




“30-29”

k u r d i s t a n j o u r n a l i s t s . o r g

ی تایبەتە بە كلتوری رۆژنامەنووسیی
گۆڤارێكی وەرزی

سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان دەری دەكات

ئازاد حه مه ده مين
خاوەن ئیمتیاز

يد ئه بوبه كر به درخان
حه م

سەرنووسەر:

هندرێن ئه حمه د

د. ئازاد عوبێد

عه بدولغه نى عه لى يه حيا

جێگرى سەرنووسەر

به ڕێوه به رى نووسين

سكرتێرى نووسين

خاليد به كر ئه يوب
دەستەی نووسەران

كارزان محه مه د

سمكۆ به هرۆز

ره سول به ختيار

سه الم بااڵيى
دارا ياسين

••
••
••

سينه م خان جه الده ت به درخان

دەستەی راوێژكاران

د. كه مال مه زهه ر
د. جه مشيد حه يده رى

د. ره زوان بادينىد. نه جاتى عه بدوڵاڵ

د. مه غديد سه پان

••
•
••
•

•

•

•

•
ئەیوب محەمەد بابەكر•

سالمێ جاسم - به رلين

رابه ر ئازاد

havibun@gmail.com

به ڕێوه به رى هونه رى

نوێنه رى گۆڤار له  ده ره وه 

تايپ و هه ڵه چن

•

•

•
ناونیشان: هەولێر- شەقامی كوردستان 

"شەست مەتری"- گەڕەكی زانیاری
Tel: +964 66 229 4800
Mobile: +964 750 455 5878

r o z h n a m a n o o s @ y a h o o . c o m

سەرنووسەر



ەی
رەی

ژما
ەم 

ی ئ
كان

تە
ابە

ب

سه روتار.....................................................
دياريى ژماره .................................................
ئه لبوومى به درخانييه كان....................................
)گۆڤار(... باڵوكراوه يه كى تاقانه ............................
32 رۆژنامه  له  يادى 115 ساڵه ى رۆژنامه گه ريى.............
رۆژنامه گه رى و پرۆسه ى سياسى............................

گفتوگۆ له گه ڵ سه رنووسه ر )گارديان ئۆنالين(.......
رۆژنامه نووس چۆن سوود له  تۆڕه ...................
بنه ماى الپه ڕه به ندى رۆژنامه .........................
پێوه ره كانى ئاكار.....................................

بنه ماكانى نووسينى هه واڵ له ...........................
ديدارى ژماره ..........................................

- سه رۆ قادر............................   
- نه وزاد عه لى ئه حمه د...................   

وێستگه ى
ئايا رۆژنامه ى كوردستان...................................

گۆڤارى پانيپال.........................................
گۆڤارى رێگاى ئازادى.................................
ره وشى رۆژنامه گه رى كوردى.........................

راگه ياندن و هه ڵبژاردن.................................
ئازادى راگه ياندن و بيروڕاى ئازاد...................

داكۆكيكردن و پێشێلكردنى مافى رۆژنامه نووس.........
بيبلۆگرافياى گۆڤارى سه نته رى برايه تى..............
پێڕستى گۆڤارى دۆسێى ئيسالم.......................
ده نگوباسى رۆژنامه نووسان له  جيهان...............

ماسته ر نامه يه ك ده رباره ى رۆژنامه گه رى كوردى......
مه رگى فريشته كان.......................................

كۆنفرانسى لێكتێگه يشتن..............................
ئه رشيفخانه ى ميدياى كوردستانى......................
هه واڵ و چاالكييه كان...................................

مانيفێستى رۆژنامه نووسانى كوردستان.................

سه رنووسه ر
د. نه جاتى عه بدوڵاڵ

حه ميد به درخان
تاريق جامباز

د. سامان جه الل
جۆن هۆگن - جۆن تره مبۆر
وه رگێڕانى : شوان حه سه ن

عه بدولخالق ئيبراهيم
وه رگێڕانى: كارزان محه مه د

جه وده ت هۆشيار
وه رگێڕانى: مه جيد ساڵح

.............................
به درخان - به ختيار

سه رنووسه ر

ئه سعه د جه بارى
ئه كه د موراد

يوسف مه نتك
ديمانه  له گه ڵ سمكۆ ئه نوه ر

خاليد به كر ئه يوب
له تيف فاتح فه ره ج
ره سول به ختيار
مۆفه ق ميراوده لى
مۆفه ق پشده رى

عه بولغه نى عه لى يه حيا
رۆژنامه نووس

قاسم محه مه د عه لى
لێژنه ى داكۆكى
هاوژين عومه ر

.............................

.............................

3
7
33
49
65
77
97
101
113
125
131

145
163

179
189
201
205
225
231
237
241
277
289
299
301
305
319
327
357

ریزبەندی بابەتەكان تەنیا پەیوەندی بە الیەنی هونەرییەوە هەیە



3ژمارە 29-30 به هارى 2013

سهروتار...

گەڕانوس���ۆراغكردنودۆزینەوەیئەو
وێنەودیكۆمێنتانەیكەپاشخانێكیگرنگییان
هەیە،بەش���ێكنل���ەمێ���ژوویرۆژنامەگەری
كوردس���تان،س���ەبارەتبەدیرۆكوكەلتوور
وهەمووبوارەكانیدیكەیژیان،كەرۆژانێك

لێرەولەوێبۆگەلەكەیانخەباتییانكردووە
وكەسایەتییەكانیش���یانرۆڵ���یبەرچاوی���ان

هەبووەلەومێژووەدا.
لێرەوەئەوەیمەبەس���تمە،چەندینساڵە
ئ���اواتوخولی���اوخەون���یم���نب���ووە،ك���ە

حەمید بەدرخان 

وه فايه ك بۆ بەدرخانییەكان
1 Albuma Bedirxaniyan

ئاماده كردنی 
حه مید ئه بوبه كر به درخان

هه ولێر  -  2013
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سهروتار...

بتوان���مكتێبیاننامیلكەیەكیانئەلبوومێكی
شایس���تەدەربارەیبنەماڵەیبەدرخانییەكان
ئام���ادەبكەمولەدووتووییچاپێكیجوانو
بێكەموكورتیب���اوبكەمەوە،دەبێجەخت
لەوەشبكەمەوە،كەلە2000/10/22،لەكاتی
باوكردنەوەیمانگنامەیبەدرخان،لەژمارە
)سفر(ەوەتادواژمارەی)167(،بەبەردەوامی
لەگ���ەڵبەدرخانیی���ەكانژی���اومبەتایبەتی���ش
)شازادەسینەمخانجەالدەتبەدرخان(،كە
زۆرهاوكاروپش���توپەنایمنودەزگای
چاپوباوكردنەوەیبەدرخانبووە...بۆیە
رۆژلەدوایرۆژ،خەونەكاندەهاتنەدی،هەر
زوولەساڵی2010پرۆژەیەكمانئامادەكرد
وبەشێوەی)ئینسكلۆپیدیایبەدرخانییەكان(،
كەزۆرش���ێلگێرانە)س���ینەمخان(پشتگیری
ل���ەوپرۆژەی���ەشك���ردولەمەراس���یمێكیپڕ
ش���كۆدالەمەڵبەندیرۆش���نبیریفەڕەنسی،
ب���ەئام���ادەبوون���یزۆرێكلەنووس���ەرانو
رۆژنامەنووسانیكوردس���تانوبەتایبەتیش
بەئامادەبوونید.كەمالمەزهەرومامۆس���تا
عەبدوڵاحەس���ەنزادەود.تیسۆفریدریكی
فەڕەنس���ا واڵت���ی گش���تی سەركۆنس���وڵی
لەهەولێ���رو....هتد،پرۆژەكەشبهمهبهس���تى
لهئهستۆگرتنىخهرجىچاپكردنى،پێشكەش
بەس���ەرۆكایەتیهەرێمكرا،ب���هاڵمبەداخەوە
وەاڵمێك���ی لەگەڵدابێ���ت ئێستاش���ی تاوەك���و
راستودروستیوەرنەگرتۆتەوەولەالیەن
سەرۆكایەتیهەرێمیكوردستانوبەتایبەتی
مسعودبارزانیسەرۆكیهەرێمیكوردستان.
پەن���ابەدڵس���ۆزانیك���وردوخەمخۆرانی
كوردس���تان، ل���ە رۆژنامەنووس���ی ب���واری
توان���درابەهەوڵوتەقەاڵیش���ازادەس���ینەم
خانجەالدەتبەدرخ���ان،پرۆژەیئەلبوومی
بەدرخانییەكانلەس���ەركیسەیخۆمانچاپ
بكەی���نوبەش���ێوەیەكیج���وانوچاپێك���ی
رەنگینوپێش���كەوتوو،لەیادی115س���اڵەی
رۆژنامەگەرییكوردیداباویبكەینەوە،بەو
هیوای���ەیبتوانی���نلەئایندەیەك���ینزیكدائەو

خەونەی،كەهەمانەبێتەدی.
بنەماڵەیبەدرخانییەكانوەكبنەماڵەیەكی
رووناكبی���رل���ەب���وارەجیاجیاكان���یژیان���دا،

خزمەتێكیزۆریانبەكومەڵگەیكوردەواری
وبەتایبەتیدونیایرۆژنامەنووسیكردووە.
ئەلبووم���یبەدرخانییەكانبريتیی���ەلەووێنە
دانس���قانەیك���ەهەریەكێكی���انل���ەووێنانەی
ك���ەباوكراوەت���ەوەتەمەنیبۆ120س���اڵو
ئەوان���یدیك���ەشهەریەكێكی���انكاریگەری���ی
خۆی���انهەی���ە.ئەلبووم���یبەدرخانییەكانلە
دووتۆی���ی128الپەڕەی25سم×35س���ملە
بەردەس���تیئێوەدایە،لێرەوەشداوالەهەموو
الی���ەكدەكەی���ن،هەركەس���ێكوێنەیەكیان
بەڵگەنامەودەستنووس���ێكیبەدرخانییەكانی
الی���ە،دەتوانێپەیوەندیبەش���ازادەس���ینەم
خانج���ەالدەتبەدرخ���انودەزگایچاپو
باوكردن���ەوەیبەدرخانبكات،بۆئەوەیلە
پرۆژەیئینیس���كلۆپیدیایبەدرخانییەكانیان

لەچاپێكیدیكەداباویانبكەینەوە.
هەرلەویادەداخوازیاریئەوەبووین،كە
رۆژنامەیكوردستانینۆبەرە،كەبەئەلفو
بێیعەرەبیوتوركینووس���راوە،بڕیاریشە
نووسەرورۆژنامەنووس)عەبدوڵازەنگنە(
)رێنووس���ی س���ەر بهێنێت���ە هاوكارم���ان ی
نوێیكوردی(،چونكەلەڤیس���تڤاڵیس���ێیەمی
بەدرخانەوەئەوگفتوبەڵێنەمانوەرگرتووە،
ئەمەشبەئامادەبوونیمامۆس���تایگەورەو
بەڕێزم���ان)د.كەم���الفوئ���اد(،هیوادارینبە

چاپێكیجوانورەنگینباوبكرێتەوە.
ل���ە بریتیی���ە ئەلبوومەك���ە ناوەڕۆك���ی 
پێناس���ەیەكبۆماڵبات���ابەدرخانییانوزیاتر
ل���ە200وێن���ەیدانس���قەوهەندێ���كل���ەو
كەلوپەالنەیكەتاوەكوئێس���تاالیش���ازادە
س���ینەمخانپارێزراونوبەهەردووش���ێوە

رێنووسیكوردی.
لەی���ادی115س���اڵەیرۆژنامەنووس���ی
كوردیدا،دروودبۆگیانیپاكیبەدرخانییەكان
وهەمووئەوانەیك���ەرۆژانێكخزمەتیانبە
دونیایرۆژنامەنووس���یك���وردیگەیاندووە
وتوانیویان���ەوش���ەیەكیدیك���ەیپی���رۆزی
كوردیپێش���كەشبەگەلیكوردس���تانبكەن،
بۆي���هچاپكردن���ىئ���هوئهلبووم���هوهفايهك���ه
ب���ۆبهدرخانيي���هكان،لەه���ەرچ���وارپارچەی

كوردستاندا.
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دياريىژماره...

پێشبار
ڕەنگ���ەن���اوی)ئ���ازادی(ل���ەدواین���اوی
)كوردس���تان(ل���ەهەمووناوێ���كزیاترلەناو
ڕۆژنام���ەوگۆڤ���ارەكوردییەكان���دادووبارە
بووبێتەوەوپش���كیش���ێریبەركەوتبێت،كە
بێگومانئەوەشلەس���ادەترینمانادا،واتەی
ئەوەیەگەلێكئازادیلێونبووەوبەدوایدا
)ئ���ازادی(دادەگەرێ.بەس���ەركردنەوەیەكی
مێ���ژوویڕۆژنامەوانییك���وردی،كۆمەڵێكی
زۆرڕۆژنام���ەوگۆڤ���اریكوردییم���انب���ەو
ن���اوەپێدەناس���ێنێوەك:ڕۆژنامەیئازادی
)ئۆرگان���یحیزب���یش���یوعیعێراق-هەرێمی
كوردستان1944-1945(.،ڕۆژنامەی)ئازادی
كوردستان-نهێنی1957(.،ڕۆژنامەیئازادی
)كەركووكوبەغدا-1959(.،گۆڤاریئازادی
)پاری���س1978-1979()1(.،گۆڤاریئازادی
)ئەڵمانیا-1979كۆمەڵەیخوێندكارانیكوردلە
ئەوروپا(.،ڕۆژنامەیئازادی)بدلیس-1979(.،
رۆژنامەیئازادی)ئیزمیر-1979(.،ڕۆژنامەی
)ئ���ااڵیئ���ازادی-1986-1990()2(.،گۆڤاری
ئازادی)س���لێمانی1991-1994(.،ڕۆژنامەی
ڕۆژنام���ەی )ئەس���تەمووڵ-1992(.، ئ���ازادی
ئەس���تەمووڵ-دیاربەكر ( وەاڵت ئازادی���ا
1996(.،گۆڤ���اریپەیمام���یئ���ازادی)بەرلین
2001-2002(.،ڕۆژنام���ەیئازادیهاوواڵتی
ئ���ازادی باڵوك���راوەی )س���لێمانی-2003(.،
قەرەچ���ووغ)مەخم���وور-2004(.،ڕۆژنامەی

ئازادی)كەركووك-2004(.
گۆڤ���اریئ���ازادی)1978-1979پاری���س(
یەكێك���ەلەوگۆڤ���ارەكوردیی���ەچەپڕەوانەی،
كەل���ەدەس���تپێكیدوایینچارەگیس���ەدەی
ڕاب���ووردوول���ەپاری���سلەالی���ەنكۆمەڵێك
ڕووناكبیروخوێندكاریچەپیكوردس���تانی
باك���وورل���ەپاریسبەزمان���یكوردییوبە
پیت���یالتین���یباڵودەكرای���ەوە)3(.گۆڤارەك���ە
لەس���ەربەرگ���یژمارەیەكی���داولەژێرناوی
)ئازادی(وناوونیشانیدووەمیشیلەژێرەوە
نووس���راوە:)سیاس���ەت.ماركس���یزم.چاند(
ودوایئ���ەوەلەژمارەدووەوەناوونیش���انە
دووەمەكەیگۆڕاوەبۆ)گۆڤاراماركسیس���تا
ك���وردی(وت���ادوایی���نژمارەی،ك���ەژمارە
)8-9(ب���ووه���ەربەمش���ێوەیەماوەت���ەوە.لە
الپ���ەرەیكۆتای���یژم���ارەیەكدانووس���راوە:
)ئازادیگۆڤاراسیاس���یوچاندییاكوردی،
بئالیكاریاكۆمەكیخەباتكاروخوندەكارێن
كورددەردكەڤە.بتوپارتیوهەڤدەسازیێن
ت���وپارچەكیكوردس���تانێڤەن���ەگرێداێیە(.
دەس���تەینووس���ەرانیگۆڤارەكەبریتیبوون
ل���ە:بەرپرس���یاریگش���تی:كەندالن���ەزان.�
بەرێوەب���ەریمالی���ی:ه.قەرەجە.،نڤیس���كار:
عەبدۆ.ناوونیش���ان:پاریس-فرانس���ا.)نرخی
گۆڤارەك���ە5فرەنك،ی���ەكدۆالر،دوومارك
ونی���وو5كرۆن���یس���وێدی(یە.گۆڤارەك���ە
وەكبەناوەكەیەوەدیارەگۆڤاریدەس���تەی

د.نەجاتی عەبدوڵاڵ*

گۆڤاری ئازادی
پاریس

)تیرمەهی 1978-ئیلونی 1979(

دیاریی ژمارە
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دياريىژماره...

ڕووناكبیریچەپیكوردس���تانیباكووربوو
لەئەوروپاوبی���ریچەپڕەویزۆربەزەقی
بەس���ەرتەواوینووس���ینەكانیگۆڤارەكەوە
دی���ارە.ب���ۆلێكدانەوەیڕەوش���یه���ەرچوار
پارچەیكوردس���تانگۆڤارێك���یدەوڵەمەندە
ولەدیدێكیماركسیس���تانەوەلێكدانەوەیبۆ
رووداوەكانیئەوسەردەمەیكوردستانبۆ
نموونەب���ەدووئاڵقەیدوورودرێژوتارێكی
لێكدانەوەی���یلەب���ارەیش���هڕیبراكوژیلە
كوردس���تانیعێ���راقنووس���یووەبەناوی)ل
س���ەرشەرێهندورێكوردس���تانێعێراقێ(،
بەش���ییەك���ەم،ژمارە)2(،ال:2-4وبەش���ی
دووەمژمارە)3(ال:3-8كەبۆتێگەیشتنلە
بیركردنەوەیدەستەیڕووناكبیریكوردیی

چەپڕەویئەوروپاپڕگرینگە.
والەگ���ەڵئ���ەموت���ارەداژم���ارەیەك���ی
گۆڤارەك���ەدەكەین���ەدی���اریدەس���تمانب���ۆ
كتێبخانەیكوردیوبەوهیوایەیبتوانینلە
دەرفەتێكداس���ەرجەمیژمارەكانیگۆڤارەكە

چاپبكەینەوە.
ناوەرۆكی ژمارە )1(

لەژم���ارەیەكیگۆڤارەكەدائ���ەمبابەتانە
باڵوكراونەتەوە:

یەكەم-پرس���ێنڕۆژەڤ:ئازادی،ئازادی!ال:
،.2

دووەم-سۆس���یالیزموڕزگاری���انەتەوەی���ی،
ال:5-3.،

سێیەم-ئالیاخوێندەكاران،ال:8-5.،
چوارەم:ژدیرۆكاكوردستانێ،ال:10-9.،

پێنجەم:رزگاریاژنانال:11.،
شەشەم:دەنگوئاالنال:12.،حەوتەم.،

حەوت���ەم:وێنەكارەك���ێكوردای���ێهێ���ژال���ە
پاریسێ)ڕەمزی(ال:13.،

و زان���ا نام���ە: سۆڤیەس���تانێ ژ هەش���تەم:
كوردناس���ێس���ۆڤیەتێپرۆفیس���ۆرحاج���ی

جوندیال:14.،
نۆیەم:فەرهەنگۆكال:15.،

دەیەم:موزیكاكوردی،ال:16. 

پەراوێزەكان
)1( ئەم گۆڤارە ئەم وتارەی بۆ تەرخانكراوە.

)2( دوای راپەڕین بە هەمان ناوونیشان لە شاری هەولێر ده رچووه .
)3( مامۆس���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 )5( ی دەس���تەی نووس���ین و بەرێوەبردنی 
لەسەر نەنووس���راوە، بەناوی كۆمەڵەی خوێندكارانی كورد لە ئەوروپا KSSE لە ساڵی 2591 بەرامبەر 
بە 1979 بە )16( الپەرە 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.

* سكرتێرى ئه كاديمياى كوردستان.

سەرجەم ژمارەكانی گۆڤاری ئازادی
شوێنژماری الپەرەمێژ و وی باڵوكردنەوەژمارە
پاریس16الپەڕەتیرمەه)تەممووز(ی11978
پاریس24الپەڕەتەباخ)ئابی(21978
پاریس24الپەڕەئووتمەهی1978 3
پاریس24الپەڕەكانوونی41978
پاریس24الپەڕەشوباتی51979
پاریس32الپەڕەنیسان-گوالن7-61979
پاریس32الپەڕەئیلون-ئووتمەهی1979 9-8
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ئه لبوومى 
به درخانييه كان
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ئهلبوومىبهدرخانييهكان

1 Albuma Bedirxaniyan

ئاماده كردنی 
حه مید ئه بوبه كر به درخان

هه ولێر  -  2013
تێبينى:/

ئه م چه ند الپه ڕه يه  له  ئه لبوومى به درخانييه كان، دياريى يادى )115( ساڵه ى 
رۆژنامه نووسيى كوردييه ، كه  ده زگاى چاپ و باڵوكردنه وه ى به درخان 

ئاماده ى كردووه ، له  رۆژى رۆژنامه نووسيى كوردى، باڵوده كرێته وه 
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ئهلبوومىبهدرخانييهكان

ئهلبوومیبهدرخانییهكان20

   Emîn Ali Bedirxan                   ئه مین عالی به درخان
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ئهلبوومىبهدرخانييهكان

21 Albuma Bedirxaniyan

  Mihemed Salih Bedirxan         محه مه د صاڵح به درخان
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ئهلبوومىبهدرخانييهكان

ئهلبوومیبهدرخانییهكان28

سوره یا به درخان، له كاتی خوێندنی له  قوتابخانه ی سوڵتانییه كان
Sureya Bedirxan, dema ku li Xwendingeha 

Sultanan de xwendekar bû
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ئهلبوومىبهدرخانييهكان

ئهلبوومیبهدرخانییهكان30

سه نیعه  خانم دایكی میر جه الده ت به درخان
Senîha Xanim, Dayika Mîr Celadet Bedirxan
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ئهلبوومىبهدرخانييهكان

31 Albuma Bedirxaniyan

میر جه الده ت به درخان 1899 له  ته مه نی شه ش ساڵێدا
Mîr Celadet Bedirxan 1899 li temenê şeş salî de
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ئهلبوومىبهدرخانييهكان

ئهلبوومیبهدرخانییهكان34

سامیه  خان كچی عوسمان پاشا به درخان دایكی روشه ن به درخان
Samiyexan Keça Osman Paşa Bedirxan

 Dayika Rewşen Bedirxan
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ئهلبوومىبهدرخانييهكان

45 Albuma Bedirxaniyan

میر جه الده ت به درخان له گه ڵ هاوڕێكانیدا

وه ستاوه كان له راسته وه : حاجۆ حاجۆ ، جه میل ئاغا حاجۆ، جگه رخوێن، مه جید حاجۆ
دانیشتووه كان له راسته وه : حه سه ن ئاغا حاجۆ، میر جه الده ت به درخان، حاجی عه بدولكه ریم ئه فه ندی

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
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ئهلبوومىبهدرخانييهكان

47 Albuma Bedirxaniyan

ره وشه ن به درخان له  كۆنگره ی ژنان له  قاهیره  1945

ره وشه ن به درخان له  كۆنگره ی ژنان له  قاهیره  1945
Rewşen Bedirxan li Kongreya Jinan li Qahîre 1945
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ئهلبوومىبهدرخانييهكان

49 Albuma Bedirxaniyan

میر كامه ران به درخان له گه ڵ مسته فا بارزانی  1970 
Mîr Kameran Bedirxan li gel Mistefa Barzanî 1970

وه ستاوه كان له  راسته وه : حه سه ن حاجۆ، ئه كره م جه میل پاشا،؟، مه مدوح سه لیم وانلی، ؟ ، میر جه الده ت به درخان، میر كامه ران به درخان، 
عه لی ئاغا زلفۆ،؟، جه میل ئاغا حاجۆ، د. نافیز، محه مه د به گ جه میل پاشا، چه چان حاجۆ. دانیشتووه كان له راسته وه : حاجۆ ئاغا هه ڤێركی، 

خه لیل رامی به درخان، قه دری به گ جه میل پاشا، هه ردوو زارووك له  راسته وه  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
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ئهلبوومىبهدرخانييهكان

51 Albuma Bedirxaniyan

وه ستاوه كان له  راسته وه : ؟، عیسمه ت شه ریف وانلی، د. نوره دین زازا، د. جه مشید به درخان، قه دری جان، محه مه د زلفۆ، عه بدولره حمان زه بیحی، 
عه لی فه تاح دزه یی، د. عیزه دین مسته فا ره سوڵ،  دانیشتووه كان له  راسته وه: قه دری به گ جه میل پاشا، عومه ر دزه یی، عوسمان سه بری  1957

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

رێوڕه سمی ناشتنی میر جه الده ت به درخان له  حی اكراد له  دیمه شق    1951/1/16
Rêwresma Bi Ax Spartina Mîr Celadet Bedirxan li Taxa Kurdan Şam)Dîmeşq( 16.01.1951
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ئهلبوومىبهدرخانييهكان

53 Albuma Bedirxaniyan

له  راسته وه : سه اڵح سه عدوڵاڵ، مام هه ژار، سینه م خان له گه ڵ ئازاد و دڵناز   1970 
 Ji Rastê Ve: Selah Sadallah, Mam Hejar, Sînemxan li Azad û Dilnaz 1970

له  راسته وه : ؟ ، د. جه مشید به درخان، سه رۆك مام جه الل، ؟   1961
Ji Rastê Ve: ? Dr. Cemşîd Bedirxan, Mam Celal Talebanî, ? 1961 
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ئهلبوومىبهدرخانييهكان

57 Albuma Bedirxaniyan

روشه ن خان و زه كییه  ئیسماعیل حه قی له  باره گای یه كێتی ئافره تانی كوردستان له  به غدا   1972 
Rewşenxan û Zekiye Îsmaîl Heqî li baregeha Yekîtiya Afretên)Jinên( Kurdistanê li 

Bexda 1972 

له  راسته وه : روشه ن به درخان، عادل موراد، یه دوڵاڵ فه یلی
Ji Rastê Ve: Rewşen Bedirxan, Adil Murad, Yadullah Feylî
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ئهلبوومىبهدرخانييهكان

ئهلبوومیبهدرخانییهكان106

له  راسته وه : حه مید به درخان، شازاده  سینه م خان، سه رۆك مام جه الل، د. كه مال مه زهه ر، سه الح سه عدواڵ، ڤیستیڤاڵی 
یه كه می به درخان، 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  راسته وه : سینه م خان، رۆژنامه نووس، گه الوێژ خان، به هیه  شێخ مه عروف، سوره یا مه الی گه وره 
Ji Rastê Ve: Sînemxan, Rojnamevan, Gelawêjxan, Behiye Şêx Meruf, Sureya 

Melayê Gewre
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ئهلبوومىبهدرخانييهكان

115 Albuma Bedirxaniyan

له راسته وه : گه الوێژخان، میوانی كۆنگره ی ئافره تان )تونسی(، سینه م خان    به غدا 1972
Ji Rastê Ve: Gelawêjxan, Tuwês, )mîhvana kongreya Afretan)jinan(, 

Sînemxan li Bexda 1972
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ئهلبوومىبهدرخانييهكان

119 Albuma Bedirxaniyan

له راسته وه : نازم پترۆس، سه رۆك مام جه الل، شازاده  سینه م، عه بدولره حمان زه بیحی 1960/1/17  به غدا
Ji Rastê Ve: Nazim Pitros, Serok Mam Celal, Şahzade Sînemxan, Abdulrehman 

Zebîhî 17.01.1960 Bexda

سینه م خان له  كاتی وانه وتنه وه  له  خوێندنگه ی نێوده وڵه تی به غدا    1982
Sînemxan li dema wane gotinê de li Xwendingeha Navdewletiya Bexda 1982
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گۆڤار...

ناس���ەقامگیری  بارودۆخ���ی  بەه���ۆی 
كوردس���تان بە ه���ەزاران ه���ەزار بەڵگەنامە و 
كەلەپووری رووناكبیری و دەستنووسی ئەم 

میللەتە لەناوچوون.
الم  هات���ە  )رزگار(  كاك  راپەڕی���ن  دوای 
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، 

بۆ یەكەمینجار 
)گۆڤار(، باڵوكراوەی حزبی هیوا بە رەنگاوڕەنگ باڵو بكرێتەوە

لە ئەرشیفی پارێزەر: تاریق جامباز

)گۆڤار( 
باڵوكراوەیەكی تاقانە
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گۆڤار...

داوای  ك���ە  بینی���ەوە،  رزگارم  كاك  ئەوس���ا 
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 
و ن���اردم ل���ە رۆژنامەی كوردس���تانی نوێ  و 
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 

ك���وردی 1998 لەدووتۆی���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 
هەمدیس���ان   2005 ولەس���اڵی   2005-1995
ب���ەرەش وس���پی، ب���اڵوم 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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د.سامانجهالل

له يادى 115 س���اڵه ى رۆژنامه نووس���ى كوردى، كه  يه كه مين رۆژنامه ى كوردى 
و به زمانى كوردى له دووره  واڵتى كوردان له  قاهيره ى پايته ختى ميس���ر به  ناوى 
)كوردس���تان( هاته  چاپكردن، ده ڵێن و هه ر واشه .. ده رچوواندنى ئه و رۆژنامه يه  
به  زمانى زگماكى كوردى، بۆته  هۆى به زيندوو راگرتنى زمانى كوردى و مانه وه ى 
پێش 115 س���اڵ و دواى ئه ويش به  هه زاره ها زمانى ميلله تانى ديكه  له نێوچوون، 
به اڵم به ده رچوونى يه كه مين رۆژنامه ى كوردى، تاكو ئێس���تا زمانى كوردى به ره و 
پێشترده چێ و گه شه  ده كات، بۆ ئه م مه به ست رۆژنامه نووس به باشى زانى به شى 
راگه ياندنى زانكۆى سه اڵحه ددين به سه ر بكاته وه و به  ده رچوواندنى 32 باڵوكراوه ، 

له و ياده دا باڵويان بكه ينه وه .

لەئێس���تاداول���ەهەرێم���یكوردس���تان،
قەب���ارەی ب���ە گۆڤ���ار و رۆژنام���ە گەلێ���ك
جی���اوازدەردەچن.هەندێكیانرەشوس���پی
وئەوان���ەیدیك���هرەنگاوڕەنگ���ن.هەندێكیان
حیزبیوئەوانەیدیكهسەربەخۆیاننیمچە
سەربەخۆن.بەشێكلەرۆژنامەوگۆڤارەكان
تایبەتمەندنوئەوانەیدیكهگشتین.بەشێكیان
لەكات���یخۆیان���دادەردەچ���نوئەوانەیدیكه
هەركاتێ���كدەرچ���ندەردەچ���ن.هەندێكی���ان
تەمەنیاندرێژەوهەندێكیانتەمەنكورتنو
زوولەناودەچنودیارنامێنێن.س���ەرچاوەی
داراییبەش���ێكلەورۆژنامەوگۆڤارانەدیار
ولەبڕان���ەوهەندێكی���اننادی���ارولەبڕانەو
ئەوانەیدیكهژیانیرۆژنامەوگۆڤارەكانیان
ل���ەرێگەیریكالموفرۆش���تننییە،كەوائەو

ژمارەی���ەبەش���ێكیئیج���گاركەمل���ەجیهانی
رۆژنامەگەرییكوردیپێكدەهێنێت.

هەرلەوروانگەیەوەبەشەئەكادیمیاییەكانی
راگەیان���دنلەزانك���ۆوپەیمانگاكانیهەرێمی
كوردس���تانوس���ەندیكایرۆژنامەنووسانی
كوردستانوناوەندودەزگاوسەنتەرەكانی
بواریمیدیاوكاریرۆژنامەنووسیهەمیشە
لەهەوڵوبەرەوپێش���چوونیبواریمیدیاو
رۆژنامەگەری���یكوردیلەهەوڵوجولەدان.
بۆی���ەبەش���یراگەیاندنیكۆلێ���ژیئەدەبیاتی
زانكۆیس���ەاڵحەددین،یەكێ���كلەهەوڵەكانی
دەركردن���یژمارەی���ەكرۆژنامەی���ە،كەوابە
شێوازونەخشەسازییەكیسەردەمی،پەیامی
رۆژنامەوانیئاراس���تەیكۆم���ەڵوكۆمەڵگا

بكات.

32 رۆژنامە لەیادی 115 ساڵەی 
رۆژنامەگەريی كوردیدا

سهرنووسهر
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لەمس���اڵدا خوێن���دن، لەپێداویس���تیەكانی بەش���ێك وەك
خوێندكارانیبەش���یرۆژنامەیقۆناغیس���ێیەمیراگەیاندنی
كۆلێ���ژیئەدەبیات���یزانك���ۆیس���ەاڵحەدین،32رۆژنام���ەبە
قەبارەیجیاوازیس���تانداریجیهانیوپابەندبوونبەبنەما
وئاكاریكاریرۆژنامەوانیوبنهماتازەكانینهخشهسازی
رۆژنام���ە،دەردەك���ەن.ئ���ەورۆژنامانەزۆربەی���انبەزمانی
كوردیش���ێوهزارس���ۆرانین،ب���ەاڵملەنێوئ���ەورۆژنامانەدا
ك���وردیالتین���یوزمان���یئینگلیزیتێی���ادابەش���داردەبێت.
هەوڵ���دراوەزۆربەیئ���ەورۆژنامان���ەتایبەتمەندبنوتایبەت
بەبهباتێكیدیاریكراوبن،بەاڵمهەندێكیانرۆژنامەیگش���تین
و جیاكراونەت���ەوە تایبەتمەن���د بەش���ێوەی اڵپەڕەكانی���ان و

دابەشكراون.
ل���ەهەڵبژاردنین���اویرۆژنامەكان،هەریەكەسەرپش���ك
ب���ووە،ك���ەواناوێ���كب���ۆرۆژنامەك���ەیدابنێ���ت،بەمەرجێك
كۆپیك���راویهی���چرۆژنامەیەك���یدیكهنەبێ���ت،چونكەناوو
ناوونیش���انولۆگ���ۆیرۆژنامەوەكس���ەرەكیترینرەگەزی
دەرخس���تنگرنگ���ەویەكەمینچانس���یخوێندنەوەیەلەالیەن
خوێنەران���ەوە...بۆی���ەب���ەهەڵبژاردنین���اویرۆژنامەكەیان
ن���اویلۆگۆیرۆژنامە،دەتوانێتبەش���داریەكیكارابنوێنێت
لەدەرخس���تنوسەرنجراكێشاندا،بۆیەبۆدووركەوتنەوەلە
وەرگرتنیناوناوونیشانیخوازراوهەندێكلەبەشداربووان

ناویخۆیانكردۆتەلۆگۆوناویرۆژنامەكانیان.
لەهەرێمیكوردس���تان،تائێستاهیچجۆرەرۆژنامەیەك
ب���ەقەب���ارەیس���تانداریرۆژنامەكان���یدونی���ادەرناچن،كە
بێگوم���اندیاریكردن���یقەب���ارەیرۆژنام���ەكانبەمەبەس���تی
دیاریكردن���یج���ۆریخوێنەرەكانیەت���ین���ەوەكتەنی���اب���ۆ
كەمكردن���ەوەیتێچوونبێت.قەب���ارەجیهانییەكانیرۆژنامە
بریتی���نلەقەب���ارەیگ���ەورە)Broadsheet(،دوورییەكانی
لەنێ���وانmm600x750،بەش���ێوەیەكیگش���تیهەواڵلەو
رۆژنامانەبەقوولیرووماڵدەكرێتوسەروتارووتارەكان
بەشێوەیەكیس���ەنگینولەس���ەرخۆدەردەكەون.ئەوجۆرە
رۆژنامان���ەزیاترخەڵكەدەوڵەمەندورۆش���نبیرەكانوچینە
بەرزەكان���یكۆم���ەڵدەیانخوێنن���ەوەونووس���ینەكانت���ەواو
،)Berliner(جدیەت���یتێدای���ە.هەروەه���اقەب���ارەیبەرلین���ە
ل���ەناویش���اریبەرلی���نهاتووە،ئ���ەمجۆرەی���انقەبارەو
ش���ێوەیانوارێكخ���راوەكەل���ەتابلۆیدگەورەت���رەلەرووی
درێ���ژیپانی���ەوە،بچوكت���رەل���ە)Broadsheet(ل���ەرووی
درێ���ژیپانیەوەلەنێ���وانmm315×mm470،هەروەها
قەب���ارەیتابلۆی���د)Tabloid(رۆژنامەیەك���یبچوك���یپڕلە
280x430وێنەودەنگوباس���یورووژێن���ەرە،دووریەكانی
mmل���ەراس���تیدازۆرجیاوازنییەل���ە)A3(.ئەمقەبارەیان

ل���ەه���ەڵ���ب���ژاردن���ین���اوی
رۆژن���ام���ەك���ان،ه��ەری��ەك��ە
سەرپشكبووە،كەواناوێك
دابنێت، رۆژن��ام��ەك��ەی ب��ۆ
ب��ەم��ەرج��ێ��كك��ۆپ��ی��ك��راوی
دیكه رۆژن��ام��ەی��ەك��ی ه��ی��چ
ن���ەب���ێ���ت،چ��ون��ك��ەن����اوو
ناوونیشانولۆگۆیرۆژنامە
رەگ��ەزی سەرەكیترین وەك
دەرخستنگرنگەویەكەمین
چ��ان��س��یخ��وێ��ن��دن��ەوەی��ە

لەالیەنخوێنەرانەوە
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لەش���ێوازێكیرۆژنامەنووسیس���ەرچاوەیگرتووەئەویش
)رۆژنامەنووس���یتابلۆیدە(ك���ەواچیرۆكەكانتیایداكورتەو
باشبەیەكەوەبەستراونەتەوە،هەروەهائاسانەبۆخوێندنەوە.
بەشێوەیەكیگش���تیخوێنەرەكانیهەمووچینوتوێژەكانی
دانیش���توانون���اوش���ارەكاندەگرێتەوە،چونكەئاس���انەبۆ
هەڵگرتنوخوێندنەوەبەتایبەتیلەنێومیترۆوپاس���ەكاندا.
زمان���یرۆژنامەتابلۆیدەكانزیاتربەئاس���تیخەڵكیجادەو
ئاس���تیتێگەیش���تنیزمانیناوبازار)Slang(دەنووسرێت.
ب���ەاڵمقەبارەیكۆمپاك���ت)CompactSize(،ئەوقەبارەیە
وەك���وقەب���ارەیتابلۆیدوایە،بەاڵمپەیوەن���دیبەچۆنێتیەوە
هەیە.ئەورۆژنامانەپشتبەووروژاندننابەستن....چیرۆك
وتۆخمەكانلەسەربنەمایلۆژیكبەرێوەدەچنوبەیەكەوە

دەبەسترێنەوە.
بۆیەلەو32رۆژنامەیەهەوڵدراوەقەبارەیس���تانداردی
جیهانیرۆژنامەبەكاربێ���ت.زۆربەیانقەبارەیانتابلۆیدیان
كۆمپاكت���ە،بەاڵملەنێوئ���ەورۆژنامانەداقەب���ارەیبەرلینەی
تێدایە.س���ەبارەتبەقەبارەیگ���ەورە)Broadsheet(ئەوا
هی���چیەكێكلەورۆژنامانەبەوقەبارەیەدەرنەكراون،چونكە
تائێس���تاچاپخانەیلەوئاس���تەلەكوردس���تاندانیی���ە،تاوەكو

بتوانێتقەبارەی)Broadsheet(دەربكات.
دارای���یئەورۆژنامانەلەس���ەرچاوەیجی���اوازەوەبووە
وه���ەررۆژنامەی���ەكئەگ���ەرهی���چج���ۆرەس���ەرچاوەیەكی
دارایینەدۆزیبێتەوەیاننەیوس���تبێتلەس���ەرچاوەیدارایی
دیاریك���راوداهاتوەرگرێتوپەیدایبكات،ئەواخۆیچۆتە
ژێرب���اریدابینكردن���یداراییبۆرۆژنامەك���ە،بەاڵمبێگومان
هاندانیرۆژنامەكانبۆقازانجوسەرمایەیتێچوونیان،تەنیا
لەرێگەیریكالموفرۆش���تنیرۆژنامەكاندەبێت.هەوڵدراوە
بەش���ێكل���ەورۆژنامان���ەلەس���ەرپەرلەمانیكوردس���تانو
دامودەزگاكان���یحكومەت���یهەرێم���یكوردس���تانبێت،بۆیە
هەندێ���كلەودامودەزگایان���ەچوونەتەژێرب���اریدابینكردنی
داراییوپاڵپشتكردنیالیەنیئابووریبەشێكلەورۆژنامانە.
ژمارەیالپەڕهكانیئەورۆژنامانە4الپەڕەیان8الپەڕەیە،
تەنان���ەتلەنێویانداهەیە16الپەڕەی���ە.الپەڕەكانیدەرەوەی
ئ���ەورۆژنامانەرەنگاوڕەنگوئەوانەیدیكهرەشوس���پین،
ب���ەاڵملەنێوئ���ەورۆژنامان���ەداهەیانەت���ەواویالپەڕەكانیان
رەنگاوڕەنگ���ن.هەمووئەورۆژنامانەلەچاپخانەكانیش���اری
هەولێ���رب���ەتی���راژیجی���اوازچاپك���راون.ت���ەواویئ���ەو32
رۆژنامەیەلەچاالكییەكانی22نیسانی2013،لەشاریهەولێر
ب���ۆیادی115س���اڵەیرۆژنامەگەرییك���وردیئامادەكراون
وبەش���داردەبن.س���ەرجەمئەورۆژنامانەلەالیەن)د.س���امان

جەالل(سەرپەرشتیكراوە.

دارای���یئ��ەورۆژن��ام��ان��ەلە
بووە جیاوازەوە سەرچاوەی
ئەگەر رۆژنامەیەك هەر و
سەرچاوەیەكی ج��ۆرە هیچ
یان نەدۆزیبێتەوە دارای���ی
سەرچاوەی لە نەیوستبێت
دارای���یدی��اری��ك��راوداه��ات
بكات، پەیدای و وەرگرێت
ژێرباری چۆتە خ��ۆی ئ��ەوا
داب��ی��ن��ك��ردن��یدارای������یبۆ
بێگومان بەاڵم رۆژنامەكە،
ه���ان���دان���یرۆژن���ام���ەك���ان
ب��ۆق��ازان��جوس��ەرم��ای��ەی
ت����ێ����چ����وون����ی����ان،ت��ەن��ی��ا
لەرێگەیریكالموفرۆشتنی

رۆژنامەكاندەبێت
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پانۆرامای32رۆژنامە

رۆژنامەی»شەنگ«
ئ���ەورۆژنامەیەلەالیەنئەبوبەكرعەبدوڵاڵمەحموود،بە
قەبارەیتابلۆیددەركراوە.سەرنووس���ەروخاوەندارێتیئەو
رۆژنامەیە)ئەبوبەكرعەبدوڵاڵمەحموود(ە.جۆریرۆژنامەی
»ش���ەنگ«گش���تییەوناوەرۆكیئەورۆژنامەی���ەبریتییەلە
رۆش���ەنبیریگشتی.زمانینووسینیئەورۆژنامەیەكوردی
س���ۆرانییە.ئ���ەورۆژنامەیەبەكاغەزیئ���ارتوبەقەبارەی
16الپەڕەیەوتەواویالپەڕەكانرەنگاوڕەنگنوئاراستەی
سەرجەمخوێنەرانوچینوتوێژەكانیكۆمەڵگادەكرێت.

رۆژنامەی»ئافرەتوكۆمەڵگا«
ئەورۆژنامەیەلەالیەنئەڤینیاس���ینئەحمەد،بەقەبارەی
تابلۆیددەرك���راوە.سەرنووس���ەروخاوەندارێتیئەو
رۆژنامەیە)ئەڤینیاسینئەحمەد(ە.جۆریرۆژنامەی
»ئاف���رەتوكۆمەڵ���گا«تایبەتیی���ەوناوەرۆك���یئەو
رۆژنامەی���ەل���ەبابەت���یهەمەڕەنگ���یژن���انپێكدێت.
زمانینووس���ینیئەورۆژنامەیەكوردیس���ۆرانییە.
ئ���ەورۆژنامەی���ەب���ەقەب���ارەی8الپەڕهئاراس���تەی
هەم���ووچینوتوێژەكانیكۆمەڵگابەتایبەتیژنانی

كوردستاندەكرێت.

رۆژنامەی»فۆتۆگراف«
ئەورۆژنامەیەلەالیەنئیدریسلەشكریتەها،بەقەبارەی
تابلۆیددەركراوە.سەرنووسەروخاوەندارێتیئەورۆژنامەیە
)ئیدریسلەشكریتەها(یەوجۆریرۆژنامەی»فۆتۆگراف«
تایبەتەوناوەرۆكیئەورۆژنامەیەتایبەتەبەهونەروگرنگی
بواریفۆتۆگراف.زمانینووس���ینیئ���ەورۆژنامەیەكوردی
س���ۆرانییە.ئەورۆژنامەی���ەبەقەبارەی4الپەڕەئاراس���تەی

خوێنەراندەكرێت.

رۆژنامەی»شەقاڵوە«
ئەورۆژنامەیەلەالیەنئاش���تیزوبێ���رتەها،بەقەبارەی
ئ���ەو خاوەندارێت���ی و سەرنووس���ەر دەرك���راوە. تابلۆی���د
رۆژنامەی���ە)ئاش���تیزوبێ���رتەها(ی���ە.ج���ۆریرۆژنام���ەی
»ش���ەقاڵوە«گش���تییەوناوەرۆكیئ���ەورۆژنامەیەبریتییە
لەبابەتیهەمەڕەنگیگش���تیلەس���نووریهاوینەهەواری
شەقالوە.زمانینووسینیئەورۆژنامەیەكوردیسۆرانییە.
ئەورۆژنامەیەبەقەبارەی8الپەڕهئاراس���تەیس���ەرجەم

چینوتوێژەكانیكۆمەڵگادەكرێت.
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رۆژنامەی»دایك«
ئ���ەورۆژنامەی���ەلەالیەنئیڤ���انعبدولرەحم���اننەبی،بە
قەبارەیتابلۆیددەركراوە.سەرنووس���ەروخاوەندارێتیئەو

رۆژنامەیە)ئیڤانعبدولرەحماننەبی(ە.جۆریرۆژنامەی
»دایك«تایبەتی���ەوناوەرۆكیئەورۆژنامەیەبریتییەلە
بابەتیتایبەتبەژنان.زمانینووس���ینیئەورۆژنامەیە
كوردیس���ۆرانییە.ئەورۆژنامەیەبەقەبارەی8الپەڕه
ئاراستەیسەرجەمچینوتوێژەكانیكۆمەڵگادەكرێت.

رۆژنامەی»زانستنامە«
ئەورۆژنامەیەلەالیەنبەرێزسەعیدعهبدولرهحیم،

بەقەبارەیكۆمپاكتدەركراوە.سەرنووسەروخاوەندارێتی
ئ���ەورۆژنامەیە)بەرێ���زس���ەعیدعهبدولرهحیم(ە.جۆری
رۆژنام���ەی»زانس���تنام���ە«تایبەتی���ەوناوەرۆكیئەو
رۆژنامەیەبریتییەلەبابەتیتایبەتبەبواریتەكنەلۆژیا.
زمانینووس���ینیئەورۆژنامەیەكوردیس���ۆرانییە.ئەو
رۆژنامەیەبەقەبارەی8الپەڕهئاراس���تەیپس���پۆڕانو

ئەكادیمكاراندەكرێت.

رۆژنامەی»بەهار«
ئ���ەورۆژنامەی���ەلەالی���ەنبەهارعومهرحس���ێن،
ب���ەقەب���ارەیتابلۆی���ددەرك���راوە.سەرنووس���ەرو
خاوەندارێت���یئەورۆژنامەیە)بەهارعومهرحس���ێن(
ەوجۆریرۆژنامەی»بەهار«گشتییەوناوەرۆكی
ئەورۆژنامەی���ەبریتییەلەبابەتیهەمەڕەنگ.زمانی

نووسینیئەورۆژنامەیەكوردیالتینیە.ئەورۆژنامەیە
ب���ەقەبارەی8الپەڕهئاراس���تەیهەمووچی���نوتوێژەكانی

كۆمەڵگادەكرێت.

»TaxiPress«رۆژنامەی
ئەورۆژنامەیەلەالیەنبیاللئەحمەدعەبدوڵاڵ،بەقەبارەی

تابلۆی���ددەرك���راوە.سەرنووس���ەروخاوەندارێت���یئەو
رۆژنامەیە)بیاللئەحمەدعەبدوڵاڵ(یە.جۆریرۆژنامەی
»TaxiPress«گش���تییەوناوەرۆك���یئەورۆژنامەیە
بریتیی���ەل���ەبابەت���یسیاس���ی،هون���ەری،كۆمەاڵیەت���ی،
ئابوری.زمانینووسینیئەورۆژنامەیەكوردیالتینیە.
ئەورۆژنامەیەبەقەبارەی8الپەڕهئاراستەیسەرجەم

چینوتوێژەكانیكۆمەڵگادەكرێت.
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رۆژنامەی»هاودەم«
ئ���ەورۆژنامەی���ەلەالی���ەنبیاللخهس���رۆ
ب���ەقەب���ارەیتابلۆی���ددەرك���راوە. ئەلی���اس،
سەرنووس���ەروخاوەندارێتیئەورۆژنامەیە
)بیاللخهس���رۆئەلیاس(ە.جۆریرۆژنامەی
ئ���ەو ناوەرۆك���ی و گش���تییە »ه���اودەم«
رۆژنامەی���ەل���ەبابەت���یهەمەج���ۆرپێكدێت.
زمان���ینووس���ینیئ���ەورۆژنامەی���ەكوردی
س���ۆرانییە.ئەورۆژنامەی���ەبەقەبارەی8الپەڕهئاراس���تەی
س���ەرجەمخوێن���ەرانوچی���نوتوێژەكان���ی

كۆمەڵگادەكرێت.

رۆژنامەی»سپۆتالیت«
ئ���ەورۆژنامەی���ەلەالی���ەنپەس���ارفایەق
عەزی���ز،ب���ەقەب���ارەیتابلۆی���ددەرك���راوە.
ئ���ەورۆژنامەی���ە)پەس���ار سەرنووس���ەری
فای���ەقعەزی���ز(ە.جۆریرۆژنامەی»س���پۆتالیت«تایبەتیە
وناوەرۆك���یئ���ەورۆژنامەیەلەبابەتیهون���ەریبەتایبەتی
هونەریس���ینەماپێكدێت.زمانینووس���ینیئ���ەورۆژنامەیە
ك���وردیس���ۆرانییە.ئ���ەورۆژنامەیەب���ەقەب���ارەی8الپەڕه
ئاراستەیسینەماكارانوهەوادارانیبواریهونەروسینەما

دەكرێت.

»KurdishMirror«رۆژنامەی
ئەورۆژنامەیەلەالیەنچرۆحوسێنمحەمەد،بەقەبارەی
تابلۆیددەركراوە.سەرنووسەروخاوەندارێتیئەورۆژنامەیە
Kurdish«چرۆحوس���ێنمحەمەد(ەوج���ۆریرۆژنامەی(
Mirror«گش���تییەوناوەرۆكیئەورۆژنامەیەگرنگیدەدات
بەبواریسیاس���ەت،زانس���ت،بابەتەكۆمەاڵیەتییەكانوكات
بەسەربردنووەرزشومیدیاومافەكانیژنانوئابووری.
زمانینووس���ینیئ���ەورۆژنامەیەئینگلیزیە.ئ���ەورۆژنامەیە
ب���ەقەبارەی8الپەڕهئاراس���تەیهەمووچی���نوتوێژەكانی

كۆمەڵگادەكرێت.
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رۆژنامەی»گوڵیژاڵە«
ئەورۆژنامەیەلەالیەنژاڵەناس���یحعهزیز،
ب���ەقەب���ارەیتابلۆیددەركراوە.سەرنووس���ەر
وخاوەندارێت���یئ���ەورۆژنامەیە)ژاڵەناس���یح
عهزی���ز(ەوج���ۆریرۆژنام���ەی»گوڵیژاڵە«
تایبەت���ەبەژنانوناوەرۆك���یئەورۆژنامەیە
گرنگ���یدەداتب���ەب���واریژن���انوكێش���ەو

گرفت���ەكانوهەروەه���اهەوڵوداهێنانەكان���یژنان.زمانی
نووسینیئەورۆژنامەیەكوردیسۆرانییە.ئەورۆژنامەیەبە

قەبارەی8الپەڕهئاراستەیژنانیكوردستاندەكرێت.

رۆژنامەی»شارەكەم«
رازاوە لەالی���ەن رۆژنامەی���ە ئ���ەو
قەب���ارەی ب���ە عەزی���ز، عبدولرەحم���ان
تابلۆی���ددەرك���راوە.سەرنووس���ەرئەو
عبدولرەحم���ان )رازاوە رۆژنامەی���ە
ئ���ەو عەزی���ز(ە.س���ەرچاوەیدارای���ی
ش���ارەوانی لەالی���ەن رۆژنامەی���ە
ش���ەشدابینكراوە.ج���ۆریرۆژنامەی

»ش���ارەكەم«تایبەتیەوناوەرۆكیئەورۆژنامەیەبریتییەلە
كاروچاالكییەكانیسنووریشارەوانیشەشیهەولێر.زمانی
نووس���ینیئەورۆژنامەیەكوردیس���ۆرانییە.ئەورۆژنامەیە
بەقەبارەی8الپەڕهئاراستەیسەرجەمهاواڵتیاندەكرێت.

»RakoNews«رۆژنامەی
راك���ۆ لەالی���ەن رۆژنامەی���ە ئ���ەو
ن���ەورەسرەش���ید،بەقەب���ارەیتابلۆید
دەركراوە.سەرنووسەروخاوەندارێتی
ئەورۆژنامەیە)راكۆنەورەسرەش���ید(

ە.جۆریرۆژنامەیRako«News«گشتییەوناوەرۆكی
ئ���ەورۆژنامەی���ەبریتیی���ەلەبابەتیسیاس���یگش���تی.زمانی
نووسینیئەورۆژنامەیەكوردیسۆرانییە.ئەورۆژنامەیەبە

قەبارەی8الپەڕهئاراستەیخوێنەراندەكرێت.

رۆژنامەی»نركەیكوردستان«
ئەورۆژنامەیەلەالی���ەنرێبازغازی
س���ەعید،بەقەب���ارەیتابلۆیددەركراوە.

سەرنووس���ەروخاوەندارێت���یئ���ەورۆژنامەی���ە
»نرك���ەی رۆژنام���ەی ج���ۆری س���ەعید(ە. غ���ازی )رێب���از
كوردس���تان«گش���تییەوناوەرۆكیئەورۆژنامەیەبریتییەلە
بابەتیهەمەڕەنگ.زمانینووس���ینیئ���ەورۆژنامەیەكوردی
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س���ۆرانییە.ئەورۆژنامەی���ەبەقەبارەی8الپەڕهئاراس���تەی
سەرجەمخوێنەراندەكرێت.

رۆژنامەی»رانیە«
ئ���ەورۆژنامەی���ەلەالی���ەنرێب���ازیاس���ینمحەم���ەد،بە
قەب���ارەیبەرلینەدەركراوە.سەرنووس���ەروخاوەندارێتی
ئەورۆژنامەیە)رێبازیاس���ینمحەمەد(ە.جۆریرۆژنامەی
»رانی���ە«گش���تییەوناوەرۆكیئەورۆژنامەی���ەلەبابەتی
جۆراوج���ۆریتایب���ەتب���ەدەڤ���ەریرانی���ەپێكدێ���ت.زمانی
نووس���ینیئەورۆژنامەیەكوردیس���ۆرانییە.ئەورۆژنامەیە
بەقەبارەی4الپەڕهئاراستەیچینوتوێژەكانیكۆمەڵگاو

خوێنەرانیدەكرێت.

رۆژنامەی»بۆچوون«
ئ���ەورۆژنامەی���ەلەالی���ەنرێب���وارفوئ���ادرەش���ید،بە
قەب���ارەیتابلۆیددەركراوە.سەرنووس���ەروخاوەندارێتی
ئەورۆژنامەیە)رێبوارفوئادرەشید(ەوجۆریرۆژنامەی
»بۆچوون«گش���تییەوناوەرۆكیئ���ەورۆژنامەیەبریتییەلە
بابەتیهەمەڕەنگ.زمانینووس���ینیئ���ەورۆژنامەیەكوردی
س���ۆرانییە.ئەورۆژنامەی���ەبەقەبارەی8الپەڕهئاراس���تەی

هەمووچینوتوێژەكانیكۆمەڵگادەكرێت.

رۆژنامەی»ژینگەیهەرێم«
ئەورۆژنامەیەلەالیەنساكاربورهان
رەحم���ان،بەقەب���ارەیتابلۆیددەركراوە.
سەرنووس���ەریئەورۆژنامەیە)س���اكار
بوره���انرەحمان(ەولەالیەندەس���تەی
ژینگ���ەیهەرێمیكوردس���تانپاڵپش���تیدارای���یكراوە.
ج���ۆریرۆژنامەی»ژینگەیهەرێ���م«تایبەتییەوناوەرۆكی
ئەورۆژنامەیەبریتیی���ەلەبابەتیتایبەتبەژینگەیهەرێمی
كوردستان.زمانینووسینیئەورۆژنامەیەكوردیسۆرانییە.
ئەورۆژنامەیەبەقەبارەی8الپەڕهئاراستەیهەمووچینو

توێژەكانیكۆمەڵگادەكرێت.

رۆژنامەی»پەرلەمانیكوردستان«
ئ���ەورۆژنامەیەلەالیەنس���ەیرانعبدوللەتی���فقادر،بە
قەبارەیتابلۆیددەركراوە.سەرنووس���ەریئەورۆژنامەیە
)سەیرانعبدوللەتیفقادر(ە.جۆریرۆژنامەی»پەرلەمانی
كوردستان«گشتییەوناوەرۆكیئەورۆژنامەیەلەبابەتی
هەمەڕەنگپێكدێت.سەرچاوەیدارایی،لەالیەنپەرلەمانی
كوردس���تانپاڵپش���تیدارای���یك���راوە.زمانینووس���ینیئەو
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رۆژنامەیەكوردیس���ۆرانییە.ئ���ەورۆژنامەیەبەقەبارەی8
الپەڕهئاراستەیسەرجەمخوێنەراندەكرێت.

رۆژنامەی»توانا«
س���ەعد لەالی���ەن رۆژنامەی���ە ئ���ەو  
بەك���رمەحەم���ەد،ب���ەقەب���ارەیتابلۆی���د
دەركراوە.سەرنووس���ەروخاوەندارێتی

ئەورۆژنامەیە)س���ەعدبەكرمەحەم���ەد(ە.جۆریرۆژنامەی
»توان���ا«گش���تییەوناوەرۆك���یئ���ەورۆژنامەیەل���ەبابەتی
هەمەڕەنگپێكدێت.زمانینووس���ینیئەورۆژنامەیەكوردی
س���ۆرانییە.ئەورۆژنامەی���ەبەقەبارەی8الپەڕهئاراس���تەی

سەرجەمخوێنەراندەكرێت.

رۆژنامەی»یاریگا«
ئەورۆژنامەیەلەالیەنس���ەمیر
خەلیلمەحەمەد،بەقەبارەیتابلۆید

دەركراوە.سەرنووسەروخاوەندارێتیئەو
رۆژنامەیە)س���ەمیرخەلی���لمەحەمەد(ە.ج���ۆریرۆژنامەی
»یاری���گا«تایبەتیی���ەوناوەرۆكیئەورۆژنامەی���ەبریتییەلە
بابەتیوەرزش���ی.زمانینووس���ینیئ���ەورۆژنامەیەكوردی
س���ۆرانییە.ئەورۆژنامەی���ەبەقەبارەی8الپەڕهئاراس���تەی

وەرزشەوانانووەرزشدۆستاندەكرێت.

رۆژنامەی»برەو«
ئ���ەورۆژنامەی���ەلەالیەنش���ەماڵعەبدوڵاڵ
دەرك���راوە. تابلۆی���د قەب���ارەی ب���ە مس���تەفا،
سەرنووس���ەروخاوەندارێتیئ���ەورۆژنامەیە
)شەماڵعەبدوڵاڵمستەفا(ە.جۆریرۆژنامەی
»برەو«گش���تییەوناوەرۆكیئەورۆژنامەیە

بریتیی���ەل���ەسیاس���ییگش���تی.زمان���ینووس���ینیئەو
رۆژنامەیەكوردیس���ۆرانییە.ئ���ەورۆژنامەیەبەقەبارەی8

الپەڕهئاراستەیسەرجەمچینوتوێژەكاندەكرێت.

رۆژنامەی»هیوا«
ئ���ەورۆژنامەی���ەلەالی���ەنچۆم���انس���ەالح
تابلۆی���ددەرك���راوە. قەب���ارەی ب���ە عوس���مان،
سەرنووس���ەروخاوەندارێتیئ���ەورۆژنامەیە
)چۆمانسەالحعوس���مان(ە.جۆریرۆژنامەی

»هی���وا«گش���تییەوناوەرۆكیئەورۆژنامەی���ەبریتییەلە
بابەت���یجۆراوج���ۆروهەمەڕەن���گ.زمان���ینووس���ینیئ���ەو
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رۆژنامەیەكوردیس���ۆرانییە.ئ���ەورۆژنامەیەبەقەبارەی8
الپەڕهئاراستەیهەمووچینوتوێژەكانیكۆمەڵگادەكرێت.

رۆژنامەی»هزرپرێس«
ئ���ەورۆژنامەی���ەلەالی���ەنعەبدولقادریوس���فعەلی،بە
قەب���ارەیتابلۆی���ددەرك���راوە.سەرنووس���ەرو
خاوەندارێتیئەورۆژنامەیە)عەبدولقادریوسف
عەل���ی(ە.ج���ۆریرۆژنام���ەی»ه���زرپرێ���س«
تایبەتییەوناوەرۆكیئەورۆژنامەیەبریتییەلە
بابەتیفكری.زمانینووس���ینیئەورۆژنامەیە
ك���وردیس���ۆرانییە.ئ���ەورۆژنامەیەب���ەقەب���ارەی8الپەڕه

ئاراستەیرۆشنبیرانیكوردستاندەكرێت.

رۆژنامەی»نامەپرێس«
ئ���ەورۆژنامەیەلەالیەنفەرمانس���اڵحخدر،
بەقەب���ارەیتابلۆی���ددەركراوە.سەرنووس���ەر
وخاوەندارێت���یئەورۆژنامەیە)فەرمانس���اڵح
خ���در(ە.ج���ۆریرۆژنام���ەی»نام���ەیپرێس«
گش���تییەوناوەرۆك���یئەورۆژنامەی���ەبریتییە
لەرۆش���ەنبیریگش���تی.زمانینووس���ینیئەو
رۆژنامەی���ەكوردیس���ۆرانییە.ئەورۆژنامەیە
بەقەبارەی8الپەڕهئاراستەیسەرجەمچین

وتوێژەكاندەكرێت.

رۆژنامەی»بایەخ«
ئ���ەورۆژنامەیەلەالی���ەنكارزانعوبێدحەمەد،
ب���ەقەب���ارەیتابلۆیددەرك���راوە.سەرنووس���ەرو
خاوەندارێتیئەورۆژنامەیە)كارزانعوبێدحەمەد(
ە.جۆریرۆژنامەی»بایەخ«گشتییەوناوەرۆكی
ئ���ەورۆژنامەیەل���ەبابەتیگش���تیپێكدێت.زمانی
نووس���ینیئەورۆژنامەیەكوردیس���ۆرانییە.ئەو
رۆژنامەیەبەقەبارەی8الپەڕهئاراستەیسەرجەمخوێنەران

وچینوتوێژەكانیكۆمەڵگادەكرێت.

رۆژنامەی»چارەینوێ«
ئەورۆژنامەیەلەالیەنكاروانمحەمەدرەسول،
ب���ەقەب���ارەیتابلۆیددەرك���راوە.سەرنووس���ەری
رەس���ول(ە محەم���ەد )كاروان رۆژنامەی���ە ئ���ەو
بەخاوەندارێت���یدەزگایچ���ارە.جۆریرۆژنامەی
ئ���ەو تایبەتیی���ەوناوەرۆك���ی ن���وێ« »چ���ارەی
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رۆژنامەیەلەبابەتیهەمەڕەنگپێكدێت.زمانینووسینیئەو
رۆژنامەیەكوردیس���ۆرانییە.ئ���ەورۆژنامەیەبەقەبارەی4

الپەڕهئاراستەیخوێنەرانبەگشتیدەكرێت.

رۆژنامەی»خەرەند«
مەحەم���ەد لەالی���ەن رۆژنامەی���ە ئ���ەو
عەبدولسەمەدمەحموود،بەقەبارەیتابلۆید
دەرك���راوە.سەرنووس���ەریئ���ەورۆژنامەیە
)مەحەمەدعەبدولسەمەدمەحموود(ە.جۆری
رۆژنامەی»خەرەند«گش���تییەوناوەرۆكی

ئ���ەورۆژنامەی���ەبەدواداچوون���یبابەتەگش���تییەكانە.زمانی
نووس���ینیئەورۆژنامەیەكوردیس���ۆرانییە.ئەورۆژنامەیە
بەقەبارەی8الپەڕهئاراستەیسەرجەمخوێنەراندەكرێت.

رۆژنامەی»راگەیاندنكار«
ئەورۆژنامەیەلەالیەنمەهابادتەهاحسێن،
بەقەبارەیتابلۆیددەركراوە.سەرنووسەرو
خاوەندارێت���یئەورۆژنامەی���ە)مەهابادتەها
حس���ێن(ە.جۆریرۆژنامەی»راگەیاندنكار«
تایبەتییەوناوەرۆكیئەورۆژنامەیەبریتییە

ل���ەبابەتیتایبەتبەكاروبابەتەكانیمیدیا.زمانینووس���ینی
ئەورۆژنامەیەكوردیسۆرانییە.ئەورۆژنامەیەبەقەبارەی
8الپەڕهئاراستەیرۆژنامەنووسانومیدیاكاراندەكرێت.

رۆژنامەی»رۆژیكوردان«
ئەورۆژنامەیەلەالیەنهاوارعەباسحوسێن،
ب���ەقەبارەیتابلۆی���ددەركراوە.سەرنووس���ەرو
خاوەندارێت���یئ���ەورۆژنامەی���ە)ه���اوارعەب���اس
حوس���ێن(ە.جۆریرۆژنامەی»رۆژیكوردان«
گش���تییەوناوەرۆك���یئ���ەورۆژنامەی���ەبریتییە
ل���ەهەمەڕەنگ���یگش���تی.زمانینووس���ینیئەو
رۆژنامەیەكوردیس���ۆرانییە.ئەورۆژنامەیەبە
قەبارەی8الپەڕهئاراستەیسەرجەمخوێنەران

وچینوتوێژەكانیكۆمەڵگادەكرێت.

رۆژنامەی»میدیایمن«
ئەورۆژنامەیەلەالیەنهەورازهاش���معەزیز،
ب���ەقەبارەیتابلۆی���ددەركراوە.سەرنووس���ەرو
خاوەندارێت���یئ���ەورۆژنامەی���ە)هەورازهاش���م
عەزی���ز(ە.ج���ۆریرۆژنام���ەی»میدی���ایم���ن«
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تایبەتییەوناوەرۆكیئەورۆژنامەیەبریتییەلەبابەتیتایبەت
بەمندااڵنودایكان.زمانینووس���ینیئەورۆژنامەیەكوردی
س���ۆرانییە.ئەورۆژنامەی���ەبەقەبارەی8الپەڕهئاراس���تەی

دایكاندەكرێت.

رۆژنامەی»مۆڕاڵپرێس«
ئەورۆژنامەیەلەالیەنهونەرفرسەتتۆفیق،بەقەبارەی
تابلۆیددەركراوە.سەرنووسەروخاوەندارێتیئەورۆژنامەیە
)هونەرفرس���ەتتۆفیق(ە.جۆریرۆژنامەی»مۆڕاڵپرێس«
گشتییەوناوەرۆكیئەورۆژنامەیەبریتییەلەبابەتیهەمەڕەنگ
وگش���تی.زمانینووسینیئەورۆژنامەیەكوردیسۆرانییە.
رۆژنامەی���ە ئ���ەو
8 قەب���ارەی ب���ە
ئاراس���تەی الپەڕه
ب���ە خوێن���ەران

گشتیدەكرێت.
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له  هاوینی ٢٠٠٩ پ���ڕۆژه  لیكۆڵیه نه وه كه ی 
»ڕۆژنامه گ���ه ری و پرۆس���ه ی سیاس���ی ل���ه  
كوردستانی باشووری و ئه مڕۆ«مان ڕاگه یاند ، 
ئه و كاته  ئێمه  پابه ندی خۆمان خسته  ڕوو، كه  
ده مانه وێ���ت له گه ڵ زیاترین ژم���اره  له  خه ڵك 
بدوێین و بیر و بۆچوونیان وه ربگرین، ئێمه  به م 
جۆره  ڕوحیه ته  ئ���ه م ڕاپۆڕته ی خواره وه مان 
ئام���اده  كرد، بۆ ئه وه ی ببێته  ڕاپۆڕتیكی كاتی 
له باره ی بابه ته  سه ره كییه كان و بیروبۆچوونه  
جیاجیاكان له باره ی بارودۆخی ڕۆژنامه گه ری 

و ژینگه كه ی له  كوردستانی ئه مرۆدا.
ه���ه روه ك ل���ه  زۆر جێ���گای دیك���ه  باس���ی 
لیك���راوه،  كه  زیاتر له  چوار س���ه د ڕۆژنامه  و 
گۆڤار له  كوردستاندا هه یه  )بۆنموونه  سه یری 

ئه م ماڵپه ره  بكه :
(rapport Kurdistan irakien nov 
2010 gb.pdf 
http://en.rsf/org/IMG/pdf/rsf(
ڕۆژنام���ه كان له الی���ه ن حیزب���ه  سیاس���ییه 
س���ه ره كییه كان و چه ندین ڕێكراوی ناحكومی 

و چاپه مه نییه كانی كه رتی تایبه ت ده رده كرێن. 
له ب���ه ر ئه وه ی ب���ازاڕ وا پڕ بووه  له م ڕۆژنامه  
و گۆڤاران���ه،  ئیت���ر گوم���ان ل���ه وه  ده كرێت كه  
ئای���ا ئ���ه م ڕۆژنامانه  ت���ا چ ڕاده ی���ه ك توانای 
سه رگرتنیان هه یه،  كه  تاكه  داهاتیان فرۆشتنی 
ل���ه   ڕۆژنامه ك���ه  و ڕێكالم���ه . ڕۆژنامه وان���ی 
درێ���ژی  و  دوور  میژوویه ك���ی  كوردس���تان 
هه ی���ه،  ك���ه  ده گه ڕێت���ه وه  ب���ۆ س���اڵی ١٨٩٨، 
كاتیك كه  ش���ازاده  میق���داد میدحه ت به درخان 
یه ك���ه م ڕۆژنامه ی كوردی دامه زراند به  ناوی 
كوردس���تان، له گ���ه ڵ ئه وه ش���دا ب���ه م دوایی���ه  
خواس���تێكی بێ پایان له سه ر ئه م كه رته  په یدا 
بووه  و خه ڵكانێكی نوێ و به  ژماره یه كی زۆر 
به شداری تیا ده كه ن. ئیتر چه ند ڕێگایه ك هه یه  
بۆ په ره پێدان به  ئاس���تی كارامه یی پیشه كه  و 

ڕاهێنانی شیاو.
دووبه ره كایه تی سیاسی هه رده م له  ئارادایه  
و شاراوه  نییه ، بۆ گه یشتن به  هه ڵسه نگاندنێكی 
گش���تی ڕووداوه كانی كوردس���تان پێویس���ته  
خه ڵكان���ی به  په رۆش بتوانن چه ندین رۆژنامه  

نووسهران:جۆنهۆگنوجۆنترهمبۆر

رۆژنامه گه ری و پرۆسه ی سیاسی له  
كوردستانی باشووردا

راپۆرتێكی به رایی له باره ی ئه و بیروبۆچوونانه ی به رامبه ر 
به  ژینگه ی رۆژنامه گه ری ده ربڕاون )٢٠٠٩ – ٢٠١١(
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بخوێننه وه  و ئاگاداری ئه وه ش بن كه  له وانه یه  
ڕیپۆرتاژه كان الیه نگری الیه ك بكه ن.

تیم���ی ڵێكۆڵیه نه وه ك���ه  چه ند س���ه ردانێكی 
كوردس���تانی كرد بۆ ئه وه ی زیاتر شاره زایی 
ئیت���ر  ڕووداوه كان.  له ب���اره ی  ب���كات  په ی���دا 
زیاتر له  دوو س���ه د كاتژمێ���ر چاوپێكه وتنیان 
ئه نجام داوه  و هه روه ها داتای ئه رشیفه كه یان 
ئاڵوگۆڕكردن���ی  ب���ه   ك���ردووه   ده وڵه مه ندت���ر 
ئینته رنێ���ت.  و  ته له ف���ۆن  ب���ه   بیروبۆچ���وون 
له سه ره تاوه  داوای یارمه تی ڕۆژنامه نووسان 
و سه رنووس���ه رانمان ك���رد. زیاتر له  هه ش���تا 
ڕۆژنامه نووس و سه رنووسه ر به  سوپاسه وه  
كاتی خۆیان بۆ ته رخان كردین بۆ ئه نجامدانی 

چاوپێكه وتن له گه ڵیان.
ڕاوبۆچوون���ی  توانیم���ان  هه روه ه���ا 
ئه كادیمیی���ه كان و زانایانی ناو كوردس���تان و 
ده وروبه ری كوردس���تان وه ربگرین، توانیمان 
ڕاوبۆچوون���ی نوێنه ران و پس���پۆرانی كه رتی 
ڕۆژنامه وانی و كارامه یی پیش���ه یی و ڕاهێنان 
وه ربگری���ن. بۆ ئه وه ی دڵنی���ا بین له وه ی كه وا 
كاره كه مان شێوازێكی گشتگیری وه رگرتووه . 
تیم���ی ڵیكۆڵینه وه كه  چاودێری ڕۆژنامه گه ریی 
هه رسێ پارێزگا، دهۆك و هه ولێر و سلێمانی 
ك���رد و دیمان���ه ی تی���ا ئه نج���ام دان. هه روه ها 
ئێم���ه  چاودێ���ری په یوه ن���دی نێ���وان ژینگه ی 
ڕۆژنامه گه ری له  كوردستان و ڕۆژنامه گه ریی 
جیهانی ئینته رنێت و ڕۆژنامه گه ریی بیانییه كان 
به رده وامی���ن  ك���ردووه  و  ڕاپۆته كانم���ان  و 
ل���ه م كاره،  ئێمه  ئاگادارین كه وا هێش���تا چه ند 
ڕۆژنامه وانێ���ك و نوێن���ه ری چه ندین ده زگای 
خۆش���حاڵیه وه   ب���ه   ه���ه ن  ڕۆژنامه گ���ه ری 
چاوه ڕوان���ن چاوپێكه وتنی���ان له گه ڵ���دا بكه ین. 
قۆناغ���ی داهاتووی ئه م پڕۆژه ی ڵێكۆڵینه وه یه  
جه خت ده كاته وه  سه ر وه رگرتنی ڕاوبۆچوونی 
كه سایه تییه  سیاسی و یاسایی و پارێزه ران و 
زانایانی ئایینی. له گه ڵ ئه وه شدا ئێمه  هه رده م 
ده رگام���ان كراوه ی���ه  بۆ گفتوگۆك���ردن له گه ڵ 
هه ر كه س���ێك له  كه رت���ی ڕۆژنامه گه ری به بێ 
گوێدانه  ئه وه ی كه  ئایا پێشتر چاوپێكه وتنمان 

له گه ڵ سازداوه  یان نا.
ئامانجه ك���ه  ئه وه یه  كه  ل���ه م چه ند مانگه ی 

داهاتوودا چه ند سه ردانێكی مه یدانی بكه ین بۆ 
كوردس���تان و دوا ئه نجامی لێكۆڵینه وه كه مان 

له  سه ره تای ساڵی ٢٠١٢ بخه ینه  به رده ست.
به الن���ی كه مه وه  ئه م پڕۆژه ی لیكۆڵینه وه یه  
له  چوارچێوه یه كی زۆر تێروته س���ه ل و به تین 

و جۆش و ئه نجام دراوه .
دواڕۆژی ئ���ه م ناوچه ی���ه  ب���ه  به رده وامی 
ل���ه   ش���ێوه ش  به هه م���ان  و  نادی���اره  
به ره وپێش���چوونێكی خێرادایه ، ئ���ه م ناوچه یه  
ڕووبه ڕووی گیروگرفت و فشاری گه لێك زۆره  
له  ناوه وه  و له  ده ره وه ش���دا. ئه مه ش گه یشتن 
به  خواسته  پیرۆزه كانی نیشتیمانین. گازانده ی 
هه راس���ان ك���ردن و كاری توندوتیژی دژ به  
ڕۆژنامه نووسان، گومان له  ئاستی كارامه یی، 
پێشبڕكێی هه ڵبژاردن، پێكهاتنی ده سته ی نوێ، 
داوا س���ه پاندن له  دادگا، چاكسازی دادگایی و 
حكومی و خۆپیش���اندانه كان، ئه مانه  گش���تیان 
ت���ا ڕاده یه ك كاریان كردۆته  س���ه ر چۆنییه تی 

ده ركه وتنی ژینگه ی ڕۆژنامه گه ری.
هه روه ها، له وانه یه  له  ئاس���تی قوڵتریش���دا، 
به رانگارییه كان و س���ه نگه ر به ستن له  بواری 
په یوه ندیه كان���ی نێر و م���ێ، و ڕه چاوه كردنی 
ڕه فت���اره  س���ه ره كیه كان و تینی سیاس���ه ت و 
ئابووری و كۆمه ڵ���گا، ئه و نیگه رانییه  قووڵه ی 
هه یه  به رامبه ر به  پاشماوه ی شه ڕی براكوژی 
و جینۆس���اید، و ئه م مه ودای���ه ی تاك هه یه تی 
بۆ بی���رو ڕا ده ربڕین و باری خزمه تگوزارییه  
بنه ڕه تیی���ه كان، پێش���بینی كردن���ی داهات���ووی 
گشت چین و توێژه كانی كۆمه ڵگا و به  تایبه تی 
گه نجه كان، ئه مانه  هه مووی جێگای ڵێكۆڵینه وه  
و لیدوان���ن، ك���ه  ناكرێ���ت پش���تگوێ بخرێ���ن 
له الیه  ن ئه و كه س���انه ی ده یانه وێ���ت یارمه تی 
ڕۆژنامه گه ری بده ن، ب���ۆ ئه وه ی به ڵێنه كانیان 

به جێبهێنن.
ئه م به ڵێنه  زاڵبوونه  به سه ر ئه م مه ترسییانه ی 
ه���ه ن ل���ه  ژینگه یه كی ڕۆژنامه گه ریی ش���ێواو. 
هه روه ك له  ش���وێنێكی دیك���ه دا ئاماژه مان پێ 
كردووه  ك���ه  ئه ركه كه  ئه وه یه ، ئه گه ر وته كانی 
زان���ای كۆمه ڵناس���ی ئه ڵمانی ی���ورگان هابه ر 
ماس به كار بهێنین، كه  ده ڵێت: ده بێت »كایه كی 
گش���تی« و مه ودای���ه ك ب���ۆ وت���ار و گفتوگۆ 
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پێكبهێنرێ���ت تیای���دا بیرۆك���ه  ده دۆزرێنه وه  و 
»بیروڕای گشتی« ده رده بڕین. یان هه روه ك 
ڕۆبێرتۆ میش���ێڵز ده ڵێت به رانگاریه كه  ئه وه یه  
زاڵ بی���ت به س���ه ر ه���ه ژار بوون���ی كۆمه اڵنی 
خه ڵك له  بواری ڕاگه یاندن و ده بێت مه ودایان 
بۆ دروس���ت بكرێت و بۆ گه یشتن به  زانیاری 
و زانس���ت، تاوه كو خه ڵ���ك واز له ملكه چی بۆ 
ئۆلیگارك���ی بێنێ���ت، ئه ویش حوكم���ی كه مینه  

له سه ر زۆرینه یه .
ل���ه  كوردس���تان زۆرب���ه ی خه ڵ���ك ب���اوه ڕ 
ڕۆژنامه گه ری���ی  ب���اری  ك���ه   ب���ه وه ده كات 
كوردس���تان ش���ێواوه . به  هه مان ش���ێوه  هیچ 
ڕۆژنامه گ���ه ری  ك���ه   نیی���ه   ل���ه وه دا  گوم���ان 
رۆڵێكی زۆر گرنگ ده بینێت له  دروس���تكردنی 
هاونیش���تیمانییه تی دیموكراتی، كه  شێوازێكی 
راوێ���ژكاری هه بێت. ئێمه  س���ه رنجی ئه وه مان 
دا، ك���ه وا خه ڵكانێكی گه ل���ه ك زۆر باوه ڕ به وه  
ده ك���ه ن ڕۆژنامه وانی و ئ���ه و هه لومه رجانه ی 
تیایدا كاری پێده كرێت پێویستی به  چاكسازی 
هه یه . له گه ڵ ئه وه ش���دا ئێستاش ڕه خنه گرانی 
مكین���زی  ده بلی���و  ڕۆب���ه رت  ڕۆژنامه گ���ه ری 
جن نیكۆالس پێش���نیاری ئه وه ی���ان كرد كه وا 
»ڕۆژنامه وانی ته ندروس���ت« ده بێت به دوای 

به دیهینانی ئه م ئامانجانه ی خواره وه  بێت:
١. ده بێ���ت زۆر به  وردی باس و خواس���ی 
ده س���ه اڵتدار یان ئه وان���ه ی ده یانه وێت ببن به  
خاوه ن ده سه اڵت، یان حكومه ت یان كۆمپانیا 

و كه رته كاتی بێ قازانج بخاته  ڕوو.
٢. ده بێ���ت ئ���ه و زانیارییانه ی كه  هاوواڵتی 
داوای ده كات وا س���ه یر بكرێ���ت ك���ه  كارێكی 

ڕێپێدراو و یاساییه .
٣. ده بێ���ت رێبازێك���ی ش���یاو هه بێ���ت ب���ۆ 
لێكجیاكردنه وه ی ڕاس���ت و درۆ، یان به  النی 
كه م���ه وه  ده بێ���ت ڕێگه  له  درۆزن���ان بگرێت و 
لێپرس���ینه وه یان له گه ڵ بكرێ���ت و نه بنه  هۆی 
ئه وه ی گه ل به ره و كاره سات ببه ن، به تایبه تی 
ش���ه ڕ یان قه یرانی ئابووری و ناكۆكی نێوان 

چینه كانی گه ل.
٤. ده بێ���ت به ش���ێوه یه كی ف���راوان كۆمه ڵه  
بیروبۆچوونی ڕووناك بێنێته  ئاراوه  له باره ی 
گرنگتری���ن مه س���ه له كانی ئه م س���ه رده مه مان، 

ن���ه  ته نی���ا نیگه رانیی���ه  س���ه ره ڕێیه  كاتییه كان، 
به ڵك���و ئ���ه و به رنگارییان���ه ی ك���ه  له  ئ���ارادان. 
ئه م مه س���ه النه  ناكرێت به  ته نی���ا له الیه ن ئه و 
كه س���انه ی ل���ه  ده س���اتدان بڕی���اری له س���ه ر 
بدرێت ڕۆژنامه نووسان ده بێت سیسته مێكیان 
هه بێ���ت ب���ۆ ئ���ه وه ی زوو میلل���ه ت ئ���اگادار 
بكه نه وه ، تاوه كو گیروگرفته كان پێشبینیبكرێن 
تێڕوانینی���ان و گفتوگۆی له ب���اره وه   بكرێت و 

ده ست بكرێت به ر له وه ی ببێت به  قه یران.

)ڕۆبه رت مكینزی و جوم نیكۆالس. مردن 
و ژیان���ی ڕۆژنامه گه ری ئه مریكی: شۆڕش���ی 
ڕۆژنامه گه ری���ی جیهان س���ه ر له نوێ ده س���ت 
پێده كاته وه  )نیۆیۆرك: نایشن بووكس. ٢٠١٠) 

. الپه ڕه . ١٦٣-١٦٤(
ل���ه  زۆر الیه ن���ه وه  ده زگاكان���ی میدی���ا ل���ه  
كوردس���تاندا ده توانی���ت زیات���ر ه���ه وڵ بدات 
ب���ۆ گه یش���تن به م ئاوات���ه  نموونه ییان���ه . وا له  
خواره وه  ئه و پێشنیارانه  ده خه ینه  به رده ست، 
ك���ه  ل���ه  خوێندن���ه وه  و چاوپێكه وت���ن و نام���ه  
گۆڕینه وه كانم���ان دارێژراون )مه رج نییه  ئێمه  
ڕامان یه ك بێت له گه ڵ ئه م بیر و بۆچوونانه ) 
به اڵم ئێمه  لێ���ره دا ده یانخه ینه  به رده س���ت بۆ 
باس لێكردنیان و ڕۆش���نیایی خستنه سه ر ئه و 
بابه تان���ه ی ب���اس ك���راون، ك���ه  په یوه ندیان به  
ڕۆژنامه گه ریی���ه وه  هه یه  له  كوردس���تان. ئه م 
بیروبۆچوونانه ی ده ربڕاون له  یه ك جیاوازن 
و هه ندێكجاری���ش ب���ه  پێچه وان���ه ی یه كت���رن. 
مه به ستی ئێمه  له  ده ربڕینی ئه م و بۆچوونانه  
هاندانی دایا لوگكردنه  له باره ی الیه نه  به هێز و 
الوازه كان���ی ژینگه ی ڕۆژنامه گه ری، هه روه ها 

گه ڕان به دوای ڕێگه چاره كانی چاكسازی.
ئ���ه م بیرۆكان���ه ی خراوه ت���ه  ڕوو، گرنگن. 
ئێم���ه  ل���ه و كات���ه ی ك���ه  نامانه وێ���ت خۆم���ان 
ببه س���تینه وه  به  بیروبۆچوونێك���ی تایبه ت، به  
ڕای ئێمه  گشت خاڵه كان شایسته ی ئه وه ن كه  
ڕه چاو بكرێن و تێبینیان له س���ه ر بكرێت، ئێمه  
خۆش���حاڵین ئه گه ر تێبینییه كان ڕه خنه داریش 
بن. به  ئامانجی ئ���ه وه ی گفتوگۆكان به بێ ناو 
ئاش���كرا ك���ردن بهێڵینه وه  و ب���ۆ ڕێزلینان له و 
هه ستیاره یه ی كه  ده وری مشتومڕه كانی داوه  
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له ب���اره ی دوا ڕۆژی ژینگه ی ڕۆژنامه گه ری، ئێمه  به  پێی توانا 
ناس���نامه ی به ش���داربووانمان پاراس���تووه . ئه وه ی گرنگه  له م 
قۆناغ���ه دا ئه و بیرۆكانه ن كه  باس���یان لێكراوه  و ئێمه ش زیاتر 
بایه خم���ان به وه  داوه  كه  گوێمان له وه  بێت چۆن ئه م بیرۆكانه  

وه رگیراون و ڕه چاو كراون.
پێشنیاری٣

زۆر گرنگه  سیاسه تمه داران و لێپرسراوان له سه رخۆ وه اڵمی 
پرسیاره كان بده نه وه . ش���تێكی باشه  داوا له  ڕۆژنامه نووسان 
بكرێت به ر له چاوپێكه وتنه كه  پرسیاره كان به  نووسین به خه نه  
به رده س���ت لێپرسراوه كه . هه روه ها به  هه مان شێوه ش شتێكی 
چاكه  ئه گه ر چاوپكه وتنه كه  تۆمار بكرێت. بۆچوونێكی وا هه یه  
بۆ هه ست كردن به وه ی پرسیاره كان ده بێت ده ستبه جێ وه اڵم 
بدرێنه وه  و واش ده ربخرێت كه  لێپرسراو ده بێ وه اڵمی هه موو 
پرس���یارێك بداته وه ، كه  ئاراسته ی ده كرێت. ئه مه  هه ڵه یه . هیچ 
شه رمی تیا نییه  ئه گه ر دان به وه  دابنرێت كه  له وانه یه  وه اڵمه كه  
ده س���به جێ ئاماده  نه بێت. باش���تر وایه  كه  وه اڵمێكی ڕێكوپێك 
و ڕه چاوك���راو وه ربگرێت���ه وه  نه وه ك وه اڵمێك له  ژێر فش���ار 
وه رگیرابێ���ت یان له  خۆبایی بوون وا له  كه س���ه كه  بكات بڵێت 
م���ن هه موو ده مێ���ك وه اڵمم پێیه . ئه گه ر ڕۆژنامه نووس���ان به  
ڕاس���تی به دوای ئاشكراكردنی ڕاستیدا ده گه ڕێن ئه وه  ده زانن 

كه  باشترین وه اڵم له وانه یه  هه ندێك كاتی پێ بچێت.

پێشنیاری٤
حكوم���ه ت پێویس���تی به وه  هه یه  كه  به خۆی���دا دابچێته وه  و 
داهێن���ه ر بێ���ت. هه روه ها ده بێت ڕووبه ڕووی ڕاس���تی ببێته وه  
نه وه ك چاوه ڕوانی مه رایی و پیاهه ڵدان بكات. كاتێك كه  میدیا 
نیگه رانییه ك ده خاته  ڕوو كه  ڕه وا بێت، به مه  یارمه تی حكومه ت 
و كۆمه ڵگا ده دات بۆگه یش���تن به  ئه نجامی باش���تر. بۆ نموونه ، 
ڕۆژنام���ه ی ئاوێنه  ئه م ج���ۆره  كاریگه رییه ی هه بوو كاتێك كه  

نیگه رانی خۆی ده ربڕی به رامبه ر به  پڕۆژه یه كی كاره با.
حه ز ده كه م ورده كارییه كانی پڕۆژه یه كی كاره بات بۆ بنێرم 
كه  له  ئاوێنه  باوكرای���ه وه ، به  پێی دۆكیۆمێنته كانی حكومه تی 

هه رێمی كوردستان.
یه ك���ه م چیرۆك له  الپ���ه ڕه ی یه كه می ئاوێن���ه  باوكرایه وه  
)دانه ی چاپكراو) له  پێنجی مایس���ی ٢٠٠٩. تكایه  سه ردانی ئه م 

ماڵپه ڕه  بكه ن.
http://www.awene.com/Rojname/171/1711.pdf

ڕۆژی دواتر )واتا شه ش���ی مایس) هه مان بابه ت له  ئاوێنه  
باوكرای���ه وه  له س���ه رئینته رنێت له گه ڵ دۆكیۆمێنتێكی س���كان 

كراو. تكایه  سه ردانی ئه م ماڵپه ره  بكه : 

حكوم���هتپێویس���تیب���هوه
ههیهكهبهخۆیدادابچێتهوه
وداهێن���هربێ���ت.ههروهها
ڕاس���تی ڕووبهڕووی دهبێ���ت
ببێتهوهن���هوهكچاوهڕوانی
مهراییوپیاههڵدانبكات

سیاسهتمهداران گرنگه زۆر
ول��ێ��پ��رس��راوانل��هس��هرخ��ۆ
وهاڵم��������یپ���رس���ی���ارهك���ان
داوا باشه شتێكی بدهنهوه.
بكرێت ڕۆژنامهنووسان له
ب���هرل��هچ��اوپ��ێ��ك��هوت��ن��هك��ه
نووسین ب��ه پ��رس��ی��ارهك��ان
ب�����هخ�����هن�����هب������هردهس������ت

لێپرسراوهكه
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http://www.awene.com/Direje.aspx?Cor=1&Ba
bet=Hewal&Jimare=3614

دوای ئه وه ی داواكاریی گش���تی له  سلێمانی لێكۆڵینه ویه كی 
ده ست پێكرد. له  كۆتاییدا دادگای سلێمانی وای له و خه ڵكانه ی 
كه  به ش���داری پرۆه ژه كه  بوون هه ژده  ملیۆن و حه وت س���ه د 
و په نج���ا ه���ه زار دۆالر بگه ڕێنن���ه وه  ب���ۆ حكومه ت���ی هه رێمی 
كوردس���تان. ده توانێ���ت بابه ته ك���ه  له  ڕۆژنام���ه  چاپكراوه كه ی 
ڕۆژی ٢٣ی ئ���اداری ٢٠١٠ ببینی���ت. )دووب���اره  ئه م���ه  به  پێی 

دۆكیومێنته كانی دادگان). تكایه  سه ردانی ئه م ماڵپه ره  بكه :
http://www.awene.com/Rojname/216/2161. 

pdf

پێشنیاری٥
خه ڵكانێ���ك ه���ه ن وا بیرده كه نه وه  ك���ه  باوكردنه وه ی ئه و 
وێنه  و ده نگوباسانه ی كه  وایده رده خه ن كه  كوردستان شوێنی 
دڕنده یی و س���ته مكارییه  مایه ی قازانجه . بایه خێكی كه م دراوه  
به و ڕاس���تیه ی كه وا هه رێمی كوردس���تان به ش���ێكه  له  عێراق. 
ل���ه  هه موو الوه ش ب���ه  دوژم���ن ده وره  دراوه ، له گه ڵ ئه وه ش 
له چاو به ش���ه كانی دیكه ی عێراق س���ه ربه خۆیی ڕۆژنامه وانی 
ل���ه  ئاس���تێكی به رز دای���ه  و ڕادده ی توندوتی���ژی تیایدا كه متر 
و كه مایه ت���ی و ئایین���ه  جیاكان به  ئاش���تی به یه ك���ه وه  ده ژین. 
ئه مانه  گشتی ده س���تكه وتی گه وره ن. به اڵم له گه ڵ ئه مه شدا وا 
پێده چێت كه  كوردس���تان ده ستنیش���ان كراوه  بۆ ئه نجام دانی 

كار و كرده وه ی نه رێنی تایبه ت. بۆچی؟

پێشنیاری٦
سهرنجوتێبینی

ئێمه  سوپاسی هه موو الیه ك ده كه ین بۆ ڕه چاو كردنی ئه م 
خااڵنه ی ئاماژه یان پێكراوه . تێبینی و س���ه رنجتان یارمه تیه كی 
زۆر ب���ه  نرخه  بۆ ئێمه  له م گه ش���ته ی گه ڕانمان به اڵم له مه ش 
گرنگت���ر ئه وه یه  كه  ئێمه  ئومێده واری���ن ئه م خااڵنه  یارمه تیده ر 
ب���ن له ب���ه ره و پێش بردن و زی���اد كردنی گفتوگۆی به س���وود 
و تێگه یش���تن به  ش���ێوه یه كی قووڵتر له  بابه ته كه ، و هه روه ها 
ببن به  بنچینه ی پێش���نیاری چاكس���ازی بۆ وه ده س���ت هێنانی 

ئه نجامی باشتر.
ئێم���ه  داوای تێبینیم���ان كرد و زۆر وه اڵمم���ان وه رگرته وه  
له ب���اره ی هه واڵه كان و ڕۆژنامه گه ری سیاس���ی كه  ده زگاكانی 
میدی���ا له  كوردس���تان ڕای���ان ده گه یه نێت. ب���ه اڵم ئێمه  له وه ش 
ئاگاداری���ن ك���ه  زۆر له  خوێنه ران ب���ه دوای ئ���ه و ڕۆژنامانه دا 
ده گه ڕێین كه  باس و خواسی بازارگانی و وه رزش و هه واڵی 

وا ه������هن خ���هڵ���ك���ان���ێ���ك
ب������ی������ردهك������هن������هوهك��ه
وێنه ئ���هو ب���اوك���ردن���هوهی
ك��ه دهن���گ���وب���اس���ان���هی و
كوردستان كه وایدهردهخهن
ش����وێ����ن����یدڕن�������دهی�������یو
ستهمكارییهمایهیقازانجه.
بهو دراوه ك��هم بایهخێكی
ڕاس��ت��ی��هیك����هواه��هرێ��م��ی
كوردستانبهشێكهلهعێراق

دوایئهوهیداواكارییگشتی
لێكۆڵینهویهكی سلێمانی له
كۆتاییدا له پێكرد. دهست
لهو وای سلێمانی دادگ���ای
خ��هڵ��ك��ان��هیك��هب��هش��داری
پرۆهژهكهبوونههژدهملیۆن
پهنجا و س���هد ح����هوت و
بۆ بگهڕێننهوه دۆالر ههزار
حكومهتیههرێمیكوردستان
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هه مه ڕه ن���گ و بابه ت���ی ڕۆش���نبیری تیا به دی 
ده كرێ���ت. ئێمه  له و كاته ی كه  جه خت له س���ه ر 
به ش���داری ڕۆژنامه گه ری ده كه ین له  زۆربه ی 

الیه نه كانی دیكه ی جموجۆڵی ژیان.
تیم���ی لێكۆڵینه وه ك���ه  به  سوپاس���ه وه  داوا 
له  خوێن���ه ر ده كات ئه گ���ه ر بتوانێت به  وردی 
بڕوانێته  ئه م پێشنیارانه ی خواره وه  و وه اڵممان 
ب���ۆ بنێرێ یان پێش���نیاری زیاترمان پێ بدات 
و هه روه ها پێش���نیاری چۆنییه تی نووسینیان 
به  ش���ێوه  و مانایترمان پێ ڕابگه یه نێت. تكایه  
گش���ت س���ه رنج و تێبینییه كانت���ان بنێ���رن بۆ 
دكتور جۆن هۆگن بۆ ئه م ئیمێله ی خواره وه :

jhogan@law.harvad.edu تا ڕۆژی 
دووشه ممه ی ڕێكه وتی ٢٨ی تشرینی دووه م.

پێش���نیار له باره ی ژینگه ی ڕۆژنامه گه ری 
)كۆك���راوه ی چاوپێكه وتن���ه كان و س���ه رنج و 

تێبینییه كان له  كوردستان تۆمار كراون

پێشنیاری١
ب���ۆ  نیگه ران���ی  مای���ه ی  ده بێت���ه   ئ���ه وه ی 
زۆرب���ه ی كورده كان ئه وه یه  ك���ه  ئه م زمانه ی 
به كاردێ���ت زمانێك���ی ورووژێن���ه ره ، ئه مه ش 
شه ڕی براكوژی به ییر خه ڵك  دێننه وه ، چونكه  
ه���ه ر ئه م جۆره  زمانه  ب���وو له  رۆژنامه گه ری 
به ر له  ده س���تپێكردنی ش���ه ڕه كه  و رابردووی 
به بی���ر بێته وه  و دوور بكه وێت���ه وه  له  دوباره  

كردنه وه یان.

پێشنیاری٢
زمان���ی ڕۆژنامه وان���ی ت���ا دێ ب���ه  س���ۆز 
بارگاوی ده بێ. هه س���ت و سۆزێكی به  جۆش 
و خرۆش، ب���ه اڵم به زییانه  نییه . زۆربه ی جار 
ئ���ه م زمان���ه ی به كاردێ���ت توندوتی���ژی تیایه  
و هی���چ نیش���انه یه كی وای تی���ا نیی���ه  حه ز به  
دایه ل���ۆگ به ده ربخات بۆ ئه وه ی مه س���ه له كان 
به ره و باش���تر ببات. ئه گ���ه ر الیه نێكی ركابه ر 
بێت مانای ئه وه  نییه  كه  دوژمنه . كوردس���تان 

پێویستی به  دایه لۆگ هه یه . 
شه ڕه  قسه  یارمه تی سه پاندنی ڕابه رایه تی 
و س���ه رفرازیی یاس���ا ن���ادات ی���ان ڕێ���ز ل���ه  

ده زگاكان���ی حوكمڕان���ی ناگرێ���ت كه  هێش���تا 
س���اوایه . به كارهێنان���ی زمان���ی سه رش���ه قام 
گرژی دێنێته  جۆش و زۆربه ی جار س���ه رنج 
دوورده خات���ه وه  ل���ه م به ره نگاری���ه  گرنگانه ی 

دووچاری كۆمه ڵگا دبن.
ڕاپۆرته كه ی چاودێری مافی مرۆڤ كه  له  
مایسی ٢٠١١ باوكرایه وه  چه ند خاڵێكی گرنگی 
http:/ : خس���ته  ڕوو )سه یری ئه م ماڵپه ره  بكه
 .(www.hrw.org/news/2011/05/24
له گه ڵ ئه مه ش بانگه ش���ه كردن كه وا حكومه تی 
هه رێمی 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« 

باو كرایەوە )سەیری ئەم ماڵپەرە بكە:
http//rudaw.net/Kurdish/ndex.php/
opinion/6615.html یان 
h t t p / / r udaw.ne t /Eng l i sh / (
بەم���ە   (scince/columnists/3737.htm
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 
ديكه ش 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.

پێشنیاری7
وەس���فكردنی كوردس���تان ب���ە ڕژێمێك���ی 
تاك���ە حیزب���ی تۆتالیت���اری هەڵه یەك���ە قوتابی 
س���ەرەتایش ناكات. واڵتی تاكە حیزبی مانای 
ئەوەیە دەس���ەاڵت دەستی بەسەر گشت خاك 



83ژمارە 29-30 به هارى 2013

رۆژنامه گه ری و پرۆسه ی سیاسی...

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 ده دات 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 بەكاردێ�ت 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.

پێشنیاری8
ب���ۆ تێگەیش���تن ل���ەوەی ك���ە ل���ە كوردس���تان 
كاری  ك���ەوا  بزانی���ن  گرنگ���ە  دەگ���وزەرێ، 
ڕۆژنامەنووس���ی، بۆ خەڵكانێك���ی زۆر كاری 
رۆژنامەوان���ی رێگایەك���ە ب���ۆ گوزارش���ت لە 
كوردس���تان  ل���ە  خۆدەربڕی���ن.  خۆك���ردن/ 
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. ئه مڕۆ 
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. 
ب���ە  »ڕۆژنامەنووس���ان  ل���ە  هەندێ���ك 

ئەنقەست« وتاری ورووژێنەر و پڕ لە مشتومڕ 
دەنووس���ن، یان چیرۆك دروس���ت دەكەن كە 
گوایە بەره و 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���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 له بارەی 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 
ب���ە  ڕه زامەن���دی  دەكات.  بێبای���ەخ  و  الواز 
تۆقان���دن دابین ناكرێت، هەروەها بانگەش���ەی 
ب���ە هەڵە ی���ان موبالەغەك���ردن ل���ەم ڕووەوە 
بەرنگاربوونەوەی دەسەاڵتی تۆقێنەر سەختر 

دەكات.

پێشنیاری10
پێویس���تە ی���ەك ل���ە ئ���ەو ل���ە ئه وله ویاتی 
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 
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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.

پێشنیاری11
 2011 ئاب���ی  29ی  ڕۆژی  هێرش���ەكەی 
كە كرایە س���ەر ئاسۆس هەردی )بەڕێوبەری 
كۆمیت���ەی  ئەندام���ی  و  ئاوێن���ە،  كۆمپانی���ای 
ل���ە  م���رۆڤ  ماف���ی  ڕاوێ���ژكاری چاودێ���ری 
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 كه وتنه خۆ و ئەو كەس���ەی كە گوایە 

هێرشەكەی كردبوو دەستگیر كرا.
ب���ە  هەردی���ش  ئاس���ۆس  ڕۆژنامەك���ەی 
لێپرس���راوی جواڵی���ەوە كاتێ���ك ك���ە باس���ی 
دەس���تگیركردنەكە باوكرای���ەوە لە شەش���ی 
ئەیلول���ی 2011. ئاوێن���ە ئام���اژەی بەوە كرد 
كەوا زانیاری هەبوو ك���ە ئەندامێكی مەكتەبی 

سیاسی یەكێتی نیشتیمانی كوردستان دەستی 
لە ڕێكس���تنی هێرش���ەكەدا هەبوو. ڕۆژنامەكە 
ل���ەم كارە وەرن���ەدا و  هەم���وو حیزبەك���ەی 
ئاماژەی بەوە ك���رد كە ئەم تاوانە كاری تاكە 
كەس بوو، هەروەها ناوی ئەم كەسەشی نەدا 
تاوەكو نەبێتە هۆیەك »بۆ الدانی لە رێرەوی 

دادوەری«

پێشنیاری12
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 
دەش���ێوێنێ،  میلل���ەت  دۆخ���ی  رەخنەگ���ر  و 
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.

پێشنیاری13
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���ەكار بهێنرێ���ت  ب���ە ش���ێوەیەكی ش���ەرعی 
و  پەرلەمان���ی  دەس���ەاڵتێكی  ب���ە  بەرامب���ەر 
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 
ب���ەدەر  ل���ە یاس���ا  ئ���ەوە  س���وودی م���اددی 
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.

پێشنیاری14
خۆپیش���اندانەكانی مانگی شوباتی 2011 
داوای ڕوای  و  پێك���رد  دەس���تیان  ئاش���تیانە 
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 ديكه  لە پێكدادان دەس���تی پێكرد 
و ب���ووە مای���ەی زیادبوون���ی راددەی گرژی 
لەسەرانسه ری 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.

پێشنیاری15
نیگەرانيیەكی ڕاس���تەقینە لەسەرانس���ەری 
و  گەندەڵ���ی  ب���ە  بەرامب���ەر  هەی���ە  واڵت 
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 بشبینرێ�ت 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 ديكه ی هەن ناكرێ�ت پشتگوێ بخرێن.

كەرك���ووك  ل���ە  ش���ۆڤینیيەكان  عەرەب���ە 
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 لەالیه ن 
هێزەكان���ی ن���اوەوە و دەرەوەی كوردس���تان 
ن���ا  تەس���كی  مەبەس���تی  ب���ۆ  قۆزراوەت���ەوە 

نیشتیمانپەروەریيان.
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پێشنیاری16
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.

پێشنیاری17
ل���ە  ك���ە  نامی���ق س���الم  ب���ەدوای كۆچ���ی جەوه���ەر  دوا 
نەخۆش���خانەیەك ل���ە واڵتی س���وید چارەس���ەری نەخۆش���ی 
ل���ە 23ی  دەك���را، ڕۆژنام���ەی هاواڵت���ی  ب���ۆ  ش���ێرپەنجەی 
مارس���ی 2011 وتارێك���ی باوك���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 باوكرایەوە. 
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 

دواب���ەدوایكۆچیجەوهەر
ل���ە ك���ە س���الم نامی���ق
واڵتی لە نەخۆش���خانەیەك
س���ویدچارەس���ەرینەخۆشی
دەك���را، ب���ۆ ش���ێرپەنجەی
ل���ە هاواڵت���ی ڕۆژنام���ەی
٢٣یمارس���ی٢0١١وتارێكی
گوای���ە ك���ە باوك���ردەوە
پەرلەمان پێشووی سەرۆكی
ژەهرخواردووك���راوە.بەاڵم
سەلمێنراویان بەڵگەی هیچ
نەخس���تەڕوووخان���ەوادەی
كۆچكردووشئەمقسانەیان

بەهەڵەخستەوە

ئەگەرڕۆژنامەگەریدەیەوێ
ب���رەوبەمافیمرۆڤبدات،
لەس���ەر پێویس���تە ئت���ر
ڕاستگۆی بە ڕۆژنامەنووسان
ئ���ەوش���تانەب���اسبكەنو
قس���ەیلەس���ەرئەوەبكەن
كەچ���یل���ەمزاراوەیمافی

مرۆڤتێدەگەن



87ژمارە 29-30 به هارى 2013

رۆژنامه گه ری و پرۆسه ی سیاسی...

باوكردن���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 له ب���ارەی حوكم���ی ڕۆژنامەكە. نموونەی 
ديكه ش هەیە لە ڕۆژنامەوانی ورووژێنەر و بێباك. هەوڵی وا 
دراوە كە بڵێن س���وپای عەرەبی لە سلێمانی باوكراوەتەوە 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.

پێشنیاری18
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 چارەیه كیان 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.

پێشنیاری19
گرنگ���ە تێبگەین كە گوتاری سیاس���ی س���ەردەمی پێش���وو 

س���ەرۆكم��ەس��ع��ودب��ارزان��ی
ج����ەالل م�����ام س�������ەرۆك و
پ��ەش��ی��م��ان��ی��اندەرب������ڕی.
پارتیدیموكراتیكوردستان
نیشتیمانيی یەكێتيی و
كوردستانڕێگەچارەیهكیان
دۆزیەوەبۆئەوەیبەیەكەوە
ئاوڕدانەوەیەكی بكەن. كار
ئاراملەمێژووئەركێكیبە
پەلەوپێویستەبۆئەوەی
دووبارە ڕابردوو هەڵەكانی

نەبنەوە

ورووژێنەر ڕۆژنامەوانی لە
دراوە وا هەوڵی بێباك. و
ع��ەرەب��ی س��وپ��ای بڵێن ك��ە
باوكراوەتەوە سلێمانی لە
خ���ۆپ���ی���ش���ان���دەران���ی���ش و
كەوتوونەتەبەرهەمانئەو
گازەیكەلەهەڵبجەبەكار

هاتووە
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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 
ئاش���كرا  هەس���تپێكردنێكی  چێ���وەی  چ���وار 
ب���ەو تەگەرانەی ئێس���تاكە ه���ەن بەرامبەر بە 
سەربەخۆیی نەتەوەیی لە هەر چوار پارچەی 
ب���اوەڕس/  كری���س  ه���ەروەك  كوردس���تان. 
قونسوڵی گشتی بەریتانی لە هەولێر ئاماژەی 

پێدەكات و دەڵێ:
»ئ���ەوەی ب���ەر لە 1991 ب���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.«
http://www. :س���ەیری ئەم ماڵپەڕە بكە(
rudaw.net/kurdesh/index.php/opi-

 niom/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 

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.

پێشنیاری20
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 
ئ���ەوەی  ب���ۆ  لێهن���راوە،  وازی  س���ەرەكی 
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 2010 هەڵگیرسا 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 2010 كۆچی 
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؟

پێشنیاری21
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 2010 مەال 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 
به كارهێنان���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.

پێشنیاری22
س���وورەكان«  »هیڵ���ە  ل���ە  بی���ر  كاتێ���ك 
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. 
فەرام���ۆش دەكات  ئ���ەو ڕاس���تیيە  ئەم���ە 
ئ���ەو  ك���ە حكومەت���ی هەرێم���ی كوردس���تان 
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���او كرایەوە ل���ە 2011، 
پڕۆژەیەك���ی  ئێم���ە  ش���ێوەش  هەم���ان  ب���ە 
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لێكۆڵینەوەم���ان هەی���ە لەب���ارەی توندوتی���ژی 
دكت���ۆر  ك���ە  مەس���ەلەی ش���ەرەف،  لەس���ەر 
نەزەن���د بەگیخانی سەرپەرش���تی ك���ردووە و 
ل���ە 2010دا باو كرای���ەوە. ڕاپۆڕتەكە و ئەم 
پالنەی كار كە تیایدا پێش���نیار كراوە، لەالیه ن 
دەزگا نێودەوڵەتیي���ەكان دەستخۆش���ی لێكرا، 
دەرەوەی  وەزارەت���ی  لەالی���ەن  بەتایبەت���ی 
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 
 Times Higher( تایمز هایەر ئێدیۆكەش���ن

.)Education
ق���ورس  پرس���یاری  لێكۆڵینەوەك���ە 
ب���ەردەم  دەخات���ە  بەرەنگاربوون���ەوە  و 
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. 

پێشنیاری23
كوردس���تان  ل���ە  ڕۆژنامەگ���ەی  ژینگ���ەی 
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 
بزانێ���ت  هەبێ���ت  كۆمەڵگ���ەدا  لەن���او  ڕێ���زی 
ڕەوش���ت و ك���ردەوەی ب���اش چیي���ە، ئەگ���ەر 
یەكێ���ك ش���ەرمەزار ك���را مان���ای ئەوەی���ە لە 
ه���ەر  تێكدەش���كێ.  ب���واری كۆمەاڵیەتیي���ەوە 
كەس���ێك بە كردەوەیەك خانەوادەكەی س���ەر 
ش���ۆڕ بكات، زۆر بە ئاس���انی بە توندی سزا 

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���الدەر و ئەم���ەش دەبێتە هۆی 
كۆمەڵ���گا  درۆ.  و  فڕوفێ���ڵ  دروس���تبوونی 
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.

پێشنیاری24
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 2011، ئەم 
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 
میدیاكاران���ی  و  ئۆپۆزس���یۆن  و  دەس���ەاڵت 
ئەهلیش���ەوە، بە عەلمانی و ئیس���المی و چەپ 
س���ەرباری  پێشكەوتووخوازەكانیش���ەوە،  و 
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.

پێشنیاری25
دژی  ل���ە  تۆمەتب���اری  بەباوكردن���ەوەی 
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، 
چاپ���ی ڕۆژنامەك���ە  لەن���او  دەكات  وا  ئەم���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.

پێشنیاری26
دەس���ەاڵتەكان س���ەركەوتوو نەب���وون لە 
پێدان���ی زانی���اری ڕاس���ت. حكوم���ەت خ���اوە 
زۆر  حیزبەكانی���ش  و  پێ���دان  زانی���اری  ل���ە 
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. 

پێشنیاری27
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 دیكه یان 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.

پێشنیاری28
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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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.

پێشنیاری29
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 نه كرێت 
چۆن پێشبینی ئه وه ی لێ ده كرێت كۆمه ڵگایه ك دروست بكات 
ئاس���ووده یی ئابووری تیا بێت، كاتێك خه ڵك فێر و په روه رده  
ناكرێن، نە دەتوانن بە چاكی  خزمه تی كۆمه ڵگه كه یان بكه ن و 
نه ده توانن به  چاوی ره خنه گر س���ه یری دونیای ده وروبه ریان 
بك���ه ن، ت���ا بتوان���ن حوكم���ی به ج���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 

بەهەیكەل���ی بایەخ���دان
ئاب���ووریكارێكیپێویس���تە
بۆئەوەیخەڵكیكوردستان
بب���نبەهاواڵتیكاریگەرو
بەهەمووتواناوەبەشداری
بەڕێوەبردن���ی ل���ە بك���ەن

كۆمەڵگاكەیان

گوت���ار دابینكردن���ی ب���ۆ
پ���ڕ و ب���اش لێدوان���ی و
مان���ا،پێویس���تەحكوم���ەت
پێداویس���تیەكانیپەروەردە
وفێركردنئاراستەبكات
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لەو زیاد بوونە خێراییەی باوكردنەوەی ئەم جۆرە بابەتانەی 
كە مێشكی گەنجان ژەهراوی دەكات.

پێشنیاری30
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 درێژخایه ن 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.

ن��او دەچ���ن���ە ك����ەس زۆر
بەبێ ڕۆژن��ام��ەگ��ەری��ي��ەوە
گونجاو بەشێوەیەكی ئەوەی
بەتایبەتی ڕاه��ێ��ن��راب��ن،
ك���اری ئیتێكی ڕووی ل���ە

ڕۆژنامەگەرییەوە

داواك������اریب��ۆچ��اك��س��ازی��ی
ك��ش��ت��وك��اڵ و پ��ی��ش��ەس��ازی
زەحمەتەدەستنیشانبكرێت.
مووچه و كار داوای خەڵك
دەكات.حكومەتسەرچاوەی
س����ەرەك����یدام���ەزران���دن���ی
خ���ەڵ���ك���ە.زۆرب�������ەیئ��ەم
كارانەیهەن»خەیاڵین«
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پێشنیاری31
زۆر ك���ەس دەچنە ن���او ڕۆژنامەگەریيەوە 
گونج���او  بەش���ێوەیەكی  ئ���ەوەی  بەب���ێ 
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 
 Institute for war and Peace( ئاش���تی
دەب���ێ كاری  ئ���ەوەش  لەگ���ەڵ   .(Reorting
زیاتری ب���ۆ بكرێت. یودی���ت نورینك خاوەنی 
سەنتەری میدیای سەربەخۆیە لە كوردستان 
 (Independent Media Centre(
وتارێك���ی زۆر ڕێكوپێكی لە ڕووداو و ئاوێنە 
باوك���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 
http://www.rudaw.net/english/ بك���ە: 
science/op-ed contributors/3755.

)html
»زۆر لە برادەرە كوردەكان هێشتا بابەت 
دەنووس���ن كە لە یەك سەرچاەوەی نه زانراو 
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 باوكردن���ەوەی ه���ەواڵ ب���ە ڕاس���تگۆیی و 
بەهەمان ش���ێوەش پش���تگیری ل���ە بنەماكانی 
ئازادی بكات لە كۆكردنەوە و باوكردنەوەی 

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:

كاران���ەی  ب���ەم  ڕۆژانەمەن���ووس  دەب���ێ 
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 باوكردنەوە یان شاردنەوە.
نابێ���ت  هەرگی���ز،  و  هەم���ووی  ئەمان���ە 
ڕۆژنامەنووس زانیاریەك باوبكاتەوە كە تەنيا 
لە یەك سەرچاوە وەریگرتووە »ڕاستیەكان« 
س���ەرچاوەكە  ك���ە  كات���ی  دەڵ���ێ،  یاس���اكە 
ڕۆنامەنووس���ێك بەكار دەهێنێت كارێكی زۆر 
ترس���ناكە و ئەوەی ڕۆژنامەنووسەكە باوی 
دەكات���ەوە بوختان���ە و دەبێت���ە ش���تێكی زۆر 

گەورە«

نورینكبەردەوامەودەڵێ،زۆرهەڵەیە:
زانیاریيەك���ەی  بنووس���ێت  بابەتێ���ك  ك���ە 
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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دەگری���ن  ڕەخن���ە  و  دەگەیەنی���ن  ه���ەواڵ  و 
بەرپرس���یار  ب���ە  دەزگاكان  و  ت���اك  ئێم���ە 
دەزانی���ن ل���ە باكردن���ەوەی ڕاس���تیيەكان و 
دووب���ارە لێكۆڵین���ەوە لە زانیاریي���ەكان و خۆ 

دوورخستنەوەمان لەناو زڕاندن«

پێشنیاری32
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.

پێشنیاری33
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. 
چاكس���ازی،  پڕۆگرام���ی  ل���ە  بەش���ێك  وەك 
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.

پێشنیاری34
ڕیگاچارەیەك���ی  هەمیش���ە  دادگا  چوون���ە 
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 
ب���ۆ  پەرۆش���ن  ب���ە  ه���ەن  سەرنووس���ەر  و 
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 
و  نیگەران���ی  ت���رس  بەب���ێ  تیای���دا  بتوان���ن 
س���كااڵكانیان دەربب���ڕن. دەب���ێ ئ���م لێژنەی���ە 
س���ەیری  ئ���اگاداری  ب���ە  زۆر  بتوانێ���ت 
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. 

پێشنیاری35
ك���ەس نكۆڵ���ی ل���ەوە ن���اكات ك���ە ژینگەی 
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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 
باوكردن���ەوەی خێرای بی���ر و بۆ چوونەكان 
قەدەغ���ە بكرێ���ن. توندوتیژی گرژی سیاس���ی 
زی���اد ەكات و ن���ا عەدالەت���ی ب���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 

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.
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لەن���دەن، چاپ���ی )گاردی���ان(ی رۆژنام���ەی
تیراژەكەینزیكەی)400(هەزاردانەیە،بهاڵم
رۆژنامەیئەلیكترۆنی)گاردیاتئۆنالین(تەنها
لەڕێگەیئینتەرنێتەوەژمارەیبەشداربووانی
لەبەریتانیادادەگاتەزیاترلە)6(ملیۆنكەس
وخاوەن���یزۆرتری���نبین���ەرەلەبەریتانی���ادا،
ل���ەدوای)BBC(ی���ەوەبەپل���ەیدووەمدێت.
گاردیانلەساڵی)1821(دابەناوی)مانچستەر
گاردیان(ەوەباڵوكرایەوە،ئێستاشناونیشانی
)www.guardian.co.uk(ە. سایتەكەش���ی
لەس���اڵی)1936(داموڵكایەت���یرۆژنامەكەبۆ

)ناوەندیس���كات(گوازرایەوە،ئەمەشبووە
ه���ۆیزیاتربەهێزبوون���ی.ههنووكهش)ئەلن
راسبریجەر(سەرنووسەریرۆژنامەكەیەكە
لەساڵی)1995(ەوەئەمپۆستەیوەرگرتووە.
ناوب���راولەس���اڵی)1998(ەوەبڕی���اریداكە
س���ایتێكبۆرۆژنامەی)گاردیان(وگۆڤاری
بكات���ەوە، دەستەخوش���كی )ئۆبزێرڤ���ەر(ی
پاش���انخاتوو)ئەمیلیبێل(لەساڵی)2001(
ەوەكرابەسەرنووسەری)گاردیانئۆنالین(،
ئەمەشهەڵبژاردەیەكەلەگفتوگۆیەكیناوبراو
سەبارەتبەنهێنییەكانیئەورۆژنامەئۆنالینە

رۆژنامەنووسیی چاپكراو دووچاری 
گۆڕانێكی بنچینەیی دەبێتەوە

وەرگێڕانی: شوان حەسەن

گفتوگۆیەك لەگەڵ سەرنووسەری )گاردیان ئۆنالین(:
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ودنیایئۆنالین.
*وەكسەرنووسەریسەركەوتووترینسایتی

گاردیانئۆنالین،هەستبەچیدەكەیت؟
www.(زۆرشادمانم.كاتێكویستمسایتی-
بەرپرس���ی بكەم���ەوە، )guardian.co.uk
بەش���یئابورییگۆڤ���اری)ئۆبزێرڤەر(بووم،
هەم���ووانوابیری���اندەك���ردەوەكەلەس���ەر
كارەك���ەمالب���راوم.كاریم���ن،هەواڵنێری���ی
ب���ووە،هەواڵنێ���ریئابوری���یمیدی���اكانك���ە
ل���ەڕوویئابوریی���ەوەب���اسلەتەكنەلۆژی���ا
دەكات.هەندێكج���ارواباش���ەمرۆڤبەدوای
كاریجی���اوازبكەوێت.چانس���یكاركردن
لەپیش���ەیچاپوباڵوكردنەوەكەخێرایی
س���اڵی )40( لەم���اوەی رووداوەكان
رابردوودابێوێنەبووە،هەمیش���ەبەنسیبی

مرۆڤنابێت.
نووسینگەیكاركردنەكەم،پڕەلەكەسانی
زۆرئارەزوومەندوهۆشیاروبزێو،بهاڵم
بەش���ێوەیەكیگش���تیكارێك���یرۆژانەیە
ك���ەتیای���دانازان���یمەس���ەلەیملمالن���ێ
یاخ���ودتەكنەلۆژی���ایئایندەلەكوێوەدێت،لەراس���تیدا
مان���دووتدەكات.لەگ���ەڵئەمەش���دائ���ەمكارەلەالیەك���ەوە
زۆرسەرس���وڕهێنەرەولەالیەكیت���رەوەكەمێت���رسئامێزو

هێزبەخشیشە.
*بەتێڕوانین���یتۆئەمهەموووەرگرەچۆنبەدەس���تهاتووە؟
گاردیانئۆنالی���نزۆرزیاترلەرۆژنامەیچاپكراویگاردیان

خوێنەریهەیە.
-پێموایەلەبەرئەوهۆكارەبێكەئێمەرۆژنامەئۆنالینەكەمان
لەڕێگ���ەیهاوبەش���ێتی)ئیش���تراكات(ەوەنیی���ە،هۆكارێكیت���ر
ئەوەی���ەك���ەپەیوەندیمانلەگ���ەڵكۆمەڵگایوێبالگنووس���ان
وگۆگڵیش���داهەی���ە.كاتێ���كئەوانەپەیوەندی���انلەگەڵئێمەدا
هەبێ،یاریدەدەرێكیزۆرمەزنن.پاش���انخوێنەرانس���ەرەتا
بەسادەییسەردانیس���ایتەكەماندەكەن،پاشانوردەوردە
وەكسایتێكیتایبەتیدەمانناسن،بەهەرحاڵئەمەشجێگەی

سەرنجە.
ل���ەدەرەوەیواڵت،ماوەیەك���یزۆردەخایەنێ���تت���اهەن���دێ
خوێنەرلەوەتێبگەنكەئێمەرۆژنامەیهەمووانین.سەرەڕای
ئ���ەوەش،كلت���وریرۆژنام���ەلەس���ەربنەم���ایدامەزراندن���ی
ب���ە پێویس���تی واڵت، دەرەوەی ل���ە هەواڵنێ���ران تۆڕێك���ی
پش���تیوانییەكیگونجاوهەبووەتائاستیبابەتیتوێژینەوەی
سیاس���ییەكانمانتاڕادەی���ەكب���ەرزبن.هەمووانی���شدەزانن

خوێنه رى  ئۆنالي���ن  گارديان 
زۆر زيات���ره  ل���ه  گارديان���ى 
چاپك���راو، چونك���ه  رۆژنامە 
لەڕێگ���ەی  ئۆنالینەكەم���ان 
هاوبەشێتی )ئیشتراكات(ەوە 
ئەوەیە  هۆكارێكیت���ر  نییە، 
ك���ە پەیوەندیم���ان لەگ���ەڵ 
و  كۆمەڵگای وێبالگنووس���ان 

گۆگڵیشدا هەیە



99ژمارە 29-30 به هارى 2013

گفتوگۆلهگهڵسهرنووسهرى...

ئەمەشرووخس���ارێكینێودەوڵەتیانەیهەیە،
دوای)11(یسێپتامبەری)2001(یش،چەشنە
رۆژنامەی���ەكبەرهەمدەهێنی���نكەلەڕووی
دیدگاوەكەمێلیبراڵنەترە،دەس���تەبەركردنی
ئەوچەشنەرۆژنامەنووسییەشئاساننییە،
هان���یخوێنەرانیشدەدەینكەلەپەراوێزی
الپەڕەكان���دا،تێڕوانین���یخۆی���اندەرببڕن.
ئەم���ەشكارێكەك���ەهەندێل���ەدامەزراوە
ئینتەرنێتییەكانیوەك)BBC(یشئەنجامی
دەدەن،ب���هاڵمئازادییەكەیانبەوئەندازەی

ئێمەنییە.
ببێت���ە دەتوان���ێ س���ایتە ئ���ەم *چ���ۆن
رەنگدان���ەوەیفەلس���ەفەی)گاردی���ان(كە
لەدی���دیمن���ەوەچەپڕەو،س���ەربەخۆو

بێالیەنە؟
بەش���ێكین ئێم���ە م���ن، ب���ڕوای -ب���ە
لەئ���ەوان.ه���ەروەكرۆژنام���ەیكاغەز،
دەكەی���ن ئ���ەوە چاودێ���ری زۆر ئێم���ە
و ب���ن ه���ەواڵ هەواڵەكانم���ان ك���ە
لێكدانەوەكانیشمانلێكدانەوە.مەسەلەی

بوون���یپەیوەندییەك���یمتمانەدارلەگ���ەڵخوێنەران
لەن���اوئینتەرنێ���تودەرەوەی���داهەیە،ه���ەوڵدەدەینبەپێی
توان���اراپۆرتەكانم���انبێالیەنبنوس���ەربەخۆییخۆمانلە
لێكدانەوەكان���دابپارێزین.بەتێڕوانین���یمن،لێرەداكلتورەكەی
كەمێكلەگەڵرۆژنامەیكاغ���ەزداجیاوازە.كارمەندانیئێمە
گەنجترنوئینتیمایەكیزیاتریانبۆبەرهەمەكانیتەكنەلۆژیا
هەی���ە.یەكێكل���ەوش���تانەییارمەتییەك���یزۆریمنیداوە،
ئەمەیەكە)ئەلنراسبریجەر(یسەرنووس���ەری)گاردیان(،
پەیوەندییەك���یتوندوتۆڵ���یلەگەڵئینتەرنێت���داهەیەوهەموو
رۆژێ���كس���ایتەكەدەخوێنێتەوە.هەندێلەهاوپیش���ەكانمكە
سەرنووس���ەریرۆژنامەكان���ن،لەوەنادوێنك���ەپەیوەندیان
لەگ���ەڵئینتەرنێتداهەیە،كاركردنلەمبارودۆخەش���داكەمێ

ساردتدەكاتەوە.
ئ���ەوەیلێ���رەدارووی���داوەئەمەیەك���ەلەنێ���وانكارمەندانی
ئێم���ەوكارمەندان���یرۆژنام���ەدا،پەیوەندییەك���یزۆرهەی���ە.
بەرچ���او بەش���ێوەیەكی رۆژنامەك���ە رۆژنامەنووس���انی
ئینتەرنێتی���انقبوڵك���ردووەودەیان���ەوێدەربارەیئۆنالین
وئ���ەوكارەیك���ەئێمەئەنجامیدەدەی���ن،ئاگاداربن.ئێمەش

لەزۆررووەوەبەشێكیتریرۆژنامەكەین.
*ئەوكارانەچینكەدەتوانرێلەئینتەرنێتدائەنجامبدرێنو

لەرۆژنامەیكاغەزداناكرێن؟

ئێمە بەشێكین له  گارديانى 
چ�����اپ�����ك�����راو، ه�������ەروەك 
ئێمە  ك��اغ��ەز،  رۆژن���ام���ەی 
دەكەین  ئەوە  چاودێری  زۆر 
ه��ەواڵ  هەواڵەكانمان  ك��ە 
لێكدانەوەكانیشمان  و  بن 
لێكدانەوە. مەسەلەی بوونی 
متمانەدار  پەیوەندییەكی 
ل��ەگ��ەڵ خ��وێ��ن��ەران ل��ەن��او 
ئینتەرنێت و دەرەوەیدا هەیە
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خولەكانم���ان ل���ەدوای خول���ەك -راپۆرت���ە
پ���ێ، تۆپ���ی یارییەكان���ی دەرب���ارەی
توانس���تی دەگونجێ���ن. ئینتەرنێت���دا لەگ���ەڵ
س���ودوەرگرتنیبێس���نووریدنیایوشەمان
لەكەمترینكاتداهەیە.ئێمەخولەكبەخولەك
خوێن���ەران ب���ۆ خزمەتگوزارییەكانم���ان

دەگوازینەوە.
لەكۆمەڵ���گایجیهانی���دا،داوام���انلەمیوانانی
بنێ���رن، ب���ۆ ئیمەیڵم���ان ك���رد س���ایتەكەمان
بەدەس���ت ئیمەیڵم���ان زۆری قەوارەیەك���ی
گەیش���تكەكاتی���اننەبووەبۆنمونەس���ەیری
یارییكۆری���اوئیتاڵیابكەن،بهاڵمش���یفتەی
س���اتبەس���اتیرەوتییارییەكەبوون،ئێمە
كۆمەڵێ���ك كارەش ئ���ەم ك���رد. پەخش���مان
رەهەن���دیهەیەكەس���ێیاخودچوارس���اڵ
لەمەوپێش،بیریش���مانلێنەكردبۆوە،بۆنمونە
رۆڵ���یئینتەرنێتلەچۆنییەتیفۆرمەڵەبوونی
رۆژنامەنووس���ییوچۆنییەتیدروستكردنی
و رۆژنامەنووس���ان لەنێ���وان گفتوگ���ۆ

وەرگرەكان���دا)گەش���ەكردنیوێبالگ���ەكانو
س���ودوەرگرتنیخوێن���ەرانل���ەالپەرەكان���ی
ئینتەرنێ���تو...(.ئەمانەنیش���انیدەداتئەم
پەیوەندیی���ەهەنوك���ەدۆخێكیدووس���ەرەی
هەیەكەلەئایندەداوەرگریئینتەرنێتلەبری

كەمبوونەوە،بەرەوزۆربوونیشدەچێت.
*ئای���ابەتێڕوانینیتۆرۆژێ���كدێتكەكاغەز
بكەوێتەژێردەستیقەڵەمڕەویئینتەرنێتەوە؟
جێگ���ەی ئینتەرنێت���ی باڵوك���راوەی ك���ەی

باڵوكراوەئاساییەكاندەگرێتەوە؟
-بەڵ���ێ،ل���ەوبڕوای���ەدام.بەتێڕوانین���یم���ن
ئێس���تاناتوان���رێبیرل���ە)5تا20(س���اڵیتر
نەكەینەوە.چۆنییەتیس���ودوەرگرتنیخەڵك
دووچ���اری چاپك���راو لەرۆژنامەنووس���یی
گۆڕانێكیبنچینەی���یدەبێتەوە،ئەمگۆڕانەش
بەرەوئینتەرنێ���تدەچێت.بەرهەمیرۆژنامە
تائێس���تاناوەرۆكیخۆیپاراس���تووە،بهاڵم
ش���ێوەیس���ودوەرگرتنلەالی���ەنزۆرین���ەی
خەڵكەوەلەڕێگەیئینتەرنێتەوەدەبێت.

سەرچاوە: سایتی )گاردیان ئۆنالین(.
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تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان 
ت���ۆڕی كۆمەاڵیەتی دەكرێ بەوە پێناس���ە 
بەیەك���ەوە  ك���ەوا گروپێ���ك خەڵ���ك  بكرێ���ت 
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 
ئ���ەو  چارەس���ەركردنی  ب���ۆ  ب���دەن  خەڵك���ی 
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 

رۆژنامەنووس چۆن سوود لە تۆڕە 
كۆمەاڵیەتیيەكان وەردەگرێت؟

عەبدولخالق ئیبراهیم*
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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 
و  خێزانەك���ەت  ئەندامان���ی  لەگ���ەڵ 
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.

تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان و نەوەی نوێ
  نوێیەت���ی ماڵپەڕی تۆڕە كۆمەاڵیەتیي���ه كان وای كردووە 
زۆرب���ەی بەكارهێنەران���ی بەتایبەت���ی )myspace.com( و 
)facebook.com( ئەوان���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 )25(  ساڵیدایە. زۆربەشیان هونەرمەندن 

لەم رێیەوە هەوڵ بۆ ڕەواجدان بەبەرهەمەكانیان ئەدەن. 
ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتیی���ە بچووك���ەكان، وەك  ل���ە    هەن���دێ 
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 

ت����ۆڕە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەك��ان 
یارمەتیدەرن بۆ ئەوەی ئێمە 
بە ئاسانتر لەگەڵ یەكتریدا 
بمێنینەوە،  لەپەیوەندیدا 
كۆمەاڵیەتییانە  ت��ۆڕە  ئ��ەم 
تۆ  دەك��ەن  بۆ  ئاسانكاریت 
پەیوەندیت بمێنێتەوە لەگەڵ 
و  خێزانەكەت  ئەندامانی 
هاوڕێكانت ئەگەر لێشیانەوە 

دوور بیت
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كۆمەاڵیەتییان���ە  ت���ۆڕە  ماڵپ���ەڕە 
باڵوی دەكەنەوە، ن���ەك هەر خۆیان 
پارەیەك���ی لەڕادەبەدەریان دەس���ت 
دەكەوێ���ت، بەڵكو ئ���ەو كۆمپانیایەی 
كە ڕێكالمەكەشی كردووە ده رفه تى 
بەرزبوونەوەی فرۆشیيەكانی هەیە. 
هەمیش���ە ئەم تۆڕە كۆمەاڵیەتییانە 
یاری���دەردەری  ڕووەوە  زۆر  ل���ە 

خەڵك بوون.  
ماڵپ���ەڕی  ئینتەرنێ���ت  ت���ۆری 
كۆمەاڵیەتی���ی جۆراوج���ۆر لەخۆ 
دەگرێ���ت، ئ���ەم ج���ۆرە ماڵپەڕانە 
ل���ە ڕوانگ���ەی بەكارهێنانیان���ەوە 
ل���ەو  هەن���دێ  هەمەچەش���نن. 
ڕۆژێك���دا  ه���ەر  ل���ە  ماڵپەڕان���ە 
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 )90( ساڵی. 
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���ە و گۆڕانە ی 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 

لە  كۆمه اڵيه تييه كان  تۆڕه  
بەكارهێنانیانەوە  ڕوانگەی 
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 
تۆڕانەی  ئەو  بەرباڵوترین 

كە زۆر باون
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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 
ئاب���ووری  گ���ەورەی  گۆرەپانێك���ی 
و  رێكالمكردن و س���اغكردنەوەی 
كەرەس���تەیەكی  بۆت���ە   , كااڵكان 
بەس���ەر  س���یخوریكردن  ت���ازەی 
ت���اك وگ���روپ و دەوڵەتەكان���ەوە 
ب���ەو  ئام���اژەكان  بۆی���ەش  ه���ەر 
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 
)2008(دا 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 
بك���رێ  و جەخ���ت لەس���ەر حەتمیەت���ی س���وودوەرگرتن لێ���ی 
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: 

سەرۆكی  ئۆبامای  ب��اراك 
ئەمریكا دەڵی: »من دەزانم 
میدیاكان  و  رۆژن��ام��ە  كە 
����ڕازن بۆ  ب��اش��ت��ری��ن ئ����ام
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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»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 
دەب���ێ  لەوە دڵنیابین كە گروپە كارام���ە ولێهاتووەكان  توانای 
كۆنتڕۆڵ كردنی تایبەتیان دەبێ  لە تاووتوێ  كردنی  كێشەكان 
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
  گومانی تێدانییە هاتنی  هەر دیاردەیەكی  نوێی  تەكنۆلۆژی ، 
دیاردەیەك���ی  كۆمەاڵیەتی  و مۆدێلێكی  سیاس���ی  لەگەڵ خۆیدا 
دەهێنێ ، فەیس���بووك كە بەتۆڕی  كۆمەاڵیەتی  ناس���راوە و بۆ 
كایەی  سیاس���یش كەڵكی  لێوەردەگیرێ ، لەبری  ئەوەی  فەزای  
گش���تیی بخوڵقێن���ێ  كەچ���ی بەپێچەوانەوەیە ، چونكە ترس���ی  
هی���چ ج���ۆرە چاودێرییەكی���ان نیی���ە، خەریك���ن خ���راپ كەڵكی  
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 
كە خەڵك  ل��ەوەی  بریتیە 
لەبارەی  شتێك  بەڕاستی 
بابەتێك دەزانن بەخێرایی 
بەبێ   بڕیاربدەن  دەتوانن 
ئ������ەوەی ك���ە ل���ە رێ��گ��ای 
و  بەشێواوی  دەس��ەاڵت��ەوە 

ناڕاستی پێیان بگات«. 
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هەروەك چۆن پێشتریش خراپ بەكارهێنانی  مۆبایل لەسەرەتای  
هاتنیدا گەورەترین كێش���ەی  كۆمەاڵیەتی  خوڵقاندو تاڕادەیەك 
كۆمەك���ی  بەبیرو رەوتی  دواكەوتوویش ك���رد، هەرئەوەی  كە 
لەڕێگەی  بلوت���وزەوە وێنەو گرتەی  
ڤیدیۆی���ی  درۆین���ە باڵودەكرایەوە و 
چەندی���ن ژنی  بەدبەخ���ت و خێزانی  
ك���وردی  بوونە قوربان���ی  ئەو كارە 
فەیس���بووك  ئێس���تاش  نەش���یاوە، 
جێگەی  گرتۆتەوەو دیس���ان بیری  

توندڕەوی  كەڵكی  لێوەرگرتووە.
بایەخ���ی تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان 
لەكەس ش���اراوە نییە لەئێس���تادا 
زۆرب���ەی بەكاربەرانی ئینتەرنێت 
بەدی���ار  زۆر  كاتێك���ی  رۆژان���ە 
كۆمەاڵیەتیەكان���ەوە  ت���ۆڕە 
دادەنیش���ن و رۆلێك���ی گ���ەورە 
لەپەیوەندیكردن���ی  دەبینێ���ت 
لەم���ەش  جگ���ە  كۆمەالیەت���ی، 
بوونەتە  تۆڕە كۆمەاڵیەتيیەكان 
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.
ت���ۆڕە  ئ���ەو  نێ���و  ديكه ي���دا چوون���ە  لەدیوەك���ەی  وەل���ێ  
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 
ودام���ەزراوە  وكۆمپانی���ا  بەرێكخ���راو  س���ەر  ودیكۆمینت���ی 
رەس���میەكان ، بۆیە سەیر نییە لێرەو لەوێ  گوێبیستی هەندێ  
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 

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����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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تایبەت���ی  بەش���ێوەیەكی 
بەردەس���ت،  خراوەت���ە 
ب���ەاڵم دەبێ���ت لەكات���ی 
ن���ی  هێنا ر كا بە
ت���ۆڕە  و  ئینتەرنێ���ت 
كۆمەاڵیەتیەكان���دا ئ���ەو 
وهەرەشانە  مەترس���ی 
چ  وەربگ���رن  بەهەن���د 
یاس���اییەوە  ل���ەرووی 
ئەگ���ەری  ی���ان 
ماف���ی  پێش���ێلكردنی 
تایبەتمەن���دی )الح���ق 
الخصوصی���ە(،  ف���ی 
ل���ەروی  یاخ���ود 

تەكنیكەكانی پاراستنی زیاتری زانیاریەكان.
  نەبوون���ی  چاودێرییەك ب���ۆ باڵوكردنەوەی  ئەو هەواڵ و 
وێنەو گرتە ڤیدیۆی و زانیاریی  كە هەر كەسێك بەكاربەری تۆرە 
كۆمەاڵیەتیەكان بێت ، حاڵەتێكی  زۆر ناش���یرینی  خوڵقاندووە، 
ب���ۆ نموونە رووش���اندنی  ئاب���ڕوو و ناوزڕاندنی  كەس���ێك كە 
لەبنچینەدا رق و كینەیەو هیچ كۆمەكێك بەفەرهەنگی  ئینسانی  
ناكات، مەترس���ییەكە بۆس���ەر هەرتاكێك، لەماوەی  رابردوودا 
چەن���د حاڵەتێك���ی  ناشایس���تەمان بین���ی  كە رەنگ���ە بوختانیش 
بێت، تەدەخولێكی  راس���تەوخۆ بوو بۆسەر ئازادی  تاك، ئەمە 
لەحاڵێكدا زۆربەی  ئەوانەی  فەیس���بووك بەكاردەهێنن خۆیان 
بەئازادیخوازو رۆش���نبیر دەزانن، بەاڵم راس���تییەكەی  ئەوەیە 
كە هەس���ت بەكەمزانین دەكەن، بۆیە لەڕێگەی  فەیس���بووكەوە 

كەلێنەكانی  ژیانی  خۆیان پڕدەكەنەوە.
  حاڵەتێكی  دیكەی  خراپ بەكارهێنانی  تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان 
ئەوەیە كەس���انێك هەن بەبێ  ئ���ەوەی  داوای  مۆڵەت بكەن یان 
بزان���ن كەس���ی  بەرامب���ەر قبوڵیەتی ، وێن���ە ی���ان كۆمێنت یان 
ه���ەر بابەتێك���ی  شەخس���ی  باڵودەكەنەوە، لەمەش���دا نموونەم 
هەیە كەس���انێكی  نابەرپرس هەن لەڕێگەی  مۆبایلەوە، قس���ەی  
برادەرەكان���ی  خۆیان كە ئادیان كردوون باڵوی  دەكەنەوە یان 
ئەو كەس���انەی  كە هیچ پەیوەندییەكیان بەدونیای  ئینتەرنێتەوە 
نیی���ە، بەبێ  ئەوەی  بیربكەن���ەوە كە ئەو كردەیە حاڵەتی  ئەمنی  
یان كۆمەاڵیەتی  یان سیاس���ی  دروس���ت دەكات، ئەم دیاردەیە 
ئەگەر بەرنامە بۆداڕێژراویش نەبێ ، جۆرێك لەچاودێریكردنی  
تاكە بەبێ  ئەوەی  بەكارهێنەری  فەیسبووك بزانێ  و دواجاریش 
سیستمی  چاودێری  كۆمەاڵیەتی  و ئەمنی  كەڵكی  لێوەردەگرن، 
بۆی���ە من پێموایە ئەمە لەچاودێری  ئەمنی  دەزگا نێوخۆییەكان 

خراپترەو فەزای  گشتیی دەخنكێنێ .

خ��راپ  دی��ك��ەی   حاڵەتێكی  
ب���ەك���اره���ێ���ن���ان���ی  ت�����ۆڕە 
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ەك��ان ئ��ەوەی��ە 
كەسانێك هەن بەبێ  ئەوەی  
ی��ان  ب��ك��ەن  م��ۆڵ��ەت  داوای  
ب���زان���ن ك��ەس��ی  ب��ەرام��ب��ەر 
ق��ب��وڵ��ی��ەت��ی ، وێ���ن���ە ی��ان 
بابەتێكی   هەر  یان  كۆمێنت 

شەخسی  باڵودەكەنەوە
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  بەش���ێكی  زۆر لەوكەس���انەی  كە ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتیيەكان 
بەكاردەهێن���ن، ن���ەك ه���ەر جێگەی���ان نابێت���ەوە لەنێ���و تۆڕی  
پەیوەندی  كۆمەاڵیەتی  یان دونیای  نووس���ین و رۆژنامەگەری  
و بگ���رە ئەو سیاس���ەتەش كە لەكوردس���تان هەیە، نووس���ین 
و بۆچوون���ی  نالۆژیك���ی  و قس���ەی  ب���ازاڕی  باڵودەكەن���ەوەو 
كۆمێنتیش���ی  لەس���ەر دەنووس���رێت، لەحاڵێكدا باڵوكردنەوەی  
نووس���ین و بۆچ���وون، تەنه���ا بەكارهێنانی  ئ���ازادی  عەقیدە و 
بەی���ان نیی���ە، بەڵكو بەرپرسیارێتیش���ە، ئەم 
نەبوونی  بەرپرسیارێتیە بەهای  بۆ نووسین 
و رۆژنامەگەری  جدیش نەهێشتۆتەوە، ئەم 
بێ س���ه روبه رييه ى لەدونیای  بەكارهێنانی  
لەهی���چ  هەی���ە،  كوردی���دا  فەیس���بووكی  

كونجێكی  ئەم دونیایەدا نییە.
  حاڵەتێك���ی  دیكەی  نابەرپرس���یارێتی  
كۆمەاڵیەتیي���ەكان،  ت���ۆڕە  بەكارهێنان���ی  
ت���ۆڕە  ج���ار  هەن���دێ  ك���ە  ئەوەی���ە 
كۆمەاڵیەتيی���ەكان بەن���اوی  كەس���ێكەوە 
دروستكراوە، بەبێ  ئەوەی  كەسەكە بزانێ  
ی���ان ئەوەی  ك���ە الپەڕەیەك���ی وەهمییە، 
ه���ەرەوەك چۆن پێش���تر ئیمێل بەناوی  
كەس���ێكەوە دادەنراو دواتر كێش���ەی  دەخوڵقان���د، بۆ ئەمەش 
چەندی���ن نموونە هەیە كە بەكارهێن���ەر هەیە خاوەنی  چەندین 
الپەرەی لەو جۆرەیەو كردوویەتی  بەكاری  هەمیشەیی  خۆی ، 
ئەگەر دیاردەكە بەو ئاڕاستەیە درێژە بكێشێ ، هەرچی  بەهای  
كۆمەاڵیەتی  و فەرهەنگی  هەیە لەبەریەك هەڵیدەوەش���ێنێتەوە، 
س���ەرەنجام هەر ئ���ەو بەكارهێنەرانە باجەك���ەی  دەدەنەوە كە 
بەبێ  هۆش���یاری  فەیس���بووكیان ك���ردووە بەجۆرێكی  دیكەی  

بێسه روبه رى.
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 

ح����اڵ����ەت����ێ����ك����ی  دی����ك����ەی  
ن����اب����ەرپ����رس����ی����ارێ����ت����ی  
ب���ەك���اره���ێ���ن���ان���ی  ت�����ۆڕە 
ئەوەیە  كۆمەاڵیەتیەكان، 
ك���ە ه���ەن���دێ ج����ار ت���ۆڕە 
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ەك��ان ب��ەن��اوی  
ك��ەس��ێ��ك��ەوە دروس��ت��ك��راوە، 
بەبێ  ئەوەی  كەسەكە بزانێ
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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:

1- بەدەستهێنانی زانیاری: 
لێرەشدا مەبەست ئەوە نییە كە 
ڕۆژنامەنووس تەنها لەفەیسبووك 
و ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان���ی دیك���ە 
زانیاريیەكان���ی وەربگ���رێ  ، بەڵكو 
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 
هەواڵی  بەدواداچوونی  نموون���ە 

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 
كاری نوێی ڕۆژنامەوانی ، هەندێ  هەواڵ و زانیاری هەیە لەبەر 
هەندێ  هۆكار ناگاتە میدیاكان یان ڕێگە نادرێ  بەباڵوكردنەوە 
و پەخش���كردنی ، بەاڵم ئەو هەوااڵنە بە ئاسانی ڕێگەی خۆی 

دەبینێتەوە بۆ باڵوبونەوە لە تۆڕە كۆمەاڵیەتیانە .

2- نوسینی ڕاپۆرت سەبارەت بەچاالكوانەكانی تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان:
ب���ۆ  باش���ە  دەرفەتێك���ی  كۆمەاڵیەتییان���ە  ت���ۆڕە  ئ���ەو 
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 .

3- دەكرێ  سوود لەفەیسبووك و تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكانی دیكەوە وەربگیرێ  
بۆ ئەنجامدانی هەڵمەتی ڕۆژنامەوانی سەبارەت بەڕوو داو و 
بابەتێكی دیاریكراو ، وەك ئەو هەڵمەتەی یەكێك لە ماڵپەڕەكان 

ئەنجامیدا دژی هاوسەرگیری نهێنی لە میسر .

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

كۆمەاڵیەتیانە
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4- ئامادەكردنی 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 

ن���ی  د یكر ر یا ئاس���ت و ج���ۆر و پاڵنەرەكانی د
ئینتەرنێت .

5- گەیاندنی هەواڵی قەدەغەكراو:
كۆمەاڵیەتی���ەكان  ت���ۆڕە 
بونەت���ە ناوەندێك���ی گرنگ بۆ 
گواس���تنەوەی ئەو هەوااڵنەی 
كردن���ەوەی  بەب���اڵو  ڕێگ���ە 
نادرێ لە میدیا تەقلیدیەكاندا ، 
وەك ئەوەی ڕوویدا لەدوای 
هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی لە 
ئێران ، یان لەكاتی مانگرتنی 
گەنجانی میسر لەسەردەمی 
مب���ارك(  )حوسس���نی 
ی   25 لەشۆڕش���ی  ب���ەر 
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 .

6-بلۆك كردن و الدانی زانیاری گروپەكان:
زۆر جار هەڵسورێنەرانی فەیسبووك هەڵدەستن بەالدانی 
هەن���دێ  زانی���اری و گروپ لەس���ەر ماڵپەڕەكە ، ی���ان دەوڵەت 
و الیەنێكی دیاریكراو ڕێگە لەكردنەوەی فەیس���بووك دەگرێ  
لەالی���ەن هاواڵتیان���ەوە لێ���رەدا ڕۆڵ���ی ڕرژنامەنووس���ان دێتە 

پێشەوە بو ئاشكراكردنی ئەو ڕەفتارانە .

7- چاودێریكردن و دیاریكردنی ئاراستەكانی ڕای گشتی: 
كۆمەاڵیەتی���ەكان  ت���ۆڕە  ل���ە  خزمەتگوزاريیان���ەی  ئ���ەو 
وەك فەیس���بووك فەراهه مك���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 .

ت����ۆڕە ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ەك��ان 
بۆ  باشە  یارمەتیدەرێكی 
ڕۆژن��ام��ەن��ووس و دەزگ���ا و 
فریاگوزاریەكان  ڕێكخراوە 
ناوچەی   هەواڵی  ئاگاداری 
ن���اوچ���ە  و  ك������ارەس������ات 

وێرانەكان بن
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8- ڕووماڵكردن و بەدواداچوونی هەواڵی ناوچە وێران بووەكان: 
ب���ۆ  باش���ە  یارمەتیدەرێك���ی  كۆمەاڵیەتی���ەكان  ت���ۆڕە 
ڕۆژنامەنووس و دەزگا و ڕێكخراوە فریاگوزاریەكان ئاگاداری 
هەواڵی ناوچەی  كارەسات و ناوچە وێرانەكان بن ، بۆ نموونە 

هۆكارێك���ی لەكارەس���اتی الفاوەكانی فلیپین  ئینتەرنێ���ت   ،
یارمەتیدەر بووە لەو رووەوە.

هەڵمەت���ی  ڕێكخس���تنی   -9
پشتیوانیكردن لە ڕۆژنامەنووسان:

كۆمەاڵیەتی���ەكان  ت���ۆڕە 
دەتوان���ن  ڕۆژنامەنووس���ان 
ل���ە  پش���تیوانی  هەڵمەت���ی 
ڕێكبخ���ەن  هاوپیش���ەكانیان 
دەكرێن  دەس���تگیر  ئەوانەی 
ی���ان ڕوو بەڕووی فش���ار و 

ڕفاندن دەبنەوە .

ش���ەڕە  ب���ە دواداچوون���ی هەواڵ���ی   -10
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 .

11- بەهێ���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 
وێن���ە و ڤیدیۆ و تاوتۆكردنی  ڕا جی���اوازەكان لەگەاڵ هاوڕێ  
و دۆس���تەكانی لەس���ەر ت���ۆڕە كۆمەاڵیەتی���ەكان ، لەهەن���دێ  
جاری���ش واڕێكەوتووە ئەو هاوواڵتییە ڕۆژنامەنووس���ە بووە 
ب���ە س���ەرچاوەی گرنگی زانی���اری و بگرە هەن���دێ  جار بووە 
بەتاك���ە س���ەرچاوەی زانیاری  س���ەبارەت ب���ە ڕووداوێك كە 
ڕۆژنامەنووس���ان یان بەرپرسانی دەوڵەت گوێیان پێنەداوە و 

بەبایەخەوە مامەڵەیان لەگەڵدا نەكردە.

12- دروستكردن تۆڕی نێوان ڕۆژنامەنووسان: 
ئێستا ئەو ڕۆژنامەنووسانەی كار دەكەن لەڕۆژنامەگەری 
ئەلكترۆن���ی ئاس���انتر دەتوان���ن بەش���داری ل���ە گرووپەكان���ی 

كار  ڕۆژنامەنووسانەی  ئەو 
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 
رۆژنامەوانی  گرووپەكانی 
و  بكەن  ڕۆژنامەنووسان  و 
لە واڵتەكەی خۆی بێت یان 
هەرێمایەتی  ئاستی  لەسەر 

و نێودەوڵەتی
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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 
ك���ە  دەڕەخس���ێنێ  ب���ۆ  باش���ی  دەرفەتێك���ی 
هاوپیش���ەی  زیاتر بناس���ێ  لەسەرتاس���ەری 
جیهان و ئەزموون و شارەزاییەكانی لەبواری 
ڕۆژنامەوان���ی زیاتر فراوان بكات ، دامەزراوە 

ڕۆژنامەوانییەكەی سوودی زۆر دەبێت .

13- س���وود وەرگرت���ن لەو خ���ول و ۆركش���ۆپانەی بۆ 
ڕۆژنامەنووسان ڕێكدەخرێ 

یارمەت���ی  كۆمەاڵیەتی���ەكان  ت���ۆڕە 
زۆرێ���ك  ئ���اگاداری  دەدات  ڕۆژنامەن���ووس 
ل���ەو خ���ول و ۆركش���ۆپانە بێت ك���ە لەبواری 

ڕۆژنامەوانی ڕێكدە خرێت.

14- بە دواداچوونی چاالكییەكانی كۆمەڵی مەدەنی: 
ل���ە ڕێگ���ەی ئ���اد ك���ردن و ئەن���دام بوون 
لەگروپ���ە تایبەتەكان���ی ڕێكخ���راوی كۆمەڵ���ی 
مەدەنی ، دەكرێ  ئ���اگاداری هەوااڵ و چاالكی 
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.

15- ریكامكردن و ناساندنی كارو بەرهەمەكان:
دەكرێ  ڕۆژنامەنووس لە ڕێگەی الپەڕەی 
خۆی ی���ان بە دانانی گروپێك���ی ڕۆژنامەوانی 
كارو بەرهەمەكان���ی خ���ۆی بەكەس���انی دیكە 

بگەیەنێت  و پێیان ئاشنا بكات .

16- ئاگادار بوون لە باڵوكراوە نوێیەكان:
و  ناوەن���د  گروپ���ی  ل���ە  بەش���داریكردن 
دەزگاكان���ی چ���اپ و باڵوكردن���ەوە  ، دەكرێ  

ئاگاداری نوێترین باڵوكراوەكان بێت.

17- بە دواداچوونی ڕاپۆرتە نێو دەوڵەتییەكان: 
لە ڕێگەی بەشداریكردن لە گروپ و الپەڕەی 
تایبەت���ی ڕێكخراوە نێودەوڵەتیەكان ، دەتوانێ  
ئ���اگاداری ئەو ڕاپۆرتە نێودەوڵەتییانە بێت كە 
دەریدەك���ەن س���ەبارەت بەبابەتە سیاس���ی و 

ئابوورییە جۆراو جۆرەكان.

18- بەدواداچوون���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 
دەكات  ڕۆژنامەنووس���ان  ب���ۆ  ئاس���انكاری 
ئ���اگاداری نوێترین هەڵوێس���ت و لێدوانی ئەو 

بەرپرسانە بن .

19- بەدواداچوونی هەواڵی زاناو بیرمەندەكان:
و  زان���ا  ل���ە  زۆرێ���ك  ش���ێوە  بەهەم���ان 
بیرمەندەكان الپ���ەڕەی تایبەت بەخۆیان هەیە 
و س���ەرچاوەیەكی باش���ە بۆ بەدوواداچوونی 

هەواڵ و چاالكی ئەوان .
20- تۆڕە 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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یاخ���ود ئامادەكردن���یرۆژنامەی���ەك ل���ە
ه���ەرباڵوكراوەیەكیت���ردا،دووخ���اڵگرنگە:
یەكەمی���انرۆژنامەك���ەباش���ترینه���ەواڵو
گرنگتری���نڕووداوئام���ادەب���كاتوبەرل���ە
ئەوانیتردەس���تەبەریانبكات.دووەمیانئەم
هەواڵوبابەتەتازەونوێیانە،بەش���ێوەیەكی
ش���یاووجوانلەالپەرەكان���یباڵوكراوەكەدا
بخاتەڕوو.لەراس���تیداڕووننییەكەكامیەك
ل���ەمدووخاڵ���ەگرنگترەویاخ���ودئایابەهای

هەردووكیانیەكسانە؟.
هێندەباش���ەبزانینچاپ���یباڵوكراوەیەك
ك���ەخەڵكڕاكێشن���ەكاتوخەڵ���كحەزبە
كڕینوخوێندنەوەینەكەن،ئەوابێسوودە.

باڵوكراوەیەك���یزۆرهەنبەگش���تیوەك
دەكرێ���ن، وەس���ف ماندووك���ەر كاغەزێك���ی
لەڕاستیش���داپ���ڕلەهەواڵینوێوش���یاوی
خوێندن���ەوەنبەاڵمخوێن���ەربەماندووێتیو

سەرلێش���ێواویی،الپەڕەكان���یهەڵدەداتەوەو
ئەوهەواڵەباشانەشنابینێ.

رۆژنامەن���ووس، س���ەركەوتنی رازی
رازاندنەوەوبەشیاوپیش���اندانیرۆژنامەیە.
ئەمكارەلەپیشەیرۆژنامەوانیدانابێبەكەم
بزانرێ���ت،چونكەرۆژنامەدەبێس���ەركەوتن
تیراژێك���ی دەب���ێ وات���ا ب���كات، دەس���تەبەر
ڕەزامەندبەخ���شبەدەس���تبهێنێ���ت،خەڵ���ك
بیك���ڕنوب���ەالیخوێن���ەرەوەیاخ���ودبەالی
خاوەنەكەی���ەوەس���وودمەندبێتج���اخاوەنی
رۆژنامەك���ەپەخش���كاریه���ەواڵووێنەكان
بێت،یاخ���ودبازرگانوڕیكالم���دارویاخود
ئۆرگانیحیزبێكیاخودئەنجومەنێكبێت.
باشترینكەسكەدەتوانێبەرەچاوكردنی
بابەتەكان���یرۆژنامە،بڕیارل���ەرازاندنەوەی
ب���داتوچاودێری���یبكات)سەرنووس���ەر(ە،
چونكەتەنهاسەرنووس���ەرەكەنووسەرێكی

بنه ماى الپەڕەبەندی رۆژنامە
نوسینی: د. نەعیم بەدیعی، د. حسێن قەندی

وەرگێڕانی: كارزان محەمەد
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بەرجەستە،بەڕێوەبەریبەشیسیاسییاخود
بەڕێوەب���ەریباڵوكراوەكەیە،دەبێهەروەك
بەڕێوەبەران���ەو ئۆركس���ترایەك، س���ەرۆكی
وئەزمووندی���دەبچێت���ەكارەك���ەیخۆیەوە،
بەهەمانشێوەمانشێتەكانوناونیشانیهەواڵ
ووت���ارەكاندەبێبەرچاووس���ەرنجڕاكێش
ولەهەمانكات���داراس���تەقینەبێ���ت،چۆنایەتی
لەگ���ەڵ دەب���ێ بابەتەكانی���ش چەندایەت���ی و

الپەرەبەندییەكەداهەماهەنگیهەبێت.
سەرنووس���ەرلەزۆرینەیرۆژنامەكاندا،
بەڕێوەبردنوبڕیاردانلەجۆریرازاندنەوەی
الپەرەكان���یرۆژنامەكەیلەئەس���تۆدایە،بەڵم
هەركەسێكیتربەرپرس)بەرپرسیهونەری(
یئ���ەمكارەبێت،دەب���ێنزیكترینپەیوەندی
وهاریكارییلەگەڵهەمووسەرپەرشتیارانی

بەشەكانیرۆژنامەكەداهەبێت.
دەبێلەوس���اتەداكەبابەتێك���یهەواڵیان
و ئامادەك���ردن ب���ۆ دەگات، بەدەس���ت
ڕێكخستنیپێشخستنوپاشخستنیهەواڵەكە
)ئەولەویەتدانان(لەالپەڕەدا،پێش���نیازیاخود

فەرمانلەبارەیەوەبدات.
پێویس���تەهەمیش���ەئەمخاڵەیلەیادبێت
كەژمارەیەكیزۆریخوێنەرانیرۆژنامەكە،
س���ەرنجیانب���ۆبابەتگەلێكیتایب���ەتڕاكێش
دەبێ.لەوانەیەئەوبابەتەتایبەتانە،بریتیبێت
لەس���توونیڕووداووكارەس���اتەكانیاخود
ستوونیتەنزوهەندێكجاریشلەوانەیەناوو
ئیمزاینووسەرانفاكتەریسەرنجڕاكێشانی
ئینتیم���ایخوێن���ەرانبێت،خوێن���ەرانهێندە
ب���ەمناوانەئاش���ناببنكەبینین���یبابەتێكبە
ئیم���زایئەونووس���ەرانەوەبەالیان���ەوەببێتە
كارێكیئاسایی،بەمش���ێوەیەكاتێكرۆژنامە
دەكڕن،هەواڵسەرنجیانڕانەكێشێت،بەڵكو
پ���اشخوێندن���ەوەیئ���ەوبابەت���ەیجێگ���ەی
س���ەرنجییەتی،ئەوكاتەس���ەیریهەواڵەكانی

رۆژنامەكەبكات.
جێگیركردنیهاوس���ەنگییەكلەچاپكردنی
بابەتەكان���دا،یەكێكەلەئەركەكان���یدیزاینەر.
پێویس���تەبەبێئەوەیتایتەرازوویبابەتە
ئاس���اییەكانی و هەمیش���ەیی دیكۆمێنت���دارە
رۆژنامەلەقاڵببدەن،بتواننپالنێكبگرنەبەر

ك���ەهەواڵەكان���یرۆژنامەكەشببن���ەجێگەی
بایەخیخوێنەروبەالیانەوەبەرچاوبێت.

خەڵ���كپێویس���تیانبەوەی���ەپێیانبوت���رێ
كەرۆژنام���ەچ���ۆنبخوێنن���ەوە،هەندێكجار
دەب���ێتەكنیكەتایبەتییەكانبۆئەممەبەس���تە

بخرێتەكار.

سەرنجێكی خێرا بۆ مێژووی الپەڕەبەندی 
رۆژنامە بەراییەكان: 

رۆژنام���ەیەكەمین���ەكانزیاترش���ێوەیان
ل���ەنامیلك���ەیاخ���ودهەواڵنامەی���ەكدەچوو،
لەس���ەركاغەزێككەڕووبەرەكەیهەروەك
پەرتوكێكیئاس���اییانەیبچ���ووكبوو،چاپ

دەكرا.
باڵوكراوان���ە، چەش���نە ئ���ەم زۆرین���ەی
هەواڵەكانیخۆیانبەدواییەكدالەس���توونە
پانودرێژەكاندادەنووسی،مانشێتیاننەبوو
وبەئەندازەیەكیزۆركەم،سوودیانلەوێنە

ونەخشەوەردەگرت.
رۆژنام���ەكان كات، بەتێپەڕبوون���ی
رۆژنام���ە ل���ە زیات���ر بەلێكچوونێك���ی
راس���تەقینەكان،دەس���تیانب���ەباڵوكردن���ەوە
كرد،س���توونەكانباریكتربوونەوە،یەكەمین
مۆدیلەكانیمانش���ێتومانش���ێتەیەكدێڕیی
ویەكوش���ەییەكانیوەك)جاڕنامە(،خۆیان
خستەڕووویەكەمینئاگادارییباڵوكرایەوە.
س���ەرجەمرۆژنامەكانیس���ەدەی)19(ی
زایین���ی،لێكچوونێكیزۆری���انلەگەڵیەكتردا
هەبوو.بابەتلەس���توونەدرێژوباریكەكاندا
چاپدەكرا،هێڵەستوونییەكانهەرستوونێكی
لەستوونێكیترجیادەكردەوە،هەندێكجاربۆ
ڕازاندنەوەیالپەڕەكانس���وودلەنەخش���ەو

وێنەكێشانوەردەگیرا.
لەسااڵنیكۆتاییسەدەی)19(یزایینی،
بەتەرخانكردن���ی دەس���تیان رۆژنام���ەكان
فەزایەك���یزیات���رب���ۆمانش���ێتەكانك���ردو
ل���ەسەرمانش���ێتیشوەردەگرت. س���وودیان
بۆنمون���ەرۆژنام���ەی)ش���یكاگۆتریبیۆن(بۆ
كاردانەوەیهەواڵیئاگركەوتنەوەمەزنەكەی
س���اڵی)1871(یزایین���ی،س���وودیل���ە)15(

سەرمانشێتیجۆراوجۆروەرگرتووە.
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یەكەمینوێنەشلەهەمانئەوسااڵنەدالە
رۆژنامەكانداچاپكرا،بەڵمس���وودوەرگرتن
لەوێنەلەرۆژنامەكانداتاس���ااڵنیسەرەتای

سەدەیبیستەمنەگشتێنرا.
تانزیكەیساڵی)1900(یزایینی،شێوەی
ڕووخس���اریرۆژنام���ەكانمۆدێرنتربوون،
مانش���ێتەكانگەورەت���روپانت���روبەرچاوتر
بوون،سەرمانشێتەكانشێوەیەكیباشتریان
پەیداكردودیزاین���یالپەڕەكان،نەرمونیانتر
ب���وون.هەواڵەكانجیاكران���ەوە)هەواڵەكانی

تاوان،وەرزش،دەرەكیو...(.
دەیەی)1920(یزایینی،بووەشایەتحاڵی
بەڕووب���ەری رۆژنام���ەكان دەركەوتن���ی
بچووك���ەوە)تابلۆی���دTabloid(،وات���ائ���ەو
رۆژنامەبچووكەنیوالپەڕەییانەیلێوانلێولە

وێنەومانشێتیوروژێنەربوو.
ئەم���ڕۆ، بنەماكان���ی و پێ���وەر بەپێ���ی
تەنانەتڕازاوەترینرۆژنامەكانی)40(س���اڵ
لەمەوپێ���ش،بەس���ادەوك���ۆندێتەبەرچ���او،
لەگەڵئەمەش���داوەرچەرخان���یالپەڕەبەندی
لەدوادوایدەی���ەی)1960(یزایینیفۆرمەڵە
ب���وو،میتۆدەكان���یئێس���تایكاریدیزاین���ی
الپەڕەكانلەهەمانئەوسااڵنەش���داپراكتیزە
دەك���را.بۆنمون���ەوەكس���وودوەرگرتنل���ە
وێن���ەیزیات���روگەورەتر،مانش���ێتەراس���ت
وپت���ەوەكان)بەدەرلەمانش���ێتەكانیالپەڕە
یەك(وجێهێش���تنیمەودایەكیسپیلەنێوان
س���توونەكانلەبریكێشانیهێڵێكیستوونی

لەنێوانیاندا.
لەگ���ەڵپێش���كەوتنیتەكنەلۆژی���ایچاپدا،
كێش���ا، درێ���ژەی پێش���كەوتنیچاپەمەنی���ش
زایین���ی، )1980(ی دەی���ەی لەس���ەرەتاكانی
سوودوەرگرتنلەوێنەتەواوڕەنگاوڕەنگەكان
بووەكارێكیئاساییوبەمشێوەیەقۆناغێكی
نوێلەدیزاینیرۆژنامەكاندادەستیپێكرد.

- دیزاینەكانی ئەمڕۆ
رۆژنامەكان���ی لەگ���ەڵ بەب���ەراورد
دوێن���ێ،رۆژنامەكان���یئەمڕۆئامادەباش���تر،
بەش���ێك دێنەبەرچ���او. ئاڵۆزت���ر و جوانت���ر
پێش���كەوتنە ب���ە پەیوەندی���دارە ل���ەوەش،

تەكنەلۆژییەكان���ەوە،بەڵ���مسەرنووس���ەرانی
ئەم���ڕۆدەزان���نخوێنەران���یرۆژنامەكانیان
ڕووبەڕوویفرەچەشنیماسمیدیاودیزاینە
ج���وانوبەرچاوەكانهەرلەفیلمەوەبگرەتا
دەگاتەتابل���ۆپڕوپاگەندەییەكان���ینێوڕێڕەو
وش���ەقامەكانتادەگاتەریكالم���ەبازرگانییە
تەلەفزیۆنیی���ەكانبوونەت���ەوە.بەكاربەران���ی
ئەمڕۆل���ەڕوویڕواڵەتوبەس���تەبەندییەوە
بڕیارلەس���ەركاڵیەكدەدەن،لەبەرئەمهۆیە
بایەخب���ەبەرهەمێك)رۆژنامەیەك(نادەنكە

ڕواڵەتێكینەشیاویهەبێت.
ئەم���ڕۆرۆژنام���ەكانس���وودل���ەئامراز،
كەرەستەومیتۆدگەلێكوەردەگرنتاجوانتر
وش���یاوتربێنەبەرچ���اوكەس���ەرەكیترینیان

بریتیەلە:
-ڕەنگ،چبەشێوەیڕازاندنەوە)لەڕیكالمو
وێنەكاندا(وچلەكاریپراكتیكیباڵوكراوەكە
ناونیش���انی و نەخش���ە نمون���ە، بەش���ێوەی

الپەڕەكانو...هتد.
-پێڕستوپوختەوسەرەقەڵەمیبابەتەكان
كەبەیاری���دەیئەوانەوە،خوێنەربەئاس���انی
بابەتەجێمەبەس���تەكانیخ���ۆیپەیدابكاتو

بەخێراییبیانخوێنێتەوە.
وەك گرافی���ك، ئامرازەكان���ی و ش���ێواز -
نەخش���ەكان،تێمپالت،هێڵ،خشتە،چاپكردنی
بابەتگەلێكیپەیوەندیداربەبابەتەسەرەكیەكە
لەبۆكس���ێكلەناودڵیبابەتەس���ەرەكییەكەدا؛
هەم���ووئ���ەمكاران���ەب���ۆسەرنجڕاكێش���انی

خوێنەرە.
،)Modular Layout(میتۆدیالكێش���ەیی-
وات���ادانانیس���ەرجەمبابەتەكانبەش���ێوەی

الكێشە.
بەنزیكەییس���ەرجەمرۆژنامەكانیئێستا
ل���ەجیهان���دا،بەیەكێكلەه���ەردووڕووبەری
گ���ەورە)Broad Sheet(یاخ���ودبچ���ووك
)Tabloid(ك���ەنیوەیرووب���ەرەگەورەكەیە

باڵودەكرێنەوە.
لەگ���ەڵئەمەش���دارووب���ەریرۆژنامەكە
هەرچەندێ���كبێت،پرەنس���یپەس���ەرەتاییو
سەرەكییەكانیدیزاینلەهەموورووبەرەكاندا

وەكیەكویەكسانە.
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*الپەڕە یەك
ل���ەزۆرینەیرۆژنامەكان���دا،الپەرەییەك���ەمئاوێتەیەكی
سەرسوڕهێنەرەلەجۆرەكانیمانشێتووێنەوبەشەكانی
مانش���ێتك���ەلەراس���تیدادەیەوێئەوەنیش���انب���داتلە

الپەڕەكانیناوەوەداچیخراوەتەڕوو.
دیزاین���یپیش���اندان:كاتێ���كئ���ەوەدی���ارنیی���ەك���ە
خوێنەرانبەوردییچی���اندەوێ،زۆرینەیرۆژنامەكان
مانش���ێتگەلێكیزۆرلەالپەرەییەكەمیخۆیاندادادەنێن.
وات���ائ���ەوالپەرەیەی���ەح���ەزیخوێن���ەراندەكات���ەوەو
خوێن���ەرانب���ەرەوالپەڕەكانیت���رڕاكێشوبانگهێش���ت
دەكات.لەهەمانكات���دال���ەممیتۆدەدازۆرییمانش���ێتو
وێنەكانلەوانەیەسەرلەخوێنەرانبشێوێنێت.لەبەرئەم
هۆیەئەورۆژنامانەیمیتۆدیپیش���اندانهەڵدەبژێرن،
پش���تبەیەكتادوومانش���ێتیگەورەویەكتادوو

وێنەدەبەستن.
   

*دیزاینی ستوونی یاخود پانی
پێش���تروت���رادانان���یبابەت���ەكانل���ەالپەرەدابەش���ێوەی
الكێشەیی)modular layout(لەشێوازەنوێیەكانیدیزاینی
الپەرەیە.لەممیتۆدەشدائەگەربمانەوێسوودلەدیزاینی
ستوونیوەربگرین،الكێشەكان)مانشێتوبابەت(كەمتر
پانی���یالپەرەكەتایبەتدەك���ەنبەخۆیانوزیاترلەباری

درێژییالپەرەكەدادادەندرێن.
لەدیزاینیپانیش���داالكێش���ەكان)مانش���ێتوبابەت(
س���توونێكیزیات���رل���ەپانی���یالپەرەكەتایب���ەتدەكەن
بەخۆی���ان،بابەت���ەكانبەش���ێوەیكۆمەڵەالكێش���ەیەك
بەپانییەك���یزۆرودرێژییەك���یكەم���ەوەالپەرەبەن���دی

دەكرێن.
ئاوێتەكردنیئەمدوودیزانەشواتاسوودوەرگرتن
ل���ەالكێش���ەپان���یودرێژییەكانی���شلەگ���ەڵیەكتردا،

ڕێگایەكیگونجاودەبێتبۆدیزاینیالپەرەیەك.
     

*دیزاینی هاوتا: 
لەمچەشنەدیزاینەدا،یەكجۆرەدیزاینكەبەشیراستو
چەپیرۆژنامەكەیاخودبەشیسەرەوەوخوارەوەیالپەرەكە

بەشێوەیەكییەكساندابەشبووە،دووبارەدەبێتەوە.
بەگش���تیكاتێ���كدەتوان���رێس���وودل���ەمج���ۆرەدیزاینە
وەربگی���ردرێك���ەئامانجەك���ەینیش���اندانیهاوت���ایاخ���ود
ناهاوت���ایاخ���ودبەراوردكردنینێ���واندووڕووداوبێت.ئەم

نمونەیەك لە 
الپەرەبەندیی پیشاندان

*نمونەی الپەرەبەندی 
ستوونی و پانی )ئاوێتە(
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دیزان���ەفرەچەش���نیوجوان���یبەالپەرەك���ەدەبەخش���ێت.
هەربۆیەشەتەنهالەچەنددۆخێكیجیاوازدا،لەرۆژنامەدا

بەكاردەهێنرێت.

*نمونەی الپەرەبەندی هاوتا
بمان���ەوێهەریەكل���ەممیتۆدان���ەبەكاربهێنین،دەبێ
ئام���رازیكارەك���ەیبناس���ینت���اپ���ەیب���ەنهێنییەكانی
الپەرەبەندییببەین.الپەرەبەندینیش���اندەریزانس���ت،
زۆرین���ەی دیزاینەرەكەی���ە. داهێنەرێت���ی و س���ەلیقە
ش���ێوازە ل���ەم یەكێ���ك رۆژەی ه���ەر رۆژنام���ەكان،
س���تانداردانەدووب���ارەدەكەنەوە،بەڵ���مزۆربەیجاربۆ
دیزاین���یالپ���ەرەكانلەگەڵبەش���ەتایبەتییەكاندابەپێی
ش���ێوەتایبەتییەكان���یخۆی���انفرەچەش���نیب���ەالپەرە

دەبەخشن.
قس���ەمانلەئام���رازیكاركردكەپێش���ترل���ەالپەرەكانی
پێش���ووداباسماندەربارەیهەریەكێكیانكرد.ئەمئامرازانە
یاخودچوارتوخمەبنچینەییەكەبریتینلە:مانشێتەكان،دەق،

وێنەكانوشرۆڤەوێنەكان.
   

*ئەندازەی مانشێتەكان
مانش���ێتەكانب���ە)پۆین���تPoint(ئەن���دازەدەگیرێنو
،60،54،48،42،36،14،18،24،30،12( ب���ە بەگش���تی
84،72(پۆین���تدەستنیش���انك���راوە.ئەم���ڕۆكۆمپیوتەر
دەتوانێمانش���ێتگەلێكبەئەندازەیجی���اوازئامادەبكات،
بەڵمزۆرینەیسەرنووس���ەرەكانبەپەیڕەوییلەنەرێتی
كۆن،هەمانئەوئەندازانەلەبەرچاودەگرنكەبەگش���تی
ب���ۆهەواڵ���ەگەرموگوڕەكان���یالپەڕەییەكەمس���وودی

لێوەردەگرن.
هەڵبەتەزۆرینەیبابەتەكان،پێویستیانبەمانشێتێكی
بەمچەشنەگەورەییەنییە.لەگەڵئەمەشدائەگەرمانشێت
زۆربچ���ووكبێت،لەوانەیەبابەتەكانبەرچاونەكەون.
دەستنیش���انكردنیئەندازەیمانش���ێتدژوارە.هەندێ
لەرۆژنامەكان،مانش���ێتەگەورەكاندادەنێنئەگەرچی
ڕێب���ازوئینتیمایئەورۆژنامان���ەیدەیانەوێخۆیان

بەشێلگیرێكیتەواوەوەپیشانبدەن،مانشێتەبچووكترەكان
هەڵدەبژێرن.

لەگ���ەڵئەمەش���دادەبێئەمخاڵ���ەڕەچاوبكرێ���تكەلەو
رۆژنامان���ەیقەوارەی���انبچووك���ە)تابلۆی���دە(،بەنزیكەی���ی
ئ���ەو مانش���ێتی ل���ە بچووكت���رە مانش���ێتەكانیان هەمیش���ە
رۆژنامان���ەیقەوارەیانگەورەیە،بەڵمئەوەكارێكیحەتمییە

خشتەی بەراوردی 
ئەندازەی مانشێت 

لەرووبەری رۆژنامەی 
گەورە و بچووكدا

چۆنيه تى 
دانانى مانشێته كان له  
ته ك يانخود له سه روو 

بابه ته وه 
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ك���ەمانش���ێتەكانیهەرالپەڕەیەكهەتاوەكوب���ەرەوخوارەوە
بچێت،بچووكتردەبێتەوە.

 
 الپەرەی یەكەم )ئەندازەی بچووك(

1 30-36 پۆینت
2 24-30 پۆینت
3 24-26 پۆینت
4 14-24 پۆینت
5 26-30 پۆینت

 الپەرەی یەكەم )ئەندازەی بچووك(
1 42-60 پۆینت
2 30-36 پۆینت
3 36-42 پۆینت
4 24-30 پۆینت
5 30-36 پۆینت

 *مانشێت و دێڕ
ب���ۆ تایبەت���ی میتۆدگەلێك���ی رۆژنام���ەكان، زۆرین���ەی

مانشێتبەندیبەكاردەهێنن.
وەكی���ەكمانش���ێت1-30واتا:3س���توون،30پۆینت،یەك

دێڕ.
نهێنیتەمەندرێژییدۆزرایەوە لەسەریەكهێڵ:

مانش���ێتبەگش���تیلەس���ەروودەق���ەوەچ���اپدەكرێت.
بەمش���ێوەیەبابەتێك���یدرێژمانش���ێتێكیدرێژت���ر،وبابەتی
كورتترمانشێتێكیكورتتریدەوێت.بەمشێوەیەلەبابەتێكی
كورتدادەتوانرێئەممانشێتەیسەرەوە،بەشێوەی30-3-

1)واتایەكستوونی،30پۆینتی،3دێڕی(بنووسرێت:

نهێنی تەمەن درێژیی دۆزرایەوە 

لەبەرئەوەیبۆزۆرینەیمانشێتەكانبەالیەنیزۆرەوەتا
)30(وشەبەكاردەهێنرێت،لەوانەیەبۆبابەتێكییەكستوونی،
مانش���ێتێكی)3یاخود4(دێڕیپێویس���تبێ.بۆبابەتەچەند
ستوونییەكان،بەگشتیلەیەكیاخوددوودێڕزیاترنییە.

ئەمخشتەیەیخوارەوەباشترینشێوەلەڕوویژمارەی
دێڕوستوونەوەپیشاندەدات:
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ژمارەیدێڕەكان،مانشێتەكانوستوونەكان

1 2 3 4 5 6 ژمارەی
ستوون

4-3 3-2 1-2 1 1 1  ژمارهىدێرهكانى
مانشێت

 
*سەرنج:بۆئەومانشێتانەی)24(پۆینتن

وبچووكترن،یەكدێڕكەمبكەرەوە.

*دەق
ج���ۆریپی���توئەندازەك���ەیبەنزیكەیی
جێگی���رەولەنێوان)9پۆین���تتا11پۆینتی
تەن���كیاخ���ودرەش(ە،ئەم���ەشوابەس���تە

بەژمارەیستوونەكانیرۆژنامەكەوە.
پانیستوونەكانیشبەنزیكەییجێگیرە،
لەئیرانئەمئەندازەیە)3,5یاخود3سم(ە
كەلەرووبەریگەورەدا)10(س���توونەو

لەرۆژنامەیەك���دارووبەرەكەیتابلۆیدەبەهەمانئەندازە)6(
ستووندروستدەكات.

بەهەرح���اڵژمارەیس���توونوئەندازەی
پیت���یدەقهەرچەندێ���كبێ���ت،ئەندازەگرتنی
باب���ەتوبڕیارداندەربارەیئەمەیكەچەند
ستوونبێت،وابەستەبەجۆریدیزاینەكەوە.
ئەگ���ەربابەتێك���ی)24س���م(مانهەبێت،دەبێ

پشتبەچشێوازێكببەستین؟
ش���ێوازیف���راوانبۆدیزاین���یبابەتێك
هەیەكەلەموێنەیەدا،هەمانبابەتە)24سم(
ەكەبۆدووستوونی)8سم(ودووستوونی
)4س���م(لەگ���ەڵوێنەومانش���ێتێكدادیزاین

كراوە.

*وێنە
هیچشتێوەكوێنەجوڵەوهەستیاری
بەبابەتنابەخش���ێت.بەجۆرێكدەتوانرێ
بوت���رێ:فۆتۆجۆرنالیزمجێگ���ەیلەدڵی
دیزاین���یرۆژنامەكان���داهەی���ە.وێن���ەكان

بەس���ێش���ێوازبەچاپدەگەیەندرێن:ئاس���ۆیی،س���توونیو
چوارگۆشە.
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)ئاسۆیی(سروشتیترینش���ێوازە.)ستوونی(دراماتیكترە
لەه���ەردوو رەنگ���ە )چوارگۆش���ە( چەش���نەكەیتر، دوو ل���ە
شێوازەكیترنەگونجاوتربێت.لەگەڵئەمەشداناوەرۆكیوێنە
لەش���ێوازەكەیگرنگترە.لەبەرئەمهۆیەهەروێنەیەكدەبێ
بەپێیهەلومەرجیخۆیقبوڵبكرێتوبەباشترینشێواز
س���وودیلێوەربگیرێ���ت،شێوازەكەش���یهەرچ���یبتەوێ

هەیەتی.
 

*شرۆڤەوێنە
ش���رۆڤەوێنەبەتەواوەت���یلەگ���ەڵدەق���داجی���اوازەو
رۆژنامەزیات���ربۆدڵنیابوونلەئەمەیكەئەمجیاوازییە
الیخوێنەراندیاربێت،شرۆڤەوێنەكانبەپیتیجیاواز
لەدەقەكەدەنووسن.هەندێكەسپیتەبۆڵدەكان،هەندێ
كەسئیتاڵیك)Italic(وهەندێكەسیتریشپیتیناسك

بەكاردەهێنن.
ئێس���تادەبێئ���ەوەبینرێكەش���رۆڤەوێنەلەكوێی
وێنەكاندابنووسرێت.لەالپەرەهەواڵییەكانداشرۆڤەوێنە
دەبێلەژێروێنەكەدابنووس���رێت،بەڵمبۆفرەچەشنی
دەتوان���رێ ناهەواڵییەكان���دا، الپ���ەرە ل���ە بەتایبەت���ی

شرۆڤەوێنەلەتەنیشتولەنێوانوێنەكاندابنووسرێت.
 

*ماكێتبەندی 
چ���ۆندەتوانی���نبابەت���ەكانلەالی���ەكلەالپ���ەرەداجێگ���ە
بكەینەوە؟ئەندازەیمانشێتەكانچەندبێت؟،یاخودئەندازەی
وێن���ەكانچەن���دە؟بەكێش���انیماكێ���ت)Dummy(ئەمكارە
ئەنجامدەدەین.كێش���انیماكێتكارێكیهێندەوردنییە،واتا
لەوانەی���ەل���ەكاردا،بابەتیاخودوێنەیەك���یكەمیاخودزۆر
دەس���تەبەربكەیت.لەپراكتیك���دا،دەتوانرێلەدرێژییوپانی
وێنەیەككەمبكرێتەوە،مانش���ێتەكانكەمێكبچووكتریاخود
گەورەتربكرێ���ت،لەنێوانپەرەگرافەكاندانێ���واندابندرێتو

چەندسانتیمەترێكلەكۆتاییبابەتەكانكورتبكرێتەوە.
بۆئەندازەگرتنیدەق،وێنەوستوونەكانكەپێشتریەكەی
جۆراوج���ۆریب���ۆبەكاردەهێنرا،ئێس���تالەئیرانس���انتیمەتر
بەكاردەهێنرێ���ت.بێگوم���انوێن���ەكانب���ەیەكەیس���توونیش

دەستنیشاندەكرێنوئەندازەیمانشێتەكانیشبەپۆینتە.
بۆماكێتبەندی،كۆمەڵەنیشانەیەكهەنكەبۆكارئاسانی
س���وودیانلێوەردەگیردرێت.وێنەبەنیشانەی)راستەهێڵێكی
راستوچەپ(نیشاندەدرێن،مانشێتبەشێوەینیشانەی
لێكدان،ش���رۆڤەوێنەبەهێڵێكیراس���توئەستوروئەندازەی

دەقەكەشبەهێڵێكەكەبەدرێژاییستوونەكەیە.
مانشێت،دەق،وێنەوشرۆڤەوێنەهەروەكرووبەرەكانی



121ژمارە 29-30 به هارى 2013

پرهنسيپىالپهڕهبهندىرۆژنامه

پ���ازل،ئامرازیس���ەرەكیدیزاین���یالپەرەی���ە.بەدرێژایی
س���ااڵن،دیزاین���ەرەكانهەوڵی���انداوەپازلەكان���یخۆیان
بەهەرشێوەیەكیشیاوبێ،كۆبكەنەوەوڕێكیانبخەنەوە.

هەندێلەمیتۆدەكانبوونەتەكاریگەروهەندێكیشیان
نەخێر.لەوانەیەپێتواب���ێهەزارانمیتۆدیچاوەڕوانكراو
بۆڕێكخستنودیزاینیهەربابەتێكوالپەرەیەكهەیە،
بەڵملەراستیداتەنهاچەندڕێكخستنێكیسەرەكیهەیە:

-بابەتبەبێوێنە
-بابەتلەگەڵوێنەدا)پۆرترێت(.
-بابەتلەگەڵوێنەیەكیگەورەدا.

-بابەتلەگەڵدوووێنەدا.

ا( دیزاینی بابەت بەبێ  وێنە
زۆرین���ەیئەوبابەتانەیدیزاینیدەكەینبریتینلە

مانش���ێتودەق،سروشتیشەكەدیزاینیالپەرەیبێوێنە
سادەتروئاسانترە.

ب���ۆدیزاینیبابەت���ەكانبەبێوێنە،لەچەن���دمیتۆدێك
زیات���رینیی���ە،بابەتەكانلەالپەرەكەدابەئاس���ۆیییاخود

بەستوونیدادەندرێن.
گرنگتری���نڕێنمایدیزاینیالپ���ەرەیبابەتیبێوێنە،
ئەمەی���ەكەبابەتەكانچئاس���ۆیییاخودس���توونیبێت،
ه���ەوڵب���درێش���ێوەیچوارگۆش���ەبەخۆوەنەگرێتو

هەمیشەالكێشەییبێت.
 

1-دیزاینی ستوونی: 
لەڕابردووداسەرجەمبابەتەكانبەشێوەیستوونی
چ���اپدەك���ران.دەقبەگش���تیلەژێرمانش���ێتدادادەندرا،

س���توونەكەكۆتاییدەهاتیاخودبابەتەكەلەهەمانش���وێندا
كۆتاییدەهاتیانبۆستوونێكیتردەگوێزرایەوە.

ئەمڕۆئەمكارەب���اوینەماوە،دەبێدووربكەوینەوەلەو
س���توونانەیزیاترلە)30س���م(بۆبابەتێ���كتەرخاندەكەن،
چونكەخوێندنەوەی���انماندووك���ەرە،بەواتایەكیترهەتاوەكو

بابەتدرێژتربێتئەواچاپیئاسۆییانەترباشترە.
ل���ەچاپكردن���یبابەت���ەهەواڵییەكاندا،مانش���ێتبەگش���تی
لەسەروودەقەكەوەدادەندرێت،بەڵملەبابەتەناهەواڵییەكاندا

زۆرجارئەمڕێسایەدەشكێنرێت.

     درێژی ستوون بەالیەنی زۆرەوە )30سم(ە
2-دیزاینی ئاسۆیی

جیاكردنەوەیئاس���ۆییانەیدەقێ���ك،كارێكیمۆدێرنەو
لەڕوانگەیخوێنەرانەوەشیاوە،چونكەئەموێنایەدێنێتەئارا
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كەبابەتەكەكورتترلەوەدێتەبەرچاوكەهەیە.وترادەبێ
خۆبپارێزینلەدانانیبابەتلەوس���توونانەیلە)30سم(
درێژت���رن،بەڵمدەب���ێخۆلەس���توونەزۆركورتەكانیش

بپارێزین.
زۆربەیجاردرێژییس���تووندەبێبەالیەنیكەمەوە

)5سم(بێتوهەرگیزلە)2,5سم(كەمترنەبێت.

* میتۆدەكانیتر
بەگش���تی)99%(یبابەت���ەكانبەیەكێ���كل���ەمدوو
ش���ێوازیئاس���ۆیییاخودس���توونییەدیزایندەكرێت،
مانش���ێته���ەروەكچەترێ���كلەس���ەروودەقەك���ەوە
دادەندرێ���ت،بەڵ���مبەرهەرح���اڵدیزای���نكارێك���یبەچێ���ژو
هونەریانەی���ەوبەش���ێوەیەكیگش���تیژیانێك���یلێوانلێ���ول���ە
جیاكارییەكانە.دوونمونەلەمجیاكاریانەلێرەدادەهێنینەوە:

جۆرێكیانمانشێتلەسەربەشێكلەبابەتەكەدادەندرێت،
جۆرێكیتریش���یانمانش���ێتبەتەواوەت���یلەت���ەكبابەتەك���ەدا
دادەندرێت،هەردووكیشیانیاسایدانانیمانشێتلەسەروو
بابەتەك���ەوەدەش���كێننول���ەالپەرەكان���یهەواڵ���داكارێك���ی

پڕمەترسیدارە.
خوێنەرلەمدیزاینەستانداردەدا،یەكەمجاروێنەكەدەبینێ،
لەگەڵخوێندنەوەیش���رۆڤەوێنەكەدائاشنایدەبێت،مانشێت

هەواڵەكەدەگەیەنێتودەقیششرۆڤەیبابەتەكەدەڵێت.

ب-بابەت لەگەڵ وێنەی تاكەكەس )پۆرترێت(
دەتوانرێبابەتێكبەبێوێنەچاپبكرێت،
بەڵ���مباب���ەتبەبێوێن���ەل���ەڕوویدیزاینو

خوێنەرەوەماندووكەردەبێت.
زۆرین���ەیبابەتەكانیرۆژنامەدەربارەی
كەس���ە بزان���ن دەیان���ەوێ خەڵك���ە.خەڵ���ك
دۆڕاوەكان،ب���راوەكان،دەس���تگیركراوەكان،

هەڵبژێردراوانو...چقیافەیەكیانهەیە.
ئەندازەیوێنەتاكەكەس���ییەكانبەگشتی
س���توونێك درێژای���ی 6س���م(ی یاخ���ود )5س���م
بۆخۆیانتەرخاندەكەن.لەكاتیبڕینیگۆشەكانیوێنەیەكی
تاكەكەسیشدا،دەبێئەوەرەچاوبكرێتكەگوێ،تەوێڵیاخود
چەناگەینەبڕێت،ش���وێنێكیشبۆباس���كردنیدابندرێتكەلە
دێڕییەكەمداناویكەسەكەولەدێڕیدووەمداناونیشانو

پێگەو...بخرێتەڕوو.

*ئ���ەمدوونمونەیەبۆالپەرەهەواڵییەكانناش���ێت،تەنها
ئەوكاتەنەبێلەبەشێكیالپەرەكەدادابندرێتكەهەواڵێكیتری

دیزاینی ئاسۆیی بۆ 
بابەتە درێژەكان، 

خوێندنەوە ئاسانتر 
دەكات
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لەسەروویەوەنەبێت.

* وێنە لە دیزاینی ستوونیدا
وێنەیتاكەكەسلەدیزاینیستوونیدالەسەرووبابەتەكەوە
دادەندرێت،بەپێیئەمڕیزبەندیەدادەندرێن:وێنە،شرۆڤەوێنە،
مانش���ێتودەق.هەرڕێكخستنێكیتربەشیاونایەتەبەرچاوو

هۆكارەكانیدەردەسەرییبۆوەرگردێنێتەئارا.
 

*وێنە لە دیزاینی ئاسۆییدا 
لەبەرئەوەیوێنەتاكەكەسییەكانبەگشتییەكستوونین،
بەكارهێنانیانلەهەربابەتێكیئاس���ۆییدائاسانترە،دەتوانرێ

ئەووێنانەلەتەكمانشێتوبابەتەكەدادابندرێت.
گریماندرێژیوێنەكە)5سم(وشرۆڤەوێنەكە
)1س���م(ەكەس���ەرجەمەكەی)6س���م(دەبێت.بۆ
بابەتێك���یكورت���یوەكئەم���ە،مانش���ێتەكانیان
بەگشتیبچووكەوبەدەگمەنلە)1سمتا2سم(
تێدەپەڕێت،هەربۆیەشەدرێژییهەرستوونێكی
بابەتەكەكەپەیوەندی���دارەبەموێنەیەوە،دەبێ

نزیكەی)4سم(بێت.
بۆئەمەیگش���تبابەتەكەالكێش���ەییبێت،
مانش���ێتیس���ەروووێنەك���ەوكۆتای���یه���ەر
س���توونێكلەگ���ەڵش���رۆڤەوێنەكەدا،لەی���ەك

ڕیزدادادەندرێت.
*ئ���ەمچ���وارماكێتەنمونەیی���ەش،كۆمەڵە
ماكێتێكیگونج���اونكەبەگوێ���رەیئەندازەی

بابەتوژمارەیوێنەكاندیزاینكراون.
ج-بابەتلەگەڵوێنەیەكیگەورەدا

ئەن���دازەیوێنەیەكیهەواڵیان���ەیباشلەرۆژنامەدادەبێ
چەندبێت؟ئەگەروێنەیەكیسەرنجڕاكێش���مانلەبەردەس���تدا
بێ���ت،دەبێئ���ەوەبخەینەڕووكەچەندس���توونیبۆتەرخان
دەكەینتاسەرجەمهێزەبینراوەكەیبۆخوێنەربگوێزینەوە،
)3س���توونیاخ���ود4س���توونیاخ���ودزیات���ر؟(بەهەرح���اڵ
ئەن���دازەیوێنەكەزیاترهێزیبیرۆكەیوێنەكەدەستنیش���ان
دەكات،وات���ابەجۆرێ���كدیزای���نبكرێ���تك���ەیەكەمی���ننیگا

بەرەوخۆیڕاكێشبكات.
 

*دوو نمونەی ماكێتی وێنەی ستوونیی گەورە بەسوودوەرگرتن لە دیزاینی 
ستوونی

د-بابەت لەگەڵ دوو وێنەدا
كاتێ���كدوووێن���ەیبابەتێ���كلەبەردەس���تدابێ���ت،دەبێ
یەكێكیانكەنیش���اندەریگشتیبوونیبیرۆكەكەوئەویتریان

ئەمە نمونەی ماكێتێكە بۆ 
بابەتێكی )8سم(  



ژمارە 29-30 به هارى 2013 124

پرهنسيپىالپهڕهبهنديىرۆژنامه

وردەكارییەكان���یبیرۆكەكەیە،لەتەكیەكتردا
دابندرێتكەیەكەمیانگەورەترودووەمیان
بچووكتربێت.ئەمەشوابەستەبەوێنەكانەوە
ك���ەكامی���انبەش���ێوەیئاس���ۆییوكامی���ان
بەش���ێوەیس���توونیبەكاربهێنرێت.هەڵبەتە
ه���ەردوووێنەك���ەشدەتوان���رێبەش���ێوەی
بەش���ێوەی هەردووكی���ان یاخ���ود ئاس���ۆیی

ستوونیدابندرێت.
بنۆڕەئەمنمونانەیخوارەوە:

  
ڕیزبەندی هەواڵ لەالپەرەدا

ئێستالەگەڵجۆرەهاماكێتبەندیبەبێوێنە
ووێنەدارئاشنابووین،بەسوودوەرگرتنلەم
پرەنس���یپەدەتوانرێالپەرەكانیرۆژنامەیەك
دیزای���نبكرێ���ت،بەتایبەتیئەمپرەنس���یپەلە
الپەرەییەكەمیرۆژنامەدابەكاربهێنرێت.

دەبێئ���ەوەرەچاوبكرێتكەڕێنماكردنی
خوێندن���ەوەی و هەڵب���ژاردن ل���ە خوێن���ەر
بابەتەكان���دالەئەس���تۆیدیزاینەرەكەدایە،ئەم
كارەشبەبەكارهێنانیدروستانەیپرەنسیپی
دیزای���ندێت���ەدی.جوڵەیچ���اویخوێنەران
بۆسەرالپەرەكەلەراستەوەبۆچەپە،خوێنەر
بەوردی���یچاوگێڕانێ���كبەس���ەرس���ەرجەم
الپ���ەرەیرۆژنامەك���ەدادەكات.لەش���وێنێكدا
خێ���را لەش���وێنێكیتردا و دەكات ئیس���تێك
تێدەپەڕێ���ت.دەبێل���ەدیزاینیالپ���ەرەدائەو
فاكتەران���ەبەكاربهێنرێتك���ەدەتواننهەواڵ
بەرجەس���تەبك���ەن،ئەوفاكتەران���ەیدەتوانن

بابەتبەرجەستەبكەن،بریتینلە:

1-رەنگ:
هەنوك���ە رۆژنامەكان���دا ل���ە رەن���گ
بەفاكتەرێكیگرنگیسەرنجڕاكێشانیخوێنەر
هەژماردەكرێت،بەرەچاوكردنیپێش���كەوتنە
خ���ۆی فاكت���ەرە ئ���ەم تەكنەلۆژیی���ەكان،
دەبێتەمای���ەیبەرجەس���تەبوونیبابەت���ەكان،
وێن���ەكانومانش���ێت.هەروەه���انیگەتی���ڤو
ترامەرەنگاورەنگەكانچلەمانش���ێتەكانوچ

لەبابەتەكاندا،بەرجەستەسازن.

2-وێنە: 

هێ���زیبین���راویوێن���ە،س���ەرنجیهەموو
خوێنەرێكبۆالیخۆیكێشدەكات،لەبەرئەم
هۆیەی���ەكەلەگەڵچاپكردن���یوێنەلەالپەرەی
رۆژنامەدا،یەكەمینتێڕوانینبۆالیئەودەچێت.

3-ئەندازەی مانشێت: 
هەت���امانش���ێتگەورەت���ربێ���ت)بەالیەنی
زۆرەوە84پۆینت(س���ەرنجێكیزیاتربۆالی
خۆیڕاكێ���شدەكات،سەرنووس���ەرەكانیش
دەزاننكەدەب���ێبۆهەواڵەگرنگەكانیاخود
زاراوەگەرموگوڕەكان،س���وودلەكامئەندازە
بۆمانش���ێتوەربگرنتاخوێنەربۆهەواڵەكە

ڕاكێشبكەن.

4-نیگەتیڤ:
چرەشوچرەنگاورەن���گبێ،یەكێكیترە
ل���ەفاكتەرەكان���یبەرجەس���تەكردنیه���ەواڵ.
كاتێكمانش���ێتێكنیگەتیڤدەكرێ���ت،دەبێتە
خاڵێكیبەرجەس���تەوچ���اوبەرەوالیخۆی

ڕادەكێشێت.

5-ترام:
بەخش���ینیت���رامب���ەمانش���ێتەكانیاخود
ب���ەدەق،گۆڕانێك���یهەس���تیارل���ەزەمینەی
كارەش ئ���ەم دێنێتەئ���اراوە، الپەرەك���ەدا
دەبێتەمایەیبەرجەستەبوونیمانشێتیاخود

بابەتەكە.

6-بۆكس:
دانان���یبۆكس���ێیكب���ەدەوریبابەتێك���دا
بەلەبەرچاوگرتن���یئەمەیك���ەهەنوكەچیتر
هێڵلەنێوانس���توونوهەواڵەكاندانەماوەو
البراوە،خۆیبەفاكتەرێكیبەرجەستەكردنی

هەواڵدادەندرێت.
كاتێ���ك بك���رێ رەچ���او ئ���ەوە دەب���ێ
لەه���ەر بەكاردەهێنرێ���ت، رەن���گ فاكت���ەری
پێن���جفاكتەرەكەیترزیاتركاریگەرییلەس���ەر
خوێن���ەرجێدەهێڵێ���ت،بەڵ���مئەمخاڵ���ەنابێ
بەدووربزان���رێكەزۆرس���وودوەرگرتنلەم
فاكتەران���ەل���ەی���ەكالپ���ەرەدا،دەبێتەمایەی

شێوانوشلۆقیالپەرەكە.
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»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 
پ��ێ��وەرە  ت��ا  جێبهێلدرێ،  رۆژن��ام��ەن��ووس��ان 
و  حكومەت  بۆ  ن��ەك  دابنێن،  پێشییەكانیان 

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 
ب���ۆ  و  نەدەك���رد  نووس���ین  ب���ە  پێویس���تی 
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 
و  تۆمەتبارك���ردن  بیروڕایان���ە  ئ���ەو  ك���ە 
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 

پێوەرەكانی ئاكار 
بۆ كاری رۆژنامەوانيی

ن: جەودەت هۆشیار
و: رەسول بەختیار
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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 
وەك  بنەمای���ەك،  بەچەن���د  پابەن���دن  دیموكراتیي���ەكان 
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:

1- رێزگرتن 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 

پەیڕەوێك���ی رێكخ���راو نییە 
كاری  ئاكارەكان���ی  ب���ۆ 
بەڵك���و  رۆژنامەنووس���ی، 
چەن���د پێوەرێك���ی هاوبەش 
ل���ە  زۆرێ���ك  ك���ە  هەی���ە 
دەزگاكان���ی رۆژنامەنووس���ی 
و رۆژنامەن���ووس پەی���ڕەوی 

دەكەن لە واڵتانی دونیا

دەزگای  ل���ە  زۆرێكی���ش 
رۆژنامەنووسییە بەرباڵوەكان 
ش���ەڕەفیان  پەیماننام���ەی 
هەیە، تیایدا فەلس���ەفە و 
بنەماكانی دیاریكردووە، كە 

لەسەریدا كار دەكا
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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.

2- چارەسەرە 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.

3- تێكەڵ نەكردنی بۆچوون و هەواڵ 
تێك���ەڵ نەكردنی بۆچ���وون و هەواڵ، یەكێ���ك لەكارەكانی 
وت���ار  ب���ەاڵم  خوێن���ەرە،  موڵك���ی  ه���ەواڵ  رۆژنامەنووس���ە، 

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 
وەال  الی��ەن��ێ��ك  ب����ی����روڕای 
نووسەر  واب��ێ  ئەگەر  بنێ، 
ناتوانێ  رۆژنامەنووسەكە  و 
دەبێ  بسەپێنێ،  گریمانێك 
خۆی  لەبیروبۆچوونی  واز 

بهێنێ

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 
گشتیيەكاندا  پەیوەندییە  و 
كار ب���كا، ن���ەك لەپیش���ەی 

رۆژنامەگەریدا
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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.

4- پەنا 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 راوه دوونان 
زانی���اری وەربگیرێ، ئ���ەم جۆرە بابەتانەش لەو س���ەرچاوانە 

جێگەیان نابێتەوە بۆ باڵوكردنەوە.
بەن���اوی  دەب���ێ  پیش���ەیی،  رۆژنامەنووس���ی  بەگش���تی 
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.

5- مامەڵەی 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 

رۆژنامەنووس���ی  بەگش���تی 
بەن���اوی  دەب���ێ  پیش���ەیی، 
رۆژنامەنووس خۆی پێشكەش 
بكا، باسیش لەوە بكات كە 
زانی���اری ك���ۆ دەكات���ەوە بۆ 
وتارێك یان بەدواداچوونێكی 

رۆژنامەنووسیيانە

متمان���ە  رۆژنامەگەري���ی 
بەس���ەرچاوە  پش���ت  پێكراو 
دەبەستێ،  باوەڕپێكراوەكان 
لەدوات���ردا چەندین بۆچوون 
و را باڵودەكات���ەوە، ئەگەر 
ئ���ازادە،  ه���ەواڵ  هەب���وو، 
بەاڵم بۆچوون بەرپرسیارە، 
هەواڵ  دیك���ە  بەمانایەك���ی 
موڵكی هەقیقەتە، نووس���ەر 
ئەمانەت���ەوە  ب���ە  زۆر 
دەیگوازێت���ەوە، بەبێ ئەوەی 
بیبڕی و كەم و زیادی بكات
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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.

6- تێكەڵ 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.

7- راستكردنەوەی 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.

8- بەكارنەهێنانی 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، ئه گەر 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 
ئ���ەو  لەالی���ەن خۆی���ەوە  و 
هەڵەیە چ���اك بكرێ، نەك 
لەالی���ەن یەكێك���ی دیكەوە، 
ل���ە  راس���تیيەكان  ه���ەروا 
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 
رۆژنامەنووس���ەكە  كەس���ایەتی  بەئاس���انی 

لەكەدار دەكا.

دەس���كەوتە  ب���ۆ  مەهێن���ە  ب���ەكار  پیش���ەكەت   -9
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 
وا  ئەم���ەش  دەش���اردرێتەوە،  راس���تیيەكان 
دەكا رۆژنامەنووس ئەو بەرپرس���یاریەتیيەی 
لەس���ەر ش���انیەتی الوازە بەرامب���ەری، بۆی���ە 
رۆژنامەن���ووس نابێ هیچ ش���تێك بە خۆڕایی 
ناب���ێ  رۆژنامەن���ووس  ه���ەروا  وەربگ���رێ، 
س���ەبارەت ب���ەو بابەت���ە دارییان���ە بنووس���ێ 
ئ���ەو  لێدەك���ەن،  قازانج���ی  نزیكەكان���ی  ك���ە 
رۆژنامەنووسەی پیشەكەی بۆ قازانجی خۆی 

و هۆكارەكانی خۆی ب���ەكار دەهێنێ، لەالیەن 
خەڵكەوە شایانی ئەوە نییە.

10- تێكەڵ نەكردنی ئاگادارییەكان لەگەڵ بابەتەكان
ناك���رێ ماددەیەك���ی ئ���اگاداری تێك���ەڵ بە 
بابه تەكان 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.

11- رێزگرتن لەكەس و خەسڵەتەكانیان
لەس���ەر رۆژنامەنووس پێویس���تە لەكاتی 
خس���تنە روو و كۆكردنەوەی هەواڵەكاندا رێز 
لەكەس���ەكان و خەس���ڵەته كانیان بگ���رێ، نابێ 
هەواڵ���ی درۆ و نهێنیەكانیان ب���اڵو 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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هەموشتێك روونكەرەوە
ئ���ەوەبزان���ەنوس���ینیه���ەواڵب���ەتەنه���ا
گەیاندنیزانیارینییە،هەندێكجاردڵنیانیت
لەراستیهەواڵەكە،ئەوكاتەیلەهەواڵەكەتدا
ئ���ەوەروندەكەیتەوەكەهێش���تاگومانتلە
راستیهەواڵەكەتهەیە،واتەتۆكارەكەتبە

شێوەیەكیراستودروستئەنجامداوە.
ت���اپێ���تدەكرێ���تئ���ەوەب���ۆخوێن���ەران
شیبكەرەوەکەزانیارییەكانتلەكوێهێناوەو
چۆندەس���تتكەوت���وون،ئای���اهەواڵەكەیان
راس���تەوخۆبەخۆتداوە،ل���ەبەیانامەیەكدا
دەس���تتكەوتوەیانلەكۆنفرانسێكیگشتیدا
ت���ا خوێنراوەت���ەوە. رۆژنامەنوس���ەكان ب���ۆ
پێ���تدەكرێ���تدرێ���ژدادڕیمەك���ە.تاك���ولە
دەستنیشانكردنیسەرچاوەكەیهەواڵەكەتدا
دیق���ەتبك���ەی،زیات���رمتمان���ەدەكرێ���تب���ە

هەواڵەكەتوئەوزانیاریانەیخستونتەر.
نهێن���یكارەك���ەلەوەدای���ەهەمووش���تێك

دیقەت���ی زانیارەكان���ت گ���ەر رونكەیت���ەوە.
ك���ەمنێدای���ە،رونیك���ەرەوەئ���ەوزانیاریانە
وردنی���ن.كاتێ���كدووئامارتس���ەبارەتبە
بومەلەرزەی���ەكل���ەبەردەس���تدایە،یەكێك���ی
ه���یحكومەتوئ���ەویترهیخاچیس���ور،
ت���ۆه���ەردووئامارەك���ەبخ���ەرەڕو،ئەوەش
رونكەرەوەك���ەوائامارەكانجیاوازن،خاچی
سوروادەڵێتوحكومەتیشوایراگەیاندوە،
ل���ەمبارەوەخۆتهیچحكوممەدەومەڵێكام

ئاماریانراستە.

پەیوەندی باش
پەیامنێ���ریب���اشوات���ەپەیوەن���دیباش.
»مای���كپی���كاك«پەیامنێریپێش���كەوتووی
رۆیتەرزەلەپەرلەمانیبریتانیا،مایكهەشت
ساڵلەپەرلەمانداكاریكردوە،ئەوپەیامنێری
سیاس���یرۆیتەرزەلەپەرلەم���انوحكومەت.
یەكێك���ەل���ەو150پەیامنێرەین���اوپەرلەمان

بنەماكانی نووسینی هەواڵ  
لە ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرز

 وەرگێرانی لە فارسیەوە:
مەجید ساڵح
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.»Lobby Journalist«كەپێیاندەوترێت
ئ���ەمپەیامنێران���ەدەتواننس���ەردانیهەموو
رێگ���ەی ل���ە بك���ەنو كەلەبەرێ���ك كون���جو
پرس���یارەكانیانەوەپەرلەمانت���ارونوێنەران���ی
حكومەتتوشیقەیرانولێپرسینەوەبكەن.

دەست راگەیشتن بە زانیاریەكان
مایكدەڵێتلەپەرلەماندامرۆڤزانیاری
دونیایبەس���ەردادەبارێت.بەاڵملەس���ەری
دەڕوات،»هەم���ووئەوزانیاریانەهەواڵنین.

دەبێتمەلەكەیتوهەوڵەكەتراوكەیت.«
مانگانەوەزیرێكئامادەیدانیش���تنەكانی
پەرلەم���اندەبێ���تول���ەجیات���یپەیامنێ���ران
ب���ەر دەدەن���ە وەزیرەك���ە پەرلەمانت���ارەكان

رێژنەیپرسیار.
مای���كدەڵێ���تهەندێ���كرۆژدووه���ەزار
پرسیاردەكرێت،هەندێكرۆژئەوپرسیارانە
دەكرێ���نوپەرلەمانت���ارەكانوەاڵمیانناوێت
ب���ەقەدەرئ���ەوەیپیش���انیبدەنك���ەئەوان
زیرەكوهۆشیارنووەزیرەكەیانخستوەتە

ژێرچاودێرییەوە.
ئ���ەودەڵێت،ل���ەوهەم���ووبابەتان���ەیكە
دەخرێن���ەروودەبێتباش���ەكەیانهەڵبژێری.
رۆژان���ەباب���ەتس���ەبارەتب���ەپ���ەروەردەو
تەندروس���تی،بارودۆخیناوخۆییبریتانیا....
ب���اسدەكرێت.رۆیتەرززیات���ربەدوایئەو
هەوااڵن���ەدادەگەڕێ���تكەبۆجیه���انگرنگن.
ماوەیەكئەفغانس���تانگرنگبوو،ماوەیەكش
ناوەڕاس���ت، رۆژهەاڵت���ی ئێس���تا كۆزۆڤ���ۆ،

عێراقوئێرانمایەیگرنگیپێدانن.
ئەبێ���تدڵنیابیتب���ەدوایچیدادەگەڕێت.
هەندێ���كج���ارهەواڵێك���تپێ���دەگاتودەبێت
تەختیەیبكەی.بەاڵمهەندێكجارئەوهەواڵە
رەهەندیتروەردەگرێت.بۆنمونەلەپێش���دا
بابەتەكەس���ەبارەتبەلیس���تێكە،بەاڵمدواتر
دەردەكەوێ���تلەوانەیەس���ەرۆكوەزیرانیش
تێوەگالبێت؛بۆیەدەبینیتهەواڵەكەلەس���ەر
بابەتێك���یدیكەدەگیرس���ێتەوە.بۆی���ەدەبێت

ئاگاداربیتوهەواڵەكانبدۆزیتەوە.
هاوكارەكان���م م���نو دەڵێ���ت مای���ك
ل���ە ژمارەی���ەك ب���ە چەس���پاندوە خۆم���ان

سیاس���ەتمەدارانەوەویەكێ���كلەوان���ەتۆن���ی
بلێ���رە.هەندیكج���ارمایكلەگ���ەڵبلیردالە
ناوفڕۆكەك���ەیتایبەتیەكەیدایەودەڵێتئەوە
باشترینشوێنەبۆئەوەیگوێلەبلێربگریت.
  off the recordهەندیكجارلەوانەیەتەنیا
قس���ەبكەن.بەاڵمس���ەریگڵۆڵەیقسەكانت
دەس���تدەكەوێت.ب���ۆنمونەگ���ەرماوەیەك
لەگەڵبلێردابی���تبۆتدەردەكەوێتوازلە

ئێرانناهێنێ.

پاراستنی پەیوەندی لەگەڵ سەرچاوەكانی زانیاری
بەش���ێكیكارەكانبریتی���ەل���ەوەرگرتنی
ه���ەواڵوزانی���اریل���ەوس���ەرچاوانەیك���ە
نەهێنرێ���ت. ناوی���ان ئەوەی���ە مەرجەکەی���ان
) Off_the_record(لەمحاڵەتەدامایكهیچ
رێگەیەك���یتریل���ەبەردەمدانیەجگەلەوەی
س���ەرچاوەیتربدۆزێت���ەوەوزانیاریەكانلە
) Check  _ Double(زاریدووسەرچاوەوە
باڵوكاتەوە.بۆیەمایكپرسیارێكیزۆردەكات
تاكوسەرچاوەیەكیباوەڕپێكراودەدۆزێتەوە

بۆئەوەیهەواڵەكەیباڵوكاتەوە.
مای���كلپێ���یوای���ەس���اڵێكدەخایەنێتتا
بتوانی���تپەیوەن���دیلەگ���ەڵپەرلەمانتارێ���ك
ببەستیوتەلەفونەكەیوەرگریتوساڵێكیشت
پێویس���تەتالێتدڵنیابێ���توهەواڵیپلەیەكت
پێب���دات.بەاڵمپەلەمانت���ارەكانبەبەردەوامی
دەگۆڕێ���ن.گ���ەرتۆماوەیەك���یزۆرئەوكارە
بكەیكەس���ەتازەكانخۆیانپەیوەندیتپێوە

دەكەن.
هێش���تنەوەیپەیوەندیتارادەیەكیزۆر
بەندەبەبوونیئەزموونەوە.مایكللەبارەی
ئەزمونیهەش���تس���اڵەیخۆیلەپەرلەمان
دەڵێت:»ناچارنینهەمووئەوشتانەیئەیڵێن
بنوس���ینەوە،هەندێكجارئێمەپش���تیئەوان
دەخورێنینوهەندێكجارئەوانهیئێمە..«.
هەروەهادەڵێت:»بڕیارنیەپەرلەمانتارەكان
هەرچ���یدەڵێنئێم���ەبینوس���ینەوە...هەندێك
ل���ەدەم���ی ج���ارپەرلەمانتارێ���كقس���ەیەك
دەردەچێتوپاشاندەڵێتببورەئەووتەیەم
باڵومەك���ەرەوە.ئەگ���ەرهەواڵەكەزۆرگرنگ
بێ���تبڵێببورەهەواڵەكەباڵودەبێتەوە.بەاڵم
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گ���ەرهەواڵەكەزۆرگەورەنەب���وودەتوانیت
دەستبەرداربیتولەس���ەرچاوەیەكیترەوە
زانیاریپەیداكەی���ت،یانپاشچەندرۆژێكی
دیك���ەك���ەبۆنەک���ەیدەردەكەوێ���تب���اڵوی

كەیتەوە«.
یاس���ایس���ەرەكییاریەك���ەئەوەی���ەب���ە
دەستیخۆتئاگربەرمەدەرەپەیوەندیەكانت.
ب���ەاڵمگەرهەواڵەكەزۆرگرنگبووبیرلەوە
نەكەیت���ەوە.مایكدەڵێتئەگ���ەررەفتارتلە
گ���ەڵس���ەرچاوەیهەواڵەكەتداب���اشنەبوو
ئەوس���ەرچاوەناوتالیس���ەرچاوەكانیتر
دەزڕێنێت،پێیاندەڵێت:»لەگەڵفاڵنەكەسدا
قسەمەكەندەتفەوتێنێت«.لەقسەكانیمایكل

سێخاڵتدەستدەكەوێت:
1.دەبێ���تهۆش���یاربیتولەژێ���رخەرمانی

زانیاریەكانداهەواڵیخۆتبدۆزیتەوە.
2.هەوڵبدەپەیوەندیتلەگەڵسەرچاوەكانی
هەواڵ���داتێكنەدەی���ت،تەنیالەكاتێك���دانەبێت

هەواڵەكەزۆرگەورەبێت.
 off the3.ئەگ���ەركەس���ێكلەگەڵت���داوەك
recordقس���ەیكرد،كێشەنیە،دەتوانیتلە
رێگەیس���ەرچاوەیترەوەبەدوایزانیاریدا
بگەڕێ���ت،زۆرجارس���ەردەكەویتوزانیاریت

دەستدەكەوێت.
وتەوەرگرتنی زێڕین:

ل���ە دەڵێ���ت، رۆیت���ەرز مامۆس���تایەكی
هەواڵەكەدادەبێتهەس���تب���ەدەنگیمرۆڤ
بکرێ���ت،چونك���ەهەواڵەكانب���اسلەمرۆڤ
دەكەن،پەیامنێرەكانبەپەرۆش���ەوەبەدوای
وەرگرتن���یوتەیزێڕیندادەگەڕێن.بەاڵمئەو
وتان���ەدەبێ���تك���ورتوكاریگەرب���ن.دەبێت
ئاگاداربیتوئەوراویئەورستانەبکەیكە
دەشێلەكاتیخۆیدالەهەواڵەكەتدابەكاریان
بهێنیت.پێویس���تەئەووتانەئ���ەممەرجانەی

تێدابێت:
1.ك���ورتوكاریگەرب���ن؛چونكەئەگەردرێژ
بنخوێندنەوەیانسەختوكاریگەرییانكەم

دەبێت.
2.دەبێتبەهایهەواڵەكەزیاتربكات.

3.دەبێ���تالین���ەهەس���تیارییەكانیهەواڵەكە
دەربخات.

وتەوەرگرتنێكی بەناوبانگ
كاتێ���ك)ج���ۆنئێ���فكەنەدی(س���ەرۆك
كۆماریئەمریكاكوژرا،جاكلینیهاوس���ەری
وتی:»خودایە،ئەوان-جۆن-یانكوشت«

رۆژنامەنوسێكگوێیلێبووبەكاریهێنا.
ئەمرستەیەیەكسەردوابەدوای»لید«ەكە
نوس���رایەوەوزۆرب���ەیرۆژنامەكان���یدونیا
وتەیەك���ی دەكرێ���ت لێوەرگ���رت. س���ودیان
س���ادەیوەكئەوەیس���ەرەوەببێتەمایەی
راچەنینیخوێنەران.وت���ەیزێڕیندەتوانێت
پەیاموەرگربباتبۆشوێنیروداوەكەوپێی

بڵێتلەوێچیرویداوە.

چۆن وتەوەرگێڕاوەكان بنوسینەوە:
ل���ەهەرهەواڵێكداتەنیانوس���ینەوەییەك
یاندووتەبەس���ە.ئەگەروتەیەكیپلەیەكت
دەس���تكەوتلەس���ەرویهەواڵەكەدابەكاری

بهێنە.)بەاڵملەلیدەكەدابەكاریمەهێنە(.

لە »لید«دا وتەكان بەكار مەهێنە.
ل���ەپەرەگراف���یدوەم���داوت���ەكانب���ەكار
 supporting(بهێن���ە،ئەوەپێ���یدەوترێ���ت
وای���ە باش���تر راس���تیدا ل���ە .)paragraph
پ���اشخس���تنەرویهەندێكپێش���ەكی،واتە
ل���ەپەرەگرافیس���ێیەمداوتەكانبنوس���رێن.
لەپێش���داكەشەكەپێكبێنە،بۆنمونەگرێیەك
دروس���تبكە:»خۆپێش���اندەراندەڵێنلێیان
دراوە،ب���ەاڵمپۆلیسئ���ەوەرەتدەكاتەوە.«
دوایئ���ەوەوتەی���ەكبێن���ەوە:»ب���ەكوتەك
لێیانداین«جونوازینب���ەدەمپاككردنەوەی
ب���ەشەلەش���ەل ش���انەكانییەوەوایدەوتو

دەڕۆشتبەڕێوە.
هەواڵەك���ەت پێگ���ەی وتەوەرگی���راوەكان
بەهێ���زدەك���ەن.لەرێگەیوتەیەكیباش���ەوە

دەكرێتهەواڵەكەگیانیتێكەوێت.
لەپەرەگرافیكۆتایشدادەتوانیتوتەیەك
بەكاربێنیت.بۆنمونەوتەیكەسێكیسەرەكی
هەواڵەكە،ئ���ەوەكاریگەریهەواڵەكەتزیاتر
دەكاتوزیات���رزانیارییەكانتروندەكاتەوە،
ئەركیتۆئەوەیەزانیارییەكانلەسەرچاوەكان
وەرگری���توبەس���ادەییوش���ەفافیبیخەیتە
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ب���ەردەس���تپەیاموەرگرەكانت���ەوە.كاتێكزانای���ەكباسلە
خۆی���ت داهێنانەك���ەی
ب���ەزمانیپس���پۆڕیبۆ
دەگێڕێت���ەوە،دەبێتتۆ
رس���تەكانیئەوس���ادە
بكەیت���ەوەوبەزمانێك
بیگێڕێت���ەوەك���ەپەیام
لێی س���ادە وەرگ���ری

تێبگات.
ن���اكات پێویس���ت
هەمووتەكانیزاناكە
كەوان���ەدا دو ل���ە
بنوس���یتەوەوهەموو
هەواڵەك���ەتبریت���ی
بێ���تل���ەقس���ەكانی

ئەو.
رونكردنەوەدرێژەكانیكورتكەرەوەولەچەند
رس���تەیەكیكورتوش���ەفافولەزمانیخۆتەوەبیانگێڕەوە.
كاتێكپێویس���تیك���ردرونكردن���ەوەوپێش���ینەكانباسبكە،
ب���ۆئ���ەوەیبابەتەكەبەالیخوێنەرەوەئاڵ���ۆزنەبێت.دویان
س���ێوتەیزاناكەزیاتربەكارمەهێنەولەناوەڕۆكیدەقەكەدا

بیگونجێنە.
هەڵبژاردنیوتەكاندەتوانێتبمانگەیەنێتەئەومەبەستانەی
ك���ەدەمانەوێ���ت.دڵنیای���یپەی���دابك���ەل���ەوەیئ���ەووتانەی
دەینوس���یتەوەه���یهەمانس���ەرچاوەیەوهەوڵیئەوەشبدە
جوڵەوپێكەنیندەس���توراوەش���اندنەكانیبخەیتەرو.كاتێك
وتەیەك���یدەنوس���یتەوەهەوڵبدەئەودۆخەیئەوقس���انەی
تێداك���راوەبەرجەس���تەكەیت.ئەرك���یئێم���ەئ���ەوەنییەقس���ە
ناش���یرینەكانیخەڵكلەوتەكانیانداالدەی���ن،هەروەهاكاری
ئێمەشنییەئەوانتوش���یگاڵتەجاریبكەین.ئەگەرناتوانیت
بەش���ێوەیەكیب���اشكەڵكلەوتەكانوەرگریتباش���تروایە

داواییارمەتیلەكەسێكیشارەزاتربكەیت.
وتەكانپیرۆزن،نابێتبەهیچشێوەیەكبیانگۆڕیت،تەنیا
لەكاتێكدانەبێترس���تەیەكیانوشەیەكیدوبارەبسڕیتەوە،
ئ���ەوەشب���ەومەرجەیكەئ���ەووش���ەالدراوە،مانایوتەكە
نەگۆڕێت.ئەگەربەهۆیزمانەوانییەوەوتەیەكدەس���تكاری
دەكەی���ت،دەبێتئاگاتل���ەوەبێتمان���اوناوەرۆكەكەیتێك

نەچێت.

دیقەتکردن
رۆیت���ەردیقەتكردن���یپ���ێباش���ترەل���ەپەلەك���ردن.پێ���ی

رۆیت���ەر دیقەتكردن���ی پ���ێ 
باش���ترە لە پەلەكردن. پێی 
وای���ە ئ���ەو ئیعتب���ارەی كە 
150 س���اڵە هەیەتی لە بەر 
ئەوەیە. هەندێ���ك تەكنیك 
هەیە رەچاوكردنیان دەبێتە 
ه���ۆی ئەوەی ل���ەو هەواڵەی 
دیەقتكردن���ی  دەینوس���یت 

زیاتری تێدا بێت
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وای���ەئ���ەوئیعتبارەیكە150س���اڵەهەیەتیلەب���ەرئەوەیە.
رەچاوكردنیانهەندێ���كتەكنی���كهەیە
دەبێتەهۆیئەوەیلەو
دەینوس���یت هەواڵ���ەی
زیات���ری دیەقتكردن���ی

تێدابێت.

داننان بە هەڵەكاندا
ب���ەو س���ەبارەت
هەاڵن���ەیدەیكەیتبە
شەفافیهەڵسوكەوت
ب���ۆ رۆیت���ەر بك���ە.
قەرەبوكردن���ەوەی
ك���ە ئەوهەاڵن���ەی
هەواڵێكت���دا ل���ە
روودەداتهەواڵەكە

لەس���ەرخەتدەهێڵێتەوەوهەواڵێكیتربەناوی
Correctionباڵودەكات���ەوەهەڵەكان���یهەواڵەك���ەیپێش���و
دەخاتەروو.بەمجۆرەئەوانەیچاودێریهەواڵەكاندەكەن
بۆی���اندەردەكەوێ���تلەهەواڵەكانیپێش���وداچ���یهەڵەیەك
روی���داوە.بۆپاراس���تنیوردبینیپێویس���تتبەش���ەفافیەتو
راس���تگۆییس���ەرچاوەكانیهەواڵە.لەنامیلك���ەرێنماییەكانی
رۆژنامەوان���یرۆیتەرداهاتوە»ئێم���ەناوبانگیخۆمانمانلە
پەیڕەوكردن���یوردبین���یودوركەوتنەوەلەغەرزشەخس���یو

ناوهێنانیوردیسەرچاوەكانمانبەدەستهێناوە«.

هەمیشە پەیامنێر باوەڕپێكراوترین سەرچاوەیە
ئ���ەوس���ەرچاوەیناوەک���ەیئاش���کرایەپەس���ەندترەلەو
س���ەرچاوەیناویئاشكراناكرێ،كاتێكناویسەرچاوەكەت
ئاش���كرادەكەی���تئیعتب���اریهەواڵەكەتزیات���ردەبێت.جگە
ل���ەوەشخوێنەردەتوانێتبەس���ەرنجدانەئەوس���ەرچاوەی
ك���ەتۆهەواڵەكەتلێوەرگرتوەحكومبداتلەس���ەرراس���تی
ئەوزانیارەیپێتداوە:»ش���ۆفێرێكیتاكسیوتی،وتەبێژی

حكومەترایگەیاند.«
كاتێكس���ەرچاوەكەقس���ەكانیپێچەوانەییەكترن،نابێت
وتەكانیبكەیتەدووبەش���ەوەوبەشێكیبەناویخۆیوئەو

بەشەكەیتربدەیتەپاڵیەكێكینەناسراو.
بنوس���یت ی���ەكس���ەرچاوەتهەی���ە ئەوكات���ەی نابێ���ت
»س���ەرچاوەجیاجیاكاندەڵێن«.كاتێكسەرچاوەجیاجیاكان
قسەیەكدەكەندەكرێتئەوقسەیەبەراستبزانرێت،بەاڵم
ئەگەریەككەسئەوقس���ەیەب���كاتدەبێتبزانینخەڵكیتر

ئ���ەو س���ەرچاوەی ناوەک���ەی 
ئاشکرایە پەس���ەندترە لەو 
س���ەرچاوەی ن���اوی ئاش���كرا 
ن���اوی  كاتێ���ك  ناك���رێ، 
سەرچاوەكەت ئاشكرا دەكەیت 
ئیعتباری هەواڵەكەت زیاتر 
دەبێت. جگە لەوەش خوێنەر 
س���ەرنجدانە  بە  دەتوانێ���ت 
ئ���ەو س���ەرچاوەی ك���ە ت���ۆ 
لێوەرگرت���وە  هەواڵەك���ەت 
حكوم بدات لە س���ەر راستی 

ئەو زانیارەی پێت داوە
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چیدەڵێن.

سەرچاوە نەناسراوەكان الوازترین سەرچاوەن.
هەم���وورۆژنامەنوس���ەكاندەبێتلەگەڵ
بنەماكانیمامەڵەكردنلەگەڵسەرچاوەكانی
هەواڵ���دائاش���نایەتیانهەبێ���ت.هەندێ���كلەو

بنەمایانەدەخەینەروو:
رۆیتەرزتەنیالەوكاتەداسودلەسەرچاوە
نەناس���راوەكانوەردەگرێتكەزانیاریەكانی
پاراس���تنی پێن���اوی ل���ە س���ەرچاوانە ئ���ەو
بەرژەوەندیگش���تیدابنوئەوزانیاریانەشلە
ش���ێوەیOn the  Recordلەبەردەستدا
ب���ن.لەوحاڵەتەدائێمەبەرپرس���ینلەوردیی
وراستیزانیارییەكان.پێشقسەكردنلەگەڵ
س���ەرچاوەكانلەس���ەرئەمخااڵنەلەگەڵیدا

رێكەوە:
1.رێگ���ەدانبەباڵوكردن���ەوەیزانیارییەكان
س���ەرچاوە ن���اوی هێنان���ی گ���ەڵ ل���ە

.)Ontherecord (
2.رێگ���ەدانبەباڵوكردن���ەوەیزانیارییەكان
.)Offtherecord(بەبێناوهێنانیسەرچاوە
ی���ان باڵونەكردن���ەوە ب���ۆ زانی���اری .3

.)Background (
ك���ەزانیارییەكان���تب���ەدەس���تهێنال���ەگ���ەڵ
چەن���دس���ەرچاوەیەكیدیك���ەدابەراوردی���ان
بك���ە.Cross-checking(بون���یدووی���ان
سێس���ەرچاوەلەیەكس���ەرچاوەگرنگترە.
راس���تیودروستیزانیارییەكانورابردووی
سەرچاوەكەوبیروبۆچونوئاراستەیفكری
س���ەرچاوەكەهەڵسەنگێنە.سودلەئەزموونی
رابردوویخۆتوەرگرەوبزانەهەستیخۆت
س���ەباەتبەمەس���ەلەكەچییە،گەرپێتوایە
هەڵەیەكهەیەدیس���انەوەبەراوردوچێكێكی

تریكەرەوە.
-لەمامەڵ���ەوجیاوازیووتوێ���ژوروبەڕوو
هەم���وو گ���ەڵ ل���ە قەیرانەكان���دا بون���ەوەو

الیەنەكانیكێشەكەداقسەبكە.
-لەوەرگرتن���یزانیاری���ەكانوهێنانیناوی
سەرچاوەكانداراس���تودروستبە.سەبارەت
بەس���ەرچاوەكان،چیئەوان���ەیناویاندێت
ی���انئەوان���ەیناویاننایەتت���اپێتدەكرێت

زانیاریانلەسەربخەڕووبۆئەوەیئیعتباری
س���ەرچاوەكانتزیاتربن.هەرشتێكنازانیت

بەشەفافیبینوسە.
س���تایلی ل���ە وەرگرت���ن كەڵ���ك ب���ە -
»)Hierarchy_of_Sources(ب���ێئەوەی
ناویسەرچاوەكەتئاش���كراكەیتدەتوانیت
ئ���ەوپانتایی���ەیك���ەس���ەرچاوەكەیتێدای���ە
ئاش���كراكەیت،ب���ەوش���ێوەیەدەتوانی���تئەو
تێبینی���ەالیخوێن���ەردروس���تكەی���تكەوا
س���ەرچاوەكەتتاچرادەی���ەكباوەڕپێكراوە.
بۆنمونەلەجیاتیئەوەیبنوس���یت»حسن
حوسینمامۆس���تایزانكۆیسلێمانیوتی«
دەتوانیتبنوس���یت»مامۆستایەكیكۆلیژی

زانستلەزانكۆی.......وتی«
هەواڵێك���ی لەوكات���ەدا تەنی���ا رۆیت���ەرز -
ك���ەوا باڵودەكات���ەوە س���ەرچاوەی ی���ەك
بێ���تو بەتەواوەت���یراس���ت ئ���ەوهەواڵ���ە
سەرچاوەكەشس���ەرچاوەیەكیباوەڕپێكراو
ل���ە راس���تەوخۆ ك���ە س���ەرچاوەیەك بێ���ت؛
ئ���ەوهەوااڵن���ەی بێ���ت. ن���اورووداوەك���ەدا
ی���ەكس���ەرچاوەیانهەی���ەدەبێتب���ەچەند
فلتەرێك���یتایبەت���داتێپەڕبن.ب���ەاڵمكاتێكلە
س���ەرپێكدادانێكدەنوس���یتپێویس���تەچەند

سەرچاوەیەكتهەبێت.
ل���ە س���ەرچاوەكە ناس���نامەی پاراس���تنی -
پەیامنێ���ر. ن���ەك رۆیتەرزدای���ە، ئەس���تۆی
دەبێتناویس���ەرچاوەكەبخەیتەبەردەست
بەڕێوەبەرەك���ەت.ه���ەمپەیامنێ���روهەمی���ش
بەڕێوەب���ەردەبێ���تن���اویس���ەرچاوەكەبۆ
دەزگاكانیدەرەوەیرۆیتەرزئاشكرانەكەن.
ك���ۆ س���ەرتایەكان زانیاریی���ە ئەوكات���ەی -
دەكەیتەوەهەمبەدوایس���ەلماندنوهەمیش

بەدوایوەاڵمدانەوەدابگەڕێ.
-وردبینیهەمیش���ەلەپێشەوەیە،دواكەوتن
باش���ترەلەوەیهەڵەبكەیت.پێشئەوەیدوا
وش���ەبنوس���یتئەمپرس���یارەلەخ���ۆتبكە
ئەگەركەسێكویستیرەدتبداتەوەوەاڵمی

تۆچیدەبێت.
-رۆیتەرزپشتگیریلەوكەسانەدەكاتكەوا
پەی���ڕەویلەبنەماكانینوس���ینیس���ەرچاوە

دەكات.
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وتەوەرگرتن و دیقەتكردن
وتەوەرگیراوەكانپیرۆزن.نابێتبەهیچ
ش���ێوەیەكبیانگۆڕی،تەنیالەوكاتەدانەبێت
وش���ەیاندەستەواژەیكیدووبارەالدەدەیو
ئ���ەوەشبەومەرجەیئەوالدانەنەبێتەهۆی
تێكدان���یمان���ایوتەوەرگیراوەك���ە.ئەگەرلە
وتەیەك���ی دەس���تكاری رێزمان���ەوە رووی
وەرگیراودەكەیت،دەبێ���تئاگاتانلەوەبێت
ناوەڕۆكماناكەیگۆڕانیبەسەردانەیەت.

لەوانەی���ە وتەوەرگی���راوەكان گوڵبژێ���ری
مەبەستیلەپش���تەوەبێت.دڵنیابەلەوەیئەو
وت���ەوەرگیراوان���ەیكەواس���ودیانلێدەبینی
رەنگدان���ەوەیوتەكانیس���ەرچاوەكەیە.ئەو
جواڵن���ەیك���ەلەروخس���اروهەڵس���وكەوتی
سەرچاوەكە)وەكپێكەنینودەستجواڵندن(
دەردەك���ەونگ���ەركاریگەریهەیەبۆس���ەر
وتەكان���ی،بالەنوس���ینەكەدارەن���گبدەنەوە.
ئ���ەوكات���ەیوت���ەییەكێ���كوەردەگری���ت،
هەوڵب���دەئ���ەوش���ێوازەیك���ەقس���ەكانیپێ
دەردەبڕێ���تش���یكەیتەوە.كاریئێم���ەئ���ەوە
نییەقس���ەناشیرینەكانیكەسێكلەوتەكانیدا
الدەین.لەهەمانكاتداكاریئێمەئەوەشنییە
ئ���ەوانببنەمای���ەیگاڵتەپێكردنیكەس���انی
دیكە.ئەگەرپێتناكرێتبەباشیسودلەوتە
وەرگیراوەكانیس���ەرچاوەیەكببینی،باشتر
وایەداواییارمەتیلەكەس���ێكیبەئەزمونتر

بكەیت.
كاركردن لە شوێنە مەترسیدارەكان:

ئەمبەش���ەتایبەتەب���ەوئەزموونەیكەوا
ه���ەزارانپەیامنێریرۆیتەرزلەس���ەرتاپای
جیه���انلەماوەی150س���اڵیراب���ردوودالە
شوێنەمەترس���یدارەكانیبەدەستیانهێناوە.
ئ���ەوەیلێرەدادەخرێتەرووزیاترپێش���نیازە
تاكویاساورێسایكاركردن.ئەوپێشنیازانەی
لێرەدادەخرێنەرووزیاتربۆئەوەیەیتوانیت
لەكاتیروودانیهەركێش���ەیەكلەش���وێنی
كاركردنەك���ەتچ���ۆنهەڵس���وكەوتبكەیت.
مامۆس���تایانیرۆیترزپێیانوایەنابێتخۆت
بدەیت���ەدەس���تقەزاوق���ەدەرەوە،پێویس���تە
پێشترخۆتئامادەكردبێتوبۆدوركەوتنەوە

لەمەترسیبەرنامەتهەبێت.

چەند خاڵێك:
1. پەیامنێری كارێكی مەترسیدارە 

ئەودەم���ەیل���ەش���وێنێكیمەرتس���یداردا
كاردەك���ەی،بۆنمونەكاتێكهەواڵلەس���ەر
خۆپیش���اندانێكیپ���ڕل���ەتوندوتی���ژیئامادە
دەكەی،چاوەڕێیئەوەمەكەهەڵس���وكەوتیان
لەگەڵتداباشبێت.ئەوەبزانەبۆچاوپێكەوتنی
دۆس���تێكنەچووی���ت.بەرپرس���انیحكومەت
ل���ەزۆرب���ەیواڵتان���داپێیانوایەترس���اندنی
رۆژنامەنووسانكارێكیباشە؛چونکەدەبێتە
ه���ۆیئەوەیكەمت���رلەكاروب���اریئەوانەی
دەس���ەاڵتیانلەدەستدایەخۆیانهەڵقورتێنن.
ل���ەزۆرب���ەیواڵتان���داكامیراوریك���ۆردەری
رۆژنامەنوس���اندەستیانبەسەردادەگیرێت.
تاوەك���و دەك���ەن دەر بڕی���ار دادوەرەكان
رۆژنامەنوس���ەكانس���ەرچاوەكانیانئاشكرا
بك���ەن.ل���ەئەمری���كاداگ���ەرس���ەرچاوەكەت
ئاش���كرانەك���ردلەوانەی���ەزیندان���یبكرێیت.
تەنان���ەتلەواڵتەدیموكراتەكانیشهەڕەش���ە

رۆژنامەنوساندەكرێت.

2. رۆژنامەنوسانیش مافی ژیانیان هەیە.
هەرچەن���دەكاریرۆژنامەن���وسئەوەی���ە
ه���ەواڵئام���ادەكات،ب���ەاڵممافیئەوەش���یان
هەی���ەخۆیانلەمەترس���یدوربخەنەوەوبیر
لەس���ەالمەتیخۆیانبكەنەوە.مامۆستایەكی
رۆیترزدەڵێ���ت:»هیچهەواڵێكئەوەناهێنێت
خۆتیبۆبەكوشتبدەی«.هەروەهادەڵێت:
»هەمیش���ەس���بەینێشهەواڵیباشدەس���ت
دەكەوێت«.رێگەمەدەنبۆگرتنیوێنەیەكی
ج���وانیانهەواڵێك���یتازەگیانت���انبكەوێتە
مەترس���یەوە.ئ���ەوكات���ەیهەس���تدەك���ەی
بەس���ەر ب���دە ه���ەوڵ زۆرن، مەترس���یەكان

دڵەڕاوكێیخۆتدازاڵبیت.

3. مەبە بە بەشێك روداوەكە بیگێڕەوە.
هەواڵێكیانوێنەیەكئەوكاتەنرخیهەیە
ك���ەبتوانرێ���تباڵوبكرێتەوە.رۆژنامەنوس���ی

مردووناتوانێتهەواڵبنێرێت.
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4. فێری ئەو رێوشوێنانە ببە کە دەتپارێزن. 
وەكچۆنفێریبنەماكانینوسینیهەواڵ
بویت،بەدوایئەوبنەمایانەش���دابگەڕێكەوا

دەبنەهۆیئەوەینەكەویتەمەترسیەوە.

چەند پێشنیازێك:
پێشتر خۆت ئامادەكە: 

بۆنمون���ەكاتێكدەزانیوابڕیارەس���بەی
رپێپێوانێ���كبكرێتوئەگ���ەریئەوەشهەیە
بەروتوندوتیژیرابكێش���رێت،سەرێكبدەلە
شوێنیبەرێوەچوونیرێپێوانەكە.زانیاریلە
س���ەرئەوشوێنەكۆكەرەوە.شوێنیشتەكان
دیاریبكە.ش���ەقامەكانئەم���الوالكەوتونەتە
ك���وێ.نەخش���ەیەكیباشئامادەبك���ە.دڵنیابە
لەوەیئەوشوێنەیپێدادەچیهاتوچۆكردنی
تێ���داقەدەغەنەك���راوە.ئەگەرب���ۆچونەئەو
شوێنەپێویستتبەمۆڵەتهەیەپێشترخۆتی
ب���ۆئامادەكە.بیرل���ەومەترس���یانەبكەرەوە
لەوانەی���ەبێنەرێگ���ەتوخۆتیب���ۆئامادەكە.
مەزەندەیرادەیمەترسیەكانبكە،بۆدیاری
كردنیرادەیمەترسیەكانیشدەبێتلەپێشدا
بزانیئەومەترس���یانەچینلەبۆسەدانبۆت.
ئەوكاتەیبزانیمەرتس���یەكانیپێشتچییە
باش���تردەتوانی���تخۆتب���ۆروبەڕوبونەوەو

هەڵهاتنئامادەكەیت.
س���ەرەتایی هەڵس���ەنگاندنی پ���اش
رێوش���وێنەكانیبەرگیریبگرەب���ەر:بۆنمونە
گەرب���ەس���ەیارەكەیخۆتدەچی���تبۆئەو
ش���وێنە،س���ەیارەكەتب���ەجۆرێ���كراگ���رە
ناچ���ارنەبی���تبس���وڕێتەوەتاكوبەئاس���انی
ل���ەش���وێنیروداوەكەدوركەویتەوە.پێش���تر
هێڵیپەیوەندیخ���ۆتلەگەڵژوریهەواڵدا
رێ���كبخە.دەبێتیەكێكهەبێتبزانێتتۆلە

كوێتوكەیدەگەڕێتەوە.
ژمارەتەلەفونیئەوكەسانەیكەپێویستن
ل���ەگەڵخۆت���داهەڵگرە.دەتوانی���تلەجیاتی
ن���اویراس���تەقینەیكەس���ەكانن���اویدیکە
بنوسیتبۆئەوەینەناسرێنەوە.كەرەستەی
فریاكەوتن���یخێ���رالەگ���ەڵخۆت���داهەڵگرە،
بەوانەهەمیارمەتیخۆتدەدەیتوهەمیش

گیانیكەسانیدیكەرزگاردەكەی.

پێشنیازی رۆیتەرز: 
گەرشارەزاییتلەفریاكەوتنیسەرەتایدا
هەبوو،یارمەتیئەوانەشبدەكەبرینداردەبن.
كامیراكەتدانێویارمەتیبریندارەكانبدەو
هیچدرێغینەكەیلەوكارە.تاپێتدەكرێتلە
سەرش���وێنەكەزانیاریبدەبەكەسانیدیكە.
باژم���ارەتەلەفوونیپەیامنێرەكانیدیکەتال
بێتولەسەرمەترسیەكانقسەیانلەگەڵدا
بكە.بەوكەس���انەیكەچاوەڕێیگەڕانەوەی
ت���ۆنبڵێگ���ەردیارنەم���اندەب���ێچیبكەن.
پێشهەركەس���ێكبیرل���ەرزگاركردنیخۆت

بكەرەوە.
پێشتربڕیارلەسەرجلوبەرگوناسنامەو
جانتایپارەكەتبدە.باش���تروایەناسنامەی
رۆژنامەنوس���یەكەتل���ەگیرفان���دابێت،نەك
كرابێتبەكراسەكەتەوە.ئەزمونەكانئەوەیان
دەرخستوەكاتێكپرسیارتلێدەكەنلێرەچی
ئەكەی���تباش���تروایەبڵێترۆژنامەنوس���یتو
ناس���نامەكەتیپیشانبدەی.لەحاڵەتێكیوادا
باش���تروای���ەبەرامبەرەك���ەتئارامكەیت���ەوە.
ل���ەگەڵ���دابك���ەیودوار بەنەرم���یقس���ەی
ناس���نامەكەتیپیش���انب���دەی.هەندێ���كجار
ناس���نامەكەدۆخەكەخراپت���ردەكات؛ئەویش
پەیوەندیبەئەزموونیخۆتوئەوش���وێنەی

كەتێدایهەیە.
خۆئامادەك���رنپەیوەندیبەوەرزش���ەوە
هەیە،ئەوەیتەندروستیباشەباشتروخێراتر
دەتوانێ���تلەش���وێنەمەترس���یدارەكانخۆی
هەی���ە ئ���ەوەت توان���ای ئای���ا دورخات���ەوە.
هەمووش���ەوەكەبەپێرێبكەی.ئایادەوانیت
رابكەی.ئەگەرپێكانتدێێنباش���تروایەلەو
هوتێل���ەیك���ەتێداییانل���ەژوریهەواڵەوە
ب���ەدوایزانیاریەكاندابگەڕێ���ی.لەمحاڵەتەدا
گەربەرنامەیەكیباشتدانابوو،لەوانەیەئەو

هەواڵەیكەدەینوسیتباشتربێت.
هیچشتێكمەدەرەدەستقەزاوقەدەرەوەو
بپشتبەشانسمەبەستە:بیرلەوەنەكەیتەوە
تەنی���اهاوكارەك���ەتبرین���داردەبیچ���تی���ان
دەكوژرێتوتۆهیچتبەسەرنایەت.هەرگیز
نەڵێ���تهیچروون���ادات.كەس���انێكهەنگەر
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پێشپێكدادانێكنەختێكبیریانبكردبایەتەوە
ئێس���تالەگەڵماندادەب���وون.ئەگەردەركبە
مەترس���یەكاننەكەیتومەزەندەی���اننەكەی
دڵنی���ابەلەوەیقاچلەس���ەرلوغ���مدادەنێت.
ئەوكات���ەیمەیدانیلوغمەكاندەناس���یتەوە،

دواتریشدەتوانیتبەناویداتێپەڕیت.

سەرەڕۆمەبە:
ئەگ���ەرس���ەرەڕۆبی���تگیان���یخەڵكانی
تری���شدەخەیت���ەمەرتس���یەوە،م���ەرجنیی���ە
هەم���ووجارێكلەناوقواڵی���یرووداوەكەدا
بی���ت.وەكچ���ۆنمەرجیشنییەگ���ەرلەناو
رووداوەك���ەدابیتهەواڵەك���ەتباشدەبێت..
دووفیلم���یدیكومینت���اریئ���ەوەدەردەخەن
چ���ۆنئەوپەیامنێرەیكەلەخۆپیش���اندانێكی
توندوتیژدای���ەن���اوخەڵكەكەداب���ووەلەكاتی
ب���اڵوەپێكردنیخەڵكەكەلەالیەنپۆلیس���ەوە
برین���داردەبێ���ت،كەچ���یئ���ەوپەیامنێ���رەی
س���ەالمەتی ب���ە بینایەك���ەوە س���ەربانی ل���ە
دەتوانێ���توێن���ەیجوانپڕمان���اوكاریكەری
خۆپیش���اندانەكەتۆماربكاتوگیانیخۆش���ی

نەخاتەمەترسیەوە.

ئاگاداری دەوروبەری خۆت بە: 
كاتێكهەواڵیخۆپیشاندانێكئامادەدەكەی،
دەبێتئاگاداریبینینەكانتبیتوهەوڵبدەی
زانی���اریلەس���ەرئەورووداوان���ەیئەگەری
روودانی���انهەیەكۆكەیتەوە.ئەگەرهەس���تت
ك���ردتوندوتیژیی���ەكانزیاتردەب���ن)بۆنمونە
بەكاردەهێنرێ���تو رێ���ژ فرمێس���ك گازی
دێن���ەمەیدان���ەوە( بەدەس���تەكان مۆلۆت���ۆف
دەبێتپێش���ترخ���ۆتئامادەكەی���ت.بۆنمونە
مەسافەیەكلەمەیدانیرووداوەكەدوركەوە
بۆئەوەیگەرپۆلیسدەس���تیكردبەگرتنی

خۆپیشاندەرانتۆشتێكەڵیاننەبیت.

بە شێوەی گروپ كاربكە:
خاڵێكیگرنگكەوایكردوەسەربازەكان
گیان���یخۆیانزیات���رلەپەیامنێ���رانبپارێزن
ئەوەیەبەشێوەیگروپكاردەكەن،لەكاتێكدا
پەیامنێرانبەش���ێوەیتاككاردەكەن.كاتێك

هەستبەمەترسیدەكەیبەشێوەیگروپ
كاربك���ە،تەنان���ەتئەگەرناچ���اربیتلەگەڵ
پەیامنێرێك���ینەیاریخۆت���اكاربكەی.هانی
پەیامنێرەكانیتربدەبۆئەوەیپەیوەندیبە
ئێوەوەبكەن.هەڵبدەبەچاوێكیپۆزەتیفەوە

تەماشایكاریگروپیبكەی.
لەبیرتنەچێكاتێكدۆخەكەمەترسیدارە
كۆنترۆڵ���تل���ەدەس���تنەچ���ێ.ب���ۆنمون���ە
توڕەكەی���ت، بەرامبەرەك���ەت هەوڵن���ەدەی

هەمیشەلەپێشدابیركەرەوە.

یاریچیە سەرەكیەكان بدۆزەرەوە:
ل���ەخۆپیش���اندانوش���ەڕەكاندایاریچی���ە
بیانخ���ەرە ب���دۆزەرەوەو س���ەرەكیەكان
ژێرچاودێریەوە.ئاگاداریئەوئیشارەتانەبە

كەدەیدەنبەكەسەكانیدەوروبەریان.

سود لە هەمو هەستەكانت وەرگرە
بینین،بیس���تن،بۆنكردن...بۆنبكە.ئەگەر
ل���ەدەوروبەرت���ابۆن���یبەنزی���ندێ���توات���ە
ئەگەریكەوتنەوەیئاگرل���ەئارادایە.ئەگەر
بینی���تلەودەوروب���ەرەكەس���ێكب���ەرافیع���ە
خەریكیباركردن���یبەردەیانلەمالووئەوال
كەڵك���ەب���ەردوخش���تهەی���ەول���ەوەئەچێت
بەردوخشتەكانبەرببنەوەوبكێشنبەسەری

ئەموئەودا.
لەوانەیەچەندالپەڕەیرۆژنامەیەككەلە
ژێرجلەكانتەوەیەلەكاتیهێرشیپۆلیسەكاندا

ببێتەهۆیرزگاربوونت.

بزانە خەریكی چییت:
ریگەمەدەكەسییدیكەلەجیاتیتۆبڕیار
بداتورەوانەیناوجەرگەیمەترس���ییەكانت
بكات.لەوانەیەسەرنوس���ەرداوالەبەرپرسی
بەش���ینوس���ینب���كاتوبیەوێتت���ۆكارێك
ئەنجامب���دەی.ت���ۆخ���ۆتل���ەش���وێنەكەیتو

مەترسیەكانلەبەرچاوبگرەوبڕیاربدە.
هەمیش���ەئاگاتلەوەبێ���تبزانەزانیاری
چی���تپێیە.لەوانەیەش���تێكتپێبێتبێتەهۆی
ئ���ەوەیوەكئاژاوەچییەكتەماش���اتبكەن.
بۆنمونەوێنەیوتارخوێندنەوەیسەرۆكی
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ئاژاوەچییەكان.ی���انوێنەیەكیخۆتلەگەڵ
رابەرێكیئاژاوەچیدا.

چەند رێنماییەك بۆ ئەو رۆژنامەنوسانەی دەنێردرێن 
بۆ ئەنجامدانی كارێك:

-ئەگەرلەشوێنێكینوێداكاردەكەیحەتمەن
دەبێ���تلێكوڵین���ەوەل���ەس���ەردابونەریتو
كولتوریئەوشوێنەبكەیت.تەنانەتلەزێدی

خۆتیشدادەبێتوابكەی.
-ئەگەرلەش���وێنێكداكاردەكەیلەوانەیەبە
هۆیرەنگیپێس���تتی���اننەتەوەكەتیاخود
زمانەكەتگیانتبكەوێتەمەترس���یەوە،مەچۆ

بۆئەوشوێنە.
-ئەگ���ەربڕیارواب���وب���ۆماوەیەك���یدرێ���ژ
هەوڵب���دە بمێنیت���ەوە، دیك���ەدا ل���ەواڵتێك���ی
سەرەتاكانیزمانیئەوواڵتەفێربیت.هەندێك
ج���ارلەوانەی���ەچەن���درس���تەیەكل���ەمردن
رزگارتكات.ب���ەالیكەمەوەفێریئەوەبیت
بەزمانیئەوواڵتەبڵێتمنرۆژنامەنوسم.

-كاتێ���كل���ەش���وێنێكین���وێكاردەك���ەی،
پەیوەن���دیل���ەگ���ەڵرۆژنامەنوس���انیئ���ەو
ش���وێنەدادروس���تبكە.ئ���ەوانرێگەچارەو
هێڵەس���ورەكانتپیش���اندەدەن.بەوش���ێوە
دەتوانیتكۆنترۆڵیدۆخەكەبگریتەدەست.

مەترس���یداریوەك ش���وێنی ل���ە ئەگ���ەر -
باش���تر كاردەك���ەی جەنگاویەكان���دا ناوچ���ە
وایەتەماش���ایەكیرێكەوتنام���ەجیهانیەكانی
وەكرێكەوتنام���ەیژنێ���فبك���ەی.ئەوەبەو
مامای���ەنیی���ەكاتێكباسل���ەمافەكانیخۆت
دەك���ەیكەواتەرزگارتب���ووە.جاریواهەیە
خس���تەروویئەومافانەوالەبەرامبەرەكەت
دەكاتهەرچیبیەوێتپێتبكاتپێتدەكات.
هەرچەن���دەلەوانی���ەدواترقورسبەس���ەریدا

بشكێتەوە.
-خۆتتەئمینبكە.هەملەكاتینەخۆش���یدا
بۆتانبەسودەوهەمیشلەكاتیكوژرانتبۆ
خزمەكانتلەروویمالیەوەس���ودیدەبێت.
ئەگەرلەشوێنێكینوێداكاردەكەیئاگاتلەو

نەخۆشیانەبێتكەلەوێداهەیە،
-ئەگ���ەردەچیتەش���وێنێكیمەترس���یدارەوە
ه���ەوڵب���دەچاكێتێك���یگول���ەنەب���ڕبۆخۆت

پەیداكەیت.
-لەس���ەفەرداباپێاڵوەك���ەتنۆیبنوپێت

نەگرێتوسوكوسادەودژبەئاوبێت.
-لەجیاتیئەوەیجلەكانتقورسوئەستور

بنباناسكوتەنكبن.
-خوزەیەکیباشتپێویستە

-ئەگەردەچیتەش���وێنێككەش���ەڕیتێدایە
ئاگاداربەقەمسەڵەكەتلەیونیفۆرمیالیەنێكی

شەڕەكەنەچێت.
-ب���اجلەكان���تزەقنەب���ن.بۆنمون���ەئەگەر
رەنگ���یجلەكانتنارنجی���ە،لەوانەیەقەرەوڵی
یەكێكلەالیەنەكانیشەڕەكەلەسەرتۆزوم

بكرێت.
-لەحاڵەتیش���ەڕداباش���تروایەپارچەیان
دەس���تەس���ڕێكیس���پیتپێبێت.ئەوپارچە
سپیەمانایتەس���لیمبوونەودەتوانێتگیانی

تۆلەمردنرزگاركات.
-پارەكەتلەچەندشوێنێكیجیاجیاهەڵگرە.
هەندێ���كج���ارلەوانەی���ەبیانەوێ���تب���ەزۆر
پارەكەتلێبس���تێنن،بای���ەكدووگیرفانت
بەتاڵبێ���ت،لەوانەیەوازتلێبێنن.خراپنییە
دووجانتایپارەتپێبێت.لەیەكێكیاندابڕێك
پارەیكەموناسنامەیەكیكۆنیخۆتدابنێ.
-ل���ەهەندێ���كش���وێنئ���اویپ���اكدەس���ت
ناكەوێ���ت.دەتوانیتلەگ���ەڵخۆتائاویپاك

یانحەپیئاوپاكەرەوەهەڵگریت.
-زانیاریی���ەپزیش���كیەكانیخۆت���تپێبێ���ت
باشترە،وەكجۆریخوێن،دیابیتتهەیەیان
نایانلەبەرامبەرهەندێكشتداحەساسیەت

هەیە،هەمووئەوانەبەكەڵكتاندێت.
-پ���اكوخاوێن���یخ���ۆتراگرە.باس���ابونت

پێبێت.
-ب���اهەندێكچوكلێتتپێبێت.هەندێكجار
چوكلێتیباشدەتوانێتحاڵتانباشتربكات.

وەك جۆاڵ  تان  و پۆی هەواڵەكان پێكەوە گرێبدە:
رووداوە پێش���ینەو ب���ە گۆێن���ەدان
پەیوەندی���دارەكانبەهەواڵ���ەكاندەبێتەهۆی
ش���ێواو بەش���ێوەیەكی هەواڵ���ەكان ئ���ەوەی
رەنگبدەن���ەوە.زۆرج���ارل���ەجیات���یئ���ەوەی
هەواڵەكانبەشێوەیەكیشەفافماناداربگەنە
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الیخوێنەرانپچڕپچڕوبێمانادەگەن.پێشینە
ه���اوكاریپەیاموەرگ���ردەداتتاك���وبەدوای
ماج���ەرایرووداوەك���ەدابچێت.پێش���ینەكان
بەسەرهەوالەكەدادابەشكە،هەندێكیلێرەو
هەندێكیدیكەیلەوێ.دەكرێتلەلیدەكەشدا
پێش���ینەكەب���اسبكرێت.چوارپێنجوش���ەبۆ

وەاڵمی»بۆ«و»چی«هەواڵەكە.
ئەگەرشەشرستەپێشینەتهەیەباشتر
وایەلەش���ەشش���وێنیجیاوازدادایانبینێیت.
ش���وینیب���اشب���ۆپێش���ینەپێ���شوپاش���ی

وتەوەرگیراوەكانە.

هاوسەنگی و خۆ دروخستنەوە لە رق  و كینە
هاوس���ەنگییەكێك���ەل���ەوبنەمایانەیكە
ئاژانسەكانیهەواڵلەپاش»وردبینی«گرنگی
پێدەدەنودەبێترەچاوبكرێت.سەبارەتبەو
هەوااڵنەیكەكێشەوگۆبەندیانلەدوایەیان
زانیارین���وێوگرنگیانتێدایەدەبێتبەالی
كەم���ەوەدووس���ەرچاوەتهەبێ���ت.چونك���ە
نەپاراس���تنیهاوس���ەنگیدەبێتەهۆیئەوەی
گومان���یئەوەم���انبكەوێتەس���ەرب���ەرقەوە
هەواڵەكەمانباڵوكردوەتەوەیانالیەنگریلە

الیەنێكیماجەراكەدەكەین.
ئەگەرلەهەواڵێكداكەسێكیاندەزگایەك
تاونب���اردەك���ەیدەبێ���تبۆچوونەكان���یئەو

كەسەشبهێنیتتەنانەتلەلیدەكەشدا.
ئەگەرلەخۆپیش���اندانێكداخۆپیشاندەران
پۆلیس���یانتاوانب���ارك���ردك���ەلێی���انداوون،
دەبێ���تل���ەگ���ەڵپۆلیسیش���داقس���ەبكرێت:
»خۆپیش���اندەراندەڵێ���نلێی���اندراوە،بەاڵم

پۆلیسقسەكانیانرەددەكاتەوە«

رێنمايیەكی گرنگ
بۆپاراستنیهاوس���ەنگی،پێویستناكات
ه���ەردووالیەنەك���ەبەی���ەكئەندازەس���ەیر
بكەیت.هاوس���ەنگیوات���ەبۆچوونیهەردوو
الیەنەك���ەل���ەهەواڵەكەدابخرێت���ەروو.بەاڵم
گ���ەریەكێكی���انبەپێ���یرایت���ۆنالۆژیكیانە
قس���ەیكرد،ئیشارەتێكیبچوكبەقسەكانی

بەسە.

دوو خاڵی دیکە
1.ئەگ���ەرلەوس���ەرچاوانەیكەویس���تویانە
ناوی���انئاش���كرانەبێ���توس���ەربەالیەنێك���ی
كێش���ەكەنوتەی���ەكوەربگری���تس���ەبارەت
ب���ەوەیلەوالیەنەكەیترچیباس���ە،دەبێت
ئ���ەووتان���ە»زانی���اری«بخەن���ەروون���ەك
»بی���روڕا«.ه���ۆیئ���ەوەشدەگەڕێت���ەوەبۆ
ئەوەی»ئەوكەس���انەیكەدەیانەوێتقسەو
جوێنبەكەس���ێكیاندەزگایەكیانواڵتێك
بدەن،پێویس���تەب���ەش���ێوەیتۆماركراوەبن.
ئەوانەیخاوەنیقسەیخۆیاننینوتەكانیان

مەهێنەوە.
2.تائەوش���وێنەیكەپەیوەستەبەراگرتنی
هاوسەنگی،هاوسەنگیرەشوسپینییە.لەو
هەوااڵنەیكەس���ەبارەتبەش���ەڕوملمالنێی
دووالیەنە،زۆرجارالیەنیس���ێیەمیشهەیە.
ئەوەت���انلەبیرنەچێتجگەلەرەشوس���پی،

خۆڵەمێشیشهەیە.

)color(  رەنگ
رەنگ،ئەوهەس���تەالیخوێنەردروس���ت
دەكاتكەلەش���وێنیروداوەكەدایە.بەدوای
ئ���ەووردەكاریان���ەدابگەڕێك���ەب���ەخوێنەر
دەڵێتئەوێچۆنبو.ئەووردەكاریانەیوالە
خوێنەردەكاتبچەس���پێتبەهەواڵەكەتەوەو
دەس���تب���ەردارینەبێت.ئەگ���ەرفڕۆكەیەك
كەوتووەت���ەخ���وارەوە،باسلەوش���تانەبكە
كەلەمالوئەوالداب���اڵوەیكردووە،دەبێتبە
وردیباسبكرێت،كورس���ییەكینیوەسوتاو،
چەمەدانیش���كاو،بوكەشوش���ە...باسكردنی
بۆكەشوش���ەنیش���انەیئەوەیەلەفڕۆكەكەدا
منداڵیشهەبووەوكارەس���اتەكەكارەساتێكی

مرۆییە...
دەیڤی���دفینكلل���ەرۆژنامەی»واش���نتۆن
پۆس���ت«دەڵێت:»لەجیاتیئەوەیبنوس���یت
ئەوەینەخۆش���یش���یزۆفرینایهەبوگوێی
لەدەنگیسەیروس���ەمەرەدەبو،باسیئەو
دەنگ���ەیبۆبكە،بۆنمونەبنوس���ەئەوگوێی

لەوەبو»بڕۆهاوسەرەكەتبكوژە.«
وەكمێرولەچۆندەنكەگەنمكۆدەكاتەوە،
ت���ۆشزانیاریی���ەكانكۆبك���ەرەوە.زۆرجار
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ئەگەرهەمانس���اتتێبینیەكانتنەنوسیتەوە
لەبیرتدەچێت.لەگەڵهەركەس���ێكداقس���ە
دەكەیتەماشایلەشوالروجلوبەرگەكەی
بك���ەوالیخۆتەوەیاداش���تیبك���ە.ئەگەرلە
ئۆفیس���ەكەیداچاوپێكەوتن���یلەگەڵدەكەیت،
باس���ێكیئۆفیس���ەكەشل���ەهەواڵەك���ەدابكە.
ب���ۆنمون���ەدوپەیك���ەریئەفریقای���یوهەمو

بڕوانامەكانیبەدیوارەكەداهەڵواسیوە.
دەبێتئەووردەكاریان���ەیلەهەواڵەكەدا
باس���یانلێ���وەدەك���ەیل���ەگ���ەڵناوەڕۆكی
بنوس���یت ئەگ���ەر بگونجێ���ن، بابەتەك���ەدا
»شایەتحاڵێككەپاڵتۆیەكیسەوزیلەبەردا
بوووتیس���ێتەرمیلەفڕۆكەك���ەهێناوەتە
دەرەوە«.باسكردنیرەنگیپاڵتۆكەیارمەتی
باش���تروەس���فكردن���یماجەراك���ەن���ادات،
بەاڵمگەربنوس���یت»ش���ایەتحاڵێككەچەند
پەڵەخوێنێ���كبەدەس���تییەوەبورومەتیش���ی
ت���ۆزاویب���ووت���یس���ێتەرمیل���ەفڕۆكەكە
هێناوەت���ەدەرەوە«،یارمەت���یخس���تنەڕوی

دراماتیكیانەیروداوەكەدەدات.
)color(رەن���گ،دەبێت���ەه���ۆیئ���ەوەی
هەواڵەكەتانگرنگییەكەیزیاتربێت.خوێنەر
تێدەگاتتۆلەپشتیمێزەكەتەوەهەواڵەكەت
نەوس���یوەوخۆتلەش���وێنەكەبویت.رەنگ،
دەبێت���ەه���ۆیئەوەكەخوێن���ەرانتاچەندین
س���اڵیدیك���ەراپۆرتەك���ەیتۆی���انل���ەی���اد
نەچێت،بەاڵمئاگاداربەرەنگیزۆرهەواڵەكە

دەخنكێنێت.

 وەک وێنەگرێک بیركەنەوە:
ئەوپەیامنێرانەیراپۆرتەكانیانلەشوێنی
روداوەكەوەدەنوسن،دەبێتوەکوێنەگرێک
بیركەن���ەوەوئەوەنیش���انەیئەوەیەئەوانلە

شوێنیرووداوەكەدابوون.
رۆیت���ەرزدەڵێتئەگەرل���ەژوریهەواڵدا
دانیش���توویتوهەواڵئام���ادەدەكەی،خراپ
نیی���ەس���ودل���ەهەندێ���كوەس���فیهەواڵ���ی
تەلەفزیۆن���یوەرگری���ت،بەومەرج���ەیئ���ەو
قس���انەیلەتەلەفزیۆنەكەوەدەیبیستیتێكەڵ

بەبینینەكانتنەكەی.
وت���ەوەرگی���راوەزین���دوورەنگ���دارەكان
وئ���ەوپێش���ینەیەیك���ەگیاندەك���ەنبەبەر
دەبێ���ت م���ردوودا، و وش���ك هەواڵێك���ی
لەمالوئ���ەوالیهەواڵەك���ەدابكەن���ەبەرچ���او،
نابێ���تپەرت���ەوازەبكرێن.لەكوێپیویس���تی
كردهەندێكپێش���ینەیهەواڵەكەبنوس���ەوە.
دواترهەندێكزانی���اری،ئەنجارەنگودواتر
هەندێكیترپێش���ینەوپاش���انهەندێكوتەی

وەرگیراو....هتد.
-هەواڵ���یرەنگ���دارپێویس���تیب���ەوەنیی���ە
س���یفەتیسەیروس���ەمەرەیبدرێتەپاڵ.زیاتر

پێویستیبەوێنەینوێوزیندووهەیە.
-لەجیاتیئەوەیبنوس���یتماڵێكیزەبەالح،

بنوسەماڵێككە15ژوریتێدایە.
-ل���ەجیات���یئ���ەوەیبنوس���یتكلیكس���یونی
پەپولەیسەرسوڕهێنەر،بنوسەكلیكسونێك
ك���ەزیاترل���ە300جۆرپەپول���ەیئەفریقایی

نایابیتێدایە.

سەرچاوە
2006 JadidNews.com
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)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، 
ئه و 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، به تايبه تى )گۆڤارى 
گواڵن به  رێنووس���ى التينى - كه ناڵى ئاس���مانى زاگ���رۆس - رۆژنامه ى رۆژانه ى 
هه ولێر...(، )س���ەرۆ قادر( لەگفتۆگۆیەكی كراوە هەر لەس���ەردەمی منداڵییەوە تا 
سەردەمی پێش���مەرگایەتی لەشاخ ، دوای راپەڕینی 1991 یش كە لەچەندین بواری 
راگەیاندن پۆس���تی بااڵی بینیووە. ئێستاش به ڕێوه به ری ئه نستیتۆی توێژینه وه  و 
گه شه پێدانه IRDK، ، سەبارەت بە دنیای نووسین و بواری رۆژنامەنووسیش ئەم 

دیدارەمان لەگەڵ ساز كرد.

سه رۆ قادر:
هه ميشه  خه ياڵم له الى 
نووسينى ئه ده بى بووه 

ديمانه:حهميدبهدرخان-رهسولبهختيار
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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 ئه و 
دی���ارە وەك  به داخ���ه وه م.  بێشانس���ییه م زۆر 
زۆربەی خەڵ���ك رۆژی لەدایكبوونم دیار نییە، 
تەنیا دایكم دەیگووت هەفتەیەك دوای تیرۆری 
هه وه ل���ی عەبدولكری���م قاس���م لەدایكبووی، كە 
لەهەم���وو حاڵەتێك���دا دەكەوێتە كۆتایی س���اڵی 
1959 م���ن ب���ۆ خۆم كردوومەتە س���اڵی 1960 
)ه���ه ر به  ناوی س���ه رۆك عبدالكریم قاس���میش 
كراوم، دوایی كه  بووه ته  دژی كورد، كردوویانم 
به  سه رۆ(. س���ەرەتام لە گوندی میراوا بەسەر 
برد، ئەو گوندە ئێس���تا نەماوە-راشنه گوێزرا ، 
بەاڵم بەهۆی دۆخی تایبەتی ئەو كاتی ناوچەكە 
لەس���اڵی 1975 وێ���ران ك���را. م���ن بەمنداڵی به  
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 
هه م���وو حه زی خۆم ده ربڕم.پچر پچڕ ده دوام. 
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، به ڵكو 
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���ه ری گوندەكەم بم. 

لەالیەك���ی دیك���ەوە نیش���انەی پاش���كەوتوویی 
ناوچەكەی منە.

رۆژنامەنووس: ئەی س���ەردەمی هەرزەكاریت 
چۆن بەسەر برد؟

سەرۆ قادر: تا ساڵی 1974 ئەمە حاڵی من بوو. 
لە دواتردا كه  نیوان شۆڕش و ده وڵه تی عێڕاق 
تێكچ���وو، ناوچەبیتوێن و رانیه  بووه  مه ڵبه ندی 
ش���ەڕ، ئێمە پەڕینەوە بۆ ئێران و وه ك سه دان 
هه زاری دیكه  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 به سه رداهات ، كە له  دەربەند 
باماندای���ەوە، بەبرادەرەكانم گووت ئەمه چیای 
كێ���وە رەش ب���ۆ وا بچ���ووك بۆت���ەوە؟! دواتر 
هه موو بیتوین گه ڕام ته نیا 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���ه ی چه نگی���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 هه ندێكیان 
نەمابوون یان كوژرا بوون، چونكە ئێمە حەڤدە  

ساڵ لە لێكدی دوور بووین.
ك���رد  هەس���تت  كات  ئ���ەو  رۆژنامەن���ووس: 
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 
كاتب���ی  ك���رد،  پەی���دا  نام���ەم  وخوێندن���ەوەی 
باوكیش���م بووم، باوكم یەكێك لە كه سایه تییه _ 
پێش���مه رگه ییەكانی ناوچەك���ە ب���وو، نامەكانی 
بەم���ن دەنووس���ی،به تایبه تی 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 ده خوێن���ده وه . میع���راج نام���ەم هێندە بۆ 
خەڵك���ی گوندەكەم���ان خوێن���دەوە، هەمووی���م 
هاته ب���ه ر، 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 

له سه ر ده كرد.
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 1980 بووم���ە ئەندامی حیزبی 
ش���یوعی عێراق. دواتر هاتمە چیا پێشمەرگەی 
راگەیاندنی ناوەندی بووم. زانكۆی س���ەرەكی 
من راگەیاندنی حیزبی ش���یوعی ب���وو، چونكە 
60-65 كەسی 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 
ده س���تنه ده كه وت. حزبی ش���یوعی ش���ه ڕی به  
رۆشنبیره كانی نه ده كرد به ڵكو زۆریش نازیان 
ده كیش���این و له  ب���اره گای مه كته بی سیاس���ی 
نزیك بووین. كاری ئێمه  ش���ه ری ئایدیۆلۆجی 
و پڕوپاگه نده  بۆ حزب و ش���ۆڕش بوو. من به  
ژیانم له  هیچ شه رێك به شدار نه بوومه . كاتێك 
ح���زب ده رفه تی خوێندنی ل���ه  ئه وروپای پێدام، 
وه رمنه گرت،وه ك باو بوو: زانكۆی تێكۆش���انم 

هه لبژارد.
رۆژنامەن���ووس: كاتێ���ك لەراگەیاندن���ی حزبی 

ش���یوعی كارت دەك���رد، هەمان ئ���ەو هزرانەی 
و  راگەیان���دن  كاری  ب���ۆ  هەب���وو  ئێس���تات 

رۆژنامەنووسی؟
س���ەرۆ ق���ادر: دەڵێ���ن ل���ە مرۆڤ���دا نووس���ین 
بەهرەیەكی دیاریكراوە لەوانەیە بكوژێتەوە یان 
پەرەبس���ێنێ ، جا ئەگەر بارودۆخه كه خوێندن 
و  خوێندن���ەوە و زانی���اری پەی���دا كردنی پەیدا 
كرد ئه وه  هه ندێك له و به هره یه  ده بوژێته وه . لە 
ئۆردوگای ئاواره كانه وه  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. 
رۆش���نبیرییان  ك���ۆڕی  زنجی���رە  كات  ئ���ەو 
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 كه  
هەم���وو ك���ەس زۆر بەئاس���انی دەیتوانی بچێ 
رابەران���ی  مەبەس���تم  دانیش���ێ.   لەتەنیش���تی 
مەزهەب���ی ش���یعەیه  ك���ە هەموویان لە ش���اری 
ق���وم بوون- ت���ا دەگەیش���تە ئیم���ام خومەینی. 
م���ن لەگەڵی���ان دانیش���تووم، ته نی���ا خومه ین���ی 
نه ب���ێ كه  ل���ه  نزیك���ه وه  له گه ڵی دانه نیش���تووم 
به اڵم له گه ل خه ڵ���ك زۆر له  نزیكه وه  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  دایكمه وه 
مه الیه ك���ی دوانزه  عیل���م  بوو)مه ال ئه س���عه دی 
س���ه روچاوه ( 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���ه ر كوردی. بێگومان وەرگێڕانی 
ئەو كاتی من! دوای���ی هەموویانم فڕێدا! ئه گه ر 
وه ك یادگار هه ڵمگرتبان ئێس���تا خۆمم باش���تر 
ده ناس���ی. ده زان���ن ئەو كاتی نووس���ەری زۆر 
باش نه یده توانی ئازادانە بنووس���ێ و ده رفه تی 
باڵوكردن���ه وه  به  كوردی ه���ه ر نه بوو، 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 1989 دەستم پێكرد 
و لەس���اڵی 1990 تەواوم 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 كراوه ته كوردی 
ی���ەك دوو ش���تی ش���ۆلۆخۆفم  ئه ویش���م فڕێ���دا. 
وەرگێڕا،یه كیان 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، حه وت كتێبم وەرگێڕابن و دیقەتێكی 

باشم هەبوو.
رۆژنامەن���ووس: یەكەم كاری رۆژنامەنووس���یتان لەكۆێ بوو 

وچی بوو؟
س���ەرۆ ق���ادر : یەكەمین كاری رۆژنامەنووس���یم لە رۆژنامه ی 
رێ���گای كوردس���تانی حزبی ش���یوعیدا ب���وو. یه كه می���ن وتاری 
سیاس���یم لەوێ���دا باڵوك���ردەوە، ئەمەش لەس���اڵی 1984  به ڕێز 
ئاس���ۆ كەری���م سەرنووس���ەری ب���وو. ل���ه  گون���دی دراو ل���ە 
ناوچەی برادۆس���ت. ب���اره گای 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. مەبه ستیش���ی لەخەتە س���وورەكان 
چاككردن���ه وه ی نووس���ینەكە بوو كه  روژنامەنووس���انە نەبوو. 
من لەبەشی كوردی راگەیاندنی حزبی شیوعی دەستم بەكاری 
رۆژنامەنووس���ی ك���رد ب���ەاڵم پێ���ش ئەوكاتە حەزی نووس���ین 
بەش���ێك لە ژیانم بوو. بۆ نموونە من لە رێكخس���تنی نهێنی ئه و 
حزب���ه  كارم دەك���رد، لێپرس���راوی رێكخراوی حزبی ش���یوعی 
له ن���او ئاواره كانی ئێ���ران بووم. جاری وا هەب���وو مەلزمەیەكم 
دەنووس���یەوە لە فكر و سیاس���ەت و گرفتەكان و دابه ش���ی ناو 
رێكخراوه كه م ده كرد. رۆژە بەرۆژئاكره یی گووتی لەو نامانەت 
یەكێكی���ان الی من ماوه  خەریك���م دەیدۆزمەوە. ئەوەش بۆ من 
یادگاریەكی خۆش ده بێ. دوا جار كە له  شاخه وه  چوومه وه  ناو 
ئێران بۆ سه رپه رش���تیكردنی هاتوچۆی نێوان حزبی شیوعی و 
یه كێتی س���ۆڤیه ت، بۆ رێكخراوی حزبی شیوعی باڵوكراوه یه كم 
دەردەكرد بەناوی )هه واڵی نوێ(. دوانزدە ژمارەی لێ دەچوو، 

ل���ەالی خەیاڵ���مهەمیش���ە
ب���ووە، ئەدەب���ی نووس���ینی
یەكەم رۆمان���ە، مەبەس���تم
تێكش���كان بە هەنگاویش���م
دەس���تپێك���رد.لەس���اڵی
و پێك���رد دەس���تم 1989
لەساڵی1990تەواومكرد

س���ه رۆ قادر له گه ڵ سكرتێرى 
پێشووى حزبى شيوعى عێراق 

عه زيز محه مه د
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دوا ژمارەی وەرگێڕانی وتارەكەی هادی عەلەوی تیا 
بوو بەناوی )برا وە 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 
1988 دەس���تی پێك���رد، راگه یان���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 له وێ بوون له بابه ت: موفید جەزائیری، عەبدولڕەزاق 
س���افی، فال���ح عەبدولجەب���ار، فەخ���ری كەری���م، عەبدولحس���ێن 
ش���ەعبان، ره زا زاه���ر، موفی���د جه زائری، ج���ه الل ده باغ، ره فیق 
س���ابیر، كه وكه ب حه مزه .. 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 دۆڵه مه ن���د دەكرا، لە كەش���ێكی فراوان���ی ئازادیدا 
بووین. كاتێك ئه ندامه  رۆشنبیره كانی سه ركردایه تی و مامۆستا 
عەزیز محەمەد)سكرتێری ئه وكاتی حزبی شیوعی( دەگەڕانەوە 
بەهەمان شێوە له  گفتوگۆكان به شداریان دەكرد، ئەگەر قسەیان 
هەبوایە قس���ەی خۆی���ان دەك���رد. ده بێ یادێك له  تێكۆش���ه ری 
ش���ادڕه وان )ره حی���م عه جین���ه ( بكه م ك���ه  نموون���ه ی مرۆڤێكی 
رۆش���نبیر و خاك���ی و زان���ا بوو. من زۆر س���وودم لەوكه ش���ه  
بین���ی. رۆش���نبیری ئه وتۆی لێب���وو كه  من ل���ه  دووره وه  كتیبیم 
خوێندبۆوه ، ئێس���تا له گه ڵی ده ژیام. ئ���ه وه  بۆ منیش ده رفه تێكی 
گەورە بوو، رۆشنبیرێكی بەناوبانگ دەهات دەبووە پێشمەرگە، 
ده مدی���ت رۆژان���ه  چۆن ده باته س���ه ر، ت���وڕه  ده بێ، هه ڵ���ه  ده كا، 
ره فتاری ناش���ایانی ده بێ، دوایی نووسینی جوانیشی ده بێ. من 
له ناو ئه و كارگا رۆش���نبیرییه دابووم. بۆ من ده رفه تی ژیان بوو 
ئه مم ده رفه ت، بۆیه  به  هیچم نه ده گۆرییه وه - به  ئه وروپاشه وه .
رۆژنامەن���ووس: بێگومان كۆمەڵێك خەونت هەبووە، ئایا دوای 

راپەڕین ئەو خەونانەت هاتنەدی؟
سەرۆ قادر: كە راپەرین بوو، هەستم دەكرد، من رۆژنامەنووسێكی 

م���نلەراگەیاندن���یحزب���ی
شیوعی،بەژیانیخۆمگۆێم
لەتەق���ەنەب���ووە،چونكە
حزب���یش���یوعیكارەكان���ی
خۆیداب���ەشكردبوو،ئێمە
لەدوایمەكتەبیسیاس���یەوە

بووین

سه رۆ قادر
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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 ئایه تواڵ 
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  قومه  وه ك ش���اری بوژانه وه  و 
خوێندن���ه وه ی دین���ی و دنیه وی ب���ۆ ناو چه قی 
رۆش���نبیریی ماكس���یزم ل���ه  راگه یاندنی حزبی 
ش���یوعی، ئینجا هاتم���ەوە لە نەغ���ەدە دەژیام، 
رێكخ���راوی حزب���ی ش���یوعیم بەڕێ���وە دەبرد، 
ئ���اگاداری زۆربەی پرس���ە فكرییه كان بووم له  
بابه ت پرۆس���ترۆیكا، گاڵسنۆست و سیسته می 
نوێ���ی جیهانی. ئەوكات لەناو حزبی ش���یوعیدا 
گفتۆگۆیەكی زۆر هەبوو ، من هەموو باسەكانم 
بەدەست دەگەیشت. لە نەغەدە لە ماڵێكی نهێندا 
دەژیام. ماڵەكه م كرده  بنكەیەكی رۆش���نبیریی 
و رۆژنامەنووس���ی به الم به  نه هێنی. بۆیه  ئەو 
بۆچوونانەی من لەسەر حزبی شیوعی هەمبوو 
زۆر ف���راوان بوو. جارێك یەكێ���ك لەمەكتەبی 
ت���ۆ وەك ش���یوعیه كانی  پێیگووت���م  سیاس���ی 
لیتڤانی���ا بیر دەكەیت���ەوە. لیتڤانیی���ه كان 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 ناهێنه دی، بەتایبەتی لەبواری 

راگەیاندن و رۆشنبیری وپەروەردەدا.
رۆژنامەن���ووس: لەمێژووی رۆژنامەنووس���ی 

كوردی، كورد لەكۆێی گۆڕانكاریەكاندایە؟ 
ب���ێ  ب���ەو  ك���ورد  ق���ادر: كۆمەڵ���گای  س���ەرۆ 
ئەزموون���ە مێژووییەی هەیەت���ی، لە پەراوێزی 
گۆڕانكاریەكاندایە. كاتێك تۆ شاری پیشەسازی 
له پێش چاو بگری،گه ڕه كه  پەراوێزەكانی ش���ار 
لە رێكخس���تن وپێش���كەوتن خراپترین شوێنن. 

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. دووه م 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 ئێمەیه  لە پێش���كەوتنی جیهاندا. 
ئەویتریان بیس���ت س���اڵ ل���ە دوورس���تبوونی 
س���ەقامگیری  ه���ه ر  و  تێپ���ه ری  واڵته كەم���ان 
وەرنەگ���رت و بە سروش���تی ناژی���ێ. بەخراپی 
باس���ی راگەیاندنی كوردس���تان ناكەم بەاڵم لە 

شوێنی ئاسایی خۆی كار ناكا.
رۆژنام���ەی  یەك���ی  ژم���ارە  رۆژنامەن���ووس: 
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. ئه و ژیرانه  ئاسۆی ده بینی، ئاواتەكانی 
نووس���یووە و ئەو بنەمایانەی نووس���یووە كە 
دەبێ كۆمەڵگەی كوردستان وەك میللەتێك پێی 
ب���گات، بۆیە من پێموایە بەش���ێك لەئاواتەكانی 
وەك  دی:  هاتوونەت���ە  بەدرخ���ان  میق���داد 
خۆئیس���پات كردنی نەتەوەیی، دورس���تبوونی 
رۆژنامەی رۆژانە و دورس���تبوونی دەوڵەتێك 
و واڵتێكی س���ەبەخۆ. پێموانی���ە كاری ئه و بێت 
كۆمەڵگەیەكی مەدەنی نا سەقامگیر باس بكات 
چونك���ە نەیده توانی 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 
توانیومان���ه   رۆژنامەگەریی���ه   و  رۆژنام���ە  و 
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 زمانەكه مان 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 دوانزه  تەواو دەكات هیچ زانیاریەكی نییە، 
قوتابیەك كاتێك فیزیا یان كیمیا دەخوێنێتەوە، 
ك���ێ دەڵی ئەو زاراوانەی كە یەكێك له  خۆیه وه  
داین���اوە، ئ���ەو مانا مێژووی���ە دەگەیەنێت كە له 
زانس���تدا مه به س���ته ؟ كە نایگەنێ، ئەو گەنجینە 
زانس���تیەی دنی���ا ناگوازێتەوە ب���ۆ گەنجەكەی 
خۆم���ان. كەوات���ە لەبنەڕەتدا گرفت���ی زمانمان 
هەیە. ده ڵێین زمانی كوردی بۆ ئێمە ناسنامەیە، 
كه چی 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 هه ر له  ئاس���تی زمان 
و كۆمه ڵگاكه ی���ه   چونك���ە دەوڵەتم���ان نەبووە. 
زم���ان و ئه ده بی گه وره ی بێده وڵه ت 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؟
ب���ۆ  دەگەڕێم���ەوە  لێ���رەدا  ق���ادر:  س���ەرۆ 
میق���داد بەدرخ���ان، ك���ە بناغەیه كی سیاس���ی- 
دان���ا.  رۆژنامه نووس���ی  ب���ۆ  شۆڕش���گێڕانه ی 
بناغەی سیاس���یش بەش���ێكە ل���ە بزووتنەوەی 
شۆڕش���گێڕی، بۆیەه���ه ر ئه وه  دەك���را، چونكە 
دوای راپەڕی���ن هی���چ ئەزموونێك���ی دیكەم���ان 
پ���ەرەی پێبدەی���ن. تەنی���ا ئەزموون���ی  نەب���وو 
سیاس���یمان هەب���وو، س���ەرمایە و پس���پۆڕی 
تەكنیكیمان لەبەردەس���تی حزبەكاندا بوو. كام 
حزب زیاتری هەبوو ش���تێكی ئاساییە ده زگای 
زیات���ری هه بن. 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 ده ب���ێ 
راگەیان���دن بكەوێت���ە ش���وێنی ئاس���ایی خۆی. 
راگەیان���دن سیس���تەمێكە ل���ە سیس���تەمەكانی 
و  پ���ەروەردە  وەك  كۆمەڵ���گا،  پێكهێن���ه ری 
ئاسایش و ئایین وهەموو بەشەكانی دیكەیه  كە 
كۆمەڵگەكه مان و خاسیەتەكانمان پێدەگەیەنێ. 
ئەم سیس���تەمەش دەب���ێ بە یاس���ا رێكبخرێ. 
حكوومەت���ی ئێمە، هه رچه ند نوێنەری لەنەتەوە 
یەكگرت���ووەكان نیه ، بەاڵم دەوڵەتین. دەبێ ئەو 
درەنگی���ە قەرەبوو بكاتەوە، وا ب���كا راگەیاندن 
وەك هەموو راگەیاندنی واڵتانی دیكه  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 2000 ه���ەر ل���ە ئەزموونی 
ش���وڕگێڕانە بووی���ن، ئ���ەوە جگە ل���ە ملمالنێی 
ناوخۆیەكان بەشێك بوو كه  قورساییه كی ره زا 
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 
س���اڵی لێیدەرچ���ووم. كاتێك كە تێكش���كانم نووس���ی بەهەموو 
نێەت���ی خۆم پێموابوو ئیتر ده كه ومه  س���ه ر نووس���ینی ئه ده بی. 
چەند مانگێك بوو ش���ۆڕش بەتێكڕایی شكا بوو، چووینەوە ناو 
ئێ���ران. هەم���وو رووداوی رۆمانه كه م لە خواكوركەوە دەس���ت 
پێدەكا تا پاشەكشەی س���ەركردایەتی بزووتنەوەیەكی سیاسی 
ب���ۆ دەرەوەی واڵت، ده  رۆژ ده خاێن���ێ. ئەم���ەش لەروانگ���ەی 
گەنجێكی پێشمەرگەیە كە گفتوگۆیەكی توندی نەتەوایەتی كرده  
ده قێك���ی ئه ده بی، لە حزبێكدا عەرەب وكوردی تیا بوو. ئەمەش 
مانای گفتوگۆ و لێكهه ڵوه ش���انی فكر و سیس���ته مێكی جیهانی و 
حزبیكی نیش���تمانییه  كه  ئه و فك���ره ی هه ڵگرتووه ، نەك بەمانای 
دوژمنایەت���ی. كاتێ���ك لەس���اڵی 1997دا باڵوكرای���ه وە باس لەو 
دۆخ���ە و بالۆرە نەمابوو كە بۆی رۆمانه كه ی بۆ نووس���رابوو. 
كە چاپكرا دۆخێكی تایبەتی هه بوو و له  دژی من  قۆسترایەوە. 
دەب���وو بزووتنەوەی رزگاریخ���وازی تێبگا رەخنەگری جددیش 

هەیە.
 هه ندێ���ك كه س پێانگووتم چۆن رەخنە لەپێش���مەرگە دەگری؟ 
گووتم خۆم پێش���مەرگە بوومە، من رەخن���ە لەو واقیعە دەگرم 
ك���ە تی���ای بوومە خ���ۆ نەمگوت���ووە خراپە. شۆڕش���گێڕانی دنیا 
هۆمۆسۆس���ه وێل و به ن���گ كێش و مافی���ا و تیرۆریان تیدا جێ 
بووه ته وه  و به  چاوی ره خنه گرانه  باسیشی ده كه ن، به  عاریشی 
نازانن. له  چین ماوتس���ه تۆنگ له ناو شۆرش���گیره كان رێگای له  
نێرب���ازی نه ده گ���رت و له  كوردس���تانیش ماویان ب���ه  نموونه ی 
ب���ااڵی ئایدیۆلۆج���ی ده زانی. پێش���مەرگەش بریتی���ە لە مرۆڤ، 
ئینج���ا لە هەموو دونیادا شۆڕش���گێرەكان لەب���ەر ئەوەی دوور 

نوێنەری ئێمە، حكوومەتی
یەكگرتووەكان ل��ەن��ەت��ەوە
ن��ی��ه،ب����ەاڵمدەوڵ��ەت��ی��ن.
درەنگیەقەرەبوو دەبێئەو
بكاتەوە،وابكاراگەیاندن
راگ��ەی��ان��دن��ی ه��ەم��وو وەك
بكەوێتە دی��ك��ه واڵت���ان���ی
رێكوپێكی سیستەمێكی ناو
تەحەموولی كە كۆمەڵگایی

یاسابكات

سه رۆ قادر له گه ڵ سۆنياى 
هاوسه رى
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ئاس���ایی،  لەژیانی  دەكەونەوە 
زۆر زانی���اری و ئەزموون���ی 
ئ���ەو  نابین���ێ،  كەس���ایەتی 
لەتێكۆشاندایە، ئازاری زۆرە، 
بەهەڵ���ەدا دەڕوا و هەس���تی 
پێن���اكات. لەناو بزووتنەوەی 
ئەمان���ە  شۆڕش���گێڕیدا 
هەم���ووی هەیە . تێكش���كان 
ئه و گوزارش���ه ی به  زمانی 
ئ���ه ده ب پیبوو. تەس���ەوری 
ئ���ەو كێش���ه یه م نەدەكرد ، 
ئ���ه و كات���ه ی ده منووس���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، 
چونكه  ئێس���تاش حزبی شیوعیم خۆشدەوێ، ئەوانە خۆشترین 
كاتەكانی زەمانی گەنجایەتی من بوون،كارگه ی روئیاكانم بوون. 
ئێستاش لەگەڵ س���ەركردەكانی زەمانی من برادەرایەتیم هەیە. 
كەموك���وڕی هەبووە و بۆ تێكش���كاندن نەگه ڕیته وه . له وێداباس 
باسی تێكشكانی رووی گشتی بزووتنەوەی شیوعی بوو له سه ر 
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 1988 نەكەم. زۆر به  
س���اده یی ش���یكردنەوه یان بۆ رۆمانه كه  كرد و كاك مه س���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 چونكه  دەزگا نییە و كه سایه تیه كان ده ری ده زگا 
ده بین���ن، بوار بۆ خ���راپ به كارهینانی پۆس���ته كان هه یه . جاری 
یه كه م كۆیانكرده وە، بریار له دژم ده رچوو و لەبەڕیوەبەرایەتی 
دەزگای گواڵن الدرام. سەرەتا هه ر له  ته وازوعه وه  نه منووسی 
ئه م���ه  رۆمانە ی���ان نۆڤلێت���ە، كە كەوتە ب���ازاڕ ئ���ەو دەنگۆیەی 
لێكه وته وه ، هەندێك برادەری تێكۆش���ەرم ك���ە نازناوی نهێنیان 
هاتبوو، روونكردنەوەیان باڵو كردەوە و نووسیبوویان ئەوەی 
س���ەرۆ باس���ی دەكا راس���ت نیه  و من له و ش���وێن و كێش���ه دا 

نه بووم!! وایانزانیبوو بیره وه ریم 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؟

پێانگووتم ك��هس ههندێك
لەپێشمەرگە رەخ��ن��ە چ��ۆن
دەگ���������ری؟گ����ووت����مخ���ۆم
پ��ێ��ش��م��ەرگ��ەب���ووم���ە،من
رەخنەلەوواقیعەدەگرمكە
نەمگوتووە خۆ بوومە تیای
دنیا شۆڕشگێڕانی خراپە.
ب��هن��گ و ه��ۆم��ۆس��ۆس��هوێ��ل
تیرۆریان و مافیا و كێش
به و ب��ووهت��هوه ج��ێ تیدا
باسیشی رهخنهگرانه چاوی
دهكهن،بهعاریشینازانن

سه رۆ قادر، كاروان عه بدوڵاڵ 
له شاخ
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سەرۆ قادر: رۆژنامه ی ئێواره  گواڵن خه ونێكی 
دیكه ی رۆژنامه نووسی و زه رووره تێكی ژیان 
بوو. ئێوارە گواڵن پەیوەندی بەشیوعی وشتی 
وا نیی���ە، چونكە ل���ەدەزگای گواڵن دەردەچوو. 
یه كه می���ن رۆژنام���ه ی ئیواران���ه  ل���ه  می���ژووی 
س���ال  دوو  كوردس���تان.  رۆژنامه نووس���ی 
ب���ه رده وام ب���وو، دوایی له  ناو س���ه ركردایه تی 

پارتی قبول نه كراو وه ستێندرا.
 ئه و كادیره  ماركسییانه ی لە ئەنجامی كۆتایی 
هاتن���ی بزووتنەوەی ش���یوعی زۆربەیان هاتنە 
ن���او پارت���ی، ئەم���ەش بڕگەیەك���ی مێژوویە كە 
نكوڵ���ی  و  بوژان���دەوە  پارتی���ان  راگەیاندن���ی 
لیناكرێ و شانازی پێوە دەكەم. رۆژنامەیەكی 
ئێواران یەكێك لە پرۆژەكانی خۆم بوو و یەك 
دینارم بۆ ئێوارە گواڵن وەرنەگرتووە. به  زێده  
مەس���رەفەكان دەزگای گواڵندا چوومه وه  و بۆ 
ئیواره  گ���واڵن به كارمهێنا. 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  ده رچوو، 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 
سه رمایه ی دەوێ. دەزگای گواڵن موڵكی كاك 
نیچیرڤ���ان بارزان���ی ب���وو نه ك ح���زب . دوایی 
كاك نێچیرڤان بیس���تیه وە و گووتی ئەری ئەو 
هۆسەیە چیە دورستت كردوە؟ ئەو رۆژنامەیە 
چییە؟ گووتم نەشرەیەكی ئێواران دەردەكەین، 
دوای���ی دەیكەین بە رۆژنامە. كە تێپەڕی ،ئینجا 
گۆته یه كی دیكە هاتە ئارا، گووتیان رۆژنامەی 
بەیانیانمان هەی���ە، ئێوارانمان بۆ چییە؟ دوایی 
گووتم ئەو رووداوان���ەی بەیانیان روودەده ن، 
رۆژنامه ك���ه  ئێ���واران دەیگەین���ێ،  رۆژنام���ەی 
بەیانیان هه واڵی دوێنێت ده داتێ و تا س���ەعات 
ب���وو  دوو دەخوێندرێت���ەوە، بۆی���ە پێویس���ت 
رۆژنامەیەك���ی ئێ���واران هەب���ێ. ب���ه م مه نتق���ه  
س���اده یه  دان و س���تاندنمان ده ك���رد. له  كاری 
دوو  گرفت���ی  وباڵوكردن���ەوەی  دابەش���كردن 

ئیداره یی نەیهێشت ئەو رۆژنامەیە بگاته  هه موو 
كوردستان. ئێواره  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 
خەڵ���ك  بیگەیەنی���ن،  دابخ���رێ،  فەرمانگ���ەكان 
راهاتبوو بیخوێنێتەوە، بەاڵم ئەو كێش���ەیە هەر 
ما: ئێمە رۆژنامە ئێوارانمان بۆ چییە؟ لەبیرمە 
ل���ە كۆبوونەوەیەك���دا جەناب���ی كاك مەس���عود 
بارزانی مجامه له وه  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 
ئ���ەوەی  لەب���ەردەم  بەربەس���ت  نەبوونەت���ە 
ئۆرگان���ەكان یان رۆژنامەكان بگەنە ئاس���تێكی 

پێویست؟ 
س���ەرۆ قادر : رۆژنامەی ح���زب و حكوومه ت 
رۆژنامه نووس���ییه كی  پێشكه ش���كردنی  ب���ۆ 
ئامانجێك���ی  ب���ۆ  به ڵك���و  ده رناكرێ���ن  ب���اش 
دیاریك���راوی سیاس���ی به كاردێن. به ش���ه كانی 
دیك���ه ی راگه یاندنیش ب���ۆ هه مان مه ره دن بۆیه  
بەدرێژایی مێژوو ناتوان���ێ راگه یاندنێكی ئازاد 
بێ و نووسەری ش���ارەزا پێبگه یه نێ. له  كاری 
نووس���ین و گه یاندن���دا هه ڵ���ه  و رای تایبه ت���ی 
راگه یاندنكار دیارده یه كی ئاساییه  ، رۆژنامەی 
حزب���ی لێناگەڕی ك���ەس هەڵە بكا، لەكەس���یش 
ناب���ورێ. بەهۆی ئەو ئەزموونەی بینومانە لەو 
20 س���اڵە تەنیا كۆمەڵی رۆژنامەنووسی توڕه  
و داخ���دار لە ئۆرگانەكانی حزبی ئازار دراون. 
ئەگ���ەر هەم���وو رۆژنامەكە حزب���ی نەبوایە و 
قەلەمی دیكەش رای هه بایه  و هەڵەشی بكردایە، 
ئ���ەوكات وەاڵمی دەدرایەوە و كارلێكدی كردن 
له نێوان نووس���ه ر و سیاس���ه تمه دار و هاواڵتی 
دروس���ت ده بوو. 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 
یه كێتی سۆڤیەت كه  خاوه نی ئه و روانگایه  بوو 
ب���ۆ راگه یان���دن، نموونه یه كی خراپی نیش���اندا. 
ئه گ���ه ر ب���ه راورد له نێوان یه كێتی س���ۆڤیه ت و 
بریتانیا له  پاڵپش���تی كردنی مالی بۆ راگه یاندن 
بكه ی���ن ده بینی���ن بریتانیا ب���ه  قانون پاڵپش���تی 
له س���ه ریه تی  حكووم���ه ت  و  ده كات   BBC
س���ه ربه خۆیی ئه و ده زگایه  بپارێ���زێ. یه كێتی 
س���ۆڤیه ت راگه یاندن���ی ب���ه  به ش���ێك ل���ه  حزب 
ده زگای���ی  و  قانون���ی  راگه یاندن���ی  ده زان���ی. 
ده بێته ته واوكاری دیموكراسی. له  هیچ واڵتێك 
دیموكراس���ی ب���اش به ب���ێ راگه یاندن���ی ب���اش 
وج���ودی نیه . ئه گه ر راگه یان���دن ببێته  ئامرازی  
ئایدۆلۆژیا  ئه وه  ده بێته  وه س���یله ی دیماگۆگی 
)خه ڵه تاندن( وسەركەوتوو نابێ. لەكوردستاندا 
لەو بیست ساڵەی رابردوودا سەرنووسەر نیه  
رۆژێكی بەئیس���راحەت بردبێتەس���ەر لەدەست 

تەلەفۆن موحاسەبە كردن وهات و هاوار.
رۆژنامەنووس: تا قۆناغی 2003 كە 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 بووەته  بەشێك لەپێكهاتە و كاری سیاسه ت 
و ماف له  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 وه ره  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 له رزی 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 مامه ڵه  
ك���ردن له گه ڵ رۆژنامه نووس���ان. م���ن پێموایه  
دەكرێ چاكسازی بكرێ .  ئەم حاڵه ته  ئه نجامی 
ملمالنێ���ی نێ���وان یەكێت���ی و پارتی���ه  و بووت���ه  
ئایدیۆلۆجی���ای حزب بۆ راگه یاندن به گش���تی. 
هیچ كەسێكی دیكە لێی بەرپرسیار نییە چونكه  

كه س ئه وه نده  به ده سه اڵت 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���ه ره وه ی ئ���ه وان دیاری 
ب���كات، دەیكەن بە سەرنووس���ەر با رۆژێكیش 
ئەزموونی نووس���ینی نەبێ. سەرنووس���ەرمان 
هه بووه  و هه یه  رۆژنامه نووس و نووس���ەری 
پیش���ەیی نی���ن، كادی���ری حزب���ن وه ك ئ���ه رك 
ده زگاك���ه  به ڕێوه ده ب���ه ن. بۆی���ه  پ���اش بیس���ت 
نیی���ە.  پێگەیش���توومان  رۆژنامووس���ی  س���اڵ 
رۆژنامه نووسی 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 رۆژنامه ی )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 واده گه یه ن���ێ 
رۆژنامەكانی كوردستان نەبوونه ته  رۆژنامەی 
خۆشخوێن. رۆژنامه نووس به  ئاسانی دروست 
ناكرێ ، ده بێ بۆی بگه ڕێن و كاریان پێبسپێرن 
و بیانكه نه  هاڕای سیاسه تیكی دیاریكراو، نه ك 

راو بندرێ. 
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راگەیان���دكاری،  ت���ۆ  ئێس���تا  رۆژنامەن���ووس: 
نووسەری یان سۆسیۆلۆژیت؟

س���ەرۆ قادر : من پێموای���ە یەكێكم لەوانەی لە 
بزووتنەوەی شۆڕگێڕییه وه  هاتووم و دەتوانم 
راگەیاندن���ی  لەدامەزراندن���ی  ب���م.  ب���ەردەوام 
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 
رۆژنامەنووس���ێك  ب���ۆ  كۆمەڵناس���ی  هەی���ە، 
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 به  كاری نووسینه وه  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 
رۆژنامەنووس���انی  ب���ە  ه���ەردەم  ده خوێن���ێ. 
ب���ڕۆن  دەگ���ووت  ه���اوكارم  و  هاوتەمەن���م 
بخوێنن، چونكە ناتوانی تۆ رۆژنامەنووس���ێك 
بی پرینس���یپەكانی كۆكردنەوەی زانس���تی فێر 

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���ه زاره وه  م���ن 
قەڵ���ەم بەكارناهێن���م. لەس���اڵی 1998 فەره���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، ئه و 
گوت���ی خەتم زۆر ناخۆش���ە، گوتم بۆ؟ گووتی 
من ك���ەم قەلەم بەكاردەهێنم، زیاتر كۆمپیوتەر 
ده نووس���م. پێ���م س���ه یر ب���وو. لەس���اڵی 2000 
تێگەیش���تم كه  س���ه یر نیه . ئ���ه و 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 هه ر 
ده ب���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���ه و كاته ی 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 ده كه م كه  
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، كه چی به رده وام 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 له  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 توێیه  له بەری 
مەرگ���ە، گونده كه له مب���ه ر و ئه وب���ه ری 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. 
تیپێك���ی  س���ایكۆلۆژیای  س���ه ره وه   ئەم���ەی   
دیاریكراوه . لەبارەی رۆژنامەنووسیش مۆركی 
خۆم���ان هه ی���ه  و كۆم���ەڵ هەموو ژیان���ی ئێمە 
دورس���ت دەكات ئەو تیپە به رهه مدێنێ كە ئەو 
كلتوورە ده یه وێز بۆیە زۆر ئاساییە، كاتێك كە 
قسان دەكەین و دەنووسین جۆرێكی دەربڕینی 
كلتووری خۆمانین. تۆ سەیری رۆژنامەكان بكە 
لەدەس���ت نەخش ونیگار و زەخرەفە قوتاریان 
پرس���یار  بابەت���ەكان..  رازاندن���ەوەی  ناب���ێ، 
دەك���ەم ئەم���ە چەن���دی په یوه ندی 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. گۆڤاره ك���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���كه وتن(ی پارتی گەل هه روا كرا و هەمان 
بەزم���ی رەن���گ دووب���اره  ببۆوه . تۆ س���ەیری 
س���ەره تاكانی گۆڤاری گواڵن بكە، دەمانویست 
ش���ێوه ی  ب���ه   گۆڤارەك���ە  كات  بەزووتری���ن 
ره نگیده ربچ���ێ بەاڵم ده بین���ی ئەوەندەی رەنگ 
لەبەرگەكەدا بوو كه  هیچ مانایه كی دیاریكراوی 
رۆژنامه نووس���ی نی���ه . مەبەس���تم لەكلت���وورە. 

به بێ مناس���ه به ت دەس���ته یەك گوڵیان له س���ه ر 
به رگ دادەنا. جارێكیان ش���ه هیدی نه مر سامی 
عەبدولڕەحمان یادی بەخێر، چاوپێكەوتنێكیان 
لەگ���ەڵ كردب���وو، وێنەیەك���ەی ئەوی���ان له  ناو 
دەس���تە گوڵه ك���ه  دانابوو. گووت���ی: ئه رێ كاك 
سەرۆ من شەرمم لەخۆم دەكرد، رێز گرتنیش 
س���نووری هه ی���ه . گووت���م دیزاین���ەر داین���اوە، 

ئامانجی )بەپێكەنینەوە( دەستە گوڵەكەیە.
رۆژنامەن���ووس: تۆش لەگ���ەڵ ئەو بۆچوونەی 
چاپك���راو  رۆژنامەگ���ەری  ب���ۆ  پرس���ە  ك���ە 
دابن���درێ، ه���ەروەك چەندی���ن دەزگا لە واڵتە 

پێشكەوتووەكان ئەو پرسەیان راگەیاند ؟ 
ب���ە  دەرفەت���ی  بێگوم���ان   : ق���ادر  س���ەرۆ 
ئەلیكتروونیك���ردن لەگ���ەڵ پێش���كەوتنی دنی���ا 
هاوسووه ، لە هەمانكاتدا گەیشتۆتە ئێمەش، ئەمە 
پێش���كەوتنی كۆمەاڵیه تییه  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���ه ت و كه رتی تایبه تی 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 



ژمارە 29-30 به هارى 2013 158

ديمانه ى سه رۆ قادر...

بفرۆش���رێن بەاڵم ئەوە كێ لێی بەرپرس���یارە، 
تەنی���ا دەوڵەتی ئێم���ە لێی بەرپرس���یارە. كورد 
خه زێن���ی ئه لێكترۆن���ی نیه . لە س���ایتەكان ته نیا 
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 كه رسته ی 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  هه ر 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 فه ره نس���ی هەیە 
لەسەرانس���ەری دنیا هەم���ووی تۆمار ده كه ن. 
ئەم���ە دەوڵەت دەیكا.  كاتێك كه س���ێك ش���تێك 
دەكات، ب���ۆ بەرژەوەن���دی خ���ۆی دەی���كا، قه ت 
جێی حكوومه تی پیناگیریته وه .) له م قس���انه مدا 
به  مه به ست ده وله ت و حكوومه ت به كاردێنم و 
عێراقم له به ر چاوان نیه (. من لەس���ەر ئایپادێك 
هەموو كات پێنجسەد كتێبم پێیە، بەاڵم هەموو 
ك���ەس وای���ە، ئای���ا خوێنەران���ی ئێم���ە ئەوه یان 
كردۆته  عاده ت، 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 
به ره و گەیشتن بە سەقامگیری له  نێوان یه كێتی 
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���ه تمه دار بوایە 
ئ���ه وه  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 

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. واڵته كه مان ئ���ەو قۆناغەی تێپەڕاند، 
قۆناغێك���ه  و ل���ەالی زۆربەی گ���ەالن هەبووە. 
وەك وێستگەیەك لە وێستەگەكانی پاشكەوتن 
و درەن���گ پێگەیش���تن واڵتی ئێمه ش تووش���ی 
بوو، لەگەڵ ئه وەی شانازی پێوە ناكرێ، بەاڵم 
مێ���ژووی ئێمەی���ە. ئەمری���كا كۆیالیەت���ی نوێی 
داهێنا بەش���ێوازی خۆیان، بەاڵم ئێستا نه وه ی 
كۆیله كان س���ەرۆكیانە، ئەمە بۆ ئه وان 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 بزووتنه وه ی 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 ده رهاویشته ی شه ری 
ناوخۆیه . ئێستا دوو ئیداره یی بووه ته  شێوه ی 
ژیان���ی خه ڵ���ك و حزبه كان���ی دیك���ه ش دیفاعی 
لێده ك���ه ن. ئاگای���ی خه ڵ���ك تابیعی سیاس���ه تی 
دوو حزبه كه یه )الش���عوب عل���ی دی���ن حكامهم(. 
ناره زاییه كی هه ستپێكراو له سه ر دوو ئیداره یی 
نابیندرێ. بۆیه  ده بێ كار له سه ر به رزكردنه وه ی 

ئاگایی كۆمه ڵ بكرێ نه ك بپاڕیینه وه .
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 خه ون���ی مێرمندڵیمه 
ب���ه اڵم رۆژنامه نووس���ی ب���ه  بری���اری ح���زب 
به س���ه رمدا س���ه پا، حزبی ش���یوعی بریاریدا و 
منی ن���ارده  رۆژنامه ك���ه ی. له وكات���دا رۆژنامه  
جی���ا ل���ه  ئه رك���ی شۆڕش���گێڕیی، تاك���ه  بواری 
راهات���ن له س���ه ر نووس���ینیش بوو. م���ن وه ك 
هه ردووكیان ته ماشای خۆمم له ناو راگه یاندن 
ده كرد. ش���اره زایی سیاسی و رۆژنامه نووسی 
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م���ن وایك���رد ل���ه  دوای راپه ری���ن، ل���ه  پارتی���دا 
دیس���ان بمنێرنه وه  ناو راگه یاندن.  منیش وه ك 
ئه ركیكی نیش���تمانی له س���ه ری به رده وام بووم 
به اڵم هه میشه  چاوه ڕوانی ئه و قۆناغه ی ژیانم 
بووم كه  به  ئاس���ایی له  راگه یاندن ده رچم و له  
نووسین به رده وام بم. ئه وه  قسه ی زۆر جارانی 
نێ���وان م���ن و براده ره كانم ب���ووه . هه ندێكجار 
ب���ه  گاڵت���ه وه  پێیانده گووتم له  جیات رۆیش���تن 
ده ڕۆی.  ك���ه ی  ئ���ه ری  هه ڵده كش���ێی،  ه���ه روا 
دواجار وامكرد و به  رووخۆشی و رووبۆسی 
هاوكاره كان���ی رۆژانی س���ه ختم مااڵوایی كرد. 
راگه یاندن ته واو ئیتر بیری لێناكه مه وه  . ئه وه ی 

توانیم و باری بۆ هه بوو پێشكه شم كرد. 
ماركس���یەكان  ژن���ە  لەنێ���و  رۆژنامەن���ووس: 
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 1974 وه  لە دەرەوە 
ب���ووم، قەت ئ���ەو دەرفەت���ەم بۆ نەرەخس���اوە 
ئەح���الم مەنس���ووری ش���ادرەوان ببینم، بەاڵم 
له  شاخ داس���تانی ئەحالم مەنسوور و عەباس 
عەبدوڵ���اڵ یوس���ف، كەپێیانده گ���ووت )عەباس 
ف���ەوزەوی( وەك ئ���ەوە بوو ك���ە لەگەڵیان ژیا 
ب���م. ئەوان���ەی لەراگەیاندن بوون زۆر باس���ی 
ئەح���الم مەنس���ووریان ده ك���رد. بزووتنەوەی 
شۆڕش���گێڕی لەكوردس���تان دەرفەت���ی بۆ ژن 
نەكرده وە تا هاوش���انی پیاوی شۆڕشگێڕ بێ، 
تەنی���ا بەنا و ش���كڵ نه بێ. ئێس���تا بزووتنەوەی 
سیاس���ی س���ەرنجام ناچار كرا ش���ێوه ی كۆتا 
قب���ول بكات ت���ا ژن بهێنن���ە پێش���ەوە. كۆتاش 
پاڵەپەس���تۆیەكی جیهانی���ە و داوا ده كات ناب���ێ 
نیوەی بەش���ه ر بیبه ش 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���ه اڵم 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. ئه وان 
هەوڵی خۆیان داوه  و به شیان ئه وه نده  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���ه ت منی���ش ل���ەو كەس���انه م ، 
هەمیش���ە لەس���ەرەوە بووم���ە و بڕیارم���داوە. 
هێش���تا زووە باس���ی كاریگه ری بك���ه م چونكە 
راگەیاندن لەكوردستاندا بەسەركردایەتی یەك 
كەس نییە. دەزگای گواڵن بەهەر هەشت دەزگا 
وئۆرگانەكانیەوە پێشنیاری من بوو . بۆ نموونە 
له كات���ی ده كردنی 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 چه ند چاپخانە بكڕین. 
خۆ هەر لە چاپخانەی پەروەردە و رۆشنبیری 
شتەكانمان چاپ ناكەین، ئه ویش بەهەزار دانە! 
چۆن راگه یاندن و رۆش���نبیریی پێشده كه وێ؟ 
سەرەنجام دوو چاپخانە دابین كرا، لەبەغداش 
ئ���ەو چاپخان���ەی ك���ە هەب���وو ن���وێ كرایەوە. 
ئه گ���ه ر 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 خه ون���ی ژماره یه ك گه نج بوو. 
پێموابوو دەب���ێ رۆژنامەی بەخۆڕایمان هەبێ. 
لەس���اڵی 1998 لە 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 كه  دەبێ رۆژنامەی بەخۆرایی لە 
واڵتی منی���ش هەبێ. میترۆ، ئەو هەموو خەڵكە 
وەریدەگرن وس���ەیری دەك���ەن وفڕێی دەدەن، 
لێ���رەش مخالیفه كان���م ده یانگ���ووت فڕه ده درێ 
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و ده كرێت���ه  س���فره ی م���ااڵن و دوای خوێندنەوەی بۆ 
خاوێ���ن كردن���ەوە بەكار دێ. ئێ خ���ۆ رۆژنامە كتێبی 
پیرۆز نییە،  رۆژنامە پاش 24 سەعات كه ڵكی نامێنێ.
 بۆ ده ركردنی رۆژنامەكه ، رۆژانە دەبێ سیس���تەمی 
دابه ش���كردنی  كۆمپانی���ای  هەب���ێ،  دابەش���كردنی 
ته ته رم���ان دامه زران���د. ت���ۆ دەزانی هەم���وو خاوەن 
س���ۆپەرماركێتەكانم داوەت كرد، لەهەولێر ودهۆك 
دەكەی���ن  ب���ۆ  ریكالمت���ان  پێمگووت���ن  وس���لێمانی، 
بەخۆڕای���ی ، لە بری ئه وه  ئێ���وه ش 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 وه ك هه میش���ه  
هه ندێ���ك هاوكاری كردم به اڵم 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���ته مێكه ،به  زه حمه ت 
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 دەده ن. ه���ه ر ده بێ واش بێ. 
ئێس���تا بۆتە رۆژنامەیەك���ی زۆر فراوانی پڕ خوێنه ر، س���ەرەتا 
26هەزار دانەی لێ چاپدەكرا، دواتر داوای ئەوە هەبوو بیكەینە 
په نج���ا ه���ەزار دانه . م���ن ماڵئاواییم  كرد و ئه وه م بۆ دۆس���تانی 

دوای خۆم به جێهێشت.
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���ه روه ك 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���یته می گ���رووپ دایه . 
كابرایەكی وەك م���ەردۆخ راگەیاندنی ئەورووپا وئەمریكای بۆ 
خۆی پاوان كردووە. من چوومە یەكێك لە گرووپەكانی توركیا 
Ntv، گووتیان چه ند 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 ئه نجام بدات.
رۆژنامەنووس: كەسی خۆشخوان هەردەم پێدەكەنێ، بەاڵم تۆ 

نووسینخهونیمێرمندڵیمه
ب���هاڵمرۆژن��ام��هن��ووس��یبه
ب��ری��اریح���زبب��هس��هرم��دا
س����هپ����ا،ح���زب���یش��ی��وع��ی
ب���ری���اری���داوم��ن��ین���ارده

رۆژنامهكهی
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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 ئه وه  چه ش���نی كه س���ایه تی من���ه  و له  
منداڵیی���ه وه  ب���ۆم دروس���ت ب���ووه ، ئه گین���ا په یوه ن���دی به  هیچ 
هۆكارێكی ده ره وه ی من نیيه . من له  كاردا جددیم و به  ئاسانی 
سازش ناكه م. 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، كه چی لەناخەوە 
گرژ نه بووم.  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 وایه  پێكەوە دانیش���ین ل���ە تەلەفۆن جیاوازی 

ب���زووت���ن���ەوەیش��ۆڕش��گ��ێ��ڕی
ل��ەك��وردس��ت��اندەرف��ەت��یبۆ
هاوشانی تا ن��ەك��ردهوە ژن
پیاویشۆڕشگێڕبێ،تەنیا

بەناوشكڵنهبێ

له راسته وه : ئازاد حه مه ده مين، 
ئاسۆ كه ريم، جه الل ده باغ، 

كاروان عه بدوڵاڵ، - ، سه رۆ قادر
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هەیە. لەوانەیە من لەگەڵ ئەو حاڵەتە بژیم، پێم 
ناگۆڕدرێ.

ل���ە  س���اڵ   115 پ���اش  رۆژنامەن���ووس:  
رۆژنامەگ���ەری كوردی لەس���اڵی 1902-1898 
كوردس���تان  ژم���ارەی  )31(ی  وی���ەك  س���یی 
چاپك���را، )30( ژمارەی دۆزراوەتەوە، تەنها )1( 
ژم���ارە ماوە بدۆزرێت���ەوە كە ژم���ارە )19(یە، 
ئایا پێتوانییە رۆژنامەنووس���ی كوردی هەوڵی 

ئەوەبدا ژمارە )19( بدۆزێتەوە؟
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 24 فەرەنس���ا بەرێ���وە دەبات، 
ئینج���ا مەڵبەندی ئەرش���یفەكە، ئەمە گرووپێكی 
فەرەنس���ین،  بەحكومەت���ی  س���ەر  گ���ەورەی 
بەڕێوەبەری ئەوێ لە گووتی ئێمە ئەرشیفێكی 
زۆر گەورەمان هەیە، ئێستا وشەی كوردستان 
دەنووس���ی بزانین چیمان هەیە. لە س���ەرەوەی 
250 فایلی���ان له س���ه ر كورد هەب���وو، یەكەمین 
فیایلی كرده وه . راپۆرتێك بوو لەس���اڵی 1963 
لە كوردس���تان ئاماده  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 رۆژنامه ی 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 

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 27 ساڵ 
لە ش���ۆڕش و رۆژنامەنووسی، بەخۆشبینیەوە 
س���ەیری داهات���ووی رۆژنامەنووس���ی دەكەم، 
وەك هیوایەك كە زۆرێك لە رۆژنامەنووسان 
كاری  هەیە،چاوه ڕێ���م  هیوایەی���ان  ئ���ەو 
رۆژنامەنووس���ی بچێتە ناوەڕۆك���ی مەدەنیانه . 
ب���ەاڵم  هەی���ە،  راگەیاندنم���ان  ئ���ازادی  ئێم���ە 
نیی���ە،  راگەیاندم���ان  رێكخس���تنی سیس���تەمی 
نیی���ە،  راگەیاندنم���ان  مەدەن���ی  سیس���تەمێكی 
بۆیە هەرچی زووتر راگەیاندن لە قس���ەكەری 
حزب���ی دەرچ���ێ هه موو الیه ك 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 
هیوادرام  ئایدۆل���ۆژی ودیماگۆگی)فری���وده ر(، 

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.
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ديدارلهگهڵنهوزادعهلىئهحمهد

دیمانه:سهرنووسهر

نەوزاد عەلی ئەحمەد:

  واقیع فاکتەرێکی گرنگ و گەرمە بۆ 
ناسین و بە شوناسکردنەوەی کۆمەڵگا

نه وزاد عه لى ئه حمه د، ناوێكه ، ناكرێ باس له  دنياى رۆژنامه نووسى كوردى بكرێت، 
ناوى ئه و نه هێندرێت، ئه و تاكو ئێس���تا زياد له  )30( كتێبى له و بواره دا چاپكردووه ، 
هه رچه ن���ده  ناوب���راو ك���ه م ده دوێ، به اڵم خه ريك���ى چاپكردن���ى به رهه مه كانيه تى، 
رۆژنامه نووس له  يادى )115( س���اڵه ى رۆژنامه نووس���ى كوردى، به باش���ى زانى ئه و 
ديداره ى له گه ڵ ئه نجامبدات، به  مه به س���تى تيشك خستنه  سه ر به رهه م و پرۆژه كانى 

داهاتووى بوارى رۆژنامه نووسى.
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٭دوای١١٥س���اڵل���هدهرچوونییهكهمین
رۆژنام���هیكوردیبهناوی)كوردس���تان(،
ئهم���ڕۆیرۆژنامهنووس���ییك���وردیچۆن

ههڵدهسهنگێنی؟
ئەم���ڕۆی ئهحم���هد: عهل���ی ن���هوزاد
رۆژنامەگەری���یکوردیبەن���دەبەواقیعی
کوردستانەوە،ناکرێترووداوەگەرمەکانی
و وەرنەگیرێ���ن هەن���د ب���ە کوردس���تان
فەرام���ۆشبکرێ���ن.رۆژه���ەاڵتجیاوازە
ل���ەباش���وور،ل���ەباک���وورورۆژئاواش
ل���ەک���ەشوهەوایەکیدیكهپڕۆس���ەکە
بەڕێوەدەچێ���ت.لێ���رەل���ەکوردس���تانی
باش���ووررۆژنامەگەری���یک���وردیل���ە
گێژەن���گدەژی���توخەریکەناس���نامەی
هەواڵدادەش���ۆرێتوچەندباڵوکراوە
وهەفتەنام���ەورۆژنامەهەنلەخانەی
رۆژنامەیزەردداپۆڵێندەکرێن،چونکە
پیش���ەییورەوش���تیرۆژنامەوانیيان
لەدەس���تداوە،ئەوەن���دەبەعەفەوی
ئامانج���ە و مەبەس���ت کاردەک���ەن
ئابوورییەکانیش���ياننەپێ���کاوە.ب���ۆنموونە
گەورەتری���نکێش���ەیکوردس���تاننەبوونی
سیس���تەمیکارگێڕییوبوون���یگەندەڵییە،
زۆربەیهەرەزۆریرۆژنامەیکوردیکە
باسلەودووخ���ەوشودیاردەیەدەکەن،
ئەوەن���دەناپڕۆفیش���نااڵنەبابەتەکەدهخهن
روو،دەکرێ���ترۆژان���ەداواییاس���اییان
لەس���ەرتۆم���اربکرێ���ت،ئەمەشب���ۆئەو
کەموکوڕییان���ەدەگەڕێتەوەکەلەراپۆرتە

هەواڵوبەدواداچوونەکانیداهەن.
ب���ۆرۆژنامەگەری���یک���وردیل���ەس���ێ
پارچەک���ەیدیكهیکوردس���تاندادابەش
دەکرێنبۆرۆژنامەیئاش���کراونهێنی،
رەنگ���ەل���ەتورکی���ادۆخەک���ەئەهوەنتر
بێتب���ۆدەرکردن���یرۆژنام���ە،لەوێش
سیاس���ەتیرەگەزپەرس���تینەتەوەي���ی
سەردەس���تیتورکناوەن���اوەهانابۆ
دادگادەباتورۆژنامەکاندادەخرێن.
لەئێرانیشئەوەنزیکەیپەنجاس���اڵە
بێجگەل���ەدەرکردن���یرۆژنامەگەریی
ئەدەبیورۆشنبیریرێگابەدەرکردنی
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رۆژنام���ەیهەواڵن���ەدراوە،تەنیالەماوەی
نی���وەییەکەمیدەس���ەاڵتیخاتەمی���دا،چەند
هەفتەنامەی���ەکچ���اپوباڵوکراونەتەوە،کە
دەکرێ���تلەخانەیرۆژنامەدابدرێنەقەڵەم.
لەس���وریاشهەفتاس���اڵزیاترەدەرکردنی

رۆژنامەبەزمانیکوردیقەدەغەبووە.
و سیاس���ی رێکخ���راوە و ح���زب ب���ەاڵم
ل���ە پارچەی���ە س���ێ ئ���ەو پیش���ەییەکانی
و نەکەوت���وون رۆژنامهگ���ەری چاالک���ی
بەردەوامگرنگیانبەهەرس���ێژانرەکەی
رۆژنامەوانی»خوێنراو،بیستراو،بینراو«
داوە،کەنووس���ینوبابەتەکانیاندەچێتە
خانەیهوشیاریوهاندانیجەماوەری.
ل���ەتاراوگ���ەشگرنگ���یب���ەدەرکردن���ی
هەفتەنام���ەومانگنام���ەدراوە،ئەم���ەو
س���ەرەڕایدانان���یئێس���تگەیرادی���ۆو

تەلەفزیۆنیلۆکاڵوسەتەاليت.
بەگش���تی؛ئەم���ڕۆیرۆژنامەگ���ەریلە
کوردستانیباشووردالەقۆناغیپۆڵێن
کردەیەک���ی وەک چونک���ە کردندای���ە،

سروش���تی،ک���ەگێژەن���گک���ەوتهێمن���یو
بارێکیگونجاودێتەئاراوە...هیوادارمدوای
کەوتنیئەوگێژەنگەرۆژنامەگەرییکوردی

شوناسیپیشەییوەربگرێت!
باڵوكردن���هوهی ل���ه س���اڵ ١١٥ دوای ٭
رۆژنامهی)كوردس���تان(وچاپكردنیزیاتر
ل���ه٥٠ه���هزاركتێبیك���وردی،ئهم���ڕۆبه
پێویس���تنازانیئهرشیفخانهیهكیمۆدێرن

دروستبكرێ؟
ن���هوزادعهل���یئهحم���هد:دەس���ەاڵتیئێمە
پش���تبەئیجتهادیشەخس���یدەبەستێت،
لەوەدەچێترقیل���ەبیروڕایکۆکراوەی
ئ���ەوک���ۆڕوکۆبوون���ەوەوس���یمینارانە
بێت.رۆش���نبیرونووسەریئێمەدەمێکە
ه���اواردەکەن،باحکومەتیهەرێمپالنی
کۆنکرێتیهەبێتبۆپاراس���تنینووسین
وچاپک���راوورۆژنامەگەری���یکوردی.
رەنگ���ەپالن���یدرێژخایەن���یحکوم���ەت
ه���ەرتەنی���ابریت���یبێ���تل���ەهێن���انو
س���اغکردنەوەیئۆتۆمۆبێلیدوامۆدێل
وبەبااڵکردنیساختمانیتەقلیدکراوی
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واڵتان���یناوچەک���ە.بەتایبەت���یمۆدێلەکانی
کەنداو.

حکومەتیئێمەتابەمساتەدەگات،کرێچییە
وزۆرب���ەیدامودەزگاکان���یحکوم���ەتبە
کۆاڵنوشەقامیشارەکانداباڵوبوونەتەوە
مەگ���ەربەهۆیمزگ���ەوتوس���ەمونخانە
ب���ە هەڵکش���او هوتێل���ی و دەالکخان���ە و
بااڵیئاس���ماندا،ئینجابتوانینئەدرێس���ی

دائیرەکانیحکومەتبدۆزینەوە.
نەخۆش���خانەکاندا ل���ە ئێس���تا ت���ا ئێم���ە
کتێبخانەماننیيە،ناکرێتداوالەحکومەت
دەوڵەت���ی ئەرش���یڤخانەیەکی بکەی���ن
دابمەزرێنێت.کەدەوڵەتیس���ەربەخۆت
نەبێ���ت،کەواتەت���ۆمیللەتێکیبەردەوام
هەڕەش���ەتلێدەکرێتورووبەڕووی
ش���ەڕەکانیکوش���تنولەناوچ���وونو

دەربەدەرکردندەبیتەوە!
ل���ەرۆژنام���ەی زیات���رە پێن���جس���اڵ
چەن���د و ن���وێ« »کوردس���تانی
ماڵپەڕێک���یئەلیکترۆنی���داوتارێکمبەم
ناوونیش���انەباڵوکردۆتەوە؛»ب���ۆ،چۆن،لە
ک���وێئەرش���یڤیرۆژنامەگەری���یک���وردی
دابمەزرێنی���ن!؟«.لەموتارەدالەهەڕەش���ە
دواومبەتایبەتیشهەڕەش���ەیلەناوبردنی
کولت���ووروکەلەپ���وورینەوەییمان،وەک
سەرەتایکارەکە،پێش���نیارمکردووە،کە
حکومەتیهەرێمیکوردستانهەوڵبدات
لەدەرەوەیکوردس���تان،بەتایبەتیشلە
یەکێکلەواڵتەئەوروپییەکانئەرشیڤێک
وکتێبخانەیەکینیش���تمانیدابمەزرێنێت،
کەدڵنیامبەسوودوەرگرتنلەسیاسەتی
کولتووری���یئ���ەوواڵتان���ەدەتوانرائەو
ئەرش���یڤەکۆم���ەکبکرێ���ت،کتێبخانەی
پڕۆژەیەک���ە س���تۆکهۆڵم ل���ە ک���وردی
ل���ەش���ێوەیئ���ەوپالن���ەیک���ەتەرحم
ک���ردووە.ئ���ەوکتێبخانەی���ەکاتیخۆی
ب���ەپڕۆژەیەکدەس���تیپێکردبەناوی
هەڕەش���ەلەس���ەرکولت���ووروکتێبی
کوردیهەی���ەووەزارەت���یکولتوور
وشارەوانیس���تۆکهۆڵمپڕۆژەکەیان

پەسەندکرد.
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٭لهبواریرۆژنامهگهرییكوردیدازۆرترین
كتێب���تبهچ���اپگهیاندووه،ئاس���تهنگهكانی

بهردهمئهوبوارهچییه؟
ن���هوزادعهلیئهحم���هد:تائێس���تا٤٧کتێبم
چ���اپوباڵوبۆتەوە،لەوژمارەیەدابەش���ی
ش���یرمبەب���واریرۆژنامەگەری���یداوەو
ئەمەشلیستیئەوکتێبانەمەکەتایبەتنبە

مێژوویرۆژنامەگەرییکوردی:
ل���ه لێكۆڵین���هوه، س���هرهتا، ب���هرهو -
زام���وا، پ���ڕۆژهی باڵوکراوهکان���ی

سلێمانی-١998.
گۆڤ���اری ه���هردوو بیبلیۆگرافی���ای -
نووسهریكوردونووسهریكوردستان،
بههاوكارییاس���ینق���ادربهرزنجی،له
وهزارهتیرۆش���نبیری، باڵوکراوهکان���ی

سلێمانی-١998.
لێكۆڵین���هوهو گزن���گ- گۆڤ���اری -
باڵوکراوهکان���ی ل���ه بیبلیۆگرافی���ا،
دهزگایچ���اپوپهخش���یس���هردهم،

سلێمانی-١999.
-مامۆس���تائیبراهی���مئهحم���هدورۆژنامهی

خهبات،لێكۆڵینهوه،سلێمانی-2٠٠٠.
-كوردس���تانین���وێ-یهكهمی���نرۆژنامهی
ل���ه لێكۆڵین���هوه، راپهڕی���ن، رۆژان���هی
باڵوکراوهکانیرۆژنامهیکوردستانینوێ،

سلێمانی-2٠٠١.
-شۆڕش���یرۆژنامه-رۆژنامهیشۆڕش،
لێكۆڵین���هوه،ل���هباڵوکراوهکان���یکۆمهڵهی
خوێندکارانیکوردستان،سلێمانی-2٠٠١.
نهێن���ی رۆژنامهگهری���ی راب���هری -
ل���ه ك���وردی١96١-١99١،بیبلیۆگرافی���ا،
باڵوکراوهکان���یوهزارهت���یرۆش���نبیری،

سلێمانی-2٠٠١.
ل���ه وت���ار، جهن���گ، و رۆژنام���ه -
رووناکبی���ری، بهش���ی باڵوکراوهکان���ی

سلێمانی-2٠٠3.
-رۆژنامهگهری���ییهكێتیینیش���تمانیی
كوردس���تانل���هدهرهوهیكوردس���تان،
لێكۆڵینهوه،لهباڵوکراوهکانیرۆژنامهی

کوردستانینوێ،سلێمانی-2٠٠٤.
-راب���هریرۆژنامهگهری���ینهێنیك���وردی١923-١96٠،
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ل���هباڵوکراوهکان���یبهڕێوهبهرایهتیچاپو
باڵوکردنهوه،سلێمانی-2٠٠٤.

ل���ه موس���ڵ ویالیهت���ی کێش���هی -
لێکۆڵین���هوه، س���لێمانیدا، رۆژنام���هی دوو
ل���هباڵوکراوهکان���یش���ارهوانیس���لێمانی،

سلێمانی-2٠٠٤.
-هونهرهكان���یئهدهبل���هرۆژنامهگهریی
ل���ه ،١99١-١96١ ك���ورديدا نهێن���ی
رووناکبی���ری، کتێب���ی باڵوکراوهکان���ی

سلێمانی-2٠٠٥.
-رۆژنام���هل���هکتێب���دا،بهرگ���ییهک���هم،
باڵوکراوهکان���ی ل���ه لێکۆڵین���هوه،
بهڕێوهبهرایهت���یچ���اپوباڵوکردنهوه،

سلێمانی-2٠٠8.
-رۆژنامهگهرییخوێندکارانیکوردله
ئهوروپ���اوئهمریکادا١9٤9-١99٠،له
باڵوکراوهکانیسهنتهریکوردۆلۆجی،

سلێمانی-2٠٠8.
ب���واری ل���ه وێن���ه ئهرش���یفکردنی -
رۆژنامهگهری���ی، و راگهیان���دن
عام���رئیبراهی���مقهندیلچ���ی،وهرگێ���ڕان،له

باڵوکراوهکانیخانهیوهرگێڕان،سلێمانی-2٠٠8.
ل���ه دیموکرات���یکوردس���تان، پارت���ی ئۆرگان���ی -خهب���ات

باڵوکراوهکانیبنکهیژین،سلێمانی2٠٠8.
-ئهس���تێره..یهکهمی���نگۆڤ���ارینهێن���یبۆمندااڵن���یکورد،
ل���هباڵوکراوهکان���یدهزگایناوهن���دیراگهیاندن���ییهکێتی���ی

نیشتمانییکوردستان،کهرکوک2٠٠8.
-الصحاف���ةاالتحادالوطنيالکردس���تانيف���ياوروپا١9٧6-

١983،منمنشوراتمرکزژین،سلیمانیة2٠٠9.
-رۆژنامهلهکتێبدا،بهرگیدووهم،لێکۆڵینهوه،لهباڵوکراوهکانی

بهڕێوهبهرایهتیچاپوباڵوکردنهوه،سلێمانی2٠٠9.
-صحافةالحزبالدیمقراطيالکردس���تاني،خارجالوطن»في
االش���هراألخیرةمنثورةأیلول«،منمنش���وراتمرکزژین،

السلیمانیة2٠١٠.
باڵوکراوهکان���ی ل���ه عی���راق، کوردس���تانی ههواڵنام���هی -
ئهکادیمیایهۆشیاریوپێگهیاندنیکادران،سلێمانی2٠١١.

-خهبات،لسانالحزبالدیمقراطيالکردستاني-جناحالمکتب
السیاسي،السوید2٠١١.

-کوردس���تان،گۆڤ���اریکۆمهڵ���هیخوێندکاران���یک���وردلە
ئەوروپا١9٥8-١9٧٤،لهباڵوکراوهکانی؛پڕۆژهیهاوبهشی:

ئهکادیمیایهۆشیاری-بنکهیژین،سلێمانی2٠١١.

ل���ە رۆژنامەگەری���ی
کوردس���تانیباشووردالە
قۆناغیپۆڵێنکردندایە
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نیش���تمانیی یهکێتی���ی باڵوک���راوهی ئ���ااڵ، -
ل���ه باک���وور، ئهمری���کای کوردس���تان/
ئهکادیمی���ایهۆش���یاریو باڵوکراوهکان���ی

پێگهیاندنیکادران،سلێمانی2٠١١.
ن���وێ، کوردس���تانی ب���ۆ ت���ر کتێبێک���ی -
لێکۆڵینهوه،ل���هباڵوکراوهکان���یرۆژنامهی

کوردستانینوێ،سلێمانی2٠١2.
ئۆرگان���ی یەک���ەم«، »خول���ی کۆمەڵ���ە -
کوردس���تان، رەنجدەران���ی کۆمەڵ���ەی
پ���ڕۆژەیهاوبەش���ی ل���ەچاپکراوەکان���ی
ئەکادیمی���ایهوش���یاری-بنک���ەیژی���ن،

سلێمانی2٠١2.
-چ���واررۆژنام���ەل���ەچ���وارمەڵبەند،لە
راگەیاندن���ی مەکتەب���ی باڵوکراوەکان���ی
یەکێتیینیشتمانییکوردستان،سلێمانی

.2٠١2
-نووس���ەرین���وێ-گۆڤ���ارییەکێت���ی
نووسەرانیکوردستانلقیهەولێر/شاخ،
ل���ەباڵوکراوەکانییەکێتینووس���ەرانی

کورد/لقیهەولێر،هەولێر2٠١2.
-هەواڵنام���ەیکوردس���تان/باڵوکراوەی

یەکێتیینیشتمانییکوردستان-لقیئەوروپا،لەچاپکراوەکانی
رۆژنامەیکوردستانینوێ،سلێمانی2٠١3.

-راپەڕین-ئۆرگانیکۆمەڵەیمارکس���ی-لینینیکوردستان
لەدەرەوە،لەچاپکراوەکانییەکێتیینیش���تمانییکوردستان-

مەکتەبیراگەیاندن،سلێمانی2٠١3.
-ئەرک���ین���وێ/ل���ەباڵوکراوەکان���ییەکێتی���ینیش���تمانیی
کوردستان-لقیئەوروپا،لەچاپکراوەکانییەکێتیینیشتمانیی

کوردستان-مەکتەبیراگەیاندن،سلێمانی2٠١3.
پشکنینوئامادەکردنوکۆکردنەوەیبابەتەکانیئەوکۆمەڵە
کتێبەوپاش���اننووس���ینیلێکۆڵینەوە،هەروەهادۆزینەوەی
دەزگایەکیچاپکردنبوونەتەبەشێکلەحکایەتەکانیهەبوو..
نەبوو.خەوشوئاس���تەنگەکانلەژم���ارەنایەن،گەلێکجار
بوونەت���ەرێگریگ���ەورەلەبەردەممبەردەوامبوونلەس���ەر
کارەکان���م.ئ���ەوەیکەزیاترهانیداومکەبەپێوەبوەس���تم،
خەباتیبەردەوامیپیالنگێڕانەکەتائەمساتەسەغڵەتدەبن
ب���ەکارەکانم،ئاخرچدەزگاوبنکەیەکبەقەدمنلێکۆڵینەوە
وبەدواداچوونیب���ۆرۆژنامەگەریینهێنیورۆژنامەگەریی

بزووتنەوەوشۆڕشەکانیخەڵکیکوردستانکردووە!؟
باسلەدوورووداودەکەم؛بۆکتێبی»کوردستان-گۆڤاری
کۆمەڵ���ەیخوێندکارانیکوردلەئەوروپا«لەرێگایچاپخانە

ئاس���تەنگەکان و خەوش
لەژمارەنایەن
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زانی���مکەن���اویمنلەس���ەرکتێبەکەالدراوەو
ناویش���وێنوبنکەوکەس���یدیك���هخراوەتە
س���ەرکتێبەکە..ئای���ائەمەکۆمێدی���انیە؟!تۆ٥
س���اڵخەریک���یکۆکردن���ەوەوبەدواداچوونی
گۆڤارێک���یدانس���قەبی���توه���ەوڵبدەیتلە
فەوتانرزگاریبکەیت،کەلەوپێناوەدازیاتر
ل���ە2٠٠٠ه���ەزاردۆالرمس���ەرفکردبێ���ت
ت���اتوانیم���ەژمارەکان���یکۆبکەم���ەوە،کەچی
بنکەیەک���ی»س���کانکەر«بی���کاتب���ەموڵکی
خ���ۆی!!ئ���ەمنیش���تمانەپڕاوپڕەل���ەخەڵکی
س���ااڵنە دەس���ەاڵت کەچ���ی نەخوێن���دەوار،
س���ەدانملیۆندیناردەخاتەس���ەرفەرشی

سووریئەوجاهیالنە!!
رووداویدووەم،ه���ەرئەوش���وێنەبەبێ
پرسیمنپێشئەوەیکتێبەکەمچاپبکەن
وات���ە؛»کوردس���تان-گۆڤ���اریکۆمەڵ���ەی
خوێندکارانیکوردلەئەوروپا«،تەواوی
کتێبەکەیانبەیەکێکدابووبەمەبەس���تی
نووس���ینیبڕوانام���ەیماجس���تێر،ئەو»
باح���ث«ەبەب���ێئەوەیئام���اژەبداتبە
سەرچاوەیس���ەرەکیگۆڤارەکەکەمنم،وەک
بەرزەکیبانانب���ۆیدەرچوووبووەخاوەنی
ئەسڵیدۆزینەوەیژمارەکانیئەوگۆڤارە...!!

پێ���ش٥س���اڵکتێب���مب���ەدەزگایەک���یحزبی
داوەب���ەمەبەس���تیچاپک���ردن،کەچ���یدوای
ئەوەیبەرپرس���ییەکەمیش���وێنەکەلەس���ەر
کورسییەکەینەما،رەشنووسیکتێبەکەیبۆ
ماڵەوەبردوتائێستاشلەرەشنووسیدوو
کتێ���بتەنیایەککتێبیبۆگەڕاندوومەتەوە...
کتێبەکان���موەکچیڕۆکەکان���یهەزارویەک
ش���ەوە،خاوەن���یهەزاروی���ەکحکایەتنو
ئێرەشب���ەگونجاونازانمک���ەحکایەتەکانم

بگێڕمەوە.
رۆژنام���هی )١9(ی ژم���اره چ���ۆن ٭

)كوردستان(بدۆزینهوه؟
ن���هوزادعهل���یئهحم���هد:ئێم���ەب���ەفعل���ی
لێکۆڵ���ەریمەیدانیم���اننیی���ە،ئەگەرناکام
لێکۆڵ���ەریکوردس���ەردانیکتێبخانەکانی
کتێبخانەکان���ی تورکی���ا، ل���ە عوس���مانلی
رووس���یاوواڵتانیئەوروپایانمیسرو
واڵتان���یدیكهیعەرەبیکردووە،بەمەبەس���تی
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دۆزینەوەیئەوژمارەیەوهەزارانبەڵگەنامەی
دیك���ه.لێکۆڵەریئێمەنایەوێتل���ەچوارچێوەی
کورس���یومێزەک���ەیبێت���ەوەدەرەوەووەك
لێکۆڵەرانیواڵتانیدیكهئیزافەیەکبخاتەسەر

مێژوویکوردوخەڵکیکوردستان.
ل���ەپەراوێ���زیئ���ەموەاڵم���ەدادەمەوێ���تئەم
بۆچوون���ەتازەیەمس���ەبارەتب���ەرۆژنامەی
»کوردس���تان«بدرکێن���موواهەس���تدەکەم
بەش���ێکدەبێ���تبۆس���اغکردنەوەیش���وێنی
ل���ە ئەوەن���دەی رۆژنامەک���ە.. چاپکردن���ی
رۆژنامەکەوردبوومەتەوەشوێنیچاپکردنی
لەواڵتیمیسرنەچۆتەدەرەوە.رەنگەمیقداد
دەرەوەی س���ەفەری بەدرخ���ان مەدح���ەت
میس���ڕیکردبێ���ت،ب���ۆنموون���ەس���ەردانی
سویس���ڕایکردووەوئەگ���ەریئەوەهەیە
ک���ەبابەتەکانیل���ەوێئامادەکردووەوبۆ
میس���ڕناردۆتەوەبەمەبەستیچاپکردنو
لەوێچاپکراون..رۆژنامەی»کوردستان«
ب���ەئامێریالینۆتایپچاپک���راوە،ئەگەرلە
تەواویژمارەکانیرۆژنامەکەوردببینەوە

هەم���انتای���پودابەش���کردنیس���توونەکانو
جۆریفۆنتدەبینرێن..ئایامەعقوڵەبەودەست
وب���ردەلەواڵتیسویس���ڕاالینۆتایپیعەرەبی

دەستەبەرکرابێت؟
دیس���اندەگەڕێم���ەوەس���ەررۆڵ���یلێکۆڵەری
مەیدانی،ئایائەوچاپخانەیەدۆزراوەتەوەکەلە
سویسراوبەریتانیارۆژنامەیکوردستان-ی

پێچاپکراوە؟
٭پرۆژهیداهاتووتانلهبواریرۆژنامهگهریی

كوردیداچییه؟
ب���ەردەوام م���ن ئهحم���هد: عهل���ی ن���هوزاد
خەمس���اردی زۆرج���ار ب���ەاڵم کاردەک���ەم،
دەزگاکانیباڵوکردنەوەوفێڵبازیکۆمەڵێک
قەڵ���ەمبەدەس���ت،کەب���ەرۆژیرووناکبە
بێئاماژەدانبەسەرچاوە،کارەکانمکۆالج
دەکەنوبەناویخۆیانباڵویاندەکەنەوە،
ک���وردی کتێب���ی دابەش���کردنی هەروەه���ا
پڕۆسەیەکیسەقەتوکتێبناگاتەهەموو
ش���وێنێکیکوردس���تان،ئای���ارەوایەکتێبم
هەیەلەسلێمانی2٥٠٠دانەیلێچاپکراوە،

کەچ���یی���ەکدان���ەیلێنەگەیش���تۆتەش���ارەکانی
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دیكهیکوردس���تان،لەگەڵکۆمەڵێککيش���ەیدیكهدا
هەندێکجاربیرلەوەدەکەمەوە،بەش���یئەرشیڤلە

کتێبخانەکەمبسووتێنم!
ئەمەشپڕۆژەیئامادەکراومەورەنگەهەرئەمساڵ

وچاپوباڵوبکرێنەوە؛
-سروشت...یەکەمینگۆڤارینهێنیزانستیبۆمندااڵن.
-دەنگ���ییەکێتی...باڵوکراوەییەکێتیینیش���تمانیی

کوردستان.
نیش���تمانیی یەکێتی���ی ئۆرگان���ی س���پارک... ذ -

کوردستانبەزمانیئینگلیزی.
-رۆش���نبیری...باڵوک���راوەیناوخ���ۆییەکێتی���ی

شۆڕشگێڕانیکوردستان.
-باڵوک���راوەیناوخۆ....کۆمەڵ���ەیرەنجدەرانی

کوردستان.
-راپەرین...گۆڤاریمەڵبەندیسێ.

-پێش���مەرگە...پاش���کۆیراپەڕی���نیگۆڤاری
مەڵبەندیسێ.

-رۆژنامەگەری���یکوردیبەزمانیس���ویدی..
لێکۆڵینەوەوئیندێکس.

لەگەڵچەندکتێبێک���یديكه،کەنامەوێتلێرەدا
بەیانیانبکەم.

٭وهرگرتن���یمتمانهیدهركردنیرۆژنامهوگۆڤاره
رۆژنامهنووس���انی س���هندیكای ل���ه كوردیی���هكان
)9٠( تهنی���ا ،)668( گهیش���تۆته كوردس���تان
باڵوك���راوهدهردهچن،ئایائهمهیانتهندروس���تهیان

خوێندنهوهیهكیدیكهیبۆدهكرێت؟
ن���هوزادعهلیئهحم���هد:واقی���عهۆكارێکیگرنگو
گەرمەبۆناس���ینوبەشوناس���کردنەوەیکۆمەڵگا،
ک���وردەواریتائێس���تانەیتوانی���ووەببێتەخاوەنی
شوناس���ێکیجێگیر،ئای���ادەکرێتئەمڕۆوەکدوا
ترپەکانیقۆناغیرزگاریبناسێنین؟ئایادەکرێت
بڵێینتائێس���تارۆحیشۆڕش���گێریشاخلەشار
بوونیهەیەوبەردەوامەوس���توونەکانیئیدارە
بەش���ێکەلەوچەمکە؟!بەرایمنئێمەلەقۆناغی
گواس���تنەوەینیگەرانینبۆیەقینورەوینەوەی
ترسوگومانوهەڕەشە.ئەمکۆمەڵەچەمکو
لێکدانەوەوپێناس���انەلەئەدەبیاتونووسینو

مێدیاداباشتررەنگدەدەنەوە.
٭ل���هرۆژی2٠١3/٤/22،م���ژدهیدۆزینهوهی

هیچباڵوكراوهیهكتالیه؟
ن���هوزادعهلیئهحم���هد:کتێبخانەوئەرش���یڤەکەمپڕە
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ل���ەکاروبەره���ەمونووس���ینین���وێ،هەوڵ���مداوە
ل���ەچاالکینەک���ەوموب���ەردوامبم...پەس���اپۆرتێکم
ل���ەگیرفان���ەدەتوانمبۆهەموودنیاس���ەفەربکەمو
بەدواینووس���ینورۆژنام���ەوبەڵگەنامەیکوردی
وتایب���ەتبەخەڵکیکوردس���تانبگەڕێ���م...بۆهەر
ش���وێنێکسەفەربکەمس���ەرەتاچاولەئەرشیڤو
کتێبخانەکان���دادەکەم...بالەورووەوەش���تێکباس
بکەم؛ساڵی2٠١2رۆژێکیانلەسویدلەماڵچوومە
دەرەوەب���ەمەبەس���تیدەورکردن���ەوەیوانەکانی
هەب���وو، ماتماتیک���م تاقیکردن���ەوەی خوێندنگ���ە،
بڕیارم���دائ���ەورۆژەبچمەکتێبخانەیس���ەرەکی
س���تۆکهۆڵم،کەس���ەرکەوتمبۆهۆڵیخویندنەوە
لەس���ەرمێزێکداناوونیش���انییەکێکلەکتێبەکان
س���ەرنجیراکێش���ام،کتیبەکەملەب���اوەشگرت
ول���ەجیاتیدەورکردن���ەوەیبابەت���یماتماتیک
دەس���تمب���ەخوێندنەوەیکتێبەکەک���رد.کتێبەکە
ل���ەنووس���ینیگەڕیدەیەکبووکەب���ەعیراقو
واڵتان���یدەوروب���ەرداگەڕاب���وو،ک���ەدەگات���ە
»س���امەڕا«دەنووس���ێت؛»لێ���رەکوردس���تان

دەستپیدەکات«.
ببوورەناکرێتنهێنیکاریداهاتوومئاشکرابکەم.

ب���ەاڵمئەوەن���دەدەنووس���م،خەریک���یکۆکردنەوەی
س���ەرچاوەمب���ۆئامادەک���ردنونووس���ینیبابەتێک
س���ەبارەتبەرۆژنامەگەرییکوردیلەساڵی١9٧٥
و١9٧6ل���ەتاراوگ���ەدا،ت���ابزان���مدوایشکس���تی
بزووتنەوەیچەکداریخەڵکیکوردستانناوەڕۆک
وفۆڕمیرۆژنامەگەرییکوردیلەتاراوگەداچۆن
بووە؟لەپاش���بەندیباسەکەش���دارابەرێکبۆئەو
باڵوکراوەورۆژنامەوگۆڤارانەچێدەکەم،کەلەو
س���ەردەمەداچاپوباڵوکراونەتەوە.ئەمەوتەنیا
دەتوان���مئاماژەبەمچەن���دباڵوکراوەورۆژنامانە
بدەم،کەلەمێژوویئاماژەپێکراودادەرچوونە؛

-مەشخەڵ»الش���علة«،باڵوکراوەیەکیناوبەناو
ب���ووەکۆمەڵەیخوێندکاران���یکوردلەئەوروپا-

لقیهۆڵەنداساڵی١9٧٥دەریکردووە.
-پەیم���ان،گۆڤارێک���یناوبەناوب���ووەکۆمەڵەی
خوێندکاران���یکوردل���ەئەوروپا-لق���یهۆڵەندا

ساڵی١9٧6دەریکردووە.
-المسارالجدید،باڵوکراوەیەکیناوبەناوبووە
یەکگرت���وویشۆڕش���گێڕانیکوردس���تان-ل���ە

نەمسا١9٧6دەریکردووە.......هتد.
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ئايا رۆژنامه ى »كوردستان«...

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 
»كوردس���تان«تان  رۆژنام���ەی  یەكەم���ی 
ب���ۆ دەنێرم،ئ���ەوەی ه���ەر ئێس���تا لەقاهی���رە 

داممەزران���دووە. نەت���ەوەی من ك���ە نەتەوەی 
كوردەو ژمارەی 6 ملیۆن 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 
لەن���او  خۆشەویس���تی  گیان���ی  و  زانی���اری 
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 
ئاوارەی���ی  س���ەرەڕای  نەتەوایەت���ی  ب���ەرزی 
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 

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

ئەسعەد جەباری*

كورتە توێژینەوەیەكی مێژووییە
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دژوارو  لەهەلومەرجێك���ی  »كوردس���تان« 
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 
و  فێرب���وون  و  لەزانس���ت  ببن���ەوە 
خۆڕۆش���نبیركردن و خوێندن���ەوە، هەر 
»كوردس���تان«ەوە  رۆژنامەی  لەڕێ���ی 
هان���ی رۆڵەكانی ك���وردو رووناكبیرانی 
ك���ە چارەس���ەری  كوردس���تان دەدەن 
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 5 ژم���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 

ك����ۆم����ەڵ����ێ رۆش���ن���ب���ی���ری 
ه�����ەڵ�����ك�����ەوت�����ەی ك������ورد 
دەرك��ردو  خاوەنداریەتیان 
بنەماڵە  دەستپێشخەریيەكی 
ت��ێ��ك��ۆش��ەرەك��ەی ب��ەدرخ��ان 
رۆژی  و  س�����ەردەم  ب��ۆ  ب���وو 
خ����ۆی ك��ەس��ەرق��اف��ڵ��ەی��ان 
م��ی��ر »م��ی��ق��داد م��ەدح��ەت 

بەدرخان« 
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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.
ب���ەگ ك���ە لەژم���ارە  عەبدولڕەحم���ان 
رۆژنامەك���ەی  سەرپەرش���تی  شەش���ەوە 
گرتوەتە ئەستۆی خۆی بەیەكێك لەئەندامە 
بااڵكات���ی »حزب���ی ئیتیح���اد و تەرەقی« 
دەژمێ���ردرێ ئەگەرچ���ی می���ر »میق���داد 
ب���ااڵی  ئەندام���ی  ه���ەر  مەدحەت«ی���ش 
ئ���ەو حزبە ب���ووە، بەاڵم كات���ێ بارەگاو 
كوردس���تان  رۆژنام���ەی  نووس���ینگەی 
دەچێت���ە »ژنیڤ« و ئ���ەو نزیكایەتیەی 
عەبدولڕەحمان لە«ئیتیحاد و تەرەقی« 

بەنووس���ینگەی  رۆژنامەك���ە  تێكەڵكردن���ی  و 
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 
دۆس���تایەتی  كۆنگرەب���ووە!  لە«پاریس«ئەندام���ی  حزبەك���ە 
ئیس���حاق  و  ج���ەودەت  نزیكی«عەبدوڵ���اڵ  هاوڕێیایەت���ی  و 
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 
رۆژن��ام��ەك��ەی  سەرپەرشتی 
گ��رت��وەت��ە ئ��ەس��ت��ۆی خ��ۆی 
ب���ەی���ەك���ێ���ك ل���ەئ���ەن���دام���ە 
ئیتیحاد  »حزبی  بااڵكاتی 
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
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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 
س���تەخۆ  ا ڕ نا ن« مەوە«كوردستا شەشە
بووبێتە الیەنگرو زمانحاڵی حزبی ئیتیحاد و 

تەرەقی بەزمانی كوردی!!!.
و  لێكۆڵی���اران  نووس���ەرو  گومان���ی 
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 6 تا 
ژم���ارە 31  رۆژنامەك���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 
كوردس���تان  رۆژنام���ەی  هەی���ە  واش 
ل���ەڕاو  پش���تیوانی  ناڕاس���تەوخۆ  ی���ان  راس���تەوخۆبێت 
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!. 

ئامانج لەم توێژینەوەیە
ئامان���ج ل���ەم توێژینەوە كورت���ەدا ئەوەیە كە بیس���ەلمێنین 
بەه���ەر بارێكی���ان بێت،ئایا رۆژنامەی »كوردس���تان« لەدوای 
بەدرخ���ان  عەبدولڕەحم���ان  سەرنووس���ەرایەتی  وەرگرتن���ی 

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 
لەپێكهێنان���ی  ك���ورد  )رۆڵ���ی  بەناونیش���انی  باڵوكراوەت���ەوە 
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 

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 
سەرنووسەرایەتی  وەرگرتنی 
ع��ەب��دول��ڕەح��م��ان ب��ەدرخ��ان 
خۆی  سەربەخۆیی  ب��ەگ��ەوە 

لەدەستداوە یان نا!؟
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بەڵگەی���ەی هەردووال رۆژنامەی كوردس���تان 
و حزب���ی ئیتیح���اد و تەرەق���ی داوایانكردوە 
لەش���ێوەی  ئیتیح���ادی  سیس���تمێكی  ك���ە 
فیدراڵی لەس���نووری قەڵەم���ڕەوی دەوڵەتی 
عوسمانیدا بێتە ئاراوەو هەموو نەتەوەكانی 
و  ئاش���ووری  و  رۆم���ان  میزیۆبوتامی���او 
عەرەب و كوردو ئەرمەن بەمافە رەواكانی 
چ���ۆن  ه���ەروەك  بگەن،دی���ارە  خۆی���ان 
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-
1894( نزیكەی 10% پێكدەهێنا سەرەڕای 
ئ���ەوەی ه���ەردوو كەس���ایەتی)عەبدوڵاڵ 
ج���ەودەت و ئیس���حاق س���كوتی( وەك 
ئ���ەو  لەدامەزرێنەران���ی  ك���ورد  دوو 
حزبەن و بەرەم���زی ئیتیحاد و تەرەقی 
دەژمێردرێن،حزب���ی ئیتیحاد و تەرەقی 
لەالی���ەن هەندێ خوێن���دكاری كۆلێجی 

پزیشكی بەنهێنی لەس���اڵی 1889 دامەزرا 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 
-1897 »عوس���مانلی«دا  بەمەبەس���ت!،لەرۆژنامەی  یاخ���ود 
1904 چەندینجار 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 

ئۆرگانی  نا  پەیوەندیيەكی 
بەدیدەكرێ لەئاڵوگۆڕكردنی 
زان���ی���اری ن���ێ���وان ه����ەردوو 
و  »عوسمانلی«  رۆژن��ام��ەی 
بەتایبەتی  »ك��وردس��ت��ان« 
 1897 لەساڵی  یەكەمیان 
دام�����������ەزراوەو دووەم����ی����ان 

لەساڵی 1898 
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و  رۆژنامەی«عوس���مانلی«  ه���ەردوو  نێ���وان  زانی���اری 
»كوردستان« بەتایبەتی یەكەمیان لەساڵی 1897 دامەزراوەو 
دووەمیان لەس���اڵی1898 دامەزراوە،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:

هەنگاوەكانی توێژینەوەكە
پەیوەندیەك���ی پتەو لەنێ���وان رۆژنامەی 
»كوردس���تان«و »عوس���مانلی« ئۆرگان���ی 
ئیتیحادو تەرەقی هەبووە،ئەو پەیوەندیەش 
كەخاڵ���ە  ب���اوەڕەی  ئ���ەو  دەمانگەیەنێت���ە 
رۆژنامەی���ە  دوو  ئ���ەم  هاوبەش���ەكانی 
كاریگەری���ان لەس���ەر یەكترب���ووە، ب���ەاڵم 
و  لەالی���ەك  ب���ەگ  عەبدولڕەحم���ان 
هەڵس���وڕوانی رۆژنامەی »عوس���مانلی« 
مامەڵەی���ان  هوش���یارانە  لەالیەكیت���رەوە 
لەگ���ەڵ ئ���ەو بارودۆخ���ە ك���ردوەو وەك 

خەڵكێكی ئازادیخوازی ئەو سەردەمە.
مومكی���ن  ب���ەگ  عەبدولڕەحم���ان 
رۆژنامەی«كوردس���تان«ی  نیی���ە 
خس���تبێتە خزمەت���ی حزب���ی ئیتیح���ادو 
تەرەقیی���ەوە، بەاڵم ئەو جۆرە هاوكاری 
دوو  ئ���ەو  لەنێ���وان  هەماهەنگی���ەی  و 
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 

شوێنی باڵوكردنەوەیان 
لە1900 بەوالوە شوێن        كاتی دەرچوون      ناوی رۆژنامە  

ژنێڤ ، فۆلستۆن ، قاهیرە 1897/12 تا  ژنێڤ        
  1904/11     Osmanli

ژنێڤ ، فۆڵستۆن قاهیرە، ژنێڤ    كوردستان       1898/4 تا 1902    
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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 ئاوارەبوونیش بەش���ێكە لەخەبات  و 
ئەوێكیش ئەگەر لەتەرەف هەندێ 
لەناس���راوەكانی خۆی و تەنانەت 
لەحزبەكەشیەوە هاوكاری بكرێ 
بوونی  ئاس���اییە،كەواتە  ئەمەش 
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 
ك���رد  كاری  نەتەوایەتی���ەوە 
هی���چ نەنگی���ەك نابین���رێ ب���ۆ 
ل���ەو ج���ۆرە  باڵوكراوەی���ەك 
س���ەبارەت  هاوكاریی���ە، 
س���ەركردە  وتاران���ەی  ب���ەو 

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 لە11 ساڵ 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.
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رەخنەی مێژوویی
ئەگەر رەخنەیەكیش ئاڕاستەی رۆژنامەی 
»كوردس���تان« بك���رێ لەزەرفێك���ی مێژوویی 
وەك س���ااڵنی 1898-1902 كە 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 
بەرۆژنامەك���ە  بداب���ا  بەردەوام���ی  نەبوای���او 
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
»كوردس���تان«1902-1898  رۆژنام���ەی 
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 
ب���ۆ  و هەم���وو ش���انازیەكەش دەگەڕێت���ەوە 
هەردوو برا)میقداد مەدحەت و عەبدولڕەحمان 
بەدرخان(، وەك دوو هەڵكەوتەی خوێنەواری 
كەوتن���ە  س���ەردەمەدا  ل���ەو  نەتەوەكەم���ان 
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 
بەڕۆڵ���ەو  گەورەی���دا  تینێك���ی  و  مێژووی���ی 
رۆش���نبیران و منەوەران���ی ك���ورد ن���ەك هەر 
لەكوردس���تان تەنان���ەت لەئەوروپ���او هەموو 

دونیا.

س���ەرەڕای ئ���ەوەی ئەو دوو زات���ە لەگەڵ 
دامەزراندن���ی حزبی ئیتیح���ادو تەرەقی وەك 
لەمەیدان���ی  حزب���ە  ئ���ەو  هەڵس���وڕاوی  دوو 
ئ���ەو  عوس���مانی  دەس���ەاڵتدارانی  ملمالنێ���ی 
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 
لەخەم���ی  جگ���ە  لەئاوارەیی���دا  تێكۆش���ەرەیە 
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 
ب���وون  لەئەس���تەمبوڵ  ئ���ەوان  ئەوكات���ی 
ل���ێ  ئ���ەوەی  عوس���مانی  دەس���ەاڵتدارانی 
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 
بەدیاریكراوی���ش  ی���ان  من���ەوەرە  دوو  ئ���ەو 
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 
لەووتارەكان���ەوە  زانی���وە  نیش���تمانپەروەر 
ئ���ەو راس���تیەمان ب���ۆ دەس���ەلمێنرێ كەهانی 
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كوردی���ان داوە ب���ۆ فێرب���وون و خوێندنەوەو 
دەرگای���ە  ئ���ەو  زانس���تخوازی،كردنەوەی 
لەرێ���ی  كوردس���تان  ب���ۆ  لەقاهی���رەوە 
مێژوویی  وەرچەرخانێكی  باڵوكراوەیەك���ەوە 
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 كۆچی،9ی 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 
میر«میق���داد  لەالی���ەن  لەچاپخانەی)اله���الل( 
مەدح���ەت بەگ« ن���ەوەی بەدرخان پاش���اوە 

دەركرا. 
عەبدولڕەحم���ان  و  مەدح���ەت  میق���داد 
بەگی ب���رای پەیوەندی���ان هەب���وو بەتوركانی 
رێكخراوێ���ك  وەك  الو،  )توركان���ی  الوەوە 
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 
هەروەك���و  راس���تیەكەی  سەربەس���ت،بەاڵم 
مێژوونووس���ی كورد دكت���ۆر كەمال مەزهەر 

ئەحمەد لەكتێبێكی بەناوی)تێگەیشتنی راستی 
كوردی���دا(  لەرۆژنامەنووس���ی  ش���وێنی  و 
:كوردس���تان«رۆژنامەی  راس���تیەكەی  دەڵێ: 
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.
ش���یركۆ«  »بل���ەچ  ش���ێوەش  بەهەم���ان 
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 
هی���چ  ب���ە  »كوردستان«س���ەر  رۆژنام���ەی 
الیەنێك���ی سیاس���ی دیاریكراو نەب���ووە بەڵكو 
لەس���ەنگەری بەرگریكردنی نەتەوایەتی بووە 
هەب���ووە  كەنزیكایەت���ی  ئ���ەوەی  س���ەرەڕای 
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���ه كۆى 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 1908-1909 لەئەس���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 1917-1918یان���زە ژمارەی لێدەرچ���ووە و لەالیەن د.كەم���ال فوئادەوە 
لەساڵی 1998ز لەدوو توێی بەرگێكدا لەچاپدران لەگەڵ دوو ژمارەی دۆزراوی)17-18(خولی 

یەكەمی رۆژنامەكە.
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ئايا رۆژنامه ى »كوردستان«...

سەرنووسەرشوێنكاتژمارە

22نیسان1898 تا1تا 5 خولی یەكەم
میقداد مەدحەت بەدخانمیسر،قاهیرە،چاپخانەی ئەلهیاللحوزەیرانی1898

سویسرا،ژنێڤ،چاپخانەیجەمعیەتا تفاق و ساڵی 61899تا19
عەبدولڕەحمان بەدرخانقتجیا مسلمان

عەبدولڕەحمان بەدرخانمیسر،قاهیرە،چاپخانەی ئەلهندیەساڵی 201900تا 23
عەبدولڕەحمان بەدرخانبەریتانیا،لەندنساڵی 241900

عەبدولڕەحمان بەدرخانبەریتانیا، فۆلفستۆن، چاپخانەی ئینتیقامساڵی 1901تا29-251902
عەبدولڕەحمان بەدرخانسویسرا،ژنێڤساڵی 31-301902

خولی سێیەم 
دیسانەوە
لەژمارە 

1دەستپێدەكات
تا 11ژمارەی 

لێدەرچووە

لەنێوان 1917-
قاهیرە،چاپخانەی ابی الهول1918

سورەیا ئەمین عەلی بەگ
بەدرخان،برازای میقداد

مەدحەت و عەبدولڕەحمان

كات و شوێنی رۆژنامەی كوردستان لەساڵی 1918-1898

 سەرچاوەكان
- د.كەمال مەزهەر ئەحمەد،تێگەیشتنی راستی و شوێنی لەرۆژنامەنووسيی كوردیدا،چاپخانەی كۆڕی زانیاری 

كورد،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 كوردی1898-1902،بەغدا،1972.

-- د.كەمال فوئاد،كوردستان یەكەمین رۆژنامەی كوردی1898-1902،سلێمانی،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 2005،ه���ەواڵ لەرۆژنامەی كوردس���تان،ئامادەكردنی بەهرۆز 
عەلی،الپەڕە 132 تا 150.

- گۆڤ���اری »رۆژنامەڤانى« ژمارە 8ی س���اڵی دووەم،22ی نیس���انی 2002،بابەتەكانی نووس���ەران )عەبدوڵاڵ 
زەنگەنە،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(.
.www.shafaaq.com،2011/12/29،سایتی شەفەق نیوز -

*خوێندكاری قۆناغی سێیەمی بەش���ی راگەیاندن،رۆژنامە-كۆلێجی زانستە مرۆڤایەتییەكان-زانكۆی سلێمانی 
.)2013-2012(
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راب���ردوو،  س���ه ده ی  نه وه ته كان���ی  ل���ه  
هه ندێك باڵوكراوه ی سریانی به دیاركه وتن، 
ل���ه  نێوایان���دا: گۆڤ���اری پس���پۆری له بواری 
رۆش���نبیری و ئه ده بدا، ئه مه ش به هۆی ئه وه  
بوو، كه  ره وش���ێكی گونجاو له  ش���اره كانی 
هه ولێ���ر و دهۆك���دا، دوای راپه ڕینی ئاداری 
پی���رۆز به پارب���وو، له وكاته ش���دا )گۆڤ���اری 
١٩٩٨/٧/٢٥دا  ل���ه   )١(ی  ژم���اره   پانیپ���ال( 
له الی���ه ن وه زاره ت���ی رۆش���نبیری حكومه تی 
به ڕێوه به رایه ت���ی  كوردس���تان/  هه رێم���ی 
ئ���ه م  ده رچ���وو،  ئاش���ووری  رۆش���نبیری 
به ڕێوه به رایه تییه ش له  ١٩٩٨/٧/٨ دامه زرا و 

باره گاكه شی له  شارۆچكه ی عه نكاوه  بوو.

ژماره  )١(ی گۆڤاری پانیپال
گ���ه ر هه ڵوه س���ته یه ك ل���ه  ژم���اره  )١(ی 
گۆڤاره ك���ه  بكه ین، ده توانی���ن رێڕه وه كه ی و 

ئامانج له  ده رچوونی ده ستنیشان بكه ین.

- الیه نی یه كه م/ وه زاره تی رۆشنبیری له  
هه رێمی كوردستان چه ندین به ڕێوه به رایه تی 
گشتی و به ڕێوه به رایه تی هه یه ، له  نێوانیاندا 
به ڕێوه به رایه تی رۆش���نبیری ئاش���ووری و 
به ڕێوه به رایه ت���ی رۆش���نبیری توركمانی، له  
پرۆگرامی وه زاره تیش���دا ب���ووه .. پرۆگرامی 
پێش���ه وه   ب���ه ره و  به ڕێوه به رایه تیی���ه كان 
بب���ات، لێ���ره دا گرنگ���ی ده ركردن���ی گۆڤاره  

پسپۆرییه كان ده كه وت.
- خاوه نی ئیمتیازی ئه و گۆڤاره  وه زیری 
سه رنووس���ه ره كه ی  ب���وو،  رۆش���نبیری 
مامۆس���تا ئه ندری���ۆس یۆحه ننا ب���وو، )كاتێ 
پله ی به ڕێوه به ری رۆش���نبیری ئاش���ووری 
وه رگرت(، رۆژنامه نووس )ئه كه د موراد(یش 

وه ك سكرتێری نووسین ده ستنیشانكرا.
- قه باره ی گۆڤاره كه  ٢3×١6 س���م و له  
ژماره  )١(دا الپه ڕه كانی )١٥٨( الپه ڕه بوون، 
ده ره وه ی  رووی  ل���ه   به رگه ك���ه ی  ته نی���ا 

نووسينى: ئه كه د موراد
و: خالید به كر ئه یوب

گۆڤاری پانیپال
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ره نگاوڕه نگ بوو، الپه ڕه كانی دیكه ش ره ش و سپی بوون.
- )٢٠٠٠( دانه  له  گۆڤاره كه  ده رچوو، هه موو ژماره كانی 
گۆڤ���اری پانیپال ل���ه  چاپخانه كان���ی وه زاره تی رۆش���نبیری 

هه رێمی كوردستان چاپ ده كرا.

دوای ساڵو
له  الپه ڕه  )١(ی دوای به رگ، له  ستوونێكدا به ناوونیشانی 
)دوای ساڵو( كه  به  ناوی ده سته ی نووسه ران تێیدا هاتووه : 
)ن���اوی پانیپ���ال ب���ۆ ئ���ه م گۆڤ���اره  له الیه ن 
و  ناس���را  رۆش���نبیرانی  ل���ه   بژارده ی���ه ك 
بایه خدانی���ان به  بواری ئه ده بی و هونه ری 
هه ڵبژێ���ردراوه ، ئه م���ه ش له به رئه وه یه  كه  
ئه م ن���اوه  مانا و واتای ره گی له  قوواڵیی 
كولتووره كه ماندا هه ی���ه ، هه روه ها له گه ڵ 
هه س���تانه وه ی رۆش���نبیریمان له  قۆناغه  
جیاجیاكاندا ده گونجێ و په یوه ستیشه  به و 
ئه ركه  گه ورانه ی به  ره وش���ی ئێستاماندا 
ب���ۆ پێشخس���تنی ئ���ه م رۆش���نبیرییه  و 
چونك���ه   پێگه ك���ه ی،  به رزكردن���ه وه ی 
هه روه ك زانراوه ، كه وا ئاشوور پانیپال 
ده ستپێش���خه ر ب���ووه  ل���ه  كۆكردنه وه  
گرنگتری���ن  به ندكردن���ی  ژم���اره   و 
گه نجین���ه  ل���ه  س���ه رده می خۆی���دا ل���ه  
)یاس���ا و هه واڵی پادشاكان و زانسته  
هه مه ج���ۆره كان ل���ه  په رتوخانه كه یدا، 
ك���ه  ل���ه  مێ���ژوودا ب���ێ وێن���ه  ب���ووه ، 
به ستنه وه ی ناوی گۆڤاره كه  به  ناوی 
پانیپال گه ڕانه وه یه كه  ب���ۆ كانگه یه كی ده وڵه مه ند 
به  مه به ستی ده وڵه مه ندكردنی له الیه ن پێنووسه  ئازاده كان، 
كه  بێگومان الپه ڕه كانی ئه م گۆڤاره  پڕش���نگدار ده كات، ئه م 

گۆڤاره  له  هه مووانه  و بۆ هه مووانه (.

به شه كانی گۆڤاره كه 
یه كه م ناوونیش���ان ل���ه  گۆڤاره كه ، كه  له  ژم���اره  )١(ه وه  
تاكو ئه م ژمارانه ی به  دواوه ی هات نه گۆڕ بوو، سه روتاری 
گۆڤاره كه  بوو، یه كه م س���ه روتار هی وه زیری رۆش���نبیری 
حكومه ت���ی هه رێمی كوردس���تان فه له كه ددی���ن كاكه یی بوو، 
كه  ده س���ته ی نووس���ه ران بۆ زمانی )س���ریانی( وه ریگێڕا و 
باڵویكرده وه ، ئه م وتاره ش له  رۆژی چواشه ممه  ١٩٩٨/٧/٨)١( 
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رۆژی كردنه وه ی به ڕێوه به رایه تی رۆش���نبیری س���ریانی له  
عه نكاوه  له الیه ن به ڕێز وه زیره وه  پێشكه شكرا بوو.

له  گوته ك���ه ی به ڕێز وه زیردا هاتبوو: )ئێمه  له  وه زاره تی 
رۆش���نبیری هه س���ت به  ش���انازی ده كه ین، كات���ێ ئه ركێكی 
دیكه  له  ئه ركه  نیش���تمانییه كانمان جێبه جێ ده كه ین، ئه ویش 
ئاش���وورییه ،  رۆش���نبیری  به ڕێوه به رایه ت���ی  كردن���ه وه ی 
دامه زراندنی ئ���ه م به ڕێوه به را یه تیی���ه  هه نگاوێكی دیكه یه  به  
ئاراس���ته ی چه سپاندنی ئازادی بیروڕا و فه ریی رۆشنبیری 

و دیموكراسیدا...(.
س���ه باره ت ب���ه  هۆیه كان���ی دواكه وتن���ی 
دامه زراندنی ئ���ه م به ڕێوه به رایه تییه  گوتی: 
»ل���ه  س���اڵی ١٩٩٢دا، بڕیارێ���ك له ب���اره ی 
دامه زراندنی به ڕێوه به رایه تی رۆش���نبیری 
ئاش���ووری ل���ه  وه زاره تی رۆش���نبیری و 
س���ریانی  فێركردن���ی  به ڕێوه به رایه ت���ی 
ده رچ���ووه ،  پ���ه روه رده   وه زاره ت���ی  ل���ه  
به درێژایی ئه م س���ااڵنه  به  هۆی ملمالنێی 
توندی سیاس���ی له  پایته خت���ی هه رێمدا، 
ب���وار نه ڕه خس���ا ئ���ه م به ڕێوه به رایه تییه  
به  ش���ێوه یه كی ته واو دابم���ه زرێ، هه ر 
ته نی���ا دوو كارمه ند له م بواره دا كاریان 
ده كرد به بێ ئ���ه وه ی به رنامه ی كاریان 
هه بێ���ت، ب���ه اڵم كابین���ه ی س���ێیه م ك���ه  
دام���ه زرا هه موو هه وڵێكی دا بۆئه وه ی 
ئه ركه كان���ی جێبه ج���ێ ب���كات، ب���ه اڵم 

شه ڕی ناوخۆ بواری نه دا«)٢(.
ب���ووه   ك���ه   گوت���اره ش  ئ���ه م 

س���ه رگوتاری هه ردوو به شی )سریانی و عه ره بی( ئاماژه ی 
ب���ه  به رنامه ی كاری به ڕێوه به رایه تییه كه  كرد، كه  ده ركردنی 
گۆڤارێك���ی وه رزی و به رنامه ی رادیۆی���ی و ته له فزیۆنی له  

ئێستگه كانی وه زاره تدا به خۆگرتبوو)3(.

له  بابه ته كانی به شی سریانی
بابه ت���ی یه كه م له  الپ���ه ڕه  )٧-١٨(، له  نووس���ینی ئه دیب 
یۆن���ان هۆزیا بوو، كه  پارچه  ش���یعرێكی ش���اكر س���یفو به  
ناوونیش���انی )س���یفو الدفيء( ش���یكردبۆوه . ل���ه  الپه ره كانی 
)١٩-٢3( بابه تێك له باره ی جه ژنی )نوسردیل( له  نووسینی 

یۆحه نا عه نكاوه یی باڵوكراوه ته وه .
ل���ه  الپه ڕه كان���ی )٢٤-٢٩( بابه تێ���ك له ب���اره ی كه س���ایه تی 
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نه ته وه یی ناسراو د.فه ره یدون ئاشوریا له  نووسینی یۆحه نا 
دانی���ال له خۆگرتب���وو و بابه ته كه  چه ندی���ن وێنه ی مێژوویی 

له گه ڵدایه .
ل���ه  الپه ڕه كان���ی )3٠-٤٠(، بابه تێ���ك ب���ه  ناوویش���انی )دێر 
ره ب���ان هورمز له  مێژوودا..( له  نووس���ینی ش���ه معون یه لدا 

باڵوكراوه ته وه .
له  الپه ڕه كانی )٤١-٥3( بابه تێك به  ناوونیش���انی )زانس���تی 
هون���ه ر و وه رگێ���ڕان( ل���ه  نووس���ینی میخائی���ل بنیامی���ن 

له خۆگرتبوو.
ل���ه  الپه ڕه كانی )٥٤-٥٥( پارچه  ش���یعرێك به  ناوونیش���انی 
)ش���مس الثقاف���ة( له  نووس���ینی س���ه نحاریب دانی���ال، كه  له  
رۆژی كردنه وه ی به ڕێوه به رایه تی رۆش���نبیری ئاش���ووری 

خوێندرابۆ وه ، باڵوكراوه ته وه .
ل���ه  الپه ڕه كان���ی )٥6-٥٧( چیرۆك���ی )م���ن مثیولوجی���ا بالد 
النهری���ن( ك���ه  چیرۆكێك���ی بابلییه  له  باره ی خۆشه ویس���تی 

ده دوێ، له خۆگرتووه .
ل���ه  الپه ڕه كان���ی )٥٨-٥٩( ه���ه واڵ و چاالكییه كان���ی رۆژی 

كردنه وه ی به ڕێوه به رایه تییه كه ی له خۆگرتووه .

بابه ته كان به  زمانی كوردی و عه ره بی
الپه ڕه كان���ی )6٠-6٥( س���ه رگوتار و هه واڵ���ی كردن���ه وه ی 
به ڕێوه به رایه تییه ك���ه ی تیای���ه . الپه ڕه كانی )66-٧٤( بابه تێك 
به  ناوونیشانی )یوسف سه عید لوتكه ی سه ربه رزی ئه ده ب( 

له  نووسنی )كلخو( باڵوكراوه ته وه .
الپه ڕه كانی )٧٥-٩٠( بابه تێك به  ناوونیشانی )په ندی ئه فیقار 
و شوێنه واره كانی له  ئه ده ب و په ندی جیهانیدا( له  نووسینی 

)جۆرج ئیسحاق(ی له خۆگرتووه .
ل���ه  الپه ڕه كان���ی )٩١-١٠٢( دیدارێ���ك ب���ه  ناوونیش���انی )به  
راش���كاوانه ( له گه ڵ مامۆستا )ش���یمائیل ننو( ئه ندامی یه كه م 

په رله مانی هه رێمی كوردستان باڵوكراوه ته وه .
)أس���ماء التحليل ف���ي االنگلیزیة والس���ریانیة( له  نووس���ینی 
د.ئ���ه دورد عۆدیش���و ل���ه  وه رگێڕانی س���ۆزان خۆش���ابا له  

الپه ڕه كانی )١٠3-١١٢( باڵوكراوه ته وه .
الپه ڕه كان���ی )١١3-١٢٥( بابه ت���ی )جماعة المس���رح الهابط( 
له  نووس���ینی ره خنه گری شانۆیی س���ه باح هه رمز ئه لشانی 

له خۆگرتووه .
بابه ت���ی )خوێندنه وه یه ك���ی خێ���را ب���ۆ په یام���ی تراژیدی���ای 
ئاشووری( له  نووسینی به هنام شابا مه رتانی له  الپه ڕه كانی 

)١٢6-١٢٨( به  زمانی كوردی باڵوكراوه ته وه .

ب���ه  ه���ۆی ملمالنێ���ی توندی 
پایته خت���ی  ل���ه   سیاس���ی 
هه رێم���دا، ب���وار نه ڕه خس���ا 
به ڕێوه به رایه تی رۆش���نبيرى 
سريانى به  شێوه یه كی ته واو 
ته نی���ا  ه���ه ر  دابم���ه زرێ، 
دوو كارمه ن���د له م ب���واره دا 
كاریان ده ك���رد به بێ ئه وه ی 
هه بێت،  كاری���ان  به رنامه ی 
ب���ه اڵم كابینه ی س���ێیه م كه  
دام���ه زرا هه م���وو هه وڵێك���ی 
ئه ركه كان���ی  بۆئ���ه وه ی  دا 
جێبه جێ بكات، به اڵم شه ڕی 

ناوخۆ بواری نه دا
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ل���ه دوا الپه ڕه ا له  به رگی ناوه وه دا به  ناوونیش���انێكی نه گۆڕ 
ل���ه  هه موو ژماره كان���ی گۆڤاره كه دا گۆش���ه ی )حتى نلتقي... 
ت���ا پێكده گه ین���ه وه ( له  نوویس���نی ئه كه د موراد س���كرتێری 

نووسینی گۆڤاره كه  به  زمانی سریانی باڵوبۆته وه .
به رگی یه كه می گۆڤاره كه  وێنه ی كردنه وه ی به ڕێوه به رایه تی 
رۆشنبیری ئاشووری له الیه ن وه یزیری رۆشنبیری مه تران 

)جاك ئیسحاق(وه  له خۆگرتووه .
به رگ���ی دووه م���ی وێنه ی )دێ���ر ره بان هورم���ز( كه  له الیه ن 
یه كێك له  هونه رمه ندانی )به غدیدا( كێشراوه ، باڵوكراوه ته وه .

گۆڤار... دوای ژماره  )١(ی
دوای دەرچوونی ژمارە )١(، بژاردەیەك 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: یۆنان 
هوزای���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 
بەش���داربێت،  بەش���ەدا  لەم 
بەهۆی  ئەمەش پەیڕەوك���را 
ئەوەی نووس���ینی سریانی و 

نووسەرانی كەم بوون
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   ژماره
وتی  ركه
  رچوون ده

  ران ی نووسه سته ده
آۆی   آان شه ی به ڕه ی الپه ژماره

  آان ڕه الپه
  تبینی  تیراژ

  آوردی  بی ره عه  سریانی

٢٥/٧/١٩٩٨  ١  

زیری  هو: نی ئیمتیاز خاوه
  رۆشنبیری

  بوترس هورمز: ر رنووسه سه
  د موراد آه ئه: سكرتری نووسین

٥٩- ١  
  ت بابه ٩

١٢٥-٦٠  
  ت بابه ٦

١٢٨- ١٢٦  
  ت ك بابه یه

١٠٠٠  ١٢٨   
تی  زاره ی وه چاپخانه

  رۆشنبیری

  ران ی نووسه سته مان ده هه  ٢٥/١٠/١٩٩٨  ٢
٧٠- ١  
  ت بابه ٩

١١٤-٧١  
  ت بابه ٦

١٢٧- ١١٥  
  ت ك بابه یه

١٠٠٠  ١٢٨   
تی  زاره ی وه چاپخانه

  رۆشنبیری

  ران ی نووسه سته مان ده هه  ٢٥/١/١٩٩٩  ٣
٧٤- ١  
  ت بابه ١٠

١١٧-٧٥  
  ت بابه ٦

١٢٧- ١١٧  
  ت بابه ٢

١٠٠٠  ١٢٨   
تی  زاره ی وه چاپخانه

  رۆشنبیری

  ران ی نووسه سته مان ده هه  ٢٥/٤/١٩٩٩  ٤
٧٠- ١  
  ت بابه ١٠

١١٤-٧١  
  ت بابه ٧

١٢٧- ١١٥  
  ت بابه ٣

١٠٠٠  ١٢٨   
تی  زاره ی وه چاپخانه

  رۆشنبیری

  ران ی نووسه سته مان ده هه  ٢٥/٧/١٩٩٩  ٥
٦٧- ١  
  ت بابه ٤

١١٢-٦٨  
  ت بابه ٨

١٢٧- ١١٣  
  ت بابه ٣

١٠٠٠  ١٢٨   
تی  زاره ی وه چاپخانه

  رۆشنبیری

  ران ی نووسه سته مان ده هه  ٢٥/١٠/١٩٩٩  ٦
٧٠- ١  
  ت بابه ١١

١١٦-٧١  
  ت بابه ٦

١٢٧- ١١٧  
  ت بابه ٣

١٠٠٠  ١٢٨   
تی  زاره ی وه چاپخانه

  رۆشنبیری

٧  
١١/١٢/١٩٩٩ 

ی  ژماره
  ت تایبه

  ران ی نووسه سته مان ده هه
٦٥- ١  
  ت بابه ١٠

١١٣-٦٦ 
  ت بابه ٨

١٢٧- ١١٤  
  ت بابه ٣

١٢٨  ١٢٨  
تی  زاره ی وه چاپخانه

  رۆشنبیری

  ران ی نووسه سته مان ده هه  ٢٥/١/٢٠٠٠  ٨
٧٢- ١  
  ت بابه ١١

١١٤-٧٣  
  ت بابه ٧

١٢٧- ١١٥  
  ت بابه ٣

١٠٠٠  ١٢٨   
تی  زاره ی وه چاپخانه

  رۆشنبیری

  ران ی نووسه سته مان ده هه  ٢٥/٤/٢٠٠٠  ٩
٧٤- ١  
  ت بابه ١١

١٠٨-٧٤  
  ت بابه ٥

١٢٧- ١٠٩  
  ت بابه ٣

١٢٨  ١٢٨  
تی  زاره ی وه چاپخانه

  رۆشنبیری

  ران ی نووسه سته مان ده هه  ٢٥/٧/٢٠٠٠  ١٠
٧٠- ١  
  ت هباب ١١

١١٥-٧١  
  ت بابه ٦

١٢٧- ١١٦  
  ت بابه ٢

١٠٠٠  ١٢٨   
تی  زاره ی وه چاپخانه

  رۆشنبیری

  ران ی نووسه سته مان ده هه  ٢٥/١٠/٢٠٠٠  ١١
٦٨- ١  
  ت بابه ١٣

١٠٨-٦٩  
  ت بابه ٧

١٢٧- ١٠٩  
  ت بابه ٣

١٠٠٠  ١٢٨   
تی  زاره ی وه چاپخانه

  رۆشنبیری

١٢  
٢٥/١١/٢٠٠٠ 

  ت ی تایبه ژماره
  ران ی نووسه سته مان ده هه

٧٨- ١  
  ت بابه ١١

١١٣-٧٩  
  ت بابه ٧

١٢٧- ١١٤  
/ ت ك بابه یه

رۆژی 
  ری گه رۆژنامه

١٠٠٠  ١٢٨   
تی  زاره ی وه چاپخانه

  رۆشنبیری

  ران ی نووسه سته مان ده هه  ٢٠/٢/٢٠٠١  ١٣
٦٨- ١  
  ت بابه ١٢

١١٧-٦٩  
  ت بابه ٩

١٢٨- ١١٨  
  ت بابه ٢

١٠٠٠  ١٢٨   
 تی زاره ی وه چاپخانه

  رۆشنبیری

  ران ی نووسه سته مان ده هه  ٢٥/٤/٢٠٠١  ١٤
٧٠- ١  
  ت بابه ١٢

١٠٧-٧١  
  ت بابه ٧

١٢٨- ١٠٨  
  ت بابه ٢

١٠٠٠  ١٢٨   
تی  زاره ی وه چاپخانه

  رۆشنبیری

  ران ی نووسه سته مان ده هه  ٢٥/٧/٢٠٠١  ١٥
٧٤- ١  
  ت بابه ١٤

١١٢-٧٥  
  ت بابه ٧

١٢٨- ١١٣  
  ت بابه ١٠

١٠٠٠  ١٢٨   
تی  زاره وه ی چاپخانه

  رۆشنبیری

گۆڤاری پانیپال

گەلەكەمان ل���ە دەرەوەدا كرا، بۆ ئەوەی بۆ 
گۆڤارەكە بنووسن.

- لەبەر گرنگی بەشی سریانی، ڕێگە درا كە 
نووسەرێك 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( 

بێت.
- پێمانخۆش���ه  ئاماژه  به  دیداری مامۆس���تا 
شه مائیل ننو ئه ندامی په رله مانی كوردستان 
بكه ین، كه  له  ژماره  )١(دا باڵوكراوه ته وه ، به  
زمانی عه ره بییه  و )١١( الپه ڕه یه ، مه به س���ت 
تیای���دا روونكردن���ه وه ی هه ندێ���ك راس���تی 
س���ه باره ت به  واقیعی گه له كه مان  و ئێش و 
ئازاره كه ی بوو، بۆئه وه ی ببێته  به ڵگه نامه یه ك 
له  گۆڤارێك، كه  به ڕێوه به رایه تی رۆشنبیری 
ئاشووری ده ریده كات، دیداره كه  راشكاوانه  
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بوو له باره ی ته واوی مه سه له كان و زێده تر 
له  په یامێكی له خۆگرتبوو.

هه ڵس���ه نگاندێكی  ئه نجام���ی  ل���ه    -
بۆم���ان  بابه ته كان���ی  و  گۆڤاره ك���ه   گش���تی 
ده رده كه وێ���ت، ك���ه  زۆرب���ه ی ئ���ه م بابه تانه  
له ب���اره ی رۆش���نبیری گه له كه م���ان بووه  له  
مێژوو و ئێس���تادا، هه روه ها له باره ی زمانی 
س���ریانی و رۆڵه كه ی و ئ���ه م بایه خانه ی كه  
دوای راپه ڕینه  پیرۆزه كه  به ده ستیهێنا، جگه  
له مه ش ئه م گۆڤاره  رۆڵی له  ئاش���كراكردنی 
ئه و راستییانه ی س���ه باره ت به  دوژمنایه تی 

رژێم بۆ گه له كه مان هه بووه .

گۆڤاره كه  و هه ندێ له  نه گۆڕه كانی
- یه كه م گۆڤاری س���ریانی بووه ، له  اله نێكی 
رۆش���نبیری/  )وه زاره ت���ی  حكومیی���ه وه  
ئاش���ووری(  رۆش���نبیری  به ڕێوه به رایه ت���ی 
ده رچ���ووه ، باڵوكراوه ان���ی پێش���وو له الیه ن 
ناحكومیی���ه كان  رۆش���نبیرییه   ده زگا 

ده رچووه )٥(.
ل���ه  نیش���تماندجا  ب���ووه   - یه ك���ه م گۆڤ���ار 
ده رچووه ، كه  الپه ڕه  س���ریانییه كانی زێده تر 
ل���ه  )نی���وه ( ب���ووه ، به ش���ێوه یه كی نه گۆڕ له  

هه موو ژماره كاندا.
- ل���ه  م���اوه ی ده رچوون���ی، كه  )١٢( س���اڵی 
خایان���د، ژم���اره ی دوانه ی���ی نه ب���وو، به ڵكو 

هه موو ژماره كانی به  ته نیا ده رچووه .
- ل���ه  ژماره  )١( تا ژم���اره  )١٥( ئه ندریوس 
یوحه ننا به ڕێوه به ری رۆشنبیری ئاشووری 

سه رنووسه ری بووه .
- ل���ه  ژم���اره  )١6( ت���ا ژم���اره  )3٤( بوترس 
هورمز به ڕێوه به ری رۆش���نبیری ئاشووری 
به ڕێزی���ان  تاك���و  ب���ووه ،  س���ه رنوویه ری 
پ���ه روه رده /  وه زاره ت���ی  گواس���تراه وه ته وه  
)ش���اره زای  پل���ه ی  ب���ه   س���ریانی  به ش���ی 

زمانه وانی(.
دوای   ) - له  ژماره  )3٥- 
گش���تی  به ڕیێوه به رایه ت���ی  دامه زراندن���ی 
ل���ه   س���ریانی  هون���ه ری  و  رۆش���نبیری 

وه زاره تی رۆشنبیریدا و وه رگرتنی پۆستی 
به ڕێوه ب���ه ری گش���تی له الی���ه ن د.س���ه عدی 
مالحه وه  به ڕێزیان سه رنووس���ه ری بووه  و 

بوترس هورمز سكرتێری نووسین بووه .
جێگ���ری   )3٤( تاك���و   )١( ژم���اره   ل���ه    -
سه رنووسه ر یان سكرتێری نووسین ئه كه د 

موراد بووه .
- گۆڤاره كه  بۆماوه ی )6( مناگ راوه ستاوه ، 
به  هۆی گۆڕانكارییه كانی تش���رینی یه كه می 
٢٠٠١ تاك���و ئ���اداری ٢٠٠٢، واتا ل���ه  نێوان 
ژماره  )١٥-١6(دا، كاتێ ئه ندریوس یۆحه ننا 
سه رنووسه ری جێهێشت و بوترس هورمز 

شوێنی گرته وه .
- له  كۆتایی ساڵی ٢٠٠١دا هه وڵی ئه وه  درا 
گۆڤاره كه  رابوه س���تێت، به اڵم به  كۆشش���ی 
به رپرس���ان و په رله مان���ی لیس���ی س���ریانی 
كۆتای���ی  ل���ه   ب���وو،  ب���ه رده وام  گۆڤاره ك���ه  
٢٠٠3دا هه وڵێ���ك درا، فش���ار و هه وڵ���ه كان 
ب���ه  ئاراس���ته ی ده رچوون���ی س���ه ركه وتوو 
ب���وون، ب���ه اڵم كۆشش���ی به ڕێوه به رایه ت���ی  
ب���ۆ زیادكردن���ی  و ده س���ته ی نووس���ه ران 
مه به س���تی  ب���ه   گۆڤاره ك���ه   ده رماڵ���ه ی 
زێده كردن���ی الپه ڕه كان���ی و پێشخس���تنی له  
رووی هونه رییه وه  سه ری نه گرت، به رامبه ر 
هه ڕه ش���ه ی راگرتن���ی  گۆڤاره كه  ده س���ته ی 
نووس���ه ران بۆ به رده مبوونی خۆشبه ختانه  
كاریان كرد و به  تایه بتی دوای ژماره  )١٨(، 
ئ���ه وه ی وه ریانگرت، زۆر كه م بوو و نیمچه  

بێ به رامبه ر بوو.
- ل���ه  ژماره  )١( تاكو ژم���اره  )٢٠(، ژماره ی 
الپه ڕه كان���ی نه گ���ۆڕ ب���وو، ١٢٨ الپ���ه ڕه  + 

الپه ڕه كانی به رگ.
- له  ژماره  )٢١( الپه ڕه كانی بۆ )١6٠( الپه ڕه  
زیادی ك���رد به بێ هێچ پاڵپش���تییه ك، به ڵكو 
ده ستپێشخه ری ده سته ی نووسه ران بوو به  

مه به ستی به ره و پێشبردنی گۆڤاره كه .
- ل���ه  ژم���اره  )٢٢(ه وه  الپه ڕه كانی گه یش���ته  
)٢٠٠( الپ���ه ڕه ، گوژم ه كه ش���ی له  پاداش���تی 
چونك���ه   ده ب���ڕدرا،  نووس���ه ران  ده س���ته ی 
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خ���ۆی  هه روه ك���و  گۆڤاره ك���ه   ده رماڵ���ه ی 
ب���وو، س���ه ره ڕای داواكاری ب���ه رده وام ب���ۆ 

زیادكردنی.
- چاپكردن���ی گۆڤاره ك���ه  ل���ه  ژم���اره  )١(وه  
تاك���و دواژم���اره ی له  چاپخان���ه ی وه زاره تی 
رۆش���نبیری بووه ، له  ژم���اره  )٢١(ه وه  دوای 
ئه وه ی ئامێره كانی چاپ له م چاپخانه یه  نوێ 
كرای���ه وه ، گۆڤاره كه  به  ش���ێوه یه كی باش���تر 

ده رچوو.
ده س���ته ی  ده ستپێش���خه ری  ب���ه    -
نووس���ه ران به بۆنه ی )١٥٠( س���اڵه ی رۆژی 
رۆژنامه گه ریی س���ریانی ژماره یه كی تایبه ت 
ژماره  )٧( ده رچووه ، له  س���اڵی ١٩٩٩دا )٥( 
ژماره  و له س���اڵی ٢٠٠٠دا )٥( ژماره ی دیكه  

به م بۆنه یه وه  ده رچووه .
ژماره كان���ی  هه م���وو  ل���ه   گۆڤاره ك���ه    -
باڵوكردن���ه وه ی  ب���ۆ  الپه ڕه یه ك���ی  چه ن���د 
باب���ه ت ته رخانك���ردووه ، ل���ه  كۆتای���ی ه���ه ر 
ژماره یه كیش كورته یه كی كوردی بابه ته كانی 
به ش���ی س���ریانی له س���ه ر داوای وه زی���ری 
رۆشنبیری فه له كه دین كاكه یی به  مه به ستی 
به ده ستهێنانی زانیاری زیاتر ته رخانكرابوو.

دامه زراندن���ی  دوای  گۆڤاره ك���ه   گۆڕانكارییه كان���ی 
به ڕێوه به رایه تی گشتی

- ژماره  )3٥(، ژماره یه كی تایبه ت به  بۆنه ی 
س���ه ركۆن  كۆچك���ردوو  ش���اعیری  چل���ه ی 
پۆلس، كه  ئه م���ه ش یه كه م ژماره  بوو دوای 
ئه وه ی به ڕێوه به رایه تی گش���تی رۆشنبیری 
و هونه ری س���ریانی ده ریك���رد، قه باره ی بۆ 

)A4( گۆڕدرا.
- پێ���ش ده رچوون���ی ئ���ه م ژم���اره  تایبه ته ، 
رۆش���نبیری  گش���تی  به ڕێوه بره ایه ت���ی 
كه س���ایه تی  له گ���ه ڵ  كۆبوونه وه یه ك���ی 
رۆشنبیری و نووس���ه ران كرد، به مه به ستی 
ده رچواندنی گۆڤاره كه  به  ش���ێوه یه كی تازه  
و قه باره یه ك���ی گه وره تر، له گه ڵ زیادكردنی 
به ڕێوه به رایه ت���ی  ده رماڵ���ه ی گۆڤاره ك���ه  و 

گشتی.

- بۆ مێژووش ده ڵێ���م هیچ په یوه ندییه ك به  
جیگ���ری سه رنووس���ه ری گۆڤاره كه  )ئه كه د 
موراد( نه كرا، ته نانه ت بۆ سوپاسكردنیش���ی 
ك���ه  له  ژم���اره  )١(ه وه  تاكو ژم���اره  )3٤( له  
ده رچووندایه ، به شدار بووه  و بۆ ماوه ی )١٠( 
ساڵیش كۆشش���ه كانی له  به رده وامبوونی و 

ده رچواندنی به شی سریانی به رچاو بووه .
ك���ه   رانه گه ین���درا،  ئ���ه وه ش  هه روه ه���ا   -
دوای ئ���ه وه ی گۆڤاره ك���ه  كه وته  ئه س���تۆی 
یه ك���ه م  پل���ه ی  گش���تی  به ڕێوه به رایه ت���ی 
به ڕێوب���ه ری  مالی���ح  د.س���ه عدی  ده درێت���ه  
بوت���رس  نووس���ین  س���كرتێری  و  گش���تی 
هورمز به ڕێوه به ری رۆشنبیری و هونه ری 

سریانی/ لقی هه ولێر، ده بێت.
به گش���تی ئه مه  تنێبینییه كه  به رامبه ر ئه م 

هه ڵوێسته  نامۆیه .
گۆڤ���ار ب���ه  ئاراس���ته ی ن���وێ ده رچوو، 
به ش���ه  نه گۆڕه كانی پێش���ووی البرد، وه ك: 
گۆڤ���ار  دیوان���ی  رۆش���نبیری،  ئه س���تێره ی 
ب���ه  عه ره بی، هه روه ها به ش���ی س���ریانی كه  
الپه ڕه كان���ی زێده تر له  )نیوه ( بێت به رده وام 
نه ب���وو، زێده تر ل���ه  تێبینییه ك���ی دیكه  هه یه ، 
گوت���اره  عه ره بییه كانیش���ی ب���ۆ توێژین���ه وه  

له باره ی رۆشنبیری سریانی گۆڕدرا.

به شه  نه گۆڕه كانی گۆڤاره كه 
١- سه رگوتار: 

گوته ی وه زیری رۆشنبیری، كه  له  ئاهه نگی 
رۆش���نبیری  به ڕێوه به رایه ت���ی  كردن���ه وه ی 
ئاش���ووری له  عه ن���كاوه  رۆژی ١٩٩٨/٧/١٨ 
پێشكه ش���ی كردب���وو، وه ك���و س���ه رگوتاری 

ژماره  )١(ی گۆڤاره كه  باڵوكرایه وه .

٢- له  ژماره  )٢( تاوه كو ژماره  )١٥( 
س���ه رگوتاری گۆڤاره ك���ه  ل���ه  الی���ه ن به ڕێز 
ك���ه   نووس���راوه ،  فه ن���دی  عه بدولكه ری���م 
به ڕێوه به رایه ت���ی  گش���تی  به ڕێوه ب���ه ری 
به ڕێوه به رایه ت���ی  ب���وو،  رۆش���نبیری 
رۆش���نبیریش س���ه ر ب���ه م به ڕێوه به رایه تییه  
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گشتییه  بوو. ته نیا سه رگوتاری ژماره  )٥، ٩( 
ل���ه  الیه ن به ڕێز بارزان مه ال خالید بریكاری 

وه زیری رۆشنبیری له وكاته دا نووسراوه .
٣- الپه ڕه  )١٢٨(: ئه م الپه ڕه یه  ناوونیشانێكی 
نه گ���ۆڕی هه ب���وو، ئه وی���ش )نج���م الثقاف���ة/ 
ه���ه ر  ل���ه   ب���وو،  ئه س���تێره ی رۆش���نبیری( 
ژماره یه كدا ژیاننامه ی یه كێك له  نووسه ران 
و ئه دیبانی سریان ده خرایه  روو، ئاماده كاری 
ئه م گۆش���ه یه  له  هه م���وو ژماره كاندا )ئه كه د 

موراد( بوو.
٤- مەكتەبی پانیپال: لە ژمارە )٥(وە، نووسەر 
نوری بوت���رس تەكلیف كرا بە ئامادەكردنی 
گۆشەیەك بەناوونیشانی )مەكتەبی پانیپال( 
له ب���ارەی ڕۆش���نبیری و زم���ان و ئەدەب���ی 
سریانی، لە كارەكەی بەردەوام بوو لە ژمارە 
)٥(وە تا ژمارە )٢٩(، تەنيا ژمارەكانی )٢٥(، 
٢٧-٢٨( لەالی���ەن دەس���تەی نووس���ەرانەوە 

گۆشەكە ئامادەكرا.
لە ژمارە )3٠(وە ناوونیش���انەكە گۆڕدرا 

بۆ )اصدارات - باڵوكراوەكان(
ل���ە ژمارەكانی داهاتووش���دا بە نەگۆڕی 

نەمایەوە.

٥- )حتی 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.

6- دۆسیی ژمارە:
• لە ژمارە -٢- لە الپەڕە )٢٢-36(، دۆسیی 
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 )٧٨-١١٠( 
دۆس���یی ژمارە بە ناوونیش���انی )عەنكاوە... 

و  عەن���كاوه   مێ���ژووی  ب���ۆ  دەروازەی���ەك 
دەوروب���ەری( دابوو نەریتی���ە میللییەكان لە 
عەنكاوا/ گۆران���ی كەلەپوری لە عەنكاوا( لە 

بەشی عەرەبی باڵوبۆوە.
• لە ژمارە-١٢- لە الپەڕە )٤3-٥٥( دۆسیی 
ژمارە، بە ناونیشانی )كڕستیانەكانی عێڕاق 
كێ���ن..؟( ب���ە پێنووس���ی د. یوس���ف ؟؟؟؟؟، 
لەگەڵ كۆمەڵە پرسیار و وەاڵمێك، لە بەشی 

)سریانی( باڵوبۆتەوە.

7- دیداری ژمارە: 
-لە ژمارە )١(، الپەڕەی )٩١-١٠٢( دیدارێك 
ئەندام���ی  نن���و  ش���ەئیل  مامۆس���تا  لەگ���ەڵ 

پەرلەمانی كوردستان سازكراوە.
- لە ژم���ارە)٤(، لەالپەڕە )3٠-36( دیدارێك 
لەگەڵ كەسایەتی نەتەوەیی ناسراو )خۆدیدا 

ئاغا بوترسی( ئەنجامدراوە.
- لە ژمارە -6-، لەالپەڕە )٤٢-٥٠( دیدارێك 
لەگەڵ زمانناسی ناسراو )نەمرود سیمونو( 

كراوە.
ل���ە ژمارە )٧(، لەالپ���ەڕە )٤٢-٥٠(، دیدارێك 
ئیعالم���ی  و  ئەدەب���ی  كەس���ایەتی  لەگ���ەڵ 

ناسراو)سیمون ئەمرنحیاس ڕێكخرا(.
- لە ژمارە -٨- لەالپەڕە )٢٠-3٢( دیدارێك 
لەگ���ەڵ هونەرمەن���دی ناس���راوی جیهان���ی 

)هانیبال ئەلخاس( . باڵوكراوەتەوە.
 )٢3-١3( لەالپ���ەڕە   ،-٩- ژم���ارە  ل���ە   -  -
دیدارێك لەگەڵ كەسایەتی نەتەوەیی ناسراو 

)جورج ئەتانوس( . سازكراوە.
 )3٢-٤6( لەالپ���ەڕە   ،-١١- ژم���ارە  ل���ە   -
دیدارێك لەگەڵ ش���اعیری ناس���راو )نینوس 

نیراری(. باڵوبۆتەوە.
 )٤3-36( لەالپ���ەڕە   ،-١٤- ژم���ارە  ل���ە   -
ناس���راو  هونەرمەن���دی  لەگ���ەڵ  دیدارێ���ك 

)سەركون هورمز(. رێكخرا.

تێبینی: 
هەموو دیدارەكان بە زمانی س���ریانی بووە، 
تەنه���ا دیداری یەكەم نەبێ ك���ە لەژمارە )١( 
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پەراوێزەكان:
)1(: بەڕێوبەرایەتی ڕۆش���نبیری ئاش���ووری ڕۆژی چوارشەممە 1998/7/8، بەسەرپەرش���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 

دا باڵوكراوەتەوە، هەر هەمووش���ی لەالیەن 
)ئەكەد موراد(وە كراوە.

٨- بەدواداچوونی ڕۆشنبیری و هەواڵەكان:
)66-٧٠(ی  الپەڕەكان���ی   ،-٢- ژم���ارە   -

گرتۆتەوە.
- ژمارە -3-، الپەڕەكانی )٧٠-٧3(.
- ژمارە -٤-، الپەڕەكانی )66-6٩(. 
- ژمارە -٥-، الپەڕەكانی )٥٨-6١(.
- ژمارە -6-، الپەڕەكانی )6٥-6٩(.
- ژمارە -٩-، الپەڕەكانی )66-٧٠(.

- ژمارە -١٢-، الپەڕەكانی )٧٤-٧٧(.

- ژمارە -١3-، الپەڕەكانی )6٠-6٧(.

- ژمارە -١٤-، الپەڕەكانی )6٢-6٩(.

- ژمارە -١٥-، الپەڕەكانی )٧3-6٨(.

9—دیوانی پانیپال:
ئ���ەم دیوان���ە گۆش���ەیەكی ئەدەب���ی بوو، 
شیعریشاعیرانی سریانی تیایا باڵو دەبۆوە:

 )٤٤-3٤( الپەڕەكان���ی  ژم���ارە-١3-،   -
گرتۆتەوە.

- ژمارە-١٤، الپەڕەكانی )٥٢-٥٤(.
- ژمارە-١٥-، الپەڕەكانی) ٤6-٥٢(.

ئەم گۆش���ەیە بە شێوەیەكی بەرفراوانتر 
ل���ە ژمارەكان���ی داهاتوودا تاك���و ژمارە)3٤( 

بەردەوام بوو.

١0- گفتوگۆی زمانەوانی سریانی:
گۆش���ەیەكی زمانەوانی بوو، زماناس���ی 
یوخنا دانیال دەینووسی، لە ژمارە )٨(وە تاكو 
ژمارە )3٢( بەدەوام بوو، س���ەدەها وش���ەی 
سریانی و ماناكانیان تیایدا لێكدراوەتەوە و 

بەدیلەكانیاندیاریكراوە.

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

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(.

ب/ بەشی عەرەبی /
 ئەو نووس���ەرانەی زیدەت���ر لەبابەتێكیان لە 
)١٥( ژم���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(.
ل���ە  زیات���ر  نووس���ەرانەی  ئ���ەو   -

بابەتێكیانباڵوكردۆتەوە تاكو ژمارە -١٥-،

 ج/ بەشی كوردی:
)بەحن���ام مارتان���ی، خالید بەك���ر ئەیوب، 
فەره���اد عەون���ی، ئیبرائل ئویش���ام، جەمیل 

پۆلس(.
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نووس���ەران و ئەدەبیاتی گەلەكەمان و نوێنەرانی حیزب���ەكان و ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگای مەدەنی و هۆیەكانی 
راگەیاندن.. كرایەوە. 

)2(: دوای ساڵی1993، بەڕێز 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 ساڵی1997، بەڕێزیان 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.
)3( لە 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.
)4(: زۆرناو 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. 
)5(: گۆڤارێكی )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 )60(كتاب پڕۆگرامی خوێندن دوای س���اڵی1994 لە 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 

/1998دا بەشدار بووە.
• - فەرهەنگی زاراوەكانی كارگێری و زانستی )عەربی - سریانی ( لەساڵی /2000دا 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 )1996-1997( هەڵبژێردراوە.
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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)1( و تاكو ژمارە)15( كاریكردووە.

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 )1994(وە، وەك سەرپەرشتیاری پسپۆری زمانی سریانی دامەزراوە و تاكو ئێستاش لە بەجێهێنانی 
ئەركە پەروەردەییەكان بەردەوامە.

• وەك سكرتێری نووسینی گۆڤارەكە لە ژمارە )1(وە تاكو ژمارە)34( كاریكردووە، 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 )1993 – 1996( كاریكردووە
• لە 1996/8/1، وەك بەڕێوبەری تەلەفزیۆنی ئاشوور/ كە ناڵی لۆكاڵی لە هەولێر تاكو 1998/4/1 كاریكردووە.

• چەندین ئەركی دیكەشی لە بواری ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندن لە هەولێر . ئەنجامداوە.
• ئەندامی لێژنەی پرۆگرامەكانی خوێندنی س���ریانی لە )1994 – 2006( بووە، لە ئامادەكردن و پێداچوونەوەی 

پرۆگرامەكانی زمانی سریانی لە پۆلی یەكەمی سەرەتایی تاكو شەشی ئامادەیی بەشدار بووە.
• سەرپەرشتی چاپكردنی زێدەتر لە )80( كتێبی 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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گۆڤارێک���ی سیاس���ی مانگانه بوو له س���الی 
1975 ل���ه  ئه نقره  ده رچووه  ، زمانی گۆڤاره که  
، تورک���ی ،ک���وردی التین���ی وزازاک���ی ب���وو، 
له س���ه ربه رگی یه که م���ی گۆڤاره ک���ه  به زمانی 
تورک���ی نووس���راوه   به کوردی وات���ه  رێگای 

)özgürlükyolu ( ئازادی، له ژێر
ن���اوی گۆڤاره ک���ه  به تورک���ی نووس���راوه: 
گۆڤارێکی سیاس���ی مانگانه یه ، بابه تی ئه ده بی 
وهون���ه ری به زمانی کوردی ب���او کردۆته وه . 
به تێکرایی 44 ژماره ی لێ ده رچووه  تا مانگی 
یه کی 1979، زۆر جار ئاس���ته نگ و به ربه ست 
له به رده م چاپ وبالوکردن���ه وه ی ئه م گۆڤاره  
له الی���ه ن کار ب���ه ده  س���تانی حکومه تی تورک 
وپۆلیس هاتۆته  پێش���ه وه  وه ک رێگری کردن 
له  باو بوونه وه ی و کۆکردنه وه ی ژماره یه کی 
زۆری له  په رتوکخانه کانی شاره کان و ده ست 
به س���ه ر کردنی،  دادگایی کردنی لێپرسراوانی 

گۆڤاره که ، تادواجار دایان خست. ئه م گۆڤاره  
به یه کێک له باشترین ئه و  گۆڤارانه  داده نرێتکه  
ده رچوبێ���ت له کات���ی س���ه رده می خۆیدا وه ک 
و  ده رچوون���ی  درێ���ژی  م���اوه ی  ل���ه رووی 

به رهه مه کانی.
خاوه ن���ی امتیازی گۆڤ���اری رێگای ئازادی 
، ف���اروق ئ���اراس، لێپرس���راو به رێوه ب���ه ری 
نووسین ئۆرهان تالون، ،ناونیشانی سه ره کی 
انقره ، ئابوونه ی ساالنه  100 لیره ، بۆ نیو سال 
50 لیره ی تورکی، له ژماره  29 ه وه  ئابوونه ی 
س���االنه  ده بێته  150 لیری ترکی و بۆ نیوسال 
ده بێته  75 لیره ، هه روه ها ناونیش���انی ش���اری 
استنبولیش نووس���راوه . له چاپخانه کانی وه ک 

: چارک، اشک، به هار گۆڤاره که  له چاپدراوه.
گۆڤاری رێگای ئازادی چه ند جارێک دوو 
ژم���اره  له یه ک به رگ���دا به یه ک���ه وه  ده رچوون 
وه ک:13 و14. 15 و16. 21 و22. 31 و32. 33 

گۆڤاری رێگای ئازادی 
özgürlükyolu
1991 - 1975  

یوسفمهنتک
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و 34. 37 و38. 39 و40.
قه باری گۆڤاره که  له  ش���ێوه ی کتاب بووه  
به  درێژی وبه رینی 23x15,5سم. چاپکراوه . 
ژماره ی الپه ره کانی گۆڤاره که  جیاواز بوون 
وه ک له نێ���وان، 72 و86 و 92، 106 ال په ره دا 
ژماره کان���دا  الپه ره کان���ی  دوا  ل���ه   ب���وون. 
راگه یاندن���ی به ره���ه م وچاپک���راوی نوێ و 

هه مه  جۆر باوکراوه ته وه . 
نووس���ینی  به رپرس���ی  به رێوه ب���ه رو 
گۆڤاره ک���ه  چه ند جار گ���ۆڕاوه  به م جۆره: 
له ژم���اره  1ت���ا 17 ئۆره���ان تال���ون بووه ، 

له ژماره ی
18 تا 22 ئا.قادر ئاکل بوو، له ژماره ی 
23 تا 30 مسته فا قایا بوو، له ژماره ی 31 

تا 44 س. سیری فێرئۆغلو بوو. 
کات���ی ده رچوون���ی ژم���اره کان ب���ه م 
جۆره  بووه: ژ م���اره  1 حوزیران 1975، 
ژ 2 تموز 1975،ژ3 ئۆگست 1975، ژ 4 
ئه یلول 1975، ژ 5 ئۆکتۆبه ر 1975،ژ 6 
نوفمبر 1975، ژ7 دیسمبری 1975، ژ 8 
یانوه ری 1976، ژ 9 فبرایر، ژ 10 مارت ، ژ 11 نیس���ان، ژ12 
مای���س، ژ 13 و ژ14 حوزی���ران وتموز له یه ک به رگدا، ژ 15 و 
ژ 16 ئۆگست   وئه یلول له یه ک به رگدا، ژ 17 ئۆکتۆبه ر، ژ 18 
نۆڤمبر، ژ 19 دیس���مبر ی 1976. ژ 20 یانوه ری 1977، ژ 21 
و 22 شوبات ومارت له یه ک به رگدا، ژ23 نیسان، ژ24 مایس، 
ژ 25 حوزێ���ران، ژ 26 تم���وز، ژ 27 ئۆگوس���ت، ژ28 ایل���ول، 
ژ29 ئۆکتۆب���ه ر، ژ30 نوفمب���ری 1977. ژ 31 و 32 مانگی 12 
و 1 به یه که وه  له س���الی 1978 ده رچووه، ژ 33 و ژ 34 مانگی 
شوبات ومارت به یه که وه  ده رچووه ، ژ 35 نیسان، ژ36 مایس، 
ژ 37 و ژ38 حوزیران وتموز به یه که وه  ده رچووه ، ژ 39 و ژ 
40ئۆگوس���ت و ایلول به یه که وه  ده رچووه ، ژ 41 ئۆکتۆبه ر، ژ 
42 نوفمب���ر، ژ 43 دیس���مبری 1978 ده رچوون. ژ 44 که  دوا 

ژماره یه  له  مانگی یه ک) یانوه ری( 1979 ده رچووه.
 له ژم���اره ی جمک���ی 31 و32 دا چاوپێککه وتنیک���ی دکت���ۆر 
محمود عوسمان باوکراوه ته وه  له  ژێر ناوی) بۆچی شۆرشی 
کوردس���تانی عی���راق تێکچ���وو ( له  ئه لمانیا له  ش���اری بۆن له  
ئه نجام���ی کۆبوونه وه ی���ک ل���ه  ڕێککه وت���ی 1977/6/4     له گ���ه ل 
کارگ���ه رو خوێندکارانی کوردی نیش���ته  جێ���ی ئه لمانیای ڕۆژ 
ئاوا، که  چه ند پرسیارێکیان ئاراسته ی دکتۆر کردووه  ئه ویش 
وه المی داوه ته وه ، وه الم وپرس���یاره کان ل���ه  گۆڤاری ئوزگور 

قهباریگۆڤارهکهلهشێوهی
کتاببووهبهدرێژیوبهرینی
چاپک���راوه. 23x15,5س���م.
ژمارهیالپهرهکانیگۆڤارهکه
جیاوازبوونوهکلهنێوان،
72و86و106،92الپهرهدا
ب���وون.ل���هدواالپهرهکانی
راگهیاندن���ی ژمارهکان���دا
بهره���هموچاپکراوینوێو

ههمهجۆرباڵوکراوهتهوه
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یول بالوکراوه ته وه .
چه ندین نووسه رو به رهه می نووسه رانی 
کورد له گۆڤاره که دا با وکراوه ته وه  نموونه ی 
وه ک: احسان اکسۆی، حسێن تۆپراک، سداد 
ئۆزگ���ول، عه ره ب���ی ش���ه مۆ، احم���د عارف، 
ح���ازم  یش���ار،  ئال���داخ. س.  ج.  ب.هاڤی���ن، 
کلی���چ، ش.دیجله ی، احمد ت���اش، ل. فیتونی، 
ئه مین���ێ ئه ڤ���دال، که مال بورقای، س���ه دیق 
بۆزارس���الن، فاروق اراس، قه ناتی کوردۆ، 
توفی���ق وه هبی، احمدتکین ج���ان، کامه ران 
بدرخان، جگه ر خوێن، حاجی جندی، نازم 

حکمت، سمدی بهره نگی.

ڕۆژنامهیرێگائازادی
ئ���ه م رۆژنامه یه  به ش���ێوه ی ڕۆژنامه 
ب���ه  کاغ���ه زی ته ن���ک ده ر چ���ووه  ژماره  
وه ر  به نموون���ه   دواژم���اره ی  و  ی���ه ک 
ده گری���ن، ژم���اره  یه ک���ی 1ی ل���ه  21 ی 
ده ره وه ی  ل���ه    1982 س���الی  ئ���اداری 
 8 وبالوکراوه ت���ه وه    چ���اپ  ووالت 

 30x21 الپه ره ی���ه ، به قه باره ی دریژای���ی وبه رینی
س���م. به نهێنی گه یه نراوه ته وه  بۆتورکیا و  گه یش���تۆته  ده ستی 
خوینه ران، له الی سه ره وه ی الپه ره ی یه که م ناوی رۆژنامه که  
له  ناوه راس���ت وانوسراوه : ڕێیا ئازادی. له الی چه پی سه ره وه  
وانووس���راوه  : کارگه ران���ی هه م���وو ووالت���ان وگه الن���ی دنیا 
یه کگرن. له الی راس���تی سه ره وه  وانووس���راوه : ژماره و کات 
وس���الی ده رچوونی رۆژنامه که  نووسراوه ، وه ک له  وێنه که دا 
ده بین���ن، له ژێ���ر ن���اوی رۆژنامه که ش وانووس���راوه : ئۆرگانی 
کۆمیته ی مه رکه زی پارتی سۆسیالیس���تی کوردستان تورکیا. 

زمانی رۆژنامه که  کوردی و ترکییه .ڕۆژنامه یه کی سیاسیه .
دواژم���اره ی رۆژنام���ه ی رێ���گای ئ���ازادی ژم���اره  139 له  
حوزێران���ی 1991 ده رچ���ووه ، 16 الپه ره یه . له س���ه ر ووتاری 
دوا ژماره دا نووس���راوه : رۆژنامه ی رێیا ئازادی ته واو که ری 
گۆڤ���اری ریگای ئازادییه ( که  له س���الی 1975 تاس���الی 1979 . 
(özgürlükyolu. 44 ژماره ی له ناو تورکیا لێ بالوکراوه ته وه
س���ێ س���ال دواتر توانراوه  ل���ه ده روه ی ووالت رۆژنامه ی 
رێیا ئازادی به  ش���ێوه ی کاغه ز 95 ژماره ی لی بالو بکه نه وه ، 
که وات���ه  تێک���رای ژماره کانی گۆڤار و رۆژنام���ه ی ڕێیا ئازادی 
ده کاته  139 ژماره . بۆ داخستنی رۆژنامه   له سه ر ووتاره که دا 
وا  نووس���راوه : خۆمان رۆژنامه که م���ان ڕاگرتووه  له به ر هاتنه  

پێشه وه ی بارودۆخی نوێ.

رۆژنامهكهبهشێوهیڕۆژنامه
دهرچووه، تهنک بهکاغهزی
ژمارهیهکی1یله21یئاداری
ل���هدهرهوهی 1982 س���الی
والتچ���اپوبالوکراوهتهوه
بهقهب���ارهی الپهرهی���ه، 8
30x21دریژای���یوبهرین���ی
سم.بهنهێنیگهیهنراوهتهوه

بۆتورکیا



ژمارە 29-30 به هارى 2013 204

گۆڤارى رێگاى ئازادى

MiZGEN/گۆڤاریمزگێن
گۆڤارێکه  بۆهه وال وپه یوه ندی بۆ کوردانی 
ئه لمانی���ای فی���دراڵ، ژماره  1 له  س���الی 1983  
به زمانی ئه لمانی ورێنووسی التینی ده رچووه ، 
38 الپه ره ی���ه  به قه باره ی درێژی 30x  به رینی 
21 س���م. له س���ه ر به رگ���ی یه که م له س���ه ره وه  
له ته نیش���تی  مزگێ���ن،  نووس���راوه   به التین���ی 
ده رچ���وون  س���الی  ژم���اره و  بچووک���ی  ب���ه  
نوووس���راوه ن له ژێرناوی گۆڤاره که ، به التینی 
ئ���اگاداری  گۆڤ���اری  نووس���راوه   ک���وردی 
وپه یوه ن���دی ب���ۆ کوردانی ئه لمانی���ای فیدراڵ. 
له ناوه راس���تی به رگه که دا وێنه یه کی میناتۆری 
س���ولتان س���ه الحه دینی ئه یوبی هه ی���ه . له ژێر 
وێنه ک���ه دا به ئه لمان���ی نووس���راوه : گۆڤ���ار بۆ 

کورد و ئه لمان.
مزگی���ن  مان���ای   : هات���ووه   له پێش���ه کیدا 
به زمان���ی کوردی مان���ای هه واڵی خۆش دێت، 
بۆیه  گۆڤاری مزگینم���ان ده رکرد تا کوردانی 
ئه لمانیای فیدراڵهاوکاری بێت بۆ ژیانی ڕۆژانه  
وتێکه ڵیان به  بیانی���ان. هه ولده ده ین دوومانگ 
به ده رکردن���ی  ده ربکه ی���ن،  مزگی���ن  جارێ���ک 
الپ���ه ره کان به زمانی ئه لمان���ی ئێمه  پێ که یف 

خۆشین.
خاوه ن���ی ئیمتیاز، خاچی س���وری ئه لمانی 
به هاوکاری ئه نیستوتی کورد ده ریان کردووه . 
ناونیش���انی ش���اری ب���ۆن هه ی���ه  له س���ه ری. 
لێپرس���راوی گۆڤ���ار د. گ. یه کتا. ه���اوکاران: 
ئاس���ۆ ئاغاجه . د.د. باران. نه جۆ دۆغو. غازی 

نهار. دڵشاد سه یدۆ. زینار شێرۆ. 
ناوگۆڤاره ک���ه   بابه ته کان���ی  ناوه رۆک���ی 
به زمانی کوردی و به رامبه ری به ئه لمانی هه یه ، 
بابه ت���ی وه ک: ه���ه وال ،چاالکییه کان���ی خاچی 
س���وری ئه لمانی، ڕێنمایی، ژیانی کۆمه اڵیه تی، 
ژنان، منااڵن، ته ندروس���تی، هه والنامه ، ئاینی، 
مۆس���یقا، زانس���ت، ئه ده بی کا سیکی کوردی  
مه الی جزیری، زمانه وانی، وێنه ی ئه لف وبێی 
کوردی پێش ئیسالم بالوکراوه ته وه ،چیرۆکی 

فیکت���ۆر  وبه رهه مه کان���ی  ژی���ان  ک���وردی، 
هۆگۆ،من���االن، له دی���وی ن���اوه وه ی دوابه رگدا 
ڕاگه یاندن���ی فلیمێک���ی ی���ه    ڵماز گۆن���ای هه یه ، 

کتابی چاپکراوی نوێ هه یه .
ب���ۆ زانی���اری خوێن���ه ری ک���ور به باش���م 
زان���ی ن���اوی کتاب���ه کان بنووس���م ، به تایبه تی 
ب���ۆ ئه و س���ه رده م گرن���گ بوو له س���ه ر کورد 
هه ر ش���تێک چاپ بکرێت کتاب���ه کان وه ک: 1/ 
کتابی کوردو کوردس���تان،1981، 369 الپه ڕه ، 
به زمان���ی فره نس���ی، ش���وێنی چ���اپ پاریس، 
چاپکردنی له الیه  ماسپێرۆ. به هاوکاری دکتۆر 
عبدالڕحمن قاس���ملو،که نداڵ نه زان، د. عسمت 
ش���ریف وانڵی، به ش���اهێدی ڕۆزفلت له س���ه ر 
کۆم���اری مهاب���اد نووس���راوه ، ڕۆژهه التناس 
پرۆفیس���ۆر ماکس���یمۆ رۆدینس���ون پێشه کی 
بۆ نووس���یوه ، دووجار به فره نسی چاپکراوه ، 
کراوه ته  زمانی ئینگلیزی له  ئه مریکاو بریتانیا 
بالوکراوه ته وه . له  ئه لمانیا له  ساری هامبۆرگ 
له الیه ن ڕیکخراوی گه اڵنی هه ره ش���ه  لێکراوی 

جیهان چاپکراوه .
2/ نه ت���ه وه ی ک���ورد له الیه ن کری���س کۆچێرا، 

1979، 393 الپه ره ، پاریس.
3/  بیره وه رییه کان���ی نوره الدین زازا، به ناوی 
ژیان���ی ک���وردی م���ن 1982 ، 266 الپ���ه ره ، 

به زمانی فره نسی ،چاپکردنی له الیه ن فاڤرێ.
4/ کتابێ���ک به ن���اوی  ئه نتۆلۆج���ی هۆنراوه ی 
میلل���ی ک���وردی، 1981، 262 الپ���ه ره ، پاریس 
،به ش���ی دووه می کتابه که  مه می ئاالنی ڕۆگار 
 1941 له س���الی  ک���ه   کوردناس���ه   اڵس���کۆتی 

کردبووی به فره نسی. 
تێبین���ی/ م���ن ته نها ئ���ه و ژماره ی���ه م له به ر 
ده س���ت بوو خس���تمه  به رده س���تی خوێنه ران، 
به پێ���ی زانیاری ت���ا ژماره  4 ده رچ���ووه  هه ر 
س���اڵی ژماره یه ک واته  دوا ژماره  ی 4 سالی 
1986 چاپک���راوه . ل���ه  ماڵپه ری ف���اخ پێده گۆک 
س���ه رجه م  هی���وادارم   پێ���دراوه .  ئام���اژه ی 
ژماره کانی تریش به دیدی خوێنه ران شادبن.
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گۆڤ���اری)رۆژنامەنووس(بەباش���یزانی
وەكش���ارهزال���هب���واریراگەیان���دنئ���ەم
هەڤپەیڤین���ەیلەگەڵداس���ازبكاتوباس���ێكی
كورتس���ەبارەتبەنامەیماس���تەكەرەكەی
ل���ە رۆژنامەگ���ەری بەرەوش���ی س���ەبارەت

هەولێردا.
رۆژنامەنووس:بۆچیڕۆژنامەگەریهەولێر؟
بەپێ���ی هەولێ���ر ش���اری ئەن���وەر: س���مكۆ
تایبەتمەندی���یخ���ۆیكۆمەڵێ���كڕۆژنام���ەو
گۆڤاریكوردیتێداباڵوكراوەتەوە،كەڕۆڵی
بەرچاویانلەناس���اندنیالیەنیڕۆش���نبیری
وفەرهەنگ���ی كۆمەاڵیەت���ی و سیاس���ی و

ئ���ەو . بینی���وە ش���ارەدا ئ���ەم دانیش���توانی
گۆڤ���اروڕۆژنامانەس���ەرباریدەس���تكورتی
وه���ەژاریلەپێداویس���تیمرۆییوداراییو
پیشەیی،لەپرۆسێسیپێشخستنیكلتووری
وژیاریش���اریهەولێ���رداتوانیویانەڕۆڵی
خۆیانبگێڕن.ل���ەمبارەیەوەمێژووگەواهی
دەدات،ك���ەچەندنووس���ەروڕۆژنامەوانێك
تەمەنیخۆیانبۆخزمەتكردنیبزووتنەوەی
ڕۆژنامەوان���یئ���ەمش���ارەتەرخانك���ردووەو
ڕۆژنام���ەو لەس���ەرالپەڕەی جێپەنجەی���ان
گۆڤارەكوردییەكان���یش���اریهەولێرلەنێوان

سااڵنی1935-1975دادیارە.

ديدار:رۆژنامهنووس

رەوشی رۆژنامەگەری كوردى لە هەولێر
له  نێوان سااڵنى 1935-1975

 گفتوگۆيه ك له گه ڵ سمكۆ ئه نوه ر
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لەڕێگاینووس���ینیئەمماس���تەرنامەیەدا
ویس���تمخوێندەوارانیك���وردوهەوادارانی
بواریڕۆژنامەوانییبەكۆششوماندبوونی
ئ���ەورۆژنامەوانانەی،ك���ەئەركیدەركردن
گۆڤ���ارە ڕۆژنام���ەو  وبەڕێوەبردن���ی
لەنێ���وان ش���ارەیەیان ئ���ەم كوردییەكان���ی
ماوەیدیاریكراویتوێژینەوەكەدالەئەستۆ
گرت���ووەئاش���نابكەمولەوێش���ەوەپەنجە
بخەم���ەس���ەرپۆلینكردنی���انوپاش���انیش
گۆڤ���ارو ئ���ەم ناوەڕۆك���ی تاوتۆكردن���ی
ڕۆژنامان���ەلەچوارچێ���وەیهونەرەكان���ی
بتوان���م تاك���و ڕۆژنامەوانی���دا كاری
وەك���وڕۆڵەیەك���یئەمش���ارەخزمەتێكی
لەخۆبووردوان���ەپێش���كەشبەزێدیخۆم

بكەم.
گرینگیهەرلێكۆڵینەوەیەكیزانس���تی
ناوەڕۆك���ی ج���ۆرو لەدیاریكردن���ی
س���ەرجەمڕەهەندەكانیئەوبابەت���ەدەردەكەوێت،كەتوێژەر
دیاریدەكات،ش���انبەشانیڕوونكردنەوەیهۆكاروپاڵنەرە
س���ەلمێنەرەكانیئەملێكۆڵینەوە،ئەمەشئاسۆیەكیڕووناك
لەبەردەمخوێنەرانوهەوادارانیئەمبابەتەدەكاتەوەتاوەكو
بەبێكێشەوگرفتبەوپەڕیتوانستیزانستیلەناوەڕۆكەكەی
تێبگات.هەستكردنیتوێژەربەبوونیبابەتێك،كەجێگایبایەخ
وگرینگیپێدانبێت،وئاس���تەنگەكانیبەردەمیئەمكێش���ەیە
دەستنیشانبكاتوپاشانڕێگاچارەیبۆبدۆزێتەوە،تەنیا

بەئەنجامدانیلێكۆڵینەوەیەكیزانستیدێتەدی.
ه���ۆكاریهەڵبژاردن���یئ���ەمبابەت���ە،وات���ەڕۆژنامەوانی
كوردی���یش���اریهەولێ���رلەنێ���وانس���ااڵنی1975-1935 
ل���ەوەوەس���ەرچاوەیگرت���ووە،ك���ەڕۆژنامەوانی���یكوردیی
لەش���اریهەولێ���رداوەكبەش���ێكلەڕۆژنامەوانییكوردی
باش���ووریكوردستانبەسەرچاوەیەكیسەرەكیخەرمانەی
ئەم���رۆ تاك���و ئ���ەوەی لەب���ەر دادەندرێ���ت، ڕۆژنامەوانی���ی
لێكۆڵینەوەیەك���یئەكادیم���یتایب���ەتلەس���ەرڕۆژنامەوانیی
كوردیلەشاریهەولێردائەنجامنەدراوە،هەروەكوبایەخێكی
ئەوت���ۆیپێویس���تویەكس���انبەهەم���ووڕۆژنام���ەوگۆڤارە
كوردیی���ەكانن���ەدراوە،لەبەرهەن���دێئەمبابەت���ەمهەڵبژارد
تاكونەوەیتازەبەوش���یاریوئاگاییەوەشارەزاییمێژووی
ڕۆژنامەوانی���یش���اریهەولێ���رینێ���وان1935-1975بێت،
تاكوئ���ەمنامەیەببێتەزەخیرەیەكیكلتووریوڕۆش���نبیری
لەئەزموونیڕۆژنامەوانییكوردییبەگشتیونەوەیئێستاو

ئایندەشیپێئاشنابكەم،ئەویشبەمەبەستی:

كوردی���ی ڕۆژنامەوان���ی
ش���اریهەولێ���رل���ەنێوان
1975 - 1935  س���ااڵنی
گرتووە، سەرچاوەی لەوەوە
ك���ەڕۆژنامەوانی���یكوردیی
وەك دا هەولێ���ر لەش���اری
لەڕۆژنامەوانی���ی بەش���ێك
كوردستان باش���ووری كوردی
س���ەرەكی بەس���ەرچاوەیەكی
ڕۆژنامەوانی���ی خەرمان���ەی

دادەندرێت
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و سیاس���ی بارودۆخ���ی ڕووی خس���تنە •
ڕۆش���نبیریوكلتووری���یش���اریهەولێردا
لەڕوانگ���ەیڕۆژنام���ەوگۆڤارەكوردییەكاندا
لەس���ەر بارودۆخ���ە ئ���ەم كاریگ���ەری و

ڕۆژنامەوانییكوردیلەمشارەدا.
•پیشاندانیڕۆڵوكاریگەریڕۆژنامەوانی
كوردییلەسەربزاڤیسیاسیوڕۆشنبیری

شارەكە.
•ناساندنودەرخستنیئاڕاستەوبۆچوونی
گۆڤاروڕۆژنامەكانوپۆلینكردنیانلەسەر

بنەمایپیشەییدا.
•دۆزینەوەیپەیوەندینێوانبارودۆخی
دەرچوونیگۆڤاروڕۆژنامەكانوگەڕان
بەدوایئ���ەمهۆكارن���ەی،كەتاكوئەمڕۆ
گ���ەڕانب���ەدوایدی���وین���اوەوەیئ���ەم

هۆكارانەبەنادیاریماونەتەوە.
•دیاریكردن���یژانرەكانیڕۆژنامەوانیی

لەنێوئەوگۆڤ���اروڕۆژنامەكوردیيانەی،كە
لەشاریهەولێرلەنێوانسااڵنی1935-1975دادەرچووە.

*كۆكردن���ەوەوتوێژین���ەوەلەناوەڕۆكیڕۆژنام���ەوگۆڤارە
كوردییەكانیشاریهەولێرلەدووتۆینامەیەكیئامادەكراو،

بەمەبەستیقوتاركردنیلەپەرتەوازەییوفەوتان
رۆژنامەن���ووس:ئەوئاس���تەنگانەیهاتەپێشنووس���ینەوەی

بڕوانامەكەتچیبوون؟ 
س���مكۆئەنوەر:مەبەستلەكێش���ەیلێكۆڵینەوەئەوكێشەیە،
كەه���ەرتوێژەری���كهەڵوەس���تەیلەس���ەردەكاتبۆئەوەی
الیەنەش���اراوەكانیئاش���كرابكاتولەوێشەوەپەیبەهەموو
ڕەهەندەكانیبباتوئاشنایەتیلەگەڵسەرجەمهۆكارەكانی
سەرهەڵدانودروستبوونیسروشتیكێشەكەپەیدابكات.

لێكۆڵینەوەكانبەجیاوازییجۆروشێوەكانیجەختلەسەر
یەكهەڵوێس���تیهاوب���ەشدەكەنەوەكە،بریتی���ەلەهەبوونی
هەڵوێس���تین���اڕوونوناڕۆش���ن،كەش���رۆڤەولێكدانەوەی
دیاریكراویبۆڕێكنەخرابێت،بۆدەس���كەوتنیوەاڵمیڕاست
ودروس���توپش���تئەس���تووربەبەڵگەودوكیومێنت،چونكە
پرۆسەیدەستنیش���انكردنوهەڵبژاردنیكێشەیلێكۆڵینەوە
كارێكیئاواس���ووكوس���انانیە،كاریگەریلەس���ەرهەموو
جومگەكانیپرۆس���ەیزانس���تیهەیەبۆتوێژەر،بۆیەدەبێت
بەش���ێوەیەیوردهەڵوەس���تەیلەس���ەربكرێتوپێناس���ەی
بكرێ���ت،كەپرۆس���ەیلێكۆڵین���ەوەدیاردەیەكەل���ەناوەخنو
ناوەڕۆكداپێویستیبەلێكۆڵینەوەهەیە.هەروەكولەپێناسەی
ت���رداهات���ووە،كەكێش���ەیلێكۆڵین���ەوەبریتیەل���ەهەبوونی

ئ���ەو لێكۆڵین���ەوە كێش���ەی
كێشەیە،كەهەرتوێژەریك
دەكات لەس���ەر هەڵوەستەی
بۆئەوەیالیەنەشاراوەكانی
لەوێش���ەوە و ئاش���كرابكات
پەیبەهەمووڕەهەندەكانی
بباتوئاش���نایەتیلەگەڵ
هۆكارەكان���ی س���ەرجەم
س���ەرهەڵدانودروستبوونی
سروش���تیكێش���ەكەپەی���دا

بكات
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كێش���ەیەكیچوارچێوەنادی���ار،ئەودیاردەی
بۆچوون���ی هەی���ە، بەلێكدان���ەوە پێویس���تی
جیاوازیلەخۆگرتووە،كێش���ەیلێكۆڵینەوە
پش���تدەبەس���تێتب���ەپیادەكردن���یرێگای
زانستیوبەكارهێنانیشێوازیلێكۆڵینەوە،
بەهۆكارەكان���ی گەیش���تن بەئامانج���ی
سەرهەڵدانوپەیوەندیەكانینێوانڕەگەزو
توخمەكان���ی،بۆئەوەیجارێكیترتوێژەر
لەڕوانگ���ەیئەنجامەكانی،كەلەچوارچێوەی
زانس���تیڕاستودروس���تپێیگەیشتووە
دایبڕێژێت���ەوە،بۆی���ەپێویس���تەبیرۆك���ەی
لێكۆڵینەوەڕەمەك���ینەبێت،چونكەئەگەر
وابێت،ئەوائەنجامەكەش���یشتێكناخاتە
سەرخەرمانەیلێكۆڵینەوەزانستیيەكان،
لەبەرئەوەدەبێت،كێش���ەیلێكۆڵینەوە
دیاریكراوبێ���توئەوەن���دەبهێنێ���ت،ك���ە
توێژەركاتیبۆتەرخانبكاتوجۆرێك
لەچارەسەریگونجاویبۆبدۆزێتەوە.

ل���ەمڕوانگەی���ەوەزۆربەوریای���ەوە
هەوڵمداوەلەگەڵناوەرۆكیبابەتەكانی
نامەكەداهەلس���وكەوتبكەموسەرەنجام
ش���تێكیباشپێش���كەشبكەم،بەاڵمبێگووم���انمنیشوەكو
هەرتوێژەریكیتریئەمبوارەتووش���یكۆمەڵیكئاس���تەنگ
ب���وومبەتایبەت���یكێش���ەیكەمیس���ەرچاوە،چونكەبەش���ی
زۆریئەوڕۆژنامەوگۆڤارانەیلەنێوانسااڵنی1975-1935 
دەرچووەلەكتێبخانەیەكیگش���تینەپارێ���زراوەتاكوتوێژەر
بتوانێتبەئاسانیدیراسەیلەسەربكات،بەڵكوبەشیزۆری
لەكتێبخانەیكەسیلەمااڵنپارێزراوەودەسكەوتنیبەشێك
ل���ەمڕۆژنام���ەوگۆڤارانەكارێكیئاس���اننەب���وو،بەتایبەتی
هەندێكسەرچاوەیڕۆژنامەوانیینهێنیكەلەشاریهەولێردا
دەردەچوون،ئەمەسەرباریئەوەیبەشێكلەسەرچاوەكان
ك���ۆنببونویانئەوەتاالپەڕەكانیانلەبەرتەمەندرێژیو
ه���ۆكاریتەڕبوونوزەردهەڵگەراویخوێندنەوەیانئاس���ان
نەبوو.ئەمەس���ەرباریئەوەیسەرچاوەكانبەزمانیبیانی
لەس���ەرڕۆژنامەوانییكوردیشاریهەولێردازۆردەگمەن

بوو.
رۆژنامەنووس:ڕۆڵیقوتابخانەكانوكتێبخانەكانومەڵبەندە

ڕۆشنبیرییەكانچیبوونلەوسەردەمەدا؟
س���مكۆئەنوەر:لەراس���تیداس���ەرچاوەیڕۆش���نبیرینەك
لەش���اریهەولێر،بەڵكولەهەمووش���ارەكانیكوردس���تانو
بگ���رەهەمووجیهانیشناوەندەكان���یخوێندنوكتێبخانەكان

هەوڵم���داوە بەوریایي���ەوە
لەگەڵناوەرۆكیبابەتەكانی
نامەكەداهەلسوكەوتبكەم
وس���ەرەنجامش���تێكیباش
ب���ەاڵم بك���ەم، پێش���كەش
بێگوم���انمنی���شوەكوهەر
توێژەریكیديكهىئەمبوارە
تووش���یكۆمەڵیكئاستەنگ
ب���وومبەتایبەت���یكێش���ەی

كەمیسەرچاوە
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ومەڵبەندەڕۆش���نبیریيەكانن،ل���ەمبارەیەوە
گومان���یتێ���دانی���ە،ك���ەقوتابخان���ەبناغ���ەی
پێوانەیڕادەیگەش���ەكردنیهەركۆمەڵێكە،
نەخوێن���دەواری ڕادەی هەرچەن���د بۆی���ە
زۆربێتمانایوایەئەوكۆمەڵەدواكەوتووە
ول���ەشارس���تانیيەتب���ەدوورە،چەندیش
ئ���ەوا ، بەرزبێ���ت خوێن���دەوار ڕادەی
نیش���انەیئەوەیەئەوكۆمەڵەپێشكەوتوو
وشارس���تانیە.قوتابخان���ەڕۆڵێك���یگرنگ
دەبینێتلەپێكهێنانیكۆمەڵێكیشارستانی
وپێش���كەوتوو،بەبەڵگ���ەیئ���ەوەییەكەم
هەنگاوبەرەوپێش���كەوتنوشارستانیەت
و لەخوێن���دن كۆمەڵگایێك���دا لەه���ەر

پەروەردەوەدەستپێدەكات.
هەرچەندەمێژوویكردنەوەییەكەم
قوتابخانەلەشاریهەولێرساڵی1932ە،
بەاڵمپێشئەمقۆناغەچەندینقوتابخانە
ئایین���یهەب���وون،كەل���ەپاڵمەس���ەلە
بەفێركردنی���ش بایەخی���ان ئایینیەكان���دا
داوە،مزگ���ەوتوقوتابخانەئایینیەكان

)حوجرە(ڕۆڵێكیگەورەیانلەپێگەیاندنی
زانای���انوپیاوان���یئایین���یلەكۆمەڵگایكوردیبەگش���تیو
لەش���اریهەولێربەتایبەتیدابینیوە،زانایانیئایینیڕۆڵێكی
گەورەی���انبینیلەهۆش���یاركردنەوەیكۆمەڵلەڕێگایوانە
گوتن���ەوەوڕۆش���نبیركردنیڕۆژانەلەكات���یجێبەجێكردنی
ئەرك���یڕۆژانەیئایینیهەروەهالەكات���یبۆنەئایینیەكانداو
ڕۆشنبیركردنەوەیخەڵكلەڕێینووسینیچیرۆكودانانی
دیوانیشیعرووەرگێڕانیكتێببۆزمانیكوردی.هەروەها
بەشدارییانكردبەبابەتیمێژوویەوكۆمەاڵیەتیوفەلسەفی
بۆخزمەتكردنیڕۆش���نبیریك���وردی،چونكەچوونەناوئەم
قوتابخانەئایینیانەوەلەالی���ەنخەڵكیهەولێرەوەبەڕادەیێكی

زۆربەرچاوبووە.
یەك���ەمقوتابخان���ەیحكومیلەس���اڵی1932دالەهەولێر
كرای���ەوە،قوتابخان���ەیهەولێ���رییەك���ەمب���وووهەولێ���ری
دووەمیشلەس���اڵی1933داكرایەوە،كەناردنیمندااڵنبۆ
ئ���ەوقوتابخانەیەبەڕادەیێكیبەرچاوب���وو،بەتایبەتیدوای
ڕەزامەندی���یپیاوان���یئایینیوهاندانیخەڵكت���امناڵەكانیان
بنێرنبۆئەوقوتابخانە،لەمبارەیەوەهەندێلەپیاوەئایینیە
گەورەكان���یهەولێرب���ۆهاندانیخەڵكمنداڵیخۆیان)كوڕو

كچ(لەقوتابخانەیەداتۆماركرد.
لەساڵی1932-1934داژمارەیقوتابخانەسەرەتاییەكان

مێ���ژوویكردن���ەوەییەكەم
قوتابخانەلەش���اریهەولێر
ب���ەاڵم  ە، 1932 س���اڵی
پێشئ���ەمقۆناغەچەندین
قوتابخانەئایینیهەبوون،
مەس���ەلە پ���اڵ ل���ە ك���ە
بایەخی���ان ئایینیەكان���دا

بەفێركردنیشداوە
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لەهەم���وولیوایهەولێ���ردا22قوتابخانەبوو
لەگەڵباخچەیەكیساوایان)روضة(.دووان

لەمقوتابخانانەهیكچانبوو.
دەی���ان هەولێ���ردا قوتابخانەكان���ی ل���ە
و نووس���ەروش���اعیروڕۆژنامەن���ووس
ڕۆش���نبیریداهێنەرپەیداب���وون،ئەمانەش
كاروان���ییەكەمیئەوانەب���وون،كەتوانیان
بەهۆیبەرهەم���ەئەدەبیەكانیانەوەبەردی
بناغەیدەوڵەمەندكردنیئەدەبیكوردیو
ڕۆشنبیرینیشتمانیاندانا،پێویستەلێرەدا
ئام���اژەبەوڕۆڵەبكەی���ن،كە)قوتابخانەی
هەولێ���رییەك���ەم(بین���یوئ���ەوبایەخ���ە
گەورەیەی،كەبەزمانوئەدەبیكوردیی
دا،چونكەخوێن���دنلەمقوتابخانەیەدابە
زمانیكوردیب���وو،ئەمەشبووەهۆی
ئ���ەوەیكۆمەڵێمامۆس���تایب���ەئەمەك
بتوان���نبیروباوەڕینیش���تمانیوبایەخ
دانبەزمانیكوردیوئەدەبیكوردی
باڵوبكەن���ەوە،هەروەكول���ەوێڕۆژێدا
ك���وردی غەی���رە دیك���ەی زمانەكان���ی
دەس���تيیانگرتبووبەس���ەربواریخوێندنل���ەهەولێرلەو
قۆناغەداتەنيالەقوتابخانەس���ەرەتاییەكانداخوێندنبەمانی
ك���وردیبوو،بەاڵملەقوتابخان���ەدواناوەندیەكاندابەزمانی

عەرەبیبوو،ئەمەشبۆقوتابیكارێكیقورسبوو.
سەبارەتبەكتێبخانەكانیناوشاریهەولێروكاریگەريی
ئ���ەوانلەبزاڤیڕۆش���نبیریئەوش���ارەدا،بێگومانكتێبخانە
ڕۆڵێكیگرنگلەژیانیڕۆشنبیریكۆمەڵدادەگێڕێت،چونكە
بوونیكتێبخانەلەهەرش���وێنێكڕاددەیبایەخدانیخەڵكبە

زانستوزانیاریپیشاندەدات.
كتێبخان���ەكانڕۆلێك���یكاریگەرییانلەهۆش���یاركردنەوە
وڕۆش���نبیركردنوباڵوكردن���ەوەیڕۆش���نبیریگش���تیبۆ
هاوواڵتیانیش���اریهەولێرداگێڕاوە،ئەویشلەڕێگایكتێب
وگۆڤاریكوردیوبیانی،هەروەهاڕۆڵێكیگرنگیش���یگێڕا
لەگەیاندنودابەش���كردنیپەخش���نامەحیزبیەكانبەدۆست
والیەنگران���یحیزب���ەكوردس���تانیوعیراقیي���ەكان.لەماوەی
س���ااڵنیتوێژینەوەكەم���انئەمكتێبخانانەلەش���اریهەولێردا
هەب���وو،كەهەوڵدەدەینلەگەڵناوهێنانیانكاریگەریهەندێك

لەكتێبخانەكانلەسەرباریڕۆشنبیریبخەینەڕوو:
1-كتێبخانەیباكوور)الشمال(

2-كتێبخانەیگشتی
3-كتێبخانەیهەولێر

لەقوتابخانەكانیهەولێردا
دەی���اننووس���ەروش���اعیرو
ڕۆژنامەن���ووسوڕۆش���نبیری
داهێنەرپەیدابوون،ئەمانەش
كاروانییەكەمیئەوانەبوون،
ك���ەتوانیانبەهۆیبەرهەمە
ب���ەردی ئەدەبیەكانیان���ەوە
دەوڵەمەندكردن���ی بناغ���ەی
ئەدەب���یكوردیوڕۆش���نبیری

نیشتمانیاندانا
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4-كتێبخانەیسەربەستی
5-كتێبخانەیئایینی

6-كتێبخانەیسەربازی
7-كتێبخانەی)الجهاد(

8-كتێبخانەیگیو
كتێبخانانە ل���ەم جگە
ڕۆشنبیرانونووسەران
سیاس���ییەكان و
لەماڵەكەی هەریەكەیان
كتێبخان���ەی خۆی���دا
تایبەت���یهەب���وو،ك���ە
خەڵكیش���اركەڵكیان

لێوەردەگرت.
كتێبخانەكان���یش���اریهەولێ���ر

چەن���دتایبەتمەندییەك���یخۆی���انهەب���وو،ك���ەڕەنگدان���ەوەی
بیروبۆچوون���یسیاس���ییوهزریب���اویئەوس���ەردەمەیان
لەخۆگرتب���وو،كەلەس���ەرەتاییچلەكانیس���ەدەیڕابردوودا

دەستیپێكردووە
رۆژنامەنووس:ئایاچاپخانەكانڕۆڵیانهەبووە؟

سمكۆئەنوەر:بێگومانچاپخانەكانڕۆڵیپێشەنگیانگێراوە
بۆیەدەمەوێتتۆزێكبەدرێژیلەسەرمێژوووهاتنیچاپخانە
بۆكوردستانیعیراقبكەم.مەسەلەیدرەنگگەیشتنیئەم
ئامێرەبۆئێرەكاردانەوەیڕاستەوخۆیلەسەرڕەوشوبزاڤی
ڕوش���نبیریكوردیبەگش���تیهەبووە،چونكەتاكوكۆتایی
سەدەینۆزدەئامێرەچاپلەباشووریكوردستاندابوونی
نەبووە.ئاش���ووریيەكانوعوسمانیيەكانلەسەدەیحەڤدەدا
وئەوروپاییەكانیشلەس���ەدەیه���ەژدەداوئەرمەنیيەكانیش
لەس���ەدەینۆزدەدازمانیكوردی���انلەباڵوكراوەكانیخۆیان
دابەكارهێن���اوە،بۆیەلەس���ەرئەرزیواقیعتاكوس���ەرەتای
سەدەیبیستەملەباشووریكوردستانداچاپخانەیكوردی
نەبووە،چونكەپێش���ترك���وردمافیهەبوون���یئامێریچاپی
نەب���ووە،تەنان���ەتماف���یئەوەش���ینەب���ووە،كەهی���چجۆرە

باڵوكراوەلەكتێبوگۆڤاروڕۆژنامەدەربكات.
مێ���ژوویهات���نوپەیدابوون���یچاپخان���ەلەباش���ووری
كوردس���تاندالەمێ���ژنیيە،كۆنتری���نچاپخانەش،ك���ەهاتبێتە
هەرێمیكوردستانبەناویچاپخانەی)الوالیة(لەساڵی1881 
لەسەردەمیعوس���مانيیەكاندابوولەسەردەستی)فەیزوڵاڵ
پاش���ایكوڕیحوس���ینپاش���ا(دابوولەش���اریكەركووك،
ك���ە دادەندرێ���ت، چاپخان���ە بەیەكەمی���ن ئەوچاپخانەیەی���ە
لەئەس���تانبۆلهێنرابێتەعیراقلەڕێگایئاویی،پاشانگەیشتە
كەرك���وك،دوایدابڕاندن���یكەركووكلەویالیەتیمووس���ل

درەنگگەیشتنیچاپخانه
كاردان���ەوەی ئێ���ره ب���ۆ
ڕاس���تەوخۆیلەس���ەرڕەوش
كوردی ڕوش���نبیری وبزاڤ���ی

بەگشتیهەبووە
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وكردنیبەویالیەتێكیس���ەربەخۆچاپخانەی
)الویالیە(لەس���ەردەستیوالی)فیضپاشای
كوڕیحوس���ینپاش���ا(دامەزرئەوچاپخانەیە
لەئەورپ���اوەهێنرابووەموس���لبۆكاروباری
ب���ەكار لەس���ەرەتادا دەوڵ���ەت ڕۆژان���ەی
دەهات،ب���ەاڵمدوایجیاكردنەوەیكەركوك
لەویالیەتیموسلگوایەچاپخانەكەبۆبواری
كلتووریوهونەریش���ارەكەبەكارهاتبێت،
ب���ەاڵمدوورەبەكارهێندرابێ���تبۆدەركردنی
هیچگۆڤارێكیانشتیدیكە،چونكەدواییبۆ
جاریدووەمدیسانگوێزرایەوەبۆویالیەتی

موسل.
پەیداب���وون بەمێژووی���ی س���ەبارەت 
ودامەزراندن���یچاپخانەلەش���اریهەولێربۆ
پڕكردنەوەیئەمبۆش���اییە)حوسینحوزنی
موكریانی(بۆیەكەمجاربەهەولوكۆشش���ی
چاپخانەی���ەك توان���ی خ���ۆی، تاكەكەس���یی
ئ���ەم لەس���اڵی1914دالەئەڵمانی���ابكڕێ���ت،
پیتەكانیش���ی و ب���وو بچ���ووك چاپخانەی���ە
بەعەرەبیبوون،لەساڵی1915چاپخانەكەی
لەگەڵخۆیهێنایەش���اریحەلەبلەسوریا،
پاشانپیتەعەرەبییەكانیڕێكخستبۆزمانی
كوردی���ی،دوایئ���ەوەیب���ۆج���اریدووەم
چووەئەڵمانیاوگەڕایەوەتاكوپێویستیەكانی
چاپخانەك���ەت���ەواوب���كات،ئەوس���ادەس���ت
بەچاپكردن���یكتێ���بدەكات.لەس���اڵی1925 
حوس���ینحوزنیموكریان���یچاپخانەكەیبۆ
ش���ارۆچكەیرەواندزگواس���تەوەویەكەمین
گۆڤاریكوردییلەس���ەرئاس���تیباشووری
كوردس���تاندا،بەزمان���یكوردی���یبەن���اوی
گۆڤاری)زاریكرمانجی(دەركردكەلەنێوان
سااڵنی1926-1932)24(ژمارەیلێدەرچوو،
كەوات���ەلەهەم���ووحاڵەتێك���داخاوەن���یئ���ەم
چاكەگەورەیەبۆدەشتپێش���خەری)حوسین
حوزن���یموكریانی(دەگەڕیت���ەوەچونكەئەو
بەیەكەمی���ندامەزرێنەریچاپخانەیكوردیی
وگەشەكردنیهونەریچاپیشدادەندرێت.

چاپخانەیكوردس���تان،ك���ەدوایكۆچی
دوای���یحوس���ینحوزنیموكریانیلەس���اڵی
1947دالەالی���ەن)گی���ویموكریان���ی(ب���رای
مامۆس���تاحوزنیس���ەڕافەتیدەك���را،چەند

تایبەتمەندییەك���یهەبووئەگەرلەگەڵئەوانی
دیكەیبەراوردبكەین،لەوانەبۆنموونە:

1-كۆنتری���نچاپخانەی���ەل���ەڕوویتەمەنەوە
تاكوئێستاپارێزراوە.

2-چاپخان���ەیموكریانیقاڵبیتایبەتیخۆی
هەبووبۆدەنگەكوردییەكان،لەكاتێكدائەوانی

دیكەكەموكورتیهونەریانتێداهەبوو.
فەزل���ی ك���ە ئاماژەپێكردن���ە جێ���گای
دامەزراندن���یچاپخانەبەش���ێوەیەكیگش���تی
وكۆشش���ی ه���ەوڵ ب���ۆ هەولێ���ر لەش���اری
لەڕادەب���ەدەریحوزن���یموكریان���یوگیوی
موكریانیبرایدەگەڕێتەوە،بەتایبەتیدوای
ئەوەیلەس���اڵی1936بڕیاریگواس���تنەوەی
چاپخان���ەیزاریكرمانج���یرواندزی���انب���ۆ
هەولێ���ردا،چونكەئەمهەنگاوەبەدەس���پێكی
لەش���اریهەولێ���ر دروس���تبوونیچاپخان���ە
دادەندرێ���ت،كەبەمهەنگاوەشتواندرادەیان
كتێ���بوگۆڤ���اروڕۆژنام���ەلەس���ایەیئ���ەم

چاپخانەیەداچاپوباڵوبكرێتەوە.
هەروەكوبەپێویستیدەزانمئاماژەبۆئەو
چاپخانانەبكەملەنێوانس���ااڵنی175-1935 
لەش���اریهەولێرداڕۆل���یگرینگیانلەبزاڤی

ڕۆژنامەوانییكوردییداگێڕاوە،لەوانە:

1-چاپخانەیكوردستان
یەكەمی���نچاپخان���ەیكوردییەلەش���اری
ڕۆژنام���ەوان دەس���تی لەس���ەر هەولێ���ر
ومێژوونووس���ییك���ورد)حوس���ینحوزن���ی
موكریانی(لەساڵی1926دالەشاری)ڕواندز(
بەناوی)زاریكرمانجی(دامەزراوە.دوای
گواستنەوەیئەمچاپخانەیەبۆشاریهەولێر،
ناوەكەیگۆڕابەچاپخانەی)هەولێر(وپاشان
بووبەچاپخانەی)كوردستان(.لەڕێگایئەم
چاپخانەیەتواندرادەی���انپەڕتووكیئەدەبی
وهون���ەریبەچ���اپبگەیەندرێت،س���ەرباری
لەچاپدان���یژمارەكانیگۆڤ���اریڕوناكی،كە
)7-11(ژمارەبوون،دوایئەویشچاپكردنی
سەرجەمژمارەكانیگۆڤاریهەتاو،كە)188 
(ژم���ارەب���وونلەنێوانیس���ااڵنیدەركردنی

1954-1960دا.
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هەرلەڕێ���گایئ���ەمچاپخانەیەوەلەس���اڵی
1960دابۆیەكەمجارتوانیكارتیپیرۆزبایی
ڕەنگاوڕەنگدەربكات،هەروەكوچاپخانەكە
قوتابخانەیەكبوبۆپێگەیاندنیدەیانكادیری
هون���ەری،ك���ەل���ەمڕێگایەدافێ���ریهونەری
چاپكردنوێنەگرتنببنلەڕۆژیدامەزراندن
وبەردەوامبوون���یئ���ەمچاپخانەی���ەدا،ئەم���ە
س���ەرباریئەوەی،كەهێنانیئەمچاپخانەیە
لەحەلەببۆڕواندزولەوێش���ەوەبۆش���اری
ڕووداوێك���ی مانای���ەك بەهەم���وو هەولێ���ر

نەتەوەییمەزنلەمقۆناغەمێژووییەدا.

2-چاپخانەیسەالحەددین
ئ���ەمچاپخانەیەلەس���اڵی1962دالەالیەن
)ئەن���وەرئیبراهی���مئەحم���ەدحەق���ی(ی���ەوە
دام���ەزراوە.س���ەرباریئ���ەوەیبەب���ەراورد
لەگ���ەڵچاپخانەت���ازەكاندائ���ەمچاپخانەیە
ل���ەڕوویكەلوپەلەكانیس���اكاروس���ەرەتایی
ب���ەاڵملەهەم���انكاتداتوانیویەت���ی ب���وو،
پێداویس���تییەكانیش���اریهەولێ���رلەب���واری
چاپكردنیدیوانیشیعریوپەڕتوكوكتێبی
گیرفانپڕبكاتەوە،شانبەشانیئەمانەشئەم
چاپخانەیەتوانیویەتیكارتیبانگهێش���تكردن
ب���ۆبۆن���ەكۆمەاڵیەتییەكان���یوەك���و:كارتی
زەماوەن���دوئاهەنگ���یلەدایكبوونیپێغەمبەر

)د.خ(چاپبكات.

3-چاپخانەیپەروەردە
1970دا لەس���اڵی چاپخانەی���ە ئ���ەم
لەدەس���كەوتەكانی بەیەكێ���ك دام���ەزراوەو
ڕێكەوتننام���ەمێژووییەك���ەی11یئ���اداری
1970هەژماردەكرێت.ئەمچاپخانەیەلەالیەن
كۆمپانی���ای)ئۆنی���كا(یئەڵمان���یبەگوژمەی
)350(ه���ەزاردین���اریعیراق���یئ���ەوكات���ی
هاتب���ووەدامەزران���دن،ئەوی���شبەڕێكەوت���ن
لەگەڵكۆمپانیای)الینوتایب(بەگوژمەی)60(
یهەزاردیناروبەهێنانی)2(ئامێری)الینو(

لەگەڵهەمووپێداویستییەكانیدا.
چاپخان���ەیپەروەردەڕۆڵێك���یبەرچاوی

لەچاپدان���یكتێبوبەرنام���ەیقوتابخانەكاندا
كاریگ���ەری ڕۆلێك���ی هەروەك���و گێ���ڕاوە،
لەپێشخس���تنیبزاڤیڕۆش���نبیرییلەش���اری
هەولێ���رس���ەرباریبوون���یچەندی���نلەمپەر

لەبەردەمچاپخانەكەداهەبوو.
1-چاپخانەیشارەوانیهەولێر

ئەمچاپخانەیەلەساڵی1970دادامەزراوە
ولەالی���ەنس���ەرۆكایەتیش���ارەوانیهەولێر
وەك���و چاپخانەك���ە دەك���را. سەرپەرش���تی
دەزگایەك���ینیمچەبەتاڵدەهات���ەبەرچاوان،
تێداب���وو، وەرەق���ەی بڕین���ی مقەس���ێكی
دەزگایەك���یبازرگان���یبچ���ووكب���وو،هیچ
جۆرەبەش���دارییەكیلەباڵوكردنەوەیكتێب
وباڵوكراوەكان���دانەب���وو،بەڵكوبۆچاپكردنی
ئەوراقیحكومیس���ەربەش���ارەوانیهەولێر

دیاریكرابوو.
و پێناس���ە كورت���ی ب���ە  رۆژنامەن���ووس:
پۆلینكردنیرۆژنامەوانییكوردییلەش���اری
هەولێرلەنێوانس���ااڵنی1935-1975مانبۆ

ڕووندەكەیتەوە؟
س���مكۆئەن���وەر:س���ەبارەتبەڕۆژنامەوانیی
كوردی���یلەش���اریهەولێرلەنێوانس���ااڵنی
1935-1975كەبیستویەكڕۆژنامەوگۆڤاری
بەزمان���یكوردی���یتێ���داباڵوكراوەت���ەوەو
لەبەرئەوەیئ���ەمڕۆژنامەوگۆڤارانەلەالیەن
هەندێككەسوناوەندیڕۆشنبیریوپارتی
سیاس���یودامودەزگایحكومیەوەدەرچووە
بەپێویس���تیدەزانمكەبەمش���ێوەیەپێناسەو

پۆلینیانبكەم:

یەكەم/ڕۆژنامەوانییئەهلی
ئ���ەو ئەهل���ی ڕۆژنامەوانی���ی 
رۆژنامەوگۆڤاران���ەلەخۆدەگرێت،كەبەهەوڵ
وكۆشش���یتاكەكەس���ییانكۆمەڵەكەسێك
بەپشتبەس���تنبەپارەیگیرفانیخۆیانهێزو
توان���ایكەس���ییلەنووس���ینوئامادەكردنی
ب���ێ بەئ���ازادی بابەت���ەكان ناوەرۆك���ی
ئەندازەولەچوارچێوەییاس���اڕگاپێدراوەكان
لەواڵت���دا،باڵودەكەنەوە.ڕۆژنامەوانییئەهلی
دەس���تەواژەیەكیتازەیچەمك���یرۆژنامەو



ژمارە 29-30 به هارى 2013 214

رهوشىرۆژنامهگهرىله...

ڕۆژنامەوانانەبەوەیكاریگەرنوتەنیابینەریڕووداوەكانی
ناوكۆمەڵنینلەخستەڕوویكێشەونەخۆشییەكۆمەاڵیەتییە
جۆربەجۆرەكان���یوەك���وگەندەڵ���یوبەرتی���لوه���ەژاری
ونەخوێن���دەواریوتاوان���دا،بەڵك���وبەئامانج���یگفتوگ���ۆو
ش���یكردنەوەیانلەالی���ەنخەڵكوبیركردن���ەوەلەبنەبڕكردنی
هۆكارەكانیس���ەرهەڵدانوكۆنترۆڵكردنیبەشداریلەژیانی
گش���تیكۆمەڵلەپێن���اوگۆڕانكاریئاڕاس���تەكانلەكۆمەڵداو
تەنیابەپێشكەشكردنیبابەتەكانبۆخوێنەرانناوەستن،بەڵكو
لەپێن���اویئەوەیتاكەكانینێوكۆمەڵبەرەوكرانەوەبچنو
گۆڕان���كاریلەنێوخ���ودیكۆمەڵگاكاندادروس���تبكەن،ئەوا
دەبێتڕەخنەلەدیاردەدزێوناشیرنەكانبگرنوكەرەستەی
ب���ۆدابینبك���ەنكە،زانك���ۆوس���ەندیكاكانومیدیایئەهلی

وسەربەخۆداینەمۆیسەرەكیئەمگۆڕانكاریانەدەبێت.
بەدرێژاییس���ااڵنیتوێژینەوەكەمانئەمگۆڤاروڕۆژنامە

كوردییانەلەشاریهەولێردادەرچووە:
گۆڤ���اری)ڕۆناك���ی(لەس���اڵی1935،ڕۆژنام���ەی)هەتاو(
لەساڵی1948،گۆڤاری)هەتاو(لەساڵی1954،گۆڤاری)چیا(
لەساڵی1970،گۆڤاری)یاخیبوون(لەساڵی1973،گۆڤاری

)خەرمانەیوشە(لەساڵی1973 .

دووەم/ڕۆژنامەوانییحزبی 
رۆژنامەوانی���یحزبیئەوگۆڤ���اروڕۆژنامانەدەگرێتەوە،
كەئاڕاس���تەیەكیسیاسییدیاریكراویانهەیەولەالیەنحزب
وڕێكخ���راوەسیاس���یەكانبەش���ێوەیئاش���كرایانب���ەنهێنی
دەردەچ���وون،كەلەنێوس���ەروتاریخۆیان���دابیروبۆچوون

رۆژن����ام����ەوان����ی����یح��زب��ی
ئ���ەوگ���ۆڤ���اروڕۆژن��ام��ان��ە
دەگرێتەوە،كەئاڕاستەیەكی
سیاسییدیاریكراویانهەیەو
ل��ەالی��ەنح��زبوڕێ��ك��خ��راوە
سیاسیەكانبەشێوەیئاشكرا
یانبەنهێنیدەردەچوون
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وئایدیایئەوحزبوڕێكخراوەسیاس���یانەی
دەردەبڕن.ئەوباڵوكراوانەبەشێوەیڕۆژانە،
هەفتانە،یانوەرزی،یانیشبەپێیپێداویستی
سیاس���یودارای���یئ���ەمح���زبوڕێكخراوە

سیاسیانەدەردەچن.
ناوەڕاس���تی و س���ییەكان كۆتای���ی 
چلەكان���یس���ەدەیڕاب���ردووب���ەقۆناغ���ی
س���ەرهەڵدانیڕۆژنامەوانییحزبیش���اری
هەولێ���ردادەندرێت،ئەمەشل���ەئەنجامی
دامەزراندنیهەندێكلەرێكخراویسیاسی
س���ەردەموەكوپارتەشۆڕشگێڕییەكانو
رێكخراوەپیشەییەكانوكۆمەاڵیەتیەكان،
دیارەنەهجوئاستیتێكۆشانگۆڕانكاری
وهەمواركردنیزۆریبەس���ەرداهێنان،
بۆئەوەیبگەنبەئامانجوئاواتەكانیان،
پێویس���تیان ك���ردووە وای ئەم���ەش
هەبێ���ت، چاپك���راو رۆژنامەوان���ی ب���ە
ب���ۆكاراك���ردنوهاندان���یهۆش���یاری
نیش���تمانیوبەهێزكردنیبزووتنەوەی

رزگاریخوازیكوردی.
ب���ۆیەكەمجارلەمێژوویبزووتنەوەیسیاس���ی

ك���وردیلەش���اریهەولێ���ردارێكخراوێكیسیاس���یینهێنی
لەس���اڵی1939دابەناوی)هیوا(س���ەریهەل���دا،كەپارتێكی
نەتەوەی���یب���وو،ئ���ەوپارت���ەنهێنی���ەل���ەالی���ەنكۆمەڵێكلە
ئەفس���ەرانورۆش���نبیرانیكورددام���ەزرا،گۆڤارێكینهێنی

بەناوی)گۆڤار(دەردەكرد.
بارودۆخیسیاس���یبزووتنەوەیرزگاریخوازیكوردلە
ئەنجامیسیاس���ەتیحكوومەتەیەكلەدواییەكەكانیعێراق
وایك���ردپارت���ەسیاس���ییەكانراب���نبەدەركردن���یگۆڤارو
رۆژنامەبەشێوەیەكینهێنی،كەدواجاربووەبەشێكیگرنگ

لەرۆژنامەوانییكوردی.
كۆمۆنیس���تەكان رێكخس���تنەكانی س���ەرهەڵدانی لەگ���ەڵ
لەباش���ووریكوردس���تانوبەتایبەتیلەچلەكانیس���ەدەی
رابردوو،هەندێكلەپارتوكۆمەڵەیماركسیسەریانهەڵدا،
كەزۆربەیس���ەركردەودامەزرێنەریئەوپارتوكۆمەاڵنە
ل���ەش���اریهەولێربوون،ل���ەپایزیس���اڵی1945كۆمەڵەی
یەكێتیتێكۆشینوئازادیوشۆڕشدامەزران،دوایئەمەلە
زس���تانیهەمانساڵدانهێنیرزگارییكوردسەریهەڵدا،كە
رۆژنامەشیانبەشێوەیەكینهێنیدەردەكرد،هەربۆنموونە:
رۆژنامەی)یەكێتیتێكۆش���ین(كەس���ەربەلقیكوردس���تانی
نهێن���یش���یوعیعێراقیبوو،رۆژنامەی)ش���ۆڕش(س���ەربە

ب��������ارودۆخ��������یس���ی���اس���ی
رزگاریخوازی ب��زووت��ن��ەوەی
كوردلەئەنجامیسیاسەتی
ح��ك��ووم��ەت��ەی���ەكل���ەدوای
كرد وای عێراق یەكەكانی
پارتەسیاسییەكانرابنبە
رۆژنامە گۆڤارو دەرك��ردن��ی
كە نهێنی، شێوەیەكی ب��ە
دواجاربووەبەشێكیگرنگ

لەرۆژنامەوانییكوردی
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نهێنیشیوعیكوردیبوو.

سێیەم/ڕۆژنامەوانییلەقوتابخانەكاندا
چاالكیەك���یئ���ازادب���وولەن���او
قوتابیان���ەوە الی���ەن ل���ە قوتابخان���ەكان
پی���ادەدەك���رالەس���ەربنەمایخواس���تو
دەس���تیەكی قوتابی���ان ئارەزووەكانی���ان.
پێش���كەوتووخواز دەستپێش���خەرو
قورس���ی ب���اری لەبەرگەگردن���ی ب���وون
ئامادەك���ردنودەرك���ردنوچاپك���ردنو
دابەش���كردنیڕۆژنامەوگۆڤاریقوتابیان
بەسەرپەرشتیمامۆستایزمانیكوردی
لەهەندێ���كدواناوەندی���یوئامادەییەكانی
ش���اریهەولێر،ك���ەدەب���ووەداینەمۆی
دواندن���ی ب���ۆ قوتابخانەك���ە بزواندن���ی
وكەسوكاریان، ومامۆس���تایان قوتابیان
بەیاس���او بەپابەندب���وون ئەوی���ش
ڕێس���اكانیدامەزراوەی���یپەروەردەیی
و بابەت���ەكان لەباڵوكردن���ەوەی
زەمین���ەخۆش���كردنبۆقوتابی���انكەبەئازادان���ەوهەڵگرتنی
بەرپرسیارێتیڕایخۆیدەربڕێتلەڕێگایداهێنانیهونەری

ڕۆژنامەوانییپەروەردەییدا.
ڕۆژنامەوان���یقوتابیانهەمووچاالكیەك���یرۆژنامەوانی)
نووسراو،بیستراو،بینراو(لەخۆدەگرێت،بێجگەلەهەندێك
چااڵك���یوەك���وش���انۆییوئاهەنگییەكتریناس���یننەبێت.
هەروەك���وڕۆژنامەوان���یدیواریش،كەبەش���ێكیدانەبڕاوی
ڕۆژنامەوانی���یقوتابخانەكاندەكەوێتەئ���ەمچوارچێوەیەوە،

چونكەچااڵكیەكیتایبەتەبەهزروتوانایقوتابیان.
لەس���ەرەتایسەدەیبیس���تەمداڕۆژنامەوانییقوتابیان
ب���ەدەس���كەوتێكیقوتابخانەی���یهەژمارنەدەك���را،هەرچەندە
رۆڵێك���یگرین���گلەپێگەیاندن���یقوتابیاندەگێڕێ���ت،بەڵكوبە
پێچەوان���ەوەوەك���وكاتبەفیڕۆدانهەژماردەك���رابەبیانوی
ئەوەیخوێندكارلەڕێبازیوانەكانیدووردەخاتەوە،بەاڵملە
دەرئەنجامیكۆمەڵێكئەزموون،كەپسپۆرانیپەروەردەپێی
ڕابوونتوانیانپێچەوانەیئەوەبسەلمێنن،چونكەخۆیئەمە
دادەهێنانێكیقوتابخانەیە،وقوتابییەبەهەرمەندەكانبەوكارە
هەڵدەستن،ئەمەشبەرۆڵیخۆیدەبێتەهۆیدروستبوونی
پەیوەندیەك���یبەهێ���زلەنێوانقوتاب���یوبابەتەكانیوانەكانی

ڕۆژانەیقوتابخانە.
ئامانجلەدەركرددنیرۆژنامەوانییقوتابخانە)قوتابیان(

ڕۆژن���ام���ەوان���یق��وت��اب��ی��ان
ه������ەم������ووچ���االك���ی���ەك���ی
رۆژن��ام��ەوان��ی)ن��ووس��راو،
لەخۆ بینراو(  بیستراو،
لەهەندێك بێجگە دەگرێت،
چ��ااڵك��یوەك���وش��ان��ۆی��یو
ناسین ی��ەك��ت��ری ئاهەنگی

نەبێت
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خزمەتێ���ك پێشكەش���كردنی
بووەب���ۆئەوتوێژەزیندووە
لەس���ەرجەمبوارەكاندا،یان
جەم���اوەر ئاراس���تەكردنی
و گش���تی ش���ێوەیەكی ب���ە
ش���ێوەیەكی ب���ە قوتابی���ان
تایبەت���یبۆخواس���تەكانو
پاڵپش���تی و بەرگریك���ردن
ك���ردنل���ەماف���ەرەواكانی
گ���ەل،چونك���ەئ���ەوتوێژە
توژێك���یكاروكاریگ���ەرە
بەه���ۆیئ���ەوەیخ���اوەن
وزەیەك���یلەب���ننەهاتوو
وهۆش���یاریەكیتەواوە،
ببێتە توانیویەت���ی بۆی���ە

ش���ۆڕش هەم���وو رم���ی نووك���ی
وراپەڕی���نوبزووتنەوەیەك���یرۆش���نبیریونەتەوەی���یو
نیشتمانی.لەوروانگەیەوەقوتابیانخاوەنهەستێكیزیندوو
ورێكخراوبوونلەهەمووقۆناغەكانیمێژوودا،بۆیەئەوان
داواكاریرێكخراوێك���یتایب���ەتبەخۆی���انبوون���ە،هەربۆیە
خ���اوەنرۆژنامەوانییتایبەتبەخۆش���یانب���وون،لەوانەش

رۆژنامەوانییقوتابخانەیی.
رۆژنامەوانی���یقوتابخانەبەیەكێ���كلەگرینگترینچاالكیی
پەروەردەییدادەندرێت،ك���ەدەتوانێتئامانجەكانیپەروەدە
وفێركردنجێبەجێبكاتوكەشوهوایەكیخۆشبۆقوتابیان
فەراهەمبكاتوبشبێتەئەگەریگرێدانیقوتابیوخوێنكار
بەدەروب���ەروكۆمەڵگاكەی،ئەویشلەڕێ���گایپراكتیزەكردنی
جۆرێكلەڕاگەیاندنینوسراو،كەخویخۆیبەشداریكردووە

لەداهێنانیدا.
گۆڤارەكان���ی)ژیان1959(،)تیش���ك1970(،)ڕهێڵە1971(،
)بی���رین���وێ1972(،)چوارچ���را1973(،)كاروان1975(
لەماوەینێوان1935-1975لەشاریهەولێربەزمانیكوردی

دەردەچوون.

چوارەم:ڕۆژنامەوانییپیشەیی
ڕۆژنامەوانییپیش���ەییئەوڕۆژنامەوگۆڤاروباڵوكراوانە
لەخۆدەگرێت،كەلەالیەنس���ەندیكاوكۆمەڵەوڕێكخراوەكانی

تایبەتبەسەرجەمچینوتوێژەكانیكۆمەڵدەردەچێت.
گرینگ���یرۆژنامەوانی���یپیش���ەییل���ەوخااڵن���ەداك���ورت

دەكرێتەوە.

ئەو پیشەیی ڕۆژنامەوانیی
ڕۆژنامەوگۆڤاروباڵوكراوانە
كەلەالیەن ل��ەخ��ۆدەگ��رێ��ت،
س���ەن���دی���ك���اوك���ۆم���ەڵ���ەو
ڕێ��ك��خ��راوەك��ان��یت��ای��ب��ەت
بەسەرجەمچینوتوێژەكانی

كۆمەڵدەردەچێت
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ئاوێن���ەی پیش���ەیی ڕۆژنامەوانی���ی -1
ڕەنگدانەوەیكێش���ەوسەرجەمپرسیژیانی
پیش���ەوەرانە،گرینگیپەیوەن���دەبەئەندازەی
ڕەنگدان���ەوەیپیش���ەییوب���وونبەجێ���گای

باوەریئەوان.
2-پێدان���یزانیاریوڕۆش���نبیریوهەواڵ
وهەم���ووئەوپرس���انەی،ك���ەپەیوەندیان
هەی���ە، پیش���ەییەوە بەچوارچێوەیەك���ی
كەدەبێتەئەگەریدروستكردنیپەیوەندیی
توندوت���ۆڵلەس���ەرئاس���تیكۆمەاڵیەتیو

دەروونیئەوكۆمەڵگەپیشەییەدا.
ل���ە دەبینێ���ت س���ەرەكی 3-ڕۆڵێك���ی
رووبەڕووبوونەوەیدیاردەیدواخستن،
كەمتەرخەمیلەبەجێگەیاندنیئەركەكان،
هەروەهاڕۆڵیلەبەدەرخستنیئەوانەی
خاوەنتوانایباش���نلەسەرجەمبوارە

جیاوازەكانیكاركردنوپیشەدا.
ل���ە دەگێڕێ���ت گرن���گ 4-ڕۆڵێك���ی
ل���ە پێداویس���تییەكان رووماڵكردن���ی
نەهێش���تنی و پیش���ەكان س���ەرجەم
كەموكورتیەكانلەرێگەیدەزگەكانیراگەیاندنی
گش���تیلەباسكردنیبابەتەكانئەوانەیگرنگیبەكەرتەكانی

پیشەییدیاریكراودەدەن.
5-لەهەمووبوارەپیشەییەكانووێناكردنوبونیاتنانیكۆمەڵگا
لەئێس���تاوئاین���دەدارۆژنامەگەری���یپیش���ەییڕەنگدانەوەی

تەعبیرلەئاراستەیسەندیكاویەكێتیپیشەییەكاندەكات
و )1953-1950 )هەولێ���ر ڕۆژنام���ەی بارەی���ەوە ل���ەم
گۆڤارەكانی)ڕێژنە1970-1971(و)نووسەرینوێ1972(

و)ڕۆشنبیر1973(و)بۆپێشەوە1973(دەرچووە.

پێنجەم:ڕۆژنامەوانییحكومی
ئ���ەوج���ۆرەرۆژنامەوانییەلەالی���ەنیەكێكل���ەفەرمانگە
حكومیەكاندەرچووەیانلەالیەنئەوانەوەپاڵپش���تیدارایی

كراوە.
س���ەبارەتبەڕۆژنامەوانی���یك���وردیحكوم���یلەش���اری
هەولێ���رلەنێوان���یس���ااڵنی1935-1975داتەنی���اگۆڤارێ���ك
بەناویهەولێرلەمایسی1970دایەكەمینژمارەیلێدەرچوو،
واتەگۆڤ���اری)هەولێ���ر(یەكەمینگۆڤ���اریكوردییحكومی
شاریهەولێرە،كەلەالیەنس���ەرۆكایەتیشارەوانیهەولێر
دەرچووە.ژم���ارەییەكەمی،س���اڵییەكەمیئ���ەوگۆڤارەلە

ڕۆژنامەوانییكوردیحكومی
لەنێوان هەولێر ل��ەش��اری
دا 1975-1935 س���ااڵن���ی
ت��ەن��ی��اگ��ۆڤ��ارێ��كب��ەن��اوی
1970دا لەمایسی هەولێر
یەكەمینژمارەیلێدەرچوو،
گۆڤاری)هەولێر(یەكەمین
حكومی ك���وردی���ی گ���ۆڤ���اری

شاریهەولێرە
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مایس���یس���اڵی1970دەرچووە،دواژمارەیئەوخولەش)6(
لەئاداری1971باڵوكراوەتەوە

گۆڤ���اری)هەولێر(یەكەمینباڵوك���راوەیحكومیبووە،
ك���ەبەهاوكاریس���ەرۆكیش���ارەوانیهەولێرونووس���ەرو

چیرۆكنووس)محەمەدمەولودمەم(دەرچووە.
گۆڤاری)هەولێر(بەهەردووزمانیكوردی-عەرەبی
دەرچ���ووە.بەڕێوەب���ەرینووس���ینل���ەژمارەكان���ی)3-1(
لەس���اڵییەك���ەم)س���ەعدیمحەم���ەدئەمیندزەی���ی(بووە،
سەرنووسەرەكەیش���ی)محەم���ەدمەول���وودم���ەم(،ب���ەاڵملە
ژمارەكانی)4-5(لەس���اڵییەكەمبەڕێوەبەرینوسوینەكەی

نەماوە،بەڵكوتەنیاسەرنووسەرەكەیماوە.
بەڕێوەبەریگۆڤارەكەودەس���تەینووسەرانیژمارە)2(
لەس���اڵیدووەم1971هەتاژم���ارەیكۆتاییپێكهاتبوونلە

مانە:
))هاش���معەب���دواڵ،مەجیدعومەر،بی���اللعەزیز،مەغدید

مامە)سۆران(،پیرباڵمەحموود((.
لەگەڵئەوەشگۆڤارەكەبانگەش���ەیئ���ەوەیكردووەكە
مانگانەیە،وەكوئەوەیلەس���ەربەرگیدەرەوەینووسراوە،
بەاڵمئەوەیجێگەیس���ەرنجەهەم���ووژمارەكانیلەكاتو
س���اتیدیاریكراویخ���ۆیدەرنەچووە،بەڵك���وجیاوازییەكی
زۆرهەب���وول���ەنێواندەرچوونیژمارەكانی���دا.هەندێكجار
دەرچوونیژمارەی���ەكلەبۆژمارەیەكیدیكەكاتێكیزۆری
لەنێوانبووەكەگەیش���تووەتەنزیكەیدوومانگ،بۆنموونە
جیاوازیماوەینێواندەرچوونیژمارەكانی)2-3(لەساڵی
یەك���ەملەحوزەیران���یوتەمووزیس���اڵی1970دەرچووە،
كەچیژمارەكانی)4-5(لەكانوونیدووەموشوباتنزیكەی

پێنجمانگدوایئەوەدەرچووە.
ئامانجلەدەركردنیگۆڤاری)هەولێر(لەالیەنشارەوانیی
هەولێ���رەوە،ب���ۆئەوەبوو،ب���ەزمانیك���وردیچاالكییەكانی
ش���ارەوانییهەولێربگەیەنێت،كەمانگانەپێشكەشبەخەڵكی
هەولێریك���ردووە،بەتایبەت���یدوایدەرچوونیهەندێكلە
ژمارەكانیگۆڤاری)س���لێمانی(لەالیەنشارەوانییسلێمانی،
پێ���شدووس���اڵلەدەرچوون���یگۆڤاری)هەولێ���ر(،كەئەوە
پاڵنەرێك���یراس���تەقینەبووبۆئ���ەوەیهەم���انگۆڤاریشلە
هەولێردەربچێتبۆئەوەیس���وودلەئەزموونیئەوگۆڤارە
وەربگیرێت،كەش���ارەوانییس���لێمانیپێی���داتێپەڕبووە،لەو
ڕووەوەل���ەژم���ارەییەكەم���داول���ەوتەیژم���ارەدا،كەبە

پێنووسیسەرۆكیشارەوانینووسراوە،دەڵێت:
خوێنەریبەڕێز:

خ���ۆمزۆرب���ەبەختی���ارئەزان���م،ك���ەژم���ارەییەك���ەم
لەگۆڤ���اری)هەولێ���ر(ت���انپێ���شك���ەشبكەم،وەهی���وادارم

دەركردن���ی ل���ە ئامان���ج
گۆڤاری)هەولێر(لەالیەن
بۆ هەولێرەوە، ش���ارەوانیی
ئەوەب���وو،بەزمانیكوردی
ش���ارەوانیی چاالكییەكان���ی
ك���ە بگەیەنێ���ت، هەولێ���ر
مانگانەپێشكەشبەخەڵكی

هەولێریكردووە
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جێ���گایپەس���ندكردنتانبیوس���ەرەتایەكی
باشب���یبۆبوژاندنەوەینوس���ینلەش���ارە

خۆشەویستەكەمان.
گۆڤ���اری)هەولێر(نەكتەنی���ابۆئەوەیە،
كەڕیپۆرتاژیمانگان���ەدەربارەیكاروباری
و لەپرۆژەكان���ی لێكۆڵین���ەوە و ش���ارەوانی
ڕەخنەگرتنلەخۆمانوس���ەرنجڕاكێش���انی
خەلق���یهەولێرب���ۆئەركەكانیسەرش���انیان
بخەینەبەرچاو،بەڵكوبەهیوایئەوەشین،كە
خزمەتێكیبێپایانپێش���كەشبەجوالنەوەی
نوسینیزمانوئەدەبیكوردیبكەین.لێرەدا
پێویس���تمانبەیارمەتیهەمووڕۆش���نبیرانی
كوردس���تانهەی���ە،تكام���انوایە،ك���ەدرێغی
نەكەنلەدرێژكردنیدەستیهاوكاریبۆمان.
ل���ەدوایرێكەوتنییانزەیئاداریپیرۆز
ئەركەكانیخەڵقیكوردستانئەگەرچیقورس
بوو،بەاڵمڕوونوئاش���كرابووە،كەپێویستی
جێگی���رو ب���ۆ هەی���ە بێوچ���ان بەخەباتێك���ی
پەرەس���ەندنیمافەڕەواكان���ی،جاچلەڕووی
خزمەتیشارەكەمانوەپاكوتەمیزڕاگرتنی
وقیڕت���اویڕیگاكانیودروس���تكردنیزێراب
وڕیكوپێكردنیباخەكانیودابەشكردنیئاو
وئەلەتری���كبەجۆرێكیئەوتۆ،كەهیوادارین
بەهاوكاریئێوەگۆڤاری)هەولێر(دەورێكی

بااڵببینێت.
رۆژنامەن���ووس:كورت���ەباس���ێكس���ەبارەت
بەڕی���كالمك���ردنلەڕۆژنامەوانی���یكوردی���ی

شاریهەولێر1935-1975؟
س���مكۆئەنوەر:ڕی���كالمپەیوەندییەكیتوندی
بەبواریڕاگەیاندنەوەهەیەوپانتاییەكیگرینگ
وبەرچاویلەمبوارەداداگیركردووەوبەشێكی
پڕبایەخیئیدارەیمیدیایەبەهۆیئەوڕۆلەی
لەبەدەس���تهێنانیداهاتبۆپاڵپشتیچاالكییە
هەمەچەش���نەكانیرۆژنامەوبەردەوامبوونی
دەیبینێت،لەڕێگایخستنەڕوویبیروهزرو
بۆچ���ونوكااڵوخزمەتگ���وزاریب���ۆكۆم���ەڵ
بەیەكێكلەهۆكارەكانیڕاگەیاندنیپەیوەندیی
جەم���اوەری)نووس���راو،بین���راو،بیس���تراو(

بەرامبەربەبڕێكپارەباڵودەكرێتەوە.
ڕی���كالملەڕۆژنامەوانی���یكوردیش���اری
هەولێرلەنێوانس���ااڵنی1935-1975بەسەر

دووتەوەرداب���ەشدەبێ���ت،وات���ەلەڕێ���گای
ڕۆژنامەوگۆڤارەكانباڵوكراوەتەوە.

ڕۆژنامەهۆكارێك���یگونجاوەبۆڕیكالم
ك���ردن،چونك���ەتایبەتمەن���دیالیەن���یهەواڵ
وكاریگ���ەری لەخۆگرت���ووە، وڕاگەیاندن���ی
یەكج���ارزۆریهەی���ەوگەورەتری���نپانتایی
خێرای���ی بەه���ۆی لەخۆگرت���ووە ڕیكاڵم���ی
وفراوان���یباڵوكردنەوەی،س���ەرباریكەمی
گەیش���تنی و لەالی���ەك خەرج���ی تێچوون���ی
بۆدەس���تیجەماوەربەش���ێوەیەكیئاس���ان
لەالیەكیترەوەكاریگەریڕاستەوخۆدەخاتە
سەرسەرجەمچینوپێكهاتەكانیكۆمەڵگابۆ
بڕیاردانلەسەركڕینیكااڵیڕیكاڵمبۆكراو.
لەڕۆژنامەگەری���ی بەڕی���كاڵم س���ەبارەت
ك���وردیلەش���اریهەولێ���ر1935-1975دا
جێگایسەرنجەلەگەڵسەرەتاییدەرچوونی
یەكەمی���نگۆڤاریكوردی���ی)روناكی(لە24 
یتش���رینییەكەمی1935تاكودواژمارەی
گۆڤ���اری)كاروان(ل���ە1975دا،ك���ەكۆتایی
كاتیتوێژینەوەكەمانە،گرینگیانبەمهونەرە
ڕۆژنامەنووس���ییەداوە،وەكوس���ەرچاوەی
بەردەوامبوون���ی ب���ۆ داه���ات س���ەرەكی
زانی���اری پێشكەش���كردنی و دەرچونی���ان
بەخوێنەرانلەمەڕكاروباریكڕینوفرۆشتن
وژیانیڕۆژانەیان،ڕیكاڵمفاكتەرێكیگرینگ
وپاڵپشتێكیئابوریبەهێزبووبۆبەردەوامی
دەرچوون���یگۆڤ���اروڕۆژنام���ەكان،چونك���ە
داهاتیڕیكاڵمەكانتاكەس���ەرچاوەیداهاتی
ئ���ەوڕۆژنامەوگۆڤارانەبوون،بەتایبەتیئەو
گۆڤاران���ەیبەهەوڵكۆشش���یتاكەكەس���ی
دەردەچ���وون،ت���اكاربگاتەئ���ەوئەندازەیەی
ت���كا ب���ەردەوام گۆڤاران���ە ل���ەم بەش���ێك
لەبەشدارانیبكاتئابونەیمانگانەیبۆبنێرن،
لەئەنجام���یئەمپاڕانەوەیەیخاوەنئیمتیازو
بەڕێوەب���ەریگۆڤاروڕۆژنام���ەكوردییەكان،
بەتایبەت���یئەهلیەكان،دەكرێتدووپاتیئەوە
بكرێت���ەوە،كەڕۆژنامەوانیكارێكیس���ەخت
ودژواربووەوخەڵكیخوێندەواریشئامادە
نەب���ووەوەك���وپێویس���تدەس���تییارمەت���ی
ب���ۆهەڵس���وڕێنەرانیدرێژبك���ەنوتۆزێ���ك
ئەركیسەرش���انیانبكەنەوە،بەڵكولەڕێگای



221ژمارە 29-30 به هارى 2013

رهوشىرۆژنامهگهرىله...

ڕەوانەنەكردنیمانگانەیبەش���داریكردنئەو
نوسخەیەیبۆیاندەچووبارەكەیانقورستر
دەك���رد،چونك���ەهەندێكی���انئامادەنەبوونو
خۆی���انلەناردنیپ���ارەیئەونوس���خانەش

دەگلخان.
یەكێ���كل���ەتایبەتمەندییەكان���یڕیكالملە
رۆژنامەگەرییلەش���اریهەولێ���رئەوەبوو،
ك���ەڕۆڵیڕۆش���نبیرییببینێ���ت،بەتایبەتیلە
ب���واریبەكارهێنانیزمانیك���وردی،چونكە
ری���كالم دەركردن���ی بوول���ە دەستپێش���خەر
بەزمان���یكوردی���ی،وبەرزكردن���ەوەیگیانی
نەتەوەی���ی)كوردایەت���ی(لەناودانیش���توانی
هەولێر،لەڕیگایریكالمكردنبۆنووس���ەرو
بەش���دارانوهاندانیانب���ۆهەڵبژاردنیناوی
كوردییوەكوپاشكۆبۆناوەڕەسەنەكانیان.
هەت���او گۆڤ���اری ڕۆڵ���ی رۆژنامەن���ووس:
لەپێشخس���تنیڕۆش���نبیریوڕۆژنامەگەری

شاریهەولێرچیبوو؟
گۆڤ���ارە ڕۆژنام���ەو هەم���وو بێگوم���ان
كوردییەكان���یش���اریهەولێ���ركەلەنێ���وان
سااڵنی1935-1975دادەرچووەكاریگەریان
لەسەرڕەوشیڕۆشنبیریئەوشارەكردووە

بەتایبەتیگۆڤاریهەتاو،لەبەرئەوەی
سەبارەتبەهۆكارەكانیپشتدەرچوونی
گۆڤاری)هەتاو(لەوەبەرجەستەدەبێت،كە
بەهۆیوەستانیڕۆژنامەی)هەولێر(لە28ی
كانوونییەكەم1953،كەوادەیدەرچوونی
دواژمارەیبوو،بۆشاییەكیگەورەلەڕووی
ڕۆژنامەگەرییەوەلەمشارەدێرینەپەیدابوو،
بەاڵممامۆس���تایخەمخۆریوشەیكوردی
)گیویموكریانی(قۆڵوبازوویلێهەڵكردوو
گۆڤارێك���یدەركردبەن���اوی)هەتاو(،ئەویش
پەپێ���یئەوەی،كەخ���ۆیخاوەنیچاپخانەی
كوردستان،واتەچاپخانەی)زاریكرمانجی(
پێش���ووبوو،ه���ەرل���ەهەم���انچاپخانەئەم
گۆڤ���ارەیب���ەچ���اپگەیان���د،لێ���رەدائ���ەوە
ڕووندەبێتەوە،ك���ەهەرچەندەگۆڤارەكەبە
ئەدەبیخۆیپێناسەكردووە،بەاڵمهۆكاری
س���ەرەكیسیاس���یبووەوزیات���ربەپاڵنەری
ئامانج���ینەتەوەییگۆڤارەك���ەدەرچووە،بۆ
ئەوەیئەمبۆش���اییەدرێژەنەكێشێولەپاڵ

بەرەوپێشبردنیڕەوتیئەدەبوڕۆشنبیری
ش���اریهەولێرئامانجەسیاس���ییەكەبپێكێت،
دەرچوون���ی بەردەوامبوون���ی ئەوی���ش ك���ە
ڕۆژنامەوان���یكوردیی���ە،ج���اب���ەهەرن���اوو
ناونیشانێكبێت،چونكەگۆڤاری)هەتاو(،كە
بۆماوەیحەوتساڵیبەردەواممانگانیسێ،
یاندووژم���ارەیباڵودەكرایەوە،كاریگەری
لەسەربزاڤیڕۆش���نبیریشارەكەداهەبوو،
لەئەنجامیهەمەچەشنیبابەتەكانیلەبواری
:مێژووی���ی،ئەدەب���ی،زمانەوان���ی،سیاس���ی،
ئام���ۆژگاریپزیش���كیوبەرهەم���یمنااڵن،
ئەمەسەرباریئەوەی،كەگۆڤارەكەبوبووە
بەی���ەكگەیاندن���ینووس���ەرەكانی چەت���ری
شارەكانیهەولێروسلێمانیوبەغداوشارو
ش���ارۆچكەكانیت���رلەوسەردەمەش���داتاق���ە
گۆڤاربووەلەكوردستانیعیراقدادەرچووە
لەبەرئ���ەوەیژمارەكانیزۆربووەبۆیە
بەردەوامسەرنوووسەرەكانیدەگۆڕانبەم

شێوەیە:
ژمارە)1-38(پارێزەرئیبراهیمئاغادزەیی.
ژم���ارە)39-139پارێ���زەرمحەمەدش���ەهاب

دەباغ.
ژمارە)140-187(رەئیسیخانەنشینجەاللقادر.
لەب���ەرئەوەی)گی���ویموكریانی(خاوەنی
گۆڤارەكەخ���ۆیكوردیزانێك���یباشبووە
لەئەنجام���یگ���ەڕانوكۆكردن���ەوەیدەی���ان
وش���ەیكوردی���ی،س���امانێكیبێش���ووماری
دەس���تەواژەیكوردی���یالب���ووەولەخزمەتی
گۆڤارەك���ەداب���ەكاریهێن���اوە،ئ���ەواتێبین���ی
دەكرێت،ك���ەگۆڤارەك���ەگرینگییەكیتایبەتی
بیروبۆچوون���ی پێ���دراوەو بارەی���ەوە ل���ەم
گۆڤارەك���ە ه���اوكاری ت���ری نووس���ەرانی

ناوەڕۆكەكەیاندەوڵەمەندكردووە.
هەرچەن���دەگۆڤارەك���ەب���ەئەدەبیخۆی
پێناس���ەكردووە،ب���ەاڵمهۆكاریس���ەرەكی
سیاس���یب���ووەوزیات���ربەپاڵن���ەریئامانجی
نەتەوەی���یگۆڤارەك���ەدەرچووە،ب���ۆئەوەی
ئەمبۆش���اییەدرێژەنەكێش���ێولەپاڵبەرەو
پێشبردنیڕەوتیئەدەبوڕۆشنبیریشاری
هەولێرئامانجەسیاسییەكەبپێكێت،كەئەویش
بەردەوامبوون���یدەرچوون���یڕۆژنامەوان���ی
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كوردییە،ج���ابەهەرناووناونیش���انێكبێت،
بەرگیدواوەیگۆڤارەكەداناویبریكارەكانی

لەسەرنووسراوەبەمشێوەیە:
رواندوز:كاكەشاكرمجرم.

):حاجیحەسەنئاغایكاولۆكی.
):كاكعەبدولوەه���ابحاجیمحەمەدئاغا-

بیشوك.
زاخۆ:كاكساڵحیوسف.

مس���تەفا ئەفەن���دی محەم���ەد كاك پ���ردێ:
هۆشەنگ.

قەاڵدزێ:كاكمحەمەدفیدا.
كەرك���وك:كاكعەلیكەم���الباپیرئاغا،مەال
عەلیدەربەندیعەتارنزیكقەاڵومیوانخانەی

رافیدەین.
س���ولەیمانی:م���ەالعەبدولڕەحی���مئەفەن���دی

مەریوانی-مزگەوتیهەمزەئاغا.
شەقاڵوە:كاكتەهائەحمەدخۆشناو)كۆگەی

سەفین.(
هەڵەبجە:مەالعەبدولكەریم.

پێنجوێن:كاكعەبدولكەریمموفتیتوتنچی.
كفری:كاكسابیرحاجیفەتحولاڵعەتار.

خانەقی���ن:كاكنەریمانعەبدولعەزیزفەوزی
پشتیوان-كتێبخانەیسیروان.

بەغدا:وەستابەشیرموشیر،حەیدەرخانە.
گۆڤ���اری بریكارەكان���ی لیس���تی بوون���ی
)هەت���او(نیش���انەیئەوەی���ە،كەئ���ەمگۆڤارە
لەچوارچێوەیش���اریهەولێ���ردادەرچووەو
پەلوپ���ۆیب���ۆهەم���ووشاروش���اروچكەكانی
كوردس���تانهاویش���تووەوخوێنەریتایبەت
بەخ���ۆیهەب���ووە،بەه���ەردووالیەنیباشو

ڕەخنەگرتنەوەقسەوباسیلەسەركراوە.
رۆژنامەنووس:سەروتارەكانیئەوكاتزیاتر

جەختیانلەسەرچیداكردووە؟
ئەن���وەر:دەرب���ارەی)س���ەروتار( س���مكۆ
یاخ���ودهەندێكجاردەگوترێت)وتەیژمارە(
هەولێ���ر ش���اری ك���وردی لەڕۆژنامەوانی���ی
نێ���وانس���ااڵنی1935-1975كەبەزۆریئەم
دوودەس���تەواژەیەیتێداەكارهات���ووە،خۆی
لەنەڕەت���دابریتی���ەلەدەربڕینیهەڵوێس���تو
سیاس���ەتیفەرمیئ���ەمڕۆژنام���ەوگۆڤارانە
ی���ان كێش���ەیەك ی���ان بیرۆكەی���ەك لەم���ەڕ

هەوالێكیگرینگیپەیوەندیداربەبەرژەوەندی
زۆربەیخەڵ���كوجێگایبایەخیئەوانبێت،
ئەوبابەت���ەیكەبەگش���تیلەالیەنس���ەرۆكی
نووس���ینیانكەسێكیش���ارەزایئەمبوارە
دەنوس���رێت،بەمەبەس���تیكاریگەریخستنە
س���ەرخوێنەرودروس���تكردنیڕایگش���تی
ب���ۆدۆزین���ەوەیڕێگایەكیگونج���اولەالیەن

خوێنەربەئاڕاستەیكێشەكە.
بەتێڕوانینێكیخێرابۆس���ەرئەوڕۆژنامەو
گۆڤارەكوردیانەیلەماوەیس���ااڵنی1935-
1975لەش���اریهەولێ���ردادەرچ���ووەئ���ەوا
بۆمانڕووندەبێتەوەكەناوەڕۆكیسەروتار
یانوتەیژم���ارەیزۆربەیئەمباڵوكراوانە
بەپێیجۆریسەرچاوەوشوێنیدەرچوونیان
جەختیانلەسەرئەمجۆرانەیكردووەتەوە:
یەكەم:سەروتاریشیكردنەوە)لێكدەرەوە(

دووەم:سەروتاریپێشبینیكردن
سێیەم:سەروتاریكاروبانگەشە

چوارەم:سەروتاریپیشەیی
پێنجەم:سەروتاربەپێوەریجوگرافی

بابەت���ی بەپێ���وەری س���ەروتار شەش���ەم:
)ناوەرۆك(

حەوتەم:سەروتاربەپێوەریجۆریهۆكار
ا-سەروتاریڕۆژنامە
2-سەروتاریگۆڤار

دوایتاوتوێكردنیناوەڕۆكیس���ەرجەم
بابەت���ەباڵوكراوەكانیگۆڤ���ارەكوردییەكانی
ش���اریهەولێرلەنێ���وانس���ااڵنیتوێژینەوە
توێ���ژەربۆس���اغبووەت���ەوە،كەس���ەروتار)
وت���ەیژم���ارە،س���ەرەتا،دەس���پێك،دێ���ری
بەرایی..(ڕێژپەی)0،64%(لەكۆیگشتی
داپێكهێن���اوە،كەئەم���ەشڕێژەیەكیبەرچاوە

بەئەندازەیخۆی.
رۆژنامەن���ووس:ڕۆژنام���ەی)هەولێ���ر(
كەلەس���اڵی1950-1953دەردەچ���وو)144(
ژمارەیلێدەرچووە،ئێستاشلەشاریهەولێر
ڕۆژنامەیەكبەهەمانناوڕۆژانەدەردەچێت
ونوس���راوەئەمڕۆژنامەیەلەس���اڵی1950دا
دەرچ���ووە،ئایاجی���اوازینێوانیانچیە؟ئایا

درێپێدەریهەمانڕۆژنامەیە؟
س���مكۆئەن���وەر:هەروەك���ول���ەبابەت���ی
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كوردی ڕۆژنامەوانی���ی پێناس���ەوپۆلینكردنی
ش���اریهەلێرئاماژەمانبۆئەوەكردكەچەند
ڕۆژنام���ەوگۆڤاریكیپیش���ەییلەالیەنچەند
كۆمەڵ���ەویەكێتی���ەپیش���ەیەكانیقوتابی���ان
ومامۆس���تایانوناوەن���دیڕۆش���نبیرییەوە
ڕۆژنام���ەی لەوان���ە یەكێ���ك دەردەچ���وون،
)هەولێر(بووكەلەالیەنیەكێتیمامۆستایانی
كوردس���تان–لق���یهەولێرلەنێوانس���ااڵنی
1950-1953دا)144(ژم���ارەیلێدەرچووە،
ك���ەڕۆژنام���ەی ئ���ەوەدەگەینێ���ت ئەم���ەش
هەولێرخاوەندارێتیبۆیەكێتیمامۆس���تایان
خ���ودی هەرلەالی���ەن و دەگەڕیت���ەوە
مامۆس���تایانیشبەڕێوەب���راوەوناوەڕۆكو
لەخزمەت���یكاریڕۆژان���ەی بابەتەكانیش���ی
مامۆسایانیئەوسەردەمەبووە.سەبارەتبە
ڕۆژنامەی)هەولێر(كەئێستالەشاریهەولێر
ڕۆژان���ەبەتی���راژی)26(ه���ەزاردەردەچێت،
ڕۆژنامەی���ە ئ���ەم هەرچەن���دە دا لەڕاس���تی
پێناسەیەكیخۆیلەالپەڕەكانینیشاننەداوە
كەئاخ���ۆلەالی���ەنچدامودەزگایەك���یفەرمی
ی���اننافەرم���یدەردەچێ���ت،تەنی���ائەوەن���دە
نەبێ���تكەنوس���راوە)ڕۆژنامەیەكبۆهەموو
تەمەنێ���ك(،بۆی���ەدەتواندرێتبڵێی���نكەئەم
ڕۆژنام���ەی)هەولێ���ر(دەچێت���ەچوارچێوەی
ڕۆژنامەوانی���یئەهلیكەئەمڕۆلەش���ارەكانی

هەرێمیكوردستانڕۆژانەدەردەچێت.
دەربارەیئ���ەوەیكەلەالپەڕەیدووەمی
هەم���ووژمارەكان���یدەنووس���رێت»یەك���ەم
ئەم���ە دەرك���راوە« ل���ە)1950(دا ژم���ارەی
ڕاس���تەیەكەمینژمارەیڕۆژنامەی)هەولێر
هەروەك���و دەرچ���ووە، دا 1950/12/16 ل���ە
1953/12/28دا ل���ە )140( ژم���ارەی دوا
دەرچ���ووە،بەاڵمبۆمەس���ەلەیئ���ەوەیئایا
ئ���ەمڕۆژنامەیەیكەئەمڕۆلەش���اریهەولێر
بەهەم���انن���اودەردەچێتوەكولەس���ەرەوە
ئام���اژەمبەهەندێكجیاوازیب���ەراوردكاری
هەم���ان درێژەپێ���دەری ك���ردووە، نێوانی���ان
ڕۆژنامەی)هەولێر(ەكەلەسااڵنیپەنجاكانی
س���ەدەیڕاب���ردوودەردەچ���وو؟م���نب���ەم
شێوەیەبەراوردیلێكچوونوجیاوازییەكانی

نێوانیاندەكەم:

یەكەم:لێكچوونەكان
*ئەگ���ەرڕۆژنام���ەی)هەولێ���ر(یس���اڵی
1950وڕۆژنامەی)هەولێر(یئێستا)2013(
بخەینەت���ایتەرازوویپۆلینیڕۆژنامەوانیی
كەخۆیل���ەڕۆژنامە،گۆڤ���ار،باڵوكراوە..تد
هەردووكی���ان بێگوم���ان ئ���ەوا دەبینێت���ەوە،

لەشێوەوناوەڕۆكیڕۆژنامەدان.
ك���ە ) هەولێ���ر ( بەن���اوی *س���ەبارەت
ڕۆژنامەییەكێتیمامۆس���تایانیكوردستان
–لق���یهەولێ���ربووب���ەون���اوەدەرچووەو
ڕۆژنام���ەی)هەولێ���ر(یكەئێس���تابەهەم���ان
ن���اودەردەچێ���تئ���ەوادیس���انلەناوەك���ەدا

یەكدەگرنەوە.

دووەم:جیاوازییەكان
*دەس���تەیكارگێریوزۆربەینووسەرانی
-1950 س���ااڵنی ی )هەولێ���ر( ڕۆژنام���ەی
1953خودیئەندامانییەكێتیمامۆس���تایانی
كوردستان–لقیهەولێرونووسەرانیتربوون
وناوەڕۆك���یبابەتەكان���یپەیەوەندیداربوون
لەوس���ەردەمەدا مامۆس���تایان بەكاروب���اری
،ئەمەلەكاتێكدادەستەیكارگێڕیڕۆژنامەی
)هەولێر(یئێس���تاكۆمەڵێ���كڕۆژنامەنووس
كارەكان���یڕاه���یدەك���ەن،بۆی���ەب���ۆمن���ی
توێژەریئەمبوارەیڕۆژنامەوانییش���اری
هەولێرجیاوازیب���ەدیدەكەملەپۆلینكردنی
ڕۆژنام���ەی)هەولێ���ر(یس���اڵی1953-1950 
كەدەچێت���ەخان���ەیڕۆژنامەوانی���یپیش���ەیی
)هەولێ���ر( ڕۆژنام���ەی لەگ���ەڵ بەب���ەراورد
چوارچێ���وەی كەدەچێت���ە ئێس���تا)2013( ی
پۆلینكردنیڕۆژنامەوانییئەهلی،س���ەرباری
ئ���ەوەیناوەڕۆكیبابەتەكان���یبەپێیواقیعی
ئێستایهەرێمیكوردستانمۆركێكیسیاسی
لەخۆدەگرێ���تبەبەراوردلەگ���ەڵ)هەولێر(ی
سااڵنیپەنجاكانكەپیشەییڕۆشنبیریبوو.
*ڕۆژنامەی)هەولێر(نێوانس���ااڵنی1950-
1953بەه���ەردووزمان���یعەرەبیوكوردی
دەردەچ���وو،لەكاتێكداڕۆژنامەی)هەولێر(ی
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ئێستابەتەنیابەزمانیكوردیدەردەچێت.
 1953-1950 ی )هەولێ���ر( *ڕۆژنام���ەی
هەفتەیجارێكژمارەكان���یباڵودەكرایەوە،
ئەمەلەكاتێكداڕۆژنامەی)هەولێریئێس���تا
بەشێوەیەكیڕۆژانەیرێوپێكدەردەچێت.

*ڕۆژنامەی)هەولێر(یپەنجاكانرێژەی
)34/9 0/0(پانتای���یالپەڕكان���یب���ۆڕی���الم
تەرخانركردووە،بەاڵمڕۆژنامەی)هەولێر(ی

س���مكۆئەنوەرعەبدوڵال،لەس���اڵی1957لەهەولێ���رلەدایكبووە،لە
س���اڵی2004بڕوانامەیبەكالۆریۆسیلەبەش���یڕاگەیاندنلەزانكۆی
س���لێمانیبەدەس���تهێن���اوە،ل���ەس���اڵی2011بڕوانامەیماس���تەری
بەناونیش���انی)ڕۆژنامەوانییكوردییلەش���اریهەولێردا1975-1935(
لەزانك���ۆیس���لێمانیبەپلەی)زۆرباش(بەدەس���تهێناوە.لەس���اڵی2012 
هەماننامەیماس���تەرلەالیەنیەكێتینووس���ەرانی–مەڵبەندیگشتی
بەزنجی���رەی)9(لەدووتۆیكتیبێ���كباڵوكراوەت���ەوە،خاوەنیچەندین
بابەتیڕۆژنامەوانییەلەبواریكاروباریسیاس���یوڕۆشنبیریگشتی
دا،كەلەگۆڤاروڕۆژنامەكانیسەردەمیشاخوپاشانلەدوایڕاپەرین

باڵوكراوەتەوە.
ب���ۆیەكەمینجارلەگۆڤاری)دەنگیپێش���مەرگە(وڕۆژنامەی)ڕێگای
ئ���ازادی(لەڕۆژنامەوانی���یش���اخدابابەت���یباڵوكردۆت���ەوە،ل���ەدوای
ڕاپەڕینشلەڕۆژنامەی)كوردس���تانینوێ(داچەندینبابەتیسیاس���ی
باڵوكردۆت���ەوە.چەن���دنامیلكەوكتێب���یئامادەكراویبۆچ���اپئامادەن

لەوانە:
-ڕاگەیاندنیحزبیسوسیالیس���تیكوردستانلەنێوانسااڵنی1976-

.1991
-حەوتڕۆژلەسیئۆل
-حەوتڕۆژلەقاهیرە
-حەوتڕۆژلەپاریس
-حەوتڕۆژلەتبلیسی.
-پێنجرۆژلهمۆسكۆ.

بێجگەلەزمانیدایكزمانەكانیعەرەبیوئینگلیزیبەباشیدەزانێ..
ئێستاسەرۆكیفەرمانگەیڕاگەیاندنیدیوانیسەرۆكایەتیهەرێمی

كوردستانە.

ئێستاڕێژەیەكیزۆركەمتر.
ئ���ەمبەراوردكاریی���ەینێ���وانڕۆژنامەی
)هەولێ���ر(ینێ���وانس���ااڵنی1950-1953و
ئێستا)2013(دەخەمەبەردەستیخوێنەرانی
گۆڤارەكەتانبۆئەوەیبگاتەئەوڕاس���تییەی
ئەم���ڕۆ ی )هەولێ���ر( ڕۆژنام���ەی كەئای���ا
درێژیپێدەریڕۆژنامەی)هەولێر(ێس���ااڵنی

پەنجاكانیسەدەیڕابردوونیاننا!!.

كورتهيهكلهژيانىسمكۆئهنوهر:
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راگهياندنوههڵبژاردن

ئاش���كرایهبنهماكانیدیموكراس���یهتههر
ناگرێت���هوه، ههڵب���ژاردن ئهنجامدان���ی تهنی���ا
بهڵك���وئ���همبنهمایان���هب���همان���اف���راوانو
راس���تهقینهكهیچهندینالیهنیدیكه...وهك:
مانگرتن،خۆپیشاندن،ئازادیبیروڕا،ئازادی
دهرفهت���ی رهخس���اندنی رۆژنامهگهری���ی،
یهكس���انب���ۆههم���وومرۆڤێ���ك،هێنان���هدی
ئهمهی���ان ك���ه كۆمهاڵیهت���ی، دادپ���هروهری
كاكڵهكهیهت���ی،دهگرێت���هوه.نكۆڵ���یل���هوهش
ناكرێ���ت)ههڵب���ژاردن(بنهمایهك���یبنچینهیی
دیموكراسیهته،بهوپێیهههڵبژاردنكردهیهكه
گ���هرب���هش���ێوازێكیراس���تودروس���تو
رێكبخرێ���ت، ن���اڕهوا دهس���تێوهردانی ب���ێ
ئ���هواخهڵكان���یدڵس���ۆزوپاكوش���ارهزاو

لێهات���ووجلهویدهس���هاڵتهكان)یاس���ادانان،
جێبهجێك���ردن،دادوهری(دهگرن���هدهس���تو
كۆشش���یبهردهوامدهكهنبۆجێبهجێكردنی
بنهماكان���یدیك���هیدیموكراس���یهت،كهههر
ههمووئهوبنهمایانهلهچوارچێوهیهێنانهدی
)بهختهوهریوخۆشی(بۆمرۆڤكۆدهبنهوه.
بۆی���هههڵبژاردن���یراس���تهقینهكردهیهكی
مرۆییهبهمهبهس���تیبهدهس���تهێنانیئامانجه
رهواكانوخۆش���گوزهرانیودادپهروهریو
سهقامگیریبۆتاكوكۆمهڵوهێنانهكایهی
دهس���هاڵتێكیدڵس���ۆزوخاوهنتوان���ا،كهله
ههوڵ���یئهوهدادهبێ���تهاوواڵتییانلهترسو

دڵهڕاوكێوپهراوێزخستندووربخاتهوه.
لهمس���ۆنگهیهوه...ئهواپێویس���تهههموو

راگهیاندنوههڵبژاردن

خالیدبهكرئهیوب
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تاكهكانیكۆمهڵگش���تتواناكانیانبۆسهركهوتنیههڵبژادن
و ئهوهب���نبخهنهگ���هڕ یاری���دهری

ههڵب���ژاردنبهخاوێنی
ل���هفێڵك���ردن ودوور
ك���ه س���اختهكاری، و
مرۆییهكهی ناوهڕۆكه
. . . ێنێت هش���ێو د

بهڕێوهبچێت.
یهكێكلهیاریدهره
نی هكییهكا س���هر
ن د ر ا ڵب���ژ هه
بێگومان راگهیاندنه،
ی مهند د و س���و
ل���ه س���هرهكی
ن���ی و هچو ێو بهڕ
نێك���ی د ر ا ههڵبژ
بێگهرد،كهلهئهنجامدادهسهاڵتێكی)دیموكراسی(فهرمانڕهوا
دهبێ���ت،ئ���هواراگهیاندن���ه..چونك���هراگهیان���دنلهكهش���ێكی
دیموكراس���یوفرههزریوفرهسیاسیورۆشنبیریگهشه
هكات،ههربۆیهشپێویس���تهراگهیاندنههم���ووتواناكانیبۆ
ئهنجامدان���یپرۆس���هیهكیههڵبژاردنیرێكوپێ���كبخاتهگهڕ،
لێ���رهداپهیوهندییهك���یدیالیكتیكاریگهرلهنێ���وان)راگهیاندن
وههلب���ژاردن(داس���هرههڵدهدا،پرۆس���هیههڵب���ژاردنوهك
چاالكییهك���یسیاس���یوكۆمهاڵیهت���یبۆئهوهیراس���تگۆیانه
بهڕێوهبچێتوئامانجهراستهقینهكانیبهێنێتهدیوسهرنجی
)رایگش���تی(رابكێش���ێتوكاریگهریبهس���هریهوهههبێتو
وردهكارییهكان���یبخرێت���هب���هردهمتاكهكانیكۆم���هڵوراو
تێبین���یهاوواڵتی���انلهبارهی���هوهبزانرێ،ئهوافرهپێویس���تی
ب���هراگهیاندنێك���یبێالی���هنومهبهس���تپ���اكههی���ه،گ���هر
گریم���انئهمج���ۆرهراگهیاندنهبوونینهبوو،ئ���هوابێگومان
پرۆس���هیههڵبژاردنبهشێوهیهكی)ش���ێواو(بۆرایگشتی
دهگوازرێت���هوه،دوورنییهچهندینناكۆكیوملمالنێیالوهكی
بخولقێنێتوببنههۆكاریناتهباییوناس���هقامگیریلهنێوان
الیهنهكانیركابهرداوئامانجهیبنچینهكانیلهدهس���تبدات،
لهبریئهوهیئامانجهئهرێییهكانیبهدهستبهێنێت،كاریگهری
نهرێنیبهس���هررهوش���یسیاس���یوكۆمهاڵیهت���یوهزریدا

دهبێت.
ب���هنهختێ���كچوون���هنێ���ووردهكارییهكاندا،ئ���هواتێبینی
دهكهی���ن،ك���هواپرۆس���هیههڵب���ژاردنب���هرلهپرۆس���هكهو
ئهنجامدانیپرۆس���هكهودوایپرۆس���هكهههریهكبهجیاوو

شێوازێكیتایبهتراگهیاندنیپێویسته.

ههڵبژاردن دوای قۆناغی
ه����هرچ����هن����دهئ��������ارامو
سهقامگیربێتودهسهاڵت
دیموكراسی دهسهاڵتێكی
راگهیاندن ئهوهنده بێت،
بنهما و ێ��ت دهك��هو پێش
س��هرهك��ی��ی��هك��هی)ئ���ازادی

بیروڕا(پهرهدهسێنێت
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راگهیاندنبهرلهههڵبژاردن
لهم���اوهیپێ���شئهنجامدانیپرۆس���هی
ههڵبژاردن،بهتایبهت���یلهكاتیریكالمكردن
ب���ۆلیس���توكاندی���دهركابهرهكان���دا،ئهوا
راگهیان���دنرۆڵێك���یبهرچاولهناس���اندنی
ئ���هملیس���توپاڵێوراوان���هدهبینێ���ت،بۆیه
راگهیان���دن)مهبهس���تلێ���رهداراگهیاندنی
ناحكوم���یون���احیزبیون���اتهرهفدار(ه،
ل���همكات���هدازۆرزهروورهبێالی���هنبێت
ودهرفهتییهكس���انب���ۆریكالمكردنبۆ

ههمووالیهنهكانبرهخسێنێت.
جگ���هل���هدروش���مهكانوبهرنام���هی
كاریههموولیس���تهكانیشراس���تگۆیانه
وبێالیهنان���هبخاتهب���هردهمدهنگدهران،
لهبهرامبهریش���داراگهیاندنیدهس���هاڵت
گ���هرحیزبهك���هیی���انئیتیالفهكهییان
الیهنێك���یركاب���هریههڵب���ژاردنبێ���ت،
ئ���هواپێویس���تهراگهیاندنهك���هیخۆی
لهق���هرهیههڵب���ژاردنن���هدات،بهڵك���و
تهنی���اراگهیاندن���یحیزبیری���كالمبۆ

لیس���تهكهیب���كات،بهش���ێوهیهكتانهوتهش���هرهلهلیس���ته
ركابهرهكاننهداتولهپێگهیسیاسیوكۆمهاڵیهتییهكانیان
كهمنهكاتهوه،نهكههرئهمهبهڵكوجاریواههیهراگهیاندنی
حیزبێكلهحیزبهكانبواربۆلیستێكیركابهردهڕهخسێنێت،
بۆئ���هوهیل���هراگهیاندنهكهیریكالمبۆخۆیب���كات،ئهمهش
ئهوپهڕیلێبوردهییوبڕوابوونبهبنهماكانیدیمهكراسیهت

دهگهیهنێت.
راگهیاندنیبێالیهنلهمقۆناغهیدازۆرههستیارهوپێویسته
ل���هههڵمهتهكان���یههڵبژاردن���دالهعهقالنیهتنزی���كبێتوله
ههڵچوونوس���ۆزدووركهوێتهوهوتهنیامهبهستیئهوهبێت
ههڵب���ژاردنبهڕێكوپێك���یبهڕێوهبچێتوئامانج���هرهواكانی
بپێكێ���ت،بهرژهوهندیگش���تیلهبهرچاوبگرێ���تولهههوڵی
ئهوهدابێتروویهكیجوانیپرۆسهیههڵبژاردنبخاتهروو،
ههروههاپێویس���تهرۆڵیرێنیش���اندهروفێرك���ردنببینێتو
هاوواڵتیانهانبدات،ئازادانهدهنگبدهنودهرفهتییهكس���ان
بهمهبهس���تیخس���تنهڕوویبهرنامهیكاروخۆناساندنیبۆ

پاڵێوراوانبڕهخسێنێت.

راگهیاندنلهكاتیههڵبژاردن
وهكنهریتێكواباوه،)٤٨(دهمژمێربهرلهدهس���تپێكردنی

���س���ت���ه ی ئ������������هوهیپ���ێ���و
راگ����هی����ان����دنه���ۆك���اری
لێكتێگهیشتن و ��ی ئ��ارام
ب���ێ���ت،ن����هكئ��ام��رازێ��ك
كێشهی ن��ان��هوهی بۆ بێت
ئ��هوهه��اك��هه��هڵ��ب��ژاردن
ل������هن������اوهرۆك������هك������هی
ب��هت��اڵدهك���هن���هوهوله
��یدووری����ان ئ��ام��ان��ج��هك��ان

دهخهنهوه
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ههڵبژاردنریكالمكردنرادهوهستێت،راگهیاندنیشتاكورۆژی
پرۆس���هی بێدهن���گئهنجامدانی ههڵب���ژاردن

رۆژهدا ل���هم دهبێ���ت،
ئهرك���یراگهیان���دنله
گواستنهوهیچۆنیهتی
دهنگ���دانورهوش���ی
دهنگ���دان بنكهكان���ی
ل���هروویئهمن���یو
ههب���وونونهبوونی
ن ا د هر هس���تێو د
س���هرچاوهدهگرێت،
پێویس���ته ههروهها
ن���ی كا یه هۆ
لیس���ته راگهیاندنی
ن هكا ب���هر كا ر
كاربكهن بێالیهنانه
وكارێك���یئهوت���ۆنهك���هن،دهنگدهرناچاربك���هندهنگبۆ

لیستێكیانكاندیدێكیدیاریكراوبدات.
بۆزێدهترروونكردنهوهالیهنهكانیپرۆس���هیههڵبژاردن
،)NGO(كاندی���د+دهنگ���دهر+رێكخ���راوهناحكومیی���هكان(
كۆمس���یۆنیسهربهخۆیههڵبژاردهكان+دهزگائهمنییهكان+
هۆیهكانیراگهیاندن+چاودێرانینێودهوڵهتی(لهخۆدهگرێت،
كهپێویس���تهههمووئهوانهتهرهفدارنهبنوبێالیهنانهلهگهڵ
پرۆس���هكهداههلس���وكهوتبك���هنوهۆیهكان���یراگهیاندیش
رووداوهكانراس���تگۆیانهبگوازن���هوه،جگ���هلهم���هشئهركی
چاودێرییاندهكهوێتهس���هرش���انوشانبهشانیچاودێرانی
نێودهوڵهت���یورێكخراوهناحكومییهكان)NGO(،پێویس���ته
ههرساختهكارییهكیاندهستێوهردانێككهروودهداتلهكاتی
دهنگداندا،یانلهدهروهیبنكهكانیههڵبژاردندادهستنیش���ان
بك���هنوب���ۆ)رایگش���تی(باڵویبكهن���هوهوكۆمیس���یۆنی
س���هربهخۆیههڵبژاردنهكانیلێئ���اگاداربكهنهوه،بۆئهوهی
رێ���كاریپێویس���توهربگرێتوس���هرپێچیكهرس���زابداتو
س���نوورێكبۆس���هرپێچییهكاندابنێت،بهشێوهیهكیگشتی
راگهیاندنچئههلیبێت،یانحیزبی،یانسهربهههرالیهنێك
بێت...بهرلهههڵبژاردن،لهكاتیههڵبژاردن،دوایههڵبژاردن،
بۆئهوهیراس���تگۆییلهدهس���تنهداتئهركیسهرش���انیهتی
پێوهرهكانیپیشهبپارێزێتوپهیڕهویبكات،ئهوپێوهرانهش
جگ���هلهبێالیهن���ی،)دیقهتووردیوهاوس���هنگیوبابهتی(
لهخۆدهگرێ���ت،بهزاندن���یههری���هكلهمبههایان���هدهنگدهران
تووشیشپرزهییوسهرلێشێواویدهكهنوههندێكجاریش

دهبنههۆكاریدووركهوتنهوهیدهنگدهرانلهدهنگداندا.

ل���هك���ات���یئ���ام���ادهك���ردن���ی
دهكرێت ههواڵدا، راپۆرته
ب��ی��روڕایرۆژن��ام��هن��ووسو
بیروڕای ی��ان راگهیاندكار
پهراوێزی له دیكه الیهنی
راپ����ۆرت����هه��هواڵ��هك��ان��دا
مهرجێك به روو، بخرێته
به بۆچوونهكان و ب��ی��روڕا

بهڵگهسهلمێنراوبن
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راگهیاندنلهسهریهتیوهكئهركێكیپیشهییرووداوهكان
خوێنهرچۆنروودهدهن،ئاوهابیگوازنهوه و
وبین���هروبیس���هریل���ێئ���اگادار

بكهنهوه.
ههواڵهكان،لهوكاتهیئاماژهمان
پێك���ردن،پێویس���تهبیروبۆچوونی
راگهیاندكاریتێدانهبێت،زۆریش
وردهكاریی���هكان دیق���هت ب���ه
رووم���اڵبكرێت،لهمبوارهداگهر
زانیاریی���هكانلهچهندالیهنێكهوه
بێ���ت،ههواڵ���هكاندهوڵهمهنترو
راستگۆیانهتردهبن،تهنیالهكاتی

ههواڵ���دا، راپۆرت���ه ئامادهكردن���ی
دهكرێتبیروڕایرۆژنامهنووسوراگهیاندكاریانبیروڕای
الیهن���یدیكهلهپهراوێزیراپۆرت���هههواڵهكاندابخرێتهروو،
بهمهرجێكبیروڕاوبۆچوونهكانبهبهڵگهسهلمێنراوبن.

ههس���تیاریهتیراگهیان���دنلهوهدای���ه�گهرب���هپێچهوانهی
بهه���اپیش���هییهكانكاربكات،ئهوادهبێتهه���ۆكاریخوڵقانی
ناڕێكیوپش���ێویوپرۆس���هیههڵبژاردنلهكهداردهكات،و
دهبێتهیارمهتیدهربۆدهرچوونیكاندیدولیس���تینهشیاوله
ههڵبژاردندا،گهرئهمهشرووبدات،ئهوابێگومانزهرهرمهندی
یهكهمراگهیاندندهبێت،چونكهلهژێرسایهیدهسهاڵتدارانی
ب���ێتواناوناش���ارهزاوتاكڕهوانه،راگهیان���دنناتوانێتپهره
بهخۆیبداتوئازادیبیروڕایكهكۆڵهكهیپش���تیهتیلێ

زهوتدهكرێتوراگهیاندنییهكئاراستهسهرههڵدهدا.
پێشراگهیاندنیئهنجامهكانیههڵبژاردن،گهرلێرهولهوێ
ههن���ێلهئهنجام���هكاندزهیانكرد،ئهواپێویس���تهراگهیاندن
بابهتییانهووردبینانهمامهڵهبكات،بهش���ێوهیهكگهربڕێك
لهئهنجامهكانیراگهیاند،ئهواپشتئهستووربهسهرچاوهی
باوهڕپێكراوودیاریكراوبێت،نهكههروارهمهكییانهلهسهر
زاریئ���هوچاودێروئهمچاودێر،یانكهس���انێكدهیانهوێت
پش���ێویبنێن���هوه،ئهنجام���هكانب���هش���ێوهیهكینادروس���ت
باڵوبكاتهوه،ئهمكردهیهدوورنییهچهندینكێش���هیجیاجیا
دروستبكاتوملمالنێیتوندلهنێوانركابهرهكانبخولقێنێت.
ئهوهیپێویستهراگهیاندنهۆكاریئارامیولێكتێگهیشتن
بێ���ت،ن���هكئامرازێ���كبێتبۆنان���هوهیكێش���هیئهوههاكه
ههڵبژاردنلهناوهرۆكهكهیبهتاڵدهكهنهوهولهئامانجهكانی

دووریاندهخهنهوه.

راگهیاندندوایههلبژاردن
مهبهستله)دوایههلبژاردن(قۆناغیدوایباڵوكردنهوهی

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

تهرهفدارنهبن
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ئهنجامهكان���ه،لهمقۆناغ���هداراگهیاندرۆڵێكی
و دۆخهك���ه هێوركردن���هوهی ل���ه بهرچ���او
كهمكردنهوهیگرژییهكانیركابهریدهبینێت،
بهش���ێوهیهكههوڵبداتالیهن���هنهرێنییهكان
بهزهقیناخات���هروو،بهڵكولهههوڵیئهوهدا
بێ���تبای���هخب���هالیهن���هئهرێنییهكانیلیس���ته
س���هرنهكهوتووهكانب���داتوهانی���انب���دات
ك���هئهنجامهكانب���هروحێكیس���هردهمییانه
وهربگ���رنوجهخ���تبكاتهوهك���هزۆرینهله
ههم���ووقۆناغێك���دازۆرینهنیی���ه،دوورنییه
ئهوهیل���هقۆناغێك���داس���هركهوتوونهبووه،
ل���هقۆناغێكیدیكهدازۆرینهبهدهس���تبهێنێت،
ئهمهشبهكرداروكاریچاكوههڵوێس���تی

بوێرانهوراستگۆیانهدێتهدی.
ئهم���هل���هالی���هك،لهالیهك���یدیك���هوهش
هان���یزۆرین���هبداتك���هدهس���هاڵتبهرێكی
ودادپهروهران���هبهڕێ���وهبب���اتولهخزمهتی
ههمووچینوتوێژهكانیمیللهتبێتوكهمینه
لهبیرنهكاتورۆڵیلهبهڕێوهبردنیواڵتبۆ
دی���اریبكاتورهخن���هبنیاتنهرهكانیبهههند

وهربگرێتوبهچاویرێزهوهسهیریبكات،
ئهنجامدان���یئ���همههم���ووكاران���هراگهیاندن
تیایان���دارۆڵیكاریگ���هردهبینێ���ت،بۆئهوهی
لیس���تكاندیدهبراوهكانتووش���یلهخۆبایی
بووننهبنودهس���هاڵتبهشێوهیهكبهڕێوه
ببهن،كههاواڵتیانلهژێرسایهیدابحهسێنهوه

وبهمافهكانیانشادبن.
لهكۆتاییش���دابۆئهوهیدرێژهبهبابهتهكه
نهدهی���ن،ك���هزۆرلهمهزێدهت���رههڵدهگرێت،
بهكورت���یدهڵێینقۆناغ���یدوایههڵبژاردن
و بێ���ت س���هقامگیر و ئ���ارام ههرچهن���ده
دهس���هاڵتدهس���هاڵتێكیدیموكراس���یبێ���ت،
ئهوهن���دهراگهیان���دنپێشدهكهوێ���توبنهما
سهرهكییهكهی)ئازادیبیروڕا(پهرهدهسێنێت
وب���واریب���ۆدڕهخس���ێت،ك���هتهواوك���هری
زهمینهخۆش���كردن ب���ۆ بێ���ت، دهس���هاڵت
لهپێن���اودابینكرن���یئازادییهكان���ی)ه���زریو
رۆژنامهگهریی(وپێشكهش���كردنیباش���ترین

خزمهتگوزاریبههاوواڵتیان.
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لەئێس���تادا یەكەمین پێوەر ب���ۆ دیموكراتی 
ئازاديیە، ئازادیش شتێ  نییە بەداواكردن بێتە 
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���ە  ئازادی���ە  ئەمان���ە،  گرنگترین���ی  ب���ەاڵم 
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 1948 زۆر 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 1791 وە 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 
دەبلی���و  ج���ۆن  دیموكرات���ی،  »الپەڕەكان���ی 
جۆنسۆن« لەگەڵ ئەوەشدا ئەو مافە هەروا بە 
سانای دەس���تە بەر نەبوو نزیكەی 200 ساڵ 
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 
بەعەرەبی الپەڕە 123، دیموكراتی بەبێ  ئازادی 
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« 1729-1797 لە 

ئازادی راگەیاندن و بیروڕای ئازاد

لەتیف فاتیح فەرەج
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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 
و پێی���ان دەگوت���ن كێ  لەگ���ەڵ گەلە و كێ  ل���ەدژی، مافی گەلە 
بزانێ  ئەم���ە یەكێ  لەوتە بەناوبانگەكانی دنیای دیموكراس���یە، 
میدی���ا لەم���ەودای 300 س���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 250 بۆ 300 س���اڵی رابردوودا 

میدیا گەشەكردنێكی گەورەی بەخۆیەوەبینی .
ئێمە ئەگەر ئێس���تا تەنیا قسە لە مێژووی بەشێك لەرۆژنامەی 

كاغەز بكەین ، دەبنین: 
ساڵی 1860 رۆژنامەی ئاختن بۆستن لە ئۆسلۆ نەرویج

ساڵی 1861 رۆژنامەری ئۆزیە ڤاتۆری رۆمانۆ لە ڤاتیكان
ساڵی 1864 رۆژنامەی داگینزناهیتەر لە ستۆكهۆڵم سوید

ساڵی 1867 رۆژنامەی الستامپا تۆرینۆ لە ئیتاڵیا
ساڵی 1874 رۆژنامەی مانیتۆپا لە كەنەدا

ساڵی 1875 رۆژنامەی ئۆستادۆ دی ساوپاولۆ لە بەڕازیل
ساڵی 1876 رۆژنامەی ئەهرام لە میسر
ساڵی 1878 رۆژنامەی زە ئیندیا لە هیند

ساڵی 1878 رۆژنامەی سانت لویست پۆست لە ئەمەریكا
ساڵی 1879 رۆژنامەی ئاساهی شیمبۆن لە ژاپۆن

ساڵی 1881 رۆژنامەی 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 ديكه  نییە، خۆ 
لە دنیاش���دا زۆرێك لەكەناڵە بەهێزەكان لەپش���ت كەسەكان و 

ب��������ەب��������ڕوای س���ی���اس���ی���ە 
ئ��ەم��ەری��ك��ی��ەك��ان »ه��ەم��وو 
باڵو  میدیا  لە  شتانەی  ئەو 
راست  نییە  م��ەرج  دەب��ن��ەوە 
بن ، بەاڵم هەموویان ئەوە 
دەسەلمێنن، كە لەئەمەریكا 

ئازادی هەیە

ج���ارێ���ك���ی���ان »ئ���ادم���ۆن���د 
لە   1797-1729 ب����رۆك« 
بەریتانیادا  ناوپارلەمانی 
رووی كردە رۆژنامەنووسان و 
دەسەاڵتی  »ئێوە  وتن  پێی 
چوارەمن«  بۆیە ئەمەی وت 
رۆژنامەنووسەكان  چونكه  
بۆ  دەب���ردەوە  حەقیقەتیان 
خەڵك و پێیان دەگوتن كێ  
لەدژی،  كێ   و  گەلە  لەگەڵ 

مافی گەلە
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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 1923 وە بنەماكانی رۆژنامەوان���ی لە ئەمەریكا 
رێكخ���راوی  چەندی���ن  ساڵەش���ەوە  ل���ەو  ه���ەر  نووس���راوە 
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 9 خاڵ 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، 

دینی ئالیۆت باس لە سێ  بەرپرسیارەتی میدیای دەكات :
یەكەم: بەرپرسیارەتی میدیایی بەرانبەر كۆمەڵ بەگشتی .

دووەم: بەرپرسیارەتی میدیا بەرانبەر كۆمەڵی لۆكاڵ.
سێیەم: بەرپرسیارەتی میدیا بەرانبەرخودی خۆی و كارەكەی.
ئ���ەم س���ێ  بەر پرس���یارەتیە بەرچ���اوی میدی���ا كار روون 
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 
دەكرێ  بەكار بهێنرێ  بۆ دەمبەس���تنی میدیا كاران، بنەماكانی 
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 
ئەوەی كێبەركێ  لەس���ەر ئەوە بكەن كامیان لەوی تر باشترن، 
ئەمەل���ە ئەمەری���كاو لەدادگاكان���ی ئەمەریكا زۆرترین قس���ەی 
لەب���ارەوە كراوە، واتە ئازادی بیرو ڕاوئازادی رۆژنامەگەری، 

لە  رۆژنامەوانی  بنەماكانی 
بەرووی  دەرگایان  ئەمەریكا 
ئ���ازادی زی��ات��ردا ك���ردەوە، 
ئەوەشمان  نابێت  چۆن  وەك 
لەبیر بچێت ، كە سەركردە 
ئەمەریكا  سیاسیەكانی  و 
ئ��ازای��ەت��ی زۆری����ان ن��وان��د 
لەسەر  كێبەركێ   ئ��ەوەی  بۆ 
ئەوە بكەن كامیان لەوی تر 

باشترن

هەندێك بابەت هەن دەچنە 
بەرپرسیارەتییەوە،  خانەی 
سێ   لە  باس  ئالیۆت  دینی 
ب��ەرپ��رس��ی��ارەت��ی م��ی��دی��ای 

دەكات :
ی���ەك���ەم: ب��ەرپ��رس��ی��ارەت��ی 
كۆمەڵ  بەرانبەر  میدیایی 

بەگشتی .
دووەم: بەرپرسیارەتی میدیا 

بەرانبەر كۆمەڵی لۆكاڵ.
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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 
ئەوان���ی تر بدات، ئێمە ناب���ێ  ئەوەمان بیر بچێت پێش مەرجی 
دەنگدان���ی 13 ویالیەتەك���ەی ئەمەری���كا ل���ە س���اڵی 1791 ب���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.

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 »10« هەمواركردنەكەی 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 

لێیەوە مافەكانی خۆی دەبینێ  و داكۆكیان لێدەكات.
ئ���ەوە میدی���ای ئ���ازادە ، كە ه���ەواڵ و راس���تيیەكان وەكو 
خ���ۆی دەگەیەنێ  بە هاوواڵتی، هەروەه���ا میدیا لە دۆخی وادا 
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 

رای  نەبێت  ئازاد  میدیا  تا 
رای  نابێت،  دروس��ت  گشتی 
گ��ش��ت��ی ب���ەو م��ان��ای��ەی كە 
گشتی  ب��ەرژەوەن��دی  خەڵك 
س���ەروب���ەرژەوەن���دی  بخاتە 
بەو  حزبیەوە،  و  تایبەتی 
مانایەی چاودێر بێت بەسەر 
و  یاسادانان  دەسەاڵتەكانی 
جێبەجێكردن و دادوەریيەوە، 
ب����ەو م���ان���ای���ەی ب�����ەدوای 
 ، ب��اش��ت��رەوەب��ێ��ت  ژیانێكی 
 »10« پ��ێ��ش��م��ەرج��ی  ئ���ەو 
سیازدە  ه��ەم��وارك��ردن��ەك��ەی 
وی��ای��ەت��ە س��ەرەك��ی��ەك��ەی  

ئەمەریكا بۆ دەنگدان
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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 حكومه تەوە، لەوێدا ئەركی دەزگاكانی 
راگەیان���دن بەدەستخس���تنی زانیاری درووس���ت و گەیاندنێتی 
بەدەس���ت هاواڵت���ی، بۆئ���ەوەی بتوان���ێ  كاری چاودێريیەك���ە 
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 
واڵت ، ئەوەن���دەش پێویس���تە پابەن���دی خۆم���ان ب���ۆ كۆمەڵێ  
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 
شوێنێ  هەندێ  جیاوازی هەبێت، بەاڵم لە خاڵە سەرەكيیەكاندا 
هەموو هاوبەش���ین، رەنگە رێز گرتن لە حەقیقەت و پاراستنی 
مافی مرۆڤ و راس���تگۆی ل���ە كارو بابەتگەلی دیكەدا هەموو 
هاوبەش���ین، وەك ووتم تایبەتمەندی ش���وێنێ  بۆ شوێنێكیش 
جی���اوازە، نام���ەوێ  ل���ەوەدا زۆر درێ���ژ دادڕی بك���ەم، ئەوەی 
مەبەستمە ئەوەیە كە بوونی میدیای ئازاد پێویستی بە بوونی 

پێویستە  ئ�����ازادی  چ��ەن��د 
پ���ێ���وی���س���ت���ە  چ�����ەن�����د  و 
بۆ  هەبێت  ئ���ازاد  م��ی��دی��ای 
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  پێشخستنی 
كردنی  دیموكراتیزە  ب��ۆ  و 
واڵت ، ئەوەندەش پێویستە 
پابەندی خۆمان بۆ كۆمەڵێ  
دەرببڕین،  ئاكاری  بنەمای 
ئ���ەو ب��ن��ەم��ا ئ��اك��اري��ی��ان��ەی 
دوات�����ر ل���ە ه��ەن��اوی��ان��دا 
كردن  كار  ئاكاری  پەیمانی 
ل��ە ب���واری رۆژن��ام��ەگ��ەری��دا 
ئاكار  پەیمانی  دی،  دێتە 
ئ��ەوە  ب����ەرەو  ئێمە  زی��ات��ر 
كۆمەڵێكی  ك��ە   ، دەب����ات 

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.
ب���ۆ  هەبێ���ت  ئ���اكار  پەیمانێك���ی  ئەگ���ەر 
میدی���اكاران و ب���ە پێ���ی ئ���ەو پەیمان���ە كاری 
راگەیان���دن بكرێت، ئ���ەوە ئیدی متمانەش الی 

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.
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دەی���ەوێ   هەی���ە  لەوەت���ەی  م���رۆڤ 
بەئازادان���ە هەم���وو بیروباوەڕەكان���ی خ���ۆی 
دورس���تبوونی  لەپ���اش  ب���ەاڵم  روو،  بخات���ە 
دەس���ەاڵتەكان زۆرێ���ك لەدەنگەكان كپ كران 
و خران���ە بەندیخانە تاریك���ەكان و لەمەوه ش 
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 
لەهەندێ���ك  كەه���ەردەم  رۆژنامەنووس���ان 
واڵتدا خەمی س���ەرەكی دەسەاڵت رێگە گرتنە 
لەرۆژنامەن���ووس، تابزان���ێ  باس���ەكانی ب���ەچ 

ئاقارێك دەبات.
پێش���ێلكاری بەرامبەر ب���ە رۆژنامەنووس 
ئێس���تا  رۆژنامەن���ووس  ل���ە  وداكۆكیك���ردن 
لەجیهاندا زوو زوو باس وخواس���ی لێدەكرێ  
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 
خراپ���ەكاری  ئ���ەو  هەم���وو  وس���ەركۆنەی 
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 
بەرۆژنامەنووس���ان  بەرامب���ەر  پێش���ێلكردن 
دەنگ���ی  كاتێكی���ش  دەدرێ ،  ئەنج���ام 
رێكخ���راوەكان ب���ەرز دەبێت���ەوە ب���ۆ داكۆكی 
ك���ردن لەمافەكانیان ورێزگرتنی پیش���ەكەیان، 
حكومەت���ەكان  راگەیاندنەكان���ی  دەزگا  ئ���ەوا 
دەنگیان ب���ەرز دەكەن���ەوە وچەندین راپۆرت 
لەمبارەیەوە دەهێننە كایەوە وبەوەی لەواڵتدا 
بەرامب���ەر  پێش���ێلكاری  ش���ێوەیەك  بەهی���چ 

بەرۆژنامەنووسان نەكراوە.
ئەو واڵتان���ەی كە رووی خۆی واپیش���ان 
دەدا ك���ە لەهەموو روویەك���ی دیموكراتيیەوە 
پێگەیشتووە ورۆژانە لە دەزگا راگەیاندنەكانی 

داكۆكیكردن و 
پێشێلكردنی مافی رۆژنامەنووس

رەسول بەختیار 
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مافەكان���ی م���رۆڤ دەخات���ە روو، كاتێكی���ش 
دەبین���درێ   ناوەڕۆك���ەكان  نێ���و  دەچین���ە 
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 
راپ���ۆرت  لەنێوەن���دی  یەكگرت���ووەكان 
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 
دەكرێ  ه���ەردەم دەیەوێ  خۆی لەپێش 
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 
كامیراكەیەوە لەنێوەندی خۆپیش���اندانێكدا دەیەوێ  لەنزیكەوە 

ئەو خۆپیشاندانە بگوازێتەوە بۆ كەناڵەكەی.
یاخود كاتێك یەكێك لەرۆژنامەنووسان دەیەوێ  هەواڵێك 
بەدەس���ت بێنێ  ورایی گشتی لەسەر بابەتێك ئاگادار بكاتەوە، 
ئەوە جگە لەوە كاتێك رۆژنامەنووس لەنێوەندی نووس���ینێكدا 
دەی���ەوێ  بابەتێك بورووژێنێ ، یاخ���ود بەدواداچوونێك بكات، 
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 
دەوڵ���ەت وپۆلیس، بەهەر ش���ێوەیەك ب���ێ  دووری دەخەنەوە 

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 

لەرۆژنامەنووس���ان  زۆرێ���ك 
بەهۆی گواستنەوەی هەواڵێك 
یاخود بەدواداچوونێك لەنێو 
زیندانەكان���دان وس���ااڵنەش 
نێودەوڵەتيیەكان  رێكخراوە 
دەكرێت���ەوە  ل���ەوە  جەخ���ت 
ك���ە پێویس���ت دەكات ئ���ەو 
رۆژنامەنووسانە ئازاد بكرێن
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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 
پیاوان���ی  ئای���ا هەڵس���وكەوتی  ئەنجام���داوە، 
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 
دەكرێ  ببێتە بابەتی زیندووی رۆژنامەوانی 

و مه حكومكردنى كارە نەگونجاوەكان.
دەك���رێ  لێرە چ���ۆن وابكەی���ن داكۆكی 
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 

دەكرێ  وكاری رۆژنامەنووس���یان بۆ رووندەكرێتەوە، كەچی 
نابینی پێش���كەوتنێكی بەرچاو بەخۆی���ەوە بینیووە وهەر وەك 
خۆیەتی، دیارە هەر هەموو ئەمانەش پەیوەس���تە بەسیستەمی 

ئەو واڵتانەی كە مافی رۆژنامەنووسی تیادا پێشێل دەكرێ  

   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 
تی���ادا ب���ەدی ناكرێ ، لەالیەك���ی دیكەوەش باس ل���ەوە دەكرێ  
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 
رۆژنامەن���ووس بە ئارەزووی خۆی بێ  تەش���هیر وناوزڕاندن 
كاتێكی���ش  دەكات،  باب���ەت ورووداوەكان رووم���اڵ  هەم���وو 
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 رۆ وژنامەنووس 

ئ��ەوە  گۆێبستی  ج���ار  زۆر 
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 
لێ���دان  رووب���ەڕووی  وئاس���ایش  پۆلی���س 
بۆتەوە، رۆژانەش س���كااڵ وپێش���ێلكاريیەكان 
لەدونیای ئەم���ڕۆی تەكنەلۆژی���ا وراگەیاندندا 
ب���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 
رۆژنامەنووسەكان كاتێ  دەست بەكارەكانييان 
دەكه ن، 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 

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 
پێش���ێل  مافەكان���ی  رۆژنامەن���ووس  بین���درا 
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 
لەنێوەن���دی رۆژنامەنووس���ان بورووژێندرێ  
ل���ە  دێ   جمەی���ان  ه���ەردەم  دادگاكان  ئ���ەوا 
ئەگ���ەر  ئەمەش���دا  لەت���ەك  رۆژنامەن���ووس، 
كێش���ەكانی  ل���ە  دادپەروەران���ە  دادگاكان 
رۆژنامەن���ووس بڕوان���ن ، ئ���ەوا لەكۆتای���دا لە 
زۆر بابەت ورووداو وكێشەكاندا سەركەوتن 
ل���ە  س���ەركەوتنێك  رۆژنامەنووس���ە،  ب���ۆ 
زۆر لەواڵتان���ی دیموكراس���ی بۆتە باس���ێكی 

تێروتەسەلی دەزگا ومیدیاكان.
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یەكەم:
 كورتە ناساندنێكی گۆڤاری سەنتەری برایەتی

س���ەنتەری برایەتی لە نێوان سااڵنی )1997-
2002( لەنێو 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 )1997( دەرچ���ووە، ژمارە 
)27(ی دواهەمی���ن ژمارەیە، لە كۆتایی س���اڵی 

)2002(دەرچووە.
زۆر  هون���ەری  الیەن���ی  و  ن���اوەرۆك 
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 
واڵتان���ی  و  شارناس���ی  و  رۆژنامەوان���ی  و 
ل���ە  دیك���ە،  بابەت���ی  چەن���دان  دەوروب���ەرو( 
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 
ك���وردی،  ئەرش���یفكردنی رۆژنامەوان���ی  ل���ە 
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: ژ1، گۆڤارێكی مانگانەی تایبەتە 
ب���ە لێكۆڵینەوەو توێژین���ەوە دەزگای برایەتی 
وەرزی���ی  گۆڤارێك���ی  ژ11-2،  دەكا،  دەری 
فیكری - سیاسییە، رۆژنامەی برایەتی دەری 
دەكا، ژ12-14 گۆڤارێك���ی وەرزی فیكری���ی- 
زانس���تی  گۆڤارێك���ی  ژ27-15،  سیاس���ییە، 
وەرزیی���ە، گرنگی بەلێكۆڵینەوەی س���تراتیژی 

داهێنانی فیكری دەدات.
خاوەنی ئینمتیاز: ژ1-27، جەوهەر نامق سالم.

بیبلیۆگرافیای گۆڤاری سەنتەری برایەتی
2002 - 1997

مۆفەق میراودەلی
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سەرنووس���ەر: ژ1-14، فەره���اد عەونی، ژ15، ناوونيش���ان و 
ناوی الچووە، 

زم���ان: ك���وردی، ئینگلیزی، كورتەی نامەی ماس���تەرو دكتۆرا 
لەگەڵ چەند بابەتێكی ئینگلیزی لە گۆڤارەكەدا هەیە.

هەولێ���ر-  گش���تی  ش���ەقامی  هەولێ���ر  ژ27-1،  ناوونیش���ان: 
كەركووك.

چاپخان���ە: ژ1- 25، چاپخان���ەی وەزارەتی پەروەدەی هەرێمی 
كوردستان، ژ26 ناوی چاپخانەی لەسەر نییە، ژ27، چاپخانەی 

منارە- هەولێر.
ن���رخ: ژ1، )5(دین���ار، ژ2-18)10(دین���ارە، ژ19-23 )15(دینار، 

ژ24 )25(دینار، ژ25-26 )15(دینار، ژ27 )10(دینارە.
ژمارە)2(

س���كرتێری نووسین: ژ2-14 ئاس���ۆ كەریم، 
پاشان لەسەر رووپەری گۆڤارەكە الچووە، 
لەش���وێنی س���كرتێری نووس���ین، كراوەت���ە: 
فوئ���اد  ژ27-15،  نووس���ین:  بەڕێوەب���ەری 

سدیق.
راوێ���ژكاران: ژ2-10، )پرۆفیس���ۆر دكتۆر 
ئازاد نەقش���بەندی، پرۆفیسۆری یاریدەدەر 
پرۆفیس���ۆری  نەج���ار،  ش���ێرزاد  دكت���ۆر 
یاردەدەر ئەحمەد چاوشین، دكتۆر رەشاد 

میران، دكتۆر عەبدولفەتاح بۆتانی(.
تیراژ: ژ2، 1000 دانە، ژ3، 1200دانە، ژ4، 
1500دانە، ژ5، 1750 دانە، ژ6، 1500دانە، 
ژ7، 1250دان���ە، ژ8-14 1500دانە، ژ15-

27 تیراژ نەنوسراوە، 
هونەركاری: ژ2-14،  شكار نەقشبەندی، 
فەرەی���دون  عەف���ان،  ش���كار  ژ20-15 
عەبدولرەحم���ان، ژ21-27، پیتچنی���ن و 
هون���ەركاری: وچ���اح ج���ەالل – قاس���م 

شێخانی، 
ژ8- 14، دەس���تەی نووس���ەران زیادكراوە بەم شێوەیە: 

)ئازاد حەمە ئەمین، فواد سدیق، فەیسەڵ دەباغ(.
نەقش���بەندی  ئ���ازاد  ژ15-27، دەس���تەی نووس���ەران: )پ.د. 
–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)11( راوێژكاران گۆڕانكاری تێدا كراوە بەم شێوەیە:-

 – ق���ەزاز  د.ش���ەفیق   – نەقش���بەندی  ئ���ازاد  د.   - ژ14-11 
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.

ژ15-27، راوێ���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(.
ژ15-27، گۆڤ���اری س���ەنتەری برایەت���ی ب���ە پێی نوس���راوی 
ژمارە )97/1/1(ی ڕۆژی )2000/3/13(ی ئەنجومەنی زانكۆی 

)121/1/1( نوس���راوی  ب���ە  س���ەالحەددین 
س���ەرۆكایەتی  )2000/3/29(ی  ریكەوت���ی 
زانكۆی سەالحەددین بە گۆڤارێكی زانستی- 

ئەكادیمی دەژمێردرێ .

سەرجەم ژمارەكان بەگوێرەی مانگ و ساڵ و الپەڕە
ژمارە )1(ئابی 1997، ل52.

ژمارە )2(ئەیلوولی 1997، ل114.
ژمارە )3(كانوونی یەكەمی ، ل206.

ژمارە )4(شوباتی 1998، ل174.
ل224.   ،1998 نیس���انی  22ی  ژم���ارە)5( 
)ژمارەتی تایبەت بە سەدەمین ساڵوەگەری 

رۆژنامە كوردستان(.
ژمارە )6( حوزەیرانی 1998، ل206.

ژمارە )7(ئابی 1998، ل201.
ژمارە )8( تشرینی یەكەمی 1998، ل203.
ژمارە)9( كانوونی یەكەمی 1998، ل200.

ژمارە)10( شوباتی 1999، ل200.
ژمارە)11( ئایاری 1999، ل206.

ژمارە )12( حوزەیرانی 1999، ل203.
ژمارە )13(ئەیلوولی 1999، ل255.

ژمارە )14(كانوونی یەكەمی 1999، ل264.
ژمارە)15( بەهاری 2000، ل274.
ژمارە )16(هاوینی 2000، ل328.
ژمارە )17(پایزی 2000، ل300.

ژمارە )18(زستانی 2001، ل320، تایبەت بە كۆنفرانسی ئاو 
ژمارە )19(بەهاری 2001، ل352.
ژمارە )20(هاوینی 2001، ل280.
ژمارە )21(پایزی 2001، ل360.

ژمارە )22(كۆتایی 2001، ل264.
ژمارە )23( بەهاری 2002، ل280.
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ژم���ارە )24( هاوین���ی 2002، ل504. تایب���ەت بە كۆنفرانس���ی 
زانستی- ئەكادیمی ئەنفال.

ژمارە )25( پاییزی 2002، ل279.
ژمارە )27(كۆتایی 2002، ل270.

دووەم: 
پێڕستی گۆڤاری سەنتەری برایەتی 

)بەگوێرەی نووسەران(

ئارەش بڕومەند
- جیه���ان لەس���ەرەتای س���ەدەی بیس���ت و 
یەك���ەم، وەرگێڕان���ی لەفارس���ییەوە: دڵش���اد 

خۆشناو، ژ25، پایزی 2002، ل222-203.

ئازاد جەالل شەریف )دكتۆر(
- هاوسەنگی ئاو و كەشوهەوا لە ئاوڕێژی 
ڕووب���اری دیجلەو ئاس���ۆی ئاین���دەی ئاو 
لەهەرێمی كوردس���تاندا، ژ12، حوزەیرانی 

1999، ل32-22.
- ئاسایش���ی ئاوی هەرێمی كوردس���تانی 

عێراق، ژ13، ئەیلوولی 1999، ل36-22.
داهات���ووی  ئێس���تاو  پێویس���تییەكانی   -
هەرێمی كوردستانی عێراق بۆ ئاو، ژ18، 

زستانی 2001، ل232-222.

ئازاد حەمەدەمین
ك���وردی  دەس���ەاڵتی  پانۆرام���ای   -
لەدیدگای ش���ەرەفنامەوە، ژ3، كانوونی 

یەكەمی 1997، ل148-143.

ئازاد خدر
- ئەنتۆلۆژی���ای ه���زری كۆنی ك���وردی، ژ17، پای���زی 2000، 

ل270-264.
- س���ارتەر لە فینۆمینۆلۆژیاوە ب���ۆ ئەنتۆلۆژیا، ژ19، بەهاری 

2001، ل336-321.
- میش���یل فۆك���ۆ ڕەوانبێژی هێزو فانتازی���ای مەعریفی، ژ21، 

پایزی 2001، ل359-337.
- ش���تراوس: هەژموون���ی كانت هاوتەریببوون���ی خودو بنیاد، 

ئامادەكردن، ژ22، كۆتایی 2001، ل260-236.
- ئالتۆسێر: دیالەكتیك دژی دیالەكتیك، ئیشكالییەتی گونجان، 

ژ23، بەهاری 2002، ل280-260.
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- ماكس ڤایبەر: سۆس���یۆلۆژیای دەسەاڵت، قەیرانی میتۆدی، 
ژ25، پایزی 2002، ل277-254.

- دوركهای���م: ه���زری كۆالكتیڤ، تەوتەمیزم، سۆس���یالۆژیای 
خۆكوشتن، ژ26، كۆتایی 2002، ل265-249.

- مارت���ن هایدگ���ەر: ئەنتەۆلۆژی���ای كات، كوفری نەهلیس���تی 
ئ���اكارە بەراییەكانی كارو كەس���ایەتی هایدگەر، ژ27، بەهاری 

2003، ل201-182.

ئازاد شێخانی )دكتۆر(
- ئەنفال لەناو چوارچێوە وقۆناغەكانی دروستكردنی ئۆردوگا 

زۆرەملێیەكاندا، ژ24، هاوینی 2002، ل437-
.442

ئازاد محەمەد ئەمین نەقشبەندی )پڕۆفیسۆر(
- ش���وێنی دراوس���ێتی )ڕێژەی���ی( هەرێم���ی 
كوردس���تان و كاریگەرێتی لەس���ەر ئێستاو 
ئایندەی هەرێمدا، ژ1، ئابی 1997، ل19-9.

- جیۆپۆلەتیكس و تیۆری ش���اری كوهین، 
ژ2، ئەیلوولی 1997، ل18-15.

- نەخش���ەی ش���ارو ناوچەكانی میرنشینە 
كوردەكان لەش���ەرەفنامەدا، ژ4، ش���وباتی 

1998، ل11-6.
و  بیك���ۆ  س���ایكس-  ڕێككەوتننام���ەی   -

كوردستان، ژ7، ئابی 1998، ل10-4.
 – سیاس���ی   – جیۆگراف���ی  بایەخ���ی   -
ژ10،  رووب���ارەكان،  ئ���اوی  ئاب���ووری 

شوباتی 1999، ل28-15.
- دیاریكردن���ی و پێناس���اندنی هەرێمی 
ش���اخاویی كوردس���تانی عێ���راق، ژ11، 
ئای���اری 1999، ل21-29. )ئ���ەم بابەتە 

لەگەڵ نیاز عبدالعزیز هاوبەشە(.
- بایەخی گەش���توگوزاریی سامانی ئاوی كوردستانی عێراق، 

ژ13، ئەیلوولی 1999، ل21-4.
- یۆگسالڤیا)دوێنێ  ئەمڕۆ سبەی(، ژ15، بەهاری 2000، ل98-85.
- سیاسەتی ئاوی حەوزی دیجلەو كاریگەرێتی لەسەر هەرێمی 

كوردستانی عێراق، ژ18، زستانی 2001، ل180-157.
- كاریگ���ەری نەوت���ی كەرك���ووك لەس���ەر راگوێزرانی كورد 
لەكەركووك و بەعەرەبكردنی، ژ20، هاوینی 2001، ل38-21.
سورش���تییەكانی  توخم���ە  جیۆپۆلەتیك���ی  هەڵس���ەنگاندنی   -
جوگرافیای هەرێمی كوردستانی عێراق، ژ23، بەهاری 2002، 

ل20-6.
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س���یما  و  تێبینیی���ەك  چەن���د  ئەنف���ال  ئۆپەراس���یۆنەكانی   -
سەرەكییەكانی، ژ24، هاوینی 2002، ل107-94.

- سیماو خەس���ڵەتەكانی كەسایەتی تاكی كورد، ژ26، كۆتایی 
2002، ل229-228.

ئاسۆ كەریم
- كەسایەتی كورد، ژ27، بەهاری 2003، ل168-167.

ئاشتی عەبدولباقی
- تەنگژەی ڕۆشنبیریمان، پەیامی نەتەوەیی پێویستتر دەكات، 

ژ7، ئابی 1998، ل146-133.

ئااڵن تورین
- دووبارە بنیادنانەوەی جیهان، س���ەنتەری 
برایەت���ی وەریگێ���ڕاوە، ژ26، كۆتایی 2002، 

ل196-190.

ئااڵن گریش
- ل���ە كەن���داوەوە ب���ۆ كوردس���تان جەنگە 
جۆش���دراوەكانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت، 
وەرگێڕانی لە فەڕەنس���ییەوە: ڕزگار، ژ4، 

شوباتی 1998، ل132-126.

ئالن دوبنوا
- دیموكراس���یی و دەس���ەاڵتی گ���ەل و 
پلۆرالیزم، وەرگێڕانی: ئیدریس پاسۆری، 
ژ14، كانوونی یەكەمی 1999، ل52-37.

ئالین دۆبینۆ
- بیركردنەوەیەك���ی ق���ووڵ لە چەمكی 
عەل���ی  وەرگێڕان���ی:  دیموكراس���ی، 

معروفی، ژ8، تشرینی یەكەمی 1998، ل124-112.

ئەحمەد حەسەن چاوشین
- ق���او و ڕێوش���وێنەكانی خۆپارێ���زی، ژ2، ئەیلوول���ی 1997، 

ل73-68.
- سیس���تەمی سۆسیالیس���تی ل���ە دی���دی كارڵ ماركس���ەوەو 
گەوهەری سۆسیالیزمی زانستی و خەوشەكانی، ژ3، كانوونی 

یەكەمی 1997، ل203-186.
- بێ���كاری و هەڵئاوس���ان و نیش���انەكانیان و ئەو سیاس���ەتە 
ئابوورییانەی دەبنە هۆی چارەس���ەركردنیان، ژ6، حوزەیرانی 
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1998، ل153-145.
- هەڵسەنگاندنی ڕۆڵی زانكۆ لە پێكهێنانی سەرمایەی مرۆیدا، 

ژ7، ئابی 1998، ل117-113.

ئەحمەد شەریفی
- ش���ەرەفنامەو س���ێ  فەس���ڵی ونبووی، ژ3، كانوونی یەكەمی 

1997، ل150-149.

ئەحمەد عەبدوڵاڵ
- زۆربوونی دانیشتوان گەشەسەندنی دانیشتوان لەكوردستان، 

ژ12، حوزەیرانی 1999، ل46-33.

ئەحمەد عەبدوڵاڵ خدر
- فیدرالی���زم و فیدرالیەتی كوردس���تان، ژ7، 

ئابی 1998، ل70-61.
- س���ەرهەڵدانی كێش���ەی كوردستان، ژ10، 

شوباتی 1999، ل138-132.
- كورتەی���ەك لەس���ەر ك���وردو هەڵبژاردن 
 ،2000 بەه���اری  ژ15،  لەكوردس���تاندا، 

ل146-133.

ئەحمەد میرزا میرزا
ناوچ���ەی  جیۆگرافی���ای  دیاریكردن���ی   -
ڕۆژئاوای هەرێمی ناو چیا، ژ9، كانوونی 

یەكەمی 1998، ل154-142.
سیاس���یی  و  ئایین���ی  بارودۆخ���ی   -
ڕۆژئ���اوای هەرێم���ی چی���اكان، ب���ەر لە 
دەركەوتنی ئیسالم، ژ11، ئایاری 1999، 

ل206-188.

ئەحمەد نەقیب زادە )دكتۆر(
- تێڕوانین و رەخنەیەك س���ەبارەت بە دیموكراسییەكانی 

ڕۆژئ���اوا، وەرگێڕانی: عەلی مەعروفی، ژ10، ش���وباتی 1999، 
ل90-77.

- ڕۆڵ و رەفت���ارو ئەركی حیزبەكان ل���ە كۆمەڵگای ئەمڕۆدا، 
وەرگێڕانی: گوهدار محمد، ژ12، حوزەیرانی 1999، ل78-60.
- ململالنێی هێزە هەرێمایەتییەكان لە ئاسیای ناوەڕاستدا، ژ13، 

وەرگێڕانی: سەنتەری برایەتی، ئەیلوولی 1999، ل169-158.

ئەسغەر جەعفەری وەلدانی )دكتۆر(
- توركیاو باكووری عێراق، وەرگێڕانی: موسلح عەبدولقەهار 

ئیروانی، ژ9، كانوونی یەكەمی 1998، ل70-56.
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ئەكرەم مەنتك
- وت���اری پارێ���زگاری هەولێر- كۆنفرانس���ی 
زانس���تی- ئەكادیمی كەركووك، ژ20، هاوینی 

2001، ل9.

ئەلڤین تافلەر
ی���ەك،  بیس���ت و  - دیموكراس���یی س���ەدەی 
وەرگێڕانی لە فارسییەوە: سەنتەری برایەتی، 

ژ9، كانوونی یەكەمی 1998، ل141-119.

ئەلنەجم )مامۆستا(
- ئاودی دیجلەو فورات و پەیوەندییە رامیاری 
وەرگێڕان���ی:  هەرێمیی���ەكان،  و  ئاب���ووری  و 
س���لێمان عەبدوڵ���ا ئیس���ماعیل، ژ26، كۆتایی 

2002، ل225-213.

ئەلویس ریكلین )پرۆفیسۆر(
ل���ە  - ئەخالقیەت���ی سیاس���یانە، وەرگێڕان���ی 
ئەڵمانییەوە: د.ش���ێرزاد نەجاڕ، بەشی یەكەم، 
بەش���ی  ل58-48،   ،1998 حوزەیران���ی  ژ6، 

دووەم، ژ7، ئابی 1998، ل80-71.

ئەمەل قەیتولی
لەمەترس���یدان،  ك���ە  كەمینان���ەی  ئ���ەو   -
خوێندن���ەوەی كتێ���ب، ژ8، تش���رینی یەكەم���ی 

1998، ل203-200.

ئەمیر حەسەن پوور
- دروستكردنی كولتووری راگەیاندنی كوردی، 
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە: ئازاد حەمە شەریف، 

ژ19، بەهاری 2001، ل295-257.

ئەیوجینا.ئای.فاسیلیڤیا
پایتەخت���ی  كوردنش���ین:  س���نەی  ش���اری   -
ئ���ەردەالن، وەرگێ���ری ئینگلی���زی: د.ه���ەوراز 
س���وار، وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە، سەنتەری 
برایەت���ی، ژ3، كانوونی یەكەمی 1997، ل28-

.35

ئیبراهیم رەسووڵ )دكتۆر(
- پاس���اوەكانی دیموكراس���ی و یەكبوونی���ی 

نیشتمانی، ژ22، كۆتایی 2001، ل54-25.

ئێدگار ئۆبالنس
- كورتەی زنجیرە ڕووداوەكان لە شۆڕش���ی 
كورددا تا ساڵی 1970، وەرگێڕانی: د.سەرتیپ 
فەتاح كاكەیی، ژ4، شوباتی 1998، ل48-40.

ئیسماعیل بادی
- پەیڤ���ا ژی���ن دناڤب���ەرا ڕۆژنام���ەو گۆڤارێن 
كوردی دا، ژ5، 22ی نیس���انی 1998، ل197-

.206

ئیڤلین ڕیید
- پێكهاتن���ی بەدەنی و چارەنووس���ی ئافرەت، 
وەرگێڕانی لەفارسییەوە: حەمە كەریم عارف، 

ژ8، تشرینی یەكەمی 1998، ل140-125.

بێوار خنسی )دكتۆر(
- دوا ڕۆژی ئەمبارە هاوبەشەكانی ئاوی ژێر 

زەوی، ژ17، پایزی 2000، ل275-271.
س���ێبەری  ژێ���ر  ل���ە  زەوی  ئاین���دەی   -
گۆڕانكارییەكانی كەشوهەوادا، ژ19، بەهاری 

2001، ل209-192.

بابەكی ئەحمەدی
- دژایەتییەكان���ی دیموكراس���ی، وەرگێڕان���ی: 
م���راد حەكیم م���زووری، ژ17، پای���زی 2000، 

ل133-112.
وەرگێڕان���ی:  مۆدێرنێت���ە،  لوغ���زی   -
لەئینگلیزیی���ەوە: م���راد حەكی���م، ژ21، پای���زی 

2001، ل336-313.
- فەیلەسووف و سیاس���ەتمەدار، وەرگێڕانی 
لە فارس���ییەوە: م���راد حەكی���م، ژ27، بەهاری 

2003، ل111-88.

بەهرام ئەمیر)دكتۆر(
- ئێران و قەوقاز، وەرگێڕانی: هێمن ڕەسووڵ، 

ژ13، ئەیلوولی 1999، ل87-65.

بشار كیكی
- جیهانگی���ری دناڤب���ەرا پاراس���تنا ناس���ناما 
نیشتمانی و مفا وەرگرتن ژ تكنولوژیا جیهانی، 

ژ6، حوزەیرانی 1998، ل171-164.
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بوڕهانەدین غەلیون
- ئاس���تەنگەكانی دیموكراس���ییەت لەواڵتان���ی 
عەرەبیدا، س���ەنتەری برایەتی لەئەنتەرنێتەوە 
 ،2002 كۆتای���ی  ژ26،  ك���وردی،  كردویەت���ە 

ل189-170.

بی.سی.سمیس
- حزب���ە سیاس���ییەكان و پلۆرالیزم لەجیهانی 
س���ێیەمدا، وەرگێڕانی لەفارس���ییەوە: بەختیار 

شاخی، ژ13، ئەیلوولی 1999، ل229-212.

تاریق جامباز
- الپەڕەیەكی شاراوە لە مێژووی)حزبی هیوا(

لەهەولێر، ژ1، ئابی 1997، ل31-25.
هەفتەنامەیەك���ی  گۆڤ���ار  حەفتەنام���ەی   -
حیزبی)هیوا(ل���ە هەولێ���ر، ژ5، 22ی نیس���انی 

1998، ل224-218.

تاهیر حەسۆ زێباری
- ئاقارەكان���ی شارنش���ینی لە ش���اری دهۆك، 

ژ16، هاوینی 2000، ل314-292.

تەحسین ئیبراهیم دۆسكی
- محەمەد س���اڵح بەدرخ���ان و گۆڤارا )ڕۆژی 
كورد(و )یەكبوون(، ژ5، 22ی نیس���انی 1998، 

ل190-185.

تۆما باتامۆر
- كاری سیاس���ی بزاڤ���ە كۆمەاڵیەتیی���ەكان و 
حزب���ە سیاس���ییەكان، وەرگێڕان���ی: كام���ەران 
هەم���زە حوس���ێن، ژ14، كانوون���ی یەكەم���ی 

1999، ل100-86.

تێری زاركۆن
- دەربارەی هەندێ  ش���ێخ و س���ۆفی كوردی 
هاوچ���ەرخ ل���ە موری���دەكان ل���ە ئەس���تەنبوڵ، 
د.موحس���ین  لەفەرەنس���ییەوە:  وەرگێڕان���ی 
ئەحمەد عومەر، ژ23، بەهاری 2002، ل234-

.242

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

چیمەن س���اڵح، ژ3، كانوون���ی یەكەمی 1997، 
ل174-171.

پەخشن سابیر
- ئەنف���ال و رەنگدان���ەوەی لەن���او ش���یعری 
هاوچەرخ���ی كوردی���دا، ژ24، هاوین���ی 2002، 

ل386-348.

پیرۆز موجتەهید زادە )دكتۆر(
- جوگرافیاو سیاسەت لە جیهانی واقیعیەتەكان 
دا، بەشی یەكەم، وەرگێڕانی: بەختیار شاخی، 
ژ4، ش���وباتی 1998، ل49-59، بەشی دووەم، 

ژ6، حوزەیرانی 1998، ل96-85.

جان دۆست
- دناڤب���ەرا ش���ەڕەفخان و ئەحم���ەدێ  خانی ، 
گۆڕینی ل���ە التینییەوە: ئیس���ماعیل بادی، ژ3، 

كانوونی یەكەمی 1997، ل142-141.

جەبار قادر )دكتۆر(
- ئەنف���ال دەرهاویش���تەی رەگەزپەرس���تی و 
تۆتالیتاری���زم و كۆمەڵگ���ەی داخ���راوە، ژ24، 

هاوینی 2002، ل80-65.

جەرجیس فەتحواڵ
- ش���اری كەرك���ووك ل���ە رووی مێژووی���ی 
و زانس���تی رەگ���ەزی )ئەتنۆگراف���ی(و هەوڵی 
بەعەرەبكردن���ی، ژ20، هاوینی 2001، ل250-

.267

جەالل رەشید)دكتۆر(
- تێڕوانینێك���ی مێژوویان���ە دەربارەی كوردو 
نیشتمانییەكەیان و پێشهاتەكانی، ژ16، هاوینی 

2000، ل57-5.

جەمال رەشید ئەحمەد شاهۆیان
- رەنگدانەوەی رووداوەكەی هەڵەبجە لەزاتی 
مێژوونووسێكی كورد دا، ژ24، هاوینی 2002، 

ل476-460.

جەمال رەشید)دكتۆر(
هەس���تی  س���ەرهەڵدانی  س���ەرەتای   -
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نەتەوەی���ی  بزووتن���ەوەی  ك���وردو  نیش���تمانپەروەریەتی 
لەكوردستاندا، ژ19، بەهاری 2001، ل100-91.

- كەركووك لە چەرخە كۆنەكاندا، ژ20، هاوینی 2001، ل81-51.

جەمال عبدالحمید)دكتۆر(
- وت���اری نوێن���ەری حكومەت���ی هەرێم���ی كوردس���تان، ل���ە 
كۆنفرانس���ی زانس���تی- ئەكادیم���ی كەرك���ووك، ژ20، هاوینی 

2001، ل13-12.

جەمشید حەیدەری)دكتۆر(
یۆبیلی چوارس���ەد س���اڵەی ش���ەرەفنامە، ژ7، - 

ئابی 1998، ل33-20.

جەمشید كاوسجی كاتراك
- س���ەردەمی زەردەشت، وەگێڕانی: ڕێبوار 
كەری���م وەلی، ژ8، تش���رینی یەكەمی 1998، 

ل81-53.

جەمیلە ڕەمەزان حسێن
- مەڵبەن���دی گرتووخان���ەو ب���ەڕێ  كردن 
لەش���اری هەولێرو ڕێوشوێنی گۆڕینی بۆ 
خانەیەكی ئیس���الح ك���ردن، ژ3، كانوونی 

یەكەمی 1997، ل74-64.
- ئاس���ەوارە دەروونییەكانی ملمالنێ  لە 
كۆمەڵ���گای كوردەواریدا، ژ4، ش���وباتی 

1998، ل66-60.
و  پەرتەوازەب���وون  هۆكارەكان���ی   -
س���ەرگەردانی نەوجەوان���ان، ژ7، ئاب���ی 

1998، ل132-118.

جەودەت جەعفەر خەتاب
- بودجەی هەرێمی كوردستانی عێراق لە چوارچێوەی چەمكی 

بودجەی گشتیدا، ژ17، پایزی 2000، ل240-222.
- گەش���ەپێدانی دەزگای بانكس���ازی لە هەرێمی كوردس���تانی 

عێراقدا، ژ25، پایزی 2002، ل28-6.

جەوهەر نامق سالم
- گەلی كورد. كێشەوچارەسەر، ژ6، حوزەیرانی 1998، ل24-17.
- فیدرالیزم بۆ بەرژەوەندیی گەلەكانمان و ڕێكخستنەوەی ناو 

ماڵی عێراقە، ژ8، تشرینی یەكەمی 1998، ل6-4.
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- وت���اری كۆنفرانس���ی زانس���تی ئەكادیمی كەرك���ووك، ژ20، 
هاوینی 2001، ل8-6.

جواد أطاعت )دكتۆر(
- پەروەردەو گەشەپێدان، وەرگێڕانی لە فارسییەوە: ئیبراهیم 

شێخ شەرەفی ئیبراهیم، ژ25، پایزی 2002، ل252-223.

جۆن كیست
- س���وڵتان عەبدولحەمی���دی دووەم و ئێزدییەكان، وەرگێرانی 
لە ئینگلیزییەوە: د.هەوراز سوار، پێشەكی و پێداوچوونەوەی: 

د.عەبدولفەت���اح عەل���ی بۆتانی، ژ8، تش���رینی 
یەكەمی 1998، ل44-36.

جۆیس. رستار
- قەیران���ی ئ���او، وەرگێڕانی لەفارس���ییەوە: 
م���وردا حەكی���م م���زووری، ژ19، بەه���اری 

2001، ل219-305.

جێرنی برێچەر
- گوندێكی جیهانی یان تااڵنێكی جیهانی؟، 
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە: چیمەن ساڵح، 

ژ2، ئەیلوولی 1997، ل89-85.

جیهانگیر سدیق
- س���ەرەتایەك بۆ تێگەیش���تن لە چەمكی 
ئای���اری  ژ11،  نەتەوەی���ی،  س���تراتیژی 

1999، ل166-156.

د.ج. گەرمیانی
و  مێ���ژوو  ش���ارەكەی  كەرك���ووك   -
س���ەربەرزی ك���وردان، ژ20، هاوین���ی 

2001، ل223-216.

چنار سەعد عەبدوڵاڵ
- بوژان���ەوەی هۆش���یاری نەتەوەی���ی ك���ورد دوای راپەڕینی 
1991 لەهەرێم���ی كوردس���تانی عێ���راق، ژ26، كۆتایی 2002، 
ل130-141.      )سەرپەرش���تیاران: پ.ی.د.ش���ێرزاد نەج���ار، 

پ.ی. عەبدولحەمید بەرزنجی(.

چیمەن ساڵح
- دوا س���ااڵنی بارزان���ی، )خوێندن���ەوەی كتێب( ژ4، ش���وباتی 

1998، ل173-171.
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دارا خدر حەسەن
- پش���دەر لەم���اوەی س���ااڵنی )1914-1938(، ژ26، كۆتای���ی 

2002، ل20-69. )بەسەرپەرشتی م.قادر ئەشكەنەیی(.

داریوش أخوان زنجانی )دكتۆر(
- كۆمەڵگەی مەدەنی و كۆمەڵگەی مەدەنی جیهانی، وەرگێڕانی 
لە فارسییەوە: بەختیار ش���اخی، ژ9، كانوونی یەكەمی 1998، 

ل105-98.

درەخشان كاكە وسوو
میرنشینە كوردیەكان لەس���ەردەمی)بوەیهی(- 

دا، ژ17، پایزی 2000، ل283-280.

دڵنیا محەمەد عەلی
- گرتن���ەوەی ئ���اوی بەنداوەكانی دوكان و 
دەربەندیخان لەڕوانگەی یاساو ڕێوڕەسمە 
نێودەوڵەتییەكان���ی تایبەت بە ئ���اوەوە، ژ3، 

كانوونی یەكەمی 1997، ل90-75.
كوردس���تانی  لەهەرێم���ی  بەن���داوەكان   -

عێراق، ژ18، زستانی 2001، ل35-8.

دلێر ئیسماعیل حەقی شاوەیس )دكتۆر(
- بارودۆخ���ی كۆمەاڵیەتی – ئابووری و 
سیاسیی كوردستانی عێراق لەسەرەتای 
س���ااڵنی 1960 دا، ژ9، كانوونی یەكەمی 

1998، ل32-25.
- بارودۆخی ئابووری لە كوردس���تانی 
عێراقدا)كۆتایی سااڵنی 1950 سەرەتای 
س���ااڵنی 1960(، ژ11، ئای���اری 1999، 

ل143-136.
- پێكهات���ەی كۆمەاڵیەتی كوردس���تانی 
عێراق لە سااڵنی شەستەكاندا، ژ13، ئەیلوولی 1999، ل170-

.175
- كەسایەتی مرۆڤی كورد، ژ26، كۆتایی 2002، ل233-232.

دیڤید كریستاڵ
ب���ۆ زم���ان و زمانەوان���ی، وەرگێڕان���ی  ه���زری  - دیدێك���ی 
لەئینگلیزییەوە: راستی ئازاد، ژ21، پایزی 2001، ل312-293.

- زانس���تی زمانەوان���ی، وەرگێڕان���ی لە ئینگلیزیی���ەوە: باوكی 
ڕاستی، ژ23، بەهاری 2002، ل259-243.
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رامین جهانبگلو
- ڕۆشنبیر كێیە؟، وەرگێڕانی لە فارسییەوە: موسلیح ئیروانی، 

ژ2، ئەیلوولی 1997، ل114-112.
- بیری پۆس���ت مۆدێ���رن، وەرگێڕانی: موس���ڵح عەبدولقەهار 

ئیروانی، ژ4، شوباتی 1998، ل167-164.
- ڕەگ و ڕیش���ە فەلس���ەفییەكانی جاڕنامەی س���اڵی 1789 ی 

فەڕەنسا، وەرگێڕان، ژ7، ئابی 1988، ل186-180.

ڕەزا سیمبەر )دكتۆر(
- ریكخ���راوە ناحكومیی���ەكان و نفوزی���ان لەن���او كۆمەڵ���گای 

جیهانیدا، وەرگێڕانی: ئیدریس شێخ شەرەفی، 
ژ17، پایزی 2000، ل94-77.

ڕەزا ئەسغەری)دكتۆر(
- نەوت���ی دەری���ای قەزوێ���ن و ڕۆڵ���ی جیۆ 
ئابووری ئێران لە ب���ازاڕی جیهانیی وزەدا، 
ژ13،  برایەت���ی،  س���ەنتەری  وەرگێڕان���ی: 

ئەیلوولی 1999، ل157-150.

ڕەشاد میران )دكتۆر(
س���ەرچاوەی  یەكەمی���ن  ش���ەرەفنامە   -
كانوون���ی  ژ3،  ك���وردی،  ئیتنۆگرافی���ای 

یەكەمی 1997، ل117-115.
- كەس���ایەتی مرۆڤی كورد، ژ9، كانوونی 

یەكەمی 1998، ل10-4.
- دەورو بایەخ���ی زمان���ی ك���وردی ل���ە 
پرۆس���ەی ئێتن���ۆ - كۆمەاڵیەتییدا، ژ10، 

شوباتی 1999، ل37-29.
- مەعریف���ە، هۆش���یاریی كۆمەاڵیەت���ی، 
پای���زی  ژ17،  نەتەوەی���ی،  هۆش���یاری 

2000، ل246-241.
- ك���وردو هەكاری و كەرك���ووك، ژ20، هاوینی 2001، ل39-

.50
- هەرێم���ی كوردس���تان لە نێ���وان واقی���ع و ئەزمووندا، ژ21، 

پایزی 2001، ل247-246.
- كەس���ایەتی مرۆڤی كوردو چەند هۆكارێكی كاریگەر، ژ26، 

كۆتایی 2002، ل231-230.

ڕەفیق سابیر )دكتۆر(
- ناس���یۆنالیزم و ناس���یۆنالیزمی خێڵەك���ی، ژ6، حوزەیران���ی 

1998، ل47-37.
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ڕەفیق شوانی )دكتۆر(
- كێش���ەی بەعەرەبكردن���ی كەرك���ووك، ژ20، هاوینی 2001، 

ل249-224.

ڕەمەزان داودی )د.ڕەمەزان داودی(
- كوردس���تانی توركیا لەساڵەكانی ش���ەڕی یەكەمی جیهانیدا، 

ژ8، تشرینی یەكەمی 1998، ل35-31.
- هەڵوێس���تی ك���ورد ل���ە دامەزراندنی دەوڵەت���ی نوێی عێراق 

)1921-1930(، ژ9، كانوونی یەكەمی 1998، ل43-37.

ڕەئوف ڕەشید)دكتۆر(
- كورتە باس���ێك دەربارەی هەڵەبجەی شەهیدو مافی مرۆڤ، 

ژ9، كانوونی یەكەمی 1998، ل177-168.

ڕزگار محمد قادر
- میكانیزمی ئەنجامدانی س���ازاندنی یاسایی 
تاوانەكان���ی دزین���ی س���ەخت، ژ19، بەهاری 

2001، ل190-169.
- پاراستنی جینائی نیش���انە بازرگانییەكان 
ل���ە یاس���ای عێراقی���دا، ژ22، كۆتایی 2001، 
ل120-134. )ئ���ەم بابەتە هاوبەش���ە لەگەڵ 

ڕۆژان عەبدولقادر دزەیی(.

رۆبەرت كیوهەین و جۆزێف نای
- هێزو پش���تپێكدی بەس���تن لەسەردەمی 
زانیاری���دا، وەرگێڕان���ی ل���ە ئینگلیزییەوە: 
كانەب���ی محم���د س���ەڵتە، ژ19، بەه���اری 

2001، ل256-243.

رۆبێرت كاغان
- بەهێ���زی ئەمری���كاو الوازی ئەوروپا، 
وەرگێڕانی س���ەنتەری برایەت���ی، ژ26، 

كۆتایی 2002، ل169-164.

رۆبێرتا كۆهین و فرانسیزمی دینگ
- ك���ۆچ و ڕەوی ناوەك���ی ئەوانەی لەڕەگ���ەوە هەڵكەنراون و 
هەرگیز ماڵەكانیشیان جێ  ناهێڵن، وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە: 

فاروق كەریم، ژ8، تشرینی یەكەمی 1998، ل191-187.

ڕۆژان عەبدولقادر دزەیی
- سیس���تەمی یاس���ایی پاراس���تنی داهێنان���ەكان، ژ17، پایزی 

2000، ل221-204.
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رێبوار سیوەیلی
- پێش���زەمینەكانی سەرهەڵدانی بزاڤی فەلسەفەی رۆشنگەری 

لە ئەوروپا، ژ25، پایزی 2002، ل102-79.
- پانتاییەكانی دەسەاڵت، ژ27، بەهاری 2003، ل37-6.

رێبوار كەریم وەلی
- مێ���ژووی تەس���ەوف لە كوردس���تاندا، خوێندن���ەوەی كتێب، 

ژ15، بەهاری 2000، ل261-240.

زانا رەئووف مەنمی
- كۆمەڵ���گای كوردی لە پەراوێ���زی قەیرانی 
مەعریفەی سیاس���یدا، ژ14، كانوونی یەكەمی 

1999، ل36-24.

زاهیر زەكار )دكتۆر(
- سیس���تەمی سیاسی و ش���ەرعییەتەكەی، 
ژ26،  برایەت���ی،  س���ەرنتەری  وەرگێڕان���ی 

كۆتایی 2002، ل209-197.

زوبێر بیالل ئیسماعیل
- پەیمانی لۆزان و كێشەی كورد گەڕانەوە 
بۆ خاڵ���ی دەس���تپێكردن، ژ6، حوزەیرانی 

1998، ل125-112.

زوهێر جەزائیری
- پێ���ش ئەنفال و پاش ل���ە بیرچوونەوە، 

ژ24، هاوینی 2002، ل64-31.

زیرەك عەزیزخان
- بارودۆخی ئاو لەهەرێمی كوردستانی 

عێراقدا بەتایبەتیش ل���ە پارێزگای ئاكرێ ، ژ18، 
زستانی 2001، ل156-147.

زیگینۆ بیرژنسكی
- گۆڕانكاری مەزن، وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە: چیمەن ساڵح، 

ژ1، ئابی 1997، ل52-44.

باوكی ژیار
- بیبلۆگرافیای گۆڤاری هیوا، ژ5، 22ی نیسانی 1998، ل56-

.77
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ژاسنێت سەلیبی
- س���ەرەتایەك بۆ دەروونناسیی كۆمەالیەتی 
پراكتیكی، وەرگێڕانی: موسڵیح ئیروانی، ژ14، 

كانوونی یەكەمی 1999، ل198-187.

حبیب محمد كەریم
- كەركوك و شۆڕشی ئەیلوول، ژ20، هاوینی 

2001، ل274-268.

حەالو حوسێن كەریم
- تواناو گرفت و ئاس���ۆكانی گەشەس���ەندنی 
پارێ���زگای  خۆراكییەكان���ی  پیشەس���ازییە 
هەولێ���ر، ژ23، بەه���اری 2002، ل143-107. 

)بەسەرپەرشتی: پ.د.ئازاد نەقشبەندی(.

حەمید فەندی
- سەرنجێك لەس���ەر شۆڕشی ئەیلول، ژ25، 

پایزی 2002، ل154-151.

حجت الله أیوبی
- چ���وار ڕوانگە ل���ە كۆمەڵناس���یی حزبەكان، 
وەرگێڕان���ی: بەختیار ش���اخی، ژ8، تش���رینی 

یەكەمی 1998، ل173-161.
ل���ە  دەنگ���دەران  رەفت���اری  لێكۆڵین���ەوەی   -
هەڵبژاردن���دا، وەرگێڕانی: م���راد حەكیم، ژ16، 

هاوینی 2000، ل231-199.

حسێن بە شیریە)دكتۆر(
بیس���تەمدا،  لەس���ەدەی  پارێزگاریەت���ی   -
وەرگێڕانی: ڕێبوار كەریم وەلی، ژ10، شوباتی 

1999، ل106-91.
وەرگێڕان���ی  دیموك���رات،  لیب���راڵ-  -ه���زری 
ژ14،  برایەت���ی،  س���ەنتەری  لەفارس���ییەوە: 

كانوونی یەكەمی 1999، ل72-53.
- وەچەی كۆنی لیبراڵ دیموكراتەكانی سەدەی 
بیستەم، وەرگێڕانی: سەنتەری برایەتی، ژ15، 

بەهاری 2000، ل211-189.
- كۆمەڵ���گای ئەكتی���ڤ- دەوڵەت���ی بچ���ووك، 
وەرگێڕانی لەفارس���ییەوە: ئەلەند واڵتی، ژ21، 

پایزی 2001، ل279-267.
- ئۆپۆزس���یۆن لەن���او سیس���تەمە دیموكراتی 

و رژێم���ە ئۆتوریت���ە خوازەكان���دا، وەرگێڕانی 
ئیدریس ش���ێخ ش���ەرەفی، ژ25، پایزی 2002، 

ل202-177.

حمە ساڵح فەرهادی
- سەد ساڵەی ڕۆژنامەنووسیی كوردی، ژ5، 

22ی نیسانی 1998، ل101-98.

حمدی تراوتی )دكتۆر(
- دانیشتوان گەورەترین كۆسپی پەرەسەندن، 
وەرگێڕان���ی: ق���ادر وری���ا، ژ12، حوزەیران���ی 

1999، ل59-47.

حوسێن عەبد عەلی)دكتۆر(
- لێپرس���راوێتی تاوانەكان���ی ئەنف���ال لەژێ���ر 
ڕۆژنای���ی یاس���ای نێودەوڵەت���ی تایب���ەت ب���ە 
مرۆڤایەتی، ژ24، هاوینی 2002، ل163-141.

حوسێن قاسم ئەلعەزیز)دكتۆر(
- ڕەچەڵەكی كورد لە نێوان واقیع و گریمانەدا، 
پێش���ەكی: د.عەبدولفەت���اح عەل���ی بۆتانی، ژ6، 

حوزەیرانی 1998، ل144-126.

مەال حەسەن
- ئەنفال وەكو نەخش���ەیەكی رەگەزپەرستی، 

ژ24، هاوینی 2002، ل452-443.

خالید هادی چاوشلی
- ب���ەرەو دەزگایەك���ی بەڕێوەبردنی حكومی 

باشتر، ژ7، ئابی 1998، ل112-104.
- گرنگی س���یمای گیروگرفتی گەش���توگوزار 
چۆنیەت���ی  و  كوردس���تان  هەرێم���ی  ل���ە 
چارەسەركردنی، ژ9، كانوونی یەكەمی 1998، 

ل160-156.

خانزاد ئەحمەد
- دیموكراتیەت���ی جیهانی س���ێییەم ل���ە نێوان 
داخ���وازی ن���اوەوە دەرەوەدا، ژ11، ئای���اری 

1999، ل89-77.

خەسرۆ گۆران
چ���ی  كوێ���ت  دارای���ی  ئیمپراتۆریەت���ی   -
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بەسەرهات؟، ژ4، شوباتی 1998، ل154-149.
- بوون���ی كورد لە پارێزگای نەینەوا)موس���ڵ(
دا، بەشی یەكەم، ژ8، تشرینی یەكەمی 1998، 
ل7-23، بەش���ی دووەم، ژ11، ئای���اری 1999، 
ژ13،  كۆتای���ی،  و  س���ێیەم  بەش���ی  ل20-4، 

ئەیلوولی 1999، ل63-37.

خەلیل حوسێن )پرۆفیسۆر(
- سیس���تەمی جیهانی راب���ردوو، ئایندە، ژ27، 

بەهاری 2003، ل156-135.

خلیل ئيسماعیل محەمەد )دكتۆر(
- دابەش بوونی جوگرافیی دانیشتوانی شاری 

دهۆك، ژ2، ئەیلوولی 1997، ل56-50.
- لوڕو لوڕس���تان لە )شەرەفنامە(ی بەدلیسی 
دا، ژ3، كانوونی یەكەمی 1997، ل121-118.

- ك���وردە فەیلیی���ەكان و خەونی گەڕانەوە بۆ 
واڵت، ژ6، حوزەیرانی 1998، ل111-108.

- دیاریكردنی سنووری نێوان عێراق و ئێران 
لە نێوان خواستەكانی گەلی كوردو مللمالنێی 

دەولی دا، ژ7، ئابی 1998، ل40-34.
- ڕەهەن���دی سیاس���یی دیاریكردنی س���نووری 
بەمەس���ەلەی  پەیوەن���دی  و  توركی���ا  عێ���راق- 
كوردەوە، ژ8، تشرینی یەكەمی 1998، ل30-24.
ژ18،  س���نوورییەكان،  رووب���ارە  گرفت���ی   -

زستانی 2001، ل113-88.
- رەهەندی نەتەوەیی نیشتەجێبوونی عەرەب 
لە پارێزگای كەركووكدا، ژ20، هاوینی 2001، 

ل215-205.
ع���ەرەب  نیش���تەجێكردنی  ئاراس���تەكانی   -
ل���ە پارێ���زگای نەین���ەواو كاریگەری لەس���ەر 
پێكهاتەی نەتەوەیی دانیش���تواندا، ژ21، پایزی 

2001، ل66-51.
ش���ااڵوەكانی  ش���وێنی  لێكجیاكردن���ەوەی   -
ئەنفال لەهەرێمی كوردس���تانی عێراقدا، ژ24، 

هاوینی 2002، ل286-268.
- رەهەندی سیاسی گەشەكردنی موسڵمانان 

لە جیهان، ژ26، كۆتایی 2002، ل154-142.

خوسرەو ناقد
- تۆتالیتەریزم، وەرگێڕانی: موسڵێح ئیروانی، 

ژ11، ئایاری 1999، ل155-144.

سابیر ڕەشید
و  كۆمەاڵیەت���ی  ڕۆڵ���ی  دەس���تەبژێرو   -

سیاسییەكەی، ژ7، ئابی 1998، ل91-81.

ساالر حەمەسوور باسیرە )دكتۆر(
- تراژیدی���ای ئەنف���ال، ژ24، هاوین���ی 2002، 

ل459-453.

سامڤێل كۆچۆی
- كوردس���تانی عێراق ژیناس���ایدی خەبات لە 
پێناو مافی چارەی خۆنووس���یندا، وەرگێڕانی 
ل���ە ڕووس���ییەوە: د.دلێ���ر ئیس���ماعیل حەق���ی 

شاوەیس، ژ25، پایزی 2002، ل176-168.

سەعد عەبدوڵاڵ
- وت���اری كۆنفرانس���ی زانس���تی ئ���او، ژ18، 

زستانی 2001، ل4-3.
- كەس���ایەتی ك���وردو چەن���د تێبنیی���ەك، ژ26، 

كۆتایی 2002، ل19-6.

سەعدی عوسمان
- كوردس���تان ب���ەر ل���ە چوون���ە ن���او بازنەی 
ش���وباتی  ژ10،  عوس���مانییەوە،  دەس���ەاڵتی 

1999، ل173-158.
- مەسەلەی فیدڕاڵی لەو واڵتە یەكگرتووەكانی 
ئەمەریكا، ژ9، كانوونی یەكەمی 1998، ل86-

.97
- كوردستان و چوونە ناو بازنەی قەڵەمڕەوی 
عوس���مانییەكانەوە، ژ12، حوزەیران���ی 1999، 

ل168-142.
- كوردس���تانی باش���وور ل���ە س���ەدەكانی 17 
ل69-  ،2002 بەه���اری  ژ23،  دا،  ی   18 و 
106. )بەسەرپەرش���تی: د.ئەحم���ەد عوس���مان 

ئەبوبەكر(.

سەفیەدین خەربووش )دكتۆر(
- دەس���تاو دەستكردنی ەس���ەاڵت لە واڵتانی 
عەرەبی لەنێوان یاس���ادانان و جێبەجێكردندا، 

ژ27، بەهاری 2003، ل134-122.
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سەاڵح مەزن
- مەرزەكان���ی میدیای دەوڵەتی، ژ2، ئەیلوولی 1997، ل105-

.111

سەالحەدین غەریب قادر
- پالن���ی نموونەی���ی ش���ار لە خ���وارووی كوردس���تاندا، ژ27، 

بەهاری 2003، ل121-113.

سەالم ناوخۆش بەكر
- ئەو هۆكارانەی پەیمانی سیڤەریان هەڵوەشاندەوە، ژ7، ئابی 

1998، ل95-92.
- بزووتنەوەی دەس���توور خوازیی توركیا لە 
مەسەلەی كورد، ژ9، كانوونی یەكەمی 1998، 

ل55-44.

سەید ئەسغەر كازمی )دكتۆر(
- تێڕوانی���ن و ڕێبازەكان���ی بیركردن���ەوەو 
تیرۆریس���تی سیاس���ی، وەرگێڕانی: بەختیار 

شاخی، ژ7، ئابی 1998، ل60-41.

سلێمان عەبدوڵاڵ ئیسماعیل
- یەكتر تەواوكردنی كشتوكاڵ- پیشەسازی 
و رۆڵی گەشەسەندنی ئابووری نیشتماندا، 

ژ11، ئایاری 1999، ل187-175.
- ڕاگواستنی گوندنش���ینەكان لە هەرێمی 
كوردس���تانی عێراق���دا، ژ12، حوزەیرانی 

1999، ل21-4.
- چەمك و سنووری هەرێمی كوردستانی 
عێ���راق، ژ14، كانوون���ی یەكەمی 1999، 

ل14-4.
- بنەما جوگرافیە كاریگەرەكان بەسەر 
خەس���ڵەتی باران ل���ە هەرێم���دا، ژ16، هاوینی 

2000، ل173-198. )بەسەرپەرشتی پ.د.ئازاد نەقشبەندی(.
- گۆڕان���كاری چەندێت���ی جێنش���ینە دێهاتییەكان ل���ە هەرێمی 

كوردستانی عێراق، ژ17، پایزی 2000، ل183-159.

سیار محەمەد ساڵح
- خوێندنەوەیەكی ش���ەڕی ناوخۆی كوردس���تانی عێراق، ژ2، 

ئەیلوولی 1997، ل29-19.

شەفیق قەزاز )دكتۆر(
- كوردو فرەنەتەوەیی، ژ10، شوباتی 1999، ل14-4.
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- كەسایەتی مرۆڤی كورد، ژ26، كۆتایی 2002، ل239-234.

شەكرۆ محۆیی )شاكرۆ محۆی(
- ئەحمەدێ  خانی و دەورا وی، ژ19، بەهاری 2001، ل210-

.219
- بایەخی مێژووی راپەڕینی ئەیلول لەچارەنووسی كورداندا، 
وەرگێڕانی لەڕووسییەوە: رەشاد میران، ژ26، كۆتایی 2002، 

ل163-156.

شوكریە ڕەسووڵ )دكتۆر(
و - ش���ەرەفنامەی ش���ەرەف خان���ی بدلیس���ی 
شەرەفنامەیا مەنزووم، ژ3، كانوونی یەكەمی 

1997، ل125-122. 

شوكور مستەفا
- لەمەڕ ش���ێوەزاری دەمل���ی )زازایی(، ژ8، 

تشرینی یەكەمی 1998، ل161-148.

شێرزاد عبدالرحمان
- حوزن���ی و دنیایەك وش���ەی جوان، ژ5، 

22ی نیسانی 1998، ل196-191.

شێرزاد ئەحمەد نەجاڕ )دكتۆر(
- چەن���د تێبینیی���ەك دەرب���ارەی چەمك���ی 
شەرعییەت، ژ3، كانوونی یەكەمی 1997، 

ل10-6.
- دیموكراس���ی و گەشەسەندنی زانستی 
سیاس���ەت )خس���تنەڕووی كتێ���ب(، ژ3، 

كانوونی یەكەمی 1997، ل205-204.
- كۆتای���ی مێژوو،)خوێندنەوەی كتێب(، 

ژ4، شوباتی 1998، ل167.
- دیموكراس���یەتی دەوڵەت���ی یاس���او پێگەیانی هاوواڵتی، 

ژ17، پایزی 2000، ل21-8.
- سیس���تەمی یاس���ایی نێودەوڵەت���ی س���ەبارەت ب���ە رووبارە 

نێودەوڵەتییەكانەوە، ژ18، زستانی 2001، ل146-114.

شیریش براوەرو رافایل پاتال
- مێ���ژووی ج���ووە ك���وردەكان، وەرگێڕانی ل���ە ئینگلیزییەوە: 

زەردەشت موكریانی، ژ17، پایزی 2000، ل203-184.

شێخ صدیق
- كاریگەریی ئەنفال لەس���ەر الیەن���ی دەروونی و كۆمەالیەتی 
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ناو پاشماوەی ئەنفالەكان )سنووری كەركووك(، ژ24، هاوینی 
2002، ل242-210.

ع.ز )عه بدوڵاڵ زه نگه نه (
- گۆڤاری نزار، ژ5، 22ی نیسانی 1998، ل30-21.

عارف تەیفور
- وت���اری لیژنەی ب���ااڵی كۆنفرانس، كۆنفرانس���ی زانس���تی- 

ئەكادیمی كەركووك، ژ20، هاوینی 2001، ل20-18.

عبدالحكیم موختار)دكتۆر(
- چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەندازەیی سەرەتایی 
لەبارەی چارەس���ەركردنی ستراتیژی گرفتی 
ئاو ل���ە كارەب���ای ش���ارەكانی كوردس���تانی 
ل159-134.   ،2000 پای���زی  ژ17،  عێ���راق، 

)هاوبەشە لەگەڵ ئەحمەد.س.حافز(.

عبدالرەحمان صدیق
- ئەنفال لەروانگەی ئیسالمەوە، ژ24، هاوینی 

2002، ل397-387.

عبدالفتاح عبدالرزاق محمود
نەت���ەوە  مرۆی���ی  دەس���تێوەردانی   -
یەكگرت���ووەكان ل���ە كوردس���تانی عێراق 
 ،2001 پای���زی  ژ21،   ،  )688 )بڕی���اری 
ل67-104. )بەسەرپەرش���تی د.س���ەعدی 

بەرزنجی(.

عبدالفتاح علی بۆتانی)دكتۆر(
- بە بۆنەی یادی )39(ساڵەی دەرچوونی 
ڕۆژنامەی الحقیقە- ڕاس���تی، ژ5، 22ی 

نیسانی 1998، ل178-173.
- بزاڤ���ی ش���ێخ عەبدولس���ەالمی بارزان���ی لەه���ەردوو بواری 
سیاس���ی و پێش���مەرگایەتی دەس���تپێكی خەباتی كوردانە، ژ9، 

كانوونی یەكەمی 1998، ل24-11.
- پەیوەن���دی بارزانییەكان لەپێ���ش و لەدوای یەكەمین جەنگی 
جیهانی بەدەس���ەاڵتدارێتی عوسمانییەوە، ژ11، ئایاری 1999، 

ل59-52.

عبدولمەجید غەفوور ئیبراهیم )مامۆستا(
- هۆكارەكان���ی كەموكوڕی ئاماژە ژیانداریی���ەكان لەعێراقدا، 

ژ21، پایزی 2001، ل139-127.
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عەبدال نوری عەبدال
- جیهان���ی ب���وون و مرۆڤایەت���ی ب���ەرەڤ جیهان���ی بوون���ەكا 

مرۆڤایەتیێ ، ژ14، كانوونی یەكەمی 1999، ل186-174.

عەبدول حەمید بەرزنجی )پرۆفیسۆری یاریدەدەر(
- ڕەوتی وەرچەرخان، بەرەو كۆمەڵگەی )مەدەنی- شارستانی( 

لەكوردستانی عێراقدا، ژ2، ئەیلوولی 1997، ل79-74.
- ڕەفت���اری جەم���اوەری لەكۆمەڵ���گای كوردی ل���ە ڕوانگەی 

كۆمەڵناسییەوە، ژ4، شوباتی 1998، ل74-67.
- ڕۆڵ���ی ڕۆژنامەگ���ەری ك���وردی لە گەش���ەپێدانی كۆمەڵگای 

كوردی دا، ژ5، 22ی نیس���انی 1998، ل179-
.184

هەرێم���ی  ل���ە  شارنش���ینی  دی���اردەی   -
كوردس���تاندا، ژ8، تش���رینی یەكەمی 1998، 

ل147-141.
- بارزانی نەمر كەس���ایەتی و دادپەروەریی 

كۆمەاڵیەتی، ژ15، بەهاری 2000، ل27-8.
- لێڕاهاتنی كۆمەاڵیەتی ئاوارەكانی شاری 
كەرك���ووك، ژ20، هاوین���ی 2001، ل179-
204. )ئ���ەم بابەتە هاوبەش���ە لەگەڵ تاهیر 

حەسۆ زێباری(.
ك���ورد  خێزان���ی  ژیان���ی  خول���ی   -
ل���ە ش���اری  لێكۆڵینەوەیەك���ی مەیدانیی���ە 

هەولێر، ژ25، پایزی 2002، ل53-29.
- كەسایەتی مرۆڤی كورد، ژ26، كۆتایی 

2002، ل247-245.

عەبدول محەمەد ئەحمەد
- خۆپڕچەككردن لە جیهانی س���ێیەم و 
خۆرهەاڵتی ناوەڕاس���ت، ژ14، كانوونی 

یەكەمی 1999، ل213-199.

عەبدوڵاڵ خورشید عەبدوڵاڵ
- سەرسامی مرۆڤ لەنێوان رەوشی زانستی و خواستنەكانیدا، 

ژ12، حوزەیرانی 1999، ل127-113.
- ڕای گش���تی لەنێ���وان ب���وون و گرنگ���ی و كاریگەری���ی و 

خواستەكانی ئێمەدا، ژ3، كانوونی یەكەمی 1997، ل56-49.
- دی���اردەی كۆچكردن لەڕوانگەی سۆس���یۆ مێژووییەوە، ژ6، 

حوزەیرانی 1998، ل36-25.
- رای گش���تی لە دیدی مرۆڤی كوردەوە، ژ17، پایزی 2000، 

ل76-48.
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- كاریگەریی كۆچپێكردن لەسەر ژیانی كۆمەاڵیەتی كوردەكانی 
شاری كەركووك، ژ20، هاوینی 2001، ل139-119.

عەبدوڵاڵ زەنگەنە
- گۆڤاری )نەورۆز( لە نەورۆزدا!!، ژ5، 22ی نیس���انی 1998، 

ل20-11.

عەبدوڵاڵ محەمەد عەلی )دكتۆر(، مستەفا محەمەد كەریم زەنگەنە
- ئەنفال���ی س���ێ  و راپەرین���ی جەم���اوەری چەمچەم���اڵ ل���ە 

)1988/4/11(، ژ24، هاوینی 2002، ل413-398.

عەبدولمەلیك یونس محەمەد
- كێشمەكێشمی پسپۆرێتی دەستەاڵت، ژ22، 

كۆتایی 2001، ل119-88.

عەدنان حوسێن ئەحمەد
- كەمتەرخەم���ی راگەیان���دن لەمامەڵەكردن 
لەگ���ەڵ ه���ەردوو كارەس���اتی هەڵەبج���ەو 

ئەنفال، ژ24، هاوینی 2002، ل484-477.

عەلی عەبدولڕەزا
و  نیش���تمان  س���ەروەری   -
دەستبەس���ەرداگرتن  بەرەنگاربوونەوەی 
و ش���ەرعیەتی دەس���تێوەردانەكان، ژ27، 

بەهاری 2003، ل166-157.

عەلی عودە ئەلعەقابی)دكتۆر(
پەیوەندیی���ە  ل���ە  هێ���ز  تی���ۆری   -
نێودەوڵەتیەكان���دا، ژ16، هاوینی 2000، 

ل246-232.
- ملمالنێی عەرەب���ی- توركی لەبارەی 

ئاوەوە، ژ18، زستانی 2001، ل50-36.

عەلی مەحموود جوكل
 ،)1985-1918( كوردس���تاندا  ل���ە  زم���ان  و  نەتەوەی���ی   -

)خوێندنەوەی كتێب(، ژ17، پایزی 2000، ل300-284.

عەلی مەحموود سورداشی)دكتۆر(
- جیۆلۆجی���ای ناوچ���ەی كەرك���ووك و كاریگ���ەری لەس���ەر 

كۆبونەوەی نەوت، ژ20، هاوینی 2001، ل100-82.
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عەلی ئەكبەر ئەمینی
- لێبوردەیی و كۆمەڵگای مەدەنی، وەرگێڕانی لە فارس���ییەوە: 

یوسف، ژ14، كانوونی یەكەمی 1999، ل85-73.

عوسمان یاسین
- ویس���تی هێز لە فەلس���ەفەی نیتش���ەدا، ژ2، ئەیلوولی 1997، 

ل104-96.
- ب���ەرەو خوێندنەوەی سۆس���یۆ- ڕۆش���نبیری ل���ە یەكەمین 

ڕۆژنامەی كوردی دا، ژ5، 22ی نیسانی 1998، ل10-4.
- كەس���ایەتی و رێب���ازە فیكریی���ەكان، ژ10، ش���وباتی 1999، 

ل200-187.
- جۆرج لۆكاش، ژ16، هاوینی 2000، ل315-

.328

عومەر عەلی غەفوور
- ئایی���ن ل���ە فك���ری مامۆس���تا )مەس���عود 

محەمەد( دا، ژ7، ئابی 1988، ل170-147.
- زهنیەتی مەدەن���ی و روانگەیەكی دی بۆ 
پ���رۆژەی )پان- ئیس���المیزم(، ژ21، پایزی 

2001، ل266-252.

عومەر یاسین جەباری)دكتۆر(
- كەسایەتی: واتا، تیۆری و پێوەرەكانی، 
بەش���ی یەك���ەم، ژ3، كانوون���ی دووەم���ی 

1997، ل48-43.
نەخۆش���یە  كەس���ایەتی  ش���ڵەژانی   -
دەروون���ی و ئەقڵیی���ەكان، ژ9، كانوونی 

یەكەمی 1998، ل167-161.

عیزەتوڵاڵ فوالدوند
- پلۆرالیزمی سیاسی، وەرگێڕانی لە فارسییەوە: 

موس���ڵح عەبدولقەهار عەبدوڵا، ژ3، كانوونی یەكەمی 1997، 
ل185-175.

عیماد ئەحمەد
- ڕۆژهەاڵتناسی لەنێوان مەعریفەو ئایدۆلۆژیادا، ژ22، كۆتایی 

2001، ل234-208.

عیمادەدین عومەر)دكتۆر(
- كاریگەری وش���كە س���اڵی لەس���ەر داهات���ە ئاوییەكانی ژێر 

زەویی پارێزگای هەولێر، ژ16، هاوینی 2000، ل142-86.
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- هەڵس���ەنگاندنی سروشت و دابەش���كردنی ئاوی ژێر زەوی 
لەهەرێمی كوردستان، ژ18، زستانی 2001، ل87-51.

غازی حەسەن
- مانش���ێت و ناوونيش���ان، یان چەكی زەق كردنەوەو سەرنج 

دان لە ڕۆژنامەدا؟!، ژ3، كانوونی یەكەمی 1997، ل63-57.
- ڕاگەیاندن ئەو چەكەی بۆتە شۆڕش و دەسەاڵت، ژ5، 22ی 

نیسانی 1998، ل217-207.

فالح عەبدولجەبار )دكتۆر(
دەوڵەت و كۆمەڵگەو خێڵ لە عێراقدا )1968-- 

1998(، ژ23، بەهاری 2002، ل162-144.
- هەڵەبج���ەو كڵۆڵ���ی هۆش���یاری كولتووری 

عەرەبی، ژ24، هاوینی 2002، ل436-431.
- دوو س���ەرەقەڵەم ب���ۆ دوو بابەتی لە یەك 

جودا، ژ25، پایزی 2002، ل136-115.

فائیزە حوسێن عەباس
- پەرەس���ەندنی سیاس���ی و فیك���ری ل���ە 
ژ8،   ،)1958-1947( ئێ���ران  كوردس���تانی 

تشرینی یەكەمی 1998، ل52-45.

فەرهاد پیرباڵ
- چەن���د دێڕێ���ك لەب���ارەی »ویالیەت���ی 
كوردس���تان«و »ویالیەت���ی جەزیرە«لە 
حەڤدەهەم���دا،  س���ەدەی  س���ەرەتای 
ل���ە  وەرگێڕان���ی  و  ئامادەك���ردن 
فەرەنس���ییەوە، ژ1، ئاب���ی 1997، ل32-

.33
- كتێبی ش���ەرەفنامە لە شەرەفخانەوە 
ژ3،   ،)1972-1534( ه���ەژار  م���ام  ت���ا 

كانوونی یەكەمی 1997، ل114-111.
- كوردس���تان لە سێبەری مێژوودا، )خوێندنەوەی كتێب(، ژ4، 

شوباتی 1998، ل170-168.
- بزاف���ی ڕۆژنامەگەری كوردی لە ئەوروپاو ئەمریكا )1897-

1992(، ژ5، 22ی نیسانی 1998، ل158-133.
- باوكراوەكانی كۆمەڵەی )خۆیبوون( 1927، ژ7، ئابی 1998، 

ل103-96.
- ئینجی���ل و مس���یۆنێرەكان لەكوردس���تاندا )1957-1857(، 
پێداچوونەوەی د. مەال محەمەد گەزنەیی، ژ8، تشرینی یەكەمی 

1998، ل107-82.
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فەرهاد حەسەن عەزیزو سوهەیلە نافع داروغە و یەحیا ئەحمەد شێخە
- توێژینەوەیەكی ژینگەیی و مایكرۆبایلۆژی ئاوی زێرابەكانی 
ش���اری هەولێر، وەرگێڕانی لەعەرەبییەوە سەنتەری برایەتی، 

ژ18، زستانی 2001، ل206-189.

فەرهاد شاكەلی
- تەس���ەوف وەك س���ەرچاوەیەكی فەرهەنگ���ی ك���ورد، ژ17، 

پایزی 2000، ل263-247.

فەرهاد عەونی
- ئایا كاتی ئەوە نەهاتووە دووبارە شۆڕشی 
ئەیلوول هەڵبسەنگێنینەوە؟، ژ1، ئابی 1997، 

ل24-20.

فەریق فاروق عەبدوڵاڵ
نێودەوڵەت���ی  یاس���ایی  و  ئەنف���ال   -
ئەحكامەكان���ی  ل���ە  لێكۆڵینەوەیەك���ە 
رێككەوتننامەی بە كۆمەڵكوژی )جینۆساید(، 

ژ24، هاوینی 2002، ل267-243.

فەالح مستەفا بەكر
- زۆربوونی دانیشتوان و چۆنیەتی دانانی 
ڕادەی���ەك بۆ زۆرب���وون؟، ژ2، ئەیلوولی 

1997، ل61-57.
- واڵتانی جیهانی سێ  و بایەخپێدانەكانی 
دەوڵەت���ە  دەرەك���ی  سیاس���ەتی 
گەشەسەندووەكان، ژ4، شوباتی 1998، 

ل125-119.

فەوزیە سابیر )دكتۆر(
- دی���اردەی ئیس���المی و چۆنیەتی ڕەفتاركردن���ی ئەمریكا لە 

گەڵیدا، ژ9، كانوونی یەكەمی 1998، ل36-33.
- دروس���تكردنی بڕیار لەتوركیاو پەیوەندی عەرەب و تورك، 

خوێندنەوەی كتێب، ژ12، حوزەیرانی 1999، ل203-184.
- عەرەب و كۆمارە ئیس���المییەكانی ئاسیای ناوەڕاست، ژ13، 

ئەیلوولی 1999، ل109-88.
- ڕۆڵی ڕۆش���نبیران لە شۆڕشی دەستووری ئێراندا، ژ14، كانوونی 

یەكەمی 1999، ل151-117.
- كێش���ەی نەتەوەیی لە ئێ���ران )1941-1946(، ژ15، بەهاری 

2000، ل56-28.
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- بەرهەڵس���تكارانی ئێران دژ بە رژێمی ش���ا، 
ژ26، كۆتایی 2002، ل100-70.

- رۆش���نبیرانی ئی���ران و رۆڵ���ی سیاس���یان لە 
سەدەی )19( دا، ژ27، بەهاری 2003، ل72-38.

فەیسەڵ دەباغ
- كوردو كەمە نەتەوایەتییەكان لەسەرژمێری 
س���اڵی 1977دا، بەش���ی یەكەم، ژ3، كانوونی 
یەكەم���ی 1997، ل11-27، بەش���ی س���ێیەم و 

كۆتایی، ژ4، شوباتی 1998، ل39-12.
- جوگرافیای كوردستان، خوێندەوەی كتێب، 

ژ6، حوزەیرانی 1998، ل206-196.
زازا،  نورەدی���ن  د.  بیرەوەرییەكان���ی   -
خس���تنەڕووی كتێ���ب، ژ8، تش���رینی یەكەمی 

1998، ل199-192.
- ویالیەتی كوردس���تانی توركیا لە سەردەمی 
حوكمڕانی���ی عوس���مانییەكاندا، وەرگێڕانی لە 
عوس���مانییەوە، بەش���ی یەك���ەم، ژ9، كانوونی 
دووەم  بەش���ی  ل79-71،   ،1998 یەكەم���ی 

كۆتایی، ژ10، شوباتی 1999، ل146-139.
- سنووری كوردس���تان، خوێندنەوەی كتێب، 

ژ14، كانوونی یەكەمی 1999، ل264-239.

فرانسیس فۆكۆیاما
- ئافرەت و پەرەس���ەندنی سیاسەتی جیهانی، 
وەرگێڕان���ی لەفارس���ییەوە، كانەب���ی محەمەد 

سەڵتە، ژ21، پایزی 2001، ل292-280.

فرمێسك ڕەسووڵ
ژ12،  دەس���ەاڵت،  سیاس���ی  ش���ەرعیەتی   -

حوزەیرانی 1999، ل92-79.

فرمێسك مستەفا
- خس���تنەڕووی دوو كتێ���ب، ژ19، بەه���اری 

2001، ل352-350.

فواد حەمە خورشید)دكتۆر(
- كێش���ەی كورد لەنێوان كۆنگرەی ئاشتی و 
س���یڤەرو لۆزاندا، ژ19، بەهاری 2001، ل62-

.90

فوئاد سدیق
- جەردەیەك ل���ە هەلومەرجی نێودەوڵەتی و 
تاوتۆكردنێكی واقیعی سیاس���یی كوردستان، 

ژ2، ئەیلوولی 1997، ل95-90.
- پاكستان، ژ4، شوباتی 1998، ل148-133.

- ڕەوشی ئایینی و نەتەوەیی لە كوردستاندا، 
)خوێندن���ەوەی كتێ���ب(، ژ9، كانوونی یەكەمی 

1998، ل200-194.
ژ10،  سیاس���ی،  بڕی���اری  دروس���تكردنی   -

شوباتی 1999، ل45-38.
ن���اوەڕۆك و  - دیموكراس���ی دروس���تبوون و 
بەكارهێنانی، ژ13، ئەیلوولی 1999، ل191-176.
- وت���اری كۆنفرانس���ی ئ���او، ژ18، زس���تانی 

2001، ل5.
- نوێشكێك بۆ زەردەشت و زەردەشتایەتیی، 

)تەوەر(، ژ21، پایزی 2001، ل238-199.
برایەتیی���ەوە، ژ22، كۆتای���ی  لەس���ەنتەری   -

2001، ل3.
- پەروەدرەی سیاسی و پەروەردەی حیزبی 
لەن���او كۆمەڵگای كوردەواری���دا، ئامادەكردن، 

تەوەر، ژ23، بەهاری 2002، ل233-195.

فوئاد قادر ئەحمەد )دكتۆر(، داود یوحەنا دانیال 
ل���ە كتێب���ی هەن���دێ   ك���وردی  - كۆمەڵ���گای 
گەش���تیاری بیانیدا، ژ17، پایزی 2000، ل95-

 .111

فیلیپ گ گرێیەنبروك
- ئایین و ئایینەكان لەكوردستاندا، وەرگێڕانی 
ل���ە ئینگلیزییەوە: ئازاد حەمە ش���ەریف، ژ17، 

پایزی 2000، ل47-22.

فێنك مەال عەباس
- بیبلۆگرافیای سەنتەری برایەتی لە ژمارە)1(

تا)14(، ژ15، بەهاری 2000، ل274-262.
- چارەسەری ئاوی ڕووباری زێی گەورە بە 
ری���گای پااڵوتنی خێرا، )خس���تنەرووی نامەی 

ماستەر(، ژ17، پایزی 2000، ل279-276..
هەولێ���ر،  ناوچ���ەی  هایدرۆڵۆژی���ای   -
)خس���تنەڕووی نامەی دكتۆرا(، ژ19، بەهاری 

2001، ل348-338.
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ئابووریی���ە  لێكۆڵینەوەیەك���ی  كوردس���تان   -
عێ���راق،  كوردس���تانی  هەرێم���ی  دەرب���ارەی 
خس���تنەڕووی كتێ���ب، ژ22، كۆتای���ی 2001، 

ل264-262.

قادر محەمەد ئەشكەنەیی
لەس���ەردەمی  كەرك���ووك  ناوچ���ەی   -
)132-656ك/750-1258ز(،  عەباس���ییەكاندا 

ژ20، هاوینی 2001، ل118-101.

ڤالسیێڤا
- ك���وردو دەس���ەاڵت لەس���ەدەی حەفتەم���ی 
ز. ب���ۆ س���ەدەی هەژدەم���ی ز، وەرگیێڕان���ی 
لەفەرەنس���ییەوە: د.موحسین ئەحمەد عومەر، 

ژ19، بەهاری 2001، ل242-236.

كازم حەبیب )پرۆفیسۆر(
ی���ان  پیادەكردن���دا  ل���ە  رەگەزپەرس���تی   -
شااڵوەكانی كوش���تاری ئەنفال لەكوردستانی 

عێراقدا، ژ24، هاوینی 2002، ل30-8.
- مەینەت���ی كوردە فەیلییەكان���ی عێراق، ژ25، 

پایزی 2002، ل114-104.
سیس���تەمی  چەس���پاندنی  هەوڵەكان���ی   -
نێودەوڵەت���ی نوێ���ی جیه���ان ی���ان ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست دوای رووداوەكانی 11ی ئەیلوولی 

2001، ژ26، كۆتایی 2002، ل129-111.

كازیوە عەلی ئەحمەد
- ش���وێنكاری یارمەتییە دەرەكییەكان لەسەر 
واڵتانی جیهانی سێیەم، ژ14، كانوونی یەكەمی 

1999، ل116-101.

كامەران ساڵەیی )دكتۆر(
- ئۆتۆنۆم���ی لەنێ���وان یاس���ایی نێودەوڵەت���ی 
و یاس���ای نێوەخۆیی���دا، ژ19، بەهاری 2001، 

ل116-102.
- رۆش���نبیری كوردو پرۆس���ەی گۆڕانكاری 
لەكۆمەڵگادا، ژ21، پایزی 2001، ل251-248.

- گرنگی هەڵبژاردن لە ژیانی سیاس���ی كورد 
دا، ژ23، بەهاری 2002، ل186-178.

لەژێ���ر  - حورمەت���ی ش���وێنە مەدەنیی���ەكان 

نێودەوڵەتییەكاندا،  رێككەوتننام���ە  رۆش���نایی 
ژ25، پایزی 2002، ل66-54.

كامەران ئەحمەد محەمەد ئەمین
- بزاڤ���ی ك���ورد ل���ە نێ���وان هاری���كاری هێزە 
-1926( نێودەوڵەتییەكان���دا  و  ناوچەی���ی 
ل265-247.   ،2000 هاوین���ی  ژ16،   ،  )1932
)بەسەرپەرشتی د.دلێر ئیسماعیل شاوەیس(.

كامل شیاع
- گەڕانەوەیەك بۆ دیموكراسی و كۆمەڵگەی 

مەدەنی، ژ23، بەهاری 2002، ل172-163.

كەریم دەشتی
- كەس���ێتی، ئاكار، خەس���ڵەت، ژ27، بەهاری 

2003، ل171-169.

كەریم شارەزا
- ش���ەڕەفخانی بدلیسی و ش���ەرەفنامە لەتای 
ت���ەرازووی مێژووی ك���ورد دا، ژ3، كانوونی 

یەكەمی 1997، ل137-134.

كەریم شەریف قەرەچەتانی )پرۆفیسۆری یاریدەدەر(
- توێژینەوەیەك دەربارەی پاراسایكۆلۆژیاو 
داهاتووی مرۆڤایەت���ی، ژ3، كانوونی یەكەمی 

1997، ل42-36.
- س���ایكۆلۆژیای خۆكوش���تن، ژ4، ش���وباتی 

1998، ل101-91.
ژ6،  دەروون���ی،  ش���یتەڵكردنی  فرۆی���دو   -

حوزەیرانی 1998، ل195-172.
- دیكتات���ۆر چ���ۆن دروس���ت دەبێ���ت، ژ13، 

ئەیلوولی 1999، ل255-248.
- جان جاك رۆس���ۆو فەلس���ەفەی سروشتی، 

ژ21، پایزی 2001، ل166-140.

كەریم قادر
- كێش���ەی هەرێمی كۆس���ۆڤۆ، ژ6، حوزەیرانی 

1998، ل163-154.
- كێشەی باشووری سودان لەنێوان خواست 
و واقیعدا، ژ8، تشرینی یەكەمی 1998، ل174-

.186
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- س���ەرتایەم ب���ۆ چوونە ناو ملمالنێی سیاس���یی لە توركیادا، 
ژ13، ئەیلوولی 1999، ل238-230.

كەمال سەعدی مستەفا
- ئازادیی رۆژنامەگەری، رای گشتی و دیموكراسییەت، ژ25، 

پایزی 2002، ل78-67.
- ئ���ازادی رۆژنامەگەری���ی و ئەخالق���ی پیش���ە، ژ27، بەهاری 

2003، ل87-73.

كەمال غەمبار
ئاوڕدانەوەیەك لەشەرەفنامەو هەڵسەنگاندنی - 

ل���ە چوارچێوەی مێژوویی س���ەردەمی خۆی 
دا، ژ3، كانوونی یەكەمی 1997، ل133-130.

كسینیت لیبرتاڵ
وەرگێڕان���ی  چی���ن،  نوێ���ی  س���تراتیژی   -
لەئینگلیزیی���ەوە: چیم���ەن س���اڵح، ژ7، ئابی 

1988، ل179-171.

كوردە ئەمین
- كەسایەتی مرۆڤی كورد، ژ27، بەهاری 

2003، ل177-172.

گ.ب.هاكوپیان
- كێشەی كورد لەتوركیا، وەرگێڕانی لە 
فارس���ییەوە: ڕێبوار كەری���م وەلی، ژ11، 

ئایاری 1999، ل135-108.

الورنس.جی.ساها
- زانكۆكان و گەشەسەندنی نەتەوەیی، 
وەرگێڕان���ی ل���ە فارس���ییەوە: گوه���دار 

محمد عەلی پێندرویی، ژ10، شوباتی 1999، ل157-147.

لەیال محمد قارەمان
- بەرهەمی كش���توكاڵ لەدەشتی بیتوێن، ژ22، كۆتایی 2001، 

ل24-7.

باوكی مینۆ
- ئ���او ل���ە ژینگەو بی���ری میتۆلۆژی���دا، ژ19، بەه���اری 2001، 

ل227-220.
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م.جەمیل ڕۆژبەیانی
- میرشەرەفخان و شەرەفنامە، ژ6، حوزەیرانی 1998، ل16-6.

م.الزەریڤ
- تێكۆش���ان هەر بەردەوامە، وەرگێڕانی: س���ەنتەری برایەتی، 

ژ7، ئابی 1998، ل19-11.

ماجید نووری
- گواستنەوەی سۆزو ئاوەزی كەسایەتیی كوردی لە شاخەوە 

بۆ شار، ژ27، بەهاری 2003، ل181-178.

مارف عومەر گوڵ )دكتۆر(
- پۆلێنكردن���ی تاوانەكانی ئەنفال بە گوێرەی 
جۆرەكانی جینۆس���اید، ژ24، هاوینی 2002، 

ل93-81.

مایكڵ هامەر و جیمس كامپی
وەرگێڕان���ی:  دەزگاكان،  بنیادنان���ەوەی   -
عبدالس���الم بەرواری، ژ2، ئەیلوولی 1997، 
كانوون���ی  ژ3،  بەش���ی دووەم،  ل67-62، 
بەش���ی  ل170-161،   ،1997 یەكەم���ی 
دووەم، ژ4، ش���وباتی 1998، ل163-155. 

لەمەش هەر نوسراوە بەشی دووەم.

مەجیدی محەمەدی
- لیبرالیزم، وەرگێڕانی: عەلی مەعروفی، 
ژ9، كانوون���ی یەكەم���ی 1998، ل106-

.118

مەحمود لەوەندی
- كوردناس���ەكا فرانس���ی جۆیس بل���ەو، وەرگێڕان���ی: وەچاخ 

جەالل، ژ8، تشرینی یەكەمی 1998، ل111-108.

مەحمود محەمەد
- چەند س���ەرنجێك لەس���ەر كەس���ایەتی مرۆڤی ك���ورد، ژ26، 

كۆتایی 2002، ل244-240.

مەسعود ئیسالمی)دكتۆر(
- پڕۆژەی���ەك بۆ ئاش���تی دوای ش���ەڕی س���ارد، وەرگێڕانی: 
رەشید مەال عەلی كۆلەكی، ژ16، هاوینی 2000، ل291-266.
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مەهدی كاكەیی
- گاپ كاریگەرێت���ی بەس���ەر كوردس���تان و ناوچەك���ە، ژ16، 

هاوینی 2000، ل172-143.

محەمەد تەوحید فەم
- س���ووڕەكانی ئایدۆلۆژی���ا ل���ە رەوتی مێ���ژوودا، وەرگێرانی 
لەفارس���ییەوە: درەخشان كاكە وس���و، ژ14، كانوونی یەكەمی 

1999، ل173-152.

محەمەد شەریف )دكتۆر(
 ،2002 پای���زی  ژ25،  تی���رۆر،  پێناس���ەی   -

ل158-155.

محەمەد عەبدوڵاڵ
- بنەچەی ك���وردان، ژ11، ئای���اری 1999، 

ل107-90.

محەمەد عەبدوڵاڵ عومەر
- ڕۆڵ���ی ئاوی ك���ورد ل���ە بەعەرەبكردنی 
كەرك���ووك، ژ20، هاوینی 2001، ل140-

.152
- ئەنفال���ی پارێ���زگای هەولێ���ر ه���ۆكارو 
دەرئەنجام، ژ24، هاوینی 2002، ل287-

.315

محەمەد عەبدوڵاڵ كاكەسوور
- كاریگ���ەری ئایینی جوولەكە لەس���ەر 
نووسینی مێژووی كورد، ژ23، بەهاری 

2002، ل194-187.
- كوردو ئایینی زەردەشتی، ژ25، پایزی 2002، ل166-159.

محەمەد غەفووری)دكتۆر(
هەڵب���ژاردن،  سیس���تەمەكانی  و  حزبیی���ەكان  سیس���تەمە   -
وەرگێڕان���ی: ئیدری���س عومەر مس���تەفا، ژ15، بەهاری 2000، 

ل84-57.

محەمەد محمود چۆمانی
- ش���وێنی سوارەی حەمیدی لە مێژووی نوێی كورد دا، ژ16، 

هاوینی 2000، ل83-58.

محەمەد هەمەوەندی )دكتۆر(
- مافەكان���ی ك���وردو كوردس���تان ل���ە س���ەردەمی كۆمەڵ���ەی 
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نەتەوەكان و مافی چارەی خۆنووسینی، ژ19، بەهاری 2001، 
ل134-117.

- زمانی كوردی لە س���ایەی یاس���او واقیع و لەبەر رۆش���نایی 
فیكری ئیسالمیدا، ژ22، كۆتایی 2001، ل207-184.

- چەمكی تەبەعییەتی ئێرانی لە سیستەمی یاسایی رەگەزنامە 
لە عێراقدا، ژ23، بەهاری 2002، ل51-36.

محەمەد ئەحمەد گەزنەیی )دكتۆر(
- ش���ەرعیەتی حوكمڕانی لە ئیسالمدا، ژ21، 

پایزی 2001، ل50-6.
- ك���ورد قڕانی 1988و هۆكارەكانی ناونانی 
بە ئەنفال، ژ24، هاوینی 2002، ل327-316.

محمد تەقی قزل سۆفال
- پۆس���ت مۆدێرنیزم و داڕووخانی هزری 
فراوانبوون، وەرگێڕانی بەختیار حەس���ەن 
ش���اخی، ژ12، حوزەیران���ی 1999، ل93-

.112

محمد عومەر مەولود )دكتۆر(
- فیدرالیزم و سیس���تەمە هاوشێوەكانی، 

ژ10، شوباتی 1999، ل76-46.
وەرگێڕان���ی  ك���وردان،  داخ���وزای   -
سەنتەری برایەتی، ژ11، ئایاری 1999، 

ل51-30.
هەرێم���ی  ب���ۆ  دەس���توور  گرنگ���ی   -
بەه���اری  ژ19،  عێ���راق،  كوردس���تانی 

2001، ل168-136.

محمد ئیحسان رەمەزان
- ئای���ا ملمالن���ێ  لەدنیادا مەنتیقێكی چەس���پاوی هەیە، بەش���ی 
یەكەم، ژ10، شوباتی 1999، ل174-186، بەشی دووەم، ژ12، 

حوزەیرانی 1999، ل183-169.

مستەفا پەژار
- فێرب���وون گۆڕانكاری لەمەڕ ڕەوش���ت بە خۆیەوە دەگرێت، 

ژ4، شوباتی 1998، ل90-75.

مصدق توڤی
- ڕۆژنامە ڤانیا س���ەردەمی ش���ێخ محم���ودێ  نەمر، ژ5، 22ی 

نیسانی 1998، ل97-78.
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منذر فضل  )پرۆفیسۆر(
- پێش���ێلكارییەكانی مافی مرۆڤ و تاوانە نێودەوڵەتییەكان لە 

عێراقدا، ژ24، هاوینی 2002، ل140-113.

منوچهر شوجاعی
- سیاس���ەت و دەروونزانی، وەرگێڕانی لەفارس���ییەوە: ئارام 
قەرەداغ���ی، ژ12، حوزەیرانی 1999، ل128-

.141

موجتەبا عەتار زادە
- ئاسایش���ی جیهان لە نێوان تیۆرو واقعیدا، 
وەرگێڕانی: بەختیار ش���اخی، ژ15، بەهاری 

2000، ل239-212.

موحسین محەمەد حوسێن )پڕۆفیسۆر(
لەس���ەر  جوبێ���ر  ئیب���ن  س���ەرنجەكانی   -
لەڕێ���ی  دەوڵەتەك���ەی،  و  س���ەالحەدین 
 ،2002 بەه���اری  ژ23،  دیدەنییەكانی���ەوە، 

ل35-21.

موسڵیح عەبدولقەهار ئیروانی
س���روش  عەبدولكەری���م  تی���ۆری   -
دەرب���ارەی ئایی���ن و ئایدۆل���ۆژی، ژ13، 

ئەیلوولی 1999، ل211-192.
- كۆمەڵگای مەدەنی و ئاس���تەنگەكانی، 

ژ15، بەهاری 2000، ل167-147.
- سۆسیۆلۆژیای ئایین، چوارچێوەیەكی 

تیۆری- میتۆدۆلۆژی، ژ21، پایزی 2001، ل198-182.
- س���یماكانی پەرەس���ەندنی دیاردەی ئیسالمی لەكوردستاندا، 
ژ26، كۆتای���ی 2002، ل101-110. )بەسەرپەرش���تی پ.ی.د. 

رەشاد سەبری میران(.

مومتاز حەیدەری
- جەژنی ڕۆژنامەنووسیی كوردی و ڕێبازو گیانی كوردایەتیی 

ڕۆژنامەی ئومێدی ئیستقالل، ژ1، ئابی 1997، ل43-34.
- چەند وش���ەیەك لەبیرەوەری )400(ساڵەی شەرەفنامەو بۆ 
یادی )75(ساڵەی هەژاری مەزن چ باشە بكرێ ، ژ3، كانوونی 

یەكەمی 1997، ل152-151.

مونا یۆخنا یاقۆ
- رەوش���ی ئافرەت لە یاسای س���زاكانی عێراقی كارپێكراودا، 
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ژ22، كۆتایی 2001، ل87-55.
- تاوان���ی س���واڵكردن لە یاس���ایی س���زاكانی عێراقی���دا، ژ23، 

بەهاری 2002، ل68-52.

موئەید ئیسماعیل جەرجیس
- هۆكارەكان���ی ت���اوان و گەڕانەوە بۆی، بەش���ی یەكەم، ژ14، 

كانوونی یەكەمی 1999، ل238-214.

نادر أنتخابی
- ئایین و دەوڵەت لە توركیا لە چاكسازییەوە 
تا ئێس���تا، وەرگێڕانی: ڕێب���وار كەریم وەلی، 

ژ6، حوزەیرانی 1998، ل84-59.

نادر ئینتیسار
ل���ە  وەرگێڕان���ی  ئێران���دا،  ل���ە  ك���ورد   -
ئینگلیزییەوە: عەتا قەرەداغی، ژ11، ئایاری 

1999، ل76-60.

ناسح غەفوور )دكتۆر(
- وتاری سەرۆكی پەرلەمان لە كۆنفرانسی 
زانس���تی- ئەكادیم���ی كەرك���ووك، ژ20، 

هاوینی 2001، ل11-10.

ناهی���دە جەم���ال تاڵەبان���ی  )پرۆفیس���ۆری 
یاردەدەر(

- ئەنفالی گەرمیان، رەوشی دیموگرافی 
و ئابووری و كۆمەاڵیەتی پاش���ماوەی 

ئەنفال)كۆمەڵگای رزگاری(، ژ24، هاوینی 2002، ل209-164. 
)هاوبەشە لەگەڵ جاسم محەمەد محەمەد عەلی(

)ئەس���تێڵكی(رەواندزو  ح���ەوزی  ئابوورییەكان���ی  بایەخ���ە   -
پێویس���تی پەلەك���ردن ل���ە بەكارهێنانی س���امانە ئاوییەكەی و 

گەشەپێدانی، ژ25، پایزی 2002، ل150-137.

نەجات حەمید 
- ملمالنێی شارستانێتییەكان پەیوەست بەكێشەكانی ئەمڕۆی 

جیهانەوە، ژ7، ئابی 1988، ل201-187.

نەجدەت عەقراوی
- سیستەمی یاسایی لێپس���راوێتی نێودەوڵەتی، ژ2، ئەیلوولی 

1997، ل84-80.
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نەژاد عەزیز سورمێ 
- هەڵەی چ���اپ لەڕۆژنامەگەری كوردیدا ئایا 
دەهێنێ  لەسەری بنوسرێ ، ژ5، 22ی نیسانی 

1998، ل37-31.

نەسرين مستەفا سدیق
لەنێ���وان  عێ���راق  كوردس���تانی  هەرێم���ی   -
پێش���هاتە هەرێمییەكان و وەرچەرخان بەرەو 
بوژان���ەوەی ب���ەردەوام، ژ21، پای���زی 2001، 

ل245-239.

نەسرین بەرواری
- ئاخ���ۆ جیهانگەرای���ی توانیویەت���ی چەمك���ی 
ئاسایش���ی نەتەوەی���ی بگ���ۆڕێ ، ژ26، كۆتایی 

2002، ل212-210.

نجدەت ئاكرەیی )نەژدەت ئاكرەیی(
- ڕێكخراوە نێودەوڵەتییەكان، ژ6، حوزەیرانی 

1998، ل107-97.
- ئەرك���ی یاس���ا ل���ە سیس���تەمی دیموكرات���ی 
لیبراڵی���دا، ژ9، كانوونی یەكەمی 1998، ل80-

.85
- بنەماكان���ی مافی م���رۆڤ لەروانگەی جودا 
یەكەم���ی  كانوون���ی  ژ9،  جوداوە)مێزگ���ردە(، 

1998، ل193-178.
هاوچ���ەرخ  نێودەوڵەت���ی  لەیاس���ای  ئ���او   -
تێڕوانینێك���ی ئایندەی���ی لە ئاوی كوردس���تان، 

ژ18، زستانی 2001، ل188-181.
- لێكۆڵین���ەوە ل���ە ئاس���ایش و بەرژەوەندییە 
نەتەوەییەكان���ی ك���ورد، ژ19، بەهاری 2001، 

ل234-228.

نوری تاڵەبانی )پرۆفیسۆر(
- سیاس���ەتی پاكتاوكردن���ی ڕەگ���ەزی، ژ23، 

بەهاری 2002، ل177-173.
- بۆ بە نێونەتەوەیی كردنی كارەساتی ئەنفال، 

ژ24، هاوینی 2002، ل112-108.

نوری یاسین هرزانی
ژ11،  مەدەن���ی،  كۆمەڵ���گای  چەمكەكان���ی   -

ئایاری 1999، ل174-167.

- هەندێ  لە بنەم���ا بنەڕەتییەكانی كولتووریی 
كوردی، ژ14، كانوونی یەكەمی 1999، ل15-

.23

نیزامەدین گلی
- وتاری پارێزگاری كەركووك، لە كۆنفرانسی 
زانس���تی- ئەكادیمی كەركووك، ژ20، هاوینی 

2001، ل17-14.
ب���ە  س���ەبارەت  گش���تی  لێكۆڵینەوەیەك���ی   -

كەركووك، ژ21، پایزی 2001، ل181-167.

نیشتمان بەشیر محەمەد )دكتۆر(
دانیش���توانی  كۆمەاڵیەت���ی  بارودۆخ���ی   -
ڕۆژئاوای هەرێمی ناوچیا لەسەدەی چوارەم 
و پێنجەم���ی كۆچی���دا، ژ10، ش���وباتی 1999، 

ل131-107.
- هەڵوێستی كورد لە رووداوەكان سەرەتای 
سەردەمی سەلجووقی و كارگێڕی سەلجووقی 
پش���تیوانیكردنی  دوای  ك���ورد  واڵت���ی  ل���ە 
میرنشینەكان، ژ21، پایزی 2001، ل126-105.

)بەسەرپەرشتی.د. ئەرسەن موسا رەشید(.

هەڵكەوت حەكیم
ل���ە  ك���وردان  - مێ���ژووی س���ەركەوتنەكانی 
بی���رەوەری چوارسەدس���اڵەی دا، وەرگێڕانی: 
ب.لوالن، ژ3، كانوونی یەكەمی 1997، ل138-

.140

هێرم���ان باوەر- پیت���ەر فۆكس- پۆل وێس���تەر هۆف- 
جۆرج دریویز

- تەواوكاری لەبەڕێوەبردن و بەكارهێنانەوەی 
ئ���او و هۆیەكانی بایەخ پێ���دان، وەرگێڕانی لە 
ئینگلیزییەوە: شوكریە قەرەنی، پێداچوونەوەی 
زمانەوانی: ئازاد حەمە شەریف، ژ19، بەهاری 

2001، ل304-296.

هیمدادی حوسێن بەكر
- هەفتەنام���ەی كوهس���تان الپەڕەیەك���ی كەم 
ناسراو لەمێژووی ئەدەب و ڕۆژنامەنووسیی 

كوردیدا، ژ5، 22ی نیسانی 1998، ل56-38.
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وەلید شەریكە
- كەرك���ووك، ژ20، هاوین���ی 2001، ل153-

.177

وریا قانع
ڕەچەش���كێنی  ش���ەرەفخان،  ئەمی���ر   -
مێژوونووسانی كوردە، ژ3، كانوونی یەكەمی 

1997، ل129-126.

یەحیا ئەحمەد شێخە
- لێكۆڵینەوەیەك���ی ژینگەی���ی بەكتریۆلۆژییە، 

ژ18، زستانی 2001، ل221-207.

یەڵماز عادل )دكتۆر(
- هەڵسەنگاندنی كارایی كتێبخانەكانی زانكۆ، 
وەرگێڕان���ی: س���ەمیرە عەل���ی، ژ15، بەهاری 

2000، ل188-168.

یوسف حەمە ساڵح مستەفا )دكتۆر(
بەه���اری  ژ15،  من���داڵ،  پەروەردەكردن���ی   -

2000، ل132-99.

یوسف دزەیی )مامۆستا(
- تاوانی ئەنفال بەرامبەر كورد، ژ19، بەهاری 
د.رەش���د  )بەسەرپەرش���تی  ل63-6.   ،2001

میران(.
- ئامانجەكان���ی پرۆس���ەی ئەنفال و قڕكردنی 
س���امانی مرۆیی ك���ورد، ژ24، هاوینی 2002، 

ل328-347. )محمد شوانی(.

بابەتی هەمەچەشن - بابەتی بێ  ناو
- پێش���بڕكێی ئێران- توركیا لەس���ەر كۆمارە 
ژ13،  ناوەڕاس���ت،  ئاس���یای  ئیس���المییەكانی 

ئەیلوولی 1999، ل133-110.
كۆم���ارە  رووەو  ئیس���رائیل  بزاوت���ی   -
ژ13،  ناوەڕاس���ت،  ئاس���یای  ئیس���المییەكانی 

ئەیلوولی 1999، ل149-134.
- س���ەرۆك بارزانی پێش���وازی لە بەرپرسی 
گش���تی و بەڕێوەبەرو دەس���تەی نووس���ەران 
و ڕاوێژكارانی گۆڤاری )س���ەنتەری برایەتی(

دەكات، ژ17، پایزی 2000، ل3.

- راس���پاردەكانی كۆنفرانس���ی زانس���تی ئاو، 
ژ18، زستانی 2001، ل320. )ئەم راسپاردانە 

كۆمەڵێك ناوی لەسەرە(.
- بەالغ���ی كۆتای���ی كۆنفران���س، ژ20، هاوینی 

2001، ل280-275.
- لەسەنتەری برایەتییەوە، ژ21، پایزی 2001، 

ل4-3.
- ئەو نووس���ەرو مامۆس���تا بەڕێزانەی، ژ21، 

پایزی 2001، ل360.
- چۆنیەتی پەروەردەی سیاسی و پەروەردەی 
حیزبی لەناو كۆمەڵگەی كوردەواریدا، )تەوەر(، 

ژ22، كۆتایی 2001، ل183-136.
- وتاری لیژنەی بااڵی كۆنفرانس���ی زانس���تی 
ئەكادیمی ئەنفال لە ڕێوڕەس���می كردنەوەیدا، 

ژ24، هاوینی 2002، ل5-4.
- راگەیاندن���ە كۆتای���ی كۆنفرانس���ی زانس���تی – 
ئەكادیمی ئەنفال، ژ24، هاوینی 2002، ل486-485.
- دوو روونكردنەوەی پێویست، ژ25، پایزی 

2002، ل279-278.
- هۆش���مەندی ئینجا ناس���نامە، خستنەڕووی 

كتێب، ژ26، كۆتایی 2002، ل270-267.
- ناوچەكانی ش���ەڕو ئاش���تی، خس���تنەڕووی 

كتێب، ژ27، بەهاری 2003، ل207-202.

مامۆس���تایانی بەش���ی دیراس���اتی ئیس���المی زانك���ۆی 
سەالحەددین

- حەقیقەتی ئەنفال لە ئیسالمدا، ژ24، هاوینی 
2002، ل430-414.

بەڕێوەبەری نووسین )فوئاد سدیق(
- قۆناغێكی نوێ ، ژ15، بەهاری 2000، ل5.

- ئەجندەیەك بۆ ئاو، ژ16، هاوینی 2000، ل4.
- ل���ە س���ەنتەری برایەتیی���ەوە، ژ17، پای���زی 

2000، ل5.
- دیمەنێك لە یەكەمین كۆنفرانس���ی زانستیی 
ئاو، ژ18، زس���تانی 2001، كۆتایی و بەش���ی 

ناوەوەی بەرگ.
- ل���ە س���ەنتەری برایەتیی���ەوە، ژ19، بەهاری 

2001، ل3.
- ل���ە س���ەنتەری برایەتیی���ەوە، ژ20، هاوینی 

2001، ل3.
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- لەس���ەنتەری برایەتیی���ەوە، ژ23، بەه���اری 
2002، ل3.

- پەروەردەی سیاسی و پەروەردەی حیزبی 
لەناو كۆمەڵ���گای كوردەواریدا، ژ23، بەهاری 

2002، ل233-195.
برایەتیی���ەوە، ژ24، هاوین���ی  لەس���ەنتەری   -

2002، ل4-3.
- ل���ە س���ەنتەری برایەتیی���ەوە، ژ25، پای���زی 

2002، ل3.
- ل���ە س���ەنتەری برایەتیی���ەوە، ژ26، كۆتایی 

2002، ل3.
- ت���ەوەری كەس���ایەتی مرۆڤی ك���ورد، ژ26، 

كۆتایی 2002، ل226.
- لەس���ەرنتەری برایەتیی���ەوە، ژ27، بەهاری 

2003، ل3.

سەنتەری برایەتی
- چاوپێكەوتن���ی د.ڕەش���اد می���ران: میللەت���ی 
ژێردەست بێ  ناسیۆنالیزم بە هیچ ناگات، ژ1، 

ئابی 1997، ل8-3.
ئەحم���ەد  د.ش���ێرزاد  چاوپێكەوتن���ی   -
نەج���اڕ: دی���اردە هاوچەرخ���ەكان ل���ە جیهانی 
پەرەس���ەندنی  ئاڕاس���تەكانی  هاوچەرخ���داو 
پەیوەندیی���ە نێودەوڵەتیی���ەكان، ژ2، ئەیلوولی 

1997، ل14-6.
لەم���ەڕ  جیاجی���ا  بۆچوون���ی  و  تێڕوانی���ن   -
س���تراتیژی یەكگرت���ووی نەتەوەی���ی ك���وردو 
دیالۆگی كورد-عەرەب، كورد-فارس، كورد-
توركەوە، )تەوەرەی سیاس���ەت چاوپێكەوتنی 
كۆمەڵێك كەس لەوبارەی���ەوە(، ژ2، ئەیلوولی 

1997، ل49-30.
- بانگەوازێك بۆ نووس���ەران و لێكۆڵەرەوانی 
كوردس���تان، ژ2، ئەیلوول���ی 1997، كۆتایی و 

بەشی ناوەوەی بەرگ.
- چاوپێكەوتن���ی: د.ش���ەفیق ق���ەزاز چەمك���ی 

حیزبایەتی و پرسی نیشتمانپەروەری لەگۆشە 
نیگای د.شەفیق قەزازەوە، ژ3، كانوونی یەكەمی 
1997، ل91-109. )دیالۆگ گێڕان: ئازاد حەمە 

ئەمین، ئاسۆ حەسەن، نەریمان تالیب(.
- نەمر بێ  یادی ئەمیر شەرەفخانی بەدلیسی، 

ژ3، كانوونی یەكەمی 1997، ل110.
- ئایا كورد سوبێكتێكی یاسایی نێودەوڵەتییە، 
چاوپێكەوتن���ی: د.ش���ێرزاد نەج���ارو پش���تیوان 
عەلی، ژ4، شوباتی 1998، ل102-118. )دیالۆگ 

گێڕان: ئازاد حەمەئەمین، فەرهاد محەمەد(.
- مێزگ���رد: ڕۆژنامەگەریی ك���وردی و ڕۆڵی 
ل���ە دروس���تكردنی رای گش���تی دا، ژ5، 22ی 
)دیالۆگ���ی  ل132-102.   ،1998 نیس���انی 

كۆمەڵێك نووسەر(.
ل���ە  ك���ورد  ڕۆش���نبیرانی  نووس���ەرو   -
ڕۆژنامەگەری���ی كوردی دەدوێ���ن، ژ5، 22ی 

نیسانی 1998، ل172-159.
- س���ەنتەری برایەت���ی بایەخ ب���ە توێژینەوەو 
لێكۆڵین���ەوەی ئەكادیمی زانس���تی ڕەس���ەن و 
داهێنان���ی فیك���ری سیاس���ی دەدات، ژ7، ئابی 

1988، كۆتایی و بەشی ناوەوەی بەرگ. 
- س���ەنتەری برایەت���ی بایەخ ب���ە توێژینەوەو 
لێكۆڵین���ەوەی ئەكادیمی زانس���تی ڕەس���ەن و 
داهێنانی فیكری سیاسی دەدات، ژ8، تشرینی 
یەكەمی 1998، كۆتایی و بەشی ناوەی بەرگ.
 - س���ەنتەری برایەت���ی بای���ەخ ب���ە توێژینەوەو 
لێكۆڵین���ەوەی ئەكادیم���ی زانس���تی ڕەس���ەن و 
داهێنان���ی فیكری سیاس���ی دەدات، ژ9، كانوونی 
یەكەمی 1998، كۆتایی و بەشی ناوەوەی بەرگ.
- س���ەنتەری برایەت���ی بایەخ ب���ە توێژینەوەو 
لێكۆڵین���ەوەی ئەكادیمی زانس���تی ڕەس���ەن و 
داهێنانی فیكری سیاسی دەدات، ژ10، شوباتی 

1999، كۆتایی و بەشی ناوەوەی بەرگ.
 - دۆس���یەی ئاس���یای ناوەڕاس���ت و قەوقاز، 

ژ13، ئەیلوولی 1999، ل 64.
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پێرستى گۆڤارى دۆسێى ئيسالم

یەكەم:
 كورتە ناساندنێكی گۆڤاری دۆسێی ئیسالم

گۆڤاری دۆس���ێی ئیس���الم یەكێك���ە لە گۆڤارە 
تایبەتمەندەكانی بواری ئیس���الم و ئیس���المی 
سیاس���ی و سۆس���یۆلۆجیای ئایی���ن، لە الیەن 
سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی كوردستان 
دەرچ���ووە، لەماوەی نێوان س���ااڵنی )2006-
2008( بەش���ێوەیەكی ڕێك و پێك )8(ژمارەی 
باڵوبۆتەوە، كۆی گشتی سەرجەم الپەڕەكانی 

گۆڤارەكە )1448( الپەڕەیە.
گۆڤارەك���ە ل���ەو ماوەی���ەدا كۆمەڵێ���ك بابەتی 
گرنگ���ی باڵوكردۆت���ەوە، زۆرب���ەی بابەتەكان 
لێكۆڵین���ەوەو توێژین���ەوەن لە بارەی ئیس���الم 
و ئیس���المی سیاس���ی، لەو نێوەندەدا رەهەندە 
جیاجیاكانی ڕەوتی ئیسالمی میانڕەو توندڕەو 
گرووپ���ە ئیس���المییەكان، 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، 
ئەمە لەكاتێكدا بەدەر لە ئیسالم، باسی هەندێ  

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���الم 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)8( لە 

ئابی )2008(ەوە وەستاوە.

مۆفەق پشده رى

پێڕستی گۆڤاری دۆسێی ئیسالم
)2006-2008(
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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 )2500(دینار.

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
گەزنەی���ی،  د.محەم���ەد  ڕاوێ���ژكاران: 

د.فەرسەت مەدعی.
س���ەروەر  نووس���ەران:  دەس���تەی 
ه���ەژار   ، پێنجوێن���ی  عبدولرەحم���ان 

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

.)www.kss.org( یەكەم: لەسەر تۆڕی ئەنتەرنێت
دووەم: ئیمێڵ

)hassanyasin@yahoo.com(
)hassan65@maktoob.com(
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سێیەم: شوێنی بارەگا : مەڵبەندی گشتی- سلێمانی- سەرچنار 
ش���ەقامی س���ەگرمە 75، گەڕەكی )119(ژمارەی خانوو )43(، 

تەلەفۆن )3182228(.
تەنها یەك گۆڕانكاری لەو بابەتە كراوە ئەویش:

لەژم���ارە )3(ی گۆڤارەك���ەوە تەنه���ا ئ���ەم ئیمێڵ���ە ماوەت���ەوە، 
)maktoob.com@hassan65(ئیمێڵەك���ەی دیك���ە البراوە 

لەسەر گۆڤارەكە.

ژمارەو مانگ و ساڵ و قەبارەی الپەڕە
ژمارە )1(شوباتی 2006، بە قەبارەی )202(

الپەڕە.
ژم���ارە )2(حوزەیرانی 2006، ب���ە قەبارەی 

)188(الپەڕە.
ژم���ارە )3( تش���رینی دووەم���ی 2006، ب���ە 

قەبارەی )242(الپەڕە.
ژم���ارە )4( نیس���انی 2007، ب���ە قەب���ارەی 

)192(الپەڕە.
ژمارە )5( تەم���ووزی 2007، بە قەبارەی 

)194(الپەڕە.
ژم���ارە )6( تش���رینی یەكەم���ی 2007، بە 

قەبارەی )128( الپەڕە.
ژم���ارە )7( ش���وباتی 2008، بە قەبارەی 

)134(الپەڕە.
ژم���ارە )8( ئاب���ی 2008، ب���ە قەب���ارەی 

)168( الپەڕە.

دووەم: 
پێڕستی گۆڤاری دۆسێی ئیسالم

)بەگوێرەی ناوی نووسەر(

ئازاد قەزاز
- ڕۆحی كورد بەین دەس���تی ئیس���المیزمدا، ژ8، ئابی 2008، 

ل30-7.

ئاڤێستا فەیسەڵ
- مێژووی پێوەندییە نهێنییەكانی نێوان پش���تیوانانی ئیسالم و 
رێكخراوی قاعیدە، خوێندنەوەی كتێب، ژ2، حوزەیرانی 2006، 

ل186-185.
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ئان ماری شیمل
- س���ۆفیگەری لە هیندو پاكس���تاندا، وەرگێڕانی كەمال ڕەشید 

شەریف، ژ4، نیسانی 2007، ل64-7.

ئەحمەد كاتب
- فەتواكەی ئیبن جەبرین دەربارەی حزبوڵاڵ لەبەر ڕۆشناییدا، 
تەوەرەی ژمارە، وەرگێڕانی خەسرەو میراودەلی، ژ3، تشرینی 

دووەمی 2006، ل182-177.

ئەنوەر
- خوێندن���ەوەی چەند كتێبێك، ژ1، ش���وباتی 

2006، ل191-186.

ئۆژین دلێر
- جوولەكە لە مەغریبدا، خوێندنەوەی كتێب، 

ژ3، تشرینی دووەمی 2006، ل225-224.

ئیبراهیم خەلیل ئەلعەالف )دكتۆر(
- بزووتن���ەوەی نوورس���ی ل���ە توركی���ای 
ئیدری���س  وەرگێڕان���ی  هاوچەرخ���دا، 

سیوەیلی، ژ8، ئابی 2008، ل108-69.

ئیحسان مەال فوئاد
- س���ەید قوتب، عەقڵی ئیخوان موسلمین 
و مەرجەعی فیكریی بزاڤە ئیسالمییەكان، 

ژ7، شوباتی 2008، ل86-79.

ئیدریس سیوەیلی
- چەن���د س���ەرنجێك ل���ەكارو چاالكیی 
ئیخوان موس���لمین لە عێراقدا، ژ2، حوزەیرانی 2006، ل137-

.158
- خیالفەتی عەبدوڵاڵی كوڕی زوبەیر )64-73ك/683-692ز(، 

ژ6، تشرینی یەكەمی 2007، ل78-33.

تارا عەبدولكەریم
- خوێندنەوەی چەند كتێبێك، ژ1، شوباتی 2006، ل202-197.
- زەرق���اوی، خوێندن���ەوەی كتێ���ب، ژ2، حوزەیران���ی 2006، 

ل179-178.

تۆماس هاوشیلد
- گەڕان بەدوای ش���وونەكانی ئەلقاعی���دەدا، تەوەرەی ژمارە، 
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وەرگێڕانی لە ئەڵمانییەوە: عەبدولموئمین دەشتی، ژ4، نیسانی 
2007، ل160-129.

جەمال حوسێن
- لەبارەی سیاس���ەت و ش���ەریعەتەوە وەاڵمێكی رەخنەیی بۆ 

عەلی باپیر، ژ4، نیسانی 2007، ل100-77.

جۆزێف سەماحە
مەكك���ە:  كۆنگ���رەی  بەڵگەنامەكان���ی  د -  دا
پێش لێبوردن، وەرگێڕان���ی لەعەرەبییەوە: هۆڤین 
س���ەباح، تەوەرەی ژم���ارە، ژ1، ش���وباتی 2006، 

ل114-110.

جیف هینز
- ئایی���ن، وەرگێڕان���ی ل���ە ئەڵمانیی���ەوە: بەش���ی 
وەرگێڕان���ی گۆڤاری تێگەیش���تنی راس���تی لقی 

ئەوروپا، ژ5، تەمووزی 2007، ل100-67.

خالید ئەلحروب
- فەتح بیرۆكەی شكس���ت پێكهێنانی حەماس، 
تەوەرەی ژمارە، وەرگێڕانی: لوقمان محەمەد 

ئەمین، ژ2، حوزەیرانی 2006، ل136-131.

حەسەن یاسین
- مەكك���ە س���ێیەمین كۆنگ���رەی نا ئاس���ایی 
رێكخ���راوی كۆنگ���رەی ئیس���المی لەباوەش 
دەگرێ���ت، ت���ەوەرەی ژمارە، ژ1، ش���وباتی 

2006، ل99-97.
و  كوردس���تان  ئیس���المییەكانی  گروپ���ە   -

بەش���دارییان لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراقدا، ژ1، ش���وباتی 
2006، ل148-137.

- حەم���اس لە نێوان ئۆپۆزیس���یۆن و حكومڕانی���دا، تەوەرەی 
ژمارە، ژ2، حوزەیرانی 2006، ل119-117.

- حەم���اس لەخۆش���یی بردنەوە وهەڵبژاردن���ەوە بۆ تەنگژەی 
فەرمانڕەوای���ی، ت���ەوەرەی ژم���ارە، ژ2، حوزەیران���ی 2006، 

ل127-123.
- سەروتار، ژ3، تشرینی دووەمی 2006، ل6-5.

- سەروتار، ژ4، نیسانی 2007، ل6-5.
- شیرینی مەرگی حەماس، س���ەروتار، ژ5، تەمووزی 2007، 

ل6-5.
- شكستی قاعیدە لە عێراقدا، ژ6، تشرینی یەكەمی 2007، ل6-5.
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- حوجرە ئاینییەكانی پاكستان لە فێركردنی ئیسالمەوە بەرەو 
كانگای توندڕەوی، ژ7، شوباتی 2008، ل6-5.

- پاكس���تان ل���ە قەیرانەوە ب���ۆ قەیران، ت���ەوەرەی ژمارە، ژ7، 
شوباتی 2008، ل96-93.

- قاعی���دە بۆ ئەفغانس���تان دەگەڕێتەوە، س���ەروتار، ژ8، ئابی 
2008، ل6-5.

- ئایین���دەی بزووتن���ەوەی ئیس���المی لەكوردس���تانی عێراقدا، 
خوێندنەوەی كتێب، ئامادەكردن، ژ8، ئابی 2008، ل166-165.

ڕەزوان ئەلسەید )دكتۆر(
- كۆنگ���رەی مەككەو گرفتە راس���تەقینەكانی 
موسڵمانان، وەرگێڕانی لەعەرەبییەوە: لەرین 
حەس���ەن، ت���ەوەرەی ژم���ارە، ژ1، ش���وباتی 

2006، ل110-105.

رۆن مۆرۆو مایكل هێرش
- جیهادیی���ەكان، ئێس���تا لەك���وێ  دەژی���ن، 
وەرگێڕانی: لەرین حەس���ەن، ژ7، ش���وباتی 

2008، ل112-97.

رێكەوت ئیسماعیل ئیبراهیم
- خوێندنگەكانی پێگەیاندنی مامۆستایانی 
جیه���اد، وەرگێڕانی ل���ە هۆڵەندییەوە، ژ6، 
تش���رینی یەكەمی 2007، ل79-86. )ئەم 
بابەتە لە ژمارە)6(ی گۆڤاری تێگەیشتنی 

راستی وەرگیراوە(.

زریان حاجی
- بنەما سەرەكییەكانی فیكری خەواریج، 

ژ4، نیسانی 2007، ل76-65.
- كوردو بزووتنەوەی بەرهەڵس���تكارەكانی شیعە لە هەرێمی 
جەزیرەو شارەزووردا لەسەردەمی ئومەویەكاندا )41-132ك، 

661-749ز(، ژ6، تشرینی یەكەمی 2007، ل32-11.

زمناكۆ كامەران
- خوێندنەوەیەك بۆ فیكری حەسەن بەننا، خوێندنەوەی كتێب، 

ژ2، حوزەیرانی 2006، ل185-184.

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( 
، ژ1، شوباتی 2006، ل94-87.

- حەس���ەن بەننا دامەزرێنەری كۆمەڵەی ئیخوان موس���لمین؟، 
كەسایەتی ژمارە، ژ2، حوزەیرانی 2006، ل162-159.

- مەال محەمەد عومەر، ژ3، تش���رینی دووەمی 2006، ل183-
.186

- ئەیم���ەن زەواهیری لە پزیش���كییەوە بۆ تیرۆر، كەس���ایەتی 
ژمارە، ژ4، نیسانی 2007، ل166-161.

سامیە بیبەرس
- موس���ڵمانانی ئەڵمانیا لەنێوان دەقەكانی یاساو هەلومەرجی 

كۆمەاڵیەت���ی و كەلتوری���دا، وەرگێڕان���ی ل���ە 
عەرەبیی���ەوە: خەلیل ع���ارف جەرجیس، ژ3، 

تشرینی دووەمی 2006، ل164-145.

سەروەر عبدالرەحمان پێنجوێنی )سەروەر(
- دۆزینەوەیەك لەبواری مێژووی قورئاندا، 

ژ1، شوباتی 2006، ل42-7.
- حەس���ەن تورابی و پڕۆژەی نوێخوازیی 

ئایینی، ژ2، حوزەیرانی 2006، ل83-45.
- چاوپێكەوتن���ی دكتۆر محەمەد گەزنەیی، 

ژ2، حوزەیرانی 2006، ل116-103.
- ئیمام���ی دوازدەه���ەم )مەهدی( لە بیری 
ئایینی سیاسیی شیعەی ئیمامیدا لە نێوان 
گریمانەو واقعیدا، ژ3، تش���رینی دووەمی 

2006، ل78-7.
- لێدوان���ی پاپ���ای كلیس���ای كاس���ۆلیكی 
ل���ە ئیس���الم و توندو تی���ژی ئایینی، ژ3، 

تشرینی دووەمی 2006، ل204-195.
دیالێكتیك���ی  سیاس���ەت  و  ئایی���ن   -
دەس���ەاڵتی كۆمەالیەتی و دەس���ەاڵتی 
سیاس���ی، ژ5، تەمووزی 2007، ل17-

.66

سەالم ئال ماریاتی
- نامەی ئەنجومەنی كاروباری گش���تیی موسڵمانانی ئەمریكا 
بۆ جۆرج بۆشی سەرۆكی ئەمریكا، ژ1، شوباتی 2006، ل83-

.86

ستیڤان شەمزینانی
- دەرب���ارەی توندوتیژی���ی ئایینی و ئەگەرەكانی چاكس���ازیی 
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ئایینی گفتوگۆ لەگەڵ س���ەروەر عەبدولڕەحمان پێنجوێنی، ژ8، 
ئابی 2008، ل155-115.

شاكر ئەلنابلوسی )دكتۆر(
- حەم���اس بەرەو ڕووی جیهان دەبێت���ەوە، تەوەرەی ژمارە، 
وەرگێڕان���ی: هەژار حوس���ێن، ژ2، حوزەیرانی 2006، ل127-

.131

عبدالڕەحمان ئەلڕاشد
- كۆنگرەی مەككە و دووبەرەكیی مەزهەبی، 
دلێ���ر،  ئۆژی���ن  لەعەرەبیی���ەوە:  وەرگێڕان���ی 
تەوەرەی ژمارە، ژ1، شوباتی 2006، ل102-

.104

فازڵ سەعید
رێكخ���راوی  مێ���ژووی  فیك���رو  كارو   -
)فیدائیانی ئیس���الم( ، خوێندن���ەوەی كتێب، 
ژ3، تشرینی دووەمی 2006، ل223-215.

فەرسەت مەرعی )دكتۆر(
- جولەك���ەی كوردس���تان ل���ە دیلیی���ەوە 
ب���ۆ ك���ۆچ، وەرگێ���ڕان و پێداچون���ەوەی 
ژ2،  س.ع.پێنجوێن���ی،  لەعەرەبیی���ەوە: 

حوزەیرانی 2006، ل20-5.
- باڵوبون���ەوەی ئایین���ی مەس���یحی ل���ە 
كوردستاندا، وەرگێڕان و پێداچونەوەی 
لە عەرەبییەوە: سەروەر عەبدولڕەحمان 
پێنجوێنی، ژ3، تشرینی دووەمی 2006، 

ل104-79.
- ریش���ە مێژووییەكان���ی س���روتە ش���یعییەكان، وەرگێڕان���ی 
ژ5،  پێنجوێن���ی،  عەبدولڕەحم���ان  س���ەروەر  لەعەرەبیی���ەوە: 

تەمووزی 2007، ل16-7.

فەرید ئەسەسەرد
- دەربارەی ئەم گۆڤارە، ژ1، شوباتی 2006، ل6-5.

- مەككە و ئیسالم و توندڕەوی، تەوەرەی ژمارە، ژ1، شوباتی 
2006، ل102-100.

- تەنگ���ژەی حەماس، تەوەرە ژم���ارە، ژ2، حوزەیرانی 2006، 
ل123-119.

- حزبوڵ���اڵی لوبنان و ش���ەڕێكی چارەنووسس���از، تەوەرەی 
ژمارە، ژ3، تشرینی دووەمی 2006، ل176-171.
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- ژیان و ئیسالم و میانڕەویی، ژ8، ئابی 2008، ل110-109.

فرزەند شێركۆ
- ئەلقاعیدە بەرەی ئیس���المیی نێودەوڵەتی بۆ جیهادكردن دژ 
بە یەهودو مەسیحییەكان، ژ2، حوزەیرانی 2006، ل102-83.

- تی���رۆری پی���رۆز ملمالنێ���ی نێ���وان قاعیدەو حزبوڵ���اڵ، ژ3، 
تشرینی دووەمی 2006، ل144-131.

- بیبلۆگرافی���ای گروپ���ە چەكدارەكان���ی عێ���راق، وەرگێڕان و 
داڕشتنەوە، ژ4، نیسانی 2007، ل118-109.

كامەران جەمیل
- ئیس���الم و قەیرانی سەردەم، خوێندنەوەی 

كتێب، ژ1، شوباتی 2006، ل197-194.
- مەس���ەلەی ئایین لە دیدی )كارڵ ماركس(
تش���رینی  ژ3،  كتێ���ب،  خوێندن���ەوەی  ەوە، 

دووەمی 2006، ل227-226.
- پانۆرام���ای سیاس���ەت و ئاس���ایش ل���ە 
پاكس���تاندا، تەوەرەی ژمارە، ژ7، شوباتی 

2008، ل92-87.

الچین حەسەن
- خوێندنەوەی دوو كتێب، ژ2، حوزەیرانی 

2006، ل177-175.
یۆلی���ۆ،  شۆڕش���ی  و  قوت���ب  س���ەید   -
ژ4،  كتێ���ب،  كۆمەڵێ���ك  خوێندن���ەوەی 

نیسانی 2007، ل192-183.
- گرفتەكان���ی تێڕوانی���ن و پێڕەوكردنی 
سەلەفییەت و عەلمانیەت، خوێندنەوەی 
كتێ���ب، ئامادەك���ردن، ژ8، ئابی 2008، 

ل164.

الوك بۆتانی )الوك(
- ئیسالم كاتێك رەنگی سیاسەت لەخۆی دەسوێ ، خوێندنەوەی 

كتێب، ژ1، شوباتی 2006، ل186-149.
و  موس���لمین  ئیخ���وان  نێ���وان  پێوەندی���ی  نهێنییەكان���ی   -
ئەمریكایی���ەكان، خوێندنەوەی كتێ���ب، ژ2، حوزەیرانی 2006، 

ل174-163.
- ملمالنێ���ی س���وننەو ش���یعەو كۆنگ���رەی دۆح���ە ل���ە بارەی 
مەزهەبەكانی ئیسالمەوە، راپۆرت، ژ4، نیسانی 2007، ل167-

.170
- مێژووی ئەش���كەنجەدان لە ئیس���المدا، خوێندنەوەی كتێب، 
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ژ3، تشرینی دووەمی 2006، ل232-231.
- خوێندن���ەوەی چەند كتێبێك، ژ5، تەمووزی 

2007، ل187-147.
- خوێندن���ەوەی چەند كتێبێك ، ژ6، تش���رینی 

یەكەمی 2007، ل128-118.
- خوێندن���ەوەی چەند كتێبێك، ژ7، ش���وباتی 

2008، ل134-126.
- س���وپای محەمەد عەت���ا ئەنجامدەرانی )11(
ی س���ێپتەمبەر، خوێندنەوەی كتێب، ژ8، ئابی 

2008، ل160-156.

لەرین حەسەن )لەرین(
- دوو كتێ���ب و نامیلكەیەك لە وەاڵمی كتێبی 
)سێكس و شەرع و ژن(ی مەریوان هەڵەبجەیی 
دا، خوێندنەوەی كتێب، ژ3، تش���رینی دووەمی 

2006، ل231-228.
- موفتیی سعودیە، راپۆرت، ئامادەكردن، ژ6، 

تشرینی یەكەمی 2007، ل117-115.
- مرۆڤایەت���ی و ژن و ت���ەاڵق، خوێندن���ەوەی 
كتێب، ئامادەك���ردن، ژ8، ئابی 2008، ل161-

.163

لوقمان حەمەدەمین
- عیزەدین جەزائیری پێشەنگی بزووتنەوەی 
ئیس���المی لەعێراقدا، خوێندن���ەوەی كتێب، ژ1، 

شوباتی 2006، ل194-191.

مادیلین ئۆلبرایت
- ئیس���الم ل���ە دی���دی مادلی���ن ئۆلبرایت���ەوە، 
ئەلئەیوبییەی���ە،  عم���ر  عەرەب���ی:  وەرگێ���ڕی 
ژ5،  یاس���ین،  حەم���ە  ك���وردی:  وەرگێ���ڕی 

تەمووزی 2007، ل116-101.

مەحمود رەزا ئیسفەندیار
- تایبەتمەندی���ی مەس���یح لە پەیمان���ی كۆنداو 
بەراوردكردنی لەگەڵ س���ەردەمی مەسیحایی 
و ئاخ���ر زەم���ان ل���ە ت���ەورات و تەلم���ود دا، 
وەرگێڕانی لەفارس���ییەوە: كەمال ڕەشید، ژ3، 

تشرینی دووەمی 2006، ل130-105.

محەمەد چیا
- ئایین���ەكان و لێبوردن، ژ4، نیس���انی 2007، 

ل108-101.

محەمەد گەزنەیی )دكتۆر(
- نەتەوەپەروەری لە تەرازوی ئیسالمدا، ژ6، 

تشرینی یەكەمی 2007، ل10-7.

محەمەد عابد جابری )دكتۆر(
- دین و دەوڵەت لە مەرجەعیەتی كەلەپوریدا، 
وەرگێڕانی حەس���ەن یاس���ین، ژ5، تەمووزی 

2007، ل142-117.

مۆرلی میلتۆن ئیدوارد – پیتەر هینج كلیف
- جیه���اد، دەركەوتن���ی ئیس���المی سیاس���ی، 
وەرگێڕانی لە فارس���ییەوە: فەرزەند ش���ێركۆ، 

ژ7، شوباتی 2008، ل78-61.

نەجم عەبدواڵ محەمەد
- كەسێتییەكانی ئیس���الم لە نێوان چەواشەو 

راستیدا، ژ7، شوباتی 2008، ل60-7.
- ئیجتهادو شوێنكەوتن لە نێوان سەلەفگەریی 
كۆنەخوازان و نوێگەریی ریفۆرمیستاندا، ژ8، 

ئابی 2008، ل68-31.

نیهاد حەشیشۆ
- حزب���ە ئیس���المییەكانی لوبن���ان )حزبوڵاڵ(، 
وەرگێڕان���ی: كەم���ال ڕەش���ید، ژ1، ش���وباتی 

2006، ل82-43.

هادی عەلەوی
- غافڵكوژی حوكمی شەرعی و ئەزموونەكانی 
رۆژگاری پێغەمبەرایەتی، وەرگێڕانی حەسەن 

یاسین، ژ2، حوزەیرانی 2006، ل44-21.

هاشم ساڵح
- جیه���اد ل���ە ئیس���المدا لەنێوان )س���ەدەكانی 
دا،  ئێس���تادا(  )هەلومەرج���ی  ناوەڕاس���ت(و 
وەرگێڕانی: الوك بۆتانی، ژ7، شوباتی 2008، 

ل126-116.
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هەژار حوسێن
- ك���وردو جیهان���ی ئیس���الم لە كۆنفرانس���ی 
كۆڕبەن���دی هزری ئیس���المیی كوردس���تاندا، 

راپۆرت، ژ4، نیسانی 2007، ل174-171.

هەژار عەبدولڕەحمان
- سێكس و شەرع و ژن لە مێژووی ئیسالمدا، 
خوێندن���ەوەی كتێ���ب، ژ2، حوزەیرانی 2006، 

ل183-181.

هۆڤین سەباح )هۆڤین(
قورئان���دا،  تەلم���ودو  لەنێ���وان  مەس���یح   -
خوێندن���ەوەی كتێ���ب، ژ2، حوزەیرانی 2006، 

ل181-180.
- كۆڕی هاوبەش���ی س���وننەو شیعەی عێراق، 
ڕاپ���ۆرت، ئامادەك���ردن، ژ7، ش���وباتی 2008، 

ل115-113.
- ئیس���الم و ئەنترۆپۆلۆجی���ا، خوێندن���ەوەی 
كتێ���ب،  ئامادەكردن، ژ8، ئابی 2008، ل167-

.168

واڵتەر روسێڵ مێد
- واڵتی خ���ودا، وەرگێڕانی ل���ە ئینگلیزییەوە: 
بەختیار س���ابیر حەمە، ژ6، تش���رینی یەكەمی 
2007، ل87-114. )ئ���ەم بابەتە لە ژمارە)6(ی 

گۆڤاری تێگەیشتنی راستی وەرگیراوە(.

یوسف گۆران
- ژن���ە بكوژەكان���ی قاعی���دە، ژ8، ئابی 2008، 

ل114-111.

یوسف موشارباش
- سیس���تەمی بەڕێوەبردنی تازەی ئەلقاعیدە، 
ت���ەوەرەی ژمارە، وەرگێڕان���ی لە ئەڵمانییەوە: 

دانا هاوار، ژ4، نیسانی 2007، ل128-119.

بابەتی هەمەچەشن

دۆسێی ئیسالم
- قول���ۆ ش���نگالی: س���ەلەفیەت بناغ���ەی بیری 
تیرۆریس���تی نییە لە ئیس���المدا، چاوپێكەوتن، 

ژ3، تشرینی دووەمی 2006، ل170-165.

بێ  ناوی نوسەر
- تون���س زنجیرە كۆڕێك لەبارەی ئیس���الم و 
دیموكراس���ی، ژ3، تش���رینی دووەم���ی 2006، 

ل190-187.
- ڕەوتی ئیس���المی لە باشووری كوردستان 
ژ2،  كتێ���ب،  خوێندن���ەوەی   ،  )1991-1946(

حوزەیرانی 2006، ل188-187.
- یەكنەبوونی وادەی جەژنەكانی موسڵمانان، 

ژ3، تشرینی دووەمی 2006، ل192-191.
- ڤاتی���كان: ئایی���ن پاس���او ب���ۆ توندوتی���ژی 
ناهێنێت���ەوە، ژ3، تش���رینی دووەم���ی 2006، 

ل194-193.
- كۆنگرەی مەككە بۆ ئاشتكردنەوەی سوننەو 
شیعە، ژ3، تش���رینی دووەمی 2006، ل205-

.214
- خوێندنەوەی كۆمەڵێك كتێب، ژ3، تش���رینی 

دووەمی 2006، ل242-232.
- س���ەلەفییەكانی كوێ���ت و وەزیری ئەوقافی 
واڵتەكەی���ان، ڕاپۆرت، ژ5، تەم���ووزی 2007، 

ل144-143.
- ملمالنێی نێوان موسڵمانان و مەسیحیەكان 

لە میسر، ژ5، تەمووزی 2007، ل146-145.
- بیبلیۆگرافی���ای ژمارەكانی )1-4(ی گۆڤاری 
دۆسێی ئیسالم، ژ5، تەمووزی 2007، ل188-

.194

بێ  ناوی نوسەر
پێناسەی س���ەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی 

كوردستان، ژ1، شوباتی 2006، ل3.
پێناسەی س���ەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی 

كوردستان، ژ2، حوزەیرانی 2006، ل3.
پێناسەی س���ەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی 
كوردستان، ژ3، تشرینی دووەمی 2006، ل3.

پێناسەی س���ەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی 
كوردستان، ژ4، نیسانی 2007، ل3.

پێناسەی س���ەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی 
كوردستان، ژ5، تەمووزی 2007، ل3.

پێناسەی س���ەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی 
كوردستان، ژ6، تشرینی یەكەمی 2007، ل3.
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پێناسەی س���ەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی 
كوردستان، ژ7، شوباتی 2008، ل3.

پێناسەی س���ەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی 
كوردستان، ژ8، ئابی 2008، ل3.

كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی 
كوردستان، ژ2، حوزەیرانی 2006، ل4.

كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی 
كوردستان، ژ2، حوزەیرانی 2006، ل4.

كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی 
كوردستان، ژ3، تشرینی دووەمی 2006، ل4.

كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی 
كوردستان، ژ4، نیسانی 2007، ل4.

كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی 
كوردستان، ژ5، تەمووزی 2007، ل4.

كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی 
كوردستان، ژ6، تشرینی یەكەمی 2007، ل4.

كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی 
كوردستان، ژ7، شوباتی 2008، ل

كتێبخانەی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ستراتیجی 
كوردستان، ژ8، ئابی 2008، ل4.

بدون أسم
- البی���ان الختامی الصادر عن ال���دورە الثالثة 
لمؤتمر القمة األس���المي، ژ1، ش���وباتی 2006، 

ل136-114.
- میث���اق منظمة لمؤتمر األس���المي، تەوەرەی 

ژمارە، ژ4، نیسانی 2007، ل182-175.
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سوریا
كوشتنی 15 رۆژنامەنووس

وەكپێدەچێت،سوریاترسناكترینشوێن
بێتلەسەرژیانیرۆژنامەنووسان.بەگوێرەی
هەواڵێك،تەنهالەمانگیئاداریئەمساڵ)15(
ڕۆژنامەن���ووسب���ەگوللەیس���وپاینیزامی
دەوڵەتیس���وریاكوژراون،بەمەشژمارەی
دەس���تی لەس���ەر ڕۆژنامەنووس���انەی ئ���ەو
سوپاینابراوگیانیانلەدەستداوە،لەڕۆژی
بەرپابوونیش���ەڕیناوەخۆی���یلەمواڵتەدا

دەگاتە)153(رۆژنامەنووس.
دەستبەس���ەرداگرتنیوەزارەت���یدارایی
حكومەت���یبەشش���ارلئەس���ەد،گش���تمولك
وس���امانیڕۆژنامەنووس���یناودارفەسەلو
لقاس���مخاوەنیبەرنامەی)االتجاەالمعاكس(
ل���ەئەلجەزیرەtvیموس���ادەرەكرد،ئەویش
ب���ەتۆمەت���یهاندانیتی���رۆروپڕوپاگەندەبۆ

جەنگیناوخۆیی.

داخستنی 3 ڕۆژنامە
لەبەرواری1-3-2013دادەسەاڵتدارانی
س���وریاڕۆژنامەكانی:)ئەلجەماهیروفورات
وعرووبە(یانداخس���ت.هەرچەندەهەرسێ
ڕۆژنامەك���ەگوزارش���تیانل���ەهەڵوێس���تو
بەرژەوەندیڕژێمیس���وریاناچاربوودایان
بخاتوڕەنگەلەئایندەیەكینزیكیش���داچەند

ڕۆژنامەێكیدیكەشدابخات.

ئازادكردنی ڕۆژنامەنووسێكی ئەڵمانی
لەڕۆژی5-3-2013داحكومەتیسوری
رۆژنامەنووسێكیئەڵمانیئازادكەبۆماوەی
یەكڕفێندرابوو،بەپێیهەواڵەكانڕادەستی
بالیۆزخانەیڕوسیایفیدراڵلەدیمەشقكرا
بوو،دەس���تگیركردنیئەمڕۆژنامەنووس���انە
ب���ەبیانوویهاتنیبەقاچاغیبۆناوس���وریا،

ئەنجامدرابوو.

ئامادكردنی: عەبدولغەنی عەلی یەحیا

دەنگوباسی ڕۆژنامەنووسان لە جیهاندا
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ڕفاندنی)4( ڕۆژنامەنووسی ئیتالی
)4( ڕفاندن���ی ئیتاڵی���ا حكومەت���ی 6-4-2013دا، ل���ە
ڕۆژنامەنووس���یئیتاڵ���یلەس���وریاڕاگەیاندن،تانووس���ینی
ئ���ەمڕاپۆرتەن���ەهۆیڕفاندنیانزانراوەوچارەنووسیش���یان

نادیارە.

ئێراق

ڕۆژنامەنووس عەلی موتەلیبی بریندار دەكرێت
ئێراقلەدوایس���وریابەترس���ناكترین
رۆژنامەنووس���ان ژیان���ی لەس���ەر واڵت

دەژمێردرێت.

برینداركردنی عەلی موتەلیبی
لەڕۆژی14-2-2013ڕۆژنامەنووس
عەل���یمەتەلیب���یڕووب���ەروویهەوڵێكی
ل���ە ب���وو، كوش���تنی ب���ۆ تیرۆرس���تی
ئەنجام���دابرین���داربووبۆنەخۆش���خانە
گوارسترایەوە.بەقسەی)زەید(یبرای،
ئەوڕۆژنامەنووسەهەڕەشەیكوشتنی
لێكرابوو.لە18-2-2013شداسەندیكای
ڕۆژنامەنووسانیئێراقئیدانەیهەوڵی

تیرۆركردنیكرد.

هەوڵێكی شكست بۆ تیرۆكردنی )2( 
ڕۆژنامەنووس

لە 17-2-2013دا هەوڵی تیرۆركردنی هەردووڕۆژنامەنووس:
عەبدولزەهرەزەكیوقاسممحەمەدعەباسدرابوو.

هەوڵێك بۆ داخستنی بنكەی رۆژنامەگەریی پەرلەمان
ل���ە20-2-2013داچەن���دپەرلەمانتارێكداوایداخس���تنی
بنك���ەیرۆژنامەگەری���یئەنجومەنینوێنەران���یئێراقییانكر
بوو،ئەوداوایەشیانناڕەزاێێكیزۆریلێكەوتەوەبەتایبەتی
لەالیەنلیستی)ئێراقیە(یسوننیكەداواكەیانبەهەوڵێكبۆ

داخستنیسەكۆیەكیسەربەستوگرنگدانا.

خۆپیشاندان
بەغدای���ی رۆژنامەنووس���ێكی چەن���د دا ل���ە2013-2-21
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خۆپیش���اندانێكیانلەب���ەردەمباڵیۆزخانەیئێرانڕێكخس���ت
روناكبی���ری دەس���تگیركردنی دەره���ەق ناڕەزایی���ەك وەك
ناوداریئێ���راقئەحمەدقوبانجیلەالیەنحكومەتیئێرانەوە،
پاش���اندوایماوەیەك���یكەملەدەس���تگیركردنەیئازادگراو

گەڕایەوەبۆئێراق.

داخستنی كەناڵی ئەلشەعب
ه���ەرل���ە21-202013داحكومەتیبەغدا
كەناڵێكی)ئەلش���ەعب(یس���ەربەبەمشعان
جب���وریداخس���ت،جێیسەس���وڕمانەزۆری
نەبردكەناڵەس���ەرلەنوێدەستەبەكاربوو،
حكومەت���یناوبراوی���ش،لەمش���عانجبوری
خۆش���بوووێڕایئەوەیكەلەالیەن)ئەنتر
بۆل(دادگایئیراق���یب���ەتۆمەت���یتی���رۆرو
گەندەڵیداواكرابوو)15(ساڵیشبەغیابی

حوكمدرابوو!!.

چارەسەركردنی رۆژنامەنووسان بە خۆڕایی
نالەب���اری رەوش���ی س���ەرەڕای
رۆژنامەنووس���انل���ەئێ���راق،وەزارەتی
س���ەندیكای و ئێراق���ی تەندروس���تیی
رۆژنامەنووس���انیئیراق���یلێژنەیەێك���ی
هاوبەشیانبۆلێكۆڵینەوەلەتەندروستیی
رۆژنامەنووس���انپێكهێن���اوبڕی���اردرا
ل���ە رۆژنامەنووس���ان لەم���ەودوا
نەخۆش���خانەكانیناوئیراقبەخۆڕایی
چارەسەربكرێن،بەمەشدەستكەوتێكی

باشبۆرۆژنامەنووسانیئێراقهاتەدی.

سوپا هۆشداری دایە ڕۆژنامەنووسان
ل���ە27-2-2013داس���وپایئێ���راقلەبەغدا،هۆش���داریی
دایەرۆژنامەنووس���انب���ۆئەوەیلەكۆنگرەیەك���یوەزارەتی

دەرەوەیئێراقئامادەنەبێئەگیناتەقەیانلێدەكرێت.

سووكایەتیكردن بە ڕۆژنامەنووسان لە زیقار
ل���ەپارێ���زگای)زیق���ار(یباش���ووریئێراقل���ەئەنجامی
دەس���تدرێژیدژبەرۆژنامەن���ووسلەالیەندەزگاكانیئەمنی
وس���وكایەتیكردنپێی���ان،رۆژنامەنووس���انیئ���ەمپارێزگایە
خۆپیش���اندانێكیانس���ازدائیدانەیرەفتاریهێزەكانیسوپاو

پۆلیسیاندژبەڕۆژنامەنووسانكرد.



ژمارە 29-30 به هارى 2013 292

دهنگوباسىرۆژنامهنووسان...

دەستدرێژی دژ بە ڕۆژنامەنووسێك
لەپارێزگاینەینەواس،هێزەچەكدارەكانیسەربەحكومەتی
وەززاح س���ەررۆژنامەنووس ك���ردە دەس���تدرێژیان ئێ���راق
حەس���ەن،كاتیبەئەرك���یڕۆژنامەگەرییخۆیلەگۆرەپانی
)ئەحرار(یخۆپیشاندەرانهەستابوو.دیسان
هەرلەموس���ڵهێزەكان���یناوبراوكادرێكی
بەغ���دادtvی���انل���ەچوونەن���اوگۆڕەپانی
قەدەغەك���رد، ئەح���راروخۆپیش���اندەرانی
دووڕۆژنامەنووس���یدیك���ەك���ەوێن���ەی
خۆپیش���اندانیاندەكێش���اهەمانرەفتاری���ان

لەگەڵداكرابوو.

دیاال و زەوی بۆ ڕۆژنامەنووسان
نەقیب���ی ئەلمەه���داوی( )س���اجید
رۆژنامەنووسانیپارێزگای)دیاال(داوای
تەرخانكردنیزەویینیش���تەجێبوونیبۆ

رۆژنامەنووسانیپارێزگاكەكرد

قەدەغەكردن
فەرماندەیپرۆس���ەسەربازییەكانی
هاتن���ی )ئەنب���ار( پارێ���زگای
رۆژنامەنووس���انیبیانییبۆپارێزگای
وتیش���ی: و ك���رد قەدەغ���ە ئەنب���ار
دەزگاكان���یب���ال���ەحكومەت���یئێراق
فەرمانیقەدەغەكردنیرۆژنامەنووسانیبیانیبۆ)ئەنبار(

داوە.

سامەڕاو خۆپیشاندانێك لەبەرژەوەندیی رۆژنامەنووسان
لە)گۆڕەپانیحەق(لەقەزایس���امەڕایسەربەپارێزگای
سەالحەددین،خۆپیشاندانێكلەالیەنجەماوەرەوەدژبەلێدان
وئ���ازاردانیرۆژنامەنووس���انس���ازدرا،بەپێ���یهەواڵێك،
هەندێلەش���ەقاوەوچەقۆوەشێنچەندرۆژنامەنووسێكیان
لەس���امەڕائازاردابووتاوەكورووداوەكانیخۆپیشاندانەكان

بۆدەزگاكانیراگەیاندنەییرەوانەنەكەن.

دەستگیر كردنی رۆژنامەنووس ئەیادتمیحی
بۆبەغدادەگەڕێتەوە.س���ەندیكایرۆژنامەنووسانیئێراق
ناڕەزەاییدژبەدەس���تگیركردنیرۆژنامەنووسئەیادتمیحی

دەربڕی،تائێستاشهۆیدەستگیركردمینەزانراوە.

هێرشبردنە سەر )4(رۆژنامە لە بەغدا
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جارێكیدیكەبەغدا.لە1-4-2013داتاخمێككەلەنزیكەی
)50(هاواڵتی���یمەدەن���یپێكهاتبوو،هێرش���یانكردبووەس���ەر
بارەگاورۆژنامەكان:دەس���تووروموستەقبەلوپەرلەمانو

كردبوو،ئەلن���اسو)4(رۆژنامەنووسیش���یانبریندار
كەلوپەلیناوبارەگاكانیش���یانتێكداوشكاند
ب���وو،بەگوێ���رەیلێدوانیرۆژنامەنووس���ان
)مەحموودئەلس���ەرخی(ناوێكگوایەس���ەر
مەرجەعیئایینیس���ەرخیبوووجارانیش
ئەندامیحزبیبەعس���یقەدەغەك���راوبوو،
ب���وو ك���رد هێرش���ەكانی س���ەركردایەتیی
پێ���دراو ئام���اژە مەرجەع���ی هەرچەن���دە
هەواڵەك���ەیرەتكردبوو،بەرائەتیخۆیلە

كردەوەكەراگەیاند.
هێرش���ەكانییەك���یچ���ارینیس���انی
رابردوولەس���ەرزیاترلەئاس���تێكدەنگی
نەقیب���ی ئەلالم���ی، مۆئەیی���ەد داب���ۆوە.
س���ەندیكایرۆژنامەنووس���انیئێ���راقو
یەكێتینێودەوڵەتییرۆژنامەنووسانو..
هت���دلەچەندینالیەنیدیكەشبەتوندی
ئیدان���ەیهێرش���ەكەیانلەچەندینالیەنی
دیكەشبەتوندیئیدانەیهێرشەكەیان

كردبوو.

میسر
قەدەغەكردنی دیاری لەرۆژنامەنووسان

گوای���ە نوس���یبووی )قاهی���ری( رۆژنامەی)ئەه���رام(ی
بەڵگەنای���ەكبەرۆژنامەكانیمیس���رئیمزاك���را،تیایداداوالە
رۆژنامەنووسانكرادیاریوەرنەگرنورەتیبكەنەوە،هەر

وتاربەناویبەرپرساننەنووسن.

ئەحمەد ئەلشەریف
س���ەندیكای چااڵكیەكان���ی ب���ۆ وێنەگرتن���ی لەكات���ی
رۆژنامەنووس���انیمیس���رلەقاهیرە،هێزەئەمنیەكانیمیسر
پەالم���اریوێنەگ���ری)جەزی���رەtvی(ئەحمەولش���ەریفیاندا،
ئ���ەوكارەشبووەهۆیپەیداكردنیبێزاریوناڕەزاییلەنێو

ناوەندەرۆژنامەگەریەكان.

هەڵبژاردنی ریاز رەشوان
میس���ر بەناوبانگ���ی رۆژنامەنووس���ی رەش���وان( )ری���از
لەهەڵبژاردنیس���ەندیكایرۆژنامەنووس���انیمیسربەنەقیب

هەڵبژێردرا.
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كۆبوونەوەیەكی ناڕەزاییانە
لەبەرواری17-3-2013دادەیانرۆژنامەنووس���یمیس���ر
ل���ەبەردەمب���ارەگایس���ەندیكاكەیانل���ەقاهی���رەیپایتەخدا
گردبوونەوەێكی���انس���ازداتیای���داداوایئازادكردن���یچەن���د
رۆژنامەنووس���ێكیانكردك���ەل���ەالیەنئەندامان���ی)ئیخوانو

مسلمین(دەستگیركرابوون.

كێشەی باسم یوسف
ل���ەڕۆژی31ئاداری2013دارۆژنامەنووس���یمیس���ری
)باس���میوس���ف(بەتۆمەتیس���وكایەتیكردن
ب���ەس���ەرۆكیمیس���رمحەمەدمورس���یو
ئایین���یپی���رۆزیئیس���الم،لەالی���ەنهێزە
ئەمنیەكان���یقاهی���رەدەس���تگیرك���را،بەاڵم
زۆرینەب���ردودوایماوەیك���یك���ورتلە
دەس���تگیركردنەوەكەیولەژێرفش���ارێكی
ئەستوورئازادكراوئێستاشلەچاوەڕوانیی
دادگاییكردنب���ەتۆمەتی)خیانەیعوزما(!

دایە.
دەستگیركردنیباس���میوسفدەنگی
دایە،كۆشكیسپیلەزاریوتەبێژەكەی
فیكتۆری���انوالن���ددەس���تگیركردنەكەی
ش���ەرمەزاركردوحكومەتیمیس���ریش
ب���ەخنكاندن���یسەبەس���تیرادەربڕی���ن
ب���ەرەی ك���رد، خەتاب���ار و تۆمەتب���ار
ڕزگارییمیسڕیشهەمانتۆمەتیدایە

پاڵحوكومهتیمیسر

سوودان

لێكۆڵینهوهلهگهڵئهلموسلمیئهلكهباشی
)ئهلمس���لمی ،2013 نیس���انی 3ی رۆژی س���هرلهبهیانی
ئهلكهباش���ی(بهڕێوهب���هرینووس���ینگهیكهناڵ���یئاس���مانی
)ئهلجهزیره(لهالیهنئهمنیس���ودانهوهلهخهرتومیپایتهختی
كاتژمێ���ر )5( بۆم���اوهی پاش���ان دهس���تگیركرا، س���وودان
لێكۆڵین���هوهیلهگهڵداكرا،ئینجابڕیاریئازادكردنیدرابهاڵم
بهچهندمهرجێكیهكێلهومهرجانه،كهناڕهزایێكیزۆریله
ناوهندهسیاسیورۆژنامهگهرییانپهیداكردبوو،ئهوهبووبه
بێمۆڵهتینابێلهناوهوهودهروهیسودانجموجۆڵبكات،
ههروههاداوایلێكرادهستلهپیشهیرۆژنامهگهریبهربدات،

ئهلكهباشیبهشبهحاڵیخۆیمهرجهكانیرهتكردهوه.
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ئه لنوور ئه حمه دولنوور
حكومهت���یس���ووداندوایل���ه)ئهلن���وورئهحمهدلن���وور(
سهرنووس���هریرۆژنامهی)ئهلس���هحافهی(یسوودانیكرد
ئیس���تیقالهلهپیش���هیرۆژنامهگهریبدات،چونكیبهقس���هی
ئهوحكومهته)ئهلنوور(سووكایهتیبهپیاوانیئهمنكردبوو.

به حرێن
ده ستگیركردنی چه ند رۆژنامه نووسێك

بهبۆن���هیتێپهڕبوونی)2(س���اڵبهس���هر
ش���یعه هاوواڵتیان���ی خۆپیش���اندانهكانی
مهزههب���یبهحرێن،حكومهتهس���ونییهكهی
ئهمواڵتهكۆمهڵێرۆژنامهنووسیشیعییان
دهس���تگیركرد،كات���ێب���هئهركیپیش���هیی
خۆیانلهناوخۆپیشاندانهكانههڵدهستان.

دهس���تگیركردنهوبێ���زاریوتوڕهی���ی
لهنێ���وش���یعهیبهحرێنك���هنزیكهی٪75
هاوواڵتیانیئهمواڵت���هپێكدێنن،ههروهها
كارهكهبهفروانیلهالیهنشیعهكانیئێران
وئێراقوشوێنیدیكهشریسواكرابوو.

فه ڕه نسا
ئازادكردنی نادر ده ندون

لهس���هرداوایهكل���هداوییهكهكانی
حكومهت���یفهرهنس���اوالیهنیدیكهش،
وهزارهت���یدهروهیئێ���راق،درێغیله
سازدانیههوڵوتهقهڵابۆئازادكردنی

رۆژنامهنووس���یفهرهنس���یبهنهژادلوبنان���ی)نادردهندون(
نهكرد.

لهئهنجام���یئهوههوڵوتهقهڵایان���هشحكومهتیئێراق
دهندون���یئ���ازادكردودوای21رۆژبهبهندیخانهبۆپاریس

گهڕایهوه.

لیبیا
بكوژی رۆژنامه نووسێك ده ستگیركرا

لهواڵتیلیبیاهێزهكانیئهمنیسهربهحكومهتیئهمواڵته
توانیانلهرۆژی2013/2/14بكوژیوێنهگرورۆژنامهنووس
ش���ههید)عهلیحهس���هنئهلجابر(كارمهندیجارانیئهلجهزه

دهستگیربكهن.
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ش���ایانیباس���هرۆژنامهنووسووێنهگر)عهلیحهس���هن
ئهلجاب���ر(لهكات���یرووداوهكانیشۆڕش���یلیبیاك���وژراولۆ
رێزلێنانی���شلێیحكومهت���یلیبیاقوتابخانهیهكیس���هرهتایی

بهناوكرد.
كارمهندان���یئهلجهزی���رهزیاترلهكارمهندان���یدهزگاكانی
راگهیان���دنورۆژنامهگهریرووب���هڕوویكاریتوندوتیژی

لهالیهندهسهاڵتدارهكانهوهدهبن.

به ریتانیا
B.B.C مانگرتنی رۆژنامه نووسانی

2013 ش���وباتی 18 رۆژی
دهزگای س���هربه رۆژنامهنووس���انی
راگهیاندن���یB.B.Cبهریتانیمانگرتنێكیان
دژب���هدهركردن���ی)30(رۆژنامهنووسله

دهزگایناوبراوراگهیاند.

فه له ستین
گردبوونه وه 

لهب���هردهرگایبهندینخان���هی)عۆفر(
2013/2/20 رۆژی ئیس���رائیلی ی
فهلهس���تینی رۆژنامهنووس���ی دهی���ان
ناڕهزای���ی وهك گردبوونهوهیهكی���ان
دهربڕی���ندژبهدهس���تگیركردنیچهند
رۆژنامهنووسێكیفهلهستینراپهڕاند.

كوێت

زه یدولزاید )30( رۆژ حوكمكرا
)زهیدولزاید(رۆژنامهنووس���یكوێت���ی)30(رۆژلهالیهن
داگایهك���یكوێتیحوكم���درا،حوكمكردنهكهشلهوتارێكیكه

تیایداحكومهتیكوێتیبهگهندهڵیوهسفكردبوو.

خه اڵت بۆئه وكه سه ی په یامنێرانی )ئه لجه زیره  و )ئه لعه ره بییه ( له  
سووریا ده ستگیر بكات

دهوڵهمهندێكیس���ووریل���هكوێتخهاڵتێك���یدراوییبۆ
ههركهسێكبتوانێرۆژنامهنووسێكیسهربه)ئهلجهزیره(و
)ئهلعهرهبیه(یلهسووریادهستگیربكات.وهزیریراگهیاندنی
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كوێتیش���یپێیلهسهرسهربهستیرۆژنامهنووسانداگرتو
سهندیكایرۆژنامهنووس���انیكوێتیشیریسوایدهوڵهمهنده
س���ووریهكهیك���ردوداواش���یل���هحكومهت���یكوێ���تكرد،

دهستبهجێدهوڵهمهندهسورییهكهدهستگیربكات.

ئێران

بێسه روشێنێكردنی رۆژنامه نووسێكی كورد
)دی���دگاه(ی گۆڤ���اری سهرنووس���هری
كوردیل���هالی���هندهزگائهمنییهكانیئێران
لهمانگرتنیشوباتیرابردوویئهمساڵبێ
سهروش���وێنكرا،تائێس���تاشچارهنووس���ی

شاراوهونادیاره.

دهستگیركردنی )10( رۆژنامه نووسی ره وتی 
ئیساڵحی

ئێ���رانهێ���زهئهمنییهكان���ی ل���ه ه���هر
حكومهت���یپارێزگاران���یئ���همواڵته)10(
رۆژنامهنووس���یئێرانیس���هربهرهوتی
ئیس���احیمحهم���هدخاتهم���یدهس���تگیر
ك���رد،ت���احاڵ���یح���ازرب���اسل���ههۆی
چارهنووس���یان و دهس���تگیركردنیان

نهكراوه.

ئیسرائیل

درێژه دان به  ده ستگیركردنی )2( رۆژنامه نووس
دادگایهك���ی دهس���تگیركردنیاندا، ل���ه ماوهی���هك ل���هدوای
ئیس���رائیلی،دهس���تگیركردنیوێنهگریكاریكاتێری)محهمهد
سباعنه(و)رۆژنامهنووسعامرئهبوعورفه(كهههردووكیان

عهرهبیفهلهستیننوێكردنهوه.

یه مه ن

ئازاردانی رۆژنامه نووسێك
لهبهندیخانهیئهمنیسیاسیلهسهنعایپایتهختییهمهن،
پیاوانیئهمنبهتوندیئهش���كهنجهوئازاریرۆژنامهنووس
)عهبدولئیالحهیدهر(یاندابوو،جێیئاماژهپێدانهس���هندیكای
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رۆژنامهنووس���انییهم���هنناڕهزای���یدژبهم
رووداوهدهربڕیب���وو،داواش���یلهحكومهتی
یههنكردب���ووخێرارۆژنامهنووس���اكهئازاد

بكهن.

سۆماڵ
كۆشتنی رۆژنامه نووسێك

رۆژنامهنووسێكیسۆماڵیكچبهدهستی
تاقمێكینهناس���راوگوماندهكرێتس���هربه
رێكخراویتیرۆرس���تیموجاهیدینیشهبابن،

تیرۆركرا.

سوید
شاژنی سوید شكایه ت له  رۆژنامه نووسان ده كات

ش���اژنیس���ویدش���كایهتیدژب���هچهن���د
دادگای ب���ه پێش���كهش  رۆژنامهنووس���ێك
س���ویدیكرد،لهش���كایهتێكاهاتب���وو،گوایه
س���وكایهتیان و گاڵت���ه رۆژنامهنووس���ان

پێكردبوو.

تونس
رۆژن�����ام�����هن�����ووس�����ان�����یت�����ون�����سل��ه
پ��ۆل��ی��س��ی ب����ه دژ گ����ردب����وون����هوهی����هك����دا
ن��اوب��راوی��ان پۆلیسی ك��ردهوهك��ان��ی ت��ون��س
سهر ههڵیانكوتابووه ب��هوهی مهحكومكرد،
ئهم پایتهختی ل��ه )رۆژن��ام��هگ��هری( ی��ان��هی
تاوانبار بهڕوه یانهكه تونس پۆلیسی واڵته،

ببوه و وهرنهگرتبوو مۆلهتی گوایه كردبوو
ههر ئهمهش خ��واردن��هوه مهی و مهیخخانه
تونس رۆژنامهنووسانی بۆ زیانگهیاندن بۆ

لهبهرئهوهیههرهزۆریانعهلمانین.

توركیا
كۆچی دوایی محه مه د عه لی بیراند

كۆچیدواییرۆژنامهنووسونووسهری
سیاس���یبهناوبانگ���یتوركیامحهم���هدعهلی
بیران���د،لهرووداوێكیزۆرگرنگلهمێژووی

رۆژنامهگهرییتوركیادهژمێردرێت.
بیران���دپێنووس���ێكیچاونهترس���یب���وو،
بهردهوامرهخنهیلهسیاسهتیكاربهدهستانی
توركی���ادهگرتوههمیش���هبهرڤانیلهمافی
رهوایگهل���یكوردی���شدهك���رد،بهكۆچ���ی
دواییبیراندگهلیكورددۆس���تێكیگهورهی

لهدهستدا.

خۆپیشاندانی رۆژنامه نووسان له  ئه سته نبۆڵ
دهیانرۆژنامهنووس���یتوركلهش���اری
ئهستهنبۆڵولهبهردهمكونسولییهیسووری
ئازادكردن���ی پێن���او ل���ه خۆپیش���اندناێكیان
پهیامنێ���ری و ت���ورك رۆژنامهنووس���ی
ئهنجام���دا، ئهمریك���ی )ئهلح���وڕه(ی كهناڵ���ی
رۆژنامهنووسیناوبراوبهرلهچهندمانگێك
لهمهوب���هرلهالیهنهێزهئهمنییهكانیس���وریا

دهستگیركرابوو.
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لەماوەیرابردووداهۆڵی)جەمالعەبدولناسر(
لەكۆلێژیئاداب،لەزانكۆیبەیروتیعەرەبی
لەلوبنان،گفتوگۆیماس���تەرنامەیتوێژەرو
رۆژنامەن���ووس)هاوژی���نعومەرمحەمەد(ی
ل���ەژێرناونیش���انی)فنالمقال���ةالصحفیةفي
صحیفةالتآخ���ي2005-2010(بەخۆوەبینی،
لیژن���ەیگفتوگ���ۆپێكهاتب���وول���ەهەریەكلە

بەڕێزان:
1.پڕۆفیس���ۆرد.رەفی���قعەت���وی)ئەن���دامو

سەرۆكیلیژنە(
2.پڕۆفیسۆرد.غازییەموت)ئەندام(

3.پڕۆفیس���ۆرییاریدەدەرد.بەش���یرفەرەج،
س���ەرۆكیبەش���یزمانیعەرەب���ی)ئەندامو

سەرپەرشتیار(.

4.پڕۆفیسۆرییاریدەدەرد.جەمالموجاهید
سەرۆكیبەشیراگەیاندن)ئەندام(.

دوایگفتوگۆیەك���یچڕوپڕك���ەدووكاتژمێر
ونی���ویخایاند،لەكۆتایی���دانامەكەبەپلەی
)زۆرباش���ە(ل���ەالی���ەنلیژن���ەیگفتوگ���ۆوە

قەبووڵكرا.
ل���ەس���ێدەروودا نێوب���راو ماس���تەرنامەی
ك���ەهەریەكیەی���اندووب���ەشلەخۆدەگرێ���ت،
ئاڕاس���تەكانی تاوتووێ���ی بەچڕوقوڵ���ی
وتارنووسین،وهەیكەلیهونەریوتارەكان،
وزمانینووس���ین،وشێوازەكانیدەربڕینی
لەرۆژنامەی)التآخی(كردووە،لەكۆتایيشدا
لەگ���ەڵ ئەنجام���یخس���تۆتەڕوو، كۆمەڵێ���ك
ب���ۆ راس���پاردەیەك چەن���د پێش���نیاركردنی

ماستەرنامەیەك دەربارەی 
رۆژنامەگەری كوردی لە بەیروت
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رۆژنامەی)التآخی(ك���ەدەكرێلەداهاتوودا
ل���ەبەرەوپێش���بردنیرۆژنامەك���ەس���وودی

لێوەربگرێ.
ش���یاویباس���ەنامەیناوبراوب���ەیەكەمین
ك���ە دادەندرێ���ت ئەكادیم���ی لێكۆڵين���هوهى
لەوەت���ەیلەدایكبوونیرۆژنام���ەی)التآخی(
ی���ەوەل���ەنیس���انیس���اڵی1967دەرب���ارەی
رۆژنامەك���ەئەنجامدراب���ێ،هەروەه���ایەكەم
ماستەرنامەش���ەكەدەربارەیرۆژنامەگەری
كوردیل���ەزانكۆیەكیعەرەب���یلەدەرەوەی

عێراقبەپلەیزۆرباشەوەربگیرێ.

ماوەت���هوهبڵێینتوی���ژەری)هاوژینعومەر(
ماوەی14س���اڵەلەبواریرۆژنامەنووس���ی
كاردەكات،لەچەندی���ندەزگایرۆژنامەوانی
كاریكردووە،بەزمانەكانیكوردیوعەرەبی
س���ەندیكای كارای ئەندام���ی دەنووس���یت،
رۆژنامەنووسانیكوردس���تانوفدراسیۆنی
نیودەولەت���یرۆژنامەنووس���انوس���ەنتەری
)ن���ور(یرۆش���نبیریوئیعالمییەلەس���وید،
چەندكتێبێكیش���ەدەربارەی هەروەهاخاوەن
راگهيان���دنورۆژنامەگ���ەری،ك���ەدواینی���ان

كتیبی)ئیتیكیكاریرۆژنامەوانی(یە.
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قاسممحهمهدعهلی

مه رگی فریشتەكان*
نامەیەك بۆ »وەهبیە سەعدۆ« 
كه  فریای خوێندنەوەی نەكەوت
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بازنەكە تەواو نەبوو

مهرگولەدایكبوونتبەرلە)42(ساڵچەندسەعاتێكيان
ل���ەنێ���وانداب���وو،بەرەبەیان���ی3/21يهكهمي���نزیڕەیلە
باوەشگرت.بەربەیانی3/23دواهەناسەتیگرتهباوەش،
بەهۆیحیكمەتێكەوەتۆهەموودەموابوویت،شتەكانتبە
ناتەواویبهجێدەهێشت،ئایائەمەترسەلەساتەوەختەكانی
كام���ڵب���وون،لەس���اتەوەختەكان���یداخران���یبازنەكە؟یا
پێویستیيەبۆبەردەوامبوونلەجیهاندالەڕێگەیبایەخدان
بەهاوڕێیانئەوانەیبۆتەواوكردنیدەس���پێراوەكانتكار

دەكەن..؟
نووس���ینگەكەتهەرچەن���دەپانتایەك���یبچووك���ە،بەاڵم
پەنجەرەفراوانەكانیدەڕوانێتەبەرفراوانترینگۆڕەپانلە
هەولێردا،لەژێرئەمپەنجەرانەداچەندكۆترێكجێنشیننو
لێ���تدەڕواننیانبەخۆیانەوەخەریكدەبنولەژوانێكی
جواندادەخنكێن،كەلەئەنجامیداجیهانوندەبێت،هۆرنی
ئۆتۆمبێللەكان،دەنگیفرۆشیارەكان،هەرایهاموشۆكەران،
هیچنامێنێتتەنياماچیدەنووكەبەیەگەیش���تووەكان،باڵە
لێكدەرەكان،ب���ەرەوچاوەبازنەیەكانلەدەوریهەتاوێكی
نیمچ���ەگەرەمدادەخولێنەوە،گمەی���ەكلەژێرزەوییدابەرز
دەبێت���ەوەی���انلەئاس���مانێكیش���یندادەبارێ���ت،گمەیەك
پەیوەن���دیب���ەكۆترەكانەوەنیی���ە،لەش���وێنێكەوەدێتبە
س���اردییەخۆش���ەكەیوگەرمییەبەلەزەتەكەیس���ەراپای

نووسینگەكەتدادەپۆشێت.
ئ���ەوڕۆژەیبی���رمل���ەوەك���ردەوەش���وێنێكیبچووك
دیاریبك���ەم،بۆئ���ەوەیكتێبەكانت.س���یدیەكانت.هەندێ
لەش���تومەكانتلەدەس���تیهاتووچۆكەران���تبپارێزێت،لە
بیرم���ەچەن���ددوودڵبووم،ئەوڕۆژەگوتم:نووس���ینگەكە
هەرهەمووچەندمەترێكە.بیرۆكەكەمدواخست،هەرچەندە
زۆرپێویس���تب���ووتاك���وتایبەتمەندییەكان���تل���ەچ���اوی

سەردانكەرەكانتبپارێزرێت.
ئ���ا...بەمج���ۆرەتەنان���ەتپێویس���تیەقووڵەكان���تمافی
تەواوبوونیانپێنەبەخش���را،وازملێهێنالەپێناوفەزایەكی
بەرفراوانت���ر،پەیوەندینێ���وانتۆوكۆترەكان���تزیاترلە
رەهەندێكوەردەگرێت،ئاس���مانەشینەبەرفراوانەكەبانگی
دەكرديت،ئاسۆبێكۆتایيەكانوئازادییهرههابێسنوورهكان
هاوڕێیهتیتۆوبوونرهباڵدارهكانیپتەودەكرد،خەونتبە
باڵیبەهێزدەديتبۆئەوەیڕاكێش���انیقەدەریمرۆییمان
ببەزێنێ���ت،كۆیاليەتیی���ەكۆمەڵگەیی���ەكانوڕۆش���نبیریو

ئەوڕۆژەیبیرملەوەكردەوە
دی���اری ب��چ��ووك شوێنێكی
بكەم،بۆئەوەیكتێبەكانت.
س��ی��دی��ەك��ان��ت.ه��ەن��دێلە
ش��ت��وم��ەك��ان��تل���ەدەس��ت��ی
بپارێزێت، هاتووچۆكەرانت
لەبیرمەچەنددوودڵبووم،
ئەوڕۆژەگوتم:نووسینگەكە
مەترێكە. چەند هەرهەموو
ب���ی���رۆك���ەك���ەمدواخ���س���ت،
هەرچەندەزۆرپێویستبوو
تایبەتمەندییەكانت تاكو
سەردانكەرەكانت چ��اوی لە

بپارێزرێت
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فیزیاییەكانم���ان،تۆچاكتدهزان���یهەمووخراپەكارییەكان
لەمانەوەسەرهەڵدەدەن،تەنانەتلەمردنیشداكەقەدەری
هەموومانە.بەڵێلەكاتیمهرگتاباڵتهەبوو،تێڕوانینەكانت
دوورلەژانیس���اتەوەختیتون���دڕەوداوغەمێكیقووڵدا
هەڵدەفڕین،لەنەخۆشخانەدالەگەڵهەموواننەبووی،تەنيا
لەگەڵئەوانەبوویكەبەشداریخەونەكانیئازادیتبوون،
زەردەخەن���ەتبۆئەوانبوو.ئایچهندرووبهڕووبوونهوه
ماناوپهیامیههڵدهگرتئهمزەردەخەنەیە،مردنتئاسایی
نەب���وو.پێش���وەختەبوو،ك���ێدەزانێڕەنگ���ەیەكێكبێلە
گەمەكانتیاندرۆزۆرەكانت،تەنانەتلەمردنەكەش���تاوا
بووی،مهرگتتەواونەبوو.هەندێكپاشماوەیتۆلەناخی
ئێمەدایە،خەونیئازادی،كەنرخێكیزۆرتدالەپێناویدا،
ئ���ەورۆناكییەیكەدەتویس���تتۆیەكانیل���ەهەركۆییەك
ه���ەن،بيچێنيت،داهێنانیخۆش���یەبچووكەكانلەتەنگترین
جێگاكان���دا،گەمەوگاڵتەكانت،پاكیی���ەمناڵیەكەتكەژیانە
دژوارەكەتنەيتوانیبووبیش���ێوێنێ،ئەمانەهەموولەناخی

ئێمەداماون.
دەتوانمزۆرشتلەبیربكەم،بەاڵمخەونیئازادیوپاكی
ڕۆناكییەك���ەتكەلەناختەوەهەڵدەقواڵن.هەرگیزناتوانملە
بیریانكەم.ئەمانەواملێدەكەنهەستبەشتێكیفریشتەیی
بكەم.ش���تێكپەیوەندیبەجیهانیفریش���تەكانەوەهەیەلە
مهرگتامردنیفریش���تەكانمديت،وەحیەكینەگەیش���تووم

ديت..
ئابهمج���ۆرهژیانیفریش���تەكان،گرەوێك���ەبۆهەڵگرتنی
ڕۆناكیووەحیب���ۆدوورییەكانیگەردوونێككهكۆتایی
نایەت،چۆنقس���ەكانمبەرەوئاراستەیناوچەیەكلەمانا
پیرۆزەكانیهەنگاوینا...؟پەیوەندییەكیكاریراگهیاندن
هەی���ەپێش���ترتێبینیم���اننەك���ردووە.ناوەڕۆك���هرۆناكهكه
تاریك���یدەخنكێنێت،پەیوەندییەكلەنێ���وانڕاگەیاندكارو
ئ���ازادیوڕۆناكییداهەیە،لەڕوخس���ارتاپێشكۆچكردنت
روناكیهەبوو،ڕاپۆرتیپزیش���كیدەڵێتگورچیلەكانتلە
كاركەوت���وون،ج���ەرگكارناكات،دڵیشتەني���اچارەگێكی
ل���ەكاردایەوملیۆنانش���انەشمردوون،ب���ەاڵمتۆگاڵتەت
ب���ەمڕاپۆڕتانەدەك���رد،ژیریتدیارب���وو.كاتێبەڕێگەی
ئاماژەگفتوگۆتلەگەڵماندەكرد،لەدۆخێكداكەبەدۆخی
تۆنەچێت،جەس���تەبەزیندوویدەمێنێتوهۆشدەمرێت،
ڕۆناكیلەڕوخس���ارتابەدیدەك���راكاتێزەردەخەنەتلە
كەش���ەتەماوییەك���ەینەخۆش���خانەیفریاكەوت���ندەدزی،
چش���ەفرەیەكەتب���ەكاردەهێن���ابۆئ���ەوەینامەكانتبەم

دەتوانمزۆرشتلەبیربكەم،
بەاڵمخەونیئازادیوپاكی
ڕۆناكییەكەتكەلەناختەوە
ه����ەڵ����دەق����واڵن.ه��ەرگ��ی��ز
ك��ەم. بیریان ل��ە ناتوانم
ئەمانەواملێدەكەنهەست
بەشتێكیفریشتەییبكەم.
شتێكپەیوەندیبەجیهانی
ف��ری��ش��ت��ەك��ان��ەوەه��ەی��ەلە
فریشتەكانم مردنی مهرگتا
ديت،وەحیەكینەگەیشتووم

ديت



ژمارە 29-30 به هارى 2013 304

مهرگىفريشتهكان

روونی���ەوەپێم���انبگات،ب���ڕوامپێبكەتاكو
ئەمس���اتەوەختەنهمدهزانیچۆنئەمكارە
روودەدات،ب���ەاڵمتێدەگەیش���تم،لە)وەفا(
مپرس���یچڕێگەی���ەكب���ەكاردێنێ���تل���ە
وەرگرتن���ینامەكان���ت،ئەوی���شنەیدەزانی
چۆن���ە...؟ل���ەنێوانمانداوەحیی���ەكهەبوو..
وەحییەك���یبەردەوامپچڕانیبۆنەبوو.ئایا
خۆشحاڵبوویلەمكاتەدا..؟كاتێرادەستی
خەمەكان���مدەب���ووم.دووردەكەوتمەوەتا
فرمێس���كەكانمبڕێژم،لەپرم���ەیگریانێكی
پچڕچ���ڕمدەداب���ۆچەندچركەی���ەك،كاتێ
دەدی���ت. زەردەخەنەكەت���م دەگەڕام���ەوە
هەس���تمبەوەدەكردگاڵتەب���ەخەماكانمان
ترس���ناك، لێكتێنەگەیش���تنێكی دەكەی���ت،
مردنیفریش���تەكان،تەني���اگۆڕانییادگەیە
ل���ەش���ێوەیەكب���ۆش���ێوەیەكیدیك���ە،ل���ە

رەهەندێك���ەوەبۆرەهەندێكین���وێ،رەنگە
ئەمەلەخۆش���ینزیكبێ..ن���ەكلەخەم...
لەمردنت���ائەواڕێنماییم���اندەكەیبۆئهو
پەیوەندییەیك���ەلێیبێئاگابووین،كاری
ڕاگەیاندنكاتێسهرهەڵدەدات،كههەقیقەت
باڵوكات���ەوەل���ەكاریفریش���تەكاننزی���ك
دەبێت���ەوە،پەیام���یڕۆناكی���شهەڵدەگرێت،
ب���ەاڵمكاریراگەیاندنلەخاك���یمرۆڤانی
خەتاكارپیرۆزییەكەیلەدەس���تداوەبڕوای
تەواومبەوەهەیە،كاتێجێتهێش���تینلەگەڵ
پەیامبەران���یڕۆناك���یل���ەجیهانێك���یدیكە
ج���ووتب���ووی،رەنگەلێ���رەدانهێن���یئەو
زەردەخەن���ەفریش���تەیانەوئ���ەوخۆش���ییە
دابێ���ت، حەش���ار خۆی���ان ش���اردراوانە
ئەمانەشلەڕووخس���ارتالەوس���اتەوەختە

یەكالكەرەوانەبەدیدەكرا.

* مه رگى فريشته كان، په خشانێكه  له اليه ن نووسه ر و رۆژنامه نووس )قاسم محه مه د عه لى( ، تايبه ت 
بۆ كۆچى ناواده ى )وه هبيه  سه عدۆ( نووسراوه، كه  ره وانشاد ده سته ى نووسه رانى گۆڤارى )الصحفي( 

بوو، كه  سه نديكاى رۆژنامه نووسانى كوردستان به زمانى عه ره بى ده ريده كات.

گۆڤارى  كارمه ندانى  تێكڕاى  و  نووسه ران  ده سته ى  و  سه رنووسه ر  و  ئيمتياز  خ��اوه ن  به ناوى 
رۆژنامه نووس، پرسه و سه ره خۆشى خۆمان، ئاراسته ى بنه ماڵه ى )سه عدۆ( ده كه ين.



كۆنفرانسى 
لێكتێگه يشتن





307ژمارە 29-30 به هارى 2013

كۆنفرانسی لێكتێگەیشتنی نێوان رۆژنامەنووسان و...

له ژێ���ر ناوونیش���انی )رێزگرت���ن ل���ه  پیش���ه ی 
رۆژنامه نووس���ی زامنی چه س���پاندنی ئازادی 
رۆژنامه نووسییه (، لیژنه ی داكۆكی له  ئازادی 
رۆژنامه نووس���ی و ماف���ی رۆژنامه نووس���ان 
له  س���ه ندیكای رۆژنامه نووسانی كوردستان، 
كۆنفرانس���ێكی   ،٢٠١٣/٢/٢٧ رۆژی 
لێكتێگه یشتنی بۆ رۆژنامه نووسان و وه زاره تی 
ناوخۆ و ده زگای ئاسایشی حكومه تی هه رێمی 

كوردستان رێكخست .
كۆنفراس به  وته ی حه مید ئه بوبه كر به درخان 
ئ���ازادی  ل���ه   داكۆك���ی  لیژن���ه ی  س���كرتێری 
رۆژنامه نووس���ی و ماف���ی رۆژنامه نووس���ان 
ده س���تی پێك���رد و له  وتاره ك���ه ی 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 ...
لەن���او  لیژنەی���ەك  راگەیاندن���ی  دواب���ەدوای 
كوردس���تان  رۆژنامەنووس���انی  س���ەندیكای 
ئ���ازادی  ل���ە  داكۆك���ی  )لیژن���ەی  بەنێ���وی 
رۆژنامەنووس���ی و ماف���ی رۆژنامەنووس���ان 
ل���ە كوردس���تان( لەنێ���وان كۆنگ���رەی دووەم 
راپۆرت���ی   ١٠ ئێس���تا  تاك���و  و  س���ێیەم  و 
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.
ئام���اری  داكۆك���ی،  لیژن���ەی  راپۆرتەكان���ی 
ئ���ەو پێش���ێلكارییانەی تێ���دا تۆم���ار ك���راوە، 

كۆنفرانسی لێكتێگەیشتنی نێوان 
رۆژنامەنووسان و وەزارەتی ناوخۆ و 
دەزگای ئاسایشی هەرێمی كوردستان
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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 كەناڵه كانی راگەیاندن له  

كوردستان ئەنجامدراون.
ئەگەر بە وردی سەیری راپۆرتی )١٠(یەمینی 
لیژنەی داكۆكی بكەین، كە لەبەردەس���تاندایە، 
ل���ە ٢٠١٢/٧/١ ت���ا ٢٠١٢/١٢/٣١ جۆرەكان���ی 
خ���وارەوە  ش���ێوەیەی  ب���ەو  پێش���ێلكاری 

پۆلینكراوە:
 )١4( بەرامب���ەر  حاڵ���ەت   )٣( لێ���دان   -١

رۆژنامەنووس. 
٢- دەس���تگیركردن )٢( حاڵ���ەت بەرامبەر )5( 

رۆژنامەنووس.
 )8( بەرامب���ەر  حاڵ���ەت   )8( هەڕەش���ە   -٣

رۆژنامەنووس.
4- زیندانیك���ردن )١( حاڵ���ەت بەرامب���ەر )١( 

رۆژنامەنووس. 
5- رێگەن���ەدان )6( حاڵ���ەت، بەرامب���ەر )١8( 

رۆژنامەنووس.
 )5( بەرامب���ەر  حاڵ���ەت   )٢( راگرت���ن   -6

رۆژنامەنووس.
ك���ۆی گش���تی حاڵەتەكانی���ش )٢٢ ( حاڵەت���ن 

بەرامبەر )5١( رۆژنامەنووس
س���ەرەڕایی راپ���ۆرت باڵوكردن���ەوە لەالی���ەن 
لێژن���ەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووس���ی 
و ماف���ی رۆژنامەنووس���ان، تا ئێس���تاش  )5( 

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 رۆژنامه نووسی و زامنی چەسپاندنی 
كوردس���تان  ل���ە  رۆژنامه نووس���ی  ئازادی���ی 
بەتایبەت���ی و لە جیهان بەگش���تی، بە ئامانجی 
گفتوگۆكردن و گەیش���تن بەرێككەوتن لەسەر 
میكانیزم���ی گونجاو لە چوارچێوەی یاس���ای 
رۆژنامەگەری ژمارە ) ٣5(ی س���اڵی ٢٠٠٧ لە 

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 
ئ���ازادی  چەس���پاندنی  ب���ۆ  دەگرێتەب���ەر 
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 
كوردس���تان  ل���ە  رۆژنامەگ���ەری  یاس���ای  و 
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 
قس���ەكانمان  هەمووم���ان  دەكەین���ەوە  ل���ەوە 
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 
لەهه م���وو لق و نووس���ینگەكانی س���ەندیكای 
رۆژنامەنووسانی كوردستان ئەندامن تیایدا... 
س���ەندیكا  كۆنفرانس���ەدا  ئ���ەم  لەكۆتای���ی 
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
2013/2/27 هەولێر

نه قیب���ی  حه مه ده می���ن  ئ���ازاد  دوات���ر 
رۆژنامه نووس���ان، وته یه كی پێشكه ش كرد و 
گوت���ی: »دوای ئه وه ی س���ه ردانی هه ریه ك له  
س���ه رۆكی حكومه ت و جێگره كه ی و وه زیری 
ئاسایش���مان  گش���تی  ده س���ته ی  و  ناوخ���ۆ 
ك���رد، نیگه ران���ی خۆم���ان پێی���ان راگه یاند، كه  
راپۆرته كانی لیژنه ی داكۆكی فه رمۆش كراوه  
و به دواداچونی بۆ نه كراوه  و نیگه رانین له وه ی  
كارمه ندانی پۆلیس و ئاسایش لێپرسینه وه یان 
له گه ڵ نه كراوه ، رێككه وتین له سه رئه وه ی ئه م 
كۆنفرانس���ه  له ژێر ناوونیشانی: چی بكه ین بۆ 
كه مكردنه وه ی پێشێلكارییه كان؟ چۆن بتوانین 
باش���تر له یه كبگه ین؟ ئێمه  لێره  ئاماده ین، نه ك 
بۆئه وه ی یه كتر س���ه ركۆنه  بكه ین، یان سكااڵ 
له  دژی یه كتر بكه ین، به ڵكو ئێمه  له  س���ه ندیكا 
پێنج پێشنیازمان ئاماده كردووه ، دوای ئه وه ی 
هه م���وو پێكه وه  پێش���نیازی زیات���ری بخه یه نه  
س���ه ر و گفتوگۆی له س���ه ر بكه ین«. هه روه ها 
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»ئێم���ه   گوت���ی:  رۆژنامه نووس���ان  نه قیب���ی 
له ال یه ن خۆمانه وه  كارله س���ه ر ئ���ه وه  ده كه ین 
هه بێ���ت،  به رده وامی���ان  كۆبوونه وان���ه   ئ���ه و 
به مزوانه ش كۆنفراس���ێك له گه ڵ ئه نجوومه نی 
ب���ااڵی داد له  كوردس���تان ده به س���تین، له وێدا 
بابه تی دروس���تبوونی دادگایه ك���ی تایبه ت به  

رۆژنامه نووسان تاوتوێ ده كه ین«.
دوات���ر ئازاد مه ال فه ندی راوێژكاری یاس���ایی 
س���ه رۆكی هه رێمی كوردس���تان ل���ه  وته یه كدا 
گوت���ی: »هه رچه نده  م���ن رۆژنامه نووس نیم، 
به اڵم داكۆكی له  رۆژنامه نووسان ده كه م و له  
الیه ن س���ه رۆكایه تی هه رێمه وه  راسپێردراوم 
رۆژنامه نووس���ان  ماف���ی  ل���ه   به رگ���ری 
س���ه ندیكای  س���ه ردانی  هه روه ه���ا  بك���ه م، 
نه قیب���ی  ب���ه   و  ك���ردووه   رۆژنامه نووس���انم 
رۆژنامه نووس���انم راگه یاندووه  سه رۆكایه تی 
هه رێم���ی كوردس���تان  ل���ه  هه م���وو بارێك���دا 

به رگری له  رۆژنامه نووسان ده كات«.
دوات���ر وت���ه ی وه زاره تی ناوخ���ۆی حكومه تی 
هه رێم له  الیه ن د.تاریق گه ردی خوێندرایه وه ، 
له  به شكی وته كه دا گوتی: »پیاده كردنی ئازادی 
را ده ربڕی���ن ب���ه  هه م���وو ش���ێوازه كانیه وه  و 
رێكخستنی له الیه ن ده وڵه ت و داموده زگاكان 
به ڵگه ی به رپرس���یاریه تیبوونه  له س���ه ر به ره و 
پێش���چوونی ژیانی دیموكراسیه ت  له نێو هه ر 
كۆمه ڵگ���ه  و سیس���ته می حوكمڕانی���دا، واته  له  

ناوه رۆكدا ئازادییه كان له  ماف به رزترن به ڵكو 
ده وڵه ت پێویس���ته  رێكیانبخات نه وه ك خه اڵت 
یان مافپێدانێك پێیانببخشێته وه ، به اڵم هه موو 
ئازادییه كانیش سنووریان هه یه  و به  ده ستوور 
و یاس���ا و دیكۆمێنته كان سنووره كانی دیاری 
كراون، به اڵم قه بووڵ ناكه ین به  ناوی ئازادی 
س���ه ر  بكرێت���ه   هێ���رش  رۆژنامه گه ریی���ه وه  

سومبوله  نیشتمانییه كانمان«.

ده ق���ی گوته كه ی د.تاریق گ���ه ردی نوێنه ری وه زاره تی 
ناوخۆ:

ئاماده بووانی به ڕێز به  ناوی وه زاره تی ناوخۆ 
خۆش���حاڵین ك���ه  بانگهێش���ت كراوی���ن بۆ ئه م 
كۆنفرانس���ه ، تاوه كو گفتوگۆی كراوه   له سه ر 

ره وشی رۆژنامه نووسی ئه مڕۆ بكه ین.
هه موو الیه ك هاوڕاین له س���ه ر ئه وه ی كاری 
رۆژنامه وان���ی كارێك���ی پی���رۆزه  و ئه ركێك���ی 
مرۆڤدۆس���تانه یه  و ش���ێوازێكی پیاده كردن���ی 
كۆمه ڵگ���ه ی  له الی���ه ن  راده بڕین���ه ،  ئ���ازادی 
نێوده وڵه تی رێكخراوه  و له  راگه یاندنی جاڕی 
گه ردوون���ی ماف���ی مرۆڤ و چه ندین میس���اق 
و رێككه وتننام���ه دا ئام���اژه ی پێ���دراوه  و ل���ه  
دووتوێی ده س���تووره كانی زۆرب���ه ی واڵتانی 
جیهانیش���دا وه ك بنه مایه ك���ی جێگی���ر دان���ی 

پێنراوه  و به  یاسا رێكخراوه .
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ب���ه   ده ربڕی���ن  را  ئ���ازادی  پیاده كردن���ی 
رێكخس���تنی  و  ش���ێوازه كانییه وه   هه م���وو 
له الی���ه ن ده وڵ���ه ت و دام���وده زگاكان به ڵگه ی 
ب���ه ره و  له س���ه ر  به رپرس���یاریه تیبوونه  
پێشچوونی ژیانی دیموكراسییه ت  له نێو هه ر 
كۆمه ڵگ���ه  و سیس���ته می حوكمڕانییه كدا، واته  
ل���ه  ناوه رۆكدا ئازادیی���ه كان له  ماف به رزترن، 
به ڵك���و ده وڵه ت پێویس���ته  رێكیانبخات نه وه ك 
پێیانببخش���ێته وه ،  مافپێدانێ���ك  ی���ان  خ���ه اڵت 
به اڵم هه موو ئازادییه كانیش س���نووریان هه یه  
و ب���ه  ده س���توور و یاس���ا و دیكۆمێنت���ه كان 
نابێ���ت  و  ك���راون  دی���اری  س���نووره كانی 
موماره س���ه كردنی ئازادی كه س���انێك له سه ر 
ئه ركی كه سانی دیكه  یان كۆمه ڵگه  بێت. به ڵكو 
ئازادی كه س���انێك له خاڵێك���دا كۆتایی پێدێت، 
ك���ه  ئازادی كه س���انی دیكه  ده س���ت پێده كات. 
كه وات���ه  ناتوانین بڵێین ئ���ازادی راده ربڕین و 
ره های���ه   موماره س���ه كردنێكی  رۆژنامه وان���ی 
كاری  و  ده و روب���ه ر  ئیعتیباركردن���ی  به ب���ێ 
رۆژنامه وانی���ش كاریگ���ه ری و ده س���ه اڵتێكی 
راگه یاندن���كاری به هێزه  له نێ���و پێكهاته ی كایه  
و سیسته می به ڕێوه بردنی سیاسی و ئیداری 
و  نێوده وڵه ت���ی   ئاس���تی  له س���ه ر  ده وڵ���ه ت 
ناوخۆییدا، به مه به س���تی وه رگرتن���ی زانیاری 
و باڵوكردن���ه وه  ه���ه ر ه���ه واڵ و رووداوێك، 
گرنگ���ی  ئامرازێك���ی  كاتیش���دا  له هه م���ان 

هه ڵس���ه نگاندنه  بۆ ئه دای به ڕێوه بردن له سه ر 
ئاستی واڵتان و هاوواڵتیانی نێو كۆمه ڵگه دا.

له  مێژووی نوێی ئه مریكا و دوای راگه یاندنی 
س���ه ربه خۆیی و ئازادبوونی���ان، له  پێش���ه كی 
ده س���تووره كه یاندا ده ڵێ هه م���وو هاوواڵتیان 
هاتوونه ت���ه  س���ه ر ئ���ه م خاك���ه  تاكو ئ���ازادی 
ئه مری���كاش  كۆنگرێس���ی  ب���ۆ  باڵوبكه ن���ه وه ، 
نیی���ه  به هی���چ پاس���اوێك یاس���ایه ك ده ربكات 
پیاده كردنی ئ���ازادی راده بڕین له  هاوواڵتییان 

كه م بكاته وه .
میلله تی كوردیش له  سااڵنی خه باتی بێ وچاندا 
زۆر س���وودی ل���ه و به ڵگ���ه  و پێش���ێلكارییانه  
وه رگرت���ووه،  كاتێ���ك رێكخراوه كان���ی ماف���ی 
م���رۆڤ ل���ه  )UN و ئه منس���تی و رێكخ���راوه  
جیهان���ی و ناوخۆیی���ه كان( ئاماژه یان به  ژیان 
و بارودۆخی سه ختی میلله ته كه مان ده كرد و 
ل���ه  رێگای راگه یاندن  و رۆژنامه وانیدا ده نگی 
میلله ته كه مانیان به  جیهان ناساند و سه دان و 
هه زاران پێشێلكاری و تاوان و چه وساندنه وه  
و سته مكاریی رژێمیان به رامبه ر تاك و كۆی 

نه ته وه كه مان باڵوكردۆته وه .
له  عیراقی فیدرالی نوێش���دا ئازادی راده بڕین 
وه ك بنه مایه ك له  ماده ی ٣8 ئاماژه ی پێدراوه  
و رێ���زی ل���ه  ئ���ازادی راده ربڕی���ن و ئازادی 
رۆژنامه گه ری و هه موو ش���ێوازه كانی دیكه ی 
راده ربڕین ناوه ، به مه رجێك دژی سیس���ته می 
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گش���تی و ئاداب نه بێ���ت، كه وات���ه  ئازادییه كی 
به رپرسیارانه  بێت.

كاری رۆژنامه وانی���ش كارێكی هه س���تیاره  و 
پێویس���ته  ب���ه ده ق گرنگی و پیرۆزی پیش���ه كه  
رۆژنام���ه وان و راگه یاندنكاره كان له و ئاس���ته  
به رپرس���یارییه ته دا بن، كه  ره وش���تی پیشه یی 
ب���اوه ڕی  لێی���ان ده خوازێ���ت،  رۆژنامه وان���ی 
پته وی���ان ب���ه  كاره كه یان هه بێت و راس���تگۆ و 
س���ه ربه خۆ بن بابه تییانه  بچنه  ناو ناوه رۆكی 

كاره كه  و پاك و بێالیه ن بن.
ئه م س���یفه تانه ش ده بنه  س���ه رمایه  و متمانه ی 
جه ما وه ره كه ی���ان ب���ه و ه���ه واڵ و بابه تان���ه ی 
باڵوی ده كه ن���ه وه  و هه روه ها دووركه وتنه وه  
له هه ر به رپرسیاریه تییه كی یاسایی له به رامبه ر 
كۆمه ڵ���گا و ده س���ه اڵت و دادگاكان ل���ه  رووی 

ماددی و مه عنه و یدا.
كاری رۆژنامه گ���ه ری پێویس���ته  پارێ���زگاری 
ل���ه  ماف���ی ك���ه س و كۆم���ه ڵ ب���كات. له هه مان 
كاتیشدا ده سه اڵتی چاودێری و به دواداچوون 
بێت له س���ه ر هه ر ه���ه واڵ و رووداوێك به پێی 
ئ���ه وه ش  به ڵگ���ه دار  و  دروس���ت  وه قائیع���ی 
سه رخس���تنی  ئه رێنییان���ه ی  هانده رێك���ی 
راس���تییاكانه  و یارمه تیدان���ی یاس���ا و دادگا و 
پۆلیس و داموده زگاكانی دادوه رییه  به  گشتی.
لێ���ره دا ئێم���ه  خاڵ���ی هاوبه ش له نێ���وان كاری 
هێزه كان���ی  و  رۆژنامه وان���ی   و  راگه یان���دن 

ناوخ���ۆ له  پۆلیس و ئاس���ایش به دی ده كه ین، 
كه  پێویس���ته  دوو هه وڵی ی���ه ك ئامانج بن بۆ 

رووماڵكرنی راستییه كان.
گه یاندن���ی تاوانبار به  دادگا و پاڵپش���تیكردنی 
عه داله تی كۆمه اڵیه تی له  رێگای به ده ستهێنانی 

زانیاری و به ڵگه ی دروست.
كاری  ده زانی���ن  هه مووم���ان  به ڕێ���زان: 
رۆژنامه وان���ی جگه  له وه ی كارێكی پیش���ه ییه ، 
هه روه ه���ا ئه ركێك���ی ئه خالق���ی به رزیش���ه  له  
ئاس���تی كۆمه ڵگا و بنه ماكانی ره وش���تبه رزی 
مرۆڤایه تییه وه  ه���ه ر بۆیه  ده بینین له  چه ندین 
میس���اقی ش���ه ره ف و بنه مای ره وش���تبه رزی 
له س���ه ر ئاس���تی نێوده وڵه ت���ی و ناوخۆیی���دا 
ئاماژه یان پێدراوه ، كه  پێویسته  ئه و كه سانه ی 
له م پیشه یه دا كارده كه ن پابه ندبن به م میساق 
و بنه م���ا ره وش���تییانه  تاك���و كاره كانی���ان له و 
ئاس���تبه رزییه دا بمێنێته وه ، كه  مایه ی متمانه  و 

بڕواپێكردن بن.
به اڵم زۆر به  داخه وه  ده بینین یان ده بیس���تین 
لێ���ره  و ل���ه وێ هه ن���دێ ج���ار س���نووره كان 
ده به زێنرێ���ن به  ش���ێوه یه ك كه  له گ���ه ڵ بنه ما 
و ع���ورف و عادات���ی كۆمه اڵیه ت���ی و هه ت���ا 
ئ���ه م  له وانه ی���ه   ناگونجێ���ن،  نێوده وڵه تی���ش 
كاران���ه ش گه لێ جار به  هۆی ناش���اره زایی و 
ك���ه م ئه زموون���ی بێت، به اڵم هه ن���دێ جاریش 

به مه به ست ئه نجام ده درێن.
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هه م���وو  و  س���ه ندیكا  ئه رك���ی  ب���ه   لێ���ره دا 
ئاس���ت  ل���ه   ك���ه   ده زانی���ن  راگه یاندن���كاران 
به رپرس���یاریه تیدا بن بۆ پرۆتستۆكردنی ئه م 
س���نووربه زاندنانه  و س���زادانی ئه و كه سانه ی 
ئامرازێك���ی  كاران���ه  وه ك  ئ���ه و  به مه به س���ت 
سیاس���ی یان كۆمه اڵیه تی یان وه ك پروپاگنده  
به كارده هێنن له  دژی كه سێك یان الیه نێك یان 

ده سه اڵتێك.
و  س���ه ندیكا  پێویس���ته   كاتیش���دا  له هه م���ان 
ده زگاكانی راگه یاندن رێگا نه ده ن به  كه سانی 
ك���ه م ئه زموون ب���ه له  ده زگاكانی���ان كاربكه ن 
ی���ان ئه رك���ی به رپرس���یارییه تی وه ربگرن كه  
ش���اره زاییان نییه  یان له م ئاسته دا نین، به ڵكو 
پێویس���ته  خول���ی راهێن���ان و به رزكردنه وه ی 
ئاس���تی رۆش���نبیری و هوش���یاری و كاری 
رۆژنامه وانیی���ان ب���ۆ بكرێت���ه وه  ل���ه  ن���اوه وه  
و ده روه ی هه رێ���م، ی���ان هه وڵب���ده ن س���وود 
له و كه س���انه  ببینن ك���ه  ده رچ���ووی په یمانگا 
ی���ان ئه كادیمییه ك���ی كاری رۆژنامه وان���ی یان 
راگه یاندنن، تاوه كو هه ست به  به رپرسیاریه تی 
زیاتر بك���ه ن و ئه ركی پی���رۆزی راگه یاندن و 

رۆژنامه وانی نه شێوێنن.
له هه م���ان كاتیش���دا ئێم���ه ش هه س���ت ب���ه وه  
ده كه ی���ن له وانه یه  لێ���ره  و ل���ه وێ هه ندێك له  
كارمه ندانمان خروقاتیان كردبێت له سه ر مافی 
رۆژنامه وانان، یان توندوتیژییان به كارهێنابێ 

له  هه ندێ حاڵه تدا.
به اڵم دڵنیاتان ده كه ینه وه  هه ر پێش���ێلكارییه ك 
له الی���ه ن ه���ه ر كارمه ندێ���ك له هه ر ئاس���ت و 
پله یه ك ئه نجام درابێت، كارێكی شه خس���ییه  و 
به داوداچوونی یاس���ایی له سه ر كراوه  و زۆر 
سوپاستان ده كه ین ئاگادارمان بكه ن و له گه ڵ 
ئێمه ش���دا رێوشوێنی یاسایی و سزای ئیداری 
ئ���ه و كه س���انه  بدرێت ه���ه ر پێش���یێلكارییه ك 

ئه نجام بده ن.
حكومه تی هه رێمی كوردس���تان  و په رله مانی 
كوردستان به  به رده وام له  هه وڵی چاكسازی 
ئه گ���ه ر  ئاس���ته كاندا  هه م���وو  له س���ه ر  دای���ه  
خوێندنه وه یه ك���ی ناوه رۆك���ی یاس���ای ژماره  
٣5ی ساڵی ٢٠٠٧، یاسای كاری رۆژنامه وانی 
بكه ین له  كوردس���تان ده بینین تا چ رادده یه ك 

ئازادی فه راهه م كردووه  له  كاری رۆژنامه وانی 
و ئازادی راده بڕینی رێكخستووه  به  پێی بنه ما 
و میس���اقی نێوده وڵه تی و له ئاستی یاساكانی 

واڵتانی پێشكه وتوو و دیموكراتخوازه كانه .
هه روه ه���ا ل���ه  رووی جێبه جێكردن���ه وه  وه ك 
و  رۆژنام���ه وان   6٠٠٠ ل���ه   زیات���ر  بزانی���ن 
راگه یاندنكار له  س���ه ندیكای رۆژنامه نووسان 
ئه ندام���ن و نزیك���ه ی ١٠٠٠ كه ناڵی راگه یاندن 
له  هه رێمی كوردس���تان هه یه  به ڕێوه ی ده به ن 
به  هه موو ش���ێوازه كانی بینراو و بیس���تراو و 
س���ایته  ئه لیكترۆنیی���ه كان له به رامب���ه ر هه موو 
ئه وانه شدا پێویسته  ئاستی به رپرسیارییه تی و 
كاری هاوبه شی له نێوان ئێمه  وه ك ده سه اڵت 
و ئێوه ش وه ك ده س���ه اڵتی راگه یاندن هه بێت 
ببین���ه  ته واوكه ری یه كتر بۆ ئه ركێكی پیرۆزتر 
ئه ویش خزمه ته  به  به رژه وه ندی گشتی و مافی 
گش���تی و ماف���ی كۆمه ڵ و ماف���ی تاك و مافی 
ده وڵه تی���ش بپارێزی���ن، چونك���ه  هه موو الیه ك 
ته واوك���ه ری یه كت���رن و پێویس���ته  بنه ماكانی 
دیموكراتیش ببێته  پێوه ری هه ڵس���ه نگاندنمان 

بۆ یه كتری.
جارێك���ی دیكه  سوپاس���تان ده كه ین و به ناوی 
هه رێم���ی  حكومه ت���ی  ناوخ���ۆی  وه زاره ت���ی 
ب���ۆ ده زگاكان���ی  كوردس���تان رایده گه یه نی���ن 
راگه یان���دن ل���ه  هه رێم، ئێمه  ئام���اده ی هه موو 
له گه ڵتان���دا  كارئاس���انییه كین  و  ه���اوكاری 
ل���ه  رێ���گای س���ه ندیكای رۆرژنامه نووس���انی 
كوردستان و له  چوارچێوه ی ده ستوور و یاسا 
كارپێكراوه كان، هیوادارین له  ئێوه ی به ڕێزیش 
هه ڵسه نگاندێكی به رپرس���یارانه ی مێژووییتان 
هه بێ���ت ل���ه  ئاس���تی هه م���وو روودا وه كان و 
گواس���تنه وه ی هه واڵه كان ل���ه  هه موو كه ناڵ و 

رۆژنامه  و سایته  ئه لیكترۆنییه كان.
راگه یان���دن و رۆژنامه وان���ی ده ب���ێ له پێن���او 
به رژه وه ندی گشتی بێت، رێز له  پیرۆزییه كانی 
ئی���راده ی  ل���ه   كۆمه ڵ���گاش بگیرێ���ت و رێ���ز 

تایبه تمه ندی تاكه كانیش بگیرێت.
له گه ڵ هیوای سه ركه وتن

وه زاره تی ناوخۆ
2013/2/27
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پاش���ان ع���ادل بۆتان���ی، نوێنه ری ئاسایش���ی 
گش���تی هه رێمی كوردس���تان، س���ه باره ت به م 
كۆنفرانس���ه  له  گوت���ی : »زه مینه ی كاركردنی 
رۆژنامه گ���ه ری ل���ه  هه رێم���ی كوردس���تان له  
ئاس���تێكی باش���دایه  و ب���ه ره و پێش���چوونێكی 
فراوان���ی به خۆی���ه وه  بینی���وه ، ك���ه  ده توانی���ن 
بڵێین به  به راورد به  واڵتانی دراوس���ێ و ئه و 
ئه زموونانه ی كه  له  هه رێمه كه ی ئێمه وه  نزیكن 

له  ریزبه ندی پێشه وه داین له م بواره دا«.
ئه مه  ده قی گوتاره كه ی عادل بۆتانییه :

ئاماده بووانی به ڕێز...
س���ه ره تا خۆش���حاڵی خۆم���ان ده رده بڕین به  
ئاماده بوون له م كۆنفرانس���ه  و ده ستخۆش���ی 
له  س���ه ندیكای رۆژنامه نووس���انی كوردستان 

ده كه ین بۆ رێكخستنی ئه م كۆنفرانسه .
راگه یان���دن و كاری رۆژنامه گه ری به  هه موو 
و  رۆژنامه نووس���ان  رۆڵ���ی  و  ش���ێوه كانی 
میدیاكاران، بێشك به  خزمكه تكردنی كۆمه ڵگا 
و واڵته كه یان، بۆیه  ئه وانه ی له و بواره دا و به  
دڵس���ۆزانه ، شه ونخوونی ده كه ن جێی بایه خ و 
رێزی هه موو الیه كن و ئه ركێكی قوڕس و پڕ 

له  به رپرسیاریه تییان له سه ر شانه .
كاركردن���ی  زه مین���ه ی  خۆش���به ختانه  
رۆژنامه گ���ه ری ل���ه  هه رێم���ی كوردس���تان له  
ئاس���تێكی باش���دایه  و ب���ه ره و پێش���چوونێكی 
فراوان���ی به خۆی���ه وه  بینی���وه ، ك���ه  ده توانی���ن 
بڵێی���ن ب���ه  ب���ه راورد ب���ه  واڵتانی دراوس���ێ و 
ئه و ئه زموونانه ی ك���ه  له  هه رێمه كه ی ئێمه وه  
نزیكن له  ریزبه ندی پێشه وه داین له م بواره دا، 
ئه وه  جگ���ه  له وه ی كه  سیس���ته می حوكمڕانی 
له  هه رێمی كوردس���تان ئاس���انكاری و بواری 
ئازادی نووس���ین و راده ربڕینی ره خساندووه  

بۆ خزمه تكردنی ئه م بواره دا.
ده كرێ���ت هه م���وو ره هه ن���د و ب���واری كاری 
ئه م پیش���ه یه  وه ك باقی تێكۆش���ان و خه باتی 
مه ده نییان���ه  بۆ ئامانجی گه وره  و به دینه هاتوو 
ته مه ش���ا بكه ی���ن، ب���ه اڵم له هه مانكات���دا ده بێت 
هه م ئێم���ه  و ئێوه ش ئه و راس���تییه  بزانین كه  

هێش���تا میلله ته كه م���ان له  خ���ه م و گیروگرفته  
دوژمن���ان  و  نه حه س���اوه   س���ه ره كییه كان 
ل���ه  س���ه نگه ری  و ناحه زان���ی نه ته وه كه م���ان 
دژایه تیكردن و پیالنگێڕی كۆڵیان نه داوه ، بۆیه  
ده بێ���ت هه موو الیه كمان ل���ه م واڵته ی خۆمان 
ده ستێكمان به  پێشخس���تن و بره ودان بێت و 
به  ده سته كه ی دیكه شمان هه وڵ بۆ پاراستنی 

ئه و ده ستكه وته  به دینه هاتوو انه  بده ین.
ئه و كه ش و بارودۆخه  ئارامه ، كه  له  هه رێمی 
كوردس���تاندا هاتووت���ه  دی، ه���ه م ب���ۆ كاری 
رۆژنامه گ���ه ری و هه م بۆ چاالكی سیاس���ی و 
ئابووری، به هۆی زیادبوونی چه ند كۆڵه گه یه كی 
بنه ڕه تیی���ه وه  كه  ده ش���ێت گرنگترینیان بواری 
ئاس���ایش و ئارامی و سیس���ته می حوكمڕانی 
بێت له م هه رێمی كوردس���تاندا و پاراستنیشی 

له  ئه ستۆی ئێمه  و ئێوه  و هه موو الیه كمانه .
ئه ركه ك���ه ی ئێ���وه ش، ئه ركێكی زۆر قوڕس���ه  
و به رپرس���یاریه تییه ، ده توانی���ن پێك���ه وه  و به  
هاوكاری داموده زگاكانی ئاسایش و هه وڵگری 
رۆڵ���ی گ���ه وره  ببینین ب���ۆ به ره و پێش���بردنی 
ئ���ه م هه رێمه ، ئه ویش به  تیشكخس���تنه  س���ه ر 

كه موكوڕییه كان و چاره سه ركردنیان.
ئ���ه وه ش ناش���ارینه وه ، لێ���ره  و ل���ه وێ چه ند 
رووداوی نه خ���وازراو، ك���ه  بووه ت���ه  مای���ه ی 
نیگه ران���ی و بێزارك���ردن ی���ان پێش���ێلكردنی 
ب���ه اڵم  هه ب���ووه ،  رۆژنامه نووس���ان  ماف���ی 
ده بێ���ت ئه م���ه  وه ك حاڵه ت ته ما ش���ا بكرێت و 
به  ش���یكردنه وه ی هه ڵه  و زانیاری نادروس���ت 
وه ك دیارده ی سیاسی و به رنامه  بۆداڕێژراو 
ته ما شا نه كرێت، ئۆباڵه كه ی نه خرێته  ئه ستۆی 
هه م���وو ده زگاك���ه  و حكوم���ه ت، به ڵكو ده بێت 
ه���ه وڵ بدرێ���ت و هه وڵه كه ش ج���دی بێت، بۆ 
بنبڕكردن���ی ئه م كار و حاڵه ت���ه  نه خوازراوانه  
و جه خ���ت له س���ه ر ئ���ه وه ش ده كه ین���ه وه ، كه  
پاراستنی ئازادی گشتی و تایبه ت به  گوێره ی 
بنه ماكان���ی دیموكراس���ی و ماف���ی م���رۆڤ له  
هه رێم���ی  ئاسایش���ی  ده زگای  ئه ركه كان���ی 
كوردس���تانه ، كه  ب���ه  هه ماهه نگی له گه ڵ الیه نه  

په یوه ندیداره كاندا جێبه جێ ده كرێن.
ل���ه  هه رێمی كوردس���تان ئ���ازادی بی���روڕا و 
هه روه ه���ا ئازادی رۆژنامه گه ری بۆ ش���ێوه ی 
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ب���واری  ئه م���ه ش  ته نان���ه ت  و  هه ی���ه   ره ه���ا 
ره خس���اندووه  ك���ه  ده رفه تێ���ك بقۆزێته وه  بۆ 
باڵوكردن���ه وه  و چاپكردن���ی هه ندێك رۆژنامه  
و گۆڤ���اری ك���رچ و كاڵ، ئه مه ش ببێته  مایه ی 
ش���اردنه وه ی  كاری باشی رۆژنامه نووسان و 
میدیاكارانی راس���ته قینه  له م بواره دا، ته نانه ت 
كار بگاته  ئ���ه وه ی به  هۆی ناپرۆفیش���ناڵی له  
ش���ێوه ی مامه ڵه كردنی له گ���ه ڵ رووداوه كان، 
ئێمه  و ئێوه ش بكه وینه  به ر ره خنه ی رێكخراوه  
بیانییه كان، كه  ئه وان ماوه یه كی دوور و درێژه  
له م واڵته دا چاودێری ره وشی رۆژنامه گه ری 
و ماف���ی مرۆڤ ده كه ن و ته نانه ت رێكخراوی 
چاودێری مافی مرۆڤی نێوده وڵه تی كه  سااڵنه  
راپۆرتیان له س���ه ر ره وش���ی ماف���ی مرۆڤ و 
بواری رۆژنامه گه ری له  هه رێمی كوردستاندا 
به  ئیجابی پێناسه  كردووه ، هه رچه ند له  ساڵی 
٢٠١٢ به  هۆی هه ندێ هه ڵه ، هه ڵس���ه نگاندنیان 
له  شوێنی خۆی نه بووه ، به اڵم له هه نكاتدا ئێمه  
له گ���ه ڵ ئێ���وه  و رێكخراوه كانی���ش كۆكین كه  
هه موومان وه ك یه ك دژی پێشێلكردنی مافی 
رۆژنامه نووس���ان و دژی ئه وه ش���ین له ژێ���ر 
پ���ه رده ی رۆژنامه گه رییه وه  په الماری ره مز و 
ش���وناس و كه رامه تی واڵت و كه سایه تییه كان 
بدرێت، كه  ئه مه ش خۆشبه ختانه  له  په رله مانی 
ه���ه ر  و  رێكخ���راوه   یاس���ا  ب���ه   كوردس���تان 
لێره ش���ه وه  جه خت له  جێبه جێكردنی یاس���اكه  

ده كه ینه وه  بۆ رێكخستنی كاری رۆژنامه گه ری 
له  هه رێمی كوردستان.

له  كۆتاییدا جارێكی دیكه  خۆش���حاڵین كه  به م 
وته  به ش���دار ده بین له گه ڵتان و هیوامان وایه  
پێكه وه  كاربكه ین بۆ باشتر كردنی بارودۆخی 
واڵته كه مان له  هه موو بواره كاندا و هه میش���ه  
هه موومان رێز له  یاس���ا بگری���ن و ئیجرائات 
به رامبه ر هه ر كه س���ێك ی���ان الیه نێك بكرێت، 
كه  یاس���ا پێش���ێل بكات و ببێته  هۆی تێكدانی 
ئارامی و ئاسایش���ی واڵته كه م���ان، ئه ویش به  

هاوكاری هه موو الیه ك ده كرێت.
س���ه ركه وتنی  هی���وای  دیك���ه   جارێك���ی 
كۆنفرانس���ه كه تان بۆ ده خوازین و هیوادارین 
به س���وودی  راس���پارده ی  و  ده رئه نج���ام 
هه بێ���ت، بۆ بواری رۆژنامه گ���ه ری و هه م بۆ 
هاوكاریكردنی حكومه ت له  باشتركردنی ژیان 
و گوزه رانی هاوواڵتیان و رۆژنامه نووس���ان 

له  هه رێمی كوردستاندا.

به رپرس���ی  ناكب���ی  كوربیلی���وس  دوات���ر 
ل���ه   نووس���ینگه ی هه ولێ���ری ماف���ی م���رۆڤ 
رێكخراوی یونامی ل���ه  گوته یه كدا ئاماژه ی به  
پێوه ره  نێوده وڵه تییه كانی ئازادی راده بڕین و 
س���ه ختی پیاده كردنی ل���ه  هه ندێ واڵت كرد و 
به  چه ن باسێك دا، له وانه : ئازادی ڕادەربڕین 
و س���ەالمەتی ڕۆژنامەنووس���ان، پتەوكردنی 
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و  ئاس���ایش  هێزەكان���ی  نێ���وان  پەیوەن���دی 
كوردس���تان.  هەرێم���ی  ل���ە  ڕۆژنامەنوس���ان 
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 
8١ ی س���اڵی ٢٠٠5ی كۆمس���یونی مافەكانی 
مرۆڤ له  نەتەوە یەكگرتوەكان، بڕیاری ١٧٣8 

ی ساڵی ٢٠٠6ی ئەنجومەنی ئاسایش.
لە ساڵی ١99٢-٢٠١٢دا )9٠9( رۆژنامەنووس 
ك���وژراون لە )566( لەو كەیس���انە لێپێچینەوە 
نەك���راوە بەه���ۆی حەس���انەوە، ترس���ناكترین 
واڵتان���ی  ڕۆژنامەنووس���ان  ب���ۆ  ش���وێنەكان 
)عی���راق، فلیپی���ن، جزائ���ر، روس���یا، كۆلومبیا، 

سوریا و سۆمال( بووە.
س���ه باره ت به  هەرێمی كوردس���تانيش باسی 

له م ته ورانه  كرد:
- هێ���رش كردن���ە س���ەر ڕۆژنامەنووس���ان و 

میدیاكاران.
- گرتنی نایاسایی.

- دەستبەسەراگرتنی كەلوپەلەكان.
- هەرەش���ەلێكردن و تۆقان���دن و رێگ���ری لە 

كاركردن.
- س���ەركوتكردنی ڕۆژنامەنوس���ان لەڕێگای 

تەشهیرپێكردنەوە.
پاراستنی مافەكانی ڕۆژنامەنوسان لە هەرێمی 

كوردستان.
دەس���تور و یاساكان، یاس���ای ڕۆژنامەگەری، 

مافی گەیشتن بە زانیاریيەكان.

دوات���ر ئاماده بووانی كۆنفرانس���ه كه  هه ریه كه  
بی���روڕای خ���ۆی خس���ته  روو، هاوكارم���ان 
س���مكۆ ئه نوه ر جه ختی كرده وه ، كه  پێویس���ته  
یاسای به ده س���تهێنانی زانیاری له  په رله مانی 
كوردس���تان په س���ند بكرێت، چونكه  زۆربه ی 

پێشێلكارییه كان له م ره وه وه  دێن.
به ڕێ���ز ئاس���ۆ كه ری���م گوتی: »پێویس���ته  په نا 
ب���ه ر دادگا و یاس���اكان به مه به س���تی  ببین���ه  
چاره سه ركردنی كێشه كانمان، یاسای تایبه ت 
ب���ه  مافه كانی مرۆڤ گرنگه  له  كۆلیژی پۆلیس 

بخوێندرێت«.
هه روه ها غازی حه س���ه ن گوت���ی: »زه رووره  
هێزه كانی ناوخۆ ش���اره زییان ل���ه  مادده كانی 
یاسای رۆژنامه گه ری له  كوردستاندا هه بێت، 
له به رامبه ریش���دا پێویس���ته  رۆژنامه نووس���ان 
شاره زایان له یاسا په یڕه وكراوه كاندا هه بێت«.
ف���ه ره ج گوت���ی:  فاتی���ح  له تی���ف  هاوكارم���ان 
»پێویس���ته  ورده كارییه كانی هیڵه  سووره كان 
ئاسایش���ی  نموون���ه :  ب���ۆ  بكرێ���ت  دی���اری 

نه ته وه یی«.
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هاوكارم���ان خات���وو نی���از عه بدوڵ���اڵ گوت���ی: 
»عه قڵیه ت���ی ده س���ه اڵت نایه وێ���ت ل���ه  ئازادی 
ده ڵێ���ت  د.تاری���ق  ب���گات،  رۆژنامه گ���ه ری 
پێش���ێلكارییه كان ره فتاری تاكه كه سین، سه رم 
سووڕده مێنێت چۆن هێزه كانی ناوخۆ ده توانن 

كاری تاكه  كه سی بكه ن...؟؟«.
هاوكارم���ان محه م���ه د كه ری���م داویكرد خولی 
هۆش���یاری ب���ۆ هێزه كان���ی ناوخ���ۆ بكرێته وه  
بۆئ���ه وه ی بتوان���ن به ڕێك���ی مامه ڵ���ه  له گ���ه ڵ 

رۆژنامه نووسان بكه ن.
هاوكارم���ان ئاس���ۆ ه���ه ردی پرس���یاری كرد: 
»گ���ه ر رۆژنامه ن���ووس هێڵ���ه كان ده به زێنێت 
ب���ۆ لێده درێت، بۆ راده س���تی یاس���ا ناكرێت و 

لێكۆڵینه وه یان له گه ڵ بكرێت...؟«.
به ڕێز محه مه د سه لیم گوتی: »تۆمه تباركردنی 
هێزه كانی ناوخۆ به  دروس���تكردنی كێشه كان 
تۆمه تێكی به تاڵ���ه ، ئێمه  له  هێزه كانی ناوخۆ و 
ئاسایش ئه ركمانه  ئازادییه  تاكه  كه سییه كان و 

گشتییه كان بپارێزین«.
هاوكارم���ان حامی���د محه م���ه د عه ل���ی گوت���ی: 
ده زگا  و  ئه من���ی  ده زگای  »ه���ه ردوو 
راگه یاندنه كان ته واوكه ری یه كترن و یاس���ای 
رۆژنامه گه ری���ش ل���ه  كوردس���تاندا ده توانێت 

كێشه كان چاره سه ر بكات«.
ن���اوی  ب���ه   ئاكره ی���ی  هاوكارم���ان محه م���ه د 
فیدراس���یۆنی نێوده وڵه ت���ی رۆژنامه نووس���ان 
سوپاس���ی ئاماده كاری كۆنفرانسه كه ی كرد و 

داوای كردنه وه ی خولی جۆراوجۆری كرد.
هاوكارم���ان ش���وان داودی گوت���ی: »ئێمه  له  
هه رێمێ���ك ده ژین ل���ه  س���ێ )ال(وه  چاودێری 
ده كرێ���ت، كه  ئه مانه ن: مافه كانی مرۆڤ، مافی 
ئاف���ره ت، ئ���ازادی بی���روڕا، هێزێك ب���ه  ناوی 
)زێره ڤانی( هه یه ، كه  س���ه ر ب���ه  هێزی پۆلیس 

نییه ، ئه مه ش كێشه  دروست ده كات«.
هاوكارم���ان ئازاد حه مه ده می���ن گوتی: »ئێمه  
له  س���ه ندیكا ل���ه  هه وڵی ئه وه دای���ن دادگایه كی 
پێكبێهنی���ن،  رۆژنامه نووس���ان  ب���ه   تایب���ه ت 
لێره ش جه خ���ت ده كه مه وه ، كه  پێویس���ته  له م 

كۆنفرانسه دا بگه ینه  ئه نجامێك و لێكبگه ین«.
ل���ه  كۆتای���ی كۆنفرانس���ه كه دا، لیژنه ی���ه ك ب���ۆ 
پێش���نیازه كان  و  راس���پارده   ئاماده كردن���ی 

پێكهێنرا، كه  ئه مه  ده قه كه یه تی:

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���ه باره ت 
ب���ه و پێش���ێلكارییانه ی كه  لەالی���ەن هێزەكانی 
ئاس���ایش و پۆلیس ئەنجامدراوە، كۆنفرانسی 
رۆژنامەنووس���ان  نێ���وان  لێكتێگەیش���تنی 
و وەزارەت���ی ناوخ���ۆ و ئاس���ایش لەالی���ەن 
)لیژن���ەی داكۆكی لە مافی رۆژنامەنووس���ان( 
لە س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردستان 
گفتوگۆك���ردن  لەپێن���او  ئەم���ەش  س���ازكرا، 
لەبارەی كەمكردنەوەی پیش���ێلكاری دەرهەق 
لەم���ەڕ  كوردس���تان  رۆژنامەنووس���انی  ب���ە 
لەالی���ەن  راپۆرت���ەكان  بەدوادانەچوون���ی 
الیەن���ی پەیوەندی���دار لە حكوم���ەت، هەروەها 
گونج���او  رێوش���وێنی  گرتنەب���ەری  لەپێن���او 
لەچوارچێوەی یاس���ای رۆژنامەگەری ژمارە 
٣5 ی س���اڵی ٢٠٠٧ ب���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 ٢٠١٣/٢/٢٧ 
و  تێروتەس���ەل  گفتوگ���ۆی  بەڕێوەچ���وو، 
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 
و  ناوخ���ۆ  وەزارەت���ی  و  رۆژنامەنووس���ان 
كوردس���تانی  هەرێم���ی  ئاسایش���ی  دەزگای 
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لەخۆگرتبوو، چەند پێشنیار و راسپاردەیەكیان 
و  كەمكردن���ەوە  بەمەبەس���تی  ئامادەك���رد، 
نەهێشتنی پێش���ێلكاری دەزگاكانی ئاسایش و 

پۆلیس بەرامبەر رۆژنامەنووسان.
راسپاردە و پێشنیارەكان:

١. پێكهێنان���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.
٢. حكومەتی هەرێمی كوردس���تان رێنماییەك 
یاس���ای  جێبەجێكردن���ی  ب���ۆ  بگش���تێنێت 
رۆژنامەگەری���ی ژم���ارە ٣5 س���اڵی ٢٠٠٧ بۆ 
رێزگرتن لە رۆژنامەنووس���ان و ئاسانكاریی 

كردن بۆیان.
٣. حكومەت س���یفەتی پابەندب���وون )ئیلزامی( 
ب���دات ب���ەو رێنماییانەی كە لەبارەی یاس���ایی 
رۆژنامەگەریی���ەوە دەیگش���تێنێت ب���ۆ ئەوەی 

وەكوخۆی جێبەجێبكرێت.
4. كۆنفران���س داوا لە پەرلەمانی كوردس���تان 
یاس���ای  لەدەركردن���ی  ب���كات  پەل���ە  دەكات 
پێدانی زانیاری، كە پرۆژەیە و لەبەردەس���تی 

پەرلەماندایە.
5. هۆش���یاركردنەوەی هێزەكان���ی ئاس���ایش 
و پۆلی���س ب���ە ماف���ی رۆژنامەنووس���ان ب���ۆ 

پاراس���تی  و  رووداوەكان  رووماڵكردن���ی 
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.
6. رێگ���ری نەك���ردن لە دادگای���ی كردنی هەر 
ل���ە پۆلی���س و ئاس���ایش لەالی���ەن  كەس���ێك 
پێش���ێلكاری  كاتێ���ك  خۆی���ەوە  مەرجەع���ی 
بەرامب���ەر رۆژنامەن���ووس دەكات، ئەگەرن���ا 
بەپێی یاس���ای بەرزەفتی س���ەربازیی دادگایی 

بكرێت و ئەنجامەكەی رابگەیەنرێت.
٧. دروس���تكردنی ب���اج و ئیلەك���ی تایب���ەت بۆ 
رۆژنامەنووس���ان و ئاش���ناكردنی هێزەكان���ی 
ه���اوكاری  و  پێی���ان  پۆلی���س  و  ئاس���ایش 
یارمەتیدانیان ب���ۆ رووماڵكردنی رووداوەكان 

لەكاتی پێویست.
8. س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان، 
لەماف���ی  داكۆك���ی  لیژن���ەی  لەراپۆرتەكان���ی 
ناوونیش���ان  و  بەن���او  رۆژنامەنووس���ان، 
ئ���ەو دەزگا و كەس���انە ئاش���كرا ب���كات دوای 
پشتڕاس���تكردنەوەی لە راس���تی و دروس���تی 

پێشێلكارییەكە، باڵویان بكاتەوە.
9. كردن���ەوەی خ���ول و وۆركش���ۆپ لەالیەن 
لێژنەی داكۆكی لە سەندیكای رۆژنامەنووسان 
زیات���ر  بەمەبەس���تی  رۆژنامەنووس���ان  ب���ۆ 
ب���ە ئیتیكی رۆژنامەنووس���ی  پابەندبوونی���ان 
یاس���ای رۆژنامەگەری���ی ژمارە ٣5ی س���اڵی 
٢٠٠٧ و پێشخستنی كاری رۆژنامەنووسییان.
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پرسی دامەزراندنی ئەرشیفخانەی میدیای 
بەڵگەنام���ەی  مەڵبەن���دی  ی���ان  كوردس���تانی 
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 
الیەنێك���ی  ئەرش���یفكردنی  ئاڕاس���تەی  ب���ە 
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 
س���ەردەمانی  ل���ە  ك���وردی  رۆژنامەگ���ەری 
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 
راس���تەوخۆی  پەیوەن���دی  پێڕاگەیان���دن  و 
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 

ئەرشیفخانەی میدیای كوردستانی

هاوژین عومەر*

چەند را و  پێشنیارێك بۆ دەوڵەمەندكردنی بیرۆكەی 
دامەزراندنی    ئەرشیفی میدیای كوردستانی
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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) 105 ز( 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 

بەئەرشیفكردن رۆلی گرنگ لە 
پاریزگاریكردن  و  هەلگرتن 
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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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.
س���ەرەكیان  توخمێك���ی  چەن���د  ب���وارە  ئ���ەم  پس���پۆرانی 
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 

مەڵبەن���دە  و  ئەرش���یفخانە 
بەڵگەنامەییەكان جا تایبەت 
بە هەر بوارێكی مەعریفی بن 
دوو ج���ۆرە كایە لەخۆدەگرن، 
بەڵگەنامەكانە،  یەكێكی���ان 
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.
پێناس���ەی  پس���پۆران  وەك  ئەرش���یفیش 
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.
و  ئەرش���یفخانە  س���ەرجەم  هەنووك���ە 
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 
ئەوەی دیكەشیان  لەبەرگرتنەوە(هەلدەگیرێن، 
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
1/ بەلگەنام���ە چاالكەكان:ئەو بەلگەنامانەن كە 
رۆژانە یان هەفتانە و زوو زوو  پێویس���تیمان 
پێیان دەبێت، ئەمجۆرەیان زیاتر لە ئەرش���یفی 
كۆمپانی���اكان  و  دەوڵ���ەت  داموودەزگاكان���ی 
هەم���وو  دەڵێ���ن  ئەرش���یفكاران  دەبیندرێ���ن، 
بەڵگەنامەیك لە 5 س���اڵی یەكەمی دەرچوونیدا 

حیسابی بەڵگەنامەی چاالكی بۆ دەكرێت.
ج���ۆرە  ناچاالكەكان:ئ���ەو  2/بەڵگەنام���ە 
رادەی  رۆژب���ەرۆژ  ك���ە  بەبەڵگەنامان���ە 
بەكارهێنانیان بەرەو كەمی دەچێ و لە قۆناخی 
بەكارهێنان���ی ب���ەردەوام ب���ەرەو بەكارهێنانی 

سنووردار لێژبووەتەوە.
مێژووی���ی  مێژوویی���ەكان:  بەڵگەنام���ە   /3
بەمان���ا زانس���تییەكەی نا بەڵكو ب���ەو مانایەی 
بەڵگەك���ەدا  بەس���ەر  زۆر  ماوەیەك���ی  ك���ە 
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 
ئ���ەو  بەكاردەهێن���ن،  توێژینەوەكانی���ان  ل���ە 
بەڵگەنامانەش لەوانەیە ئایینی یان كۆمەاڵیەتی 

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 
رێكخ���راوە  ل���ەو  بەش���ێكە  راگەیاندنی���ەكان 
ب���ە  ك���ە  ئینس���كلۆپیدیاییەی  پرۆس���ە  ی���ان 
دەبرێت،ل���ە  ن���او  میدیای���ی  بەڵگەنامەكردن���ی 
زۆربەی واڵتاندا جگە لە ئەرش���یفە كەس���ی و 
دەزگایی���ەكان دەوڵەت لە ئاس���تی فەرمیش���دا 
و  ئینس���كلۆپێدیا  و  ئەرش���یفخانە  لەرێگ���ەی 
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 
و  هەڵگرت���ن  گش���تگیری  و  ورد  كردارێك���ی 
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 
لەگ���ەڵ  س���ەند،بەتایبەت  پ���ەرەی  بەرچ���او 
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 
ئەرش���یفخانەو  چەن���د  راب���ردوو  س���ەدەی 
میدیای���ی  بەبەڵگەنام���ەكان  مەڵبەندێك���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 له گه ڵ پانوپۆڕبوونی 
دەزگا راگەیاندنەكان و پێشكەوتنی تەكنەلۆژی 

و  زانی���اری  س���ەرچاوەكانی  زۆربوون���ی  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 
تایبەتی���ان  بەبەلگەنامەكردن���ی  مەڵبەن���دی 
بونیادن���اوە، لەبەر ئەوەی ئ���ەم مەڵبەندانەش 
پەیوەن���دی راس���تەخۆیان بە وەدەس���تهێنانی 
زانیاری و دانانی زانیارییەكان هەیە بۆیە دوو 

ئامانجی گرنگ دەپێكن:
و  هەڵگرت���ن  و  پاراس���تن  یەك���ەم: 
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:
ئەمەی���ان  كالس���یكی:  ش���ێوازی  یەك���ەم: 
زیات���ر لەڕێگ���ەی كاغەزەوە ئەنج���ام دەدرێ، 
وات���ە زانی���اری و ب���ە بەڵگەنام���ە و بابەت���ە 
گرتنەوەی���ان  لەب���ەر  رۆژنامەوانیی���ەكان 
بۆدەك���رێ، ل���ەم ش���ێوازەدا كارمەندان���ی ئەو 
مەڵبەند و ئەرش���یفخانانە رۆڵی دیار لە پێدانی 

بەڵگەنامەكان دەبینن.
لەم شێوازەدا چەند هەنگاوێك دەگیرێتەبەر 
ج���ۆری  دیاركردن���ی  و  وەك؛هەڵب���ژاردن 
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 
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بچووك كرایەوە بە )160( جار 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، له گه ڵ 

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.
كەرەس���تە  لەرێگ���ەی  بەبەڵگەنامەكردن���ی  پرۆس���ەی 
ئەلیكترۆنییەكان لە پێنج هەنگاوی سەرەكی پێك دێت،ئەوانیش
؛هەڵبژاردن،چارەسەركردن،پۆلێنكردن،ناونیش���ان دانان،لەگەڵ 

هەڵگرتنی.

بەرەو دامەزراندنی ئەرشیفخانە یان مەڵبەندی نیشتمانی بە 
بەڵگەنامەیی میدیایی

مەڵبەن���دی  و  ئەرش���یف  دامەزراندن���ی  ب���ۆ  كارك���ردن 
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 

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

ئەزموون بن
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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: 
1/ راس���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.

2/ لە 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.
3/ ل���ە ناوخۆی هەرێمیش���دا كتێبخانەی تایبەتی رۆش���نبیران 
و كتێبخان���ە گش���تییەكان س���ەرچاوەیەكی بەس���وودی ئ���ەو 

ئەرشیفخانەیە دەبن.
4/ ئەرش���یفی تایبەت���ی دەزگا رۆژنامەوانیی���ەكان هەمدی���س 

سەرچاوەی گرنگی ئەو پڕۆژەیە.
5/ چاوپێكەوت���ن له گه ڵ كەس���ایەتییە دامەزرێنەرەكانی دەزگا 
رۆژنامەوانیی���ەكان، بەتایبەت ئەوانەی ئەزموون و مێژووێكی 

كرداری گەڕان و كۆكردنەوەی 
بەڵگەنامەكان  و  ب��اب��ەت 
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 
دەچێتە  تێكهەڵكێشە،  و 

خانەی بەبەڵگەنامەكرد
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درێژیان هەیە لەم بوارە.
6/ ب���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 
ئەرش���یفخانەی  و  ئینس���كۆپیدیا  و  مەڵبەن���د 
تایب���ەت ب���ە بەڵگەنامەكردن���ی میدیای���ی تێیدا 
بەش���دارن، لەم ش���ێوە ت���ۆڕەدا ئێم���ە دەبینە 
س���وود  الیەنەی���ە  نێ���ردەر،دوو  و  وەرگ���ر 
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.
و  هەماهەنگی���كار  لەگ���ەڵ  كارك���ردن   /7
بازرگانانی زانیاری،ئەوانەی دەستیان دەگاتە 
زانیاریی���ە هەس���تیار و گرنگ���ەكان، بەتایبەت 
لەو مەس���ەالنەی پەیوەندیان بەكوردس���تان و 

بورای میدیاوە هەیە.
8/ هەماهەنگیكردن لەگەڵ رێكخراوی یونیسكۆ 
بۆ س���وود وەرگرتن لە توانا و ش���ارەزاییان،  
چوونە نێو ئەو پڕۆگرامە جیهانییەی زانیاری 
و تەكنەلۆژی���ا كە بەUNISIST(( ناس���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.

سەرچاوەكان:
1/ د.هیالل ناتوت، التوپیق اإلعالمی، دار النهچە العربیە، بیروت،2009م.

2/ د.نصر محمد عباس، التوپیق اإلعالمی،گ1، أكادیمیە الدراسات العالمیە، القاهرە، 2004م.

*ماستەر لە ئەدەب و رۆژنامەگەری



هەواڵ و 
چاالكییەكان
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رۆژنامەنڤیس���ێن س���ەندیکا ی���ێ ده���ۆک لق���ا
ب ،٢٠١٣ /١ /١٢ رێکەفت���ی ل کوردس���تان
هەڤ���کاریدگەلیانانوهەدرایارەوش���ەنبیری
وچڤاک���یرابووبگیراناروونش���تنەکێدگەل
رێڤەبەرێ���نگش���تیونوونەرێ���نزانکۆی���او
نوونەرێ���ننڤیس���ینگەهێنپەرلەمان���ێهەرێم���ا
کوردس���تانێوئێراقافیدراللدۆرپرۆژێیاسا

روونشتنەکێ مافێ دەستڤەئینان پیزانین

بدەستڤەئینانپیزانینا.
دڤیروونش���تنێداماڤپەروەرورۆژنامەنڤیس
هەکارفندیئاماژەداکۆهەموورۆژنامەنڤیسان
مافێدەستڤەئینانپیزانیناهەنەلگۆریاسایێن
دەول���یبتنێئ���ەوپێزانیننەبنیێ���نگێریدایی
ئاسایش���انەتەوایەتی،هەرچەندەمنچیاس���ا
نین���نڤ���ێچەن���دێپارێزنل���ەواکوردس���تانێ

)اقتباسێ(بهندەکبرگێنیاسایێندیدەت.
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لەس���ەربانگهێش���تیدیوانیس���ەرۆكایەتی
رۆژی پاش���نیوەڕۆی كوردس���تان، هەرێم���ی
ب���ە راگەیان���دن ش���اندێكی ٢٠١٣/١/١٣
رۆژنامەنووس���انی كۆمەڵ���ەی نوێنەرایەت���ی
كوێتیبەسەرۆكایەتیعەدنانئەلڕاشدجێگری
س���ەرۆكیكۆمەڵەگەیشتنەهەولێریپایتەختی

هەرێمیكوردستان.
ئێوارەیهەمانرۆژ،دیوانیس���ەرۆكایەتی
ئێوارەخوانێكیلەهۆتێلیدیڤانلەشاریهەولێر
لەسەرشەڕەفیشاندیمیوانرێكخست،ئەمەو
رێزدارانعەلیموئمینباليۆزیكوێتلەعێراق
ود.كاوەمەحموودوەزیریرۆشنبیریوالوان

ل���ەحكومەتیهەرێم���یكوردس���تانود.فوئاد
حوسێنسەرۆكیدیوانیسەرۆكایەتیهەرێم
وئازادحەمەدەمیننەقیبیرۆژنامەنووس���انی
كوردس���تانوكاك���ەم���ەمبۆتان���یس���ەرۆكی
یەكێت���ینووس���ەرانیك���وردوبژاردەی���ەكلە
رۆژنامەنووس���انونووسەرانورۆشنبیرانی

كوردستانئامادەیئێوارەخوانەكەبوون.
لەدەس���تپێكیئێوارەخوانەك���ەداس���ەرۆكی
گوتەیەك���ی هەرێ���م س���ەرۆكایەتی دیوان���ی
ب���ە ئام���اژەی و پێشكەش���كرد بەخێرهاتن���ی
پەيوەندیی���ەپتەوەكان���ینێوانه���ەردووگەلی
كوردس���تانوكوێت���یكردوئەمس���ەردانەی

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
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ب���ەگرن���گوەس���فكرد،ك���ە ش���اندیكوێت���ی
و بی���روڕا ئاڵوگۆڕكردن���ی ئەنجامەك���ەی
ناس���ینییەكت���روپتەوكردن���یپەیوەندیيەكانی
رۆژنامەگەرییورۆشنبیرییە،هەروەهاسوود
وەرگرت���نل���ەئەزموونیدیموكراس���یكوێتی،
لەپاش���انداباڵیۆزیكوێتلەعێراقلەگوتەیەكدا
باسیلەپەیوەندیيەكانینێوانكوێتوهەرێمی
كوردس���تانكردوهی���وایزووچاكبوونەوەی
بۆفەخامەتیجەاللتاڵەبانیسەرۆككۆماری
عێ���راقخواس���ت،كەل���ەبنیاتنان���ەوەیعێراقی
نوێرۆڵێكیبەرچاویهەبووە،بەپێویستیش���ی
زان���یپەیوندیي���ەكانلەگەڵعێ���راقوهەرێمی
كوردس���تانلەهەمووروویەكەوەزیاترپتەوتر
بك���رێبەتایبەت���یلەبوارەكان���یكۆمەاڵیەتیو
ئاب���ووریورۆش���نبیریورۆژنامەگ���ەریو
وەرزشی،لەمیانهیقسەكانیشیداگوتی»خاكی
كوردس���تانیعێ���راقهەمووكاتباوەش���یبۆ
سیاس���یەعێراقیەكانوعەرەب���ەكانلەرۆژانی
س���ەختداكردۆت���ەوە،ل���ەكوێ���تداڵن���ێه���ەن

كوردستانیانخۆشدەوێ«.
وەزیریرۆش���نبیریلەگوتەیەكدائاماژەی
بەوەكردكەهەرێمیكوردستانزۆربایەخبە
پەیوەندی���ەكانلەگەڵواڵتانیعەرەبیدەداتو
س���ەرۆكیهەرێمبەبەردەوامیجەختلەسەر
پتەوكردنیپەیوەندیيەكانلەگەڵواڵتانیعەرەب
دەكات���ەوە،چونك���ەبوون���یئ���ەوپەیوەندیيانە
خزمەتبەئاش���تیدەكاتوئەمپەیوەندیيەش

پێویستەهەموورووێكبگرێتەوە.
نەقیب���یرۆژنامەنووس���انیكوردس���تانیش
بەخێرهاتن���یباڵيۆزیكوێتوش���اندیمیوانی
س���ەندیكای ك���ەوا روونیش���يكردەوە ك���رد،
پەیوەن���دی كوردس���تان رۆژنامەنووس���انی
باش���یلەگ���ەڵهەم���ووس���ەندیكاورێكخراوە
هەی���ە، ع���ەرەب رۆژنامەنووس���یيەكانی
ئاماژەشیبەیاس���ایچاپەمەنیوخانەنشینی
رۆژنامەگەري���ی یاس���ای و رۆژنامەنووس���ان
ژمارە)٣5(كرد،باسیشیلەنەبوونیسانسۆر
لەسەرچاپەمەنیيەكانكردوئەمسەردانەشی
بەگرنگزانی،چونكەرۆژنامەنووسانیكوێتی
روویگەش���یهەرێم���یكوردس���تانبۆگەلی

كوێتیوگەالنیعەرەبدەگوازنەوە.
س���ەرۆكیش���اندیكوێتی���شس���وپاسو
پێزانین���یخۆیوش���اندەكەیگەیان���دەدیوانی
س���ەرۆكایەتیهەرێ���مورۆژنامەنووس���انبۆ
ئەمپێش���واییەگەرم���ەیلێیانك���را،ئەندامانی
شاندەكەش���یب���ەئامادەبووانناس���اندكەئەم
بەڕێزانەبوون)راشدروهیشدسەرنووسەری
ئاژانس���یدەنگوباس���یكوێت���ی)كون���ا(،خاتوو
بەدریەدەروێشبەڕێوەبەریگشتیرۆژنامەی
كوێ���تتایمزكەبەئینگلی���زیدەردەچێت،عابد
ئەلمهن���اعئەكادیم���یوراگەیان���دكار،نەس���ار
ئەلخالیدیسەرنووسەریرۆژنامەیئهلكویتیە،
لوم���اعوس���مانل���ەرۆژنام���ەی)ئەلجەریدە(،
س���الحغەناملەرۆژنامەی)ئهلسیاس���ە(،غانم
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س���لێمانیلەرۆژنامەی)ئەلرهئی(،جاسمكامل
كۆمەڵ���ەی كارگێ���ڕی ئەنجوومەن���ی ئەندام���ی
رۆژنامەنووسانیكوێتی،ئیبراهیمئەلسعێدیلە
رۆژنامەی)ئەلقەبەس(،موبارەكئەلش���ەمەری
ل���ەرۆژنام���ەی)ئەلوەت���ەن(،هانیئەلش���مەری

وێنەگر.
لەكۆتاییداس���ەرۆكیش���اندگەشەسەندنی
هەرێم���یكوردس���تانیبەرزنرخان���دورووی
لەئامادەب���ووانك���ردوگوت���ی»ئێ���وەگەلێكی
رەس���ەننوهەرچییەكالیئێوەدەنووسرێت،

الیئێمەدەخوێندرێتەوە«.

دووەم رۆژ
دانیشتنێكی كراوە لە هوتێلی چوار چرا

سەرلەئێوارەیدووەمرۆژیسەردانەكەی
ش���اندیراگەیاندنیكوێت���یرۆژی٢٠١٣/١/١4
ل���ەهۆڵ���یچوارچ���رال���ەهەولێ���ریپایتەختی
هەرێمیكوردستاندانیشتنێكیكراوەلەنێوان
شاندیمیوانوبژاردەیەكلەرۆژنامەنووسان
ونووس���ەرانورووناكبی���رانرێكخ���را،ل���ەم
دانیشتنەدارێزداراند.كاوەمەحموودوەزیری
هەرێم���ی لەحكومەت���ی الوان و رۆش���نبیری
كوردس���تانوعەلیموئمی���نباڵیۆزیكوێتلە
عێراقوهەڵگ���وردعەبدولوەهاببەڕێوەبەری
گش���تیراگەیان���دنل���ەوەزارەتیرۆش���نبیری،
د.سەعدیمالحبەڕێوەبەریرۆشنبیریسریانی

وئازادحەمەدەمیننەقیبیرۆژنامەنووس���انی
نەقی���ب كوردس���تان،ش���وانداودیجێگ���ری
وئەك���ەدم���ورادوجەم���الحوس���ێن،حەمی���د
بەدرخ���انئەندامان���یئەنجوومەیس���ەندیكای
و لق���ەكان س���كرتێری و رۆژنامەنووس���ان
نووس���ینگەولێژنەكانیسەندیكائامادەبوون،
نەقیب���ی دانیش���تنەكەدا لەس���ەرەتایی ئەم���ەو
بەخێرهاتن���ی كوردس���تان رۆژنامەنووس���انی
ش���اندیمیوان���یك���ردوباس���یل���ەپێكهاتەی
سەندیكاودەس���كەوتەكانیكردوگوتی»ئەم
ئێوارەی���ەتایبەت���ەب���ەگفتۆگۆكردنل���ەبارەی
رەوشیرۆژنامەگەریلەكوێتوكوردستاندا،
ئینجاعەدنانئەلراشدسەرۆكیشاندەكەدوای
دەربڕینیسوپاس���گوازیخۆیوش���اندەكەی
بۆئ���ەمبایەخدانوپێش���وازییەروونیكردەوە
ك���ەوا)كۆمەڵەیرۆژنامەنووس���انیكوێتی(لە
س���اڵی١964دادامەزراوە،گوتیش���ی»ئێمەلق
ونووس���ینگەماننییە،تەنيابارەگایسەرەكی
ل���ەپایتەختیكوێتهەی���ەورۆژنامەیبیروڕا
ورۆژنام���ەیهەواڵیورۆژنام���ەیتایبەتبە

)وێنە(مانهەیە«.
ئەلمن���اع عاب���د قسەكانیش���دا لەنێوەن���دی
ئەكادیم���یومیدیاكارگوتی»ئێس���تالەكوێتدا
١5رۆژنام���ەیرۆژان���ەب���ەزمان���یعەرەبیو
٢رۆژنام���ەشبەئینگلی���زیدەردەچێت،كوێت
رۆژنامەگ���ەری، ب���ۆ كراوەی���ە گۆڕەپانێك���ی
رۆژنام���ەیبیروڕالەالیئێم���ەبوونیهەیەو
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پانتایيەك���یفراوانیب���ۆدەربڕین���یبیروڕاكان
فەراه���ەمك���ردووەودەتوانی���نبڵێ���نتەواوی
رۆژنامهگهريیكوێتیرۆژنامەگەریبیروڕایە،
كۆمەڵگەیەك���ی ل���ە دەكەی���ن هەس���ت ئێم���ە

دیموكراسیدادەژین«.
س���ەبارەت ئەلخالی���دی نەس���ار ه���اوكات
ب���ەرۆژنامەگەري���یئەلیكترۆن���یگوت���ی»ل���ە
ئایندەیەكینزیكداب���ەئەلیكترۆنیبووندەبێتە
هۆكارێكیس���ەرەكیرۆژنامەگ���ەریوگەورە
رۆژنامەكان���یكوێت���یلەس���ەرەتایئەمس���اڵدا
بوونەت���ەئەلیكترۆنی،چونك���ەخەڵكحەزبەوە

دەكاتهەواڵەكاندەستبەجێبزانێت«.
لەدرێ���ژەیگفتوگۆكانداس���اڵحغەنامگوتی
»ئێمەزۆرشتسەبارەتبەكوردستاننازانین،
دوایئەوەیبەنەقیبیرۆژنامەنووس���انئاشنا
ب���وومزانیاریمبەدەس���تهێنا،بۆیەپێویس���تە
دەرگایرۆژنامەنووسیكوردستانیبەرووی
رۆژنامەگەريیواڵتان���یعەرەبیداوبەتایبەتی
رۆژنامەگەريیكەنداوبكرێتەوەوكراوەبێ«.
لەالیەك���یدیكەوەئەك���ەدم���ورادنوێنەری
ئەنجوومەن���ی ل���ە س���ریانی و ئاش���ووری
كوردس���تان رۆژنامەنووس���انی س���ەندیكای
جارێكیدیكهئاماژەیبەیاسایرۆژنامەگەری
لەكوردستانكردوروونیكردەوەكەوابەپێی
ئەویاس���ایەنابێترۆژنامەنووسلەسەركاری
رۆژنامەنووس���یبەندبكرێ،ئینجاكورتەیەكی
لەچەوس���اندنەوەیكلدۆئاش���ووروس���ریان

لەالی���ەندەوڵەت���یعەس���مانیورژێم���ەیەك
لەدواییەكەكان���یدەوڵەتیعێراقپێشكەش���كرد
وئەوەش���یخس���تەروو،ك���ەرۆژنامەگەري���ی
س���ریانیب���ەوهۆی���ەوەگەش���ەینەك���ردووە،
ب���ەاڵمدوای���یراپەڕینیئ���اداری١99١ئازادی
بۆرۆژنامەگ���ەریفەراهمب���وو،بۆیەچەندین
رۆژنام���ەوگۆڤاروكەناڵیئاس���مانیورادیۆ

بەزمانیسریانیكرایەوە.
بەڕێوەب���ەری عەبدولوەه���اب هەڵگ���ورد
گشتیراگەیاندنس���ەرەڕایجەختكردنەوەلە
بوونیپانتایەكیف���راوانبۆئازادیلەهەرێمی
كوردس���تانداگوتی»لەهەرێمدا)٢٢4(كەناڵی
بینراووبیس���تراولەكەناڵیلۆكاڵیوئاسمانی
ورادی���ۆهەیە،ئێم���ەرێنمای���یتایبەتمانهەیە
ومۆڵ���ەتبەئاس���انیب���ەوكەنااڵن���ەدەدەین«،
ئاماژەش���یبەوەكردكەكەناڵەئاس���مانیەكانی
عەرەبی���شوەك���و)ئەلجەزی���رەوئەلبەغدادی���ە
وئەلفەیح���ا..(نووس���ینگەیانل���ەهەولێرهەیە
وبەنیازیش���نكەناڵێكیئاس���مانیب���ۆمندااڵن
دیك���ەوە لەالیەك���ی بكەین���ەوە، نزیكان���ە ل���ەم
باسیش���یل���ەوەكردك���ەكتێبەچاپك���راوەكان
جوولەیەك���یبەرچاوی���انهەی���ەل���ەوەزارەتی
رۆش���نبیریس���ااڵنەش)45٠(كتێبچاپدەكرێ
ولەپێشانگەنێودەوڵەتیيەكانیكتێببەشداری
دەكەی���نو»لەس���اڵیداهات���وودابەنیازی���نلە
پیش���انگایقاهیرەینێودەوڵەتیبەش���داربین
وبەردەوامی���شدەبی���نل���ەبەش���داریكردنلە
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پیشانگەیكتێبلەواڵتی)چین(دا«.
كوردس���تان رۆژنامەنووس���انی نەقیب���ی
لەمیان���یدانیش���تنهكهدائ���ەوەیروونك���ردەوە
كەواس���ەندیكایرۆژنامەنووسانیكوردستان
دەرگایكراوەی���ەبۆهەموورۆژنامەنووس���ان
ئینج���اس���ەربەه���ەرنەتەوەیەكب���ن،مەرجی
سەرەكیشئەوەیەكەلەكوردستانداكاربكەن.
ش���وانداودیلەمیان���یقس���ەكانیداچەن���د
ئامارێكیپێشكەشكردوگوتی»)4٢4(مۆڵەت
بۆرۆژنامەوچاپكراوەكانهەیە)5(رۆژنامەی
رۆژان���ەهەیەولەنێویاندا)٢(رۆژنامەبەزمانی
عەرەبی���ەو)٢٠(هەفتەنام���ەهەی���ەوزیاترلە
)٢٢٠(ئیس���تگەوتەلەفزیۆن���یل���ۆكاڵو)٢5(
لەدرێ���ژەی دەك���ەن«، كار ئاس���مانی كەناڵ���ی
قسەكانیش���یداباس���یلەوەكردكەسەندیكالە
پارێزگاكان���یكەرك���ووكونەین���ەواودیالەو
بەغداشانبەشانیسەندیكایرۆژنامەنووسانی

عێراقلقیانهەیە.
هەرلەونێوەندەش���داوەزیریرۆش���نبیری
گوتی»منبەس���یفەتیحكوومیقس���ەدەكەم
چوارچێ���وە ل���ە كوردس���تانی كۆمەڵگ���ەی و
دای���ە، بزووتن���ەوە ل���ە تایبەتیيەك���ەیخۆی���دا
راگەیاندنی���شبەش���ێكەل���ەرەوش���یگش���تی،
ئێس���تاشباقس���ەلەقۆناغیراگ���وزەربكەین،
نەكل���ەروویدەس���ەاڵتەوەبەڵك���ولەرووی
مەدەنیي���ەكان بەه���ا ئێس���تا كۆمەڵگاش���ەوە
پێش���دەكەوێوبەهایباوەكاندەكش���ێنەوەو
راگەیاندنیشرۆڵێك���یتایبەتیهەیەلەگۆڕینی
كۆمەڵگ���ەداتایبەتمەندیكوردس���تانیلەوەدایە
كەه���ەوڵدەداتئامانجەكان���یرزگاریخوازی
بەدیبهێنێت،هاوكاتتایبەتمەندیكوردستانیش
ئەوەیەكەدەسەاڵتیهەیەودەسەاڵتیشكاری
باشدورستدەكاتولەهەمانكاتدادەكەوێتە
هەڵەوە،بۆیەپێویس���تیبەراگەیاندنێكیئەوتۆ
هەیەكەپشتگیریبكاتودەستنیشانیهەڵەكان
ب���كات،پێویس���تەراگەیاندنبەه���امەدەنیيەكان
بچەس���پێنێتوفەرمانڕەوای���یلەكوردس���تاندا
راس���تەقینە هاوواڵتیبوون���ی و ب���كات پت���ەو
بڕەخسێنێتوهەرلەمروانگەوەبۆپتهوكردنی
پەیوەندیيەكانمانلەگەڵهاوكارانمانلەواڵتانی
عەرەبیودراوسێكاردەكەین،چونكەمێژوو

وجوگرافیایهاوبەشمانهەیە.
ه���اوكاتوەزی���ریرۆش���نبیریلەدرێژەی

قسەكانیدابەپێویستیزانیچارەسەریئاشتیانە
ودادپەروەران���ەب���ۆدۆزههەڵپەس���ێنراوەكانی
ناوچەك���ەلەنێوانیاندادۆزیكوردلەتوركیاو
س���وریاوئێرانبدۆزرێتەوە،»كاتێكیشباسی
رەوش���یراگەیان���دندەكەی���نلەكوردس���تاندا
ناڵێین)دونیاشامیشەریفە(بەڵكوكەموكوڕی
هەی���ەوئەمكەموكوڕیيانەچارەس���ەردەكەین
بێالیەنی���ن، رۆژنامەگەري���ی چاوەڕوان���ی و
رۆژنامەگەریی���ەكچاودێ���رب���ێوداخوازی���ە
رەواكان���یمیللەتبخاتەروو«،ئەوگوتیش���ی
»وەكوەزی���ریرۆش���نبیریراس���پێدراومكە
ئازادیه���زردەربڕینوداهێنانبپارێزم،ئێمە
داواكاری���نل���ەس���ەندیكایرۆژنامەنووس���انی
كوردس���تانداكۆكیكاریرۆژنامەنووسانبێ،
ئێم���ەشلەمرووەوەكاردەكەین،ئەگەركاری
باش���مانكرددەستخۆش���یمانلێبك���ەن،ئەگەر

هەڵەشمانكردهەڵەكانمانراستكەنەوە«.
لەكۆتاییئەودیمانەیەداخالیدبەكرئەیوب
س���كرتێرینووسینیگۆڤاری)الصحفی(باسی
ل���ەوەكردك���ەس���ەندیكایرۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان)٢(گۆڤ���اردەردەكاتیەكێكی���ان
وەرزییەبەزمانیكوردیدەردەچێتبەناوی
)رۆژنامەن���ووس(تیایداتوێژینەوەیزانس���تی
ومێژووی���یلەب���ارەیرۆژنامەگەریيەوەلەخۆ
دەگرێ،بهس���ەرچاوەیەكلەبواریئەكادیمیدا
دەژمێردرێ،ئەویدیكەیانگۆڤاری)الصحفی(
ی���ەگۆڤارێكیمانگانەیەبەزمانیعەرەبیە،ئەو
دەڵێ���ت»ئهمگۆڤارهبایەخب���ەرووداوەكانو
ئامادەكردن���یراپۆرتوباڵوكردنەوەیوتاری
بیروڕاورەخنەلەبواریرۆژنامەگەریدەدات«،
جەختیش���یل���ەوەك���ردەوەكەلەگەڵنەس���ار
ئەلخالیدیجێگریسەرنووس���ەریرۆژنامەی
)الكویتی���ە(ه���اوڕانی���م،چونكەل���ەوبڕوایەدام
رۆژنامەگەریكاغەزشانبەش���انیئەلیكترۆنی
لەپێش���كەوتندایەولەالیەنرێژەیەكیبەرچاو
لەرۆش���نبیرانورۆژنامەنووس���انتاموچێژی
خۆیهەی���ە،یەكێكیشلەتوێژین���ەوەكانئەوە
دەس���ەلمێنێتكەوال���ەئایندەیەكدارەنگەدوور
بێ���ت،بەهۆیفش���ارەوەت���ۆڕەئەلیكترۆنیەكان
خزمەتگوزارییەكان���ی و دەك���ەن پاشەكش���ە
ئەلیكترۆنیبەمش���ێوەیئێس���تانامێنێت،بۆیە
دووب���ارەگەڕانەوەبۆ)كاغ���ەز(بەبەردەوامی

ئەگەرێكیچاوەڕوانە.
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س����ەندیكای كەركووك����ی لق����ی ش����اندێكی
بەمەبەس����تی كوردس����تان رۆژنامەنووس����انی
پیرۆزباییك����ردنب����ەبۆنەی)٢١(ەمینس����اڵیادی
دەرچوونییەكەمژمارەیرۆژنامەیكوردستانی
نوێ،رۆژی٢٠١٣/١/١4س����ەردانینووسینگەی
رۆژنام����ەیناوبراوی����انل����ەش����اریكەركووك
ك����ردوش����اندیلقیكەركووكك����ەپێكهاتبوون
لە)عەبدولس����تارجەب����اریوئەحمەدرەفیق(بە

و ه����هوڵ ل����هو رێزلێن����ان بهمهبهس����تی
كۆششانهیهاوكارمانعهبدولغهنیعهلییهحیا
ل����هدامهزراندنیلق����یموس����ڵوهاوكاریكردنی
رۆژنامهنووسانوهونهرمهندانورۆشنبیرانی
شاریموسڵ،سهرلهبهیانیرۆژی٢٠١٣/١/١4،
ش����اندێكیلقكهپێكهاتبوولههاوكاران:ئهكرهم
سولهیمانوعودهیحهسهنومحهمهدنووری
ئاكرهییس����هردانیماڵهكهیانكردودروش����می

گەرم����یلەالیەنرۆژنامەنووس)داناعەس����كەر(
بەرپرسینووسینگەیكەركووكی)كوردستانی
نوێ(وەپێش����وازییانلێكراوبەخۆش����حاڵییەوە
كەركووك����ی لق����ی پیرۆزبای����ی گوڵ����ی چەپك����ە
لێوەرگرت����ن.ئەم����ەوش����اندیلق����یكەركووك����ی
سەندیكایرۆژنامەنووسانیكوردستانبەناوی
لقەوەوێڕایپیرۆزباییانهیوایبەردەوامبوون

وبەرەوپێشچوونیرۆژنامەكەیانخواست.

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

هاوكارمانعهبدولغهنی،خۆشحاڵیخۆیبۆ
ئهمئاوڕدانهوهیهدهبڕیوسوپاسیهاوكارانی
ل����هلق����یموس����ڵوئهنجوومهنیس����هندیكاكرد
وهی����وایبهردهوامبوونی����انل����هخزمهتكردن����ی

رۆژنامهنووسانخواست.

لقی كەركووكى سه نديكا 
پیرۆزبایی لە )كوردستانی نوێ( دەكات

لقی موسڵی سه ندیكا رێز له  رۆژنامه نووس
»عه بدولغه نی عه لی یه حیا« ده نێت
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س����ەندیكای كەركوك����ی لق����ی ش����اندێكی
رۆژنامەنووسانیكوردستانلەهۆڵینەورۆزی
شاریكەركووكلەكاتژمێر١١یسەرلەبەیانی
رۆژی٢٠١٣/١/١5بەش����دارییانلەمەراس����یمی
بهخشینیخەاڵتیش����ەهیدیهونەرمەندكەنعان
گوزەلساسكرد،كەسااڵنەلەكەركووكلەالیەن
دەزگایخاك����ەوەدەبەخش����رێتەهونەرمەندێك،

یانزیاتر.
لەمەراس����یمەكەداسكرتێریلقیكەركووكی
س����ەندیكایرۆژنامەنووس����انیكوردس����تانب����ە
وتەیەك����یكورتدەستخۆش����ییس����ەندیكایلە
دەزگایخ����اككردوپیرۆزباییلەوبەڕێزانەش

بەڕێ����زموحس����ینباوف����اكونس����ڵیگش����تی
كۆماریئیس����المیئێرانل����ەهەولێریپایتەختی
رۆژی ئێ����وارەی كوردس����تاندا، هەرێم����ی
٢٠١٣/١/١6س����ەردانیب����ارەگایئەنجوومەن����ی
سەندیكاكردولەالیەنئازادحەمەدەمیننەقیبی
رۆژنامەنووسانوشوانداودیجێگرینەقیب
وئەكەدمورادونەوشێروانشەریفوجەمال
حوس����ێنوحەمیدئەبوبەكربهدرخانئەندامانی
ئەنجوومەنپێش����وازیلێكرا،لەدیدارێكدانەقیبی
لەب����ارەی باس����ێكی كورت����ە رۆژنامەنووس����ان

ك����ردكەخەاڵتیئەمس����اڵیگوزەلساس����یانپێ
بەخش����را،ك����ەبریت����یب����وونل����ە)عەبدولڕەزاق
محەمەدعەزیز(لەبواریش����انۆو)ئیس����ماعیل
تەرزی(لەبواریگۆرانی.شاندیلقیكەركووك
ل����ەمەه����دیزریانس����كرتێریلقوه����ەریەك
ل����ەئەندامان����یلقس����ەمیرەئەحم����ەدوبورهان
حاج����یس����لێمانوعەبدولوههابئیس����ماعیلو
تەغریدنەقش����بەندیوفوئادعوسمانبەرپرسی
كارگێڕی����یل����قپێكهاتب����وون.جێ����گایئاماژەیە
ئ����ەمخەاڵت����ەبیرۆك����ەیخات����ووهێ����رۆئەحمەد
وهونەرمەن����دحوس����ێنمیس����رییەوس����ااڵنەلە

كەركووكبەڕێوەدەچێت.

چاالكییەكانیسەندیكاوپێكهاتەكەیكرد.
پتەوكردن����ی لەس����ەر جەخت����ی ه����اوكات
پەیوەندیيەكان����ینێوانس����ەندیكاونێوەندەكانی
رۆژنامەگ����ەریلەئێرانكرد،لەبەرامبەریش����یدا
ب����ۆ س����ەندیكای سوپاس����ی گش����تی كونس����ڵی
رەخساندنیئەمدەرفەتەكردورۆڵیراگەیاندنی
لەپێشكەوتنیكۆمەڵگادابەرزنرخاندوئامادەگی
خۆیب����ۆپتەوكردن����یپەیوەندیي����ەكانلەنێوان

رۆژنامەگەريیكوردستانوئێراندەربڕی.

لقی كەركووك بەشداری لە بەخشینی خەاڵتی 
هونەرمەند كەنعان گوزەلساس دەكات

كۆنسوڵی گشتی كۆماری ئێران سەردانی سەندیكا دەكات
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رۆژی٢٠١٣/١/١6،ش����اندێكیلقیموس����ڵی
كوردس����تان، رۆژنامهنووس����انی س����هندیكای
س����هردانینووس����ینگهیكوردس����تانTVكرد،
بهمهبهس����تیپیرۆزباییك����ردنب����هتێپهڕبوون����ی
)١4(ساڵبهسهردهس����تپێكردنیپهخشهكهیو
ل����هدیدارێكدالهگهڵهاوكارنهس����رهتدۆس����كی
بهڕێوهب����هرینووس����ینگهكهب����اسلهرهوش����ی

رۆژنامهگهریوكارمهندانینووسینگهكرا.

لیژن����هی ئاش����نابوونی زیات����ر بهمهبهس����تی
خانمان����یرۆژنامهنووسبهمیدیاكارانیش����اری
رهوش����ی لهس����هر گفتوگۆك����ردن و س����لێمانی
و میكانی����زم و ش����اره ل����هو رۆژنامهنووس����ی
شێوازىكاركردنیخانمان،رۆژی٢٠١٣/١/١7،

ه����هرلهههم����انرۆژداش����اندیلقیموس����ڵ
س����هردانینووس����ینگهی)ش����ێخان(یئهمكهناڵه
كرد،كهلهالیهنهاوكارمانئهكرهمس����ولهیمان

بهڕێوهدهچێت.
ههربۆههم����ان ٢٠١٣/١/١7دا، رۆژی ل����ه
مهبهس����تس����هردانینووس����ینگهی)ئاك����رێ(ی

كوردستانTVیانكرد.

س����هندیكای س����لێمانی لق����ی بهسهرپهرش����تی
س����یمینارێكی كوردس����تان، رۆژنامهنووس����انی
ك����راوهیبۆچیم����انكانیكیس����كرتێریلیژنهی

خانمانیرۆژنامهنووسسازكرد.
ل����ه زۆر ژمارهیهك����ی س����یمینارهدا ل����هو

لقی موسڵ پيرۆزبايى له  نووسینگه ى كوردستان TV ده كات

له  سلێمانی سیمینارێك بۆ خانمانی میدیاكار ڕێكخرا
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و رۆژنامهن����ووس خانمان����ی و میدی����اكاران
نوێنهران����یدهزگاكان����یراگهیان����دنل����هش����اری
س����لێمانیبهش����دارییانتێ����داك����رد،س����كرتێری
لیژنهئاماژهیب����هكاریلێژنهكهداوبهرنامهی
كاریداهاتوویلێژنهكهیخس����تهڕوو،پاش����ان
تیشكیخس����تهسهرچۆنیهتیكارهكانیلیژنهكه
لهگهڵئهنجوومهنیس����هندیكا،لهس����یمینارهكهدا
س����كرتێریلیژنهههم����ووپاڵپش����تیوهاوكاری
ت����هواویلیژنهكهیان����یب����ۆس����هرجهمخانمان����ی
رۆژنامهنووسدووپاتكردهوهوجهختیلهسهر
زیات����رههماههنگ����ینێوانیانك����ردهوهبۆئهوهی
بتوان����نخانمان����یرۆژنامهنووس����انبوێران����هله

مهیدانهكهدارۆڵوكاریگهرییانههبێت.
كانیك����یروونیش����یك����ردهوهكهئ����هوهیله
توان����ایلیژنهكهماندابێتبهههمووش����ێوهیهك
كاریلهس����هردهكهی����نوگهرب����هئێمهشنهكرا
ئهوائاراس����تهیشوێنیخۆیدهكهین،ههروهها
خانمانیمیدیاكارورۆژنامهنووس����انیش����اری
س����لێمانیلهگهڵس����كرتێریلیژنهبهمهبهس����تى
زیات����رب����هرهوپێش����بردنیكارهكان����یلیژنهك����ه،
بیروڕایانئاڵوگۆڕكرد،ش����ایانیباس����هئاش����تی
محهم����هدئهندامیلیژنهیخانمانوبهرپرس����ی
بهشیپهیوهندییهكانلهمسمینارهداهاوڕێیهتی

سكرتێریلیژنهكرد.

س����هندیكایرۆژنامهنووس����انیكوردس����تان
هوتێل����ی ل����ه ،٢٠١٣/١/٢٠ رۆژی ئێ����واری
پایتهخت����ی ههولێ����ری ش����اری ل����ه )چوارچ����را(
ههرێمیكوردستان،میوانداریشاندێكیلیژنهی
پاراس����تنیدیموكراسی،كهبارهگاكهیلهشاری

)لهندهن(یپایتهختیبریتانیایه،كرد.
شاندهكهلهبهڕێزان:د.نهبیلیاسینسهرۆكی
ش����اندوعهالخهتیبل.راگهیاندنوئهبوفراس

حهمهدانیل.پهیوهندییهگش����تییهكانوزهرغام
جهوادكازمئهندامیلیژنهكهپێكهاتبوو.

بهرل����هئێوارهخوانهك����هدانیش����تنێكیكراوه
رێكخ����را،كهبژرادهیهكلهب����واریراگهیاندنو
رۆش����نبیریئام����ادهیب����وون،ك����هئهوانیشئهم
بهڕێزان����هبوون:)ئازادم����هالفهندی/راوێژكاری
س����هرۆكیههرێمیكوردس����تان،عهبدولس����هالم
كوردس����تان، پهرلهمان����ی ئهندام����ی ب����هرواری/

سه ندیكا میوانداری 
شاندی لیژنه ی پاراستنی دیموكراسی ده كات

د.نه بیل یاسین: 
پێویسته  عێراقییه كان هۆشیار بكه ینه وه  و گه النی جیهانیش 

هه ر له  رێگه ی )نوخبه (ه وه  به  مافه كانیان گه یشتوون

ئازاد مه ال فه ندی: 
پرسی دیموكراسیه ت مه سه له یه كی زۆر ئاڵۆزه  و پێویستی به  

میكانیزمی گونجاوه 

خالید به كر ئه یوب: 
دیموكراسیه ت به بێ دروستبوونی )مرۆڤی دیموكراسی( 
نایه دی و پێویستی به  بنكه یه كی مرۆیی هۆشیار هه یه 
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رۆش����نبیری راوێ����ژكاری كهم����ال/ زی����رهك
سهرۆكیحكومهتیههرێمیكوردستان،زوهێر
كازمعهب����ود/دادوهرل����هئهنجوومهن����یب����ااڵی
دادوهری،حهس����هنعهبدوڵاڵ/دادوهرلهدادگای
رهش����ید س����وار كهرك����ووك، تێههڵچوون����هوهی
باجهاڵن/پارێزهر،كیفاحمهحموود/نووس����هرو
رۆژنامهنووس،د.هێژاسندی/ئهكادیمی،كاروان
عهبدوڵاڵ/ب.دهزگایموكریانی،د.كهمالغهمبار/
س����كرتێریئهنجوومهن����یئاش����تی،عهبدولغهنی
رۆژنامهن����ووس، و نووس����هر یهحی����ا/ عهل����ی
رۆش����نبیری بهڕێوهب����هری نهبات����ی/ بوت����رس
س����ریانی،ش����ادمانمهالحهس����هن،نووس����هرو
رۆژنامهن����ووس،س����االرعوس����مان/ب.ئێزگهی
دهنگیكوردستان،عهبدولڕهزاقعهلی/نووسهر
ورۆژنامهنووس،ههژارسدیق/رۆژنامهنووس،

شیرینشێخۆ/رۆژنامهنووس(.
لهالی����هنسهندیكاش����هوههاوكارم����انئازاد
حهمهدهمیننهقیبیرۆژنامهنووسانیكوردستان
وش����وانداودیجێگرینهقی����بوئهكهدموراد
ئهندام����یئهنجوومهن����یس����هندیكاوخالیدبهكر
ئهیوبس����كرتێرینووسینیگۆڤاری)الصحفی(
وخات����وولیداباب����ائهندامیلیژن����هیخانمانله
سهندیكا،لهپێش����وازیشاندهكهودانیشتنهكهدا

بهشداربوون.
دانیشتنهكهلهالیهننهقیبیرۆژنامهنووسانهوه
بهڕێوهچ����وو،دوایبهخێرهات����نودهرخس����تنی
گرنگ����یدیدارهكه،داوایلهس����هرۆكیش����اندی
می����وانك����رد،ك����هگوتهی����هكپێش����كهشب����كات،
ئهویشلهالیهنخۆیهوهسوپاس����یس����هندیكای
بۆئ����هممیوانداریی����هكردوگوت����ی:لیژنهكهمان

رێكخراوێكیمهدهنییهلهچوارچێوهییاس����ادایه،
ب����ۆداكۆكیكردنلهدهس����تووروئازادیبیروڕا،
ل����هعێراق����داكێش����هیهكمانههی����ه،پێیدهگوترێت
كێشهیبژارده)نوخبه(،ئهمتوێژهپێشڕهوایهتی
ئێم����هش دهكات، جیهان����دا ل����ه دیموكراس����یهت
بۆچوونهكانمانسهبارهتبهپێكهێنانیدهسهاڵتی
نوخبهپێشكهشدهكهین،ناكرێدهسهاڵتی)رای

گشتی(بهبێدهسهاڵتینوخبهپێكبێت.
لهب����ارهیچاالكییهكان����یلیژنهك����هشگوت����ی:
كۆنگرهیهكمانبۆچاالكوانانیبیروڕاله)لهندهن(
رێكخس����ت،لهمانگیئاداریش����داكۆنگرهیهكبه
هاوكاریزانكۆكانیلهندهندهبهستینسهبارهت
بهپهكخس����تنیدهس����توورلهوواڵتانهیكهتازه
دیموكراس����یهتتیایانداگهش����هدهكات،)عێراق(

وهكنموونه.
ههروههاچهندیننامهمانبۆیهكێتیئهوروپا
ن����اردووه،لهبارهیمهس����هلهپهیوهندی����دارهكان
تهمهن����ی و دیموكراس����ییهوه كاروب����اری ب����ه
رێكخراوهكهم����ان)٣(مانگه،بۆیهههنگاوهكانمان
كهم����نوئامانجیدیكهش����مانههیه،لهنێوانیاندا
پێكهێنان����یلقێ����كب����ۆلیژنهكهم����انل����هههولێر،
جهختیش����یكردهوهكهواپێویس����تهعێراقییهكان
هۆش����یاربكهین����هوهوگهالن����یجیهانیشههرله

رێگهی)نوخبه(هوهبهمافهكانیانگهیشتوون.
ئینج����ائازادمهالفهندیل����هگوتیهكیكورتدا
دیموكراس����یهت پرس����ی ك����هوا روونیك����ردهوه،
ب����ه پێویس����تی و ئاڵ����ۆزه زۆر مهس����هلهیهكی
میكانیزم����یگونجاوه،ههروهه����اقۆناغبهندیبۆ
جێبهجێكردنیپێویس����تهودواش����یل����هلیژنهكه
كرد،كهب����اسلهئاس����تهنگهكانیجێبهجێكردنی
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بكات.
كیف����اح رۆژنامهن����ووس و نووس����هر ئنج����ا
مهحموودكهریمپرس����یاریكرد،تاچئاس����تێك
دیموكراس����یهتوهكچارهسهرێكیئهوروپیبۆ
نهخۆشییهكانیرۆژههاڵتدادهنرێت..؟ههروهها
گوت����ی:دیموكراس����یهترهفتارێك����یرۆژههاڵتی
نیی����ه،نهلهالیهنیه����زری،نهلهالیهنی)بۆماوهی
میلل����ی(...نهلهالیهن����یمیزاجیگش����تیدا،ئێمهتا
ئێستاشس����هربههۆزهكانمانین،زێدهترلهوهی

ئینتمامانبۆنیشتمانوگهلهكهمانههبێت..
ئهی����وب بهك����ر خالی����د هاوكارم����ان دوات����ر
س����كرتێریگۆڤاری)الصحفی(،جهختیكردهوه
كهوادیموكراسیهتبهبێدروستبوونی)مرۆڤی
دیموكراس����ی(نایهدیودیموكراسیهتپێویستی
ب����هبنكهیهكیمرۆییهۆش����یارههیه،پێویس����ته
بهرلهوهیباسلهمیكانزمهكانیجێبهجێكردنی
دیموكراسیهتبكهین،ههوڵیئهوهبدهینمرۆڤی
دیموك����راتبخولقێنی����نورهفت����اروهزرمانبه
قبوڵكردن����یئ����هویدیكهوكارلێك����یبیروڕاكان
ئ����اوبدهین،پرسیاریش����یكرد،كهئ����همكرداره
گوت����ی: لهوهاڵمهكهی����دا روودهدات...؟ چ����ۆن
كرداریپهروهردهوفێركردنلهمبوارهدارۆڵی
بهرچ����اویههیه،بۆی����هلهقۆناغهكان����یخوێندن
ههرلهس����هرهتاییهوهت����ادواقۆناغیخوێندن...
پێویس����تهمرۆڤیدیموكراس����یخوازپێبگهیهنرێت
وئ����هومامۆس����تایانهیك����هبی����روڕایتهواویان
بڵێن����هوه، وان����هكان ههی����ه دیموكراس����یهت ب����ه
داوایئهوش����یكردكهئ����همخاڵهبكرێتهبابهتی

دانیشتنهكهوگفتوگۆیلهسهربكرێت.
زهرغامج����هوادجهختیلهس����هرپێویس����تی

رۆش����نبیریییاس����اییكردهوهوخوازیاریئهو
بووشهقامیعیراقیبهبنهماكانییاسارۆشنبیر

بكرێت.
هاوكاریش����مانعهبدولغهن����یعهل����ییهحی����ا
عی����راق، ئێس����تای لهب����ارهیخۆپیش����اندانهكانی
گوتی:بههۆیبوونیس����هرۆكعهش����یرهتهكان
تیایان����دابهكارێكیدیموكراس����ییانهناژمێردرێت،
پرسیاریشیكرد:ئهیئهنجوومهنینوێنهرانو

ئهنجوومهنیپارێزگاكانلهكوێن.
د.كهم����الغهمباری����شگوت����ی:كێش����هكهل����ه
حیزبهكاندای����ه،كات����ێل����هدهرهوهیدهس����هاڵتن
داوایدیموكراسیدهكهن،كهدهگهنهدهسهاڵت

خۆیانلێالدهدهن.
)بوترسنهباتی(یشئاماژهیبهوهكرد،كهوا
ب����ژارده،ش����هقامیعیراقیفهرام����ۆشكردووه،

بهرهوهزریبهپهراوێزخستنچووه.
عهبدولسهالمبهرواریشگهڕایهوهبۆمێژوو
وجهخت����یك����ردهوهك����هب����ژاردهزهروورهت����ه
وپرسیاریش����یك����ردئای����ازهمین����هلهب����ارهب����ۆ

دیموكراسیهت..؟
ئینج����اهاوكارمانئهكهدم����ورادئاماژهیبه
دامهزراندن����یدهوڵهت����یعیراقكرد،كهلهس����هر
ماف����ی و دام����هزراوه عوس����مانی پاش����ماوهی

نهتهوهكانتیایدافهرامۆشكرابوو.
هاوكارم����ان میوان����هوه ش����اندی لهالی����هن
)ئهبوف����راسحهمهدانی(جهختیكردهوهكهتاكو
ئێستاشهزریشۆڕشگێڕیبهسهرماندازاڵهو

لهسهركهشیدیموكراسیرانههاتووین.
هاوكارمان)ش����وانداودی(ی����شئاماژهیبه
هۆكارهكانی)كات(داوگوتی:پێویستمانبهكاته
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بۆئهوهیلهماناراس����تهقینهكانیدیموكراس����یهت
بگهی����ن.د.هێژاس����ندیگوتی:دیموكراس����یهتله
خوارهوهدهس����تپێدهكات،نهكلهس����هرهوهبۆ
خوارهوه،پێویستمانبهكۆمهڵگهیمهدهنیههیه

بۆسهركهوتنیپرۆسهیپهروهردهوفێركردن.
لهكۆتایشداپارێزهرسوارهباجهالنجهختی
لهسهرقۆناغبهندیبۆچهسپاندنیدیموكراسیهت

كردهوه.

نەقیب����ی حەمەدەمی����ن ئ����ازاد هاوكارم����ان
س����ەرلەبەیانی كوردس����تان، رۆژنامەنووس����انی
وەزی����ری رێ����زدار س����ەردانی ٢٠١٣/١/٢٣
ش����ارەوانییەكانلەحكومەتیهەرێمیكوردس����تاندا
كرد،لەمیانیس����ەردانەكەداكاروباریسەندیكايیو
رۆژنامەنووس����ان،بەتایبەتیئەوپارچەزەوییەیكە
بۆبینایەیسەندیكاتەرخانكراوهوهاوكاتبنیاتنانی

گوندیهاوچەرخبۆرۆژنامەنووسانلەپارێزگاكانی
هەولێ����روس����لێمانیوده����ۆكتاوتۆێك����را،وەزیری
لەس����ەرپش����تێوانیكردنی ش����ارەوانییەكانجەخت����ی
س����ەندیكاك����ردەوە،ئاماژەش����یب����ەوەك����رد،ك����ەلە
نیش����تەجێبوون دەس����تەی نزیك����دا داهاتوویيەك����ی
دادەمەزرێ����توه����ەرل����ەوچوارچێوەش����داپرۆژەی
نیشەجێبوونیبۆرۆژنامەنووسانجێبەجێدەكرێ.

نەقیبی رۆژنامەنووسانى كوردستان سەردانی 
وەزارەتی شارەوانی دەكات
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ب����همهبهس����تىزیات����رئاگاداربوونلهڕهوش����ى
خانمان����ىڕۆژنامهن����ووسلهدهڤ����هرىزاخۆ،رۆژی
٢٠١٣/١/٢4،س����كرتێروئهندامان����یلێژنهىخانمانی
رۆژنامهن����ووس،بهی����اوهرینوێن����هرىلقىدهۆكی
سهندیكاىرۆژنامهنووس����انیكوردستان،سهردانى
زاخۆیانكرد,لهدیدارێكداچیمانكانیكىسكرتێرى
لێژن����ه،لهگ����هڵخانمانىڕۆژنامهنووس����ىدهڤهرهكه،
س����هرهڕاىگفتوگۆك����ردنلهس����هرچهن����دبابهتێك����ى
ههستیاروگرنگیتایبهتبهخانمانیرۆژنامهنووس
وپیشهكهیان،خانمانیرۆژنامهنووسیزاخۆگلهیی

وگازاندهكانیخۆیانخستهڕوو.

رێكخس����تنی ب����ۆ ئامادهس����ازی بهمهبهس����تی
ههفتهیهك����یرۆش����نبیریمیس����ریل����هكوردس����تان،
ش����اندێكیرۆژنامهگهرییمیس����ری،كهپێكهاتبووله
ه����اوكاران:ئهحم����هدس����اڵحس����هرۆكیئهنجوومهنی
بهنن����ا س����هعید و ئهلی����هوم( )ئهخب����ار كارگێ����ڕی
بهڕێوهب����هریگش����تیری����كالموئهحم����هدبورع����ی
لێپرس����راویكارگێ����ڕیلهقونس����وڵگهرییمیس����رو

دواترس����یمینارێكبۆس����كرتێرىلێژنهسازكرا
وگفتوگۆیتێروتهس����هللهبارهیچارهس����هركردنی
كێش����هكانیخانمهرۆژنامهنووس����هكانیئهودهڤهره

كرا.
و س����كرتێر س����یمینارهكه، تهواوبوون����ی دوای
ئهندامان����یلێژن����هیخانمان����یرۆژنامهن����ووس،ل����ه
سهردانێكىمهیدانیدا،چهنددهزگایهكیراگهیاندنیان
بهسهركردهوهودواتریشسكرتێرىلێژنهبهیاوهری
نوێن����هرىلق����یدهۆكیس����هندیكا،س����هردانیخانمی
رۆژنامهنووس)نیش����تمان(یانك����ردولهنزیكهوهله

تهندروستییانپرسی.

ئ����ازادم����ورادبهرپرس����یپهیوهندیی����هگش����تییهكانی
س����هردانی ،٢٠١٣/١/٢6 رۆژی قونس����وڵگهرییهكه،
ئهنجوومهن����یس����هندیكایانل����هههولێ����ریپایتهختی
ههرێم����یكوردس����تانكردولهالی����هنهاوكارانمان:
ئازادحهمهدهمیننهقیبیرۆژنامهنووس����انوجهمال
حوسێنوحهمیدئهبوبهكربهدرخانوئهكهدموراد
ئهندامانیئهنجوومهنیسهندیكاپێشوازییانلێكرا.

سكرتێر و ئەندامانی لێژنه ى خانمانى رۆژنامه نووس 
سه ردانى زاخۆیان كرد

دیدارێك له نێوان شاندێكی رۆژنامه گه ریی میسری و 
ئه نجوومه نی سه ندیكا
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لەدرێژەیكاروچاالكییەكانیلقیكەركووكی
س���ەندیكایرۆژنامەنووس���انیكوردس���تانو
ب���ەمەبەس���تیبەهێزكردن���یپەیوەندی���ینێوان
و فەرمانگ���ە و س���ەندیكا كەركووك���ی لق���ی
بەڕێوەبەرایەتییەخزمەتگوزارییەكانیشارەكە،
ش���اندێكیلق���یكەرك���وكك���ەپێكهاتب���وونلە
مەه���دیزری���انس���كرتێریل���قوهەریەكلە
ئەحم���ەد س���ەمیرە و جەب���اری عەبدولس���تار
وعەبدلوه���ابئیس���ماعیلوئەحم���ەدرەفی���ق
ئەندامان���یل���ق،رۆژی٢٠١٣/١/٢9س���ەردانی

ب����اریرهوش����ی ل����ه گفتوگ����ۆ دیدارهك����هدا ل����ه
رۆژنامهگهرییلهكوردس����تانداكراوشاندنیمیوان
دوایپشتگیریسهندیكایبۆرێكخستنیفیستیڤاڵی

ئ����ازاد ،٢٠١٣/١/٢9 رۆژی س����هرلهبهیانی
حهمهدهمی����ننهقیبیرۆژنامهنووس����انیكوردس����تان
وئهك����هدم����ورادئهندام����یئهنجوومهن����یس����هندیكا،
بهمهبهستیپیرۆزباییكردنبهوهرگرتنیپۆستهكهی

س���ەرۆكایەتیتەندروس���تییكەركووكیانكرد
ولەالی���ەندكتۆر)صدیقعومەر(بەڕێوەبەری
گش���تیتەندروس���تییكەركووكەوەبەگەرمی
ل���ە باس���یان ه���ەردووال لێك���را. پێش���وازییان
چۆنیەت���یرێكخس���تنوهەماهەنگی���ینێ���وان
فەرمانگەتەندروستییەكانورۆژنامەنووسانی
كەركووكی���انك���ردودكت���ۆرصدی���قعومەر
ئامادەییخۆیانبۆكارئاسانیكردنبۆپێدانی
زانیاریوچارەس���ەركردنیرۆژنامەنووس���ان

پیشاندا.

رۆش����نبیریمیس����ریلهههولێرداكرد.ئهنجوومهنی
س����هندیكاشپش����تیوانیخ����ۆیب����ۆپێشكهش����كردنی

ههمووهاوكارییهكلهمرووهوهدهربڕی.

وهكسهرۆكیدهستهیگشتیسهربهخۆیمافهكانی
مرۆڤلهكوردستاندا،سهردانیبهڕێز)زیابوترس(

یانكرد.
ل����هدیدارهكهداباسلهه����اوكاریوههماههنگی

لقی كەركووك و سەردانێك بۆ سەرۆكایەتی 
تەندروستی كەركووك

پیرۆزبایی سه ندیكا له  سه رۆكی ده سته ی سه ربه خۆی 
مافه كانی مرۆڤ



ژمارە 29-30 به هارى 2013 344

ههواڵوچاالكييهكان

نێ����وانس����هندیكاودهس����تهكهكراوجهختلهس����هر
پێویس����تیداكۆكیك����ردنل����هئ����ازادیرۆژنامهگهری
كرایهوهوسهندیكاشپرۆژهیهكیبۆكاریهاوبهش

لهنێوانس����هندیكاودهس����تهویهكێت����ینێودهوڵهتی
رۆژنامهنووسانورێكخراوهنێودهوڵهتییهكانیمافی

مرۆڤبههاوبهشییهكێتیئهوروپاخستهروو.

كێش���ەی ل���ە ئاگادارب���وون بەمەبەس���تی
ئاس���تەنگانەی ئ���ەو و رۆژنامەنووس���ان
ب���ەرەوروویكارەكانی���اندەبن���ەوەودانان���ی
چارەس���ەریگونج���اوبۆی���ان،رێ���زدارعیماد
ئەحم���ەدجێگریس���ەرۆكیحكومەتیهەرێمی
كوردس���تانل���ەرۆژی٢٠١٣/١/٢9لەبارەگای
ئەنجوومەن���یوەزیرانلەهەولێ���ریپایتەختی

هەرێم���یكوردس���تانپێش���وازیلەه���اوكاران
ئ���ازادحەمەدەمی���ننەقیبیرۆژنامەنووس���انی
كوردس���تانوحەمی���دبەدرخ���انس���كرتێری
لێژنەیداكۆكیلەرۆژنامەنووسانوئەندامانی
لێژنەلەئەنجوومەنوسكرتێریلقەكانكرد.

س���ەرەتانەقیبیرۆژنامەنووس���انتیش���كی
خس���تەس���ەرراپۆرتیدەیەمیلێژنەیداكۆكی

جێگری سەرۆكی حكومەتی هەرێم پێشوازی لە نەقیب 
و سكرتێر و ئەندامانی لێژنەی داكۆكی دەكات
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دبەردەوامی���ازنجی���رەدیدارێنخودالروژا
٢٠١٣/١/٣١،لهوالخانیلسەروکاتیازانکویا
دهوک���ێوببەرهەڤبون���اس���کرتێرالق���ادهوکیا
)ڤی���ان س���ەندیکاروژنامەڤانێ���نکوردس���تانێ
عەب���اس(وس���کرتێرالژن���اپش���تەڤانیاخانمێن
روژنامەڤ���ان)چیم���انکانیک���ی(وهژم���ارەکا
روژنامەڤانێ���نباژێ���رێدهوک���ێ،روینش���تنهکا
ڤەک���ریهاتەس���ازکرنبرێڤەبرن���ارۆژنامەڤان
)هەلزعەلیس���ەلیم(لدەس���تپێکاروینش���تنێ
چیم���انکانیک���یبەح���سلرولێلژن���اخانمان
ک���روهەروەس���انپێدڤیالژنێدس���ەردەمێنو
ک���ەداوئەوی���ەکژیدیارکرکولسەرانس���ەری
کوردس���تانێبتنێ999ژنئەندامێنس���ەندیکا
روژنامەڤانێنکوردس���تانێک���ودبنەرێژا١5%

وبەپێویس���تیزان���یئ���ازادیرۆژنامهگ���ەری
ب���ۆ بەدواداچ���وون ه���اوكات بپارێ���زرێ،
ئ���ەوپێش���ێلكاریيانەبك���رێك���ەبەرامب���ەرب���ە
رۆژنامەنووس���اندەك���رێ،نیگەران���یخۆیو
ئەنجومەنیس���ەندیكایدەربڕیس���ەبارەتبە
وەرنەگرتنیرێكاریپێویستبەرامبەرئەوانەی
رۆژنامەنووس���ان ب���ە بەرامب���ەر پێش���ێلكاری
ئەنج���امدەدەنوكارب���ەیاس���اییژمارە)٣5(
یرۆژنامەگ���ەریناكەن.لەبەرامبەرئەمەش���دا

سەرجەمێرێژائەندامێنس���ەندکایێ،ئەویەک
ژیگ���وتکوئەڤەرێژەیەکازورکێمەوپێدڤی
کارلس���ەروێیەک���ێبێت���ەکرکوئ���ەڤرێژەیە

زورترلێبێت.
ب���و دانوس���تاندنێ دەرگ���ەهێ پاش���ان
ئامادەبوی���انهاتەڤەک���رنوچەندینبیروراو
تێبینیهاتنەئاراستەکرنژالیێئامادەبویانڤە.
ژالیەک���ێدی���ێدی���دارێرۆژنامەڤاناخانم
زەرین���ەوزادبێهەڤرکهاتەهەلبژارتنوەکو
نووین���ەرادهۆک���ێدلژناخانماندالس���ەندیکا
رۆژنامەڤانێ���ن نکوردس���تانێ، رۆژنامەڤانی���ێ
خانمژیخویاکرنکوئەڤرۆژنامەڤاناهاتیە
هەلبژارت���نخ���ودانش���یانەودێش���ێتخزمەتا
رۆژنامەڤانێ���نخانمیێ���ندهۆک���یک���ەتژبەر

جێگریس���ەرۆكیحكوم���ەتراپۆرتیدەیەمی
لێژن���ەیداكۆكیب���ەرزنرخاندوبەڵێنیش���یدا
هەمووجۆرەهاوكاریەكپێشكەشبەسەندیكا
ولێژنەیداكۆكیبكا،بڕیایش���یداكەواالیەنی
پەیوەندیدارلەحكومەتیهەرێمداوبەهاوكاری
س���ەندیكایرۆژنامەنووس���انبەدواداچوونو
لێكۆڵینەوەبكەنسەبارەتبەوپێشێلكاریانەكە

بەرامبەررۆژنامەنووسانكراوە.

زەری نەوزاد بوو نوونەرا لێژنا پشتەڤانیا 
خانمێن رۆژنامەڤان
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ڤێچەن���دێچخانمێنرۆژنامەڤانخوەدگەل
نەهەلبژارتبوو.

ڤی���انعەب���اسس���کرتێرارۆژنامەنڤیس���ێن
کوردس���تانێلقێدهۆکێگ���ۆت:»ئەڤدیدارە
هاتەئەنجامدانبۆپت���رلێکگوهارتنابوچوونێن
رۆژنامەڤانانبۆدانانابەرنامەکێکاری،دیس���ا
داخوازیێ���نخ���وەپێش���کێشک���رنب���ۆهندیکا
کێموکاسیێنوانچنە،دیسانبۆپتربهێزکرنا
ش���یانێنوان،چەن���دبوچوونێ���نج���وداهاتن���ە
ئاراستەکرن،ڤیانێخویاکرژیکولژناخانمان
دڤێتلداهاتیپت���رکاربکەتبۆئەنجامداناخو
لوۆرکشوپان،دیساخانمێنسەرکردەدوارێ
رۆژنامەڤانی���ێداپەیدابکەن،دڤێتلژناناڤبری
هن���دەکش���یانێنن���ویلدەڤرۆژنامەڤان���ان
پەیداکەتدوارێراگەهاندنێداکوبەرپرسیەتیا
هەلبژارتنێ���ن دۆر ل وەربگری���ت، دەزگ���ەهان
نوین���ەراخانمانژیگۆت»رێکهاتەڤەکرنبۆ

هەم���یرژنامەڤانێنخانمکوخوەبهەلبژێرن
وەک���ونوون���ەر،بەلیبتن���ێرۆژنامەڤانەکێخوە
هەلب���ژراتوبێهەڤرکوهەلبژارتنبۆنوونەرا

رۆژنامەڤانێنخانملدهۆکێ.
ژالی���یخوەڤەنوین���ەرارۆژنامەڤانێنخانم
زەرین���ەوزاد»نوینەرات���یکارەکێبزەحمەتە
وبەرپرس���ایەتیەکاگ���راندکەڤیتەس���ەرملێن
مرۆڤ���ی،بەل���ێمنئ���ەڤکارەهەلب���ژاتوەکو
کاری دروس���تیڤی ب و بک���ەم خۆبەخش���کار
ئەنجامبدەم،دیساخزمەتارۆژنامەڤانێنخانم
لدهۆکیبکەم،دیس���اپشتیئەزهایدربویمل
س���ەررۆلێلژن���ارۆژنامەڤانێنخانملهەرێما
کوردس���تانێ،ح���ەزام���نب���ۆڤی���کاریزیدەتر
ل���ێهات،ئەزب���اوەرمتارادەیەکیس���ەرکەفتی
بهاریکاری���اهەمیهەڤ���االندێکارەکێباش

ئەنجامدەم.

ش���اندێكی ٢٠١٣/٢/4 رۆژی ئێ���وارەی
رۆژئ���اوا كوردان���ی رۆژنامەوان���ی یەكێت���ی
س���ەردانیب���ارەگایئەنجوومەنیس���ەندیكای
رۆژنامەنووسانیانلەشاریهەولێركرد،سەرەتا
ئ���ازادحەمەدەمی���ننەقیبیرۆژنامەنووس���انی

كوردس���تانباس���یلەهەنگاوەكانیئامادەكاری
س���ەندیكاكردبۆدانانیلێژنەیەكیئامادەكاری
ب���ۆئەنجامدان���یكۆنگرەیەكب���ۆدامەزراندنی
كوردس���تان رۆژنامەنووس���انی فیدراس���ێۆنی
ك���وردی رۆژنامەنووس���انی لەس���ەرجەم

ديدارێك له  نێوان سەندیكای رۆژنامەنووسانی 
كوردستان و یەكێتی رۆژنامەوانی كوردانی رۆژئاوا
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بەمەبەس���تیپیرۆزباییكردنلەس���اڵڕۆژی
دامەزراندنیرادیۆی)كەركوكFM(،شاندێكی
لقیكەركووكیس���ەندیكایرۆژنامەنووس���انی
كوردس���تان،كەپێكهاتبوونلە)مەهدیزریان(
س���كرتێریل���قوهەری���ەكل���ە)عەبدولوههاب
ئیس���ماعیلورابەررەشیدوئەحمەدرەفیقو
تەغریدنەقش���بەندیوبورهانحاجیس���لێمان

بەش���ەكانیكوردستانبەشداربنتیایدا،دواتر
ش���اندیرۆژنامەوانیكوردیس���وریابیرۆكە
وهەنگاوەكان���یس���ەندیكایانب���ۆدامەزراندنی

وسەوس���ەنن���ازموعەبدولس���تارجەب���اری(
ئەندامانیلقیكەركووك،لەرۆژی٢٠١٣/٢/١٢
)FMس���ەردانیب���ارەگایرادی���ۆی)كەركوك
یانكردوش���اندیل���قلەالی���ەنبەڕێوەبەرو
كارمەندانیرادیۆكەوەبەگەرمیپێش���وازییان
لێك���راوهی���وایبەردەوامبوونوس���ەركەوتن

لەكارەكانیانبۆخواسترا.

فیدراسيۆنیرۆژنامەنووسانیكوردستانبەرز
نرخاندوئامادەيیخۆیانبۆبەش���داریكردنلە

لێژنەیئامادەكارینیشاندا.

)FM پیرۆزبایی لقی كەركوك لە رادیۆی )كەركوك
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بەمەبەستیهەواڵپرسینوبەسەركردنەوەی
ناحییەكان���ی و ق���ەزا پۆلیس���ی بەڕێوەب���ەری
كەركووك،شاندێكیلقیكەركووكیسەندیكای
رۆژنامەنووس���انیكوردس���تانكەپێكهاتبوون
ل���ە)مەهدیزریان(س���كرتێریل���قوهەریەك
ل���ە)راب���ەررەش���یدوعەبدولس���تارجەب���اری
نەقش���بەندی( ن���ازموتەغری���د وسەوس���ەن

ب���ه س���هبارهت ناڕهزای���ی تون���دی ب���ه
دهس���تگیركردنیرۆژنامهن���ووس)عهلیفاتیح(،
ك���هل���هكهناڵ���یتهلهفزیۆنی)جهلهوال(یس���هر
ب���همهكتهب���یراگهیاندن���ییهكێتیینیش���تمانیی
كوردس���تانه،دهردهبڕین.ئهمرۆژنامهنووس���ه
نووس���ینگهی لهالی���هن ،٢٠١٣/٢/١6 رۆژی
لێكۆڵینهوهی)جهلهوال(دهستگیركراوه،لهالیهن
ئهمنووس���ینگهوهبانگهێشتكراوهودواتربۆ
نووسینگهیئاسایشینیشتمانیبهعقوبهبراوه،
ئ���همدهس���تگیركردنهبهبێفهرمان���یدادوهرو

بهبێهیچنووسراوێكیرهسمیكراوه.
داوام���انل���هحكومهت���یعیراق���یئهوهی���ه

ئەندامان���یلق،رۆژی٢٠١٣/٢/١٢لەس���لێمانی
س���ەردانیعەمی���دس���ەرحەدقادری���انك���ردو
بەناویرۆژنامەنووس���انیكەركووكەوەهیوای
زووچاكبوونەوەی���انبۆخواس���ت،ك���ەلەكارە
پۆلیس���ی بەڕێوەبەرایەت���ی تیرۆریس���تییەكەی

كەركووكبرینداربووبوو.

زووب���هزووئازادبكرێ���توئ���همرهفتارانهش
ج���ارییهكهمنییهدهكرێت،رۆژنامهنووس���انی
خانهقی���نب���هردهوامدهس���تدرێژییاندهكرێت���ه
س���هرودهس���تگیردهكرێن،ئهمهشپێشێلكاری
یاس���ایهوپێشێلكاریمافیرۆژنامهنووسانهو
سهركوتكردنیئازادییهكانه،پێویستهچارهسهر

بكرێن.

نووسینگه ی خانه قین
لیژنه ی داكۆكی له  ئازادی رۆژنامه نووسی و مافی 

رۆژنامه نووسان

لقی كەركوك سەردانی عەمید سەرحەد قادر دەكات

به یاننامه ی ناڕه زایی نووسینگه ی )خانه قین(ی 
لیژنه ی داكۆكی له  رۆژنامه نووسان
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بەمەبەس���تیگفتوگۆك���ردنلەس���ەرچۆنیەتی
كاراكردن���یلیژن���ەیداكۆك���یوكەمكردن���ەوەی
پێش���ێلكاریيەكانبەرامب���ەربەرۆژنامەنووس���ان،
ئ���ازاد بەسەرپەرش���تی ٢٠١٣/٢/١9 رۆژی
ب���ە و رۆژنامەنووس���ان نەقیب���ی حەمەدەمی���ن
ئامادەبوونیحەمیدئەبوبەكربهدرخانسكرتێری
لیژن���ەوجهم���الحوس���ێنبڕی���اردەریلیژن���ەو
سكرتێریلقونووسینگەكان،لیژنەینوێیداكۆكی

بەبۆنەیتێپەربوونی)١٠٢(س���اڵبەس���ەر
توركمان���ی رۆژنام���ەی یەك���ەم دەرچوون���ی
بەن���اوی)ح���وادث(لەش���اریكەركووك���دا،كە
لەالیەنرۆژنامەنووس)محەمدقودس���یزادە(
لەس���اڵی١9١١دادەرچووە،ك���هدەكاتەرۆژی

رۆژنامەگەرییتوركمانی.
بەن���اویخ���ۆموئەنجوومەنیس���ەندیكای
رۆژنامەنووس���انیكوردس���تانەوەگەرمتری���ن
ل���ە بەهاوكارانم���ان پێش���كەش پیرۆزبای���ی

یەكەمی���نكۆبوونەوەیئاس���اییخۆیلەبارەگای
ئەنجوومەنلەشاریهەولێرگرێدا،هەڵسەنگاندنی
رەوش���یرۆژنامەگەریلەكوردستانگرتنەبەری
رێوش���وێنیگونجاووهەماهەنگیزیاترلەگەڵ
دادگاوبنكەكان���یپۆلیسوچۆنیەتیمامەڵەكردن
لەگەڵكەیسیرۆژنامەنووسان،تەوەریسەرەكی
كۆبوونەوەك���ەب���وون،ك���ەلەبارەیان���ەوەبڕیارو

راسپاردەیپێویستوەرگیران.

راگەیاندن���یتوركمان���یدەكەی���نوهیواداری���ن
رەوتیرۆژنامەگەرییتوركمانیلەژێرسایەی
ئەزموونەدیموكراس���ييهیهەرێمیكوردستان
وئ���ازادیبیروڕاهەرلەپەرەس���ەندندابێتو
رۆژبەڕۆژگەشەبكاتوبەرەوپێشبچێت.


ئازاد حەمەدەمین

نەقیبی رۆژنامەنووسانی كوردستان
2013/2/24

لیژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی 
رۆژنامەنووسان كۆبوونەوەی ئاسایی خۆی ئەنجامدا

بەبۆنەی رۆژی رۆژنامەگەريی توركمانیيەوە ئەنجوومەنی 
سەندیكا پیرۆزبایی لە رۆژنامەنووسانی توركمانی دەكات



ژمارە 29-30 به هارى 2013 350

ههواڵوچاالكييهكان

بەمەبەستیلەنزیكەوەئاگاداربوونلەكێشەو
كەموكووڕیوپێداویستییەكانیرۆژنامەنووسان
وراگەیاندنكاران���یكەركووك،رۆژی٢٠١٣/٢/٢5
ل���ەهۆڵیلقیكەرك���ووككۆبوونەوەیەكیتایبەت
لەگەڵبەرپرسیدەزگاراگەیاندنەكانیكەركووك
دەزگا ل���ه بەرچ���او ژمارەیەك���ی و ئەنجام���درا

راگەیاندنەكانئامادەیبوون.
دوایباس���كردنیكارنام���ەیكۆبوونەوەك���ە،
مەهدیزریانسكرتێریلقیكەركووكیسەندیكای
رۆژنامەنووس���انیكوردس���تانب���ەتێروتەس���ەلی
رووناكیخستەس���ەرمەبەس���تیكۆبوونەوەكەو
گفتوگۆیەك���یچڕوپڕوگۆڕینەوەیبیروڕالەنێوان
ه���ەردوواللەس���ەركێش���ەوگرفتەكان���یبەردەم
كاریرۆژنامەوان���یل���ەپارێزگاك���ەداخرایەڕوو.
رۆژنامەنووس���انوراگەیاندنكاران���یئامادەب���وو
راشكاوانەرەخنەیتوندیانلەپارێزگاریكەركوك
گرتولەهەمانكاتیش���دالقیكەركووكیش���یانبە

كەمتەرخەمناوزەدكرد.
ل���ەبەش���ێكیدیك���هیگفتوگۆكانداب���ەروونی

لەس���ەرئیمتیازاتیرۆژنامەنووسانیكەركووكو
جیاوازیكردنیانلەگەڵشارەكانیدیكەیهەرێمدا.
ل���ەكۆتای���یكۆبوونەوەكەهەردوواللەس���ەرئەم

راسپاردانەرێككەوتن:
١.مانگان���ەكۆبوونەوەلەنێ���وانلقیكەركووكو

دەزگاكانیراگەیاندندائەنجامبدرێت.
ئی���دارەی حكومییەكان���ی دەزگا هەركاتێ���ك .٢
كەرك���ووكزانیاریی���انبەرۆژنامەنووس���اننەدا،

راستەوخۆلقیكەركووكیلێئاگاداربكەنەوە.
٣.بۆبەدواداچوونیگلەییەكانیرۆژنامەنووسان،
لق���یكەرك���وككۆبوون���ەوەلەگ���ەڵپارێ���زگاری
كەركوكدابكاتودەزگاراگەیاندنەكانلەئەنجامی

كۆبوونەوەكەئاگاداربكرێنەوە.
4.لقیكەركوككۆبوونەوەیەكیهاوبەشلەنێوان
راگەیاندن���دا دەزگاكان���ی نوێن���ەری پارێ���زگارو

رێكبخات.
س���كرتێریلقیكەركوكبەڵێنیجێبەجێكردنی

ئەوداواكاریوراسپاردانەیبەئامادەبوواندا.

لقی كەركووك لەگەڵ دەزگا راگەیاندنەكانی 
كەركووكدا كۆدەبێتەوە
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ل���هش���اری ،٢٠١٣/٢/٢6 رۆژى ئێ���وارهی
ههولێرس���هندیكایرۆژنامهنووسانیكوردستان/
لق���یههولێ���ر،ب���هئامادهبوون���یس���هفيندزهي���ى
وتهبێ���ژیحكومهتیههرێمیكوردس���تانوئازاد
حهمهدهمي���ننهقيب���ىرۆژنامهنووس���انوس���مكۆ
عهبدولكهريمس���كرتێرىلقىههولێرىسهنديكاى
رۆژنامهنووسانلههۆتێلچوارچرا،گفتوگۆیهكی
كراوهیلهبارهیچۆنیهتیدامهزراندنیدهزگایهكی

تایبهتبهئهرشیفیرۆژنامهوانیرێكخست.
سهفیندزهییوتهبێژیرۆژنامهوانیحكومهتی
ههرێمیكوردس���تان،بۆخهندانوتی:»بیرۆكهی
ئهوگفتوگۆیهلهمیانهیكۆڕێكینووس���هریكورد
جهمالخهزنهدارهوههات،لهماوهیڕابردووداكه
باس���یلهنهبوونیش���وێنێكیتایبهتبهپاراستنی

ئهرشیفیرۆژنامهوانیكوردیكرد«.
ئاماژهش���یب���هوهداك���هدوایئهوك���ۆڕهئهو
بابهتهیلهگهڵس���هرۆكیحكومهتباسكردووهو
پێیانباشبووهبهدواداچوونبۆئهوبابهتهبكهن.

ك���ه ئهوهش���یخس���تهڕوو س���هفیندزهی���ی،
كۆبوون���هوهیئهم���ڕۆزیات���رگفتوگۆب���وولهمهڕ
چۆنیهت���یدروس���تكردنیئ���هودهزگایه،وتیش���ی:
»ئێمهداوامانلهكۆمهڵێكنووس���هروشارهزای
ئهوبوارهك���ردووه،كهپرۆپۆزهڵێ���كئامادهبكهن
وپێشكهش���یس���هرۆكایهتیحكومهت���یبك���هنبه

مهبهستیجێبهجێكردنی».
خهزن���هدار، ك���هجهم���ال لهمیان���یگفتوگ���ۆ
روونیكردهوه،ئهرشیفیرۆژنامهوانی)١١5(ساڵی
رۆژنامهوانیلهنێوماڵهكهیداههیهوپێویس���تیبه
پاراس���تنه،وتیش���ی:»بۆیهداوالهس���هرۆكایهتی
حكومهتیههرێمیكوردس���تاندهكهم،ش���وێنێكی
مێ���ژووی پاراس���تنی و ئهرش���یف ب���ۆ تایب���هت
رۆژنامهوان���یك���وردیدابینب���كات،چونكهئهوه
مێژوویمیللهتێكهس���ااڵنێكیزۆرهپاراس���توومه،

بهاڵمئێستاپێویستیبهشوێنیگونجاوه»
ههروههاس���هفیندزهی���یئامادهییحكومهتی
ههرێم���یدهرب���ڕیب���ۆپێشكهش���كردنیههم���وو
هاوكارییهكلهپێناودامهزراندنیئهرشیفخانهكه.

ههرلهوبارهیهوه،سمكۆعهبدولكهریمسكرتێری
لقیههولێریس���هندیكایرۆژنامهنووس���انوتی:
»لهكۆبوونهوهكهداگفتوگ���ۆلهبارهیدامهزراندنی
ئهرش���یفیرۆژنامهگهرییك���وردیكراوچهندین
پێش���نیازخران���هڕوو،يهكىل���هپێش���نيازهكانكه
نهقيبىرۆژنامهنووس���انخستيیهروو،پێشتريش
منلهكۆڕهكهىجهم���الخهزنهدارداورووژاندم،
رۆژنامهگهریى ئهرش���يفخانهيهكى دروس���تكردنى
ب���وول���هچوارچێ���وهىدروس���تكردنىبالهخانهى
سهنديكا،كهزهوىبۆتهرخانكراوهوتهنيائهوه

ماوهدهستبهدروستكردنىبكرێت«.

گفتوگۆیه كی كراوه  له باره ی ده زگایه كی تایبه ت 
به  ئه رشیفی رۆژنامه وانی
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نووسینگەیسەالمەتیپیشەییلەفیدراسیۆنی
ه���اوكاری ب���ە ڕۆژنامەنووس���ان، نیودەوڵەت���ی
و كوردس���تان ڕۆژنامەنووس���انی س���ەندیكای
لێژنەیخانمانیڕۆژنامەنووس���انوۆركش���ۆپێكی
س���ەالمەتیپیش���ەییس���ێڕۆژەیبۆژمارەیەك
خانم���یراگەیاندن���كارل���هرۆژان���ی5و6و7ی

ئاداری٢٠١٣،كردەوە.

ل���ەوۆركش���ۆپەكەداچەندینبابەت���یگرنگو
هەستیارسەبارەتبەخۆپاراستنیرۆژنامەنووس
وپەیامنێرانلەكات���یرووماڵكردنیرووداوەكاندا
پێش���كەشك���رانوتێی���داوان���ەكانب���ەه���ەردوو
شێوەیتیۆریوپراكتیكیبۆبەشداربووانروون

كرانەوە.

وۆركشۆپێكی سێ رۆژی بۆ ژمارەیەك خانمی 
راگەیاندنكار دەكرێتەوە
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لهكاتێك���دال���هههوڵ���یئهوهداینوش���هرزگار
بكرێوئ���ازادیرۆژنامهگ���هریفهراههمبكرێله
عیراقینوێدا،دهبیندهس���تانێكههن..دهیانهوێت
ل���ێ ئازادییهكانم���ان و بش���كێنن قهڵهمهكانی���ان
زهوتبك���هن،ل���همبارهیهوههێزهكان���ی)جهزیره(
سهربهس���وپایعیراقلهخاڵیپشكنینی)رهبیعه(
رۆژی٢٠١٣/٣/٨،پهیامنێ���ریئاژانس���یپهیامنێ���ر
خاتوو)ریس���الهئهلش���هركانی(قس���هیناشیرینی
پێدهگوترێتورێگهیلێدهگیرێتكهبچته)زومار(
خۆپیش���اندانهكانی رووماڵكردن���ی بهمهبهس���تی
ئ���هوناوچهی���ه،ئ���همكارهههوڵدانێك���هبۆئ���هوهی
ناوچ���هكوردس���تانییهكانیدهرهوهیههرێمببێته

کوردس���تانێژالی���ێلقیدهۆکیێس���ەندیکا
هاریکاری���ا ب و کوردس���تانێ رۆژنامەنڤیس���ێن

ئەکادیمیامیدیائێراقیێهاتەئەنجامدان.
ئ���ەڤخۆلەبۆماوەیێدوورۆژاڤەکێش���اکۆ
ماموس���تایێخۆلێرۆمانزاگ���روسئاماژەداکۆ
پێدڤیەس���توینارۆژنامەڤانیرویدانەکاسەردەمو

گۆڕهپانێ���كب���ۆس���هركوتكردنیئازادیی���هكانو
نان���هوهیگیانیجی���اكاریلهنێ���وانپێكهاتهكاندا،
ئێمهلهلقینهینوایس���هندیكایرۆژنامهنووسانی
كوردس���تانئهمكارهئیدانهدهكهین،چونكهلهگهڵ
بنهماكانیدیمومكراس���یهتناگونجێت،كهپێویسته
وش���هیئازادرۆڵلهچهسپاندنیدیموكراسیهتله
عیراقدابگێڕێت،ههروهكلهههرێمیكوردس���تاندا

دهیبینین.

لقی نه ینه وا
سه نیكای رۆژنامه نووسانی كوردستان

2013/3/11

نویبیتودیسانبچیرەکەکێدەسپێکەتوب
ئەنجاموجارەسەریانبدوماهیکبیت.

گەل���ەکپرس���یارودانوس���تاندندناڤب���ەرا
پش���کداربوویێنخۆلیوماموس���تایێخۆلێهاتنە

دانوستاندکرن.

لقی نه ینه وای سه ندیكا و به یاننامه یه كی ناڕه زایی

ستوینا رۆژنامەڤانی د خۆلێ دا ل دهۆکێ
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ب���ۆئەنجامدان���یرێ���كارییاس���اییبەرامب���ەر
رۆژنامەگ���ەری یاس���ای پێش���ێڵی ئەوان���ەی
دانان���ی بەمەبەس���تی و دەك���ەن لەكوردس���تاندا
س���نوورێكب���ۆئ���ەوپێش���ێلكاریانەیبەرامبەربە
رۆژنامەنووساندەكرێن،كەریمسنجاریوەزیری
ناوخۆلەحكومەتیهەرێمیكوردستانداپێشوازی
كردلەئازادحەمەدەمیننەقیبیرۆژنامەنووس���ان
وحەمی���دبەدرخانس���كرتێریلێژنەیداكۆكیلە
رۆژنامەنووس���انیكوردس���تانوئەندامانیلێژنە
ل���ەئەنجووم���ەنوس���كرتێریلقەكانیس���ەندیكا،
ل���ەودی���دارەداگفتۆگ���ۆس���ەبارەتب���ەرەوش���ی
رۆژنامەگەریلەهەرێمیكوردس���تانوهەوڵدان
بۆكەمكرددنەوەیپێشلكاریيەكان،كەلەدەیەمین
راپۆرت���یلێژنەیداكۆكیداتۆمارك���راوەباسكرا،
هاوكاتوەزیریناوخ���ۆئامادەییخۆیدەربڕی

بۆبەدواداچوونیئەوپێشێلكاریيانە،هەردووالش
لەس���ەرئ���ەوەرێكەوت���نمیكانیزمێك���یكاریگ���ەر
لەنێوانی���اندابن���درێبەمەبەس���تیلێكۆڵینەوەلەو
پێش���ێلكاریيانەچیتررێگەنەدرێدووبارەببنەوە،
لەالیەك���یدیك���ەوەجەختلەس���ەرجێبەجێكردنی
بڕیارێكیپێش���ووكرایەوەلەب���ارەیئامادەكردنی
و رۆژنامەنووس���ان ب���ە تایب���ەت )Dress(ی
راگەیان���دن دەزگاكان���ی بەس���ەر دابەش���كردنی
كرایەوە،وۆركش���ۆپێكيشئەنجامبدرێبۆهەموو
الیەنەپەیوەندیدارەكانبەكاریراگەیاندن،هاوكات
لەبەش���ێكیدیك���ەیئ���ەودانیش���تنەدایاداش���تێكی
لێكگەیشتنوبایەخدانبەكێشەیرۆژنامەنووسان
ئام���ادەبكرێ،تاوەزارەتالیەنەپەیوەندیدارەكان

لەناوەڕۆكیئەمیاداشتەئاگاداربكاتەوە.

دیدارێك لەنێوان وەزیری ناوخۆ و نەقیبی 
رۆژنامەنووسان و لێژنەی داكۆكی

لێژنەیخانمان���یڕۆژنامەنووس،بەهاوكاری
بەرێوەبەرایەت���یراگەیاندن���یده���ۆك،ل���همانگی
ئ���اداری٢٠١٣وۆركش���ۆپێكی٣رۆژەیب���ۆ٣٠

رۆژنامەنووسسازكرد.

لێژنەیخانمانیرۆژنامەنووسلەس���ەندیكای
بەه���اوكاری كوردس���تان، رۆژنامەنووس���انی
بەڕێوەبەرایەتیراگەیاندنیدهۆك،وۆركشۆپێكی
٣رۆژە،كەتایبەتبووبەس���ەالمەتیپیشەییبۆ

لێژنه ى خانمان وۆركشۆپێكی 3 رۆژەى بۆ 
رۆژنامەنووسانی دهۆك سازكرد
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بەمەبەس���تیهەماهەنگ���یلەنێوانس���ەندیكای
كۆمەڵ���ەی و كوردس���تان رۆژنامەنووس���انی
خ���اوەنپیش���ەكارگێڕییەكان���یكوردس���تانب���ۆ
داكۆكیك���ردنلەدەرچووانیپیش���ەكارگێڕییەكانی
بەش���ی دەرچووان���ی بەتایب���ەت دبل���ۆم خ���اوەن
راگەیاندن���یپەیمان���گا،كۆبوونەوەیەك���یهاوبەش
ئ���ەوەی وێ���ڕای لەكۆبوونەوەك���ەدا ئەنجام���درا,
نەقیب���یرۆژنامەنووس���انیكوردس���تانچەندی���ن
س���ەرنجوپیش���نیاریب���ۆكاراكردن���یكۆمەڵ���ەی
ناوبراوپێش���كەشبەوەفدیمیوانكرد,ئامادەی
سەندیكاش���ینیش���انداب���ۆه���ەرهاریكاریەككە
س���وودیلێوەرگرن,لەبەرامبەرداوەفدیمیوان
وێڕایسوپاسكردنیهەڵوێستیسەندیكاباسیان
لەپێكهاتەوكاروچاالكیوئامانجەسەرەكییەكانی

٣٠رۆژنامەنووسیئەوشارەسازكرد.
ل���ەوۆركش���ۆپەكەداچەندی���نوان���ەیتایبەت
بەس���ەالمەتیپیش���ەییوچۆنیەتیرووماڵكردنی
رۆژنامەوان���یلهاليهن)چيمانكانيكی(س���كرتێری

كۆمهڵهكهی���انك���رد,دواترلەالیەنس���ەرۆكیلقی
هەولێ���ریكۆمەڵەك���ەئاڕم���یكۆمەڵ���ەپێش���كەش
ب���ەنەقیب���یرۆژنامەنووس���انكرا,جێگایباس���ە
لەالیەنس���ەندیكاوەهەریەكلەحاكمئازادنەقیبی
رۆژنامەنووس���انو)حەمی���دئەبوبەك���ربهدرخان
وجەمالحس���ێن(ئەندامان���یئەنجوومەنلەالیەن
كۆمەڵەیخاوەنپیشەكارگێڕییەكانهەریەكلە:

خهلیلحوسێن/ئەندامیدەستەیبااڵیكارگێڕی
شێروانعەباس/سەرۆكیلقیهەولێر
بەختیارسلێمان/ئەندامیلقیهەولێر
هێمننیعمەت/ئەندامیلقیهەولێر

فەرهەنگمحەمەد/ئەندامیدەستەیكارگێری
ئامادەیكۆبوونەوەكەبوون.

لیژنهیخانمان،بەتایبەتیشلەكاتیخۆپیشاندانەكان
پێشكەشكران.لەكۆتاییوۆركشۆپەكەدابڕوانامە
بەس���ەربەش���داربوواندابەش���كراكەلەهەردوو

رەگەزپێكهاتبوون.

ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان و 
كۆمەڵەی خاوەن پیشە كارگێرییەكان كۆبوونەوە
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ب���ەئامادەبوون���یس���كرتێریلێژن���ەیخانمان���ی
ڕۆژنامەن���ووسچیمانكانیك���یوئەندامانیلێژنە
,ك���ەپێكهاتب���وونلەلیدیابابامش���ۆولەبەش���ی
دارای���یوئاش���تیمحهمهدبەش���یپەیوەندیەكان
وهاوژی���نجەم���البەش���یڕاگەیان���دن,ش���یالن
محهم���هد,لێژنەیخانم���انكۆبونەوەیئاس���ایی
مانگانەیخ���ۆیئەنجامدالەكۆبونەوەكەباسلە

كاروچاالكیەكانیمانگیڕابردووكرا,كەبەهۆی
پشوویبەهارەوە,چاالكیەكانبەشێوەیەكیزۆر
نەبوو,هەروەهاباسلەپڕۆژەیەككراكەلێژنەی
خانمانیكوردستانبەهاوكارییەكێتیئافرهتانى
كوردستان,وابڕیارەلەساڵیادیڕۆژنامەگەری
كوردیئەنجامیبدەن,وەهەروەهاچەندینبیرو

بۆچونلەنێوانئەندامانیلێژنەئاڵوگۆڕكرا.

لێژنەی خانمانی ڕۆژنامەنووس 
كۆبونەوەی مانگانەی خۆی سازكرد  



مانيفێستى 
رۆژنامه نووسانى كوردستان
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یەكەمی���ن  1898دا  نیس���انی  22ی  ل���ە 
رۆژنام���ەی ك���وردی بەن���اوی )كوردس���تان( 
لەس���ەر دەس���تی رێبەران���ی رۆژنامەگ���ەری 
كوردس���تانی )میق���داد مەدح���ەت بەدرخان  و 
عەبدولڕەحم���ان بەدرخ���ان( دەرچ���وو. ل���ەم 
مێژووە بەدواوە رۆژنامەگەری كوردس���تانی 
بەچەندی���ن قۆناغی گ���ەش  و هەندێك جاریش 
كپك���راودا تێپ���ەڕ ب���ووە، ب���ەاڵم بەبەردەوامی 
كاروانی رۆژنامەگەری لەگەشەسەندندابووە.

لە22ی نیسانی 2013دا ، یادی 115ساڵەی 
كوردس���تانییە،  رۆژنامەگ���ەری  نۆب���ەری 
لەس���ەردەمێكی نوێ و لەبارودۆخێكی نوێدا، 
بەئاس���ت و تەكنۆلۆژیای نوێ و س���ەردەمیانە 
و بەتوان���او كوالییت���ی ب���اش، بەجۆاروجۆری 

بوونی بواری رۆژنامەگەری و 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 گرنگ و 
هەس���تیارە، بەش���ێوەیەك كاریگ���ەری میدی���ا 
بەگش���تی لەس���ەردەمی ئەم���ڕۆدا، زۆرین���ەی 
سنوورەكانی بڕیوە ، تا گەیشتۆتە ئەو ڕادەی 
سیاس���ی وئابوری و  كاریگ���ەری  س���ەرەڕای 
ه���ەروا  ...ت���اد،  دەروون���ی و  كۆمەاڵیەت���ی و 
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 

مانیفێستی رۆژنامەنووسانی كوردستان
لە )115(ەمین ساڵیادی جەژنی 

رۆژنامەنووسی كوردی
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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���ردن و بەرفرەوانكردن���ی ب���واری ئازادیی���ەكان و بەتایبەت���ی 
ئازادی رادەربڕین دەردەكەوێت،  ئاستی ئەم گەشەسەندنەش، 
پیش���ەی رۆژنامەنووسی ئاس���تەنگ و تەحەدیاتی جۆراجۆری 
لەبەردەمدای���ە، ك���ە هەندێكی���ان دەتوانرێت لەرێ���گای گۆڕینی 
فۆرمی یاس���اكان و پڕكردنەوەی كەلێنە یاساییەكان چارەسەر 
بكرێت، بەاڵم ئەوانی دیكە  كە پەیوەستە بەسیستم وبارودۆخی 
سیاس���ی كوردس���تان و ناوچەك���ە و ه���ەروا خ���ودی پیش���ەكە 
لەدابینكردن���ی م���اف و گوزەرانی رۆژنامەنووس���ان و ئەدای 
ب���ە  پەیوەس���تبوونیان  لەپیش���ەكەیان و  رۆژنامەنووس���انی 
میس���اقی رۆژنامەنووسیەوە هەیە، ئیرادەی گشتی و 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، 
خەبات���ی  بەش���داری  بەپیش���ەكەی  دەتوانێ���ت  لەهەمانكات���دا 
ئاب���ووری  سیاس���ی وكۆمەاڵیەتی و  خەبات���ی  نیش���تمانی  و 
واڵتەكەی بێت، هەروا دەتوانێت بەش���داربێ بۆ باش���تركردنی 
كاری رۆژنامەنووسی، ئەوە جگە لەوەی دەتوانێ  بەشدار بێت 
لەگەڵ هاوپش���ەكانی دیكەی لەكوردس���تان و جیهاندا، تا ببێتە 
داكۆكیكارێكی راس���تەقینە ل���ە ئازادی رادەربڕی���ن و هەوڵدان 
ب���ۆ هێنان���ەدی م���اف و گوزەران وژیانێكی ش���ەرفەرمەندانەی 

رۆژنامەنووسان.
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ل���ە كاتێك���دا ، 
لەت���ەواوی  هاتن���ەوەی رۆژی رۆژنامەنووس���ی  پیرۆزبای���ی 
داوا  لەهەمانكات���دا،  دەكات،  كوردس���تان  رۆژنامەنووس���انی 
لەسەرجەم رۆژنامەنوسانی كوردستان دەكات، كە هاوكاری بن 
بۆئەوەی پرۆژەی )فیدراسیۆنی رۆژنامەنووسانی كوردستان(
ی سەرتاس���ەری س���ەركەوتووبێت، ل���ەم رێگایەش���ەوە پەرە 
بەكاری رۆژنامەنووس���ی و پەرە بەئازادی رۆژنامەنووس���ی و 
داكوكیكردن لەتەواوی رۆژنامەنووس���انی كوردستان بكرێت 
لەچوارچێوەی فیدراس���ۆندا، كەتا ئێس���تا ئەم پرۆژەیە بەچەند 

هەنگاوێكی كردەیی چۆتە پێشەوە.
رۆژنامەنووس���انی  س���ەندیكای  ئەنجومەن���ی  هەروەه���ا، 
كوردس���تان، لەی���ادی 115 س���اڵەی رۆژنامەی كوردس���تان، 
ب���ۆ رۆژنامەنووس���ی  خەاڵت���ی زێڕین���ی )میق���داد بەدخ���ان( 

ل����������ە22ی ن���ی���س���ان���دا، 
كوردستان،  رۆژنامەنووسانی 
كوردستان  هەربەشێكی  لە 
دەتوانێت  دابێت،   وجیهان 
پ���ەن���ج���ە ب����ۆ ئ���ەزم���وون���ی 
رۆژنامەنووسی نیشتمانەكەی 
لەهەمانكاتدا  رابكێشێت، 
دەت���وان���ێ���ت ب��ەپ��ی��ش��ەك��ەی 
ب�������ەش�������داری خ���ەب���ات���ی 
خ��ەب��ات��ی  ن��ی��ش��ت��م��ان��ی  و 
س���ی���اس���ی وك���ۆم���ەاڵی���ەت���ی و 

ئابووری واڵتەكەی بێت
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رادەگەێنێ���ت، ك���ە بریت���ی دەبێت ل���ەدوو خەاڵتی س���ااڵنەی ، 
یەكی���ان بۆ رۆژنامەنووس���ێكی كوردس���تان دەبێ���ت  و ئەوی 
دیكەش بۆ رۆژنامەنووسێكی بیانی، كە هەردووكیان لەرێگای 
پیش���ەی رۆژنامەنووس���ییەوە داكۆكیی���ان ل���ە كێش���ەی گەلی 
كوردس���تان و ئازادی رادەربڕی���ن و مافی مرۆڤ  و پەرەپێدانی 
دیموكراس���یەت و هێنانەدی دادپەروەری كۆمەاڵیەتی كردبێت،  
چ لەن���اوەوەی كوردس���تان یان هەر بەش���ێكی دیكەی جیهان، 
ب���ۆ ئەوەی ئ���ەم دوو خەاڵتە گرنگی و بەهای خۆی لەدەس���ت 
نەدات، ئەنجومەنی س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان، 
بەئاڵوگۆڕی بیروراكان لەنێو شارەزایانی خەاڵتە جیهانیەكاندا و 
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 رێنمایی و 
رێوش���وێنی دروس���تبوونی لیژنەكە و پێوەرەكانی پااڵوتن بۆ 
ه���ەردوو خەاڵت و هێزی ماددی و 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 تەكنەلۆژیا و تەكنیكی رۆژنامەنووسییەوە 
گرتۆت���ەوە،  كوردس���تانیش  رۆژنامەگ���ەری  ئ���ارا،  هاتۆت���ە 
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���تی و 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 
هەمووی بەیەكەوە جێبەجێ  بك���رێ . لەالیەك بەرفراوانبوونی 
دیموكراس���یەت و  پایەكان���ی  چەس���پاندنی  ئازادیی���ەكان و 
فەراهەمكردن���ی مومارەس���ەكردنی ئ���ازادی و دیموكراس���یەت 
ك���ە  گەورەی���ە  ئەركێك���ی  خۆی���دا،  راس���تەقینەكەی  لەقالب���ە 
زۆربەی بەر بەرپرس���یارێتی رۆژنامەنووسان دەكەوێت،  كە 
ب���ەردەوام لە رووبەرووبوونەوەدان لەگ���ەڵ هێزو الیەنەكانی  

بەگشتی و  میدیا  كاریگەری 
پیشەی  پ��ێ��ش��ەوەی  چ��وون��ە 
رۆژن��ام��ەن��ووس��ی ، ل��ەرووی 
خۆی  ئەركی  چەندایەتیەوە 
ت��ەواوك��ردوە ب��ەاڵم ل��ەرووی 
ج����ۆری����ی����ەوە، ل��ەئ��اس��ت��ی 
پێویستدا نییە، ئەم كورتی 
چەند  ئەركێكی  هێنانە، 
پێویستە  ك���ە  الی���ەن���ەی���ە 
جێبەجێ   بەیەكەوە  هەمووی 

بكرێ 
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دیك���ە ل���ە ئەلیتەكانی سیاس���ی و كۆمەاڵیەتی و 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���اكان و ژمارەیەكی 
زۆری دەزگای رۆژنامەنووس���ی  و 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 سیاسی و 
بەرپرسیارێتی رۆژنامەنووسان

رۆژنامەنووس���انی كوردستان بەش���ێكی گرنگی پێكهاتەی 
بونیادی سیاس���ی و هێنان���ەدی ئازادیی���ەكان و 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 بارودۆخ و 
پێش���هاتە سیاس���یە گرنگ���ەكان بك���ەن، ب���ۆ ئەمەش پێویس���تە 
رۆژنامەنووس���ان تەجاوزی مونتەلقی بەرتەس���كی سیاس���ی 
بكەن و مامەڵەیەكی پڕبەها لەگەڵ پێشهاتە و لێكەوتە سیاسیە 

گەورەكانی ناوخۆ و دەركی بكەن.

دووەم/ 
ئەركی حكومەت  و الیەنە پەیوەندییدارەكان

كاری  مومارەس���ەكردنی  ك���ە  ئ���ەوەی  س���ەرەڕای 
رۆژنامەنووسی لە هەرێمی كوردستان دەستەبەركراوە، بەاڵم 
هێش���تا الیەنە پەیوەندیدارەكان و هێزە سیاسی و كۆمەاڵیەتی و 
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، گرتن و 
س���زادان و لێدان���ی رۆژنامەنووس���انی لێدەكەوێت���ەوە ت���اوای 
لێدێ���ت، كاری رۆژنامەنووس���ی ببێتە پیش���ەیەكی ترس���ناك و 
بەمەش بانگەش���ەی هەرێمی كوردس���تان بۆ دەستەبەركردنی 
ئازادی و دیموكراس���ی و ئ���ازادی رۆژنامەنووس���ی دەكەوێتە 
بەر بەرپرس���یارێتیەوە، بۆیە لەسەر حكومەت و پێكهاتەكانی و 
هێ���زی كۆمەاڵیەت���ی و دینیەكان دەك���رێ  بەئاگایی���ەوە مامەڵە 

رۆژنامەنووس���انی كوردستان 
پێكهاتەی  گرنگی  بەش���ێكی 
بونیادی سیاس���ی و هێنانەدی 
باڵوكردنەوەی  ئازادییەكان و 
هەروەه���ا  دیموكراس���یەتن، 
ل���ە  دانەب���ڕاون  بەش���ێكی 

خەباتی نیشتمانی
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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
كوردی���دا،  رۆژنامەگ���ەری  ی���ادی  115س���اڵەی  لەی���ادی 
بەدەرفەتی دەزانین كەبەناوی رۆژنامەنووس���ان و 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 نیشتمانی و پیشەییەكەیان باشتر ئەدا بكەن.

چوارەم/
كەموكوڕییەكان لەبواری یاساكان

یاس���اكانی چاپەمەنی ژمارە )10(ی ساڵی 1992 هەموار 
كرا و یاسای )4(ی ساڵی 1998 سەندیكای رۆژنامەنووسانی 
 2007 س���اڵی  )35(ی  ژم���ارە  یاس���ای  كوردس���تان  و 
رۆژنامەنووس���ان ویاس���ای خانەنش���ینی ژمارە )13(ی ساڵی 
2001، تارادەیەكی زۆر رەوش���ی ئازادی���ان بۆ باڵوكردنەوە 
رادەربڕین و كاری چاپەمەنی و 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 
باش���تركردن و  ب���ۆ  پێویس���ت  یاس���ای  هەروەه���ا  و  بك���رێ  
دەستەبەركردنی ژیان و گوزەرانی رۆژنامەنووسان بۆ ئێستاو 

ئایندەیان دەربكات.

یادی  115ساڵەی  لەیادی 
رۆژن���ام���ەگ���ەری ك���وردی���دا، 
ب����ەدەرف����ەت����ی دەزان����ی����ن 
رۆژنامەنووسان و  كەبەناوی 
ك��ەن��اڵ��ەك��ان��ی راگ��ەی��ان��دن 
ح��ك��وم��ەت  ب��ك��ەی��ن،  داوا 
ل���ەچ���وارچ���ێ���وەی ب��ودج��ەی 
بنەمای  ل��ەس��ەر  گشتییدا 
ئاشكراو  ك��ە  س��ت��ان��داردێ��ك 
دارایی  پاڵپشتی  بێت  روون 
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 زانیاری و گواستنەوەی هەواڵ.

- یاسای باڵوكردنەوەی ئەلیكترۆنی
- یاس���ای راگەیان���دن )رادیۆو تەلەڤزیۆن���ەكان( كە لەهەندێك 
كاتدا، كێش���ە بۆ كەناڵەكانی راگەیاندنی كوردس���تان دەهێنێتە 
ئارا لەگەڵ حكومەتی فیدراڵی هەروەها لە كوردستان جۆرێك 
لەناڕێكی لەچۆنیەتی مۆڵەت پێدان و دەستبەكاربوونی رادیۆو 
تەلەڤزیۆن���ەكان و رێكخس���تنی كاروباریان���دا هەی���ە،  لەنێوان 
وەزارەتەكانی پەیوەندیدار وەك وەزارەتەكانی )رۆش���نبیری و 

ناوخۆ و گواستنەوە و گەیاندن(.
خانەنش���ینی  یاس���ای  پەرلەم���ان  پێویس���تە  هەروەه���ا   -
لەگ���ەڵ  بەجۆرێ���ك  بكات���ەوە  هەم���وار  رۆژنامەنووس���ان 
باروگوزەران���ی  رۆژنامەنووس���انی خانەنش���ین بگونجێ���ت و 
بۆئەم���ەش س���ەندیكا لەگەڵ ئ���ەو داخوازیەدایە ك���ە مامەڵەی 
س���ەر  خانەنش���ینان  وەك  رۆژنامەن���ووس  خانەنش���ینانی 
بەفەرمانگەكانی حكومەت مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت و لەسندوقی 

دەستەبەریشدا رێسای گونجاوی بۆ دابنرێت.

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���رن و 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:
١- دڵنیابوون له  راستی و ردوستی ئه و هه واڵ و زانیارییانه ی 
كه  باڵویانده كه ینه وه  به  پشتبه س���تن به  به ڵگه  و س���ه رچاوه ی 

راستگۆیی و وردبینی به رپرسیاریه تی.
٢- نابێ���ت پیش���ه ی رۆژنامه گه ری ب���ۆ به رژه وه ندی تایبه ت و 
ده وس���تكه وتی ن���اڕه وا و به رتیلخۆری ی���ان وه رگرتنی دیاری 

به كاربێت.
٣- كارك���ردن له پێن���او فروانك���ردن و چه س���پاندنی ئ���ازادی 
رۆژنامه نووسی و ۆراده ربڕین وه ك كۆڵه گه یه كی بنه ڕه تی له  

كۆمه ڵگه ی دیموكراسیدا.
٤- رێزگرتن له  ده س���توور و یاس���اكانی واڵت و سیس���ته م و 
ئادابی گشتی كۆمه ڵگه  و ئاراسته كردنی هاواڵتیان كه  رێز له و 

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

هەیە
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بنه مایانه  بگرن له  پێناو به رژه وه ندی گشتیدا.
٥- په ره پێدان���ی كه لت���وری لێبورده ی���ی و پێك���ه وه  ژی���ان و 
رێزگرت���ن له  رای جیاواز و رێگرتن له  ش���ێپوازی توندوتیژی 
و خۆس���ه پاندن و هاندانی رق و كینه ی نه ته وه یی و ئایینی و 

مه زهه بی.
٦- كاك���ردن ب���ه  ش���ێوازی بابه تیان���ه  و پیش���ه ییانه  له پێن���او 
پ���ه رده الدان له س���ه ر هه م���وو جۆره كان���ی گه نده ڵ���ی و خراپ 

به كارهێنانی پۆست له  هه موو ئاسته كاندا.
٧- رێزگرت���ن له  مافی هاواڵتی���ان بۆ ئاگاداربوون له  هه واڵ و 
زانیارییه كان و پاراس���تنی س���ه رچاوه كانی ه���ه واڵ و زانیاری 

له كاتی پێویستدا.
٨- راس���تكردنه وه ی ئه و زانیارییانه ی كه  دواتر ده رده كه وێت 

هه ڵه بوون، یان ورد و دروست نه بوون.
٩- رێزگرت���ن ل���ه  ژیان���ی تایه بت���ی خه ڵ���ك و خێزانه كانیان و 
باڵوكردن���ه وه  )وێن���ه  و زانیاری( وا ش���كۆمه ندی و كه س���ێتی 

كۆمه اڵیه تییان له گه دار بكات.
١٠- پاراس���تنی پیش���ه ی رۆژنامه نووس���ی له  )بوختان، تانه  و 
ته ش���ه ر، ناوزڕاندن، فێڵ و س���اخته ، دزی به رهه می كه س���انی 
دیك���ه ( ك���ه  هه موو ئه وان���ه  ده رچوون���ن له  بنه ماكان���ی ئیتیكی 

رۆژتنامه نووسی.
١١- رێزگرتن له كێبڕكێی شه ریفانه  و به ده ستهێنانی پێشدانه وه  
رۆژنامه نووس���ی )الس���بق الصحف���ي( له چاوچێ���وه ی یاس���ا و 

بنه ماكانی كاری رۆژنامه نووسی.
١٢- نه چوونه  ژێرباری هیچ الیه ن و ده وڵه تێكی بیانی.

رۆژنامەنووسانی كوردستان
س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان ل���ە م���اوەی 
رابردوودا هەوڵیداوە ئەركەكانی خۆی بۆ رۆژنامەنووس���انی 
كوردس���تان بەج���ێ  بگەیەن���ێ   لەوان���ە پاڵپش���تی بەردەوام���ی 
ل���ە ئازادی رۆژنامەنووس���ی و 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���انەوەیە و 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 

رۆژنامەنووسانی  سەندیكای 
كوردستان لە ماوەی رابردوودا 
ه���ەوڵ���ی���داوە ئ��ەرك��ەك��ان��ی 
رۆژنامەنووسانی  ب��ۆ  خ��ۆی 
بگەیەنێ    بەجێ   كوردستان 
لەوانە پاڵپشتی بەردەوامی 
رۆژنامەنووسی و  ئ��ازادی  لە 

ئازادی رادەبڕین
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بەهاریكاری ئەنجوومەنی دادوەری هەرێمی كوردستان هەوڵ 
دەدرێ  لەمیان���ەی كۆنفرانس���ێكدا بیروڕا لەس���ەر پێكەوەنانی 

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���ەندیكا و یەكێتیەكانی 
بەهێزت���ر  دەوڵەت���ی  نێ���و  هەرێمایەت���ی و  رۆژنامەنووس���انی 
ب���ەكات ، بۆئ���ەوەش كاری ج���ددی كرد تاوەك���و ئەندامێتی لە 
فیدراس���ۆنی رۆژنامەنووس���انی جیهانیدا كارات���ر و 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���ی و ماف وگوزەرانی 
رۆژنامەنووس���ان، لەگەڵ ئ���ەم پرۆتۆكۆلەش���دا، ئەنجوومەنی 
س���ەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردس���تان لەدوای كۆنگرەی 
سێیەمدا ، بڕیارێكی گرنگی دا لەبارەی بەهێزكردن و هەمانگی 
لەگەڵ  هەموو س���ەندیكا  و یەكێتیەكانی عێراقی و 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 
لەمەبدەئ���ی  ئاس���تدا  لەهەندێ���ك  عێ���راق  رۆژنامەنووس���انی 
س���ەندیكاییماندا الی���داوە بەچ���اوی دوفاق���ی مامەڵ���ە لەگ���ەڵ 
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان و ئەندامانی سەندیكا 
لەناوچ���ە كوردس���تانیەكانی دەرەوەی هەرێم���ی كوردس���تان 
رۆژنامەنووس���انی  س���ەندیكای  ئەوەش���دا،  لەگ���ەڵ  دەكات، 
كوردستان بەردەوام دەبێت لەگرنگی دانی بە پەیوەندییەكانی 
لەگەڵ نەقابە عێراقییەكە و هەموو ئەو یەكێتی و رێكخراوانەی 

داكۆكی لەئازادی رۆژنامەنووسی دەكەن.

1. ئەندامانی سەندیكا لەناوچەكانی دیكە عێراق
ئەندامانی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان لەناوچە 
كوردستانیەكانی دەرەوەی هەرێم و بەغدا و شوێنەكانی دیكەی 
عێراق، لە بارودۆخێكی خراپدان، چونكە لەالیەك دوو یاس���ای 
رۆژنامەنووس���یان لەس���ەر جێبەجێ دەك���رێ و لەالیەكی دیكە 
ئ���ەو ئەندامانە بێبەش���بوونە لەهەموو ئیمتیازێك كە س���ەندیكا 
بۆ رۆژنامەنووس���انی هەرێمی كوردستان بەدەستیان هێناوە، 
لەزەوی نیشتەجێ بوون و گێڕانەوەی راژەی رۆژنامەنووسی 

ئ���ەن���دام���ان���ی س��ەن��دی��ك��ای 
كوردستان  رۆژنامەنووسانی 
كوردستانیەكانی  لەناوچە 
بەغدا و  ه��ەرێ��م و  دەرەوەی 
عێراق،  دیكەی  شوێنەكانی 
خراپدان،  بارودۆخێكی  لە 
چونكە لەالیەك دوو یاسای 
رۆژن��ام��ەن��ووس��ی��ان ل��ەس��ەر 
لەالیەكی  دەكرێ و  جێبەجێ 
دی���ك���ە ئ����ەو ئ��ەن��دام��ان��ە 
ب��ێ��ب��ەش��ب��وون��ە ل��ەه��ەم��وو 
بۆ  سەندیكا  كە  ئیمتیازێك 
هەرێمی  رۆژن��ام��ەن��ووس��ان��ی 
كوردستان بەدەستیان هێناوە
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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 دەزانێت و كاری جددی لەسەر دەكات.

یەكێت���ی  IFJو  جیهان���ی  رۆژنامەنووس���انی  فیدراس���ۆنی  لەگ���ەڵ   .2
رۆژنامەنووسانی عەرەبی

سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان لەئەنجامی ئەرك 
وماندووبوون���ی ئەندامانی ئەنجومەنەكان���ی رابردوویی خۆی 
توانی ئەندامێتی كارا لە IFJ مس���ۆگەر بكات و 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  
IFJ هەیە و نووس���ینگەی سەالمەتی پیشەیی لەكوردستانیش 
دەس���تكەوتێكە بۆ رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان وهەروەها 
س���ەندیكا هەوڵ���ی داوە پەیوەن���دی بەردەوامی هەب���ێ  لەگەڵ 
رێكخ���راوی پەیامنێران���ی ب���ێ  س���نووری نێ���و دەوڵەت���ی و 
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 IFJ ، ئەنجوومەنی س���ەندیكای رۆژنامەنووس���انی 
بارودۆخ���ی   دەكات و  بەش���داری كۆنگرەكان���ی  كوردس���تان، 
رۆژنامەنووس���ان ل���ەوێ دەخات���ە بەرب���اس و لێكۆڵین���ەوە، 
رۆژنامەنووس���انی  س���ەندیكای  زیات���ر  لەج���اران  هەروەه���ا 
كوردستان كەسایەتی مەعنەوی بەهێزتر وجێگای شیاو دیكەی 
هەیە لەنێو س���ەندیكاكانی جیهانیدا، بۆیە دەبینین كە لەمساڵدا 
 IFJ راپۆرتەكانی س���ەندیكا پش���تیگری جیهان���ی و بەتایبەتی ،

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 
ئەندامانی  م��ان��دووب��وون��ی 
راب���ردوو،  ئەنجومەنەكانی 
ئەندامێتی  توانی  سه نديكا 
م��س��ۆگ��ەر   IFJ ل���ە  ك����ارا 
ب����ك����ات و س���ەرن���ج���ی ئ���ەو 
رابكێشێ،  بۆخۆی  رێكخراوە 
ل��ە ئ��ەن��ج��ام��ی ب���ەردەوام���ی 
كاركردن لەگەڵیاندا، ئێستا 
رۆژنامەنووسانی  سەندیكای 
ك���وردس���ت���ان ی��ەك��ێ��ك��ە لە 
سەندیكا كاراكانی ناوچەكە 
 IFJ  و پاڵپشتی بەردەوامی

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 
ناوخ���ۆ ودەرەوە و رایدەگەیەن���ێ  ، بیرۆكە و 

پرانسیپەكانی ئەم مانیفێس���تە دەكاتە بناغەی 
كاركردنی خۆی لەداهاتوودا.

ئەنجوومەن���ی  دیك���ە  جارێك���ی 
پیرۆزبای���ی  كوردس���تان  رۆژنامەنووس���انی 
لەس���ەرجەم رۆژنامەنووس���انی كوردس���تان 
دەكات  ب���ۆ  س���ەركەوتنیان  داوای  دەكات، 

لەكاری پێشەیی پڕماندوو بوونی خۆیاندا.

ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی 
كوردستان

هەولێر 22ی نیسانی 2013






