���ی نزیكی»عەبدوڵ�ڵ�ا ج���ەودەت و ئیس���حاق
سكوتی»بووە كە هەردووكیان بەیەكێك لەدامەزرێنەرانی ئەو
حزبە لەقەڵەم دەدرێن و هەردووكیشیان كوردبوون.
كاتێ سەرنووسەری رۆژنامەی كوردستان ئەوەندە نزیك
بێت لەكەسایەتی و ناودارانی حزبەكەو راشكاوانەش بەشداری

ع���ەب���دول���ڕەح���م���ان ب���ەگ
ك����ە ل�����ەژم�����ارە ش���ەش���ەوە
سەرپەرشتی رۆژن��ام��ەك��ەی
گ��رت��وەت��ە ئ��ەس��ت��ۆی خ��ۆی
ب���ەی���ەك���ێ���ك ل���ەئ���ەن���دام���ە
بااڵكاتی «حزبی ئیتیحاد
و ت���ەرەق���ی» دەژم���ێ���ردرێ
ئ��ەگ��ەرچ��ی م��ی��ر «م��ی��ق��داد
مەدحەت»یش هەر ئەندامی
بااڵی ئەو حزبە بووە

ژمارە  30-29بههارى 2013

181

ئايا رۆژنامهى «كوردستان»...

كۆنگ���رەی حزبەك���ە ب���كات و نەیش���ارێتەوە
كە ئەندام���ی ئەو حزبەیە ،ح���ەق نییە گومان
بخرێت���ە س���ەری ك���ەدوور نیی���ە لەژم���ارە
شە شە مە و ە » كو ر د ستا ن » نا ڕ ا س���تە خۆ
بووبێتە الیەنگرو زمانحاڵی حزبی ئیتیحاد و
تەرەقی بەزمانی كوردی!!!.
گومان���ی نووس���ەرو لێكۆڵی���اران و
ئێمەش ل���ەوەدا خۆی دەبینێت���ەوە كە هەر
بەوەرگرتن���ی سەرنووس���ەرایەتی لەالیەن
بەگواس���تنەوەی
عەبدولڕەحمان���ەوە
رۆژنامەكە بۆ «ژنێڤ» و تێكەڵكردنی لەگەڵ
نووس���ینگەی رۆژنامەی «عوسمانلی» و
بارەگای حزبەك���ە هەروەها لەژمارە  6تا
ژم���ارە  31رۆژنامەك���ە بە ه���اوكاری و
دارایی لەپاڵ چاپكردنی لەتەرەفی حزبی
ئیتیحاد و تەرەقیdەوە هاوكاری كراوە!،
وات���ا تێچ���وون و كاغ���ەزو مەس���روفی
رۆژنامەكە هەر لەس���ەر حیسابی حزبی
ئیتیح���اد و تەرەق���ی ب���ووە ،باوەڕێك���ی
واش هەی���ە رۆژنام���ەی كوردس���تان
راس���تەوخۆبێت ی���ان ناڕاس���تەوخۆ پش���تیوانی ل���ەڕاو
بۆچوونەكان���ی ئیتیح���اد و تەرەق���ی كردوەو ئ���ەم رۆژنامەیە
دیدگایەك���ی زۆر جی���اوازی نەب���ووە لەگەڵ حزب���ی ئیتیحاد و
تەرەقی بەتایبەتی لەدوای دەركردنی ژمارە شەشەوە!.

ئ��ام��ان��ج ل���ەم ت��وێ��ژی��ن��ەوە
ك�����ورت�����ەدا ئ�����ەوەی�����ە ك��ە
بیسەلمێنین بەهەر بارێكیان
ب���ێ���ت،ئ���ای���ا رۆژن�����ام�����ەی
«ك����وردس����ت����ان» ل�����ەدوای
وەرگرتنی سەرنووسەرایەتی
ع��ەب��دول��ڕەح��م��ان ب��ەدرخ��ان
ب��ەگ��ەوە سەربەخۆیی خۆی
لەدەستداوە یان نا!؟
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ئامانج لەم توێژینەوەیە
ئامان���ج ل���ەم توێژینەوە كورت���ەدا ئەوەیە كە بیس���ەلمێنین
بەه���ەر بارێكی���ان بێت،ئایا رۆژنامەی «كوردس���تان» لەدوای
وەرگرتن���ی سەرنووس���ەرایەتی عەبدولڕەحم���ان بەدرخ���ان
بەگەوە سەربەخۆیی خۆی لەدەستداوە یان نا!؟
بەپێ���ی لێكۆڵینەوەیەكی مێژوویی خوێندكار»نادیە یاس���ین
عەبد» كەلەس���ایتی ش���ەفەق نی���وزدا ل���ەرۆژی 2011/12/29
باڵوكراوەت���ەوە بەناونیش���انی (رۆڵ���ی ك���ورد لەپێكهێنان���ی
ئیتیح���اد و تەرەق���ی)دا ،توێژەر ل���ەو توێژینەوەیەدا باس لەوە
دەكات ك���ە رۆژنام���ەی كوردس���تان بەتایبەت���ی پ���اش ئەوەی
عەبدولڕەحمان ب���ەگ سەرنووس���ەرایەتی رۆژنامەكەی گرتە
ئەس���تۆ لەتێڕوانینە گشتییەكەیدا زۆر جیاوازی نەبووە لەگەڵ
ئایدی���او بیروباوەڕی حزبی ئیتیح���اد و تەرەقی بەڵكو توێژەر
لەوەش زیاتر رۆیش���توەو دەڵێ ی���ەك ئامانجیان هەبووە! بەو
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بەڵگەی���ەی هەردووال رۆژنامەی كوردس���تان
و حزب���ی ئیتیح���اد و تەرەق���ی داوایانكردوە
ك���ە سیس���تمێكی ئیتیح���ادی لەش���ێوەی
فیدراڵی لەس���نووری قەڵەم���ڕەوی دەوڵەتی
عوسمانیدا بێتە ئاراوەو هەموو نەتەوەكانی
میزیۆبوتامی���او رۆم���ان و ئاش���ووری و
عەرەب و كوردو ئەرمەن بەمافە رەواكانی
خۆی���ان بگەن،دی���ارە ه���ەروەك چ���ۆن
ئیتیحاد و تەرەق���ی ئەم بۆچوونەی هەبوو
بەهەمان ش���ێوە رۆژنامەی كوردستانیش
بانگەش���ەی ب���ۆ هەمان بۆچ���وون دەكرد!
لەودەم���ەی ك���ە رێ���ژەی ك���ورد لەیەكەم
قۆناغ���ی دامەزراندنی ئ���ەو حزبە(-1889
 )1894نزیكەی  %10پێكدەهێنا سەرەڕای
ئ���ەوەی ه���ەردوو كەس���ایەتی(عەبدوڵاڵ
ج���ەودەت و ئیس���حاق س���كوتی) وەك
دوو ك���ورد لەدامەزرێنەران���ی ئ���ەو
حزبەن و بەرەم���زی ئیتیحاد و تەرەقی
دەژمێردرێن،حزب���ی ئیتیحاد و تەرەقی
لەالی���ەن هەندێ خوێن���دكاری كۆلێجی
پزیشكی بەنهێنی لەس���اڵی  1889دامەزرا سەرەتاش
وەك كۆمەڵەی���ەك كاری دەك���ردو دواتری���ش ب���وو بەهێزێكی
سیاسی پاش هەڵوەشاننەوەی دەسەاڵتی عوسمانی.
ئێم���ە لێ���رەدا دەمان���ەوێ بگەین���ە ئەو ب���اوەڕەی ك���ە ئایا
حزبیبوون���ی عەبدولڕەحم���ان بەدرخان كاری كردوەتە س���ەر
رەوتی رۆژنامەگەری سەرنووسەری رۆژنامەی كوردستان؟
میتۆدی توێژینەوەكە
ئێمە لێرەدا رۆژنامەكەمان لەبەردەستەو توێژینەوەكەشمان
پش���ت بەمیتۆدی مێژوویی دەبەستێ بۆ س���اغكردنەوەی ئەو
گومانەی لەس���ەردەمی سەرنووس���ەری دووەم���ی رۆژنامەی
كوردس���تان هەی���ە كەبۆچ���ی ئ���ەم هەم���وو تێكەڵوپێكەڵی���ەی
رووی���داوە ل���ەو س���ەردەمە لەنێ���وان رۆژنامەك���ەو ئیتیحادو
تەرەقی،ئای���ا عەف���ەوی ب���ووە ی���ان بەئەنقەس���ت!یان ناچاری
یاخ���ود بەمەبەس���ت!،لەرۆژنامەی «عوس���مانلی»دا -1897
 1904چەندینجار لەالپەڕەكانی خۆیدا كەوتوەتە پروپاگەندەی
جۆراوجۆر بۆ رۆژنامەی»كوردس���تان»،هەروەها چەندینجار
رووماڵی رۆژنامەی «كوردستان»ی كردوە لەشێوەی ریكالم
و گرنگی بەبابەتەكانی داوەو قسەی لەسەركردوە.
پەیوەندیەك���ی نائۆرگان���ی بەدیدەك���رێ لەئاڵوگۆڕكردن���ی

پەیوەندیيەكی نا ئۆرگانی
بەدیدەكرێ لەئاڵوگۆڕكردنی
زان���ی���اری ن���ێ���وان ه����ەردوو
رۆژن��ام��ەی «عوسمانلی» و
«ك��وردس��ت��ان» بەتایبەتی
یەكەمیان لەساڵی 1897
دام�����������ەزراوەو دووەم����ی����ان
لەساڵی 1898
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زانی���اری نێ���وان ه���ەردوو رۆژنامەی»عوس���مانلی» و
«كوردستان» بەتایبەتی یەكەمیان لەساڵی  1897دامەزراوەو
دووەمیان لەس���اڵی 1898دامەزراوە،جگ���ە لەوەی دوو گەورە
سیاسی كورد عەبدوڵاڵ جەودەت و ئیسحاق سكوتی لەهەردوو
رۆژنامەك���ە بێ جی���اوازی بابەتیان باڵوكردوەت���ەوەو رۆڵیان
هەب���ووە وەك دوو س���ەركردەی ئیتیح���ادو تەرەقی،هەروەها
كاتێكی���ش رۆژنام���ەی «كوردس���تان»لەچاپخانەی ئیتیح���ادو
تەرەق���ی لەچاپ دەدرێت رۆژنامەی»عوس���مانلی» ریكالم بۆ
دەركردن���ی رۆژنامەك���ە دەكات ب���ەر لەباڵوكردنەوەی،ئەوەتا
لەژمارە 56ی رۆژنامەی»عوس���مانلی»ئەو ریكالمە بەئاشكرا
دەبین���رێ ،ئەم لێكچوونەش لەم خش���تە مێژوویەدا دەمانخاتە
بەردەم بەدواداچوونی زیاتر:
ناوی رۆژنامە

كاتی دەرچوون

شوێن

شوێنی باڵوكردنەوەیان
لە 1900بەوالوە

Osmanli

 1897/12تا
1904/11

ژنێڤ

ژنێڤ  ،فۆلستۆن  ،قاهیرە

كوردستان

 1898/4تا 1902

قاهیرە ،ژنێڤ

ژنێڤ  ،فۆڵستۆن

هەنگاوەكانی توێژینەوەكە
پەیوەندیەك���ی پتەو لەنێ���وان رۆژنامەی
«كوردس���تان»و «عوس���مانلی» ئۆرگان���ی
ئیتیحادو تەرەقی هەبووە،ئەو پەیوەندیەش
دەمانگەیەنێت���ە ئ���ەو ب���اوەڕەی كەخاڵ���ە
هاوبەش���ەكانی ئ���ەم دوو رۆژنامەی���ە
كاریگەری���ان لەس���ەر یەكترب���ووە ،ب���ەاڵم
عەبدولڕەحم���ان ب���ەگ لەالی���ەك و
هەڵس���وڕوانی رۆژنامەی «عوس���مانلی»
لەالیەكیت���رەوە هوش���یارانە مامەڵەی���ان
لەگ���ەڵ ئ���ەو بارودۆخ���ە ك���ردوەو وەك
خەڵكێكی ئازادیخوازی ئەو سەردەمە.
عەبدولڕەحم���ان ب���ەگ مومكی���ن
رۆژنامەی»كوردس���تان»ی
نیی���ە
خس���تبێتە خزمەت���ی حزب���ی ئیتیح���ادو
تەرەقیی���ەوە ،بەاڵم ئەو جۆرە هاوكاری
و هەماهەنگی���ەی لەنێ���وان ئ���ەو دوو
رۆژنامەیە مانای ئەوە نیە كە رۆژنامەی
«كوردس���تان» بووبێتە الیەنگر یاخود
زمانحاڵی حزب���ی ئیتیحادو تەرەقی،بێگوم���ان بەحزبی بوونی
سەرنووس���ەرەكەی ل���ەو حزبە تەس���لیم بوون���ی رۆژنامەكە
ناگەیەنێ بەوەی رۆژنامەی»كوردستان» سەربەخۆیی خۆی
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لەدەستدابێ!ئاس���اییە ئەگەر دوو باڵوكراوە لەو س���ەردەمەدا
هەماهەنگی هەبووبێت لەنێوانیان هەروەكو لەئێستاش���دا زۆر
ه���اوكاری و هەماهەنگی هەیە لەنێوان باڵوكراوەكان،پاش���ان
عەبدولڕەح���ان بەگ ئەو كاتە خۆی ئ���اوارەی ئەوروپا بووەو
ب���ۆ
و
ئاوارەبوونیش بەش���ێكە لەخەبات
ئەوێكیش ئەگەر لەتەرەف هەندێ
لەناس���راوەكانی خۆی و تەنانەت
لەحزبەكەشیەوە هاوكاری بكرێ
ئەمەش ئاس���اییە،كەواتە بوونی
ئەو تەنسیقەی نێوانیان لەبایەخی
رۆژنامەی «كوردستان»ی كەم
نەكردوەت���ەوە ،واتا كاتێ كاری
هاوب���ەش هەب���وو لەنێوانیان و
هەر یەكەو بەئاڕاستەی كاری
خ���ۆی لەدی���دگای سیاس���ی و
نەتەوایەتی���ەوە كاری ك���رد
هی���چ نەنگی���ەك نابین���رێ ب���ۆ
باڵوكراوەی���ەك ل���ەو ج���ۆرە
س���ەبارەت
هاوكاریی���ە،
ب���ەو وتاران���ەی س���ەركردە
كوردەكان���ی ئیتیح���اد و تەرەقیش
لەه���ەردوو باڵوكراوەكە ئەمەش ئاس���اییە و هەروەكو ئێس���تا
چەندین كادیری حزبیی هەن لەچەندین باڵوكراوەی جیاجیادا
تەنانەت لەدەرەوەی حزبەكەی خۆیش���ی بابەت باڵودەكاتەوە
ئەمەش مانای ئەوە نیە ئەو نووسەرە لەرێبازی خۆی الیدابێ،
ئەوەش راس���تە عەبدولڕەحمان بەگ و میقداد مەدحەتی برای
هەر لەس���اڵی1889ز بوون بەئەندامی كارای ئیتیحادو تەرەقی
واتا بەر لە 11ساڵ لەپێش دەركردنی رۆنامەی»كوردستان»
ئەوان ئەندام بوون لەحزبی ئیتیحادو تەرەقی،عەبدولڕەحمانیش
وەك���و نووس���ەر لەرۆژنام���ەی «عوس���مانلی» بابەت���ی ل���ەو
رۆژنامەی���ە هەی���ە هەتا ئ���ەو دەمەی بووەتە سەرنووس���ەری
رۆژنامەی «كوردس���تان»،دواتر لەهیچ گۆش���ەو الپەڕەیەكی
رۆژنام���ەی «كوردس���تان» بەرچاوناك���ەون ك���ە تایتڵ���ێ یان
نووسراوێك هەبێ لەیەكەم الپەڕەی رۆژنامەی «كوردستان»
كەبڵێ ئەم رۆژنامەیە ئۆرگانی ئیتیحادو تەرەقییە  ،بەڵكو ئەوە
بەدیدەكرێ كە رۆژنامەكە رۆژنامەیەكی سەربەخۆیەو لەالیەن
نەوەكان���ی بەدرخانەوە دەردەچێ،هیچ ش���ەرمەزاریەكیش نیە
ب���ۆ ئەو هاوكاریبوون���ەی لەتەرەفی ئیتیح���ادو تەرەقیەكانەوە
كرابێت راس���تەوخۆش ئەو هاوكاریە لەرۆژنامەكە بێ ئەوەی
بشاردرێتەوە باسكراوە.
ژمارە  30-29بههارى 2013
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رەخنەی مێژوویی
ئەگەر رەخنەیەكیش ئاڕاستەی رۆژنامەی
«كوردس���تان» بك���رێ لەزەرفێك���ی مێژوویی
وەك س���ااڵنی  1902-1898كە هەڵسوڕاوانی
ئەم رۆژنامەیە ئاشنایەتیەكیان هەبووبێ لەگەڵ
حزبێكی دیاریكراوی سیاسی بەرهەڵستكاری
دەسەاڵتدارێتی عوسمانی لەو سەردەمەدا،ئەو
رەخنەیەیان ئاڕاستە دەكرێ كە بۆ دەبێ پاش 5
ژمارە لەدەركردنی رۆژنامەكەو گواستنەوەی
لەقاهیرەوە بۆ ژنێڤ هەر بەم گواس���تنەوەیە
ئیتر سەربەخۆیی خۆی لەدەستدابێ!لەكاتێكدا
خودی عەبدولڕەحمان خۆی لەژنێڤ نیشتەجێ
بووە،ئەگ���ەر عەبدولڕەحمان بوای���او لەژنێڤ
نەبوای���او بەردەوام���ی بداب���ا بەرۆژنامەك���ە
ه���ەر لەقاهیرەوە ئ���ەو گومان���ەش نەدەخرایە
س���ەری كەبۆچ���ی هێندە تێك���ەاڵوی ئیتیحادو
تەرەقیی بووە كە مێژوو بەگومانەوە سەیری
هەوڵەكانی بكات!
ئەنجام
رۆژنام���ەی «كوردس���تان»1902-1898
خولی یەكەمی سەرەڕای ئەوەی كە لەقاهیرە
چاوی هەڵهێناو لەغوربەت لەدایك بوو دوور
لەزێ���دی خاون���ی رۆژنامەكە لەالی���ەن نەوەو
بەگزادەكان���ی می���ری بۆتان خوالێخۆش���بوو
میق���داد مەدح���ەت بەدرخ���ان پاش���اوە وەك
یەكەمی���ن رۆژنام���ەو بالوك���راوەی ك���وردی
بووە بەردی بناغ���ەی دانانی تەالری زێڕن و
درەوش���اوەی ماڵی رۆژنامەگەری كوردیمان
و هەم���وو ش���انازیەكەش دەگەڕێت���ەوە ب���ۆ
هەردوو برا(میقداد مەدحەت و عەبدولڕەحمان
بەدرخان) ،وەك دوو هەڵكەوتەی خوێنەواری
نەتەوەكەم���ان ل���ەو س���ەردەمەدا كەوتن���ە
هەڵكردنی چرای زانست و مەعریفە و بوێژی
و الپەڕەكان���ی رۆژنامەكەی���ان وااڵك���رد ب���ۆ
دەق���ی سیاس���ی و ئەدەب���ی و وێژەی���ی كە بۆ
ئەو سەردەمە خۆی لەخۆیدا وەرچەرخانێكی
مێژووی���ی و تینێك���ی گەورەی���دا بەڕۆڵ���ەو
رۆش���نبیران و منەوەران���ی ك���ورد ن���ەك هەر
لەكوردس���تان تەنان���ەت لەئەوروپ���او هەموو
دونیا.
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س���ەرەڕای ئ���ەوەی ئەو دوو زات���ە لەگەڵ
دامەزراندن���ی حزبی ئیتیح���ادو تەرەقی وەك
دوو هەڵس���وڕاوی ئ���ەو حزب���ە لەمەیدان���ی
ملمالنێ���ی دەس���ەاڵتدارانی عوس���مانی ئ���ەو
س���ەردەمەدا ب���وون لەهەمانكات���دا بیریان بۆ
دەركردن���ی رۆژنامەی���ەك كردبێت���ەوە ئەم���ە
نیش���انەی وەف���او دڵس���ۆزی ئ���ەو بەنەماڵ���ە
تێكۆش���ەرەیە لەئاوارەیی���دا جگ���ە لەخەم���ی
نیش���تمان خەمی بزاوت و بزاڤی رۆشنبیریی
بوون،تێكەاڵوبوون���ی ئ���ەوان لەوس���ەردەمەدا
لەگ���ەڵ توركیایی الوان و ئیتیحادو تەرەقی و
ژمارەیەك شارەزاو سیاس���ەتمەداری ناودرا
دوور نی���ە هاندەرێكی راس���تەقینە بووبێت بۆ
دەركردنی رۆژنامەی»كوردستان»،بەتایبەتی
ئەوكات���ی ئ���ەوان لەئەس���تەمبوڵ ب���وون
دەس���ەاڵتدارانی عوس���مانی ئ���ەوەی ل���ێ
قەدەغەكردب���وون كەرۆژنام���ە دەربك���ەن ت���ا
ئ���اوارە نەب���وون نەیانتوانی ئ���ەو رۆژنامەیە
دەربكەن،كاتێكیش روویان كردوەتە قاهیرەو
ئەو كەش���و ه���ەوا ئازادیەی ل���ەوێ بۆ ئەوان
وەك پەناهەن���دە فەراه���ەم ب���ووە دیس���انەوە
متمانەی���ان بەخۆی���ان پەیداك���ردوە كەبكەونە
هەوڵ���ی دەركردن���ی باڵوكراوەیەك���ی كوردی
وەك خۆیشیان ئاماژەیان بۆكردوە.
ق���ەت ئ���ەوە راس���ت نی���ە بەتێكەاڵوبوونی
ئ���ەو دوو من���ەوەرە ی���ان بەدیاریكراوی���ش
عەبدولڕەحم���ان بەگ لەگ���ەڵ حزبی ئیتیحادو
تەرەقی ئیدی رۆژنامەكەیان فڕێدابێتە باوەشی
ئەو حزبەوەو تەس���لیم بووبێتن بەسیاس���ەتی
حزبەكەوە،ب���ا سەرنووس���ەرەكەی لەو حزبە
خەباتی كردبێت،هیچ بەڵگەیەك لەبەردەس���ت
نی���ە ك���ە رۆژنام���ەی «كوردس���تان»ی دایك
س���ەر بەحزبی ئیتیح���ادو تەرەقی بووە بەڵكو
رۆژنامەیەك���ی س���ەربەخۆی كوردیی بووەو
بەئاڕاس���تەی هوش���یاركردنەوەی رۆڵەكان���ی
كورد هەم لەئەورپاو هەم لەكوردستان كاری
ك���ردوە ت���ا بجەنگێن دژ بەزوڵ���م و زۆرداری
و چەوس���انەوەی نەتەوایەتی بوەستنەوە،ئەم
رۆژنامەیە خۆی بەخاوەن پەیامێكی نەتەوەیی
نیش���تمانپەروەر زانی���وە لەووتارەكان���ەوە
ئ���ەو راس���تیەمان ب���ۆ دەس���ەلمێنرێ كەهانی
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كوردی���ان داوە ب���ۆ فێرب���وون و خوێندنەوەو
زانس���تخوازی،كردنەوەی ئ���ەو دەرگای���ە
لەقاهی���رەوە ب���ۆ كوردس���تان لەرێ���ی
باڵوكراوەیەك���ەوە وەرچەرخانێكی مێژوویی
گرنگە لەكاروانی خەباتی نەتەوایەتیمان،شاری
قاهیرەش بووە یەكێك لەمەڵبەندە گرنگەكانی
كۆبوونەوەو خەباتی توركانی الو كەدووژمنی
هەرە گەورەی سوڵتان عەبدولحەمید بوون.
میس���ر باش���ترین و نزیكترین شوێن بوو
بۆ لەدای���ك بوونی یەكەم رۆژنامە لەمێژووی
ك���ورد،رۆژی پێن���ج ش���ەممە 30ی (ژوالقعدە)
ی س���اڵی 1315ی كۆچی9،ی نیس���انی ساڵی
1314ی رۆمی كە دەكاتە 22ی نیس���انی1898
زایین���ی لەش���اری قاهی���رە لەواڵت���ی میس���ر
یەك���ەم ژمارەی یەك���ەم رۆژنام���ەی كوردی
لەچاپخانەی(اله�ل�ال) لەالی���ەن میر»میق���داد
مەدح���ەت بەگ» ن���ەوەی بەدرخان پاش���اوە
دەركرا.
میق���داد مەدح���ەت و عەبدولڕەحم���ان
بەگی ب���رای پەیوەندی���ان هەب���وو بەتوركانی
الوەوە (توركان���ی الو ،وەك رێكخراوێ���ك
لەوس���ەردەمەدا ژمارەی���ەك ئازادیخوازی الو
پێكی���ان هێناب���وو بەئامانج���ی دژایەتیكردن���ی
سیستمی حوكومڕانی سوڵتان عەبدولحەمیدی
عوس���مانی) ئەو پەیوەندیەی ئ���ەو دوو برایە
ب���ەم رێكخراوەوە هۆكارێك���ى بەهێزبوون بۆ
ناس���ین و تێكەاڵوبوون بەژمارەیەكی باش���ی
ش���ارەزاو ن���اوداری ئەو س���ەردەمە بۆ زیاتر
كۆبوون���ەوە ل���ەدەوری ژیانێكی ئاس���وودەو
سەربەس���ت،بەاڵم راس���تیەكەی هەروەك���و
مێژوونووس���ی كورد دكت���ۆر كەمال مەزهەر

ئەحمەد لەكتێبێكی بەناوی(تێگەیشتنی راستی
و ش���وێنی لەرۆژنامەنووس���ی كوردی���دا)
دەڵێ :راس���تیەكەی :كوردس���تان»رۆژنامەی
س���ەربەخۆی نیش���تمانپەروەرانی ك���ورد بوو
كەزۆر شت لەو سەردەمەدا لەگەڵ ناحەزانی
رژێمی سوڵتان عەبدولحەمید لەیەك سەنگەردا
كۆی دەكردنەوە.
هەروەها دكتۆر شاكر خەسباك دەرچوونی
«كوردس���تان»بەهەنگاوێكی
رۆژنام���ەی
س���ەرەتاو قۆناغێك���ی ن���وێ لەژیان���ی ك���ورد
دادەنێ.
بەهەم���ان ش���ێوەش «بل���ەچ ش���یركۆ»
دەڵ���ێ:
«كوردس���تان»
دەرب���ارەی
نیشتمانپەروەرانی كورد لەناوخۆیاندا بڕیاری
دەركردنی ئ���ەم رۆژنامەیەیانداو بەوجۆرەش
بووە ئۆرگانی ئەوان.
ئێم���ەش گەیش���تینە ئ���ەو ب���اوەڕەی ك���ە
رۆژنام���ەی «كوردستان»س���ەر ب���ە هی���چ
الیەنێك���ی سیاس���ی دیاریكراو نەب���ووە بەڵكو
لەس���ەنگەری بەرگریكردنی نەتەوایەتی بووە
س���ەرەڕای ئ���ەوەی كەنزیكایەت���ی هەب���ووە
لەنێ���وان هەڵس���وڕاوانی رۆژنامەك���ە لەگ���ەڵ
توركان���ی الو لەالی���ەك و حزب���ی ئیتیح���اد و
تەرەقی لەو س���ەردەمەدا ،بەاڵم هیچ كات ئەم
رۆژنامەیە نەبووەتە س���هكۆى راستەخۆ یان
ناڕاستەوخۆی هیچ رێكخراوێكی سیاسی یان
كۆمەاڵیەتی سەرەڕای ئەوەی دامەزرێنەرانی
ئ���ەو رۆژنامەی���ە دوو كەس���ی كاراو دی���ارو
ناوداری حزبی ئیتیحادو تەرەقیی بوون!.

تێبینی:
خول���ی دووەمی رۆژنامەكە لەنێوان س���ااڵنی  1909-1908لەئەس���تەنبوڵ دەركراوە ،بەاڵم
بەهۆی گرتنی سورەیا بەدرخانی سەرنووسەری رۆژنامەكەو وەستانی لەالیەن دەسەاڵتدارانی
عوسمانیەوە رۆژنامەكە داخراوەو هیچ ئەرشیفێكی تاكو ئێستا لەبەر دەست نیيە!.بەاڵم خولی
س���ێیەمی رۆژنامەك���ە 1918-1917یان���زە ژمارەی لێدەرچ���ووە و لەالیەن د.كەم���ال فوئادەوە
لەساڵی 1998ز لەدوو توێی بەرگێكدا لەچاپدران لەگەڵ دوو ژمارەی دۆزراوی()18-17خولی
یەكەمی رۆژنامەكە.
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كات و شوێنی رۆژنامەی كوردستان لەساڵی 1918-1898
ژمارە

كات

شوێن

سەرنووسەر

1تا  5خولی یەكەم

22نیسان 1898تا
حوزەیرانی1898

میسر،قاهیرە،چاپخانەی ئەلهیالل

میقداد مەدحەت بەدخان

6تا19

ساڵی 1899

سویسرا،ژنێڤ،چاپخانەیجەمعیەتا تفاق و
قتجیا مسلمان

عەبدولڕەحمان بەدرخان

20تا 23

ساڵی 1900

میسر،قاهیرە،چاپخانەی ئەلهندیە

عەبدولڕەحمان بەدرخان

24

ساڵی 1900

بەریتانیا،لەندن

عەبدولڕەحمان بەدرخان

29-25

ساڵی 1901تا1902

بەریتانیا ،فۆلفستۆن ،چاپخانەی ئینتیقام

عەبدولڕەحمان بەدرخان

31-30

ساڵی 1902

سویسرا،ژنێڤ

عەبدولڕەحمان بەدرخان

خولی سێیەم
دیسانەوە
لەژمارە
1دەستپێدەكات
تا 11ژمارەی
لێدەرچووە

لەنێوان -1917
1918

قاهیرە،چاپخانەی ابی الهول

سورەیا ئەمین عەلی بەگ
بەدرخان،برازای میقداد
مەدحەت و عەبدولڕەحمان

سەرچاوەكان

 د.كەمال مەزهەر ئەحمەد،تێگەیشتنی راستی و شوێنی لەرۆژنامەنووسيی كوردیدا،چاپخانەی كۆڕی زانیاریكورد،بەغدا.1978،
 عەبدولجەبار محەمەد جەباری،مێژووی رۆنامەگەری كوردی،سلێمانی،چاپخانەی ژین.1970، نەوشیروان مستەفا ئەمین،چەند الپەڕەیەك لەمێژووی رۆژنامەگەری كوردی،بەرگی یەكەم،سلێمانی.2001، د.كەمال فوئاد،كوردستان یەكەمین رۆژنامەی كوردی،1902-1898بەغدا.1972، -د.كەمال فوئاد،كوردستان یەكەمین رۆژنامەی كوردی،1902-1898سلێمانی.1998، د.شاكر خسباك،الكرد والمسألة الكردية،بغداد.1959، بلەج شیركو،القضیة الكردیة في العراق..ماضي الكرد وحاضرهم،القاهرة.1930،سەرچاوە،گۆڤارو سایت
 گۆڤ���اری «رۆژنامەنووس» ژمارە 4ی س���اڵی ،2005ه���ەواڵ لەرۆژنامەی كوردس���تان،ئامادەكردنی بەهرۆزعەلی،الپەڕە  132تا .150
 گۆڤ���اری «رۆژنامەڤانى» ژمارە 8ی س���اڵی دووەم22،ی نیس���انی ،2002بابەتەكانی نووس���ەران (عەبدوڵاڵزەنگەنە،دكتۆر مار خەزنەدار،دكتۆر كەمال فوئاد،دكتۆر فەرهاد پیرباڵ،فەیسەڵ دەباغ،نەوشیروان مستەفا،ئارام
قەاڵدزێی،دكتۆر عەبدولفەتاح عەلی،جەلیلی جەلیل،سدیق سالح،مەحمود زامدار،مالیسمانژ،ئارام خدر).
 سایتی شەفەق نیوز.www.shafaaq.com،2011/12/29،*خوێندكاری قۆناغی سێیەمی بەش���ی راگەیاندن،رۆژنامە-كۆلێجی زانستە مرۆڤایەتییەكان-زانكۆی سلێمانی
(.)2013-2012
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نووسينى :ئهكهد موراد
و :خالید بهكر ئهیوب

ل��� ه نهوهتهكان���ی س���هدهی راب���ردوو،
ههندێك باڵوكراوهی سریانی بهدیاركهوتن،
ل���ه نێوایان���دا :گۆڤ���اری پس���پۆری لهبواری
رۆش���نبیری و ئهدهبدا ،ئهمهش بههۆی ئهو ه
بوو ،كه رهوش���ێكی گونجاو ل ه ش���ارهكانی
ههولێ���ر و دهۆك���دا ،دوای راپهڕینی ئاداری
پی���رۆز بهپارب���وو ،لهوكاتهش���دا (گۆڤ���اری
پانیپ���ال) ژم���ار ه ()١ی ل��� ه ١٩٩٨/٧/٢٥دا
لهالی���هن وهزارهت���ی رۆش���نبیری حكومهتی
ههرێم���ی كوردس���تان /بهڕێوهبهرایهت���ی
رۆش���نبیری ئاش���ووری دهرچ���وو ،ئ���هم
بهڕێوهبهرایهتییهش ل ه  ١٩٩٨/٧/٨دامهزرا و
بارهگاكهشی ل ه شارۆچكهی عهنكاوه بوو.
ژماره ()١ی گۆڤاری پانیپال
گ���هر ههڵوهس���تهیهك ل���ه ژم���اره ()١ی
گۆڤارهك��� ه بكهین ،دهتوانی���ن رێڕهوهكهی و
ئامانج ل ه دهرچوونی دهستنیشان بكهین.

 الیهنی یهكهم /وهزارهتی رۆشنبیری ل هههرێمی كوردستان چهندین بهڕێوهبهرایهتی
گشتی و بهڕێوهبهرایهتی ههیه ،له نێوانیاندا
بهڕێوهبهرایهتی رۆش���نبیری ئاش���ووری و
بهڕێوهبهرایهت���ی رۆش���نبیری توركمانی ،ل ه
پرۆگرامی وهزارهتیش���دا ب���ووه ..پرۆگرامی
بهڕێوهبهرایهتیی���هكان ب���هرهو پێش���هو ه
بب���ات ،لێ���رهدا گرنگ���ی دهركردن���ی گۆڤار ه
پسپۆرییهكان دهكهوت.
 خاوهنی ئیمتیازی ئهو گۆڤار ه وهزیریرۆش���نبیری ب���وو ،سهرنووس���هرهكهی
مامۆس���تا ئهندری���ۆس یۆحهننا ب���وو( ،كاتێ
پلهی بهڕێوهبهری رۆش���نبیری ئاش���ووری
وهرگرت) ،رۆژنامهنووس (ئهكهد موراد)یش
وهك سكرتێری نووسین دهستنیشانكرا.
 قهبارهی گۆڤارهك ه  16×23س���م و ل هژماره ()١دا الپهڕهكانی ( )١٥٨الپهڕهبوون،
تهنی���ا بهرگهك���هی ل��� ه رووی دهرهوهی
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رهنگاوڕهنگ بوو ،الپهڕهكانی دیكهش رهش و سپی بوون.
 ( )٢٠٠٠دان ه ل ه گۆڤارهك ه دهرچوو ،ههموو ژمارهكانیگۆڤ���اری پانیپال ل���ه چاپخانهكان���ی وهزارهتی رۆش���نبیری
ههرێمی كوردستان چاپ دهكرا.
دوای ساڵو
ل ه الپهڕ ه ()١ی دوای بهرگ ،له ستوونێكدا بهناوونیشانی
(دوای ساڵو) ك ه به ناوی دهستهی نووسهران تێیدا هاتووه:
(ن���اوی پانیپ���ال ب���ۆ ئ���هم گۆڤ���ار ه لهالیهن
بژاردهی���هك ل���ه رۆش���نبیرانی ناس���را و
بایهخدانی���ان ب ه بواری ئهدهبی و هونهری
ههڵبژێ���ردراوه ،ئهم���هش لهبهرئهوهیه ك ه
ئهم ن���او ه مانا و واتای رهگی ل ه قوواڵیی
كولتوورهكهماندا ههی���ه ،ههروهها لهگهڵ
ههس���تانهوهی رۆش���نبیریمان ل ه قۆناغ ه
جیاجیاكاندا دهگونجێ و پهیوهستیش ه بهو
ئهركه گهورانهی به رهوش���ی ئێستاماندا
ب���ۆ پێشخس���تنی ئ���هم رۆش���نبیریی ه و
بهرزكردن���هوهی پێگهك���هی ،چونك��� ه
ههروهك زانراوه ،كهوا ئاشوور پانیپال
دهستپێش���خهر ب���وو ه ل���ه كۆكردنهو ه
و ژم���ار ه بهندكردن���ی گرنگتری���ن
گهنجین���ه ل��� ه س���هردهمی خۆی���دا ل��� ه
(یاس���ا و ههواڵی پادشاكان و زانست ه
ههمهج���ۆرهكان ل��� ه پهرتوخانهكهیدا،
ك��� ه ل��� ه مێ���ژوودا ب���ێ وێن��� ه ب���ووه،
بهستنهوهی ناوی گۆڤارهك ه ب ه ناوی
پانیپال گهڕانهوهیهك ه ب���ۆ كانگهیهكی دهوڵهمهند
به مهبهستی دهوڵهمهندكردنی لهالیهن پێنووسه ئازادهكان،
كه بێگومان الپهڕهكانی ئهم گۆڤار ه پڕش���نگدار دهكات ،ئهم
گۆڤار ه ل ه ههمووانه و بۆ ههمووانه).
بهشهكانی گۆڤارهك ه
یهكهم ناوونیش���ان ل��� ه گۆڤارهكه ،ك ه له ژم���ار ه ()١هو ه
تاكو ئهم ژمارانهی ب ه دواوهی هات نهگۆڕ بوو ،سهروتاری
گۆڤارهكه بوو ،یهكهم س���هروتار هی وهزیری رۆش���نبیری
حكومهت���ی ههرێمی كوردس���تان فهلهكهددی���ن كاكهیی بوو،
ك ه دهس���تهی نووس���هران بۆ زمانی (س���ریانی) وهریگێڕا و
()١
باڵویكردهوه ،ئهم وتارهش ل ه رۆژی چواشهمم ه ١٩٩٨/٧/٨
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رۆژی كردنهوهی بهڕێوهبهرایهتی رۆش���نبیری س���ریانی ل ه
عهنكاو ه لهالیهن بهڕێز وهزیرهو ه پێشكهشكرا بوو.
له گوتهك���هی بهڕێز وهزیردا هاتبوو( :ئێم ه له وهزارهتی
رۆش���نبیری ههس���ت ب ه ش���انازی دهكهین ،كات���ێ ئهركێكی
دیك ه ل ه ئهرك ه نیش���تمانییهكانمان جێبهجێ دهكهین ،ئهویش
كردن���هوهی بهڕێوهبهرایهت���ی رۆش���نبیری ئاش���وورییه،
دامهزراندنی ئ���هم بهڕێوهبهرایهتیی���ه ههنگاوێكی دیكهیه ب ه
ئاراس���تهی چهسپاندنی ئازادی بیروڕا و فهریی رۆشنبیری
و دیموكراسیدا.)...
س���هبارهت ب��� ه هۆیهكان���ی دواكهوتن���ی
دامهزراندنی ئ���هم بهڕێوهبهرایهتییه گوتی:
«ل��� ه س���اڵی ١٩٩٢دا ،بڕیارێ���ك لهب���ارهی
دامهزراندنی بهڕێوهبهرایهتی رۆش���نبیری
ئاش���ووری ل���ه وهزارهتی رۆش���نبیری و
بهڕێوهبهرایهت���ی فێركردن���ی س���ریانی
ل���ه وهزارهت���ی پ���هروهرد ه دهرچ���ووه،
بهدرێژایی ئهم س���ااڵن ه به هۆی ملمالنێی
توندی سیاس���ی له پایتهخت���ی ههرێمدا،
ب���وار نهڕهخس���ا ئ���هم بهڕێوهبهرایهتیی ه
ب ه ش���ێوهیهكی تهواو دابم���هزرێ ،ههر
تهنی���ا دوو كارمهند لهم بوارهدا كاریان
دهكرد بهبێ ئ���هوهی بهرنامهی كاریان
ههبێ���ت ،ب���هاڵم كابین���هی س���ێیهم ك��� ه
دام���هزرا ههموو ههوڵێكی دا بۆئهوهی
ئهركهكان���ی جێبهج���ێ ب���كات ،ب���هاڵم
شهڕی ناوخۆ بواری نهدا»(.)٢
ئ���هم گوت���ارهش ك���ه ب���وو ه
س���هرگوتاری ههردوو بهشی (سریانی و عهرهبی) ئاماژهی
ب���ه بهرنامهی كاری بهڕێوهبهرایهتییهك ه كرد ،ك ه دهركردنی
گۆڤارێك���ی وهرزی و بهرنامهی رادیۆی���ی و تهلهفزیۆنی ل ه
ئێستگهكانی وهزارهتدا بهخۆگرتبوو(.)٣
ل ه بابهتهكانی بهشی سریانی
بابهت���ی یهكهم له الپ���هڕ ه ( ،)١٨-٧ل ه نووس���ینی ئهدیب
یۆن���ان هۆزیا بوو ،ك ه پارچ ه ش���یعرێكی ش���اكر س���یفو ب ه
ناوونیش���انی (س���یفو الدفيء) ش���یكردبۆوه .ل��� ه الپهرهكانی
( )٢٣-١٩بابهتێك لهبارهی جهژنی (نوسردیل) له نووسینی
یۆحهنا عهنكاوهیی باڵوكراوهتهوه.
ل���ه الپهڕهكان���ی ( )٢٩-٢٤بابهتێ���ك لهب���ارهی كهس���ایهتی
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ب��� ه ه���ۆی ملمالنێ���ی توندی
سیاس���ی ل��� ه پایتهخت���ی
ههرێم���دا ،ب���وار نهڕهخس���ا
بهڕێوهبهرایهتی رۆش���نبيرى
سريانى ب ه شێوهیهكی تهواو
دابم���هزرێ ،ه���هر تهنی���ا
دوو كارمهن���د لهم ب���وارهدا
كاریان دهك���رد بهبێ ئهوهی
بهرنامهی كاری���ان ههبێت،
ب���هاڵم كابینهی س���ێیهم ك ه
دام���هزرا ههم���وو ههوڵێك���ی
دا بۆئ���هوهی ئهركهكان���ی
جێبهجێ بكات ،بهاڵم شهڕی
ناوخۆ بواری نهدا
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نهتهوهیی ناسراو د.فهرهیدون ئاشوریا له نووسینی یۆحهنا
دانی���ال لهخۆگرتب���وو و بابهتهكه چهندی���ن وێنهی مێژوویی
لهگهڵدایه.
ل��� ه الپهڕهكان���ی ( ،)٤٠-٣٠بابهتێ���ك ب��� ه ناوویش���انی (دێر
رهب���ان هورمز ل ه مێژوودا )..له نووس���ینی ش���همعون یهلدا
باڵوكراوهتهوه.
ل ه الپهڕهكانی ( )٥٣-٤١بابهتێك ب ه ناوونیش���انی (زانس���تی
هون���هر و وهرگێ���ڕان) ل��� ه نووس���ینی میخائی���ل بنیامی���ن
لهخۆگرتبوو.
ل��� ه الپهڕهكانی ( )٥٥-٥٤پارچه ش���یعرێك ب ه ناوونیش���انی
(ش���مس الثقاف���ة) ل ه نووس���ینی س���هنحاریب دانی���ال ،كه ل ه
رۆژی كردنهوهی بهڕێوهبهرایهتی رۆش���نبیری ئاش���ووری
خوێندرابۆوه ،باڵوكراوهتهوه.
ل��� ه الپهڕهكان���ی ( )٥٧-٥٦چیرۆك���ی (م���ن مثیولوجی���ا بالد
النهری���ن) ك���ه چیرۆكێك���ی بابلییه له بارهی خۆشهویس���تی
دهدوێ ،لهخۆگرتووه.
ل���ه الپهڕهكان���ی ( )٥٩-٥٨ه���هواڵ و چاالكییهكان���ی رۆژی
كردنهوهی بهڕێوهبهرایهتییهكهی لهخۆگرتووه.
بابهتهكان ب ه زمانی كوردی و عهرهبی
الپهڕهكان���ی ( )٦٥-٦٠س���هرگوتار و ههواڵ���ی كردن���هوهی
بهڕێوهبهرایهتییهك���هی تیای���ه .الپهڕهكانی ( )٧٤-٦٦بابهتێك
ب ه ناوونیشانی (یوسف سهعید لوتكهی سهربهرزی ئهدهب)
ل ه نووسنی (كلخو) باڵوكراوهتهوه.
الپهڕهكانی ( )٩٠-٧٥بابهتێك ب ه ناوونیشانی (پهندی ئهفیقار
و شوێنهوارهكانی ل ه ئهدهب و پهندی جیهانیدا) ل ه نووسینی
(جۆرج ئیسحاق)ی لهخۆگرتووه.
ل���ه الپهڕهكان���ی ( )١٠٢-٩١دیدارێ���ك ب���ه ناوونیش���انی (ب ه
راش���كاوانه) لهگهڵ مامۆستا (ش���یمائیل ننو) ئهندامی یهكهم
پهرلهمانی ههرێمی كوردستان باڵوكراوهتهوه.
(أس���ماء التحليل ف���ي االنگلیزیة والس���ریانیة) ل ه نووس���ینی
د.ئ���هدورد عۆدیش���و ل��� ه وهرگێڕانی س���ۆزان خۆش���ابا ل ه
الپهڕهكانی ( )١١٢-١٠٣باڵوكراوهتهوه.
الپهڕهكان���ی ( )١٢٥-١١٣بابهت���ی (جماعة المس���رح الهابط)
ل ه نووس���ینی رهخنهگری شانۆیی س���هباح ههرمز ئهلشانی
لهخۆگرتووه.
بابهت���ی (خوێندنهوهیهك���ی خێ���را ب���ۆ پهیام���ی تراژیدی���ای
ئاشووری) ل ه نووسینی بههنام شابا مهرتانی له الپهڕهكانی
( )١٢٨-١٢٦ب ه زمانی كوردی باڵوكراوهتهوه.
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ل���هدوا الپهڕها له بهرگی ناوهوهدا ب ه ناوونیش���انێكی نهگۆڕ
ل��� ه ههموو ژمارهكان���ی گۆڤارهكهدا گۆش���هی (حتى نلتقي...
ت���ا پێكدهگهین���هوه) ل ه نوویس���نی ئهكهد موراد س���كرتێری
نووسینی گۆڤارهك ه ب ه زمانی سریانی باڵوبۆتهوه.
بهرگی یهكهمی گۆڤارهك ه وێنهی كردنهوهی بهڕێوهبهرایهتی
رۆشنبیری ئاشووری لهالیهن وهیزیری رۆشنبیری مهتران
(جاك ئیسحاق)و ه لهخۆگرتووه.
بهرگ���ی دووهم���ی وێنهی (دێ���ر رهبان هورم���ز) ك ه لهالیهن
یهكێك ل ه هونهرمهندانی (بهغدیدا) كێشراوه ،باڵوكراوهتهوه.
گۆڤار ...دوای ژماره ()١ی
دوای دەرچوونی ژمارە ( ،)1بژاردەیەك لە نووس���ەران
و ڕۆش���نبیرانی بواری ڕۆش���نبیری س���ریانی بە مەبەستی
دەرچوون���ی گۆڤارەك���ە لە كات���ی خۆی���دا و جەختكردنەوە
لەس���ەر ئەوەی ك���ە بەش���ی س���ریانی پانتاییەك���ی فراوانی
گۆڤارەكە لە خۆبگرێت ،كۆبوونەوە .چەندین دانیتشنیان كرد
بۆ ئەوەی كارەكە سەركەوتوو بێت ،یەكەم ئاستەنگیش لەم
ڕووەوە ئەم بڕە پارەی���ەی كە تەرخانكرابوو بۆ گۆڤارەكە،
بەش���ی چاپك���ردن و گواس���تنەوە و پاداش���تێكی زۆر كەمی
دەس���تەی نووس���ەران ،كارمەندانی گۆڤارەك���ەی نەدەكرد،
زۆرجاران ئەوەی تەرخانكرابوو بۆ دەس���تەی نووس���ەران
ب���ە نووس���ەرانی گۆڤارەك���ە دەدرا ،ئەمەش لەب���ەر گرنگی
بابەتەكانی���ان یان بەهۆی ئ���ەوەی ل���ە پارێزگاكانی (بەغدا،
موس���ڵ ،كەركووك..هتد) بابەتەكان دەنێردران ،كە مەترسی
تیاب���وو ،چونكە ڕژێم چاودێ���ری چاالكییەكانی پارێزگاكانی
هەرێمی دەكرد .بەتایبەتی بابەتەكانی بەشی _سریانی_ ،كە
هەندێك نووسەرانی دەرەوەی هەرێم بەناوی خوازراوەوە
بابەتەكانیان دەنووسی.
ئەوانەی پاڵپشتی گۆڤارەكەیان كردووە
 چەندی���ن كۆبونەوە كرا بە ئامادەبوون���ی بەڕێزان :یۆنانهوزای���ا ،ئەندریس���ۆس یوخن���ا ،ئەك���ەد م���وراد ،توم���ا تلیا،
ش���ەمائیل نن���و ،س���ۆزان خۆش���ابا ،بوت���ر هورم���ز ،مارلین
لوش���ینا ،صباح هرمز ئەلش���انی ،ش���اكر س���یفو لە موس���ڵ،
جونی كوركس���ی ،جورج ئیس���حام ،یوخنا دانی���ال ،میخائیل
بیامین ،بەهنام كوركیس���ی..هتد ،هەموو الیەك ڕێكەوتین كە
پێویس���تە گۆڤارەكە لە كاتی خۆیدا دەربچێت ،لەم بوارەشدا
پاڵپشتی بكرێت ،چونكە ئەو بڕە پارەیەی تەرخانكرا بوو بۆ
گۆڤارەكە زۆر كەم بوو ،هەروەها پەیوەندی بە نووسەرانی

لەبەر گرنگی بەشی سریانی،
ڕێگ���ە درا ك���ە نووس���ەرێك
ب���ە زیات���ر ل���ە بابەتێ���ك
لەم بەش���ەدا بەش���داربێت،
ئەمەش پەیڕەوك���را بەهۆی
ئەوەی نووس���ینی سریانی و
نووسەرانی كەم بوون
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گۆڤاری پانیپال
ژﻣﺎره

رﻜﻪوﺗﯽ
دهرﭼﻮون

دهﺳﺘﻪی ﻧﻮوﺳﻪران

١

١٩٩٨/٧/٢٥

ﺧﺎوهﻧﯽ ﺋﯿﻤﺘﯿﺎز :وهزﯾﺮی
رۆﺷﻨﺒﯿﺮی
ﺳﻪرﻧﻮوﺳﻪر :ﺑﻮﺗﺮس هﻮرﻣﺰ
ﺳﻜﺮﺗﺮی ﻧﻮوﺳﯿﻦ :ﺋﻪآﻪد ﻣﻮراد

٢

١٩٩٨/١٠/٢٥

هﻪﻣﺎن دهﺳﺘﻪی ﻧﻮوﺳﻪران

٣

١٩٩٩/١/٢٥

هﻪﻣﺎن دهﺳﺘﻪی ﻧﻮوﺳﻪران

٤

١٩٩٩/٤/٢٥

هﻪﻣﺎن دهﺳﺘﻪی ﻧﻮوﺳﻪران

٥

١٩٩٩/٧/٢٥

هﻪﻣﺎن دهﺳﺘﻪی ﻧﻮوﺳﻪران

ژﻣﺎرهی ﻻﭘﻪڕهی ﺑﻪﺷﻪآﺎن

ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ

ﻋﻪرهﺑﯽ

آﻮردی

٥٩-١
 ٩ﺑﺎﺑﻪت

١٢٥-٦٠
 ٦ﺑﺎﺑﻪت

٧٠-١
 ٩ﺑﺎﺑﻪت

١١٤-٧١
 ٦ﺑﺎﺑﻪت

٧٤-١
 ١٠ﺑﺎﺑﻪت

٧٠-١
 ١٠ﺑﺎﺑﻪت
٦٧-١
 ٤ﺑﺎﺑﻪت

١١٤-٧١
 ٧ﺑﺎﺑﻪت

١١٢-٦٨
 ٨ﺑﺎﺑﻪت

١٢٨-١٢٦
ﯾﻪك ﺑﺎﺑﻪت

١٢٨

١٠٠٠

ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی وهزارهﺗﯽ
رۆﺷﻨﺒﯿﺮی

١٢٧-١١٥
ﯾﻪك ﺑﺎﺑﻪت

١٢٨

١٠٠٠

ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی وهزارهﺗﯽ
رۆﺷﻨﺒﯿﺮی

١٢٨

١٠٠٠

١٢٨

١٠٠٠

١٢٨

١٠٠٠

١٢٧-١١٧
 ٣ﺑﺎﺑﻪت

١٢٨

١٠٠٠

ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی وهزارهﺗﯽ
رۆﺷﻨﺒﯿﺮی

١٢٨

١٢٨

ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی وهزارهﺗﯽ
رۆﺷﻨﺒﯿﺮی

١٢٨

١٠٠٠

ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی وهزارهﺗﯽ
رۆﺷﻨﺒﯿﺮی

١٢٨

١٢٨

١٢٨

١٠٠٠

١٢٨

١٠٠٠

ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی وهزارهﺗﯽ
رۆﺷﻨﺒﯿﺮی

١٢٨

١٠٠٠

ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی وهزارهﺗﯽ
رۆﺷﻨﺒﯿﺮی

١٢٨

١٠٠٠

ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی وهزارهﺗﯽ
رۆﺷﻨﺒﯿﺮی

١٢٨

١٠٠٠

١٢٨

١٠٠٠

١٢٧-١١٧
 ٢ﺑﺎﺑﻪت

١٢٧-١١٥
 ٣ﺑﺎﺑﻪت

١٢٧-١١٣
 ٣ﺑﺎﺑﻪت

٦

١٩٩٩/١٠/٢٥

هﻪﻣﺎن دهﺳﺘﻪی ﻧﻮوﺳﻪران

٧

١٩٩٩/١٢/١١
ژﻣﺎرهی
ﺗﺎﯾﺒﻪت

٧٠-١
 ١١ﺑﺎﺑﻪت

١١٦-٧١
 ٦ﺑﺎﺑﻪت

هﻪﻣﺎن دهﺳﺘﻪی ﻧﻮوﺳﻪران

٦٥-١
 ١٠ﺑﺎﺑﻪت

١١٣-٦٦
 ٨ﺑﺎﺑﻪت

١٢٧-١١٤
 ٣ﺑﺎﺑﻪت

٨

٢٠٠٠/١/٢٥

هﻪﻣﺎن دهﺳﺘﻪی ﻧﻮوﺳﻪران

٧٢-١
 ١١ﺑﺎﺑﻪت

١١٤-٧٣
 ٧ﺑﺎﺑﻪت

١٢٧-١١٥
 ٣ﺑﺎﺑﻪت

٩

٢٠٠٠/٤/٢٥

هﻪﻣﺎن دهﺳﺘﻪی ﻧﻮوﺳﻪران

١٠

٢٠٠٠/٧/٢٥

هﻪﻣﺎن دهﺳﺘﻪی ﻧﻮوﺳﻪران

١١

٢٠٠٠/١٠/٢٥

هﻪﻣﺎن دهﺳﺘﻪی ﻧﻮوﺳﻪران

٦٨-١
 ١٣ﺑﺎﺑﻪت

١٢

٢٠٠٠/١١/٢٥
ژﻣﺎرهی ﺗﺎﯾﺒﻪت

هﻪﻣﺎن دهﺳﺘﻪی ﻧﻮوﺳﻪران

٧٨-١
 ١١ﺑﺎﺑﻪت

١١٣-٧٩
 ٧ﺑﺎﺑﻪت

١٣

٢٠٠١/٢/٢٠

هﻪﻣﺎن دهﺳﺘﻪی ﻧﻮوﺳﻪران

٦٨-١
 ١٢ﺑﺎﺑﻪت

١١٧-٦٩
 ٩ﺑﺎﺑﻪت

١٤

٢٠٠١/٤/٢٥

هﻪﻣﺎن دهﺳﺘﻪی ﻧﻮوﺳﻪران

١٥

٢٠٠١/٧/٢٥

هﻪﻣﺎن دهﺳﺘﻪی ﻧﻮوﺳﻪران

٧٤-١
 ١١ﺑﺎﺑﻪت

٧٠-١
 ١١ﺑﺎﺑﻪت

٧٠-١
 ١٢ﺑﺎﺑﻪت

٧٤-١
 ١٤ﺑﺎﺑﻪت

گەلەكەمان ل���ە دەرەوەدا كرا ،بۆ ئەوەی بۆ
گۆڤارەكە بنووسن.
 لەبەر گرنگی بەشی سریانی ،ڕێگە درا كەنووسەرێك بە زیاتر لە بابەتێك لەم بەشەدا
بەش���داربێت ،ئەم���ەش پەیڕەوك���را بەه���ۆی
ئەوەی نووس���ینی س���ریانی و نووس���ەرانی
كەم بوون ،خوێنەریشی لەچەند ژمارەیەكی
گۆڤارەكە.
تێبین���ی ئەمە دەكات ،مەبەستیش���ی ئەوە
بوو الپەڕەكانی س���ریانی زێدە تر لە (نیوە)
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١١٧-٧٥
 ٦ﺑﺎﺑﻪت
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١٠٨-٧٤
 ٥ﺑﺎﺑﻪت

١١٥-٧١
 ٦ﺑﺎﺑﻪت

١٠٨-٦٩
 ٧ﺑﺎﺑﻪت

١٠٧-٧١
 ٧ﺑﺎﺑﻪت

١١٢-٧٥
 ٧ﺑﺎﺑﻪت

آﯚی
ﻻﭘﻪڕهآﺎن

ﺗﯿﺮاژ

ﺗﺒﯿﻨﯽ

١٢٧-١٠٩
 ٣ﺑﺎﺑﻪت

١٢٧-١١٦
 ٢ﺑﺎﺑﻪت

١٢٧-١٠٩
 ٣ﺑﺎﺑﻪت

١٢٧-١١٤
ﯾﻪك ﺑﺎﺑﻪت/
رۆژی
رۆژﻧﺎﻣﻪﮔﻪری
١٢٨-١١٨
 ٢ﺑﺎﺑﻪت

١٢٨-١٠٨
 ٢ﺑﺎﺑﻪت

١٢٨-١١٣
 ١٠ﺑﺎﺑﻪت

ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی وهزارهﺗﯽ
رۆﺷﻨﺒﯿﺮی
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی وهزارهﺗﯽ
رۆﺷﻨﺒﯿﺮی
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی وهزارهﺗﯽ
رۆﺷﻨﺒﯿﺮی

ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی وهزارهﺗﯽ
رۆﺷﻨﺒﯿﺮی
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی وهزارهﺗﯽ
رۆﺷﻨﺒﯿﺮی

ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی وهزارهﺗﯽ
رۆﺷﻨﺒﯿﺮی
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪی وهزارهﺗﯽ
رۆﺷﻨﺒﯿﺮی

بێت.
 پێمانخۆش��� ه ئاماژه ب ه دیداری مامۆس���تاشهمائیل ننو ئهندامی پهرلهمانی كوردستان
بكهین ،ك ه له ژماره ()١دا باڵوكراوهتهوه ،ب ه
زمانی عهرهبیی ه و ( )١١الپهڕهیه ،مهبهس���ت
تیای���دا روونكردن���هوهی ههندێ���ك راس���تی
س���هبارهت ب ه واقیعی گهلهكهمان و ئێش و
ئازارهكهی بوو ،بۆئهوهی ببێت ه بهڵگهنامهیهك
له گۆڤارێك ،كه بهڕێوهبهرایهتی رۆشنبیری
ئاشووری دهریدهكات ،دیدارهكه راشكاوان ه
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بوو لهبارهی تهواوی مهسهلهكان و زێدهتر
له پهیامێكی لهخۆگرتبوو.
ل��� ه ئهنجام���ی ههڵس���هنگاندێكی
گش���تی گۆڤارهك��� ه و بابهتهكان���ی بۆم���ان
دهردهكهوێ���ت ،ك���ه زۆرب���هی ئ���هم بابهتان ه
لهب���ارهی رۆش���نبیری گهلهكهم���ان بوو ه ل ه
مێژوو و ئێس���تادا ،ههروهها لهبارهی زمانی
س���ریانی و رۆڵهكهی و ئ���هم بایهخانهی ك ه
دوای راپهڕینه پیرۆزهك ه بهدهستیهێنا ،جگ ه
لهمهش ئهم گۆڤار ه رۆڵی ل ه ئاش���كراكردنی
ئهو راستییانهی س���هبارهت ب ه دوژمنایهتی
رژێم بۆ گهلهكهمان ههبووه.
گۆڤارهك ه و ههندێ له نهگۆڕهكانی
 یهكهم گۆڤاری س���ریانی بووه ،ل ه الهنێكیحكومیی���هو ه (وهزارهت���ی رۆش���نبیری/
بهڕێوهبهرایهت���ی رۆش���نبیری ئاش���ووری)
دهرچ���ووه ،باڵوكراوهان���ی پێش���وو لهالیهن
ناحكومیی���هكان
رۆش���نبیرییه
دهزگا
دهرچووه(.)٥
 یهك���هم گۆڤ���ار ب���وو ه ل���ه نیش���تماندجادهرچووه ،ك ه الپهڕه س���ریانییهكانی زێدهتر
ل���ه (نی���وه) ب���ووه ،بهش���ێوهیهكی نهگۆڕ ل ه
ههموو ژمارهكاندا.
 ل���ه م���اوهی دهرچوون���ی ،كه ( )١٢س���اڵیخایان���د ،ژم���ارهی دوانهی���ی نهب���وو ،بهڵكو
ههموو ژمارهكانی به تهنیا دهرچووه.
 ل��� ه ژمار ه ( )١تا ژم���ار ه ( )١٥ئهندریوسیوحهننا بهڕێوهبهری رۆشنبیری ئاشووری
سهرنووسهری بووه.
 ل��� ه ژم���ار ه ( )١٦ت���ا ژم���ار ه ( )٣٤بوترسهورمز بهڕێوهبهری رۆش���نبیری ئاشووری
س���هرنوویهری ب���ووه ،تاك���و بهڕێزی���ان
گواس���تراهوهتهو ه وهزارهت���ی پ���هروهرده/
بهش���ی س���ریانی ب��� ه پل���هی (ش���ارهزای
زمانهوانی).
دوای
)
 ل ه ژمار ه (-٣٥دامهزراندن���ی بهڕیێوهبهرایهت���ی گش���تی
رۆش���نبیری و هون���هری س���ریانی ل��� ه

وهزارهتی رۆشنبیریدا و وهرگرتنی پۆستی
بهڕێوهب���هری گش���تی لهالی���هن د.س���هعدی
مالحهوه بهڕێزیان سهرنووس���هری بوو ه و
بوترس هورمز سكرتێری نووسین بووه.
 ل��� ه ژم���ار ه ( )١تاك���و ( )٣٤جێگ���ریسهرنووسهر یان سكرتێری نووسین ئهكهد
موراد بووه.
 گۆڤارهكه بۆماوهی ( )٦مناگ راوهستاوه،ب ه هۆی گۆڕانكارییهكانی تش���رینی یهكهمی
 ٢٠٠١تاك���و ئ���اداری  ،٢٠٠٢واتا ل���ه نێوان
ژمار ه ()١٦-١٥دا ،كاتێ ئهندریوس یۆحهننا
سهرنووسهری جێهێشت و بوترس هورمز
شوێنی گرتهوه.
 له كۆتایی ساڵی ٢٠٠١دا ههوڵی ئهو ه دراگۆڤارهك ه رابوهس���تێت ،بهاڵم ب ه كۆشش���ی
بهرپرس���ان و پهرلهمان���ی لیس���ی س���ریانی
گۆڤارهك���ه ب���هردهوام ب���وو ،ل���ه كۆتای���ی
٢٠٠٣دا ههوڵێ���ك درا ،فش���ار و ههوڵ���هكان
ب��� ه ئاراس���تهی دهرچوون���ی س���هركهوتوو
ب���وون ،ب���هاڵم كۆشش���ی بهڕێوهبهرایهت���ی
و دهس���تهی نووس���هران ب���ۆ زیادكردن���ی
دهرماڵ���هی گۆڤارهك���ه ب���ه مهبهس���تی
زێدهكردن���ی الپهڕهكان���ی و پێشخس���تنی ل ه
رووی هونهرییهو ه سهری نهگرت ،بهرامبهر
ههڕهش���هی راگرتن���ی گۆڤارهكه دهس���تهی
نووس���هران بۆ بهردهمبوونی خۆشبهختان ه
كاریان كرد و ب ه تایهبتی دوای ژمار ه (،)١٨
ئ���هوهی وهریانگرت ،زۆر كهم بوو و نیمچ ه
بێ بهرامبهر بوو.
 ل��� ه ژماره ( )١تاكو ژم���اره ( ،)٢٠ژمارهیالپهڕهكان���ی نهگ���ۆڕ ب���وو ١٢٨ ،الپ���هڕ ه +
الپهڕهكانی بهرگ.
 ل ه ژماره ( )٢١الپهڕهكانی بۆ ( )١٦٠الپهڕ هزیادی ك���رد بهبێ هێچ پاڵپش���تییهك ،بهڵكو
دهستپێشخهری دهستهی نووسهران بوو ب ه
مهبهستی بهرهو پێشبردنی گۆڤارهكه.
 ل��� ه ژم���اره ()٢٢هو ه الپهڕهكانی گهیش���ت ه( )٢٠٠الپ���هڕه ،گوژم هكهش���ی ل ه پاداش���تی
دهس���تهی نووس���هران دهب���ڕدرا ،چونك��� ه
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دهرماڵ���هی گۆڤارهك��� ه ههروهك���و خ���ۆی
ب���وو ،س���هرهڕای داواكاری ب���هردهوام ب���ۆ
زیادكردنی.
 چاپكردن���ی گۆڤارهك��� ه ل��� ه ژم���ار ه ()١وهتاك���و دواژم���ارهی ل ه چاپخان���هی وهزارهتی
رۆش���نبیری بووه ،ل ه ژم���ار ه ()٢١هو ه دوای
ئهوهی ئامێرهكانی چاپ لهم چاپخانهی ه نوێ
كرای���هوه ،گۆڤارهك ه ب ه ش���ێوهیهكی باش���تر
دهرچوو.
 ب��� ه دهستپێش���خهری دهس���تهینووس���هران بهبۆنهی ( )١٥٠س���اڵهی رۆژی
رۆژنامهگهریی س���ریانی ژمارهیهكی تایبهت
ژماره ( )٧دهرچووه ،ل ه س���اڵی ١٩٩٩دا ()٥
ژمار ه و لهس���اڵی ٢٠٠٠دا ( )٥ژمارهی دیك ه
بهم بۆنهیهو ه دهرچووه.
 گۆڤارهك��� ه ل��� ه ههم���وو ژمارهكان���یچهن���د الپهڕهیهك���ی ب���ۆ باڵوكردن���هوهی
باب���هت تهرخانك���ردووه ،ل��� ه كۆتای���ی ه���هر
ژمارهیهكیش كورتهیهكی كوردی بابهتهكانی
بهش���ی س���ریانی لهس���هر داوای وهزی���ری
رۆشنبیری فهلهكهدین كاكهیی ب ه مهبهستی
بهدهستهێنانی زانیاری زیاتر تهرخانكرابوو.
گۆڕانكارییهكان���ی گۆڤارهك��� ه دوای دامهزراندن���ی
بهڕێوهبهرایهتی گشتی
 ژماره ( ،)٣٥ژمارهیهكی تایبهت ب ه بۆنهیچل���هی ش���اعیری كۆچك���ردوو س���هركۆن
پۆلس ،ك ه ئهم���هش یهكهم ژماره بوو دوای
ئهوهی بهڕێوهبهرایهتی گش���تی رۆشنبیری
و هونهری س���ریانی دهریك���رد ،قهبارهی بۆ
( )A4گۆڕدرا.
 پێ���ش دهرچوون���ی ئ���هم ژم���ار ه تایبهته،بهڕێوهبرهایهت���ی گش���تی رۆش���نبیری
كۆبوونهوهیهك���ی لهگ���هڵ كهس���ایهتی
رۆشنبیری و نووس���هران كرد ،بهمهبهستی
دهرچواندنی گۆڤارهك ه به ش���ێوهیهكی تاز ه
و قهبارهیهك���ی گهورهتر ،لهگهڵ زیادكردنی
دهرماڵ���هی گۆڤارهك��� ه و بهڕێوهبهرایهت���ی
گشتی.
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 بۆ مێژووش دهڵێ���م هیچ پهیوهندییهك ب هجیگ���ری سهرنووس���هری گۆڤارهك ه (ئهكهد
موراد) نهكرا ،تهنانهت بۆ سوپاسكردنیش���ی
ك��� ه ل ه ژم���ار ه ()١هو ه تاكو ژم���ار ه ( )٣٤ل ه
دهرچووندایه ،بهشدار بووه و بۆ ماوهی ()١٠
ساڵیش كۆشش���هكانی له بهردهوامبوونی و
دهرچواندنی بهشی سریانی بهرچاو بووه.
 ههروهه���ا ئ���هوهش رانهگهین���درا ،ك��� هدوای ئ���هوهی گۆڤارهك���ه كهوته ئهس���تۆی
بهڕێوهبهرایهت���ی گش���تی پل���هی یهك���هم
دهدرێت��� ه د.س���هعدی مالی���ح بهڕێوب���هری
گش���تی و س���كرتێری نووس���ین بوت���رس
هورمز بهڕێوهبهری رۆشنبیری و هونهری
سریانی /لقی ههولێر ،دهبێت.
بهگش���تی ئهمه تنێبینییهك ه بهرامبهر ئهم
ههڵوێسته نامۆیه.
گۆڤ���ار ب���ه ئاراس���تهی ن���وێ دهرچوو،
بهش���ه نهگۆڕهكانی پێش���ووی البرد ،وهك:
ئهس���تێرهی رۆش���نبیری ،دیوان���ی گۆڤ���ار
ب��� ه عهرهبی ،ههروهها بهش���ی س���ریانی ك ه
الپهڕهكان���ی زێدهتر ل ه (نیوه) بێت بهردهوام
نهب���وو ،زێدهتر ل��� ه تێبینییهك���ی دیكه ههیه،
گوت���ار ه عهرهبییهكانیش���ی ب���ۆ توێژین���هو ه
لهبارهی رۆشنبیری سریانی گۆڕدرا.
بهشه نهگۆڕهكانی گۆڤارهكه
 -١سهرگوتار:
گوتهی وهزیری رۆشنبیری ،ك ه ل ه ئاههنگی
كردن���هوهی بهڕێوهبهرایهت���ی رۆش���نبیری
ئاش���ووری ل ه عهن���كاوه رۆژی ١٩٩٨/٧/١٨
پێشكهش���ی كردب���وو ،وهك���و س���هرگوتاری
ژمار ه ()١ی گۆڤارهكه باڵوكرایهوه.
 -٢ل ه ژماره ( )٢تاوهكو ژماره ()١٥
س���هرگوتاری گۆڤارهك��� ه ل���ه الی���هن بهڕێز
عهبدولكهری���م فهن���دی نووس���راوه ،ك��� ه
بهڕێوهب���هری گش���تی بهڕێوهبهرایهت���ی
رۆش���نبیری ب���وو ،بهڕێوهبهرایهت���ی
رۆش���نبیریش س���هر ب���هم بهڕێوهبهرایهتیی ه
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گشتییه بوو .تهنیا سهرگوتاری ژماره ()٩ ،٥
ل��� ه الیهن بهڕێز بارزان مهال خالید بریكاری
وهزیری رۆشنبیری لهوكاتهدا نووسراوه.
 -٣الپهڕه ( :)١٢٨ئهم الپهڕهیه ناوونیشانێكی
نهگ���ۆڕی ههب���وو ،ئهوی���ش (نج���م الثقاف���ة/
ئهس���تێرهی رۆش���نبیری) ب���وو ،ل��� ه ه���هر
ژمارهیهكدا ژیاننامهی یهكێك ل ه نووسهران
و ئهدیبانی سریان دهخرایه روو ،ئامادهكاری
ئهم گۆش���هیه ل ه ههم���وو ژمارهكاندا (ئهكهد
موراد) بوو.
 -4مەكتەبی پانیپال :لە ژمارە ()5وە ،نووسەر
نوری بوت���رس تەكلیف كرا بە ئامادەكردنی
گۆشەیەك بەناوونیشانی (مەكتەبی پانیپال)
لهب���ارەی ڕۆش���نبیری و زم���ان و ئەدەب���ی
سریانی ،لە كارەكەی بەردەوام بوو لە ژمارە
()5وە تا ژمارە ( ،)29تەنيا ژمارەكانی (،)25
 )28-27لەالی���ەن دەس���تەی نووس���ەرانەوە
گۆشەكە ئامادەكرا.
لە ژمارە ()30وە ناوونیش���انەكە گۆڕدرا
بۆ (اصدارات  -باڵوكراوەكان)
ل���ە ژمارەكانی داهاتووش���دا بە نەگۆڕی
نەمایەوە.
( -5حتی نلتقی – تا بەیەك دەگەین):
ناوونیش���انێكی نەگ���ۆڕ ب���وو ب���ە زمانی
سریانی لەسەر ناوەوەی بەگی كۆتایی باڵو
دەكرای���ەوە و ب���ە پێنووس���ی ئەك���ەد موراد
بوو ،لەم گۆشەیەدا بابەتی كورت لە بارەی
ڕۆشنبیری سریانی و ڕۆڵی ڕۆشنبیران لەم
ب���وارەدا و چاالكیی���ەكان و بۆن���ەكان تیایدا
باڵودەبۆوە.
 -6دۆسیی ژمارە:
• لە ژمارە  -2-لە الپەڕە ( ،)36-22دۆسیی
ژم���ارە بەناوونیش���انی _ زمان���ی س���ریانی
لە ڕابردوو و ئێس���تادا) ،لە بەش���ی سریانی
باڵوبۆوە.
• ل���ە ژم���ارە  -3-ل���ە الپ���ەڕە ()110-78
دۆس���یی ژمارە بە ناوونیش���انی (عەنكاوە...

دەروازەی���ەك ب���ۆ مێ���ژووی عەن���كاوه و
دەوروب���ەری) دابوو نەریتی���ە میللییەكان لە
عەنكاوا /گۆران���ی كەلەپوری لە عەنكاوا) لە
بەشی عەرەبی باڵوبۆوە.
• لە ژمارە -12-لە الپەڕە ( )55-43دۆسیی
ژمارە ،بە ناونیشانی (كڕستیانەكانی عێڕاق
كێ���ن..؟) ب���ە پێنووس���ی د .یوس���ف ؟؟؟؟؟،
لەگەڵ كۆمەڵە پرسیار و وەاڵمێك ،لە بەشی
(سریانی) باڵوبۆتەوە.
 -7دیداری ژمارە:
لە ژمارە ( ،)1الپەڕەی ( )102-91دیدارێكلەگ���ەڵ مامۆس���تا ش���ەئیل نن���و ئەندام���ی
پەرلەمانی كوردستان سازكراوە.
 لە ژم���ارە( ،)4لەالپەڕە ( )36-30دیدارێكلەگەڵ كەسایەتی نەتەوەیی ناسراو (خۆدیدا
ئاغا بوترسی) ئەنجامدراوە.
 لە ژمارە  ،-6-لەالپەڕە ( )50-42دیدارێكلەگەڵ زمانناسی ناسراو (نەمرود سیمونو)
كراوە.
ل���ە ژمارە ( ،)7لەالپ���ەڕە ( ،)50-42دیدارێك
لەگ���ەڵ كەس���ایەتی ئەدەب���ی و ئیعالم���ی
ناسراو(سیمون ئەمرنحیاس ڕێكخرا).
 لە ژمارە  -8-لەالپەڕە ( )32-20دیدارێكلەگ���ەڵ هونەرمەن���دی ناس���راوی جیهان���ی
(هانیبال ئەلخاس)  .باڵوكراوەتەوە.
  -ل���ە ژم���ارە  ،-9-لەالپ���ەڕە ()23-13دیدارێك لەگەڵ كەسایەتی نەتەوەیی ناسراو
(جورج ئەتانوس)  .سازكراوە.
 ل���ە ژم���ارە  ،-11-لەالپ���ەڕە ()34-26دیدارێك لەگەڵ ش���اعیری ناس���راو (نینوس
نیراری) .باڵوبۆتەوە.
 ل���ە ژم���ارە  ،-14-لەالپ���ەڕە ()43-36دیدارێ���ك لەگ���ەڵ هونەرمەن���دی ناس���راو
(سەركون هورمز) .رێكخرا.
تێبینی:
هەموو دیدارەكان بە زمانی س���ریانی بووە،
تەنه���ا دیداری یەكەم نەبێ ك���ە لەژمارە ()1
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دا باڵوكراوەتەوە ،هەر هەمووش���ی لەالیەن
(ئەكەد موراد)وە كراوە.

 -10ئ���ەو نووس���ەرانەی زێدتر ل���ە بابەتێكیان لە
( )15ژمارەی گۆڤارەكە هەیە:

 -8بەدواداچوونی ڕۆشنبیری و هەواڵەكان:
 ژم���ارە  ،-2-الپەڕەكان���ی ()70-66یگرتۆتەوە.
 ژمارە  ،-3-الپەڕەكانی (.)73-70 ژمارە  ،-4-الپەڕەكانی (.)69-66 ژمارە  ،-5-الپەڕەكانی (.)61-58 ژمارە  ،-6-الپەڕەكانی (.)69-65 ژمارە  ،-9-الپەڕەكانی (.)70-66 ژمارە  ،-12-الپەڕەكانی (.)77-74 ژمارە  ،-13-الپەڕەكانی (.)67-60 ژمارە  ،-14-الپەڕەكانی (.)69-62 -ژمارە  ،-15-الپەڕەكانی (.)73-68

أ -بەشی سریانی
(یۆنان هۆرایا ،ش���اكر مەجید س���عید ،یوحنا
عەن���كاوەی ،یوخن���ا دانیال،ش���ەمعون یەلدا،
میخائیل بنیامین ،؟؟؟؟ئەندروسی باكووری،
دانی���ال س���لیڤو ،ت یەعقوب قەس���اب ،ملكو
خۆش���ابا،مونحب یوما،فەری���د یاقۆ ،ئاش���ور
ئیش���ۆ ،رۆمی���ل موش���ی ،دنی���ا ش���ەمعون،
گۆرگی���ش نەباتی ،دار بی���پ ئەموئیل ،جونی
گورگیش ،ئەمیر یوس���ف ،عادل دنو ،مارلین
ئویش���ا ،داور هیدو ،یۆاش ئاش���ور ،كالوس
حیكم���ەت ،س���ەبری حنا ،لیئ���وس حیكمەت،
عەما نوئیل خۆشابا ،تۆما تلیا).

—9دیوانی پانیپال:
ئ���ەم دیوان���ە گۆش���ەیەكی ئەدەب���ی بوو،
شیعریشاعیرانی سریانی تیایا باڵو دەبۆوە:
 ژم���ارە ،-13-الپەڕەكان���ی ()44-34گرتۆتەوە.
 ژمارە ،14-الپەڕەكانی (.)54-52 ژمارە ،-15-الپەڕەكانی( .)52-46ئەم گۆش���ەیە بە شێوەیەكی بەرفراوانتر
ل���ە ژمارەكان���ی داهاتوودا تاك���و ژمارە()34
بەردەوام بوو.
 -10گفتوگۆی زمانەوانی سریانی:
گۆش���ەیەكی زمانەوانی بوو ،زماناس���ی
یوخنا دانیال دەینووسی ،لە ژمارە ()8وە تاكو
ژمارە ( )32بەدەوام بوو ،س���ەدەها وش���ەی
سریانی و ماناكانیان تیایدا لێكدراوەتەوە و
بەدیلەكانیاندیاریكراوە.

ب /بەشی عەرەبی /
ئەو نووس���ەرانەی زیدەت���ر لەبابەتێكیان لە
( )15ژم���ارەی گۆڤارەك���ە باڵوكردۆت���ەوە/
(ش���اكر میڤ���و ،جورج ئیس���حامە ،س���ۆزانە
خۆش���ابا ،س���ەباح هورم���ز ،تۆم���ا تلی���ا ،د.
ش���یرزاد نەجار ،نوری بوترس���ی ،نوئیل قیا
بل���و ،بەرس���وما یوخت���ا ،یوحنا گورگیس���ی،
غۆدریش���ی ملك���و ،ئەپ���رم ش���پیرا ،لەتی���ف
نوعم���ان ،قلینا بوت���رس ،ئیلیا ئیلی���ا ،جەلیل
؟؟؟؟؟؟ ،جەالل مورقسی).
 ئ���ەو نووس���ەرانەی زیات���ر ل���ەبابەتێكیانباڵوكردۆتەوە تاكو ژمارە ،-15-
ج /بەشی كوردی:
(بەحن���ام مارتان���ی ،خالید بەك���ر ئەیوب،
فەره���اد عەون���ی ،ئیبرائل ئویش���ام ،جەمیل
پۆلس).

پەراوێزەكان:
( :)1بەڕێوبەرایەتی ڕۆش���نبیری ئاش���ووری ڕۆژی چوارشەممە  ،1998/7/8بەسەرپەرش���تی بەڕێز فەلەكەدین
كاكەیی وەزیری ڕۆش���نبیری و ئامادەبوونی مار چاك ئیسحامە مەترانی هەولێر و دەوروبەری بۆ كەنیسەكانی
كلدانی و ئەلخۆری رووفائیل بنامین و كۆچكردوو فرنسۆ هەریری وەزیری هەرێم /پارێزگاری هەولێر و جاسم
ئەلیاس وەزیری هەرێم و ش���ەمائیل ننو و ئەكرەم عاش���ورە ئەندامانی پەرلەمانی كوردس���تان و ڕۆشنبیران و
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نووس���ەران و ئەدەبیاتی گەلەكەمان و نوێنەرانی حیزب���ەكان و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگای مەدەنی و هۆیەكانی
راگەیاندن ..كرایەوە.
( :)2دوای ساڵی ،1993بەڕێز دالوەر مورقز وەك بەڕێوبەری ڕۆشنبیری ئاشووری دامەزرا ،بەاڵم بە هوناسەقامگیری
لە هەولێر پایتەخت او ملمالنێی سیاسی لە نێوان پارتی دیموكراتی كوردستان و یەكێتی نیشتیمانی كوردستان،
بەڕێوبەری رۆش���نبیری هەر لە وەزارەت (بەبێ كار) دەوام دەكرد ،تاكو ساڵی ،1997بەڕێزیان گواسترایەوە بۆ
ئەنجامدانی ئەركێكی دیكە لە وەزارەت و بەڕێز ئەندریۆس یوخنا وەك بەڕێوبەری ڕۆشنبیری دەستنیشانكرا و
چەند فەرمانبەرێكی بۆ \ابینكرا .ئەمە بەردەوام بوو تاكوڕۆژی كردنەوەی بەڕێوبەراتییەكە.
( )3لە گوتەی وەزیری ڕۆشنبیری ،كارەكانی بەڕێوبەرایەتی رۆشنبیری بەم جۆرە دیاریكرد بوو:
أ -دەركردنی گۆڤارێكی وەرزی تایبەت بەم بەرێوبەرایەتییە نیە
ب -بەرێوبەرایەتییەكە مافی پەخشكردنی بەرنامەی تەلەفزیۆنی هەیە.
ج -بەرێوبەرایەتیەكە دەتوانێت كۆڕو سمینار رێكبخات.
د -مافی ڕێكخستنی ئاهەنگ و چاالكی هونەری هەیە.
ه -ئەم بەڕێوبەرایەتییە لە چاالكییەكانی دیكەی وەزارەت بەشدار دەبێت.
( :)4زۆرناو خوازراو لە گۆڤارەكەدا بونیان هەبوو ،وەك( :كلخو) كە نووسەر شاكر مەجید سیفو بوو ،هەروەها
(دارا بیپ شەموئیل) و (روبن بیپ شەموئیل) ،ئەم كارەش بە هاوكاری ئەخییەوە بوو.
( :)5گۆڤارێكی (پانیپال) لە دەرچوونییدا لە پێش گۆڤارەكانی دیكە بوو،
وەك( :نەجم بیپ نەهرین) كە لەالیەن سەنتەری ڕۆشنبیری ئاشووری دەردەچوو ،هەروەها گۆڤاری (نوهدرا) كە
یانەی كۆمەاڵیەتی نوهدرا دەریدەكرد (زاخوپا) لقی دهۆك  /زوعاو (ئەتا)ی لقی هەولێر /زوعا و (بیپ نەهرین)
ی حیزبی بیپ نەهرینی دیموكراسی.
 سەرنووسەری گۆڤارەكە:• ئەندریۆس یوخنا بەڕێوبەری ڕۆشنبیری ئاشووری /لە سەرەتای ساڵی .1998/
• لە دایكبوونی  /1969/دەرچووی كۆلێژی ئەندازیاری كارەبایی /زانكۆی موسڵ.1992-1991/
• لە زمانی سریانی شارەزایە.
• ل���ە وەرگێڕانی زیات���ر لە ()60كتاب پڕۆگرامی خوێندن دوای س���اڵی 1994لە زمانی عەرەبی بۆ س���ریانی بۆ
قۆناغەكانیسەرەتایی و دواناوەندی بەشداربووە.
•  -لەگەڵ ئەدیب یۆنان هۆزایا لە ئاماداكردنی فەرهەنگێكی (عەرەبی – س���ریانی) بەناوی (بەهرا) لە س���اڵی
1998/دا بەشدار بووە.
•  -فەرهەنگی زاراوەكانی كارگێری و زانستی (عەربی  -سریانی ) لەساڵی 2000/دا داناوە.
•  -وەك ش���ارەزای زمانەوان���ی لە وەزارەتی پەروەردەدا لە س���اڵی 2001/دا كاری ك���ردووە ،لە وەرگێڕان و
ئاماداكردنی كتێبەكانی خوێێندنی سریانی بەردەوام بووە وەك سەرۆكی دەستەی كارگێری سەنتەری ڕۆشنبیری
ئاشووری لە سااڵنی ( )1997-1996هەڵبژێردراوە.
ژمارە  30-29بههارى 2013
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•
•
•
•

-

خاوەنی ئیمتیازی گۆڤاری (نەجم بیپ نەهرین) دوای ساڵی..1998/بووە.
چەندین خوول ئەندامی دەستەی كارگێڕی سەنتەری ڕۆشنبیری ئاشووری بووە.
وەك ئەندامی پەرلەمانی كوردستان لە ساڵ 2005/هەڵبژێردا.
وەك سەرنووسەری گۆڤارەی(پانیپال) لە ژمارە( )1و تاكو ژمارە( )15كاریكردووە.

سكرتێری نووسین یاخود جێگری سەرنووسەر:
•  -ئەكەد موراد تەمو – نووس���ەرو ڕۆژنامەنووس���ی ،لەناوەڕاس���تی هەفتاكانی س���ەدەی ڕابردوو لە بواری
ڕاگەیاندن كار دەكات.
•  -ل���ە دایكبووی 1958/پارێزگاری نەینەوا  5/بڕوانام���ەی دبلۆمی لە بواری پەروەردە و فێركردن لە هەولێر
بە دەستهێناوە.
• -لە بواری پەروەردە و فێركردندا لە پارێزگاكانی (دهۆك – هەولێر) لە ساڵی  1977/وە كاریكردووە.
•  -لە ساڵی ()1994وە ،وەك سەرپەرشتیاری پسپۆری زمانی سریانی دامەزراوە و تاكو ئێستاش لە بەجێهێنانی
ئەركە پەروەردەییەكان بەردەوامە.
• وەك سكرتێری نووسینی گۆڤارەكە لە ژمارە ()1وە تاكو ژمارە( )34كاریكردووە ،لە دوا ژمارەكانی ئەم گۆڤارە
ناوونیشانەكە بۆ(جێگری سەرنووسەر) گۆردرا.
• لە بواری ڕاگەیاندندا لە ڕۆژنامەی (بەهرا)و گۆڤاری (ڕۆژنامەنووس)و گۆڤاری (زاگرۆس) و گۆڤاری (الصحفی)
و ڕۆژنامەو گۆڤاری دیكە كاریكردووە.
• وەك بەڕێوبەری ئیستگەی ئاشووری لە هەولێر لە سااڵنی ( )1996 – 1993كاریكردووە
• لە  ،1996/8/1وەك بەڕێوبەری تەلەفزیۆنی ئاشوور /كە ناڵی لۆكاڵی لە هەولێر تاكو  1998/4/1كاریكردووە.
• چەندین ئەركی دیكەشی لە بواری ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندن لە هەولێر  .ئەنجامداوە.
• ئەندامی لێژنەی پرۆگرامەكانی خوێندنی س���ریانی لە ( )2006 – 1994بووە ،لە ئامادەكردن و پێداچوونەوەی
پرۆگرامەكانی زمانی سریانی لە پۆلی یەكەمی سەرەتایی تاكو شەشی ئامادەیی بەشدار بووە.
• سەرپەرشتی چاپكردنی زێدەتر لە ( )80كتێبی خوێندن بۆ قۆناغە جیا جیاكان كردووە.
• لە ئامادەكردنی پڕۆگرامی خەتی سریانی لە پۆلی یەكەوە تاكو شەشی سەرەتایی بەشداربووە.
• توێژینەوە و كتێبی هەیە...:
أ -سەرەتاكانی ڕۆژنامەگەریی سریانی .ب -مێژوو و ئێستای زمانی سریانی .ج -ئەزموونی فێركردنی سریانی
لە هەرێمی كوردستاندا دوای .1991/د)1( -ی نیسان سەری ساڵی بابلی و ئاشووری.
ه -ڕۆژنامەگەریی و ڕاگەیاندنی سریانی لە هەفتاكانی سەدەی رابردوو ،لەگەڵ توێژینەوەو كتێبی دیكە.
• لە ئێس���تادا ئەندامی ئەنجوومەنی سەندیكایڕۆژنامەنووسانی كوردستانە ،هەروەها جێگری سەرۆكی یەكێتی
ئەدیبات و نووسەرانی سریانە
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گۆڤاری رێگای ئازادی
özgürlükyolu
1991 - 1975

یوسف مهنتک

گۆڤارێک���ی سیاس���ی مانگانهبوو لهس���الی
 1975ل���ه ئهنقر ه دهرچوو ه  ،زمانی گۆڤارهک ه
 ،تورک���ی ،ک���وردی التین���ی وزازاک���ی ب���وو،
لهس���هربهرگی یهکهم���ی گۆڤارهک���ه بهزمانی
تورک���ی نووس���راو ه بهکوردی وات��� ه رێگای
ئازادی ،لهژێر ( )özgürlükyolu
ن���اوی گۆڤارهک��� ه بهتورک���ی نووس���راوه:
گۆڤارێکی سیاس���ی مانگانهیه ،بابهتی ئهدهبی
وهون���هری بهزمانی کوردی ب�ڵ�او کردۆتهوه.
بهتێکرایی  44ژمارهی لێ دهرچوو ه تا مانگی
یهکی  ،1979زۆر جار ئاس���تهنگ و بهربهست
لهبهردهم چاپ وبالوکردن���هوهی ئهم گۆڤار ه
لهالی���هن کار ب���هده س���تانی حکومهتی تورک
وپۆلیس هاتۆت ه پێش���هو ه وهک رێگری کردن
ل ه باڵو بوونهوهی و کۆکردنهوهی ژمارهیهکی
زۆری ل ه پهرتوکخانهکانی شارهکان و دهست
بهس���هر کردنی ،دادگایی کردنی لێپرسراوانی

گۆڤارهکه ،تادواجار دایان خست .ئهم گۆڤار ه
بهیهکێک لهباشترین ئه و گۆڤاران ه دادهنرێتک ه
دهرچوبێ���ت لهکات���ی س���هردهمی خۆیدا وهک
ل���هرووی م���اوهی درێ���ژی دهرچوون���ی و
بهرههمهکانی.
خاوهن���ی امتیازی گۆڤ���اری رێگای ئازادی
 ،ف���اروق ئ���اراس ،لێپرس���راو بهرێوهب���هری
نووسین ئۆرهان تالون، ،ناونیشانی سهرهکی
انقره ،ئابوونهی ساالن ه  100لیره ،بۆ نیو سال
 50لیرهی تورکی ،لهژمار ه  29هو ه ئابوونهی
س���االن ه دهبێت ه  150لیری ترکی و بۆ نیوسال
دهبێت ه  75لیره ،ههروهها ناونیش���انی ش���اری
استنبولیش نووس���راوه .لهچاپخانهکانی وهک
 :چارک ،اشک ،بههار گۆڤارهکه لهچاپدراوه.
گۆڤاری رێگای ئازادی چهند جارێک دوو
ژم���ار ه لهیهک بهرگ���دا بهیهک���هو ه دهرچوون
وهک 13:و 15 .14و 21 .16و 31 .22و33 .32
ژمارە  30-29بههارى 2013
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قهباری گۆڤارهک ه ل ه شێوهی
کتاب بووه ب ه درێژی وبهرینی
23x15,5س���م .چاپک���راوه.
ژمارهی الپهرهکانی گۆڤارهک ه
جیاواز بوون وهک لهنێوان،
 72و 86و  106 ،92الپهرهدا
ب���وون .ل��� ه دوا الپهرهکانی
ژمارهکان���دا راگهیاندن���ی
بهره���هم وچاپکراوی نوێ و
ههم ه جۆر باڵوکراوهتهوه
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و  37 .34و 39 .38و.40
قهباری گۆڤارهک ه ل ه ش���ێوهی کتاب بوو ه
ب ه درێژی وبهرینی 23x15,5سم .چاپکراوه.
ژمارهی الپهرهکانی گۆڤارهکه جیاواز بوون
وهک لهنێ���وان 72 ،و 86و  106 ،92الپهرهدا
ب���وون .ل��� ه دوا الپهرهکان���ی ژمارهکان���دا
راگهیاندن���ی بهره���هم وچاپک���راوی نوێ و
ههم ه جۆر باڵوکراوهتهوه.
بهرێوهب���هرو بهرپرس���ی نووس���ینی
گۆڤارهک���ه چهند جار گ���ۆڕاو ه بهم جۆره:
لهژم���ار ه 1ت���ا  17ئۆره���ان تال���ون بووه،
لهژمارهی
 18تا  22ئا.قادر ئاکل بوو ،لهژمارهی
 23تا  30مستهفا قایا بوو ،لهژمارهی 31
تا  44س .سیری فێرئۆغلو بوو.
کات���ی دهرچوون���ی ژم���ارهکان ب���هم
جۆر ه بووه :ژم���ار ه  1حوزیران ،1975
ژ  2تموز ،1975ژ 3ئۆگست  ،1975ژ 4
ئهیلول  ،1975ژ  5ئۆکتۆبهر ،1975ژ 6
نوفمبر  ،1975ژ 7دیسمبری  ،1975ژ 8
یانوهری  ،1976ژ  9فبرایر ،ژ  10مارت  ،ژ  11نیس���ان ،ژ12
مای���س ،ژ  13و ژ 14حوزی���ران وتموز لهیهک بهرگدا ،ژ  15و
ژ  16ئۆگست وئهیلول لهیهک بهرگدا ،ژ  17ئۆکتۆبهر ،ژ 18
نۆڤمبر ،ژ  19دیس���مبر ی  .1976ژ  20یانوهری  ،1977ژ 21
و  22شوبات ومارت لهیهک بهرگدا ،ژ 23نیسان ،ژ 24مایس،
ژ  25حوزێ���ران ،ژ  26تم���وز ،ژ  27ئۆگوس���ت ،ژ 28ایل���ول،
ژ 29ئۆکتۆب���هر ،ژ 30نوفمب���ری  .1977ژ  31و  32مانگی 12
و  1بهیهکهوه لهس���الی  1978دهرچووه ،ژ  33و ژ  34مانگی
شوبات ومارت بهیهکهو ه دهرچووه ،ژ  35نیسان ،ژ 36مایس،
ژ  37و ژ 38حوزیران وتموز بهیهکهو ه دهرچووه ،ژ  39و ژ
40ئۆگوس���ت و ایلول بهیهکهو ه دهرچووه ،ژ  41ئۆکتۆبهر ،ژ
 42نوفمب���ر ،ژ  43دیس���مبری  1978دهرچوون .ژ  44که دوا
ژمارهی ه ل ه مانگی یهک( یانوهری)  1979دهرچووه.
لهژم���ارهی جمک���ی  31و 32دا چاوپێککهوتنیک���ی دکت���ۆر
محمود عوسمان باڵوکراوهتهوه ل ه ژێر ناوی( بۆچی شۆرشی
کوردس���تانی عی���راق تێکچ���وو ) له ئهلمانیا ل ه ش���اری بۆن ل ه
 1977/6/4لهگ���هل

ئهنجام���ی کۆبوونهوهی���ک ل��� ه ڕێککهوت���ی
کارگ���هرو خوێندکارانی کوردی نیش���ته جێ���ی ئهلمانیای ڕۆژ
ئاوا ،ک ه چهند پرسیارێکیان ئاراستهی دکتۆر کردوو ه ئهویش
وهالمی داوهتهوه ،وهالم وپرس���یارهکان ل���ه گۆڤاری ئوزگور
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یول بالوکراوهتهوه.
چهندین نووسهرو بهرههمی نووسهرانی
کورد لهگۆڤارهکهدا باڵ وکراوهتهو ه نموونهی
وهک :احسان اکسۆی ،حسێن تۆپراک ،سداد
ئۆزگ���ول ،عهرهب���ی ش���همۆ ،احم���د عارف،
ب.هاڤی���ن ،ج .ئال���داخ .س .یش���ار ،ح���ازم
کلی���چ ،ش.دیجلهی ،احمد ت���اش ،ل .فیتونی،
ئهمین���ێ ئهڤ���دال ،کهمال بورقای ،س���هدیق
بۆزارس�ل�ان ،فاروق اراس ،قهناتی کوردۆ،
توفی���ق وههبی ،احمدتکین ج���ان ،کامهران
بدرخان ،جگهر خوێن ،حاجی جندی ،نازم
حکمت ،سمدی بهرهنگی.
ڕۆژنامهی رێگا ئازادی
ئ���هم رۆژنامهی ه بهش���ێوهی ڕۆژنامه
ب���ه کاغ���هزی تهن���ک دهر چ���وو ه ژمار ه
ی���هک و دواژم���ارهی بهنموون��� ه وهر
دهگری���ن ،ژم���اره یهک���ی 1ی ل��� ه  21ی
ئ���اداری س���الی  1982ل��� ه دهرهوهی
وه 8
ووالت چ���اپ وبالوکراوهت���ه 
الپهرهی���ه ،بهقهبارهی دریژای���ی وبهرینی 30x21
س���م .بهنهێنی گهیهنراوهتهو ه بۆتورکیا وگهیش���تۆته دهستی
خوینهران ،لهالی سهرهوهی الپهرهی یهکهم ناوی رۆژنامهک ه
ل ه ناوهراس���ت وانوسراوه :ڕێیا ئازادی .لهالی چهپی سهرهو ه
وانووس���راو ه  :کارگهران���ی ههم���وو ووالت���ان وگهالن���ی دنیا
یهکگرن .لهالی راس���تی سهرهو ه وانووس���راوه :ژمارهو کات
وس���الی دهرچوونی رۆژنامهک ه نووسراوه ،وهک ل ه وێنهکهدا
دهبین���ن ،لهژێ���ر ن���اوی رۆژنامهکهش وانووس���راوه :ئۆرگانی
کۆمیتهی مهرکهزی پارتی سۆسیالیس���تی کوردستان تورکیا.
زمانی رۆژنامهک ه کوردی و ترکییه.ڕۆژنامهیهکی سیاسیه.
دواژم���ارهی رۆژنام���هی رێ���گای ئ���ازادی ژم���ار ه  139ل ه
حوزێران���ی  1991دهرچ���ووه 16 ،الپهرهیه .لهس���هر ووتاری
دوا ژمارهدا نووس���راوه :رۆژنامهی رێیا ئازادی تهواو کهری
گۆڤ���اری ریگای ئازادییه) ک ه لهس���الی  1975تاس���الی . 1979
 44ژمارهی لهناو تورکیا لێ بالوکراوهتهوه(özgürlükyolu.
س���ێ س���ال دواتر توانراوه ل���هدهروهی ووالت رۆژنامهی
رێیا ئازادی ب ه ش���ێوهی کاغهز  95ژمارهی لی بالو بکهنهوه،
کهوات��� ه تێک���رای ژمارهکانی گۆڤار و رۆژنام���هی ڕێیا ئازادی
دهکات ه  139ژماره .بۆ داخستنی رۆژنامه لهسهر ووتارهکهدا
وانووس���راوه :خۆمان رۆژنامهکهم���ان ڕاگرتوو ه لهبهر هاتن ه
پێشهوهی بارودۆخی نوێ.

رۆژنامهك ه بهشێوهی ڕۆژنامه
بهکاغهزی تهنک دهرچووه،
ژماره یهکی 1ی ل ه 21ی ئاداری
س���الی  1982ل���هدهرهوهی
والت چ���اپ وبالوکراوهتهوه
 8الپهرهی���ه ،بهقهب���ارهی
دریژای���ی وبهرین���ی 30x21
سم .بهنهێنی گهیهنراوهتهوه
بۆتورکیا
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گۆڤارى رێگاى ئازادى

گۆڤاری مزگێن MiZGEN/
گۆڤارێک ه بۆههوال وپهیوهندی بۆ کوردانی
ئهلمانی���ای فی���دراڵ ،ژمار ه  1له س���الی 1983
بهزمانی ئهلمانی ورێنووسی التینی دهرچووه،
 38الپهرهی���ه بهقهبارهی درێژی  30xبهرینی
 21س���م .لهس���هر بهرگ���ی یهکهم لهس���هرهو ه
بهالتین���ی نووس���راو ه مزگێ���ن ،لهتهنیش���تی
ب��� ه بچووک���ی ژم���ارهو س���الی دهرچ���وون
نوووس���راوهن لهژێرناوی گۆڤارهکه ،بهالتینی
ک���وردی نووس���راو ه گۆڤ���اری ئ���اگاداری
وپهیوهن���دی ب���ۆ کوردانی ئهلمانی���ای فیدراڵ.
لهناوهراس���تی بهرگهکهدا وێنهیهکی میناتۆری
س���ولتان س���هالحهدینی ئهیوبی ههی���ه .لهژێر
وێنهک���هدا بهئهلمان���ی نووس���راوه :گۆڤ���ار بۆ
کورد و ئهلمان.
لهپێش���هکیدا هات���وو ه  :مان���ای مزگی���ن
بهزمان���ی کوردی مان���ای ههواڵی خۆش دێت،
بۆیه گۆڤاری مزگینم���ان دهرکرد تا کوردانی
ئهلمانیای فیدراڵهاوکاری بێت بۆ ژیانی ڕۆژان ه
وتێکهڵیان به بیانی���ان .ههولدهدهین دوومانگ
جارێ���ک مزگی���ن دهربکهی���ن ،بهدهرکردن���ی
الپ���هرهکان بهزمانی ئهلمان���ی ئێم ه پێ کهیف
خۆشین.
خاوهن���ی ئیمتیاز ،خاچی س���وری ئهلمانی
بههاوکاری ئهنیستوتی کورد دهریان کردووه.
ناونیش���انی ش���اری ب���ۆن ههی���ه لهس���هری.
لێپرس���راوی گۆڤ���ار د .گ .یهکتا .ه���اوکاران:
ئاس���ۆ ئاغاجه .د.د .باران .نهجۆ دۆغو .غازی
نهار .دڵشاد سهیدۆ .زینار شێرۆ.
ناوهرۆک���ی بابهتهکان���ی ناوگۆڤارهک��� ه
بهزمانی کوردی و بهرامبهری بهئهلمانی ههیه،
بابهت���ی وهک :ه���هوال ،چاالکییهکان���ی خاچی
س���وری ئهلمانی ،ڕێنمایی ،ژیانی کۆمهاڵیهتی،
ژنان ،منااڵن ،تهندروس���تی ،ههوالنامه ،ئاینی،
مۆس���یقا ،زانس���ت ،ئهدهبی کاڵ سیکی کوردی
مهالی جزیری ،زمانهوانی ،وێنهی ئهلف وبێی
کوردی پێش ئیسالم بالوکراوهتهوه،چیرۆکی
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ک���وردی ،ژی���ان وبهرههمهکان���ی فیکت���ۆر
هۆگۆ،من���االن ،لهدی���وی ن���اوهوهی دوابهرگدا
ڕاگهیاندن���ی فلیمێک���ی ی���ه ڵماز گۆن���ای ههیه،
کتابی چاپکراوی نوێ ههیه.
ب���ۆ زانی���اری خوێن���هری ک���ور بهباش���م
زان���ی ن���اوی کتاب���هکان بنووس���م  ،بهتایبهتی
ب���ۆ ئهو س���هردهم گرن���گ بوو لهس���هر کورد
ههر ش���تێک چاپ بکرێت کتاب���هکان وهک/1 :
کتابی کوردو کوردس���تان 369 ،1981،الپهڕه،
بهزمان���ی فرهنس���ی ،ش���وێنی چ���اپ پاریس،
چاپکردنی لهالی ه ماسپێرۆ .بههاوکاری دکتۆر
عبدالڕحمن قاس���ملو،کهنداڵ نهزان ،د .عسمت
ش���ریف وانڵی ،بهش���اهێدی ڕۆزفلت لهس���هر
کۆم���اری مهاب���اد نووس���راوه ،ڕۆژههالتناس
پرۆفیس���ۆر ماکس���یمۆ رۆدینس���ون پێشهکی
بۆ نووس���یوه ،دووجار بهفرهنسی چاپکراوه،
کراوهته زمانی ئینگلیزی ل ه ئهمریکاو بریتانیا
بالوکراوهتهوه .ل ه ئهلمانیا ل ه ساری هامبۆرگ
لهالیهن ڕیکخراوی گهاڵنی ههرهش���ه لێکراوی
جیهان چاپکراوه.
 /2نهت���هوهی ک���ورد لهالیهن کری���س کۆچێرا،
 393 ،1979الپهره ،پاریس.
 /3بیرهوهرییهکان���ی نورهالدین زازا ،بهناوی
ژیان���ی ک���وردی م���ن  266 ، 1982الپ���هره،
بهزمانی فرهنسی ،چاپکردنی لهالیهن فاڤرێ.
 /4کتابێ���ک بهن���اوی ئهنتۆلۆج���ی هۆنراوهی
میلل���ی ک���وردی 262 ،1981 ،الپ���هره ،پاریس
،بهش���ی دووهمی کتابهکه مهمی ئاالنی ڕۆگار
اڵس���کۆتی کوردناس���ه ک��� ه لهس���الی 1941
کردبووی بهفرهنسی.
تێبین���ی /م���ن تهنها ئ���هو ژمارهی���هم لهبهر
دهس���ت بوو خس���تمه بهردهس���تی خوێنهران،
بهپێ���ی زانیاری ت���ا ژمار ه  4دهرچ���ووه ههر
س���اڵی ژمارهیهک واته دوا ژماره ی  4سالی
 1986چاپک���راوه .ل���ه ماڵپهری ف���اخ پێدهگۆک
ئام���اژهی پێ���دراوه .هی���وادارم س���هرجهم
ژمارهکانی تریش بهدیدی خوێنهران شادبن.

رهوشى رۆژنامهگهرى له...

رەوشی رۆژنامەگەری كوردى لە هەولێر
ه نێوان سااڵنى 1935-1975
ل
گفتوگۆيهك لهگهڵ سمكۆ ئهنوهر

ديدار :رۆژنامهنووس
گۆڤ���اری (رۆژنامەنووس) بەباش���ی زانی
وەك ش���ارهزا ل��� ه ب���واری راگەیان���دن ئ���ەم
هەڤپەیڤین���ەی لەگەڵدا س���از بكات وباس���ێكی
كورت س���ەبارەت بەنامەی ماس���تەكەرەكەی
س���ەبارەت بەرەوش���ی رۆژنامەگ���ەری ل���ە
هەولێردا.
رۆژنامەنووس :بۆچی ڕۆژنامەگەری هەولێر؟
س���مكۆ ئەن���وەر :ش���اری هەولێ���ر بەپێ���ی
تایبەتمەندی���ی  خ���ۆی كۆمەڵێ���ك ڕۆژنام���ەو
گۆڤاری كوردی تێدا باڵوكراوەتەوە ،كە ڕۆڵی
بەرچاویان  لەناس���اندنی الیەنی ڕۆش���نبیری
و سیاس���ی و كۆمەاڵیەت���ی وفەرهەنگ���ی

دانیش���توانی ئ���ەم ش���ارەدا بینی���وە  .ئ���ەو
گۆڤ���ارو ڕۆژنامانە س���ەرباری دەس���تكورتی
و ه���ەژاری لە پێداویس���تی مرۆیی ودارایی و
پیشەیی   ،لەپرۆسێسی پێشخستنی كلتووری
و ژیاری ش���اری هەولێ���ردا توانیویانە ڕۆڵی
خۆیان بگێڕن .ل���ەم بارەیەوە مێژوو گەواهی
دەدات  ،ك���ە چەند نووس���ەرو ڕۆژنامەوانێك
تەمەنی خۆیان بۆ خزمەتكردنی بزووتنەوەی
ڕۆژنامەوان���ی ئ���ەم ش���ارە تەرخانك���ردووەو
جێپەنجەی���ان لەس���ەرالپەڕەی ڕۆژنام���ەو
گۆڤارەكوردییەكان���ی ش���اری هەولێر لەنێوان
سااڵنی 1975-1935دا دیارە.
ژمارە  30-29بههارى 2013
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كوردی���ی
ڕۆژنامەوان���ی
ش���اری هەولێ���ر ل���ە نێوان
س���ااڵنی   1975 - 1935
لەوەوە سەرچاوەی گرتووە،
ك���ە ڕۆژنامەوانی���ی كوردیی
لەش���اری هەولێ���ر دا وەك
بەش���ێك لەڕۆژنامەوانی���ی
كوردی باش���ووری كوردستان
بەس���ەرچاوەیەكی س���ەرەكی
خەرمان���ەی ڕۆژنامەوانی���ی
دادەندرێت
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لەڕێگای نووس���ینی ئەم ماس���تەرنامەیەدا
ویس���تم   خوێندەوارانی ك���وردو هەوادارانی
بواری ڕۆژنامەوانیی بەكۆشش و ماندبوونی
ئ���ەو رۆژنامەوانانەی ،ك���ە ئەركی دەركردن
وبەڕێوەبردن���ی   ڕۆژنام���ەو گۆڤ���ارە
كوردییەكان���ی ئ���ەم ش���ارەیەیان لەنێ���وان
ماوەی دیاریكراوی توێژینەوەكەدا لەئەستۆ
گرت���ووە ئاش���نا بكەم و  لەوێش���ەوە پەنجە
بخەم���ە س���ەر پۆلینكردنی���ان و پاش���انیش
تاوتۆكردن���ی ناوەڕۆك���ی ئ���ەم گۆڤ���ارو
ڕۆژنامان���ە لەچوارچێ���وەی هونەرەكان���ی
كاری ڕۆژنامەوانی���دا تاك���و بتوان���م
وەك���و ڕۆڵەیەك���ی ئەم ش���ارە خزمەتێكی
لەخۆبووردوان���ە پێش���كەش بەزێدی خۆم
بكەم .
گرینگی هەرلێكۆڵینەوەیەكی زانس���تی
لەدیاریكردن���ی ج���ۆرو ناوەڕۆك���ی
س���ەرجەم ڕەهەندەكانی ئەو بابەت���ە دەردەكەوێت ،كە توێژەر
دیاری دەكات ،ش���ان بەشانی ڕوونكردنەوەی هۆكارو پاڵنەرە
س���ەلمێنەرەكانی ئەم لێكۆڵینەوە ،ئەمەش ئاسۆیەكی ڕووناك
لەبەردەم خوێنەران و هەوادارانی ئەم بابەتە دەكاتەوە تاوەكو
ێ كێشەو گرفت بەوپەڕی توانستی زانستی لەناوەڕۆكەكەی
بەب 
تێبگات .هەستكردنی توێژەر بەبوونی بابەتێك ،كەجێگای بایەخ
وگرینگی پێدان بێت ،وئاس���تەنگەكانی بەردەمی ئەم كێش���ەیە
دەست نیشان بكات و پاشان ڕێگا چارەی بۆ بدۆزێتەوە ،تەنیا
بەئەنجامدانی لێكۆڵینەوەیەكی زانستی دێتەدی.
ه���ۆكاری هەڵبژاردن���ی ئ���ەم بابەت���ە ،وات���ە ڕۆژنامەوانی
كوردی���ی ش���اری هەولێ���ر لەنێ���وان س���ااڵنی  1975-1935
ل���ەوەوە س���ەرچاوەی گرت���ووە ،ك���ە ڕۆژنامەوانی���ی كوردیی
لەش���اری هەولێ���ر دا وەك بەش���ێك لەڕۆژنامەوانیی كوردی
باش���ووری كوردستان بەسەرچاوەیەكی سەرەكی خەرمانەی
ڕۆژنامەوانی���ی دادەندرێ���ت ،لەب���ەر ئ���ەوەی تاك���و ئەم���رۆ
لێكۆڵینەوەیەك���ی ئەكادیم���ی تایب���ەت  لەس���ەر ڕۆژنامەوانیی
كوردی لەشاری هەولێردا ئەنجام نەدراوە ،هەروەكو بایەخێكی
ئەوت���ۆی پێویس���ت ویەكس���ان بەهەم���وو ڕۆژنام���ەو گۆڤارە
ێ ئەم بابەت���ەم هەڵبژارد
كوردیی���ەكان ن���ەدراوە ،لەبەرهەن���د 
تاكو نەوەی تازە بەوش���یاری وئاگاییەوە شارەزایی مێژووی
ڕۆژنامەوانی���ی ش���اری هەولێ���ری نێ���وان  1975-1935بێت،
تاكو ئ���ەم نامەیە ببێتە زەخیرەیەكی كلتووری و ڕۆش���نبیری  
لەئەزموونی ڕۆژنامەوانیی كوردیی بەگشتی و نەوەی ئێستاو
ئایندەشی پێ ئاشنا بكەم ،ئەویش بەمەبەستی:
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• خس���تنە ڕووی بارودۆخ���ی سیاس���ی و
ڕۆش���نبیری و كلتووری���ی ش���اری هەولێردا
لەڕوانگ���ەی ڕۆژنام���ەو گۆڤارەكوردییەكاندا
و كاریگ���ەری ئ���ەم بارودۆخ���ە لەس���ەر
ڕۆژنامەوانیی كوردی لەم شارەدا.
• پیشاندانی ڕۆڵ و كاریگەری ڕۆژنامەوانی
كوردیی لەسەر بزاڤی سیاسی وڕۆشنبیری
شارەكە.
• ناساندن ودەرخستنی ئاڕاستەو بۆچوونی
گۆڤارو ڕۆژنامەكان و پۆلینكردنیان لەسەر
بنەمای پیشەیی دا.
• دۆزینەوەی پەیوەندی نێوان بارودۆخی
دەرچوونی گۆڤارو ڕۆژنامەكان و گەڕان
بەدوای ئ���ەم هۆكارن���ەی ،كەتاكو ئەمڕۆ
گ���ەڕان ب���ەدوای دی���وی ن���اوەوەی ئ���ەم
هۆكارانە بەنادیاری ماونەتەوە .
• دیاریكردن���ی ژانرەكانی ڕۆژنامەوانیی
لەنێو ئەو گۆڤ���ارو ڕۆژنامە كوردیيانەی ،كە
لەشاری هەولێر لەنێوان سااڵنی  1975-1935دا دەرچووە.
* كۆكردن���ەوەو توێژین���ەوە لەناوەڕۆكی ڕۆژنام���ەو گۆڤارە
كوردییەكانی شاری هەولێر لە دووتۆی نامەیەكی ئامادەكراو،
بەمەبەستی قوتاركردنی لەپەرتەوازەیی وفەوتان
رۆژنامەن���ووس  :ئەو ئاس���تەنگانەی هاتەپێش نووس���ینەوەی
بڕوانامەكەت چی بوون ؟
س���مكۆ ئەنوەر :مەبەست لەكێش���ەی لێكۆڵینەوە ئەو كێشەیە،
كە ه���ەر توێژەری���ك هەڵوەس���تەی لەس���ەر دەكات بۆئەوەی
الیەنە ش���اراوەكانی ئاش���كرابكات و لەوێشەوە پەی بەهەموو
ڕەهەندەكانی ببات و ئاشنایەتی لەگەڵ سەرجەم هۆكارەكانی
سەرهەڵدان و دروستبوونی سروشتی كێشەكە پەیدا بكات.
لێكۆڵینەوەكان بەجیاوازیی جۆرو شێوەكانی جەخت لەسەر
یەك هەڵوێس���تی هاوب���ەش دەكەنەوە كە ،بریتی���ە لەهەبوونی
هەڵوێس���تی ن���اڕوون و ناڕۆش���ن ،كە ش���رۆڤە و لێكدانەوەی
دیاریكراوی بۆ ڕێكنەخرابێت ،بۆ دەس���كەوتنی وەاڵمی ڕاست
و دروس���ت و پش���ت ئەس���توور بەبەڵگەو دوكیومێنت ،چونكە
پرۆسەی دەستنیش���انكردن و هەڵبژاردنی كێشەی لێكۆڵینەوە
كارێكی ئاوا س���ووك وس���انا نیە ،كاریگەری لەس���ەر هەموو
جومگەكانی پرۆس���ەی زانس���تی هەیە بۆ توێژەر ،بۆیە دەبێت
بەش���ێوەیەی ورد هەڵوەس���تەی لەس���ەر بكرێت و پێناس���ەی
بكرێ���ت ،كە پرۆس���ەی لێكۆڵین���ەوە دیاردەیەكە ل���ە ناوەخن و
ناوەڕۆك داپێویستی بەلێكۆڵینەوە هەیە .هەروەكو لەپێناسەی
ت���ردا هات���ووە ،كە  كێش���ەی لێكۆڵین���ەوە بریتیە ل���ە هەبوونی

كێش���ەی لێكۆڵین���ەوە ئ���ەو
كێشەیە ،كە هەر توێژەریك
هەڵوەستەی لەس���ەر دەكات
بۆئەوەی الیەنە شاراوەكانی
ئاش���كرابكات و لەوێش���ەوە
پەی بەهەموو ڕەهەندەكانی
ببات و ئاش���نایەتی لەگەڵ
هۆكارەكان���ی
س���ەرجەم
س���ەرهەڵدان و دروستبوونی
سروش���تی كێش���ەكە پەی���دا
بكات
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بەوریایي���ەوە هەوڵم���داوە
لەگەڵ ناوەرۆكی بابەتەكانی
نامەكەدا هەلسوكەوت بكەم
و س���ەرەنجام ش���تێكی باش
پێش���كەش بك���ەم ،ب���ەاڵم
بێگوم���ان منی���ش وەكو هەر
توێژەریكی ديك هى ئەم بوارە
تووش���ی كۆمەڵیك ئاستەنگ
ب���ووم بەتایبەت���ی كێش���ەی
كەمی سەرچاوە
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كێش���ەیەكی چوارچێوە نادی���ار ،ئەودیاردەی
پێویس���تی بەلێكدان���ەوە هەی���ە ،بۆچوون���ی
جیاوازی لە خۆگرتووە ،كێش���ەی لێكۆڵینەوە
پش���ت دەبەس���تێت ب���ە پیادەكردن���ی رێگای
زانستی و بەكارهێنانی شێوازی لێكۆڵینەوە،
بەئامانج���ی گەیش���تن بەهۆكارەكان���ی
سەرهەڵدان و پەیوەندیەكانی نێوان ڕەگەزو
توخمەكان���ی ،بۆ ئەوەی جارێكی تر توێژەر
لەڕوانگ���ەی ئەنجامەكانی ،كەلەچوارچێوەی
زانس���تی ڕاست ودروس���ت پێی گەیشتووە
دایبڕێژێت���ەوە ،بۆی���ە پێویس���تە بیرۆك���ەی
لێكۆڵینەوە ڕەمەك���ی نەبێت ،چونكە ئەگەر
وابێت ،ئەوا ئەنجامەكەش���ی شتێك ناخاتە
سەر خەرمانەی لێكۆڵینەوە زانستیيەكان،
لەبەر ئەوە  دەبێت  ،كێش���ەی لێكۆڵینەوە
دیاریكراوبێ���ت و ئەوەن���دە بهێنێ���ت ،ك���ە
توێژەر كاتی بۆ تەرخان بكات و جۆرێك
لەچارەسەری گونجاوی بۆ بدۆزێتەوە.
ل���ەم ڕوانگەی���ەوە زۆر بەوریای���ەوە
هەوڵمداوە لەگەڵ ناوەرۆكی بابەتەكانی
نامەكەدا هەلس���وكەوت بكەم وسەرەنجام
ش���تێكی باش پێش���كەش بكەم ،بەاڵم بێگووم���ان منیش وەكو
هەرتوێژەریكی تری ئەم بوارە تووش���ی كۆمەڵیك ئاس���تەنگ
ب���ووم بەتایبەت���ی كێش���ەی كەمی س���ەرچاوە ،چونكە بەش���ی
زۆری ئەوڕۆژنامەو گۆڤارانەی لەنێوان سااڵنی 1975-1935
دەرچووە لەكتێبخانەیەكی گش���تی نەپارێ���زراوە تاكو توێژەر
بتوانێت بەئاسانی دیراسەی لەسەر بكات ،بەڵكو بەشی زۆری
لەكتێبخانەی كەسی لەمااڵن پارێزراوە و دەسكەوتنی بەشێك
ل���ەم ڕۆژنام���ەو گۆڤارانە كارێكی ئاس���ان نەب���وو ،بەتایبەتی
هەندێك سەرچاوەی ڕۆژنامەوانیی نهێنی كەلەشاری هەولێردا
دەردەچوون ،ئەمە سەرباری ئەوەی بەشێك لە سەرچاوەكان
ك���ۆن ببون و یان ئەوەتا الپەڕەكانیان لەبەر تەمەن درێژی و
ه���ۆكاری تەڕبوون و زەردهەڵگەراوی خوێندنەوەیان ئاس���ان
نەبوو  .ئەمە س���ەرباری ئەوەی سەرچاوەكان بەزمانی بیانی
لەس���ەر ڕۆژنامەوانیی كوردی شاری هەولێردا زۆر دەگمەن
بوو.
رۆژنامەنووس :ڕۆڵی قوتابخانەكان و كتێبخانەكان و مەڵبەندە
ڕۆشنبیرییەكان چیبوون لەو سەردەمەدا ؟
س���مكۆ ئەنوەر :لەراس���تی دا س���ەرچاوەی ڕۆش���نبیری نەك
لەش���اری هەولێر ،بەڵكو لەهەموو ش���ارەكانی كوردس���تان و
بگ���رە هەموو جیهانیش ناوەندەكان���ی خوێندن و كتێبخانەكان
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و مەڵبەندە ڕۆش���نبیریيەكانن ،ل���ەم بارەیەوە
گومان���ی تێ���دا نی���ە ،ك���ە قوتابخان���ە بناغ���ەی  
پێوانەی ڕادەی گەش���ەكردنی هەر كۆمەڵێكە  ،
بۆی���ە هەرچەن���د ڕادەی نەخوێن���دەواری
زۆربێت مانای وایە ئەو كۆمەڵە دواكەوتووە
و  ل���ە شارس���تانیيەت ب���ەدوورە ،چەندیش
ڕادەی خوێن���دەوار بەرزبێ���ت  ،ئ���ەوا
نیش���انەی ئەوەیە  ئەو كۆمەڵە پێشكەوتوو
و شارس���تانیە .قوتابخان���ە ڕۆڵێك���ی گرنگ
دەبینێت لە پێكهێنانی كۆمەڵێكی شارستانی
و پێش���كەوتوو ،بەبەڵگ���ەی ئ���ەوەی یەكەم
هەنگاو بەرەو پێش���كەوتن و شارستانیەت
لەه���ەر كۆمەڵگایێك���دا لەخوێن���دن و
پەروەردەوە دەست پێدەكات.
هەرچەندە مێژووی كردنەوەی یەكەم
قوتابخانە لەشاری هەولێر  ساڵی  1932ە  ،
بەاڵم پێش ئەم قۆناغە چەندین  قوتابخانە
ئایین���ی هەب���وون ،كە ل���ە پاڵ مەس���ەلە
ئایینیەكان���دا بایەخی���ان بەفێركردنی���ش
داوە ،مزگ���ەوت و قوتابخانە ئایینیەكان
(حوجرە) ڕۆڵێكی گەورەیان  لە پێگەیاندنی
زانای���ان و پیاوان���ی ئایین���ی لە كۆمەڵگای كوردی بەگش���تی و
لەش���اری هەولێر بەتایبەتی دا بینیوە ،زانایانی ئایینی ڕۆڵێكی
گەورەی���ان بینی لە هۆش���یاركردنەوەی كۆمەڵ لە ڕێگای وانە
ێ كردنی
گوتن���ەوە و ڕۆش���نبیركردنی ڕۆژانە لەكات���ی جێبەج 
ئەرك���ی ڕۆژانەی ئایینی هەروەها لەكات���ی بۆنە ئایینیەكاندا و
ڕۆشنبیركردنەوەی خەڵك لە ڕێی نووسینی چیرۆك و دانانی مێ���ژووی كردن���ەوەی یەكەم
دیوانی شیعر و وەرگێڕانی كتێب بۆ زمانی كوردی .هەروەها
بەشدارییان كرد بە بابەتی مێژوویە و كۆمەاڵیەتی و فەلسەفی قوتابخانە لەش���اری هەولێر  
بۆ خزمەتكردنی ڕۆش���نبیری ك���وردی ،چونكە چوونە ناو ئەم س���اڵی  1932ە   ،ب���ەاڵم
قوتابخانە ئایینیانەوە لەالی���ەن خەڵكی هەولێرەوە بەڕادەیێكی پێش ئ���ەم قۆناغە چەندین  
زۆر بەرچاوبووە .
قوتابخانە ئایینی هەبوون،
یەك���ەم قوتابخان���ەی حكومی  لەس���اڵی 1932دا لە هەولێر  
كرای���ەوە  ،قوتابخان���ەی هەولێ���ری یەك���ەم ب���وو وهەولێ���ری ك���ە ل���ە پ���اڵ مەس���ەلە
دووەمیش لە س���اڵی 1933دا كرایەوە ،كە  ناردنی مندااڵن بۆ ئایینیەكان���دا بایەخی���ان
ئ���ەو قوتابخانەیە بەڕادەیێكی بەرچاو ب���وو  ،بەتایبەتی دوای بەفێركردنیش داوە
ڕەزامەندی���ی پیاوان���ی ئایینی و هاندانی خەڵك ت���ا مناڵەكانیان
ێ لە پیاوە ئایینیە
بنێرن بۆ ئەو قوتابخانە ،لەم بارەیەوە هەند 
گەورەكان���ی هەولێر ب���ۆ هاندانی خەڵك منداڵی خۆیان (كوڕ و
كچ) لە قوتابخانەیەدا تۆماركرد .
لە ساڵی 1934-1932دا  ژمارەی قوتابخانە سەرەتاییەكان
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لە قوتابخانەكانی هەولێردا
دەی���ان نووس���ەر و ش���اعیر و
ڕۆژنامەن���ووس و ڕۆش���نبیری
داهێنەر پەیدابوون ،ئەمانەش
كاروانی یەكەمی ئەوانە بوون،
ك���ە توانیان بەهۆی بەرهەمە
ئەدەبیەكانیان���ەوە ب���ەردی
بناغ���ەی دەوڵەمەندكردن���ی
ئەدەب���ی كوردی و ڕۆش���نبیری
نیشتمانیان دانا
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لەهەم���وو لیوای هەولێ���ردا  22قوتابخانە بوو
لەگەڵ باخچەیەكی ساوایان (روضة) .دووان
لەم قوتابخانانە هی كچان بوو.
ل���ە قوتابخانەكان���ی هەولێ���ردا دەی���ان
نووس���ەر و ش���اعیر و ڕۆژنامەن���ووس و
ڕۆش���نبیری داهێنەر پەیداب���وون ،ئەمانەش
كاروان���ی یەكەمی ئەوانە ب���وون ،كە توانیان
بەهۆی بەرهەم���ە ئەدەبیەكانیانەوە بەردی
بناغەی دەوڵەمەندكردنی ئەدەبی كوردی و
ڕۆشنبیری نیشتمانیان دانا ،پێویستە لێرەدا
ئام���اژە بەو ڕۆڵە بكەی���ن ،كە (قوتابخانەی
هەولێ���ری یەك���ەم) بین���ی و ئ���ەو بایەخ���ە
گەورەیەی ،كە بە زمان و ئەدەبی كوردیی
دا ،چونكە خوێن���دن لەم قوتابخانەیەدا بە
زمانی كوردی ب���وو ،ئەمەش بووە هۆی
ێ مامۆس���تای ب���ە ئەمەك
ئ���ەوەی كۆمەڵ 
بتوان���ن بیروباوەڕی نیش���تمانی و بایەخ
دان بە زمانی كوردی و ئەدەبی كوردی
ێ ڕۆژێدا
باڵوبكەن���ەوە ،هەروەكو ل���ەو 
زمانەكان���ی دیك���ەی غەی���رە ك���وردی
دەس���تيیان گرتبوو بەس���ەر بواری خوێندن ل���ە هەولێر لەو
قۆناغەدا  تەنيا لە قوتابخانە س���ەرەتاییەكاندا خوێندن بەمانی
ك���وردی بوو  ،بەاڵم لە قوتابخان���ە دواناوەندیەكاندا بە زمانی
عەرەبی بوو ،ئەمەش بۆ قوتابی كارێكی قورس بوو .
سەبارەت بەكتێبخانەكانی ناو شاری هەولێر و كاریگەريی
ئ���ەوان لەبزاڤی ڕۆش���نبیری ئەو ش���ارەدا  ،بێگومان كتێبخانە
ڕۆڵێكی گرنگ  لە ژیانی ڕۆشنبیری  كۆمەڵدا دەگێڕێت ،چونكە
بوونی كتێبخانە لەهەر ش���وێنێك ڕاددەی بایەخدانی خەڵك بە
زانست و زانیاری پیشان دەدات.
كتێبخان���ەكان ڕۆلێك���ی كاریگەرییان لە هۆش���یاركردنەوە
و ڕۆش���نبیركردن و باڵوكردن���ەوەی ڕۆش���نبیری گش���تی بۆ
هاوواڵتیانی ش���اری هەولێردا گێڕاوە ،ئەویش لە ڕێگای كتێب
و گۆڤاری كوردی و بیانی ،هەروەها ڕۆڵێكی گرنگیش���ی گێڕا
لە گەیاندن و دابەش���كردنی پەخش���نامە حیزبیەكان بە دۆست
و الیەنگران���ی حیزب���ە كوردس���تانی و عیراقیي���ەكان .لەماوەی
س���ااڵنی توێژینەوەكەم���ان ئەم كتێبخانانە لەش���اری هەولێردا
هەب���وو ،كەهەوڵدەدەین لەگەڵ ناوهێنانیان كاریگەری هەندێك
لەكتێبخانەكان لەسەر باری ڕۆشنبیری بخەینە ڕوو:
 -1كتێبخانەی باكوور  (الشمال)
 -2كتێبخانەی گشتی
 -3كتێبخانەی هەولێر
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 -4كتێبخانەی سەربەستی
 -5كتێبخانەی ئایینی
 -6كتێبخانەی سەربازی
 -7كتێبخانەی (الجهاد)
 -8كتێبخانەی گیو
جگە ل���ەم كتێبخانانە
ڕۆشنبیران و نووسەران
سیاس���ییەكان
و
هەریەكەیان لەماڵەكەی
خۆی���دا كتێبخان���ەی
تایبەت���ی هەب���وو ،ك���ە
خەڵكی ش���ار كەڵكیان
لێ وەردەگرت.
كتێبخانەكان���ی ش���اری هەولێ���ر
چەن���د تایبەتمەندییەك���ی خۆی���ان هەب���وو ،ك���ە ڕەنگدان���ەوەی
بیروبۆچوون���ی سیاس���یی وهزری ب���اوی ئەو س���ەردەمەیان
لەخۆگرتب���وو ،كەلەس���ەرەتایی چلەكانی س���ەدەی ڕابردوودا
دەستی پێكردووە
رۆژنامەنووس  :ئایا چاپخانەكان ڕۆڵیان هەبووە ؟
سمكۆ ئەنوەر :بێگومان  چاپخانەكان ڕۆڵی پێشەنگیان گێراوە
بۆیە دەمەوێت تۆزێك بەدرێژی لەسەر مێژوو وهاتنی چاپخانە
بۆ كوردستانی عیراق بكەم   .مەسەلەی  درەنگ گەیشتنی ئەم
ئامێرە بۆ ئێرە كاردانەوەی ڕاستەوخۆی لەسەر ڕەوش وبزاڤی
ڕوش���نبیری كوردی  بەگش���تی  هەبووە ،چونكە تاكو كۆتایی
سەدەی نۆزدە ئامێرە چاپ لە باشووری كوردستان دا بوونی
نەبووە .ئاش���ووریيەكان و عوسمانیيەكان لەسەدەی حەڤدەدا
و ئەوروپاییەكانیش لەس���ەدەی ه���ەژدەدا و ئەرمەنیيەكانیش
لەس���ەدەی نۆزدەدا زمانی كوردی���ان لەباڵوكراوەكانی خۆیان
دا بەكارهێن���اوە ،بۆیە لەس���ەر ئەرزی واقیع تاكو س���ەرەتای
سەدەی بیستەم لە باشووری كوردستاندا چاپخانەی كوردی
نەبووە ،چونكە پێش���تر ك���ورد مافی هەبوون���ی ئامێری چاپی
نەب���ووە ،تەنان���ەت ماف���ی ئەوەش���ی نەب���ووە ،كە هی���چ جۆرە
باڵوكراوە لەكتێب و گۆڤارو ڕۆژنامە دەربكات.
مێ���ژووی هات���ن و پەیدابوون���ی چاپخان���ە لەباش���ووری
كوردس���تاندا لەمێ���ژ نیيە ،كۆنتری���ن چاپخانەش  ،ك���ە هاتبێتە
هەرێمی كوردستان بەناوی چاپخانەی (الوالیة) لەساڵی 1881
لەسەردەمی عوس���مانيیەكان دا بوو لەسەر دەستی (فەیزوڵاڵ
پاش���ای كوڕی حوس���ین پاش���ا) دا بوو لەش���اری كەركووك،
ئەوچاپخانەیەی���ە بەیەكەمی���ن چاپخان���ە دادەندرێ���ت ،ك���ە
لەئەس���تانبۆل هێنرابێتە عیراق لەڕێگای ئاویی ،پاشان گەیشتە
كەرك���وك ،دوای دابڕاندن���ی كەركووك لەویالیەتی مووس���ل

  درەنگ گەیشتنی چاپخان ه
ب���ۆ ئێ���ره كاردان���ەوەی
ڕاس���تەوخۆی لەس���ەر ڕەوش
وبزاڤ���ی ڕوش���نبیری كوردی  
بەگشتی  هەبووە
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وكردنی بەویالیەتێكی س���ەربەخۆ چاپخانەی تایبەتمەندییەك���ی هەبوو ئەگەر لەگەڵ ئەوانی
(الویالیە) لەس���ەر دەستی والی (فیض پاشای دیكەی بەراورد بكەین ،لەوانە بۆنموونە:
كوڕی حوس���ین پاش���ا) دامەزرئەو چاپخانەیە  -1كۆنتری���ن چاپخانەی���ە ل���ەڕووی تەمەنەوە
لەئەورپ���اوە هێنرابووە موس���ل بۆ كاروباری تاكو ئێستا پارێزراوە.
ڕۆژان���ەی دەوڵ���ەت لەس���ەرەتادا ب���ەكار  -2چاپخان���ەی موكریانی قاڵبی تایبەتی خۆی
دەهات ،ب���ەاڵم دوای جیاكردنەوەی كەركوك هەبوو بۆ دەنگە كوردییەكان ،لەكاتێكدا ئەوانی
لەویالیەتی موسل گوایە چاپخانەكە بۆ بواری دیكە كەموكورتی هونەریان تێدا هەبوو.
جێ���گای ئاماژەپێكردن���ە ك���ە فەزل���ی
كلتووری و هونەری ش���ارەكە بەكار هاتبێت،
ب���ەاڵم دوورەبەكار هێندرابێ���ت بۆ دەركردنی دامەزراندن���ی چاپخانە بەش���ێوەیەكی گش���تی
هیچ گۆڤارێك یان شتی دیكە ،چونكە دوایی بۆ لەش���اری هەولێ���ر ب���ۆ ه���ەوڵ وكۆشش���ی
جاری دووەم دیسان گوێزرایەوە بۆویالیەتی لەڕادەب���ەدەری  حوزن���ی موكریان���ی و گیوی
موكریانی برای دەگەڕێتەوە ،بەتایبەتی دوای
موسل.
س���ەبارەت بەمێژووی���ی پەیداب���وون ئەوەی لەس���اڵی 1936بڕیاری گواس���تنەوەی
ودامەزراندن���ی چاپخانە لەش���اری هەولێر بۆ چاپخان���ەی زاری كرمانج���ی رواندزی���ان ب���ۆ
پڕكردنەوەی ئەم بۆش���اییە (حوسین حوزنی هەولێ���ر دا ،چونكە ئەم هەنگاوە بەدەس���پێكی
موكریانی) بۆ یەكەمجار بەهەول وكۆشش���ی دروس���تبوونی چاپخان���ە لەش���اری هەولێ���ر
تاكەكەس���یی خ���ۆی ،توان���ی چاپخانەی���ەك   دادەندرێ���ت ،كە بەم هەنگاوەش تواندرا دەیان
لەس���اڵی  1914دا لەئەڵمانی���ا بكڕێ���ت ،ئ���ەم كتێ���ب و گۆڤ���ارو ڕۆژنام���ە لەس���ایەی ئ���ەم
چاپخانەی���ە بچ���ووك ب���وو و پیتەكانیش���ی چاپخانەیەدا چاپ  و باڵو بكرێتەوە.
هەروەكو بەپێویستی دەزانم ئاماژە بۆ ئەو
بەعەرەبی بوون ،لەساڵی  1915چاپخانەكەی
لەگەڵ خۆی هێنایە ش���اری حەلەب لەسوریا ،چاپخانانە بكەم لەنێوان س���ااڵنی 175-1935
پاشان پیتە عەرەبییەكانی ڕێكخست بۆ زمانی لەش���اری هەولێردا ڕۆل���ی گرینگیان لە بزاڤی
كوردی���ی ،دوای ئ���ەوەی ب���ۆ ج���اری دووەم ڕۆژنامەوانیی كوردیی دا گێڕاوە  ،لەوانە:
چووە ئەڵمانیا و گەڕایەوە تاكو پێویستیەكانی
چاپخانەك���ە ت���ەواو ب���كات ،ئەوس���ا دەس���ت
بەچاپكردن���ی كتێ���ب دەكات .لەس���اڵی  -1 1925چاپخانەی كوردستان
یەكەمی���ن چاپخان���ەی كوردییە لە ش���اری
حوس���ین حوزنی موكریان���ی چاپخانەكەی بۆ
ش���ارۆچكەی رەواندز گواس���تەوەو یەكەمین هەولێ���ر لەس���ەر دەس���تی ڕۆژنام���ەوان
گۆڤاری كوردیی لەس���ەر ئاس���تی باشووری ومێژوونووس���یی ك���ورد (حوس���ین حوزن���ی
كوردس���تاندا  ،بەزمان���ی كوردی���ی بەن���اوی موكریانی) لەساڵی 1926دا لەشاری (ڕواندز)
گۆڤاری ( زاری كرمانجی) دەركرد كە لەنێوان بەناوی (زاری كرمانجی ) دامەزراوە   .دوای
سااڵنی  )24(1932-1926ژمارەی لێدەرچوو ،گواستنەوەی ئەم چاپخانەیە بۆ شاری هەولێر،
كەوات���ە لەهەم���وو حاڵەتێك���دا خاوەن���ی ئ���ەم ناوەكەی گۆڕا بە چاپخانەی ( هەولێر ) و پاشان
چاكە گەورەیە بۆ  دەشتپێش���خەری (حوسین بوو بەچاپخانەی ( كوردستان)  .لەڕێگای ئەم
حوزن���ی موكریانی) دەگەڕیت���ەوە چونكە ئەو چاپخانەیە تواندرا دەی���ان پەڕتووكی ئەدەبی
بەیەكەمی���ن دامەزرێنەری چاپخانەی كوردیی و هون���ەری بەچ���اپ بگەیەندرێت ،س���ەرباری
لەچاپدان���ی  ژمارەكانی گۆڤ���اری ڕوناكی ،كە
وگەشەكردنی هونەری چاپیش دادەندرێت.
چاپخانەی كوردس���تان ،ك���ە دوای كۆچی ( )11-7ژمارە بوون ،دوای ئەویش چاپكردنی
دوای���ی حوس���ین حوزنی موكریانی لەس���اڵی سەرجەم ژمارەكانی گۆڤاری هەتاو ،كە (188
1947دا لەالی���ەن (گی���وی موكریان���ی)  ب���رای ) ژم���ارە ب���وون لەنێوانی س���ااڵنی دەركردنی
مامۆس���تا حوزنی  س���ەڕافەتی دەك���را ،چەند  1960-1954دا.
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هەرلەڕێ���گای ئ���ەم چاپخانەیەوە لەس���اڵی
 1960دا  بۆ یەكەمجار توانی كارتی پیرۆزبایی
ڕەنگاوڕەنگ دەربكات  ،هەروەكو چاپخانەكە
قوتابخانەیەك بو بۆ پێگەیاندنی دەیان كادیری
هون���ەری ،ك���ە ل���ەم ڕێگایەدا فێ���ری هونەری
چاپكردن وێنەگرتن ببن لەڕۆژی دامەزراندن
وبەردەوامبوون���ی ئ���ەم چاپخانەی���ەدا ،ئەم���ە
س���ەرباری ئەوەی ،كە هێنانی ئەم چاپخانەیە
لەحەلەب بۆ ڕواندزو لەوێش���ەوە بۆ ش���اری
هەولێ���ر بەهەم���وو مانای���ەك ڕووداوێك���ی
نەتەوەیی مەزن لەم قۆناغە مێژووییەدا.
 -2چاپخانەی سەالحەددین
ئ���ەم چاپخانەیە لەس���اڵی 1962دا  لەالیەن
( ئەن���وەر ئیبراهی���م ئەحم���ەد حەق���ی )ی���ەوە
دام���ەزراوە .س���ەرباری ئ���ەوەی  بەب���ەراورد
لەگ���ەڵ چاپخانە ت���ازەكان دا ئ���ەم چاپخانەیە
ل���ەڕووی كەلوپەلەكانی س���اكارو س���ەرەتایی
ب���وو ،ب���ەاڵم لەهەم���ان كات دا توانیویەت���ی
پێداویس���تییەكانی ش���اری هەولێ���ر لەب���واری
چاپكردنی دیوانی شیعری و پەڕتوك و كتێبی
گیرفان پڕبكاتەوە ،شان بەشانی ئەمانەش ئەم
چاپخانەیە توانیویەتی كارتی بانگهێش���تكردن
ب���ۆ بۆن���ە كۆمەاڵیەتییەكان���ی وەك���و  :كارتی
زەماوەن���د و ئاهەنگ���ی لەدایكبوونی پێغەمبەر
(د .خ) چاپ بكات.
 -3چاپخانەی پەروەردە
ئ���ەم چاپخانەی���ە لەس���اڵی 1970دا
دام���ەزراوەو بەیەكێ���ك لەدەس���كەوتەكانی
ڕێكەوتننام���ە مێژووییەك���ەی  11ی ئ���اداری
 1970هەژماردەكرێت .ئەم چاپخانەیە لەالیەن
كۆمپانی���ای ( ئۆنی���كا) ی ئەڵمان���ی بەگوژمەی
( )350ه���ەزار دین���اری عیراق���ی ئ���ەو كات���ی
هاتب���ووە دامەزران���دن ،ئەوی���ش بەڕێكەوت���ن
لەگەڵ كۆمپانیای ( الینوتایب) بەگوژمەی ()60
ی هەزار دینار و بەهێنانی ( )2ئامێری ( الینو)
لەگەڵ هەموو پێداویستییەكانیدا.
چاپخان���ەی پەروەردە ڕۆڵێك���ی بەرچاوی  

لەچاپدان���ی كتێب و بەرنام���ەی قوتابخانەكاندا
گێ���ڕاوە ،هەروەك���و ڕۆلێك���ی كاریگ���ەری  
لەپێشخس���تنی بزاڤی ڕۆش���نبیریی لەش���اری
هەولێ���ر س���ەرباری بوون���ی چەندی���ن لەمپەر
لەبەردەم چاپخانەكە دا هەبوو .
 -1چاپخانەی شارەوانی هەولێر
ئەم چاپخانەیە لەساڵی 1970دا دامەزراوە
ولەالی���ەن س���ەرۆكایەتی ش���ارەوانی هەولێر
سەرپەرش���تی دەك���را .چاپخانەك���ە وەك���و
دەزگایەك���ی نیمچە بەتاڵ دەهات���ە بەرچاوان،
مقەس���ێكی بڕین���ی وەرەق���ەی تێداب���وو،
دەزگایەك���ی بازرگان���ی بچ���ووك ب���وو ،هیچ
جۆرە بەش���دارییەكی لە باڵوكردنەوەی كتێب
وباڵوكراوەكان���دا نەب���وو ،بەڵكو بۆ چاپكردنی
ئەوراقی حكومی س���ەر بەش���ارەوانی هەولێر
دیاری كرابوو.
رۆژنامەن���ووس   :ب���ە كورت���ی پێناس���ە و
پۆلینكردنی رۆژنامەوانیی كوردیی لە ش���اری
هەولێرلەنێوان س���ااڵنی  1975-1935مان بۆ
ڕووندەكەیتەوە؟
س���مكۆ ئەن���وەر :س���ەبارەت بەڕۆژنامەوانیی
كوردی���ی لەش���اری هەولێر لەنێوان س���ااڵنی
 1975-1935كە بیست ویەك ڕۆژنامەوگۆڤاری
بەزمان���ی كوردی���ی تێ���دا باڵوكراوەت���ەوە و
لەبەر ئەوەی ئ���ەم ڕۆژنامەوگۆڤارانە لەالیەن
هەندێك كەس و ناوەندی ڕۆشنبیری و پارتی
سیاس���ی ودامودەزگای حكومیەوە دەرچووە
بەپێویس���تی دەزانم كەبەم ش���ێوەیە پێناسەو
پۆلینیان  بكەم:
یەكەم  /ڕۆژنامەوانیی ئەهلی
ئ���ەو
ئەهل���ی
ڕۆژنامەوانی���ی
رۆژنامەوگۆڤاران���ە لەخۆدەگرێت ،كە بەهەوڵ
وكۆشش���ی تاكەكەس���ی یان كۆمەڵە كەسێك
بەپشتبەس���تن بەپارەی گیرفانی خۆیان هێزو
توان���ای كەس���یی لەنووس���ین و ئامادەكردنی
ێ
ناوەرۆك���ی بابەت���ەكان بەئ���ازادی ب��� 
ئەندازەولەچوارچێوەی یاس���ا ڕگاپێدراوەكان
لەواڵت���دا ،باڵودەكەنەوە .ڕۆژنامەوانیی ئەهلی
دەس���تەواژەیەكی تازەی چەمك���ی رۆژنامەو
ژمارە  30-29بههارى 2013
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رۆژن����ام����ەوان����ی����ی ح��زب��ی
ئ���ەو گ���ۆڤ���ارو ڕۆژن��ام��ان��ە
دەگرێتەوە ،كە ئاڕاستەیەكی
سیاسیی دیاریكراویان هەیەو
ل��ەالی��ەن ح��زب وڕێ��ك��خ��راوە
سیاسیەكان بەشێوەی ئاشكرا
یان بە نهێنی دەردەچوون

214

ژمارە  30-29بههارى 2013

ڕۆژنامەوانانە بەوەی كاریگەرن وتەنیا بینەری ڕووداوەكانی
ناوكۆمەڵ نین لەخستە ڕووی كێشەو نەخۆشییە كۆمەاڵیەتییە
جۆربەجۆرەكان���ی وەك���و گەندەڵ���ی و بەرتی���ل و ه���ەژاری
و نەخوێن���دەواری و تاوان���دا ،بەڵك���و بەئامانج���ی گفتوگ���ۆ و
ش���یكردنەوەیان لەالی���ەن خەڵك وبیركردن���ەوە لەبنەبڕكردنی
هۆكارەكانی س���ەرهەڵدان وكۆنترۆڵكردنی بەشداری لەژیانی
گش���تی كۆمەڵ لەپێن���او گۆڕانكاری ئاڕاس���تەكان لەكۆمەڵدا و
تەنیا بەپێشكەشكردنی بابەتەكان بۆ خوێنەران ناوەستن ،بەڵكو
لەپێن���اوی ئەوەی تاكەكانی نێو كۆمەڵ بەرەو كرانەوە بچن و
گۆڕان���كاری لەنێو خ���ودی كۆمەڵگاكاندا دروس���ت بكەن ،ئەوا
دەبێت ڕەخنە لەدیاردە دزێو ناشیرنەكان بگرن و كەرەستەی
ب���ۆ دابین بك���ەن كە ،زانك���ۆ و س���ەندیكاكان و میدیای ئەهلی
وسەربەخۆ داینەمۆی سەرەكی ئەم گۆڕانكاریانە دەبێت .
بەدرێژایی س���ااڵنی توێژینەوەكەمان ئەم گۆڤارو ڕۆژنامە
كوردییانە لەشاری هەولێردا دەرچووە :
گۆڤ���اری (ڕۆناك���ی ) لەس���اڵی  ،1935ڕۆژنام���ەی (هەتاو)
لەساڵی  ،1948گۆڤاری (هەتاو) لەساڵی  ،1954گۆڤاری (چیا)
لەساڵی  ،1970گۆڤاری (یاخی بوون) لەساڵی  ،1973گۆڤاری
(خەرمانەی وشە ) لەساڵی . 1973
دووەم  /ڕۆژنامەوانیی حزبی
رۆژنامەوانی���ی حزبی ئەو گۆڤ���ارو ڕۆژنامانە دەگرێتەوە،
كە ئاڕاس���تەیەكی سیاسیی دیاریكراویان هەیەو لەالیەن حزب
وڕێكخ���راوە سیاس���یەكان بەش���ێوەی ئاش���كرا یان ب���ە نهێنی
دەردەچ���وون ،كە لەنێو س���ەروتاری خۆیان���دا بیرو بۆچوون
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وئایدیای ئەو حزب و ڕێكخراوە سیاس���یانەی
دەردەبڕن .ئەوباڵوكراوانە بەشێوەی ڕۆژانە،
هەفتانە ،یان وەرزی ،یانیش بەپێی پێداویستی
سیاس���ی و دارای���ی ئ���ەم ح���زب وڕێكخراوە
سیاسیانە دەردەچن.
كۆتای���ی س���ییەكان و ناوەڕاس���تی
چلەكان���ی س���ەدەی ڕاب���ردوو ب���ە قۆناغ���ی
س���ەرهەڵدانی ڕۆژنامەوانیی حزبی ش���اری
هەولێ���ر دادەندرێت  ،ئەمەش ل���ە ئەنجامی
دامەزراندنی هەندێك لە رێكخراوی سیاسی
س���ەردەم وەكو پارتە شۆڕشگێڕییەكان و
رێكخراوە پیشەییەكان و كۆمەاڵیەتیەكان،
دیارە نەهج و ئاستی تێكۆشان گۆڕانكاری
و هەمواركردنی زۆری بەس���ەردا هێنان،
بۆ ئەوەی بگەن بە ئامانج و ئاواتەكانیان،
ئەم���ەش وای ك���ردووە پێویس���تیان
ب���ە رۆژنامەوان���ی چاپك���راو هەبێ���ت،
ب���ۆ كاراك���ردن و هاندان���ی هۆش���یاری
نیش���تمانی و بەهێزكردنی بزووتنەوەی
رزگاریخوازی كوردی .
ب���ۆ یەكەمجار لە مێژووی بزووتنەوەی سیاس���ی
ك���وردی لە ش���اری هەولێ���ر دا رێكخراوێكی سیاس���یی نهێنی
لەس���اڵی  1939دا بەناوی (هیوا)  س���ەری هەل���دا ،كە پارتێكی
نەتەوەی���ی ب���وو ،ئ���ەو پارت���ە نهێنی���ە ل���ە الی���ەن كۆمەڵێك لە
ئەفس���ەران و رۆش���نبیرانی كورد دام���ەزرا  ،گۆڤارێكی نهێنی
بەناوی (گۆڤار) دەردەكرد.
بارودۆخی سیاس���ی بزووتنەوەی رزگاریخوازی كورد لە
ئەنجامی سیاس���ەتی حكوومەتە یەك لەدوای یەكەكانی عێراق
وای ك���رد پارت���ە سیاس���ییەكان راب���ن بە دەركردن���ی گۆڤارو
رۆژنامە بە شێوەیەكی نهێنی ،كە دواجار بووە بەشێكی گرنگ
لە رۆژنامەوانیی كوردی.
لەگ���ەڵ س���ەرهەڵدانی رێكخس���تنەكانی كۆمۆنیس���تەكان
لەباش���ووری كوردس���تان و بە تایبەتی لە چلەكانی س���ەدەی
رابردوو ،هەندێك لە پارت و كۆمەڵەی ماركسی سەریان هەڵدا،
كە زۆربەی س���ەركردەو دامەزرێنەری ئەو پارت و كۆمەاڵنە
ل���ە ش���اری هەولێر بوون  ،ل���ە پایزی س���اڵی  1945كۆمەڵەی
یەكێتی تێكۆشین و ئازادی و شۆڕش دامەزران ،دوای ئەمە لە
زس���تانی هەمان ساڵدا نهێنی رزگاریی كورد سەری هەڵدا ،كە
رۆژنامەشیان بە شێوەیەكی نهێنی دەردەكرد ،هەر بۆ نموونە:
رۆژنامەی (یەكێتی تێكۆش���ین) كە س���ەر بە لقی كوردس���تانی
نهێن���ی ش���یوعی عێراقی بوو ،رۆژنامەی (ش���ۆڕش) س���ەر بە

ب��������ارودۆخ��������ی س���ی���اس���ی
ب��زووت��ن��ەوەی رزگاریخوازی
كورد لە ئەنجامی سیاسەتی
ح��ك��ووم��ەت��ە ی���ەك ل���ەدوای
یەكەكانی عێراق وای كرد
پارتە سیاسییەكان رابن بە
دەرك��ردن��ی گۆڤارو رۆژنامە
ب��ە شێوەیەكی نهێنی ،كە
دواجار بووە بەشێكی گرنگ
لە رۆژنامەوانیی كوردی
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نهێنی شیوعی كوردی بوو.

ڕۆژن���ام���ەوان���ی ق��وت��اب��ی��ان
ه������ەم������وو چ���االك���ی���ەك���ی
رۆژن��ام��ەوان��ی (ن��ووس��راو،
بیستراو   ،بینراو) لەخۆ
دەگرێت ،بێجگە لەهەندێك
چ��ااڵك��ی وەك���و ش��ان��ۆی��ی و
ئاهەنگی ی��ەك��ت��ری ناسین
نەبێت
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سێیەم  /ڕۆژنامەوانیی  لەقوتابخانەكاندا
       چاالكیەك���ی ئ���ازاد ب���وو لەن���او
قوتابخان���ەكان ل���ە الی���ەن قوتابیان���ەوە
پی���ادە دەك���را لەس���ەر بنەمای خواس���ت و
ئارەزووەكانی���ان .قوتابی���ان دەس���تیەكی
پێش���كەوتووخواز
دەستپێش���خەرو
ب���وون لەبەرگەگردن���ی ب���اری قورس���ی
ئامادەك���ردن و دەرك���ردن و چاپك���ردن و
دابەش���كردنی ڕۆژنامەو گۆڤاری قوتابیان
بەسەرپەرشتی مامۆستای  زمانی كوردی
لەهەندێ���ك دواناوەندی���ی وئامادەییەكانی
ش���اری هەولێر ،ك���ە دەب���ووە داینەمۆی
بزواندن���ی قوتابخانەك���ە ب���ۆ دواندن���ی
قوتابیان ومامۆس���تایان وكەسوكاریان،
ئەوی���ش بەپابەندب���وون بەیاس���او
ڕێس���اكانی دامەزراوەی���ی پەروەردەیی
و
بابەت���ەكان
لەباڵوكردن���ەوەی
زەمین���ە خۆش���كردن بۆ قوتابی���ان كە بەئازادان���ە و هەڵگرتنی
بەرپرسیارێتی ڕای خۆی دەربڕێت لەڕێگای داهێنانی هونەری
ڕۆژنامەوانیی پەروەردەییدا .
ڕۆژنامەوان���ی قوتابیان هەموو چاالكیەك���ی رۆژنامەوانی(  
نووسراو ،بیستراو  ،بینراو  ) لەخۆ دەگرێت ،بێجگە لەهەندێك
چااڵك���ی وەك���و ش���انۆیی و ئاهەنگی یەكتری ناس���ین نەبێت .
هەروەك���و ڕۆژنامەوان���ی دیواریش  ،كە بەش���ێكی دانەبڕاوی
ڕۆژنامەوانی���ی قوتابخانەكان دەكەوێتە ئ���ەم چوارچێوەیەوە،
چونكە چااڵكیەكی تایبەتە بەهزرو توانای قوتابیان .
  لە س���ەرەتای سەدەی بیس���تەمدا ڕۆژنامەوانیی قوتابیان
ب���ە دەس���كەوتێكی قوتابخانەی���ی هەژمارنەدەك���را ،هەرچەندە
رۆڵێك���ی گرین���گ لەپێگەیاندن���ی قوتابیان دەگێڕێ���ت ،بەڵكو بە
پێچەوان���ەوە وەك���و كات بەفیڕۆدان هەژماردەك���را  بەبیانوی
ئەوەی خوێندكار لەڕێبازی وانەكانی دووردەخاتەوە ،بەاڵم لە
دەرئەنجامی كۆمەڵێك ئەزموون  ،كە پسپۆرانی پەروەردە پێی
ڕابوون توانیان پێچەوانەی ئەوە بسەلمێنن ،چونكە خۆی ئەمە
دادەهێنانێكی قوتابخانەیە ،وقوتابییە بەهەرمەندەكان بەو كارە
هەڵدەستن ،ئەمەش بە رۆڵی خۆی دەبێتە هۆی دروستبوونی
پەیوەندیەك���ی بەهێ���ز لەنێوان قوتاب���ی و بابەتەكانی وانەكانی
ڕۆژانەی قوتابخانە.
  ئامانج لە دەركرددنی رۆژنامەوانیی قوتابخانە (قوتابیان)
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پێشكەش���كردنی خزمەتێ���ك
بووە ب���ۆ ئەو توێژە زیندووە
لە س���ەرجەم بوارەكاندا ،یان
ئاراس���تەكردنی جەم���اوەر
ب���ە ش���ێوەیەكی گش���تی و
قوتابی���ان ب���ە ش���ێوەیەكی
تایبەت���ی بۆ خواس���تەكان و
بەرگریك���ردن و پاڵپش���تی
ك���ردن ل���ە ماف���ە رەواكانی
گ���ەل ،چونك���ە ئ���ەو توێژە
توژێك���ی كارو كاریگ���ەرە
بەه���ۆی ئ���ەوەی خ���اوەن
وزەیەك���ی لەب���ن نەهاتوو
و هۆش���یاریەكی تەواوە،
بۆی���ە توانیویەت���ی ببێتە
نووك���ی رم���ی هەم���وو ش���ۆڕش
و راپەڕی���ن و بزووتنەوەیەك���ی رۆش���نبیری و نەتەوەی���ی و
نیشتمانی .لەو روانگەیەوە قوتابیان خاوەن هەستێكی زیندوو
و رێكخراو بوون لە هەموو قۆناغەكانی مێژوودا ،بۆیە ئەوان
داواكاری رێكخراوێك���ی تایب���ەت بەخۆی���ان بوون���ە ،هەر بۆیە
خ���اوەن رۆژنامەوانیی تایبەت بەخۆش���یان ب���وون ،لەوانەش
رۆژنامەوانیی قوتابخانەیی.
رۆژنامەوانی���ی قوتابخانە بەیەكێ���ك لەگرینگترین چاالكیی
پەروەردەیی دادەندرێت ،ك���ە دەتوانێت ئامانجەكانی پەروەدە
ێ بكات و كەشوهوایەكی خۆش بۆ قوتابیان
وفێركردن جێبەج 
فەراهەم بكات  وبشبێتە ئەگەری  گرێدانی قوتابی و خوێنكار
بەدەروب���ەرو كۆمەڵگاكەی ،ئەویش لەڕێ���گای پراكتیزەكردنی
جۆرێك لەڕاگەیاندنی نوسراو ،كە خوی خۆی بەشداریكردووە
لەداهێنانیدا .
گۆڤارەكان���ی (ژیان (  ،)1959تیش���ك  ( ،) 1970ڕهێڵە ،)1971
ێ  ( ،) 1972چوارچ���را ( ،) 1973كاروان )1975
(بی���ری ن���و 
لەماوەی نێوان  1975-1935لەشاری هەولێر بەزمانی كوردی
دەردەچوون.
چوارەم :ڕۆژنامەوانیی پیشەیی
ڕۆژنامەوانیی پیش���ەیی ئەو ڕۆژنامەو گۆڤارو باڵوكراوانە
لەخۆدەگرێت ،كەلەالیەن س���ەندیكاو كۆمەڵە و ڕێكخراوەكانی
تایبەت بەسەرجەم چین وتوێژەكانی كۆمەڵ دەردەچێت.
گرینگ���ی رۆژنامەوانی���ی پیش���ەیی ل���ەو خااڵن���ەدا ك���ورت
دەكرێتەوە.

ڕۆژنامەوانیی پیشەیی ئەو
ڕۆژنامەو گۆڤارو باڵوكراوانە
ل��ەخ��ۆدەگ��رێ��ت ،كەلەالیەن
س���ەن���دی���ك���او ك���ۆم���ەڵ���ە و
ڕێ��ك��خ��راوەك��ان��ی ت��ای��ب��ەت
بەسەرجەم چین وتوێژەكانی
كۆمەڵ دەردەچێت
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ڕۆژنامەوانیی كوردی حكومی
ل��ەش��اری هەولێر لەنێوان
س���ااڵن���ی  1975-1935دا
ت��ەن��ی��ا گ��ۆڤ��ارێ��ك ب��ەن��اوی
هەولێر لەمایسی 1970دا
یەكەمین ژمارەی لێدەرچوو،
گۆڤاری (هەولێر)  یەكەمین
گ���ۆڤ���اری ك���وردی���ی حكومی
شاری هەولێرە
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 -1ڕۆژنامەوانی���ی پیش���ەیی ئاوێن���ەی
ڕەنگدانەوەی كێش���ەو سەرجەم پرسی ژیانی
پیش���ەوەرانە ،گرینگی پەیوەن���دە بەئەندازەی
ڕەنگدان���ەوەی پیش���ەیی وب���وون بەجێ���گای
باوەری ئەوان.
-2پێدان���ی زانیاری و ڕۆش���نبیری و هەواڵ
و هەم���وو ئەو پرس���انەی ،ك���ە پەیوەندیان
بەچوارچێوەیەك���ی پیش���ەییەوە هەی���ە،
كەدەبێتە ئەگەری دروستكردنی پەیوەندیی
توندوت���ۆڵ لەس���ەر ئاس���تی كۆمەاڵیەتی و
دەروونی ئەو كۆمەڵگە پیشەییەدا.
-3ڕۆڵێك���ی س���ەرەكی دەبینێ���ت ل���ە
رووبەڕووبوونەوەی دیاردەی دواخستن،
كەمتەرخەمی لە بەجێگەیاندنی ئەركەكان،
هەروەها ڕۆڵی لە بەدەرخستنی ئەوانەی
خاوەن توانای باش���ن لە سەرجەم بوارە
جیاوازەكانی كاركردن و پیشەدا .
-4ڕۆڵێك���ی گرن���گ دەگێڕێ���ت ل���ە
رووماڵكردن���ی پێداویس���تییەكان ل���ە
س���ەرجەم پیش���ەكان و نەهێش���تنی
كەموكورتیەكان لە رێگەی دەزگەكانی راگەیاندنی
گش���تی لە باسكردنی بابەتەكان ئەوانەی گرنگی بە كەرتەكانی
پیشەیی دیاریكراو دەدەن.
 -5لەهەموو بوارە پیشەییەكان و وێناكردن و بونیاتنانی كۆمەڵگا
لەئێس���تاو ئاین���دە دا رۆژنامەگەری���ی پیش���ەیی ڕەنگدانەوەی
تەعبیر لە ئاراستەی سەندیكاو یەكێتی پیشەییەكان دەكات
ل���ەم بارەی���ەوە ڕۆژنام���ەی (هەولێ���ر  )1953-1950و
ێ ) 1972
گۆڤارەكانی ( ڕێژنە  ) 1971-1970و(نووسەری نو 
و (ڕۆشنبیر  ) 1973و ( بۆپێشەوە  ) 1973دەرچووە .
پێنجەم  :ڕۆژنامەوانیی حكومی
ئ���ەو ج���ۆرە رۆژنامەوانییە لەالی���ەن یەكێك ل���ە فەرمانگە
حكومیەكان دەرچووە یان لە الیەن ئەوانەوە پاڵپش���تی دارایی
كراوە.
س���ەبارەت بەڕۆژنامەوانی���ی ك���وردی حكوم���ی لەش���اری
هەولێ���ر لەنێوان���ی س���ااڵنی  1975-1935دا تەنی���ا گۆڤارێ���ك
بەناوی هەولێر لەمایسی 1970دا یەكەمین ژمارەی لێدەرچوو،
واتەگۆڤ���اری (هەولێ���ر)  یەكەمین گۆڤ���اری كوردیی حكومی
شاری هەولێرە ،كە لەالیەن س���ەرۆكایەتی شارەوانی هەولێر
دەرچووە.ژم���ارەی یەكەمی ،س���اڵی یەكەمی  ئ���ەو گۆڤارە لە
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مایس���ی س���اڵی  1970دەرچووە ،دوا ژمارەی ئەو خولەش()6
لە ئاداری  1971باڵوكراوەتەوە
گۆڤ���اری (هەولێر) یەكەمین باڵوك���راوەی حكومی  بووە،
ك���ە بەهاوكاری  س���ەرۆكی ش���ارەوانی هەولێر و نووس���ەرو
چیرۆكنووس (محەمەد مەولود مەم ) دەرچووە.
  گۆڤاری (هەولێر)  بە هەردوو زمانی كوردی  -عەرەبی
دەرچ���ووە  .بەڕێوەب���ەری نووس���ین ل���ە ژمارەكان���ی ()3-1
لە س���اڵی یەك���ەم (س���ەعدی محەم���ەد ئەمین دزەی���ی) بووە،
سەرنووسەرەكەیش���ی (محەم���ەد مەول���وود م���ەم) ،ب���ەاڵم لە
ژمارەكانی ( )5-4لە س���اڵی یەكەم بەڕێوەبەری نوسوینەكەی
نەماوە ،بەڵكو تەنیا سەرنووسەرەكەی ماوە.
بەڕێوەبەری گۆڤارەكەو دەس���تەی نووسەرانی ژمارە ()2
لە س���اڵی دووەم  1971هەتا ژم���ارەی كۆتایی پێكهاتبوون لە
مانە:
(( هاش���م عەب���دواڵ ،مەجید عومەر ،بی�ل�ال عەزیز ،مەغدید
مامە( سۆران) ،پیرباڵ مەحموود)).
لەگەڵ ئەوەش گۆڤارەكە بانگەش���ەی ئ���ەوەی كردووە كە
مانگانەیە ،وەكو ئەوەی لەس���ەر بەرگی دەرەوەی نووسراوە،
بەاڵم ئەوەی جێگەی س���ەرنجە هەم���وو ژمارەكانی لە كات و
س���اتی دیاریكراوی خ���ۆی دەرنەچووە ،بەڵك���و جیاوازییەكی
زۆر هەب���وو ل���ە نێوان دەرچوونی ژمارەكانی���دا .هەندێك جار
دەرچوونی ژمارەی���ەك لە بۆ ژمارەیەكی دیكە كاتێكی زۆری
لەنێوان بووە كە گەیش���تووەتە نزیكەی دوو مانگ ،بۆ نموونە
جیاوازی ماوەی نێوان دەرچوونی  ژمارەكانی ( )3-2لە ساڵی
یەك���ەم لە حوزەیران���ی و تەمووزی س���اڵی  1970دەرچووە،
كەچی ژمارەكانی ( )5-4لە كانوونی دووەم و شوبات نزیكەی  
پێنج مانگ دوای ئەوە دەرچووە.
ئامان���ج ل���ە دەركردن���ی  
ئامانج لە دەركردنی  گۆڤاری ( هەولێر)  لە الیەن شارەوانیی گۆڤاری (هەولێر)  لە الیەن
هەولێ���رەوە ،ب���ۆ ئەوەبوو  ،ب���ە زمانی ك���وردی چاالكییەكانی
ش���ارەوانیی هەولێر بگەیەنێت ،كە مانگانە پێشكەش بە خەڵكی ش���ارەوانیی هەولێرەوە ،بۆ
هەولێری ك���ردووە ،بە تایبەت���ی دوای دەرچوونی هەندێك لە ئەوەب���وو  ،بە زمانی كوردی
ژمارەكانی گۆڤاری (س���لێمانی) لەالیەن شارەوانیی سلێمانی ،چاالكییەكان���ی ش���ارەوانیی
پێ���ش دوو س���اڵ لە دەرچوون���ی گۆڤاری (هەولێ���ر) ،كە ئەوە هەولێ���ر بگەیەنێ���ت ،ك���ە
پاڵنەرێك���ی راس���تەقینە بوو بۆ ئ���ەوەی هەم���ان گۆڤاریش لە
هەولێر دەربچێت بۆ ئەوەی س���وود لە ئەزموونی ئەو گۆڤارە مانگانە پێشكەش بە خەڵكی
وەربگیرێت  ،كە ش���ارەوانیی س���لێمانی پێی���دا تێپەڕبووە ،لەو هەولێری كردووە
ڕووەوە ل���ە ژم���ارەی یەكەم���دا و ل���ە وتەی ژم���ارەدا  ،كە بە
پێنووسی سەرۆكی شارەوانی نووسراوە ،دەڵێت:
خوێنەری بەڕێز:
خ���ۆم زۆر ب���ە بەختی���ار ئەزان���م ،ك���ە ژم���ارەی یەك���ەم
لەگۆڤ���اری ( هەولێ���ر) ت���ان پێ���ش ك���ەش بكەم ،وەهی���وادارم
ژمارە  30-29بههارى 2013

219

رهوشى رۆژنامهگهرى له...

جێ���گای پەس���ندكردنتان بی و س���ەرەتایەكی
باش ب���ی بۆ بوژاندنەوەی نوس���ین لەش���ارە
خۆشەویستەكەمان .
گۆڤ���اری( هەولێر) نەك تەنی���ا بۆ ئەوەیە،
كە ڕیپۆرتاژی مانگان���ە دەربارەی كاروباری
ش���ارەوانی و لێكۆڵین���ەوە لەپرۆژەكان���ی و
ڕەخنە گرتن لەخۆمان و س���ەرنج ڕاكێش���انی
خەلق���ی هەولێر ب���ۆ ئەركەكانی سەرش���انیان
بخەینە بەرچاو ،بەڵكو بەهیوای ئەوەشین ،كە
ێ پایان پێش���كەش بەجوالنەوەی
خزمەتێكی ب 
نوسینی زمان و ئەدەبی كوردی بكەین  .لێرەدا
پێویس���تمان بەیارمەتی هەموو ڕۆش���نبیرانی
كوردس���تان هەی���ە ،تكام���ان وایە ،ك���ە درێغی
نەكەن لە درێژكردنی دەستی هاوكاری بۆمان.
ل���ە دوای رێكەوتنی یانزەی ئاداری پیرۆز
ئەركەكانی خەڵقی كوردستان ئەگەرچی  قورس
بوو ،بەاڵم ڕوون و ئاش���كرابووە ،كەپێویستی
بەخەباتێك���ی بێوچ���ان هەی���ە ب���ۆ جێگی���رو
پەرەس���ەندنی مافە ڕەواكان���ی ،جا چ لەڕووی
خزمەتی شارەكەمان وەپاك و تەمیز ڕاگرتنی
و قیڕت���اوی ڕیگاكانی ودروس���تكردنی زێراب
و ڕیكوپێكردنی باخەكانی و دابەشكردنی ئاو
و ئەلەتری���ك بەجۆرێكی ئەوتۆ ،كە هیوادارین
بەهاو كاری ئێوە گۆڤاری ( هەولێر) دەورێكی
بااڵ ببینێت.
رۆژنامەن���ووس :كورت���ە باس���ێك س���ەبارەت
بەڕی���كالم ك���ردن لەڕۆژنامەوانی���ی كوردی���ی
شاری هەولێر  1975-1935؟
س���مكۆ ئەنوەر :ڕی���كالم پەیوەندییەكی توندی
بەبواری ڕاگەیاندنەوە هەیەو پانتاییەكی گرینگ
وبەرچاوی لەم بوارەدا داگیركردووەوبەشێكی
پڕبایەخی ئیدارەی میدیایە بەهۆی ئەو ڕۆلەی
لەبەدەس���تهێنانی داهات بۆ پاڵپشتی چاالكییە
هەمە چەش���نەكانی رۆژنامەو بەردەوامبوونی
دەیبینێت ،لەڕێگای خستنە ڕووی بیرو هزرو
بۆچ���ون وكااڵو خزمەتگ���وزاری ب���ۆ كۆم���ەڵ
بەیەكێك لەهۆكارەكانی ڕاگەیاندنی پەیوەندیی
جەم���اوەری( نووس���راو ،بین���راو ،بیس���تراو)
بەرامبەر بەبڕێك پارە باڵو دەكرێتەوە.
ڕی���كالم لەڕۆژنامەوانی���ی كوردی ش���اری
هەولێر لەنێوان س���ااڵنی  1975-1935بەسەر
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دوو تەوەرداب���ەش دەبێ���ت  ،وات���ە لەڕێ���گای
ڕۆژنامەوگۆڤارەكان باڵوكراوەتەوە .
ڕۆژنامە هۆكارێك���ی گونجاوە بۆ  ڕیكالم
ك���ردن ،چونك���ە تایبەتمەن���دی الیەن���ی هەواڵ
وڕاگەیاندن���ی لەخۆگرت���ووە ،وكاریگ���ەری
یەكج���ار زۆری هەی���ە و گەورەتری���ن پانتایی
ڕیكاڵم���ی لەخۆگرت���ووە بەه���ۆی خێرای���ی
وفراوان���ی باڵوكردنەوەی ،س���ەرباری كەمی
تێچوون���ی خەرج���ی لەالی���ەك و گەیش���تنی
بۆ دەس���تی جەماوەر بەش���ێوەیەكی ئاس���ان
لەالیەكی ترەوە كاریگەری ڕاستەوخۆ دەخاتە
سەر سەرجەم چین وپێكهاتەكانی كۆمەڵگا بۆ
بڕیاردان لەسەر كڕینی كااڵی ڕیكاڵم بۆكراو.
س���ەبارەت بەڕی���كاڵم لەڕۆژنامەگەری���ی
ك���وردی لەش���اری هەولێ���ر  1975-1935دا
جێگای سەرنجە لەگەڵ سەرەتایی دەرچوونی
یەكەمی���ن گۆڤاری كوردی���ی ( روناكی) لە 24
ی تش���رینی یەكەمی  1935تاكو دوا ژمارەی
گۆڤ���اری( كاروان) ل���ە  1975دا ،ك���ە كۆتایی
كاتی توێژینەوەكەمانە ،گرینگیان بەم هونەرە
ڕۆژنامە نووس���ییە داوە ،وەكو س���ەرچاوەی
س���ەرەكی داه���ات ب���ۆ بەردەوامبوون���ی
دەرچونی���ان و پێشكەش���كردنی زانی���اری
بەخوێنەران لەمەڕكاروباری كڕین و فرۆشتن
وژیانی ڕۆژانەیان ،ڕیكاڵم فاكتەرێكی گرینگ
وپاڵپشتێكی ئابوری بەهێز بوو بۆ بەردەوامی
دەرچوون���ی گۆڤ���ارو ڕۆژنام���ەكان ،چونك���ە
داهاتی ڕیكاڵمەكان تاكە س���ەرچاوەی داهاتی
ئ���ەو ڕۆژنامەو گۆڤارانە بوون ،بەتایبەتی ئەو
گۆڤاران���ەی بەهەوڵ كۆشش���ی تاكە كەس���ی
دەردەچ���وون  ،ت���ا كاربگاتە ئ���ەو ئەندازەیەی
بەش���ێك ل���ەم گۆڤاران���ە ب���ەردەوام ت���كا
لەبەشدارانی بكات ئابونەی مانگانەی بۆ بنێرن،
لەئەنجام���ی ئەم پاڕانەوەیەی خاوەن ئیمتیازو
بەڕێوەب���ەری گۆڤارو ڕۆژنام���ە كوردییەكان،
بەتایبەت���ی ئەهلیەكان ،دەكرێت دووپاتی ئەوە
بكرێت���ەوە ،كەڕۆژنامەوانی كارێكی س���ەخت
ودژوار بووە و خەڵكی خوێندەواریش ئامادە
نەب���ووە وەك���و پێویس���ت دەس���تی یارمەت���ی
ب���ۆ هەڵس���وڕێنەرانی درێژبك���ەن و تۆزێ���ك
ئەركی سەرش���انیان بكەنەوە ،بەڵكو لەڕێگای
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ڕەوانەنەكردنی مانگانەی بەش���داریكردن ئەو بەرەو پێشبردنی ڕەوتی ئەدەب و ڕۆشنبیری
نوسخەیەی بۆیان دەچوو بارەكەیان قورستر ش���اری هەولێر ئامانجە سیاس���ییەكە بپێكێت،
دەك���رد ،چونك���ە هەندێكی���ان ئامادەنەبوون و ك���ە ئەوی���ش بەردەوامبوون���ی دەرچوون���ی
خۆی���ان لە ناردنی پ���ارەی ئەو نوس���خانەش ڕۆژنامەوان���ی كوردیی���ە ،ج���ا ب���ە هەرن���اوو
ناونیشانێك بێت ،چونكە گۆڤاری (هەتاو) ،كە
دەگلخان.
یەكێ���ك ل���ە تایبەتمەندییەكان���ی ڕیكالم لە بۆ ماوەی حەوت ساڵی بەردەوام مانگانی سێ،
رۆژنامەگەریی لە ش���اری هەولێ���ر ئەوەبوو ،یان دوو ژم���ارەی باڵودەكرایەوە ،كاریگەری
ك���ە ڕۆڵی ڕۆش���نبیریی ببینێ���ت ،بەتایبەتی لە لەسەر بزاڤی ڕۆش���نبیری شارەكەدا هەبوو ،
ب���واری بەكارهێنانی زمانی ك���وردی ،چونكە   لەئەنجامی هەمە چەشنی بابەتەكانی لە بواری
دەستپێش���خەر بوول���ە دەركردن���ی ری���كالم  :مێژووی���ی ،ئەدەب���ی ،زمانەوان���ی ،سیاس���ی،
بەزمان���ی كوردی���ی ،وبەرزكردن���ەوەی گیانی ئام���ۆژگاری پزیش���كی  و بەرهەم���ی منااڵن،
نەتەوەی���ی ( كوردایەت���ی ) لەناو دانیش���توانی ئەمە سەرباری ئەوەی ،كە گۆڤارەكە بوبووە
هەولێر ،لەڕیگای ریكالم كردن بۆ نووس���ەرو چەت���ری بەی���ەك گەیاندن���ی نووس���ەرەكانی
بەش���داران وهاندانیان ب���ۆ هەڵبژاردنی ناوی شارەكانی هەولێر وسلێمانی و بەغداو شارو
كوردیی وەكو پاشكۆ بۆ ناوە ڕەسەنەكانیان  .ش���ارۆچكەكانی ت���ر لەوسەردەمەش���دا تاق���ە
رۆژنامەن���ووس :ڕۆڵ���ی گۆڤ���اری هەت���او گۆڤاربووە لەكوردستانی عیراق دا دەرچووە
لەبەر ئ���ەوەی ژمارەكانی زۆر بووە بۆیە
لەپێشخس���تنی ڕۆش���نبیری و ڕۆژنامەگەری
بەردەوام سەرنوووسەرەكانی دەگۆڕان   بەم
شاری هەولێر چی بوو؟
بێگوم���ان هەم���وو ڕۆژنام���ەو گۆڤ���ارە شێوەیە :
كوردییەكان���ی  ش���اری هەولێ���ر كەلەنێ���وان ژمارە ( )38-1پارێزەر ئیبراهیم ئاغا دزەیی .
سااڵنی  1975-1935دا دەرچووە  كاریگەریان ژم���ارە ( 139-39پارێ���زەر محەمەد ش���ەهاب
لەسەر ڕەوشی ڕۆشنبیری ئەو شارە كردووە دەباغ.
ژمارە ( )187-140رەئیسی خانەنشین جەالل قادر.
بەتایبەتی گۆڤاری هەتاو ،لەبەر ئەوەی
لەب���ەر ئەوەی (گی���وی موكریانی) خاوەنی
سەبارەت  بەهۆكارەكانی پشت دەرچوونی
گۆڤاری ( هەتاو ) لەوە بەرجەستە دەبێت ،كە گۆڤارەكە خ���ۆی كوردی زانێك���ی باش بووە
بەهۆی وەستانی ڕۆژنامەی (هەولێر) لە  28ی لەئەنجام���ی گ���ەڕان وكۆكردن���ەوەی دەی���ان
كانوونی یەكەم  ، 1953كە وادەی دەرچوونی وش���ەی كوردی���ی ،س���امانێكی بێش���ووماری
دوا ژمارەی بوو  ،بۆشاییەكی گەورە لەڕووی دەس���تەواژەی كوردی���ی الب���ووەو لەخزمەتی
ڕۆژنامەگەرییەوە لەم شارە دێرینە پەیدا بوو ،گۆڤارەك���ەدا ب���ەكاری هێن���اوە ،ئ���ەوا تێبین���ی
بەاڵم مامۆس���تای خەمخۆری وشەی كوردی دەكرێت ،ك���ە گۆڤارەك���ە گرینگییەكی تایبەتی
(گیوی موكریانی ) قۆڵ وبازووی لێهەڵكردوو ل���ەم بارەی���ەوە پێ���دراوەو بیروبۆچوون���ی  
گۆڤارێك���ی دەركرد بەن���اوی (هەتاو) ،ئەویش نووس���ەرانی ت���ری ه���اوكاری گۆڤارەك���ە
پەپێ���ی ئەوەی ،كە خ���ۆی خاوەنی چاپخانەی   ناوەڕۆكەكەیان دەوڵەمەند كردووە.
هەرچەن���دە گۆڤارەك���ە ب���ە ئەدەبی خۆی
كوردستان ،واتە چاپخانەی (زاری كرمانجی)
پێش���وو بوو ،ه���ەر ل���ە هەم���ان چاپخانە ئەم پێناس���ە كردووە ،ب���ەاڵم هۆكاری س���ەرەكی
گۆڤ���ارەی ب���ە چ���اپ گەیان���د ،لێ���رەدا ئ���ەوە سیاس���ی ب���ووەو زیات���ر بەپاڵن���ەری ئامانجی
ڕوون دەبێتەوە ،ك���ە هەرچەندە گۆڤارەكە بە نەتەوەی���ی گۆڤارەك���ە دەرچووە ،ب���ۆ ئەوەی
ێ و لەپاڵ بەرەو
ئەدەبی خۆی پێناسە كردووە ،بەاڵم هۆكاری ئەم بۆش���اییە درێژە نەكێش��� 
س���ەرەكی سیاس���ی بووەو زیات���ر بەپاڵنەری پێشبردنی ڕەوتی ئەدەب و ڕۆشنبیری شاری
ئامانج���ی نەتەوەیی گۆڤارەك���ە دەرچووە ،بۆ هەولێر ئامانجە سیاسییەكە بپێكێت ،كە ئەویش
ێ و لەپاڵ بەردەوامبوون���ی دەرچوون���ی ڕۆژنامەوان���ی
ئەوەی ئەم بۆش���اییە درێژە نەكێش 
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كوردییە ،ج���ا بە هەرناوو ناونیش���انێك بێت   ،هەوالێكی گرینگی پەیوەندیدار بەبەرژەوەندی
بەرگی دواوەی گۆڤارەكەدا ناوی بریكارەكانی زۆربەی خەڵ���ك وجێگای بایەخی ئەوان بێت،
ئەوبابەت���ەی كەبەگش���تی لەالیەن س���ەرۆكی
لەسەر نووسراوە بەم شێوەیە:
نووس���ین یان كەسێكی ش���ارەزای ئەم بوارە
رواندوز :كاكە شاكر مجرم.
دەنوس���رێت ،بەمەبەس���تی كاریگەری خستنە
(  :حاجی حەسەن ئاغای كاولۆكی.
(  :كاك عەبدولوەه���اب حاجی محەمەد ئاغا -س���ەر خوێنەر و دروس���تكردنی ڕای گش���تی
ب���ۆ دۆزین���ەوەی ڕێگایەكی گونج���او لەالیەن
بیشوك.
خوێنەر بەئاڕاستەی كێشەكە .
زاخۆ :كاك ساڵح یوسف.
بەتێڕوانینێكی خێرا بۆ س���ەرئەوڕۆژنامەو
پ���ردێ :كاك محەم���ەد ئەفەن���دی مس���تەفا
گۆڤارە كوردیانەی لەماوەی س���ااڵنی -1935
هۆشەنگ.
 1975لەش���اری هەولێ���ردا دەرچ���وو ە ئ���ەوا
قەاڵدزێ :كاك محەمەد فیدا.
كەرك���وك :كاك عەلی كەم���ال باپیر ئاغا ،مەال بۆمان ڕوون دەبێتەوە كەناوەڕۆكی سەروتار
عەلی دەربەندی عەتار نزیك قەاڵو میوانخانەی یان وتەی ژم���ارەی زۆربەی ئەم باڵوكراوانە
بەپێی جۆری سەرچاوەو شوێنی دەرچوونیان
رافیدەین.
س���ولەیمانی :م���ەال عەبدولڕەحی���م ئەفەن���دی جەختیان لەسەر ئەم جۆرانەی كردووەتەوە :
یەكەم :سەروتاری شیكردنەوە (لێكدەرەوە)
مەریوانی -مزگەوتی هەمزە ئاغا.
شەقاڵوە :كاك تەها ئەحمەد خۆشناو (كۆگەی دووەم :سەروتاری پێشبینیكردن
سێیەم :سەروتاری كارو بانگەشە
سەفین) .
چوارەم :سەروتاری پیشەیی
هەڵەبجە :مەال عەبدولكەریم.
پێنجەم :سەروتار بەپێوەری جوگرافی  
پێنجوێن :كاك عەبدولكەریم موفتی توتنچی.
شەش���ەم :س���ەروتار بەپێ���وەری بابەت���ی
كفری :كاك سابیر حاجی فەتحولاڵ عەتار.
خانەقی���ن :كاك نەریمان عەبدولعەزیز فەوزی (ناوەرۆك)
حەوتەم :سەروتار بەپێوەری جۆری هۆكار  
پشتیوان -كتێبخانەی سیروان.
ا -سەروتاری ڕۆژنامە
بەغدا :وەستا بەشیر موشیر ،حەیدەرخانە.
بوون���ی لیس���تی بریكارەكان���ی گۆڤ���اری  -2سەروتاری گۆڤار
دوای تاوتوێكردنی ناوەڕۆكی س���ەرجەم
(هەت���او) نیش���انەی ئەوەی���ە ،كەئ���ەم گۆڤارە
لەچوارچێوەی ش���اری هەولێ���ردا دەرچووەو بابەت���ە باڵوكراوەكانی گۆڤ���ارە كوردییەكانی
پەلوپ���ۆی ب���ۆ هەم���وو شاروش���اروچكەكانی ش���اری هەولێر لەنێ���وان س���ااڵنی توێژینەوە
كوردس���تان هاویش���تووە و خوێنەری تایبەت توێ���ژەر بۆ س���اغ بووەت���ەوە ،كە س���ەروتار(
بەخ���ۆی هەب���ووە ،بەه���ەردوو الیەنی باش و وت���ەی ژم���ارە ،س���ەرەتا ،دەس���پێك ،دێ���ری
بەرایی ) . .ڕێژپەی (  ) % 0 ،64لەكۆی گشتی
ڕەخنەگرتنەوە قسەو باسی لەسەر كراوە.
رۆژنامەنووس :سەروتارەكانی ئەوكات زیاتر دا پێكهێن���اوە ،كەئەم���ەش ڕێژەیەكی بەرچاوە
بەئەندازەی خۆی .
جەختیان لەسەرچی داكردووە ؟
رۆژنامەن���ووس  :ڕۆژنام���ەی (هەولێ���ر)
س���مكۆ ئەن���وەر :دەرب���ارەی (س���ەروتار )
یاخ���ود هەندێكجار دەگوترێت  (وتەی ژمارە) كەلەس���اڵی  1953-1950دەردەچ���و و ()144
لەڕۆژنامەوانی���ی ك���وردی ش���اری هەولێ���ر ژمارەی لێدەرچووە ،ئێستاش لەشاری هەولێر
نێ���وان س���ااڵنی  1975-1935كەبەزۆری ئەم ڕۆژنامەیەك بەهەمان ناو ڕۆژانە دەردەچێت
دوو دەس���تەواژەیەی تێداەكارهات���ووە ،خۆی و نوس���راوە ئەم ڕۆژنامەیە لەس���اڵی 1950دا
لەنەڕەت���دا بریتی���ە لەدەربڕینی هەڵوێس���ت و دەرچ���ووە ،ئایا جی���اوازی نێوانیان چیە ؟ ئایا
سیاس���ەتی فەرمی ئ���ەم ڕۆژنام���ەو گۆڤارانە درێپێدەری هەمان ڕۆژنامەیە ؟
س���مكۆ ئەن���وەر :هەروەك���و ل���ە بابەت���ی
لەم���ەڕ بیرۆكەی���ەك ی���ان كێش���ەیەك ی���ان
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پێناس���ەوپۆلینكردنی ڕۆژنامەوانی���ی كوردی
ش���اری هەلێر ئاماژەمان بۆئەوەكرد كەچەند
ڕۆژنام���ەو گۆڤاریكی پیش���ەیی لەالیەن چەند
كۆمەڵ���ە و یەكێتی���ە پیش���ەیەكانی قوتابی���ان
و مامۆس���تایان و ناوەن���دی ڕۆش���نبیرییەوە
دەردەچ���وون ،یەكێ���ك لەوان���ە ڕۆژنام���ەی
(هەولێر) بوو كەلەالیەن یەكێتی مامۆستایانی
كوردس���تان – لق���ی هەولێر لەنێوان س���ااڵنی
 1953-1950دا ( )144ژم���ارەی لێدەرچووە،
ئەم���ەش ئ���ەوە دەگەینێ���ت ك���ە ڕۆژنام���ەی
هەولێر خاوەندارێتی بۆ یەكێتی مامۆس���تایان
دەگەڕیت���ەوە و هەرلەالی���ەن خ���ودی
مامۆس���تایانیش بەڕێوە ب���راوەو ناوەڕۆك و
بابەتەكانیش���ی لەخزمەت���ی كاری ڕۆژان���ەی
مامۆسایانی ئەوسەردەمە بووە  .سەبارەت بە
ڕۆژنامەی (هەولێر) كەئێستا لەشاری هەولێر
ڕۆژان���ە  بەتی���راژی ( )26ه���ەزار دەردەچێت،
لەڕاس���تی دا هەرچەن���دە ئ���ەم ڕۆژنامەی���ە
پێناسەیەكی خۆی لەالپەڕەكانی نیشان نەداوە
كەئاخ���ۆ لەالی���ەن چ دامودەزگایەك���ی فەرمی
ی���ان نافەرم���ی دەردەچێ���ت ،تەنی���ا ئەوەن���دە
نەبێ���ت كەنوس���راوە (ڕۆژنامەیەك بۆ هەموو
تەمەنێ���ك) ،بۆی���ە دەتواندرێت بڵێی���ن كە ئەم
ڕۆژنام���ەی (هەولێ���ر) دەچێت���ە چوارچێوەی
ڕۆژنامەوانی���ی ئەهلی كەئەمڕۆ لەش���ارەكانی
هەرێمی كوردستان ڕۆژانە دەردەچێت .
دەربارەی ئ���ەوەی كەلەالپەڕەی دووەمی
هەم���وو ژمارەكان���ی دەنووس���رێت «یەك���ەم
ژم���ارەی ل���ە()1950دا دەرك���راوە» ئەم���ە
ڕاس���تە یەكەمین ژمارەی ڕۆژنامەی (هەولێر
ل���ە  1950/12/16دا دەرچ���ووە ،هەروەك���و
دوا ژم���ارەی ( )140ل���ە 1953/12/28دا
دەرچ���ووە ،بەاڵم بۆ مەس���ەلەی ئ���ەوەی ئایا
ئ���ەم ڕۆژنامەیەی كەئەمڕۆ لەش���اری هەولێر
بەهەم���ان ن���او دەردەچێت وەكو لەس���ەرەوە
ئام���اژەم بەهەندێك جیاوازی ب���ەراوردكاری
نێوانی���ان ك���ردووە ،درێژەپێ���دەری هەم���ان
ڕۆژنامەی ( هەولێر)ە كەلەسااڵنی پەنجاكانی
س���ەدەی ڕاب���ردوو دەردەچ���وو ؟ م���ن ب���ەم
شێوەیە بەراوردی لێكچوون و جیاوازییەكانی
نێوانیان دەكەم:

یەكەم  :لێكچوونەكان
*ئەگ���ەر ڕۆژنام���ەی (هەولێ���ر)ی س���اڵی
 1950و ڕۆژنامەی (هەولێر)ی ئێستا ()2013
بخەینە ت���ای تەرازووی پۆلینی ڕۆژنامەوانیی
كەخۆی ل���ە ڕۆژنامە ،گۆڤ���ار ،باڵوكراوە ..تد
دەبینێت���ەوە ،ئ���ەوا بێگوم���ان هەردووكی���ان
لەشێوەو ناوەڕۆكی ڕۆژنامەدان .
*س���ەبارەت بەن���اوی ( هەولێ���ر ) ك���ە
ڕۆژنامەی یەكێتی مامۆس���تایانی كوردستان
– لق���ی هەولێ���ر بوو ب���ەو ن���اوە دەرچووە و
ڕۆژنام���ەی ( هەولێ���ر)ی كەئێس���تا بەهەم���ان
ن���او دەردەچێ���ت ئ���ەوا دیس���ان لەناوەك���ەدا
یەكدەگرنەوە .
دووەم  :جیاوازییەكان
*دەس���تەی كارگێری و زۆربەی نووسەرانی
ڕۆژنام���ەی (هەولێ���ر) ی س���ااڵنی -1950
 1953خودی ئەندامانی یەكێتی مامۆس���تایانی
كوردستان –لقی هەولێر ونووسەرانی تر بوون
و ناوەڕۆك���ی بابەتەكان���ی پەیەوەندیداربوون
بەكاروب���اری مامۆس���تایان لەوس���ەردەمەدا
،ئەمە لەكاتێكدا دەستەی كارگێڕی ڕۆژنامەی
(هەولێر) ی ئێس���تا كۆمەڵێ���ك ڕۆژنامەنووس
كارەكان���ی ڕاه���ی دەك���ەن ،بۆی���ە ب���ۆ من���ی
توێژەری ئەم بوارەی ڕۆژنامەوانیی ش���اری
هەولێر جیاوازی ب���ەدی دەكەم لەپۆلینكردنی
ڕۆژنام���ەی (هەولێ���ر)ی س���اڵی 1953-1950
كەدەچێت���ە خان���ەی ڕۆژنامەوانی���ی پیش���ەیی
بەب���ەراورد لەگ���ەڵ ڕۆژنام���ەی (هەولێ���ر)
ی ئێس���تا( )2013كەدەچێت���ە چوارچێ���وەی
پۆلینكردنی ڕۆژنامەوانیی ئەهلی ،س���ەرباری
ئ���ەوەی ناوەڕۆكی بابەتەكان���ی بەپێی واقیعی
ئێستای هەرێمی كوردستان مۆركێكی سیاسی
لەخۆدەگرێ���ت  بەبەراورد لەگ���ەڵ (هەولێر)ی
سااڵنی پەنجاكان كەپیشەیی ڕۆشنبیری بوو .
*ڕۆژنامەی  (هەولێر) نێوان س���ااڵنی -1950
 1953بەه���ەردوو زمان���ی عەرەبی و كوردی
دەردەچ���وو ،لەكاتێكدا ڕۆژنامەی (هەولێر) ی
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ئێستا بەتەنیا بەزمانی كوردی دەردەچێت .
*ڕۆژنام���ەی (هەولێ���ر) ی 1953-1950
هەفتەی جارێك ژمارەكان���ی باڵو دەكرایەوە،
ئەمە لەكاتێك دا ڕۆژنامەی (هەولێری ئێس���تا
بەشێوەیەكی ڕۆژانەی رێوپێك دەردەچێت.
*ڕۆژنامەی (هەولێر)ی پەنجاكان رێژەی
( )0/0 34/9پانتای���ی الپەڕكان���ی ب���ۆ ڕی�ل�ام
تەرخانركردووە ،بەاڵم ڕۆژنامەی (هەولێر)ی

ئێستا ڕێژەیەكی زۆر كەمتر .
ئ���ەم بەراوردكاریی���ەی نێ���وان ڕۆژنامەی
(هەولێ���ر)ی نێ���وان س���ااڵنی  1953-1950و
ئێستا ( )2013دەخەمە بەردەستی خوێنەرانی
گۆڤارەكەتان بۆ ئەوەی بگاتە ئەو ڕاس���تییەی
كەئای���ا ڕۆژنام���ەی (هەولێ���ر) ی ئەم���ڕۆ
ێ س���ااڵنی
درێژیپێدەری ڕۆژنامەی (هەولێر) 
پەنجاكانی سەدەی ڕابردوون یان نا !!.

كورتهيهك ل ه ژيانى سمكۆ ئهنوهر:
س���مكۆ ئەنوەر عەبدوڵال ،لەس���اڵی  1957لەهەولێ���ر لەدایك بووە ،لە
س���اڵی  2004بڕوانامەی بەكالۆریۆسی لە بەش���ی ڕاگەیاندن لە زانكۆی
س���لێمانی بەدەس���ت هێن���اوە ،ل���ە س���اڵی   2011بڕوانامەی ماس���تەری
بەناونیش���انی (ڕۆژنامەوانیی كوردیی لەش���اری هەولێردا )1975-1935
لەزانك���ۆی س���لێمانی بەپلەی (زۆرباش) بەدەس���تهێناوە .لەس���اڵی 2012
هەمان نامەی ماس���تەر لەالیەن یەكێتی نووس���ەرانی – مەڵبەندی گشتی
بەزنجی���رەی ( )9لەدووتۆی كتیبێ���ك باڵوكراوەت���ەوە ،خاوەنی چەندین
بابەتی ڕۆژنامەوانییە لەبواری كاروباری سیاس���ی و ڕۆشنبیری گشتی
دا ،كە لەگۆڤارو ڕۆژنامەكانی سەردەمی شاخ و پاشان لەدوای ڕاپەرین
باڵوكراوەتەوە .
ب���ۆ یەكەمینجار لەگۆڤاری (دەنگی پێش���مەرگە) و ڕۆژنامەی (ڕێگای
ئ���ازادی)  لەڕۆژنامەوانی���ی ش���اخ دا بابەت���ی باڵوكردۆت���ەوە ،ل���ەدوای
ڕاپەڕینش لەڕۆژنامەی (كوردس���تانی نوێ) دا چەندین بابەتی سیاس���ی
باڵوكردۆت���ەوە .چەن���د نامیلكەو كتێب���ی ئامادەكراوی بۆ چ���اپ ئامادەن
لەوانە:
 ڕاگەیاندنی حزبی سوسیالیس���تی كوردستان لە نێوان سااڵنی -1976.1991
 حەوت ڕۆژ لە سیئۆل حەوت ڕۆژ لەقاهیرە حەوت ڕۆژ لەپاریس حەوت ڕۆژ لەتبلیسی. پێنج رۆژ ل ه مۆسكۆ.بێجگە لەزمانی دایك  زمانەكانی عەرەبی و ئینگلیزی بەباشی دەزانێ..
ئێستا سەرۆكی فەرمانگەی ڕاگەیاندنی دیوانی سەرۆكایەتی هەرێمی
كوردستانە.
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راگهیاندن و ههڵبژاردن

خالید بهكر ئهیوب

ئاش���كرای ه بنهماكانی دیموكراس���یهت ههر
تهنی���ا ئهنجامدان���ی ههڵب���ژاردن ناگرێت���هوه،
بهڵك���و ئ���هم بنهمایان��� ه ب��� ه مان���ا ف���راوان و
راس���تهقینهكهی چهندین الیهنی دیكه ...وهك:
مانگرتن ،خۆپیشاندن ،ئازادی بیروڕا ،ئازادی
رۆژنامهگهری���ی ،رهخس���اندنی دهرفهت���ی
یهكس���ان ب���ۆ ههم���وو مرۆڤێ���ك ،هێنان��� ه دی
دادپ���هروهری كۆمهاڵیهت���ی ،ك��� ه ئهمهی���ان
كاكڵهكهیهت���ی ،دهگرێت���هوه .نكۆڵ���ی ل���هوهش
ناكرێ���ت (ههڵب���ژاردن) بنهمایهك���ی بنچینهیی
دیموكراسیهته ،بهو پێی ه ههڵبژاردن كردهیهك ه
گ���هر ب��� ه ش���ێوازێكی راس���ت و دروس���ت و
ب���ێ دهس���تێوهردانی ن���اڕهوا رێكبخرێ���ت،
ئ���هوا خهڵكان���ی دڵس���ۆز و پاك و ش���ارهزا و

لێهات���وو جلهوی دهس���هاڵتهكان (یاس���ادانان،
جێبهجێك���ردن ،دادوهری) دهگرن��� ه دهس���ت و
كۆشش���ی بهردهوام دهكهن بۆ جێبهجێكردنی
بنهماكان���ی دیك���هی دیموكراس���یهت ،ك ه ههر
ههموو ئهو بنهمایان ه لهچوارچێوهی هێنانهدی
(بهختهوهری و خۆشی) بۆ مرۆڤ كۆدهبنهوه.
بۆی��� ه ههڵبژاردن���ی راس���تهقین ه كردهیهكی
مرۆیی ه ب ه مهبهس���تی بهدهس���تهێنانی ئامانج ه
رهواكان و خۆش���گوزهرانی و دادپهروهری و
سهقامگیری بۆ تاك و كۆمهڵ و هێنان ه كایهی
دهس���هاڵتێكی دڵس���ۆز و خاوهن توان���ا ،ك ه ل ه
ههوڵ���ی ئهوهدادهبێ���ت هاوواڵتییان ل ه ترس و
دڵهڕاوكێ و پهراوێزخستن دووربخاتهوه.
لهم س���ۆنگهیهوه ...ئهوا پێویس���ت ه ههموو
ژمارە  30-29بههارى 2013
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قۆناغی دوای ه هڵبژاردن
ه ����هرچ ����هن ����ده ئ ��������ارام و
س هقامگیر بێت و دهس هاڵت
دهس هاڵتێكی دیموكراسی
بێت ،ئ هوهنده راگ هیاندن
پێش دهك �هوێ ��ت و بن هما
س �هرهك ��ی ��ی �هك �هی  (ئ ���ازادی
بیروڕا) پ هرهدهسێنێت

226

ژمارە  30-29بههارى 2013

تاكهكانی كۆمهڵ گش���ت تواناكانیان بۆ سهركهوتنی ههڵبژادن
یاری���دهری ئهوهب���ن
و
بخهنهگ���هڕ
ههڵب���ژاردن ب ه خاوێنی
و دوور ل��� ه فێڵك���ردن
و س���اختهكاری ،ك��� ه
ناوهڕۆك ه مرۆییهكهی
د ه ش���ێو ێنێت . . .
بهڕێوهبچێت.
یهكێك ل ه یاریدهر ه
س���هر هكییهكا نی
هه ڵب���ژ ا ر د ن
راگهیاندنه ،بێگومان
س���و و د مهند ی
ل��� ه
س���هرهكی
بهڕ ێو هچو و ن���ی
ههڵبژ ا ر د نێك���ی
بێگهرد ،ك ه ل ه ئهنجامدا دهسهاڵتێكی (دیموكراسی) فهرمانڕهوا
دهبێ���ت ،ئ���هوا راگهیاندن���ه ..چونك��� ه راگهیان���دن ل ه كهش���ێكی
دیموكراس���ی و فرههزری و فر ه سیاسی و رۆشنبیری گهش ه
هكات ،ههربۆیهش پێویس���ت ه راگهیاندن ههم���وو تواناكانی بۆ
ئهنجامدان���ی پرۆس���هیهكی ههڵبژاردنی رێكوپێ���ك بخات ه گهڕ،
لێ���رهدا پهیوهندییهك���ی دیالیكتی كاریگهر لهنێ���وان (راگهیاندن
و ههلب���ژاردن)دا س���هرههڵدهدا ،پرۆس���هی ههڵب���ژاردن وهك
چاالكییهك���ی سیاس���ی و كۆمهاڵیهت���ی بۆئهوهی راس���تگۆیان ه
بهڕێوهبچێت و ئامانج ه راستهقینهكانی بهێنێتهدی و سهرنجی
(رای گش���تی) رابكێش���ێت و كاریگهری بهس���هریهو ه ههبێت و
وردهكارییهكان���ی بخرێت��� ه ب���هردهم تاكهكانی كۆم���هڵ و را و
تێبین���ی هاوواڵتی���ان لهبارهی���هو ه بزانرێ ،ئهوا فر ه پێویس���تی
ب��� ه راگهیاندنێك���ی بێالی���هن و مهبهس���ت پ���اك ههی���ه ،گ���هر
گریم���ان ئهم ج���ۆر ه راگهیاندن ه بوونی نهبوو ،ئ���هوا بێگومان
پرۆس���هی ههڵبژاردن ب ه شێوهیهكی (ش���ێواو) بۆ رای گشتی
دهگوازرێت���هوه ،دوورنیی ه چهندین ناكۆكی و ملمالنێی الوهكی
بخولقێنێت و ببن ه هۆكاری ناتهبایی و ناس���هقامگیری لهنێوان
الیهنهكانی ركابهردا و ئامانجهی بنچینهكانی لهدهس���ت بدات،
لهبری ئهوهی ئامانج ه ئهرێییهكانی ب ه دهستبهێنێت ،كاریگهری
نهرێنی بهس���هر رهوش���ی سیاس���ی و كۆمهاڵیهت���ی و هزریدا
دهبێت.
ب��� ه نهختێ���ك چوون��� ه نێ���و وردهكارییهكاندا ،ئ���هوا تێبینی
دهكهی���ن ،ك���هوا پرۆس���هی ههڵب���ژاردن ب���هر ل ه پرۆس���هك ه و
ئهنجامدانی پرۆس���هك ه و دوای پرۆس���هك ه ههریهك بهجیاو و
شێوازێكی تایبهت راگهیاندنی پێویسته.
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راگهیاندن بهر له ههڵبژاردن
ل ه م���اوهی پێ���ش ئهنجامدانی پرۆس���هی
ههڵبژاردن ،ب ه تایبهت���ی لهكاتی ریكالمكردن
ب���ۆ لیس���ت و كاندی���د ه ركابهرهكان���دا ،ئهوا
راگهیان���دن رۆڵێك���ی بهرچاو ل ه ناس���اندنی
ئ���هم لیس���ت و پاڵێوراوان��� ه دهبینێ���ت ،بۆی ه
راگهیان���دن (مهبهس���ت لێ���رهدا راگهیاندنی
ناحكوم���ی و ن���ا حیزبی و ن���ا تهرهفدار)ه،
ل���هم كات���هدا زۆر زهروور ه بێالی���هن بێت
و دهرفهتی یهكس���ان ب���ۆ ریكالمكردن بۆ
ههموو الیهنهكان برهخسێنێت.
جگ��� ه ل��� ه دروش���مهكان و بهرنام���هی
كاری ههموو لیس���تهكانیش راس���تگۆیان ه
و بێالیهنان��� ه بخات ه ب���هردهم دهنگدهران،
لهبهرامبهریش���دا راگهیاندنی دهس���هاڵت
گ���هر حیزبهك���هی ی���ان ئیتیالفهكهی یان
الیهنێك���ی ركاب���هری ههڵب���ژاردن بێ���ت،
ئ���هوا پێویس���ت ه راگهیاندنهك���هی خۆی
لهق���هرهی ههڵب���ژاردن ن���هدات ،بهڵك���و
تهنی���ا راگهیاندن���ی حیزبی ری���كالم بۆ
لیس���تهكهی ب���كات ،ب ه ش���ێوهیهك تان ه و تهش���هر ه ل ه لیس���ت ه
ركابهرهكان نهدات و ل ه پێگهی سیاسی و كۆمهاڵیهتییهكانیان
كهم نهكاتهوه ،نهك ههر ئهم ه بهڵكو جاری وا ههی ه راگهیاندنی
حیزبێك ل ه حیزبهكان بوار بۆ لیستێكی ركابهر دهڕهخسێنێت،
بۆئ���هوهی ل��� ه راگهیاندنهكهی ریكالم بۆخۆی ب���كات ،ئهمهش
ئهوپهڕی لێبوردهیی و بڕوابوون ب ه بنهماكانی دیمهكراسیهت
دهگهیهنێت.
راگهیاندنی بێالیهن لهم قۆناغهیدا زۆر ههستیار ه و پێویست ه
ل��� ه ههڵمهتهكان���ی ههڵبژاردن���دا ل ه عهقالنیهت نزی���ك بێت و ل ه
ههڵچوون و س���ۆز دووركهوێتهو ه و تهنیا مهبهستی ئهوهبێت
ههڵب���ژاردن بهڕێكوپێك���ی بهڕێوهبچێت و ئامانج��� ه رهواكانی
بپێكێ���ت ،بهرژهوهندی گش���تی لهبهرچاو بگرێ���ت و ل ه ههوڵی
ئهوهدا بێت روویهكی جوانی پرۆسهی ههڵبژاردن بخات ه روو،
ههروهها پێویس���ت ه رۆڵی رێنیش���اندهر و فێرك���ردن ببینێت و
هاوواڵتیان هانبدات ،ئازادان ه دهنگ بدهن و دهرفهتی یهكس���ان
بهمهبهس���تی خس���تنهڕووی بهرنامهی كار و خۆناساندنی بۆ
پاڵێوراوان بڕهخسێنێت.

ئ ������������هوهی پ ���ێ ���وی ���س ���ت ��� ه
راگ����هی����ان����دن ه���ۆك���اری
ئ ��ارام ��ی و لێكتێگ هیشتن
ب ���ێ ���ت ،ن ����هك ئ��ام��رازێ��ك
بێت بۆ ن ��ان �هوهی كێش هی
ئ��هوهه��ا ك �ه ه �هڵ ��ب ��ژاردن
ل ������ ه ن������اوهرۆك������هك������هی
ب��هت��اڵ دهك ���هن ���هوه و ل ه
ئ ��ام ��ان ��ج �هك ��ان ��ی دووری ����ان
دهخ هن هوه

راگهیاندن لهكاتی ههڵبژاردن
وهك نهریتێك واباوه )٤٨( ،دهمژمێر بهر ل ه دهس���تپێكردنی
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ل���هك���ات���ی ئ���ام���ادهك���ردن���ی
راپۆرت ه ههواڵدا ،دهكرێت
ب��ی��روڕای رۆژن��ام �هن��ووس و
راگهیاندكار ی��ان بیروڕای
الیهنی دیك ه ل ه پهراوێزی
راپ����ۆرت����ه ه��هواڵ��هك��ان��دا
بخرێت ه روو ،ب ه مهرجێك
ب��ی��روڕا و بۆچوونهكان ب ه
بهڵگه سهلمێنراو بن
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ههڵبژاردن ریكالمكردن رادهوهستێت ،راگهیاندنیش تاكو رۆژی
ههڵب���ژاردن بێدهن���گ
ئهنجامدانی پرۆس���هی
دهبێ���ت ،ل���هم رۆژهدا
ئهرك���ی راگهیان���دن ل ه
گواستنهوهی چۆنیهتی
دهنگ���دان و رهوش���ی
بنكهكان���ی دهنگ���دان
ل��� ه رووی ئهمن���ی و
ههب���وون و نهبوونی
د هس���تێو هر د ا ن
س���هرچاو ه دهگرێت،
ههروهها پێویس���ت ه
هۆ یه كا ن���ی
راگهیاندنی لیس���ت ه
ر كا ب���هر هكا ن
بێالیهنان ه كاربكهن
و كارێك���ی ئهوت���ۆ نهك���هن ،دهنگدهر ناچار بك���هن دهنگ بۆ
لیستێك یان كاندیدێكی دیاریكراو بدات.
بۆ زێدهتر روونكردنهو ه الیهنهكانی پرۆس���هی ههڵبژاردن
(كاندی���د  +دهنگ���دهر  +رێكخ���راو ه ناحكومیی���هكان (،)NGO
كۆمس���یۆنی سهربهخۆی ههڵبژاردهكان  +دهزگا ئهمنییهكان +
هۆیهكانی راگهیاندن  +چاودێرانی نێودهوڵهتی) لهخۆدهگرێت،
ك ه پێویس���ت ه ههموو ئهوان ه تهرهفدار نهبن و بێالیهنان ه لهگهڵ
پرۆس���هكهدا ههلس���وكهوت بك���هن و هۆیهكان���ی راگهیاندیش
رووداوهكان راس���تگۆیان ه بگوازن���هوه ،جگ��� ه لهم���هش ئهركی
چاودێرییان دهكهوێت ه س���هر ش���ان و شانبهشانی چاودێرانی
نێودهوڵهت���ی و رێكخراو ه ناحكومییهكان ( ،)NGOپێویس���ت ه
ههر ساختهكارییهك یان دهستێوهردانێك ك ه روودهدات لهكاتی
دهنگداندا ،یان ل ه دهروهی بنكهكانی ههڵبژاردندا دهستنیش���ان
بك���هن و ب���ۆ (رای گش���تی) باڵوی بكهن���هو ه و كۆمیس���یۆنی
س���هربهخۆی ههڵبژاردنهكانی لێ ئ���اگادار بكهنهوه ،بۆئهوهی
رێ���كاری پێویس���ت وهربگرێت و س���هرپێچیكهر س���زا بدات و
س���نوورێك بۆ س���هرپێچییهكان دابنێت ،ب ه شێوهیهكی گشتی
راگهیاندن چ ئههلی بێت ،یان حیزبی ،یان سهر ب ه ههر الیهنێك
بێت ...بهر ل ه ههڵبژاردن ،لهكاتی ههڵبژاردن ،دوای ههڵبژاردن،
بۆئهوهی راس���تگۆیی لهدهس���ت نهدات ئهركی سهرش���انیهتی
پێوهرهكانی پیش ه بپارێزێت و پهیڕهوی بكات ،ئهو پێوهرانهش
جگ��� ه ل ه بێالیهن���ی( ،دیقهت و وردی و هاوس���هنگی و بابهتی)
لهخۆدهگرێ���ت ،بهزاندن���ی ههری���هك لهم بههایان��� ه دهنگدهران
تووشی شپرزهیی و سهرلێشێواوی دهكهن و ههندێك جاریش
دهبنه هۆكاری دووركهوتنهوهی دهنگدهران له دهنگداندا.
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راگهیاندن لهسهریهتی وهك ئهركێكی پیشهیی رووداوهكان
و خوێنهر
چۆن روودهدهن ،ئاوها بیگوازنهو ه
و بین���هر و بیس���هری ل���ێ ئ���اگادار
بكهنهوه.
ههواڵهكان ،لهوكاتهی ئاماژهمان
پێك���ردن ،پێویس���ت ه بیروبۆچوونی
راگهیاندكاری تێدا نهبێت ،زۆریش
ب��� ه دیق���هت وردهكاریی���هكان
رووم���اڵ بكرێت ،لهم بوارهدا گهر
زانیاریی���هكان ل ه چهند الیهنێكهو ه
بێ���ت ،ههواڵ���هكان دهوڵهمهنتر و
راستگۆیانهتر دهبن ،تهنیا لهكاتی
ئامادهكردن���ی راپۆرت��� ه ههواڵ���دا،
دهكرێت بیروڕای رۆژنامهنووس و راگهیاندكار یان بیروڕای
الیهن���ی دیك ه ل ه پهراوێزی راپۆرت��� ه ههواڵهكاندا بخرێت ه روو،
به مهرجێك بیروڕا و بۆچوونهكان به بهڵگه سهلمێنراو بن.
ی
ههس���تیاریهتی راگهیان���دن لهوهدای���هـ گهر ب��� ه پێچهوانه 
بهه���ا پیش���هییهكان كار بكات ،ئهوا دهبێت ه ه���ۆكاری خوڵقانی
ناڕێكی و پش���ێوی و پرۆس���هی ههڵبژاردن لهكهدار دهكات ،و
دهبێت ه یارمهتیدهر بۆ دهرچوونی كاندید و لیس���تی نهشیاو ل ه
ههڵبژاردندا ،گهر ئهمهش رووبدات ،ئهوا بێگومان زهرهرمهندی
یهكهم راگهیاندن دهبێت ،چونك ه لهژێر سایهی دهسهاڵتدارانی
ب���ێ توانا و ناش���ارهزا و تاكڕهوانه ،راگهیان���دن ناتوانێت پهر ه
ب ه خۆی بدات و ئازادی بیروڕای كه كۆڵهكهی پش���تیهتی  لێ
زهوت دهكرێت و راگهیاندنی یهك ئاراسته سهرههڵدهدا.
پێش راگهیاندنی ئهنجامهكانی ههڵبژاردن ،گهر لێرهو لهوێ
ههن���ێ ل ه ئهنجام���هكان دزهیان كرد ،ئهوا پێویس���ت ه راگهیاندن
بابهتییان ه و وردبینان ه مامهڵ ه بكات ،ب ه ش���ێوهیهك گهر بڕێك
ل ه ئهنجامهكانی راگهیاند ،ئهوا پشت ئهستوور ب ه سهرچاوهی
باوهڕپێكراو و دیاریكراو بێت ،نهك ههروا رهمهكییان ه لهسهر
زاری ئ���هو چاودێر و ئهم چاودێر ،یان كهس���انێكدهیانهوێت
پش���ێوی بنێن���هوه ،ئهنجام���هكان ب��� ه ش���ێوهیهكی نادروس���ت
باڵوبكاتهوه ،ئهم كردهی ه دوور نیی ه چهندین كێش���هی جیاجیا
دروست بكات و ملمالنێی توند لهنێوان ركابهرهكان بخولقێنێت.
ئهوهی پێویست ه راگهیاندن هۆكاری ئارامی و لێكتێگهیشتن
بێ���ت ،ن���هك ئامرازێ���ك بێت بۆ نان���هوهی كێش���هی ئهوهها ك ه
ههڵبژاردن ل ه ناوهرۆكهكهی بهتاڵ دهكهنهو ه و ل ه ئامانجهكانی
دووریان دهخهنهوه.

الی���هن���هك���ان���ی پ���رۆس���هی
ه��هڵ��ب��ژاردن (ك��ان��دی��د +
دهن����گ����دهر  +رێ��ك��خ��راوه
ناحكومییهكان (،)NGO
ك��ۆم��س��ی��ۆن��ی س���هرب���هخ���ۆی
ه �هڵ��ب��ژاردهك��ان  +دهزگ��ا
ئهمنییهكان  +هۆیهكانی
راگهیاندن  +چاودێرانی
نێودهوڵهتی) لهخۆدهگرێت،
ك ه پێویست ه ههموو ئهوان ه
تهرهفدار نهبن

راگهیاندن دوای ههلبژاردن
مهبهست ل ه (دوای ههلبژاردن) قۆناغی دوای باڵوكردنهوهی
ژمارە  30-29بههارى 2013

229

راگهياندن و ههڵبژاردن

ئهنجامهكان���ه ،لهم قۆناغ���هدا راگهیاند رۆڵێكی
بهرچ���او ل��� ه هێوركردن���هوهی دۆخهك��� ه و
كهمكردنهوهی گرژییهكانی ركابهری دهبینێت،
ب ه ش���ێوهیهك ههوڵبدات الیهن��� ه نهرێنییهكان
ب ه زهقی ناخات��� ه روو ،بهڵكو لهههوڵی ئهوهدا
بێ���ت بای���هخ ب��� ه الیهن��� ه ئهرێنییهكانی لیس���ت ه
س���هرنهكهوتووهكان ب���دات و هانی���ان ب���دات
ك��� ه ئهنجامهكان ب��� ه روحێكی س���هردهمییان ه
وهربگ���رن و جهخ���ت بكاتهو ه ك��� ه زۆرین ه ل ه
ههم���وو قۆناغێك���دا زۆرین ه نیی���ه ،دوور نیی ه
ئهوهی ل��� ه قۆناغێك���دا س���هركهوتوو نهبووه،
ل��� ه قۆناغێكی دیكهدا زۆرین ه بهدهس���تبهێنێت،
ئهمهش ب ه كردار و كاری چاك و ههڵوێس���تی
بوێران ه و راستگۆیانه دێته دی.
ئهم��� ه ل��� ه الی���هك ،لهالیهك���ی دیك���هوهش
هان���ی زۆرین��� ه بدات ك��� ه دهس���هاڵت بهرێكی
ودادپهروهران��� ه بهڕێ���و ه بب���ات و ل ه خزمهتی
ههموو چین و توێژهكانی میللهت بێت و كهمین ه
لهبیرنهكات و رۆڵی ل ه بهڕێوهبردنی واڵت بۆ
دی���اری بكات و رهخن��� ه بنیاتنهرهكانی بهههند
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وهربگرێت و ب ه چاوی رێزهو ه سهیری بكات،
ئهنجامدان���ی ئ���هم ههم���وو كاران��� ه راگهیاندن
تیایان���دا رۆڵی كاریگ���هر دهبینێ���ت ،بۆئهوهی
لیس���ت كاندید ه براوهكان تووش���ی لهخۆبایی
بوون نهبن و دهس���هاڵت ب ه شێوهیهك بهڕێو ه
ببهن ،ك ه هاواڵتیان ل ه ژێر سایهیدا بحهسێنهو ه
و بهمافهكانیان شاد بن.
ل ه كۆتاییش���دا بۆئهوهی درێژ ه ب ه بابهتهك ه
نهدهی���ن ،ك��� ه زۆر لهم ه زێدهت���ر ههڵدهگرێت،
ب ه كورت���ی دهڵێین قۆناغ���ی دوای ههڵبژاردن
ههرچهن���د ه ئ���ارام و س���هقامگیر بێ���ت و
دهس���هاڵت دهس���هاڵتێكی دیموكراس���ی بێ���ت،
ئهوهن���د ه راگهیان���دن پێش دهكهوێ���ت و بنهما
سهرهكییهكهی  (ئازادی بیروڕا) پهرهدهسێنێت
و ب���واری ب���ۆ دڕهخس���ێت ،ك��� ه تهواوك���هری
دهس���هاڵت بێ���ت ،ب���ۆ زهمینهخۆش���كردن
لهپێن���او دابینكرن���ی ئازادییهكان���ی (ه���زری و
رۆژنامهگهریی) و پێشكهش���كردنی باش���ترین
خزمهتگوزاری به هاوواڵتیان.
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ئازادی راگەیاندن و بیروڕای ئازاد

لەتیف فاتیح فەرەج
لەئێس���تادا یەكەمین پێوەر ب���ۆ دیموكراتی
ێ نییە بەداواكردن بێتە
ئازاديیە ،ئازادیش شت 
دی ئ���ازادی خەب���ات و رووبەڕووبوونەوەی
دەوێت ،راس���تە لەزۆر ش���وێن چەندین پایەو
كۆڵەك���ە ب���ۆ بوون���ی دیموكرات���ی دەژمێ���رن،
ب���ەاڵم گرنگترین���ی ئەمان���ە ،ئازادی���ە ب���ە
هەموولقەكانییەوە ،ئازادی وتن  ،ئازادی بیرو
ڕادەربڕی���ن ،ئ���ازادی رۆژنامەوان���ی  ،ئازادی
هەڵبژاردنی شوێنی ژیان و تا دوای  ،بەدوای
ئەواندا فرەی و هەڵبژاردن و پرسەكانی دیكە
دێت ،جاڕنام���ەی گەردوونی مافەكانی مرۆڤ
لەساڵی  1948زۆر پێداگری لەسەر ئازادی و
پایەكانی دەكات���ەوە ،هەڵبەت تا ئازادی نەبێت
قسەكردن لەبابەتگەلی دیكەی وەك روونكاری
و نەمان���ی گەندەڵ���ی و دەستاودەس���تكردنی
دەس���ەاڵت ،تا رادەیەك���ی زۆر دەچێتە خانەی
بێمانایی���ەوە ،لەس���اڵی  1791وە دەس���توری
ئەمەریك���ی ئازادی رادەربڕینی بۆ میدیاكاران
فەراه���ەم ك���ردووە ،ل���ەو رۆژەوە كۆنگرێس
مافی ئ���ەوەی نییە یاس���ایەك دەرب���كات  ،كە

ئ���ازادی رادەربڕین و ئ���ازادی رۆژنامەگەری
ك���ۆت و بەن���د ی���ان ك���ورت بكات���ەوە ،بڕوانە
«الپەڕەكان���ی دیموكرات���ی ،ج���ۆن دەبلی���و
جۆنسۆن» لەگەڵ ئەوەشدا ئەو مافە هەروا بە
سانای دەس���تە بەر نەبوو نزیكەی  200ساڵ
دوای ئەو مێژووەش ه���ەر قوربانی لەپێناودا
دەدرا ،لە ئەمەریكا رۆژنامەنووس���ان رۆڵێكی
گەورەی���ان لە دیموكراتی كردن���ی ئەمەریكادا
بینی���وە لەوانە « ه .ل .مینكن» رۆژنامەنووس
و رەخنەگرلەبیس���تەكانی سەدەی رابردوودا،
بڕوان���ە كورتەی���ەك ل���ە مێ���ژوی ئەمەری���كا
ێ ئازادی
بەعەرەبی الپەڕە  ،123دیموكراتی بەب 
نایەت���ە دی ئازادی بەبێ گوێگرتن ئەس���تەمە،
بەبڕوای من هەموو ئەو واڵتانەی كار لەسەر
ئ���ەوە دەكەن ،دەنگی ئ���ازاد نەهێڵ���ن و میدیا
كۆنترۆڵ كەن ،ئەوە گۆڕ بۆ خۆیان هەڵدەكەنن،
هەم���وو ئەو میدیا كارانەش ك���ە ناتوانن رۆڵ
ل���ە دیموكراتی���زە كردن���ی واڵتەكەیاندا بگێڕن
ئەوە كۆیلە و دەس���ت و پێوەندی دەس���ەاڵتن،
جارێكی���ان «ئادمۆند برۆك»  1797-1729لە
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ج���ارێ���ك���ی���ان «ئ���ادم���ۆن���د
ب����رۆك»  1797-1729لە
ناوپارلەمانی بەریتانیادا
رووی كردە رۆژنامەنووسان و
پێی وتن «ئێوە دەسەاڵتی
چوارەمن» بۆیە ئەمەی وت
چونك ه رۆژنامەنووسەكان
حەقیقەتیان دەب���ردەوە بۆ
خەڵك و پێیان دەگوتن ك ێ
لەگەڵ گەلە و كێ لەدژی،
مافی گەلە

ب��������ەب��������ڕوای س���ی���اس���ی���ە
ئ��ەم��ەری��ك��ی��ەك��ان «ه��ەم��وو
ئەو شتانەی لە میدیا باڵو
دەب��ن��ەوە م��ەرج نییە راست
بن  ،بەاڵم هەموویان ئەوە
دەسەلمێنن ،كە لەئەمەریكا
ئازادی هەیە
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ناوپارلەمانی بەریتانیادا رووی كردە رۆژنامەنووس���ان و پێی
وت���ن «ئێوە دەس���ەاڵتی چوارەمن» بڕوان���ە كتێبەكەی دكتۆر
نەبیل راغب كاری رۆژنامەوانی ،برۆك بۆیە ئەمەی وت لەبەر
ئەوەی رۆژنامەنووس���ەكان حەقیقەتی���ان دەبردەوە بۆ خەڵك
ێ ل���ەدژی ،مافی گەلە
ێ لەگ���ەڵ گەلە و ك 
و پێی���ان دەگوت���ن ك 
ێ لەوتە بەناوبانگەكانی دنیای دیموكراس���یە،
ێ ئەم���ە یەك 
بزان 
میدی���ا لەم���ەودای  300س���ەد س���اڵی راب���ردوودا خزمەتێكی
زۆری كۆمەڵ���ی مرۆڤایەتی ك���ردووە ،ئەمەریكیەكان پێیانوایە
دیموكراس���یەتی ئەمەریك���ی زۆر ق���ەرزاری رۆژنامەگ���ەری
ئەمەریكی���ە ،ئەم���ە بۆ رۆژئاوا بەگش���تی وایە ،ب���ەڕای دكتۆر
نەبی���ل راغب « ئ���ازادی رۆژنامەگەری تەنیا پەیوەس���ت نییە
ب���ە رۆژنامەگەری خۆیەوە ئازادی رۆژنامەگەری پەیوەس���تە
بە كۆی خەڵكەوە» لەنزیك بە  250بۆ  300س���اڵی رابردوودا
میدیا گەشەكردنێكی گەورەی بەخۆیەوەبینی .
ئێمە ئەگەر ئێس���تا تەنیا قسە لە مێژووی بەشێك لەرۆژنامەی
كاغەز بكەین  ،دەبنین:
ساڵی  1860رۆژنامەی ئاختن بۆستن لە ئۆسلۆ نەرویج
ساڵی  1861رۆژنامەری ئۆزیە ڤاتۆری رۆمانۆ لە ڤاتیكان
ساڵی  1864رۆژنامەی داگینزناهیتەر لە ستۆكهۆڵم سوید
ساڵی  1867رۆژنامەی الستامپا تۆرینۆ لە ئیتاڵیا
ساڵی  1874رۆژنامەی مانیتۆپا لە كەنەدا
ساڵی  1875رۆژنامەی ئۆستادۆ دی ساوپاولۆ لە بەڕازیل
ساڵی  1876رۆژنامەی ئەهرام لە میسر
ساڵی  1878رۆژنامەی زە ئیندیا لە هیند
ساڵی  1878رۆژنامەی سانت لویست پۆست لە ئەمەریكا
ساڵی  1879رۆژنامەی ئاساهی شیمبۆن لە ژاپۆن
ساڵی  1881رۆژنامەی لۆس ئەنجلۆس تایمز لە ئەمەریكا
هەروەه���ا ئەم زنجیرەیە درێژەی هەیە كۆی ئەم رۆژنامانە لە
دنی���ادا خزمەتێك���ی زۆری دیموكراتی���ەت و ئازادیان كردووە،
ئەوە جگە لەوەی ئاستی هۆشیاری كۆمەاڵیەتیان بەرەو سەر
بردووە.
بەبڕوای سیاس���یە ئەمەریكیەكان «هەموو ئەو شتانەی لە
میدی���ا باڵو دەبنەوە مەرج نییە راس���ت ب���ن  ،بەاڵم هەموویان
ئ���ەوە دەس���ەلمێنن ،ك���ە لەئەمەری���كا ئ���ازادی هەی���ە» ئەم���ە
ب���ۆ سیاس���یەكانی ئەمەریكا ش���انازیەكی گەورەیە ،سیاس���یە
ئەمەریكی���ەكان دەیان���ەوێ ل���ەم رێگەی���ەوە گ���ەورەی ئازادی
لەئەمەری���كا پیش���انی ئەوانی تر ب���دەن ،بەداخەوە هەندێ جار
دەس���ەاڵتداران پێیان وایە ئازادی ئەوەیە بەشان وباڵی ئەواندا
هەڵبدەی���ت ،یان ئ���ازادی هەرئەوەیە تۆ گەیەنەری قس���ەكانی
ئەوان بیت بە میللەت ،ئەمەجگە لەگێلێتی هیچی ديك ه نییە ،خۆ
لە دنیاش���دا زۆرێك لەكەناڵە بەهێزەكان لەپش���ت كەسەكان و
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حزبەكانەوەن بەتایبەت لەكاتی هەڵبژارردنا ،بەاڵ م كەس���یان
ئازادی خۆیان لەدەس���ت نادەن و كەسیش���یان چاوپۆش���ی لە
هەڵ���ەو ك���ەم وك���وڕی ناك���ەن ،كەناڵەكانی « س���ی ئێن ئێن و
فۆكس نیوز و س���ی بی ئێس وبی بی س���ی « و تادوای ماس
میدی���ای حزبەكان نین ل���ە ئەمەریكاو بەریتانی���ا  ،بەاڵم رۆڵی
گ���ەورە هەم لەدیموكرات���ی دا دەبینن هەم لە یەكالیكردنەوەی
هەڵبژاردنەكاندا.
ل���ە س���اڵی  1923وە بنەماكانی رۆژنامەوان���ی لە ئەمەریكا
نووس���راوە ه���ەر ل���ەو ساڵەش���ەوە چەندی���ن رێكخ���راوی
رۆژنامەوان���ی درووس���ت ب���ووە ،ئ���ەو رێكخراوان���ە ه���ەم
گەش���ەیان ب���ە ئ���ازادی رۆژنامەگ���ەری دا هەم دەس���ەاڵتیان
هێنای���ە پای گوێگرتن ل���ە گەل ،هەم رێو ش���وێنە ئاكاریەكانی
میدیای���ان داڕش���ت ،لەگەڵ ئەوەش���دا ك���ە میدیا ل���ە ئەمەریكا
دەزان���ێ چ���ی ب���كات و چ���ۆن  ،ب���ەاڵم هەن���دێ باب���ەت هەیە
لەرووی ئاكارەوە دەس���تی بۆنابرێ���ت  ،من كاتی خۆی ئەمەم
ب���ە ووردی خوێندبووە ،بیرم نییە لەكوێ ،بۆ ئەو مەبەس���تە
هەم ئینتەرنێت گەڕام  ،هەم پەیوەندیم بە» مامۆس���تا هەڤاڵ
ئەبووبەكر»ەوەكرد ئەو گوتی لە ئاكار الی سەرنووس���ەرانی
ئەمەری���كا هەیە و بەكتێبیش هەی���ە نەمدۆزیەوە ،بەاڵم دەزان
النی ك���ەم  9خاڵ هەیە رۆژنامەنووس خۆی دەس���تی بۆ نابا
بۆ نموونە :دۆس���یەی دادگا پێش یەكالبوونەوەی ،دۆس���یەی
تایبەت���ی نەخۆش ،تایبەتمەندی م���رۆڤ خۆی ،باڵوكردنەوەی
دیداری فریو دەرانەو چاوپێكەوتنی ش���اراوەو الدان لە قانون
و تادوای.
هەندێ���ك بابەت هەن دەچن���ە خانەی بەرپرس���یارەتییەوە،
ێ بەرپرسیارەتی میدیای دەكات :
دینی ئالیۆت باس لە س 
یەكەم :بەرپرسیارەتی میدیایی بەرانبەر كۆمەڵ بەگشتی .
دووەم :بەرپرسیارەتی میدیا بەرانبەر كۆمەڵی لۆكاڵ.
سێیەم :بەرپرسیارەتی میدیا بەرانبەرخودی خۆی و كارەكەی.
ێ بەر پرس���یارەتیە بەرچ���اوی میدی���ا كار روون
ئ���ەم س��� 
دەكەن���ەوە كە چ���ۆن كار بكات  ،هەروەك لەس���ەر رێز گرتن
لەس���ەر یاس���او رێس���ا كانی���ش رایدێن���ن ،ئەمانە لە راس���تیدا
خزمەت���ی زیاتر بە ئ���ازادی دەكەن نەك ك���ۆت و بەند كردنی
 ،بەالم���ەوە س���ەیرە ئەگ���ەر كەس���ێك ئەم���ە وا لێكبداتەوە كە
ێ بۆ دەمبەس���تنی میدیا كاران ،بنەماكانی
ێ بەكار بهێنر 
دەكر 
رۆژنامەوانی لە ئەمەری���كا دەرگایان بەرووی ئازادی زیاتردا
ك���ردەوە ،وەك چ���ۆن نابێ���ت ئەوەش���مان لەبی���ر بچێ���ت  ،كە
سەركردە و سیاسیەكانی ئەمەریكا ئازایەتی زۆریان نواند بۆ
ێ لەس���ەر ئەوە بكەن كامیان لەوی تر باشترن،
ئەوەی كێبەرك 
ئەمەل���ە ئەمەری���كاو لەدادگاكان���ی ئەمەریكا زۆرترین قس���ەی
لەب���ارەوە كراوە ،واتە ئازادی بیرو ڕاوئازادی رۆژنامەگەری،

هەندێك بابەت هەن دەچنە
خانەی بەرپرسیارەتییەوە،
دینی ئالیۆت باس لە س ێ
ب��ەرپ��رس��ی��ارەت��ی م��ی��دی��ای
دەكات :
ی���ەك���ەم :ب��ەرپ��رس��ی��ارەت��ی
میدیایی بەرانبەر كۆمەڵ
بەگشتی .
دووەم :بەرپرسیارەتی میدیا
بەرانبەر كۆمەڵی لۆكاڵ.

بنەماكانی رۆژنامەوانی لە
ئەمەریكا دەرگایان بەرووی
ئ���ازادی زی��ات��ردا ك���ردەوە،
وەك چۆن نابێت ئەوەشمان
لەبیر بچێت  ،كە سەركردە
و سیاسیەكانی ئەمەریكا
ئ��ازای��ەت��ی زۆری����ان ن��وان��د
بۆ ئ��ەوەی كێبەرك ێ لەسەر
ئەوە بكەن كامیان لەوی تر
باشترن
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قس���ەكردنی ئێم���ە لێرەو هێنان���ەوەی نموون���ەی ئەمەریكی بۆ
ئەوەیە س���ەركردەو سیاسیيەكانی ئێمە بزانن ،ئێمە لەكوێ ی
ئەو بابەتەداین ،بۆ نموونە لەمەودای زیاتر لە بیس���ت ساڵ لە
حوكمڕانی خۆی���ی  ،ئایە ئێمە الپەڕە دیموكراتيیەكانمان چەند
قسەی سیاسیە ئازاوئازادەكانی تیایە  ،كە كێشەی نییە لەوەی
كورسی دەسەاڵت بۆ خۆی دەمێنێتەوە یان دەچێتە دەستێكی
ترەوە  ،بەاڵم بەالیەوە گرنگە نموونەی واڵتێكی باش نیش���انی
ێ ئەوەمان بیر بچێت پێش مەرجی
ئەوان���ی تر بدات ،ئێمە ناب��� 
دەنگدان���ی  13ویالیەتەك���ەی ئەمەری���كا ل���ە س���اڵی  1791ب���ە
دەس���توور ئ���ازادی تاكەكەس���ی و ئازادی بی���ر و ڕاو ئازادی
راگەیاندن بوو ،ئەم پێش���مەرجانە سیاس���ی و سەركردەكانی
ئەمەریكا بۆ خۆیش���یان لە پش���تیيەوەبوون ن���ەك هەر داوای
خەڵ���ك بێت وت���ەواو ،تەنانەت دادگاكانی���ش ئەمەیان بە پێوەر
وەرگرت و لە چوارچێوەی ئەو دەستورەدا كاریان پێدەكردكە
هەر لەو ساڵەوە بەناو ناوی رۆژنامەگەری و رۆژنامەنووسی
تیا هاتووە.

تا میدیا ئازاد نەبێت رای
گشتی دروس��ت نابێت ،رای
گ��ش��ت��ی ب���ەو م��ان��ای��ەی كە
خەڵك ب��ەرژەوەن��دی گشتی
بخاتە س���ەروب���ەرژەوەن���دی
تایبەتی و حزبیەوە ،بەو
مانایەی چاودێر بێت بەسەر
دەسەاڵتەكانی یاسادانان و
جێبەجێكردن و دادوەریيەوە،
ب����ەو م���ان���ای���ەی ب�����ەدوای
ژیانێكی ب��اش��ت��رەوەب��ێ��ت ،
ئ���ەو پ��ێ��ش��م��ەرج��ی «»10
ه��ەم��وارك��ردن��ەك��ەی سیازدە
وی�لای��ەت��ە س��ەرەك��ی��ەك��ەی
ئەمەریكا بۆ دەنگدان
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میدیای ئازاد و رای گشتی:
ت���ا میدی���ا ئازاد نەبێت رای گش���تی دروس���ت نابێت ،رای
گش���تی ب���ەو مانای���ەی كە خەڵ���ك بەرژەوەندی گش���تی بخاتە
س���ەروبەرژەوەندی تایبەتی و حزبیەوە ،بەو مانایەی چاودێر
بێ���ت بەس���ەر دەس���ەاڵتەكانی یاس���ادانان و جێبەجێك���ردن و
دادوەریي���ەوە ،بەو مانایەی بەدوای ژیانێكی باش���ترەوەبێت ،
ئەو پێش���مەرجی « »10هەمواركردنەكەی س���یازدە ویالیەتە
س���ەرەكیەكەی ئەمەریكا بۆ دەنگدان بەدەستورەكە ،ئەوە ئەو
رایگش���تییە ،كە ئازادیەكانی خۆی بەهیچی تر ناگۆڕێتەوە،هەر
لێرەشەوە ئیتر هیچ دەسەاڵتدار و بەرپرسێك ئازایەتی ئەوەی
نابێ���ت ،ئازادی لەواڵتی دیموكراتیدا پێش���ێل ب���كات .ئەمەریكا
یەكێكە لەو واڵتانەی زۆرترین مش���تو مڕی لەسەر پرسەكانی
ئازادی و دیموكراس���ی تیا بەڕێوە چووە ،بۆ ئەمە فەڕەنساش
ك���ە النكەیەكی گەورەی ئازادیە كەم���ی تیا نەكراوە ،ئازادی و
میدیای ئازاد خەڵكی تەندروست و ئازا بەرهەم دێنن ،خەڵكێك
كە چاوپۆشی لەستەمكاری ناكات و رێگای ئەوەش نادات واڵت
بەرەو نادادی و گەندەڵی بڕوات ،خەڵك لەدنیای دیموكراسیدا
میدی���ای ئ���ازاد وەك ئاوێنەی خ���ۆی دەبین���ێ  ،ئاوێنەیەك كە
ێ و داكۆكیان لێدەكات.
لێیەوە مافەكانی خۆی دەبین 
ئ���ەوە میدی���ای ئ���ازادە  ،كە ه���ەواڵ و راس���تيیەكان وەكو
ێ بە هاوواڵتی ،هەروەه���ا میدیا لە دۆخی وادا
خ���ۆی دەگەیەن 
پێویس���تی ب���ەوە نییە پاڵ���ەوان دروس���ت كات وەك ئەوەی لە
واڵتە نادیموكراسی و تۆتالیتاری و پۆلیسیەكاندا ئەوە دەكات،
بۆ ئەوەی مرۆڤ لە ئازادی هەر واڵتێ ش���ارەزابێت پێویستە

ئازادى راگهياندن و...

س���ەیری میدیاكەی بكات  ،ئای���ە میدیاكەی میدیای خەڵكە یان
میدی���ای دەس���ەاڵت ،میدیای دەس���ەاڵت لێرەدا مەبەس���ت ئەو
میدیایەیە كەراس���تيیەكان بەپێی بەرژەوەندی دەس���ەاڵت وێنا
دەكات ،بەم كارەش خەڵك چەواشە دەبێت و راستيیەكانی لێ
ون دەبێت ،بەوەش خەڵك ناتوانێ بڕیاری درووس���ت بدات و
رای گش���تی درووست نابێت ،لەدنیای دیموكراسیدا بۆیە رای
گش���تی درووس���ت دەبێت  ،چونكە خەڵك بە گشتی چاودێر و
رەقیبە بەسەر كارەكانی حكومهتەوە ،لەوێدا ئەركی دەزگاكانی
راگەیان���دن بەدەستخس���تنی زانیاری درووس���ت و گەیاندنێتی
ێ كاری چاودێريیەك���ە
بەدەس���ت هاواڵت���ی ،بۆئ���ەوەی بتوان��� 
بەباش���ی بكات ،ئێستا كە قس���ە لەمیدیای ئازاد دەكەین  ،قسە
لەم پرسە گرنگە دەكەین كە لێیەوە رای گشتی لەدایك دەبێت
 ،كەرای گشتیش دروست بوو ،ئیتر ستەمكاری و قۆرخكردنی
دەسەاڵت و گەندەڵی كۆتايی دێت.
ناكرێت ئەو میدیایە بە میدیای خەڵك بزانرێت كە سەروەت
و س���امانی گش���تی و بودجەو س���امانی ژێر زەوی وا نیشان
ب���دات كە خێری حكومەت و دەس���ەاڵتە ب���ۆ خەڵك  ،زۆر جار
رۆژنامەنووس���یش دەچێتە ژێر ئ���ەم كاریگەریيەوەو لەمەلیك
مەلیك تر داكۆكی لەنادادی دەكات  ،ئەمە یەكێكە لەو گرفتانەی
واڵتانی نادیموكراتی پێوەی دەناڵێنن.
ئەركی میدیاكار لەو واڵتانەدا كە لەسەرەتای دیموكراتیدان
جگە لەگەیاندنی زانیاری و حەقیقەت بە خەڵك و دروستكردنی
رای گش���تی ،هۆش���یاری دان���ە بەدەس���ەاڵت تا دەس���ەاڵتێكی
تەندروست و شەفاف و راستگۆ بێت.
میدیاوپەیمانی ئاكاری:
چەن���د ئازادی پێویس���تە و چەند پێویس���تە میدی���ای ئازاد
هەبێت بۆ پێشخس���تنی كۆمەاڵیەت���ی و بۆ دیموكراتیزە كردنی
ێ
واڵت  ،ئەوەن���دەش پێویس���تە پابەن���دی خۆم���ان ب���ۆ كۆمەڵ 
بنەم���ای ئ���اكاری دەرببڕین ،ئ���ەو بنەما ئاكاریان���ەی دواتر لە
هەناویاندا پەیمانی ئاكاری كار كردن لە بواری رۆژنامەگەریدا
دێت���ە دی ،پەیمان���ی ئاكار زیاتر ئێمە ب���ەرەو ئەوە دەبات  ،كە
كۆمەڵێكی تەندروست بەرهەم بێنین ،كۆمەڵێكی خۆ خاوەن و
خۆ بڕیار ،بڕوام وایە هەر كۆمەڵێك تایبەتمەندی خۆی هەیە
ئەمەش وادەكات پەیمانی ئاكاری رۆژنامەوانی لە ش���وێنێ بۆ
ێ جیاوازی هەبێت ،بەاڵم لە خاڵە سەرەكيیەكاندا
ێ هەند 
شوێن 
هەموو هاوبەش���ین ،رەنگە رێز گرتن لە حەقیقەت و پاراستنی
مافی مرۆڤ و راس���تگۆی ل���ە كارو بابەتگەلی دیكەدا هەموو
ێ بۆ شوێنێكیش
هاوبەش���ین ،وەك ووتم تایبەتمەندی ش���وێن 
ێ ل���ەوەدا زۆر درێ���ژ دادڕی بك���ەم ،ئەوەی
جی���اوازە ،نام���ەو 
مەبەستمە ئەوەیە كە بوونی میدیای ئازاد پێویستی بە بوونی

چ��ەن��د ئ�����ازادی پێویستە
و چ�����ەن�����د پ���ێ���وی���س���ت���ە
م��ی��دی��ای ئ���ازاد هەبێت بۆ
پێشخستنی ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی
و ب��ۆ دیموكراتیزە كردنی
واڵت  ،ئەوەندەش پێویستە
پابەندی خۆمان بۆ كۆمەڵ ێ
بنەمای ئاكاری دەرببڕین،
ئ���ەو ب��ن��ەم��ا ئ��اك��اري ��ی��ان��ەی
دوات�����ر ل���ە ه��ەن��اوی��ان��دا
پەیمانی ئاكاری كار كردن
ل��ە ب���واری رۆژن��ام��ەگ��ەری��دا
دێتە دی ،پەیمانی ئاكار
زی��ات��ر ئێمە ب����ەرەو ئ��ەوە
دەب����ات  ،ك��ە كۆمەڵێكی
تەندروست بەرهەم بێنین
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پەیمان���ی كاری رۆژنامەوانیی���ە ،ئەگ���ەر ئ���ەو
پەیمانە هەبێت كەواتە بە دوایدا یاس���ایەكیش
دەبێ���ت  ،ب���ۆ پاراس���تنی پی���رۆزی كارەك���ە،
یاس���ایەك كە میدیا كار پابەن���دی ئەوە بكات
نەببێت���ە بەبەغ���او وت���ار خوێن���ی دەس���ەاڵت،
هەروەه���ا نەبێتە كەس���ێكیش كە پێ���ی وابێت
ئەركی ئەو س���ەنگەر گرتن و دژایەتی كردنی
دەسەاڵتە.
ئەگ���ەر پەیمانێك���ی ئ���اكار هەبێ���ت ب���ۆ
میدی���اكاران و ب���ە پێ���ی ئ���ەو پەیمان���ە كاری
راگەیان���دن بكرێت ،ئ���ەوە ئیدی متمانەش الی
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خەڵ���ك زیاتر دەبێت بۆ میدیاكاران ،ئەمە جگە
ل���ەوەی لەدۆخی وادا ئی���دی خەڵك ئەو جۆرە
میدیایە بە موڵكی خۆیان دەزانن و پارێزگاری
لێدەكەن و لەكاتی پێویستا هاوكاری دەكەن.
بۆك���ۆی ئ���ەو بابەتانەی س���ەرەوە هەر لە
ئ���ازادی بیرو ڕاو میدی���ای ئازادەوە تا دەگاتە
رای گش���تی و پەیمان���ی كاری رۆژنامەوانی ،
ئێمە پێویس���تمان بە گفت وگۆو راگۆڕینەوەی
بەردەوامە ،گفت و گۆ هەم لەنێو پارلەمان هەم
ل���ە نێو جەماوەر ئەم���ەش دەبێتە بنچینەیەكی
باشی دیموكراسی بۆ ئایندە.

داكۆكيكردن و پێشێلكردنى مافى...

داكۆكیكردن و
پێشێلكردنی مافی رۆژنامەنووس

رەسول بەختیار
ێ
م���رۆڤ لەوەت���ەی هەی���ە دەی���ەو 
بەئازادان���ە هەم���وو بیروباوەڕەكان���ی خ���ۆی
بخات���ە روو ،ب���ەاڵم لەپ���اش دورس���تبوونی
دەس���ەاڵتەكان زۆرێ���ك لەدەنگەكان كپ كران
و خران���ە بەندیخانە تاریك���ەكان و لەمەوهش
هزرمەندانی چاخانەكانی ناوەڕاس���ت بەهۆی
بابەت���ە بوێرەكانیيان هەم���وو كردەوەیەكیان
رووبەڕوو كراوە.
كاتێكی���ش مرۆڤایەتی گەیش���تە قۆناغێكی
دیكەی پێش���كەوتن ئەوجارەیان بە ش���ێوازی
دیك���ە رووبەڕووی هزرمەندان ورۆش���نبیران
بوون���ەوە و لەنێ���و ئەوانەش���دا بەپلەی یەكەم
رۆژنامەنووس���ان كەه���ەردەم لەهەندێ���ك
واڵتدا خەمی س���ەرەكی دەسەاڵت رێگە گرتنە
ێ باس���ەكانی ب���ەچ
لەرۆژنامەن���ووس ،تابزان��� 
ئاقارێك دەبات.
پێش���ێلكاری بەرامبەر ب���ە رۆژنامەنووس
وداكۆكیك���ردن ل���ە رۆژنامەن���ووس ئێس���تا
ێ
لەجیهاندا زوو زوو باس وخواس���ی لێدەكر 
ولێكدانەوە وپرس وڕا س���ەبارەت بەم بابەتە
س���ااڵنە چەن���د جارێ���ك لەراپۆرتەكاندا بەدەر
دەكەوێت.
س���ەندیكا ورێكخراوەكان كە پەیوەس���تن

بەماف���ی رۆژنامەن���ووس چەندی���ن راپ���ۆرت
دەخەنە روو وتیایدا پرسیارەكان رووبەڕووی
دەس���ەاڵتەكانی زۆربەی دەوڵەتان دەكرێتەوە
وس���ەركۆنەی هەم���وو ئ���ەو خراپ���ەكاری
وپێش���ێلكاريیانە دەك���رێ ك���ە رووب���ەڕووی
رۆژنامەنووس���ان دەكرێت���ەوە ،هەم���وو ئ���ەو
دەوڵەتان���ەی ك���ە ماف���ی مرۆڤایەتیدا پێش���ێل
دەك���رێ بێگومان مافی رۆژنامەنووس���ە هیچ
كاتێك حسێبی بۆ ناكرێ.
ئەگ���ەر بێتوو ب���ەدوای پێش���ێلكاریيەكانی
دەس���ەاڵتدا بگەڕێ���ن دەبینی���ن رۆژان���ە دەیان
پێش���ێلكردن بەرامب���ەر بەرۆژنامەنووس���ان
ئەنج���ام دەدرێ ،كاتێكی���ش دەنگ���ی
رێكخ���راوەكان ب���ەرز دەبێت���ەوە ب���ۆ داكۆكی
ك���ردن لەمافەكانیان ورێزگرتنی پیش���ەكەیان،
ئ���ەوا دەزگا راگەیاندنەكان���ی حكومەت���ەكان
دەنگیان ب���ەرز دەكەن���ەوە وچەندین راپۆرت
لەمبارەیەوە دەهێننە كایەوە وبەوەی لەواڵتدا
بەهی���چ ش���ێوەیەك پێش���ێلكاری بەرامب���ەر
بەرۆژنامەنووسان نەكراوە.
ئەو واڵتان���ەی كە رووی خۆی واپیش���ان
دەدا ك���ە لەهەموو روویەك���ی دیموكراتيیەوە
پێگەیشتووە ورۆژانە لە دەزگا راگەیاندنەكانی
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زۆرێ���ك لەرۆژنامەنووس���ان
بەهۆی گواستنەوەی هەواڵێك
یاخود بەدواداچوونێك لەنێو
زیندانەكان���دان وس���ااڵنەش
رێكخراوە نێودەوڵەتيیەكان
جەخ���ت ل���ەوە دەكرێت���ەوە
ك���ە پێویس���ت دەكات ئ���ەو
رۆژنامەنووسانە ئازاد بكرێن
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مافەكان���ی م���رۆڤ دەخات���ە روو ،كاتێكی���ش
ێ
دەچین���ە نێ���و ناوەڕۆك���ەكان دەبین���در 
پێچەوانەی���ە ،وەك ئ���ەوەی كل ل���ە چ���اوی
راگەیاندنی دونیا دەكات وئەوانیش ئاگاداری
هیچ نین ،بەاڵم ئەوەی جێگەی سەرسوڕمانە
لەه���ەر ش���وێنێك پێش���ێلكردنەكان ئەنجام
دراب���ێ ،ئەوا چاوی كامیرا وپێنووس���ەكان
یەكسەر نووسیوویانە و ئەو حكومەتەیان
ئاگادار كردۆتەوە.
وەنەبێ ئەمە ش���تێكی نوێ بێ ،بەڵكو
رۆژان���ە رێكخراوەكانی س���ەر بە نەتەوە
یەكگرت���ووەكان لەنێوەن���دی راپ���ۆرت
نووس���ین س���ەبارەت بەمافەكانی مرۆڤ
لەنزیك���ەوە ئەو پێش���ێلكاريیانەی تۆمار
ك���ردووە ك���ە دژ ب���ە رۆژنامەنووس���ان
ئەنجام دراوە ،زۆربەی ئەو واڵتانەی كە
مافەكانی رۆژنامەنووس���ی تیادا پێشێل
ێ خۆی لەپێش
ێ ه���ەردەم دەیەو 
دەكر 
چاوانی نێودەوڵەتی جوان بكات ،زۆرێك
لەجوان���كاری لە راگەیاندنەكانیان باس
دەك���ەن كە لە بنەڕەت���دا هیچ بنەمایەكی نیی���ە وتەنهاش خۆڵ
كردنە چاو ،ئەگەر بێتوو باس لەهۆكارەكانی ئەو پێشێلكاريیانە
بكەی���ن ئ���ەوا گەلێك زۆرن ،كاتێك رۆژنامەنووس���ێك بەخۆی
ێ لەنزیكەوە
كامیراكەیەوە لەنێوەندی خۆپیش���اندانێكدا دەیەو 
ئەو خۆپیشاندانە بگوازێتەوە بۆ كەناڵەكەی.
ێ هەواڵێك
یاخود كاتێك یەكێك لەرۆژنامەنووسان دەیەو 
بەدەس���ت بێنێ ورایی گشتی لەسەر بابەتێك ئاگادار بكاتەوە،
ئەوە جگە لەوە كاتێك رۆژنامەنووس لەنێوەندی نووس���ینێكدا
ێ بابەتێك بورووژێنێ ،یاخ���ود بەدواداچوونێك بكات،
دەی���ەو 
ه���ەر هەم���وو ئەمانە دەبێت���ە ناڕەزایی ئەو دەس���ەاڵتانەی كە
لەپێنووس وكامیراكان دەترسن ،بۆیە بەخراپترین شێوە لەگەڵ
رۆژنامەنووس���ان هەڵس���وكەوت دەكەن بەبێ ئەوەی حسیبی
هی���چ ئاكارێك���ی مافی مرۆڤ وپیش���ەی ئەو رۆژنامەنووس���ە
بك���ەن ،دەبین���ی لەكات���ی جەنگەكان���دا ولەكاتی خۆپیش���اندانە
گ���ەورەكان رۆژنامەن���ووس دەبێت���ە یەكەم ئامانج���ی پیاوانی
ێ دووری دەخەنەوە
دەوڵ���ەت وپۆلیس ،بەهەر ش���ێوەیەك ب��� 
ورێگە نادەن بەتەواوی باسەكە بگوازێتەوە.
ئێس���تا زۆرێك لەرۆژنامەنووس���ان بەهۆی گواس���تنەوەی
هەواڵێك یاخود بەدواداچوونێك لەنێو زیندانەكاندان وسااڵنەش
رێكخراوە نێودەوڵەتيیەكان جەخت لەوە دەكرێتەوە كە پێویست
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دەكات ئ���ەو رۆژنامەنووس���انە ئ���ازاد بكرێن
وبەئ���ازاد كردن���ی ئ���ەو رۆژنامەنووس���انەش
ئ���ەوا الپەڕەیەكی دیكە دەخرێتە روو ،كە ئایا
لەزینداندا چ هەڵس���وكەوتێكیان لەبەرامبەریدا
ئەنجام���داوە ،ئای���ا هەڵس���وكەوتی پیاوان���ی
دەوڵ���ەت تا چەند رێنمای���ی مافەكانی مرۆڤ
پەی���ڕەو ك���راوە ،لەنێو زیندان���دا چ ئازارێكی
بینووە وتاچەند رەنگدان���ەوەی لەدەروونی
ك���ردووە ،ئەمان���ە وچەندی���ن بابەت���ی دیكە
ێ ببێتە بابەتی زیندووی رۆژنامەوانی
دەكر 
و مهحكومكردنى كارە نەگونجاوەكان.
ێ لێرە چ���ۆن وابكەی���ن داكۆكی
دەك���ر 
لەرۆژنامەنووس���ان بك���رێ ،دی���ارە ئ���ەم
بابەت���ە لەالی���ەن زۆرێك لەپیش���ەگەرانی
رۆژنامەنووس���ی بۆتە خ���ەم ولەزۆرێك
وجەخت���ی
ئام���اژە
لەبابەت���ەكان
لێدەكرێت���ەوە ،زۆرێ���ك لە ۆرك ش���ۆپ
وك���ۆڕ وكۆبوون���ەوە وس���مینار ئەنجام
دەدرێ ،تا رۆژنامەن���ووس لەو قەیرانە
رزگار بك���رێ ،دەزگاكان���ی پۆلیس بانگ
ێ وكاری رۆژنامەنووس���یان بۆ رووندەكرێتەوە ،كەچی
دەكر 
نابینی پێش���كەوتنێكی بەرچاو بەخۆی���ەوە بینیووە وهەر وەك
خۆیەتی ،دیارە هەر هەموو ئەمانەش پەیوەس���تە بەسیستەمی
ێ
ئەو واڵتانەی كە مافی رۆژنامەنووسی تیادا پێشێل دەكر 
ناڕەزایی وداكۆكی كردن لە رۆژنامەنووسان
زۆر ج���ار گۆێبس���تی ئ���ەوە دەبی���ن ك���ە كۆمەڵێ���ك ل���ە
رۆژنامەنووسان ،یان رۆژنامەنووسێك سكااڵی هەیە ،كەچی
الیەنێك ،كەس���ێك نیی���ە ،وەاڵمی بداتەوە یاخ���ود داكۆكی لەو
رۆژنامەنووس���ە ب���كات ،ئەمە ل���ەو واڵتانەیە كە دیموكراس���ی
ێ
تی���ادا ب���ەدی ناكرێ ،لەالیەك���ی دیكەوەش باس ل���ەوە دەكر 
كە رۆژنامەنووس���ان لە واڵتانی دیموكراس���ی هەمان گرفتیان
هەیە ،بەاڵم ئایا لە واڵتانی دیموكراسی دەنگی رۆژنامەنووس
ك���پ دەكرێ ،یاخود ناتوانێ بەتەواوی رووماڵی هەموو بابەت
ورووداوەكان بكات ،ئەمانە پرسیارن ،كەچی لەهەندێك واڵتدا
ێ تەش���هیر وناوزڕاندن
رۆژنامەن���ووس بە ئارەزووی خۆی ب 
هەم���وو باب���ەت ورووداوەكان رووم���اڵ دەكات ،كاتێكی���ش
رۆژنامەنووس���ێك رووب���ەڕووی گرفتێ���ك دەبێت���ەوە دەی���ان
رێكخراوی مافەكان بەچەندین بەیاننامە ونووسراو رای گشتی
لە رووداو وگرفتەكە ئاگادار دەكەنەوە ودەوڵەت ناچار دەكەن
ملكەچ���ی داواكارییەكان بێت وداخوازیەكانی رۆوژنامەنووس

زۆر ج���ار گۆێبستی ئ��ەوە
دەب��ی��ن ك��ە ك��ۆم��ەڵ��ێ��ك لە
رۆژن����ام����ەن����ووس����ان ،ی��ان
رۆژن��ام��ەن��ووس��ێ��ك س��ك��ااڵی
ه��ەی��ە ،ك��ەچ��ی الی��ەن��ێ��ك،
ك��ەس��ێ��ك ن��ی��ی��ە ،وەاڵم����ی
بداتەوە یاخود داكۆكی لەو
رۆژنامەنووسە بكات
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بخرێتە بەر باس ولێكۆڵینەوە ،بەاڵم لەواڵتانی
دونیای سێیەم زوو زوو گوێمان لەوە دەبێت
ك���ە رۆژنامەنووس���ێك لەالی���ەن دەزگاكان���ی
پۆلی���س وئاس���ایش رووب���ەڕووی لێ���دان
بۆتەوە ،رۆژانەش س���كااڵ وپێش���ێلكاريیەكان
لەدونیای ئەم���ڕۆی تەكنەلۆژی���ا وراگەیاندندا
ب�ڵ�او دەكرێت���ەوە ،كەچ���ی واڵتان���ی دونی���ای
س���ێیەم لەجیات���ی چارەس���ەر بۆ ئ���ەم بابەتە
بدۆزن���ەوە بەپێی جارنامەی مافی مرۆڤ دێن
رۆژنامەنووسان ئامۆژگاری دەكەن وچەندین
خاڵ وكۆت وبەند بۆ رۆژنامەنووسی دادەنێن،
ئەگ���ەر بێتوو نموونە بهێنین���ەوە ،ئەوا نموونە
گەلێك زۆرە وهەر كەس���ێك رۆژانە س���ەیری
میدی���ای دونی���ای ی���ان جیهانی س���ێيەم بكات
بەئاشكرا ئەو پێشێلكاريیانە دەبینێ.
سەندیكا ورێكخراوەكانی رۆژنامەنووسان
ورێكخ���راوە
س���ەندیكا
هەم���وو
ێ دەست بەكارەكانييان
رۆژنامەنووسەكان كات 
دەكهن ،یەكەم خاڵی جەخت لەوە دەكاتەوە كە
بەرگری وداكۆكی لەرۆژنامەنووسان دەكات،
ب���ەاڵم هەندێكجار دەبینی ئ���ەو رێكخراوانە بە
پێچەوان���ەی كارەكانیان دێ���ن رۆژنامەنووس
زیات���ر كۆت وبەند دەكەن ،ئەمە لەو واڵتانەیە
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ك���ە هی���چ بنەمایەك���ی دیموكراس���ی جێگی���ر
نەبووە ،بەاڵم لە واڵتانی دیموكراسی هەمیشە
س���ەندیكا ورێكخراوەكان���ی رۆژنامەنووس���ی
كار بۆ دورشمەكانیان دەكەن ،لەهەر كوێیەك
بین���درا رۆژنامەن���ووس مافەكان���ی پێش���ێل
دەكرێ ،ئەوا دەنگەكان بەرز دەبێتەوە ودەیان
كۆڕ وسمینار دەخرێتە روو ،بەاڵم لە واڵتانی
س���ێيەم كە تا ئێس���تا بنەماكانی دیموكراس���ی
جێگیر نەبووە ،پێچەوانەی دورش���مەكانیان لە
زۆر ش���وێن رۆژنامەن���ووس لەالیەن خودی
سەندیكاكانیانەوە دەچەوسێندرێتەوە ئەمەش
مان���ای ئەوەیە ،ئەو س���ەندیكایانە زوڕناژەنی
دەسەاڵتن وهەموو كارەكانیان درێژە پێدەری
دەسەاڵتە.
ئ���ەم بابەتە ودەی���ان بابەتی دیك���ە ئەگەر
ێ
لەنێوەن���دی رۆژنامەنووس���ان بورووژێندر 
ێ ل���ە
ئ���ەوا دادگاكان ه���ەردەم جمەی���ان د 
رۆژنامەن���ووس ،لەت���ەك ئەمەش���دا ئەگ���ەر
دادگاكان دادپەروەران���ە ل���ە كێش���ەكانی
رۆژنامەن���ووس بڕوان���ن ،ئ���ەوا لەكۆتای���دا لە
زۆر بابەت ورووداو وكێشەكاندا سەركەوتن
ب���ۆ رۆژنامەنووس���ە ،س���ەركەوتنێك ل���ە
زۆر لەواڵتان���ی دیموكراس���ی بۆتە باس���ێكی
تێروتەسەلی دەزگا ومیدیاكان.
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بیبلیۆگرافیای گۆڤاری سەنتەری برایەتی
2002 - 1997

مۆفەق میراودەلی
یەكەم:
كورتە ناساندنێكی گۆڤاری سەنتەری برایەتی
س���ەنتەری برایەتی لە نێوان سااڵنی (-1997
 )2002لەنێو بواری رۆژنامەوانی كوردیدا ،بە
ئەن���دازەی خۆی خزمەتی بواری رۆش���نبیری
ك���وردی ك���ردووە ،ئ���ەم گۆڤ���ارە یەكەمی���ن
ژم���ارەی لە ئاب���ی ( )1997دەرچ���ووە ،ژمارە
()27ی دواهەمی���ن ژمارەیە ،لە كۆتایی س���اڵی
()2002دەرچووە.
ن���اوەرۆك و الیەن���ی هون���ەری زۆر
پێشكەوتوویە ،یەكێكە لە گۆڤارە ئەكادیمیەكان
و لەالیەن كۆمەڵێك كەس���ی شارەزاو پسپۆر
بەڕێوەبراوە ،ئەمە جگە لەوەی بەش���ی زۆری
توێژینەوەو نووسین و وەرگێڕانەكان ،لە دوو
توێ���ی گۆڤارەكە بەش���ێوەیەكی زانس���تی ،بە
ڕەچاوكردن���ی بنەماكانی زانس���تی لێكۆڵینەوە
نووس���راون ،بەتایبەت���ی بابەتەكان���ی (فك���رو
فەلس���ەفەو مێ���ژوو و جوگرافی���او ئاب���ووری
و رۆژنامەوان���ی و شارناس���ی و واڵتان���ی
دەوروب���ەرو) چەن���دان بابەت���ی دیك���ە ،ل���ە
ناوەرۆك���ی ژمارەكان���دا بەدیدەكرێ���ن ،وێڕای
ئەمان���ە س���ێ ژم���ارەی گۆڤ���اری س���ەنتەری
برایەتی تایبەتن بە( ساڵوەگەری رۆژنامەوانی
ك���وردی و كۆنفرانس���ی ئ���او و كۆنفرانس���ی
زانستی -ئەكادیمی ئەنفال).

گۆڤاری س���ەنتەری برایەتی گۆڤارێكی گرنگ
و زانس���تییە ،وەك���و گۆڤارێك���ی ئەكادیمی لە
توێژین���ەوە زانس���تییەكانی ماس���تەرو دكتۆرا
بەكاردەهێنرێ���ت ،ئەم���ە جگ���ە لەوەی بەش���ی
زۆری نووس���ەرو لێكۆڵ���ەرەوەكان ل���ە میانی
نووسینی كتێب و توێژینەوەدا سوود لە باس
و باتەكانی وەردەگرن ،لەالیەك وەكو بەشێك
ل���ە ئەرش���یفكردنی رۆژنامەوان���ی ك���وردی،
لەالیەكی دیكەوە لەپێناوی زیاتر ئاش���نابوون،
بە تێكڕای باس و بابەتەكانی بە پێویستم زانی
پێڕست بۆ ژمارەكانی بكەم ،تاوەكو نووسەرو
لێكۆڵەرو توێژەران ،بە ئاس���انی ناوونیشان و
زانی���اری وردیان لەبارەی گۆڤارەكەو تێكڕای
بابەتەكان هەبێت.
ناو :سەنتەری برایەتی
ناوونیش���ان :ژ ،1گۆڤارێكی مانگانەی تایبەتە
ب���ە لێكۆڵینەوەو توێژین���ەوە دەزگای برایەتی
دەری دەكا ،ژ ،11-2گۆڤارێك���ی وەرزی���ی
فیكری  -سیاسییە ،رۆژنامەی برایەتی دەری
دەكا ،ژ 14-12گۆڤارێك���ی وەرزی فیكری���ی-
سیاس���ییە ،ژ ،27-15گۆڤارێك���ی زانس���تی
وەرزیی���ە ،گرنگی بەلێكۆڵینەوەی س���تراتیژی
داهێنانی فیكری دەدات.
خاوەنی ئینمتیاز :ژ ،27-1جەوهەر نامق سالم.
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سەرنووس���ەر :ژ ،14-1فەره���اد عەونی ،ژ ،15ناوونيش���ان و
ناوی الچووە،
زم���ان :ك���وردی ،ئینگلیزی ،كورتەی نامەی ماس���تەرو دكتۆرا
لەگەڵ چەند بابەتێكی ئینگلیزی لە گۆڤارەكەدا هەیە.
ناوونیش���ان :ژ ،27-1هەولێ���ر ش���ەقامی گش���تی هەولێ���ر-
كەركووك.
چاپخان���ە :ژ ،25 -1چاپخان���ەی وەزارەتی پەروەدەی هەرێمی
كوردستان ،ژ 26ناوی چاپخانەی لەسەر نییە ،ژ ،27چاپخانەی
منارە -هەولێر.
ن���رخ :ژ)5( ،1دین���ار ،ژ)10(18-2دین���ارە ،ژ)15( 23-19دینار،
ژ)25( 24دینار ،ژ)15( 26-25دینار ،ژ)10( 27دینارە.
ژمارە()2
س���كرتێری نووسین :ژ 14-2ئاس���ۆ كەریم،
پاشان لەسەر رووپەری گۆڤارەكە الچووە،
لەش���وێنی س���كرتێری نووس���ین ،كراوەت���ە:
بەڕێوەب���ەری نووس���ین :ژ ،27-15فوئ���اد
سدیق.
راوێ���ژكاران :ژ( ،10-2پرۆفیس���ۆر دكتۆر
ئازاد نەقش���بەندی ،پرۆفیسۆری یاریدەدەر
دكت���ۆر ش���ێرزاد نەج���ار ،پرۆفیس���ۆری
یاردەدەر ئەحمەد چاوشین ،دكتۆر رەشاد
میران ،دكتۆر عەبدولفەتاح بۆتانی).
تیراژ :ژ 1000 ،2دانە ،ژ1200 ،3دانە ،ژ،4
1500دانە ،ژ 1750 ،5دانە ،ژ1500 ،6دانە،
ژ1250 ،7دان���ە ،ژ1500 14-8دانە ،ژ-15
 27تیراژ نەنوسراوە،
هونەركاری :ژ ،14-2شكار نەقشبەندی،
ژ 20-15ش���كار عەف���ان ،فەرەی���دون
عەبدولرەحم���ان ،ژ ،27-21پیتچنی���ن و
هون���ەركاری :وچ���اح ج���ەالل – قاس���م
شێخانی،
ژ ،14 -8دەس���تەی نووس���ەران زیادكراوە بەم شێوەیە:
(ئازاد حەمە ئەمین ،فواد سدیق ،فەیسەڵ دەباغ).
ژ ،27-15دەس���تەی نووس���ەران( :پ.د .ئ���ازاد نەقش���بەندی
–پ.ی.د.ش���ێرزاد نەجار – پ.ی.د .رەش���اد می���ران – پ.ی.د.
دلێ���ر ش���اوەیس ،م .نەج���دەت ئاكرەی���ی ،پ.ی.عەبدولحەمی���د
بەرزنجی).
ژمارە( )11راوێژكاران گۆڕانكاری تێدا كراوە بەم شێوەیە-:
ژ - 14-11د .ئ���ازاد نەقش���بەندی – د.ش���ەفیق ق���ەزاز –
پ.ی.د.ش���ێرزاد نەج���ار – پ.ی .د .رەش���اد می���ران – د .دلێر
ش���اوەیس – د.محەم���ەد عوم���ەر مەول���ود – د .عەبدولفەتاح
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بۆتان���ی – پ.ی .ئەحم���ەد چاوش���ین -م.رۆژان���ە عەبدولقادر
دزەیی.
ژ ،27-15راوێ���ژكاران گۆرانكاری تێدا كراوە بەم ش���ێوەیە-:
(پ.ی.د .س���ەعدی بەرزنج���ی ،پ.ی.د.عەبدولفەت���اح بۆتان���ی،
د.دارا عومەر میران ،د.یوس���ف حەمە س���اڵح ،د.شەفیق قەزاز،
د.عیمادەدی���ن عم���ر ،د.محەمەد عومەر مول���ود ،پ.ی .ئەحمەد
چاوش���ین ،پ.ی .كەری���م ش���ەریف قەرەچەتان���ی ،م .رۆژان
عەبدولقادر دزەیی).
ژ ،27-15گۆڤ���اری س���ەنتەری برایەت���ی ب���ە پێی نوس���راوی
ژمارە ()97/1/1ی ڕۆژی ()2000/3/13ی ئەنجومەنی زانكۆی
س���ەالحەددین ب���ە نوس���راوی ()121/1/1
ریكەوت���ی ()2000/3/29ی س���ەرۆكایەتی
زانكۆی سەالحەددین بە گۆڤارێكی زانستی-
ئەكادیمی دەژمێردرێ.
سەرجەم ژمارەكان بەگوێرەی مانگ و ساڵ و الپەڕە
ژمارە ()1ئابی  ،1997ل.52
ژمارە ()2ئەیلوولی  ،1997ل.114
ژمارە ()3كانوونی یەكەمی  ،ل.206
ژمارە ()4شوباتی  ،1998ل.174
ژم���ارە(22 )5ی نیس���انی  ،1998ل.224
(ژمارەتی تایبەت بە سەدەمین ساڵوەگەری
رۆژنامە كوردستان).
ژمارە ( )6حوزەیرانی  ،1998ل.206
ژمارە ()7ئابی  ،1998ل.201
ژمارە ( )8تشرینی یەكەمی  ،1998ل.203
ژمارە( )9كانوونی یەكەمی  ،1998ل.200
ژمارە( )10شوباتی  ،1999ل.200
ژمارە( )11ئایاری  ،1999ل.206
ژمارە ( )12حوزەیرانی  ،1999ل.203
ژمارە ()13ئەیلوولی  ،1999ل.255
ژمارە ()14كانوونی یەكەمی  ،1999ل.264
ژمارە( )15بەهاری  ،2000ل.274
ژمارە ()16هاوینی  ،2000ل.328
ژمارە ()17پایزی  ،2000ل.300
ژمارە ()18زستانی  ،2001ل ،320تایبەت بە كۆنفرانسی ئاو
ژمارە ()19بەهاری  ،2001ل.352
ژمارە ()20هاوینی  ،2001ل.280
ژمارە ()21پایزی  ،2001ل.360
ژمارە ()22كۆتایی  ،2001ل.264
ژمارە ( )23بەهاری  ،2002ل.280
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ژم���ارە ( )24هاوین���ی  ،2002ل .504تایب���ەت بە كۆنفرانس���ی
زانستی -ئەكادیمی ئەنفال.
ژمارە ( )25پاییزی  ،2002ل.279
ژمارە ()27كۆتایی  ،2002ل.270
دووەم:

پێڕستی گۆڤاری سەنتەری برایەتی
(بەگوێرەی نووسەران)
ئارەش بڕومەند
 جیه���ان لەس���ەرەتای س���ەدەی بیس���ت ویەك���ەم ،وەرگێڕان���ی لەفارس���ییەوە :دڵش���اد
خۆشناو ،ژ ،25پایزی  ،2002ل.222-203
ئازاد جەالل شەریف (دكتۆر)
 هاوسەنگی ئاو و كەشوهەوا لە ئاوڕێژیڕووب���اری دیجلەو ئاس���ۆی ئاین���دەی ئاو
لەهەرێمی كوردس���تاندا ،ژ ،12حوزەیرانی
 ،1999ل.32-22
 ئاسایش���ی ئاوی هەرێمی كوردس���تانیعێراق ،ژ ،13ئەیلوولی  ،1999ل.36-22
 پێویس���تییەكانی ئێس���تاو داهات���وویهەرێمی كوردستانی عێراق بۆ ئاو ،ژ،18
زستانی  ،2001ل.232-222

ئازاد حەمەدەمین
 پانۆرام���ای دەس���ەاڵتی ك���وردیلەدیدگای ش���ەرەفنامەوە ،ژ ،3كانوونی
یەكەمی  ،1997ل.148-143
ئازاد خدر
 ئەنتۆلۆژی���ای ه���زری كۆنی ك���وردی ،ژ ،17پای���زی ،2000ل.270-264
 س���ارتەر لە فینۆمینۆلۆژیاوە ب���ۆ ئەنتۆلۆژیا ،ژ ،19بەهاری ،2001ل.336-321
 میش���یل فۆك���ۆ ڕەوانبێژی هێزو فانتازی���ای مەعریفی ،ژ،21پایزی  ،2001ل.359-337
 ش���تراوس :هەژموون���ی كانت هاوتەریببوون���ی خودو بنیاد،ئامادەكردن ،ژ ،22كۆتایی  ،2001ل.260-236
 ئالتۆسێر :دیالەكتیك دژی دیالەكتیك ،ئیشكالییەتی گونجان،ژ ،23بەهاری  ،2002ل.280-260
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 ماكس ڤایبەر :سۆس���یۆلۆژیای دەسەاڵت ،قەیرانی میتۆدی،ژ ،25پایزی  ،2002ل.277-254
 دوركهای���م :ه���زری كۆالكتیڤ ،تەوتەمیزم ،سۆس���یالۆژیایخۆكوشتن ،ژ ،26كۆتایی  ،2002ل.265-249
 مارت���ن هایدگ���ەر :ئەنتەۆلۆژی���ای كات ،كوفری نەهلیس���تیئ���اكارە بەراییەكانی كارو كەس���ایەتی هایدگەر ،ژ ،27بەهاری
 ،2003ل.201-182
ئازاد شێخانی (دكتۆر)
 ئەنفال لەناو چوارچێوە وقۆناغەكانی دروستكردنی ئۆردوگازۆرەملێیەكاندا ،ژ ،24هاوینی  ،2002ل-437
.442
ئازاد محەمەد ئەمین نەقشبەندی (پڕۆفیسۆر)
 ش���وێنی دراوس���ێتی (ڕێژەی���ی) هەرێم���یكوردس���تان و كاریگەرێتی لەس���ەر ئێستاو
ئایندەی هەرێمدا ،ژ ،1ئابی  ،1997ل.19-9
 جیۆپۆلەتیكس و تیۆری ش���اری كوهین،ژ ،2ئەیلوولی  ،1997ل.18-15
 نەخش���ەی ش���ارو ناوچەكانی میرنشینەكوردەكان لەش���ەرەفنامەدا ،ژ ،4ش���وباتی
 ،1998ل.11-6
 ڕێككەوتننام���ەی س���ایكس -بیك���ۆ وكوردستان ،ژ ،7ئابی  ،1998ل.10-4
 بایەخ���ی جیۆگراف���ی – سیاس���ی –ئاب���ووری ئ���اوی رووب���ارەكان ،ژ،10
شوباتی  ،1999ل.28-15
 دیاریكردن���ی و پێناس���اندنی هەرێمیش���اخاویی كوردس���تانی عێ���راق ،ژ،11
ئای���اری  ،1999ل( .29-21ئ���ەم بابەتە
لەگەڵ نیاز عبدالعزیز هاوبەشە).
 بایەخی گەش���توگوزاریی سامانی ئاوی كوردستانی عێراق،ژ ،13ئەیلوولی  ،1999ل.21-4
ێ ئەمڕۆ سبەی) ،ژ ،15بەهاری  ،2000ل.98-85
 یۆگسالڤیا(دوێن  سیاسەتی ئاوی حەوزی دیجلەو كاریگەرێتی لەسەر هەرێمیكوردستانی عێراق ،ژ ،18زستانی  ،2001ل.180-157
 كاریگ���ەری نەوت���ی كەرك���ووك لەس���ەر راگوێزرانی كوردلەكەركووك و بەعەرەبكردنی ،ژ ،20هاوینی  ،2001ل.38-21
 هەڵس���ەنگاندنی جیۆپۆلەتیك���ی توخم���ە سورش���تییەكانیجوگرافیای هەرێمی كوردستانی عێراق ،ژ ،23بەهاری ،2002
ل.20-6
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 ئۆپەراس���یۆنەكانی ئەنف���ال چەن���د تێبینیی���ەك و س���یماسەرەكییەكانی ،ژ ،24هاوینی  ،2002ل.107-94
 سیماو خەس���ڵەتەكانی كەسایەتی تاكی كورد ،ژ ،26كۆتایی ،2002ل.229-228
ئاسۆ كەریم
 كەسایەتی كورد ،ژ ،27بەهاری  ،2003ل.168-167ئاشتی عەبدولباقی
 تەنگژەی ڕۆشنبیریمان ،پەیامی نەتەوەیی پێویستتر دەكات،ژ ،7ئابی  ،1998ل.146-133
ئااڵن تورین
 دووبارە بنیادنانەوەی جیهان ،س���ەنتەریبرایەت���ی وەریگێ���ڕاوە ،ژ ،26كۆتایی ،2002
ل.196-190
ئااڵن گریش
 ل���ە كەن���داوەوە ب���ۆ كوردس���تان جەنگەجۆش���دراوەكانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت،
وەرگێڕانی لە فەڕەنس���ییەوە :ڕزگار ،ژ،4
شوباتی  ،1998ل.132-126
ئالن دوبنوا
 دیموكراس���یی و دەس���ەاڵتی گ���ەل وپلۆرالیزم ،وەرگێڕانی :ئیدریس پاسۆری،
ژ ،14كانوونی یەكەمی  ،1999ل.52-37
ئالین دۆبینۆ
 بیركردنەوەیەك���ی ق���ووڵ لە چەمكیدیموكراس���ی ،وەرگێڕان���ی :عەل���ی
معروفی ،ژ ،8تشرینی یەكەمی  ،1998ل.124-112
ئەحمەد حەسەن چاوشین
 ق���او و ڕێوش���وێنەكانی خۆپارێ���زی ،ژ ،2ئەیلوول���ی ،1997ل.73-68
 سیس���تەمی سۆسیالیس���تی ل���ە دی���دی كارڵ ماركس���ەوەوگەوهەری سۆسیالیزمی زانستی و خەوشەكانی ،ژ ،3كانوونی
یەكەمی  ،1997ل.203-186
 بێ���كاری و هەڵئاوس���ان و نیش���انەكانیان و ئەو سیاس���ەتەئابوورییانەی دەبنە هۆی چارەس���ەركردنیان ،ژ ،6حوزەیرانی
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 ،1998ل.153-145
 هەڵسەنگاندنی ڕۆڵی زانكۆ لە پێكهێنانی سەرمایەی مرۆیدا،ژ ،7ئابی  ،1998ل.117-113
ئەحمەد شەریفی
ێ فەس���ڵی ونبووی ،ژ ،3كانوونی یەكەمی
 ش���ەرەفنامەو س���  ،1997ل.150-149
ئەحمەد عەبدوڵاڵ
 زۆربوونی دانیشتوان گەشەسەندنی دانیشتوان لەكوردستان،ژ ،12حوزەیرانی  ،1999ل.46-33
ئەحمەد عەبدوڵاڵ خدر
 فیدرالی���زم و فیدرالیەتی كوردس���تان ،ژ،7ئابی  ،1998ل.70-61
 س���ەرهەڵدانی كێش���ەی كوردستان ،ژ،10شوباتی  ،1999ل.138-132
 كورتەی���ەك لەس���ەر ك���وردو هەڵبژاردنلەكوردس���تاندا ،ژ ،15بەه���اری ،2000
ل.146-133
ئەحمەد میرزا میرزا
 دیاریكردن���ی جیۆگرافی���ای ناوچ���ەیڕۆژئاوای هەرێمی ناو چیا ،ژ ،9كانوونی
یەكەمی  ،1998ل.154-142
 بارودۆخ���ی ئایین���ی و سیاس���ییڕۆژئ���اوای هەرێم���ی چی���اكان ،ب���ەر لە
دەركەوتنی ئیسالم ،ژ ،11ئایاری ،1999
ل.206-188
ئەحمەد نەقیب زادە (دكتۆر)
 تێڕوانین و رەخنەیەك س���ەبارەت بە دیموكراسییەكانیڕۆژئ���اوا ،وەرگێڕانی :عەلی مەعروفی ،ژ ،10ش���وباتی ،1999
ل.90-77
 ڕۆڵ و رەفت���ارو ئەركی حیزبەكان ل���ە كۆمەڵگای ئەمڕۆدا،وەرگێڕانی :گوهدار محمد ،ژ ،12حوزەیرانی  ،1999ل.78-60
 ململالنێی هێزە هەرێمایەتییەكان لە ئاسیای ناوەڕاستدا ،ژ،13وەرگێڕانی :سەنتەری برایەتی ،ئەیلوولی  ،1999ل.169-158
ئەسغەر جەعفەری وەلدانی (دكتۆر)
 توركیاو باكووری عێراق ،وەرگێڕانی :موسلح عەبدولقەهارئیروانی ،ژ ،9كانوونی یەكەمی  ،1998ل.70-56
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ئەكرەم مەنتك
 وت���اری پارێ���زگاری هەولێر -كۆنفرانس���یزانس���تی -ئەكادیمی كەركووك ،ژ ،20هاوینی
 ،2001ل.9

ئێدگار ئۆبالنس
 كورتەی زنجیرە ڕووداوەكان لە شۆڕش���یكورددا تا ساڵی  ،1970وەرگێڕانی :د.سەرتیپ
فەتاح كاكەیی ،ژ ،4شوباتی  ،1998ل.48-40

ئەلڤین تافلەر
 دیموكراس���یی س���ەدەی بیس���ت و ی���ەك،وەرگێڕانی لە فارسییەوە :سەنتەری برایەتی،
ژ ،9كانوونی یەكەمی  ،1998ل.141-119

ئیسماعیل بادی
 پەیڤ���ا ژی���ن دناڤب���ەرا ڕۆژنام���ەو گۆڤارێنكوردی دا ،ژ22 ،5ی نیس���انی  ،1998ل-197
.206

ئەلنەجم (مامۆستا)
 ئاودی دیجلەو فورات و پەیوەندییە رامیاریو ئاب���ووری و هەرێمیی���ەكان ،وەرگێڕان���ی:
س���لێمان عەبدوڵ�ڵ�ا ئیس���ماعیل ،ژ ،26كۆتایی
 ،2002ل.225-213

ئیڤلین ڕیید
 پێكهاتن���ی بەدەنی و چارەنووس���ی ئافرەت،وەرگێڕانی لەفارسییەوە :حەمە كەریم عارف،
ژ ،8تشرینی یەكەمی  ،1998ل.140-125

ئەلویس ریكلین (پرۆفیسۆر)
 ئەخالقیەت���ی سیاس���یانە ،وەرگێڕان���ی ل���ەئەڵمانییەوە :د.ش���ێرزاد نەجاڕ ،بەشی یەكەم،
ژ ،6حوزەیران���ی  ،1998ل ،58-48بەش���ی
دووەم ،ژ ،7ئابی  ،1998ل.80-71
ئەمەل قەیتولی
 ئ���ەو كەمینان���ەی ك���ە لەمەترس���یدان،خوێندن���ەوەی كتێ���ب ،ژ ،8تش���رینی یەكەم���ی
 ،1998ل.203-200
ئەمیر حەسەن پوور
 دروستكردنی كولتووری راگەیاندنی كوردی،وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :ئازاد حەمە شەریف،
ژ ،19بەهاری  ،2001ل.295-257
ئەیوجینا.ئای.فاسیلیڤیا
 ش���اری س���نەی كوردنش���ین :پایتەخت���یئ���ەردەالن ،وەرگێ���ری ئینگلی���زی :د.ه���ەوراز
س���وار ،وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە ،سەنتەری
برایەت���ی ،ژ ،3كانوونی یەكەمی  ،1997ل-28
.35
ئیبراهیم رەسووڵ (دكتۆر)
 پاس���اوەكانی دیموكراس���ی و یەكبوونی���ینیشتمانی ،ژ ،22كۆتایی  ،2001ل.54-25
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 دوا ڕۆژی ئەمبارە هاوبەشەكانی ئاوی ژێرزەوی ،ژ ،17پایزی  ،2000ل.275-271
 ئاین���دەی زەوی ل���ە ژێ���ر س���ێبەریگۆڕانكارییەكانی كەشوهەوادا ،ژ ،19بەهاری
 ،2001ل.209-192
بابەكی ئەحمەدی
 دژایەتییەكان���ی دیموكراس���ی ،وەرگێڕان���ی:م���راد حەكیم م���زووری ،ژ ،17پای���زی ،2000
ل.133-112
 لوغ���زی مۆدێرنێت���ە ،وەرگێڕان���ی:لەئینگلیزیی���ەوە :م���راد حەكی���م ،ژ ،21پای���زی
 ،2001ل.336-313
 فەیلەسووف و سیاس���ەتمەدار ،وەرگێڕانیلە فارس���ییەوە :م���راد حەكی���م ،ژ ،27بەهاری
 ،2003ل.111-88
بەهرام ئەمیر(دكتۆر)
 ئێران و قەوقاز ،وەرگێڕانی :هێمن ڕەسووڵ،ژ ،13ئەیلوولی  ،1999ل.87-65
بشار كیكی
 جیهانگی���ری دناڤب���ەرا پاراس���تنا ناس���نامانیشتمانی و مفا وەرگرتن ژ تكنولوژیا جیهانی،
ژ ،6حوزەیرانی  ،1998ل.171-164
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بوڕهانەدین غەلیون
 ئاس���تەنگەكانی دیموكراس���ییەت لەواڵتان���یعەرەبیدا ،س���ەنتەری برایەتی لەئەنتەرنێتەوە
كردویەت���ە ك���وردی ،ژ ،26كۆتای���ی ،2002
ل.189-170
بی.سی.سمیس
 حزب���ە سیاس���ییەكان و پلۆرالیزم لەجیهانیس���ێیەمدا ،وەرگێڕانی لەفارس���ییەوە :بەختیار
شاخی ،ژ ،13ئەیلوولی  ،1999ل.229-212
تاریق جامباز
 الپەڕەیەكی شاراوە لە مێژووی(حزبی هیوا)لەهەولێر ،ژ ،1ئابی  ،1997ل.31-25
 حەفتەنام���ەی گۆڤ���ار هەفتەنامەیەك���یحیزبی(هیوا)ل���ە هەولێ���ر ،ژ22 ،5ی نیس���انی
 ،1998ل.224-218
تاهیر حەسۆ زێباری
 ئاقارەكان���ی شارنش���ینی لە ش���اری دهۆك،ژ ،16هاوینی  ،2000ل.314-292
تەحسین ئیبراهیم دۆسكی
 محەمەد س���اڵح بەدرخ���ان و گۆڤارا (ڕۆژیكورد)و (یەكبوون) ،ژ22 ،5ی نیس���انی ،1998
ل.190-185
تۆما باتامۆر
 كاری سیاس���ی بزاڤ���ە كۆمەاڵیەتیی���ەكان وحزب���ە سیاس���ییەكان ،وەرگێڕان���ی :كام���ەران
هەم���زە حوس���ێن ،ژ ،14كانوون���ی یەكەم���ی
 ،1999ل.100-86

چیمەن س���اڵح ،ژ ،3كانوون���ی یەكەمی ،1997
ل.174-171
پەخشن سابیر
 ئەنف���ال و رەنگدان���ەوەی لەن���او ش���یعریهاوچەرخ���ی كوردی���دا ،ژ ،24هاوین���ی ،2002
ل.386-348
پیرۆز موجتەهید زادە (دكتۆر)
 جوگرافیاو سیاسەت لە جیهانی واقیعیەتەكاندا ،بەشی یەكەم ،وەرگێڕانی :بەختیار شاخی،
ژ ،4ش���وباتی  ،1998ل ،59-49بەشی دووەم،
ژ ،6حوزەیرانی  ،1998ل.96-85
جان دۆست
ێ خانی ،
 دناڤب���ەرا ش���ەڕەفخان و ئەحم���ەد گۆڕینی ل���ە التینییەوە :ئیس���ماعیل بادی ،ژ،3
كانوونی یەكەمی  ،1997ل.142-141
جەبار قادر (دكتۆر)
 ئەنف���ال دەرهاویش���تەی رەگەزپەرس���تی وتۆتالیتاری���زم و كۆمەڵگ���ەی داخ���راوە ،ژ،24
هاوینی  ،2002ل.80-65
جەرجیس فەتحواڵ
 ش���اری كەرك���ووك ل���ە رووی مێژووی���یو زانس���تی رەگ���ەزی (ئەتنۆگراف���ی)و هەوڵی
بەعەرەبكردن���ی ،ژ ،20هاوینی  ،2001ل-250
.267
جەالل رەشید(دكتۆر)
 تێڕوانینێك���ی مێژوویان���ە دەربارەی كوردونیشتمانییەكەیان و پێشهاتەكانی ،ژ ،16هاوینی
 ،2000ل.57-5

تێری زاركۆن
ێ ش���ێخ و س���ۆفی كوردی
 دەربارەی هەند هاوچ���ەرخ ل���ە موری���دەكان ل���ە ئەس���تەنبوڵ،
وەرگێڕان���ی لەفەرەنس���ییەوە :د.موحس���ین
ئەحمەد عومەر ،ژ ،23بەهاری  ،2002ل-234
.242

جەمال رەشید ئەحمەد شاهۆیان
 رەنگدانەوەی رووداوەكەی هەڵەبجە لەزاتیمێژوونووسێكی كورد دا ،ژ ،24هاوینی ،2002
ل.476-460

پاتریك گلین
 -لێبوردەی���ی ل���ە سیاس���ەت دا ،وەرگێڕان���ی:

جەمال رەشید(دكتۆر)
 -س���ەرەتای س���ەرهەڵدانی

هەس���تی
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نیش���تمانپەروەریەتی ك���وردو بزووتن���ەوەی نەتەوەی���ی
لەكوردستاندا ،ژ ،19بەهاری  ،2001ل.100-91
 كەركووك لە چەرخە كۆنەكاندا ،ژ ،20هاوینی  ،2001ل.81-51جەمال عبدالحمید(دكتۆر)
 وت���اری نوێن���ەری حكومەت���ی هەرێم���ی كوردس���تان ،ل���ەكۆنفرانس���ی زانس���تی -ئەكادیم���ی كەرك���ووك ،ژ ،20هاوینی
 ،2001ل.13-12
جەمشید حەیدەری(دكتۆر)
یۆبیلی چوارس���ەد س���اڵەی ش���ەرەفنامە ،ژ،7
ئابی  ،1998ل.33-20
جەمشید كاوسجی كاتراك
 س���ەردەمی زەردەشت ،وەگێڕانی :ڕێبواركەری���م وەلی ،ژ ،8تش���رینی یەكەمی ،1998
ل.81-53
جەمیلە ڕەمەزان حسێن
 مەڵبەن���دی گرتووخان���ەو ب���ەڕێ كردنلەش���اری هەولێرو ڕێوشوێنی گۆڕینی بۆ
خانەیەكی ئیس�ل�اح ك���ردن ،ژ ،3كانوونی
یەكەمی  ،1997ل.74-64
ێ لە
 ئاس���ەوارە دەروونییەكانی ملمالن كۆمەڵ���گای كوردەواریدا ،ژ ،4ش���وباتی
 ،1998ل.66-60
 هۆكارەكان���ی پەرتەوازەب���وون وس���ەرگەردانی نەوجەوان���ان ،ژ ،7ئاب���ی
 ،1998ل.132-118
جەودەت جەعفەر خەتاب
 بودجەی هەرێمی كوردستانی عێراق لە چوارچێوەی چەمكیبودجەی گشتیدا ،ژ ،17پایزی  ،2000ل.240-222
 گەش���ەپێدانی دەزگای بانكس���ازی لە هەرێمی كوردس���تانیعێراقدا ،ژ ،25پایزی  ،2002ل.28-6
جەوهەر نامق سالم
 گەلی كورد .كێشەوچارەسەر ،ژ ،6حوزەیرانی  ،1998ل.24-17 فیدرالیزم بۆ بەرژەوەندیی گەلەكانمان و ڕێكخستنەوەی ناوماڵی عێراقە ،ژ ،8تشرینی یەكەمی  ،1998ل.6-4
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 وت���اری كۆنفرانس���ی زانس���تی ئەكادیمی كەرك���ووك ،ژ،20هاوینی  ،2001ل.8-6
جواد أطاعت (دكتۆر)
 پەروەردەو گەشەپێدان ،وەرگێڕانی لە فارسییەوە :ئیبراهیمشێخ شەرەفی ئیبراهیم ،ژ ،25پایزی  ،2002ل.252-223
جۆن كیست
 س���وڵتان عەبدولحەمی���دی دووەم و ئێزدییەكان ،وەرگێرانیلە ئینگلیزییەوە :د.هەوراز سوار ،پێشەكی و پێداوچوونەوەی:
د.عەبدولفەت���اح عەل���ی بۆتانی ،ژ ،8تش���رینی
یەكەمی  ،1998ل.44-36
جۆیس .رستار
 قەیران���ی ئ���او ،وەرگێڕانی لەفارس���ییەوە:م���وردا حەكی���م م���زووری ،ژ ،19بەه���اری
 ،2001ل.219-305
جێرنی برێچەر
 گوندێكی جیهانی یان تااڵنێكی جیهانی؟،وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :چیمەن ساڵح،
ژ ،2ئەیلوولی  ،1997ل.89-85
جیهانگیر سدیق
 س���ەرەتایەك بۆ تێگەیش���تن لە چەمكیس���تراتیژی نەتەوەی���ی ،ژ ،11ئای���اری
 ،1999ل.166-156
د.ج .گەرمیانی
 كەرك���ووك ش���ارەكەی مێ���ژوو وس���ەربەرزی ك���وردان ،ژ ،20هاوین���ی
 ،2001ل.223-216
چنار سەعد عەبدوڵاڵ
 بوژان���ەوەی هۆش���یاری نەتەوەی���ی ك���ورد دوای راپەڕینی 1991لەهەرێم���ی كوردس���تانی عێ���راق ،ژ ،26كۆتایی ،2002
(سەرپەرش���تیاران :پ.ی.د.ش���ێرزاد نەج���ار،
ل.141-130
پ.ی .عەبدولحەمید بەرزنجی).
چیمەن ساڵح
 دوا س���ااڵنی بارزان���ی( ،خوێندن���ەوەی كتێب) ژ ،4ش���وباتی ،1998ل.173-171
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دارا خدر حەسەن
 پش���دەر لەم���اوەی س���ااڵنی ( ،)1938-1914ژ ،26كۆتای���ی ،2002ل( .69-20بەسەرپەرشتی م.قادر ئەشكەنەیی).
داریوش أخوان زنجانی (دكتۆر)
 كۆمەڵگەی مەدەنی و كۆمەڵگەی مەدەنی جیهانی ،وەرگێڕانیلە فارسییەوە :بەختیار ش���اخی ،ژ ،9كانوونی یەكەمی ،1998
ل.105-98
درەخشان كاكە وسوو
میرنشینە كوردیەكان لەس���ەردەمی(بوەیهی)
دا ،ژ ،17پایزی  ،2000ل.283-280
دڵنیا محەمەد عەلی
 گرتن���ەوەی ئ���اوی بەنداوەكانی دوكان ودەربەندیخان لەڕوانگەی یاساو ڕێوڕەسمە
نێودەوڵەتییەكان���ی تایبەت بە ئ���اوەوە ،ژ،3
كانوونی یەكەمی  ،1997ل.90-75
 بەن���داوەكان لەهەرێم���ی كوردس���تانیعێراق ،ژ ،18زستانی  ،2001ل.35-8
دلێر ئیسماعیل حەقی شاوەیس (دكتۆر)
 بارودۆخ���ی كۆمەاڵیەتی – ئابووری وسیاسیی كوردستانی عێراق لەسەرەتای
س���ااڵنی  1960دا ،ژ ،9كانوونی یەكەمی
 ،1998ل.32-25
 بارودۆخی ئابووری لە كوردس���تانیعێراقدا(كۆتایی سااڵنی  1950سەرەتای
س���ااڵنی  ،)1960ژ ،11ئای���اری ،1999
ل.143-136
 پێكهات���ەی كۆمەاڵیەتی كوردس���تانیعێراق لە سااڵنی شەستەكاندا ،ژ ،13ئەیلوولی  ،1999ل-170
.175
 كەسایەتی مرۆڤی كورد ،ژ ،26كۆتایی  ،2002ل.233-232دیڤید كریستاڵ
 دیدێك���ی ه���زری ب���ۆ زم���ان و زمانەوان���ی ،وەرگێڕان���یلەئینگلیزییەوە :راستی ئازاد ،ژ ،21پایزی  ،2001ل.312-293
 زانس���تی زمانەوان���ی ،وەرگێڕان���ی لە ئینگلیزیی���ەوە :باوكیڕاستی ،ژ ،23بەهاری  ،2002ل.259-243
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رامین جهانبگلو
 ڕۆشنبیر كێیە؟ ،وەرگێڕانی لە فارسییەوە :موسلیح ئیروانی،ژ ،2ئەیلوولی  ،1997ل.114-112
 بیری پۆس���ت مۆدێ���رن ،وەرگێڕانی :موس���ڵح عەبدولقەهارئیروانی ،ژ ،4شوباتی  ،1998ل.167-164
 ڕەگ و ڕیش���ە فەلس���ەفییەكانی جاڕنامەی س���اڵی  1789یفەڕەنسا ،وەرگێڕان ،ژ ،7ئابی  ،1988ل.186-180
ڕەزا سیمبەر (دكتۆر)
 ریكخ���راوە ناحكومیی���ەكان و نفوزی���ان لەن���او كۆمەڵ���گایجیهانیدا ،وەرگێڕانی :ئیدریس شێخ شەرەفی،
ژ ،17پایزی  ،2000ل.94-77
ڕەزا ئەسغەری(دكتۆر)
 نەوت���ی دەری���ای قەزوێ���ن و ڕۆڵ���ی جیۆئابووری ئێران لە ب���ازاڕی جیهانیی وزەدا،
وەرگێڕان���ی :س���ەنتەری برایەت���ی ،ژ،13
ئەیلوولی  ،1999ل.157-150
ڕەشاد میران (دكتۆر)
 ش���ەرەفنامە یەكەمی���ن س���ەرچاوەیئیتنۆگرافی���ای ك���وردی ،ژ ،3كانوون���ی
یەكەمی  ،1997ل.117-115
 كەس���ایەتی مرۆڤی كورد ،ژ ،9كانوونییەكەمی  ،1998ل.10-4
 دەورو بایەخ���ی زمان���ی ك���وردی ل���ەپرۆس���ەی ئێتن���ۆ  -كۆمەاڵیەتییدا ،ژ،10
شوباتی  ،1999ل.37-29
 مەعریف���ە ،هۆش���یاریی كۆمەاڵیەت���ی،هۆش���یاری نەتەوەی���ی ،ژ ،17پای���زی
 ،2000ل.246-241
 ك���وردو هەكاری و كەرك���ووك ،ژ ،20هاوینی  ،2001ل-39.50
 هەرێم���ی كوردس���تان لە نێ���وان واقی���ع و ئەزمووندا ،ژ،21پایزی  ،2001ل.247-246
 كەس���ایەتی مرۆڤی كوردو چەند هۆكارێكی كاریگەر ،ژ،26كۆتایی  ،2002ل.231-230
ڕەفیق سابیر (دكتۆر)
 ناس���یۆنالیزم و ناس���یۆنالیزمی خێڵەك���ی ،ژ ،6حوزەیران���ی ،1998ل.47-37
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ڕەفیق شوانی (دكتۆر)
 كێش���ەی بەعەرەبكردن���ی كەرك���ووك ،ژ ،20هاوینی ،2001ل.249-224
ڕەمەزان داودی (د.ڕەمەزان داودی)
 كوردس���تانی توركیا لەساڵەكانی ش���ەڕی یەكەمی جیهانیدا،ژ ،8تشرینی یەكەمی  ،1998ل.35-31
 هەڵوێس���تی ك���ورد ل���ە دامەزراندنی دەوڵەت���ی نوێی عێراق( ،)1930-1921ژ ،9كانوونی یەكەمی  ،1998ل.43-37
ڕەئوف ڕەشید(دكتۆر)
 كورتە باس���ێك دەربارەی هەڵەبجەی شەهیدو مافی مرۆڤ،ژ ،9كانوونی یەكەمی  ،1998ل.177-168
ڕزگار محمد قادر
 میكانیزمی ئەنجامدانی س���ازاندنی یاساییتاوانەكان���ی دزین���ی س���ەخت ،ژ ،19بەهاری
 ،2001ل.190-169
 پاراستنی جینائی نیش���انە بازرگانییەكانل���ە یاس���ای عێراقی���دا ،ژ ،22كۆتایی ،2001
ل( .134-120ئ���ەم بابەتە هاوبەش���ە لەگەڵ
ڕۆژان عەبدولقادر دزەیی).
رۆبەرت كیوهەین و جۆزێف نای
 هێزو پش���تپێكدی بەس���تن لەسەردەمیزانیاری���دا ،وەرگێڕان���ی ل���ە ئینگلیزییەوە:
كانەب���ی محم���د س���ەڵتە ،ژ ،19بەه���اری
 ،2001ل.256-243
رۆبێرت كاغان
 بەهێ���زی ئەمری���كاو الوازی ئەوروپا،وەرگێڕانی س���ەنتەری برایەت���ی ،ژ،26
كۆتایی  ،2002ل.169-164
رۆبێرتا كۆهین و فرانسیزمی دینگ
 ك���ۆچ و ڕەوی ناوەك���ی ئەوانەی لەڕەگ���ەوە هەڵكەنراون وێ ناهێڵن ،وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە:
هەرگیز ماڵەكانیشیان ج 
فاروق كەریم ،ژ ،8تشرینی یەكەمی  ،1998ل.191-187
ڕۆژان عەبدولقادر دزەیی
 سیس���تەمی یاس���ایی پاراس���تنی داهێنان���ەكان ،ژ ،17پایزی ،2000ل.221-204
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رێبوار سیوەیلی
 پێش���زەمینەكانی سەرهەڵدانی بزاڤی فەلسەفەی رۆشنگەریلە ئەوروپا ،ژ ،25پایزی  ،2002ل.102-79
 پانتاییەكانی دەسەاڵت ،ژ ،27بەهاری  ،2003ل.37-6رێبوار كەریم وەلی
 مێ���ژووی تەس���ەوف لە كوردس���تاندا ،خوێندن���ەوەی كتێب،ژ ،15بەهاری  ،2000ل.261-240
زانا رەئووف مەنمی
 كۆمەڵ���گای كوردی لە پەراوێ���زی قەیرانیمەعریفەی سیاس���یدا ،ژ ،14كانوونی یەكەمی
 ،1999ل.36-24
زاهیر زەكار (دكتۆر)
 سیس���تەمی سیاسی و ش���ەرعییەتەكەی،وەرگێڕان���ی س���ەرنتەری برایەت���ی ،ژ،26
كۆتایی  ،2002ل.209-197
زوبێر بیالل ئیسماعیل
 پەیمانی لۆزان و كێشەی كورد گەڕانەوەبۆ خاڵ���ی دەس���تپێكردن ،ژ ،6حوزەیرانی
 ،1998ل.125-112
زوهێر جەزائیری
 پێ���ش ئەنفال و پاش ل���ە بیرچوونەوە،ژ ،24هاوینی  ،2002ل.64-31
زیرەك عەزیزخان
 بارودۆخی ئاو لەهەرێمی كوردستانیعێراقدا بەتایبەتیش ل���ە پارێزگای ئاكرێ ،ژ،18
زستانی  ،2001ل.156-147
زیگینۆ بیرژنسكی
 گۆڕانكاری مەزن ،وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :چیمەن ساڵح،ژ ،1ئابی  ،1997ل.52-44
باوكی ژیار
 بیبلۆگرافیای گۆڤاری هیوا ،ژ22 ،5ی نیسانی  ،1998ل-56.77
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ژاسنێت سەلیبی
 س���ەرەتایەك بۆ دەروونناسیی كۆمەالیەتیپراكتیكی ،وەرگێڕانی :موسڵیح ئیروانی ،ژ،14
كانوونی یەكەمی  ،1999ل.198-187
حبیب محمد كەریم
 كەركوك و شۆڕشی ئەیلوول ،ژ ،20هاوینی ،2001ل.274-268
حەالو حوسێن كەریم
 تواناو گرفت و ئاس���ۆكانی گەشەس���ەندنیپیشەس���ازییە خۆراكییەكان���ی پارێ���زگای
هەولێ���ر ،ژ ،23بەه���اری  ،2002ل.143-107
(بەسەرپەرشتی :پ.د.ئازاد نەقشبەندی).
حەمید فەندی
 سەرنجێك لەس���ەر شۆڕشی ئەیلول ،ژ،25پایزی  ،2002ل.154-151
حجت الله أیوبی
 چ���وار ڕوانگە ل���ە كۆمەڵناس���یی حزبەكان،وەرگێڕان���ی :بەختیار ش���اخی ،ژ ،8تش���رینی
یەكەمی  ،1998ل.173-161
 لێكۆڵین���ەوەی رەفت���اری دەنگ���دەران ل���ەهەڵبژاردن���دا ،وەرگێڕانی :م���راد حەكیم ،ژ،16
هاوینی  ،2000ل.231-199
حسێن بە شیریە(دكتۆر)
 پارێزگاریەت���ی لەس���ەدەی بیس���تەمدا،وەرگێڕانی :ڕێبوار كەریم وەلی ،ژ ،10شوباتی
 ،1999ل.106-91
ه���زری لیب���راڵ -دیموك���رات ،وەرگێڕان���یلەفارس���ییەوە :س���ەنتەری برایەت���ی ،ژ،14
كانوونی یەكەمی  ،1999ل.72-53
 وەچەی كۆنی لیبراڵ دیموكراتەكانی سەدەیبیستەم ،وەرگێڕانی :سەنتەری برایەتی ،ژ،15
بەهاری  ،2000ل.211-189
 كۆمەڵ���گای ئەكتی���ڤ -دەوڵەت���ی بچ���ووك،وەرگێڕانی لەفارس���ییەوە :ئەلەند واڵتی ،ژ،21
پایزی  ،2001ل.279-267
 -ئۆپۆزس���یۆن لەن���او سیس���تەمە دیموكراتی
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و رژێم���ە ئۆتوریت���ە خوازەكان���دا ،وەرگێڕانی
ئیدریس ش���ێخ ش���ەرەفی ،ژ ،25پایزی ،2002
ل.202-177
حمە ساڵح فەرهادی
 سەد ساڵەی ڕۆژنامەنووسیی كوردی ،ژ،522ی نیسانی  ،1998ل.101-98
حمدی تراوتی (دكتۆر)
 دانیشتوان گەورەترین كۆسپی پەرەسەندن،وەرگێڕان���ی :ق���ادر وری���ا ،ژ ،12حوزەیران���ی
 ،1999ل.59-47
حوسێن عەبد عەلی(دكتۆر)
 لێپرس���راوێتی تاوانەكان���ی ئەنف���ال لەژێ���رڕۆژنای���ی یاس���ای نێودەوڵەت���ی تایب���ەت ب���ە
مرۆڤایەتی ،ژ ،24هاوینی  ،2002ل.163-141
حوسێن قاسم ئەلعەزیز(دكتۆر)
 ڕەچەڵەكی كورد لە نێوان واقیع و گریمانەدا،پێش���ەكی :د.عەبدولفەت���اح عەل���ی بۆتانی ،ژ،6
حوزەیرانی  ،1998ل.144-126
مەال حەسەن
 ئەنفال وەكو نەخش���ەیەكی رەگەزپەرستی،ژ ،24هاوینی  ،2002ل.452-443
خالید هادی چاوشلی
 ب���ەرەو دەزگایەك���ی بەڕێوەبردنی حكومیباشتر ،ژ ،7ئابی  ،1998ل.112-104
 گرنگی س���یمای گیروگرفتی گەش���توگوزارل���ە هەرێم���ی كوردس���تان و چۆنیەت���ی
چارەسەركردنی ،ژ ،9كانوونی یەكەمی ،1998
ل.160-156
خانزاد ئەحمەد
 دیموكراتیەت���ی جیهانی س���ێییەم ل���ە نێوانداخ���وازی ن���اوەوە دەرەوەدا ،ژ ،11ئای���اری
 ،1999ل.89-77
خەسرۆ گۆران
 -ئیمپراتۆریەت���ی دارای���ی كوێ���ت چ���ی

بیبلیۆگرافیای گۆڤاری سەنتەری برایەتی

بەسەرهات؟ ،ژ ،4شوباتی  ،1998ل.154-149
 بوون���ی كورد لە پارێزگای نەینەوا(موس���ڵ)دا ،بەشی یەكەم ،ژ ،8تشرینی یەكەمی ،1998
ل ،23-7بەش���ی دووەم ،ژ ،11ئای���اری ،1999
ل ،20-4بەش���ی س���ێیەم و كۆتای���ی ،ژ،13
ئەیلوولی  ،1999ل.63-37
خەلیل حوسێن (پرۆفیسۆر)
 سیس���تەمی جیهانی راب���ردوو ،ئایندە ،ژ،27بەهاری  ،2003ل.156-135
خلیل ئيسماعیل محەمەد (دكتۆر)
 دابەش بوونی جوگرافیی دانیشتوانی شاریدهۆك ،ژ ،2ئەیلوولی  ،1997ل.56-50
 لوڕو لوڕس���تان لە (شەرەفنامە)ی بەدلیسیدا ،ژ ،3كانوونی یەكەمی  ،1997ل.121-118
 ك���وردە فەیلیی���ەكان و خەونی گەڕانەوە بۆواڵت ،ژ ،6حوزەیرانی  ،1998ل.111-108
 دیاریكردنی سنووری نێوان عێراق و ئێرانلە نێوان خواستەكانی گەلی كوردو مللمالنێی
دەولی دا ،ژ ،7ئابی  ،1998ل.40-34
 ڕەهەن���دی سیاس���یی دیاریكردنی س���نووریعێ���راق -توركی���ا و پەیوەن���دی بەمەس���ەلەی
كوردەوە ،ژ ،8تشرینی یەكەمی  ،1998ل.30-24
 گرفت���ی رووب���ارە س���نوورییەكان ،ژ،18زستانی  ،2001ل.113-88
 رەهەندی نەتەوەیی نیشتەجێبوونی عەرەبلە پارێزگای كەركووكدا ،ژ ،20هاوینی ،2001
ل.215-205
 ئاراس���تەكانی نیش���تەجێكردنی ع���ەرەبل���ە پارێ���زگای نەین���ەواو كاریگەری لەس���ەر
پێكهاتەی نەتەوەیی دانیش���تواندا ،ژ ،21پایزی
 ،2001ل.66-51
 لێكجیاكردن���ەوەی ش���وێنی ش���ااڵوەكانیئەنفال لەهەرێمی كوردس���تانی عێراقدا ،ژ،24
هاوینی  ،2002ل.286-268
 رەهەندی سیاسی گەشەكردنی موسڵمانانلە جیهان ،ژ ،26كۆتایی  ،2002ل.154-142
خوسرەو ناقد
 -تۆتالیتەریزم ،وەرگێڕانی :موسڵێح ئیروانی،

ژ ،11ئایاری  ،1999ل.155-144
سابیر ڕەشید
 دەس���تەبژێرو ڕۆڵ���ی كۆمەاڵیەت���ی وسیاسییەكەی ،ژ ،7ئابی  ،1998ل.91-81
ساالر حەمەسوور باسیرە (دكتۆر)
 تراژیدی���ای ئەنف���ال ،ژ ،24هاوین���ی ،2002ل.459-453
سامڤێل كۆچۆی
 كوردس���تانی عێراق ژیناس���ایدی خەبات لەپێناو مافی چارەی خۆنووس���یندا ،وەرگێڕانی
ل���ە ڕووس���ییەوە :د.دلێ���ر ئیس���ماعیل حەق���ی
شاوەیس ،ژ ،25پایزی  ،2002ل.176-168
سەعد عەبدوڵاڵ
 وت���اری كۆنفرانس���ی زانس���تی ئ���او ،ژ،18زستانی  ،2001ل.4-3
 كەس���ایەتی ك���وردو چەن���د تێبنیی���ەك ،ژ،26كۆتایی  ،2002ل.19-6
سەعدی عوسمان
 كوردس���تان ب���ەر ل���ە چوون���ە ن���او بازنەیدەس���ەاڵتی عوس���مانییەوە ،ژ ،10ش���وباتی
 ،1999ل.173-158
 مەسەلەی فیدڕاڵی لەو واڵتە یەكگرتووەكانیئەمەریكا ،ژ ،9كانوونی یەكەمی  ،1998ل-86
.97
 كوردستان و چوونە ناو بازنەی قەڵەمڕەویعوس���مانییەكانەوە ،ژ ،12حوزەیران���ی ،1999
ل.168-142
 كوردس���تانی باش���وور ل���ە س���ەدەكانی 17و  18ی دا ،ژ ،23بەه���اری  ،2002ل-69
( .106بەسەرپەرش���تی :د.ئەحم���ەد عوس���مان
ئەبوبەكر).
سەفیەدین خەربووش (دكتۆر)
 دەس���تاو دەستكردنی ەس���ەاڵت لە واڵتانیعەرەبی لەنێوان یاس���ادانان و جێبەجێكردندا،
ژ ،27بەهاری  ،2003ل.134-122
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سەاڵح مەزن
 مەرزەكان���ی میدیای دەوڵەتی ،ژ ،2ئەیلوولی  ،1997ل-105.111
سەالحەدین غەریب قادر
 پالن���ی نموونەی���ی ش���ار لە خ���وارووی كوردس���تاندا ،ژ،27بەهاری  ،2003ل.121-113
سەالم ناوخۆش بەكر
 ئەو هۆكارانەی پەیمانی سیڤەریان هەڵوەشاندەوە ،ژ ،7ئابی ،1998ل.95-92
 بزووتنەوەی دەس���توور خوازیی توركیا لەمەسەلەی كورد ،ژ ،9كانوونی یەكەمی ،1998
ل.55-44
سەید ئەسغەر كازمی (دكتۆر)
 تێڕوانی���ن و ڕێبازەكان���ی بیركردن���ەوەوتیرۆریس���تی سیاس���ی ،وەرگێڕانی :بەختیار
شاخی ،ژ ،7ئابی  ،1998ل.60-41
سلێمان عەبدوڵاڵ ئیسماعیل
 یەكتر تەواوكردنی كشتوكاڵ -پیشەسازیو رۆڵی گەشەسەندنی ئابووری نیشتماندا،
ژ ،11ئایاری  ،1999ل.187-175
 ڕاگواستنی گوندنش���ینەكان لە هەرێمیكوردس���تانی عێراق���دا ،ژ ،12حوزەیرانی
 ،1999ل.21-4
 چەمك و سنووری هەرێمی كوردستانیعێ���راق ،ژ ،14كانوون���ی یەكەمی ،1999
ل.14-4
 بنەما جوگرافیە كاریگەرەكان بەسەرخەس���ڵەتی باران ل���ە هەرێم���دا ،ژ ،16هاوینی
 ،2000ل( .198-173بەسەرپەرشتی پ.د.ئازاد نەقشبەندی).
 گۆڕان���كاری چەندێت���ی جێنش���ینە دێهاتییەكان ل���ە هەرێمیكوردستانی عێراق ،ژ ،17پایزی  ،2000ل.183-159
سیار محەمەد ساڵح
 خوێندنەوەیەكی ش���ەڕی ناوخۆی كوردس���تانی عێراق ،ژ،2ئەیلوولی  ،1997ل.29-19
شەفیق قەزاز (دكتۆر)
 -كوردو فرەنەتەوەیی ،ژ ،10شوباتی  ،1999ل.14-4
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 كەسایەتی مرۆڤی كورد ،ژ ،26كۆتایی  ،2002ل.239-234شەكرۆ محۆیی (شاكرۆ محۆی)
ێ خانی و دەورا وی ،ژ ،19بەهاری  ،2001ل-210
 ئەحمەد .219
 بایەخی مێژووی راپەڕینی ئەیلول لەچارەنووسی كورداندا،وەرگێڕانی لەڕووسییەوە :رەشاد میران ،ژ ،26كۆتایی ،2002
ل.163-156
شوكریە ڕەسووڵ (دكتۆر)
 ش���ەرەفنامەی ش���ەرەف خان���ی بدلیس���یشەرەفنامەیا مەنزووم ،ژ ،3كانوونی یەكەمی
 ،1997ل.125-122

و

شوكور مستەفا
 لەمەڕ ش���ێوەزاری دەمل���ی (زازایی) ،ژ،8تشرینی یەكەمی  ،1998ل.161-148
شێرزاد عبدالرحمان
 حوزن���ی و دنیایەك وش���ەی جوان ،ژ،522ی نیسانی  ،1998ل.196-191
شێرزاد ئەحمەد نەجاڕ (دكتۆر)
 چەن���د تێبینیی���ەك دەرب���ارەی چەمك���یشەرعییەت ،ژ ،3كانوونی یەكەمی ،1997
ل.10-6
 دیموكراس���ی و گەشەسەندنی زانستیسیاس���ەت (خس���تنەڕووی كتێ���ب) ،ژ،3
كانوونی یەكەمی  ،1997ل.205-204
 كۆتای���ی مێژوو(،خوێندنەوەی كتێب)،ژ ،4شوباتی  ،1998ل.167
 دیموكراس���یەتی دەوڵەت���ی یاس���او پێگەیانی هاوواڵتی،ژ ،17پایزی  ،2000ل.21-8
 سیس���تەمی یاس���ایی نێودەوڵەت���ی س���ەبارەت ب���ە رووبارەنێودەوڵەتییەكانەوە ،ژ ،18زستانی  ،2001ل.146-114
شیریش براوەرو رافایل پاتال
 مێ���ژووی ج���ووە ك���وردەكان ،وەرگێڕانی ل���ە ئینگلیزییەوە:زەردەشت موكریانی ،ژ ،17پایزی  ،2000ل.203-184
شێخ صدیق
 كاریگەریی ئەنفال لەس���ەر الیەن���ی دەروونی و كۆمەالیەتیژمارە  30-29بههارى 2013
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ناو پاشماوەی ئەنفالەكان (سنووری كەركووك) ،ژ ،24هاوینی
 ،2002ل.242-210
ع.ز (عهبدوڵاڵ زهنگهنه)
 گۆڤاری نزار ،ژ22 ،5ی نیسانی  ،1998ل.30-21عارف تەیفور
 وت���اری لیژنەی ب���ااڵی كۆنفرانس ،كۆنفرانس���ی زانس���تی-ئەكادیمی كەركووك ،ژ ،20هاوینی  ،2001ل.20-18
عبدالحكیم موختار(دكتۆر)
 چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەندازەیی سەرەتاییلەبارەی چارەس���ەركردنی ستراتیژی گرفتی
ئاو ل���ە كارەب���ای ش���ارەكانی كوردس���تانی
عێ���راق ،ژ ،17پای���زی  ،2000ل.159-134
(هاوبەشە لەگەڵ ئەحمەد.س.حافز).
عبدالرەحمان صدیق
 ئەنفال لەروانگەی ئیسالمەوە ،ژ ،24هاوینی ،2002ل.397-387
عبدالفتاح عبدالرزاق محمود
 دەس���تێوەردانی مرۆی���ی نەت���ەوەیەكگرت���ووەكان ل���ە كوردس���تانی عێراق
(بڕی���اری  ، )688ژ ،21پای���زی ،2001
ل( .104-67بەسەرپەرش���تی د.س���ەعدی
بەرزنجی).
عبدالفتاح علی بۆتانی(دكتۆر)
 بە بۆنەی یادی ()39ساڵەی دەرچوونیڕۆژنامەی الحقیقە -ڕاس���تی ،ژ22 ،5ی
نیسانی  ،1998ل.178-173
 بزاڤ���ی ش���ێخ عەبدولس���ەالمی بارزان���ی لەه���ەردوو بواریسیاس���ی و پێش���مەرگایەتی دەس���تپێكی خەباتی كوردانە ،ژ،9
كانوونی یەكەمی  ،1998ل.24-11
 پەیوەن���دی بارزانییەكان لەپێ���ش و لەدوای یەكەمین جەنگیجیهانی بەدەس���ەاڵتدارێتی عوسمانییەوە ،ژ ،11ئایاری ،1999
ل.59-52
عبدولمەجید غەفوور ئیبراهیم (مامۆستا)
 هۆكارەكان���ی كەموكوڕی ئاماژە ژیانداریی���ەكان لەعێراقدا،ژ ،21پایزی  ،2001ل.139-127
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عەبدال نوری عەبدال
 جیهان���ی ب���وون و مرۆڤایەت���ی ب���ەرەڤ جیهان���ی بوون���ەكامرۆڤایەتیێ ،ژ ،14كانوونی یەكەمی  ،1999ل.186-174
عەبدول حەمید بەرزنجی (پرۆفیسۆری یاریدەدەر)
 ڕەوتی وەرچەرخان ،بەرەو كۆمەڵگەی (مەدەنی -شارستانی)لەكوردستانی عێراقدا ،ژ ،2ئەیلوولی  ،1997ل.79-74
 ڕەفت���اری جەم���اوەری لەكۆمەڵ���گای كوردی ل���ە ڕوانگەیكۆمەڵناسییەوە ،ژ ،4شوباتی  ،1998ل.74-67
 ڕۆڵ���ی ڕۆژنامەگ���ەری ك���وردی لە گەش���ەپێدانی كۆمەڵگایكوردی دا ،ژ22 ،5ی نیس���انی  ،1998ل-179
.184
 دی���اردەی شارنش���ینی ل���ە هەرێم���یكوردس���تاندا ،ژ ،8تش���رینی یەكەمی ،1998
ل.147-141
 بارزانی نەمر كەس���ایەتی و دادپەروەرییكۆمەاڵیەتی ،ژ ،15بەهاری  ،2000ل.27-8
 لێڕاهاتنی كۆمەاڵیەتی ئاوارەكانی شاریكەرك���ووك ،ژ ،20هاوین���ی  ،2001ل-179
( .204ئ���ەم بابەتە هاوبەش���ە لەگەڵ تاهیر
حەسۆ زێباری).
 خول���ی ژیان���ی خێزان���ی ك���وردلێكۆڵینەوەیەك���ی مەیدانیی���ە ل���ە ش���اری
هەولێر ،ژ ،25پایزی  ،2002ل.53-29
 كەسایەتی مرۆڤی كورد ،ژ ،26كۆتایی ،2002ل.247-245
عەبدول محەمەد ئەحمەد
 خۆپڕچەككردن لە جیهانی س���ێیەم وخۆرهەاڵتی ناوەڕاس���ت ،ژ ،14كانوونی
یەكەمی  ،1999ل.213-199
عەبدوڵاڵ خورشید عەبدوڵاڵ
 سەرسامی مرۆڤ لەنێوان رەوشی زانستی و خواستنەكانیدا،ژ ،12حوزەیرانی  ،1999ل.127-113
 ڕای گش���تی لەنێ���وان ب���وون و گرنگ���ی و كاریگەری���ی وخواستەكانی ئێمەدا ،ژ ،3كانوونی یەكەمی  ،1997ل.56-49
 دی���اردەی كۆچكردن لەڕوانگەی سۆس���یۆ مێژووییەوە ،ژ،6حوزەیرانی  ،1998ل.36-25
 رای گش���تی لە دیدی مرۆڤی كوردەوە ،ژ ،17پایزی ،2000ل.76-48
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 كاریگەریی كۆچپێكردن لەسەر ژیانی كۆمەاڵیەتی كوردەكانیشاری كەركووك ،ژ ،20هاوینی  ،2001ل.139-119
عەبدوڵاڵ زەنگەنە
 گۆڤاری (نەورۆز) لە نەورۆزدا!! ،ژ22 ،5ی نیس���انی ،1998ل.20-11
عەبدوڵاڵ محەمەد عەلی (دكتۆر) ،مستەفا محەمەد كەریم زەنگەنە
ێ و راپەرین���ی جەم���اوەری چەمچەم���اڵ ل���ە
 ئەنفال���ی س��� ( ،)1988/4/11ژ ،24هاوینی  ،2002ل.413-398
عەبدولمەلیك یونس محەمەد
 كێشمەكێشمی پسپۆرێتی دەستەاڵت ،ژ،22كۆتایی  ،2001ل.119-88
عەدنان حوسێن ئەحمەد
 كەمتەرخەم���ی راگەیان���دن لەمامەڵەكردنلەگ���ەڵ ه���ەردوو كارەس���اتی هەڵەبج���ەو
ئەنفال ،ژ ،24هاوینی  ،2002ل.484-477
عەلی عەبدولڕەزا
و
نیش���تمان
س���ەروەری
بەرەنگاربوونەوەی دەستبەس���ەرداگرتن
و ش���ەرعیەتی دەس���تێوەردانەكان ،ژ،27
بەهاری  ،2003ل.166-157
عەلی عودە ئەلعەقابی(دكتۆر)
 تی���ۆری هێ���ز ل���ە پەیوەندیی���ەنێودەوڵەتیەكان���دا ،ژ ،16هاوینی ،2000
ل.246-232
 ملمالنێی عەرەب���ی -توركی لەبارەیئاوەوە ،ژ ،18زستانی  ،2001ل.50-36
عەلی مەحموود جوكل
 نەتەوەی���ی و زم���ان ل���ە كوردس���تاندا (،)1985-1918(خوێندنەوەی كتێب) ،ژ ،17پایزی  ،2000ل.300-284
عەلی مەحموود سورداشی(دكتۆر)
 جیۆلۆجی���ای ناوچ���ەی كەرك���ووك و كاریگ���ەری لەس���ەركۆبونەوەی نەوت ،ژ ،20هاوینی  ،2001ل.100-82
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عەلی ئەكبەر ئەمینی
 لێبوردەیی و كۆمەڵگای مەدەنی ،وەرگێڕانی لە فارس���ییەوە:یوسف ،ژ ،14كانوونی یەكەمی  ،1999ل.85-73
عوسمان یاسین
 ویس���تی هێز لە فەلس���ەفەی نیتش���ەدا ،ژ ،2ئەیلوولی ،1997ل.104-96
 ب���ەرەو خوێندنەوەی سۆس���یۆ -ڕۆش���نبیری ل���ە یەكەمینڕۆژنامەی كوردی دا ،ژ22 ،5ی نیسانی  ،1998ل.10-4
 كەس���ایەتی و رێب���ازە فیكریی���ەكان ،ژ ،10ش���وباتی ،1999ل.200-187
 جۆرج لۆكاش ،ژ ،16هاوینی  ،2000ل-315.328
عومەر عەلی غەفوور
 ئایی���ن ل���ە فك���ری مامۆس���تا (مەس���عودمحەمەد) دا ،ژ ،7ئابی  ،1988ل.170-147
 زهنیەتی مەدەن���ی و روانگەیەكی دی بۆپ���رۆژەی (پان -ئیس�ل�امیزم) ،ژ ،21پایزی
 ،2001ل.266-252
عومەر یاسین جەباری(دكتۆر)
 كەسایەتی :واتا ،تیۆری و پێوەرەكانی،بەش���ی یەك���ەم ،ژ ،3كانوون���ی دووەم���ی
 ،1997ل.48-43
 ش���ڵەژانی كەس���ایەتی نەخۆش���یەدەروون���ی و ئەقڵیی���ەكان ،ژ ،9كانوونی
یەكەمی  ،1998ل.167-161
عیزەتوڵاڵ فوالدوند
 پلۆرالیزمی سیاسی ،وەرگێڕانی لە فارسییەوە:موس���ڵح عەبدولقەهار عەبدوڵاڵ ،ژ ،3كانوونی یەكەمی ،1997
ل.185-175
عیماد ئەحمەد
 ڕۆژهەاڵتناسی لەنێوان مەعریفەو ئایدۆلۆژیادا ،ژ ،22كۆتایی ،2001ل.234-208
عیمادەدین عومەر(دكتۆر)
 كاریگەری وش���كە س���اڵی لەس���ەر داهات���ە ئاوییەكانی ژێرزەویی پارێزگای هەولێر ،ژ ،16هاوینی  ،2000ل.142-86
ژمارە  30-29بههارى 2013

263

بیبلیۆگرافیای گۆڤاری سەنتەری برایەتی

 هەڵس���ەنگاندنی سروشت و دابەش���كردنی ئاوی ژێر زەویلەهەرێمی كوردستان ،ژ ،18زستانی  ،2001ل.87-51
غازی حەسەن
 مانش���ێت و ناوونيش���ان ،یان چەكی زەق كردنەوەو سەرنجدان لە ڕۆژنامەدا؟! ،ژ ،3كانوونی یەكەمی  ،1997ل.63-57
 ڕاگەیاندن ئەو چەكەی بۆتە شۆڕش و دەسەاڵت ،ژ22 ،5ینیسانی  ،1998ل.217-207
فالح عەبدولجەبار (دكتۆر)
دەوڵەت و كۆمەڵگەو خێڵ لە عێراقدا (-1968
 ،)1998ژ ،23بەهاری  ،2002ل.162-144
 هەڵەبج���ەو كڵۆڵ���ی هۆش���یاری كولتووریعەرەبی ،ژ ،24هاوینی  ،2002ل.436-431
 دوو س���ەرەقەڵەم ب���ۆ دوو بابەتی لە یەكجودا ،ژ ،25پایزی  ،2002ل.136-115
فائیزە حوسێن عەباس
 پەرەس���ەندنی سیاس���ی و فیك���ری ل���ەكوردس���تانی ئێ���ران ( ،)1958-1947ژ،8
تشرینی یەكەمی  ،1998ل.52-45
فەرهاد پیرباڵ
 چەن���د دێڕێ���ك لەب���ارەی «ویالیەت���یكوردس���تان»و «ویالیەت���ی جەزیرە»لە
س���ەرەتای س���ەدەی حەڤدەهەم���دا،
ئامادەك���ردن و وەرگێڕان���ی ل���ە
فەرەنس���ییەوە ،ژ ،1ئاب���ی  ،1997ل-32
.33
 كتێبی ش���ەرەفنامە لە شەرەفخانەوەت���ا م���ام ه���ەژار ( ،)1972-1534ژ،3
كانوونی یەكەمی  ،1997ل.114-111
 كوردس���تان لە سێبەری مێژوودا( ،خوێندنەوەی كتێب) ،ژ،4شوباتی  ،1998ل.170-168
 بزاف���ی ڕۆژنامەگەری كوردی لە ئەوروپاو ئەمریكا (-1897 ،)1992ژ22 ،5ی نیسانی  ،1998ل.158-133
 باڵوكراوەكانی كۆمەڵەی (خۆیبوون)  ،1927ژ ،7ئابی ،1998ل.103-96
 ئینجی���ل و مس���یۆنێرەكان لەكوردس���تاندا (،)1957-1857پێداچوونەوەی د .مەال محەمەد گەزنەیی ،ژ ،8تشرینی یەكەمی
 ،1998ل.107-82
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فەرهاد حەسەن عەزیزو سوهەیلە نافع داروغە و یەحیا ئەحمەد شێخە
 توێژینەوەیەكی ژینگەیی و مایكرۆبایلۆژی ئاوی زێرابەكانیش���اری هەولێر ،وەرگێڕانی لەعەرەبییەوە سەنتەری برایەتی،
ژ ،18زستانی  ،2001ل.206-189
فەرهاد شاكەلی
 تەس���ەوف وەك س���ەرچاوەیەكی فەرهەنگ���ی ك���ورد ،ژ،17پایزی  ،2000ل.263-247
فەرهاد عەونی
 ئایا كاتی ئەوە نەهاتووە دووبارە شۆڕشیئەیلوول هەڵبسەنگێنینەوە؟ ،ژ ،1ئابی ،1997
ل.24-20
فەریق فاروق عەبدوڵاڵ
 ئەنف���ال و یاس���ایی نێودەوڵەت���یئەحكامەكان���ی
ل���ە
لێكۆڵینەوەیەك���ە
رێككەوتننامەی بە كۆمەڵكوژی (جینۆساید)،
ژ ،24هاوینی  ،2002ل.267-243
فەالح مستەفا بەكر
 زۆربوونی دانیشتوان و چۆنیەتی دانانیڕادەی���ەك بۆ زۆرب���وون؟ ،ژ ،2ئەیلوولی
 ،1997ل.61-57
ێ و بایەخپێدانەكانی
 واڵتانی جیهانی س دەوڵەت���ە
دەرەك���ی
سیاس���ەتی
گەشەسەندووەكان ،ژ ،4شوباتی ،1998
ل.125-119
فەوزیە سابیر (دكتۆر)
 دی���اردەی ئیس�ل�امی و چۆنیەتی ڕەفتاركردن���ی ئەمریكا لەگەڵیدا ،ژ ،9كانوونی یەكەمی  ،1998ل.36-33
 دروس���تكردنی بڕیار لەتوركیاو پەیوەندی عەرەب و تورك،خوێندنەوەی كتێب ،ژ ،12حوزەیرانی  ،1999ل.203-184
 عەرەب و كۆمارە ئیس�ل�امییەكانی ئاسیای ناوەڕاست ،ژ،13ئەیلوولی  ،1999ل.109-88
 ڕۆڵی ڕۆش���نبیران لە شۆڕشی دەستووری ئێراندا ،ژ ،14كانوونییەكەمی  ،1999ل.151-117
 كێش���ەی نەتەوەیی لە ئێ���ران ( ،)1946-1941ژ ،15بەهاری ،2000ل.56-28
ژمارە  30-29بههارى 2013

265

بیبلیۆگرافیای گۆڤاری سەنتەری برایەتی

 بەرهەڵس���تكارانی ئێران دژ بە رژێمی ش���ا،ژ ،26كۆتایی  ،2002ل.100-70
 رۆش���نبیرانی ئی���ران و رۆڵ���ی سیاس���یان لەسەدەی ( )19دا ،ژ ،27بەهاری  ،2003ل.72-38
فەیسەڵ دەباغ
 كوردو كەمە نەتەوایەتییەكان لەسەرژمێریس���اڵی 1977دا ،بەش���ی یەكەم ،ژ ،3كانوونی
یەكەم���ی  ،1997ل ،27-11بەش���ی س���ێیەم و
كۆتایی ،ژ ،4شوباتی  ،1998ل.39-12
 جوگرافیای كوردستان ،خوێندەوەی كتێب،ژ ،6حوزەیرانی  ،1998ل.206-196
 بیرەوەرییەكان���ی د .نورەدی���ن زازا،خس���تنەڕووی كتێ���ب ،ژ ،8تش���رینی یەكەمی
 ،1998ل.199-192
 ویالیەتی كوردس���تانی توركیا لە سەردەمیحوكمڕانی���ی عوس���مانییەكاندا ،وەرگێڕانی لە
عوس���مانییەوە ،بەش���ی یەك���ەم ،ژ ،9كانوونی
یەكەم���ی  ،1998ل ،79-71بەش���ی دووەم
كۆتایی ،ژ ،10شوباتی  ،1999ل.146-139
 سنووری كوردس���تان ،خوێندنەوەی كتێب،ژ ،14كانوونی یەكەمی  ،1999ل.264-239
فرانسیس فۆكۆیاما
 ئافرەت و پەرەس���ەندنی سیاسەتی جیهانی،وەرگێڕان���ی لەفارس���ییەوە ،كانەب���ی محەمەد
سەڵتە ،ژ ،21پایزی  ،2001ل.292-280
فرمێسك ڕەسووڵ
 ش���ەرعیەتی سیاس���ی دەس���ەاڵت ،ژ،12حوزەیرانی  ،1999ل.92-79
فرمێسك مستەفا
 خس���تنەڕووی دوو كتێ���ب ،ژ ،19بەه���اری ،2001ل.352-350
فواد حەمە خورشید(دكتۆر)
 كێش���ەی كورد لەنێوان كۆنگرەی ئاشتی وس���یڤەرو لۆزاندا ،ژ ،19بەهاری  ،2001ل-62
.90
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فوئاد سدیق
 جەردەیەك ل���ە هەلومەرجی نێودەوڵەتی وتاوتۆكردنێكی واقیعی سیاس���یی كوردستان،
ژ ،2ئەیلوولی  ،1997ل.95-90
 پاكستان ،ژ ،4شوباتی  ،1998ل.148-133 ڕەوشی ئایینی و نەتەوەیی لە كوردستاندا،(خوێندن���ەوەی كتێ���ب) ،ژ ،9كانوونی یەكەمی
 ،1998ل.200-194
 دروس���تكردنی بڕی���اری سیاس���ی ،ژ،10شوباتی  ،1999ل.45-38
 دیموكراس���ی دروس���تبوون و ن���اوەڕۆك وبەكارهێنانی ،ژ ،13ئەیلوولی  ،1999ل.191-176
 وت���اری كۆنفرانس���ی ئ���او ،ژ ،18زس���تانی ،2001ل.5
 نوێشكێك بۆ زەردەشت و زەردەشتایەتیی،(تەوەر) ،ژ ،21پایزی  ،2001ل.238-199
 لەس���ەنتەری برایەتیی���ەوە ،ژ ،22كۆتای���ی ،2001ل.3
 پەروەدرەی سیاسی و پەروەردەی حیزبیلەن���او كۆمەڵگای كوردەواری���دا ،ئامادەكردن،
تەوەر ،ژ ،23بەهاری  ،2002ل.233-195
فوئاد قادر ئەحمەد (دكتۆر) ،داود یوحەنا دانیال
ێ
 كۆمەڵ���گای ك���وردی ل���ە كتێب���ی هەن���د گەش���تیاری بیانیدا ،ژ ،17پایزی  ،2000ل-95
.111
فیلیپ گ گرێیەنبروك
 ئایین و ئایینەكان لەكوردستاندا ،وەرگێڕانیل���ە ئینگلیزییەوە :ئازاد حەمە ش���ەریف ،ژ،17
پایزی  ،2000ل.47-22
فێنك مەال عەباس
 بیبلۆگرافیای سەنتەری برایەتی لە ژمارە()1تا( ،)14ژ ،15بەهاری  ،2000ل.274-262
 چارەسەری ئاوی ڕووباری زێی گەورە بەری���گای پااڵوتنی خێرا( ،خس���تنەرووی نامەی
ماستەر) ،ژ ،17پایزی  ،2000ل..279-276
 هایدرۆڵۆژی���ای ناوچ���ەی هەولێ���ر،(خس���تنەڕووی نامەی دكتۆرا) ،ژ ،19بەهاری
 ،2001ل.348-338

بیبلیۆگرافیای گۆڤاری سەنتەری برایەتی

 كوردس���تان لێكۆڵینەوەیەك���ی ئابووریی���ەدەرب���ارەی هەرێم���ی كوردس���تانی عێ���راق،
خس���تنەڕووی كتێ���ب ،ژ ،22كۆتای���ی ،2001
ل.264-262
قادر محەمەد ئەشكەنەیی
 ناوچ���ەی كەرك���ووك لەس���ەردەمیعەباس���ییەكاندا (656-132ك1258-750/ز)،
ژ ،20هاوینی  ،2001ل.118-101
ڤالسیێڤا
 ك���وردو دەس���ەاڵت لەس���ەدەی حەفتەم���یز .ب���ۆ س���ەدەی هەژدەم���ی ز ،وەرگیێڕان���ی
لەفەرەنس���ییەوە :د.موحسین ئەحمەد عومەر،
ژ ،19بەهاری  ،2001ل.242-236
كازم حەبیب (پرۆفیسۆر)
 رەگەزپەرس���تی ل���ە پیادەكردن���دا ی���انشااڵوەكانی كوش���تاری ئەنفال لەكوردستانی
عێراقدا ،ژ ،24هاوینی  ،2002ل.30-8
 مەینەت���ی كوردە فەیلییەكان���ی عێراق ،ژ،25پایزی  ،2002ل.114-104
 هەوڵەكان���ی چەس���پاندنی سیس���تەمینێودەوڵەت���ی نوێ���ی جیه���ان ی���ان ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست دوای رووداوەكانی 11ی ئەیلوولی
 ،2001ژ ،26كۆتایی  ،2002ل.129-111
كازیوە عەلی ئەحمەد
 ش���وێنكاری یارمەتییە دەرەكییەكان لەسەرواڵتانی جیهانی سێیەم ،ژ ،14كانوونی یەكەمی
 ،1999ل.116-101
كامەران ساڵەیی (دكتۆر)
 ئۆتۆنۆم���ی لەنێ���وان یاس���ایی نێودەوڵەت���یو یاس���ای نێوەخۆیی���دا ،ژ ،19بەهاری ،2001
ل.116-102
 رۆش���نبیری كوردو پرۆس���ەی گۆڕانكاریلەكۆمەڵگادا ،ژ ،21پایزی  ،2001ل.251-248
 گرنگی هەڵبژاردن لە ژیانی سیاس���ی كورددا ،ژ ،23بەهاری  ،2002ل.186-178
 -حورمەت���ی ش���وێنە مەدەنیی���ەكان لەژێ���ر

رۆش���نایی رێككەوتننام���ە نێودەوڵەتییەكاندا،
ژ ،25پایزی  ،2002ل.66-54
كامەران ئەحمەد محەمەد ئەمین
 بزاڤ���ی ك���ورد ل���ە نێ���وان هاری���كاری هێزەناوچەی���ی و نێودەوڵەتییەكان���دا (-1926
 ، )1932ژ ،16هاوین���ی  ،2000ل.265-247
(بەسەرپەرشتی د.دلێر ئیسماعیل شاوەیس).
كامل شیاع
 گەڕانەوەیەك بۆ دیموكراسی و كۆمەڵگەیمەدەنی ،ژ ،23بەهاری  ،2002ل.172-163
كەریم دەشتی
 كەس���ێتی ،ئاكار ،خەس���ڵەت ،ژ ،27بەهاری ،2003ل.171-169
كەریم شارەزا
 ش���ەڕەفخانی بدلیسی و ش���ەرەفنامە لەتایت���ەرازووی مێژووی ك���ورد دا ،ژ ،3كانوونی
یەكەمی  ،1997ل.137-134
كەریم شەریف قەرەچەتانی (پرۆفیسۆری یاریدەدەر)
 توێژینەوەیەك دەربارەی پاراسایكۆلۆژیاوداهاتووی مرۆڤایەت���ی ،ژ ،3كانوونی یەكەمی
 ،1997ل.42-36
 س���ایكۆلۆژیای خۆكوش���تن ،ژ ،4ش���وباتی ،1998ل.101-91
 فرۆی���دو ش���یتەڵكردنی دەروون���ی ،ژ،6حوزەیرانی  ،1998ل.195-172
 دیكتات���ۆر چ���ۆن دروس���ت دەبێ���ت ،ژ،13ئەیلوولی  ،1999ل.255-248
 جان جاك رۆس���ۆو فەلس���ەفەی سروشتی،ژ ،21پایزی  ،2001ل.166-140
كەریم قادر
 كێش���ەی هەرێمی كۆس���ۆڤۆ ،ژ ،6حوزەیرانی ،1998ل.163-154
 كێشەی باشووری سودان لەنێوان خواستو واقیعدا ،ژ ،8تشرینی یەكەمی  ،1998ل-174
.186
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 س���ەرتایەم ب���ۆ چوونە ناو ملمالنێی سیاس���یی لە توركیادا،ژ ،13ئەیلوولی  ،1999ل.238-230
كەمال سەعدی مستەفا
 ئازادیی رۆژنامەگەری ،رای گشتی و دیموكراسییەت ،ژ،25پایزی  ،2002ل.78-67
 ئ���ازادی رۆژنامەگەری���ی و ئەخالق���ی پیش���ە ،ژ ،27بەهاری ،2003ل.87-73
كەمال غەمبار
-

ئاوڕدانەوەیەك لەشەرەفنامەو هەڵسەنگاندنی
ل���ە چوارچێوەی مێژوویی س���ەردەمی خۆی
دا ،ژ ،3كانوونی یەكەمی  ،1997ل.133-130
كسینیت لیبرتاڵ
 س���تراتیژی نوێ���ی چی���ن ،وەرگێڕان���یلەئینگلیزیی���ەوە :چیم���ەن س���اڵح ،ژ ،7ئابی
 ،1988ل.179-171
كوردە ئەمین
 كەسایەتی مرۆڤی كورد ،ژ ،27بەهاری ،2003ل.177-172
گ.ب.هاكوپیان
 كێشەی كورد لەتوركیا ،وەرگێڕانی لەفارس���ییەوە :ڕێبوار كەری���م وەلی ،ژ،11
ئایاری  ،1999ل.135-108

الورنس.جی.ساها
 زانكۆكان و گەشەسەندنی نەتەوەیی،وەرگێڕان���ی ل���ە فارس���ییەوە :گوه���دار
محمد عەلی پێندرویی ،ژ ،10شوباتی  ،1999ل.157-147
لەیال محمد قارەمان
 بەرهەمی كش���توكاڵ لەدەشتی بیتوێن ،ژ ،22كۆتایی ،2001ل.24-7
باوكی مینۆ
 ئ���او ل���ە ژینگەو بی���ری میتۆلۆژی���دا ،ژ ،19بەه���اری ،2001ل.227-220
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م.جەمیل ڕۆژبەیانی
 میرشەرەفخان و شەرەفنامە ،ژ ،6حوزەیرانی  ،1998ل.16-6م.الزەریڤ
 تێكۆش���ان هەر بەردەوامە ،وەرگێڕانی :س���ەنتەری برایەتی،ژ ،7ئابی  ،1998ل.19-11
ماجید نووری
 گواستنەوەی سۆزو ئاوەزی كەسایەتیی كوردی لە شاخەوەبۆ شار ،ژ ،27بەهاری  ،2003ل.181-178
مارف عومەر گوڵ (دكتۆر)
 پۆلێنكردن���ی تاوانەكانی ئەنفال بە گوێرەیجۆرەكانی جینۆس���اید ،ژ ،24هاوینی ،2002
ل.93-81
مایكڵ هامەر و جیمس كامپی
 بنیادنان���ەوەی دەزگاكان ،وەرگێڕان���ی:عبدالس�ل�ام بەرواری ،ژ ،2ئەیلوولی ،1997
ل ،67-62بەش���ی دووەم ،ژ ،3كانوون���ی
یەكەم���ی  ،1997ل ،170-161بەش���ی
دووەم ،ژ ،4ش���وباتی  ،1998ل.163-155
لەمەش هەر نوسراوە بەشی دووەم.
مەجیدی محەمەدی
 لیبرالیزم ،وەرگێڕانی :عەلی مەعروفی،ژ ،9كانوون���ی یەكەم���ی  ،1998ل-106
.118
مەحمود لەوەندی
 كوردناس���ەكا فرانس���ی جۆیس بل���ەو ،وەرگێڕان���ی :وەچاخجەالل ،ژ ،8تشرینی یەكەمی  ،1998ل.111-108
مەحمود محەمەد
 چەند س���ەرنجێك لەس���ەر كەس���ایەتی مرۆڤی ك���ورد ،ژ،26كۆتایی  ،2002ل.244-240
مەسعود ئیسالمی(دكتۆر)
 پڕۆژەی���ەك بۆ ئاش���تی دوای ش���ەڕی س���ارد ،وەرگێڕانی:رەشید مەال عەلی كۆلەكی ،ژ ،16هاوینی  ،2000ل.291-266
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مەهدی كاكەیی
 گاپ كاریگەرێت���ی بەس���ەر كوردس���تان و ناوچەك���ە ،ژ،16هاوینی  ،2000ل.172-143
محەمەد تەوحید فەم
 س���ووڕەكانی ئایدۆلۆژی���ا ل���ە رەوتی مێ���ژوودا ،وەرگێرانیلەفارس���ییەوە :درەخشان كاكە وس���و ،ژ ،14كانوونی یەكەمی
 ،1999ل.173-152
محەمەد شەریف (دكتۆر)
 پێناس���ەی تی���رۆر ،ژ ،25پای���زی ،2002ل.158-155
محەمەد عەبدوڵاڵ
 بنەچەی ك���وردان ،ژ ،11ئای���اری ،1999ل.107-90
محەمەد عەبدوڵاڵ عومەر
 ڕۆڵ���ی ئاوی ك���ورد ل���ە بەعەرەبكردنیكەرك���ووك ،ژ ،20هاوینی  ،2001ل-140
.152
 ئەنفال���ی پارێ���زگای هەولێ���ر ه���ۆكارودەرئەنجام ،ژ ،24هاوینی  ،2002ل-287
.315
محەمەد عەبدوڵاڵ كاكەسوور
 كاریگ���ەری ئایینی جوولەكە لەس���ەرنووسینی مێژووی كورد ،ژ ،23بەهاری

 ،2002ل.194-187
 -كوردو ئایینی زەردەشتی ،ژ ،25پایزی  ،2002ل.166-159

محەمەد غەفووری(دكتۆر)
 سیس���تەمە حزبیی���ەكان و سیس���تەمەكانی هەڵب���ژاردن،وەرگێڕان���ی :ئیدری���س عومەر مس���تەفا ،ژ ،15بەهاری ،2000
ل.84-57
محەمەد محمود چۆمانی
 ش���وێنی سوارەی حەمیدی لە مێژووی نوێی كورد دا ،ژ،16هاوینی  ،2000ل.83-58
محەمەد هەمەوەندی (دكتۆر)
 -مافەكان���ی ك���وردو كوردس���تان ل���ە س���ەردەمی كۆمەڵ���ەی
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نەتەوەكان و مافی چارەی خۆنووسینی ،ژ ،19بەهاری ،2001
ل.134-117
 زمانی كوردی لە س���ایەی یاس���او واقیع و لەبەر رۆش���ناییفیكری ئیسالمیدا ،ژ ،22كۆتایی  ،2001ل.207-184
 چەمكی تەبەعییەتی ئێرانی لە سیستەمی یاسایی رەگەزنامەلە عێراقدا ،ژ ،23بەهاری  ،2002ل.51-36
محەمەد ئەحمەد گەزنەیی (دكتۆر)
 ش���ەرعیەتی حوكمڕانی لە ئیسالمدا ،ژ،21پایزی  ،2001ل.50-6
 ك���ورد قڕانی 1988و هۆكارەكانی ناونانیبە ئەنفال ،ژ ،24هاوینی  ،2002ل.327-316
محمد تەقی قزل سۆفال
 پۆس���ت مۆدێرنیزم و داڕووخانی هزریفراوانبوون ،وەرگێڕانی بەختیار حەس���ەن
ش���اخی ،ژ ،12حوزەیران���ی  ،1999ل-93
.112
محمد عومەر مەولود (دكتۆر)
 فیدرالیزم و سیس���تەمە هاوشێوەكانی،ژ ،10شوباتی  ،1999ل.76-46
 داخ���وزای ك���وردان ،وەرگێڕان���یسەنتەری برایەتی ،ژ ،11ئایاری ،1999
ل.51-30
 گرنگ���ی دەس���توور ب���ۆ هەرێم���یكوردس���تانی عێ���راق ،ژ ،19بەه���اری
 ،2001ل.168-136
محمد ئیحسان رەمەزان
 ئای���ا ملمالن���ێ لەدنیادا مەنتیقێكی چەس���پاوی هەیە ،بەش���ییەكەم ،ژ ،10شوباتی  ،1999ل ،186-174بەشی دووەم ،ژ،12
حوزەیرانی  ،1999ل.183-169
مستەفا پەژار
 فێرب���وون گۆڕانكاری لەمەڕ ڕەوش���ت بە خۆیەوە دەگرێت،ژ ،4شوباتی  ،1998ل.90-75
مصدق توڤی
ێ نەمر ،ژ22 ،5ی
 ڕۆژنامە ڤانیا س���ەردەمی ش���ێخ محم���ود نیسانی  ،1998ل.97-78
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منذر فضل (پرۆفیسۆر)
 پێش���ێلكارییەكانی مافی مرۆڤ و تاوانە نێودەوڵەتییەكان لەعێراقدا ،ژ ،24هاوینی  ،2002ل.140-113
منوچهر شوجاعی
 سیاس���ەت و دەروونزانی ،وەرگێڕانی لەفارس���ییەوە :ئارامقەرەداغ���ی ،ژ ،12حوزەیرانی  ،1999ل-128
.141
موجتەبا عەتار زادە
 ئاسایش���ی جیهان لە نێوان تیۆرو واقعیدا،وەرگێڕانی :بەختیار ش���اخی ،ژ ،15بەهاری
 ،2000ل.239-212
موحسین محەمەد حوسێن (پڕۆفیسۆر)
 س���ەرنجەكانی ئیب���ن جوبێ���ر لەس���ەرس���ەالحەدین و دەوڵەتەك���ەی ،لەڕێ���ی
دیدەنییەكانی���ەوە ،ژ ،23بەه���اری ،2002
ل.35-21
موسڵیح عەبدولقەهار ئیروانی
 تی���ۆری عەبدولكەری���م س���روشدەرب���ارەی ئایی���ن و ئایدۆل���ۆژی ،ژ،13
ئەیلوولی  ،1999ل.211-192
 كۆمەڵگای مەدەنی و ئاس���تەنگەكانی،ژ ،15بەهاری  ،2000ل.167-147
 سۆسیۆلۆژیای ئایین ،چوارچێوەیەكیتیۆری -میتۆدۆلۆژی ،ژ ،21پایزی  ،2001ل.198-182
 س���یماكانی پەرەس���ەندنی دیاردەی ئیسالمی لەكوردستاندا،ژ ،26كۆتای���ی  ،2002ل( .110-101بەسەرپەرش���تی پ.ی.د.
رەشاد سەبری میران).
مومتاز حەیدەری
 جەژنی ڕۆژنامەنووسیی كوردی و ڕێبازو گیانی كوردایەتییڕۆژنامەی ئومێدی ئیستقالل ،ژ ،1ئابی  ،1997ل.43-34
 چەند وش���ەیەك لەبیرەوەری ()400ساڵەی شەرەفنامەو بۆیادی ()75ساڵەی هەژاری مەزن چ باشە بكرێ ،ژ ،3كانوونی
یەكەمی  ،1997ل.152-151
مونا یۆخنا یاقۆ
 -رەوش���ی ئافرەت لە یاسای س���زاكانی عێراقی كارپێكراودا،
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ژ ،22كۆتایی  ،2001ل.87-55
 تاوان���ی س���واڵكردن لە یاس���ایی س���زاكانی عێراقی���دا ،ژ،23بەهاری  ،2002ل.68-52
موئەید ئیسماعیل جەرجیس
 هۆكارەكان���ی ت���اوان و گەڕانەوە بۆی ،بەش���ی یەكەم ،ژ،14كانوونی یەكەمی  ،1999ل.238-214
نادر أنتخابی
 ئایین و دەوڵەت لە توركیا لە چاكسازییەوەتا ئێس���تا ،وەرگێڕانی :ڕێب���وار كەریم وەلی،
ژ ،6حوزەیرانی  ،1998ل.84-59
نادر ئینتیسار
 ك���ورد ل���ە ئێران���دا ،وەرگێڕان���ی ل���ەئینگلیزییەوە :عەتا قەرەداغی ،ژ ،11ئایاری
 ،1999ل.76-60
ناسح غەفوور (دكتۆر)
 وتاری سەرۆكی پەرلەمان لە كۆنفرانسیزانس���تی -ئەكادیم���ی كەرك���ووك ،ژ،20
هاوینی  ،2001ل.11-10
ناهی���دە جەم���ال تاڵەبان���ی (پرۆفیس���ۆری
یاردەدەر)
 ئەنفالی گەرمیان ،رەوشی دیموگرافیو ئابووری و كۆمەاڵیەتی پاش���ماوەی
ئەنفال(كۆمەڵگای رزگاری) ،ژ ،24هاوینی  ،2002ل.209-164
(هاوبەشە لەگەڵ جاسم محەمەد محەمەد عەلی)
 بایەخ���ە ئابوورییەكان���ی ح���ەوزی (ئەس���تێڵكی)رەواندزوپێویس���تی پەلەك���ردن ل���ە بەكارهێنانی س���امانە ئاوییەكەی و
گەشەپێدانی ،ژ ،25پایزی  ،2002ل.150-137
نەجات حەمید
 ملمالنێی شارستانێتییەكان پەیوەست بەكێشەكانی ئەمڕۆیجیهانەوە ،ژ ،7ئابی  ،1988ل.201-187
نەجدەت عەقراوی
 سیستەمی یاسایی لێپس���راوێتی نێودەوڵەتی ،ژ ،2ئەیلوولی ،1997ل.84-80
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نەژاد عەزیز سورم ێ
 هەڵەی چ���اپ لەڕۆژنامەگەری كوردیدا ئایاێ لەسەری بنوسرێ ،ژ22 ،5ی نیسانی
دەهێن 
 ،1998ل.37-31
نەسرين مستەفا سدیق
 هەرێم���ی كوردس���تانی عێ���راق لەنێ���وانپێش���هاتە هەرێمییەكان و وەرچەرخان بەرەو
بوژان���ەوەی ب���ەردەوام ،ژ ،21پای���زی ،2001
ل.245-239
نەسرین بەرواری
 ئاخ���ۆ جیهانگەرای���ی توانیویەت���ی چەمك���یئاسایش���ی نەتەوەی���ی بگ���ۆڕێ ،ژ ،26كۆتایی
 ،2002ل.212-210
نجدەت ئاكرەیی (نەژدەت ئاكرەیی)
 ڕێكخراوە نێودەوڵەتییەكان ،ژ ،6حوزەیرانی ،1998ل.107-97
 ئەرك���ی یاس���ا ل���ە سیس���تەمی دیموكرات���یلیبراڵی���دا ،ژ ،9كانوونی یەكەمی  ،1998ل-80
.85
 بنەماكان���ی مافی م���رۆڤ لەروانگەی جوداجوداوە(مێزگ���ردە) ،ژ ،9كانوون���ی یەكەم���ی
 ،1998ل.193-178
 ئ���او لەیاس���ای نێودەوڵەت���ی هاوچ���ەرختێڕوانینێك���ی ئایندەی���ی لە ئاوی كوردس���تان،
ژ ،18زستانی  ،2001ل.188-181
 لێكۆڵین���ەوە ل���ە ئاس���ایش و بەرژەوەندییەنەتەوەییەكان���ی ك���ورد ،ژ ،19بەهاری ،2001
ل.234-228
نوری تاڵەبانی (پرۆفیسۆر)
 سیاس���ەتی پاكتاوكردن���ی ڕەگ���ەزی ،ژ،23بەهاری  ،2002ل.177-173
 بۆ بە نێونەتەوەیی كردنی كارەساتی ئەنفال،ژ ،24هاوینی  ،2002ل.112-108
نوری یاسین هرزانی
 چەمكەكان���ی كۆمەڵ���گای مەدەن���ی ،ژ،11ئایاری  ،1999ل.174-167
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 هەند كوردی ،ژ ،14كانوونی یەكەمی  ،1999ل-15
.23
نیزامەدین گلی
 وتاری پارێزگاری كەركووك ،لە كۆنفرانسیزانس���تی -ئەكادیمی كەركووك ،ژ ،20هاوینی
 ،2001ل.17-14
 لێكۆڵینەوەیەك���ی گش���تی س���ەبارەت ب���ەكەركووك ،ژ ،21پایزی  ،2001ل.181-167
نیشتمان بەشیر محەمەد (دكتۆر)
 بارودۆخ���ی كۆمەاڵیەت���ی دانیش���توانیڕۆژئاوای هەرێمی ناوچیا لەسەدەی چوارەم
و پێنجەم���ی كۆچی���دا ،ژ ،10ش���وباتی ،1999
ل.131-107
 هەڵوێستی كورد لە رووداوەكان سەرەتایسەردەمی سەلجووقی و كارگێڕی سەلجووقی
ل���ە واڵت���ی ك���ورد دوای پش���تیوانیكردنی
میرنشینەكان ،ژ ،21پایزی  ،2001ل.126-105
(بەسەرپەرشتی.د .ئەرسەن موسا رەشید).
هەڵكەوت حەكیم
 مێ���ژووی س���ەركەوتنەكانی ك���وردان ل���ەبی���رەوەری چوارسەدس���اڵەی دا ،وەرگێڕانی:
ب.لوالن ،ژ ،3كانوونی یەكەمی  ،1997ل-138
.140
هێرم���ان باوەر -پیت���ەر فۆكس -پۆل وێس���تەر هۆف-
جۆرج دریویز
 تەواوكاری لەبەڕێوەبردن و بەكارهێنانەوەیئ���او و هۆیەكانی بایەخ پێ���دان ،وەرگێڕانی لە
ئینگلیزییەوە :شوكریە قەرەنی ،پێداچوونەوەی
زمانەوانی :ئازاد حەمە شەریف ،ژ ،19بەهاری
 ،2001ل.304-296
هیمدادی حوسێن بەكر
 هەفتەنام���ەی كوهس���تان الپەڕەیەك���ی كەمناسراو لەمێژووی ئەدەب و ڕۆژنامەنووسیی
كوردیدا ،ژ22 ،5ی نیسانی  ،1998ل.56-38

بیبلیۆگرافیای گۆڤاری سەنتەری برایەتی

وەلید شەریكە
 كەرك���ووك ،ژ ،20هاوین���ی  ،2001ل-153.177
وریا قانع
 ئەمی���ر ش���ەرەفخان ،ڕەچەش���كێنیمێژوونووسانی كوردە ،ژ ،3كانوونی یەكەمی
 ،1997ل.129-126
یەحیا ئەحمەد شێخە
 لێكۆڵینەوەیەك���ی ژینگەی���ی بەكتریۆلۆژییە،ژ ،18زستانی  ،2001ل.221-207
یەڵماز عادل (دكتۆر)
 هەڵسەنگاندنی كارایی كتێبخانەكانی زانكۆ،وەرگێڕان���ی :س���ەمیرە عەل���ی ،ژ ،15بەهاری
 ،2000ل.188-168
یوسف حەمە ساڵح مستەفا (دكتۆر)
 پەروەردەكردن���ی من���داڵ ،ژ ،15بەه���اری ،2000ل.132-99
یوسف دزەیی (مامۆستا)
 تاوانی ئەنفال بەرامبەر كورد ،ژ ،19بەهاری ،2001ل( .63-6بەسەرپەرش���تی د.رەش���د
میران).
 ئامانجەكان���ی پرۆس���ەی ئەنفال و قڕكردنیس���امانی مرۆیی ك���ورد ،ژ ،24هاوینی ،2002
ل( .347-328محمد شوانی).
بابەتی هەمەچەشن  -بابەتی ب ێ ناو
 پێش���بڕكێی ئێران -توركیا لەس���ەر كۆمارەئیس�ل�امییەكانی ئاس���یای ناوەڕاس���ت ،ژ،13
ئەیلوولی  ،1999ل.133-110
 بزاوت���ی ئیس���رائیل رووەو كۆم���ارەئیس�ل�امییەكانی ئاس���یای ناوەڕاس���ت ،ژ،13
ئەیلوولی  ،1999ل.149-134
 س���ەرۆك بارزانی پێش���وازی لە بەرپرسیگش���تی و بەڕێوەبەرو دەس���تەی نووس���ەران
و ڕاوێژكارانی گۆڤاری (س���ەنتەری برایەتی)
دەكات ،ژ ،17پایزی  ،2000ل.3

 راس���پاردەكانی كۆنفرانس���ی زانس���تی ئاو،ژ ،18زستانی  ،2001ل( .320ئەم راسپاردانە
كۆمەڵێك ناوی لەسەرە).
 بەالغ���ی كۆتای���ی كۆنفران���س ،ژ ،20هاوینی ،2001ل.280-275
 لەسەنتەری برایەتییەوە ،ژ ،21پایزی ،2001ل.4-3
 ئەو نووس���ەرو مامۆس���تا بەڕێزانەی ،ژ،21پایزی  ،2001ل.360
 چۆنیەتی پەروەردەی سیاسی و پەروەردەیحیزبی لەناو كۆمەڵگەی كوردەواریدا( ،تەوەر)،
ژ ،22كۆتایی  ،2001ل.183-136
 وتاری لیژنەی بااڵی كۆنفرانس���ی زانس���تیئەكادیمی ئەنفال لە ڕێوڕەس���می كردنەوەیدا،
ژ ،24هاوینی  ،2002ل.5-4
 راگەیاندن���ە كۆتای���ی كۆنفرانس���ی زانس���تی –ئەكادیمی ئەنفال ،ژ ،24هاوینی  ،2002ل.486-485
 دوو روونكردنەوەی پێویست ،ژ ،25پایزی ،2002ل.279-278
 هۆش���مەندی ئینجا ناس���نامە ،خستنەڕوویكتێب ،ژ ،26كۆتایی  ،2002ل.270-267
 ناوچەكانی ش���ەڕو ئاش���تی ،خس���تنەڕوویكتێب ،ژ ،27بەهاری  ،2003ل.207-202
مامۆس���تایانی بەش���ی دیراس���اتی ئیس�ل�امی زانك���ۆی
سەالحەددین
 حەقیقەتی ئەنفال لە ئیسالمدا ،ژ ،24هاوینی ،2002ل.430-414
بەڕێوەبەری نووسین (فوئاد سدیق)
 قۆناغێكی نوێ ،ژ ،15بەهاری  ،2000ل.5 ئەجندەیەك بۆ ئاو ،ژ ،16هاوینی  ،2000ل.4 ل���ە س���ەنتەری برایەتیی���ەوە ،ژ ،17پای���زی ،2000ل.5
 دیمەنێك لە یەكەمین كۆنفرانس���ی زانستییئاو ،ژ ،18زس���تانی  ،2001كۆتایی و بەش���ی
ناوەوەی بەرگ.
 ل���ە س���ەنتەری برایەتیی���ەوە ،ژ ،19بەهاری ،2001ل.3
 ل���ە س���ەنتەری برایەتیی���ەوە ،ژ ،20هاوینی ،2001ل.3
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 لەس���ەنتەری برایەتیی���ەوە ،ژ ،23بەه���اری ،2002ل.3
 پەروەردەی سیاسی و پەروەردەی حیزبیلەناو كۆمەڵ���گای كوردەواریدا ،ژ ،23بەهاری
 ،2002ل.233-195
 لەس���ەنتەری برایەتیی���ەوە ،ژ ،24هاوین���ی ،2002ل.4-3
 ل���ە س���ەنتەری برایەتیی���ەوە ،ژ ،25پای���زی ،2002ل.3
 ل���ە س���ەنتەری برایەتیی���ەوە ،ژ ،26كۆتایی ،2002ل.3
 ت���ەوەری كەس���ایەتی مرۆڤی ك���ورد ،ژ،26كۆتایی  ،2002ل.226
 لەس���ەرنتەری برایەتیی���ەوە ،ژ ،27بەهاری ،2003ل.3
سەنتەری برایەتی
 چاوپێكەوتن���ی د.ڕەش���اد می���ران :میللەت���یژێردەست بێ ناسیۆنالیزم بە هیچ ناگات ،ژ،1
ئابی  ،1997ل.8-3
 چاوپێكەوتن���ی د.ش���ێرزاد ئەحم���ەدنەج���اڕ :دی���اردە هاوچەرخ���ەكان ل���ە جیهانی
هاوچەرخ���داو ئاڕاس���تەكانی پەرەس���ەندنی
پەیوەندیی���ە نێودەوڵەتیی���ەكان ،ژ ،2ئەیلوولی
 ،1997ل.14-6
 تێڕوانی���ن و بۆچوون���ی جیاجی���ا لەم���ەڕس���تراتیژی یەكگرت���ووی نەتەوەی���ی ك���وردو
دیالۆگی كورد-عەرەب ،كورد-فارس ،كورد-
توركەوە( ،تەوەرەی سیاس���ەت چاوپێكەوتنی
كۆمەڵێك كەس لەوبارەی���ەوە) ،ژ ،2ئەیلوولی
 ،1997ل.49-30
 بانگەوازێك بۆ نووس���ەران و لێكۆڵەرەوانیكوردس���تان ،ژ ،2ئەیلوول���ی  ،1997كۆتایی و
بەشی ناوەوەی بەرگ.
 -چاوپێكەوتن���ی :د.ش���ەفیق ق���ەزاز چەمك���ی
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حیزبایەتی و پرسی نیشتمانپەروەری لەگۆشە
نیگای د.شەفیق قەزازەوە ،ژ ،3كانوونی یەكەمی
 ،1997ل( .109-91دیالۆگ گێڕان :ئازاد حەمە
ئەمین ،ئاسۆ حەسەن ،نەریمان تالیب).
ێ یادی ئەمیر شەرەفخانی بەدلیسی،
 نەمر ب ژ ،3كانوونی یەكەمی  ،1997ل.110
 ئایا كورد سوبێكتێكی یاسایی نێودەوڵەتییە،چاوپێكەوتن���ی :د.ش���ێرزاد نەج���ارو پش���تیوان
عەلی ،ژ ،4شوباتی  ،1998ل( .118-102دیالۆگ
گێڕان :ئازاد حەمەئەمین ،فەرهاد محەمەد).
 مێزگ���رد :ڕۆژنامەگەریی ك���وردی و ڕۆڵیل���ە دروس���تكردنی رای گش���تی دا ،ژ22 ،5ی
نیس���انی  ،1998ل( .132-102دیالۆگ���ی
كۆمەڵێك نووسەر).
 نووس���ەرو ڕۆش���نبیرانی ك���ورد ل���ەڕۆژنامەگەری���ی كوردی دەدوێ���ن ،ژ22 ،5ی
نیسانی  ،1998ل.172-159
 س���ەنتەری برایەت���ی بایەخ ب���ە توێژینەوەولێكۆڵین���ەوەی ئەكادیمی زانس���تی ڕەس���ەن و
داهێنان���ی فیك���ری سیاس���ی دەدات ،ژ ،7ئابی
 ،1988كۆتایی و بەشی ناوەوەی بەرگ.
 س���ەنتەری برایەت���ی بایەخ ب���ە توێژینەوەولێكۆڵین���ەوەی ئەكادیمی زانس���تی ڕەس���ەن و
داهێنانی فیكری سیاسی دەدات ،ژ ،8تشرینی
یەكەمی  ،1998كۆتایی و بەشی ناوەی بەرگ.
 س���ەنتەری برایەت���ی بای���ەخ ب���ە توێژینەوەولێكۆڵین���ەوەی ئەكادیم���ی زانس���تی ڕەس���ەن و
داهێنان���ی فیكری سیاس���ی دەدات ،ژ ،9كانوونی
یەكەمی  ،1998كۆتایی و بەشی ناوەوەی بەرگ.
 س���ەنتەری برایەت���ی بایەخ ب���ە توێژینەوەولێكۆڵین���ەوەی ئەكادیمی زانس���تی ڕەس���ەن و
داهێنانی فیكری سیاسی دەدات ،ژ ،10شوباتی
 ،1999كۆتایی و بەشی ناوەوەی بەرگ.
 دۆس���یەی ئاس���یای ناوەڕاس���ت و قەوقاز،ژ ،13ئەیلوولی  ،1999ل .64
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پێڕستی گۆڤاری دۆسێی ئیسالم
()2006-2008
مۆفەق پشدهرى
یەكەم:
كورتە ناساندنێكی گۆڤاری دۆسێی ئیسالم
گۆڤاری دۆس���ێی ئیس�ل�ام یەكێك���ە لە گۆڤارە
تایبەتمەندەكانی بواری ئیس�ل�ام و ئیس�ل�امی
سیاس���ی و سۆس���یۆلۆجیای ئایی���ن ،لە الیەن
سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی كوردستان
دەرچ���ووە ،لەماوەی نێوان س���ااڵنی (-2006
 )2008بەش���ێوەیەكی ڕێك و پێك ()8ژمارەی
باڵوبۆتەوە ،كۆی گشتی سەرجەم الپەڕەكانی
گۆڤارەكە ( )1448الپەڕەیە.
گۆڤارەك���ە ل���ەو ماوەی���ەدا كۆمەڵێ���ك بابەتی
گرنگ���ی باڵوكردۆت���ەوە ،زۆرب���ەی بابەتەكان
لێكۆڵین���ەوەو توێژین���ەوەن لە بارەی ئیس�ل�ام
و ئیس�ل�امی سیاس���ی ،لەو نێوەندەدا رەهەندە
جیاجیاكانی ڕەوتی ئیسالمی میانڕەو توندڕەو
گرووپ���ە ئیس�ل�امییەكان ،ل���ە چەن���د واڵتێكی
جیهان���دا خراونەتە ب���ەر ب���اس و لێكۆڵینەوە،
لەمیان���ی پش���ت ب���ە س���تن ب���ە نووس���ین و

وەرگێڕانی ژمارەیەك بەڵگەنامەو توێژینەوەو
لێكۆڵینەوەی تایبەتمەند ،لەزمانەكانی ئینگلیزی
و عەرەب���ی و فارس���ی و ئەڵمانی و هۆڵەندی،
ێ
ئەمە لەكاتێكدا بەدەر لە ئیسالم ،باسی هەند 
لە ئایینەكانی دیكەش كراوە.
هەر لە دووتوێى گۆڤارەكە چەند تەوەرەیەكی
تایبەت خراونەتەڕوو ،شانبەشانی ئەوە لەچەند
ژماریەك���دا ئاماژە ب���ە چەند كەس���ایەتییەكی
ئاینی كاریگەر دراوە ،ئەمە جگە لە ژمارەیەك
چاوپێكەوتن و دیدار بوونی هەیە ،لە زۆربەی
ژمارەكاندا خوێندنەوەو ناس���اندن بۆ چەندان
كتێب���ی تایب���ەت بە ئایین و ئیس�ل�ام كراوە ،لە
س���ەرەتای هەم���وو ژمارەیەك���دا ،ئام���اژە بە
پێناس���ەی س���ەنتەرو كتێبخان���ەی س���ەنتەری
لێكۆڵینەوەی س���تراتیجی كوردس���تان دراوە،
ئ���ەم گۆڤارە لە دوای دەرچوونی ژمارە( )8لە
ئابی ()2008ەوە وەستاوە.
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ستافی گۆڤار

ژمارە ()1
خاوەنی ئیمتیاز :سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی كوردستان
سەرۆكی ئەنجومەنی بەڕێوەبردن :فەرید ئەسەسەرد
سەرنووسەر :حەسەن یاسین
دەستەی نووسەران :سەروەر عبدولرەحمان پێنجوێنی
زمان :كوردی – عەرەبی.
ماوەی دەرچوون :گۆڤارێكی وەرزییە.
نرخ :سەرجەمی ژمارەكان لەبەشی پشتەوەی
بەرگی گۆڤارەكە نوسراوە ()2500دینار.
بەشی هونەری :دارا محەمەد ،كەمال حامید
ژمارە ()6-2
بەم شێوەیە دوو گۆڕانكاری تێدا كراوە
خاوەن���ی ئیمتیاز :س���ەنتەری لێكۆڵینەوەی
ستراتیجی كوردستان
سەرۆكی ئەنجومەنی بەڕێوەبردن :فەرید
ئەسەسەرد
سەرنووسەر :حەسەن یاسین
ڕاوێ���ژكاران :د.محەم���ەد گەزنەی���ی،
د.فەرسەت مەدعی.
دەس���تەی نووس���ەران :س���ەروەر
عبدولرەحم���ان پێنجوێن���ی  ،ه���ەژار
حوسێن.
بەش���ی هون���ەری :دارا محەمەد ،كەمال
حامید
ژمارە ()8-7
دەس���تەی نووسەران لەسەر گۆڤارەكە الچووە ،لەجیاتی ئەوە
بەڕێوەبەری نووسین دانراوە.
سەرۆكی ئەنجومەنی بەڕێوەبردن :فەرید ئەسەسەرد
خاوەنی ئیمتیاز :سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی كوردستان
سەرنووسەر :حەسەن یاسین
ڕاوێژكاران :د.محەمەد گەزنەیی ،د.فەرسەت مەدعی.
بەڕێوەبەری نووسین :سەروەر عبدولرەحمان پێنجوێنی.
بەشی هونەری :دارا محەمەد ،كەمال حامید
ناونیشان و ئیمێڵی بارەگای گۆڤار
یەكەم :لەسەر تۆڕی ئەنتەرنێت (.)www.kss.org
دووەم :ئیمێڵ
)(hassanyasin@yahoo.com
)(hassan65@maktoob.com
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سێیەم :شوێنی بارەگا  :مەڵبەندی گشتی -سلێمانی -سەرچنار
ش���ەقامی س���ەگرمە  ،75گەڕەكی ()119ژمارەی خانوو (،)43
تەلەفۆن (.)3182228
تەنها یەك گۆڕانكاری لەو بابەتە كراوە ئەویش:
لەژم���ارە ()3ی گۆڤارەك���ەوە تەنه���ا ئ���ەم ئیمێڵ���ە ماوەت���ەوە،
()maktoob.com@hassan65ئیمێڵەك���ەی دیك���ە البراوە
لەسەر گۆڤارەكە.
ژمارەو مانگ و ساڵ و قەبارەی الپەڕە
ژمارە ()1شوباتی  ،2006بە قەبارەی ()202
الپەڕە.
ژم���ارە ()2حوزەیرانی  ،2006ب���ە قەبارەی
()188الپەڕە.
ژم���ارە ( )3تش���رینی دووەم���ی  ،2006ب���ە
قەبارەی ()242الپەڕە.
ژم���ارە ( )4نیس���انی  ،2007ب���ە قەب���ارەی
()192الپەڕە.
ژمارە ( )5تەم���ووزی  ،2007بە قەبارەی
()194الپەڕە.
ژم���ارە ( )6تش���رینی یەكەم���ی  ،2007بە
قەبارەی ( )128الپەڕە.
ژم���ارە ( )7ش���وباتی  ،2008بە قەبارەی
()134الپەڕە.
ژم���ارە ( )8ئاب���ی  ،2008ب���ە قەب���ارەی
( )168الپەڕە.

دووەم:

پێڕستی گۆڤاری دۆسێی ئیسالم
(بەگوێرەی ناوی نووسەر)

ئازاد قەزاز
 ڕۆحی كورد بەین دەس���تی ئیس�ل�امیزمدا ،ژ ،8ئابی ،2008ل.30-7
ئاڤێستا فەیسەڵ
 مێژووی پێوەندییە نهێنییەكانی نێوان پش���تیوانانی ئیسالم ورێكخراوی قاعیدە ،خوێندنەوەی كتێب ،ژ ،2حوزەیرانی ،2006
ل.186-185
ژمارە  30-29بههارى 2013
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ئان ماری شیمل
 س���ۆفیگەری لە هیندو پاكس���تاندا ،وەرگێڕانی كەمال ڕەشیدشەریف ،ژ ،4نیسانی  ،2007ل.64-7
ئەحمەد كاتب
 فەتواكەی ئیبن جەبرین دەربارەی حزبوڵاڵ لەبەر ڕۆشناییدا،تەوەرەی ژمارە ،وەرگێڕانی خەسرەو میراودەلی ،ژ ،3تشرینی
دووەمی  ،2006ل.182-177
ئەنوەر
 خوێندن���ەوەی چەند كتێبێك ،ژ ،1ش���وباتی ،2006ل.191-186
ئۆژین دلێر
 جوولەكە لە مەغریبدا ،خوێندنەوەی كتێب،ژ ،3تشرینی دووەمی  ،2006ل.225-224
ئیبراهیم خەلیل ئەلعەالف (دكتۆر)
 بزووتن���ەوەی نوورس���ی ل���ە توركی���ایهاوچەرخ���دا ،وەرگێڕان���ی ئیدری���س
سیوەیلی ،ژ ،8ئابی  ،2008ل.108-69
ئیحسان مەال فوئاد
 س���ەید قوتب ،عەقڵی ئیخوان موسلمینو مەرجەعی فیكریی بزاڤە ئیسالمییەكان،
ژ ،7شوباتی  ،2008ل.86-79
ئیدریس سیوەیلی
 چەن���د س���ەرنجێك ل���ەكارو چاالكییئیخوان موس���لمین لە عێراقدا ،ژ ،2حوزەیرانی  ،2006ل-137
.158
 خیالفەتی عەبدوڵاڵی كوڕی زوبەیر (73-64ك692-683/ز)،ژ ،6تشرینی یەكەمی  ،2007ل.78-33
تارا عەبدولكەریم
 خوێندنەوەی چەند كتێبێك ،ژ ،1شوباتی  ،2006ل.202-197 زەرق���اوی ،خوێندن���ەوەی كتێ���ب ،ژ ،2حوزەیران���ی ،2006ل.179-178
تۆماس هاوشیلد
 -گەڕان بەدوای ش���وونەكانی ئەلقاعی���دەدا ،تەوەرەی ژمارە،
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وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە :عەبدولموئمین دەشتی ،ژ ،4نیسانی
 ،2007ل.160-129
جەمال حوسێن
 لەبارەی سیاس���ەت و ش���ەریعەتەوە وەاڵمێكی رەخنەیی بۆعەلی باپیر ،ژ ،4نیسانی  ،2007ل.100-77
جۆزێف سەماحە
مەكك���ە:
كۆنگ���رەی
بەڵگەنامەكان���ی
پێش لێبوردن ،وەرگێڕان���ی لەعەرەبییەوە :هۆڤین
س���ەباح ،تەوەرەی ژم���ارە ،ژ ،1ش���وباتی ،2006
ل.114-110

داد

جیف هینز
 ئایی���ن ،وەرگێڕان���ی ل���ە ئەڵمانیی���ەوە :بەش���یوەرگێڕان���ی گۆڤاری تێگەیش���تنی راس���تی لقی
ئەوروپا ،ژ ،5تەمووزی  ،2007ل.100-67
خالید ئەلحروب
 فەتح بیرۆكەی شكس���ت پێكهێنانی حەماس،تەوەرەی ژمارە ،وەرگێڕانی :لوقمان محەمەد
ئەمین ،ژ ،2حوزەیرانی  ،2006ل.136-131
حەسەن یاسین
 مەكك���ە س���ێیەمین كۆنگ���رەی نا ئاس���اییرێكخ���راوی كۆنگ���رەی ئیس�ل�امی لەباوەش
دەگرێ���ت ،ت���ەوەرەی ژمارە ،ژ ،1ش���وباتی
 ،2006ل.99-97
 گروپ���ە ئیس�ل�امییەكانی كوردس���تان وبەش���دارییان لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقدا ،ژ ،1ش���وباتی
 ،2006ل.148-137
 حەم���اس لە نێوان ئۆپۆزیس���یۆن و حكومڕانی���دا ،تەوەرەیژمارە ،ژ ،2حوزەیرانی  ،2006ل.119-117
 حەم���اس لەخۆش���یی بردنەوە وهەڵبژاردن���ەوە بۆ تەنگژەیفەرمانڕەوای���ی ،ت���ەوەرەی ژم���ارە ،ژ ،2حوزەیران���ی ،2006
ل.127-123
 سەروتار ،ژ ،3تشرینی دووەمی  ،2006ل.6-5 سەروتار ،ژ ،4نیسانی  ،2007ل.6-5 شیرینی مەرگی حەماس ،س���ەروتار ،ژ ،5تەمووزی ،2007ل.6-5
 شكستی قاعیدە لە عێراقدا ،ژ ،6تشرینی یەكەمی  ،2007ل.6-5ژمارە  30-29بههارى 2013
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 حوجرە ئاینییەكانی پاكستان لە فێركردنی ئیسالمەوە بەرەوكانگای توندڕەوی ،ژ ،7شوباتی  ،2008ل.6-5
 پاكس���تان ل���ە قەیرانەوە ب���ۆ قەیران ،ت���ەوەرەی ژمارە ،ژ،7شوباتی  ،2008ل.96-93
 قاعی���دە بۆ ئەفغانس���تان دەگەڕێتەوە ،س���ەروتار ،ژ ،8ئابی ،2008ل.6-5
 ئایین���دەی بزووتن���ەوەی ئیس�ل�امی لەكوردس���تانی عێراقدا،خوێندنەوەی كتێب ،ئامادەكردن ،ژ ،8ئابی  ،2008ل.166-165
ڕەزوان ئەلسەید (دكتۆر)
 كۆنگ���رەی مەككەو گرفتە راس���تەقینەكانیموسڵمانان ،وەرگێڕانی لەعەرەبییەوە :لەرین
حەس���ەن ،ت���ەوەرەی ژم���ارە ،ژ ،1ش���وباتی
 ،2006ل.110-105
رۆن مۆرۆو مایكل هێرش
ێ دەژی���ن،
 جیهادیی���ەكان ،ئێس���تا لەك���و وەرگێڕانی :لەرین حەس���ەن ،ژ ،7ش���وباتی
 ،2008ل.112-97
رێكەوت ئیسماعیل ئیبراهیم
 خوێندنگەكانی پێگەیاندنی مامۆستایانیجیه���اد ،وەرگێڕانی ل���ە هۆڵەندییەوە ،ژ،6
تش���رینی یەكەمی  ،2007ل( .86-79ئەم
بابەتە لە ژمارە()6ی گۆڤاری تێگەیشتنی
راستی وەرگیراوە).
زریان حاجی
 بنەما سەرەكییەكانی فیكری خەواریج،ژ ،4نیسانی  ،2007ل.76-65
 كوردو بزووتنەوەی بەرهەڵس���تكارەكانی شیعە لە هەرێمیجەزیرەو شارەزووردا لەسەردەمی ئومەویەكاندا (132-41ك،
749-661ز) ،ژ ،6تشرینی یەكەمی  ،2007ل.32-11
زمناكۆ كامەران
 خوێندنەوەیەك بۆ فیكری حەسەن بەننا ،خوێندنەوەی كتێب،ژ ،2حوزەیرانی  ،2006ل.185-184
زۆراب عەبدولڕەحمان
 -مەحم���ود محەمەد س���ەواف ل���ە دامەزراندنی لق���ی ئیخوانی
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موسلمینی عێراقەوە بۆ مەرگ لە غوربەتدا( ،كەسایەتی ژمارە)
 ،ژ ،1شوباتی  ،2006ل.94-87
 حەس���ەن بەننا دامەزرێنەری كۆمەڵەی ئیخوان موس���لمین؟،كەسایەتی ژمارە ،ژ ،2حوزەیرانی  ،2006ل.162-159
 مەال محەمەد عومەر ،ژ ،3تش���رینی دووەمی  ،2006ل-183.186
 ئەیم���ەن زەواهیری لە پزیش���كییەوە بۆ تیرۆر ،كەس���ایەتیژمارە ،ژ ،4نیسانی  ،2007ل.166-161
سامیە بیبەرس
 موس���ڵمانانی ئەڵمانیا لەنێوان دەقەكانی یاساو هەلومەرجیكۆمەاڵیەت���ی و كەلتوری���دا ،وەرگێڕان���ی ل���ە
عەرەبیی���ەوە :خەلیل ع���ارف جەرجیس ،ژ،3
تشرینی دووەمی  ،2006ل.164-145
سەروەر عبدالرەحمان پێنجوێنی (سەروەر)
 دۆزینەوەیەك لەبواری مێژووی قورئاندا،ژ ،1شوباتی  ،2006ل.42-7
 حەس���ەن تورابی و پڕۆژەی نوێخوازییئایینی ،ژ ،2حوزەیرانی  ،2006ل.83-45
 چاوپێكەوتن���ی دكتۆر محەمەد گەزنەیی،ژ ،2حوزەیرانی  ،2006ل.116-103
 ئیمام���ی دوازدەه���ەم (مەهدی) لە بیریئایینی سیاسیی شیعەی ئیمامیدا لە نێوان
گریمانەو واقعیدا ،ژ ،3تش���رینی دووەمی
 ،2006ل.78-7
 لێدوان���ی پاپ���ای كلیس���ای كاس���ۆلیكیل���ە ئیس�ل�ام و توندو تی���ژی ئایینی ،ژ،3
تشرینی دووەمی  ،2006ل.204-195
 ئایی���ن و سیاس���ەت دیالێكتیك���یدەس���ەاڵتی كۆمەالیەتی و دەس���ەاڵتی
سیاس���ی ،ژ ،5تەمووزی  ،2007ل-17
.66
سەالم ئال ماریاتی
 نامەی ئەنجومەنی كاروباری گش���تیی موسڵمانانی ئەمریكابۆ جۆرج بۆشی سەرۆكی ئەمریكا ،ژ ،1شوباتی  ،2006ل-83
.86
ستیڤان شەمزینانی
 دەرب���ارەی توندوتیژی���ی ئایینی و ئەگەرەكانی چاكس���ازییژمارە  30-29بههارى 2013
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ئایینی گفتوگۆ لەگەڵ س���ەروەر عەبدولڕەحمان پێنجوێنی ،ژ،8
ئابی  ،2008ل.155-115
شاكر ئەلنابلوسی (دكتۆر)
 حەم���اس بەرەو ڕووی جیهان دەبێت���ەوە ،تەوەرەی ژمارە،وەرگێڕان���ی :هەژار حوس���ێن ،ژ ،2حوزەیرانی  ،2006ل-127
.131
عبدالڕەحمان ئەلڕاشد
 كۆنگرەی مەككە و دووبەرەكیی مەزهەبی،وەرگێڕان���ی لەعەرەبیی���ەوە :ئۆژی���ن دلێ���ر،
تەوەرەی ژمارە ،ژ ،1شوباتی  ،2006ل-102
.104
فازڵ سەعید
 كارو فیك���رو مێ���ژووی رێكخ���راوی(فیدائیانی ئیس�ل�ام)  ،خوێندن���ەوەی كتێب،
ژ ،3تشرینی دووەمی  ،2006ل.223-215
فەرسەت مەرعی (دكتۆر)
 جولەك���ەی كوردس���تان ل���ە دیلیی���ەوەب���ۆ ك���ۆچ ،وەرگێ���ڕان و پێداچون���ەوەی
لەعەرەبیی���ەوە :س.ع.پێنجوێن���ی ،ژ،2
حوزەیرانی  ،2006ل.20-5
 باڵوبون���ەوەی ئایین���ی مەس���یحی ل���ەكوردستاندا ،وەرگێڕان و پێداچونەوەی
لە عەرەبییەوە :سەروەر عەبدولڕەحمان
پێنجوێنی ،ژ ،3تشرینی دووەمی ،2006
ل.104-79
 ریش���ە مێژووییەكان���ی س���روتە ش���یعییەكان ،وەرگێڕان���یلەعەرەبیی���ەوە :س���ەروەر عەبدولڕەحم���ان پێنجوێن���ی ،ژ،5
تەمووزی  ،2007ل.16-7
فەرید ئەسەسەرد
 دەربارەی ئەم گۆڤارە ،ژ ،1شوباتی  ،2006ل.6-5 مەككە و ئیسالم و توندڕەوی ،تەوەرەی ژمارە ،ژ ،1شوباتی ،2006ل.102-100
 تەنگ���ژەی حەماس ،تەوەرە ژم���ارە ،ژ ،2حوزەیرانی ،2006ل.123-119
 حزبوڵ�ڵ�ای لوبنان و ش���ەڕێكی چارەنووسس���از ،تەوەرەیژمارە ،ژ ،3تشرینی دووەمی  ،2006ل.176-171
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 ژیان و ئیسالم و میانڕەویی ،ژ ،8ئابی  ،2008ل.110-109فرزەند شێركۆ
 ئەلقاعیدە بەرەی ئیس�ل�امیی نێودەوڵەتی بۆ جیهادكردن دژبە یەهودو مەسیحییەكان ،ژ ،2حوزەیرانی  ،2006ل.102-83
 تی���رۆری پی���رۆز ملمالنێ���ی نێ���وان قاعیدەو حزبوڵ�ڵ�ا ،ژ،3تشرینی دووەمی  ،2006ل.144-131
 بیبلۆگرافی���ای گروپ���ە چەكدارەكان���ی عێ���راق ،وەرگێڕان وداڕشتنەوە ،ژ ،4نیسانی  ،2007ل.118-109
كامەران جەمیل
 ئیس�ل�ام و قەیرانی سەردەم ،خوێندنەوەیكتێب ،ژ ،1شوباتی  ،2006ل.197-194
 مەس���ەلەی ئایین لە دیدی (كارڵ ماركس)ەوە ،خوێندن���ەوەی كتێ���ب ،ژ ،3تش���رینی
دووەمی  ،2006ل.227-226
 پانۆرام���ای سیاس���ەت و ئاس���ایش ل���ەپاكس���تاندا ،تەوەرەی ژمارە ،ژ ،7شوباتی
 ،2008ل.92-87
الچین حەسەن
 خوێندنەوەی دوو كتێب ،ژ ،2حوزەیرانی ،2006ل.177-175
 س���ەید قوت���ب و شۆڕش���ی یۆلی���ۆ،خوێندن���ەوەی كۆمەڵێ���ك كتێ���ب ،ژ،4
نیسانی  ،2007ل.192-183
 گرفتەكان���ی تێڕوانی���ن و پێڕەوكردنیسەلەفییەت و عەلمانیەت ،خوێندنەوەی
كتێ���ب ،ئامادەك���ردن ،ژ ،8ئابی ،2008
ل.164
الوك بۆتانی (الوك)
 ئیسالم كاتێك رەنگی سیاسەت لەخۆی دەسوێ ،خوێندنەوەیكتێب ،ژ ،1شوباتی  ،2006ل.186-149
 نهێنییەكان���ی پێوەندی���ی نێ���وان ئیخ���وان موس���لمین وئەمریكایی���ەكان ،خوێندنەوەی كتێ���ب ،ژ ،2حوزەیرانی ،2006
ل.174-163
 ملمالنێ���ی س���وننەو ش���یعەو كۆنگ���رەی دۆح���ە ل���ە بارەیمەزهەبەكانی ئیسالمەوە ،راپۆرت ،ژ ،4نیسانی  ،2007ل-167
.170
 مێژووی ئەش���كەنجەدان لە ئیس�ل�امدا ،خوێندنەوەی كتێب،ژمارە  30-29بههارى 2013
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ژ ،3تشرینی دووەمی  ،2006ل.232-231
 خوێندن���ەوەی چەند كتێبێك ،ژ ،5تەمووزی ،2007ل.187-147
 خوێندن���ەوەی چەند كتێبێك  ،ژ ،6تش���رینییەكەمی  ،2007ل.128-118
 خوێندن���ەوەی چەند كتێبێك ،ژ ،7ش���وباتی ،2008ل.134-126
 س���وپای محەمەد عەت���ا ئەنجامدەرانی ()11ی س���ێپتەمبەر ،خوێندنەوەی كتێب ،ژ ،8ئابی
 ،2008ل.160-156
لەرین حەسەن (لەرین)
 دوو كتێ���ب و نامیلكەیەك لە وەاڵمی كتێبی(سێكس و شەرع و ژن)ی مەریوان هەڵەبجەیی
دا ،خوێندنەوەی كتێب ،ژ ،3تش���رینی دووەمی
 ،2006ل.231-228
 موفتیی سعودیە ،راپۆرت ،ئامادەكردن ،ژ،6تشرینی یەكەمی  ،2007ل.117-115
 مرۆڤایەت���ی و ژن و ت���ەاڵق ،خوێندن���ەوەیكتێب ،ئامادەك���ردن ،ژ ،8ئابی  ،2008ل-161
.163
لوقمان حەمەدەمین
 عیزەدین جەزائیری پێشەنگی بزووتنەوەیئیس�ل�امی لەعێراقدا ،خوێندن���ەوەی كتێب ،ژ،1
شوباتی  ،2006ل.194-191
مادیلین ئۆلبرایت
 ئیس�ل�ام ل���ە دی���دی مادلی���ن ئۆلبرایت���ەوە،وەرگێ���ڕی عەرەب���ی :عم���ر ئەلئەیوبییەی���ە،
وەرگێ���ڕی ك���وردی :حەم���ە یاس���ین ،ژ،5
تەمووزی  ،2007ل.116-101
مەحمود رەزا ئیسفەندیار
 تایبەتمەندی���ی مەس���یح لە پەیمان���ی كۆنداوبەراوردكردنی لەگەڵ س���ەردەمی مەسیحایی
و ئاخ���ر زەم���ان ل���ە ت���ەورات و تەلم���ود دا،
وەرگێڕانی لەفارس���ییەوە :كەمال ڕەشید ،ژ،3
تشرینی دووەمی  ،2006ل.130-105
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محەمەد چیا
 ئایین���ەكان و لێبوردن ،ژ ،4نیس���انی ،2007ل.108-101
محەمەد گەزنەیی (دكتۆر)
 نەتەوەپەروەری لە تەرازوی ئیسالمدا ،ژ،6تشرینی یەكەمی  ،2007ل.10-7
محەمەد عابد جابری (دكتۆر)
 دین و دەوڵەت لە مەرجەعیەتی كەلەپوریدا،وەرگێڕانی حەس���ەن یاس���ین ،ژ ،5تەمووزی
 ،2007ل.142-117
مۆرلی میلتۆن ئیدوارد – پیتەر هینج كلیف
 جیه���اد ،دەركەوتن���ی ئیس�ل�امی سیاس���ی،وەرگێڕانی لە فارس���ییەوە :فەرزەند ش���ێركۆ،
ژ ،7شوباتی  ،2008ل.78-61
نەجم عەبدواڵ محەمەد
 كەسێتییەكانی ئیس�ل�ام لە نێوان چەواشەوراستیدا ،ژ ،7شوباتی  ،2008ل.60-7
 ئیجتهادو شوێنكەوتن لە نێوان سەلەفگەرییكۆنەخوازان و نوێگەریی ریفۆرمیستاندا ،ژ،8
ئابی  ،2008ل.68-31
نیهاد حەشیشۆ
 حزب���ە ئیس�ل�امییەكانی لوبن���ان (حزبوڵاڵ)،وەرگێڕان���ی :كەم���ال ڕەش���ید ،ژ ،1ش���وباتی
 ،2006ل.82-43
هادی عەلەوی
 غافڵكوژی حوكمی شەرعی و ئەزموونەكانیرۆژگاری پێغەمبەرایەتی ،وەرگێڕانی حەسەن
یاسین ،ژ ،2حوزەیرانی  ،2006ل.44-21
هاشم ساڵح
 جیه���اد ل���ە ئیس�ل�امدا لەنێوان (س���ەدەكانیناوەڕاس���ت)و (هەلومەرج���ی ئێس���تادا) دا،
وەرگێڕانی :الوك بۆتانی ،ژ ،7شوباتی ،2008
ل.126-116
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هەژار حوسێن
 ك���وردو جیهان���ی ئیس�ل�ام لە كۆنفرانس���یكۆڕبەن���دی هزری ئیس�ل�امیی كوردس���تاندا،
راپۆرت ،ژ ،4نیسانی  ،2007ل.174-171
هەژار عەبدولڕەحمان
 سێكس و شەرع و ژن لە مێژووی ئیسالمدا،خوێندن���ەوەی كتێ���ب ،ژ ،2حوزەیرانی ،2006
ل.183-181
هۆڤین سەباح (هۆڤین)
 مەس���یح لەنێ���وان تەلم���ودو قورئان���دا،خوێندن���ەوەی كتێ���ب ،ژ ،2حوزەیرانی ،2006
ل.181-180
 كۆڕی هاوبەش���ی س���وننەو شیعەی عێراق،ڕاپ���ۆرت ،ئامادەك���ردن ،ژ ،7ش���وباتی ،2008
ل.115-113
 ئیس�ل�ام و ئەنترۆپۆلۆجی���ا ،خوێندن���ەوەیكتێ���ب ،ئامادەكردن ،ژ ،8ئابی  ،2008ل-167
.168
واڵتەر روسێڵ مێد
 واڵتی خ���ودا ،وەرگێڕانی ل���ە ئینگلیزییەوە:بەختیار س���ابیر حەمە ،ژ ،6تش���رینی یەكەمی
 ،2007ل( .114-87ئ���ەم بابەتە لە ژمارە()6ی
گۆڤاری تێگەیشتنی راستی وەرگیراوە).
یوسف گۆران
 ژن���ە بكوژەكان���ی قاعی���دە ،ژ ،8ئابی ،2008ل.114-111
یوسف موشارباش
 سیس���تەمی بەڕێوەبردنی تازەی ئەلقاعیدە،ت���ەوەرەی ژمارە ،وەرگێڕان���ی لە ئەڵمانییەوە:
دانا هاوار ،ژ ،4نیسانی  ،2007ل.128-119
بابەتی هەمەچەشن
دۆسێی ئیسالم
 قول���ۆ ش���نگالی :س���ەلەفیەت بناغ���ەی بیریتیرۆریس���تی نییە لە ئیس�ل�امدا ،چاوپێكەوتن،

ژ ،3تشرینی دووەمی  ،2006ل.170-165
ب ێ ناوی نوسەر
 تون���س زنجیرە كۆڕێك لەبارەی ئیس�ل�ام ودیموكراس���ی ،ژ ،3تش���رینی دووەم���ی ،2006
ل.190-187
 ڕەوتی ئیس�ل�امی لە باشووری كوردستان( ، )1991-1946خوێندن���ەوەی كتێ���ب ،ژ،2
حوزەیرانی  ،2006ل.188-187
 یەكنەبوونی وادەی جەژنەكانی موسڵمانان،ژ ،3تشرینی دووەمی  ،2006ل.192-191
 ڤاتی���كان :ئایی���ن پاس���او ب���ۆ توندوتی���ژیناهێنێت���ەوە ،ژ ،3تش���رینی دووەم���ی ،2006
ل.194-193
 كۆنگرەی مەككە بۆ ئاشتكردنەوەی سوننەوشیعە ،ژ ،3تش���رینی دووەمی  ،2006ل-205
.214
 خوێندنەوەی كۆمەڵێك كتێب ،ژ ،3تش���رینیدووەمی  ،2006ل.242-232
 س���ەلەفییەكانی كوێ���ت و وەزیری ئەوقافیواڵتەكەی���ان ،ڕاپۆرت ،ژ ،5تەم���ووزی ،2007
ل.144-143
 ملمالنێی نێوان موسڵمانان و مەسیحیەكانلە میسر ،ژ ،5تەمووزی  ،2007ل.146-145
 بیبلیۆگرافی���ای ژمارەكانی ()4-1ی گۆڤاریدۆسێی ئیسالم ،ژ ،5تەمووزی  ،2007ل-188
.194
ب ێ ناوی نوسەر
پێناسەی س���ەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی
كوردستان ،ژ ،1شوباتی  ،2006ل.3
پێناسەی س���ەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی
كوردستان ،ژ ،2حوزەیرانی  ،2006ل.3
پێناسەی س���ەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی
كوردستان ،ژ ،3تشرینی دووەمی  ،2006ل.3
پێناسەی س���ەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی
كوردستان ،ژ ،4نیسانی  ،2007ل.3
پێناسەی س���ەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی
كوردستان ،ژ ،5تەمووزی  ،2007ل.3
پێناسەی س���ەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی
كوردستان ،ژ ،6تشرینی یەكەمی  ،2007ل.3
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پێناسەی س���ەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی
كوردستان ،ژ ،7شوباتی  ،2008ل.3
پێناسەی س���ەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی
كوردستان ،ژ ،8ئابی  ،2008ل.3
كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی
كوردستان ،ژ ،2حوزەیرانی  ،2006ل.4
كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی
كوردستان ،ژ ،2حوزەیرانی  ،2006ل.4
كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی
كوردستان ،ژ ،3تشرینی دووەمی  ،2006ل.4
كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی
كوردستان ،ژ ،4نیسانی  ،2007ل.4
كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی
كوردستان ،ژ ،5تەمووزی  ،2007ل.4
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كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی
كوردستان ،ژ ،6تشرینی یەكەمی  ،2007ل.4
كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی
كوردستان ،ژ ،7شوباتی  ،2008ل
كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی
كوردستان ،ژ ،8ئابی  ،2008ل.4
بدون أسم
 البی���ان الختامی الصادر عن ال���دورە الثالثةلمؤتمر القمة األس�ل�امي ،ژ ،1ش���وباتی ،2006
ل.136-114
 میث���اق منظمة لمؤتمر األس�ل�امي ،تەوەرەیژمارە ،ژ ،4نیسانی  ،2007ل.182-175

دهنگوباسى رۆژنامهنووسان...

دەنگوباسی ڕۆژنامەنووسان لە جیهاندا

ئامادكردنی :عەبدولغەنی عەلی یەحیا

سوریا
كوشتنی  15رۆژنامەنووس
وەك پێدەچێت ،سوریا ترسناكترین شوێن
بێت لەسەر ژیانی رۆژنامەنووسان .بە گوێرەی
هەواڵێك ،تەنها لە مانگی ئاداری ئەمساڵ()15
ڕۆژنامەن���ووس ب���ە گوللەی س���وپای نیزامی
دەوڵەتی س���وریا كوژراون ،بەمەش ژمارەی
ئ���ەو ڕۆژنامەنووس���انەی لەس���ەر دەس���تی
سوپای نابراو گیانیان لە دەستداوە ،لە ڕۆژی
بەرپا بوونی ش���ەڕی ناوەخۆی���ی لەم واڵتەدا
دەگاتە ( )153رۆژنامەنووس.
دەستبەس���ەر داگرتنی وەزارەت���ی دارایی
حكومەت���ی بەشش���ار لئەس���ەد ،گش���ت مولك
و س���امانی ڕۆژنامەنووس���ی ناودار فەسەلو
لقاس���م خاوەنی بەرنامەی (االتجاە المعاكس)
ل���ە ئەلجەزیرە tvی موس���ادەرە كرد ،ئەویش
ب���ە تۆمەت���ی هاندانی تی���رۆرو پڕوپاگەندە بۆ
جەنگی ناوخۆیی.

داخستنی  3ڕۆژنامە
لە بەرواری  2013-3-1دا دەسەاڵتدارانی
س���وریا ڕۆژنامەكانی( :ئەلجەماهیر و فورات
و عرووبە) یان داخس���ت .هەر چەندە هەرسێ
ڕۆژنامەك���ە گوزارش���تیان ل���ە هەڵوێس���ت و
بەرژەوەندی ڕژێمی س���وریا ناچار بوو دایان
بخات و ڕەنگە لە ئایندەیەكی نزیكیش���دا چەند
ڕۆژنامەێكی دیكەش دابخات.
ئازادكردنی ڕۆژنامەنووسێكی ئەڵمانی
لە ڕۆژی  2013-3-5دا حكومەتی سوری
رۆژنامەنووسێكی ئەڵمانی ئازاد كە بۆ ماوەی
یەك ڕفێندرابوو ،بە پێی هەواڵەكان ڕادەستی
بالیۆزخانەی ڕوسیای فیدراڵ لە دیمەشق كرا
بوو ،دەس���تگیركردنی ئەم ڕۆژنامەنووس���انە
ب���ە بیانووی هاتنی بەقاچاغی بۆ ناو س���وریا،
ئەنجامدرا بوو.
ژمارە  30-29بههارى 2013
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ڕفاندنی( )4ڕۆژنامەنووسی ئیتالی
ل���ە 2013-4-6دا ،حكومەت���ی ئیتاڵی���ا ڕفاندن���ی ()4
ڕۆژنامەنووس���ی ئیتاڵ���ی لە س���وریا ڕاگەیاندن ،تا نووس���ینی
ئ���ەم ڕاپۆرتە ن���ە هۆی ڕفاندنیان زانراوەو چارەنووسیش���یان
نا دیارە.
ئێراق
ڕۆژنامەنووس عەلی موتەلیبی بریندار دەكرێت
ئێراق لە دوای س���وریا بە ترس���ناكترین
واڵت لەس���ەر ژیان���ی رۆژنامەنووس���ان
دەژمێردرێت.
برینداركردنی عەلی موتەلیبی
لە ڕۆژی  2013-2-14ڕۆژنامەنووس
عەل���ی مەتەلیب���ی ڕووب���ەرووی هەوڵێكی
تیرۆرس���تی ب���ۆ كوش���تنی ب���وو ،ل���ە
ئەنجام���دا برین���دار بوو بۆ نەخۆش���خانە
گوارسترایەوە .بە قسەی (زەید)ی برای،
ئەو ڕۆژنامەنووسە هەڕەشەی كوشتنی
لێكرابوو .لە 2013-2-18شدا سەندیكای
ڕۆژنامەنووسانی ئێراق ئیدانەی هەوڵی
تیرۆركردنی كرد.
هەوڵێكی شكست بۆ تیرۆكردنی ()2
ڕۆژنامەنووس
لە 2013-2-17دا هەوڵی تیرۆركردنی هەردوو ڕۆژنامەنووس:
عەبدولزەهرەزەكی و قاسم محەمەد عەباس درابوو.
هەوڵێك بۆ داخستنی بنكەی رۆژنامەگەریی پەرلەمان
ل���ە  2013-2-20دا چەن���د پەرلەمانتارێك داوایداخس���تنی
بنك���ەی رۆژنامەگەری���ی ئەنجومەنی نوێنەران���ی ئێراقییان كر
بوو ،ئەو داوایەشیان ناڕەزاێێكی زۆری لێكەوتەوە بە تایبەتی
لەالیەن لیستی (ئێراقیە)ی سوننی كە داواكەیان بە هەوڵێك بۆ
داخستنی سەكۆیەكی سەربەست و گرنگ دانا.
خۆپیشاندان
ل���ە 2013-2-21دا چەن���د رۆژنامەنووس���ێكی بەغدای���ی
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خۆپیش���اندانێكیان لەب���ەر دەم باڵیۆزخانەی ئێران ڕێكخس���ت
وەك ناڕەزایی���ەك دەره���ەق دەس���تگیركردنی روناكبی���ری
ناوداری ئێ���راق ئەحمەد قوبانجی لەالیەن حكومەتی ئێرانەوە،
پاش���ان دوای ماوەیەك���ی كەملە دەس���تگیركردنەی ئازاد گراو
گەڕایەوە بۆ ئێراق.
داخستنی كەناڵی ئەلشەعب
ه���ەر ل���ە  202013-21دا حكومەتی بەغدا
كەناڵێكی (ئەلش���ەعب) ی س���ەر بە بە مشعان
جب���وری داخس���ت ،جێیسەس���وڕمانە زۆری
نەبرد كەناڵە س���ەر لەنوێ دەستەبەكار بوو،
حكومەت���ی ناوبراوی���ش ،لەمش���عان جبوری
خۆش���بوو وێڕای ئەوەی كە لەالیەن (ئەنتر
بۆل)دادگایئیراق���ی ب���ە تۆمەت���ی تی���رۆر و
گەندەڵی داواكرابوو ( )15ساڵیش بە غیابی
حوكم درابوو!!.
چارەسەركردنی رۆژنامەنووسان بە خۆڕایی
س���ەرەڕای رەوش���ی نالەب���اری
رۆژنامەنووس���ان ل���ە ئێ���راق ،وەزارەتی
تەندروس���تیی ئێراق���ی و س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی ئیراق���ی لێژنەیەێك���ی
هاوبەشیان بۆلێكۆڵینەوە لە تەندروستیی
رۆژنامەنووس���ان پێكهێن���ا و بڕی���اردرا
لەم���ەودوا رۆژنامەنووس���ان ل���ە
نەخۆش���خانەكانی ناو ئیراق بە خۆڕایی
چارەسەر بكرێن ،بەمەش دەستكەوتێكی
باش بۆ رۆژنامەنووسانی ئێراق هاتە دی.
سوپا هۆشداری دایە ڕۆژنامەنووسان
ل���ە  2013-2-27دا س���وپای ئێ���راق لە بەغدا ،هۆش���داریی
دایە رۆژنامەنووس���ان ب���ۆ ئەوەی لەكۆنگرەیەك���ی وەزارەتی
دەرەوەی ئێراق ئامادە نەبێ ئەگینا تەقەیان لێدەكرێت.
سووكایەتیكردن بە ڕۆژنامەنووسان لە زیقار
ل���ە پارێ���زگای (زیق���ار)ی باش���ووری ئێراق ل���ە ئەنجامی
دەس���تدرێژی دژ بەرۆژنامەن���ووس لەالیەن دەزگاكانی ئەمنی
و س���وكایەتیكردن پێی���ان ،رۆژنامەنووس���انی ئ���ەم پارێزگایە
خۆپیش���اندانێكیان س���ازدا ئیدانەی رەفتاری هێزەكانی سوپاو
پۆلیسیان دژ بە ڕۆژنامەنووسان كرد.
ژمارە  30-29بههارى 2013
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دەستدرێژی دژ بە ڕۆژنامەنووسێك
لە پارێزگای نەینەواس ،هێزە چەكدارەكانیسەربە حكومەتی
ئێ���راق دەس���تدرێژیان ك���ردە س���ەررۆژنامەنووس وەززاح
حەس���ەن ،كاتی بە ئەرك���ی ڕۆژنامەگەریی خۆی لە گۆرەپانی
(ئەحرار)ی خۆپیشاندەران هەستابوو .دیسان
هەر لە موس���ڵ هێزەكان���ی ناوبراو كادرێكی
بەغ���داد  tvی���ان ل���ە چوونە ن���او گۆڕەپانی
ئەح���رار و خۆپیش���اندەرانی قەدەغەك���رد،
دوو ڕۆژنامەنووس���ی دیك���ە ك���ە وێن���ەی
خۆپیش���اندانیان دەكێش���ا هەمانرەفتاری���ان
لەگەڵدا كرابوو.
دیاال و زەوی بۆ ڕۆژنامەنووسان
(س���اجید ئەلمەه���داوی) نەقیب���ی
رۆژنامەنووسانی پارێزگای( دیاال) داوای
تەرخانكردنی زەویی نیش���تەجێبوونی بۆ
رۆژنامەنووسانی پارێزگاكە كرد

داوە.

قەدەغەكردن
فەرماندەی پرۆس���ە سەربازییەكانی
هاتن���ی
(ئەنب���ار)
پارێ���زگای
رۆژنامەنووس���انی بیانیی بۆ پارێزگای
ئەنب���ار قەدەغ���ە ك���رد و وتیش���ی:
دەزگاكان���ی ب�ڵ�ا ل���ە حكومەت���ی ئێراق
فەرمانی قەدەغەكردنی رۆژنامەنووسانیبیانیبۆ (ئەنبار)

سامەڕاو خۆپیشاندانێك لەبەرژەوەندیی رۆژنامەنووسان
لە (گۆڕەپانی حەق) لە قەزای س���امەڕای سەر بەپارێزگای
سەالحەددین ،خۆپیشاندانێك لە الیەن جەماوەرەوەدژ بەلێدان
و ئ���ازار دانی رۆژنامەنووس���ان س���ازدرا ،بە پێ���ی هەواڵێك،
هەندێ لە ش���ەقاوەو چەقۆ وەشێن چەند رۆژنامە نووسێكیان
لەس���امەڕا ئازار دابوو تاوەكو رووداوەكانی خۆپیشاندانەكان
بۆ دەزگاكانی راگەیاندنەیی رەوانە نەكەن.
دەستگیر كردنی رۆژنامەنووس ئەیادتمیحی
بۆ بەغدا دەگەڕێتەوە .س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی ئێراق
ناڕەزەایی دژ بە دەس���تگیركردنی رۆژنامەنووس ئەیادتمیحی
دەربڕی ،تا ئێستاش هۆی دەستگیركردمی نەزانراوە.
هێرشبردنە سەر ()4رۆژنامە لە بەغدا
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جارێكی دیكە بەغدا .لە  2013-4-1دا تاخمێككە لە نزیكەی
()50هاواڵتی���ی مەدەن���ی پێكهاتبوو ،هێرش���یان كردبووەس���ەر
بارەگاو رۆژنامەكان :دەس���توورو موستەقبەل و پەرلەمان و
كردبوو،
ئەلن���اس و ( )4رۆژنامەنووسیش���یان بریندار
كەلوپەلی ناو بارەگاكانیش���یان تێكداو شكاند
ب���وو ،بەگوێ���رەی لێدوانی رۆژنامەنووس���ان
(مەحموود ئەلس���ەرخی) ناوێك گوایە س���ەر
مەرجەعی ئایینی س���ەرخی بوو و جارانیش
ئەندامی حزبی بەعس���ی قەدەغەك���راو بوو،
س���ەركردایەتیی هێرش���ەكانی ك���رد ب���وو
هەرچەن���دە مەرجەع���ی ئام���اژە پێ���دراو
هەواڵەك���ەی رەتكردبوو ،بەرائەتی خۆی لە
كردەوەكە راگەیاند.
هێرش���ەكانی یەك���ی چ���اری نیس���انی
رابردوو لەس���ەر زیاتر لەئاس���تێك دەنگی
داب���ۆوە .مۆئەیی���ەد ئەلالم���ی ،نەقیب���ی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی ئێ���راق و
یەكێتی نێو دەوڵەتیی رۆژنامەنووسان و..
هت���د لە چەندین الیەنی دیكەش بە توندی
ئیدان���ەی هێرش���ەكەیانلە چەندین الیەنی
دیكەش بە توندی ئیدانەی هێرشەكەیان
كردبوو.
میسر
قەدەغەكردنی دیاری لەرۆژنامەنووسان
رۆژنامەی(ئەه���رام)ی (قاهی���ری) نوس���یبووی گوای���ە
بەڵگەنای���ەك بە رۆژنامەكانی میس���ر ئیمزاك���را ،تیایدا داوا لە
رۆژنامەنووسان كرا دیاری وەرنەگرن و رەتی بكەنەوە ،هەر
وتار بە ناوی بەرپرسان نە نووسن.
ئەحمەد ئەلشەریف
لەكات���ی وێنەگرتن���ی ب���ۆ چااڵكیەكان���ی س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی میس���ر لە قاهیرە ،هێزە ئەمنیەكانی میسر
پەالم���اری وێنەگ���ری (جەزی���رەtvی) ئەحمەو لش���ەریفیان دا،
ئ���ەوكارەش بووە هۆی پەیداكردنی بێزاری و ناڕەزایی لە نێو
ناوەندە رۆژنامەگەریەكان.
هەڵبژاردنی ریاز رەشوان
(ری���از رەش���وان) رۆژنامەنووس���ی بەناوبانگ���ی میس���ر
لەهەڵبژاردنی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی میسر بە نەقیب
هەڵبژێردرا.
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كۆبوونەوەیەكی ناڕەزاییانە
لە بەرواری 2013-3-17دا دەیانرۆژنامەنووس���ی میس���ر
ل���ە بەردەم ب���ارەگای س���ەندیكاكەیان ل���ە قاهی���رەی پایتەخدا
گردبوونەوەێكی���ان س���ازدا تیای���دا داوای ئازادكردن���ی چەن���د
رۆژنامەنووس���ێكیان كردك���ە ل���ە الیەن ئەندامان���ی (ئیخوان و
مسلمین) دەستگیر كرابوون.
كێشەی باسم یوسف
ل���ە ڕۆژی  31ئاداری  2013دا رۆژنامەنووس���ی میس���ری
(باس���م یوس���ف)بە تۆمەتی س���وكایەتیكردن
ب���ە س���ەرۆكی میس���ر محەمەد مورس���ی و
ئایین���ی پی���رۆزی ئیس�ل�ام ،لە الی���ەن هێزە
ئەمنیەكان���ی قاهی���رە دەس���تگیر ك���را ،بەاڵم
زۆری نەب���ردو دوای ماوەیك���ی ك���ورت لە
دەس���تگیركردنەوەكەیو لە ژێر فش���ارێكی
ئەستوور ئازاد كراو ئێستاش لەچاوەڕوانیی
دادگا ییكردنب���ە تۆمەتی (خیانەی عوزما)!
دایە.
دەستگیركردنی باس���م یوسف دەنگی
دایە ،كۆشكی سپی لە زاری وتەبێژەكەی
فیكتۆری���ا نوالن���د دەس���تگیركردنە كەی
ش���ەرمەزار كرد و حكومەتی میس���ریش
ب���ە خنكاندن���ی سەبەس���تی رادەربڕی���ن
تۆمەتب���ار و خەتاب���ار ك���رد ،ب���ەرەی
ڕزگاریی میسڕیش هەمان تۆمەتی دایە
پاڵ حوكومهتی میسر
سوودان
لێكۆڵینهوه لهگهڵ ئهلموسلمی ئهلكهباشی
س���هرلهبهیانی رۆژی ٣ی نیس���انی ( ،٢٠١٣ئهلمس���لمی
ئهلكهباش���ی) بهڕێوهب���هری نووس���ینگهی كهناڵ���ی ئاس���مانی
(ئهلجهزیره) لهالیهن ئهمنی س���ودانهو ه ل ه خهرتومی پایتهختی
س���وودان دهس���تگیركرا ،پاش���ان بۆم���اوهی ( )٥كاتژمێ���ر
لێكۆڵین���هوهی لهگهڵدا كرا ،ئینجا بڕیاری ئازادكردنی درا بهاڵم
ب ه چهند مهرجێك یهكێ لهو مهرجانه ،ك ه ناڕهزایێكی زۆری ل ه
ناوهند ه سیاسی و رۆژنامهگهرییان پهیدا كردبوو ،ئهوهبوو ب ه
بێ مۆڵهتی نابێ ل ه ناوهو ه و دهروهی سودان جموجۆڵ بكات،
ههروهها داوای لێكرا دهست ل ه پیشهی رۆژنامهگهری بهربدات،
ئهلكهباشی بهشبهحاڵی خۆی مهرجهكانی رهتكردهوه.
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ئهلنوور ئهحمهدولنوور
حكومهت���ی س���وودان دوای ل��� ه (ئهلن���وور ئهحمهدلن���وور)
سهرنووس���هری رۆژنامهی (ئهلس���هحافهی)ی سوودانی كرد
ئیس���تیقال ه ل ه پیش���هی رۆژنامهگهری بدات ،چونكی بهقس���هی
ئهو حكومهت ه (ئهلنوور) سووكایهتی ب ه پیاوانی ئهمن كردبوو.
بهحرێن
دهستگیركردنی چهند رۆژنامهنووسێك
بهبۆن���هی تێپهڕبوونی ()٢س���اڵ بهس���هر
خۆپیش���اندانهكانی هاوواڵتیان���ی ش���یع ه
مهزههب���ی بهحرێن ،حكومهت ه س���ونییهكهی
ئهم واڵت ه كۆمهڵێ رۆژنامهنووسی شیعییان
دهس���تگیركرد ،كات���ێ ب��� ه ئهركی پیش���هیی
خۆیان لهناو خۆپیشاندانهكان ههڵدهستان.
دهس���تگیركردنهو بێ���زاری و توڕهی���ی
لهنێ���و ش���یعهی بهحرێن ك��� ه نزیكهی ٪٧٥
هاوواڵتیانی ئهم واڵت��� ه پێكدێنن ،ههروهها
كارهك ه بهفروانی لهالیهن شیعهكانی ئێران
و ئێراق و شوێنی دیكهش ریسوا كرابوو.
فهڕهنسا
ئازادكردنی نادر دهندون
لهس���هر داوا یهك ل���هداوی یهكهكانی
حكومهت���ی فهرهنس���ا و الیهنی دیكهش،
وهزارهت���ی دهروهی ئێ���راق ،درێغی ل ه
سازدانی ههوڵ و تهقهڵاڵ بۆ ئازادكردنی
رۆژنامهنووس���ی فهرهنس���ی ب ه نهژاد لوبنان���ی (نادر دهندون)
نهكرد.
ل ه ئهنجام���ی ئهو ههوڵ و تهقهڵاڵیان���هش حكومهتی ئێراق
دهندون���ی ئ���ازاد كرد و دوای  ٢١رۆژ ب ه بهندیخان ه بۆ پاریس
گهڕایهوه.
لیبیا
بكوژی رۆژنامهنووسێك دهستگیركرا
ل ه واڵتی لیبیا هێزهكانی ئهمنی سهر ب ه حكومهتی ئهم واڵت ه
توانیان ل ه رۆژی  ٢٠١٣/٢/١٤بكوژی وێنهگر و رۆژنامهنووس
ش���ههید (عهلی حهس���هن ئهلجابر) كارمهندی جارانی ئهلجهز ه
دهستگیربكهن.
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ش���ایانی باس��� ه رۆژنامهنووس و وێنهگر (عهلی حهس���هن
ئهلجاب���ر) لهكات���ی رووداوهكانی شۆڕش���ی لیبیا ك���وژرا و لۆ
رێزلێنانی���ش لێی حكومهت���ی لیبیا قوتابخانهیهكی س���هرهتایی
بهناوكرد.
كارمهندان���ی ئهلجهزی���ر ه زیاتر ل ه كارمهندان���ی دهزگاكانی
راگهیان���دن و رۆژنامهگهری رووب���هڕووی كاری توندوتیژی
لهالیهن دهسهاڵتدارهكانهوه دهبن.
بهریتانیا
مانگرتنی رۆژنامهنووسانی B.B.C
٢٠١٣
ش���وباتی
١٨
رۆژی
رۆژنامهنووس���انی س���هرب ه دهزگای
راگهیاندن���ی  B.B.Cبهریتانی مانگرتنێكیان
دژ ب��� ه دهركردن���ی ( )٣٠رۆژنامهنووس ل ه
دهزگای ناوبراو راگهیاند.
فهلهستین
گردبوونهوه
لهب���هر دهرگای بهندینخان���هی (عۆفر)
ی ئیس���رائیلی رۆژی ٢٠١٣/٢/٢٠
دهی���ان رۆژنامهنووس���ی فهلهس���تینی
گردبوونهوهیهكی���ان وهك ناڕهزای���ی
دهربڕی���ن دژ ب ه دهس���تگیركردنی چهند
رۆژنامهنووسێكی فهلهستین راپهڕاند.
كوێت
زهیدولزاید ( )٣٠رۆژ حوكمكرا
(زهیدولزاید) رۆژنامهنووس���ی كوێت���ی ( )٣٠رۆژ ل ه الیهن
داگایهك���ی كوێتی حوكم���درا ،حوكمكردنهكهش ل ه وتارێكی ك ه
تیایدا حكومهتی كوێتی ب ه گهندهڵی وهسف كردبوو.
خهاڵت بۆئهوكهسهی پهیامنێرانی (ئهلجهزیره و (ئهلعهرهبییه) ل ه
سووریا دهستگیر بكات
دهوڵهمهندێكی س���ووری ل��� ه كوێت خهاڵتێك���ی دراویی بۆ
ههركهسێك بتوانێ رۆژنامهنووسێكی سهر ب ه (ئهلجهزیره) و
(ئهلعهرهبیه)ی ل ه سووریا دهستگیر بكات .وهزیری راگهیاندنی
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كوێتیش���ی پێی لهسهر سهربهستی رۆژنامهنووسان داگرت و
سهندیكای رۆژنامهنووس���انی كوێتیشی ریسوای دهوڵهمهند ه
س���ووریهكهی ك���رد و داواش���ی ل��� ه حكومهت���ی كوێ���ت كرد،
دهستبهجێ دهوڵهمهنده سورییهكه دهستگیر بكات.
ئێران
بێسهروشێنێكردنی رۆژنامهنووسێكی كورد
سهرنووس���هری گۆڤ���اری (دی���دگاه)ی
كوردی ل��� ه الی���هن دهزگا ئهمنییهكانی ئێران
ل ه مانگرتنی شوباتی رابردووی ئهمساڵ بێ
سهروش���وێنكرا ،تا ئێس���تاش چارهنووس���ی
شاراوه و نادیاره.
دهستگیركردنی ( )١٠رۆژنامهنووسی رهوتی
ئیساڵحی
ه���هر ل��� ه ئێ���ران هێ���ز ه ئهمنییهكان���ی
حكومهت���ی پارێزگاران���ی ئ���هم واڵت ه ()١٠
رۆژنامهنووس���ی ئێرانی س���هر ب ه رهوتی
ئیس�ڵ�احی محهم���هد خاتهم���ی دهس���تگیر
ك���رد ،ت���ا حاڵ���ی ح���ازر ب���اس ل��� ه هۆی
دهس���تگیركردنیان و چارهنووس���یان
نهكراوه.
ئیسرائیل
درێژهدان ب ه دهستگیركردنی ( )٢رۆژنامهنووس
ل���هدوای ماوهی���هك ل��� ه دهس���تگیركردنیاندا ،دادگایهك���ی
ئیس���رائیلی ،دهس���تگیركردنی وێنهگری كاریكاتێری (محهمهد
سباعنه) و (رۆژنامهنووس عامر ئهبو عورفه) ك ه ههردووكیان
عهرهبی فهلهستین نوێكردنهوه.
یهمهن
ئازاردانی رۆژنامهنووسێك
ل ه بهندیخانهی ئهمنی سیاسی ل ه سهنعای پایتهختی یهمهن،
پیاوانی ئهمن ب ه توندی ئهش���كهنج ه و ئازاری رۆژنامهنووس
(عهبدولئیال حهیدهر)یان دابوو ،جێی ئاماژ ه پێدان ه س���هندیكای
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رۆژنامهنووس���انی یهم���هن ناڕهزای���ی دژ بهم
رووداو ه دهربڕیب���وو ،داواش���ی ل ه حكومهتی
یههن كردب���وو خێرا رۆژنامهنووس���اك ه ئازاد
بكهن.
سۆماڵ
كۆشتنی رۆژنامهنووسێك
رۆژنامهنووسێكی سۆماڵی كچ ب ه دهستی
تاقمێكی نهناس���راو گومان دهكرێت س���هر ب ه
رێكخراوی تیرۆرس���تی موجاهیدینی شهبابن،
تیرۆركرا.
سوید
شاژنی سوید شكایهت له رۆژنامهنووسان دهكات
ش���اژنی س���وید ش���كایهتی دژ ب��� ه چهن���د
رۆژنامهنووس���ێك   پێش���كهش ب��� ه دادگای
س���ویدی كرد ،ل ه ش���كایهتێكا هاتب���وو ،گوای ه
رۆژنامهنووس���ان گاڵت��� ه و س���وكایهتیان
پێكردبوو.
تونس
رۆژن�����ام�����هن�����ووس�����ان�����ی ت�����ون�����س ل � ه
گ����ردب����وون����هوهی����هك����دا دژ ب���� ه پ��ۆل��ی��س��ی
ت��ون��س ك��ردهوهك��ان��ی پۆلیسی ن��اوب��راوی��ان
مهحكومكرد ،ب �هوهی ههڵیانكوتابوو ه سهر
ی��ان �هی (رۆژن��ام��هگ��هری) ل � ه پایتهختی ئهم
واڵته ،پۆلیسی تونس یانهك ه بهڕو ه تاوانبار
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كردبوو گوای ه مۆلهتی وهرنهگرتبوو و ببو ه
مهیخخان ه و مهی خ��واردن�هو ه ئهمهش ههر
بۆ زیانگهیاندن بۆ رۆژنامهنووسانی تونس
لهبهر ئهوهی ههره زۆریان عهلمانین.
توركیا
كۆچی دوایی محهمهد عهلی بیراند
كۆچی دوایی رۆژنامهنووس و نووسهری
سیاس���ی بهناوبانگ���ی توركیا محهم���هد عهلی
بیران���د ،ل ه رووداوێكی زۆر گرنگ ل ه مێژووی
رۆژنامهگهریی توركیا دهژمێردرێت.
بیران���د پێنووس���ێكی چاونهترس���ی ب���وو،
بهردهوام رهخنهی ل ه سیاسهتی كاربهدهستانی
توركی���ا دهگرت و ههمیش��� ه بهرڤانی ل ه مافی
رهوای گهل���ی كوردی���ش دهك���رد ،بهكۆچ���ی
دوایی بیراند گهلی كورد دۆس���تێكی گهورهی
لهدهستدا.
خۆپیشاندانی رۆژنامهنووسان له ئهستهنبۆڵ
دهیان رۆژنامهنووس���ی تورك ل ه ش���اری
ئهستهنبۆڵ و لهبهردهم كونسولییهی سووری
خۆپیش���اندناێكیان ل��� ه پێن���او ئازادكردن���ی
رۆژنامهنووس���ی ت���ورك و پهیامنێ���ری
كهناڵ���ی (ئهلح���وڕه)ی ئهمریك���ی ئهنجام���دا،
رۆژنامهنووسی ناوبراو بهر ل ه چهند مانگێك
لهمهوب���هر لهالیهن هێز ه ئهمنییهكانی س���وریا
دهستگیركرابوو.

ماستهرنامه...

ماستەرنامەیەك دەربارەی
رۆژنامەگەری كوردی لە بەیروت

لەماوەی رابردوودا هۆڵی (جەمال عەبدولناسر)
لە كۆلێژی ئاداب ،لە زانكۆی بەیروتی عەرەبی
لە لوبنان ،گفتوگۆی ماس���تەرنامەی توێژەر و
رۆژنامەن���ووس (هاوژی���ن عومەر محەمەد)ی
ل���ە ژێر ناونیش���انی (فن المقال���ة الصحفیة في
صحیفة التآخ���ي  )2010-2005بەخۆوە بینی،
لیژن���ەی گفتوگ���ۆ پێكهاتب���وو ل���ە هەریەك لە
بەڕێزان:
 .1پڕۆفیس���ۆر د.رەفی���ق عەت���وی (ئەن���دام و
سەرۆكی لیژنە)
 .2پڕۆفیسۆر د.غازی یەموت (ئەندام)
 .3پڕۆفیس���ۆری یاریدەدەر د.بەش���یر فەرەج،
س���ەرۆكی بەش���ی زمانی عەرەب���ی (ئەندام و
سەرپەرشتیار).

 .4پڕۆفیسۆری یاریدەدەر د.جەمال موجاهید
سەرۆكی بەشی راگەیاندن (ئەندام).
دوای گفتوگۆیەك���ی چڕوپڕ ك���ە دوو كاتژمێر
و نی���وی خایاند ،لە كۆتایی���دا نامەكە بە پلەی
(زۆرباش���ە) ل���ە الی���ەن لیژن���ەی گفتوگ���ۆوە
قەبووڵكرا.
ماس���تەرنامەی نێوب���راو ل���ە س���ێ دەروودا
ك���ە هەریەكیەی���ان دووب���ەش لەخۆدەگرێ���ت،
بەچڕوقوڵ���ی تاوتووێ���ی ئاڕاس���تەكانی
وتارنووسین ،و هەیكەلی هونەری وتارەكان،
و زمانی نووس���ین ،و شێوازەكانی دەربڕینی
لە رۆژنامەی (التآخی) كردووە ،لە كۆتایيشدا
كۆمەڵێ���ك ئەنجام���ی خس���تۆتەڕوو ،لەگ���ەڵ
پێش���نیاركردنی چەن���د راس���پاردەیەك ب���ۆ
ژمارە  30-29بههارى 2013
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ماستهرنامه...

رۆژنامەی (التآخی) ك���ە دەكرێ لە داهاتوودا
ل���ە بەرەوپێش���بردنی رۆژنامەك���ە س���وودی
لێوەربگرێ.
ش���یاوی باس���ە نامەی ناوبرا و ب���ە یەكەمین
لێكۆڵين���هوهى ئەكادیم���ی دادەندرێ���ت ك���ە
لەوەت���ەی لە دایكبوونی رۆژنام���ەی (التآخی)
ی���ەوە ل���ە نیس���انی س���اڵی  1967دەرب���ارەی
رۆژنامەك���ە ئەنجامدراب���ێ ،هەروەه���ا یەكەم
ماستەرنامەش���ە كە دەربارەی رۆژنامەگەری
كوردی ل���ە زانكۆیەكی عەرەب���ی لەدەرەوەی
عێراق بە پلەی زۆرباشە وەربگیرێ.
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ماوەت���هو ه بڵێین توی���ژەری (هاوژین عومەر)
ماوەی  14س���اڵە  لە بواری رۆژنامەنووس���ی
كاردەكات،لە چەندی���ن دەزگای رۆژنامەوانی
كاریكردووە ،بەزمانەكانی كوردی و عەرەبی
دەنووس���یت ،ئەندام���ی كارای س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردس���تان و فدراسیۆنی
نیودەولەت���ی رۆژنامەنووس���ان و س���ەنتەری
(ن���ور)ی رۆش���نبیری و ئیعالمییە لە س���وید،
هەروەها خاوەن چەند كتێبێكیش���ە دەربارەی
راگهيان���دن و رۆژنامەگ���ەری ،ك���ە دواینی���ان
كتیبی (ئیتیكی كاری رۆژنامەوانی)یە.

مهرگى فريشتهكان

مهرگی فریشتەكان

*

نامەیەك بۆ «وەهبیە سەعدۆ»
ك ه فریای خوێندنەوەی نەكەوت
قاسم محهمهد عهلی
ژمارە  30-29بههارى 2013
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بازنەكە تەواو نەبوو

ئەو ڕۆژەی بیرم لەوە كردەوە
شوێنێكی ب��چ��ووك دی���اری
بكەم ،بۆ ئەوەی كتێبەكانت.
س��ی��دی��ەك��ان��ت .ه��ەن��دێ لە
ش��ت��وم��ەك��ان��ت ل���ە دەس��ت��ی
هاتووچۆكەرانت بپارێزێت،
لە بیرمە چەند دوودڵ بووم،
ئەو ڕۆژە گوتم :نووسینگەكە
هەرهەموو چەند مەترێكە.
ب���ی���رۆك���ەك���ەم دواخ���س���ت،
هەرچەندە زۆر پێویست بوو
تاكو تایبەتمەندییەكانت
لە چ��اوی سەردانكەرەكانت
بپارێزرێت
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مهرگ و لە دایكبوونت بەر لە ()42ساڵ چەند سەعاتێكيان
ل���ە نێ���وان داب���وو  ،بەرەبەیان���ی  3/21يهكهمي���ن زیڕەی لە
باوەش گرت .بەر بەیانی  3/23دواهەناسەتی گرت ه باوەش،
بەهۆی حیكمەتێكەوە تۆ هەموو دەم وابوویت ،شتەكانت بە
ناتەواوی بهجێدەهێشت ،ئایا ئەمە ترسە لە ساتە وەختەكانی
كام���ڵ ب���وون ،لە س���اتە وەختەكان���ی داخران���ی بازنەكە؟ یا
پێویستیيە بۆ بەردەوامبوون لە جیهاندا لە ڕێگەی بایەخدان
بە هاوڕێیان ئەوانەی بۆ تەواوكردنی دەس���پێراوەكانت كار
دەكەن..؟
نووس���ینگەكەت هەرچەن���دە پانتایەك���ی بچووك���ە ،بەاڵم
پەنجەرە فراوانەكانی دەڕوانێتە بەر فراوانترین گۆڕەپان لە
هەولێردا ،لە ژێر ئەم پەنجەرانەدا چەند كۆترێك جێنشینن و
لێ���ت دەڕوانن یان بە خۆیانەوە خەریك دەبن و لە ژوانێكی
جواندا دەخنكێن ،كە لە ئەنجامیدا جیهان ون دەبێت ،هۆرنی
ئۆتۆمبێللەكان ،دەنگی فرۆشیارەكان ،هەرای هاموشۆكەران،
هیچ نامێنێت تەنيا ماچی دەنووكە بەیەگەیش���تووەكان ،باڵە
لێكدەرەكان ،ب���ەرەو چاوە بازنەیەكان لە دەوری هەتاوێكی
نیمچ���ە گەرەمدا دەخولێنەوە ،گمەی���ەك لەژێر زەوییدا بەرز
دەبێت���ەوە ی���ان لە ئاس���مانێكی ش���یندا دەبارێ���ت ،گمەیەك
پەیوەن���دی ب���ە كۆترەكانەوە نیی���ە ،لە ش���وێنێكەوە دێت بە
س���اردییە خۆش���ەكەی و گەرمییە بەلەزەتەكەی س���ەراپای
نووسینگەكەت دادەپۆشێت.
ئ���ەو ڕۆژەی بی���رم ل���ەوە ك���ردەوە ش���وێنێكی بچووك
دیاری بك���ەم ،بۆ ئ���ەوەی كتێبەكانت .س���یدیەكانت .هەندێ
لە ش���تومەكانت لە دەس���تی هاتووچۆكەران���ت بپارێزێت ،لە
بیرم���ە چەن���د دوودڵ بووم ،ئەو ڕۆژە گوتم :نووس���ینگەكە
هەرهەموو چەند مەترێكە .بیرۆكەكەم دواخست ،هەرچەندە
زۆر پێویس���ت ب���وو تاك���و تایبەتمەندییەكان���ت ل���ە چ���اوی
سەردانكەرەكانت بپارێزرێت.
ئ���ا ...بەمج���ۆرە تەنان���ەت پێویس���تیە قووڵەكان���ت مافی
تەواو بوونیان پێنەبەخش���را ،وازم لێهێنا لە پێناو فەزایەكی
بەرفراوانت���ر ،پەیوەندی نێ���وان تۆ و كۆترەكان���ت زیاتر لە
رەهەندێك وەردەگرێت ،ئاس���مانە شینە بەرفراوانەكە بانگی
دەكرديت ،ئاسۆ بێكۆتایيەكان و ئازادیی ه رهها بێسنوورهكان
هاوڕێیهتی تۆ و بوونر ه باڵدارهكانی پتەو دەكرد ،خەونت بە
باڵی بەهێز دەديت بۆ ئەوەی ڕاكێش���انی قەدەری مرۆییمان
ببەزێنێ���ت ،كۆیاليەتیی���ە كۆمەڵگەیی���ەكان و ڕۆش���نبیری و
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فیزیاییەكانم���ان ،تۆ چاكت دهزان���ی هەموو خراپەكارییەكان
لە مانەوە سەرهەڵدەدەن ،تەنانەت لە مردنیشدا كە قەدەری
هەموومانە .بەڵێ لەكاتی مهرگتا باڵت هەبوو ،تێڕوانینەكانت
دوور لە ژانی س���اتە وەختی تون���دڕەودا و غەمێكی قووڵدا
هەڵدەفڕین ،لە نەخۆشخانەدا لەگەڵ هەمووان نەبووی ،تەنيا
لەگەڵ ئەوانە بووی كە بەشداری خەونەكانی ئازادیت بوون،
زەردەخەن���ەت بۆ ئەوان بوو .ئای چهند رووبهڕووبوونهو ه
مانا و پهیامی ههڵدهگرت ئهم زەردە خەنەیە ،مردنت ئاسایی
نەب���وو .پێش���وەختە بوو ،ك���ێ دەزانێ ڕەنگ���ە یەكێك بێ لە
گەمەكانت یان درۆ زۆرەكانت ،تەنانەت لە مردنەكەش���تا وا
بووی ،مهرگت تەواو نەبوو .هەندێك پاشماوەی تۆ لە ناخی
ئێمە دایە ،خەونی ئازادی ،كە نرخێكی زۆرت دا لە پێناویدا،
ئ���ەو رۆناكییەی كە دەتویس���ت تۆیەكانی ل���ە هەر كۆییەك
ه���ەن ،بيچێنيت ،داهێنانی خۆش���یە بچووكەكان لە تەنگترین
جێگاكان���دا ،گەمە و گاڵتەكانت ،پاكیی���ە مناڵیەكەت كە ژیانە
دژوارەكەت نەيتوانیبوو بیش���ێوێنێ ،ئەمانە هەموو لە ناخی
ئێمەدا ماون.
دەتوانم زۆرشت لەبیربكەم ،بەاڵم خەونی ئازادی و پاكی
ڕۆناكییەك���ەت كە لەناختەوە هەڵدەقواڵن .هەرگیز ناتوانم لە
بیریان كەم .ئەمانە وام لێدەكەن هەست بە شتێكی فریشتەیی
بكەم .ش���تێك پەیوەندی بە جیهانی فریش���تەكانەوە هەیە لە
مهرگتا مردنی فریش���تەكانم ديت ،وەحیەكی نەگەیش���تووم
ديت..
ئابهمج���ۆر ه ژیانی فریش���تەكان ،گرەوێك���ە بۆ هەڵگرتنی
ڕۆناكی و وەحی ب���ۆ دوورییەكانی گەردوونێك ك ه كۆتایی
نایەت ،چۆن قس���ەكانم بەرەو ئاراستەی ناوچەیەك لە مانا
پیرۆزەكانی هەنگاوی نا ...؟ پەیوەندییەكی كاری راگهیاندن
هەی���ە پێش���تر تێبینیم���ان نەك���ردووە .ناوەڕۆك��� ه رۆناكهك ه
تاریك���ی دەخنكێنێت ،پەیوەندییەك لە نێ���وان ڕاگەیاندكار و
ئ���ازادی و ڕۆناكییدا هەیە ،لە ڕوخس���ارتا پێش كۆچكردنت
روناكی هەبوو ،ڕاپۆرتی پزیش���كی دەڵێت گورچیلەكانت لە
كار كەوت���وون ،ج���ەرگ كارناكات ،دڵیش تەني���ا چارەگێكی
ل���ەكار دایە و ملیۆنان ش���انەش مردوون ،ب���ەاڵم تۆ گاڵتەت
ب���ەم ڕاپۆڕتانە دەك���رد ،ژیریت دیار ب���وو .كاتێ بە ڕێگەی
ئاماژە گفتوگۆت لە گەڵمان دەكرد ،لە دۆخێكدا كە بە دۆخی
تۆ نەچێت ،جەس���تە بەزیندووی دەمێنێت و هۆش دەمرێت،
ڕۆناكی لە ڕوخس���ارتا بەدی دەك���را كاتێ زەردەخەنەت لە
كەش���ە تەماوییەك���ەی نەخۆش���خانەی فریاكەوت���ن دەدزی،
چ ش���ەفرەیەكەت ب���ەكار دەهێن���ا بۆ ئ���ەوەی نامەكانت بەم

دەتوانم زۆرشت لەبیربكەم،
بەاڵم خەونی ئازادی و پاكی
ڕۆناكییەكەت كە لەناختەوە
ه����ەڵ����دەق����واڵن .ه��ەرگ��ی��ز
ناتوانم ل��ە بیریان ك��ەم.
ئەمانە وام لێدەكەن هەست
بە شتێكی فریشتەیی بكەم.
شتێك پەیوەندی بە جیهانی
ف��ری��ش��ت��ەك��ان��ەوە ه��ەی��ە لە
مهرگتا مردنی فریشتەكانم
ديت ،وەحیەكی نەگەیشتووم
ديت
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روونی���ەوە پێم���ان بگات ،ب���ڕوام پێبكە تاكو
ئەم س���اتەوەختە نهمدهزانی چۆن ئەم كارە
روو دەدات ،ب���ەاڵم تێدەگەیش���تم ،لە (وەفا)
م پرس���ی چ ڕێگەی���ەك ب���ەكار دێنێ���ت ل���ە
وەرگرتن���ی نامەكان���ت ،ئەوی���ش نەیدەزانی
چۆن���ە...؟ ل���ە نێوانماندا وەحیی���ەك هەبوو..
وەحییەك���ی بەردەوام پچڕانی بۆ نەبوو .ئایا
خۆشحاڵ بووی لەم كاتەدا..؟ كاتێ رادەستی
خەمەكان���م دەب���ووم .دوور دەكەوتمەوە تا
فرمێس���كەكانم بڕێژم ،لە پرم���ەی گریانێكی
پچڕچ���ڕم دەدا ب���ۆ چەند چركەی���ەك ،كاتێ
دەگەڕام���ەوە زەردەخەنەكەت���م دەدی���ت.
هەس���تم بەوە دەكرد گاڵتە ب���ە خەماكانمان
دەكەی���ت ،لێكتێنەگەیش���تنێكی ترس���ناك،
مردنی فریش���تەكان ،تەني���ا گۆڕانی یادگەیە
ل���ە ش���ێوەیەك ب���ۆ ش���ێوەیەكی دیك���ە ،ل���ە

رەهەندێك���ەوە بۆ رەهەندێكی ن���وێ ،رەنگە
ئەمە لە خۆش���ی نزیك بێ ..ن���ەك لە خەم...
لە مردنت���ا ئەوا ڕێنماییم���ان دەكەی بۆ ئهو
پەیوەندییەی ك���ە لێی بێ ئاگا بووین ،كاری
ڕاگەیاندن كاتێ سهرهەڵدەدات ،ك ه هەقیقەت
باڵوكات���ەوە ل���ە كاری فریش���تەكان نزی���ك
دەبێت���ەوە ،پەیام���ی ڕۆناكی���ش هەڵدەگرێت،
ب���ەاڵم كاری راگەیاندن لە خاك���ی مرۆڤانی
خەتاكار پیرۆزییەكەی لە دەس���تداوە بڕوای
تەواوم بەوە هەیە ،كاتێ جێتهێش���تین لەگەڵ
پەیامبەران���ی ڕۆناك���ی ل���ە جیهانێك���ی دیكە
ج���ووت ب���ووی ،رەنگە لێ���رەدا نهێن���ی ئەو
زەردەخەن���ە فریش���تەیانە و ئ���ەو خۆش���ییە
ش���اردراوانە خۆی���ان حەش���ار دابێ���ت،
ئەمانەش لە ڕووخس���ارتا لەو س���اتەوەختە
یەكالكەرەوانە بەدی دەكرا.

* مهرگى فريشتهكان ،پهخشانێكه لهاليهن نووسهر و رۆژنامهنووس (قاسم محهمهد عهلى) ،تايبهت
بۆ كۆچى ناوادهى (وههبيه سهعدۆ) نووسراوه ،كه رهوانشاد دهستهى نووسهرانى گۆڤارى (الصحفي)
بوو ،ك ه سهنديكاى رۆژنامهنووسانى كوردستان بهزمانى عهرهبى دهريدهكات.
بهناوى خ��اوهن ئيمتياز و سهرنووسهر و دهستهى نووسهران و تێكڕاى كارمهندانى گۆڤارى
رۆژنام هنووس ،پرسهو سهرهخۆشى خۆمان ،ئاراستهى بنهماڵهى (سهعدۆ) دهكهين.
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كۆنفرانسی لێكتێگەیشتنی نێوان
رۆژنامەنووسان و وەزارەتی ناوخۆ و
دەزگای ئاسایشی هەرێمی كوردستان
لهژێ���ر ناوونیش���انی (رێزگرت���ن ل���ه پیش���هی
رۆژنامهنووس���ی زامنی چهس���پاندنی ئازادی
رۆژنامهنووسییه) ،لیژنهی داكۆكی ل ه ئازادی
رۆژنامهنووس���ی و ماف���ی رۆژنامهنووس���ان
ل ه س���هندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان،
كۆنفرانس���ێكی
،٢٠١٣/٢/٢٧
رۆژی
لێكتێگهیشتنی بۆ رۆژنامهنووسان و وهزارهتی
ناوخۆ و دهزگای ئاسایشی حكومهتی ههرێمی
كوردستان رێكخست.
كۆنفراس ب ه وتهی حهمید ئهبوبهكر بهدرخان
س���كرتێری لیژن���هی داكۆك���ی ل��� ه ئ���ازادی
رۆژنامهنووس���ی و ماف���ی رۆژنامهنووس���ان
دهس���تی پێك���رد و ل ه وتارهك���هی گوتی)5(« :
س���اڵە هەر راپۆرت باڵودەكەین���ەوە و الیەنی
بەرپ���رس بەدواداچوونی بۆ ناكات ،زۆربەی
ئەو پێشێلكارییانەش لەالیەن هێزەكانی ناوخۆ
ئەنجامدراوە و تۆماركراون

وتەی س���كرتێری لیژن���ەی داكۆكی لە ئازادی
رۆژنامەنووس���ی و مافی رۆژنامەنووسان لە
كوردستان
میوانە بەڕێزەكان ....بەخێرهاتن ...
دواب���ەدوای راگەیاندن���ی لیژنەی���ەك لەن���او
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
بەنێ���وی (لیژن���ەی داكۆك���ی ل���ە ئ���ازادی
رۆژنامەنووس���ی و ماف���ی رۆژنامەنووس���ان
ل���ە كوردس���تان) لەنێ���وان كۆنگ���رەی دووەم
و س���ێیەم و تاك���و ئێس���تا  10راپۆرت���ی
باڵوكردۆت���ەوە و ه���ەر ش���ەش مانگ جارێك
لە دووتوێ���ی نامیلكەیەكدا بەهەرس���ێ زمانی
كوردی و عەرەبی و ئینگلیزی بۆ ڕای گش���تی
باڵوی كردۆتەوە.
راپۆرتەكان���ی لیژن���ەی داكۆك���ی ،ئام���اری
ئ���ەو پێش���ێلكارییانەی تێ���دا تۆم���ار ك���راوە،
ژمارە  30-29بههارى 2013
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ك���ە لەالی���ەن هێزەكان���ی وەزارەت���ی ناوخۆ و
ئاس���ایش و چەندین دەزگای دیك���ە بەرامبەر
رۆژنامەنووس���ان و كەناڵهكانی راگەیاندن ل ه
كوردستان ئەنجامدراون.
ئەگەر بە وردی سەیری راپۆرتی ()10یەمینی
لیژنەی داكۆكی بكەین ،كە لەبەردەس���تاندایە،
ل���ە  2012/7/1ت���ا  2012/12/31جۆرەكان���ی
پێش���ێلكاری ب���ەو ش���ێوەیەی خ���وارەوە
پۆلینكراوە:
 -1لێ���دان ( )3حاڵ���ەت بەرامب���ەر ()14
رۆژنامەنووس.
 -2دەس���تگیركردن ( )2حاڵ���ەت بەرامبەر ()5
رۆژنامەنووس.
 -3هەڕەش���ە ( )8حاڵ���ەت بەرامب���ەر ()8
رۆژنامەنووس.
 -4زیندانیك���ردن ( )1حاڵ���ەت بەرامب���ەر ()1
رۆژنامەنووس.
 -5رێگەن���ەدان ( )6حاڵ���ەت ،بەرامب���ەر ()18
رۆژنامەنووس.
 -6راگرت���ن ( )2حاڵ���ەت بەرامب���ەر ()5
رۆژنامەنووس.
ك���ۆی گش���تی حاڵەتەكانی���ش ( ) 22حاڵەت���ن
بەرامبەر ( )51رۆژنامەنووس
س���ەرەڕایی راپ���ۆرت باڵوكردن���ەوە لەالی���ەن
لێژن���ەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووس���ی
و ماف���ی رۆژنامەنووس���ان ،تا ئێس���تاش ()5
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س���اڵە هەر راپۆرت باڵودەكەین���ەوە و الیەنی
بەرپ���رس بەدواداچوونی بۆ ناكات ،زۆربەی
ئەو پێشێلكارییانەش لەالیەن هێزەكانی ناوخۆ
ئەنجامدراوە و تۆماركراون ،بۆیە لێرەدا هەقی
خۆیەتی و لە جێ���گای خۆیەتی بڵێین ئەوەندە
پێش���ێلكاری كراوە لەس���ەر رۆژنامەنووسان
ناتوان���درێ مافی پیش���ەیی رۆژنامەنووس���ان
دەستەبەر بكەین وەكو پێویست ،رێزگرتن لە
پیشەی رۆژنامهنووسی و زامنی چەسپاندنی
ئازادی���ی رۆژنامهنووس���ی ل���ە كوردس���تان
بەتایبەت���ی و لە جیهان بەگش���تی ،بە ئامانجی
گفتوگۆكردن و گەیش���تن بەرێككەوتن لەسەر
میكانیزم���ی گونجاو لە چوارچێوەی یاس���ای
رۆژنامەگەری ژمارە ( )35ی س���اڵی  2007لە
كوردستان.
هاوكات دووبارەی دەكەینەوە ،لیژنەی داكۆكی
ل���ە ئ���ازادی رۆژنامەنووس���ی لە س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���ان ب���ەردەوام دەبێ���ت لەپێناو
داكۆكیكردن لە ماف و ئازادی رۆژنامەنووسان
لە كوردس���تان و هەموو رێگایەكی مەدەنیيانە
دەگرێتەب���ەر ب���ۆ چەس���پاندنی ئ���ازادی
رۆژنامەنووس���ی ل���ە كوردس���تاندا ،داواش لە
الیەن���ە پەیوەندیدارەكان دەكەین ،كە پابەندبن
بە یاس���ا و ئازادی رۆژنامەنووسان كە زامنی
سەرخس���تن و بەرەو پێش���بردنی ئەزموونی
گەلی كوردس���تانە ،لە هەم���ان كاتدا داواش لە
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رۆژنامەنووسان دەكەین ،كە پابەندبن بە بنەما
و پێوەرە پیشەییەكانی كاری رۆژنامەنووسی
و یاس���ای رۆژنامەگ���ەری ل���ە كوردس���تان
و لەكات���ی پێش���ێلكردنی ماف���ە پیش���ەییەكان
لەالیەن ئ���ەو دەزگا راگەیاندنان���ەی كە كاری
تێ���دا دەك���رێ و چ لەالی���ەن هێزەكانی ناوخۆ
ی���ان هەر ك���ەس و الیەنێ���ك بێ���ت ،بەهیواین
لەم كۆنفرانس���ەدا پرۆتۆكۆلی لێك تێگەیشتن
لەنێوان رۆژنامەنووسان و الیەنی پەیوەندیدار
بەئەنج���ام بگەین���ێ ،دیارە كۆنفرانس بەس���تن
وۆركش���ۆپ س���ازكردن ،ئەگەر تەنيا بۆ كات
بێ ،كەوات���ە چیمان نەك���ردووە ،بۆیە جەخت
ل���ەوە دەكەین���ەوە هەمووم���ان قس���ەكانمان
بخەینە واری كارەوە و لێرەشدا نامەوێ هیچ
كەس���ێك دەستخۆش���یمان لێبكات لەبەرامبەر
باڵوكردنەوەی ئەو پێش���ێلكاریيانەی دەرهەق
بە رۆژنامەنووس���ان ئەنجام���دەدرێ ،چونكە
ئەوە بە ئەركی سەرش���انی خۆمانی دەزانین،
هەروەها بەمەبەس���تی زیاتر فراوانكردن ئەم
لێژنەیەم���ان (لێژن���ەی داكۆك���ی) فراوانكردوە
لەههم���وو لق و نووس���ینگەكانی س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان ئەندامن تیایدا...
لەكۆتای���ی ئ���ەم كۆنفرانس���ەدا س���ەندیكا
پرۆژەیەك���ی هەی���ە و یەكێ���ك ل���ەو خااڵنەی
ك���ە پێداگری لەس���ەر دەكرێ ،دورس���تكردنی
ژووری عەمەلیات���ە لەنێ���وان لێژنەی داكۆكی

و الیەن���ی پەیوەندی���دار ،س���ەركەوتن بۆ ئەو
كۆنفرانس و هەموو الیەك.
حەمید ئەبوبەكر بەدرخان
سكرتێری لیژنەی داكۆكی لە مافی رۆژنامەنووسان
 2013/2/27هەولێر
دوات���ر ئ���ازاد حهمهدهمی���ن نهقیب���ی
رۆژنامهنووس���ان ،وتهیهكی پێشكهش كرد و
گوت���ی« :دوای ئهوهی س���هردانی ههریهك ل ه
س���هرۆكی حكومهت و جێگرهكهی و وهزیری
ناوخ���ۆ و دهس���تهی گش���تی ئاسایش���مان
ك���رد ،نیگهران���ی خۆم���ان پێی���ان راگهیاند ،ك ه
راپۆرتهكانی لیژنهی داكۆكی فهرمۆش كراو ه
ی
و بهدواداچونی بۆ نهكراوه و نیگهرانین لهوه 
كارمهندانی پۆلیس و ئاسایش لێپرسینهوهیان
لهگهڵ نهكراوه ،رێككهوتین لهسهرئهوهی ئهم
كۆنفرانس��� ه لهژێر ناوونیشانی :چی بكهین بۆ
كهمكردنهوهی پێشێلكارییهكان؟ چۆن بتوانین
باش���تر لهیهكبگهین؟ ئێم ه لێر ه ئامادهین ،نهك
بۆئهوهی یهكتر س���هركۆنه بكهین ،یان سكااڵ
ل ه دژی یهكتر بكهین ،بهڵكو ئێم ه له س���هندیكا
پێنج پێشنیازمان ئامادهكردووه ،دوای ئهوهی
ههم���وو پێكهو ه پێش���نیازی زیات���ری بخهیهن ه
س���هر و گفتوگۆی لهس���هر بكهین» .ههروهها
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نهقیب���ی رۆژنامهنووس���ان گوت���ی« :ئێم��� ه
ل هالیهن خۆمانهو ه كارلهس���هر ئ���هو ه دهكهین
ئ���هو كۆبوونهوان��� ه بهردهوامی���ان ههبێ���ت،
بهمزوانهش كۆنفراس���ێك لهگهڵ ئهنجوومهنی
ب���ااڵی داد ل ه كوردس���تان دهبهس���تین ،لهوێدا
بابهتی دروس���تبوونی دادگایهك���ی تایبهت ب ه
رۆژنامهنووسان تاوتوێ دهكهین».
دوات���ر ئازاد مهال فهندی راوێژكاری یاس���ایی
س���هرۆكی ههرێمی كوردس���تان ل��� ه وتهیهكدا
گوت���ی« :ههرچهنده م���ن رۆژنامهنووس نیم،
بهاڵم داكۆكی ل ه رۆژنامهنووسان دهكهم و ل ه
الیهن س���هرۆكایهتی ههرێمهو ه راسپێردراوم
بهرگ���ری ل��� ه ماف���ی رۆژنامهنووس���ان
بك���هم ،ههروهه���ا س���هردانی س���هندیكای
رۆژنامهنووس���انم ك���ردوو ه و ب���ه نهقیب���ی
رۆژنامهنووس���انم راگهیاندوو ه سهرۆكایهتی
ههرێم���ی كوردس���تان ل��� ه ههم���وو بارێك���دا
بهرگری ل ه رۆژنامهنووسان دهكات».
دوات���ر وت���هی وهزارهتی ناوخ���ۆی حكومهتی
ههرێم له الیهن د.تاریق گهردی خوێندرایهوه،
ل ه بهشكی وتهكهدا گوتی« :پیادهكردنی ئازادی
را دهربڕی���ن ب��� ه ههم���وو ش���ێوازهكانیهو ه و
رێكخستنی لهالیهن دهوڵهت و دامودهزگاكان
بهڵگهی بهرپرس���یاریهتیبوون ه لهس���هر بهرهو
پێش���چوونی ژیانی دیموكراسیهت لهنێو ههر
كۆمهڵگ���ه و سیس���تهمی حوكمڕانی���دا ،واته ل ه
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ناوهرۆكدا ئازادییهكان له ماف بهرزترن بهڵكو
دهوڵهت پێویس���ته رێكیانبخات نهوهك خهاڵت
یان مافپێدانێك پێیانببخشێتهوه ،بهاڵم ههموو
ئازادییهكانیش سنووریان ههی ه و ب ه دهستوور
و یاس���ا و دیكۆمێنتهكان سنوورهكانی دیاری
كراون ،بهاڵم قهبووڵ ناكهین به ناوی ئازادی
رۆژنامهگهریی���هو ه هێ���رش بكرێت��� ه س���هر
سومبول ه نیشتمانییهكانمان».
دهق���ی گوتهكهی د.تاریق گ���هردی نوێنهری وهزارهتی
ناوخۆ:
ئامادهبووانی بهڕێز ب ه ناوی وهزارهتی ناوخۆ
خۆش���حاڵین ك���ه بانگهێش���ت كراوی���ن بۆ ئهم
كۆنفرانس���ه ،تاوهكو گفتوگۆی كراو ه لهسهر
رهوشی رۆژنامهنووسی ئهمڕۆ بكهین.
ههموو الیهك هاوڕاین لهس���هر ئهوهی كاری
رۆژنامهوان���ی كارێك���ی پی���رۆز ه و ئهركێك���ی
مرۆڤدۆس���تانهیه و ش���ێوازێكی پیادهكردن���ی
ئ���ازادی رادهبڕین���ه ،لهالی���هن كۆمهڵگ���هی
نێودهوڵهتی رێكخراوه و ل ه راگهیاندنی جاڕی
گهردوون���ی ماف���ی مرۆڤ و چهندین میس���اق
و رێككهوتننام���هدا ئام���اژهی پێ���دراو ه و ل��� ه
دووتوێی دهس���توورهكانی زۆرب���هی واڵتانی
جیهانیش���دا وهك بنهمایهك���ی جێگی���ر دان���ی
پێنراوه و ب ه یاسا رێكخراوه.
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پیادهكردن���ی ئ���ازادی را دهربڕی���ن ب��� ه
ههم���وو ش���ێوازهكانییهو ه و رێكخس���تنی
لهالی���هن دهوڵ���هت و دام���ودهزگاكان بهڵگهی
بهرپرس���یاریهتیبوون ه لهس���هر ب���هرهو
پێشچوونی ژیانی دیموكراسییهت لهنێو ههر
كۆمهڵگ��� ه و سیس���تهمی حوكمڕانییهكدا ،وات ه
ل��� ه ناوهرۆكدا ئازادیی���هكان ل ه ماف بهرزترن،
بهڵك���و دهوڵهت پێویس���ته رێكیانبخات نهوهك
خ���هاڵت ی���ان مافپێدانێ���ك پێیانببخش���ێتهوه،
بهاڵم ههموو ئازادییهكانیش س���نووریان ههی ه
و ب��� ه دهس���توور و یاس���ا و دیكۆمێنت���هكان
س���نوورهكانی دی���اری ك���راون و نابێ���ت
مومارهس���هكردنی ئازادی كهس���انێك لهسهر
ئهركی كهسانی دیك ه یان كۆمهڵگ ه بێت .بهڵكو
ئازادی كهس���انێك لهخاڵێك���دا كۆتایی پێدێت،
ك��� ه ئازادی كهس���انی دیك ه دهس���ت پێدهكات.
كهوات��� ه ناتوانین بڵێین ئ���ازادی رادهربڕین و
رۆژنامهوان���ی مومارهس���هكردنێكی رههای��� ه
بهب���ێ ئیعتیباركردن���ی دهوروب���هر و كاری
رۆژنامهوانی���ش كاریگ���هری و دهس���هاڵتێكی
راگهیاندن���كاری بههێز ه لهنێ���و پێكهاتهی كای ه
و سیستهمی بهڕێوهبردنی سیاسی و ئیداری
دهوڵ���هت لهس���هر ئاس���تی نێودهوڵهت���ی و
ناوخۆییدا ،بهمهبهس���تی وهرگرتن���ی زانیاری
و باڵوكردن���هوه ه���هر ه���هواڵ و رووداوێك،
لهههم���ان كاتیش���دا ئامرازێك���ی گرنگ���ی

ههڵس���هنگاندن ه بۆ ئهدای بهڕێوهبردن لهسهر
ئاستی واڵتان و هاوواڵتیانی نێو كۆمهڵگهدا.
ل ه مێژووی نوێی ئهمریكا و دوای راگهیاندنی
س���هربهخۆیی و ئازادبوونی���ان ،له پێش���هكی
دهس���توورهكهیاندا دهڵێ ههم���وو هاوواڵتیان
هاتوونهت���ه س���هر ئ���هم خاك��� ه تاكو ئ���ازادی
باڵوبكهن���هوه ،ب���ۆ كۆنگرێس���ی ئهمری���كاش
نیی��� ه بههی���چ پاس���اوێك یاس���ایهك دهربكات
پیادهكردنی ئ���ازادی رادهبڕین له هاوواڵتییان
كهم بكاتهوه.
میللهتی كوردیش ل ه سااڵنی خهباتی بێ وچاندا
زۆر س���وودی ل���هو بهڵگ���ه و پێش���ێلكارییان ه
وهرگرت���ووه ،كاتێ���ك رێكخراوهكان���ی ماف���ی
م���رۆڤ ل��� ه ( UNو ئهمنس���تی و رێكخ���راو ه
جیهان���ی و ناوخۆیی���هكان) ئاماژهیان به ژیان
و بارودۆخی سهختی میللهتهكهمان دهكرد و
ل��� ه رێگای راگهیاندن و رۆژنامهوانیدا دهنگی
میللهتهكهمانیان ب ه جیهان ناساند و سهدان و
ههزاران پێشێلكاری و تاوان و چهوساندنهو ه
و ستهمكاریی رژێمیان بهرامبهر تاك و كۆی
نهتهوهكهمان باڵوكردۆتهوه.
ل ه عیراقی فیدرالی نوێش���دا ئازادی رادهبڕین
وهك بنهمایهك ل ه مادهی  ٣٨ئاماژهی پێدراو ه
و رێ���زی ل��� ه ئ���ازادی رادهربڕی���ن و ئازادی
رۆژنامهگهری و ههموو ش���ێوازهكانی دیكهی
رادهربڕین ناوه ،بهمهرجێك دژی سیس���تهمی
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گش���تی و ئاداب نهبێ���ت ،كهوات��� ه ئازادییهكی
بهرپرسیاران ه بێت.
كاری رۆژنامهوانی���ش كارێكی ههس���تیار ه و
پێویس���ته ب���هدهق گرنگی و پیرۆزی پیش���هك ه
رۆژنام���هوان و راگهیاندنكارهكان لهو ئاس���ت ه
بهرپرس���یارییهتهدا بن ،ك ه رهوش���تی پیشهیی
رۆژنامهوان���ی لێی���ان دهخوازێ���ت ،ب���اوهڕی
پتهوی���ان ب��� ه كارهكهیان ههبێت و راس���تگۆ و
س���هربهخۆ بن بابهتییان ه بچن ه ناو ناوهرۆكی
كارهك ه و پاك و بێالیهن بن.
ئهم س���یفهتانهش دهبن ه س���هرمایه و متمانهی
جهماوهرهكهی���ان ب���هو ه���هواڵ و بابهتان���هی
باڵوی دهكهن���هو ه و ههروهها دووركهوتنهو ه
لهههر بهرپرسیاریهتییهكی یاسایی لهبهرامبهر
كۆمهڵ���گا و دهس���هاڵت و دادگاكان ل��� ه رووی
ماددی و مهعنهویدا.
كاری رۆژنامهگ���هری پێویس���ت ه پارێ���زگاری
ل��� ه ماف���ی ك���هس و كۆم���هڵ ب���كات .لهههمان
كاتیشدا دهسهاڵتی چاودێری و بهدواداچوون
بێت لهس���هر ههر ه���هواڵ و رووداوێك بهپێی
وهقائیع���ی دروس���ت و بهڵگ���هدار ئ���هوهش
هاندهرێك���ی ئهرێنییان���هی سهرخس���تنی
راس���تییاكان ه و یارمهتیدان���ی یاس���ا و دادگا و
پۆلیس و دامودهزگاكانی دادوهریی ه ب ه گشتی.
لێ���رهدا ئێم���ه خاڵ���ی هاوبهش لهنێ���وان كاری
راگهیان���دن و رۆژنامهوان���ی و هێزهكان���ی
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ناوخ���ۆ ل ه پۆلیس و ئاس���ایش بهدی دهكهین،
ك ه پێویس���ته دوو ههوڵی ی���هك ئامانج بن بۆ
رووماڵكرنی راستییهكان.
گهیاندن���ی تاوانبار ب ه دادگا و پاڵپش���تیكردنی
عهدالهتی كۆمهاڵیهتی له رێگای بهدهستهێنانی
زانیاری و بهڵگهی دروست.
بهڕێ���زان :ههمووم���ان دهزانی���ن كاری
رۆژنامهوان���ی جگ ه لهوهی كارێكی پیش���هییه،
ههروهه���ا ئهركێك���ی ئهخالق���ی بهرزیش���ه ل ه
ئاس���تی كۆمهڵگا و بنهماكانی رهوش���تبهرزی
مرۆڤایهتییهو ه ه���هر بۆیه دهبینین له چهندین
میس���اقی ش���هرهف و بنهمای رهوش���تبهرزی
لهس���هر ئاس���تی نێودهوڵهت���ی و ناوخۆیی���دا
ئاماژهیان پێدراوه ،ك ه پێویست ه ئهو كهسانهی
لهم پیشهیهدا كاردهكهن پابهندبن بهم میساق
و بنهم���ا رهوش���تییان ه تاك���و كارهكانی���ان لهو
ئاس���تبهرزییهدا بمێنێتهوه ،ك ه مایهی متمانه و
بڕواپێكردن بن.
بهاڵم زۆر ب ه داخهو ه دهبینین یان دهبیس���تین
لێ���ر ه و ل���هوێ ههن���دێ ج���ار س���نوورهكان
دهبهزێنرێ���ن به ش���ێوهیهك ك ه لهگ���هڵ بنهما
و ع���ورف و عادات���ی كۆمهاڵیهت���ی و ههت���ا
نێودهوڵهتی���ش ناگونجێ���ن ،لهوانهی��� ه ئ���هم
كاران���هش گهلێ جار به هۆی ناش���ارهزایی و
ك���هم ئهزموون���ی بێت ،بهاڵم ههن���دێ جاریش
بهمهبهست ئهنجام دهدرێن.
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لێ���رهدا ب��� ه ئهرك���ی س���هندیكا و ههم���وو
راگهیاندن���كاران دهزانی���ن ك���ه ل��� ه ئاس���ت
بهرپرس���یاریهتیدا بن بۆ پرۆتستۆكردنی ئهم
س���نووربهزاندنان ه و س���زادانی ئهو كهسانهی
بهمهبهس���ت ئ���هو كاران��� ه وهك ئامرازێك���ی
سیاس���ی یان كۆمهاڵیهتی یان وهك پروپاگند ه
بهكاردههێنن ل ه دژی كهسێك یان الیهنێك یان
دهسهاڵتێك.
لهههم���ان كاتیش���دا پێویس���ته س���هندیكا و
دهزگاكانی راگهیاندن رێگا نهدهن ب ه كهسانی
ك���هم ئهزموون ب���ه ل ه دهزگاكانی���ان كاربكهن
ی���ان ئهرك���ی بهرپرس���یارییهتی وهربگرن ك ه
ش���ارهزاییان نیی ه یان لهم ئاستهدا نین ،بهڵكو
پێویس���ت ه خول���ی راهێن���ان و بهرزكردنهوهی
ئاس���تی رۆش���نبیری و هوش���یاری و كاری
رۆژنامهوانیی���ان ب���ۆ بكرێت���هوه ل��� ه ن���اوهو ه
و دهروهی ههرێ���م ،ی���ان ههوڵب���دهن س���وود
لهو كهس���ان ه ببینن ك��� ه دهرچ���ووی پهیمانگا
ی���ان ئهكادیمییهك���ی كاری رۆژنامهوان���ی یان
راگهیاندنن ،تاوهكو ههست ب ه بهرپرسیاریهتی
زیاتر بك���هن و ئهركی پی���رۆزی راگهیاندن و
رۆژنامهوانی نهشێوێنن.
لهههم���ان كاتیش���دا ئێم���هش ههس���ت ب���هو ه
دهكهی���ن لهوانهی ه لێ���ر ه و ل���هوێ ههندێك ل ه
كارمهندانمان خروقاتیان كردبێت لهسهر مافی
رۆژنامهوانان ،یان توندوتیژییان بهكارهێنابێ
ل ه ههندێ حاڵهتدا.
بهاڵم دڵنیاتان دهكهینهو ه ههر پێش���ێلكارییهك
لهالی���هن ه���هر كارمهندێ���ك لهههر ئاس���ت و
پلهیهك ئهنجام درابێت ،كارێكی شهخس���یی ه و
بهداوداچوونی یاس���ایی لهسهر كراو ه و زۆر
سوپاستان دهكهین ئاگادارمان بكهن و لهگهڵ
ئێمهش���دا رێوشوێنی یاسایی و سزای ئیداری
ئ���هو كهس���ان ه بدرێت ه���هر پێش���یێلكارییهك
ئهنجام بدهن.
حكومهتی ههرێمی كوردس���تان و پهرلهمانی
كوردستان ب ه بهردهوام له ههوڵی چاكسازی
دای��� ه لهس���هر ههم���وو ئاس���تهكاندا ئهگ���هر
خوێندنهوهیهك���ی ناوهرۆك���ی یاس���ای ژمار ه
٣٥ی ساڵی  ،٢٠٠٧یاسای كاری رۆژنامهوانی
بكهین ل ه كوردس���تان دهبینین تا چ راددهیهك

ئازادی فهراههم كردوو ه ل ه كاری رۆژنامهوانی
و ئازادی رادهبڕینی رێكخستوو ه به پێی بنهما
و میس���اقی نێودهوڵهتی و لهئاستی یاساكانی
واڵتانی پێشكهوتوو و دیموكراتخوازهكانه.
ههروهه���ا ل��� ه رووی جێبهجێكردن���هو ه وهك
بزانی���ن زیات���ر ل��� ه  ٦٠٠٠رۆژنام���هوان و
راگهیاندنكار ل ه س���هندیكای رۆژنامهنووسان
ئهندام���ن و نزیك���هی  ١٠٠٠كهناڵی راگهیاندن
ل ه ههرێمی كوردس���تان ههیه بهڕێوهی دهبهن
ب ه ههموو ش���ێوازهكانی بینراو و بیس���تراو و
س���ایته ئهلیكترۆنیی���هكان لهبهرامب���هر ههموو
ئهوانهشدا پێویست ه ئاستی بهرپرسیارییهتی و
كاری هاوبهشی لهنێوان ئێم ه وهك دهسهاڵت
و ئێوهش وهك دهس���هاڵتی راگهیاندن ههبێت
ببین��� ه تهواوكهری یهكتر بۆ ئهركێكی پیرۆزتر
ئهویش خزمهته به بهرژهوهندی گشتی و مافی
گش���تی و ماف���ی كۆمهڵ و ماف���ی تاك و مافی
دهوڵهتی���ش بپارێزی���ن ،چونك���ه ههموو الیهك
تهواوك���هری یهكت���رن و پێویس���ته بنهماكانی
دیموكراتیش ببێته پێوهری ههڵس���هنگاندنمان
بۆ یهكتری.
جارێك���ی دیك ه سوپاس���تان دهكهین و بهناوی
وهزارهت���ی ناوخ���ۆی حكومهت���ی ههرێم���ی
كوردس���تان رایدهگهیهنی���ن ب���ۆ دهزگاكان���ی
راگهیان���دن ل���ه ههرێم ،ئێم ه ئام���ادهی ههموو
ه���اوكاری و كارئاس���انییهكین لهگهڵتان���دا
ل��� ه رێ���گای س���هندیكای رۆرژنامهنووس���انی
كوردستان و ل ه چوارچێوهی دهستوور و یاسا
كارپێكراوهكان ،هیوادارین له ئێوهی بهڕێزیش
ههڵسهنگاندێكی بهرپرس���یارانهی مێژووییتان
ههبێ���ت ل���ه ئاس���تی ههم���وو رووداوهكان و
گواس���تنهوهی ههواڵهكان ل���ه ههموو كهناڵ و
رۆژنامه و سایت ه ئهلیكترۆنییهكان.
راگهیان���دن و رۆژنامهوان���ی دهب���ێ لهپێن���او
بهرژهوهندی گشتی بێت ،رێز له پیرۆزییهكانی
كۆمهڵ���گاش بگیرێ���ت و رێ���ز ل��� ه ئی���رادهی
تایبهتمهندی تاكهكانیش بگیرێت.
لهگهڵ هیوای سهركهوتن
وهزارهتی ناوخۆ
٢٠١٣/٢/٢٧
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پاش���ان ع���ادل بۆتان���ی ،نوێنهری ئاسایش���ی
گش���تی ههرێمی كوردس���تان ،س���هبارهت بهم
كۆنفرانس��� ه له گوت���ی « :زهمینهی كاركردنی
رۆژنامهگ���هری ل��� ه ههرێم���ی كوردس���تان ل ه
ئاس���تێكی باش���دایه و ب���هرهو پێش���چوونێكی
فراوان���ی بهخۆی���هو ه بینی���وه ،ك��� ه دهتوانی���ن
بڵێین ب ه بهراورد ب ه واڵتانی دراوس���ێ و ئهو
ئهزموونانهی ك ه له ههرێمهكهی ئێمهو ه نزیكن
له ریزبهندی پێشهوهداین لهم بوارهدا».
ئهم ه دهقی گوتارهكهی عادل بۆتانییه:
ئامادهبووانی بهڕێز...
س���هرهتا خۆش���حاڵی خۆم���ان دهردهبڕین ب ه
ئامادهبوون لهم كۆنفرانس��� ه و دهستخۆش���ی
له س���هندیكای رۆژنامهنووس���انی كوردستان
دهكهین بۆ رێكخستنی ئهم كۆنفرانسه.
راگهیان���دن و كاری رۆژنامهگهری ب ه ههموو
ش���ێوهكانی و رۆڵ���ی رۆژنامهنووس���ان و
میدیاكاران ،بێشك به خزمكهتكردنی كۆمهڵگا
و واڵتهكهیان ،بۆی ه ئهوانهی لهو بوارهدا و ب ه
دڵس���ۆزانه ،شهونخوونی دهكهن جێی بایهخ و
رێزی ههموو الیهكن و ئهركێكی قوڕس و پڕ
له بهرپرسیاریهتییان لهسهر شانه.
كاركردن���ی
زهمین���هی
خۆش���بهختان ه
رۆژنامهگ���هری ل��� ه ههرێم���ی كوردس���تان ل ه
ئاس���تێكی باش���دایه و ب���هرهو پێش���چوونێكی
فراوان���ی بهخۆی���هو ه بینی���وه ،ك��� ه دهتوانی���ن
بڵێی���ن ب��� ه ب���هراورد ب��� ه واڵتانی دراوس���ێ و
ئهو ئهزموونانهی ك���ه له ههرێمهكهی ئێمهو ه
نزیكن ل ه ریزبهندی پێشهوهداین لهم بوارهدا،
ئهو ه جگ��� ه لهوهی ك ه سیس���تهمی حوكمڕانی
ل ه ههرێمی كوردس���تان ئاس���انكاری و بواری
ئازادی نووس���ین و رادهربڕینی رهخساندوو ه
بۆ خزمهتكردنی ئهم بوارهدا.
دهكرێ���ت ههم���وو رهههن���د و ب���واری كاری
ئهم پیش���هیه وهك باقی تێكۆش���ان و خهباتی
مهدهنییان��� ه بۆ ئامانجی گهور ه و بهدینههاتوو
تهمهش���ا بكهی���ن ،ب���هاڵم لهههمانكات���دا دهبێت
ههم ئێم��� ه و ئێوهش ئهو راس���تیی ه بزانین ك ه
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هێش���تا میللهتهكهم���ان له خ���هم و گیروگرفت ه
س���هرهكییهكان نهحهس���او ه و دوژمن���ان
و ناحهزان���ی نهتهوهكهم���ان ل���ه س���هنگهری
دژایهتیكردن و پیالنگێڕی كۆڵیان نهداوه ،بۆی ه
دهبێ���ت ههموو الیهكمان ل���هم واڵتهی خۆمان
دهستێكمان به پێشخس���تن و برهودان بێت و
ب ه دهستهكهی دیكهشمان ههوڵ بۆ پاراستنی
ئهو دهستكهوته بهدینههاتووانه بدهین.
ئهو كهش و بارودۆخ ه ئارامه ،ك ه له ههرێمی
كوردس���تاندا هاتووت���ه دی ،ه���هم ب���ۆ كاری
رۆژنامهگ���هری و ههم بۆ چاالكی سیاس���ی و
ئابووری ،بههۆی زیادبوونی چهند كۆڵهگهیهكی
بنهڕهتیی���هوه ك ه دهش���ێت گرنگترینیان بواری
ئاس���ایش و ئارامی و سیس���تهمی حوكمڕانی
بێت لهم ههرێمی كوردس���تاندا و پاراستنیشی
له ئهستۆی ئێم ه و ئێوه و ههموو الیهكمانه.
ئهركهك���هی ئێ���وهش ،ئهركێكی زۆر قوڕس��� ه
و بهرپرس���یاریهتییه ،دهتوانی���ن پێك���هوه و ب ه
هاوكاری دامودهزگاكانی ئاسایش و ههوڵگری
رۆڵ���ی گ���هور ه ببینین ب���ۆ بهرهو پێش���بردنی
ئ���هم ههرێمه ،ئهویش به تیشكخس���تن ه س���هر
كهموكوڕییهكان و چارهسهركردنیان.
ئ���هوهش ناش���ارینهوه ،لێ���ر ه و ل���هوێ چهند
رووداوی نهخ���وازراو ،ك��� ه بووهت��� ه مای���هی
نیگهران���ی و بێزارك���ردن ی���ان پێش���ێلكردنی
ماف���ی رۆژنامهنووس���ان ههب���ووه ،ب���هاڵم
دهبێ���ت ئهم��� ه وهك حاڵهت تهماش���ا بكرێت و
به ش���یكردنهوهی ههڵ ه و زانیاری نادروس���ت
وهك دیاردهی سیاسی و بهرنامه بۆداڕێژراو
تهماشا نهكرێت ،ئۆباڵهكهی نهخرێت ه ئهستۆی
ههم���وو دهزگاك���ه و حكوم���هت ،بهڵكو دهبێت
ه���هوڵ بدرێ���ت و ههوڵهكهش ج���دی بێت ،بۆ
بنبڕكردن���ی ئهم كار و حاڵهت��� ه نهخوازراوان ه
و جهخ���ت لهس���هر ئ���هوهش دهكهین���هوه ،ك ه
پاراستنی ئازادی گشتی و تایبهت ب ه گوێرهی
بنهماكان���ی دیموكراس���ی و ماف���ی م���رۆڤ ل ه
ئهركهكان���ی دهزگای ئاسایش���ی ههرێم���ی
كوردس���تانه ،ك ه ب���ه ههماههنگی لهگهڵ الیهن ه
پهیوهندیدارهكاندا جێبهجێ دهكرێن.
ل��� ه ههرێمی كوردس���تان ئ���ازادی بی���روڕا و
ههروهه���ا ئازادی رۆژنامهگهری بۆ ش���ێوهی
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رهه���ا ههی��� ه و تهنان���هت ئهم���هش ب���واری
رهخس���اندووه ك��� ه دهرفهتێ���ك بقۆزێتهو ه بۆ
باڵوكردن���هوه و چاپكردن���ی ههندێك رۆژنام ه
و گۆڤ���اری ك���رچ و كاڵ ،ئهمهش ببێته مایهی
ی كاری باشی رۆژنامهنووسان و
ش���اردنهوه 
میدیاكارانی راس���تهقین ه لهم بوارهدا ،تهنانهت
كار بگاته ئ���هوهی ب ه هۆی ناپرۆفیش���ناڵی ل ه
ش���ێوهی مامهڵهكردنی لهگ���هڵ رووداوهكان،
ئێم ه و ئێوهش بكهوین ه بهر رهخنهی رێكخراو ه
بیانییهكان ،كه ئهوان ماوهیهكی دوور و درێژ ه
لهم واڵتهدا چاودێری رهوشی رۆژنامهگهری
و ماف���ی مرۆڤ دهكهن و تهنانهت رێكخراوی
چاودێری مافی مرۆڤی نێودهوڵهتی ك ه سااڵن ه
راپۆرتیان لهس���هر رهوش���ی ماف���ی مرۆڤ و
بواری رۆژنامهگهری له ههرێمی كوردستاندا
ب ه ئیجابی پێناس ه كردووه ،ههرچهند ل ه ساڵی
 ٢٠١٢ب ه هۆی ههندێ ههڵه ،ههڵس���هنگاندنیان
ل ه شوێنی خۆی نهبووه ،بهاڵم لهههنكاتدا ئێم ه
لهگ���هڵ ئێ���و ه و رێكخراوهكانی���ش كۆكین ك ه
ههموومان وهك یهك دژی پێشێلكردنی مافی
رۆژنامهنووس���ان و دژی ئهوهش���ین لهژێ���ر
پ���هردهی رۆژنامهگهرییهو ه پهالماری رهمز و
ش���وناس و كهرامهتی واڵت و كهسایهتییهكان
بدرێت ،ك ه ئهمهش خۆشبهختان ه ل ه پهرلهمانی
كوردس���تان ب��� ه یاس���ا رێكخ���راوه و ه���هر
لێرهش���هو ه جهخت له جێبهجێكردنی یاس���اك ه

دهكهینهوه بۆ رێكخستنی كاری رۆژنامهگهری
ل ه ههرێمی كوردستان.
ل ه كۆتاییدا جارێكی دیكه خۆش���حاڵین كه بهم
وت ه بهش���دار دهبین لهگهڵتان و هیوامان وای ه
پێكهو ه كاربكهین بۆ باشتر كردنی بارودۆخی
واڵتهكهمان له ههموو بوارهكاندا و ههمیش��� ه
ههموومان رێز له یاس���ا بگری���ن و ئیجرائات
بهرامبهر ههر كهس���ێك ی���ان الیهنێك بكرێت،
كه یاس���ا پێش���ێل بكات و ببێت ه هۆی تێكدانی
ئارامی و ئاسایش���ی واڵتهكهم���ان ،ئهویش ب ه
هاوكاری ههموو الیهك دهكرێت.
جارێك���ی دیك���ه هی���وای س���هركهوتنی
كۆنفرانس���هكهتان بۆ دهخوازین و هیوادارین
دهرئهنج���ام و راس���پاردهی بهس���وودی
ههبێ���ت ،بۆ بواری رۆژنامهگ���هری و ههم بۆ
هاوكاریكردنی حكومهت له باشتركردنی ژیان
و گوزهرانی هاوواڵتیان و رۆژنامهنووس���ان
له ههرێمی كوردستاندا.
دوات���ر كوربیلی���وس ناكب���ی بهرپرس���ی
نووس���ینگهی ههولێ���ری ماف���ی م���رۆڤ ل��� ه
رێكخراوی یونامی ل��� ه گوتهیهكدا ئاماژهی ب ه
پێوهر ه نێودهوڵهتییهكانی ئازادی رادهبڕین و
س���هختی پیادهكردنی ل��� ه ههندێ واڵت كرد و
به چهن باسێك دا ،لهوانه :ئازادی ڕادەربڕین
و س���ەالمەتی ڕۆژنامەنووس���ان ،پتەوكردنی
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پەیوەن���دی نێ���وان هێزەكان���ی ئاس���ایش و
ڕۆژنامەنوس���ان ل���ە هەرێم���ی كوردس���تان.
ئ���ازادی ڕادەربڕین مافێكی س���ەرەكی مرۆڤە
و س���ەالمەتی ڕۆژنامەنوس���انیش بەشێكە بۆ
زامنكردنی ئەو مافانە .وەك ئاماژەی پێكراوە
ل���ە :جارنام���ەی گەردونی مافەكان���ی مرۆڤ،
پەیماننام���ەی جنێڤ ،پەیمان���ی نێودەوڵەتی بۆ
مافە سیاس���ی و مەدەنی���ەكان ،بریاری ژمارە
 81ی س���اڵی 2005ی كۆمس���یونی مافەكانی
مرۆڤ ل ه نەتەوە یەكگرتوەكان ،بڕیاری 1738
ی ساڵی 2006ی ئەنجومەنی ئاسایش.
لە ساڵی 2012-1992دا ( )909رۆژنامەنووس
ك���وژراون لە ( )566لەو كەیس���انە لێپێچینەوە
نەك���راوە بەه���ۆی حەس���انەوە ،ترس���ناكترین
ش���وێنەكان ب���ۆ ڕۆژنامەنووس���ان واڵتان���ی
(عی���راق ،فلیپی���ن ،جزائ���ر ،روس���یا ،كۆلومبیا،
سوریا و سۆمال) بووە.
س���هبارهت به هەرێمی كوردس���تانيش باسی
لهم تهوران ه كرد:
 هێ���رش كردن���ە س���ەر ڕۆژنامەنووس���ان ومیدیاكاران.
 گرتنی نایاسایی. دەستبەسەراگرتنی كەلوپەلەكان. هەرەش���ەلێكردن و تۆقان���دن و رێگ���ری لەكاركردن.
 -س���ەركوتكردنی ڕۆژنامەنوس���ان لەڕێگای
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تەشهیرپێكردنەوە.
پاراستنی مافەكانی ڕۆژنامەنوسان لە هەرێمی
كوردستان.
دەس���تور و یاساكان ،یاس���ای ڕۆژنامەگەری،
مافی گەیشتن بە زانیاریيەكان.
دوات���ر ئامادهبووانی كۆنفرانس���هك ه ههریهك ه
بی���روڕای خ���ۆی خس���ت ه روو ،هاوكارم���ان
س���مكۆ ئهنوهر جهختی كردهوه ،كه پێویس���ت ه
یاسای بهدهس���تهێنانی زانیاری له پهرلهمانی
كوردس���تان پهس���ند بكرێت ،چونك ه زۆربهی
پێشێلكارییهكان لهم رهوهوه دێن.
بهڕێ���ز ئاس���ۆ كهری���م گوتی« :پێویس���ت ه پهنا
ببین��� ه ب���هر دادگا و یاس���اكان بهمهبهس���تی
چارهسهركردنی كێشهكانمان ،یاسای تایبهت
ب���ه مافهكانی مرۆڤ گرنگه ل ه كۆلیژی پۆلیس
بخوێندرێت».
ههروهها غازی حهس���هن گوت���ی« :زهروور ه
هێزهكانی ناوخۆ ش���ارهزییان ل��� ه ماددهكانی
یاسای رۆژنامهگهری ل ه كوردستاندا ههبێت،
لهبهرامبهریش���دا پێویس���ته رۆژنامهنووس���ان
شارهزایان لهیاسا پهیڕهوكراوهكاندا ههبێت».
هاوكارم���ان لهتی���ف فاتی���ح ف���هرهج گوت���ی:
«پێویس���ت ه وردهكارییهكانی هیڵه سوورهكان
دی���اری بكرێ���ت ب���ۆ نموون���ه :ئاسایش���ی
نهتهوهیی».
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هاوكارم���ان خات���وو نی���از عهبدوڵ�ڵ�ا گوت���ی:
«عهقڵیهت���ی دهس���هاڵت نایهوێ���ت ل��� ه ئازادی
رۆژنامهگ���هری ب���گات ،د.تاری���ق دهڵێ���ت
پێش���ێلكارییهكان رهفتاری تاكهكهسین ،سهرم
سووڕدهمێنێت چۆن هێزهكانی ناوخۆ دهتوانن
كاری تاك ه كهسی بكهن...؟؟».
هاوكارم���ان محهم���هد كهری���م داویكرد خولی
هۆش���یاری ب���ۆ هێزهكان���ی ناوخ���ۆ بكرێتهو ه
بۆئ���هوهی بتوان���ن بهڕێك���ی مامهڵ���ه لهگ���هڵ
رۆژنامهنووسان بكهن.
هاوكارم���ان ئاس���ۆ ه���هردی پرس���یاری كرد:
«گ���هر رۆژنامهن���ووس هێڵ���هكان دهبهزێنێت
ب���ۆ لێدهدرێت ،بۆ رادهس���تی یاس���ا ناكرێت و
لێكۆڵینهوهیان لهگهڵ بكرێت...؟».
بهڕێز محهمهد سهلیم گوتی« :تۆمهتباركردنی
هێزهكانی ناوخۆ ب ه دروس���تكردنی كێشهكان
تۆمهتێكی بهتاڵ���ه ،ئێمه ل ه هێزهكانی ناوخۆ و
ئاسایش ئهركمان ه ئازادیی ه تاكه كهسییهكان و
گشتییهكان بپارێزین».
هاوكارم���ان حامی���د محهم���هد عهل���ی گوت���ی:
«ه���هردوو دهزگای ئهمن���ی و دهزگا
راگهیاندنهكان تهواوكهری یهكترن و یاس���ای
رۆژنامهگهری���ش ل��� ه كوردس���تاندا دهتوانێت
كێشهكان چارهسهر بكات».
هاوكارم���ان محهم���هد ئاكرهی���ی ب���ه ن���اوی
فیدراس���یۆنی نێودهوڵهت���ی رۆژنامهنووس���ان
سوپاس���ی ئامادهكاری كۆنفرانسهكهی كرد و
داوای كردنهوهی خولی جۆراوجۆری كرد.
هاوكارم���ان ش���وان داودی گوت���ی« :ئێمه ل ه
ههرێمێ���ك دهژین ل��� ه س���ێ (ال)و ه چاودێری
دهكرێ���ت ،كه ئهمانهن :مافهكانی مرۆڤ ،مافی
ئاف���رهت ،ئ���ازادی بی���روڕا ،هێزێك ب��� ه ناوی
(زێرهڤانی) ههیه ،ك ه س���هر ب��� ه هێزی پۆلیس
نییه ،ئهمهش كێش ه دروست دهكات».
هاوكارم���ان ئازاد حهمهدهمی���ن گوتی« :ئێم ه
ل ه س���هندیكا ل��� ه ههوڵی ئهوهدای���ن دادگایهكی
تایب���هت ب��� ه رۆژنامهنووس���ان پێكبێهنی���ن،
لێرهش جهخ���ت دهكهمهوه ،ك ه پێویس���ته لهم
كۆنفرانسهدا بگهین ه ئهنجامێك و لێكبگهین».
ل���ه كۆتای���ی كۆنفرانس���هكهدا ،لیژنهی���هك ب���ۆ
ئامادهكردن���ی راس���پارد ه و پێش���نیازهكان

پێكهێنرا ،ك ه ئهم ه دهقهكهیهتی:
كۆنفرانسی لێكتێگەیشتنی نێوان رۆژنامەنووسان و
وەزارەتی ناوخۆ و دەزگای ئاسایشی هەرێمی
كوردستان
هەولێر 2013/2/27
(رێزگرتن لە پیشەی رۆژنامەنووسی ،زامنی
چەسپاندنی ئازادی رۆژنامەنووسییە)
راپۆرتی لێژنەی راسپاردە و پێشنیارەكان:
دوای دەرچوون���ی دەیەمی���ن راپۆرتی لیژنەی
داكۆك���ی لەماف���ی رۆژنامەنووس���ان و چەن���د
راپۆرتێك���ی دیكەی ناوخۆی���ی و دەرەكی ،كە
تێیدا ئاماژە بەزنجیرەیەك پێشێلكاریی كراوە
بەرامب���ەر ب���ە رۆژنامەنووس���ان ،س���هبارهت
ب���هو پێش���ێلكارییانهی كه لەالی���ەن هێزەكانی
ئاس���ایش و پۆلیس ئەنجامدراوە ،كۆنفرانسی
لێكتێگەیش���تنی نێ���وان رۆژنامەنووس���ان
و وەزارەت���ی ناوخ���ۆ و ئاس���ایش لەالی���ەن
(لیژن���ەی داكۆكی لە مافی رۆژنامەنووس���ان)
لە س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستان
س���ازكرا ،ئەم���ەش لەپێن���او گفتوگۆك���ردن
لەبارەی كەمكردنەوەی پیش���ێلكاری دەرهەق
ب���ە رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان لەم���ەڕ
بەدوادانەچوون���ی راپۆرت���ەكان لەالی���ەن
الیەن���ی پەیوەندی���دار لە حكوم���ەت ،هەروەها
لەپێن���او گرتنەب���ەری رێوش���وێنی گونج���او
لەچوارچێوەی یاس���ای رۆژنامەگەری ژمارە
 35ی س���اڵی  2007ب���ۆ پاراس���تنی مافەكانی
رۆژنامەنووسان لەكاتی رووماڵكردن و كاری
رۆژنامەنووسیدا.
ل���ەم كۆنفرانس���ەدا ك���ە لە ش���اری هەولێر ،لە
هۆڵی هوتێلی چوارچرا لە رۆژی 2013/2/27
بەڕێوەچ���وو ،گفتوگ���ۆی تێروتەس���ەل و
ك���راوە لەنێ���وان رۆژنامەنووس���ان و الیەن���ی
پەیوەندی���دار لە حكومەتدا ك���را ،ئامادەبووان
راش���كاوانە كێشەكانیان باس���كرد ،پێشنیاز و
بی���روڕای جیاوازی���ان گۆڕیی���ەوە .لەكۆتای���ی
كۆنفران���س لیژنەیەك پێكهێن���را ،كە نوێنەرانی
رۆژنامەنووس���ان و وەزارەت���ی ناوخ���ۆ و
دەزگای ئاسایش���ی هەرێم���ی كوردس���تانی
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لەخۆگرتبوو ،چەند پێشنیار و راسپاردەیەكیان
ئامادەك���رد ،بەمەبەس���تی كەمكردن���ەوە و
نەهێشتنی پێش���ێلكاری دەزگاكانی ئاسایش و
پۆلیس بەرامبەر رۆژنامەنووسان.
راسپاردە و پێشنیارەكان:
 .1پێكهێنان���ی ژوورێك���ی هەماهەنگی لەنێوان
لێژن���ەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووس���ی
و الیەن���ی پەیوەندی���دار (وەزارەت���ی ناوخ���ۆ
و ئاس���ایش) ك���ە پێكدێت س���كرتێری لێژنەی
داكۆك���ی و س���كرتێری لق و نووس���ینگەكانی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان و وەزارەت���ی
ناوخ���ۆ و ئاس���ایش و كەس���انی دیك���ە ،ك���ە
لێژن���ەی داكۆك���ی ب���ۆ ژووری هەماهەنگ���ی
دەستنیش���انی دەكات ،لەپێناو لێكتێگەیشتن و
چارەس���ەركردنی ئەو كێشانەی رووبەڕووی
رۆژنامەنووسان دەبێتەوە.
 .2حكومەتی هەرێمی كوردس���تان رێنماییەك
بگش���تێنێت ب���ۆ جێبەجێكردن���ی یاس���ای
رۆژنامەگەری���ی ژم���ارە  35س���اڵی  2007بۆ
رێزگرتن لە رۆژنامەنووس���ان و ئاسانكاریی
كردن بۆیان.
 .3حكومەت س���یفەتی پابەندب���وون (ئیلزامی)
ب���دات ب���ەو رێنماییانەی كە لەبارەی یاس���ایی
رۆژنامەگەریی���ەوە دەیگش���تێنێت ب���ۆ ئەوەی
وەكوخۆی جێبەجێبكرێت.
 .4كۆنفران���س داوا لە پەرلەمانی كوردس���تان
دەكات پەل���ە ب���كات لەدەركردن���ی یاس���ای
پێدانی زانیاری ،كە پرۆژەیە و لەبەردەس���تی
پەرلەماندایە.
 .5هۆش���یاركردنەوەی هێزەكان���ی ئاس���ایش
و پۆلی���س ب���ە ماف���ی رۆژنامەنووس���ان ب���ۆ
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رووماڵكردن���ی رووداوەكان و پاراس���تی
گیان و كەرامەتی رۆژنامەنووس���ان ،ئەمەش
بەكردن���ەوەی خ���ول و وۆركش���ۆپ لەالی���ەن
حكومەتی هەرێمی كوردس���تان بۆ هێزەكانی
وەزارەت���ی ناوخ���ۆ و ئاس���ایش بەمەبەس���تی
ئاش���ناكردنیان بەیاسای كاری رۆژنامەگەری
و بەندەكانی مافی مرۆڤ.
 .6رێگ���ری نەك���ردن لە دادگای���ی كردنی هەر
كەس���ێك ل���ە پۆلی���س و ئاس���ایش لەالی���ەن
مەرجەع���ی خۆی���ەوە كاتێ���ك پێش���ێلكاری
بەرامب���ەر رۆژنامەن���ووس دەكات ،ئەگەرن���ا
بەپێی یاس���ای بەرزەفتی س���ەربازیی دادگایی
بكرێت و ئەنجامەكەی رابگەیەنرێت.
 .7دروس���تكردنی ب���اج و ئیلەك���ی تایب���ەت بۆ
رۆژنامەنووس���ان و ئاش���ناكردنی هێزەكان���ی
ئاس���ایش و پۆلی���س پێی���ان و ه���اوكاری
یارمەتیدانیان ب���ۆ رووماڵكردنی رووداوەكان
لەكاتی پێویست.
 .8س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان،
لەراپۆرتەكان���ی لیژن���ەی داكۆك���ی لەماف���ی
رۆژنامەنووس���ان ،بەن���او و ناوونیش���ان
ئ���ەو دەزگا و كەس���انە ئاش���كرا ب���كات دوای
پشتڕاس���تكردنەوەی لە راس���تی و دروس���تی
پێشێلكارییەكە ،باڵویان بكاتەوە.
 .9كردن���ەوەی خ���ول و وۆركش���ۆپ لەالیەن
لێژنەی داكۆكی لە سەندیكای رۆژنامەنووسان
ب���ۆ رۆژنامەنووس���ان بەمەبەس���تی زیات���ر
پابەندبوونی���ان ب���ە ئیتیكی رۆژنامەنووس���ی
یاس���ای رۆژنامەگەری���ی ژمارە 35ی س���اڵی
 2007و پێشخستنی كاری رۆژنامەنووسییان.
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ئەرشیفخانەی میدیای كوردستانی
چەند را و پێشنیارێك بۆ دەوڵەمەندكردنی بیرۆكەی
دامەزراندنی ئەرشیفی میدیای كوردستانی

هاوژین عومەر*

پرسی دامەزراندنی ئەرشیفخانەی میدیای
كوردس���تانی ی���ان مەڵبەن���دی بەڵگەنام���ەی
میدیایی ،كە چەند مانگێك پێش ئێستا لەالیەن
وتەبێ���ژی حكومەتی هەرێمی كوردس���تانەوە
خرای���ەڕوو و س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تانیش دیدارێك���ی ب���ۆ ئەم مەبەس���تە
رێكخس���ت ،هەنگاوێك���ی مەعریفییانەی گرنگە
ب���ە ئاڕاس���تەی ئەرش���یفكردنی الیەنێك���ی
هەستیار و بەرچاوی مەعریفەی كوردستانی
ك���ە میدیاییە ،و لە هەندێ���ك الیەنەوە دەكرێ
بە بەش���ێك لە ئەدەبیاتی مێژووی سیاس���ی و
كەلتووری كوردی س���ەیر بك���رێ ،بەوپێیەی
رۆژنامەگ���ەری ك���وردی ل���ە س���ەردەمانی
خەبات���ی ش���اخ و قۆناخ���ی رێكەوتننامەی 11
ئ���ازار و قۆناغ���ی دوای راپەرین ،س���ەرباری

كاری راگەیاندنەك���ەی كارێك���ی ئەدەب���ی و
رۆش���نبیری و سیاسیشی لەئەس���تۆ گرتووە،
بۆی���ە دەكرێ لە ئاوێن���ەی بەڵگەنامە و بابەتە
رۆژنامەوانییەكان خوێندن���ەوە بۆ الیەنەكانی
دیكەی ژیانی كۆمەڵگەی كوردستانی بكەین.
ئاشكرایە هەموو كردارێكی پەیوەندیكردن
و پێڕاگەیان���دن پەیوەن���دی راس���تەوخۆی
ب���ە ه���ۆكاری كات و ش���وینەوە هەی���ە ،هی���چ
پڕۆس���ەیەكی پەیوەندیكردن جا راس���تەوخۆ
ب���ێ یان ناڕاس���تەوخۆ ،و بەهەر كەرەس���تەو
ئامرازیك ئەنجام درابێ بەدەر نییە لە هۆكاری
كات و ش���وێن ،بەواتایەكی دیكە كردارەكە لە
كات و شوێن دیاریكراو بەڕیوەچووە .هەندیك
لە كردارەكان���ی پەیوەندیكردن و پێڕاگەیاندن
بەهۆی گرنگی و هەستیاریان ،یان ئەو ئاماژە
ژمارە  30-29بههارى 2013
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بەئەرشیفكردن رۆلی گرنگ لە
هەلگرتن و پاریزگاریكردن
لە كەلەپووری رۆش���نبیری
و ئ���ەو باب���ەت و زانیاری و
داتایان���ە دەبینی كە خودان
گرنگی كلتوری یان میدیایی
یان سیاسی یان كۆمەاڵیەتی
و ئابوورین
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بەلگەی���ی و میژوویان���ەی لەخ���ۆی دەگرن ،ئاق���اری پەیامیكی
راگەیاندن س���ادە تیپەڕدەكەن و تەنها بریتی نابن لە گەیاندنی
كۆمەل���ە ه���ەوال و زانیارییەكی هەنووكەی���ی دیاریكراو بەلكو
لەنێ���و خۆیاندا چەندین زانیاری و بەلگ���ەی بەهادار لولدەدەن
ك���ە لەداهاتوودا دەبن���ە بەڵگەنامەی میژوویی پ���ڕ بایەخ ،هەر
لێ���رەوەش پرس���ی هەلگرتن یان ب���ە بەڵگەنامەی���ی ئەو جۆرە
بابەتانە سەرهەلدەدات كە هەندیك بە (بەئەرشیفكردن یان بە
بەڵگەنامەیی كردنی رۆژنامەوانی) ناوی دەبەن.
بەئەرشیفكردن رۆلی گرنگ لە هەلگرتن و پاریزگاریكردن
لە كەلەپووری رۆشنبیری و ئەو بابەت و زانیاری و داتایانە
دەبین���ی كە خودان گرنگی كلتوری یان میدیایی یان سیاس���ی
ی���ان كۆمەاڵیەتی و ئابووری���ن ،بەلگەنام���ە و بابەتە هەلگیراو
و ئەرش���یفكراوەكان ئاوینەی می���ژووی گەالنن ،ئەو پەنجەرە
ك���راوەن ك���ە هەم���وو كات بەهۆی���ەوە دەتوانی���ن تەمەش���ای
ژیرخانی كلتوری و شارستانیەت بكەین ،دەكری لەڕیگەیانەوە
لێكۆڵین���ەوەی قۆناخەكانی گەش���ەی مرۆڤ و شارس���تانیەت
بكەین ،بەكورتی ئەرشیف و بەڵگەنامەكان بیردانی راستگۆی
گەالنن.
شارس���تانیەتە كۆن���ەكان بایەخی���ان بەو مەس���ەلەیە داوە،
فەرعەونییەكان دەستپیشخەر و پێشەنگبوون ،ئەوان هەرزوو
گوتویانە« :هەرش���تێك بەڵگەنامەك���ردن نەكرێ و هەلنەگیرێ
مان���ای ئەوەیە بوونی نییە» ،بابلی و یۆنانییەكانیش بەش���یك
ل���ەو بڕیار و رێ���كارە كارگێری و دادوەری���ان هەلگرتووە كە
پەیوەندیان بە حوكمداری و بەڕێوەبردنی كاروباری رۆژانەی
خەڵكەوە هەبووە ،ئەوكات ش���ێواز و كەرەس���تەكانی هەڵگرتن
زۆر س���ادە و س���ەرەتایی بوون ،یەكەمجار لەس���ەر خش���تی
قوڕی���ن بڕی���ار و كارنامەكانیان تۆماركردووە ،پاش���ان تەختە
و گ���ەاڵی داری���ان بەكارهێناوە ،ئینجا پێس���تە و م���ۆم ،لەگەڵ
بەرهەمهێنانی كاغەز لە واڵتی چین لە سااڵی(  105ز) كرداری
بەبەڵگەنامەكردن پێینایە قۆناخێكی نوێوە ،دواتر پیش���كەوتنی
تەكنەلۆژی���ا و بەرهەمهینان���ی فیلم و مایكرۆفیلم و دیس���ك و
كۆمپیوت���ەر و س���یدی و دیڤێ���دی و تەكنەلۆژی���ای ژمارەیی،
كرداری بەئەرش���یفكردنیان ئاس���ان و خێراتر ك���رد بەاڵم بێ
ئ���ەوەی كاریگەریان لەس���ەر بەه���ا و گرنگی دەس���تنووس و
بەڵگەنامە كاغەزییەكان هەبێ.
لە ئێستاشدا ئەو بابەتە جێ بایەخی دەوڵەتان و رێكخراوە
نێودەوڵەت���ی و دەزگا راگەیاندنان���ە ،ل���ە دونی���ادا بەه���ەزاران
مەڵبەند و دەزگا و ئێنس���كلۆپێدیا و ئەرشیفخنامەی فەرمی و
نافەرم���ی تایبەت بە بەبەڵگەنامەك���ردن و هەڵگرتن دامەزراوە،
ئ���ەم بابەت���ە وەك لقێكی زانس���تی نێو زانس���تی رێكخس���تنی
كتێبخان���ە و زانیارییەكان���ی لێهاتووە .هەنووك���ە هەر بوارێكی
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مەعریف���ی ئەرش���یفخانە و دەزگای بەڵگەنام���ەكاری تایب���ەت
بەخ���ۆی هەیە،وەك ئەرش���یفخانەی مێژوویی،ئەرش���یفخانەی
راگەیاندنی ،بە بەڵگەنامەكردنی زانسیتی و ئەدەبی و..تاد.
ئەرشیفخانە و مەڵبەندە بەڵگەنامەییەكان جا تایبەت بە هەر
بوارێك���ی مەعریفی بن دوو جۆرە كایە لەخۆدەگرن ،یەكێكیان
بەڵگەنامەكانە ،ئەوی تریش���یان هەڵگی���راوەكان كە لەوانەیە لە
ش���ێوەی دەس���نووس یان كتێب یان پەڕاوی كۆپیكراو و...تاد
بن ،بەڵگەنامەش بەپێی پێناس���ەی پسپۆران بریتییە لە هەموو
ئەو شتانەی كە دەكرێ بۆ تێگەیشتن لە راستییەكی دیاریكراو
پش���تی پێببەس���ترێ ،ب���ەم پێیە دەكری س���ەرجەم س���ەرچاوە
ماددیەكانی وەك شوێنەوار و ئەندازەسازی و نەخش و مۆر
و گ���ۆر و پارە و دەس���نووس و كتێ���ب و رۆژنامە و هۆكانی
بیستن و بینین بە بەڵگەنامە دابندرێ.
ب���ە واتایەك���ی دیك���ەش دەڵێی���ن «بەڵگەنامە هەم���وو ئەو
تۆماركراوە(حكوم���ی و ئەهلیان���ە) دەگرێت���ەوە ك���ە لەڕێگەی
نووس���ین ی���ان چاپك���ردن یان وێنەگرت���ن ،یان بەه���ۆی فیلمە
دەنگ���ی و وێنەییەكان و س���ێدییە لێزەرییەكان���ەوە دانراوە و
بەش���ێوەیەك لەشێوەكان هەس���تیاری و گرنگی لەخۆدەگرێ،
سوود و گرنگی بۆ داهاتوو هەیە».
س���ەبارەت بە هەڵگیراوەكانیش چەن���د بۆچوونێكی جیاواز
هەیە ،یەكێكیان بایەخ بە الیەنی جۆر و چۆنیەتی رێكخس���تنی
دەدات ،یەكێكی دیكەش���یان جەخت لەس���ەر شوێنی هەڵگرتنی
دەكات،الیەن���ی س���ێهەمیش ب���ێ رەچاوكردن���ی ئ���ەم پێوەرانە
هەم���وو بابەتێك���ی پارێزگاریلێك���راو وەك هەلگی���راو س���ەیر
دەكات ،ج���ا لەالی���ەن تاكەوە بێ یان دەول���ەت یان مەڵبەند و
نێوەن���دە ناحكومییەكان.ل���ەم گۆش���ەنیگایەوە دەكرێ چەمكی
هەڵگی���راوەكان بەبااڵی هەموو ئەو م���اددە پارێزگاریلێكراوانە
داببڕی���ن كە لەالیەن تاك یان كەرتی تایبەتی و گش���تییەوە لە
ش���وێنێكی دیاریكراو ،بەپێی رێكخستنێكی گونجاو هەڵگیراوە،
و لەكاتی پێویس���تدا زۆر بەئاس���انی دەدۆزرێتەوە و سوودی
لێوەردەگیرێ.
پس���پۆرانی ئ���ەم ب���وارە چەن���د توخمێك���ی س���ەرەكیان
دەسنیش���انكردووە ك���ە پێویس���تە ل���ە بەڵگەنامەی���ی و ماددە
هەلگی���راوەكان هەبێ ئەوانیش بریتین لە؛بەها و گرنگی ماددە
بەڵگەنامە كراوەكان ،و رادەی س���وود بەخش���ینیان،و شوێنی
هەڵگرتن و شێوازی رێكخستنیان.
ج���اران گ���ەر كتێبخان���ەی نووس���ەران و ماڵ���ی بیرمەندو
رۆشنبیران شوێنی هەڵگرتنی ئەو مادانە بووبێ ،كەچی ئەمڕۆ
جگە لە ئێنس���كلۆپێدیا و ئەرشیفخانەی نیش���تمانی ،مەڵبەند و
دەزگا و كۆمپانیا و سەرجەم داودەزگا فەرمی و ئەهلییەكان،
هەریەكیەیان بەپێی تایبەتمەندیان ئەرش���یفی تایبەت بەخۆیان

ئەرش���یفخانە و مەڵبەن���دە
بەڵگەنامەییەكان جا تایبەت
بە هەر بوارێكی مەعریفی بن
دوو ج���ۆرە كایە لەخۆدەگرن،
یەكێكی���ان بەڵگەنامەكانە،
ئەوی تریشیان هەڵگیراوەكان
ك���ە لەوانەی���ە ل���ە ش���ێوەی
دەس���نووس ی���ان كتێ���ب یان
پەڕاوی كۆپیكراو و...تاد بن
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هەیە.
ئەرش���یفیش وەك پس���پۆران پێناس���ەی
دەك���ەن ئەو ش���وێنەیە كۆمەلێ���ك هەڵگیراو و
دۆكیومێنت���ی تێ���دا پارێ���زراوە ،ك���ە لە رووی
مێژووی���ی ی���ان كۆمەاڵیەت���ی ی���ان ئابووری
ی���ا راگەیاندن یان زانس���تی خ���ودان گرنگی و
بایەخن ،هەلگرتنیش���یان بەشیوەیەكی زانستی
ئەوتۆ رێكخراوە كە هەر كەس���ێك پێویس���تی
پێبێ���ت ب���ە ئاس���انی دەتوان���ێ بیدۆزێتەوە و
سوودی لێوەربگرێ.
هەنووك���ە س���ەرجەم ئەرش���یفخانە و
مەڵبەن���دە بەڵگەنامەكان دوو ش���ێوازی باوی
بەئەرش���یفكردن پەی���ڕەو دەك���ەن ،یەكێكی���ان
ش���ێوازی ئاس���ایی ك���ە باب���ەت و بەلگ���ەكان
بەش���ێوەی پەڕاو(جا دانەیی بنەڕتیبن بن یان
لەبەرگرتنەوە)هەلدەگیرێن ،ئەوەی دیكەشیان
ش���ێوازی ئەلیكترۆنیی���ە .هەموو ئەرش���یفێك
ل���ە س���ێ جۆری س���ەرەكی بەڵگ���ە و زانیاری
پێكدێت ،كە بەپێی ج���ۆر و ماوەی زەمەنییان
بەسەر ئەو بەشانەدا دابەش دەكرێن ئەوانیش
پێكدێن لە
 /1بەلگەنام���ە چاالكەكان:ئەو بەلگەنامانەن كە
رۆژانە یان هەفتانە و زوو زوو پێویس���تیمان
پێیان دەبێت ،ئەمجۆرەیان زیاتر لە ئەرش���یفی
داموودەزگاكان���ی دەوڵ���ەت و كۆمپانی���اكان
دەبیندرێ���ن ،ئەرش���یفكاران دەڵێ���ن هەم���وو
بەڵگەنامەیك لە  5س���اڵی یەكەمی دەرچوونیدا
حیسابی بەڵگەنامەی چاالكی بۆ دەكرێت.
/2بەڵگەنام���ە ناچاالكەكان:ئ���ەو ج���ۆرە
بەبەڵگەنامان���ە ك���ە رۆژب���ەرۆژ رادەی
بەكارهێنانیان بەرەو كەمی دەچێ و لە قۆناخی
بەكارهێنان���ی ب���ەردەوام ب���ەرەو بەكارهێنانی
سنووردار لێژبووەتەوە.
 /3بەڵگەنام���ە مێژوویی���ەكان :مێژووی���ی
بەمان���ا زانس���تییەكەی نا بەڵكو ب���ەو مانایەی
ك���ە ماوەیەك���ی زۆر بەس���ەر بەڵگەك���ەدا
رۆیش���تووە بەاڵم بایەخی زانس���تی و بەهایی
خ���ۆی لەدەس���ت نەداوە،ن���اوە ن���اوە توێژەر
و لێكۆڵ���ەران دەریدەخ���ەن و زانیارییەكان���ی
ل���ە توێژینەوەكانی���ان بەكاردەهێن���ن ،ئ���ەو
بەڵگەنامانەش لەوانەیە ئایینی یان كۆمەاڵیەتی
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یان مێژوویی یا سیاسی بن.
ئیستا لە ئاستی میدیایدا بایەخیكی بەرچاو
ب���ە ئەرش���یف و بەبەڵگەنامەكردن���ی میدیایی
دەدرێ���ت ،گ���ەر بایەخ���دان بەو مەس���ەلەیە لە
میدی���ای ك���وردی وەك پێویس���ت نەب���ی ئەوا
لە میدی���ای نێودەوڵەتیدا وەك مەس���ەلەیەكی
جەوه���ەری مامەڵ���ەی لەگ���ەڵ دەكرێ���ت ،ل���ە
دامودەزگا راگەیاندن���ەكان جیهانییەكان وەك
نەریتێك بەش یان سێكتەری تایبەت بە هەڵگرتن
و پارێزگاریك���ردن لە بەرهەمە راگەیاندنەكان
و كۆكردن���ەوەی بەرهەمە رۆژنامەوانییەكانی
دەزگاكانی دیكە،دامەزراوە .بوونی ئەرش���یفی
دەوڵەمەن���د ل���ە ه���ەر دەزگایەك راس���تەوخۆ
رەنگدان���ەوەی لەس���ەر الیەن���ی مەعریف���ی و
خس���تنە رووی میدیاكاران���ی دەب���ێ ،هاوكات
ه���ۆكاری پارێزگاریكردنیش���ە ل���ە كەلەپوری
راگەیاندن و زامنی گواستنەوەیە بۆ نەوەكانی
داهاتوو.
ئەرش���یفی رۆژنامەوانی میدیاكار و دەزگا
راگەیاندنی���ەكان بەش���ێكە ل���ەو رێكخ���راوە
ی���ان پرۆس���ە ئینس���كلۆپیدیاییەی ك���ە ب���ە
بەڵگەنامەكردن���ی میدیای���ی ن���او دەبرێت،ل���ە
زۆربەی واڵتاندا جگە لە ئەرش���یفە كەس���ی و
دەزگایی���ەكان دەوڵەت لە ئاس���تی فەرمیش���دا
لەرێگ���ەی ئەرش���یفخانە و ئینس���كلۆپێدیا و
مەڵبەن���دە بە بەڵگەنامە كردنی ،بە سیس���تماك
كار ب���ۆ هەڵگرت���ن و پارێزگاریكردن لە بابەت
و بەڵگەنام���ە و رۆژنام���ەو گۆڤ���ار و راپۆرتە
وێنەیی و دەنگییە رۆژنامەوانییەكان دەكات.
بە بەڵگەنامە كردنی میدیایی
ب���ە بەڵگەنام���ە كردنی بەمان���ا فراوانەكەی
كردارێك���ی ورد و گش���تگیری هەڵگرت���ن و
پارێزگاریكردن���ە ل���ە بەرهەم���ە كلت���ووری و
زانس���تی و راگەیاندنەكان ،ی���ان هەر كردە و
چاالكییەكی دیكەی چین و توێژە جیاجیاكانی
كۆمەڵگ���ە،وەك خۆی و بێ دەس���تكاریكردنی
ناوەڕۆك وش���ێوە و ناوەڕۆكی ،لە شوێنێكی
تایب���ەت و گونج���اودا ،بەجۆرێ���ك ل���ە كات���ی
پێویستدا بە ئاسانی و خێرایی بدۆزرێتەوە و
سوودی لێوەربگیرێ.
س���ەبارەت بە بەڵگەنامەكردن���ی میدیایش
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پس���پۆرانی میدی���ا ب���ە ش���ێوەی جۆراوج���ۆر
پێناس���ەیان كردووە،بەاڵم هەموویان لەس���ەر
ئەوە كۆكن كە كرداری كۆكردنەوە و هەڵگرتنی
كۆمەلێ���ك زانی���اری و بەڵگەیەك���ی میدیای���ی
دیاریكراوە.ی���ەك ل���ە لێكۆڵەران���ی ئ���ەم بوارە
دەڵێت»:ب���ە بەڵگەنامەكردن���ی میدیای���ی چەند
چاالكی و رێكارێكی هونەری و زانستییە،كار
لەس���ەر كۆكردن���ەوە و هەڵگرتن و پاراس���تن
و رێكخس���تنی چەند بەره���ەم و زانیارییەكی
دیاریك���راوی بواری میدی���ا و پەیوەندیكردنی
جەم���اوەری دەكات ،بە ش���ێوازێكی زانس���تی
دروست لەڕێگەی پاراس���تنیان لەسەر كاغەز
یان كەرەس���تە ئەلیكترۆنییەكان،بەش���ێوازێك
ك���ە لە كاتی پێویس���تدا قوتابی���ان و توێژەران
دەتوان���ن زۆر بە ئاس���انی و لەم���اوەی چەند
چركەیەكدا ئەوەی دەیانەوێت بیدۆزنەوە».
بایەخدان بەو بوارە لە س���ەدەی رابردوو
بەرچ���او پ���ەرەی س���ەند،بەتایبەت لەگ���ەڵ
فراوانبوون���ی دەزگا و نێوەندە راگەیاندنەكان
و داهێنانی كۆمپیوتەر لە شەستەكانی سەدەی
رابردوو لە ئەمریكا ،بەكارخستنی كۆمپیوتەر
خزمەتێك���ی گەورەی نەك تەنها بە پرۆس���ەی
بەڵگەنامەی���ی ك���ردن و ئەرش���یفكردن گەیاند
بەڵك���و رەنگدانەوەی راس���تەخۆ و خێراش���ی
لەس���ەر كاری میدیا و تەكنیكی رۆژنامەوانی
و تێك���ڕای ك���رداری گەیان���دن و پیڕاگەیاندن
هەبوو.
جگە ل���ە واڵت���ە یەكگرتووەكان���ی ئەمریكا
واڵتانی ئەورپای رۆژئاواش دەسپێشخەربوون
ل���ەو بوارە ،ئێس���كەندەنافییەكان لە هەفتاكانی
س���ەدەی راب���ردوو چەن���د ئەرش���یفخانەو
مەڵبەندێك���ی بەبەڵگەنام���ەكان میدیای���ی
رێكوپێكیان بونیادنا،لە ئاستی نێودەوڵەتیشدا
رێكخراوی یونیس���كۆ بودجەیەكی تایبەتی بۆ
ئەم بابەت���ە تەرخانكردووە،چەندین مەڵبەندی
بەبەڵگەنامەكانی میدیایی لە ئەمریكا و ئەوروپا
و ئاس���یا و رۆژهەاڵتی ناوی���ن دامەزراندووە،
ی���ەك لەوانە مەڵبەندی ب���ە بەبەلگەنامەكردنی
میدیای���ی واڵتانی كەنداو بوو ك���ە بارەگاكەی
لە بەغدابوو.لە ئێستاشدا لهگهڵ پانوپۆڕبوونی
دەزگا راگەیاندنەكان و پێشكەوتنی تەكنەلۆژی

و زۆربوون���ی س���ەرچاوەكانی زانی���اری و
بەرەوپێش���ڤەچوونی دی���اری تەكنیكی میدیای
و رۆژنامەوان���ی بابەت���ی بەبەلگەنامەكردن���ی
راگەیاندن���ی بای���ەخ و رەهەن���دی جیاوازتری
وەرگرت���ووە ،ئ���ەم مەس���ەلەیە تەنه���ا وەك
خەم و ئەركی دەوڵەت تەماش���ا ناكرێ بەڵكو
بەشی زۆری مەڵبەند و دەزگا راگەیاندنەكانی
مەڵبەن���دی بەبەلگەنامەكردن���ی تایبەتی���ان
بونیادن���اوە ،لەبەر ئەوەی ئ���ەم مەڵبەندانەش
پەیوەن���دی راس���تەخۆیان بە وەدەس���تهێنانی
زانیاری و دانانی زانیارییەكان هەیە بۆیە دوو
ئامانجی گرنگ دەپێكن:
یەك���ەم :پاراس���تن و هەڵگرت���ن و
نۆژەنكردن���ەوەی بەردەوام���ی بەڵگە و بابەتە
راگەیاندنەكانە و كۆكردنەوەیان لە ش���وێنێكی
دیاریكراو،و رزگاركردنیان لە فەوتان.
دووەم :كاركردن و بەكارهێنانی ئەو بەڵگە
و زانیارییانە لەالیەن توێژەر و پس���پۆرانەوە
ب���ۆ خزمەتك���ردن و بەرەوپێش���بردنی ب���وارە
جیاجیاكانی ژیان.
شێوازەكانی بە بەڵگەنامە كردن
بەگشتی پس���پۆرانی میدیا و ئەرشیفكردن
سێ ش���ێوازی س���ەرەكی بە بەڵگەنامەكردنی
ماددە راگەیاندنەكانیان دیاركردووە،ئەوانیش:
یەك���ەم :ش���ێوازی كالس���یكی :ئەمەی���ان
زیات���ر لەڕێگ���ەی كاغەزەوە ئەنج���ام دەدرێ،
وات���ە زانی���اری و ب���ە بەڵگەنام���ە و بابەت���ە
رۆژنامەوانیی���ەكان لەب���ەر گرتنەوەی���ان
بۆدەك���رێ ،ل���ەم ش���ێوازەدا كارمەندان���ی ئەو
مەڵبەند و ئەرش���یفخانانە رۆڵی دیار لە پێدانی
بەڵگەنامەكان دەبینن.
لەم شێوازەدا چەند هەنگاوێك دەگیرێتەبەر
وەك؛هەڵب���ژاردن و دیاركردن���ی ج���ۆری
زانیارییەكان ،بڕین و پێوەلكاندن ،رێكخستن،
پێڕست و بەناونیشانكردن ،لەگەڵ هەڵگرتنی.
دووەم :شێوازی مایكرۆفیلمی :مایكرۆفلم
ئامێرێكە لە سەدەی نۆزدەهەم لەالیەن (جۆن
بنامی���ن)ەوە داهێنرا،ئ���ەو ئامێرە كار لەس���ەر
بچووككردنەوەی وێنە و بەڵگەنامەكان دەكات،
یەك���ەم بەڵگەنام���ە كە بەه���ۆی مایكرۆفلمەوە
ژمارە  30-29بههارى 2013
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بچووك كرایەوە بە ( )160جار لەخۆی بچووكتر وێنەی گیرا،
ئەو ئامێرە خزمەتێكی باشی پرۆسەی بەئەرشیفكردنی بابەتە
میدیاییەكان دەكات.
هەنگاوە س���ەرەكییەكانی ئەم ش���ێوازەش بەگشتی بریتین
لە؛هەڵب���ژاردن ،وێنەگرتن ،پۆلێنكردن ،پێرس���ت كردنی ،لهگهڵ
دانانی.
سێیەم :ش���ێوازی ئەلیكترۆنی :لەم شێوازەدا كۆمپیوتەر و
كەرەستە لێزەرییەكانی وەك سێدی و دێڤیدی بەكاردێت،لێرەدا
بەپێچەوان���ەی ش���ێوەی یەك���ەم كارمەندن رۆڵێك���ی ئەوتۆیان
نییە،چونكە توێژەرەكە خۆی لەرێگەی تۆڕی كۆمپیوتەرەكانی
مەڵبەندەكەوە ئەوەی بیەوێت دەیدۆزێتەوە.
پرۆس���ەی بەبەڵگەنامەكردن���ی لەرێگ���ەی كەرەس���تە
ئەلیكترۆنییەكان لە پێنج هەنگاوی سەرەكی پێك دێت،ئەوانیش
؛هەڵبژاردن،چارەسەركردن،پۆلێنكردن،ناونیش���ان دانان،لەگەڵ
هەڵگرتنی.

ش����وێ����ن����ی ئ����ەرش����ی����ف و
ب��ەڵ��گ��ەن��ام��ەك��ان ش��وێ��ن��ی
ئ��اس��ای��ی ن��ی��ن ،كۆمەڵێك
خ��ەس��ڵ��ەت و س��ت��ان��داردی
جیهانی ه��ەی��ە دەب���ێ لەم
شوێنەدا هەبێ ،هەروەها
ك���ارم���ەن���دان���ی���ش���ی ن��اب��ێ
ك��ارم��ەن��دی ئاسایی و كەم
ئەزموون بن

324

ژمارە  30-29بههارى 2013

بەرەو دامەزراندنی ئەرشیفخانە یان مەڵبەندی نیشتمانی بە
بەڵگەنامەیی میدیایی
كارك���ردن ب���ۆ دامەزراندن���ی ئەرش���یف و مەڵبەن���دی
بەبەڵگەنامە كردن ،پس���پۆریەتی و جۆرە ئەتەكێتێكی گەرەكە،
بەواقیعكردنی ئەو پڕۆژەیە بە شێوەیەكی زانستی و رێكخراو
پێویس���تی بەكەس���انی ش���ارەزا و تایبەتمەندی بواری میدیا و
بەئەرشیفكردن و كتێبخانە هەیە ،پێویستی بە دەزگا و شوێنێكی
تایبەتە كە ش���یاوی ئ���ەم كارە و هەڵگرتن و پاراس���تنی بەڵگە
و زانیارییەكان بێ ،چونكە ش���وێنی ئەرشیف و بەڵگەنامەكان
شوێنی ئاسایی نین ،كۆمەڵێك خەسڵەت و ستانداردی جیهانی
هەیە دەبێ لەم ش���وێنەدا هەبێ ،هەروەها كارمەندانیشی نابێ
كارمەن���دی ئاس���ایی و ك���ەم ئەزموون بن ،ی���ان تەنها خاوەن
ئەزموون���ی ئی���داری و خزمەتگ���وزاری ب���ن بەڵگە واباش���ترە
ئەوان���ە بەكاربهێندرێ���ن ك���ە لەب���واری میدیا و ئەرش���یفكردن
كاری���ان ك���ردووە ،بەرامبەر بە ماندووبوونیش���یان حیس���ابی
تایبەتی���ان بۆ بكرێت ،چونكە كاركردن لەس���ەر بەبەڵگەنامەیی
كردنی میدیا كاریكی ئاس���ان نییە ،پێویستی بە بەدواداچوونی
رۆژان���ەی كەناڵە میدیاییەكان و هەڵبژاردنی زانیاری و بابەتی
رۆژنامەوانییەكان و ئینجا دانان و هەڵگرتنیان هەیە.
چ ناوێكی لێبندرێ؟؟
گ���ەر بمانەوێ ئەم پرۆژەیە گش���تگیر و ب���ێ دەبێ مۆرك
و رەهەندی نیش���تمانی پێبدرێ ،لەبازنەی نەتەوەیی تەس���كی
نەكەین���ەوە ،وات���ە هەوڵبدەی���ن ئەدەبیاتی ڕاگەیاندن���ی نەتەوە
و ئایینزاكان���ی دیك���ەی كوردس���تانیش وەك(توركم���ان و كلد
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و ئاش���ور و ئێزی���دی ..تاد)بە بەڵگەنامە بكەین ،پێویس���تە ئەم
كارەش لە ناونیشانی پرۆژەكەوە رەنگبداتەوە ،پێشنیاردەكەم
ناوی (ئەرش���یفخانەی نیش���تیمانی میدیا ،یان ئەرش���یفخانەی
میدیای كوردستانی ،یان مەڵبەندی بە بەڵگەنامەكردنی میدیای
كوردستانی) لێبنرێت.
وەك ئام���اژەم پێدا ئەم هەنگاوە كارێكی مەعریفی پیرۆزە،
بەبۆچوون���ی م���ن جگە ل���ە گرنگیی���ە راگەیاندنی���ەكان گرنگی
سیاسی و فیكری و كلتوریشی هەیە،چونكە هەر تەنها كارێكی
راگەیاندن روون نییە بەڵكو مەڵبەندێكی رۆشنبیریشە ،دەكرێ
لەرووی بزاڤی كۆڕو س���یمینار و دیداری دەربارەی ئەدەبیات
و رۆش���نبیری كوردس���تانی كارا ب���ێ ،لەوێوە بەش���ێوەیەكی
رێكخراو قس���ە لەسەر واقیعی میدیای كوردستانی و پێشهات
و مژارە رۆژنامەوانییەكان بكرێت.
س���ەبارەت بە پەیكەری كاڕگیری و رێكخس���تنی س���ەنتەر
یان ئەرشیفخانەكە ،و شێوازی كاركردن تێیدا ،كۆمەڵە مۆدێل
وسیستەمێك هەیە ،لە رۆژهەاڵتی ناوین میسرییەكان خاوەن
ئەزم���وون و بەتوان���ان ،ل���ە ئەوروپ���اش ئێس���كێندەناڤییەكان
مۆدێلێكی مۆدێرنیان بەرهەم هێناوە،دەكرێ شانبەشانی ئەوانە
سوود لە ئەزموونی پێشكەوتوی ئەمریكیەكانیش وەربگیرێ.
ك���رداری گەڕان و كۆكردن���ەوەی باب���ەت و بەڵگەنامەكان
ئینجا رێكخستن و هەڵگرتنیان هەمووی پرۆسەیەكی یەكانگیر
و تێكهەڵكێش���ە ،دەچێت���ە خانەی بەبەڵگەنامەكرد ،ش���ێوەكانی
رێكخس���تن وەك ئام���اژەم پێ���دا س���ێ ش���ێوازی س���ەرەكین،
ه���ەر دەبێ س���وود لەمانە وەربگرین ،ب���ەاڵم بۆ كۆكردنەوەی
بەڵگەنامە و بابەتە میدییایەكان پێشنیاردەكەم:
 /1راس���پاردنی كۆمەڵە خەڵكێكی خ���اوەن ئەزموون لە بواری
رۆشنبیری لە پارچەكانی دیكەی كوردستان بۆ كۆكردنەوەی
ئ���ەو جۆرە بەڵگ���ە و زانیارییانەی ئەرش���یفخانەكە پێویس���تی
پێیەت���ی ،لە كتێبخانەی تایبەتی رۆش���نبیران ی���ان لە كتێبخانە
گشتییەكان ،یان ئێنسكلۆپیدیا و مەڵبەندە بە بەڵگەنامەییەكان.
 /2لە تاراوگە و واڵتانی ئەوروپاش لەرێگەی یارمەتی ماددی
و مەعن���ەوی حكومەت���ی هەرێم���ەوە كۆمەڵە كەس���ێك ئەركی
گ���ەڕان و كۆكردنەوەی زانیاری و بەڵگەیان پێبس���پێردرێ لە
ئینسكلۆپیدیا و كتێبخانە دیارەكانی جیهان.
 /3ل���ە ناوخۆی هەرێمیش���دا كتێبخانەی تایبەتی رۆش���نبیران
و كتێبخان���ە گش���تییەكان س���ەرچاوەیەكی بەس���وودی ئ���ەو
ئەرشیفخانەیە دەبن.
 /4ئەرش���یفی تایبەت���ی دەزگا رۆژنامەوانیی���ەكان هەمدی���س
سەرچاوەی گرنگی ئەو پڕۆژەیە.
 /5چاوپێكەوت���ن لهگهڵ كەس���ایەتییە دامەزرێنەرەكانی دەزگا
رۆژنامەوانیی���ەكان ،بەتایبەت ئەوانەی ئەزموون و مێژووێكی

كرداری گەڕان و كۆكردنەوەی
ب��اب��ەت و بەڵگەنامەكان
ئ���ی���ن���ج���ا رێ���ك���خ���س���ت���ن و
ه��ەڵ��گ��رت��ن��ی��ان ه���ەم���ووی
پ��رۆس��ەی��ەك��ی ی��ەك��ان��گ��ی��ر
و تێكهەڵكێشە ،دەچێتە
خانەی بەبەڵگەنامەكرد
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درێژیان هەیە لەم بوارە.
 /6ب���ۆ دەوڵەمەندكردن���ی ئ���ەو مەڵبەن���دە و
كۆكردن���ەوەی زانی���اری دەرب���ارەی میدی���ای
هەرێم���ی و جیهان���ی ،پێش���كەوتنەكانی ئ���ەم
ب���وارە و پەیداكردن���ی نوێترین س���ەرچاوەی
ب���ۆ میدی���اكاران و توێژەران���ی ئ���ەم ب���وارە،
دەك���رێ مەڵبەندەك���ە ب���ەو ت���ۆڕە ناوچەیی و
نێونەتەوەییان���ە ببەس���تینەوە ك���ە كۆمەڵێ���ك
مەڵبەن���د و ئینس���كۆپیدیا و ئەرش���یفخانەی
تایب���ەت ب���ە بەڵگەنامەكردن���ی میدیای���ی تێیدا
بەش���دارن ،لەم ش���ێوە ت���ۆڕەدا ئێم���ە دەبینە
وەرگ���ر و نێ���ردەر،دوو الیەنەی���ە س���وود
وەردەگری���ن ،یەكەمیان زانی���اری بەردەوام و
ن���وێ دابین دەكەی���ن ،دووەمیش���یان زانیاری
و بەڵگ���ە دەربارەی میدی���ای كوردی بە دونیا
دەبەخشین.
 /7كارك���ردن لەگ���ەڵ هەماهەنگی���كار و
بازرگانانی زانیاری،ئەوانەی دەستیان دەگاتە
زانیاریی���ە هەس���تیار و گرنگ���ەكان ،بەتایبەت
لەو مەس���ەالنەی پەیوەندیان بەكوردس���تان و

بورای میدیاوە هەیە.
 /8هەماهەنگیكردن لەگەڵ رێكخراوی یونیسكۆ
بۆ س���وود وەرگرتن لە توانا و ش���ارەزاییان،
چوونە نێو ئەو پڕۆگرامە جیهانییەی زانیاری
و تەكنەلۆژی���ا كە بە ))UNISISTناس���راوە،
یونیس���كۆ رۆژانە ب���ە بەڵگەنام���ە و زانیاری
گرن���گ و پڕبایەخ دەوڵەمەندی دەكات ،و هەر
لەالیەن ئەویشەوە بەڕێوەدەبردرێت.
لە دوماهیدا ماوە بڵێم هەرچەند پەلە بكەین
لە هاتنەكایەوەی ئەو پڕۆژەیە هێشتا درەنگە،
چونك���ە كار و ماندوبوونێك���ی زۆری دەوێت،
ب���ەاڵم وەك دەڵێن هەموو س���ەفەرێكی هەزار
میلی لە هەنگاوێكەوە دەستپێدەكات ،هیوادرام
هەنگاوەكەش زانس���تی و ب���ە لێكۆڵینەوە بێ،
نەك وەك هەندێك لە پڕۆژە رۆشنبیرییەكانی
دیك���ە تەنها ناوی بێ ناوەڕۆك بێ و ش���تێكی
دیك���ە نەخات���ە س���ەر ئ���ەم بوارە...بەهی���وای
بینین���ی ئەرش���یفخانەیەكی پیش���ەیی میدیایی
كوردستانی.

*ماستەر لە ئەدەب و رۆژنامەگەری

سەرچاوەكان:

 /1د.هیالل ناتوت ،التوپیق اإلعالمی ،دار النهچە العربیە ،بیروت2009،م.
 /2د.نصر محمد عباس ،التوپیق اإلعالمی،گ ،1أكادیمیە الدراسات العالمیە ،القاهرە2004 ،م.
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روونشتنەکێ مافێ دەستڤەئینان پیزانین

لق���ا ده���ۆک ی���ێ س���ەندیکا رۆژنامەنڤیس���ێن
کوردس���تان ل رێکەفت���ی  ،٢٠١٣ /١ /١٢ب
هەڤ���کاری دگەل یانا نوهەدرا یا رەوش���ەنبیری
و چڤاک���ی رابوو ب گیرانا روونش���تنەکێ دگەل
رێڤەبەرێ���ن گش���تی و نوونەرێ���ن زانکۆی���ا و
نوونەرێ���ن نڤیس���ینگەهێن پەرلەمان���ێ هەرێم���ا
کوردس���تانێ و ئێراقا فیدرال لدۆر پرۆژێ یاسا

بدەستڤەئینان پیزانینا.
دڤی روونش���تنێ دا ماڤپەروەر و رۆژنامەنڤیس
هەکار فندی ئاماژە دا کۆ هەموو رۆژنامەنڤیسان
مافێ دەستڤەئینان پیزانینا هەنە ل گۆر یاسایێن
دەول���ی بتنێ ئ���ەو پێزانین نەبن یێ���ن گێریدایی
ئاسایش���ا نەتەوایەتی ،هەر چەندە من چ یاس���ا
نین���ن ڤ���ێ چەن���دێ پارێزن ل���ەوا کوردس���تانێ
(اقتباسێ) بهندەک برگێن یاسایێن دی دەت.
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لە ئێوارەخوانێكدا ،لەسەر شەرەفی شاندی
راگەیاندنی كوێتی
باڵیۆزی كوێت:

لە كوێت داڵنێك هەن كوردستانیان خۆش دەوێ

سەرۆكی شاند:

هەرچییەك الی ئێوە دەنووسرێت الی ئێمە دەخوێندرێتەوە

لەس���ەر بانگهێش���تی دیوانی س���ەرۆكایەتی
هەرێم���ی كوردس���تان ،پاش���نیوەڕۆی رۆژی
 2013/1/13ش���اندێكی راگەیان���دن ب���ە
نوێنەرایەت���ی كۆمەڵ���ەی رۆژنامەنووس���انی
كوێتی بەسەرۆكایەتی عەدنان ئەلڕاشد جێگری
س���ەرۆكی كۆمەڵە گەیشتنە هەولێری پایتەختی
هەرێمی كوردستان.
ئێوارەی هەمان رۆژ ،دیوانی س���ەرۆكایەتی
ئێوارە خوانێكی لە هۆتێلی دیڤان لەشاری هەولێر
لەسەر شەڕەفی شاندی میوان رێكخست ،ئەمەو
رێزداران عەلی موئمین باليۆزی كوێت لەعێراق
و د.كاوە مەحموود وەزیری رۆشنبیری و الوان
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ل���ە حكومەتی هەرێم���ی كوردس���تان و د.فوئاد
حوسێن سەرۆكی دیوانی سەرۆكایەتی هەرێم
و ئازاد حەمەدەمین نەقیبی رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان و كاك���ە م���ەم بۆتان���ی س���ەرۆكی
یەكێت���ی نووس���ەرانی ك���ورد و بژاردەی���ەك لە
رۆژنامەنووس���ان و نووسەران و رۆشنبیرانی
كوردستان ئامادەی ئێوارە خوانەكە بوون.
لەدەس���تپێكی ئێوارەخوانەك���ەدا س���ەرۆكی
دیوان���ی س���ەرۆكایەتی هەرێ���م گوتەیەك���ی
بەخێرهاتن���ی پێشكەش���كرد و ئام���اژەی ب���ە
پەيوەندیی���ە پتەوەكان���ی نێوان ه���ەردوو گەلی
كوردس���تان و كوێت���ی كرد و ئەم س���ەردانەی

ههواڵ و چاالكييهكان

ش���اندی كوێت���ی ب���ە گرن���گ وەس���فكرد ،ك���ە
ئەنجامەك���ەی ئاڵوگۆڕكردن���ی بی���روڕا و
ناس���ینی یەكت���ر و پتەوكردن���ی پەیوەندیيەكانی
رۆژنامەگەریی و رۆشنبیرییە ،هەروەها سوود
وەرگرت���ن ل���ە ئەزموونی دیموكراس���ی كوێتی،
لەپاش���اندا باڵیۆزی كوێت لەعێراق لە گوتەیەكدا
باسی لە پەیوەندیيەكانی نێوان كوێت و هەرێمی
كوردس���تان كرد و هی���وای زوو چاكبوونەوەی
بۆ فەخامەتی جەالل تاڵەبانی سەرۆك كۆماری
عێ���راق خواس���ت ،كە ل���ە بنیاتنان���ەوەی عێراقی
نوێ رۆڵێكی بەرچاوی هەبووە ،بەپێویستیش���ی
زان���ی پەیوندیي���ەكان لەگەڵ عێ���راق و هەرێمی
كوردس���تان لەهەموو روویەكەوە زیاتر پتەوتر
بك���رێ بەتایبەت���ی لە بوارەكان���ی كۆمەاڵیەتی و
ئاب���ووری و رۆش���نبیری و رۆژنامەگ���ەری و
وەرزشی ،لەمیانهی قسەكانیشیدا گوتی «خاكی
كوردس���تانی عێ���راق هەموو كات باوەش���ی بۆ
سیاس���یە عێراقیەكان و عەرەب���ەكان لە رۆژانی
س���ەختدا كردۆت���ەوە ،ل���ە كوێ���ت داڵن���ێ ه���ەن
كوردستانیان خۆشدەوێ».
وەزیری رۆش���نبیری لە گوتەیەكدا ئاماژەی
بەوە كرد كە هەرێمی كوردستان زۆر بایەخ بە
پەیوەندی���ەكان لەگەڵ واڵتانی عەرەبی دەدات و
س���ەرۆكی هەرێم بە بەردەوامی جەخت لەسەر
پتەوكردنی پەیوەندیيەكان لەگەڵ واڵتانی عەرەب
دەكات���ەوە ،چونك���ە بوون���ی ئ���ەو پەیوەندیيانە
خزمەت بە ئاش���تی دەكات و ئەم پەیوەندیيەش

پێویستە هەموو رووێك بگرێتەوە.
نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انی كوردس���تانیش
بەخێرهاتن���ی باڵيۆزی كوێت و ش���اندی میوانی
ك���رد ،روونیش���يكردەوە ك���ەوا س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان پەیوەن���دی
باش���ی لەگ���ەڵ هەم���وو س���ەندیكا و رێكخراوە
هەی���ە،
ع���ەرەب
رۆژنامەنووس���یيەكانی
ئاماژەشی بە یاس���ای چاپەمەنی و خانەنشینی
رۆژنامەنووس���ان و یاس���ای رۆژنامەگەري���ی
ژمارە ( )35كرد ،باسیشی لە نەبوونی سانسۆر
لەسەر چاپەمەنیيەكان كرد و ئەم سەردانەشی
بە گرنگ زانی ،چونكە رۆژنامەنووسانی كوێتی
رووی گەش���ی هەرێم���ی كوردس���تان بۆ گەلی
كوێتی و گەالنی عەرەب دەگوازنەوە.
س���ەرۆكی ش���اندی كوێتی���ش س���وپاس و
پێزانین���ی خۆی و ش���اندەكەی گەیان���دە دیوانی
س���ەرۆكایەتی هەرێ���م و رۆژنامەنووس���ان بۆ
ئەم پێش���واییە گەرم���ەی لێیان ك���را ،ئەندامانی
شاندەكەش���ی ب���ە ئامادەبووان ناس���اند كە ئەم
بەڕێزانە بوون (راشد روهیشد سەرنووسەری
ئاژانس���ی دەنگوباس���ی كوێت���ی (كون���ا) ،خاتوو
بەدریە دەروێش بەڕێوەبەری گشتی رۆژنامەی
كوێ���ت تایمز كە بە ئینگلی���زی دەردەچێت ،عابد
ئەلمهن���اع ئەكادیم���ی و راگەیان���دكار ،نەس���ار
ئەلخالیدی سەرنووسەری رۆژنامەی ئهلكویتیە،
لوم���ا عوس���مان ل���ە رۆژنام���ەی (ئەلجەریدە)،
س���الح غەنام لە رۆژنامەی (ئهلسیاس���ە) ،غانم
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س���لێمانی لە رۆژنامەی (ئەلرهئی) ،جاسم كامل
ئەندام���ی ئەنجوومەن���ی كارگێ���ڕی كۆمەڵ���ەی
رۆژنامەنووسانی كوێتی ،ئیبراهیم ئەلسعێدی لە
رۆژنامەی (ئەلقەبەس) ،موبارەك ئەلش���ەمەری
ل���ە رۆژنام���ەی (ئەلوەت���ەن) ،هانی ئەلش���مەری
وێنەگر.
لە كۆتاییدا س���ەرۆكی ش���اند گەشەسەندنی
هەرێم���ی كوردس���تانی بەرز نرخان���د و رووی
لەئامادەب���ووان ك���رد و گوت���ی «ئێ���وە گەلێكی
رەس���ەنن و هەرچییەك الی ئێوە دەنووسرێت،
الی ئێمە دەخوێندرێتەوە».
دووەم رۆژ
دانیشتنێكی كراوە لە هوتێلی چوار چرا
سەر لەئێوارەی دووەم رۆژی سەردانەكەی
ش���اندی راگەیاندنی كوێت���ی رۆژی 2013/1/14
ل���ە هۆڵ���ی چوار چ���را ل���ە هەولێ���ری پایتەختی
هەرێمی كوردستان دانیشتنێكی كراوە لە نێوان
شاندی میوان و بژاردەیەك لە رۆژنامەنووسان
و نووس���ەران و رووناكبی���ران رێكخ���را ،ل���ەم
دانیشتنەدا رێزداران د.كاوە مەحموود وەزیری
رۆش���نبیری و الوان لەحكومەت���ی هەرێم���ی
كوردس���تان و عەلی موئمی���ن باڵیۆزی كوێت لە
عێراق و هەڵگ���ورد عەبدولوەهاب بەڕێوەبەری
گش���تی راگەیان���دن ل���ە وەزارەتی رۆش���نبیری،
د.سەعدی مالح بەڕێوەبەری رۆشنبیری سریانی

332

ژمارە  30-29بههارى 2013

و ئازاد حەمەدەمین نەقیبی رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان ،ش���وان داودی جێگ���ری نەقی���ب
و ئەك���ەد م���وراد و جەم���ال حوس���ێن ،حەمی���د
بەدرخ���ان ئەندامان���ی ئەنجوومەی س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���ان و س���كرتێری لق���ەكان و
نووس���ینگە و لێژنەكانی سەندیكا ئامادە بوون،
ئەم���ەو لەس���ەرەتایی دانیش���تنەكەدا نەقیب���ی
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان بەخێرهاتن���ی
ش���اندی میوان���ی ك���رد و باس���ی ل���ە پێكهاتەی
سەندیكا و دەس���كەوتەكانی كرد و گوتی «ئەم
ئێوارەی���ە تایبەت���ە ب���ە گفتۆگۆكردن ل���ە بارەی
رەوشی رۆژنامەگەری لە كوێت و كوردستاندا،
ئینجا عەدنان ئەلراشد سەرۆكی شاندەكە دوای
دەربڕینی سوپاس���گوازی خۆی و ش���اندەكەی
بۆ ئ���ەم بایەخدان و پێش���وازییە روونیكردەوە
ك���ەوا (كۆمەڵەی رۆژنامەنووس���انی كوێتی) لە
س���اڵی 1964دا دامەزراوە ،گوتیش���ی «ئێمە لق
و نووس���ینگەمان نییە ،تەنيا بارەگای سەرەكی
ل���ە پایتەختی كوێت هەی���ە و رۆژنامەی بیروڕا
و رۆژنام���ەی هەواڵی و رۆژنام���ەی تایبەت بە
(وێنە)مان هەیە».
لەنێوەن���دی قسەكانیش���دا عاب���د ئەلمن���اع
ئەكادیم���ی و میدیاكار گوتی «ئێس���تا لە كوێتدا
 15رۆژنام���ەی رۆژان���ە ب���ە زمان���ی عەرەبی و
 2رۆژنام���ەش بە ئینگلی���زی دەردەچێت ،كوێت
گۆڕەپانێك���ی كراوەی���ە ب���ۆ رۆژنامەگ���ەری،
رۆژنام���ەی بیروڕا لەالی ئێم���ە بوونی هەیە و
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پانتایيەك���ی فراوانی ب���ۆ دەربڕین���ی بیروڕاكان
فەراه���ەم ك���ردووە و دەتوانی���ن بڵێ���ن تەواوی
رۆژنامهگهريی كوێتی رۆژنامەگەری بیروڕایە،
ئێم���ە هەس���ت دەكەی���ن ل���ە كۆمەڵگەیەك���ی
دیموكراسیدا دەژین».
ه���اوكات نەس���ار ئەلخالی���دی س���ەبارەت
ب���ە رۆژنامەگەري���ی ئەلیكترۆن���ی گوت���ی «ل���ە
ئایندەیەكی نزیكدا ب���ە ئەلیكترۆنی بوون دەبێتە
هۆكارێكی س���ەرەكی رۆژنامەگ���ەری و گەورە
رۆژنامەكان���ی كوێت���ی لەس���ەرەتای ئەمس���اڵدا
بوونەت���ە ئەلیكترۆنی ،چونك���ە خەڵك حەز بەوە
دەكات هەواڵەكان دەست بەجێ بزانێت».
لەدرێ���ژەی گفتوگۆكاندا س���اڵح غەنام گوتی
«ئێمە زۆر شت سەبارەت بە كوردستان نازانین،
دوای ئەوەی بە نەقیبی رۆژنامەنووس���ان ئاشنا
ب���ووم زانیاریم بەدەس���ت هێنا ،بۆیە پێویس���تە
دەرگای رۆژنامەنووسی كوردستانی بە رووی
رۆژنامەگەريی واڵتان���ی عەرەبیدا و بە تایبەتی
رۆژنامەگەريی كەنداو بكرێتەوە و كراوە بێ».
لەالیەك���ی دیكەوە ئەك���ەد م���وراد نوێنەری
ئاش���ووری و س���ریانی ل���ە ئەنجوومەن���ی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
جارێكی دیك ه ئاماژەی بە یاسای رۆژنامەگەری
لە كوردستان كرد و روونیكردەوە كەوا بە پێی
ئەو یاس���ایە نابێت رۆژنامەنووس لەسەر كاری
رۆژنامەنووس���ی بەند بكرێ ،ئینجا كورتەیەكی
لە چەوس���اندنەوەی كلدۆ ئاش���وور و س���ریان

لەالی���ەن دەوڵەت���ی عەس���مانی و رژێم���ە یەك
لەدواییەكەكان���ی دەوڵەتی عێراق پێشكەش���كرد
و ئەوەش���ی خس���تە روو ،ك���ە رۆژنامەگەري���ی
س���ریانی ب���ەو هۆی���ەوە گەش���ەی نەك���ردووە،
ب���ەاڵم دوای���ی راپەڕینی ئ���اداری  1991ئازادی
بۆ رۆژنامەگ���ەری فەراهم ب���وو ،بۆیە چەندین
رۆژنام���ە و گۆڤار و كەناڵی ئاس���مانی و رادیۆ
بە زمانی سریانی كرایەوە.
هەڵگ���ورد عەبدولوەه���اب بەڕێوەب���ەری
گشتی راگەیاندن س���ەرەڕای جەختكردنەوە لە
بوونی پانتایەكی ف���راوان بۆ ئازادی لەهەرێمی
كوردس���تاندا گوتی «لە هەرێمدا ( )224كەناڵی
بینراو و بیس���تراو لە كەناڵی لۆكاڵی و ئاسمانی
و رادی���ۆ هەیە ،ئێم���ە رێنمای���ی تایبەتمان هەیە
و مۆڵ���ەت بەئاس���انی ب���ەو كەنااڵن���ە دەدەین»،
ئاماژەش���ی بەوە كرد كە كەناڵە ئاس���مانیەكانی
عەرەبی���ش وەك���و (ئەلجەزی���رە و ئەلبەغدادی���ە
و ئەلفەیح���ا )..نووس���ینگەیان ل���ە هەولێر هەیە
و بەنیازیش���ن كەناڵێكی ئاس���مانی ب���ۆ مندااڵن
ل���ەم نزیكان���ە بكەین���ەوە ،لەالیەك���ی دیك���ەوە
باسیش���ی ل���ەوە كرد ك���ە كتێبە چاپك���راوەكان
جوولەیەك���ی بەرچاوی���ان هەی���ە ل���ە وەزارەتی
رۆش���نبیری س���ااڵنەش ( )450كتێب چاپدەكرێ
و لە پێشانگە نێودەوڵەتیيەكانی كتێب بەشداری
دەكەی���ن و «لەس���اڵی داهات���وودا بەنیازی���ن لە
پیش���انگای قاهیرەی نێودەوڵەتی بەش���دار بین
و بەردەوامی���ش دەبی���ن ل���ە بەش���داریكردن لە
ژمارە  30-29بههارى 2013
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پیشانگەی كتێب لە واڵتی (چین)دا».
نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
لەمیان���ی دانیش���تنهكهدا ئ���ەوەی روونك���ردەوە
كەوا س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
دەرگای كراوەی���ە بۆ هەموو رۆژنامەنووس���ان
ئینج���ا س���ەر بەه���ەر نەتەوەیەك ب���ن ،مەرجی
سەرەكیش ئەوەیە كە لەكوردستاندا كار بكەن.
ش���وان داودی لەمیان���ی قس���ەكانیدا چەن���د
ئامارێكی پێشكەش كرد و گوتی «( )424مۆڵەت
بۆ رۆژنامە و چاپكراوەكان هەیە ( )5رۆژنامەی
رۆژان���ە هەیە و لەنێویاندا ( )2رۆژنامە بەزمانی
عەرەبی���ە و ( )20هەفتەنام���ە هەی���ە و زیاتر لە
( )220ئیس���تگە و تەلەفزیۆن���ی ل���ۆكاڵ و ()25
كەناڵ���ی ئاس���مانی كار دەك���ەن» ،لەدرێ���ژەی
قسەكانیش���یدا باس���ی لەوە كرد كە سەندیكا لە
پارێزگاكان���ی كەرك���ووك و نەین���ەوا و دیالە و
بەغدا شانبەشانی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
عێراق لقیان هەیە.
هەر لەو نێوەندەش���دا وەزیری رۆش���نبیری
گوتی «من بە س���یفەتی حكوومی قس���ە دەكەم
و كۆمەڵگ���ەی كوردس���تانی ل���ە چوارچێ���وە
تایبەتیيەك���ەی خۆی���دا ل���ە بزووتن���ەوە دای���ە،
راگەیاندنی���ش بەش���ێكە ل���ە رەوش���ی گش���تی،
ئێس���تاش با قس���ە لە قۆناغی راگ���وزەر بكەین،
نەك ل���ە رووی دەس���ەاڵتەوە بەڵك���و لە رووی
كۆمەڵگاش���ەوە ئێس���تا بەه���ا مەدەنیي���ەكان
پێش���دەكەوێ و بەهای باوەكان دەكش���ێنەوە و
راگەیاندنیش رۆڵێك���ی تایبەتی هەیە لە گۆڕینی
كۆمەڵگ���ەدا تایبەتمەندی كوردس���تانی لەوەدایە
كە ه���ەوڵ دەدات ئامانجەكان���ی رزگاریخوازی
بەدیبهێنێت ،هاوكات تایبەتمەندی كوردستانیش
ئەوەیە كە دەسەاڵتی هەیە و دەسەاڵتیش كاری
باش دورست دەكات و لەهەمان كاتدا دەكەوێتە
هەڵەوە ،بۆیە پێویس���تی بە راگەیاندنێكی ئەوتۆ
هەیە كە پشتگیری بكات و دەستنیشانی هەڵەكان
ب���كات ،پێویس���تە راگەیاندن بەه���ا مەدەنیيەكان
بچەس���پێنێت و فەرمانڕەوای���ی لە كوردس���تاندا
پت���ەو ب���كات و هاوواڵتیبوون���ی راس���تەقینە
بڕەخسێنێت و هەر لەم روانگەوە بۆ پتهوكردنی
پەیوەندیيەكانمان لەگەڵ هاوكارانمان لە واڵتانی
عەرەبی و دراوسێ كار دەكەین ،چونكە مێژوو
و جوگرافیای هاوبەشمان هەیە.
ه���اوكات وەزی���ری رۆش���نبیری لەدرێژەی
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قسەكانیدا بە پێویستی زانی چارەسەری ئاشتیانە
و دادپەروەران���ە ب���ۆ دۆز ه هەڵپەس���ێنراوەكانی
ناوچەك���ە لە نێوانیاندا دۆزی كورد لە توركیا و
س���وریا و ئێران بدۆزرێتەوە« ،كاتێكیش باسی
رەوش���ی راگەیان���دن دەكەی���ن لە كوردس���تاندا
ناڵێین (دونیا شامی شەریفە) بەڵكو كەموكوڕی
هەی���ە و ئەم كەموكوڕیيانە چارەس���ەر دەكەین
و چاوەڕوان���ی رۆژنامەگەري���ی بێالیەنی���ن،
رۆژنامەگەریی���ەك چاودێ���ر ب���ێ و داخوازی���ە
رەواكان���ی میللەت بخاتە روو» ،ئەو گوتیش���ی
«وەك وەزی���ری رۆش���نبیری راس���پێدراوم كە
ئازادی ه���زر دەربڕین و داهێنان بپارێزم ،ئێمە
داواكاری���ن ل���ە س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان داكۆكیكاری رۆژنامەنووسان بێ،
ئێم���ەش لەم رووەوە كار دەكەین ،ئەگەر كاری
باش���مان كرد دەستخۆش���یمان لێبك���ەن ،ئەگەر
هەڵەشمان كرد هەڵەكانمان راستكەنەوە».
لەكۆتایی ئەو دیمانەیەدا خالید بەكر ئەیوب
س���كرتێری نووسینی گۆڤاری (الصحفی) باسی
ل���ەوە كرد ك���ە س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان ( )2گۆڤ���ار دەردەكات یەكێكی���ان
وەرزییە بە زمانی كوردی دەردەچێت بە ناوی
(رۆژنامەن���ووس) تیایدا توێژینەوەی زانس���تی
و مێژووی���ی لەب���ارەی رۆژنامەگەریيەوە لەخۆ
دەگرێ ،ب ه س���ەرچاوەیەك لە بواری ئەكادیمیدا
دەژمێردرێ ،ئەوی دیكەیان گۆڤاری (الصحفی)
ی���ە گۆڤارێكی مانگانەیە بە زمانی عەرەبیە ،ئەو
دەڵێ���ت «ئهم گۆڤار ه بایەخ ب���ە رووداوەكان و
ئامادەكردن���ی راپۆرت و باڵوكردنەوەی وتاری
بیروڕا و رەخنە لە بواری رۆژنامەگەری دەدات»،
جەختیش���ی ل���ەوە ك���ردەوە كە لەگەڵ نەس���ار
ئەلخالیدی جێگری سەرنووس���ەری رۆژنامەی
(الكویتی���ە) ه���اوڕا نی���م ،چونكە ل���ەو بڕوایەدام
رۆژنامەگەری كاغەز شانبەش���انی ئەلیكترۆنی
لە پێش���كەوتندایە و لەالیەن رێژەیەكی بەرچاو
لە رۆش���نبیران و رۆژنامەنووس���ان تاموچێژی
خۆی هەی���ە ،یەكێكیش لە توێژین���ەوەكان ئەوە
دەس���ەلمێنێت كەوا ل���ە ئایندەیەكدا رەنگە دوور
بێ���ت ،بەهۆی فش���ارەوە ت���ۆڕە ئەلیكترۆنیەكان
پاشەكش���ە دەك���ەن و خزمەتگوزارییەكان���ی
ئەلیكترۆنی بەم ش���ێوەی ئێس���تا نامێنێت ،بۆیە
دووب���ارە گەڕانەوە بۆ (كاغ���ەز) بە بەردەوامی
ئەگەرێكی چاوەڕوانە.
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لقی كەركووكى سهنديكا
پیرۆزبایی لە (كوردستانی نوێ) دەكات
ش����اندێكی لق����ی كەركووك����ی س����ەندیكای
رۆژنامەنووس����انی كوردس����تان بەمەبەس����تی
پیرۆزباییك����ردن ب����ە بۆنەی ()21ەمین س����اڵیادی
دەرچوونی یەكەم ژمارەی رۆژنامەی كوردستانی
نوێ ،رۆژی  2013/1/14س����ەردانی نووسینگەی
رۆژنام����ەی ناوبراوی����ان ل����ە ش����اری كەركووك
ك����رد و ش����اندی لقی كەركووك ك����ە پێكهاتبوون
لە (عەبدولس����تار جەب����اری و ئەحمەد رەفیق) بە

گەرم����ی لەالیەن رۆژنامەنووس (دانا عەس����كەر)
بەرپرسی نووسینگەی كەركووكی (كوردستانی
نوێ)وە پێش����وازییان لێكرا و بە خۆش����حاڵییەوە
چەپك����ە گوڵ����ی پیرۆزبای����ی لق����ی كەركووك����ی
لێوەرگرت����ن .ئەم����ەو ش����اندی لق����ی كەركووك����ی
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان بەناوی
لقەوە وێڕای پیرۆزباییان هیوای بەردەوامبوون
و بەرەوپێشچوونی رۆژنامەكەیان خواست.

لقی موسڵی سهندیكا رێز ل ه رۆژنامهنووس
«عهبدولغهنی عهلی یهحیا» دهنێت

بهمهبهس����تی رێزلێن����ان ل����هو ه����هوڵ و
كۆششانهی هاوكارمان عهبدولغهنی عهلی یهحیا
ل����ه دامهزراندنی لق����ی موس����ڵ و هاوكاریكردنی
رۆژنامهنووسان و هونهرمهندان و رۆشنبیرانی
شاری موسڵ ،سهرلهبهیانی رۆژی ،٢٠١٣/١/١٤
ش����اندێكی لق كه پێكهاتبوو لههاوكاران :ئهكرهم
سولهیمان و عودهی حهسهن و محهمهد نووری
ئاكرهیی س����هردانی ماڵهكهیان كرد و دروش����می

س����هندیكای رۆژنامهنووس����انی كوردس����تان و

سوپاسنامهیهكیان پێشكهشكرد.

هاوكارمان عهبدولغهنی ،خۆشحاڵی خۆی بۆ

ئهم ئاوڕدانهوهیه دهبڕی و سوپاسی هاوكارانی
ل����ه لق����ی موس����ڵ و ئهنجوومهنی س����هندیكا كرد

و هی����وای بهردهوامبوونی����ان ل����ه خزمهتكردن����ی

رۆژنامهنووسان خواست.
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لقی كەركووك بەشداری لە بەخشینی خەاڵتی
هونەرمەند كەنعان گوزەلساس دەكات

ش����اندێكی لق����ی كەركوك����ی س����ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان لە هۆڵی نەورۆزی
شاری كەركووك لە كاتژمێر 11ی سەرلەبەیانی
رۆژی  2013/1/15بەش����دارییان لە مەراس����یمی
بهخشینی خەاڵتی ش����ەهیدی هونەرمەند كەنعان
گوزەلساس كرد ،كە سااڵنە لە كەركووك لەالیەن
دەزگای خاك����ەوە دەبەخش����رێتە هونەرمەندێك،
یان زیاتر.
لە مەراس����یمەكەدا سكرتێری لقی كەركووكی
س����ەندیكای رۆژنامەنووس����انی كوردس����تان ب����ە
وتەیەك����ی كورت دەستخۆش����یی س����ەندیكای لە
دەزگای خ����اك كرد و پیرۆزبایی لەو بەڕێزانەش

ك����رد كە خەاڵتی ئەم س����اڵی گوزەلساس����یان پێ
بەخش����را ،ك����ە بریت����ی ب����وون ل����ە (عەبدولڕەزاق
محەمەد عەزیز) لە بواری ش����انۆ و (ئیس����ماعیل
تەرزی) لە بواری گۆرانی .شاندی لقی كەركووك
ل����ە مەه����دی زریان س����كرتێری لقو ه����ەر یەك
ل����ە ئەندامان����ی لق س����ەمیرە ئەحم����ەدو بورهان
حاج����ی س����لێمان و عەبدولوههاب ئیس����ماعیل و
تەغرید نەقش����بەندی و فوئاد عوسمان بەرپرسی
كارگێڕی����ی ل����ق پێكهاتب����وون .جێ����گای ئاماژەیە
ئ����ەم خەاڵت����ە بیرۆك����ەی خات����وو هێ����رۆ ئەحمەد
و هونەرمەن����د حوس����ێن میس����رییە و س����ااڵنە لە
كەركووك بەڕێوەدەچێت.

كۆنسوڵی گشتی كۆماری ئێران سەردانی سەندیكا دەكات
بەڕێ����ز موحس����ین باوف����ا كونس����ڵی گش����تی
كۆماری ئیس��ل�امی ئێران ل����ە هەولێری پایتەختی
هەرێم����ی كوردس����تاندا ،ئێ����وارەی رۆژی
 2013/1/16س����ەردانی ب����ارەگای ئەنجوومەن����ی
سەندیكا كرد و لەالیەن ئازاد حەمەدەمین نەقیبی
رۆژنامەنووسان و شوان داودی جێگری نەقیب
و ئەكەد موراد و نەوشێروان شەریف و جەمال
حوس����ێن و حەمید ئەبوبەكر بهدرخان ئەندامانی
ئەنجوومەن پێش����وازی لێكرا ،لەدیدارێكدا نەقیبی
رۆژنامەنووس����ان كورت����ە باس����ێكی لەب����ارەی
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چاالكییەكانی سەندیكا و پێكهاتەكەی كرد.
ه����اوكات جەخت����ی لەس����ەر پتەوكردن����ی
پەیوەندیيەكان����ی نێوان س����ەندیكا و نێوەندەكانی
رۆژنامەگ����ەری لە ئێران كرد ،لەبەرامبەریش����یدا
كونس����ڵی گش����تی سوپاس����ی س����ەندیكای ب����ۆ
رەخساندنی ئەم دەرفەتە كرد و رۆڵی راگەیاندنی
لە پێشكەوتنی كۆمەڵگادا بەرز نرخاند و ئامادەگی
خۆی ب����ۆ پتەوكردن����ی پەیوەندیي����ەكان لە نێوان
رۆژنامەگەريی كوردستان و ئێران دەربڕی.

ههواڵ و چاالكييهكان

لقی موسڵ پيرۆزبايى ل ه نووسینگهى كوردستان  TVدهكات

رۆژی  ،٢٠١٣/١/١٦ش����اندێكی لقی موس����ڵی
س����هندیكای رۆژنامهنووس����انی كوردس����تان،
س����هردانی نووس����ینگهی كوردس����تان  TVكرد،
بهمهبهس����تی پیرۆزباییك����ردن ب����ه تێپهڕبوون����ی
( )١٤ساڵ بهسهر دهس����تپێكردنی پهخشهكهی و
ل����ه دیدارێكدا لهگهڵ هاوكار نهس����رهت دۆس����كی
بهڕێوهب����هری نووس����ینگهكه ب����اس له رهوش����ی
رۆژنامهگهری و كارمهندانی نووسینگه كرا.

ه����هر لهههم����ان رۆژدا ش����اندی لقی موس����ڵ
س����هردانی نووس����ینگهی (ش����ێخان)ی ئهم كهناڵه
كرد ،كه له الیهن هاوكارمان ئهكرهم س����ولهیمان
بهڕێوه دهچێت.
ل����ه رۆژی ٢٠١٣/١/١٧دا ،ههربۆههم����ان
مهبهس����ت س����هردانی نووس����ینگهی (ئاك����رێ)ی
كوردستان TVیان كرد.

ل ه سلێمانی سیمینارێك بۆ خانمانی میدیاكار ڕێكخرا

بهمهبهس����تی زیات����ر ئاش����نابوونی لیژن����هی
خانمان����ی رۆژنامهنووس به میدیاكارانی ش����اری
س����لێمانی و گفتوگۆك����ردن لهس����هر رهوش����ی
رۆژنامهنووس����ی ل����هو ش����اره و میكانی����زم و
شێوازى كاركردنی خانمان ،رۆژی ،2013/1/17

بهسهرپهرش����تی لق����ی س����لێمانی س����هندیكای
رۆژنامهنووس����انی كوردس����تان ،س����یمینارێكی
ك����راوهی بۆ چیم����ان كانیكی س����كرتێری لیژنهی
خانمانی رۆژنامهنووس سازكرد.
ل����هو س����یمینارهدا ژمارهیهك����ی زۆر ل����ه
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میدی����اكاران و خانمان����ی رۆژنامهن����ووس و
نوێنهران����ی دهزگاكان����ی راگهیان����دن ل����ه ش����اری
س����لێمانی بهش����دارییان تێ����دا ك����رد ،س����كرتێری
لیژنه ئاماژهی ب����ه كاری لێژنهكه دا و بهرنامهی
كاری داهاتووی لێژنهكهی خس����تهڕوو ،پاش����ان
تیشكی خس����ته سهر چۆنیهتی كارهكانی لیژنهكه
لهگهڵ ئهنجوومهنی س����هندیكا ،له س����یمینارهكهدا
س����كرتێری لیژنه ههم����وو پاڵپش����تی و هاوكاری
ت����هواوی لیژنهكهیان����ی ب����ۆ س����هرجهم خانمان����ی
رۆژنامهنووس دووپاتكردهوه و جهختی لهسهر
زیات����ر ههماههنگ����ی نێوانیان ك����ردهوه بۆ ئهوهی
بتوان����ن خانمان����ی رۆژنامهنووس����ان بوێران����ه له

مهیدانهكهدا رۆڵ و كاریگهرییان ههبێت.
كانیك����ی روونیش����ی ك����ردهوه كه ئ����هوهی له
توان����ای لیژنهكهماندا بێت به ههموو ش����ێوهیهك
كاری لهس����هر دهكهی����ن و گهر ب����ه ئێمهش نهكرا
ئهوا ئاراس����تهی شوێنی خۆی دهكهین ،ههروهها
خانمانی میدیاكار و رۆژنامهنووس����انی ش����اری
س����لێمانی لهگهڵ س����كرتێری لیژنه به مهبهس����تى
زیات����ر ب����هرهو پێش����بردنی كارهكان����ی لیژنهك����ه،
بیروڕایان ئاڵوگۆڕ كرد ،ش����ایانی باس����ه ئاش����تی
محهم����هد ئهندامی لیژنهی خانمان و بهرپرس����ی
بهشی پهیوهندییهكان لهم سمینارهدا هاوڕێیهتی
سكرتێری لیژنه كرد.

سهندیكا میوانداری
شاندی لیژنهی پاراستنی دیموكراسی دهكات
د.نهبیل یاسین:

پێویست ه عێراقییهكان هۆشیار بكهینهو ه و گهالنی جیهانیش
ههر ل ه رێگهی (نوخبه)هو ه ب ه مافهكانیان گهیشتوون

ئازاد مهال فهندی:

پرسی دیموكراسیهت مهسهلهیهكی زۆر ئاڵۆز ه و پێویستی ب ه
میكانیزمی گونجاوه

خالید بهكر ئهیوب:

دیموكراسیهت بهبێ دروستبوونی (مرۆڤی دیموكراسی)
نایهدی و پێویستی ب ه بنكهیهكی مرۆیی هۆشیار ههیه

س����هندیكای رۆژنامهنووس����انی كوردس����تان
ئێ����واری رۆژی  ،٢٠١٣/١/٢٠ل����ه هوتێل����ی
(چوارچ����را) ل����ه ش����اری ههولێ����ری پایتهخت����ی
ههرێمی كوردستان ،میوانداری شاندێكی لیژنهی
پاراس����تنی دیموكراسی ،كه بارهگاكهی له شاری
(لهندهن)ی پایتهختی بریتانیایه ،كرد.
شاندهكه له بهڕێزان :د.نهبیل یاسین سهرۆكی
ش����اند و عهال خهتیب ل .راگهیاندن و ئهبو فراس
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حهمهدانی ل .پهیوهندییه گش����تییهكان و زهرغام
جهواد كازم ئهندامی لیژنهكه پێكهاتبوو.
بهر ل����ه ئێوارهخوانهك����ه دانیش����تنێكی كراوه
رێكخ����را ،كه بژرادهیهك له ب����واری راگهیاندن و
رۆش����نبیری ئام����ادهی ب����وون ،ك����ه ئهوانیش ئهم
بهڕێزان����ه بوون( :ئازاد م����هال فهندی /راوێژكاری
س����هرۆكی ههرێمی كوردس����تان ،عهبدولس����هالم
ب����هرواری /ئهندام����ی پهرلهمان����ی كوردس����تان،

ههواڵ و چاالكييهكان

زی����رهك كهم����ال /راوێ����ژكاری رۆش����نبیری
سهرۆكی حكومهتی ههرێمی كوردستان ،زوهێر
كازم عهب����ود /دادوهر ل����ه ئهنجوومهن����ی ب����ااڵی
دادوهری ،حهس����هن عهبدوڵاڵ /دادوهر له دادگای
تێههڵچوون����هوهی كهرك����ووك ،س����وار رهش����ید
باجهاڵن /پارێزهر ،كیفاح مهحموود /نووس����هر و
رۆژنامهنووس ،د.هێژا سندی /ئهكادیمی ،كاروان
عهبدوڵاڵ /ب.دهزگای موكریانی ،د.كهمال غهمبار/
س����كرتێری ئهنجوومهن����ی ئاش����تی ،عهبدولغهنی
عهل����ی یهحی����ا /نووس����هر و رۆژنامهن����ووس،
بوت����رس نهبات����ی /بهڕێوهب����هری رۆش����نبیری
س����ریانی ،ش����ادمان مهال حهس����هن ،نووس����هر و
رۆژنامهن����ووس ،س����االر عوس����مان /ب.ئێزگهی
دهنگی كوردستان ،عهبدولڕهزاق عهلی /نووسهر
و رۆژنامهنووس ،ههژار سدیق /رۆژنامهنووس،
شیرین شێخۆ /رۆژنامهنووس).
له الی����هن سهندیكاش����هوه هاوكارم����ان ئازاد
حهمهدهمین نهقیبی رۆژنامهنووسانی كوردستان
و ش����وان داودی جێگری نهقی����ب و ئهكهد موراد
ئهندام����ی ئهنجوومهن����ی س����هندیكا و خالید بهكر
ئهیوب س����كرتێری نووسینی گۆڤاری (الصحفی)
و خات����وو لیدا باب����ا ئهندامی لیژن����هی خانمان له
سهندیكا ،له پێش����وازی شاندهكه و دانیشتنهكهدا
بهشدار بوون.
دانیشتنهكه له الیهن نهقیبی رۆژنامهنووسانهوه
بهڕێوهچ����وو ،دوای بهخێرهات����ن و دهرخس����تنی
گرنگ����ی دیدارهكه ،داوای له س����هرۆكی ش����اندی
می����وان ك����رد ،ك����ه گوتهی����هك پێش����كهش ب����كات،
ئهویش له الیهن خۆیهوه سوپاس����ی س����هندیكای
بۆ ئ����هم میوانداریی����ه كرد و گوت����ی :لیژنهكهمان

رێكخراوێكی مهدهنییه لهچوارچێوهی یاس����ادایه،
ب����ۆ داكۆكیكردن له دهس����توور و ئازادی بیروڕا،
ل����ه عێراق����دا كێش����هیهكمان ههی����ه ،پێیدهگوترێت
كێشهی بژارده (نوخبه) ،ئهم توێژه پێشڕهوایهتی
دیموكراس����یهت ل����ه جیهان����دا دهكات ،ئێم����هش
بۆچوونهكانمان سهبارهت به پێكهێنانی دهسهاڵتی
نوخبه پێشكهش دهكهین ،ناكرێ دهسهاڵتی (رای
گشتی) بهبێ دهسهاڵتی نوخبه پێكبێت.
لهب����ارهی چاالكییهكان����ی لیژنهك����هش گوت����ی:
كۆنگرهیهكمان بۆ چاالكوانانی بیروڕا له (لهندهن)
رێكخس����ت ،له مانگی ئاداریش����دا كۆنگرهیهك به
هاوكاری زانكۆكانی لهندهن دهبهستین سهبارهت
به پهكخس����تنی دهس����توور لهو واڵتانهی كه تازه
دیموكراس����یهت تیایاندا گهش����ه دهكات( ،عێراق)
وهك نموونه.
ههروهها چهندین نامهمان بۆ یهكێتی ئهوروپا
ن����اردووه ،لهبارهی مهس����هله پهیوهندی����دارهكان
ب����ه كاروب����اری دیموكراس����ییهوه و تهمهن����ی
رێكخراوهكهم����ان ( )٣مانگه ،بۆیه ههنگاوهكانمان
كهم����ن و ئامانجی دیكهش����مان ههیه ،له نێوانیاندا
پێكهێنان����ی لقێ����ك ب����ۆ لیژنهكهم����ان ل����ه ههولێر،
جهختیش����ی كردهوه كهوا پێویس����ته عێراقییهكان
هۆش����یار بكهین����هوه و گهالن����ی جیهانیش ههر له
رێگهی (نوخبه)هوه به مافهكانیان گهیشتوون.
ئینج����ا ئازاد مهال فهندی ل����ه گوتیهكی كورتدا
روونیك����ردهوه ،ك����هوا پرس����ی دیموكراس����یهت
مهس����هلهیهكی زۆر ئاڵ����ۆزه و پێویس����تی ب����ه
میكانیزم����ی گونجاوه ،ههروهه����ا قۆناغبهندی بۆ
جێبهجێكردنی پێویس����ته و دواش����ی ل����ه لیژنهكه
كرد ،كه ب����اس له ئاس����تهنگهكانی جێبهجێكردنی
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بكات.
ئنج����ا نووس����هر و رۆژنامهن����ووس كیف����اح
مهحموود كهریم پرس����یاری كرد ،تا چ ئاس����تێك
دیموكراس����یهت وهك چارهسهرێكی ئهوروپی بۆ
نهخۆشییهكانی رۆژههاڵت دادهنرێت..؟ ههروهها
گوت����ی :دیموكراس����یهت رهفتارێك����ی رۆژههاڵتی
نیی����ه ،نه لهالیهنی ه����زری ،نه لهالیهنی (بۆماوهی
میلل����ی) ...نه لهالیهن����ی میزاجی گش����تیدا ،ئێمه تا
ئێستاش س����هر به هۆزهكانمانین ،زێدهتر لهوهی
ئینتمامان بۆ نیشتمان و گهلهكهمان ههبێت..
دوات����ر هاوكارم����ان خالی����د بهك����ر ئهی����وب
س����كرتێری گۆڤاری (الصحفی) ،جهختی كردهوه
كهوا دیموكراسیهت بهبێ دروستبوونی (مرۆڤی
دیموكراس����ی) نایهدی و دیموكراسیهت پێویستی
ب����ه بنكهیهكی مرۆیی هۆش����یار ههیه ،پێویس����ته
بهر لهوهی باس له میكانزمهكانی جێبهجێكردنی
دیموكراسیهت بكهین ،ههوڵی ئهوه بدهین مرۆڤی
دیموك����رات بخولقێنی����ن و رهفت����ار و هزرمان به
قبوڵكردن����ی ئ����هوی دیكه و كارلێك����ی بیروڕاكان
ئ����او بدهین ،پرسیاریش����ی كرد ،كه ئ����هم كرداره
چ����ۆن روودهدات...؟ لهوهاڵمهكهی����دا گوت����ی:
كرداری پهروهرده و فێركردن لهم بوارهدا رۆڵی
بهرچ����اوی ههیه ،بۆی����ه له قۆناغهكان����ی خوێندن
ههر له س����هرهتاییهوه ت����ا دوا قۆناغی خوێندن...
پێویس����ته مرۆڤی دیموكراس����یخواز پێبگهیهنرێت
و ئ����هو مامۆس����تایانهی ك����ه بی����روڕای تهواویان
ب����ه دیموكراس����یهت ههی����ه وان����هكان بڵێن����هوه،
داوای ئهوش����ی كرد كه ئ����هم خاڵه بكرێته بابهتی
دانیشتنهكه و گفتوگۆی لهسهر بكرێت.
زهرغام ج����هواد جهختی لهس����هر پێویس����تی
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رۆش����نبیریی یاس����ایی كردهوه و خوازیاری ئهو
بوو شهقامی عیراقی به بنهماكانی یاسا رۆشنبیر
بكرێت.
هاوكاریش����مان عهبدولغهن����ی عهل����ی یهحی����ا
لهب����ارهی خۆپیش����اندانهكانی ئێس����تای عی����راق،
گوتی :به هۆی بوونی س����هرۆك عهش����یرهتهكان
تیایان����دا بهكارێكی دیموكراس����ییانه ناژمێردرێت،
پرسیاریشی كرد :ئهی ئهنجوومهنی نوێنهران و
ئهنجوومهنی پارێزگاكان لهكوێن.
د.كهم����ال غهمباری����ش گوت����ی :كێش����هكه ل����ه
حیزبهكاندای����ه ،كات����ێ ل����ه دهرهوهی دهس����هاڵتن
داوای دیموكراسی دهكهن ،كه دهگهنه دهسهاڵت
خۆیان لێ الدهدهن.
(بوترس نهباتی)یش ئاماژهی بهوه كرد ،كهوا
ب����ژارده ،ش����هقامی عیراقی فهرام����ۆش كردووه،
بهرهو هزری به پهراوێزخستن چووه.
عهبدولسهالم بهرواریش گهڕایهوه بۆ مێژوو
و جهخت����ی ك����ردهوه ك����ه ب����ژارده زهروورهت����ه
و پرسیاریش����ی ك����رد ئای����ا زهمین����ه لهب����اره ب����ۆ
دیموكراسیهت..؟
ئینج����ا هاوكارمان ئهكهد م����وراد ئاماژهی به
دامهزراندن����ی دهوڵهت����ی عیراق كرد ،كه لهس����هر
پاش����ماوهی عوس����مانی دام����هزراوه و ماف����ی
نهتهوهكان تیایدا فهرامۆش كرابوو.
لهالی����هن ش����اندی میوان����هوه هاوكارم����ان
(ئهبوف����راس حهمهدانی) جهختی كردهوه كه تاكو
ئێستاش هزری شۆڕشگێڕی بهسهرماندا زاڵه و
لهسهر كهشی دیموكراسی رانههاتووین.
هاوكارمان (ش����وان داودی)ی����ش ئاماژهی به
هۆكارهكانی (كات) دا و گوتی :پێویستمان به كاته
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بۆئهوهی لهمانا راس����تهقینهكانی دیموكراس����یهت
بگهی����ن .د.هێژا س����ندی گوتی :دیموكراس����یهت له
خوارهوه دهس����ت پێدهكات ،نهك لهس����هرهوه بۆ
خوارهوه ،پێویستمان به كۆمهڵگهی مهدهنی ههیه

بۆ سهركهوتنی پرۆسهی پهروهرده و فێركردن.
لهكۆتایشدا پارێزهر سواره باجهالن جهختی
لهسهر قۆناغبهندی بۆ چهسپاندنی دیموكراسیهت
كردهوه.

نەقیبی رۆژنامەنووسانى كوردستان سەردانی
وەزارەتی شارەوانی دەكات

هاوكارم����ان ئ����ازاد حەمەدەمی����ن نەقیب����ی
رۆژنامەنووس����انی كوردس����تان ،س����ەرلەبەیانی
 2013/1/23س����ەردانی رێ����زدار وەزی����ری
ش����ارەوانییەكان لە حكومەتی هەرێمی كوردس����تاندا
كرد ،لەمیانی س����ەردانەكەدا كاروباری سەندیكايی و
رۆژنامەنووس����ان ،بەتایبەتی ئەو پارچە زەوییەی كە
بۆ بینایەی سەندیكا تەرخانكراو ه و هاوكات بنیاتنانی

گوندی هاوچەرخ بۆ رۆژنامەنووسان لە پارێزگاكانی
هەولێ����ر و س����لێمانی و ده����ۆك تاوتۆێك����را ،وەزیری
ش����ارەوانییەكان جەخت����ی لەس����ەر پش����تێوانیكردنی
س����ەندیكا ك����ردەوە ،ئاماژەش����ی ب����ەوە ك����رد ،ك����ە لە
داهاتوویيەك����ی نزیك����دا دەس����تەی نیش����تەجێبوون
دادەمەزرێ����ت و ه����ەر ل����ەو چوارچێوەش����دا پرۆژەی
نیشەجێبوونی بۆ رۆژنامەنووسان جێبەجێ دەكرێ.
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سكرتێر و ئەندامانی لێژنهى خانمانى رۆژنامهنووس
سهردانى زاخۆیان كرد

ب���� ه مهبهس����تى زیات����ر ئاگاداربوون ل ه ڕهوش����ى
خانمان����ى ڕۆژنامهن����ووس ل ه دهڤ����هرى زاخۆ ،رۆژی
 ،2013/1/24س����كرتێر و ئهندامان����ی لێژنهى خانمانی
رۆژنامهن����ووس ،ب ه ی����اوهری نوێن����هرى لقى دهۆكی
سهندیكاى رۆژنامهنووس����انی كوردستان ،سهردانى
زاخۆیان كرد ,ل ه دیدارێكدا چیمان كانیكى سكرتێرى
لێژن����ه ،لهگ����هڵ خانمانى ڕۆژنامهنووس����ى دهڤهرهكه،
س����هرهڕاى گفتوگۆك����ردن لهس����هر چهن����د بابهتێك����ى
ههستیار و گرنگی تایبهت ب ه خانمانی رۆژنامهنووس
و پیشهكهیان ،خانمانی رۆژنامهنووسی زاخۆ گلهیی
و گازاندهكانی خۆیان خستهڕوو.

دواتر س����یمینارێك بۆ س����كرتێرى لێژن ه سازكرا
و گفتوگۆی تێروتهس����هل لهبارهی چارهس����هركردنی
كێش����هكانی خانم ه رۆژنامهنووس����هكانی ئهو دهڤهر ه
كرا.
دوای تهواوبوون����ی س����یمینارهكه ،س����كرتێر و
ئهندامان����ی لێژن����هی خانمان����ی رۆژنامهن����ووس ،ل���� ه
سهردانێكى مهیدانیدا ،چهند دهزگایهكی راگهیاندنیان
بهسهر كردهوهو دواتریش سكرتێرى لێژن ه بهیاوهری
نوێن����هرى لق����ی دهۆكی س����هندیكا ،س����هردانی خانمی
رۆژنامهنووس (نیش����تمان)یان ك����رد و لهنزیكهوه له
تهندروستییان پرسی.

دیدارێك لهنێوان شاندێكی رۆژنامهگهریی میسری و
ئهنجوومهنی سهندیكا
بهمهبهس����تی ئامادهس����ازی ب����ۆ رێكخس����تنی
ههفتهیهك����ی رۆش����نبیری میس����ری ل���� ه كوردس����تان،
ش����اندێكی رۆژنامهگهریی میس����ری ،ك ه پێكهاتبوو ل ه
ه����اوكاران :ئهحم����هد س����اڵح س����هرۆكی ئهنجوومهنی
كارگێ����ڕی (ئهخب����ار ئهلی����هوم) و س����هعید بهنن����ا
بهڕێوهب����هری گش����تی ری����كالم و ئهحم����هد بورع����ی
لێپرس����راوی كارگێ����ڕی ل ه قونس����وڵگهریی میس����ر و
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ئ����ازاد م����وراد بهرپرس����ی پهیوهندیی���� ه گش����تییهكانی
قونس����وڵگهرییهكه ،رۆژی  ،٢٠١٣/١/٢٦س����هردانی
ئهنجوومهن����ی س����هندیكایان ل���� ه ههولێ����ری پایتهختی
ههرێم����ی كوردس����تان كرد و ل ه الی����هن هاوكارانمان:
ئازاد حهمهدهمین نهقیبی رۆژنامهنووس����ان و جهمال
حوسێن و حهمید ئهبوبهكر بهدرخان و ئهكهد موراد
ئهندامانی ئهنجوومهنی سهندیكا پێشوازییان لێكرا.
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ل���� ه دیدارهك����هدا گفتوگ����ۆ ل���� ه ب����اری رهوش����ی
رۆژنامهگهریی ل ه كوردس����تاندا كرا و شاندنی میوان
دوای پشتگیری سهندیكای بۆ رێكخستنی فیستیڤاڵی

رۆش����نبیری میس����ری لهههولێردا كرد .ئهنجوومهنی
س����هندیكاش پش����تیوانی خ����ۆی ب����ۆ پێشكهش����كردنی
ههموو هاوكارییهك لهم رووهو ه دهربڕی.

لقی كەركووك و سەردانێك بۆ سەرۆكایەتی
تەندروستی كەركووك

لە درێژەی كاروچاالكییەكانی لقی كەركووكی
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان و
ب���ە مەبەس���تی بەهێزكردن���ی پەیوەندی���ی نێوان
لق���ی كەركووك���ی س���ەندیكا و فەرمانگ���ە و
بەڕێوەبەرایەتییە خزمەتگوزارییەكانی شارەكە،
ش���اندێكی لق���ی كەرك���وك ك���ە پێكهاتب���وون لە
مەه���دی زری���ان س���كرتێری ل���ق و هەریەك لە
عەبدولس���تار جەب���اری و س���ەمیرە ئەحم���ەد
و عەبدلوه���اب ئیس���ماعیل و ئەحم���ەد رەفی���ق
ئەندامان���ی ل���ق ،رۆژی  2013/1/29س���ەردانی

س���ەرۆكایەتی تەندروس���تیی كەركووكیان كرد
و لەالی���ەن دكتۆر (صدیق عومەر) بەڕێوەبەری
گش���تی تەندروس���تیی كەركووكەوە بە گەرمی
پێش���وازییان لێك���را .ه���ەردووال باس���یان ل���ە
چۆنیەت���ی رێكخس���تن و هەماهەنگی���ی نێ���وان
فەرمانگە تەندروستییەكان و رۆژنامەنووسانی
كەركووكی���ان ك���رد و دكت���ۆر صدی���ق عومەر
ئامادەیی خۆیان بۆ كارئاسانی كردن بۆ پێدانی
زانیاری و چارەس���ەركردنی رۆژنامەنووس���ان
پیشاندا.

پیرۆزبایی سهندیكا له سهرۆكی دهستهی سهربهخۆی
مافهكانی مرۆڤ
س����هرلهبهیانی رۆژی  ،٢٠١٣/١/٢٩ئ����ازاد
حهمهدهمی����ن نهقیبی رۆژنامهنووس����انی كوردس����تان
و ئهك����هد م����وراد ئهندام����ی ئهنجوومهن����ی س����هندیكا،
بهمهبهستی پیرۆزباییكردن ب ه وهرگرتنی پۆستهكهی

وهك سهرۆكی دهستهی گشتی سهربهخۆی مافهكانی
مرۆڤ ل ه كوردستاندا ،سهردانی بهڕێز (زیا بوترس)
یان كرد.
ل���� ه دیدارهكهدا باس ل ه ه����اوكاری و ههماههنگی
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نێ����وان س����هندیكا و دهس����تهك ه كرا و جهخت لهس����هر
پێویس����تی داكۆكیك����ردن ل���� ه ئ����ازادی رۆژنامهگهری
كرایهو ه و سهندیكاش پرۆژهیهكی بۆ كاری هاوبهش

لهنێوان س����هندیكا و دهس����ت ه و یهكێت����ی نێودهوڵهتی
رۆژنامهنووسان و رێكخراو ه نێودهوڵهتییهكانی مافی
مرۆڤ ب ه هاوبهشی یهكێتی ئهوروپا خسته روو.

جێگری سەرۆكی حكومەتی هەرێم پێشوازی لە نەقیب
و سكرتێر و ئەندامانی لێژنەی داكۆكی دەكات

بەمەبەس���تی ئاگادارب���وون ل���ە كێش���ەی
رۆژنامەنووس���ان و ئ���ەو ئاس���تەنگانەی
ب���ەرەو رووی كارەكانی���ان دەبن���ەوە و دانان���ی
چارەس���ەری گونج���او بۆی���ان ،رێ���زدار عیماد
ئەحم���ەد جێگری س���ەرۆكی حكومەتی هەرێمی
كوردس���تان ل���ە رۆژی  2013/1/29لە بارەگای
ئەنجوومەن���ی وەزیران لە هەولێ���ری پایتەختی
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هەرێم���ی كوردس���تان پێش���وازی لەه���اوكاران
ئ���ازاد حەمەدەمی���ن نەقیبی رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان و حەمی���د بەدرخ���ان س���كرتێری
لێژنەی داكۆكی لە رۆژنامەنووسان و ئەندامانی
لێژنە لە ئەنجوومەن و سكرتێری لقەكان كرد.
س���ەرەتا نەقیبی رۆژنامەنووس���ان تیش���كی
خس���تە س���ەر راپۆرتی دەیەمی لێژنەی داكۆكی

ههواڵ و چاالكييهكان

و بەپێویس���تی زان���ی ئ���ازادی رۆژنامهگ���ەری
بپارێ���زرێ ،ه���اوكات بەدواداچ���وون ب���ۆ
ئ���ەو پێش���ێلكاریيانە بك���رێ ك���ە بەرامب���ەر ب���ە
رۆژنامەنووس���ان دەك���رێ ،نیگەران���ی خۆی و
ئەنجومەنی س���ەندیكای دەربڕی س���ەبارەت بە
وەرنەگرتنی رێكاری پێویست بەرامبەر ئەوانەی
پێش���ێلكاری بەرامب���ەر ب���ە رۆژنامەنووس���ان
ئەنج���ام دەدەن و كار ب���ە یاس���ایی ژمارە ()35
ی رۆژنامەگ���ەری ناكەن .لەبەرامبەر ئەمەش���دا

جێگری س���ەرۆكی حكوم���ەت راپۆرتی دەیەمی
لێژن���ەی داكۆكی ب���ەرز نرخاند و بەڵێنیش���ی دا
هەموو جۆرە هاوكاریەك پێشكەش بە سەندیكا
و لێژنەی داكۆكی بكا ،بڕیایش���ی دا كەوا الیەنی
پەیوەندیدار لە حكومەتی هەرێمدا و بەهاوكاری
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���ان بەدواداچوون و
لێكۆڵینەوە بكەن سەبارەت بەو پێشێلكاریانە كە
بەرامبەر رۆژنامەنووسان كراوە.

زەری نەوزاد بوو نوونەرا لێژنا پشتەڤانیا
خانمێن رۆژنامەڤان

د بەردەوامی���ا زنجی���رە دیدارێن خودا لروژا سەرجەمێ رێژا ئەندامێن س���ەندکایێ ،ئەویەک
 ،٢٠١٣/١/٣١ل ھوال خانی ل سەروکاتیا زانکویا ژی گ���وت کو ئەڤە رێژەیەکا زور کێمە و پێدڤی
دھوک���ێ و ببەرھەڤبون���ا س���کرتێرا لق���ا دھوکیا کار لس���ەر وێیەک���ێ بێت���ە کر کو ئ���ەڤ رێژەیە
س���ەندیکا روژنامەڤانێ���ن کوردس���تانێ (ڤی���ان زورتر لێبێت.
پاش���ان دەرگ���ەھێ دانوس���تاندنێ ب���و
عەب���اس) و س���کرتێرا لژن���ا پش���تەڤانیا خانمێن
روژنامەڤ���ان (چیم���ان کانیک���ی) و ھژم���ارەکا ئامادەبوی���ان ھاتە ڤەک���رن و چەندین بیرورا و
روژنامەڤانێ���ن باژێ���رێ دھوک���ێ ،روینش���تنهکا تێبینی ھاتنە ئاراستە کرن ژ الیێ ئامادەبویانڤە.
ژ الیەک���ێ دی���ێ دی���دارێ رۆژنامەڤانا خانم
ڤەک���ری ھاتە س���ازکرن برێڤەبرن���ا رۆژنامەڤان  
(هەلز عەلی س���ەلیم) ل دەس���تپێکار و ینش���تنێ زەری ن���ەوزاد بێ ھەڤرک ھاتە ھەلبژارتن وەکو
چیم���ان کانیک���ی بەح���س ل رولێ لژن���ا خانمان نووین���ەرا دھۆک���ێ د لژنا خانماندا ل س���ەندیکا
ک���ر و ھەروەس���ان پێدڤیا لژنێ دس���ەردەمێن و رۆژنامەڤانی���ێ نکوردس���تانێ ،رۆژنامەڤانێ���ن
ک���ەدا و ئەوی���ە کژی دیارکر کو لسەرانس���ەری خانم ژی خویا کرن کو ئەڤ رۆژنامەڤانا ھاتیە
کوردس���تانێ بتنێ  ٩٩٩ژن ئەندامێن س���ەندیکا ھەلبژارت���ن خ���ودا نش���یانە و دێش���ێت خزمەتا
روژنامەڤانێن کوردس���تانێ ک���و دبنە رێژا  %١٥رۆژنامەڤانێ���ن خانمیێ���ن دھۆک���ی ک���ەت ژ بەر
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ڤێ چەن���دێ چ خانمێن رۆژنامەڤان خوە د گەل
نەھەلبژارتبوو.
ڤی���ان عەب���اس س���کرتێرا رۆژنامەنڤیس���ێن
کوردس���تانێ لقێ دھۆکێ گ���ۆت« :ئەڤ دیدارە
ھاتە ئەنجامدان بۆ پت���ر لێکگوھارتنا بوچوونێن
رۆژنامەڤانان بۆ دانانا بەرنامەکێ کاری ،دیس���ا
داخوازیێ���ن خ���وە پێش���کێش ک���رن ب���ۆ ھندیکا
کێموکاسیێن وان چنە ،دیسان بۆ پتر بھێزکرنا
ش���یانێن وان ،چەن���د بوچوونێ���ن ج���ودا ھاتن���ە
ئاراستەکرن ،ڤیانێ خویا کر ژی کو لژنا خانمان
دڤێت لداھاتی پت���ر کار بکەت بۆ ئەنجامدانا خو
ل وۆرکشوپان ،دیسا خانمێن سەرکردە دوارێ
رۆژنامەڤانی���ێ دا پەیدا بکەن ،دڤێت لژنا ناڤبری
ھن���دەک ش���یانێن ن���وی ل دەڤ رۆژنامەڤان���ان
پەیداکەت د وارێرا گەھاندنێ دا کو بەرپرسیەتیا
دەزگ���ەھان وەربگری���ت ،ل دۆر ھەلبژارتنێ���ن
نوین���ەرا خانمان ژی گۆت «رێکھاتە ڤەکرن بۆ

ھەم���ی رژنامەڤانێن خانم کو خوە ب ھەلبژێرن
وەک���و نوون���ەر ،بەلیبتن���ێ رۆژنامەڤانەکێ خوە
ھەلب���ژرات و بێھەڤر کو ھەلبژارتن بۆ نوونەرا
رۆژنامەڤانێن خانم ل دھۆکێ.
ژ الی���ی خوەڤە نوین���ەرا رۆژنامەڤانێن خانم
زەری ن���ەوزاد «نوینەرات���ی کارەکێ بزەحمەتە
و بەرپرس���ایەتیەکا گ���ران دکەڤیتە س���ەر ملێن
مرۆڤ���ی ،بەل���ێ من ئ���ەڤ کارە ھەلب���ژات وەکو
خۆبەخش���کار بک���ەم و ب دروس���تیڤی کاری
ئەنجام بدەم ،دیسا خزمەتا رۆژنامەڤانێن خانم
ل دھۆکی بکەم ،دیس���ا پشتی ئەز ھایدر بویم ل
س���ەر رۆلێ لژن���ا رۆژنامەڤانێن خانم ل ھەرێما
کوردس���تانێ ،ح���ەزا م���ن ب���ۆ ڤی���کاری زیدەتر
ل���ێھات ،ئەز ب���اوەرم تا رادەیەکی س���ەرکەفتی
ب ھاریکاری���ا ھەمی ھەڤ���االن دێ کارەکێ باش
ئەنجام دەم.

ديدارێك ل ه نێوان سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردستان و یەكێتی رۆژنامەوانی كوردانی رۆژئاوا
ئێ���وارەی رۆژی  2013/2/4ش���اندێكی
یەكێت���ی رۆژنامەوان���ی كوردان���ی رۆژئ���اوا
س���ەردانی ب���ارەگای ئەنجوومەنی س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانیان لەشاری هەولێر كرد ،سەرەتا
ئ���ازاد حەمەدەمی���ن نەقیبی رۆژنامەنووس���انی
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كوردس���تان باس���ی لەهەنگاوەكانی ئامادەكاری
س���ەندیكا كرد بۆ دانانی لێژنەیەكی ئامادەكاری
ب���ۆ ئەنجامدان���ی كۆنگرەیەك ب���ۆ دامەزراندنی
فیدراس���ێۆنی رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
لەس���ەرجەم رۆژنامەنووس���انی ك���وردی
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بەش���ەكانی كوردستان بەشدار بن تیایدا ،دواتر
ش���اندی رۆژنامەوانی كوردی س���وریا بیرۆكە
و هەنگاوەكان���ی س���ەندیكایان ب���ۆ دامەزراندنی

فیدراسيۆنی رۆژنامەنووسانی كوردستان بەرز
نرخاند و ئامادەيی خۆیان بۆ بەش���داریكردن لە
لێژنەی ئامادەكاری نیشاندا.

پیرۆزبایی لقی كەركوك لە رادیۆی (كەركوك )FM

بە مەبەس���تی پیرۆزباییكردن لە س���اڵڕۆژی
دامەزراندنی رادیۆی (كەركوك  ،)FMشاندێكی
لقی كەركووكی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان ،كە پێكهاتبوون لە (مەهدی زریان)
س���كرتێری ل���ق و هەری���ەك ل���ە (عەبدولوههاب
ئیس���ماعیل و رابەر رەشید و ئەحمەد رەفیق و
تەغرید نەقش���بەندی و بورهان حاجی س���لێمان

و سەوس���ەن ن���ازم و عەبدولس���تار جەب���اری)
ئەندامانی لقی كەركووك ،لە رۆژی 2013/2/12
س���ەردانی ب���ارەگای رادی���ۆی (كەركوك )FM
یان كرد و ش���اندی ل���ق لەالی���ەن بەڕێوەبەر و
كارمەندانی رادیۆكەوە بە گەرمی پێش���وازییان
لێك���را و هی���وای بەردەوامبوون و س���ەركەوتن
لەكارەكانیان بۆ خواسترا.
ژمارە  30-29بههارى 2013
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لقی كەركوك سەردانی عەمید سەرحەد قادر دەكات

بە مەبەستی هەواڵپرسین و بەسەركردنەوەی
بەڕێوەب���ەری پۆلیس���ی ق���ەزا و ناحییەكان���ی
كەركووك ،شاندێكی لقی كەركووكی سەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان كە پێكهاتبوون
ل���ە (مەهدی زریان) س���كرتێری ل���ق و هەریەك
ل���ە (راب���ەر رەش���ید و عەبدولس���تار جەب���اری
و سەوس���ەن ن���ازم و تەغری���د نەقش���بەندی)

ئەندامان���ی لق ،رۆژی  2013/2/12لە س���لێمانی
س���ەردانی عەمی���د س���ەرحەد قادری���ان ك���رد و
بەناوی رۆژنامەنووس���انی كەركووكەوە هیوای
زوو چاكبوونەوەی���ان بۆخواس���ت ،ك���ە لە كارە
تیرۆریس���تییەكەی بەڕێوەبەرایەت���ی پۆلیس���ی
كەركووك برینداربووبوو.

بهیاننامهی ناڕهزایی نووسینگهی (خانهقین)ی
لیژنهی داكۆكی له رۆژنامهنووسان
ب��� ه تون���دی ناڕهزای���ی س���هبارهت ب��� ه
دهس���تگیركردنی رۆژنامهن���ووس (عهلی فاتیح)،
ك��� ه ل��� ه كهناڵ���ی تهلهفزیۆنی (جهلهوال)ی س���هر
ب��� ه مهكتهب���ی راگهیاندن���ی یهكێتیی نیش���تمانیی
كوردس���تانه ،دهردهبڕین .ئهم رۆژنامهنووس��� ه
رۆژی  ،٢٠١٣/٢/١٦لهالی���هن نووس���ینگهی
لێكۆڵینهوهی (جهلهوال) دهستگیركراوه ،لهالیهن
ئهم نووس���ینگهو ه بانگهێشت كراو ه و دواتر بۆ
نووسینگهی ئاسایشی نیشتمانی بهعقوب ه براوه،
ئ���هم دهس���تگیركردن ه بهبێ فهرمان���ی دادوهر و
بهبێ هیچ نووسراوێكی رهسمی كراوه.
داوام���ان ل��� ه حكومهت���ی عیراق���ی ئهوهی��� ه
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زووب���هزوو ئازاد بكرێ���ت و ئ���هم رهفتارانهش
ج���اری یهكهم نیی ه دهكرێت ،رۆژنامهنووس���انی
خانهقی���ن ب���هردهوام دهس���تدرێژییان دهكرێت��� ه
س���هر و دهس���تگیردهكرێن ،ئهمهش پێشێلكاری
یاس���ای ه و پێشێلكاری مافی رۆژنامهنووسان ه و
سهركوتكردنی ئازادییهكانه ،پێویست ه چارهسهر
بكرێن.
نووسینگهی خانهقین
لیژنهی داكۆكی ل ه ئازادی رۆژنامهنووسی و مافی
رۆژنامهنووسان
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لیژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی
رۆژنامەنووسان كۆبوونەوەی ئاسایی خۆی ئەنجامدا

بەمەبەس���تی گفتوگۆك���ردن لەس���ەر چۆنیەتی
كاراكردن���ی لیژن���ەی داكۆك���ی و كەمكردن���ەوەی
پێش���ێلكاریيەكان بەرامب���ەر بە رۆژنامەنووس���ان،
رۆژی  2013/2/19بەسەرپەرش���تی ئ���ازاد
حەمەدەمی���ن نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان و ب���ە
ئامادەبوونی حەمید ئەبوبەكر بهدرخان سكرتێری
لیژن���ە و جهم���ال حوس���ێن بڕی���اردەری لیژن���ە و
سكرتێری لق و نووسینگەكان ،لیژنەی نوێی داكۆكی

یەكەمی���ن كۆبوونەوەی ئاس���ایی خۆی لە بارەگای
ئەنجوومەن لەشاری هەولێر گرێدا ،هەڵسەنگاندنی
رەوش���ی رۆژنامەگەری لە كوردستان گرتنەبەری
رێ و ش���وێنی گونجاو و هەماهەنگی زیاتر لەگەڵ
دادگا و بنكەكان���ی پۆلیس و چۆنیەتی مامەڵەكردن
لەگەڵ كەیسی رۆژنامەنووسان ،تەوەری سەرەكی
كۆبوونەوەك���ە ب���وون ،ك���ە لەبارەیان���ەوە بڕیار و
راسپاردەی پێویست وەرگیران.

بەبۆنەی رۆژی رۆژنامەگەريی توركمانیيەوە ئەنجوومەنی
سەندیكا پیرۆزبایی لە رۆژنامەنووسانی توركمانی دەكات
بەبۆنەی تێپەربوونی ( )102س���اڵ بەس���ەر
دەرچوون���ی یەك���ەم رۆژنام���ەی توركمان���ی
بەن���اوی (ح���وادث) لەش���اری كەركووك���دا ،كە
لەالیەن رۆژنامەنووس (محەمد قودس���ی زادە)
لەس���اڵی 1911دا دەرچووە ،ك��� ه دەكاتە رۆژی
رۆژنامەگەریی توركمانی.
بەن���اوی خ���ۆم و ئەنجوومەنی س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تانەوە گەرمتری���ن
پیرۆزبای���ی پێش���كەش بەهاوكارانم���ان ل���ە

راگەیاندن���ی توركمان���ی دەكەی���ن و هیواداری���ن
رەوتی رۆژنامەگەریی توركمانی لەژێر سایەی
ئەزموونە دیموكراس���ييهی هەرێمی كوردستان
و ئ���ازادی بیرو ڕا هەر لە پەرەس���ەندندابێت و
رۆژبەڕۆژ گەشە بكات و بەرەو پێش بچێت.
                                
ئازاد حەمەدەمین
نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستان
2013/٢/24
ژمارە  30-29بههارى 2013
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لقی كەركووك لەگەڵ دەزگا راگەیاندنەكانی
كەركووكدا كۆدەبێتەوە

بە مەبەستی لە نزیكەوە ئاگاداربوون لە كێشە و
كەموكووڕی و پێداویستییەكانی رۆژنامەنووسان
و راگەیاندنكاران���ی كەركووك ،رۆژی 2013/2/25
ل���ە هۆڵی لقی كەرك���ووك كۆبوونەوەیەكی تایبەت
لەگەڵ بەرپرسی دەزگا راگەیاندنەكانی كەركووك
ئەنجام���درا و ژمارەیەك���ی بەرچ���او ل���ه دەزگا
راگەیاندنەكان ئامادەی بوون.
دوای باس���كردنی كارنام���ەی كۆبوونەوەك���ە،
مەهدی زریان سكرتێری لقی كەركووكی سەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ب���ە تێروتەس���ەلی
رووناكی خستەس���ەر مەبەس���تی كۆبوونەوەكە و
گفتوگۆیەك���ی چڕوپڕو گۆڕینەوەی بیروڕا لەنێوان
ه���ەردووال لەس���ەر كێش���ە و گرفتەكان���ی بەردەم
كاری رۆژنامەوان���ی ل���ە پارێزگاك���ەدا خرایەڕوو.
رۆژنامەنووس���ان و راگەیاندنكاران���ی ئامادەب���وو
راشكاوانە رەخنەی توندیان لە پارێزگاری كەركوك
گرت و لە هەمانكاتیش���دا لقی كەركووكیش���یان بە
كەمتەرخەم ناوزەد كرد.
ل���ە بەش���ێكی دیك���هی گفتوگۆكاندا ب���ە روونی
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لەس���ەر ئیمتیازاتی رۆژنامەنووسانی كەركووك و
جیاوازیكردنیان لەگەڵ شارەكانی دیكەی هەرێمدا.
ل���ە كۆتای���ی كۆبوونەوەكە هەردووال لەس���ەر ئەم
راسپاردانە رێككەوتن:
 .1مانگان���ە كۆبوونەوە لەنێ���وان لقی كەركووك و
دەزگاكانی راگەیاندندا ئەنجام بدرێت.
 .2هەركاتێ���ك دەزگا حكومییەكان���ی ئی���دارەی
كەرك���ووك زانیاریی���ان بە رۆژنامەنووس���ان نەدا،
راستەوخۆ لقی كەركووكی لێ ئاگاداربكەنەوە.
 .3بۆ بەدواداچوونی گلەییەكانی رۆژنامەنووسان،
لق���ی كەرك���وك كۆبوون���ەوە لەگ���ەڵ پارێ���زگاری
كەركوكدا بكات و دەزگا راگەیاندنەكان لە ئەنجامی
كۆبوونەوەكە ئاگاداربكرێنەوە.
 .4لقی كەركوك كۆبوونەوەیەكی هاوبەش لەنێوان
پارێ���زگارو نوێن���ەری دەزگاكان���ی راگەیاندن���دا
رێكبخات.
س���كرتێری لقی كەركوك بەڵێنی جێبەجێكردنی
ئەو داواكاری و راسپاردانەی بە ئامادەبوواندا.
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گفتوگۆیهكی كراوه لهبارهی دهزگایهكی تایبهت
به ئهرشیفی رۆژنامهوانی

ئێ���وارهی رۆژى  ،٢٠١٣/٢/٢٦ل���ه ش���اری
ههولێر س���هندیكایرۆژنامهنووسانیكوردستان/
لق���یههولێ���ر ،ب���هئامادهبوون���ی س���هفين دزهي���ى
وتهبێ���ژیحكومهتیههرێمیكوردس���تان و ئازاد
حهمهدهمي���ن نهقيب���ى رۆژنامهنووس���ان و س���مكۆ
عهبدولكهريم س���كرتێرى لقى ههولێرى سهنديكاى
رۆژنامهنووسان له هۆتێل چوارچرا ،گفتوگۆیهكی
كراوهیلهبارهیچۆنیهتیدامهزراندنیدهزگایهكی
تایبهت به ئهرشیفیرۆژنامهوانیرێكخست.
سهفین دزهیی وتهبێژیرۆژنامهوانیحكومهتی
ههرێمیكوردس���تان ،بۆ خهندان وتی« :بیرۆكهی
ئهو گفتوگۆیهلهمیانهیكۆڕێكی نووس���هریكورد
جهمال خهزنهدارهوههات ،لهماوهیڕابردوودا كه
باس���یله نهبوونیش���وێنێكی تایبهت بهپاراستنی
ئهرشیفیرۆژنامهوانیكوردی كرد».
ئاماژهش���یب���هوهدا ك���هدوای ئهو ك���ۆڕهئهو
بابهتهیلهگهڵ س���هرۆكیحكومهت باسكردووهو
پێیانباشبووهبهدواداچوون بۆ ئهو بابهته بكهن.
س���هفین دزهی���ی ،ئهوهش���ی خس���تهڕوو ك���ه
كۆبوون���هوهی ئهم���ڕۆ زیات���ر گفتوگۆ ب���وو لهمهڕ
چۆنیهت���یدروس���تكردنیئ���هو دهزگایه ،وتیش���ی:
«ئێمهداوامان له كۆمهڵێك نووس���هر و شارهزای
ئهو بوارهك���ردووه ،كهپرۆپۆزهڵێ���ك ئامادهبكهن
و پێشكهش���یس���هرۆكایهتیحكومهت���یبك���هن به

مهبهستیجێبهجێكردنی«.
لهمیان���ی گفتوگ���ۆ ك���ه جهم���ال خهزن���هدار،
روونیكردهوه ،ئهرشیفیرۆژنامهوانی ( )115ساڵی
رۆژنامهوانی لهنێو ماڵهكهیداههیهو پێویس���تی به
پاراس���تنه ،وتیش���ی« :بۆیهداوا لهس���هرۆكایهتی
حكومهتیههرێمی كوردس���تان دهكهم ،ش���وێنێكی
تایب���هت ب���ۆ ئهرش���یف و پاراس���تنی مێ���ژووی
رۆژنامهوان���یك���وردیدابین ب���كات ،چونكهئهوه
مێژوویمیللهتێكهس���ااڵنێكی زۆره پاراس���توومه،
بهاڵم ئێستا پێویستیبهشوێنیگونجاوه«
ههروهها س���هفین دزهی���ی ئامادهیی حكومهتی
ههرێم���ی دهرب���ڕی ب���ۆ پێشكهش���كردنی ههم���وو
هاوكارییهك لهپێناو دامهزراندنی ئهرشیفخانهكه.
ههر لهو بارهیهوه ،سمكۆ عهبدولكهریم سكرتێری
لقی ههولێری س���هندیكای رۆژنامهنووس���ان وتی:
«لهكۆبوونهوهكهدا گفتوگ���ۆ لهبارهی دامهزراندنی
ئهرش���یفی رۆژنامهگهریی ك���وردی كرا و چهندین
پێش���نیاز خران���هڕوو ،يهكى ل���ه پێش���نيازهكان كه
نهقيبى رۆژنامهنووس���ان خستيیه روو ،پێشتريش
من له كۆڕهكهى جهم���ال خهزنهداردا ورووژاندم،
دروس���تكردنى ئهرش���يفخانهيهكى رۆژنامهگهریى
ب���وو ل���ه چوارچێ���وهى دروس���تكردنى بالهخانهى
سهنديكا ،كه زهوى بۆ تهرخان كراوه و تهنيا ئهوه
ماوه دهست به دروستكردنى بكرێت».
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وۆركشۆپێكی سێ رۆژی بۆ ژمارەیەك خانمی
راگەیاندنكار دەكرێتەوە

ل���ە وۆركش���ۆپەكەدا چەندین بابەت���ی گرنگ و
نووسینگەی سەالمەتی پیشەیی لە فیدراسیۆنی  
نیودەوڵەت���ی ڕۆژنامەنووس���ان ،ب���ە ه���اوكاری هەستیار سەبارەت بە خۆپاراستنی رۆژنامەنووس
س���ەندیكای ڕۆژنامەنووس���انی كوردس���تان و و پەیامنێران لەكات���ی رووماڵكردنی رووداوەكاندا
لێژنەی خانمانی ڕۆژنامەنووس���ان وۆركش���ۆپێكی
س���ەالمەتی پیش���ەیی س���ێ ڕۆژەی بۆ ژمارەیەك پێش���كەش ك���ران و تێی���دا وان���ەكان ب���ە ه���ەردوو
خانم���ی راگەیاندن���كار  ل���ه رۆژان���ی  ٥و  ٦و ٧ی شێوەی تیۆری و پراكتیكی بۆ بەشداربووان روون
كرانەوە.
ئاداری  ،٢٠١٣كردەوە.
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لقی نهینهوای سهندیكا و بهیاننامهیهكی ناڕهزایی
لهكاتێك���دا ل���ه ههوڵ���ی ئهوهداین وش���ه رزگار
بكرێ و ئ���ازادی رۆژنامهگ���هری فهراههمبكرێ له
عیراقی نوێدا ،دهبین دهس���تانێك ههن ..دهیانهوێت
قهڵهمهكانی���ان بش���كێنن و ئازادییهكانم���ان ل���ێ
زهوت بك���هن ،ل���هم بارهیهوه هێزهكان���ی (جهزیره)
سهربه س���وپای عیراق له خاڵی پشكنینی (رهبیعه)
رۆژی  ،٢٠١٣/٣/٨پهیامنێ���ری ئاژانس���ی پهیامنێ���ر
خاتوو (ریس���اله ئهلش���هركانی) قس���هی ناشیرینی
پێدهگوترێت و رێگهی لێ دهگیرێت كه بچته (زومار)
بهمهبهس���تی رووماڵكردن���ی خۆپیش���اندانهكانی
ئ���هو ناوچهی���ه ،ئ���هم كاره ههوڵدانێك���ه بۆئ���هوهی
ناوچ���ه كوردس���تانییهكانی دهرهوهی ههرێم ببێته

گۆڕهپانێ���ك ب���ۆ س���هركوتكردنی ئازادیی���هكان و
نان���هوهی گیانی جی���اكاری لهنێ���وان پێكهاتهكاندا،
ئێمه له لقی نهینوای س���هندیكای رۆژنامهنووسانی
كوردس���تان ئهم كاره ئیدانه دهكهین ،چونكه لهگهڵ
بنهماكانی دیمومكراس���یهت ناگونجێت ،كه پێویسته
وش���هی ئازاد رۆڵ لهچهسپاندنی دیموكراسیهت له
عیراقدا بگێڕێت ،ههروهك له ههرێمی كوردس���تاندا
دهیبینین.
لقی نهینهوا
سهنیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان
٢٠١٣/٣/١١

ستوینا رۆژنامەڤانی د خۆلێ دا ل دهۆکێ

کوردس���تانێ ژ الی���ێ لقی دهۆک یێ س���ەندیکا
رۆژنامەنڤیس���ێن کوردس���تانێ و ب هاریکاری���ا
ئەکادیمیا میدیا ئێراقیێ هاتە ئەنجامدان.
ئ���ەڤ خۆلە بۆ ماوەیێ دوو رۆژا ڤەکێش���ا کۆ
ماموس���تایێ خۆلێ رۆمان زاگ���روس ئاماژە دا کۆ
پێدڤیە س���توینا رۆژنامەڤانی رویدانەکا سەردەم و

نوی بیت و دیسان ب چیرەکەکێ دەسپێکەت و ب
ئەنجام و جارەسەریان بدوماهیک بیت.
گەل���ەک پرس���یار و دان و س���تاندن دناڤب���ەرا
پش���کداربوویێن خۆلی و ماموس���تایێ خۆلێ هاتنە
دان و ستاندکرن.
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دیدارێك لەنێوان وەزیری ناوخۆ و نەقیبی
رۆژنامەنووسان و لێژنەی داكۆكی

ب���ۆ ئەنجامدان���ی رێ���كاری یاس���ایی بەرامب���ەر
ئەوان���ەی پێش���ێڵی یاس���ای رۆژنامەگ���ەری
لەكوردس���تاندا دەك���ەن و بەمەبەس���تی دانان���ی
س���نوورێك ب���ۆ ئ���ەو پێش���ێلكاریانەی بەرامبەر بە
رۆژنامەنووسان دەكرێن ،كەریم سنجاری وەزیری
ناوخۆ لەحكومەتی هەرێمی كوردستاندا پێشوازی
كرد لە ئازاد حەمەدەمین نەقیبی رۆژنامەنووس���ان
و حەمی���د بەدرخان س���كرتێری لێژنەی داكۆكی لە
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان و ئەندامانی لێژنە
ل���ە ئەنجووم���ەن و س���كرتێری لقەكانی س���ەندیكا،
ل���ەو دی���دارەدا گفتۆگ���ۆ س���ەبارەت ب���ە رەوش���ی
رۆژنامەگەری لە هەرێمی كوردس���تان و هەوڵدان
بۆ كەمكرددنەوەی پێشلكاریيەكان ،كە لە دەیەمین
راپۆرت���ی لێژنەی داكۆكیدا تۆمارك���راوە باس كرا،
هاوكات وەزیری ناوخ���ۆ ئامادەیی خۆی دەربڕی

بۆ بەدواداچوونی ئەو پێشێلكاریيانە ،هەردووالش
لەس���ەر ئ���ەوە رێكەوت���ن میكانیزمێك���ی كاریگ���ەر
لەنێوانی���ان دابن���درێ بەمەبەس���تی لێكۆڵینەوە لەو
پێش���ێلكاریيانە چیتر رێگە نەدرێ دووبارە ببنەوە،
لەالیەك���ی دیك���ەوە جەخت لەس���ەر جێبەجێكردنی
بڕیارێكی پێش���وو كرایەوە لەب���ارەی ئامادەكردنی
()Dressی تایب���ەت ب���ە رۆژنامەنووس���ان و
دابەش���كردنی بەس���ەر دەزگاكان���ی راگەیان���دن
كرایەوە ،وۆركش���ۆپێكيش ئەنجام بدرێ بۆ هەموو
الیەنە پەیوەندیدارەكان بەكاری راگەیاندن ،هاوكات
لەبەش���ێكی دیك���ەی ئ���ەو دانیش���تنەدا یاداش���تێكی
لێكگەیشتن و بایەخدان بە كێشەی رۆژنامەنووسان
ئام���ادە بكرێ ،تا وەزارەت الیەنە پەیوەندیدارەكان
لە ناوەڕۆكی ئەم یاداشتە ئاگادار بكاتەوە.

لێژنهى خانمان وۆركشۆپێكی  3رۆژەى بۆ
رۆژنامەنووسانی دهۆك سازكرد
لێژنەی خانمان���ی ڕۆژنامەنووس ،بە هاوكاری
بەرێوەبەرایەت���ی راگەیاندن���ی ده���ۆك ،ل���ه مانگی
ئ���اداری  ٢٠١٣وۆركش���ۆپێكی  3رۆژەی ب���ۆ 30
رۆژنامەنووس سازكرد.
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لێژنەی خانمانی رۆژنامەنووس لە س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ،بەه���اوكاری
بەڕێوەبەرایەتی راگەیاندنی دهۆك ،وۆركشۆپێكی
 3رۆژە ،كە تایبەت بوو بە س���ەالمەتی پیشەیی بۆ
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 30رۆژنامەنووسی ئەو شارە سازكرد.
ل���ە وۆركش���ۆپەكەدا چەندی���ن وان���ەی تایبەت
بە س���ەالمەتی پیش���ەیی و چۆنیەتی رووماڵكردنی
رۆژنامەوان���ی لهاليهن (چيمان كانيكی) س���كرتێری

لیژنهی خانمان ،بەتایبەتیش لەكاتی خۆپیشاندانەكان
پێشكەش كران .لە كۆتایی وۆركشۆپەكەدا بڕوانامە
بەس���ەر بەش���داربووان دابەش���كرا كە لە هەردوو
رەگەز پێكهاتبوون.

ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان و
كۆمەڵەی خاوەن پیشە كارگێرییەكان كۆبوونەوە
بەمەبەس���تی هەماهەنگ���ی لەنێوان س���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان و كۆمەڵ���ەی
خ���اوەن پیش���ە كارگێڕییەكان���ی كوردس���تان ب���ۆ
داكۆكیك���ردن لەدەرچووانی پیش���ە كارگێڕییەكانی
خ���اوەن دبل���ۆم بەتایب���ەت دەرچووان���ی بەش���ی
راگەیاندن���ی پەیمان���گا ،كۆبوونەوەیەك���ی هاوبەش
ئەنجام���درا ,لەكۆبوونەوەك���ەدا وێ���ڕای ئ���ەوەی
نەقیب���ی رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان چەندی���ن
س���ەرنج و پیش���نیاری ب���ۆ كاراكردن���ی كۆمەڵ���ەی
ناوبراو پێش���كەش بە وەفدی میوان كرد ,ئامادەی
سەندیكاش���ی نیش���اندا ب���ۆ ه���ەر هاریكاریەك كە
س���وودی لێ وەرگرن ,لەبەرامبەردا وەفدی میوان
وێڕای سوپاس كردنی هەڵوێستی سەندیكا باسیان
لە پێكهاتە و كاروچاالكی و ئامانجە سەرەكییەكانی

كۆمهڵهكهی���ان ك���رد ,دواتر لەالیەن س���ەرۆكی لقی
هەولێ���ری كۆمەڵەك���ە ئاڕم���ی كۆمەڵ���ە پێش���كەش
ب���ە نەقیب���ی رۆژنامەنووس���ان كرا ,جێگای باس���ە
لەالیەن س���ەندیكاوە هەریەك لە حاكم ئازاد نەقیبی
رۆژنامەنووس���ان و (حەمی���د ئەبوبەك���ر بهدرخان
و جەمال حس���ێن) ئەندامان���ی ئەنجوومەن لەالیەن
كۆمەڵەی خاوەن پیشە كارگێڕییەكان هەریەك لە:
خهلیل حوسێن /ئەندامی دەستەی بااڵی كارگێڕی
شێروان عەباس /سەرۆكی لقی هەولێر
بەختیار سلێمان /ئەندامی لقی هەولێر
هێمن نیعمەت  /ئەندامی لقی هەولێر
فەرهەنگ محەمەد /ئەندامی دەستەی كارگێری
ئامادەی كۆبوونەوەكە بوون.
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لێژنەی خانمانی ڕۆژنامەنووس
كۆبونەوەی مانگانەی خۆی سازكرد

ب���ە ئامادەبوون���ی س���كرتێری لێژن���ەی خانمان���ی
ڕۆژنامەن���ووس چیمان كانیك���ی و ئەندامانی لێژنە
 ,ك���ە پێكهاتب���وون لە لیدیا بابا مش���ۆ و لە بەش���ی
دارای���ی  و ئاش���تی محهمهد بەش���ی پەیوەندیەكان
و هاوژی���ن جەم���ال بەش���ی ڕاگەیان���دن  ,ش���یالن
محهم���هد  ,لێژنەی خانم���ان كۆبونەوەی ئاس���ایی
مانگانەی خ���ۆی ئەنجام دا لە كۆبونەوەكە باس لە
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كارو چاالكیەكانی مانگی ڕابردوو كرا  ,كە بەهۆی
پشووی بەهارەوە  ,چاالكیەكان بەشێوەیەكی زۆر
نەبوو  ,هەروەها باس لە پڕۆژەیەك كرا كە لێژنەی
خانمانی كوردستان بە هاوكاری یەكێتی ئافرهتانى
كوردستان  ,وا بڕیارە لە ساڵ یادی ڕۆژنامەگەری
كوردی ئەنجامی بدەن  ,وە هەروەها چەندین بیرو
بۆچون لە نێوان ئەندامانی لێژنە ئاڵو گۆڕ كرا.

مانيفێستى
رۆژنامهنووسانى كوردستان

مانيفێستى رۆژنامهنووسانى كوردستان

مانیفێستی رۆژنامەنووسانی كوردستان
لە ()115ەمین ساڵیادی جەژنی
رۆژنامەنووسی كوردی
ل���ە 22ی نیس���انی 1898دا یەكەمی���ن
رۆژنام���ەی ك���وردی بەن���اوی (كوردس���تان)
لەس���ەر دەس���تی رێبەران���ی رۆژنامەگ���ەری
كوردس���تانی (میق���داد مەدح���ەت بەدرخانو
عەبدولڕەحم���ان بەدرخ���ان) دەرچ���وو .ل���ەم
مێژووە بەدواوە رۆژنامەگەری كوردس���تانی
بەچەندی���ن قۆناغی گ���ەشو هەندێك جاریش
كپك���راودا تێپ���ەڕ ب���ووە ،ب���ەاڵم بەبەردەوامی
كاروانی رۆژنامەگەری لەگەشەسەندندابووە.
لە22ی نیسانی 2013دا  ،یادی 115ساڵەی
نۆب���ەری رۆژنامەگ���ەری كوردس���تانییە،
لەس���ەردەمێكی نوێ و لەبارودۆخێكی نوێدا،
بەئاس���تو تەكنۆلۆژیای نوێو س���ەردەمیانە
و بەتوان���او كوالییت���ی ب���اش ،بەجۆاروجۆری

بوونی بواری رۆژنامەگەریو بەش���ێوەیەكی
گش���تی هەم���وو بوارەكان���ی میدیای���ی نوێ���ی
گرتۆەت���ەوە و پ���ەرەی پێ���دراوە ،دواجاریش
بۆتە «پیش���ە»یەك كە لەپاڵ هەموو ئاستەنگ
و پڕ بەرپرس���یارێتیەكەی ،پیشەیەكی گرنگو
هەس���تیارە ،بەش���ێوەیەك كاریگ���ەری میدی���ا
بەگش���تی لەس���ەردەمی ئەم���ڕۆدا ،زۆرین���ەی
سنوورەكانی بڕیوە  ،تا گەیشتۆتە ئەو ڕادەی
س���ەرەڕای كاریگ���ەری سیاس���یوئابوریو
كۆمەاڵیەت���یو دەروون���یو ...ت���اد ،ه���ەروا
كاریگ���ەری لەس���ەر گۆڕین���ی چارەنووس���ی
گەالن بێ ،واتە پیشەی رۆژنامەنووسی بۆتە
بەشێكی دانەبڕاو لەژیانی تاك وكۆمەڵگە.
رۆژنام���ەی كوردس���تان كە ل���ە قاهیرەوە
ژمارە  30-29بههارى 2013
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ل����������ە22ی ن���ی���س���ان���دا،
رۆژنامەنووسانی كوردستان،
لە هەربەشێكی كوردستان
وجیهان دابێت ،دەتوانێت
پ���ەن���ج���ە ب����ۆ ئ���ەزم���وون���ی
رۆژنامەنووسی نیشتمانەكەی
رابكێشێت ،لەهەمانكاتدا
دەت���وان���ێ���ت ب��ەپ��ی��ش��ەك��ەی
ب�������ەش�������داری خ���ەب���ات���ی
ن��ی��ش��ت��م��ان��ی و خ��ەب��ات��ی
س���ی���اس���یوك���ۆم���ەاڵی���ەت���یو
ئابووری واڵتەكەی بێت
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وشەكانی پڕش���نگی دایەوە ،ئێس���تا هەموو گەلی كوردستانی
بەیەكتر بەستۆتەوە و گەلی كوردستانیشی بەجیهان گرێداوە.
لەگۆڕانكارییەكانی باشوری كوردستاندا ،لەساڵی ()1991
ەوە تاوەكو ئێس���تا  ،ئەم بوارە لە رووی پیشەییەوە هەنگاوی
گ���ەورە ومەزنی هاوێش���تووە وبەردەوامیش بەرەو پێش���ەوە
هەنگاو دەنێ ،دیارە ئەم گەشەكردنە لەچوارچێوەی بەیاسایی
ك���ردنو بەرفرەوانكردن���ی ب���واری ئازادیی���ەكانو بەتایبەت���ی
ئازادی رادەربڕین دەردەكەوێت ،ئاستی ئەم گەشەسەندنەش،
پیش���ەی رۆژنامەنووسی ئاس���تەنگو تەحەدیاتی جۆراجۆری
لەبەردەمدای���ە ،ك���ە هەندێكی���ان دەتوانرێت لەرێ���گای گۆڕینی
فۆرمی یاس���اكانو پڕكردنەوەی كەلێنە یاساییەكان چارەسەر
بكرێت ،بەاڵم ئەوانی دیكە كە پەیوەستە بەسیستموبارودۆخی
سیاس���ی كوردس���تانو ناوچەك���ەو ه���ەروا خ���ودی پیش���ەكە
لەدابینكردن���ی م���اف و گوزەرانی رۆژنامەنووس���ان و ئەدای
رۆژنامەنووس���انی لەپیش���ەكەیانو پەیوەس���تبوونیان ب���ە
میس���اقی رۆژنامەنووسیەوە هەیە ،ئیرادەی گشتیو كۆششی
درێژخایەنی دەوێت.
ل���ە22ی نیس���اندا ،رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان  ،ل���ە
هەربەش���ێكی كوردس���تان وجیهان دابێ���ت  ،دەتوانێت پەنجە
ب���ۆ ئەزموونی رۆژنامەنووس���ی نیش���تمانەكەی رابكێش���ێت،
لەهەمانكات���دا دەتوانێ���ت بەپیش���ەكەی بەش���داری خەبات���ی
نیش���تمانی و خەبات���ی سیاس���یوكۆمەاڵیەتیو ئاب���ووری
واڵتەكەی بێت ،هەروا دەتوانێت بەش���داربێ بۆ باش���تركردنی
كاری رۆژنامەنووسی ،ئەوە جگە لەوەی دەتوانێ بەشدار بێت
لەگەڵ هاوپش���ەكانی دیكەی لەكوردس���تانو جیهاندا ،تا ببێتە
داكۆكیكارێكی راس���تەقینە ل���ە ئازادی رادەربڕی���نو هەوڵدان
ب���ۆ هێنان���ەدی م���افو گوزەرانوژیانێكی ش���ەرفەرمەندانەی
رۆژنامەنووسان.
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ل���ە كاتێك���دا ،
پیرۆزبای���ی هاتن���ەوەی رۆژی رۆژنامەنووس���ی لەت���ەواوی
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان دەكات ،لەهەمانكات���دا ،داوا
لەسەرجەم رۆژنامەنوسانی كوردستان دەكات ،كە هاوكاری بن
بۆئەوەی پرۆژەی (فیدراسیۆنی رۆژنامەنووسانی كوردستان)
ی سەرتاس���ەری س���ەركەوتووبێت ،ل���ەم رێگایەش���ەوە پەرە
بەكاری رۆژنامەنووس���یو پەرە بەئازادی رۆژنامەنووس���یو
داكوكیكردن لەتەواوی رۆژنامەنووس���انی كوردستان بكرێت
لەچوارچێوەی فیدراس���ۆندا ،كەتا ئێس���تا ئەم پرۆژەیە بەچەند
هەنگاوێكی كردەیی چۆتە پێشەوە.
هەروەه���ا ،ئەنجومەن���ی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان ،لەی���ادی  115س���اڵەی رۆژنامەی كوردس���تان،
خەاڵت���ی زێڕین���ی (میق���داد بەدخ���ان) ب���ۆ رۆژنامەنووس���ی
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رادەگەێنێ���ت ،ك���ە بریت���ی دەبێت ل���ەدوو خەاڵتی س���ااڵنەی ،
یەكی���ان بۆ رۆژنامەنووس���ێكی كوردس���تان دەبێ���تو ئەوی
دیكەش بۆ رۆژنامەنووسێكی بیانی ،كە هەردووكیان لەرێگای
پیش���ەی رۆژنامەنووس���ییەوە داكۆكیی���ان ل���ە كێش���ەی گەلی
كوردس���تانو ئازادی رادەربڕی���نو مافی مرۆڤو پەرەپێدانی
دیموكراس���یەتو هێنانەدی دادپەروەری كۆمەاڵیەتی كردبێت،
چ لەن���اوەوەی كوردس���تان یان هەر بەش���ێكی دیكەی جیهان،
ب���ۆ ئەوەی ئ���ەم دوو خەاڵتە گرنگیو بەهای خۆی لەدەس���ت
نەدات ،ئەنجومەنی س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان،
بەئاڵوگۆڕی بیروراكان لەنێو شارەزایانی خەاڵتە جیهانیەكانداو
لەنێ���و رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان  ،لیژنەیەك���ی تایب���ەت
دەس���ت نیش���ان دەكات كە مەرجی یەكەمی ئەم لیژنە ئەوەیە
ك���ە بەهی���چ جۆرێك پابەن���دی چ الیەنێك نابێت بەس���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انی كوردستانیش���ەوە ،بۆ ئ���ەوەش رێنماییو
رێوش���وێنی دروس���تبوونی لیژنەكە و پێوەرەكانی پااڵوتن بۆ
ه���ەردوو خەاڵتو هێزی ماددیو مەعن���ەوی ،خەاڵتی زێڕینی
میقداد بەدرخان رادەگەێنرێت.
رۆژنامەنووسانی كوردستان
پیش���ەی رۆژنامەنووس���ی لەهەرێم���ی كوردس���تان بەجیا
لەبارودۆخ���ی پارچەكان���ی دیك���ەی كوردس���تان رۆژ ب���ەرۆژ
لەبەرەوپێش���ەوە چ���وون وگەشەس���ەندندایە ،ئ���ەم هەن���گاوە
خێرایانەی لەبواری تەكنەلۆژیاو تەكنیكی رۆژنامەنووسییەوە
هاتۆت���ە ئ���ارا ،رۆژنامەگ���ەری كوردس���تانیش گرتۆت���ەوە،
هەرچەندە س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان خاوەنی
چەندین پرۆژەی یاس���ایی بووە پاشان كراوە بەیاسا ،لەالیەن
پەرلەمانی كوردس���تانەوە ،پێویس���تە هەنگاوی ب���ۆ هەڵبنرێ،
ب���ۆ ئەوەی كەش���ێكی رۆژنامەگ���ەری پڕ لەئازادی دەس���تبەر
بكەن ،بۆیە دەبینین كە پیشەی رۆژنامەنووسی رووبەرووی
تەحەدیاتی زۆر دەبێتەوە.
كاریگ���ەری میدیا بەگش���تیو چوونە پێش���ەوەی پیش���ەی
رۆژنامەنووس���ی  ،ل���ەرووی چەندایەتی���ەوە ئەرك���ی خ���ۆی
تەواوك���ردوە بەاڵم لەرووی جۆرییەوە  ،لەئاس���تی پێویس���تدا
نییە ،ئەم كورتی هێنانە ،ئەركێكی چەند الیەنەیە كە پێویس���تە
ێ بك���رێ .لەالیەك بەرفراوانبوونی
هەمووی بەیەكەوە جێبەج 
ئازادیی���ەكانو چەس���پاندنی پایەكان���ی دیموكراس���یەتو
فەراهەمكردن���ی مومارەس���ەكردنی ئ���ازادیو دیموكراس���یەت
لەقالب���ە راس���تەقینەكەی خۆی���دا ،ئەركێك���ی گەورەی���ە ك���ە
زۆربەی بەر بەرپرس���یارێتی رۆژنامەنووسان دەكەوێت ،كە
ب���ەردەوام لە رووبەرووبوونەوەدان لەگ���ەڵ هێزو الیەنەكانی

كاریگەری میدیا بەگشتیو
چ��وون��ە پ��ێ��ش��ەوەی پیشەی
رۆژن��ام��ەن��ووس��ی  ،ل��ەرووی
چەندایەتیەوە ئەركی خۆی
ت��ەواوك��ردوە ب��ەاڵم ل��ەرووی
ج����ۆری����ی����ەوە ،ل��ەئ��اس��ت��ی
پێویستدا نییە ،ئەم كورتی
هێنانە ،ئەركێكی چەند
الی���ەن���ەی���ە ك���ە پێویستە
هەمووی بەیەكەوە جێبەج ێ
بكرێ
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دیك���ە ل���ە ئەلیتەكانی سیاس���یو كۆمەاڵیەتیو ئاب���ووری ،لەم
پێن���اوەدا ،راپۆرتی ش���ەش مانگ���ی لێژنەی داكۆك���ی لە مافی
رۆژنامەنووس���ان لە ئەنجومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردس���تان ،بەشێكی راس���تەقینەی ئەم رووبەرووبوونەوەیە
پیش���ان دەدات ،كە س���ەرەرای بوونی یاس���اكانو ژمارەیەكی
زۆری دەزگای رۆژنامەنووس���یو پەیمان���ە بەردەوامەكان���ی
الیەن���ە پەیوەندی���دارەكان لەحكومەت���ی هەرێ���م ،تائێس���تاش
رۆژنامەنووس لەس���ەر پیش���ەكەی س���زا دەدرێ���ت ،بۆیە لەم
مانیفێستەدا ،ئەم خااڵنە دەخەینە روو:
یەكەم/

تەحەدیاتی بارودۆخی سیاسیو
بەرپرسیارێتی رۆژنامەنووسان
رۆژنامەنووس���انی كوردستان بەش���ێكی گرنگی پێكهاتەی
بونیادی سیاس���یو هێنان���ەدی ئازادیی���ەكانو باڵوكردنەوەی
دیموكراس���یەتن ،هەروەه���ا بەش���ێكی دانەب���ڕاون ل���ە خەباتی
نیش���تمانی ،لێرەوە رۆژنامەنووس���انی كوردستان ،سەرەڕای
كارەكەی���ان لەب���وارە پیش���ەییەكەیاندا ،ئەركی نیشتمانیش���یان
لەئەس���تۆدایە ،كە بەرپرس���یارێتیە تا مامەڵە لەگەڵ بارودۆخو
پێش���هاتە سیاس���یە گرنگ���ەكان بك���ەن ،ب���ۆ ئەمەش پێویس���تە
رۆژنامەنووس���ان تەجاوزی مونتەلقی بەرتەس���كی سیاس���ی
بكەنو مامەڵەیەكی پڕبەها لەگەڵ پێشهاتە و لێكەوتە سیاسیە
گەورەكانی ناوخۆ و دەركی بكەن.
دووەم/

رۆژنامەنووس���انی كوردستان
بەش���ێكی گرنگی پێكهاتەی
بونیادی سیاس���یو هێنانەدی
ئازادییەكانو باڵوكردنەوەی
دیموكراس���یەتن ،هەروەه���ا
بەش���ێكی دانەب���ڕاون ل���ە
خەباتی نیشتمانی
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ئەركی حكومەتو الیەنە پەیوەندییدارەكان
س���ەرەڕای ئ���ەوەی ك���ە مومارەس���ەكردنی كاری
رۆژنامەنووسی لە هەرێمی كوردستان دەستەبەركراوە ،بەاڵم
هێش���تا الیەنە پەیوەندیدارەكانو هێزە سیاسیو كۆمەاڵیەتیو
دینیەكان���ی كۆمەڵگای كوردس���تانی بەئاس���تی گرنگی پیش���كە
مامەڵە لەگەڵ رۆژنامەنووس���ان ناك���ەن ،بەڵكو هەر الیەنەێك
لەوانەی ناویان هات ،بەپێ���ی بەرژەوەندی كاتی خۆی مامەڵە
لەگ���ەڵ رۆژنامەن���ووس دەكات ،لەئەنجامی ئەوەش���دا ،گرتنو
س���زادانو لێدان���ی رۆژنامەنووس���انی لێدەكەوێت���ەوە ت���اوای
لێدێ���ت ،كاری رۆژنامەنووس���ی ببێتە پیش���ەیەكی ترس���ناكو
بەمەش بانگەش���ەی هەرێمی كوردس���تان بۆ دەستەبەركردنی
ئازادیو دیموكراس���یو ئ���ازادی رۆژنامەنووس���ی دەكەوێتە
بەر بەرپرس���یارێتیەوە ،بۆیە لەسەر حكومەت و پێكهاتەكانیو
ێ بەئاگایی���ەوە مامەڵە
هێ���زی كۆمەاڵیەت���یو دینیەكان دەك���ر 
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لەگەڵ رۆژنامەنووسان بكەن ،تائەو رادەیەی كە لەم رێگایەوە
ئازادی���ی هەموو هاوواڵتیانی كوردس���تان دەس���تەبەر دەبێت
و دیموكراس���ی تەنه���ا ل���ە الیەن���ە ش���كڵیەكەیدا نەمێنێتەوە و
بەراستگۆیی پابەندی بین لەهەموو روویەكەوە.
سێیەم/

پاڵپشتی ماددی
دەزگاكانی میدیای نیشتمانی
لەی���ادی 115س���اڵەی ی���ادی رۆژنامەگ���ەری كوردی���دا،
بەدەرفەتی دەزانین كەبەناوی رۆژنامەنووس���انو كەناڵەكانی
راگەیان���دن داوا بكەی���ن ،حكوم���ەت لەچوارچێ���وەی بودجەی
گشتییدا لەسەر بنەمای س���تانداردێك كە ئاشكراو روون بێت
پاڵپش���تی دارایی گونج���او بۆ كەناڵەكانی میدیای (نیش���تمانی)
ببڕێت���ەوە ،ئەم���ەش لەپێن���او بەهێزكردنی زێت���ری راگەیاندن
لەكوردستان ،كەئەم هەنگاوە رۆژنامەنووسان ئازادتر دەكات،
تا ئەركە نیشتمانیو پیشەییەكەیان باشتر ئەدا بكەن.
چوارەم/
كەموكوڕییەكان لەبواری یاساكان
یاس���اكانی چاپەمەنی ژمارە ()10ی ساڵی  1992هەموار
كرا و یاسای ()4ی ساڵی  1998سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردس���تان و یاس���ای ژم���ارە ()35ی س���اڵی 2007
رۆژنامەنووس���ان ویاس���ای خانەنش���ینی ژمارە ()13ی ساڵی
 ،2001تارادەیەكی زۆر رەوش���ی ئازادی���ان بۆ باڵوكردنەوە
رادەربڕینو كاری چاپەمەنیو رۆژنامەنووسی رەخساندووە،
دواین یاس���اش كە لەالی���ەن پەرلەمانەوە بڕیاری لەس���ەردرا
یاس���ای مولكیی���ەی فیك���ری بوو  ،ك���ە ئەم یاس���ایەش دەبێتە
پاڵنەرێك���ی بەهێزی بوارەكە و لەمبارەیەوە س���ەندیكا بەناوی
رۆژنامەنووس���ان سوپاسی پەرلەمان دەكات ،بەاڵم لەهەندێك
بواردا ،تائێستا یاسادانەری مشرعی كوردستان كەلێنی بەجێ
هێش���توەو پێویس���تە بەیاس���ای گونجاو پڕ بكرێت���ەوە ،لەوانە
هەمواركردنەوەی یاس���اكان بەش���ێوەیەك بێت گیانی یاساكە
لەدەس���تەبەركردنی ئازادی رۆژنامەنووس���ی كەم نەكرێتەوە،
هەروەها س���ەندیكا داوا دەكا راژە وخزمەتی رۆژنامەنووسی
كە لەیاس���ای س���ەندیكادا هاتووە هیچ بیان���وو ومیزاجیەتی بۆ
نەهێلدرێت���ەو و لەهەموو كوردس���تاندا وەك���و خۆی جێبەجیچ
ێ و هەروەه���ا یاس���ای پێویس���ت ب���ۆ باش���تركردنو
بك���ر 
دەستەبەركردنی ژیانو گوزەرانی رۆژنامەنووسان بۆ ئێستاو
ئایندەیان دەربكات.

لەیادی 115ساڵەی یادی
رۆژن���ام���ەگ���ەری ك���وردی���دا،
ب����ەدەرف����ەت����ی دەزان����ی����ن
كەبەناوی رۆژنامەنووسانو
ك��ەن��اڵ��ەك��ان��ی راگ��ەی��ان��دن
داوا ب��ك��ەی��ن ،ح��ك��وم��ەت
ل���ەچ���وارچ���ێ���وەی ب��ودج��ەی
گشتییدا ل��ەس��ەر بنەمای
س��ت��ان��داردێ��ك ك��ە ئاشكراو
روون بێت پاڵپشتی دارایی
گ��ون��ج��او ب��ۆ ك��ەن��اڵ��ەك��ان��ی
م���ی���دی���ای (ن��ی��ش��ت��م��ان��ی)
ببڕێتەوە
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وەپێویستە ئەم یاسایانەیش پەلەی تێدابكرێت:
 یاسای مافی بەدەستهێنانی زانیاریو گواستنەوەی هەواڵ. یاسای باڵوكردنەوەی ئەلیكترۆنی یاس���ای راگەیان���دن (رادیۆو تەلەڤزیۆن���ەكان) كە لەهەندێككاتدا ،كێش���ە بۆ كەناڵەكانی راگەیاندنی كوردس���تان دەهێنێتە
ئارا لەگەڵ حكومەتی فیدراڵی هەروەها لە كوردستان جۆرێك
لەناڕێكی لەچۆنیەتی مۆڵەت پێدانو دەستبەكاربوونی رادیۆو
تەلەڤزیۆن���ەكانو رێكخس���تنی كاروباریان���دا هەی���ە ،لەنێوان
وەزارەتەكانی پەیوەندیدار وەك وەزارەتەكانی (رۆش���نبیریو
ناوخۆ و گواستنەوە و گەیاندن).
 هەروەه���ا پێویس���تە پەرلەم���ان یاس���ای خانەنش���ینیرۆژنامەنووس���ان هەم���وار بكات���ەوە بەجۆرێ���ك لەگ���ەڵ
باروگوزەران���ی رۆژنامەنووس���انی خانەنش���ین بگونجێ���تو
بۆئەم���ەش س���ەندیكا لەگەڵ ئ���ەو داخوازیەدایە ك���ە مامەڵەی
خانەنش���ینانی رۆژنامەن���ووس وەك خانەنش���ینان س���ەر
بەفەرمانگەكانی حكومەت مامەڵەی لەگەڵدا بكرێتو لەسندوقی
دەستەبەریشدا رێسای گونجاوی بۆ دابنرێت.

پ��ی��ش��ەی رۆژن��ام��ەن��ووس��ی،
ت��ا ئێستا وەك���و (پیشە)
مامەڵەی لەگەڵ نەكراوە،
بگرە رۆژنامەنووسانیش وەكو
پێویست مامەڵەی پیشەیی
ل���ەگ���ەڵ ن���اك���ەن و خ���ودی
پیشەكەش ئیشكالیاتی لە
بواری یاسایی وپراكتیكیدا
هەیە

364

ژمارە  30-29بههارى 2013

پێنجەم/
ئەركی رۆژنامەنووسان
پیش���ەی رۆژنامەنووسی  ،تا ئێستا وەكو (پیشە) مامەڵەی
لەگ���ەڵ نەكراوە ،بگ���رە رۆژنامەنووس���انیش وەكو پێویس���ت
مامەڵەی پیش���ەیی لەگەڵ ناكەن وهەرچەندە خودی پیش���ەكە
ئیشكالیاتی لە بواری یاسایی وپراكتیكیدا هەیە.
لەم پێناوەدا ،پێویس���تە رۆژنامەنووسان دەست بەمیساقی
ش���ەرەفی پیش���ەی رۆژنامەنووس���یەوە بگ���رنو بەه���ای ئەم
پیش���ەیە بەگرنگ بزان���ن ،بۆیە ئەم خااڵنە وەك���و بڕیاردراوی
كۆنگ���رەی س���ێیەمی س���ەندیكا جارێكی دیكە وەكو میس���اقی
شەرەفی رۆژنامەنووسی لەم مانیفێستەدا:
 -١دڵنیابوون ل ه راستی و ردوستی ئهو ههواڵ و زانیارییانهی
ك ه باڵویاندهكهینهو ه ب ه پشتبهس���تن ب ه بهڵگ ه و س���هرچاوهی
راستگۆیی و وردبینی بهرپرسیاریهتی.
 -٢نابێ���ت پیش���هی رۆژنامهگهری ب���ۆ بهرژهوهندی تایبهت و
دهوس���تكهوتی ن���اڕهوا و بهرتیلخۆری ی���ان وهرگرتنی دیاری
بهكاربێت.
 -٣كارك���ردن لهپێن���او فروانك���ردن و چهس���پاندنی ئ���ازادی
رۆژنامهنووسی و ۆرادهربڕین وهك كۆڵهگهیهكی بنهڕهتی ل ه
كۆمهڵگهی دیموكراسیدا.
 -٤رێزگرتن ل ه دهس���توور و یاس���اكانی واڵت و سیس���تهم و
ئادابی گشتی كۆمهڵگ ه و ئاراستهكردنی هاواڵتیان كه رێز لهو
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بنهمایان ه بگرن ل ه پێناو بهرژهوهندی گشتیدا.
 -٥پهرهپێدان���ی كهلت���وری لێبوردهی���ی و پێك���هو ه ژی���ان و
رێزگرت���ن ل ه رای جیاواز و رێگرتن ل ه ش���ێپوازی توندوتیژی
و خۆس���هپاندن و هاندانی رق و كینهی نهتهوهیی و ئایینی و
مهزههبی.
 -٦كاك���ردن ب��� ه ش���ێوازی بابهتیان���ه و پیش���هییانه لهپێن���او
پ���هردهالدان لهس���هر ههم���وو جۆرهكان���ی گهندهڵ���ی و خراپ
بهكارهێنانی پۆست ل ه ههموو ئاستهكاندا.
 -٧رێزگرت���ن ل ه مافی هاواڵتی���ان بۆ ئاگاداربوون ل ه ههواڵ و
زانیارییهكان و پاراس���تنی س���هرچاوهكانی ه���هواڵ و زانیاری
لهكاتی پێویستدا.
 -٨راس���تكردنهوهی ئهو زانیارییانهی ك ه دواتر دهردهكهوێت
ههڵهبوون ،یان ورد و دروست نهبوون.
 -٩رێزگرت���ن ل���ه ژیان���ی تایهبت���ی خهڵ���ك و خێزانهكانیان و
باڵوكردن���هو ه (وێن��� ه و زانیاری) وا ش���كۆمهندی و كهس���ێتی
كۆمهاڵیهتییان لهگهدار بكات.
 -١٠پاراس���تنی پیش���هی رۆژنامهنووس���ی ل ه (بوختان ،تانه و
تهش���هر ،ناوزڕاندن ،فێڵ و س���اخته ،دزی بهرههمی كهس���انی
دیك���ه) ك��� ه ههموو ئهوان���ه دهرچوون���ن له بنهماكان���ی ئیتیكی
رۆژتنامهنووسی.
 -١١رێزگرتن لهكێبڕكێی شهریفان ه و بهدهستهێنانی پێشدانهو ه
رۆژنامهنووس���ی (الس���بق الصحف���ي) لهچاوچێ���وهی یاس���ا و
بنهماكانی كاری رۆژنامهنووسی.
 -١٢نهچوونه ژێرباری هیچ الیهن و دهوڵهتێكی بیانی.
رۆژنامەنووسانی كوردستان
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ل���ە م���اوەی
رابردوودا هەوڵیداوە ئەركەكانی خۆی بۆ رۆژنامەنووس���انی
ێ لەوان���ە پاڵپش���تی بەردەوام���ی
ێ بگەیەن��� 
كوردس���تان بەج��� 
ل���ە ئازادی رۆژنامەنووس���یو ئ���ازادی رادەبڕی���ن بۆ ئەمەش
لەرێ���گای راپۆرتی ش���ەش مانگی لێژنەی داكۆك���ی لە ئازادی
رۆژنامەنووس���ی وماف���ی رۆژنامەنووس���ان ل���ە كوردس���تان
خۆی تەواوی پێش���ێلكاریەكان بەرامبەر بەرۆژنامەنووس���انی
تۆماركردوە و لەكاتی روودانی ئەو پێشێلكاریانەش���دا بەتەنگ
رۆژنامەنووس���ەكانەوە چووە ،هەروەها بەشێوەیەكی رۆژانە
لەگەڵ باروگوزەرانی رۆژنامەنووس���انەوەیەو بەبێ جیاوازی
بەپێی توانای هاوكاری رۆژنامەنووسان دەكات كەهەندێكجار
رۆژنامەنووسەكە ئەندامی سەندیكاش نییە  ،لەالیەكی دیكەدا،
ب���ەدوای پێشكەش���كردنی پرۆژە یاس���او رێكخس���تنی بواری
رۆژنامەگەریی���ە لەهەرێم���ی كوردس���تاندا ،ل���ەم ماوەیەش���دا

سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردستان لە ماوەی رابردوودا
ه���ەوڵ���ی���داوە ئ��ەرك��ەك��ان��ی
خ��ۆی ب��ۆ رۆژنامەنووسانی
كوردستان بەجێ بگەیەن ێ
لەوانە پاڵپشتی بەردەوامی
لە ئ��ازادی رۆژنامەنووسیو
ئازادی رادەبڕین
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ئ���ەن���دام���ان���ی س��ەن��دی��ك��ای
رۆژنامەنووسانی كوردستان
لەناوچە كوردستانیەكانی
دەرەوەی ه��ەرێ �مو بەغداو
شوێنەكانی دیكەی عێراق،
لە بارودۆخێكی خراپدان،
چونكە لەالیەك دوو یاسای
رۆژن��ام��ەن��ووس��ی��ان ل��ەس��ەر
جێبەجێ دەكرێو لەالیەكی
دی���ك���ە ئ����ەو ئ��ەن��دام��ان��ە
ب��ێ��ب��ەش��ب��وون��ە ل��ەه��ەم��وو
ئیمتیازێك كە سەندیكا بۆ
رۆژن��ام��ەن��ووس��ان��ی هەرێمی
كوردستان بەدەستیان هێناوە
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بەهاریكاری ئەنجوومەنی دادوەری هەرێمی كوردستان هەوڵ
ێ لەمیان���ەی كۆنفرانس���ێكدا بیروڕا لەس���ەر پێكەوەنانی
دەدر 
دادگایەكی تایبەت بە رۆژنامەنووسان ئاڵوگۆڕ بكرێت.
لەبواری پەیوەندییەكاندا
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان كاری ج���دی
ك���رد بۆئ���ەوەی رۆڵی خ���ۆی لەنێ���و س���ەندیكاو یەكێتیەكانی
رۆژنامەنووس���انی هەرێمایەت���یو نێ���و دەوڵەت���ی بەهێزت���ر
ب���ەكات  ،بۆئ���ەوەش كاری ج���ددی كرد تاوەك���و ئەندامێتی لە
فیدراس���ۆنی رۆژنامەنووس���انی جیهانیدا كارات���رو پەیوەندی
خ���ۆی لەگ���ەڵ هەم���وو الی���ەك بەهێ���ز ب���كات ،ه���ەر ب���ۆ ئەم
مەبەستەش سەندیكا بۆ زیاتر راییكردنی كارەكانی پەیوەندی
بەردەوام لەگەڵ سەنتڕال وس���ەندیكاكانی واڵتانی ئەورووپی
ودەرەكی نووس���ینگەیەكی لەش���اری بەرلینی واڵت���ی ئەڵمانیا
كردۆت���ەوە ،ه���اوكات پرۆتۆكۆڵی دوو قۆڵی لەگ���ەڵ نەقابەی
رۆژنامەنووس���انی عێراق گرێدا لەس���ەر بنەمای هاوپیش���ەیی
و داكۆكیك���ردن لە ئازادی رۆژنامەنووس���یو مافوگوزەرانی
رۆژنامەنووس���ان ،لەگەڵ ئ���ەم پرۆتۆكۆلەش���دا ،ئەنجوومەنی
س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردس���تان لەدوای كۆنگرەی
سێیەمدا  ،بڕیارێكی گرنگی دا لەبارەی بەهێزكردنو هەمانگی
لەگەڵ هەموو س���ەندیكاو یەكێتیەكانی عێراقیو كوردستانی
لەپێن���او هەم���ان مەبدەئ���ی كەلەس���ەرەوە ئاماژەی پێ���دراوە،
بۆی���ە ب���ەردەوام لەگ���ەڵ بەهێزكردن���ی پەیوەندییەكانی بووە
لەپێن���او پیش���ەی رۆژنامەنووس���ی ،بەاڵم بەداخ���ەوە نەقابەی
رۆژنامەنووس���انی عێ���راق لەهەندێ���ك ئاس���تدا لەمەبدەئ���ی
س���ەندیكاییماندا الی���داوە بەچ���اوی دوفاق���ی مامەڵ���ە لەگ���ەڵ
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستانو ئەندامانی سەندیكا
لەناوچ���ە كوردس���تانیەكانی دەرەوەی هەرێم���ی كوردس���تان
دەكات ،لەگ���ەڵ ئەوەش���دا ،س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردستان بەردەوام دەبێت لەگرنگی دانی بە پەیوەندییەكانی
لەگەڵ نەقابە عێراقییەكە و هەموو ئەو یەكێتیو رێكخراوانەی
داكۆكی لەئازادی رۆژنامەنووسی دەكەن.
 .1ئەندامانی سەندیكا لەناوچەكانی دیكە عێراق
ئەندامانی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان لەناوچە
كوردستانیەكانی دەرەوەی هەرێمو بەغداو شوێنەكانی دیكەی
عێراق ،لە بارودۆخێكی خراپدان ،چونكە لەالیەك دوو یاس���ای
رۆژنامەنووس���یان لەس���ەر جێبەجێ دەك���رێو لەالیەكی دیكە
ئ���ەو ئەندامانە بێبەش���بوونە لەهەموو ئیمتیازێك كە س���ەندیكا
بۆ رۆژنامەنووس���انی هەرێمی كوردستان بەدەستیان هێناوە،
لەزەوی نیشتەجێ بوونو گێڕانەوەی راژەی رۆژنامەنووسی
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و ه���اوكاری دیك���ە ،هەروەها بێ بەش���ن ل���ەو ئیمتیازانەی كە
نەقابەی رۆژنامەنووسانی عێراق بۆ ئەندامانی خۆی بەدەستی
دەهێنێ���ت ،ئەم���ە س���ەرەڕای ئ���ەوەی پرۆتۆكۆل���ی نێوانم���ان
ناچاریان دەكات كە ئەندامانی سەندیكاش لەئیمتیازاتی عێراق
بێ بەش نەبن  ،بەاڵم دواجار ئەندامانی ئەو ناوچانە لەهەموو
ئیمتیازێك بێ بەشبوون ،بۆیە پێویستە چارەسەرێكی گونجاو
بۆئ���ەم پرس���ە بدۆزرێت���ەوە و س���ەندیكا ل���ەم پرس���ە خۆی
بەرپەرسیار دەزانێتو كاری جددی لەسەر دەكات.
 .2لەگ���ەڵ فیدراس���ۆنی رۆژنامەنووس���انی جیهان���ی IFJو یەكێت���ی
رۆژنامەنووسانی عەرەبی
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان لەئەنجامی ئەرك
وماندووبوون���ی ئەندامانی ئەنجومەنەكان���ی رابردوویی خۆی
توانی ئەندامێتی كارا لە  IFJمس���ۆگەر بكاتو س���ەرنجی ئەو
رێكخراوە بۆخۆی رابكێشێ ،لەئەنجامی بەردەوامی كاركردن
لەگەڵیاندا ،ئێس���تا س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستان
یەكێكە لەس���ەندیكا كاراكانی ناوچەكە و پاڵپش���تی بەردەوامی
 IFJهەیە و نووس���ینگەی سەالمەتی پیشەیی لەكوردستانیش
دەس���تكەوتێكە بۆ رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان وهەروەها
ێ لەگەڵ
س���ەندیكا هەوڵ���ی داوە پەیوەن���دی بەردەوامی هەب��� 
ێ س���نووری نێ���و دەوڵەت���ی و
رێكخ���راوی پەیامنێران���ی ب��� 
رێكخراوەكان���ی تایبەت بەئازادییەكانی میدیا و س���ەندیكاكانی
رۆژنامەنووس���ی هەر ی���ەك لەواڵتان���ی (ئەڵمانیا  ،رووس���یا،
سویسڕا ،یۆنان ،ئیسپانیا ،ئوسترالیا) باشتر پەرە پێبدا
لەگەڵ  ، IFJئەنجوومەنی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان ،بەش���داری كۆنگرەكان���ی دەكاتو بارودۆخ���ی
رۆژنامەنووس���ان ل���ەوێ دەخات���ە بەرب���اس و لێكۆڵین���ەوە،
هەروەه���ا لەج���اران زیات���ر س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی
كوردستان كەسایەتی مەعنەوی بەهێزتروجێگای شیاو دیكەی
هەیە لەنێو س���ەندیكاكانی جیهانیدا ،بۆیە دەبینین كە لەمساڵدا
 ،راپۆرتەكانی س���ەندیكا پش���تیگری جیهان���یو بەتایبەتی IFJ
بەدەست هێناوە ولەماڵپەڕەكەی خۆیاندا باڵوی دەكەنەوە،
لەالیەكی دیكەوە بیرۆكەیەك كە خراوەتە بەردەم سەندیكای
رۆژنامەنوسانی كوردس���تان بۆ ئەوەی ببێتە ئەندامی یەكێتی
نەقابەكان���ی رۆژنامەنووس���انی عەرەب���ی ،ب���ەاڵم س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان بەپێویستی دەزانێت باشتر ئەم
بیرۆكەیە دیراسە بكات ،بەاڵم ئەنجوومەنی سەندیكا ،لەمیانی
پەیوەندی���ە بەردەوامەكان���ی لەگ���ەڵ س���ەندیكاكانی واڵتان���ی
عەرەبی بەدوو قۆڵی هاریكاری تایبەت دروست بكات لەسەر
بنەمای رێز گرتن لە ویس���تە رەوا وچارەنووسازیەكانی گەلی

ل���ەئ���ەن���ج���ام���ی ئ�������ەرك و
م��ان��دووب��وون��ی ئەندامانی
ئەنجومەنەكانی راب���ردوو،
سهنديكا توانی ئەندامێتی
ك����ارا ل���ە  IFJم��س��ۆگ��ەر
ب����ك����اتو س���ەرن���ج���ی ئ���ەو
رێكخراوە بۆخۆی رابكێشێ،
ل��ە ئ��ەن��ج��ام��ی ب���ەردەوام���ی
كاركردن لەگەڵیاندا ،ئێستا
سەندیكای رۆژنامەنووسانی
ك���وردس���ت���ان ی��ەك��ێ��ك��ە لە
سەندیكا كاراكانی ناوچەكە
و پاڵپشتی بەردەوامی IFJ
هەیه
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كوردس���تان ،ب���ۆ ئەم مەبەس���تەش س���ەندیكا
ل���ە زۆرب���ەی چاالكیەكان���ی رێكخراوەكان���ی
رۆژنامەنووس���ی هەر یەك لەمیسر وجەزائیر
وتوون���س و فەلەس���تین و لوبن���ان وئیمارات
بەشداری كردووە.
رۆژنامەنووسانی كوردستان
سەندیكای رۆژنامەنووسان ئەم مانیفێستە
دەخات���ە ب���ەردەم میدی���كاران و رای گش���تی
ێ  ،بیرۆكە و
ناوخ���ۆ ودەرەوە و رایدەگەیەن��� 
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پرانسیپەكانی ئەم مانیفێس���تە دەكاتە بناغەی
كاركردنی خۆی لەداهاتوودا.
ئەنجوومەن���ی
دیك���ە
جارێك���ی
رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان پیرۆزبای���ی
لەس���ەرجەم رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان
دەكات ،داوای س���ەركەوتنیان ب���ۆ دەكات
لەكاری پێشەیی پڕماندوو بوونی خۆیاندا.
ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردستان
هەولێر 22ی نیسانی 2013

