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ماڵئاوايى...

له و ماوه یه ی به ر  له  ده رچوونی گۆڤاره كه مان  سێ رۆشنبیری 
و سیاسی و رۆژنامه نووسی دێرینی نه ته وه كه مان ماڵئاواییان لێ 
كردین، وه ك وه فا و ئه ركی رۆژنامه وانی و رێزلێنان له  بیروه رییان، 
وا لێ��ره دا چه رده ی��ه ك ل��ه  ژی��ان و كاره  رۆژنامه وانییه كانیان 

به سه ركراونه ته وه .

به ڕێوه به ری نووسین

ماڵئاوایی سێ قه ڵه می بواری 
رۆژنامه وانی
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ماڵئاوايى...

به ڕێوه به ری نووسین

ماڵئاوایی سێ قه ڵه می بواری 
رۆژنامه وانی

ژیاننامه ی حه بیب محه مه د كه ریم

- له  ١٩٣١/١٢/١٦ له  ش��اره دێی زرباتییه ی سه ر به  پارێزگای 
واسیت )كوت( هاتۆته  دنیاوه .

- له  ساڵی ١٩٣٩ چۆته  به غدا و هه موو قۆناغه كانی خوێندنی 
له  به غدا ته واو كردووه  و له  ساڵی ١٩٥٩ بڕوانامه ی له  كۆلێژی 
ماف له  زانكۆی به غدا وه رگرتووه . به رله وه  له  س��اڵی ١٩٥٢ له  

كۆلیژ وه رگیراوه ، به اڵم له به ر چاالكی سیاسی ده رده كرێت.
- له  س��اڵی ١٩٥٦ بۆته  ئه ندامی كۆمیت��ه ی ناوه ندی پارتی 

دیموكراتی كوردستان.
- له  سااڵنی ١٩٦٤-١٩٧٥ سكرتێری پارتی بووه .

- به درێژایی شۆڕشی ئه یلوول ١٩٦١-١٩٧٥ له  رادیۆی ده نگی 
كوردس��تان و باڵوكراوه كانی پارت��ی كاری كردووه ، وه ك له  

ساڵی ١٩٧٠-١٩٧٤ )التأخي( و )برایه تی( كاری كردووه .
- ل��ه دوای راپه ڕینی ١٩٩١ گه ڕاوه ت��ه وه  ریزه كانی پارتی و 
بۆته  به رپرس��ی ده زگای رۆژنامه نووسی برایه تی و خه بات و 

سه رنووسه ری برایه تی بووه .
- له  ٢٠١٣/٧/٣٠ له  واڵتی لوبنان به  نه خۆشی كۆچی دوایی 

كرد.

سه رچاوه : خه بات، ژماره  )٤٣٧٥(، ٢٠١٣/٧/٣١
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ماڵئاوايى...

فه له كه دین كاكه یی

- له  ساڵی ١٩٤٣ له دایك بووه .
- له  س��ه ره تای ١٩٥٧ه وه  چۆته  نێو كاری سیاسی و له  ریزی 
رێكخراوه كانی یه كێتی قوتابیان و الوانی كوردس��تان كاری 

كردووه .
- له  ساڵی ١٩٦٧ له   رۆژنامه ی )التأخي(، كه  له  به غدا ده رده چووه ، 

ده ستی به  كاری رۆژنامه وانی كردووه .
- له  ساڵی ١٩٧٣ و ٢٠٠٣ بۆته  سه رنووسه ر و خاوه ن ئیمتیازی 

)التأخي(.
- له دوای ده س��تپێكردنه وه ی ش��ه ڕ له  س��اڵی ١٩٧٤، بۆته  
به ڕێوه به ری راگه یاندن له  شۆڕش��ی ئه یلوول تا س��اڵی ١٩٩٤  
سه رنووسه ر و سه رپه رشتیاری ئێزگه ی ده نگی كوردستان بووه .
- له  س��اڵی ١٩٧٩ بۆته  ئه ندامی لیژن��ه ی ناوه ندی پارتی و 

دواتریش مه كته بی سیاسی.
- له  س��ااڵنی ١٩٨٠-١٩٩١ له  شاخ سه رنووسه ری )خه بات(ی 

زمانحاڵی )نهێنی( پارتی بووه .
- سه رنووس��ه ری گۆڤاری )بانگ(ی كۆمه ڵه ی نووس��ه رانی 
كوردستان بووه ، كه  له  كۆتایی ١٩٨٩ ده رچووه  و تا ئابی ١٩٩٠ 

)٥( ژماره ی لێ ده رچووه .
- له  سااڵنی ١٩٩٣-٢٠٠١ سه رنووس��ه ری )خه بات( بووه ، كه  

هه فتانه  له  هه ولێر به  زمانی عه ره بی ده رده چوو.
- له  ساڵی ١٩٩٢ ئه ندامی خولی یه كه می په رله مانی كوردستان 

بووه .
- ل��ه  س��اڵی ١٩٩٦-٢٠٠٠  و دواتری��ش ٢٠٠٦ بۆته  وه زیری 

رۆشنبیری حكومه تی هه رێمی كوردستان.
- سه رنووسه ری چه ندین گۆڤار و باڵوكراوه ی دیكه ش بووه ، 
به تایبه ت��ی ئه وانه ی وه زاره تی رۆش��نبیری ده ریده كرد، وه ك 

)كاروان(، )هه رێمی كوردستان(، .....هتد.
- هه روه ها خاوه نی ئیمتیازی گۆڤاری )توركیاناسی(یش بووه .

- له  ٣١ی ته ممووزی ٢٠١٣ له  هاوینه هه واری پیرمام كۆچی 
دوایی كرد.

سه رچاوه : خه بات، ژماره  )٤٣٧٦(، ١ی ئابی ٢٠١٣.
فه له كه دین كاكه یی، دامه زراندنی كۆمه ڵه ی نووس���ه رانی كوردس���تان و ژماره  )١٩ی 

بانگ، »رۆژنامه نووس« )گۆڤار(، ژماره  )٢٦(، به هاری ٢٠١٢، ل٣٩-٤٨
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ماڵئاوايى...

شێركۆ بێكه س

- له  ٢ی ئایاری ١٩٤٠ له  شاری سلێمانی له دایك بووه .
- له ته مه نی حه ڤده  ساڵییه وه  شیعری نووسیوه .

- له  ساڵی ١٩٦٥ به شداری شۆڕشی ئه یلوولی كردووه .
- له  س��اڵی ١٩٧٠ بانگه وازی ئه ده ب��ی )روانگه (ی له گه ڵ 

ژماره یه ك نووسه ر و شاعیر باڵوكردۆته وه .
- له  س��اڵی ١٩٧٤ به شداری شۆڕشی كردووه ، له  ئێزگه ی 

ده نگی كوردستان كاری ده كرد.
- له  س��اڵی ١٩٨٤ جارێكی دیكه  ده چێته  شاخ و ده بێته  
پێشمه رگه  و ماوه یه ك له  راگه یاندنی شۆڕش و له  یه كێتی 

نووسه رانی كوردستان له  شاخ كاری كردووه .
- ساڵی ١٩٨٧ و ١٩٨٨ خه اڵتی ئه ده بی )تۆخۆلیسكی( له  

سوید وه رگرتووه ، هه ر ئه وكاته  له وێ بۆته  په نابه ر.
- له دوای راپه ڕینی ١٩٩١ ده گه ڕێته وه  كوردستان.

- له  س��اڵی ١٩٩٢ بۆته  ئه ندامی په رله مانی كوردستان و 
دوات��ر ده بێته  یه كه مین وه زیری رۆش��نبیری حكومه تی 
هه رێمی كوردس��تان و خاوه نی ئیمتیازی باڵوكراوه كانی 

وه زاره تی رۆشنبیری بووه ..
- له  ساڵی ١٩٩٨ له  سلێمانی ده زگای سه رده می بۆ چاپ 
و باڵوكردن��ه وه  دامه زراند و خاوه ن ئیمتیازی گۆڤاره كانی 

)سه رده م، سه رده می زانستی، سه ڕرده می عه ره بی( بووه .
- ئه ندامی كارای س��ه ندیكای رۆژنامه نووسانی كوردستان 

بووه .
- له  ٤ی ئابی ٢٠١٣ له  واڵتی س��وید به  نه خۆشی كۆچی 

دوایی كرد.

سه رچاوه : خه بات، ژماره  )٤٣٧٨(، ٥ی ئابی ٢٠١٣
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سه رهه ڵدانى ته له فزيۆنى بازرگانى...

 Singhal، Svenkerud( بەبۆچوونی
1994( میدی��ا تەواوك��ەری باڵوبوونەوەی 
تازەگەریی��ە، ئەوان بەم ش��ێوەیە باس لە 
ماس میدی��ا دەكەن: »م��اس میدیا وەك 
هاوكارێكی گرنگ دادەنرێت لە پرۆس��ەی 
تەقلیدییەكاندا،  كۆمەڵ��گا  مۆدێرنەكردنی 
ڕۆڵ��ی میدی��ای پەیوەن��دی بریتییە لە 
نیش��اندانی جیهانی دەرەوە ب��ە كۆمەڵگا 
تەقلیدیی��ەكان، بەهێزتری��ن پارێ��زەر لە 
مۆدێرنەكردن��ی خەڵ��ك و كولت��وورەكان 

بریتییە لە ماس میدیا«.
لەهەمان كاتدا ڕۆڵی میدیای ناوخۆش 
كاریگەريیی��ە  میدیای��ە  ئ��ەو  گرنگ��ە، 
دەرەكیی��ەكان كەم ده كاته وه  و كولتووری 

ناوخ��ۆ و تەقلی��دی دەپارێزێ��ت، ڕێ��گا 
دەگرێت لە زاڵبوونی یەك شەپۆلی زانیاری 
و پشتبەس��تن بە یەك میدیا. ئەم نووسینە 
باس لە سیاسەت و بارودۆخی میدیا دەكات 
لە هەرێمی كوردستان لەگەڵ سەرهەڵدانی 
تەلەفزیۆن��ی بازرگانی )گڵۆب��اڵ( جیهانی، 
بۆ گەیش��تن بە تێگەیش��تنێكی تەواو لە 
بارودۆخەكە، هەروەها باس لە سیاس��ەت 
و سروشتی میدیا دەكات لە پێش و پاش 
ڕژێمی س��ەدام، پاش��ان بەراورد لەنێوان 
ه��ەردوو بارودۆخەكەدا دەكرێت لە عێراق 
و لەگەڵ چەند واڵتێكی دیكه  بەمەبەستی 
تیش��ك خستنە سەر سیاسەت و سروشتی 

میدیا لە عێراق و هەرێمی كوردستان.

د.نەزاكەت حسێن*

سەرهەڵدانی تەلەفزیۆنی 
بازرگانی گڵۆباڵ لە هەرێمی 

كوردستان
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سه رهه ڵدانى ته له فزيۆنى بازرگانى...

پێ��ش  كوردس��تان  هەرێم��ی 
خۆبەڕێوەبردنی بەشێك بووە لە عێراق و لە 
بناغەدا حكومەتی فیدراڵی هەرێم وابەستە 
ب��ووە ب��ە حكومەتی ناوەن��دی عێراقەوە، 
ئەوەی پێویستە ئاماژەی پێبكرێت ئەوەیە 
كە ئەم لێكۆڵینەوەیە تایبەت نییە بە عێراق، 
بەڵكو تایبەتە بە هەرێمی كوردستان، بۆیە 
لە توانای ئەم لێكۆڵینەوەیەدا نییە تەواوی 
بارودۆخ��ی میدیا لە عێراق��دا بخاتە بەر 
باس و شرۆڤە، هەروەها ئەم لێكۆڵینەوەیە 
گفتوگۆی ئەو حەساس��یەتانە ناكات كە لە 
ئەنجامی پڕۆگرامی تەلەفزیۆنە گش��تی و 
تایبەتییەكانەوە دروس��تبوون، لەبری ئەوە 
باس ل��ەوە دەكات كە چۆن سیاس��ەتی 
پێشووی میدیای عێراق كاریگەريی لەسەر 

میدیای هەرێمی كوردستان هەبووە.
بۆ نموونە بوون��ی میدیای كۆنترۆڵكراو 
پاش��ان پاراس��تنی ئ��ەو میدیای��ە بەزۆر 
ش��ێوازی جیاواز تەنانەت دوای ڕووخانی 
ڕژێ��م، هەروەه��ا قەدەغەكردن��ی بوونی 
س��ەتەالیت و كەم��ی پڕۆگرامی میدیایی 
لە س��ەردەمی ڕژێمی پێش��وودا بوونەتە 
ه��ۆكار بۆ دروس��تبوونی ئ��ارەزووی الی 
تەماشاكەران بۆ پڕۆگرامی میدیای جیهانی 

لە نێوانیشیاندا ئافرەتان.
ل��ە  ب��اس  لێكۆڵینەوەی��ە  ئ��ەم 
بازرگانی  تەلەفزیۆن��ی  كاریگەريیەكان��ی 
جیهانی دەكات لەسەر شوناس و كولتووری 
ئافرەتانی كورد، هەروەها باس لەوە دەكات 
چۆن بینەرانی عێراق بە گشتی و ئافرەتان 
بەتایبەتی وەاڵمی ئ��ەو جۆرە میدیایەیان 

داوەتەوە.

میدیا لە عێراق:

بۆ تێگەیشتن لە بارودۆخی ماس میدیا 
و ڕووبەڕوبوون��ەوەی لەگ��ەڵ تەلەفزیۆنی 
جیهانی، پێویستە ئەو بارودۆخە دابەشبكرێت 
ب��ۆ دوو قۆن��اغ، یەكەم قۆن��اغ: لەماوەی 
دەس��ەاڵتی ڕژێمی سەدام حسێن، دووەم 
قۆناغ: دوای ڕژێمی سەدام. لەگەڵ گۆڕانی 
میدیاییەكانی��ش  دەزگا  بارودۆخەك��ەدا، 
گۆڕان��كاری گەورەی��ان بەس��ەردا هات، 
لەوەی ئامێرێك بن بۆ پرۆپاگەندە كردن بۆ 
ڕژێم، بەرەو بوون بە گۆڕەپانی هاوواڵتیانی 
عێراق بۆ گفتوگۆكردن و دەربڕینی گرفت 
پێش��كەوتنە  له باره ی  بۆچوونەكانی��ان  و 
ئابووری و سیاس��ییەكانی  كۆمەاڵیەتی و 

واڵت.

میدیا لەماوەی دەسەاڵتی ڕژێمی سەدام:
ت��ا س��اڵی 2003 حكومەت��ی عێراق و 
حزب��ی بەعس ت��ەواوی )میدیای چاپ و 
پەخش(ی��ان كۆنترۆڵ كردب��وو، جگە لە 
هەرێمی كوردس��تان كە لەدوای س��اڵی 
)1991(ەوە توانیبووی س��ەربەخۆیی خۆی 
ل��ە ڕژێمی س��ەدام و حكومەت��ی بەغدا 
بەدەس��تبهێنێت. حزبی بەعس بەتەواوی 
كۆنترۆڵ��ی میدیای كردب��وو، هەروەها بۆ 
بەرزڕاگرتنی كەس��ایەتی )سەدام حسێن(
ی دیكتاتۆر و ڕژێمەك��ەی بەكاریدەهێنا. 
ڕژێمی س��ەدام حس��ێن ڕێ��گای نەدەدا 
هیچ ش��تێك بگوترێت ئەگ��ەر پێچەوانەی 
سیاس��ەتی ڕژێم بووایە، بەهیچ شێوەیەك 
ڕەخنەگرتن ل��ە س��ەرۆك و خێزانەكەی 
ڕێگاپێدراو نەبوو، تەنیا كەناڵی تەلەفزیۆنی 
و كەناڵی تەلەفزیۆنی كۆنترۆڵكراو لەالیەن 
تا ئەوكاتە  دەوڵەتەوە ڕێگەپێدراو ب��وون، 
دەوڵەتی عێراق كۆنترۆڵی شەش ڕۆژنامەی 
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ڕۆژان��ە، ی��ەك كەناڵ��ی تەلەفزیۆنی، یەك 
وێس��تگەی ڕادیۆ، یەك كەناڵی سەتەالیتی 
تەلەفزیۆنی كردبوو، تەواوی میدیا لەالیەن 
حكومەتەوە كۆنترۆڵ كرابوو و بەكاردەهات 
بەمەبەستی پڕوپاگەندە كردن، جگە لەمانە 
تەواوی كەناڵەكانی دیكەی پەخش كە بۆ 
ماوەی )ش��ەش كاتژمێ��ر( كاریان دەكرد 
لە بەس��رە، كەركوك، موسڵ و شوێنەكانی 
دیكە لەژێ��ر كۆنترۆڵی دەوڵەت��دا بوون، 
وەزارەت��ی ڕاگەیاندن چاودێری بابەتەكانی 
بەمەبەس��تی  دەك��رد  باڵوكردن��ەوەی 
دڵنیابوون لەوەی ئ��ەو بابەتانە هاوتەریبن 
لەگ��ەڵ هێڵ��ی نەتەوایەتی و شۆڕش��ی 
هەواڵ  س��ەرچاوەكانی  پێش��كەوتنخواز، 
لەالیەن خودی ڕژێمەوە بەتەواوی ئاڕاستە 
دەكران، وەزارەتی ڕۆش��نبیری و دەزگای 
نیشتمانی ڕاگەیاندن بۆ چاپ و باڵوكردنەوە 
كۆنترۆڵی هەم��وو ڕێكالمەكانیان كردبوو، 
تەنیا دەس��ەاڵتیان بریتی ب��وو لە هێنانی 
هەندێك ڕۆژنامە و گۆڤار لە دەرەوە، بوونی 
سەتەالیت لە مااڵندا بەتەواوی قەدەغە بوو 

لەوماوەیەدا.
تا ساڵی 2003 حكومەتی عێراق نەبووە 
هۆی گەشەپێدانی میدیای تایبەت، ئەویش 
لەپێناو پاراستنی هەیمەنەی خۆی بەسەر 
میدیای دەوڵەتدا. میدی��ای بیانی، ئەگەر 
بهاتنایە بۆ عێراق ئەوا لەژێر چاودێریدا بوون 
یان دەردەك��ران، هەر بابەتێك كە بەرهەم 
دەه��ات چاودێ��ری دەكرا پێ��ش ئەوەی 
پەخش��بكرێت، تەنانەت ئەو پڕۆگرامانەش 
ل��ە س��ەرچاوەكانی دەرەوە وەردەگیران، 
ئاژانس��ی دەنگوباس��ی عێراق ك��ە تەنیا 
ئاژانسی هەواڵی عێراقی بوو بارەگاكەی لە 
بەغدا بوو و لەالیەن حكومەتەوە كۆنترۆڵ 

كرابوو، بەڕێوەدەبرا.
میدیای��ی  بابەت��ی  س��نوورداركردنی 
لەالی��ەن ڕژێمی پێش��ووەوە مەبەس��ت 
لێی دروس��ت نەبوونی كولتوورێك جیاواز 
بوو لەو كولت��وورەی تەلەفزیۆن و كەناڵە 
ناوخۆیی��ەكان باڵوی��ان دەك��ردەوە، ئەو 
كۆنترۆڵكران��ە ئامان��ج لێ��ی پاراس��تنی 
كولتووری نەتەوەیی و هاندانی خەڵك بوو بۆ 
پشتیوانیكردنی حزبی بەعس و ڕێگانەدان 
ب��ە هاوواڵتیان بۆ دەستڕاگەیش��تنیان بە 
پڕۆگرامەكان��ی كەناڵ��ە بازرگانییەكان كە 
ڕێگەخۆشكەرن بۆ باڵوبوونەوەی كولتووری 

ئازادی و دیموكراسی.
بەبۆچوون��ی لوی��س )2009( پڕۆگرامە 
كولتووری  بۆ  ئامادەك��راون  ناوخۆییەكان 
دیاریك��راو، ئامان��ج لێیان دروس��تكردن 
چاوەڕوانیی��ە  و  بەه��ا  بەهێزكردن��ی  و 
تەلەفزیۆنە  پڕۆگرام��ی  كولتوورییەكان��ە، 
ناوخۆییەكان بۆ بینەری ناوخۆیە، بۆیە شێوە 

و ناوەڕۆكەكەی بەو پێوەرانە دادەنرێت.
ڕژێمی بەعس پشتی بە میدیا بەستبوو 
بۆ پاراستنی كولتووری نەتەوەیی و عەرەبی 
لەگەڵ پاراستنی سیاسەتەكانی حكومەت، 
خەڵك بواریان نەبوو سەتەالیت بەكاربهێنن 
چونك��ە بەعس پێی واب��وو پڕۆگرامی ئەو 
كەنااڵن��ەی دەرەوە گرفت��ن بۆ كولتووری 
نەتەوەی��ی و لەوانەی��ە كاریگەريییان لە 
ئایدۆلۆژیای نەتەوەی  سەر گەش��ەكردنی 
عەرەبی دەبێ��ت. لەبەرئەوە خەڵكی عێراق 
نەیاندەزان��ی چ��ی ل��ە دەرەوەی عێراق 
ڕوودەدات و ئاگای��ان لە دنی��ای دەرەوە 
نەبوو، خەڵكی عێ��راق تەنیا ئەو هەواڵ و 
زانیاری و بەرنام��ە تەرفیهییانەی دەبینی 

كە لەالیەن دەوڵەتەوە ڕێگەیان پێدرابوو.
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هەندێكج��ار تەلەفزیۆنی حكوم��ەت هەندێك 
بەرنام��ەی دەرەوەی دەهێنا و پەخش��ی دەكرد، 
كە دەیزانی مەترس��ی نین بۆ س��ەر ئاسایش��ی 
نەتەوەی��ی، ئ��ەو بەرنامانە بە گش��تی لەالیەن 
خەڵكەوە پەسەند نەبوون، خەڵكی حەزی لێیان 
نەبوو، بۆ نموونە هەندێ��ك پڕۆگرامی تەرفیهی 
وەك فیلم و زنجيره  درامای میس��ری، سووری، 

ئەردەنی پەخشدەكران.
ئەمجۆرە ل��ە میدیای دەوڵەتی كۆنترۆڵكراو 
ب��ۆ مەبەس��تی پڕوپاگەندە، هاوش��ێوەی ئەو 
میدیایە كە لەزۆربەی واڵتانی نادیموكراسی ئاسیا بوونیان 
هەیە، وەك ئێران كە تەلەفزیۆن لەالیەن )ڕابەری بااڵ(ەوە 
كۆنترۆڵكراوە بەمەبەس��تی بەكارهێنان بۆ خزمەتكردن و 

باڵوكردنەوەی كولتووری ئیسالمی.
سەماتی دەڵێت: »لە ئێران تەلەفزیۆن لەالیەن )ڕابەری 
بااڵ(ەوە كۆنترۆڵكراوە، هەروەها بەپێی دەستووری كۆماری 
ئیس��المی ئێران دەبێت وەك ئامڕازێ��ك بەكاربهێنرێت بۆ 
خزمەتك��ردن و باڵوكردن��ەوەی كولتووری ئیس��المی و 
ڕێگربێ��ت لە باڵوبوونەوەی ه��ەر كارێكی وێرانكەر دژ بە 
ئیس��الم«. نموونەیەكی دیكەی بۆ واڵتی نادیموكراس��ی 
بریتییە لە ڕوس��یا كە دەزگاكانی میدیا بەهەمان ش��ێوە 

لەالیەن دەوڵەتەوە كۆنترۆڵكراووون.
لە سوریاش میدیا لەالیەن حكومەت و پارتی بەعسی 
حوكمڕانەوە بەڕێوەدەبرێت، كارمەندانی میدیا فەرمانبەری 
دەوڵەتن، ئەوانەی لە پۆستە بااڵكاندان پێویستە ئەندامی 
دڵسۆزی حزبی بەعس بن. لە سەنگاپورە تەواوی میدیا و 
چاپ گرێدراوە بە حكومەتەوە و بەمشێوەیەش حكومەت 
كۆنترۆڵی كردوون، س��نوورەكانی وێس��تگەكانی هەواڵ 
و ڕادی��ۆ و تەلەفزیۆن��ی بەتەواوی لەالی��ەن دەوڵەتەوە 
كۆنترۆڵك��راون. لەگەڵ بوونی ڕێگری سیاس��ی، هەموو 

ئەمانە دەبنە هۆی الوازبوونی گەشەی ژینگەیەكی ئازاد.
لە واڵتی )چین(یش بەردەوام دەوڵەت دەستوەردەداتە 
سیاس��ەتی میدیایی و بە گشتی میدیای كۆنترۆڵكردووە، 
هەروەها كۆنترۆڵی میدیا تایبەتەكانیشی كردووە، لەگەڵ 

س��ن��ووردارك��ردن��ی 
میدیایی  ب��اب��ەت��ی 
ل���ەالی���ەن ڕژێ��م��ی 
مەبەست  پێشووەوە 
لێی دروست نەبوونی 
جیاواز  كولتوورێك 
كولتوورەی  لەو  بوو 
تەلەفزیۆن و كەناڵە 
ن���اوخ���ۆی���ی���ەك���ان 

باڵویان دەكردەوە
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كۆنترۆڵكردن��ی ئ��ەو بەرنامانەی ه��اوردە دەكرێن 
بەمەبەس��تی پەخش��كردن، س��ەرەڕای ئەمانەش 
دەسەاڵتدارانی چین خاوەندارێتی بوونی سەتەالیتی 
لە مااڵندا قەدەغە كردووە و ڕێگە بەهیچ ڕۆژنامەیەك 
نادرێ��ت ڕێ��كالم ب��ۆ كەناڵی س��ەتەالیتی بیانی 
بكات، هەركەسێكیش س��ەرپێچی بكات تووشی 
لێپێچینەوەی یاس��ایی دەبێت، بۆ سەرگرتنی ئەو 
سیاسەتەش حكومەتی چین تەلەفزیۆنی )كەیبڵ- 
Cable TV(ی لە تەواوی واڵتدا گەش��ەپێداوە 
بەنرخێك��ی زۆر هەرزان، بۆ ئ��ەوەی هاوواڵتیان 

ئەو كەنااڵنە هەڵبژێرن نەوەك كڕینی سەتەالیت، ئەمەش 
لەپێناو زیاتر كۆنترۆڵكردنی میدیا، چونكە كۆنترۆڵكردنی 
كەناڵەكانی كەیبڵ ئاسانترە لە ش��ەپۆلەكانی كەناڵەكانی 

سەتەالیت.

میدیا قۆناغی دوای ڕژێمی سەدام
بەركەوتن لەگەڵ تەلەفزیۆنی جیهانی )گڵۆباڵ(:

دوای ڕووخانی ڕژێمی بەعسی سەدام لەساڵی 2003 دا، 
سیاس��ەتی نوێی میدیایی دروستبوو، بەمەش سەرلەنوێ 
بنیاتنانەوەی میدیا دەس��تیپێكرد، میدی��ای بینراو وەك 
هۆكارێكی گرنگ دانرا بۆ سەرلەنوێ بنیاتنانەوەی دەوڵەت 
ل��ە عێراقدا، چاودێ��ری بەعس بوون��ی نەمابوو، ئەمەش 
ڕێگاخۆش��كەر بوو بۆ گەش��ەكردنی ئ��ازادی بیروڕا، ئەو 
ئازادییەی ڕێگاپێدراو نەبوو لە سەردەمی ڕژێمی سەدامدا، 
بۆ یەكەمجار، لەماوەی زیاتر لە 30 ساڵ لە كۆنترۆڵكردن 
و چاودێریكردنی میدیایی لە عێراقدا، هاوواڵتیان توانیان 
وێنەی جیاواز، بابەتی جیاواز، س��ەردێڕی جیاواز ببینن 
لەسەر ڕووپەری الپەڕەكان )نەوەك وێنەی سەدام حسێن 

و خێزانەكەی(.
كاری میدیای��ی فۆرمێكی نوێ��ی وەرگرت، لە بناغەدا 
دەزگای ڕێكخس��تنی كاری میدیای��ی دام��ەزرا بەناوی 
كۆمس��یۆنی ڕاگەیان��دن و پەیوەندییەكان��ی عێراق، ئەم 
كۆمسیۆنە لەس��اڵی 2004 دا دامەزرا، كاری ئەم دەزگایە 
هاوش��ێوەی كاری كۆمس��یۆنی پەیوەندییەكان فیدراڵی 

وەك  بینراو  میدیای 
گرنگ  ه��ۆك��ارێ��ك��ی 
سەرلەنوێ  بۆ  دانرا 
ب��ن��ی��ات��ن��ان��ەوەی 
عێراقدا،  لە  دەوڵەت 
بەعس  چ���اودێ���ری 
ب��وون��ی ن��ەم��اب��وو، 
ئەمەش ڕێگاخۆشكەر 
بۆ گەشەكردنی  بوو 
ئەو  بیروڕا،  ئ��ازادی 
ئازادییەی ڕێگاپێدراو 
سەردەمی  لە  نەبوو 

ڕژێمی سەدامدا
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پەیوەندییەكانی  وەزارەت��ی  یان  ئەمریكی 
بەریتانیای��ە، ئەم دەزگایە وەك دەزگایەكی 
كاری  و  تەماش��ادەكرێت  س��ەربەخۆ 
پەیوەندییەكانە  پیشەس��ازی  ڕێكخستنی 
لە عێراقدا، لەناویاندا: تەلەفزیۆن )ئاسمانی 
ی��ان زەمین��ی(، ڕادی��ۆ، تەكنەلۆژی��ای 
پەیوەندییەكان، پەیوەندییەكانی وایەرلێس 
وەك ئینتەرنێت، لەماوەی ڕابردوودا لەسەر 
ئاس��تی وەزارەت ئەم كارە دەكراو ئامانجی 
س��ەرەكیش بریتی بوو لە باڵوكردنەوەی 

پڕوپاگەندە بۆ ڕژێمی بەعس.
ڕاستەوخۆ دوای نەمانی ئەم چاودێرییە، 
هاوواڵتیان دەستیانكرد بە كڕینی ئامێری 
س��ەتەالیت و ب��ۆ یەكەمجار ل��ە عێراقدا 
هاوواڵتیان ڕوبەڕووی پڕۆگرامی تەلەفزیۆنی 
جیهان��ی و بیانی بوونەوە، ئ��ەو بەرنامانە 
ئازادب��وون و هیچ ج��ۆرە چاودێرییەكی 
لەسەر نەبوو، پەیدابوونی ئەوجۆرە میدیایە 
بووە هۆی س��ەرهەڵدانی گرفتی ئیتنی و 
تائیفی لە عێراقدا، هەرچەندە لە ڕووخساردا 

داوای یەكبوونی هاوواڵتیانیان دەكرد.
میدیایی��ە  دەزگا  بەپێچەوان��ەوە 
تایبەتییەكان كە س��ەر بە پارتە سیاسییە 
بوون��ە ڕەنگدانەوەی  ب��وون،  ڕكابەرەكان 
ملمالنێی ئیتنی تائیفیی��ەكان لە ڕێگەی 
زەقكردن��ەوەی  ل��ە  ئەجێنداكانیان��ەوە 
گرفت��ەكان، كە لەڕاس��تیدا ئەم ش��ێوازە 
میتۆدێك��ی ديكه یە لە س��نوورداركردن و 
پارتی  چەندی��ن  لەالیەن  كۆنترۆڵك��ردن 
سیاس��ی جی��اوازەوە، نورەدی��ن )2005( 
ئارگومێنتی ئەوە دەكات لەگەڵ ڕووخانی 
سەدام حسێندا، میدیای ئازاد بۆ هەمووان، 
هات��ە ن��او گۆڕەپانەك��ەوە و ب��ووە هۆی 
پەیدابوونی چەندی��ن كەناڵی میدیایی كە 

نوێنەرایەت��ی چەندین گروپ��ی )جیاوازی 
سیاسی، ئایینی، ئیتینی(یان دەكرد.

ئەلعراشی و ئەوانی دی )2007( باس لەم 
حاڵەتە دەك��ەن وەك كۆنترۆڵكردنی نوێ، 
ئاماژە بەوە دەكەن س��ەرەڕای دروستبوون 
و گۆڕینی بارودۆخ��ی میدیا، بەاڵم میدیا 
لەالی��ەن چەند دەس��ەاڵتی دیكەوە قۆرخ 
كرایەوە، سروشتی میدیای عێراق لەالیەن 
گروپی تایبەتی تائیف��ی و ئیتینی، پارتی 
سیاسی، بەرپرس��انی دەوڵەت، بەرپرسانی 

میدیای هەیمەنەی بەسەردا كرایەوە.
زیاتر لەمەش، لەگەڵ هاتنی هێزەكانی 
ئەمریكا بۆ عێراق، تەلەفزیۆنی تۆڕی میدیایی 
عێراق دام��ەزرا، ئەم تۆڕە لەالیەن واڵتانی 
هاوپەیمان��ەوە پارەدار دەك��را و ئامانجی 
س��ەرەكی ئەم پارەداركردنەش بریتی بوو 
لە پڕوپاگەندەك��ردن بۆ بەرژەوەندییەكانی 
ئەمری��كا و واڵتان��ی هاوپەیم��ان، نەوەك 
بۆ چەس��پاندنی سەربەخۆیی  دامەزرابێت 

ناوخۆیی.
كۆم��ار 2006 دەڵێ��ت: پەیامەك��ە بۆ 
ڕۆژنامەنووسان زۆر ڕوون و ئاشكرا بوو، یا 
چاودێری خ��ۆت دەكەیت، یان ڕوبەڕووی 
تەمێك��ردن دەبیت��ەوە. ئەمە ب��ووە هۆی 
دروس��تبوونی خ��ود- سانس��ۆركردن، لە 
 )BBC( چاوپێكەوتنێك��دا لەگەڵ كەناڵی
لەساڵی 2002 دا، ڕۆژنامەنووسی بەناوبانگی 
عێراق��ی دان رازەر ڕایگەیان��دووە، ئەوەی 
ئێمە لێرە باسی دەكەین بریتییە لە خود- 
سانس��ۆركردن جا ئایا دان��ی پێدا بنێین 
یان نا، باس��ی بكەین یان نا، زۆر ناڕەحەتە 
كاتێ��ك دەبینم نیش��تمانپەروەری دەبێتە 
هۆی كوش��تن و لەناوبردنی چەندین بەها 

كە واڵتەكەمان نیازیەتی بیانپارێزێت.
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لەالیەكی ديكەوە تەنیا دوو بۆچوون لە 
عێراق لەالیەن میدیاوە پێشكەش��دەكران 
و لەالیەن ئەمریكاوە پش��تیوانی لەم دوو 
بۆچوونە دەكرا، یەكەم: عێراق بەشێوەیەك 
لەش��ێوەكان پەیوەن��دی ب��ە قاعی��دە و 
ڕووداوەكانی 11ی س��ێپتەمبەرەوە هەیە، 
دووەم: عێراق خاوەنی چەكی كۆمەڵكوژە. 
ئامانج ل��ە باڵوكردنەوەی ئ��ەم بۆچوونانە 
بریت��ی بوو ل��ە قەناع��ەت پێهێنانی ڕای 
گشتی لەسەر ئاستی تاك و گروپدا، بابەتی 
بەرگری لەخۆكردن بریتی بوو لە پەیوەندی 
نێوان س��ەدام لەگەڵ قاعی��دە و تیرۆردا، 
هەروەها بوون��ی چەكی كۆمەڵكوژ، بابەتی 
ڕزگاركردنیش بریت��ی بوو لە ڕزگاركردنی 
گەالنی عێراق لە هێنانی دیموكراس��ی بۆ 

.)p45،2003 Hiebert( ناوچەكە
هەروەه��ا ڕووماڵ��ی س��ەرەكی میدیا 
لەس��ەر الپەڕەكانی یەكەم��ی ڕۆژنامەكان 
و س��ەردێڕی تەلەفزیۆن��ەكان بریتی بوو 
لە وتنەوەی دێڕەكانی ئی��دارەی ئەمریكا 
لەپێ��ش جەنگ و ماوەی جەنگەكەدا، ئەم 
حاڵەت��ە زۆر بەجوانی لەالیەن دان رازەری 
ڕۆژنامەنووسەوە باس��كراوە، »جۆرج بۆش 
سەرۆكە، ئەو بڕیار دەدات، تۆش دەزانیت 
وەك هەر ئەمریكییەك، هەركاتێك پێویست 
ب��كات پەیوەندی بە ڕیزەكان��ەوە دەكەم، 

بەس پێم بڵێ بچمە كوێ«.
كۆم��ار  لەالی��ەن  ڕاس��تی  هەم��ان 
لێكۆڵینەوەیەكدا  ل��ە  باس��كراوە،   )2006(
پڕوپاگەندە:  )میدی��ا، جەن��گ،  بەن��اوی 
س��تراتیژییەكانی بەڕێوەبردن��ی زانی��اری 
لەماوەی جەنگی عێراق 2003(. لە حاڵەتی 
عێراق��دا بەهێزبوونی كۆنترۆڵی ئەمریكا لە 
ناوچەكەدا بووە هۆی ئەوەی دەزگا میدیایی 

و دەزگاكانی تەكنەلۆژیای پەیوەندییەكانی 
ئەمریكا بوونی خۆی��ان لە ناوچەكە بەهێز 
بكەن و دەستبگرن بەسەر بازاڕی میدیایی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، سەرەڕای ئەمانەش 
ه��اوكاری نێ��وان نوخب��ەی سیاس��ی و 
نوخبەی میدیایی بووە هۆی دروستبوونی 
ئ��ەم بارودۆخە لە سیس��تمی پڕوپاگەندە 
ك��ردن بۆ جەنگ ل��ە میدی��ادا. هەروەك 
كۆمار )2006( ئاماژەی پێدەكات جەنگ و 
پڕوپاگەندە سنووری بونیادیان دانا لەسەر 

ڕێگەی سیستمی میدیایی.
پەخشی جیهانی ڕادیۆی سەر بە ئەمریكا 
س��ەرەتا بە ڕادیۆی ئەمریكا دەستیپێكرد، 
پاش��ان ب��ە ڕادی��ۆی عێراقی ئ��ازاد، ئەو 
دوو ڕادیۆیە دوو ج��ۆر بابەتی جیاوازیان 
تێكەڵەی  س��ەوا  ڕادیۆی  پێشكەشدەكرد: 
گۆرانی و مۆس��یقای پێشكەش��دەكرد و 
ئامانجی زۆرترین گوێگر بوو، بەاڵم ڕادیۆی 
عێراقی ئازاد زیاتر گرنگی بە هەواڵی گەرم 
دەدا، لە ئێستادا چەندین وێستگەی ڕادیۆی 
جیهانی لە عێراق بوونی��ان هەیە، لەوانە: 
ڕادیۆی مۆنتی كارلۆ، بی بی سی عەرەبی، 
دوو كەناڵی تەلەفزیۆنی ئاس��مانی لەالیەن 
ئەمریكاوە سپۆنس��ەر دەكرێت: یەكەمیان 
)العراقی��ة( كە تەلەفزیۆنێك��ی حكومییەو 
لە )مایس��ی 2003(وە دەس��تی بە پەخش 
ك��ردووە، پاش��ان لە ئۆكتۆب��ەری هەمان 
ساڵ بوو كەناڵێكی ئاسمانی، دووەم كەناڵ 
بریتییە )الحرة( لە 14ی شوباتی ساڵی 2004 
دەس��تی بە پەخش كرد ب��ۆ 22 دەوڵەت 
ناوەڕاس��ت، سەرچاوەكانی  لە ڕۆژهەاڵتی 
حكومەتی ئەمریكا بەم كەناڵە دەڵێن الحرة 
واتا ئازاد، ئەم دوو كەناڵە هەواڵ و بابەتی 
تەرفیهی پێشكەش��دەكەن و دانیشتووانی 
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گوندو ش��ار دەتوانن بیبین��ن، زۆربەی 
كەناڵی  هەردوو  پڕۆگرامەكانی  بەرنامەو 
)العراقی��ة و الح��رة( بریتین لە دووبارە 
بەكارهێنانەوەی پڕۆگ��رام و بەرنامەی 

هەندێك كەناڵی دیكەی عەرەبی.
عێراق  هاوواڵتیانی  لەهەمانكات��دا، 
ئاس��مانی جیهانی  كەناڵی  ڕوبەڕووی 
 ،mbc ،دیكە بوونەوە، لەوانە: العربیة
تەلەفزیۆنی دوب��ەی، الجزیرة، ابوظب��ي، LBC، المنار، 
العال��م(، ئەو كەنااڵنە هەواڵ، زانی��اری، بابەتی تەرفیهی 
دەگوازن��ەوە ب��ۆ بینەرانی عێ��راق، لەالیەك��ی دیكەوە 
كەناڵەكان��ی وەك )العراقیة، الش��رقیة، الحری��ة، الفرات، 
الس��ومریة، بغداد، الدیار( هەموویان سەرەتا وەك كەناڵی 

ناوخۆیی دەستبەكار بوون.
لەبەرئ��ەوەی ئ��ەم لێكۆڵینەوەی��ە قورس��ایی خۆی 
ناخاتە س��ەر میدیای عێراقی، بۆیە ناچێتە س��ەر وەسفی 
دوورودرێ��ژی ئ��ەم كەنااڵن��ە ل��ەڕووی: خاوەنەكانیان، 
ئامانجەكانیان، پڕۆگرامەكانیان، ئەوەندە بەسە بوترێت كە 
هەندێك لەو كەنااڵنەی س��ەر بە گروپی سیاسی و تائیفی 
و ئیتنی-ن، هەندێكی دیكەش��یان كەناڵی س��ەربەخۆ و 

بازرگانین.
هەردوو ج��ۆر لەو كەنااڵنە )ناوخۆیی یان ئاس��مانی( 
لەالیەن ژمارەیەكی زۆر لە بینەرانی عێراقەوە سەیردەكرێن 
و لە ئێس��تادا وەك س��ەرچاوەی باوەڕپێك��راوی هەواڵ، 
زانیاری، بەرنامەی تەرفیهی س��ەیردەكرێن، لەهەمانكاتدا 
هاوواڵتی��ان ئ��ەم كەنااڵن��ە وەك پەنجەرەی��ەك دەبینن 
ب��ۆ بینینی ژی��ان و كۆمەڵگای جی��اواز، بەپێی ڕاپۆرتی 
)سیستمی D3 لەساڵی 2010 دا بەناونیشانی لێكۆڵینەوەی 
میدیای عێراق شیكردنەوەی بینەرانی نیشتمانی(، كەناڵی 
mbc1 كە كەناڵێكی س��عودییە و تێكەڵەیەكە لە هەواڵ 
و بەرنام��ەی تەرفیهی خۆڕایی، زۆرتری��ن بینەری هەیە 
لە ناوەڕاس��تی عێ��راق بە ڕێ��ژەی 82% بینەرانی عێراق 
متمانەی��ان بەم كەناڵە هەیە وەك س��ەرچاوەی بەرنامەی 
تەرفیه��ی و فیلم، بەهەمانش��ێوە كەناڵی )الش��رقیة( كە 

كه ناڵه كانى  گروپی 
هەمیش���ە   MBC
ئەمریكی  زنجی���رە 
مەكس���یكییەكان  و 
و  دەكات  دۆب���اژ 
لە  زۆر  ژمارەیەك���ی 
بینەران���ی ع���ەرەب 

تەماشایان دەكەن
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كەناڵێكی عێراقی��ە وەك كەناڵێكی 
جێگ��ەی باوەڕ س��ەیردەكرێت بۆ 
بەدەستهێنانی هەواڵ و بە ڕێژەی 
ناوەڕاس��تی  بینەرانی  ل��ە   %42
عێراق سەیری دەكەن، بینەرانی 
نەزانین��ی  بەه��ۆی  عێ��راق 
زمان��ە بیانییەكانەوە )جگە لە 
نوخبەی چینی ڕۆش��نبیری( 

ناتوانن سەیری كەناڵە غەیرە عەرەبییەكان بكەن.
بۆردیۆ )1984( پێیوای��ە زمان پێكهاتەیەكی كاریگەرە 
بۆ چوون��ە ناو میدیای بیانی، هەروەها دەڵێت: »لەس��ەر 
ئاس��تی بینەری تاكەكەس توانای قس��ەكردن، یان النی 
كەم تێگەیش��تن لە زمانی پەخش، پێكهاتەیەكی گرنگە 
ل��ە هەڵبژاردنەكانی بینەردا بۆ پڕۆگ��رام و چێژوەرگرتن 
لێیان، هەروەها زمان پێكهاتەیەكی گرنگە لە س��ەرمایەی 
ڕۆش��نبیریدا«. لەبەرئەوە كەناڵ��ە ناعەرەبییەكان لەالیەن 
بینەرانی عێراقەوە پەسەند نین و بینەران زۆر تەماشایان 
ناك��ەن، لەهەمان كاتدا هەندێك ل��ە بەرنامە كۆمیدی و 
تەرفیهیی��ە بیانییەكان وەرگێڕدراون ی��ان دۆبالژ كراون 
لەالیەن كەناڵە ناوخۆیی یان پان عەرەبییەكانەوە، گروپی 
MBC هەمیش��ە زنجیرە ئەمریكی و مەكس��یكییەكان 
دۆب��الژ دەكات و ژمارەیەك��ی زۆر ل��ە بینەرانی عەرەب 

تەماشایان دەكەن.
بینەرانی عێ��راق ڕووبەڕووی جیهانگی��ری بوونەتەوە 
ل��ە ڕێگەی تەلەفزیۆنە جیهانییەكان��ەوە كە یەكێكن لەو 
ش��تانەی لە دەرەوەی س��نوور وەریدەگ��رن و دوورە لە 
كۆنترۆڵی دەوڵەتی عێراق، لە س��ەرەتادا تەنیا كەناڵەكانی 
)الجزی��رة و العربیة( تەنیا دوو كەناڵ��ی دیاری ناوچەكە 
ب��وون، بەاڵم بەهۆی نزیكی ئێرانەوە لە ئێس��تادا كەناڵی 
)العالم(ی عەرەبی زمانی س��ەر بە ئێران پەخش��ی خۆی 

ئاڕاستەی ناوچەكە و عێراق دەستپێكرد.
پاش��ان، بەماوەیەكی كەم گروپە )سیاس��ی، تائیفی، 
ئیتنی(یەكان بوونە خاوەنی كەناڵی میدیایی و سەتەالیتی 
خۆیان لەوانە )الفرات( كە لە نۆڤەمبەری2004دا دەس��تی 

دوای ڕووخانی ڕژێمی 
حس���ێن،  س���ەدام 
بە  س���ەر  میدی���ای 
دەوڵەت بەرەو كەمی 
ئێستادا  لە  ڕۆیشت، 
)العراقی���ة(  تەنی���ا 
بوون���ی هەیە وەك 
نێك���ی  یۆ فز لە تە
دەمەزراوە،  گش���تی 
ئ���ەم كەناڵ���ە خۆی 
هەموو  دەنگ���ی  بە 
ن  كا قیی���ە ا عێر

دەزانێت
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بە پەخش��كرد س��ەر بە عم��ار الحكم-ی 
س��ەركردەی ش��یعەیە كە كوڕی ڕابەری 
ئەنجومەنی بااڵی شۆڕشی ئیسالمی عێراقە. 
كەناڵەكانی )الرافدین( و )بغداد( دوو كەناڵی 
عەرەبی س��وننە مەزهەب��ن و ئەجێندای 
سیاسی بەرەی التوافق پێشكەش دەكەن، 
الزوراء لەالیەن گروپێك��ەوە خاوەندارێتی 
دەكرێت كە بانگەشەی توندوتیژی دەكەن. 
ئەو كەنااڵنە بوونەتە سەرچاوەیەكی گرنگی 
ه��ەواڵ و زانیاری بۆ بینەرانی عێراق، وەك 
باس��یدەكات بەوەی  )ئەل-مارشی 2007( 
هەر تائیفەیەك یان گروپێكی ئیتنی میدیای 
خۆی بەكاردەهێنێت بۆ ئەوەی وا نیشانی 
بدات كە ئەوان قوربانین لەو توندوتیژییەی 
لە عێراقدا هەبووەو لەهەمانكاتدا بەرنامەی 

حزبەكەیان پەخشدەكەن.
پارتە سیاسییەكان  ئەمانەش  سەرەڕای 
كۆنترۆڵ��ی میدیایان كردووە و بەگش��تی 
زۆربەی پارتە سیاسییەكان خاوەن كەناڵی 
تەلەفزیۆنی خۆیانن و میدیا بەكاردەهێنن 
بۆ باڵوكردنەوەی ئامانجە سیاسییەكانیان، 
لەبەرئەوە سەرەڕای كاریگەريی جیهانگیری 
هێش��تا ناتوانین بڵێین میدی��ای عێراقی 

میدیایەكی تەواو ئازادە.
دوای ڕووخانی ڕژێمی سەدام حسێن، 
میدیای س��ەر بە دەوڵەت ب��ەرەو كەمی 
ڕۆیشت، لە ئێستادا تەنیا )العراقیة( بوونی 
هەیە وەك تەلەفزیۆنێكی گشتی دەمەزراوە، 
ئ��ەم كەناڵ��ە خۆی ب��ە دەنگ��ی هەموو 
دامەزراوە  عێراقییەكان دەزانێت، هەروەها 
بۆ ئەوەی ڕكابەری كەناڵە تەلەفزیۆنییەكانی 
ت��ری وەك )الجزیرة، العربیة، العالم( بكات 
كە لەالیەن هاوواڵتیانی عێراقەوە تەماش��ا 
دەكرێن. ئ��ەم پرۆژەیە ئەوكات��ە دامەزرا 

كە دەس��ەاڵتی كات��ی هاوپەیمانان تۆڕی 
میدیای��ی عێراقی دامەزراند، پاش��ان ئەم 
ت��ۆڕە س��ەرلەنوێ بنیاتنرای��ەوە و بوو بە 
ت��ۆڕی )العراقیة(، لەگەڵ دروس��تبوونیدا 
ئ��ەم تۆڕە فراوانبوون��ی بەخۆیەوە بینی و 
ب��ووە خاوەن��ی دوو كەناڵ��ی تەلەفزیۆنی 
پەخش��ی زەمین��ی، لەگ��ەڵ كەناڵێك��ی 
پەخش��ی ئاس��مانی كە لە مایسی 2003 
دا دەستی بە پەخش��كردن كرد، زۆربەی 
)العراقیة(  كەناڵی سەتەالیتی  بەرنامەكانی 
باس��كردنە لە گرفتە )سیاس��ی، ئابووری، 
هەروەها  ئایینی(ی��ەكان،  كۆمەاڵیەت��ی، 
بوار بە پەخش��كردنی بۆچوونی  كەناڵەكە 
گروپە ئیتنی و تائیفییەكانی واڵت دەدات، 
ئامانجی سەرەكی دامەزراندنی ئەم كەناڵە 
ب��ۆ ڕكابەریكردنی كەناڵ��ە ناوچەییەكانی 
دیكەیە بۆ ئەوەی زۆرترین بینەرانی واڵت 

بۆ خۆی كێش بكات.
بەبۆچوونی ئەلمەرش��ی گەش��ەكردنی 
گەش��ەكردنی  ڕەنگدان��ەوەی  العراقی��ة 
پرۆسەی سیاس��ی عێراقی دوای جەنگە، 
س��ەرەتا ئەم كەناڵە لەالیەن دەس��ەاڵتی 
كاتییەوە بەكارهات بۆ پڕوپاگەندەكردن بۆ 
ئەمریكا و قەناعەت هێنان بە ڕای گش��تی 
عێراقی، پاش��ان بووە زمانحاڵی حكومەتی 
كاتی عێراق و لە هەڵبژاردنەكانی 2005 دا 

پڕوپاگەندەی بۆ عەالوی دەكرد.
هاوواڵتیان��ی عێ��راق لە ڕێ��گای ئەم 
كەنااڵن��ەوە دەس��تیان دەگات بە هەواڵ 
و زانی��اری و بەرنام��ەی تەرفیهی، بەاڵم 
لەهەمانكاتدا خواست لەسەر بەرهەمهێنانی 
هەواڵ و پڕۆگرامی ناوخۆیی زیادیكردووە، 
بەاڵم داواكاری هاوواڵتیان بۆ ئەم بەرنامە 
ناوخۆییانە مەبەست لێی خەمی كولتووری 
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نییە )بەهەمانشێوەی ڕژێمی پێشوو(، بەڵكو 
لەبەرئ��ەوەی بارودۆخی سیاس��ی عێراق 
جێگیر نییە و ملمالنێی سیاسی و جەنگی 

ناوخۆ لە واڵتدا تەشەنەی كردووە.
بۆ ڕازیكردنی خواستی بینەران، كەناڵە 
ناوخۆییەكان هەنگاو بە هەنگاو دەستیانكرد 
بە دابینكردن��ی هەواڵی ناوخۆیی، ئەمەش 
بووە هۆی ئ��ەوەی ژمارەیەكی زۆر بینەر 
س��ەیری ئەو كەنااڵنە بكەن، س��ەرئەنجام 
بین��ەری هەندێ��ك كەناڵ��ی جیهان��ی و 
ناوچەیی ب��ەرەو نەمان چ��وون(، بەپێی 
راپۆرتی )سیس��تمی 3D لەساڵی 2010 دا 
بەناونیش��انی لێكۆڵینەوەی میدیای عێراق 
ش��یكردنەوەی بینەرانی نیشتمانی(،تۆڕی 
میدیایی عێراق )العراقیة( جێگای زۆرترین 
بڕوایە لە باش��ووری عێ��راق و بەپێی ئەو 
ڕاپۆرتە 44% بینەران��ی عێراق متمانە بەو 
كەناڵە دەكەن، ئەمە سەرەڕای گومانكردن 
لە ئامانجی ئەو كەناڵ��ە بەهۆی نزیكی لە 
ڕاپۆرتی  بەپێی  ئەمریكییەكانەوە. هەروەها 
بەناونیش��انی   )Andary–ئەن��داری(
)پەخش��كردنی جیهانی لە عێراق س��اڵی 
2007(دا، كەناڵ��ی )الجزی��رة( ب��ە ڕێژەی 
27% لەالیەن بینەرانی عێراقەوە تەماشای 
س��ەرچاوەیەكی  هەروەه��ا  و  دەكرێ��ت 
باوەڕپێكراوە بۆ بەدەستهێنانی زانیاری.هەر 
بەپێی ڕاپۆرتی )سیس��تمی 3D لەس��اڵی 
2010 دا بەناونیشانی لێكۆڵینەوەی میدیای 
عێراق شیكردنەوەی بینەرانی نیشتمانی(، 
ئەم ڕێژەیە كەمبوونەوەی بەخۆیەوە بینیوە 
بۆ 4%، كەواتە بەپێ��ی هەردوو ڕاپۆرتەكە 
لەساڵی )2007( و )2010( دا العراقیة پلەی 

یەكەمی گرتووە.
كەناڵ��ی العربیة، بەپێ��ی ڕاپۆرتەكەی 

ئەن��داری، دووەم گرنگترین س��ەرچاوەی 
زانیاریی��ەو ب��ە ڕێ��ژەی 39% بینەران��ی 
تەماش��ای دەكەن، ب��ەاڵم بەپێی ڕاپۆرتی 
دا   2010 لەس��اڵی   3D )سیس��تمی 
بەناونیش��انی لێكۆڵینەوەی میدیای عێراق 
ئەم  نیشتمانی(،  بینەرانی  ش��یكردنەوەی 
گرنگییە كەمیك��ردووەو 26% ی بینەرانی 
عێراق وەك س��ەرچاوەی بەدەس��تهێنانی 

زانیاری تەماشای دەكەن.
لەهەمانكات��دا، عێراقیی��ەكان ناحەزی 
خۆیان بەرامبەر ویالیەتە یەكگرتووەكان و 
بەریتانیا نیشانداوە، بەپێی ڕاپۆرتی ئەنداری 
)2007( هاوواڵتیان��ی عێراق لەماوەی دوو 
س��اڵدا بۆچوونیان نه رێنی ب��ووە بەرامبەر 
لەساڵی  ئەمریكا،  ویالیەتە یەكگرتووەكانی 
2002 دا 28%ی هاوواڵتی��ان )ویالیەت��ە 
یەكگرتووەكانی ئەمریكا(یان بەالوە پەسەند 
نەبووە، بەاڵم لەساڵی 2007 دا ئەم ڕێژەیە 
بۆ 37% بەرزبۆت��ەوە. هەروەها هاواڵتیان 
بە رێ��ژەی 33% ناحەزی خۆیان بەرامبەر 

بەریتانیا دەربڕیوە.
لەم��ەش زیات��ر، هاوواڵتیان��ی عێراق 
حەزدەكەن سەیری بەرهەمە ناوخۆییەكان 
بك��ەن، بەتایبەتی ئەو بەرنامە و فیلمانەی 
ڕەنگدانەوەی ژیان��ی ڕۆژانەی هاوواڵتیانی 
عێراقە، پێویس��تە ئاماژە ب��ەوەش بكرێت 
زۆرێ��ك لە بەرنامە ناوخۆییەكان لە بەرنامە 
بیانییەكان��ەوە وەرگیراون و دەس��تكاری 

كراون.
بەرهەم��ی  بەرهەمهێنان��ی  ڕێ��ژەی 
ناوخۆی��ی و نیش��تمانی ڕووی لە زیادی 
كرد، لەگەڵ سەرهەڵدانی هەندێك كەناڵی 
نیمچە س��ەربەخۆ، بۆ نموونە الس��ومریة، 
الش��رقیة، الدیار، كە ل��ەڕووی داراییەوە 
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سەربەخۆن و لە ڕێگای كاری ڕیكالمەوە خەرجی 
خۆیان دابیندەكەن، لە ڕێگای نیشاندانی ڕێكالم 
لەن��او پڕۆگرامەكاندا ئ��ەو كەنااڵن��ە داهات بۆ 
خۆیان مسۆگەر دەكەن. كەناڵی الدیار كەناڵێكی 
تەرفیهیی��ە و زۆربەی داهاتەكەش��ی لە ڕێگای 
ڕیكالمكردنەوە مس��ۆگەر دەكات، ئەلمەرش��ی 
بۆچوون��ی وایە كە زۆربەی بەرنامەكانی كەناڵی 
الدیار بە زنجی��رە تەلەفزیۆنەكانیش��ەوە لەناو 
عێراقدا بەرهەمدێن، بەهەمانش��ێوە كەناڵی )الس��ومریة( 
داهاتی خۆی لە ڕێگای ڕیكالمكردنەوە بەدەستدەهێنێت، 
هەروەك ڕایگەیاندووە ئامانجی ئەم كەناڵە نیشاندانی ڕووی 

ڕاستەقینەی عێراقە نەوەك تەنیا نیشاندانی توندوتیژی.
كەناڵ��ی هەواڵ��ی الفیح��اء نووس��ینگەی هەی��ە لە 
قاهیرە، دوبەی، بەیروت بەش��ێوەیەكی سەرەكی باس لە 
بارودۆخی ئەمنی عێ��راق دەكات، هەرچەندە ئەم كەناڵە 
س��ەربەخۆیە، بەاڵم بەهۆی ئەوەی لەالی��ەن عەرەبێكی 
ش��یعەوە خاوەندارێتی دەكرێت، بووەتە جێگەی ڕەخنە و 
ڕەخنەگران و پێیانوایە ناتوانێت بێالیەن بێت. س��ەرەڕای 
بارودۆخی ئەمنی، هەروەها ئەم كەناڵە باس لە قورس��ی 
ژیانی ڕۆژان��ەی هاوواڵتیانی عێراق دەكات، وەك نەبوونی 
ئاس��ایش و خزمەتگوزاریی��ە س��ەرەتاییەكان، كەناڵ��ی 
الفیحاء ئاگاداری گش��تی باڵودەكاتەوە كە زۆربەیان دژی 
كارە تیرۆریس��تییەكان كارەكانی ئەم كەناڵە باس��كردنە 
ل��ە دژەتی��رۆر و دژی توندوتیژی لە ڕێ��گای پڕۆگرامی 
پشتیوانیكردنی گشتییەوە، بەرنامەكانی ئەم كەناڵە بریتین 
ل��ە باڵوكردنەوەی ڕەخن��ەی بنیاتنەرانەی هاوواڵتیان لە 
حكومەت ئەویش لە ڕێگەی چاوپێكەوتنی ناو س��تۆدیۆ 
یان چاوپێكەوتنی س��ەر شەقام یان لە ڕێگای پەیوەندی 

تەلەفۆنییەوە.
ش��یاوی باس��كردنە ئەم كەنااڵنە ڕۆڵێك��ی كاریگەر 
دەبین��ن لە دابینكردن��ی بەرنامەی تەرفیه��ی و زنجیرە 
دراما و بەرنامەی گفتوگۆ، زۆربەی ئەم بەرنامانە لە ناوخۆ 
بەرهەمدێن لەگەڵ هێنان��ی هەندێك بەرنامەی تەرفیهی 
دیكەی میسری، ئەمریكای التین، ویالیەتە یەكگرتووەكان.

الش���رقیة  كەناڵ���ی 
لەهەوڵی دابینكردنی 
تەرفیهی  بەرنامەی 
كۆمی���دی،  وەك 
درام���ا،  زنجی���رە 
بەرنامەی مۆس���یقا، 
ه���ەواڵ.. دای���ە كە 
عێراق���دا  لەن���او 

بەرهەم بێت
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فیل��م و زنجی��رە ناعەرەبییەكان ل��ەدەرەوەی واڵت 
دەهێنرێن و لەناوخۆ یان دۆبالژ دەكرێن یان وەرگێڕانیان 
ب��ۆ دەكرێت، ئەمج��ۆرە بەرنامان��ە كاریگەريی ئەرێنی و 
نەرێنی لەس��ەر بینەرانی عێراق بەجێدەهێڵن، بەاڵم ئەم 
لێكۆڵینەوە باس لەو كاریگەريیانە ناكات لەس��ەر تەواوی 
بینەرانی عێراق، چونكە سنووری ئەم لێكۆڵینەوە بریتییە 
لە كاریگەري��ی تەلەفزیۆن��ی بازرگانی جیهانی لەس��ەر 

بینەرانی ئافرەتی كورد.
لەگەڵ س������ەرهەڵدانی ئەم كەناڵە س������ەربەخۆیە عێراقیانە، 
خەڵكی ڕوویانكردە س��ەیركردنی ئ��ەو پڕۆگرام و بەرنامە 
تەرفیهییانەی خزمەتی گشتی دەكەن، بۆ نموونە زنجیرە 
دراما و بەرنام��ەی گفتوگۆ، بەپێی ڕاپۆرتی )سیس��تمی 
3D لەساڵی 2010 دا بەناونیش��انی لێكۆڵینەوەی میدیای 
عێراق شیكردنەوەی بینەرانی نیشتمانی(، كەناڵی الشرقیة 
ب��ە ڕێژەی 82% بە یەكەم كەناڵ��ی عێراقی دادەنرێت لە 
بوونی بینەری عێراقی، كەناڵی )الشرقیة( بە یەكەم كەناڵ 
دادەنرێ��ت كە هەوڵی��داوە وەاڵمی ح��ەزو ئارەزووەكانی 
بینەرانی عێ��راق بداتەوە لە پێشكەش��كردنی پڕۆگرام و 
بەرنام��ەی هەمەجۆر كە پەیوەندیی��ان بە ژیانی ڕۆژانەی 

هاوواڵتیانی عێراقەوە هەبێت.
لە ئێستادا ئەو كەناڵە عێراقیانە زنجیرە دراماو بەرنامەی 
تەرفیهی هەمەجۆر پێشكەش��دەكەن، هاوكات ملمالنێ و 
ژیانی قورس��ی هاوواڵتیان لە ناوەڕۆكی ئ��ەو بەرنامانەدا 
ڕەنگیداوەتەوە، لەگەڵ ئەمانەشدا كەمی شارەزایی، كەمی 
دارایی، كەمی پش��تیوانی حكومەت ڕێگ��رن لە بەردەم 

گەشەی ئەو كەنااڵنەدا.
ئاتەبێی- Atabey)1991( هەندێك هۆكار دیاریدەكات 
كە ڕۆڵیان هەیە لە بەرهەمهێنانی بەرنامەی تەلەفزیۆنیدا 
لە واڵتێكەوە بۆ واڵتێك��ی دی، یەكێك لەو هۆكارانە ئەو 
ڕاستییەیە كە واڵتانی جیهانی سێ سەرمایەی پێویستیان 
لەبەردەس��تتدا نیی��ە ب��ۆ پارەداركردن��ی بەرهەمهێنانی 
كارەكانیان، هەروەها نەبوونی تەكنیكاری كارامە، سكرێپت 
نووس، ئەكتەر، وەرگێڕ، بەرهەمهێنەر، ستافی سەرەكی.. 
هەموو ئەمان��ە ڕۆڵیان هەیە ل��ە چۆنییەتی و چەندێتی 

مەحاڵ���ە  كارێك���ی 
عێراقی  میدیای  كە 
بەرنامەی  بتوانێ���ت 
بەتایبەتی  ناوخۆیی 
تەرفیهی  بەرنامەی 
ب��ین�����ەران  ب����ۆ 
هاوكات  دابینبكات، 
هیچ جێگاو ڕێگایەكی 
نیی���ە  ئەوتۆش���ی 
میدیای  ب���ازاڕی  لە 
عەرەبیدا هاوشێوەی 

دراوسێكانی
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تەلەفزیۆنیدا.  پڕۆگرام��ی  دروس��تكردنی 
هەندێك هۆكاری دیكەش كە ڕۆڵیان هەیە 
تەلەفزیۆنی  پڕۆگرام��ی  بەرهەمهێنانی  لە 
بریتی��ن لە: ڕكاب��ەری، هاندانی بازرگانی، 
گروپی ئیتنی، ڕێگرییەكانی زمان، ئاستی 
واڵتانی  نێ��وان  كولت��ووری  لێكچوون��ی 

بەرهەمهێن و واڵتانی وەرگر.
كەناڵی الش��رقیة لەهەوڵی دابینكردنی 
بەرنامەی تەرفیهی وەك كۆمیدی، زنجیرە 
دراما، بەرنامەی مۆسیقا، هەواڵ.. دایە كە 
لەناو عێراقدا بەرهەم بێت، بەاڵم پێویستە 
بوترێت ك��ە میدیای عێراقی ڕەنگدانەوەی 
ژی��ان و جەنگی ن��او عێراقە، ب��ۆ نموونە 
یەكێك لە زنجیرە بەرباڵوەكان كە ساڵی 2005 
لەالیەن )الش��رقیة(وە لەناو عێراقدا بەرهەم 
هات بریت��ی بوو لە زنجی��رە تەلەفزیۆنی 
)خۆشەویس��تی و جەنگ(، ئەم زنجیرەیە 
باس��كردن بوو لە درێژەی ژیانی هەریەك 
لە )ف��ەوزی و فاتن(، دوو خۆشەویس��ت 
ك��ە ئەزموونی جەنگ��ی عێراقیان كردبوو 
تا گەیش��تبوونە فەوزی دوای جەنگ. لە 
زنجیرەكەدا باسی: ڕفاندن، لێدان، كوشتار 
كرابوو، ل��ە ئەڵقەكان��ی كۆتاییدا هەردوو 
پاڵەوان دوای چەندین گرفت و ناڕەحەتی 
دەبنە هاوس��ەری یەكتری و كاتێك دەچن 
ب��ەرەو بەس��ەربردنی مانگ��ی هەنگوینی 
لە ڕێ��گای بۆمبێك��ی خۆك��وژەوە گیان 
لەدەس��تدەدەن، لەبەرئەوەیە كە بینەرانی 
عێراق تائێستاش حەزیان بە زنجیرە درامای 
واڵتانی ئەمریكی، مەكس��یكی، توركی و 
ئەوانەی دۆبالژ كراون ب��ۆ عەرەبی هەیە. 
بەپێی ڕاپۆرتی)سیستمی 3D لەساڵی 2010 
دا بەناونیشانی لێكۆڵینەوەی میدیای عێراق 
شیكردنەوەی بینەرانی نیشتمانی(،  فیلمی 

عێراقی لە خواری خوارەوەی ڕیزبەندیدایە 
لەالیەن بینەرانی عێراقەوە.

بەهۆی ئەو هەم��وو كەموكورتییانەوە، 
كارێك��ی مەحاڵە ك��ە میدی��ای عێراقی 
بەتایبەتی  ناوخۆی��ی  بەرنامەی  بتوانێ��ت 
بەرنامەی تەرفیهی بۆ بینەران دابینبكات، 
هاوكات هیچ جێگاو ڕێگایەكی ئەوتۆش��ی 
نییە لە بازاڕی میدیای عەرەبیدا هاوشێوەی 
دراوسێكانی. بۆ زیاتر تێگەیشتن لە ئێستادا 
ئێران و س��عودیە یاریزانی س��ەرەكین لە 
ب��ازاڕی میدیای عەرەب��ی زماندا، هەردوو 
واڵت لەهەوڵی ڕوبەڕوبوونەوەدان بۆ قۆناغی 
باڵوبوون��ەوەی زیات��ر، پێویس��تە بوترێت 
میدی��ای س��وریاش لەماوەی ڕاب��ردوودا 

گەشەی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە.
وەك پوختەكردنێ��ك دەتوانی��ن بڵێین، 
هاوواڵتیان ئاشنایەتیان لەگەڵ تەلەفزیۆنی 
بازرگانی و گلۆباڵ پەیداكردووە، لە ڕێگای 
كەناڵە سەتەالیتە عێراقی و جیهانییەكانەوە، 
بەتایبەت��ی لەوكات��ەوەی قەدەغەكردن و 

چاودێریكردن هەڵگیراوە.
لە ئێستادا پەخشی تەلەفزیۆنی عێراقی 
لەهەوڵی بەدەس��تهێنانی ڕۆڵی )گش��تی(
دایە لە ڕێگای بەرهەمهێنانی بواری گشتی 
ب��ۆ بەرنامەی پ��ەروەردەو تەرفیهی، زیاتر 
لەوەی تەنیا باس لە ملمالنێ سیاس��ی و 
توندوتیژیەكانی ڕۆژانە بكات. تەلەفزیۆنەكان 
لەهەوڵ��ی ئەوەدان ئ��ارەزوو الی بینەران 
دروس��تبكەن بۆ بەرنام��ەی پەروەردەیی 
و تەرفیه��ی، زیاتر لە ڕاپۆرتی سیاس��ی و 
پڕوپاگەندەی سیاسی، ئەو بەرنامانە بوونەتە 
هۆی دروس��تكردنی كاریگەريی لەس��ەر 
كولتووری ڕەسەنی واڵت، بەاڵم ئەم باسە 

لە چوارچێوەی ئەم لێكۆڵینەوەیەدا نییە.
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میدیا لە هەرێمی كوردستاندا:
هەرێم��ی كوردس��تان جی��اوازە ل��ە 
ناوەڕاست و باشووری عێراق، لەبەرئەوەی 
لەساڵی )1991(ەوە نیمچە سەربەخۆیە. لە 
سەرەتاوە میدیا كۆنترۆڵكرابوو لەالیەن دوو 
پارتە سیاسییە سەرەكییەكەی هەرێمەوە: 
كوردستان(  نیشتمانیی  )یەكێتیی  ی.ن.ك 
و پ.د.ك )پارتی دیموكراتی كوردس��تان(، 
ئەم دوو پارتە كەناڵی تەلەفزیۆنی ناوخۆیی 
تایب��ەت بەخۆیان دامەزران��د و لە ڕێگای 
ئەو كەنااڵنەوە )هەواڵ، زانیاری، بەرنامەی 
تەرفیهی، بەرنامەی مندااڵن(یان بە زمانی 
كوردی پێشكەش بە بینەران دەكرد، بەاڵم 
وەرگیراو  بەرنامەكان  بەشێوەیەكی گشتی 
ب��وون، بەتایبەتی بەرنام��ە تەرفیهییەكان 
و هەواڵ��ەكان. لەڕاس��تیدا ئ��ەم بەرنامانە 
لەگ��ەڵ كولت��وور و بەهاكانی ك��ورد دا 
هەروەها  ب��وون،  بەریەككەوتن  تووش��ی 
ن��ەوەی نوێ ل��ە هەرێمەكەدا ل��ە زمانی 
عەرەب��ی نەدەگەیش��تن، ئەویش بەهۆی 
بارودۆخی نیمچە س��ەربەخۆی هەرێمەوە 
لەساڵی )1991(ەوە، سیستمی پەروەردە و 
زمانی پ��ەروەردەی خوێندنگا و زانكۆكان 
ل��ە عەرەبییەوە گۆڕا بۆ كوردی، لەبەرئەوە 
پێویست بوو بەرنامە وەرگیراوەكان دۆبالژ 
بكرێ��ن ی��ان وەربگێڕدرێنە س��ەر زمانی 
كوردی. ش��یاوی باس��كردنە لە هەرێمدا 
نەبووە،  بوون��ی  دەوڵەتی  تەلەفزیۆنێك��ی 
بەڵك��و ئەوانەی هەبوون س��ەر ب��ە پارتە 
سیاسییەكان بوون و پڕوپاگەندەیان بۆ ئەو 
پارتانە دەكرد، )ب��ەاڵم ئەمە چوارچێوەی 

ئەم لێكۆڵینەوەیە نییە(.
بەشێوەیەكی گشتی، هەندێك لە پارتە 

بوون��ە خاوەنی  بچوكەكانیش  سیاس��ییە 
كەناڵ��ی تەلەفزیۆن��ی تایب��ەت بەخۆیان. 
كەناڵ��ی تەلەفزیۆن��ی ناحزبی بەگش��تی 
بوونی نەبوو تا س��اڵی 2000 بەاڵم لەماوەی 
دوو دەی��ەی ڕاب��ردوودا گۆڕان��ی گەورە 
لە پیشەس��ازی تەلەفزیۆن��ی ڕوویداوە لە 
هەرێمی كوردس��تادا، ئەم گۆڕانكارییانە لە 
وەاڵم��ی داخوازییەكان��ی بینەرانی هەرێم 
و گۆڕان��ە سیاس��ی و كۆمەاڵیەتییەكاندا 
هاتنەئاراوە، ئەم گۆڕانكارییانە كاریگەريییان 
لەس��ەر زۆر ب��واری هەرێم بەجێهێش��ت 
س��تراتیژی  میدی��ادا،  سیاس��ەتی  ل��ە 
تەكنەلۆژیا، پراكتیزەكردنی پیشە، بونیادی 

دامەزراوەكان، ناوەڕۆكی پڕۆگرامەكان.
ل��ە  میدی��ا  ئەمان��ەش،  س��ەرەڕای 
هەرێمی كوردس��تاندا لەالیەن پارتەكانەوە 
بەڕێوەدەبرا، لەبەرئ��ەوەی هەرێم لەالیەن 
پارتە سیاسییەكانەوە بەڕێوەدەبرا، ملمالنێی 
ملمالنێ  ڕەنگدانەوەی  سیاسییەكان  پارتە 
سیاس��ی و كۆمەاڵیەت��ی و چینایەت��ی 
هەرێمە و لەبەرئەوە پەخش��ی تەلەفزیۆنی 
سەربەخۆ نەبوو، شەفافیەت بوونی نییە لە 
زانیاری لەالیەن حكومەتی  بەدەستهێنانی 
هەرێمەوە بۆ ڕۆژنامەنووسانی دەزگا میدیاییە 
س��ەربەخۆ یان تایبەتەكان، س��ەرئەنجام 
ڕۆژنامەنووس��انی س��ەربەخۆ ڕوب��ەڕووی 
هەڕەشە و فشار دەبنەوە لەالیەن بەرپرسان 
و هێ��زە ئەمنییەكان��ی پارتە سیاس��ییە 
گ��ەورەكان، هەرچەن��دە هەندێك میدیای 
تایبەت لە هەرێمەكەدا س��ەریانهەڵداوە و 
وا دیارە لەالیەن كۆمپانیای س��ەربەخۆوە 
بەڕێوەدەبرێت، ب��ەاڵم هەر لەچوارچێوەی 
ئەو س��نوورە حزبییە كاردەكەن كە هەیە، 
باكگراوندی حزبی  چونكە خاوەنەكانی��ان 
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سیاسیان هەیە.
ب��ۆ ڕوونكردنەوەی ئەم حاڵەتە، 
كۆمپانی��ای وش��ە: كۆمپانیایەكی 
میدیایی��ە كە لەس��اڵی )2007(دا 
دامەزرا، بەڕێوەبەرەكەی كەسێكی 
سیاسی سەر بە )ی.ن.ك( بوو كە 
و  جیابووەوە  لێی  لەمدوواییانەدا 
ئۆپۆزسیۆن بوونی خۆی بەرامبەر 
حكوم��ەت ڕاگەیاند بەمەبەس��تی 
باڵوكردنەوەی یەكس��انی و دیموكراسی و جیاكردنەوەی 

حكومەت لە ئایدۆلۆژیای حزبی.
نموونەیەك��ی دیك��ە بریتیی��ە ل��ە دەزگای میدیایی 
خەندان، میدیای خەندان كە لەساڵی )2000(ەوە لەالیەن 
د.بەرهەمەوە دامەزرا كە لە ئێستادا سەرۆكی ئەنجومەنی 
حكومەتی هەرێمی كوردستانە و پۆستێكی بااڵی هەیە لە 
)ی.ن.ك( دا، هەروەه��ا دەزگای خاك كە خاوەنی كەناڵی 
تەلەفزی��ۆن و ڕادی��ۆو گۆڤارە لەالیەن )هێ��رۆ خان(ەوە 
بەڕێوەدەبرێت، ناوبراو هاوسەری سەرۆك جەالل تاڵەبانییە 
كە س��كرتێری )ی.ن.ك(ە، س��ەرئەنجام ئ��ەو دەزگایانە 
هەوڵدەدەن میدیاو ئایدۆلۆژیای پارتەكانیان فراوانتر بكەن، 
ئەو كەنااڵنە بەرنامە بە زمانی كوردی باڵودەكەنەوە، بەاڵم 
س��ەرەڕای باكگراوندی سیاس��ی خاوەنەكانیان و بەهۆی 
كەمی بەرنامەی ناوخۆییەوە، متمانە دەكەنەسەر پڕۆگرامی 
تەلەفزیۆنە بیانییەكان، كولتووری ئەو بەرنامانە مەرج نییە 

پەیوەندی بە كولتووری كوردییەوە هەبێت.
نەبوونی كۆمپانیای تایبەت و سەربەخۆی میدیایی لە 
هەرێمی كوردستان بەو مانایە دێت كە ڕكابەرییەكی ئەوتۆ 
بوونی نیی��ە لەالیەن كەناڵەكانی میدی��اوە بۆ ڕازیكردنی 
داواكارییەكان��ی بین��ەران، هەرچەن��دە ژمارەیەكی زۆر 
كەناڵی میدیایی بوونیان هەیە، بەاڵم نەتوانراوە سوودیان 
لێوەربگیرێت و ببنە ڕەنگدانەوەی ڕای هاوواڵتیان، لەبری 
ئەوە بوونەتە پشتیوانی لە ئامانجەكانی پارتە سیاسییەكان، 
سەرئەنجام میدیا لە هەرێمی كوردستان ڕووبەڕووی چەند 

تەحەدایەك دەبێتەوە:

ت���ەل���ەف���زی���ۆن���ی 
س�����ەت�����ەالی�����ت 
شكێنەو  س���ن���وور 
ه���ەڕەش���ەی���ەك���ی 
ڕژێمە  ب��ۆ  ن��ادی��ارە 
دی���ك���ت���ات���ۆری و 
ن  كا ییە ر لیتا تا تۆ

لەهەر كوێیەك بن
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یەكەم:
دامەزراندنی سیستمێكی پەخشی سەربەخۆی گشتی 
كە بەشێوەیەكی ڕاستەقینە ڕەنگدانەوەی هەموو كۆمەڵگا 

بێت.

دووەم: 
دروستكردنی هەڵوێس��تێكی سیاسی كۆمەاڵیەتی كە 

لەالیەن پارتە سیاسییەكانەوە دانەنرابێت.

سێیەم: 
دامەزراندن��ی میدی��ای تایب��ەت و پل��وراڵ لەپێناو 

دروستكردنی دەوڵەتدا.
سەرەڕای ئەمانەش گرفتەكانی تایبەتی بە: پارەداركردن، 
كەمی ڕیكالم، گرفتی بازاڕكردن، كەموكورتی پیش��ەیی، 
كەموكورت��ی تەكنەلۆژیا ل��ە ئامادەكردن��ی بەرنامەكاندا 
پێویستە لەبەرچاو بگیرێت، ئەویش لەپێناو وەاڵمدانەوەی 

داواكاری بینەران بەشێوەیەكی ڕاستەقینە.
پێش ئاشنابوونی هاوواڵتیان بە تەلەفزیۆنی سەتەالیت، 
بینەران��ی كورد بژاردەكانی��ان دیاریكراو ب��وو لەبینینی 
بەرنامەی بیانیدا، هاوواڵتیانی كورد تەنیا ئەو بەرنامانەیان 
دەبین��ی كە لەالیەن كەناڵ��ە تەلەفزیۆنییە حزبییەكانەوە 

پەخشدەكران.
 وەك پێش��تر ئاماژەم��ان پێدا لەگەڵ دروس��تبووونی 
حكومەت��ی هەرێمی كوردس��تاندا، پارتە سیاس��ییەكان 
بوونە خاوەنی تەلەفزیۆن��ی ناوخۆیی خۆیان و ئەو كەناڵە 
تەلەفزیۆنانە پش��تیان دەبەس��ت بە پڕۆگرامی سەتەالیتە 
بیانیی��ەكان بۆ وەرگرتنی: فیلم كارت��ۆن، هەواڵ، فیلمی 
س��ینەمایی، بەرنامەی تەرفیهی، ئەم كەنااڵنە پاش��كۆی 
بەرنامەی سیاس��ی پارتەكانیان ب��وون و گرنگیان نەدەدا 
بەوەی هاوواڵتی��ان چیان دەوێت، لەبەرئەوە زۆربەی ئەو 
بەرنام��ەو زانیارییانەی ئەو كەنااڵنە پێشكەش��یان دەكرد 
نەدەبوون��ە هۆی دابینكردنی ش��ێوازێكی نوێی ژیان یان 
زانیاری له باره ی ژیان لە دەرەوەی سنوورەكاندا، لەبەرئەوە 

ك�������ات�������ێ�������ك 
ت��ەل��ەف��زی��ۆن��ەك��ان 
بیانی  ب��ەرن��ام��ەی 
ت�����ێ�����ك�����ەڵ ب���ە 
ب��ەرن��ام��ەك��ان��ی��ان 
دەكەن جیاوازییەكان 
بەاڵم  دەردەك���ەون، 
ك��ات��ێ��ك ت�����ەواوی 
بیانی  بەرنامەكان 
ب�����ن، ئ���ەوك���ات���ە 
ئ��ی��م��پ��ری��ال��ی��زم��ی 
دەبێتە  ك��ول��ت��ووری 

خەم
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بین��ەران ڕوبەڕووی هی��چ ئەلتەرناتیڤێك 
له باره ی ش��ێوازەكانی ژی��ان نەبوونەوە تا 
پەیدابوونی سەتەالیت، كەناڵی تەلەفزیۆنی 
سەتەالیت دەتوانێت هاوواڵتیان ڕزگار بكات 
و ئازادیان بكات ل��ە میدیای كۆنترۆڵكراو 

لەالیەن حزبەوە.
م��ەردۆخ )1993( ئام��اژە بەوە دەكات 
كە تەلەفزیۆنی سەتەالیت سنوور شكێنەو 
هەڕەشەیەكی نادیارە بۆ ڕژێمە دیكتاتۆری 
و تۆتالیتاریی��ەكان لەه��ەر كوێی��ەك بن. 
مەردۆخ )1993( زیاتر لەسەری دەڕوات و 
پێیوایە: كەناڵی تەلەفزیۆنی سەتەالیت وا لە 
خەڵكی دەكات عەوداڵ بن بەدوای زانیاریدا 
لە زۆر كۆمەڵگای داخراوداو هەوڵدەدەن لە 
سەیركردنی ئەو تەلەفزیۆنانە دووربكەونەوە 

كە لەالیەن دەوڵەتەوە كۆنترۆڵكراون.
بەبۆچوونی )Rugh– 2001( پەخش��ی 
تەلەفزیۆنی سەتەالیت ڕۆڵێكی كاریگەريی 
هەیە لە گواس��تنەوەی ه��ەواڵ و زانیاری 
تایبەت و گش��تیدا، هەروەها ڕۆڵی هەیە 
لە دابینكردنی ڕاوبۆچوون لەسەر ڕووداو و 
گۆشەنیگاكان، زیاتر لەمانەش دەبێتە هۆی 
بەهێزكردنی ف��ۆرم و بەهای كۆمەاڵیەتی 
ڕێ��گای  ل��ە  كولت��ووری  هۆش��یاری  و 
له باره ی كولتوور  زانی��اری  باڵوكردنەوەی 
و كۆمەڵ��گا، هەروەه��ا داتای پێویس��ت 
پێشكەش��دەكات بۆ گەشەپێدانی بازرگانی 
و خزمەتگوزاریی��ەكان و ل��ە كۆتاییش��دا 

سەرچاوەیەكی تەرفیهیشە.
ل��ە حاڵەت��ی هەرێمی كوردس��تاندا، 
كاریگ��ەر  ئامڕازێك��ی  وەك  تەلەفزی��ۆن 
بەرباڵوەو  ئامێرێكی  سەیردەكرێت، چونكە 
ه��اوكات میدی��ای بین��راو و بیس��تراو 
بەدەس��تهێنانی  گرنگی  س��ەرچاوەیەكی 

زانیارییە لەالیەن زۆرب��ەی هاوواڵتیانەوە. 
پەخش��ی تەلەفزیۆنی س��ەتەالیت دەبێتە 
ل��ە  ش��ت  زۆر  بەدەس��تهێنانی  ه��ۆی 
بەدەس��تهێنانی س��ەرمایەو س��ەرچاوەی 
پەروەردەیی دەگمەنەوە بۆ پێشكەشكردنی 
مۆدێلێكی جیهانی لە بەرنامەی تەرفیهی.

كەناڵەكان��ی  ئەمانەش��دا  لەگ��ەڵ 
تەلەفزیۆنی سەتەالیت بوونەتە سەرچاوەی 
دابینكردن��ی هەل و تەحەدا بۆ كۆمەڵگای 
ئێس��تادا كۆمەڵ��گای  ل��ە  كوردس��تان، 
كوردستان ترسی لە كاریگەريی كولتووری 
هەیەو هەروەها ترس��ی ئ��ەوەی هەیە كە 
پەخشی كەناڵەكانی سەتەالیت كاریگەريی 
ش��لیفەر  ك��ورد،  خێزان��ی  بخەنەس��ەر 
)Schleifer- 1995(، هەم��ان بۆچوونی 
له باره ی كۆمەڵ��گا عەرەبییەكان هەیە كە 
لەوجۆرە بەرنامە تەلەفزیۆنییانە ڕازی نین 
كە مایەی هەڕەش��ەن بۆ سەر پەیوەندییە 
خێزانییەكان، یان دژی بەها خێزانییەكان، 
نمونەی ئەوجۆرە بەرنامانە: هاندان بۆ تەاڵق 
كێشەكانی  چارەس��ەركردنی  بەمەبەستی 
خێزان، هەروەها ئ��ەو بەرنامانەی گرتەی 
ڕووت و ئیرۆتیك��ی تێدا بێ��ت، یان ئەو 
بەرنامان��ەی باس لە پەیوەندی سێكس��ی 
ناش��ەرعی دەكەن كە رێگەپێدراو نین لە 

كۆمەڵگا عەرەبییەكاندا.
هەمان ئ��ەو ترس��انە بوونی��ان هەیە 
ل��ە كۆمەڵگای كوردی��دا، چونكە زۆربەی 
تەلەفزیۆنان��ە  كەناڵ��ە  ئ��ەو  بەرنام��ەی 
ل��ەدەرەوەی س��نووری هەرێ��م بەرهەم 
دێ��ن و ئامادە دەكرێ��ن. لویس بۆچوونی 
بەرنامەی  تەلەفزیۆن��ەكان  »كاتێ��ك  وایە 
بیانی تێك��ەڵ بە بەرنامەكانی��ان دەكەن 
بەاڵم كاتێك  جیاوازییەكان دەردەك��ەون، 
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ت��ەواوی بەرنامەكان بیانی ب��ن، ئەوكاتە 
ئیمپریالیزمی كولتووری دەبێتە خەم«.

س���ەرهەڵدانی تەلەفزیۆنی سەتەالیت 
لە هەرێمی كوردستان:

س��ەرهەڵدانی سەحنی س��ەتەالیت لە 
هەرێم��ی كوردس��تاندا دەگەڕێت��ەوە بۆ 
س��اڵی 1994. هەروەك پێش��تر ئاماژەمان 
پێدا بەكارهێنانی س��ەتەالیت قەدەغەكراو 
بوو لەالی��ەن ڕژێمی پێش��ووی عێراقەوە 
بەبیانووی ئەوەی كولتوورێك باڵودەبێتەوە 
لە ڕێگای میدیای جیهانییەوە كە لەوانەیە 
كاریگەري��ی هەبێ��ت لەس��ەر كولتووری 
ڕەس��می كە لەالیەن میدی��ای دەوڵەتەوە 
باڵودەكرایەوە. بینەرانی كوردس��تان ئازاد 
بوون ل��ە بەكارهێنانی س��ەتەالیت و ئەو 
بەرنامانەی تەماش��ایان دەكرد، حكومەتی 
بەكارهێنان��ی  كوردس��تان  هەرێم��ی 
س��ەتەالیتی قەدەغە نەكردبوو هاوشێوەی 

حكومەتی ئەوسای عێراق.
بووە  س��ەتەالیت  سەحنی  پەیدابوونی 
هۆی ئەوەی پارتە سیاس��ییەكانی هەرێم 
بیر ل��ە دامەزراندنی كەناڵ��ی تەلەفزیۆنی 
س��ەتەالیتی خۆیان بكەن��ەوە، بۆ نموونە 
سەتەالیتی كوردستان كە لە ساڵی )1999(
دا لەالیەن پارتی دیموكراتەوە دەس��تی بە 
)كوردس��ات(یش  كەناڵی  كردو  كارەكانی 
لەالیەن یەكێتیی نیشتمانیی كوردستانەوە 
لەهەمان ساڵدا دەستبەكار بوو، پارتەكانی 
دیكەش بوونە خاوەنی كەناڵی سەتەالیتی 
تایبەت بەخۆیان و وردە وردە دەستیانكرد 
ب��ە بەرهەمی ناوخۆیی، زۆرب��ەی بەرنامە 
ناوخۆی��ی و تەرفیهی و وەرگی��راوەكان، 
هەبوو،  خۆرئاوایی��ان  س��تایلی  ش��ێوازو 

هەروەك ئاتەبێی ئاماژەی پێدەكات كلتوور 
و بەهای بیانی كاریگەريی خۆی لەس��ەر 

بینەران هەبوو.
هاوش��ێوەی  كوردس��تان،  هەرێم��ی 
واڵت��ە ت��ازە پێگەیش��تووەكان لەتوانایدا 
نیی��ە بەرنام��ەی ناوخۆیی پێویس��ت بۆ 
بین��ەران بەرهەمبهێنێ��ت، بۆی��ە دەبێت 
پش��ت بە وەرگرتنی بەرنامەی تەلەفزیۆنی 
دیكە ببەس��تێت، لەبەرئەمەیە كە واڵتانی 
تازە پێگەیش��توو ڕووب��ەڕووی كولتووری 
بەرهەمهێن��ان  واڵتان��ی  ئیمپریالیزم��ی 
دەبنەوە، كە ش��ێوازی ژیانی خۆیان وەك 
ش��ێوازێكی بااڵ وێنا دەكەن، )سالیناس و 
پاڵدن 1979( پێیانوایە سەرهەڵدانی كۆمپانیا 
جیهانییەكان بوونەتە هۆی دروس��تكردنی 
ئیمپریالیزم��ی كولتووری، هەروەها دەڵێن 
ویالیەت��ە یەكگرت��ووەكان و هێزەكان��ی 
خۆرئاوا م��اس میدی��ا بەرهەمدەهێنن و 
هاوردەی واڵتانی تازە پێگەیشتووی دەكەن 
بەمەبەستی داڕووخانی كولتووری تەقلیدی 
ئەو واڵتانەو ناچاركردن��ی خەڵكەكەی بۆ 
ئ��ەوەی كولتوور و بەه��ای خۆرئاوا قبوڵ 

بكەن.
لەگ��ەڵ نەمان��ی كۆنترۆڵ��ی دەوڵەت 
دوای  بەقۆناغ��ی  عێ��راق  گەیش��تنی  و 
جەنگ، ئابڵوقەی ئابووری و س��نوورەكانی 
كۆنترۆڵكردنی میدیا كەمبوونەوە، هەروەها 
بەپشتبەس��تن ب��ە تەكنەلۆژی��ای بیانی، 
كۆمپانیاكانی  لەالیەن  قازانجكردن  حەزی 
بازرگانی پەخش��ەوە گۆڕانی بەسەردا هات 
و س��ەرئەنجام خواست لەسەر وەرگرتن و 

هێنانی پڕۆگرامی بیانی بەرزبووەوە.
بینەرانی كوردس��تان ل��ەم پارچەیەی 
كوردس��تاندا ئازاد بوون ل��ە بینینی هەر 
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بەرنامەیەكی بیانی لە ڕێگای كەناڵەكانی س��ەتەالیتەوە، 
فارس��یییەكان،  عەرەبیی��ەكان،  كەناڵ��ە  لەناویان��دا 
خۆرئاوایی��ەكان، ئەمریكییەكان، بۆ نموونە لە س��ەرەتادا 
هەردوو كەناڵی )الجزیرة و العربیة( تەنیا دوو كەناڵ بوون 
كە دووربوون ل��ە كۆنترۆڵی حكومەت و هاوواڵتیان وەك 
س��ەرچاوەی هەواڵەكان س��ەیریان دەكردن. تەلەفزیۆنی 
س��ەتەالیت زۆر بەخێرای��ی ل��ە هەرێمی كوردس��تاندا 
باڵوبووی��ەوە بە ب��ەراورد بە بەش��ەكانی دیكەی عێراق، 
پێویستە ئەوەش بوترێت كڕینی كەلوپەلەكانی سەتەالیت 
زۆر گ��ران بوو ئەگەر بەراورد بكرێت بە داهاتی خێزان لە 

ساڵی )1994(دا.
دوای ئ��ەوە، لەگەڵ باڵوبوونەوەی ف��راوان و خێرای 
س��ەتەالیت و هەرزان بوونی ئەم ئامێرەو باشبوونی باری 
ئاب��ووری و دارایی هاوواڵتی��ان زۆربەی خێزانەكان بوونە 
خاوەنی س��ەحنی س��ەتەالیت و بەمەش خواست لەسەر 
پڕۆگرامی بیانی زۆرتر بوو لە هاوواڵتیانی ناو ش��ارەوە بۆ 
هاوواڵتیان��ی ناوچە دوورەكان. بەپێ��ی لێكۆڵینەوەیەكی 
شاس��واری تایبەت بە ناوچەیەكی دوورە دەست لە ساڵی 
)2004(دا، لەك��ۆی 857 خێزانی ناوچ��ەی تەوێڵە، 750 
دانەی��ان خاوەنی تەلەفزیۆنی س��ەتەالیت بوون، ئەمەش 
مان��ای وای��ە ژمارەیەكی ف��راوان ئاش��نایەتیان لەگەڵ 
بەرنامەكانی تەلەفزیۆنیی��ە بیانییەكاندا پەیداكردووە، كە 

ئازادانە تەماشایان دەكەن.
بینەران��ی كوردس��تان س��ەتەالیتیان بەكاردەهێنا بۆ 
س��ەیركردنی كەناڵە بیانیی��ەكان، بەتایبەت��ی بەرنامەو 
كەناڵ��ە خۆرئاواییەكان.خەڵكی كوردس��تان بڕوایان وابوو 
پێویس��تیان ب��ە گۆڕانە بۆ ئەوەی ببنە خ��اوەن واڵتێكی 
مۆدێرن و دیموكرات، جیهانی مۆدێرن لە گەش��ەكردندا 
بوو، ب��ە قۆناغێكی نوێدا گوزەری دەكرد، قۆناغێك تیایاندا 
بەرژەوەندیی��ە جیهانی و ناوخۆییەكان تووش��ی بەریەك 

كەوتن دەبن.
ڕێگرییەكانی وەك: كلت��وور، كۆمەڵگاكان، نەتەوەكان، 
تەنانەت جوگرافیاش كە لەپێشدا گۆڕانكاری سنوورداریان 
بەسەردا هاتبوو لەنێوان گروپە كۆمەاڵیەتییە جیاوازییەكان 

كوردستان  هەرێمی 
گ������ەش������ەی ب��ە 
بوارەكانی ئابووری و 
پەروەردە دا، داهاتی 
خێزانەكان زیادیكرد، 
خوێندەواری  ڕێ��ژەی 
زی������ادی������ك������رد، 
ه����اوواڵت����ی����ان����ی 
ك�����وردس�����ت�����ان 
بە  دەس��ت��ی��ان��ك��رد 
س����ەف����ەرك����ردن 
دەرەوەو  ب�����ۆ 
لەگەڵ  پەیوەندییان 

دەرەوە زیاتر بوو
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تەنیا وەك ناو بوونیان مایەوە. بۆ تێگەیش��تن لەم حاڵەتە 
پێویستە ئاماژە بەوە بكەین كە تیۆرەكانی مۆدێرنزەكردن 
ل��ە بناغەدا هەوڵدەدەن بۆ گۆڕین��ی كۆمەڵگای تەقلیدی 
بۆ كۆمەڵگای مۆدێرن لەس��ەر بناغ��ەی مۆدێلی ژێرخانی 
ئاب��ووری و پیشەس��ازی خۆرئاوا كە لەوانەیە س��وود لە 
قازانجە ئابووری و بازرگانییەكانی واڵتە س��ەرمایەدارەكان 
وەربگرن، كەواتە پرۆس��ەی مۆدێرنەك��ردن دەبێتە هۆی 
دروس��تكردنی كۆمەڵ��گای س��ەرمایەداری، ك��ە تیایدا 
كۆمەڵگا ئاش��نا دەبێت بە پەروەردەی هاوچەرخ، هەروەها 
گەش��ە بە ژێرخانی خ��ۆی دەدات، بۆ نموونە بانكەكان و 
دەزگا ئابوورییەكانی دیكە لەپێناو جواڵندنی س��ەرمایەو 
فراوانكردنی سنووری بازرگانی، لە كۆتاییشدا دەبێتە هۆی 
دامەزراندنی پیشەسازی دروستكردنی مۆدێرن. لەالیەكی 
دیكەشەوە بەبۆچوونی )لێس Leys( لەبەرئەوەی واڵتانی 
خۆرئ��اوا ڕۆڵی ڕابەریان هەبووە لە جیهانی مۆدێرندا، بۆیە 
تەنیا ش��ێوازی پێش��كەوتنی خۆرئاوا بۆ ئایندەی جیهان 

لەچوارچێوەی ئابووری جیهانیدا زاڵە.
هەندێك ل��ەو خەڵكانەی چاوپێكەوتنیان لەگەڵ كراوە 
بۆ ئەم لێكۆڵینەوەیەی بەردەستتان ئاماژەیان بەو ڕاستییە 
كردووە كاتێك وەاڵمی ئەم پرسیارەیان داوەتەوە كە بۆچی 
س��ەیری هەندێك بەرنامەی تایب��ەت دەكەن، یان بۆچی 

حەزتان لە پڕۆگرامی سەتەالیتەكانە.
تیۆرەكانی مۆدێرنیزەكردن و پش��ت پێبەستن، ئاماژە 
بەوە دەكەن كە پەیوەندی نێوان واڵتانی پێش��كەوتوو و 
واڵتانی تازە پێگەیشتوو ناهاوسەنگی تێدایەو واڵتانی تازە 
پێگەیش��توو لە زۆر ڕووەوە پشت بە واڵتانی پێشكەوتوو 
دەبەستێت، هەردوو تیۆر ئاماژە بەوە دەكەن ڕۆڵی ڕابەری 
واڵتانی پێش��كەوتوو لەجیهانی مۆدێرندا ئەو قەناعەتەی 
دروس��تكردووە كە تەنیا شێوازی پێش��كەوتنی خۆرئاوا 

ئایندەی چوارچێوەی ئابووری جیهانە.
لە هەرێمی كوردس��تان،لەگەڵ سەرهەڵدانی سەحنی 
س��ەتەالیتدا پڕۆگرام��ە تەلەفزیۆنیی��ە بیانیی��ەكان زۆر 
بەخێرای��ی باڵوبوون��ەوە، ئەمەش بەه��ۆی نەبوونی یان 
دەركردنی یاس��ایەك بۆ ڕێكخس��تن و كۆنترۆڵكردنی ئەو 

كە  ڕێ��گ��ا  دووەم 
ه����اوواڵت����ی����ان����ی 
ك�����وردس�����ت�����ان 
لەگەڵ  ئاشنایەتیان 
بیانییەكان  بەرنامە 
بریتی  پ��ەی��داك��رد، 
پەیدابوونی  لە  بوو 
ت���ەل���ەف���زی���ۆن���ی 
س����ەت����ەالی����ت و 
كۆنترۆڵی  نەمانی 
س���ەر م��ی��دی��ا، ل��ەم 
بینەران  قۆناغانەدا 
ژمارەیەكی  توانیان 
بیانی  بەرنامەی  زۆر 
ڕێ��گ��ای  ل��ە  ببینن 
سەتەالیتە  كەناڵە 

جیهانییەكانەوە
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بەرنامانە.
گوباك و فاریس 1982 پێیانوایە كارێكی 
زۆر زەحمەت��ە یاس��ایەك دەربكرێ��ت و 
پیشەس��ازی فیلم و تەلەفزیۆنی ناوخۆیی 
هانبدرێت كە پشت بە بەرهەمی دەرەكی 
نەبەستن، لەكاتێكدا كاریگەريی بەرهەمی 
بیانی خۆی س��ەپاندووە. لە ئێران لەگەڵ 
لەهەندێ��ك  س��ەتەالیت  باڵوبوون��ەوەی 
دیبەت  دروس��تبوونی  تاران��داو  بەش��ی 
لەنێوان موحافیزكاران و ریفۆرمیس��تەكان 
له باره ی ئەم تەلەفزی��ۆن و تەكنەلۆژیایە، 
موحافی��زكارەكان داوایانك��رد تەلەفزیۆنی 

سەتەالیتی قەدەغە بكرێت.
هەرێمی كوردستان گەشەی بە بوارەكانی 
ئابووری و پەروەردە دا، داهاتی خێزانەكان 
زیادیكرد، ڕێ��ژەی خوێندەواری زیادیكرد، 
هاوواڵتیانی كوردس��تان دەس��تیانكرد بە 
س��ەفەركردن ب��ۆ دەرەوەو پەیوەندیی��ان 
لەگەڵ دەرەوە زیاتر بوو. ش��رۆبهار پێیوایە 
میدیا تەنیا س��ەرچاوەو تەنیا كاریگەر نییە 
ب��ۆ دابینكردنی ئایدیا ب��ۆ كۆمەڵگا، بەڵكو 
س��ەرچاوەی دیكەش بوونی��ان هەیە وەك 

سەفەركردن و پەیوەندی تاكەكەسی.
بەرنام��ە تەلەفزیۆنیی��ەكان یارمەت��ی 
هاوواڵتیان��ی كوردس��تانیان دا بۆ ئەوەی 
پەرە بەبیروبۆچوون��ە لۆكاڵییەكانی خۆیان 
بدەن و بەرەو نەتەوەیەك��ی زیاتر گڵۆباڵ 
هەنگاو بنێن، بەتایبەتی بۆ چینی نوخبەو 
خوێندەوار كە هەلی سەفەركردنی زیاتریان 
لەبەردەستدا بوو بۆ گەشەپێدانی كارامەیی 
جیهانی. س��ەرئەنجام هەرێمەكەو بینەران 
بەرنامەی جیهانیان  وەرگرتنی  خواس��تی 
هەب��وو، بۆ پڕكردنەوەی ئەم خواس��تەش 
پش��ت بەس��ترا بە وەرگرتن��ی بەرنامەی 

دەرەكی.

لەگەڵ  بەركەوتن  كوردستان:  هەرێمی 
تەلەفزیۆنی بازرگانی جیهانی:

پشتبەس��تنی ماس میدی��ای هەرێمی 
كوردس��تان بە وەرگرتنی پڕۆگرامەكان و 
ڕوبەڕوبوون��ەوەی بینەران��ی كورد لەگەڵ 
بیانیی��ەكان  تەلەفزیۆن��ە  بەرنامەكان��ی 

سەریهەڵدا بەچەند شێوازێك:
یەكەم، هەروەك پێش��تر ئاماژەی پێكرا 
كە بینەران��ی كورد ئاش��نایەتیان لەگەڵ 
بەرنام��ەی بیان��ی پەیداك��رد، ئەوكاتەی 
س��ەربەخۆیی خۆیان بەدەستهێناو پاشان 
بوون��ە خاوەنی كەناڵ��ی ناوخۆیی خۆیان، 
ئەو كەنااڵنە زۆرب��ەی بەرنامەكانی خۆیان 
بەتایبەتی بەرنامەی )تەرفیهی و فیلم(یان لە 
ڕێگای كەناڵە بیانییەكانەوە بەدەستدەهێنا. 
Elasmar ب��اس ل��ە هەندێ��ك قەلەقی 
دەكات كە لەگریمانەكانی پشتبەس��تن بە 
پڕۆگرامی تەلەفزیۆنی بیانییەوە س��ەرچاوە 
دەگ��رن و ئ��ەو قەلەقییان��ەش بۆ س��ێ 
ئاس��ت باس دەكات: یەكەم: ئەو پڕۆگرامە 
تەلەفزیۆنیانە لەگ��ەڵ خۆیاندا بەهای ئەو 
كۆمەڵگایانە هەڵدەگرێت كە بەرهەمەكەی 
لێ دروستكراوە. دووەم: كاتێك بەرنامەكان 
لە كۆمەڵگای A بەرهەم دێن و لە كۆمەڵگای 
B وەردەگیرێن، ئەوە كۆمەڵگای B سەیری 
بەهاكانی كۆمەڵگای A دەكات. س��ێیەم و 
كۆتایی: كاتێك بەرنام��ە تەلەفزیۆنییەكانی 
كۆمەڵگای A نیشاندەدرێن و لەگەڵ خۆیان 
بەهاكانی ئ��ەو كۆمەڵگایانەیان هەڵگرتووە، 
ئەوا بینەرانی كۆمەڵگای B بەش��ێوەیەكی 
ئ��ەو كۆمەڵگای��ە  ب��ەردەوام بەهاكان��ی 
وەردەگرن و ئەوانەی خۆیان لەدەستدەدەن. 
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لە  بەرهەمهێنەر  كاریگەريییەكانی واڵتانی 
زۆر بواری ژیان��دا دەردەكەوێت، لەوانەش 
بواری كولتووری، لە ئێس��تادا كاریگەريی 
لەسەر  یەكگرتووەكان  كولتووری ویالیەتە 
زۆر واڵت هەی��ەو كولتووری نیش��تمانی 
)ناوخۆی( وەك س��تەملێكراو دێتە بەرچاو، 
هەرچەن��دە پێش��بینیدەكرێت هەندێ��ك 
ئاس��تی بەرگری لەخۆكردن سەرهەڵبدات 
لە ڕێگای هەندێ��ك كاراكتەری نەتەوەیی 
و پەڕگیرەوە، ب��ەاڵم بەداخەوە كولتووری 
ناوخۆیی لەتوانایدا نییە ڕوبەڕووی كاریگەرە 
دەرەكیی��ەكان ببێتەوە لەبەر الوازی باری 

ئابووری خۆیان.
دووەم ڕێگا كە هاوواڵتیانی كوردستان 
ئاش��نایەتیان لەگەڵ بەرنام��ە بیانییەكان 
ل��ە پەیدابوونی  ب��وو  پەیداك��رد، بریتی 
تەلەفزیۆنی سەتەالیت و نەمانی كۆنترۆڵی 
سەر میدیا، لەم قۆناغانەدا بینەران توانیان 
ژمارەیەك��ی زۆر بەرنامەی بیانی ببینن لە 

ڕێگای كەناڵە سەتەالیتە جیهانییەكانەوە.
كارلس��ۆن )2005( ئاماژە بەوە دەكات 
ك��ە واڵتان��ی ت��ازە پێگەیش��توو هی��چ 
بژاردەیەكی��ان لەبەردەم��دا نییە جگە لە 
بەكارهێنانی ئ��ەو بونیادەی لەالیەن واڵتە 
پێگەیش��توو و پیشەسازییەكانەوە شێوەی 
بۆ داڕێژراوە. ئەم ڕاستییە لەالیەن واڵتانی 
بێالیەن��ەوە ئاماژەی پێك��راوە، ئەوكاتەی 
لەناوەڕاستی حەفتاكانی سەدەی ڕابردوودا 
لە باڵوكراوەیەكدا داوایانكرد سیس��تمێكی 
نوێ��ی زانیاریی��ەكان دابڕێژرێت، هەروەك 
چۆن جیهان پێویس��تی بە سیس��تمێكی 

نوێی ئابووری هەیە.
)News Corporation( بۆ نموونە 
ی ڕۆبێ��رت م��ەردۆخ )ك��ە یەكێكە لە 

و  میدیای��ی  دام��ەزراوەی  گەورەتری��ن 
پەیوەندی لەجیهاندا(، زۆر س��ەركەوتووانە 
ئ��ەدای خ��ۆی ل��ە میدی��ای ئاس��یادا 
ئەنجامدەدات، كۆمپانیای میدیایی مەردۆخ 
ڕۆڵی پێشەنگی هەیە كاتێك توانی پەخشی 
)5( تەلەفزیۆن��ی س��ەتەالیتی لە س��اڵی 
)1991(دا دەستپێبكات كە هەموو بینەرانی 
ئاس��یا توانای وەرگرتنیان هەبوو، لە ساڵی 
)2005(دا زیات��ر ل��ە 50 خزمەتگ��وزاری 
تەلەفزیۆنی هەبوو لە 53 واڵتی ئاس��یادا، 
لەو ساڵەدا ڕۆژانە خاوەنی 100 ملیۆن بینەر 
بوو، لەگەڵ كۆنترۆڵكردنی 200 كاتژمێر لە 
بەرنامەكانی هیندس��تان و چین، هەروەها 
خاوەن��ی گەورەتری��ن كتێبخانەی فیلمی 

چین بوو بە هەبوونی 600 ناونیشان.
كێرتن )2005(یش ب��اس لەوە دەكات 
كە م��ەردۆخ پیاوێكە دەیەوێت هەواڵەكان 
كۆنترۆڵبكات لە ئەمریكا بێت، یان لەسەر 
چی��ن، ی��ان لەه��ەر ش��وێنێكی جیهان 
بێ��ت، هەروەها نیازی ئەوەی نیش��انداوە 
تۆڕێكی جیهانی س��ەتەالیت دابمەزرێنێت 
ب��ۆ گەش��ەدان ب��ە وەبەرهێنەرەكان��ی، 
سەرەڕای ئەوانەش دەسەاڵت و كۆنترۆڵی 
مەردۆخ لە ه��ەردوو بواری س��ۆفت وێر 
)ناوەڕۆك( و هاردوێر )سیستمی گەیاندن( 
كاریگەرترین كەس  ببێت��ە  وایانلێكردووە 
جیهان��ی.  میدیای��ی  مەڵت��ی  لەب��واری 
بەرباڵوییەكی  میدیاییەك��ەی  ئیمپراتۆریە 
جیهانی گ��ەورەی هەیە هەر ل��ە بوونی: 
ڕۆژنامە، فیلم، تەلەفزیۆنی س��ەتەالیت و 
كەیبڵ، تەلەفزیۆن��ی دیجیتاڵی كارلێكەر، 
بەرهەمی تەلەفزیۆنی و ئینتەرنێت، فۆكس 
نیوس لە ئەوروپا، ستار نیوس لە ئاسیا، لە 
ئێستادا، میدیای مەردۆخ لەسەر شاشەی 
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تەلەفزیۆنەكان��ی جیه��ان بوون��ی هەیەو 
نائاساییە بۆ  خاوەنی دەسەاڵتێكی گەورەو 
كاریگەر خستنەسەر ڕووماڵكردنی جەنگی 
جیهان��ی دژەتی��رۆر. هەرچەن��دە خەونی 
مەردۆخ بۆ كۆنترۆڵكردنی بازاڕی میدیایی 
ئاس��یا نەهاتەدی بەهۆی بوونی جیاوازی 
كولت��ووری بینەرانی ئەو ناوچەیەو ئاڵۆزی 
دابەش��كردنی بەرهەم��ەكان و ڕێگریی��ە 
زۆرییەكان��ی چین بۆ س��ەر ڕێكالمەكانی 
ڕۆژنامەو گۆڤ��ارەكان، بەاڵم )مەردۆخیزم( 
ئەو ئایدۆلۆژیایەیە كە كولتووری میدیایی 
گۆڕی ل��ە خزمەتگوزاری گش��تییەوە بۆ 

بەرنامەی قازانجدار.
وارك )1994( ب��اس ل��ەوە دەكات كە 
وێن��ە میدیایی��ەكان تەنیا لە ئاس��مانەوە 
بۆمان داناب��ەزن، بەڵكو لەالیەن دامەزراوە 
ڕكابەری  و  دادەڕێژرێت  كاریگەرەكان��ەوە 
لەگەڵ یەكتری دەكەن بۆ بەدەس��تهێنانی 
دەس��ەاڵت و كۆنترۆڵی زیات��ر. هەروەها 
)Meyrowitz( پێی وایە كاریگەريییەكانی 
ئاس��مان هێندەی كاریگەريییەكانی سەر 

زەوی كاریان لێدەكەن.
تەلەفزیۆنیی��ە جیهانییەكان  پڕۆگرامی 
زۆر بەخێرایی گەشەیان كردو باڵوبوونەوە 
بەهۆی مۆدێرن بوونی س��تایل و تەكنیك 
و بەه��ا تەرفیهییەكانیان��ەوە، هەروەه��ا 
لەب��ەر نەبوون��ی بەرهەم��ی ناوخۆییش، 
ئ��ەو بەرنامانە س��ەرنجی ژمارەیەكی زۆر 
بینەرانی بەالی خۆیدا ڕاكێش��ا. بۆ نموونە 
زنجیرە دراماو ڕێكالم��ە تەلەفزیۆنییەكان 
ك��ە وەك بەرهەمی بیانی س��ەیردەكرێن، 
لەالی��ەن ئافرەتانی كورد لە ڕێگەی كەناڵە 
بەتایبەت��ی  س��ەیركراوە،  بیانییەكان��ەوە 
بەرهەمانەش  ئەمج��ۆرە   ،)mbc( كەناڵی 

كاریگەريی لەس��ەر كولت��ووری ئافرەتان 
جێهێش��تووە، ب��ە الی )Shi( ئەمج��ۆرە 
بەرهەمانە ژان��ری ئیمپرالیزمی كولتوورین 
و دەبنە مای��ەی هۆمۆجینیەت، هەروەها 
پێیوای��ە هۆمۆجینیەت دروس��تدەبێت لە 
ڕێ��گای ژانری بااڵدەس��تەوە، ب��ۆ نموونە 
گفتوگۆ،  بەرنامەكانی  درام��اكان،  زنجیرە 

بەرنامەی واقعی...هتد.
س��ێیەم ڕێ��گا ك��ە هاوواڵتیانی كورد 
ئاش��نایەتیان لەگ��ەڵ بیان��ی پەیداكرد، 
بریتی بوو لە سەرهەڵدانی ژمارەیەكی زۆر 
س��ەتەالیتی كوردی، بەاڵم ئ��ەم كەنااڵنە 
الواز بوون و پێش��كەوتوو نەبوون. بەهۆی 
الوازی پرۆفیش��نالیزم و كەمی هاوكاری 
حكومەت لەم هەرێمە، دەزگا میدیاییەكان 
لەتوانایان��دا نەب��وو ڕووماڵ��ی هەواڵەكان 
بكەن، چ جای ئ��ەوەی بتوانن پڕۆگرامی 
س��ەرئەنجام  بەرهەمبهێن��ن،  تەرفیه��ی 
ئاژانس��ە  تەواویان خستەس��ەر  متمانەی 
بیانییەكان بۆ دەستخستنی هەواڵ و فیلم، 
بەپێچەوانەی ئەم حاڵەتەوە، هەندێك واڵت 
لەگەڵ س��ەرهەڵدانی س��ەتەالیتدا بوونە 
خاوەنی زۆرتری��ن بەرهەمی ناوخۆیی، بۆ 
نموونە واڵتی ئێران لەگەڵ س��ەرهەڵدانی 
ئامێرەی  ئ��ەم  بەكارهێنانی  س��ەتەالیتدا 
ئ��ەم قەدەغەكردنەش بووە  قەدەغە كرد، 
هۆی ئ��ەوەی ژمارەیەك��ی زۆر بەرنامە و 
درام��ای ناوخۆی��ی بەرهەمبهێنرێت، وەك 
پێ��دەكات لەگەڵ  ئام��اژەی   )Semati(
سەرهەڵدانی سەتەالیتە زمان فارسییەكان، 
خەڵك��ی وردە وردە بوونە خاوەنی ئامێری 

سەتەالیت لە ماڵەكانیاندا.
)Havens( ب��اس ل��ەوە دەكات كە 
تەلەفزیۆن��ەكان  بەرهەم��ە  وەرگرتن��ی 
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هەرزانترە وەك لە بەرنامەی خۆبەرهەمهێن، 
لەبەرئ��ەوەی بەرهەمهێنان پێویس��تی بە 
ستۆدیۆ، ستاف، هاردوێر، ئەكتەر، نووسەر.. 
هەیە، بەاڵم دەستخستنی بەرهەمی بیانی 
تەنیا پێویستی بە كڕینی یەكدانە لە كۆپی 

ڕەسەنی ئەو بەرهەمە هەیە.
ڕێگای چوارەم بریت��ی بوو لە نەبوونی 
بەرهەمی  تەلەفزیۆن��ی  پیشەس��ازییەكی 
ناوخۆیی بەهێز، ئەمەش وایكرد خواس��ت 
لەس��ەر بەرنامەی تەلەفزیۆن��ە بیانییەكان 
زۆرترین لەدەستدانی كۆنترۆڵ بەهۆی ئەم 
خواستەوە سەریهەڵدا، هاوكات حكومەتی 
هەرێمی كوردستان زیاتر گرنگی خستبووە 
بازرگانی  س��ەر قازانج بەدەس��تهێنان لە 
پەخشدا، لەم بوارەشدا ژمارەیەك كۆمپانیای 
پەخش و میدیایی دام��ەزران كە هاوكار 
بوون لە پێشخس��تنی ئاب��ووری واڵت و 
بەرزكردنەوەی ئاس��تی بژێوی هاوواڵتیان، 
بەدەس��تهێنانی  ئەمانە خواس��تی  هەموو 
بەرنامەی بیانیان بەرزكردەوە، وەبەرهێنانی 
دەرەكی بووە هۆی بەرزكردنەوەی ئاستی 
سیستمی میدیایی بازرگانی و سەتەالیتی 
بازرگانی كوردی، ب��ۆ نموونە دامەزراندنی 

كەناڵی كۆڕەك و كەناڵ4.
)سارفت Sarft( ئاماژە بەهەمان حاڵەت 
دەكات بەه��ۆی كەمبوون��ەوەی كۆنترۆڵ 
و هاندەری قازانج ل��ە واڵتی چیندا بوونە 
هۆی بەرزبوونەوەی خواست لەسەر هێنانی 
پڕۆگرامی بیانی، هەروەها لەگەڵ باشبوونی 
ئاس��تی خۆش��گوزەرانی خواس��ت لەسەر 
بەرنام��ەی تەلەفزیۆنی ب��ەرزی بەخۆیەوە 

بینی.
تەلەفزیۆنیانە دەس��تیانكرد  ئەو كەناڵە 
ب��ە بەرهەمهێنان��ی چەندی��ن بەرنامەی 

ناوخۆیی وەك: بەرنامەی گفتوگۆ، بەرنامەی 
سیاس��ی، بەرنامەی واقعی و تەرفیهی، لە 
بەرهەمهێنانی ئ��ەو كارە ناوخۆییانەدا ئەو 
كەنااڵنە پش��تیان بە ش��ێواز و س��تایلی 
بیانی دەبەس��ت و زۆر بەرهەمی ناوخۆیی 
خۆرئاواییەكانەوە  بەرنامە  لە  بیرۆكەكەیان 
وەرگیرابوون، ب��ۆ نموونە من جیاوازم كە 
لەالیەن كەناڵی زاگرۆس كوردییەوە بەرهەم 
 Britain’s Got( لەبەرنام��ەی  ه��ات، 
Talent(ەوە وەرگیرابوو، هەروەها بەرنامەی 
 Live( وەرگیراوی بەرنامەی )دەشنێ شۆ(
from Studio Five(و، ئ��ەم بەرنامەیە 
بەتەواوی لەسەر شێوازو ستایلی خۆرئاوایی 
ب��وو، ل��ەڕووی كەلوپ��ەل و جلوبەرگەوە 
كوردەوە  خوێندەواری  ئافرەتێكی  لەالیەن 
كە لە خۆرئاوا ژیابوو پێشكەش��دەكرا، ئەم 
بەرنامەی��ە بەرهەمی كەناڵ��ی كۆڕەك بوو 
كە لەالیەن كۆمپانیای مۆبایلی كۆڕەكەوە 
بەڕێوەدەبرێ��ت و یەكێكە ل��ە وەبەرهێنە 
گەورەكان��ی هەرێمەكە. بەرنامەی )ئەژدەر 
 Paul O’Grady( لە بەرنام��ەی )ش��ۆ
Show( وەرگیرابوو.بەرنامە كۆڕەك س��تار 
لەبەرنام��ەی )X Factor(ەو وەرگیرابوو 
بەرنام��ەی كاڵوێ��ن ك��ە بەرنامەیەك��ی 
پرسیارو وەاڵم ئامێز بوو و لەالیەن كەناڵی 
 Dear or( كوردس��اتەوە لە بەرنام��ەی
 )Straubhaar( .وەرگیراوە )No Deal
ئاماژە ب��ەوەدەكات كە ئەوجۆرە بەرهەمانە 
كە لە كەناڵە جیهانییەكانەوە وەردەگیرێن 
س��ەركەوتووانە كاری خۆی��ان دەكەن لە 
لە سەرتاس��ەری  بازرگانییەكاندا  كەناڵ��ە 

جیهاندا.
زۆرب��ەی ئ��ەو بەرنامان��ە تەرفیهین و 
بینەرانی كورد لەناو شارو دەرەوەی شاردا 
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س��ەیریان دەك��ەن. بەرنامەكانی گفتوگۆ، 
یاری، پرس��یارو وەاڵم، ئەمان��ە بەرنامەی 
ب��اڵون لە هەرێمەك��ەدا، لەالیەكی ترەوە 
زۆربەی ئەو بەرنام��ەو هەندێك بەرنامەی 
سەرنجڕاكێش��ی دیكە لەالی��ەن كۆمپانیا 
وەبەرهێنەرەكان��ەوە ب��ە تەنی��ا ی��ان بە 
هاوبەش��ی لەگەڵ الیەنێكی دیكە بەرهەم 
دێن، ئ��ەو كۆمپانیایانە لەهەندێك حاڵەتدا 
پشت بەش��ارەزایانی خۆرئاوایی دەبەستن 
كەموكوڕییەی  ئ��ەو  پڕكردنەوەی  لەپێناو 

لەبواری پرۆفیشناڵیدا بوونی هەیە.
ئەمج��ۆرە ل��ە بەرهەمهێنانی هاوبەش 
دەبێتە ه��ۆی بەهێزكردن��ی پێگەی ئەو 
واڵتانەی كە لەم بوارەدا خاوەنی پیشەسازی 
بەرهەمهێنانی بچوكن لە بازاڕی جیهانیدا.
سەربەس��ت )2004( ئ��ەوەی دۆزیوەتەوە 
كە زۆرب��ەی: بەرهەمهێنەران، دیزاینەران، 
دەرهێنەران��ی هەردوو كەناڵ��ی بازرگانی 
)ك��ۆڕەك و كەناڵ4( توركی��ن و ئەم دوو 
كەناڵ��ە كاری هاوبەش��ی بەرهەمهێنانیان 
هەبووە لەگەڵ هەردوو كەناڵی سەتەالیتی 

توركی )كەناڵ شۆ و كەناڵی تەرەتەتا(. 
هەندێك لە واڵتان ڕێگرن لەبەرهەمهێنانی 
هەندێك كاری هاوبەش��ی نێ��وان واڵتان، 
ئەویش لەبەر دروس��تنەبوونی كاریگەريی 
كولتووری، كاری بەرهەمهێنانی هاوبەشی 
ناوخۆی��ی و بیان��ی زۆرتر لەو ش��وێنانە 
خاوەنداریكردن��ی  ك��ە  س��ەرهەڵدەدات 
كۆمپانی��ای بەرهەمهێن��ان بۆ كەس��انی 
بیان��ی ڕێگەپێ��دراو نییە، ب��ۆ نموونە لە 
واڵت��ی چی��ن پرۆس��ەی بەرهەمهێنانی 
هاوب��ەش دەبێت��ە ه��ۆی باڵوكردنەوەی 
زیاتری گلۆبەالیزەیشن، لەبەرئەوەی بوونی 
جی��اوازی شوناس��ی كولت��وورەكان زیاتر 

گرنگی��دەدات بە بینەران��ی جیهانی وەك 
بەكاربەر ن��ەوەك هاوواڵتیان، لەمبارەیەوە 
هەندێك نیگەران��ی له باره ی بەرهەمهێنانی 
كاری هاوب��ەش هەی��ە، بەتایبەتی كاتێك 
ناهاوس��ەنگی ل��ەڕووی ناوەڕۆكەوە بوونی 
هەبێت، هەندێك لە واڵتان كاری بەرهەمی 
هاوبەش وەك كاری بیانی سەیردەكەن، بۆ 
نموونە لە واڵتی چین لە یاساكاندا هاتووە 
ه��ەر كارێك وەربگیرێت یان بەهاوبەش��ی 
بەرهەم بێت، ئ��ەوا وەك كاری »دەرەوەی 
سنوور« مامەڵەی لەگەڵ دەكرێت، تەنانەت 
ئەگەر لە )تایوان و هۆنگ كۆنگ(یش بێت.
كەواتە ئ��ەو بەرنامانەی ل��ە هەرێمی 
كوردستان لەالیەن ش��ارەزایانی بیانییەوە 
بیان��ی  پڕۆگرام��ی  وەك  بەرهەمدێ��ت 
ش��ێوەو  لەبەرئ��ەوەی  س��ەیردەكرێن، 
شێوازەكەی جیاوازە لە شێوازی تەقلیدی 
ك��وردی و كاریگ��ەر بە كت��ووری واڵتی 
بەرهەمهێ��ن. زیاتر لەم��ەش ئەم هەرێمە 
زۆر لەو واڵتان��ە بچووكترە كە ڕوبەڕووی 
ئیمپریالیزمی كولتووری بوونەتەوە لەالیەن 
 )Stunton( واڵتانی گەورەوە، بەبۆچوونی
واڵت و هەرێمە بچووك��ەكان زیاتر لەژێر 
كولتووری��دان  پیس��بوونی  هەڕەش��ەی 
لەب��ەر بچووكی قەبارەو س��ەرچاوەكان بۆ 

بەرگریكردن.
هاوكات زۆربوونی بەرنامە تەرفیهییەكان 
ل��ە كەناڵ��ە كوردییەكان��دا بووەتە هۆی 
كولتووری  دیاردەی  هەندێك  دروستبوونی 
جێ��گای پرس��یارو گوم��ان. زۆربەی ئەو 
بەرنامانە پشت دەبەس��تن بە گۆرانیبێژی 
بەناوبانگ��ی خۆرئاوای��ی، هەر  ج��وان و 
وێن��ە  و  دەن��گ  زۆرب��ەی  لەبەرئ��ەوە 
تەقلیدییەكان پەراوێز خراون یان بوونیان 
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نیی��ە لەوج��ۆرە بەرنامانەدا، ب��ۆ نموونە 
هەریەك لە بەرنامەكانی )دەش��نێ ش��ۆ و 
ئەژدەر شۆ( ئەو گۆرانیبێژە كچانە دەهێنن 
كە س��تایلی خۆرئاواییان بەالوە پەسەندە، 
كە چۆن گۆرانی دەڵێن، چی لەبەردەكەن، 
لە خۆرئاوا چ��ۆن دەژین...، ئەمەش مانای 
ئەوەیە شێوازی خۆرئاوایی زاڵە بەسەر ئەو 

پڕۆگرامانەدا.
لەگەڵ ئەمانەشدا زۆربەی پڕۆگرامەكان 
بەتایبەتی بەرنامەكانی دراماو ئەو بەرنامانەی 
كۆمپانی��ا تایبەت��ەكان بەرهەمیدەهێن��ن 
ڕوبەڕووی گرفتی جددی دەبنەوە، لەڕووی 
داراییەوە پش��ت بە تیم��ی بەرهەمهێنانی 
تایبەت دەبەس��تن، بۆ نموونە كۆمپانیاكان 
بەاڵم  دابیندەك��ەن،  جیهانی  ناوەڕۆك��ی 
بەرهەمهێنانی  تیمی  ناپیشەگەری  بەهۆی 
تایبەت��ەوە ئەم كارە س��ەركەوتوو نابێت، 
چونكە ئەو تیمانە زیاتر چاویان لە قازانج و 
بەهای بازرگانییە، گرنگی نەدان بەالیەنی 
هونەری كارەكان بووەتە هۆی ئەوەی بابەتە 
تەرفیهییەكان ل��ە ڕۆح و بەهای هونەری 
داببڕێت و تەنیا گرنگ��ی بدەن بە گاڵتەو 

خۆش بەخشین.
دیاردەیەكی دیك��ە كە لەم دوواییانەدا 
س��ەریهەڵداوە بریتییە لە هاتنی پڕۆگرامی 
ناڕەس��ەن و نائاسایی. لە ئێستادا بینەرانی 
كورد دەستیان دەگات بە وەرگرتنی فیلم، 
پڕۆگرام، كارت��ۆن، گۆرانی، دیكۆمێنتەری 
بەشێوەیەكی نائاسایی، ئەم كارانە لە ڕێگای 
ئینتەرنێتەوە یان لە بازاڕەكاندا هەیە بەبێ 
بوونی چاودێری كۆنترۆڵكردن، لە هەرێمی 
كوردستان سنوورەكانی مافی خاوەندارێتی 
كردن بوونیان نییە، هەر كەسێك دەتوانێت 
)DVD(و بەرهەمەكانی دیكە كۆپی بكات 

ل��ە ڕێ��گای كۆمپیوتەرەك��ەی خۆیەوە، 
س��ەرئەنجام بینەران��ی ك��ورد لەناویاندا 
مندااڵن و نەوەی نوێ س��ەیری بەرهەمە 

نائاساییەكان دەكەن.
س��ەرەڕای ئەمان��ە، ڕوبەڕوبوون��ەوەی 
هەرێ��م لەگەڵ ئەو ژمارە زۆرە لە پڕۆگرام 
و ستایلی بیانی دەرگای گلۆبەالیزەیشن و 
مۆدێرنەی بۆ هەرێمەكە كردووەتەوە، بەپێی 
ش��ارەزایی  دەبێت  مۆدێرنەكردن،  تیۆری 
و كارامەیی و ش��ێوازی ژیانی خۆرئاوایی 
واڵتانی پێشكەوتوو بۆ واڵتانی جیهانی سێ 
بگوازرێتەوە، ئەویش لە س��ۆنگەی ئەوەی 
كە بۆش��اییەكی گەورە لەنێ��وان واڵتانی 
دەوڵەمەن��دو واڵتانی هەژاردا لەم بوارانەی 
ئام��اژەی پێك��را بوونی هەی��ە، هەربۆیە 
هاوواڵتیانی  هان��ی  بەرهەمانە  ئەوج��ۆرە 
هەرێمی كوردستانی داوە بۆ ئەوەی هەوڵ 
زیات��ر بدەن تا بزان��ن خەڵكانی دی چۆن 
دەژین و چ شتێك لە دەرەوەی سنوورەكان 
دەگوزەرێت، زۆربەی ئەو كەسانەی بۆ ئەم 
لێكۆڵینەوەیە چاوپێكەوتنیان لەگەڵ كراوە، 

ئەو ڕاستییەیان پشتڕاستكردووەتەوە.
لە كۆتاییدا دەگەین��ە ئەو دەرئەنجامەی 
كە كەمی بەرهەم��ی تەلەفزیۆنی ناوخۆیی 
ل��ە هەرێمەك��ەدا بووەت��ە ه��ۆی ئەوەی 
بەرنام��ە تەلەفزیۆن��ەكان زۆرتر پش��ت بە 
دەرەكی  تەلەفزیۆنی  بەرنام��ەی  وەرگرتنی 
ئ��ەو  دەكات  وا  ئەم��ەش  و  ببەس��تن 
بینەرانی  لەگ��ەڵ خواس��تەكانی  بەرنامانە 
كوردستاندا یەكنەگرنەوە، بەتایبەتی بەرنامە 
تەرفیهییەكان. هەروەها بە س��ەیركردن و 
وەرگرتنی ئەو بەرهەم��ە بیانییانە كولتوور 
و ش��تی خۆرئاوایی ل��ە هەرێمەكەدا بوونی 
پەیداك��ردووە لەبوارەكانی: ش��ێوازی ژیان، 
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هەڵسوكەوت، گۆڕانی هەڵوێست، بەتایبەتی 
لەوكاتەوەی هەرێمەكە س��ەربەخۆیی خۆی 
بەدەستهێناوە، ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی 
نەوەی��ەك پەیداببێ��ت ئەزموونی كولتووری 
گلوبەالیزەیش��ن بكات، هەرچەندە تائێستا 
شوناس��ی تەقلیدی و نەتەوەیی و ناوخۆیی 
و جیاواز پێكهاتەی سەرەكی خەڵكەكەیەتی. 
ئێس��تا هێزێكی كاریگەر لە دروس��تكردنی 
شوناس��ی بەجیهان��ی بووندا ل��ە هەرێمی 
كوردستاندا بریتییە لە بەرنامەكانی تەلەفزیۆن.

هەندێكی تێبینی پێویست:
1. ئەم وەرگێڕانەی بەردەس��تتان بەشێكە 

لە لێكۆڵینەوەیكی دكتۆرا، بۆیە س��ەرجەم 
زانیاری و س��ەرچاوەكان كە باس��كراون 

تایبەتن بەو لێكۆڵینەوەیە.
2. لەهەندێك شوێندا لە تێزی دكتۆراكەدا 
بەمەبەستی ئەكادیمی، بیرۆكەی دووبارە و 
وتەی خواس��تروە ئاماژەیان پێكراوە، بەاڵم 
وەرگێڕ خۆی ل��ێ بەدوورگرتوون و لەناو 
وەرگێڕانەكەدا تێهەڵكێش��ی نووسینەكەی 
كردوون. ئەویش لەبەر ئەوەی نووس��ینی 
ئەكادیم��ی لەگەڵ كارێك��ی رۆژنامەوانی 

جیاوازیان زۆرە.

- وەرگێڕانی لەئینگلیزییەوە بۆ كوردی: شاسوار كەمال مەحمود، ماستەر لە زمانی ئینگلیزی.
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یەكێكلەئەركەگرنگوسەرەكییەكانی
هەواڵە، گەیاندنی راگەیان��دن دەزگاكانی
ئاگاداركردنی مان��ای گەیاندنیهەواڵیش
جەماوەرەلەراستییەكانوپێدانیزانیاری
راستودروستسەبارەتبەورووداوانەی
كەل��ەدەوروبەری��داروودەدەن،هەرچی
تەوزیفكردنیهەواڵیش��ەمەبەس��تلێی
داڕش��تنوگەیاندنیهەواڵەبەچەشنێك
خزمەتبەهەڵوێس��تومەبەس��تەكانی
رۆژنامەنووسودەزگاراگەیاندنەكەبكات،
جائەوهەڵوێس��تەئەرێنیی��اننەرێنی
بێ��تس��ەبارەتب��ەپ��رسورووداوو

كەسایەتییەكیدیاریكراو.
ئەرك��یگەیاندن��یهەواڵمەبەس��ت
لێ��یرۆژنامەنووسدەرفەتبۆجەماوەری
بڕەخس��ێنێكەدەس��تیبگات��ەزانیاری
راس��ت،بۆئەوەیبۆچوونێكیراس��تو
بەرچاوڕوونانەیهەبێتلەمەڕئەوپێشهات
ورووداوانەیل��ەدەوروبەریروودەدەن،
بێئ��ەوەیرۆژنامەنووسكارلەس��ەرئەوە

بكاتجەماوەربۆچوونوهەڵوێس��تێكی
دیاریكراوی��انهەبێتلەبارەیانەوە،بەڵكو
لەب��ریئەوەرێگەبەجەماوەربداتراو
بۆچوونەكانیبەویستیخۆیولەرێگەی
لێكدان��ەوەوبیركردن��ەوەیخۆیگەاڵڵە
بكات،لێ��رەوەئەرك��یگەیاندنیهەواڵ
لەپێشكەش��كردنیخزم��ەتبەجەماوەر
شتێكیدیكەنییە،بەپێچەوانەیئەمەش
ئ��ەودەزگاراگەیاندنان��ەیهەواڵ��ەكان
تەوزیفدەكاتبەش��ێوەیەكیبەرنامەڕێژ
ب��ۆدروس��تكردنیكاریگەري��یلەس��ەر
جەماوەربەشێوەیەككەلەگەڵسیاسەت
وبەرژەوەن��دیوئامانجیئ��ەودەزگایانە
یەكبگرێت��ەوە،بەم��ەشناتوانی��نبڵێین
پێشكەش خزمەتێك راگەیاندنەكان دەزگا
ب��ەجەم��اوەردەك��ەن،بەڵك��وكارێكی
بەرژەوەندی ل��ە دەكات پڕوپاگهندەی��ی

الیەنێكبهڕێوهدهبات.
سەرباریئەوەیئەركیهەواڵییەكێكە
لەئەرك��ەس��ەرەكیوجەوهەرییەكانی

عەبدولخالق ئیبراهیم*

میدیای كوردی لە نێوان ئەركی گەیاندنی هەواڵ و 
تەوزیفكرنی سیاسیدا

بازنه  ونەكانی كایەی 
رۆژنامەگەریمان
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دەزگاكان��یراگەیان��دن،لەپاڵئەركیرۆش��نبیركردن
وچێژبەخش��ینوری��كالم،هەرفەرامۆش��كردنێكیان
س��نووربەزاندنێكلەوئەرك��ە،ئ��ەوابەدڵنیاییەوەكاری
راگەیان��دنخاڵ��یدەكات��ەوەل��ەگرنگتری��نئەركی،
بەداخەوەهەس��تب��ەوەدەكرێكەبەش��ێكلەدەزگا
راگەیاندنەكانمانبەبینراووبیس��تراوونووسراوەوەلەو
ئەرك��ەدووركەوتوونەتەوەولەب��ریبەجێگەیاندنیئەو
ئەركەسەرگەرمیتەوزیفكردنیهەواڵەكانەبەشێوەیەكی
بەرفراوان،ت��ائەورادەیەیرێگەبەخۆماندەدەینوەك
چاودێرێكیراگەیاندنوئەكادیمییەكبڵێینبەش��ێكلەو
دەزگایان��ەالیەنگریتەواویانپێوەدی��ارەوپابەندنین
بەبنەمایبابەتیبوونل��ەكاریرۆژنامەوانیداولەكاتی

گەیاندنیهەواڵوئامادەكردنیراپۆرتەهەواڵییەكان.
تەوزیفكردن��یه��ەواڵدیاردەیەكەلەس��ەرئاس��تی
نێودەوڵەتیزووتردەستنیش��انكراوەوقس��ەیلەس��ەر
ك��راوە،تەوزیفكردنیهەواڵه��ەردەزگایەكبهڕێوهببات
ئەوراستگۆییهیلەدەستدەداتوجەماوەرەكەشیلێی
دووردەكەوێتەوە،هەربۆیەبەش��ێكلەدەزگاراگەیاندنە
جیهانییەكانپەنادەبەنەبەرش��اردنەوەیتەوزیفكردنی
ه��ەواڵوچەندی��نش��ێوەورێگەی��انداهێن��اوەبۆ
بەجێگەیاندنیئەوتەوزیفكردنەكەرەنگەكەسانیشارەزا
بەوبوارەدركیپێبك��ەنوپەیپێببەن،بەاڵمئەوەی
جێگەیس��ەرنجەلەدەزگاكانیراگەیاندنلەكوردستان
ك��ەتەوزیفكردنیه��ەواڵبۆمەبەس��توبەرژەوەندییە
سیاسییەبەرتەسكەكانزۆرئاشكرانوبەئاسانیدەكرێ
دەستنیش��انبكرێ،رۆژنامەنووس��یئێمەبەبەردەوامی
دەكەوێتەئ��ەوهەڵەیەودووب��ارەیدەكاتەوە،ئەمەش
وادەكاتبپرسینئاخۆرۆژنامەنووسبەئەنقەستدەكات
بۆئەوەیخزمەتب��ەئەجێنداوئامانجێكیدیاریكراوی
پێشوەختەبكاتیانبەهۆیناشارەزاییوبێئاگبوونیەتی

لەبنەماكانیكاریرۆژنامەوانیدا؟!
راگەیاندن��یك��وردیلەچەندس��اڵیراب��ردوودالە
ژینگەیەكداكاردەكاتلەكارلێككردنوبەریەككەوتنو
جموجۆڵیخێراوبەردەوامدایە،بەتایبەتیلەسەرئاستی

گەیاندنی  ئ��ەرك��ی 
مەبەست  ه����ەواڵ 
رۆژنامەنووس  لێی 
دەرفەت بۆ جەماوەری 
كە  ب��ڕەخ��س��ێ��ن��ێ 
دەستی بگاتە زانیاری 
راس���ت، ب��ۆ ئ��ەوەی 
راست  بۆچوونێكی 
بەرچاوڕوونانەی  و 
ه��ەب��ێ��ت ل��ەم��ەڕ 
ئ�����ەو پ��ێ��ش��ه��ات 
رووداوان���������ەی  و 
ل���ە دەوروب��������ەری 
بێئەوەی  روودەدەن، 
كار  رۆژن��ام��ەن��ووس 
بكات  ئ��ەوە  لەسەر 
بۆچوون  ج��ەم��اوەر 
هەڵوێستێكی  و 
دیاریكراویان هەبێت 

لە بارەیانەوە
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سیاس��یدا،بەتایبەتیتر
و س��ەرهەڵدان دوای
ئۆپۆزس��یۆنی كارابوونی
سیاسیودەستخستنی
بەرچاوی ژمارەیەك��ی
ل��ە كورس��ییەكان
پەرلەمانیكوردستانو

ئەنجوومەنیپارێزگاكانوبەشێكلەسەندیكاورێكخراو
وناوەندەكانیتایب��ەتبەچینوتوێژەجۆراوجۆرەكان،
بايهخدان��یبەرفراوان��یمیدیایكوردیب��ەجموجۆڵە
سیاس��ییەكانس��ەرچاوەیگرتووەلەمەیلوئاڕاستەی
شەقامیكوردیكەزیاترلەهەربوارێكیدیكەگرنگیبە
پرۆسەیسیاس��یوپێشهاتوگۆڕانكارییەكانیدەدات،
هەرگۆڕانێكلەوبوارەوەپەیوەندیراستەوخۆیبەژیانی
رۆژانەیئەوهەیەوكاریگەريیبەرچاویدەبێتلەس��ەر

ئاسایشوبژێویوئاییندەیخۆیونەوەكانی.
پەیوەندیدەس��ەاڵتوئۆپۆزس��یۆنلەهەرێموئەو
هەڵكش��انوداكش��انەبەردەوامەیلەوئاس��تەداهەیە
لەالیەكوكێش��ەوناكۆكینێ��وانهەولێروبەغدالە
الیەكیدیكەوئەوگۆڕانەئابوورییەبەرفراوانوخێرایەی
كوردس��تانبەخۆیەوەدەبینێت،وال��ەمیدیایكوردی
دەكاتبەدواداچوون��یبەردەوامب��كاتوچاوكراوەبێت
لەئاس��تئەورووداووگۆڕانكارییانەبۆئەوەیجەماوەر

ئاگاداریانبێت.

گیروگرفتی بابەتیبوون وەك پێداویستییەكی سەرەكی 
ئەركی رۆژنامەوانی لە هەواڵ گەیاندندا

بابەتیب��وونوەكبنەمایەك��یس��ەرەكیوگرنگ��ی
كاریرۆژنامەوان��یل��ەس��ەدەیه��ەژدەداوردەوردە
بایەخیپەیداكردهاوتەریبلەگەڵگەش��ەیسیستەمی
س��ەرمایەداریجیهانی،ئەوسەدەیەشۆڕشێكیگەورەی
بەخۆیەوەبینیلەسەرئاستیكرانەوەیكۆمەڵگەبەرووی
ئازادییەگشتییەكانومافەسیاسییەكانوئابووریئازاد

وئازادییەتاكەكەسییەكان.
لەوس��ەردەمەدارەوتێكیعەقاڵن��یبەدەركەوتكە

راگەیاندنی كوردی لە 
چەند ساڵی رابردوودا 
ل���ە ژی��ن��گ��ەی��ەك��دا 
لە  دەك������ات  ك����ار 
ك��ارل��ێ��ك��ك��ردن و 
ب��ەری��ەك��ك��ەوت��ن و 
ج��م��وج��ۆڵ��ی خ��ێ��را 
ب��ەردەوام��دای��ە،  و 
لەسەر  بەتایبەتی 
سیاسیدا،  ئاستی 
تر  ب��ەت��ای��ب��ەت��ی 
سەرهەڵدان  دوای 
ك����اراب����وون����ی  و 
ئۆپۆزسیۆنی سیاسی 
دەس��ت��خ��س��ت��ن��ی  و 
بەرچاوی  ژمارەیەكی 
ك���ورس���ی���ی���ەك���ان 
ل���ە پ��ەرل��ەم��ان��ی 

كوردستان
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جەختیل��ەپڕكردنەوەیزانس��تیدەك��ردەوە،لێرەوە
تێگەیش��تنێكدروس��تبووب��ەوەیئەوراس��تییانەی
دوورل��ەجوانكاریوئارایش��تكردندەخرێتەڕووبەهاو
كاریگەرییەكیگەورەیانهەیەلەگەیاندنیمەعریفەیەكی
راستودروس��تبەتاكەكانوبەهێزكردنیتواناكانیان
لەتێگەیش��تنورەفتاركردنبەش��ێوەیەكیعەقاڵنیو
بەرچاوڕوونلەهەڵوێس��تەجیاجیاكان��دا،بۆیەزانیارییە

بابەتییەكانبایەخداروشایستەیرێزوپێزانینن.
لەس��ەدەینۆزدەش��داهۆكارهئابووریی��ەكانبوونە
هۆكارێكیدیك��ەیقوڵكردنەوەیرەهەندیفەلس��ەفی
بابەتیبوون،بابەتیبوونبووەكارێكیپێویستوجەوهەری
لەگەڵدامەزراندنیئاژانسەكانیهەواڵوئەوناوەندانەی
ئەركیانكۆكردنەوەیهەواڵبوو،ئەوانەیپشكیانهەبوو
لەوئاژانس��انەهەریەكەیانس��ەربەئایدیایەكیسیاسی
ئایین��یجیاوازبوون،لەب��ەرئەوەیئەگ��ەرهەواڵێكلە
بەرژەوەندییەكێكلەوانەدەستكاریبكرابایە،ئەوازیانی
بەبەرژەوەندیئەوانیدیكەدەگەیاندوناچاریدەكردن
پش��كەكانیانلەوئاژانس��ەبكش��ێننەوە،بۆیەدەبینین
پابەندب��وونبەبابەتیب��وونوبێالیەنیل��ەكۆكردنەوە
وگەیاندن��یهەواڵداب��ووەپێویس��تییەكیئابووریلە

چوارچێوەیسیستەمیسەرمایەداریدا.
لەس��ەدەیبیستیش��دالەگ��ەڵهەڵكش��انیرۆڵی
ئاژانسەكانیهەواڵوفراوانبوونیبواریكاروچاالكییاندا
وزیادبوونیئاستیركابەریلەنێوانئامرازەجیاجیاكانی
راگەیاندن��داوكێبڕكێك��ردنلەس��ەرئ��ەوەیكامیان
لەتوانایدایەزۆرترینخوێنەربۆخۆیرابكێشێتلەپێناو
باڵوكردن��ەوەیریكالموكۆكردن��ەوەیزۆرترینداهاتی
ئابووریلەرێگەیریكالموفرۆشیرۆژنامەكەیەوە،هەموو
ئەمانەوایكردرۆژنامەكانزیاتردەس��تبەبابەتیبوونەوە
بگ��رن،وەكبنەم��اوبەهایەكیهەواڵیوپیش��ەییكە
خزمەتبەوئامانج��ەدەكاتلەبەرئەوەیپابەندبوونبە
بابەتیبوونوپێدانیدەرفەتییەكسانبەبۆچوونوالیەنە
جیاوازەكان،زەمینەیئەوەدەسازێنێخوێنەربەمتمانەوە
مامەڵ��ەلەگەڵئەوهەواڵەبكاتوئاس��تیراس��تگۆیی

لە  رۆژن���ام���ەوان���ی 
س���ەدەی ه���ەژدەدا 
 . . ە د ر و . . ە د ر و
پەیداكرد  بایەخی 
لەگەڵ  ه��اوت��ەری��ب 
سیستەمی  گەشەی 
س����ەرم����ای����ەداری 
ج���ی���ه���ان���ی، ئ���ەو 
شۆڕشێكی  سەدەیە 
بەخۆیەوە  گ��ەورەی 
ئاستی  لەسەر  بینی 
كۆمەڵگە  كرانەوەی 
ئازادییە  رووی  بە 
گ��ش��ت��ی��ی��ەك��ان و 
سیاسییەكان  مافە 
ئ���ازاد  ئ���اب���ووری  و 
ئ����ازادی����ی����ە  و 

تاكەكەسییەكان
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رۆژنامەك��ەالیزیاددەكاتوهان��یدەداتبۆكڕینو
خوێندنەوەیئەورۆژنامەیەبەبەردەوامی.ئەمەشمانای
زیادبوونیتیراژودابەش��كردنیرۆژنامەكەودواجاریش

زیادبوونیداهاتیماددیرۆژنامەكەدەگەیەنێت.

بابەتیبوون چییە؟
دیاریكردن��یماهیەتیبابەتیبوونوبێالیەنیلەكاری
رۆژنامەوان��یبەتایبەتیلەكات��یرووماڵكردنیهەواڵو
داڕشتنوباڵوكردنەوەیدا،مش��تومڕێكەلەسەردەمێكی
زووەوەدەس��تیپێكردووەوكۆتای��یپ��ێنەهات��ووەو
ئاكامێكییەكالكەرەوەینەداوەتەدەس��تكەهەمووال
لەس��ەریكۆكبن،بۆنموونەقوتابخان��ەیئەمریكیلە
كاریرۆژنامەوانی��داپێیوایەكەبابەتیب��وونبریتییەلە
پێدانیدەرفەتییەكس��انبەالیەنەجیاوازوناكۆكەكانی
نێویەكرووداووهەواڵدا،لەبەرامبەریش��داقوتابخانەی
ئەڵمان��یتێڕوانینێكیقوڵتریهەی��ەووایدەبینێبە
تەنهاپێدانیدەرفەتییەكس��انب��ەوالیەنانەبەسنییە
بۆئەوەیبابەتیبوونبەدیبێنین،چونكەدوورنییەئەو
الیەنانەبەراستگۆییەوەزانیارییەكاننەخەنەبەردەستو
راس��تییەكانوەكوخۆیباسنەكەن،بۆیەئەوانپێیان
وایەكەبابەتیبوونبریتییەل��ەوەیرۆژنامەنووسخۆی
)BasicFacts(دەستیبگاتەراس��تییەبنەڕەتییەكان
لەپێناودەرخس��تنیراستودروستیهەڵوێستیالیەنە
ناكۆك��ەكانوهەروەهابۆئەوەشخوێنەرراس��تترینو

دروستترینزانیاریوەربگرێت.
دكتۆرحەمدیحەس��ەنپێیوایەبابەتیبوونجۆرێكە
ل��ەجۆرەكان��یرووماڵكردنیهەواڵەكان،بەمەبەس��تی
بەدیهێنانیكۆمەڵێكئامانجلەس��ەروویهەمووشیانەوە
جیاكردنەوەیراوبۆچوونلەراستییەكانوپابەندبوون
بەئەمانەتودەس��تپاكیوهاوس��ەنگیكردنلەپێدانی
دەرفەت��ییەكس��انبەالیەن��ەجیاوازەكانب��ۆئەوەی
بۆچوونەكانی��انبخەنەروو،بۆئ��ەوەیخوێنەردەرفەتی
ئ��ەوەیبۆبڕەخس��ێهەمووئ��ەوزانی��اریوبۆچوونە
جیاوازانەیئاگالێبێتس��ەبارەتبەپ��رسوبابەتێكی

دك���ت���ۆر ح��ەم��دی 
پێیوایە  ح��ەس��ەن 
جۆرێكە  بابەتیبوون 
ل����ە ج���ۆرەك���ان���ی 
رووم���اڵ���ك���ردن���ی 
ه�����ەواڵ�����ەك�����ان، 
ب����ە م��ەب��ەس��ت��ی 
ب���ەدی���ه���ێ���ن���ان���ی 
ئامانج  كۆمەڵێك 
ل�����ە س���������ەرووی 
ه��ەم��ووش��ی��ان��ەوە 
ج���ی���اك���ردن���ەوەی 
لە  ب��ۆچ��وون  و  را 
راس��ت��ی��ی��ەك��ان و 
بە  پ��اب��ەن��دب��وون 

ئەمانەت
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دیاریكراو.
بابەتیب��وونمان��ایبێالیەنی��شدەگەیەنێ��ت،بەو
مانایەیهەواڵدووربێتلەدەس��توەردانوبەش��داری
رۆژنامەنووس��ەكە،ئەم��ەشل��ەزۆربەیپێناس��ەكانی
بابەتیب��وونرەنگیداوەت��ەوەك��ەلەالیەنش��ارەزایانی
خۆرئاوای��یلەبواریراگەیاندنبۆبابەتیبوونكراوە،بۆیە
لەروانگەیئ��ەوانچەمكیبابەتیب��وونپەیوەندییەكی
ئەندامیوراس��تەوانیهەیەلەگەڵچەمكیراگەیاندن،
ئەگ��ەرراگەیاندنبریتیبێتلەپێدان��یزانیاریئەوتۆ
ب��ەجەماوەركەیارمەتییانبداتبۆدروس��تكردنیراو
بۆچوونیدروستلەبەرامبەركێشەوپرسێكیدیاریكراو،
ئ��ەوالەدیدگایئەوانئەوپڕۆس��ەیەس��ەختودژوار
دەبێتئەگەررۆژنامەنووسوراگەیاندنەكانپابەندنەبن

بەبابەتیبوونلەكاتیگەیاندنیئەوزانیارییانە.
تێڕوانینەجیاوازەكانس��ەبارەتب��ەبابەتیبووندوو
ئاڕاس��تەیسەرەكیهەیەلەپێناس��ەكردنیبابەتیبوون

ئەوانیش:

ئاراستەی یەكەم: 
الیەنگرانیئ��ەوبۆچوونەپێیانوایەك��ەبابەتیبوون
پاش��ماوەودەرهاویشتەیبۆچوونێكەكەشتەكانیانلە
روانگەیەكیخودییەوەدەبینێ��تیانیشلەروانگەیەكی

ئ��اراس��ت��ه ى ي��ه ك��ه م 
كە  وايو  بۆچوونييان 
پاشماوە  بابەتیبوون 
دەره��اوی��ش��ت��ەی  و 
بۆچوونێكە كە شتەكان 
روانگەیەكی  لە  یان 
دەبینێت  خودییەوە 
یانیش لە روانگەیەكی 
بە  ب��اب��ەت��ی��ی��ەوە، 
ب����ۆچ����وون����ی ئ���ەو 
ئاڕاستەیە ئەو دوانەیە 
كە تێڕوانینێكی كۆنە 
هیچ  ب���ە  ش��ت��ێ��ك  و 
زانستی  رێ��ب��ازێ��ك��ی 

نابەخشێت



45ژمارە 31 پاييزى 2013

ئهلقهونهكانىكايهى...

بابەتیی��ەوە،بەبۆچوونیئەوئاڕاس��تەیەئەودوانەیەكە
تێڕوانینێكیكۆنەوش��تێكبەهیچرێبازێكیزانس��تی

نابەخشێت.

ئاراستەی دووەم:
الیەنگران��یوایدەبیننبابەتیب��وونئامانجێكەیان
خواستێكینموونهییهدەكرێلەسەردەستیرۆژنامەنووس
بەدیبێتكەئارەزوودەكاتوردودەستپاكوهاوسەنگ
وبێالیەنبێتوزۆرش��تلەخۆیبارنەكاتكەناچێتە

چوارچێوەیكاریرۆژنامەگەریییەوە.
ئەگەرس��ەیریبۆچوونیئاڕاس��تەییەكەمبكەین،
بەپێیدیدگایئەواندەبێتهەواڵوراپۆرتەهەواڵییەكان
بابەت��یوبەئەمانەت��ەوەئامادەبكرێنوراس��تییەكان
بگەیەنێتوگوزارشتلەواقیعبكات،بەاڵمئایاپەیامنێر
دەتوانێكارێكیلەمچەش��نەبكات؟بێگومانئەستەمە
پەیامنێریرۆژنامەوانیبتوانێهەمووراستییەكانبزانێت
ودەس��تیپێبگات،بۆیەكارێكیس��ەختودژوارەولە
توانایدانابێتراپۆرتێكبنووسێتهاوشێوەیواقیعبێتو
هەموورەهەندەكانیرووداوەكەلەخۆیبگرێت،ئەستەمە
نێردەیەك��یرۆژنامەوانیبتوان��ێبۆچوونەتایبەتییەكانی
بەدووربگرێتلەوراپۆرتەهەواڵەیئامادەیدەكاتسەبارەت
بەرووداوێك،بۆنموونەپڕۆسەیهەڵبژاردنیچەندرەگەز
والیەنێكیرووداوەكەوش��ێوازیبونیادنانوداڕشتنو
ریزبەندكردنیرەگەزەكانوتەوزیفكردنیناوونیشانەكان
وداڕش��تنەزمانەوانییەكانبۆجەختكردنەوەیلەس��ەر
هەندێالیەنیرووداوەكەوفەرامۆشكردنیهەندێالیەنی
دیكە،هەمووئەمانەلەس��ەربنەم��ایبۆچوونوبڕیاری
كەس��یدەبێتكەرۆژنامەنووس��ێكەلەگەڵبابەتیبوون

یەكناگرێتەوە.
هەرچ��یالیەنگران��یئاراس��تەیدووەم��ن،لەگەڵ
ئەوەدانكەرۆژنامەنووسدەتوانێلەكاتیرووماڵكردنی
رووداوەكانوئامادەكردنیراپۆرتەهەواڵییەكانبابەتییانە
مامەڵەبكاتئەگەرویستیلەسەربێتوكاریبۆبكات،
راستەناتوانێتبگاتەبەرزترینئاستەكانیبابەتیبوونوەك

الی����ەن����گ����ران����ی 
دووەم،  ئ��اراس��ت��ەی 
كە  ئ���ەوەدان  لەگەڵ 
رۆژنامەنووس دەتوانێ 
لە كاتی رووماڵكردنی 
رووداوەك������������ان و 
راپۆرتە  ئامادەكردنی 
ه���ەواڵ���ی���ی���ەك���ان 
مامەڵە  بابەتییانە 
ویستی  ئەگەر  بكات 
لەسەر بێت و كاری بۆ 

بكات
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ئەوەیالیەنگرانیئاڕاس��تەییەكەمباسیلێوەدەكەن،
بەاڵمدەتوانێبگاتەئاس��تێكلەبابەتیب��وون،بۆئەوەی
بیسەلمێنێكەبابەتیبوونچەمكێكیمانادارەدەكرێلە
واقیعبەرجەس��تەبكرێنەكئەفسانەوخەیاڵ،سەرباری
ئەوجیاوازییانەشلەبۆچوونیئاڕاستەجیاوازەكانداهەیە،
مومارەسەیرۆژنامەوانیلەسیستەمەجیاوازەكاندابەوەی
لەهەرێمیكوردستانیش��دابەدیدەكرێراس��تیبوونی
قەیرانیبابەتیبووندەسەلمێنێ،تەنانەتلەرۆژئاواشكە
بانگەشەیئازادیرۆژنامەوانیورۆژنامەگەرییوئازادی
باڵوكردنەوەیهەواڵدەكاتلەجیهان،بەاڵملەرێگەی
گرنگیدانبەهەندێرووداووفەرامۆش��كردنیرووداوی
دیكە،كارلەس��ەرس��ەپاندنیتێڕوانینێك��یدیاریكراو
دەكەن��ەوەكەلەگەڵئاڕاس��تەوپێ��وەرەرۆژئاواییەكان
یەكدەگرنەوەبەس��ەرتەواویواڵتانیدونیا،بگرەلەنێو
واڵتان��یرۆژئاواشرەخنەیتوندل��ەئیمپراتۆریەتەكانی
راگەیان��دندەگیرێل��ەتۆڕەكانیتەلەفزی��ۆنوگروپە
رۆژنامەوانیی��ەزەبەالحەكان،ئەوانەیلەالیەنبازرگانێك
یانچەندبازرگانێكدەستیبەسەرداگیراوەوكارلەسەر
سەپاندنیشێوازوئاراستەوسیاسەتێكیدیاریكراودەكات
ودەنگورەنگەجیاوازەكانیفەرامۆشوپەراوێزدەخات.
ئەوپاڵهپهستۆیانەیلەنەبوونیبابەتیبوونسەرچاوەی
گرتووەلەرۆژنامەومیدیاكاندا،بووەهۆیس��ەرهەڵدانی
جێگ��رهوهینوێوئاڕاس��تەیجیاوازل��ەرووماڵكردنی
هەواڵەكانل��ەكۆمەڵگەرۆژئاواییەكان،لەگرنگترینئەو
جێگرهوان��هبریتیبوونلەرۆژنامەگەرییومیدیاینوێ
)NewJournalism(،ئ��ەمجۆرەیرۆژنامەگەرییش
كۆمەڵێكش��ێوازینوێلەخۆدەگرێ��تلەرووماڵكردنی

هەواڵەكاندا،لەوانەش:

1-بەكارهێنان��یزۆرتریندەس��تەواژەودەربڕینبۆ
وەس��فكردنیرووداوەكە،بۆئ��ەوەیدەرفەتبەخوێنەر
بدرێتهەستبەبوونیخۆیلەشوێنیرووداوەكەبكات.
2-تەرخانكردن��یپانتاییەك��یزیاترب��ەگفتوگۆو
لێدوانەكانبۆدەرخستنیزیاتریهەڵوێستوبیركردنەوەی

سەرهەڵدانی  لەپاڵ 
رۆژن���ام���ەگ���ەری���ی و 
میدیای نوێ، چەشنێكی 
رۆژنامەگەریی  دیكەی 
كە  س���ەری���ه���ەڵ���دا 
پ��ێ��ی دەگ���وت���رێ���ت 
رۆژن���ام���ەگ���ەری���ی 
ب�������ەدواداچ�������وون 
 I n v e s t i g a t i v (

،)Journalism
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ئەوكەس��ەیبۆدەزگاكانیراگەیاندندەدوێتلەجیاتی
بەكارهێنانیچەند)ئیقتباس(وهرگرتنێكیكەمكەپێشتر

ئامادەكراوە.
3-رێگەدانبەئاڕاستەوبەهایسەرچاوەكانیانكەلە
دووتوێیهەواڵەكەرەنگبداتەوە،لەبریجیاكردنەوەی

بۆچوونەكانلەناوەڕۆكیهەواڵەكە.
4-بایەخدانبەهەستوبیركردنەوەیسەرچاوەكانی

هەواڵوئەوەیروودەدات.
5-لەجیاتیوەرگرتنیلێدوانووهرگرتن)ئیقتباس(
لەكەس��ەكانبەجیا،رۆژنامەگەریینوێكەسایەتییەكی

ئاوێتەیانداهێناوەكەگوزارشتلەهەمووانبكات.

لەپاڵس��ەرهەڵدانیرۆژنامەگەری��یومیدیاینوێ،
چەش��نێكیدیكەیرۆژنامەگەرییس��ەریهەڵداكەپێی
Investigativ(دەگوترێترۆژنامەگەرییبەدواداچوون
Journalism(،كەئەمجۆرەلەرۆژنامەگەرییلەواڵتانی
خۆرئاواوبەش��ێكیشلەواڵتان��یرۆژهەاڵتلەوانەیلە
دەوروبەریخۆماننسەركەوتنیبەرچاویبەدەستهێناوە
وبووەت��ەجێگەیبایەخیجەماوەر،بەپلەییەكەمكار
لەسەرچارەسەركردنوشیكردنەوەودەرخستنیالیەنە
جۆراوجۆرەكانیه��ەواڵدەكات،ئامانجیرۆژنامەگەریی
بەدواداچوونبریتییەلەئاش��كراكردنیگەندەڵیوخراپ
س��وودوەرگرتنلەدەسەاڵتوپۆس��تەكانلەرێگەی

پێشكەشكردنیبەڵگەیتەواو.
جۆرێك��یدیكەل��ەرۆژنامەگەری��یپەیدابووەكەبە
،)AdvocacyJournalism(رۆژنامەگەرییپاڵهپهستۆ
ناس��راوە،ئەگەرچیئەمجۆرەلەرۆژنامەگەرییجێگەی
بایەخوس��ەرنجوپش��تیوانییەكیبەرفراوانیجەماوەر
نییە،لەگەڵئەوەشداالیەنگرانیرۆژنامەگەرییپاڵهپهستۆ
دەڵێنئەوانهەڵگریمەش��خەڵیرێگەیەكنكەرێگای
بەردەمبۆچوونێكیدیاریكراورۆشندەكاتەوەوبەرگری
ل��ێدەكاتوبەردەوامدەبنلەس��ەرباڵوكردنەوەیئەو
بۆچوونە،ئەگەرچیدەزاننخەڵكانێكیدیكەشتێڕوانینی

جیاوازونەیاریدیكەباڵودەكەنەوە.

ج���ۆرێ���ك���ی دی��ك��ە 
ل��ە رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی 
پ��ەی��داب��ووە ك��ە بە 
رۆژن���ام���ەگ���ەری���ی 
پ����اڵ����ه پ����ه س����ت����ۆ 
 A d v o c a c y (
 ، )J o u r n a l i s m
ناسراوە، ئەگەرچی ئەم 
جۆرە لە رۆژنامەگەریی 
جێگەی بایەخ و سەرنج 
پشتیوانییەكی  و 
جەماوەر  بەرفراوانی 
ن���ی���ی���ە، ل���ەگ���ەڵ 
الیەنگرانی  ئەوەشدا 
رۆژن���ام���ەگ���ەری���ی 
دەڵێن  پاڵه په ستۆ 
ئ������ەوان ه��ەڵ��گ��ری 
رێگەیەكن  مەشخەڵی 
ك��ە رێ��گ��ای ب���ەردەم 
بۆچوونێكی دیاریكراو 
رۆش��ن دەك��ات��ەوە و 

بەرگری لێ دەكات
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Journalism(رۆژنامەگەریوردبوون
Precision(،لێرەشداچەمكیوردبوون
مەبەس��تلێیوردبوونودیقەتنییەلە
مەبەس��ت بەڵكو هەواڵەكان، هەڵبژاردنی
لێ��یهەڵبژاردنیئامرازوكەرەس��تەكانی
لێكۆڵینەوەیەلەزانستەكۆمەاڵیەتییەكانلە
الیەنرۆژنامەنووسانەوەلەكاتیئامادەكردن
وپێشكەشكردنیراپۆرتەهەواڵییەكان،بە
مانایەك��یدیك��ەرۆژنامەگەرییوردبوون
كاریرووماڵكردن��یه��ەواڵوراپۆرت��ە
هەواڵیی��ەكانب��ەش��ێوەیەكیتەواوەتی
بەرەوئاڕاس��تەیزانس��تورەچاوكردنی
پێوەرەكانیلێكۆڵینەوەیزانس��تیدەبات،
لەكاتێك��دارۆژنامەگەریین��وێئەوبوارە
ب��ەرەوئەدەبببات،ب��ەاڵمهەردووكیان
ل��ەوەدایەكدەگرن��ەوەك��ەكارلەس��ەر

داڕشتنێكیباشتردەكەنبۆهەواڵەكان.
دوایی��نجێگ��رهوهشبریتیی��ەل��ە
Journalism( بازاڕگێڕی رۆژنامەگەری
دەروازەی و بنەم��ا ،)Marketing
بازاڕگێڕیلەچارەسەركردنەهەواڵییەكان
وادەكاتجەماوەرپێوەرییەكەمبێتلە
پڕۆسەیهەواڵسازید،بەجۆرێككارلەسەر
دەدرێت هەواڵەكان ناوەڕۆكی گونجاندنی
بۆئەوەیلەگەڵخواس��توگرنگیپێدانە
هەنووكەی��یوچاوەڕێكراوەكانیجەماوەر

یەكبگرنەوە،ب��ەاڵمئەمبۆچوونەلەچەند
رووێكەوەكەموكوڕیهەیەوبۆتەمایەی

رەخنەلێگرتننلەوانەش:
-نەبوون��یمتمانەبەس��ەرچاوەكان،
چەش��نە ل��ەم س��ەرچاوەكان رەنگ��ە
رۆژنامەگەریی��ەرێگەلەوداتاوزانیارییانە
بگرێتكەرەخنەلەدامەزراوەكانیریكالم
وبازاڕگێ��ڕیدەگرێتكەپاڵپش��تیئەم

جۆرەئاڕاستەیەدەكەنلەهەواڵەكان.
چەش��نەی ل��ەم هەواڵ��ەكان -
رۆژنامەگەرییكەمترلەالیەنراگەیاندنەوە

گرنگیپێدەدرێ.
-هەندێجاربەراس��تگۆییەوەمامەڵە

لەگەڵرووداوەكانناكات.
لەژێ��ررۆش��ناییئەوەیباس��كراو
بەدیهاتنی ئەس��تەمبوونی ل��ەس��ایەی
س��اتەوەختی لە نموونەییانە بابەتیبوونی
رووماڵكردن��یهەواڵ��ەكانوگرنگی��دان
بەوپرس��انەیجێگەیبایەخیكۆمەڵگە
ورایگش��تینوگەیاندنیراستییەكان
وەكخۆی،دەكرێجەختلەسەربایەخی
ئەوەبكەینەوەكەراستییەكانلەرێڕهوی
خ��ۆیدابن��رێوبخرێت��ەچوارچێوەی
ماناكانیخۆیبخرێت��ەروووەكئەركێك
لەئەركەكانیرۆژنامەگەرییخاوەنپەیام.

* مامۆستای راگەیاندن – زانكۆی پۆلیتەكنیكی هەولێر
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پێشەكی
لەتشرینییهكهمی2004،دامەزراوەی
رۆیتەرزوبەرنامەیگەشەپێدانیرێكخراوی
نەتەوەیەكگرتوەكانبەهاوكاریئاژانس��ی
هاریكارینێودەوڵەتیئیسپانیاپرۆژەیەكی
هاوبەشیانلەعێراقدائەنجامدابۆئەوەیلە
نەبوونیئاژانسیسەربەخۆوسەرتاسەریدا،
هەواڵەكانیعێراقبەشێوەیەكیباشترلە
راگەیاندنەكانیئەوواڵتەدارەنگبداتەوە.

ب��ۆئ��ەمكارەس��ایتێكیئینتەرنێتی
بەن��اویئەوس��ەتدامەزراب��ۆئەوەی
رۆژنامەن��ووسوپەیامنێركانیعێراقلە
سەرتاس��ەریئەوواڵتەوەبتواننزانیاری
ئاڵوگۆڕبكەنوهەواڵەكانیانلەس��ەرئەو

سایتەدابنێن.

پرۆژەكەهەروەهاراهێنانوچاودێری
كردن��یكاریرۆژنامەنووسانیش��یلەخۆ
دەگ��رتبۆئەوەیئاس��تیش��ارەزاییو
لێهاتووی��یرۆژنامەنووس��انیعێراقبەرز
بكاتەوە،ب��ەتایبەترووماڵكردنیهەواڵی
تایبەتبەهەڵبژاردنەكانیعێراقلەساڵی

2005دا.
لەنێوانئەودهس��تانەداكەلەماوەی
2مانگداراهێنانیانپێكرا،تۆڕیناوەندی
ئینتەرنێتی كەناڵ��ی لە رۆژنامەنووس��ان
ئەوس��ەتداپێكهات.چەن��دمانگێكدوای
دامەزرانیس��ایتەكە500هەواڵوراپۆرت
لەس��ایتەكەداتۆمارك��را.راگەیاندنەكانی
عێراقپێشوازییانلەوپرۆژەیەكردوزۆر
بەخێراییلەمانگەكانیدواترداپشتیوانانی

لە فارسییەوە: مەجید مارابی

رێبەری رۆژنامەوانی 
دامەزراوەی رۆیتەرز
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سایەتەكەزیادیكرد.
سەرەتاكانیحوزەیرانی2005،ژمارەیهەواڵوراپۆرتە
تۆمارك��راوەكانلەس��ایتەكەداس��نووری3000هەزاری

تێپەڕاند.
ئ��ەوس��ەركەوتنوگەش��ەبەردەوام��ەیپرۆژەی
ئاڵوگۆڕكردن��یه��ەواڵگەیش��تەجێگایەككەئێس��تا
دەتوانرێتئەوس��ایەتەبەئاژەنس��ێكیسەربەخۆسەیر
بكرێت.لەئێستاداهاوكارانیپرۆژەكەبەدوایسەرچاوەی
داراییزیاترەوەنبۆئەوەیبتواننبەبەردەوامیپشتیوانی

لەسایتەكەبكەن.
ئەمدەفتەریرێنوێنییەكەبەگوێرەیبنەمایهەواڵی
ئاژانس��یرۆیتەرزنووسراوەوبەمش��ێوەیەداڕێژراوەبۆ
ئەوەیبتوانێتراوێژورێنوێنیپێشكەشیرۆژنامەنووسانی
عێراقیبكات.لەراس��تیدایارمەتی��دەریبەرزكردنەوەی

ئاستیلێهاتووییوشارەزاییرۆژنامەنووسانیعێراقییە.
ئ��ەمدەفت��ەریرێنوێنیی��ەب��ەگوێ��رەیئەزمونی

رۆژنامەنووسانیرۆیتەرزنووسراوە.
ب��ەلەبەرچاوگرتنیئ��ەوەیكەرۆژنامەنووس��یلە
واڵتێكەوەبۆواڵتێكیدیكەجیاوازەناتوانینئەمرێنماییە
بەدەفتەرێكیكامڵبزانین،بەاڵمچاوەڕوانیئەوەدەكرێت
توانیبێتم��اندوورنمایەكلەئەزمونیرۆژنامەنووس��انی
رۆیتەرزكەلەماوەی150ساڵیرابردوودالەورێكخراوەدا

چاالكبوونوێنابكەین.
بەگوێرەیئەوپێڕستەرۆژنامەنووساندەتواننراست
دوایئەوبەشەلەبابەتەكەبكەونكەپێیانوایەدەتوانێت

زیاتریارمەتیدەریانبێت.
كانوونییهكهمی2006

ناساندن
ب��ۆپیش��ەیرۆژنامەوان��یبنەمایەكییەكس��انو
نێودەوڵەتیپێناس��ەنەكراوە،ئەوەیكەدەبێتچۆنكار
ب��كات،یانرێگەدەدەنچ��ۆنكاربكەینلەواڵتێكەوە
بۆواڵتێكیدیكەجیاوازە.بەمەش��ەوە،بنەمایەكیگشتی

ب�������ۆ پ���ی���ش���ەی 
رۆژن�����ام�����ەوان�����ی 
یەكسان  بنەمایەكی 
ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی  و 
ن��ەك��راوە،  پێناسە 
دەبێت  ك��ە  ئ���ەوەی 
یان  بكات،  كار  چۆن 
رێگە دەدەن چۆن كار 
بكەین لە واڵتێكەوە 
دیكە  واڵتێكی  ب��ۆ 
بەمەشەوە،  جیاوازە. 
گشتی  بنەمایەكی 
ب��وون��ی ه��ەی��ە كە 
رۆژن��ام��ەن��ووس��ان��ی 
جیهان  سەرتاسەری 
پەسەندی  زۆربەیان 

دەكەن
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بوونیهەیەكەرۆژنامەنووس��انیسەرتاس��ەریجیهان
زۆربەیانپەسەندیدەكەن.خاڵەسەرەكییەكانسەبارەت
بەوەیكەچراپۆرتێكراپۆرتێكیباشوبەرپرس��یارانەیە.
پرسیس��ەرەكیدۆزینەوەیراس��تییەكانە،ئەویشبە
باشترینش��ێوهیهككەكەسێكلەتوانایدایەلەدۆخێكدا

كەبەسەریدەباتئەمكارەئەنجامبدات.
هەندێكلەبنەماگش��تیوس��ەرەكییەكانلەكاری
ئێمە،كەدەتوانێترێنوێن��یپەیامنێرێكیباشبێتلە
كاریرۆژانەی��دا،وردبینی،عەینیبوون،رووڕاس��تیو

ویژدانە.
وردبینیرۆڵیكلیدیدەگێڕێت.ئەگەرس��ەركەوتوو
نەبێ��تلەبەدەس��تهێنانیزانیارییەس��ەرەتاییەكاندا–
وەكوناویكەس��ەكان،عینوانوپۆستەكانوژمارەكان،
خوێنەرانپشتلەباڵوكراوەكەتاندەكەنودوایتۆڕی

هەواڵیدیكەدەكەون.
دەستڕاگەیش��تنبەعەین��یگەراییوب��ێالیەنی
س��ەختترە.زۆركەسلەوبڕوایەدانكەعەینیگەرابوون
مەحاڵ��ە،چونك��ەهەموورۆژنامەنووس��ەكانپیش��ەی
خۆیانی��انهەیەوئ��ەوبابەتەشلەس��ەركارەكەیانو
لەس��ەرشێوازیهەڵبژاردنیزانیاریوپێشكەشكردنیلە
راپۆرتێكداكەدەینووس��ێتكاریگەرییدادەنێت.لەگەڵ
ئەوەش��داپاڵهپهس��تۆسیاس��ییەكانوكارەلەپێشینە
بازرگانییەكانی��شزیادبكەن.بەمحاڵەش��ەوە،لەرێگای
پرۆڤەوەرۆژنامەنووساندەتواننپلەیەكیبەرزلەعەینی
گەراییبەدەس��تبهێنن.بۆرۆژنامەنووس��ێكیجددیو
پیش��هیی،رووڕاس��تبوونلەپلەییەكەمیگرنگیدایە.
زۆربەئاسانیدەتواننلەخۆتانەوەسەرچاوەیەكیخەیاڵی
دروستبكەن،یانقس��ەگواستنەوەیەكدروستبكەن.
هەڵبەتئەوكارەزۆرئاس��انە،بەاڵمزۆرمەترسیدارە.بە
تایبەتكاتێك،كەهەواڵیكەسێكیدیكەبدزیتلەبری
هەواڵێككەخۆتاندروس��تتانك��ردووەباڵویبكەنەوە.
ئەگەرلەش��وێنێكەوەكاریرۆژنامەوانیدەستپێبكەنو
بتانەوێتدرێژەیپێب��دەنكۆتاییرێگاجگەلەهەڵدێر

شتێكیدیكەنییە.

ل��������ە ب����ن����ەم����ا 
ئ��اك��اری��ی��ەك��ان��ی 
ف���ي���دراس���ی���ۆن���ی 
ن����ێ����ودەوڵ����ەت����ی 
رۆژن��ام��ەن��ووس��ان��دا 
ه����������ات����������ووە، 
»رۆژنامەنووس تەنیا 
دەتوانێت لە شێوازە 
وێژدانیەكانی  ب��ە 
ه�����ەواڵ، وێ��ن��ە و 
دیكە  زانیارییەكانی 
دەستبهێنێت«.  بە 
رێگایەكی بە ویژدان 
ب��وون ئ��ەوەی��ە، كە 
ه��ەم��ی��ش��ە خ��ۆت 
ب��ە رۆژن��ام��ەن��ووس 

بناسێنیت
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فيدراس��یۆنی ئاكارییەكانی بنەم��ا لە
نێودەوڵەت��یرۆژنامەنووس��انداهات��ووە،
»رۆژنامەنووستەنیادەتوانێتلەشێوازەبە
وێژدانیەكانیهەواڵ،وێنەوزانیارییەكانی
دیكەب��ەدەس��تبهێنێت«.رێگایەكیبە
ویژدانبوونئەوەیە،كەهەمیشەخۆتبە
رۆژنامەنووسبناسێنیت،بۆبەدەستهێنانی
زانیاریخەڵكهەڵنەخەڵەتێنیت،خۆیبە
كەس��ێكیدیكەنەناسێنیتوهەڕەشەلە

كەسێكنەكەیت.

رۆڵی رۆژنامەنووس لە كۆمەڵگەدا
یەكێكلەرۆڵەگرنگەكانیرۆژنامەنووسان
ئەوەیە لەدەس��ەاڵتەدیموكراتییەكان��دا
كەپ��ردیپەیوەندینێ��وانحكومەتو
خەڵكبێت.ئەم��ەكەناڵێكیدووالیەنەیە،
رۆژنامەنووسدەتوانێتبڕیاروهەنگاوەكانی
حكومەتبەخەڵكرابگەیەنێتوبۆچوونی

خەڵكبۆحكومەتبگوازێتەوە.
رۆژنامەنووسل��ەوكارانەیخوارەوەدا

رۆڵیهەیە:
چاودێریكردن��یكارەكان��یحكومەت،
ب��ە گ��ەورەكان كۆمپانی��ا و دادگاكان
مەبەس��تیبەرجەس��تەكردنیشكستو

سەركەوتنەكانیان.
-دۆزینەوەیریش��ەكانیگەندەڵیلە

تێكڕایتوێژەكاندا.
-راكێشانیسەرەنجیخەڵكبەرامبەر
بەكەمتەرخەمیوالوازییەكانیبەرپرسان.
-سهكۆبوونبۆبەشەجۆراوجۆرەكانی
كۆمەڵگەدابینبكاتبۆئەوەیرایخۆیان
دەربڕن،نەكئەوەیكەتەنیابەش��ێكلە

كۆمەڵگەدەرفەتیرادەربڕینیهەبێت.
-ب��ەناس��اندنیبەرنامەیدهس��تهی

ركابەرەكانل��ەهەڵبژاردنەكانداهاوكاری
دەنگدەرانبكات.

-بارودۆخیئابووریشرۆڤەبكات.

تایبەتمەندییەكان���ی رۆژنامەنووس���ێكی 
باش

پەیج��ۆری–ئەگەررۆژنامەنووس��ان
پەیجۆربندەتواننپرس��یارەكانیانباشتر

ئاراستەبكەن.
هەستیهەواڵی–ئەوەیكەتێبگەین
چش��تێكهەواڵەبەگش��تیل��ەرێگای
پرۆڤەوەبەدەستدێت،بەاڵمپێدەچێت
هەندێكلەمرۆڤەكانبەشێوەیسروشتی

بۆنبەهەواڵەوەدەكەن.
خۆڕاگ��ریوپش��تكار–ئ��ەوەیكە
بەدوایزانیارییەوەیتولەپشتدەرگاكانی
رۆتینیكارگێڕییهوه،دەس��تخەڕۆكردنو
رەتكردنەوەییەكلەدواییەكداگیرتان

خواردوەخۆتانبەدەستەوەنەدەن.
عەین��یگەرایی–رۆژنامەنووس��ێكی
ب��اشبۆچوون��ەتایبەتییەكان��یخۆیو
دەمارگرژییەكانیل��ەماڵەوەجێدەهێڵێت
ودەچێتەش��وێنیكاریرۆژنامەوانییەوە.
ئەركیرۆژنامەنووسلەبەرامبەركۆمەڵگەدا
ئەوەیەزانیاریپێببەخش��ێتوئاگاداری
بكاتەوەنەوەكهانیبدات.زانیاریلەسەر
هەمووالیەنەكانبدات.تائەوش��وێنەی
بۆیدەكرێترێگابداتكەسەكانخۆیان

بڕیاردەربن.
گوم��انودوودڵی–رۆژنامەنووس��ان
كۆمپانیاكان بەرپرس��ان، لەگ��ەڵ كاتێك
س��ەروكاریانهەیە،دەبێ��تبەرامبەربە
وتەكانیئ��ەوانگوم��انودوودڵییەكی
زۆریانهەبێت.س��ەرچاوەكانزۆرترحەز
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دەك��ەنزانیارییەكبەئێ��وەبدەنكەلە
بەرژەوەندیخۆیاندابێت.هەڵبەتدەبێت
ئاگاداریئەوەبنكەئەوگومانودوودڵییە

نەبێتەبەدگومانی.
لەگەڵخەڵكئاس��اییب��ن–زۆربەی
چیرۆك��ەهەواڵییەكانخەڵكدروس��تی
دەك��ەن.لەرۆژنامەنووس��یدابۆئارامیو
بێدەنگكب��وونودەروونگەراییشجێگە
هەیە،بەاڵمئ��ەورۆژنامەنووس��انەیكە
بەش��ێوەیئاس��اییتێكەڵیخەڵكدەبن
ب��ۆدۆزینەوەی باش��ترین دهرفهتێك��ی

راستیەكانهەیە.
 

شێوازەكانی نووسینی بابەت
هەواڵ–راپۆرتیراشكاوراستەوخۆیە
ل��ەرووداوێكك��ەخەریكەهەرئێس��تا

روودەدات.
هەواڵیب��اشپەیوەندیبەوەوەهەیە،
كەتاچرادەیەكدەتوانێتكاریگەربێتو
پەیامنێرلەرووماڵكردنیداچەندەلێهاتوویی

ولێزانیهەبێت.
هەواڵەكانتەمەنێكیكورتیانهەیە.

راپ��ۆرت–ئەوچیرۆكان��ەنكەكاتی
روودانی��انگرنگنییەوهۆكارێكنییەبۆ
ئ��ەوەیوەكوهەواڵ»گ��ەرم«بن.زیاتر
س��ەبارەتبەوش��تانەیەكەلەمرۆژانەدا
روودەدەن،نەكئەوشتانەیكەهەرئێستا

روودەدەن.
ش��تەكان، ل��ە زۆرێ��ك بارودۆخ��ی
كورت��ی ب��ە ش��وێنەكان، رووداوەكان،
مرۆڤگەلێككەنووس��ینلەباریەیانەوەبۆ
خوێن��ەرانس��ەرنجڕاكێشبێ��ت،دەبنە

راپۆرتیباش.
وەهابابەتگەلێكلەبواریتازەبوونیانەوە

س��ەرنجیخوێنەرراناكێش��ن.هەربۆیە
رۆژنامەنووس��انپێویس��تەههری��هكلە
داهێنەریوش��ێوازیداڕشتنیتایبەتو
رەنگووردەكاریبەكاربهێننبۆئەوەی

سەرنجیخوێنەرانراكێشن.
شیكردنەوە–نیگایەكیقووڵەبەرامبەر
ب��ەبابەتێك��یگرن��گوپڕبایەخكەبە
گوێرەیزانیاریراس��تودروستئامادە
كرابێ��توتێی��دالەبواریس��ەرچاوەی
جۆراوج��ۆرەوە،كەناوی��انهێنراوەكەڵك
ناكاتش��یكاری پێویس��ت وەرگیرابێت.
تێڕوانینێكبگوازێتەوەكەلەگەڵتێڕوانینی
نەریتەكان��یكۆمەڵگەدابێت��ەوە،هەندێك
جارباش��ترینشیكارییەكانئەوتێڕوانینە

رەتدەكەنەوە.
باب��ەت–بەویادداش��تانەدەوترێ��ت
ك��ەبەزۆریتێڕوانینیسیاس��یرۆژنامە
دەگوازنەوە،لەس��توونیسەروتارداچاپ
دەكرێنوبەزۆریلەالیەنپس��پۆڕانەوە

دەنووسرێن.

چ شتێك هەواڵە؟
پێناسەیەكیكالسیكسەبارەتبەوەی

كەچیهەواڵە:

ئەگەرس��ەگپەالماریپیاوێكبداتو
گازیلێبگرێتنابێتەهەواڵ.

بەاڵمئەگ��ەرپیاوێكگازلەس��ەگێك
بگرێتدەبێتەهەواڵ.

ئەمپێناسەیەبەئێمەدەڵێت،پێویستە
هەواڵس��ەبارەتب��ەرووداویناباوبێت.
هەڵب��ەتهەمیش��ەوانییەك��ەهەواڵ
س��ەبارەتب��ەرووداوەناب��اوەكانبێت.
بڕی��ارەباوەكانیحكوم��ەتوراگەیاندنە
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هەمیش��ەییەكانیكۆمپانیاگ��ەورەكانگەرپەیوەندیبە
ژیانیخەڵكەوەهەبێتیانراكێشەربێتبۆیانلەوانەیە

ببێتەهەواڵ.
ئ��ەوەیكەل��ەرۆژنامەكان��داكامه��ەواڵگرنگترە
پەیوەندیبەچەندهۆكارێكیجۆراوجۆرەوەهەیە،یەكێك
لەوانە»دەوربەرە«.)هەرچەندەهەواڵێككەروودەداتلە
ئێمەنزیكتربێت-لەنزیكماڵیئێمە–لەدراوسێیەتی
واڵت��یئێمە–پێش��بڕكێینێودەوڵەتیكەهەڵبژاردەی

ئێمەشبەشدارەتێیدا–بایەخیزیاترە(.
هۆكاریدیكە»پەیوەندیدار«بوونە.

خاڵێكیوەرچەرخانك��ەدەتوانێتكاریجگوتیاران
ئاس��انتربكاتیانیارمەتیدەریلەشساغیوتەندروستی
بەشێكیزۆرلەكۆمەڵگەبێت،تەنانەتئەگەرلەواڵتێكی
دیك��ەوەباڵوكرابێت��ەوەدەتوانێتهەواڵێك��یناوخۆیی
دروس��تبكاتكەتەنانەتبەكەڵك��یالپەڕەییەكەم

بێت.

چۆن هەواڵێك بدۆزینەوە؟
بەش��ێكیزۆرل��ەهەواڵەكانیرۆژل��ەوهەوااڵنەیە،
كەپێش��وەختدەمانزانیروودەدات،وەكوكۆنگرەیەكی
رۆژنامەوانیل��ەحكومەتدا،دیداریبەرپرس��انیبیانی،
راگەیاندنیس��ااڵنەیكۆمپانیاكانوراگەیاندنیبڕیاری
دادگاكان.دەكرێ��تئەمان��ەل��ەرۆژژمێرێك��یرۆژانەدا
بنووس��رێنوهەرتۆڕێكیهەواڵپێویس��تەیەكێكلەو

رۆژژمێرانەیهەبێت.
لەگ��ەڵئەمانە،هەندێكهەواڵی��شهەیەبەرێكەوت
روودەدەن–وەك��وپێكدادان��یدووش��ەمەندەفەریان
كەوتنەخ��وارەوەیفڕۆك��ەكان.هەواڵەكان��یدیك��ەش
دەتوانی��نبەس��ەردانیبەردەوامیپۆلی��س،تیمەكانی
فریاگوزاریئاگركوژێنەوەكاندەس��تبخەین،بەتایبەت

ئەگەردەتەوێتهەواڵیرووداوەكانرووماڵبكەیت.
ئەوشوێنانەیدیكەكەدەتوانێتتیاندابەدوایهەواڵدا

بگەڕێیت:

ل���ە ه����ەر واڵت��ێ��ك 
رێ������ك������خ������راوە 
ن��اح��ك��وم��ی��ی��ەك��ان 
كۆدەكەنەوە  خەڵك 
دژی  لە  ئ��ەوەی  بۆ 
وەكو  بابەتگەلێكی 
ژینگە،  ت��ێ��ك��دان��ی 
ئاژەاڵن،  لەناوبردنی 
مافی  پێشێلكردنی 
ه��ت��د  و  م�������رۆڤ 
ه��ەن��گ��اوگ��ەل��ێ��ك 
ئەگەر  هەڵبگرن. 
له گه ڵ ئەم ده ستانە 
بیت  پەیوەندیدا  لە 
لەوانەیە بەرنامەیان 
ه����ەب����ێ����ت ی����ان 
رێپێوان  بیانەوێت 

بكەن
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پاڵهپهس��تۆ دهس��تهكانی
–ل��ەهەرواڵتێ��كرێكخراوە
خەڵ��ك ناحكومیی��ەكان
كۆدەكەنەوەبۆئەوەیلەدژی
بابەتگەلێك��یوەك��وتێكدانی
ژینگ��ە،لەناوبردن��یئاژەاڵن،
پێش��ێلكردنیماف��یمرۆڤو
هت��دهەنگاوگەلێكهەڵبگرن.
ئەگەرلهگهڵئەمدهس��تانەلە

پەیوەندیدابیتلەوانەیەبەرنامەیانهەبێتیانبیانەوێت
رێپێوانبكەن.

-رۆژنامهپس��پۆڕیەكان–كەسانێككەهەواڵیبواری
تەندروس��تی،زانس��ت،ژینگەیاننەوترووماڵدەكەن

دەتواننئەورۆژنامهپسپۆڕیانەبەكاربهێنن.
ئەمڕۆژنامانەبۆپس��پۆرەكاندەنووس��رێن،هەربۆیە
زۆربەیانزمانێكیپس��پۆڕانەیانهەی��ە.بەاڵمزۆرێكلە
هەواڵەكانلەوانەیەبۆخەڵكس��ەرنجڕاكێشبن.)ئاگادار
ب��ن:زمانیپس��پۆڕانەیئەوڕۆژنامانەپێویس��تەبكرێتە

زمانێكیسادەیشیاویتێگەیشتنیهەمووان.(
-دامەزراوەكانیلێكۆڵین��ەوەژوورەكانیبیركردنەوە
–هەندێكلەودامەزراوانەلەس��ەربارودۆخیكۆمەڵگە
ی��انئابووریلێكۆڵینەوەدەكەن.هەندێكیانهەوڵدەدەن
مەیلەكان��یداهاتوودی��اریبكەن.هەندێك��یدیكەیان
سیاسهتەگشتییەكانیواڵتانیدیكەپێكەوەبەراورددەكەن
.هەركاملەمانەدەتواننچیرۆكگەلێكیس��ەرنجڕاكێش

بخەنەبەردەستتان.
-س��اڵوەگەڕەكان–چاوێكب��ەرووداوەگرنگەكانی
رابردوودابخشێنن.بەدوایئەوەوەبنكەلەوسەردەمەوە

تائەمڕۆچشتێكگۆڕاوە.
-بەدواداچوونیئەورووداوانەیلەرابردووداروویانداوە
–چاوێكبخشێننبەس��ەرهەواڵێكیگرنگداكەچەند
هەفت��ە،چەندمانگیانچەندس��اڵپێشروویداوە.بۆ
كەسانێككەلەورووداوەدابوونچشتێكهاتوەتەئاراوە؟

ب��ەب��ێ  س��ەرن��ج��دان 
هەواڵێك  كە  بەوەی 
رادەی������ەك  چ  ت���ا 
سەرنجڕاكێش و باشە، 
رۆژن��ام��ەن��ووس��ان 
دەبێت لەوە تێفكرن 
ك��ە چ��ۆن دەت��وان��ن 
ك��ارێ��ك ب��ك��ەن كە 
هەواڵەكە  خوێنەران 
ب���خ���وێ���ن���ن���ەوە و 

تێیبگەن
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چۆن هەواڵێك بڕازێنینەوە؟
بەبێس��ەرنجدانبەوەیكەهەواڵێك
ت��اچرادەیەكس��ەرنجڕاكێشوباش��ە،
رۆژنامەنووس��اندەبێتلەوەتێفكرنكە
چۆندەتوان��نكارێكبكەنكەخوێنەران
هەواڵەكەبخوێنن��ەوەوتێیبگەن.زۆرێك
لەمرۆڤەكانلەمرۆژانەدادیلیهێرش��ی
زانیارینكەلەس��ەرچاوەیجۆراوجۆرەوە
تەلەفزیۆن، بەس��ەریاندا.وەك��و دەڕژێت
رادی��ۆ،ئینتەرنێ��ت.رەنگەل��ەمیترۆش
دانیشتبێتنكەپڕەلەخەڵكودەیانەوێت

هەواڵێكبخوێننەوە.
س��ەرنجی بتوانی��ت ئ��ەوەی ب��ۆ
ئ��ەوانراكێش��یتپێوس��تەهەواڵێككە
دەینووسیتشەفافوكورتوسوودمەند،
سەرنجڕاكێش،رەنگداروبێموجامەلەو

زیندووبێت.

هەرەمی ئاوەژوو
ئەمەش��ێوازێكیكالس��یكونەریتییە
ب��ۆنووس��ینیه��ەواڵ.رۆژنامەنووس��ی
بەكارهێنانی ب��ە دەتوانێت س��ەركەوتوو
ئەمش��ێوازەهەواڵێكلەچ��واریانپێنج
بڕگهدابگوازێتەوە،توخمەسەرەكییەكانی
هەواڵەكەلەسەرەوەیهەواڵەكەبهێنێتەوە
وتوخمەكان��یدیكەشبهگوێرەیگرنگی
لەدرێژەیهەواڵەكەداریزبەندیبكات.لە

حاڵەتێكداكە
ب��ە پێویس��تییان سەرنووس��ەرەكان
كهشێكیزیاتربێت،دەتواننكۆتاییوەها

هەواڵێكبسڕنەوە.
بڕگ��هییەك��ەم،واتابڕگ��هیلید،
هەنووكەییە.دەبێتوەاڵمیئەمپرسیارانە

بداتەوە.

چشتێكروویدا؟
چكەسێكلەرووداوەكەداتێوەگالوە؟

چكاتێكروویداوە؟
منلەكوێ��وەدەزانم؟)س��ەرچاوەی

هەواڵ(
ئەگ��ەربەچكەس��ێك،چش��تێك،چ
كات،لەك��وێ،بۆچ��یوچ��ۆنلەدوو
بڕگهییەكەمداوەاڵمنەدەیتەوەدەبێتبۆ
باق��یهەواڵەكەپەلەقاژەبكەیتبۆئەوەی

بابەتەكەشیاویخوێندەوەبێت.
لەلی��دداتەنیازانیاریی��ەرەمزییەكان
دێتوردەكاریەكانبۆبڕگهكانیخوارەوە
دەهێڵینەوە.ناویكەسەكانمەگەرئەوەی
كەكەس��انێكیگرنگبن،نابێتپۆستی
دوورودرێژلەهەواڵەكەدابێت.سەرچاوەی
هەواڵپێویس��تەلەلیدەك��ەدابهێنرێت,
چونكەلەهەمانس��ەرەتاوەسەرچاوەبە
خوێن��ەراندەڵێت،ك��ەهەواڵەكەچەندە
بڕواپێكراوراستوجێیمتمانەیە.هەندێك
ج��اردەتوانیتس��ەرچاوەكەل��ەدێڕی
دووەمدابهێنیت.بەاڵمپێویستەسەرچاوە

لەدوایبڕگهیدووەمەوەنەهێنرێت.
باش��تروایەبڕگهیدووەموەاڵمیئەو
پرس��یارانەبداتەوەكەلەبڕگهییەكەمدا
ئاماژەیانپێنەك��راوە.وەكوبۆچیوچۆن

ئەمپرسیارەروویداوە.
دواترئەمپرسیارەسەرەكییەلەخۆتان

بكەن:
بۆچیئەمهەواڵەبۆمنگرنگە؟باش��ە

كەچی؟
ت��انوپ��ۆوپێشزەمین��ەیهەواڵ
دیاریبك��ەن.بۆخوێنەرانش��یبكەنەوە
كەبۆچ��یبایەخیئەوەیهەیەهەواڵەكە
بخوێننەوە.لەوانەیەهەواڵەكەبەبۆچوونی
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ئێوەس��ەرەنجڕاكێشبێ��ت،بەاڵمئەگەر
بەبۆچوونیئەوانیدیكەس��ەرنجڕاكێش

نەبێتكاتیخۆتانبەفیڕۆداوە.
دوایئەوەیبەش��ەس��ەرەكییەكانی
هەواڵەكەتانش��یكردەوە،پێویس��تتانبە
وتەگواس��تنەوەهەیەبۆئەوەیمتمانەی
ئ��ەولیدەینووس��یوتانەزیات��ربكەنو
وتەگواس��تنەوە  بك��ەن. دەوڵەمەن��دی
متمان��ەیهەواڵەكەتانزی��اددەكاتو
هێ��زیپێدەبخش��ێت.هەروەه��ادەری
دەخاتئەوش��تەینووسیوتانەبەگوێرەی

بەڵگەنامەبووە.
هەواڵێك��یرۆیت��ەرزكەل��ەخوارەوە
وەاڵمی دەریدەخ��اتچۆن دەیخوێننەوە
دراوەت��ەوە. س��ەرەكییەكان پرس��یارە
هەروەها،ئەوەیكەسەرچاوەیهەواڵەكە
چۆنهێن��راوە.لەبڕگهیدووەمداتانوپۆ
وپێ��شزەمینەیهەواڵنووس��راوەولە
بڕگهیسێیەمداوتەگواستنەوەیهكهێنراوە

كەهەواڵەكەیبەهێزتركردووە.
سیئۆل–)رۆیتەرز(----كۆریا—باكوور
هەینی—گوتی—ئامادە-یە—بۆ–س��ەر
گفتوگۆی—ش��ەش—قۆڵی— مێ��زی
س��تەی— بە و—مە —بە ە و ێتە ڕ بگە
و نج��ا خ—گو ۆ د و ر —با ر گە كە—ئە
بێت—كۆتایی—بە—بەرنامە—ئەتۆمییەكەی—
یونهاپ،--ئاژانس��ی خۆی—بهێنێ��ت،
هەواڵیكۆریایباكوورلەزاریراگەیاندنە
حكومییەكان��یكۆری��ایباكوورەوەباڵوی

كردەوە.
ئەمرادەربڕینەرۆژێ��كدوایئەوە—
بوش—و باڵو--بووەوە--كە–س��ەرۆك
چی��ن— هۆ—جینتاو—س��ەرۆكی
ب��ە نیگەرانی—خۆیان—س��ەبارەت

كۆریای كۆمۆنیس��تی واڵتی بەرنامەكانی
باكووركەلەگۆش��ەگیریدابەسەردەبات
دەربڕیوەوبەڵینیان–دابووپشتیوانی—
گفتوگۆكان— – دەس��تپێكردنەوەی لە

بكەنكەماوەییەكساڵەراگیراوە.
ئەگەر—ئەمریكا—هەڵسووكەوتێك—
نیش��انبداتكەجێگەیمتمانەپێكردن
بێ��ت--هەلومەرجێك��ی–گونجاو–
بخولقێنێتئێمەهەركاتێكبڵێنئامادەین

لەسەرمێزیگفتوگۆدابنیشین.
–كۆریای—باك��وور— بەرپرس��انی
بەوجۆرەی–هەواڵنێ��ری–پۆنهاپ—
ئەندامانی ل��ە یەكێك رایگەیاندوە—ب��ە
شاندیپەرلەمانیروسیا–كە–سەردانی

پۆنگیانگیانكردووەگوتووە.
پاشئ��ەموتەگواس��تنەوەیەیەكیان
دووبڕگهپێش��ینەیپێب��دەنوبڵێنچ
رووداوێكلەپشتئەمهەواڵەوەروویدابۆ

ئەوەیبەسەرهاتەكەبەئێرەبگات.
لەمبڕگەیەدا،پاشچواربڕگه،دەكرێت
هەواڵەك��ەلەرۆژنامەیەكیانس��ایتێكی
ئینتەرنێتیباڵوبكەیت��ەوەوهەمووخاڵە

كلیلییەكانبۆخۆیگواستەوە.
لەهەم��انكاتدا،دەتوان��نهەواڵەكە
ه��ەروابەچەن��دقسەگواس��تنەوەیەكی
دیكە،پێش��ینەورەنگووردەكاریزیاتر

پەرەپێبدەن.

دیاریكردنی لید
نووس��ینیلیدێكیت��ەواووكامڵبۆ
هەواڵێكیباش،گرنگوپێویس��تە،ئەوە
دەهێنێ�تكەكاتبۆنووس��ینیتەرخان

بكرێت.
هەندێ��ككات،لەهەواڵێك��یئاڵۆزدا،
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لەوانەیەنەتواننلەهەمانساتییەكەمدالید
بۆهەواڵەكەبدۆزنەوە،هەربۆیە،هەوڵبدەن
بەوهەڵوێس��تانەیكەلەخوارەوەئاماژەیان
پێدراوەلێویقسەیبابەتەكەبكەنەوەودواتر
باشترینرێگابۆپێناسەكردنیبەسەرهاتەكە

هەڵبژێرن.
1.وێستگەیپاس–بیهێننەبەرچاوتان
كەلەوێس��تگەیپاس��ێكراوەس��تاونو
دەتانەوێ��تهەواڵێكب��ەخێراییبەگوێی
هاوڕێكەتانبگەیەننكەسواریپاسبووەو
پاسەكەخەریكەدەڕوات.دەبێتهاواربكەن
رووداوەس��ەرەكییەكەب��ەرل��ەوەیئیتر

دەنگتاننەبیسێتبڵێن.
2.نەن��ك–بیهێنن��ەبەرچاوتن��انكە
خەریكنلەپش��تتەلەفۆنەوەهەواڵەكەبۆ

نەنكتانباسدەكەن.
3.هاوڕێ–وەاڵمیپرسیارێكبدەنەوەكە
هاوڕێكەتانلەئێوەیدەپرسێت«مەسەلەكە

چیبووە؟ئێستابۆتیباسدەكەم،...«
4.مانشێت–سەرەتامانشێتبنووسن.چونكەبیرتان

لەسەرخاڵەسەرەكییەكانچڕدەكاتەوە.
5–كلیلیوشە- .5

سەركردەیبەرهەڵس��تكارانپاشایبەگوللەكوشت،
شایەتحاڵێكدەڵێت

روانینی جۆراوجۆر بۆ نووسینی لید
ئەولیدانەیكەپێویس��تییانبەوەنییەكەس��ایەتی

بەسەرهاتەكەیتێداپێناسەبكەیت
س��ەرۆككلینتۆنرۆژیسێش��ەممەگوت��یبەنیازە
هێزێكیزیاتررەوانەیكۆسۆڤۆبكات،چونكەتوندگوتیژی

لەواڵتەداهەروابەردەوامە.
بەڵأمدڵنیابنلەوەیكەخەڵككەس��ایەتیسەرەكی
رووداوەكەدەناسێت،ئەگینادەتوانن،بنووسن،بەرپرسێكی
بااڵیئەمری��كاگوتیحكومەتس��ەرقاڵیتاوتوێكردنی

لیدێكی  نووس���ینی 
ت���ەواو و كام���ڵ بۆ 
ب���اش،  هەواڵێك���ی 
پێویس���تە،  و  گرنگ 
كە  دەهێنێ�ت  ئەوە 
نووس���ینی  بۆ  كات 

تەرخان بكرێت.
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رەوانەكردنیهێزێكیزیاترەبۆكۆسۆڤۆچونكە...
دنم��ۆرگانبری��كاریوەزی��ریدەرەوەیئەمریكا...
لەگەڵ...یەكێكلەبەرپرس��انكەنەویستناویئاشكرا

بكرێترایگەیاند،.

لید كۆكەرەوەكان
ئەملیدانەكاتێكبەكاردەهێنرێنكەچەندرووداوێكی
جیاوازقەومابێتوهیچكامیانئەوەندەگرنگنەبێت،كە
بتوانێتبەتەنیاییتێكڕایلیدەكەیبۆتەرخانبكەیت،
ب��ەاڵمهەموویانپێكەوەبتواننب��ۆنموونەرێكەوتیان
گۆڕانكارییەكیگەورەروونبكەنەوە.ئەملیدانەهەروەها
كاتێكب��ەكاردەهێنرێ��نكەرۆژنامەن��ووسدەرفەتی
ئەوەینەبێتیەكبەیەكیبابەتەكانتاوتوێبكاتوبۆ

هەركامەیانهەواڵێكبنووسێت.
نموونە:

حكومەتیتیمۆریخۆره��ەاڵت235هەنگاوینوێی
بەكارهێناوەبۆئەوەیوەبەرهێنانیبیانیراكێش��ێت،بە

تایبەتلەبەشینەوتوغازدا.
یەكێكلەوهەنگاوانە...

لیدی چەند بەشی
كاتێككەدوورووداولەیەككاتداپێكەوەروودەدەن

وناكرێتهیچكامیانلەویدیكەجیابكرێتەوە.
نموونە:

حكومەتیبەریتانیاپێنجش��ەممەرایگەیاند،تۆمجۆنز
وەزیریبەرگریدەركردووەوتێكڕایپالنەكانیكڕینی
چەك��یپاشباڵوبوونەوەیچەندهەواڵێكس��ەبارەتبە

گەندەڵیلەوەزارەتیبەرگریداراگرتووە.
ئ��ەوهەنگاوەدوایباڵوبوون��ەوەیچەندراپۆرتێكلە
رۆژنامەكانداروودەداتكەتێیداپەردەلەسەرگەندەڵی

لەوەزارەتیبەرگریداهەڵماڵراوە.

لیدی راڤەیی
بەبەكارهێنانیبۆچوونیكەسانیدیكهدەرەنجامەكانی

رووداوێكشیدەكاتەوە.

نموونه ى ليد : 
لە سەركردە  یەكێك 
نی  كا س���ییە سیا
خەڵك���ی  نەی���اری 
گوتی  مەنچوقستان 
ل���ە ش���ەش مانگی 
لە  زیاتر  راب���ردوودا 
كەس  ه���ەزار  پێنج 
راس���تگەرا  لەالیەن 
ن���ەوە  توندڕەوەكا

كوژراون
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نموونە:
سەرۆككلینتۆنپێنجشەممەرایگەیاند
ب��ەنیازەس��ێه��ەزاركەسل��ەهێزە
جێگركراوەكانلەكۆس��ۆڤۆبكشێنێتەوە،
هەنگاوێ��كك��ەبەوجۆرەیبەرپرس��انی
نەتەوەیەكگرتوەكاندەیڵێنلەوانەیەببێتە
هۆیئەوەیژمارەیەكیزۆرترلەسربەكان

لەناوچەكەرابكەن.
لیدێكدەنووس��ندڵنیا كاتێكوەه��ا
بنبەڵگەنامەوش��ایەتییەككەهەتانەلە
سەرەوەیهەواڵەكەهێنرابێت–بۆنموونە
لەبڕگهیسێیەموچوارەم–وئەگەریش

كراناویسەرچاوەكەشبهێنن.
نموونە:

جۆنسوچینسكای،سەرۆكیئاژانسی
ئاوارەكانینەتەوەیەكگرتوەكانلەبەلگراد،
بەرۆیت��ەرزیراگەیاند،)هەرئێس��تاش
هەمووهەفتەیەكنزیك��ەی50هاوواڵتی
سربیاناوچەكەبەجێدەهێڵن،چونكەلەوە
دەترسنكۆسۆڤۆییەبەڕەگەزئەلبانییەكان
بیانەوێتتۆڵەیانلێبكەنەوە.ئەوهەنگاوە
دەتوانێ��تببێتەه��ۆیهەاڵتنیزیاتری

سربەكان.«

سەرچاوە لە لیددا
بەگشتیس��ەرچاوەلەكۆتاییلیددا

دێت.
نموونە:

لەئەنجام��یجەنگیبۆس��نەدا،زیاتر
ل��ەنیوملیۆنئ��اوارەلەس��ربیادهژین،

نەتەوەیەكگرتوەكانهەینیگوتی.
ب��ەاڵملەهەندێكحاڵەت��دا،بەتایبەت
كاتێككەسەبارەتبەراستیزانیارییەكان
گومانت��انهەی��ە،ی��انل��ەحاڵەتێكدا

زانیارییەكانجەنجاڵیلێبكەوێتەوە،باشتر
وایەسەرچاوەلەسەرەتاوەبێت.

نموونە:
سیاس��ییەكانی س��ەركردە لە یەكێك
نەی��اریخەڵكیمەنچوقس��تانگوتیلە
شەشمانگیرابردوودازیاترلەپێنجهەزار
كەسلەالیەنراس��تگەراتوندڕەوەكانەوە

كوژراون.

چەند رێگایەك بۆ باشتركردنی لید
-بكەریدیاربەكاربهێنن،نەكنادیار.

ئەمجۆرەراشكاوتروكورتترە.
س��وپایفەرەنس��ابەس��ەركردایەتی
مەنچوقس��تانی پێنجش��ەممە ناپلی��ون

داگیركرد،پنتاگۆنگوتی.
نەنووسن:

لەالیەن پێنجش��ەممە مەنچوقس��تان
سوپایفەرەنساوەبەسەركردایەتیناپلیۆن

داگیركرا.
-هەواڵەكەبەپرسیاردەستپێنەكەن.
ئ��ەمش��ێوازەهەندێ��كجارل��ەراپۆرت

نووسیندابەكاردەهێنرێت.
-واتاكانی،پۆس��تیكورتكراوەوناوی
دوورودرێ��ژیكەسوش��وێنەكانبەكار

نەهێننمەگەرئەوەیكەناسراوبن.
نموونە:

باش��تروای��ەبنووس��نرێكخراوێكی
گرنگیئاسایشیتاكورێكخراویئاسایش
وهاریكاریلەئەوروپا)ئۆئێسس��یئای(.
باش��تروایەبووسنئاژانس��یپەنابەرانی
نەتەوەەیەكگرتوەكانتابنووسنكۆمسیۆنی
ب��ااڵینەتەوەیەكگرتوەكانب��ۆكاروباری

پەنابەران)یوئێسسیئاڕ(.
تەنیاكاتێكلەلیدداقس��ەگواستنەوە
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بەكاربهێننكەزۆرناباوودراماتیكبێت.
نموونە:

هێزەچەكدارەكانی فەرماندەیگشتی
یۆگسالڤیاهۆشداریدا»ناتۆدۆزهخلەسەر
زەوی«تاق��یدەكاتهوهئەگ��ەربیەوێت

هێزەكانیبباتەناوكۆسۆڤۆوە.
-هەوڵبدەنس��ەردەمیئێس��تابەكار

بهێنن
چینمەبەس��تەیەتیلەب��ریئەوەی

بنووسنچینمەبەستیبوو...
خاڵەسەرەكییەكانلەنووسینیهەواڵدا
زانیاریی��ە ئەگ��ەر – وردبین��ی -
سەرەتاییەكاندروس��تنەنووسن،كەس
بڕوابەوشتانەیدیكەناكاتكەنووسیوتانە.
هیچكاتپێت��انوانەبێتخوێنەرانی
ئێوەپێش��ترس��ەبارەتب��ەهەواڵێككە
نووس��یوتانەشتێكیزانیوە.هەرجارەكە
هەواڵێكدەنووس��ن–تەنانەتئەگەرئەو
هەواڵەچەندرۆژێكلەسەرزارانبووبێت
–پێویس��تەبەگوێرەیپێویس��تپێش
زەمینەوپێش��ینەوش��یكردنەوەیتێدا

بێت.
وایبهێنن��ەبەرچاوكەخەریكنهەواڵ
بۆكەس��ێكدەنووس��نكەچەندمانگێك
لەس��ەفەریدەرەوەبووەووتازەبەیانی

ئەمڕۆگەڕاوەتەوە.
-زەینت��انك��راوەبێ��ت–نەكەونە
داویژمارەووردەكاریەوە.زمانیس��ادە
وراش��كاوب��ەكاربهێنن،ئ��ێجیڤێلز،
نووس��ەرورۆژنامەنووسیبەریتانیجارێك
لەش��وێنێكوتبووی،«منبەهەمانسەر
راستیكەبەرێگادادەڕۆمبەهەمانسەر
راستیشدەنووس��م.بەهۆیئەوەیكە
ئەم��ەباش��ترینرێگایەبۆگەیش��تنبە

مەبەست.
-شانەیبكەن–كاتێكهەواڵەكەتان
نووس��یالنیكەمدووجارلەس��ەرەتاوە
تاكۆتاییبیخوێنن��ەوە.هەڵەكانبچنن،
هەروەهاوشەناپێویستەكان.بەژمارەكاندا
بچنەوە،هەروەهارێزمانوهەمووشتەكان.
بەتایبەتناویكەس��ەكانوشوێنەكان.
هیچكاتچاوەڕوانیئەوەنەكەنكەسێكی

دیكەهەڵەكەیئێوەراستبكاتەوە.

-قس��ەگواس��تنەوەكان–هەمیشە
ب��ەدوایقس��ەیگواس��تنەوەیباشو
وتەگواس��تنەوەی  بگەڕێن. رەنگاوڕەنگدا
باشه��ەواڵزیندوودەكاتەوەومتمانەو
هێزیپێدەبەخش��ێت.هەڵبەتخوێنەر
بەوتەگواس��تنەوەییەكل��ەدواییەك
نەخنكێنن.ئەگ��ەرژمارەیانزۆربێتبە
س��ەختیهەرسدەكرێن.ئەگەربەشێكی
زۆریئەوهەواڵەیكەخەریكیدهینووسی
ئەوقسانەیەكەسەرچاوەكەتانكردوویانە،
بەشێكلەقسەس��ەرەكیورەنگدارەكان
لەكەوانەدابهێننەوەوبەش��ێكیدیكەبە
بێئەوەیقسەكانبخەیتەناوكهوانەوەبە

شێوەیراپۆرتبینووسن.
-بەش��ەجۆراوجۆرەكانیئەوهەواڵەی
كەخەریكیدەینووس��یبەش��ێوەیەكی
لۆژیكیپێك��ەوەگرێیب��دەن.ئەمكارە
یارمەتیدەكاتبۆئ��ەوەیخوێنەرانبە
ههواڵەكەوە بەدوای لۆژیكی ش��ێوەیەكی
ب��نولەخاڵێك��ەوەب��ۆخاڵێكیدیكە
بچن.هەوڵبدەنچیرۆكێككەدەینووسن
لەئارادابێ��ت.نەپچڕێتولەچڵێكەوەبۆ

چڵێكیدیكەبازنەدات.
-هاوسەنگی–دڵنیابنلەوەیرقلەدڵ
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نینوبۆچوونیخۆتانناخزێننەناوهەواڵەكەوە.دڵنیابن
لەوەیكەبۆچوونیدووالیەنیبەسەرهاتەكەدەگوازنەوە
رێگابدەنبەهەركەس��ێككەتۆمەتباربووەشوێنێكیبۆ
كاردانەوەهەبێت.ل��ەواتاگەلێكیوەكو»ئیدعایكرد«بە
واتایئەوەیكەئێوەگومانتانهەیەبەرامبەربەقسەكانی
خۆتانبەدووربگرن.لەواتاگەلیوەكو»نیگەرانیئەوەلە
ئارادای��ە«یان«فاڵنكەسهیوادارە«دووربگرن،چونكە
لەوانەیەوەهالێكبدرێتەوەكەخەریكیتالیەنیكەسێك

دەگریت.
وات��ای»قبوڵیكرد«ئ��ەوەدەگەیەنێتكەكەس��ێك
وەك��وئەوەیكارێكیهەڵەیكردبێتوئێس��تادانیبە
تاوانەكەیدانابێت.واتای»تەئكیدیكرد«یان»ئاماژەی
كرد«ئەوەدەگەیەنێتكەئێوەشلەگەڵهەمووالیەنەكان
هاوبۆچوونن.لەبریهەموویئەموتانەوش��ەی»گوتی«

بەكاربهێنن.
پێش��ینە–پێش��ینەبۆهەمووئ��ەوهەوااڵنەیكە
دەینووس��نپێویس��تە.لەناوتانوپۆیئەوهەواڵەیكە
خەریكەدەینووسیتبیچێنیت،لەبریئەوەیپارچەیەكی
گەورەیچەندبڕگهیپێش��ینەبهێننەوەبەوجۆرەیكە
خەریكیتهەواڵەكەلەس��ەرەتاوەتاكۆتاییدەگێڕیتەوە
پێش��ینەبكەنبەرستەیبچووكوبەسەرهەواڵەكەیدا

بپژێنن.

ئەو سەرچاوانەی كە 
دەهێنرێت  ناوی���ان 
هەمیش���ە لە پێشی 
ئەو سەرچاوانەوە بن 
كە ناویان ناهێنرێت، 
س���ەرچاوەی  ئەگەر 
ئێوە  هەواڵەك���ەی 
ناوی  نیی���ە  ئامادە 
بهێنرێ���ت  لەگەڵی 
گفتوگۆ بكەن كە بە 
چ شێوەیەك دەتوانن 

بیناسێنن
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بەشەسەرەكییەكانیپێشینەكەدەتانەوێتلەهەواڵدا
بەكاریبهێن��نلەس��ەرپارچەكاغەزێك
بینووس��نهەربەشێكیكەدەیخەنەناو

هەواڵەكەوەبیسڕنەوە.
-رەن��گ–وردەكاریهەواڵزیندوو
دەكاتەوە،مرۆڤەكانواقعیتردەنوێنێت
وبەخوێنەرینیشاندەداتكەئێوەبە

راستیلەشوێنەكەبوون.

سەرچاوەكانی هەواڵ
هەرچی رێس��ایەكیگش��تی، وەكو
ژمارەیس��ەرچاوەكانتانبۆنووس��ینی

هەواڵزیاتربێتباش��ترە.هەرچ��یگرنگیهەواڵێككە
دەینووس��یتزیات��ربێتئەوبابەتەگرنگ��یزیاترپەیدا
دەكاتك��ەهەواڵەكەت��انس��ەرچاوەیبەهێزوپتەوی

هەبێتوناویسەرچاوەكانبهێنرێت.
پەروەردەكردنیسەرچاوەیباش،)ئەوەیكەبتوانێت
سەرچاوەیهەواڵیباشپەیدابكەیتوبیپارێزیت(هیچ
كاتبەكاتبەفیڕۆدانلێكنادرێتەوە.سامویلجاكسۆن،
نووسەریبەریتانیسەدەیهەژدەیەمجارێكلەشوێنێك
گوتی،«كاكە،هەررۆژێكتێپەڕێتولەورۆژەدامنلەگەڵ

كەسێكئاشنانەبمئەورۆژەمبەفیڕۆچووە«
زۆرێكلەسەرنووس��ەرەكانبۆئەوەیهەواڵێكلەئێوە
وەربگرنالنیكەمدووس��ەرچاوەیاندەوێت.لەهەندێك
حاڵەتداس��ەرچاوەیەكیشبەس��ە،بەاڵمبەمەرجێكبە
تەواوەتیمتمان��ەپێكراوبێتوالیەنەكەكەس��ێكبێت
كەبتوانی��تچاوەڕوانیئەوەیلێبكەی��تكەئاگاداری
بابەتەكەیە.هەوڵبدەنخۆتانلەوەبەدووربگرنكەناوی
سەرچاوەنهێننوهیچكاتلەدەربڕینەكانیسەرچاوەیەك
كەكەس��ێكتۆمەتب��اردەكاتیانقس��ەكانیجەنجاڵی
لێدەكەوێت��ەوە،بەاڵمئامادەنییەناویباڵوبكاتەوەبەكار
نەهێنن،هێرشوس��كااڵلەپش��تدەمامكەوەجێگای

قبوڵكردننییە.
لەگەڵسەرچاوەهەواڵییەكانیخۆتاندابەویژدانبن،

پەیوەندی  راپ���ۆرت 
نییە  كات���ەوە  ب���ە 
ب���ە  و دەتوانرێ���ت 
تەواوەت���ی ب���ە بێ  
ب���ە  س���ەرنجدان 
كات���ی رووداوەك���ە 
بنووسرێت. هەروەها 
لەگ���ەڵ  دەتوان���ن 

هەواڵی رۆژدا بن
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هەمب��ەهۆیبەرژەوەندییەكانیخۆتانەوە
وهەمبەهۆیبەرژەوەندییەكانیئەوان.

ناوی��ان ئ��ەوس��ەرچاوانەیك��ە -
دەهێنرێ��تهەمیش��ەل��ەپێش��یئەو
س��ەرچاوانەوەبنكەناوی��انناهێنرێت،
ئەگەرسەرچاوەیهەواڵەكەیئێوەئامادە
نییەناویبهێنرێتلەگەڵیگفتوگۆبكەن
كەبەچش��ێوەیەكدەتواننبیناس��ێنن.
هەوڵبدەنتائەوجێگەیەیبۆتاندەكرێت
بهێنن.«دیپلۆماتێكی ناوی دیاریكراوی بە
خۆرئاواییكەلەگفتوگۆكاندابەشداربوو«

لە»سەرچاوەیەكیدیپلۆماتی«باشترە.
-تەنی��ابۆئ��ەوەیبزانن–كاتێككە
س��ەرچاوەیهەواڵدەڵێتئەمزانیارییانە
تەنیاوەكوپێ��شزەمینە_تەنیابۆئەوەی
كەبزانیت(پێتاندەدات،بەگش��تیبەو
مانایەی��ەكەناتوانیتئەوزانیارییانەبەكار
بهێنیتمەگەرئەوەیكەئەوزانیارییانەت

لەشوێنێكیدیكەوەدەستبكەوێت.
-س��ەرچاوەحكومییەكان–بەیاننامە
حكومیی��ەكان،رێكخ��راوەحكومییەكان،
بانكیناوەندی،س��ەرچاوەحكومییەكانی
دیكەبەگش��تیب��ەپارێزەوەئاراس��تە
دەكرێنووش��ەكانبەوردبینییەوەبەكار
دەهێنرێ��ن.ب��ەاڵمدەبێتب��ەزۆریبە
دوایوردەكاریزیات��رەوەبیتبەواتایەك
سەرچاوەكان»دادۆش��ن«چونكەبەهەر
ح��اڵئ��ەواندڵنیاترینس��ەرچاوەیەكن
كەلەبەردەس��تاندایەئەگەرچیلەوانەیە
نەتواننوێنەیەكیكامڵلەبەسەرهاتەكەی

لێدەركێشن.
-پس��پۆڕانوئاكادیمیی��ەكان-بە
س��ەرچاوەكانن، باش��ترین ئەمانە زۆری
چونك��ەزۆرت��رس��ەربەخۆنه��ەربۆیە

دەتواننبێالیەنانەزانیارییەكانتانپێبدەن.
زانیارییەككەئاساننییەلەحكومییەكانی

وەربگریت.
– دەرەك��ی س��ەرچاوەی -
دیپلۆماتەكان،رێكخ��راوەناحكومییەكان،
نەتەوەیەكگرت��وەكانول��قوپۆكان��ی،
كۆمپانیابیانییەكان.ئەمانەزۆرجاربەكەڵك
دێن،چونكەواڵتباشدەناسن،بەاڵملە

رەهەندیدەرەكییەوە.
ئاین��ی، كولت��ووری، رێكخ��راوە -
پیش��ەییەكان-گەڕان��ەوەب��ۆئەمان��ە
دەوڵەمەندت��ر هەواڵەكەت��ان دەتوانێ��ت
بكاتپەرس��تگەكانئەندامانێكیزۆریان
هەیە.هەروەهابەزۆریلەسەرتاس��ەری
واڵتداباڵوبوونەتەوە،هەربۆیەدەزاننچی

روودەدات.
-سەرچاوەیشەقامی–بەكارهێنەران
وژن��انوپیاوانێ��ككەلەسەرش��ەقام
دهیبیننهەمیشەئەوەدەهێنێتلەگەڵیان
قسەبكەنبەومەرجەیلەگەڵكەسانێكی
جۆراوجۆرقس��ەبكەنبۆئ��ەوەیبتوانن
وێنەیەكیگشتیچەندالیەنەلەپرسەكە

بەدەستبهێنن.
-میدیاكان��یدیك��ە–هەندێكج��ار
رێگایەك��یدیك��ەنییەجگەل��ەوەیلە
بۆ بگوازینەوە. راگەیاندنەكان��یدیك��ەی
نموونەكاتێككەس��ایەتییەكیبەرجەستە
لەگ��ەڵراگەیاندنێكچاوپێكەوتندەكات.
بەوەش��ەوە،ئەگ��ەرل��ەراگەیاندنەكانی
دیكەوەهەواڵێكهەڵدەگرندەبێتزۆربە
كەمیئەوحاڵەتەدووپاتبێتەوە،تەنیابە
دوایراگەیاندنەمتمانەپێكراوەكاندابڕۆن

وئاماژەبەسەرچاوەكەشبدەن.
»دەكرێتبەرلەچاپكردنهەواڵەكەتان
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ب��دەنچاوێك��یپێدابخش��ێنم؟«–لە
بەرامب��ەروەهاداواكاریەك��داخۆڕاگربن.
ئەگ��ەررێگایەكت��اننیی��ەودەبێتئەو
كارەبكەنتەنیابۆبەرزكردنەوەیئاستی
وردبین��یئەوكارەبكەن.نابێتناوەرۆكی
قسەگواس��تنەوەبگۆڕن.هەروەهامۆڵەت
دابنێنبۆئەوەیبەناوسەرچاوە»لەسەر

هەواڵەكەتاننەنیشێتەوە.«

راپۆرت
راپ��ۆرتپەیوەندیبەكات��ەوەنییەو
دەتوانرێتبەتەواوەتیبەبێس��ەرنجدان
بەكاتیرووداوەكەبنووس��رێت.هەروەها
دەتوان��نلەگ��ەڵهەواڵ��یرۆژدابن،بۆ

نموونە:
رووماڵكردن��ی خەریك��ی كاتێ��ك
بوومەلەرزەیەكیگەورەیت،یانرووداوێكی
سروش��تیدیك��ە،رۆژنامەنووس��یباش
پێویستەهەواڵێكیتێروتەسەلبنووسێت
وهەم��ووالیەنەكانیرووماڵبكات،بەاڵم
خراپنییەلەگ��ەڵهەواڵەكەراپۆرتێكی
رەنگداری��شبكەیت.ب��ۆنموونە،راپۆرت
سەبارەتبەگوندنشینانێككەبەبێپاچو
خاكەنازبەدەستیانخەریكیهەڵكەندنی
زەوی��نبۆئەوەیكچیونبووییەكێكلە
گوندنشینانلەژێرداروپەردوویرووخاودا
دەربهێنن.راپۆرتێكیوایارمەتیدەردەبێت
ب��ۆئەوەیالیەنەمرۆییەكانمەس��ەلەكە

بەرجەستەبكرێت.
بنەماگش��تیەكانبۆنووس��ینیلیدی
هەواڵتارادەیەكروونە.بەاڵمبۆنووسینی
راپ��ۆرترەنگ��ەبكرێ��تبوترێ��تهیچ
بنەمایەك��یدیاریكراوبوون��ینییە.تەنیا
گرن��گئەوەیەلیدێككەنووس��یوتەكار

بكات.)واتاخوێنەربەرەوبابەتەكەببات(.
چەندلیدێككەلەراپۆرتەكانیرۆیتەرز

وەرگیراون:
ل��وسئەنجلێس–ڤیكتۆرراوەس��تا،
سەیریكردوچاویبەچاویئەوكەوت.
بەبێئەوەیوش��ەیەكبڵێ��تپێدەچوو،
كانیبزانێتچیدەویت.رەنگەئەوهەمان
ئەوكەس��ەبێتكەڤیكتۆریشبەدوایدا

دەگەڕا.
)راپۆرتێكسەبارەتبەكۆمەڵێكینوێ
ل��ەچیرۆكەئهویندارهكانینێوانكوبی–

ئەمریكییەكان(.
بۆین��سئایرس–رەنگ��ەبۆزیگمۆند
فرۆیدس��ەختبووەكەبیهێنێتەبەرچاو
ك��ەچەندینكیلۆمەتردوورلەش��وێنی
لەدایكبوونیخۆیواتانەمس��ا،ناویئەو
ئەوەن��دەیس��وڵتانیس��ەمایتانگۆواتا

كارلۆسگاردێللەسەرزارانبێت.
راپۆرتەكەس��ەبارەتبەژمارەیزۆری

دەروونناسانەلەبۆینسئایرس(
ئەفریق��ایباش��وور–پیاوێ��كك��ە
جانتاك��ەیپڕەلەكەل��ەرموپەتاتەیەبە
زۆرهەڵدەگرێتولەناوسندوقیدواوەی
تەكس��ییەكیكۆنون��ۆكاتژمێرلەژێر
هەت��اویس��وتێنەردادەڕواتبۆئەوەی
بگاتەیوهاس��بۆرگ.كاتێ��كدەگاتەبازاڕ،
نیوەیئەوبەروبوومانەیكەچینویەتییەوە
گەنیوەوكاتێكئەمپیاوە48س��ااڵنەبۆ
ماڵ��ەوەدەگەڕێتەوە،تەنی��اتۆزێكپارەی

دەستكەگوتووە.
)راپ��ۆرتس��ەبارەتبەه��ەژاریلە

ئەفریقایباشوور(
رێكوەكوهەواڵ،راپۆرتیشپێویس��تە
هەبێت سەرنجڕاكێش��ی دەس��تپێكێكی
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وب��ەش��ێوازێكیلۆژیك��یخوێنەرانلەگ��ەڵخۆیتا
كۆتاییهاوڕێیەتیبكات.كاتێكس��ەرقاڵیبەنووسینی
چیرۆكێك��ەوەكەالیەن��یناپەیوەندی��داریهەیە،وەكو
راپۆرتیس��ەفەر،ئەوخااڵنەیكەسەنجڕاكێشنلەسەر
پارچەكاغەزێكدابنووس��نودواتربەدوایئەوخااڵنەدا
بگ��ەڕنكەبەش��ێوەیدیارپێك��ەوەپەیوەندیانهەیە.
ل��ەرێگایرەس��تەیپەیوەندییەوەئ��ەمخااڵنەپێكەوە
ببەس��تنوهەوڵبدەنچیرۆكەكەجۆرێ��كبگێڕنەوەكە
تانوپۆیەكیلۆژیكیهەبێتلەخاڵێكەوەبۆخاڵێكیدیكه
لەرەوتدابێت.بەپێچەوانەیهەواڵكەدەكرێتبنەكەی
ببڕیت،راپۆرتجۆرێكدەنووس��رێتكەپێویستەسەرو
ب��نولەش��یهەبێت،بڕگهیكۆتاییك��ەهەندێكجار
»Kicker«یش��یپێدەوترێت،لەوانەی��ەدووبارەئاماژە
ب��ەهەمانباب��ەتبكرێتكەلیدەكەبەوەوەدەس��تی
پێدەكرد.هەندێكلەرۆژنامەنووسانهەوڵێكیزۆردەدەن
ب��ۆئەوەیكۆتاییەكیباشبۆراپۆرتەكەیانئامادەبكەن.
بەاڵمهەوڵ��یلەرادەبەدەریشلەوانەیەكۆتاییراپۆرتەكە

دەستكردوالستیكیبكات.
شێوازێكیدیكەیراپۆرتنووسینئەوەیەكەوایبێننە
بەرچاوكامێرایمانگیدەستكردیتوخەریكەلەبۆشاییەوە
سەیریزەویدەكەیت.)بیهێننەبەرچاودەتانەوێتبزانن
كاریگەرییبومەلەرزەلەش��ارێكداچ��ۆنبووە.(لەوانەیە
كامێراكەسەرەتالەسەركەسێكزوومكرابێتوكەسایەتی
وتایبەتمەندییەكانیئەوبەرجەس��تەبكات.بەاڵمدواتر
كەچاویكامێراكەزیاتردەكرێتەوەخانەوادەیكەسەكە
دەبینیت،كەدەوروبەرەك��ەیدەگریتدەردەكەوتكە

كارەساتەكەچەندەكاریگەرییلەسەركردوون.
كاتێ��كدیس��انكامێراك��ەزیات��ردەكرێتەوەش��ار
دەردەكەوێ��توس��ەرەنجامدیس��انكامێراك��ەزیاتر

دەكرێتەوەویالیەتیانواڵتەكەنیشاندەدات.
رێگایبێئەژماریدیكەب��ۆریوایەتیراپۆرتێكبوونی

هەیە.لێرەدائاماژەبەچەندرێگایەكیاندەكەین.
رێكوراست-چیرۆكەكەرێكوراستلەسەرەتاوە
ت��اكۆتاییباسبكەن،رێكوەك��وهەواڵ،بەومەرجەی

پێویستە  راپۆرتیش 
دەس��ت��پ��ێ��ك��ێ��ك��ی 
س��ەرن��ج��ڕاك��ێ��ش��ی 
ب��ە  و  ه���ەب���ێ���ت 
لۆژیكی  شێوازێكی 
لەگەڵ  خ��وێ��ن��ەران 
خ���ۆی ت��ا ك��ۆت��ای��ی 

هاوڕێیەتی بكات
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سوژەیراپۆرتبەگوێرەیپێویستسەرنجڕاكێشبێت.
نموونە:

بۆئەوبۆلگاریانەیكەئەوەندەخۆش��بەختبوونكە
ئۆتۆمبیلێكیانهەبێت،21یمانگیئایاررۆژێكیرەشبوو.
كاتێكلەخەوهەس��تانبینیاننرخ��یبەنزینلە%92

بەرزبووەتەوە.
بەرێكیخاڵەكەبپێكن–كاتێكلەهەماندەستپێكەوە
لەس��ەرخاڵێكیدراماتیكچڕببنەوەس��ەرنجیخوێنەر

رادەكێشن.
نموونە:

ش��ەڕكەریگەنجئاراموهێ��دیدەهاتەبەرچاوكە
جگەرەیەكیبەدەمەوەب��وووچەكەكەیدەدایەبنباڵی.
تەمەنیدەساڵزیاترنەبوو،بەاڵمتوانیبوویالنیكەمدە

بۆدوانزەسەربازیحكومەتبكوژێت.
یان

گولوئۆگەندا–كاتێكئەوئۆگەندییەگەنجەزانیئەو
ژنەیكەلەتاریكاییدادەستدرێژیكردبووەسەریدایكی
بووەخۆیبەكۆڵگەكەیدارینیكەوێڵەكەوەهەڵواسیو

خۆیكوشت.
دواخستن–خاڵیلووتكەیچیرۆكتۆزێكدێرتردێت.
چەندبڕگهلەخوارترەوە.بەاڵمزۆریشدرێژینەكەنەوە.

نموونە
كەش��ێكیزۆرباشبۆئەوەیكەقەاڵیدراكۆاللەوێ
دروس��تبكەن،لەبنیدۆڵێكیپڕلەخۆللەچیاكانی

ترانسیلڤانیایرۆمانیا.
ه��ەرب��ەوجۆرەیك��ەس��ەردانیكارانپاڵی��انبەو
دەرگای��ەوەناكەجێڕەجیڕیدەكردبۆئەوەیلەوبەری
دەرگاكەلەگەڵپیرەژنێككەس��ەرتاپێرەشیپۆشیبوو
چاوپێكەوتنبكەن،س��ەگێككەرەنگەگورگیشبێتلە

دوورەوەدەیلووراند.
ئەوب��ەش��انازییەوەئێمەیبەرەوش��وێنێكبردكە
ڤالدیدراكۆل،س��ەركردەیەكیتین��ووبەخوێنكەلە
سەدەیپانزەداژیاوەوچیرۆكیدراكۆاللەژیانیئەوەوە
وەرگیراوە،خواردنیخواردووەودەخەوتوكاریدەكرد.

ش����ی����ك����ردن����ەوە 
بۆ  دەرف���ەت���ێ���ك���ە 
قووڵ  تێڕوانینێكی 
گۆشەنیگای  ل��ە  و 
ج������ۆراوج������ۆرەوە 
بەرامبەر بە بابەتێكی 
بابەتی  یان  هەواڵی 
ك��ە ب��ۆ خ��وێ��ن��ەران 
سەرەنجڕاكێش بێت، 
تەواوەتی  بە  بەاڵم 
ه���ەواڵ���ی ن��ەب��ێ��ت. 
شی�كردن�ەوە  ل�ی�دی 
بەراورد  بە  لەوانەیە 
هەواڵ  لیدی  لەگەڵ 

گشتیتر بێت
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گرف��تئەوەبووبەگوێرەیئەوەیكە
ئیدارەیگەش��تیاریرۆمانیارایگەیاندبوو

ئەوهیچكاتنەهاتبووەئێرە.
لێویقس��ەیراپۆرتلەراپۆرتێكداكە
دەینووس��ننەش��ارنەوە،چونكەلەوانەیە
خوێنەرانماندووببنووازلەخوێندنەوەی
راپۆورتەك��ەبهێنن.النیك��ەملەبڕگهی
چوارەمدابچنەسەربابەتەسەرەكییەكە.

-مێژوویی–ئەمج��ۆرەراپۆرتانەبە
رووداوێكیمێژووییدەستپێدەكەن.

نموونە:
سیس��اڵپێشئێس��تامەنچوقستان
جەژنیكۆتاییشەڕیناوخۆییخوێناوی
گرتكەتێیدا100هەزاركەسكوژرانو

ئابووریواڵتبەتەواوەتیداڕما...
گێڕانەوەیی–ئەمشێوەچیرۆكە -
لەس��ەرەتاوەت��اكۆتاییب��ەهەمانئەو
ش��ێوەیەیك��ەرووی��داوەدەگێریتەوە.
ئەمش��ێوەیەدەتوانێتسەرنجیخوێنەر
رابكێش��ێتبەاڵمپێویستەخێرابەوخاڵە
بگ��ەن،كەبتوانێتس��ەرنجیخوێنەرتا

كۆتاییراپۆرتەكەرابگرن.
نموونە:

لەبەیانییەكیس��اردوزس��تانیدالە
مانگینیس��ان،س��ێپیاولەناوەڕاستی
لەن��دەنچاویانبەیەكتریكەوت،دواتر
هەركامەیانتەكسییەكیجیاوازیانگرت
وبەرەوبنكەیەكیئاسمانیلەكەنارەكانی

باشووررێكەوتن.
هەركامەی��انرێگایەك��یجیاوازی��ان
هەڵبژارد،هەركامەیانلەكاتێكیجیاوازدا
گەیش��تنەبنك��ەئاس��مانییەكەودواتر
س��واریفڕۆكەیەكیكۆنیرووسیبوون،
بۆگەش��تێكیچواركاتژمێریوسەرەنجام

لەبنكەیەكلەش��وێنێكیدوورەدەستلە
بۆسنەدابەزین....

پێكەنیناوی–گاڵتەوگەپكردنكارێكی
ئاساننییە.بەاڵمجاروباریبەكاریبهێنیت

خراپنییە.
نموونە:

تیران��ا–چەن��دس��اڵپێشئێس��تا
بەرپرس��انیگوندێكل��ەئەلبانیابەڵێنیان
ب��ەژناندائەگەرش��ەشمنداڵیانهەبێت
دەتواننش��ەشس��اڵزووترخانەنشین
ببن.ئەگەردوانزەی��انهەبێت،دەیانوت،

مانگایەكیشتانپێدەدەین.
حیكایەتئاس��ا–ب��ەتایبەتكاتێك
بەكاردێ��تك��ەبتانەوێتس��ەبارەتبە
تاك��ەكانبنووس��ن.كەش��ەكەبهجۆرێك
ئامادەبكەن،ك��ەئاماژەیەكبەرابردووی

كەسەكەبكەن.
نموونە:

جۆنس��میتكارەكەیبەگەسكدانی
گەروەتریندوكانیش��اردەستپێكرد،دە

ساڵدواترئەوهەماندوكانیكڕی.
وەسفكردن–دیمەنێكدەهێنینە -
بەرچ��او.دواترلەن��اوچیرۆكەكەداتەقلە

بدەن.
نموونە:

فڕۆك��ەوانك��ەپانتۆڵ��یدەرزەن��ی
لەپێكردبوو،بەتیش��ێرتێكیپرتەقاڵییەوە،
كاڵویتەپل��ەوپێاڵویكراوەیهاوینە،
وردەوردەلەسەرجادەیقیریسوتێنەری
فڕۆكەخانەپیاس��ەیدەكردوبەزمانێكی
ش��ەقاوەئاس��ایانەوەگوتی،)باشەكوڕینە

بچینشانۆكەدەستپێبكەین.«
شانۆ،فڕینبەفڕۆكەیەكی32سااڵنی
دیسی–3وچەندساتێكدواتریەكێك
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لەوفڕۆكانەیكەكەمترلەبارەیەوەقسە
ك��راوەڕێڕەوەك��ەیب��ەرەوئامانجەكەی 

دەستپێكرد.
شیكاری

تێڕوانینێكی بۆ دەرفەتێكە شیكردنەوە
ل��ەگۆش��ەنیگایجۆراوجۆرەوە قووڵو
بەرامبەرب��ەبابەتێكیهەواڵییانبابەتی
كەب��ۆخوێنەرانس��ەرەنجڕاكێشبێت،
بەاڵمبەتەواوەت��یهەواڵینەبێت.لیدی
ش��یكردنەوەلەوانەیەبەب��ەراوردلەگەڵ
لیدیهەواڵگش��تیتربێ��ت،بەاڵمبنەما
س��ەرەتاییەكانیانیەكش��تە:س��ەرچاوە
دانان��یب��اش،هاوس��ەنگی،هێنانەئارای
پێشینەوپێشزەمینەوقسەگواستنەوە.
بەپێچەوان��ەیهەواڵ،پێویس��تبەوە
ناكاتس��ەرچاوەیهەواڵەك��ەلەبڕگهی
یەك��ەمیاندووەمدابێ��ت.بەاڵملەهەر
ش��وێنێكزانیارییەكدەدرێتپێویستەبە
شێوەیشەفافدەرببڕێتكەئەوزانیارییە

لەكوێوەهاتووە.
نووس��ینی رێگاكان��ی ل��ە یەكێ��ك
ش��یكردنەوەیەكیئاڵ��ۆزئەوەیەكەخاڵە
و پێش��ینە بابەتەك��ە، س��ەرەكییەكانی
وتەگواستنەوەلەدهستهەكانییەكودوو
وس��ێ...بەگوێرەیبەڵگەهێنانەوەوئهو
خهڵكهك��ەدەمانەوێتئاماژەیانپێبدەین
پۆلێنبەن��دیدەكەین.بەمكارەئاس��انتر
بابەتەكە لۆژیك��ی دەتوانینبەش��ێوەی
داڕێژینوبۆچوونەناكۆكوجەنجاڵییەكان

لەپەناییەكدادەنێین.
لێ��رەداچەندپارچەل��ەلێكدانەوەیەك
كەلەئاژانسیهەواڵیرۆیتەرزدانووسراوە

دەهێنین:
مۆس��كۆ–لەیەكێكلەئاش��كراترین

ژێس��تێكداك��ەپگوتینب��ۆگەڕانەوەی
متمانەیچینتازەدەوڵەمەندیرووس��یا
لەخۆیگرت��ووە،ئەوبەڵێنیئەوەیدارێگا
بداتئەوانئەوپارانەیكەدەیەینەوەد
لەواڵتدەریانكردووەبەشێوەییاسایی
بگەڕێننەوەبۆواڵت.بەاڵمئایابەراس��تی
هەزارانرووس��یكەبەگوێرەیهەندێك
ئامارزیات��رلە250ملیاردۆالرلەدەرەوەی
سنوورەكانیرووسیاپارەیانهەیە،ئامادەن
قەپلەپاروەكەیجەنابیپگوتینبگرن؟

لەن��دەندابەزینیبەرفراوانیئاس��تی
پێگەیجەم��اوەریلەوانەیەهەوڵەكانی
تۆن��یبلێرك��ەب��ەمنزیكان��ەدووبارە
هەڵبژێردرایەوەبۆپێشخستنیبەرنامەكانی
لەپەرلەمانوئەوەیكەبتوانێتتاكۆتایی
خولەكەیلەدەس��ەاڵتدابمێنێتەوەكردە

بڵقیسەرئاو.
بەنیشتنەوەیتەپوتۆزیهەڵبژاردن
ك��ەتێیدابلێ��رب��ۆس��ێیەمینجاری
بەردەواملەهەڵبژاردنەكەداس��ەركەوتنی
بەدەس��تهێنا،یەكەمینسەركەوتنبووبۆ
پارتەكەیواتاپارتیكرێكارانبەبۆچوونی
چەپیمیان��ڕەوەوە،نیگاكانب��ەرەوبەو
ئاراستەیەبووكەپارتیكرێكارانتەنیا66
كورسیبەدەستهێناوەلەكاتێكدالەخولی

پێشوودا161كورسیهەبوو.
زنزیب��ار–ملمالن��ێسیاس��ییەكان
خەریكەبەرلەهەڵب��ژاردنبەخێراییلە
زنزیب��ارتونددەبێ�تەوەبۆئ��ەوەیرەنگە
تاقیكردنەوەی��ەكبێتبۆئ��ەوەیوێنەی
جێگیریی��ەكك��ەحكومەت��یتەنزانیالە
دۆخ��یناوخۆی��یوێنایك��ردووەتاچ

رادەیەكراستەقینەیە.
كەنی��وە دوورگەی��ەك ل��ە نەی��اران
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س��ەربەخۆیەبەڵێنیانداوەرێگانەدەنلەمهەڵبژاردنەدابۆ
جاریس��ێیەمس��اختەكاریبكرێتودیسانبەبۆنەی
س��اختەكاریوسەركوتەوەلەهەڵبژاردنیساڵی1995و

2000پەراوێزبخرێن.

راپۆرت نووسینی توێژینەوەیی
هەندێكدەڵێنهەرجۆرەراپۆرتێكتوێژینەوەیە،چونكە
رۆژنامەنووسەباشەكانهەمیشەبەدوایراستییەكانەوەن
وهەوڵدەدەنباش��ترینج��ۆریهەقیق��ەتبدۆزنەوە.
بەمەش��ەوە،راپۆرتیتوێژینەوەیشتایبەتمەندیخۆیی

هەیەكەئەوانجیادەكاتەوە:
-پێویستییانبەكاتوهێزیكارزۆرهەیە.

-بەش��ێوەیباوسەبارەتبەرەوتێكیانزنجیرەیەك
رووداونەكتەنیایەكرووداورووماڵبكات.

-بەزۆریبەدوایچهندراپۆرتێكدەكەوێتكەپێشتر
لەالیەنمیدیاكانەوەرووماڵنەكراوە.

-زۆربەیس��ەركەوتنەكانیئەوانبەس��تراوەتەوەبە
دەستڕاگەیش��تنیانبەسەرچاوەیرەسەنوبێخەوش
وپلەی��ەك،یانبەئاماروزانیاریی��ەككەلەبەڵگەنامە

حكومییەكانداشاراوەتەوە.
-بەزۆریلەسەرچهندبابەتێكیوەكوتاوان،گەندەڵی،

الدان،یانخراپبەكارهێنانیدەسەاڵتچڕدەبێتەوە.
-هەندێكج��ارواپێویس��تدەكاتك��ەبەش��ێوەی
نهێنیكاربكەیت.)باش��تروایەئەوبەش��ەبەپسپۆڕان
ورۆژنامەنووس��انیبەئەزمونبسپێرین.لێرەداكۆمەڵێك
پرسیمۆراڵیبوونیهەیەكەئەگەررۆژنامەنووسئاشكرا
ببێتلەوانەی��ەدەرەنجامینهرێنیبۆیهەیە،بەتایبەت
ئەگەربتەوێتراپۆرتێكسەبارەتبەتاوانیرێكخراوئامادە
بكەیت.(ل��ەهەندێكلەواڵت��انبەكارهێنانیئامێرێكی

تۆماركردنكەشاردرابێتەوەتاوانە.
لێكۆڵین��ەوەس��ەرەتاییەكاندەبێتتائەوش��وێنەی
ك��ەئیمكانیهەی��ەئ��ەوزانیارییانەیكەبەش��ێوەی
گش��تیلەبەردەس��تدایەكۆبكاتەوە.باش��تروایەیاسای
دەستڕاگەیش��تنیئازادانەب��ەزانیاریل��ەواڵتەكەتاندا

ه���ەن���دێ���ك���ج���ار 
دەك��ات  واپێویست 
ك���ە ب���ە ش��ێ��وەی 
بكەیت.  كار  نهێنی 
ئەو  وای���ە  )ب��اش��ت��ر 
بەشە بە پسپۆڕان و 
بە  رۆژنامەنووسانی 
بسپێرین.   ئەزمون 
كۆمەڵێك  ل��ێ��رەدا 
پ���رس���ی م���ۆراڵ���ی 
ب��وون��ی ه��ەی��ە كە 
ئەگەر رۆژنامەنووس 
ئ���اش���ك���را ب��ب��ێ��ت 
لەوانەیە دەرەنجامی 
هەیە،  بۆی  نه رێنی 
ئەگەر  ب��ەت��ای��ب��ەت 
راپۆرتێك  بتەوێت 
تاوانی  بە  سەبارەت 
رێ��ك��خ��راو ئ��ام��ادە 

بكەیت
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بخوێننەوە.بەپشتبەس��تنبەویاسایەدەتوانندەستتان
ب��ەكۆمەڵێ��كزانی��اریحكوم��ی،كۆمپانی��اكان،یان
كتێبخانەگش��تییەكانبگات.ئینتەرنێتسەرچاوەیەكی
دەوڵەمەندەبۆدۆزینەوەیزانیاریوخۆنوقمكردنلەناو
وردەكارییەكانیدا.ب��ەاڵمئاگاداربنهەرزانیارییەككەلە

ئینتەرنێتدەریدەهێنیتجێگەیمتمانەنییە.
كاتێكئەوزانیارییانەتاندەرهێنا،سەرچاوەكانتانهان
ب��دەنبۆئەوەیكەلێنەكانپڕبكەنەوەووردەكاریزیاتر
ب��ەئێوەبدەن،تەنانەتئەگەرoff_the_recordبێت.
واتائەوەیكەنەیانەوێتناویانلەراپۆرتەكەدابهێنرێت.
ئەگەرلەراپۆرتێكداكەخەریكنئامادەیدەكەنكەسانێك
تۆمەتباركراونكەهەڵەیانكردووەدەبێتپەیوەندیبەو
كەس��انەوەبكەنبۆئەوەیكاردان��ەوەیخۆیانلەگەڵ
ئێوەبهێننەگۆڕێ.دەبێتوەاڵمیئەوانلەراپۆرتەكەتاندا

بهێنن.

چاوپێكەوتن
ئامادەس��ازی-تائەوجێگەی��ەیكەبۆتاندەكرێت
س��ەبارەتب��ەك��ەسی��اندامەزراوەیەكك��ەبڕیارە
چاوپێكەوتنیلەگەڵبكەنپێش��ینەوزانیاریلەس��ەر
كۆبكەنەوە.ئەگیناكاتەكەتانبەپرسینیپرسیاریسادە
وبێكەڵ��ككۆتاییپێدێت،ئەگەرخۆتانئامادەكردبێت،
بەالیەنیبەرامبەرینیشاندەدەیتكە»ئێوەشپرۆڤەی
خۆتانك��ردووە«لەئەنجامدامیوانەكەمتمانەیزیاتربە

تواناكانیتۆدەكاتوزانیاریزیاترتانپێدەبەخشێت.
-لەپێش��داپرس��یارەكانببینن–ئەگ��ەرمیوانی
چاوپێكەوتنەكەپێداگریدەكاتلەسەرەتاداپرسیارەكان
ببینێتئەگەرهیچرێگایەكتاننییەپرسیارەكانینیشان
بدەن،ب��ەاڵمئەمەنابێتەهۆیئ��ەوەیئەگەروتوێژەكە

دەستیپێكردتەنیائەوپرسیارانەیلێبپرسیت.
-س��اڵوكردن–چەندخولەكیس��ەرەتادابنێنبۆ
پرسیاركردنسەبارەتبەش��تیگشتی.ئەگەربەباشی
بابەتەكەتئامادەكردبێ��تدەبێتكەمتازۆربزانیتكە
میوانەكەتهۆگریچش��تێكەودەتوانیتلەوبارەیەوە

كاتێك  ه��ەوڵ��ب��دە 
كۆنگرە  ئەندامانی 
كە  نییە ا و مە نا ژ ۆ ر
ه�������ۆڵ�������ەك�������ە 
یان  بەجێدەهێڵن 
بێنە  كە  لەوەی  بەر 
بڕۆن  هۆڵەكە  ن��او 
بەالیانەوە. زۆر كەس 
دەبن  خۆشحاڵیش 
ب��ەوەی كە وەاڵم��ی 
پ��رس��ی��ارەك��ان��ت��ان 
بدەنەوە و وردەكاری 
ئاشكرا  بۆ  زیاترتان 

بكەن
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هەندێكدەمەتەقەیلەقەڵ��دابكەیت،ئەوەدەبێتەهۆی
ئەوەیكهش��هكەبش��كێتوهەمووش��تێكئاساییترو

خۆمانەییبێتەوە.
بەوردیئاگاتانلەناوەكانوپۆستەكانبێت.

-نیگاوجوڵەیدەستودەموچاو–كورسیەكەتان
جۆرێ��كدانەنێنكەب��ەتەواوەتیبەرامب��ەرئەوبیت.
لەوانەی��ەناڕەحەتبێت،كورس��ییەكەتهەندێكبهێنە
دواوە،هەندێكبڕۆرەگۆش��ەوەوپاڵب��دەرەوە.جاروبار

نیگایەكئاڵوگۆڕبكەن.
-تۆمارودەفتەرییادداش��ت–مۆڵەتوەربگرنبۆ

ئەوەیلەئامێریتۆماركەڵكوەربگرین.
-ئەگ��ەرئامێریتۆمارت��انبەكارهێنارێكلەبەردەم
میوانەك��ەدادایمەنێن.دەبێتەهۆیئەوەیبەردەوامبیر
لەوەبكات��ەوەكەدەنگیتۆماردەكرێت،ئامێریتۆمارەكە
لەپەنایەكدابنێن،هەركەدانیشتندەستبەجێدەفتەری
یاداش��تدەرنەهێنن،باش��تروایەدەفتەرەكەلەس��ەر
چۆكتاندابنێنتاكولەس��ەرمێزیبەردەممیوانەكەی

دابنێیت.
-پرس��یارەكانكورتبن-مەبەستیئێوەئەوەیەكە
لەمیوانەكەت��انزانیاریوەربگرننەكئەوەیكەخۆتان

هەڵكێشنكەچەندەدەزانن.
-سەرەتاپرسیارەسەختەكاننەپرسن–لەوانەیەببێتە
هۆیئازاردان��یمیوانەكەوحاڵەتیبەرگریلەخۆبگرێت
وگفتوگۆكەرابگرێت.پرس��یارەسەختەكانرابگرنتاكو
النیكەموەاڵمیچەندپرسیارێكتوەرگرتبێتشتێكتبۆ

نووسینهەبێت.
»هەندێكلەرەخنەگرانیئێوەدەڵێن،«–ئەمەرێگایەكە
بۆپرس��ینیپرسیارەس��ەختەكان.خۆتانبكشێننەوەو

پرسیارەكەبخەنەسەرزاریكەسانیدیكە.
-پرسیارەكراوەكانبەكاربهێنننەكپرسیاریداخراو.
پرس��یارەداخراوەكانبەزۆریبەكردەدەس��تپێدەكەن
وەاڵمیش��یانبەزۆریبەڵ��ییاننەخێ��رە.هەوڵبدەن
پرس��یاریكراوەداڕێژن:چهەس��تێكتانسەبارەتبەم
بابەتەهەیە؟چش��تێكدەبیس��تیت؟بۆچ��یئەمبابەتە

ه��ی��چ ك����ات ن���اوی 
سەرچاوەكانی خۆتان 
ئ��اش��ك��را ن��ەك��ەن. 
لە  رۆژنامەنووسان 
واڵتاندا  لە  هەندێك 
ئامادەن بچنە زیندان 
بۆ ئەوەی سەرچاوەی 
لە  ه��ەواڵ��ەك��ەی��ان 
دادگ������ادا ئ��اش��ك��را 

نەكەن
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گرنگە؟ئەمەچۆنشیدەكەیتەوە؟
-هەمیش��ەجێگاتانبۆپرس��یاریداخراوهەیە،بە
تایبەتكاتێكدەتەوێتس��ەبارەتبەبابەتێكیسەرەكی

وەاڵمیبەڵێیاننەخێروەربگرن.
-خۆتانلەوەبەدووربگرنكەپێكەوەچەندپرس��یار
بكەن–میوانیبەرنامەزۆرئاسان،سادەترینپرسیارەكە

وەاڵمدەداتەوە.
-بێدەنگیبەكاربهێنە–هەركەمیوانبێدەنگبوو
دەستبەجێپرسیارێكیدیكەیلێنەكەن.زۆرجارمیوان
خەریك��یبیركردنەوەیەلەوەیك��ەچوەاڵمێكیدیكە
بدات��ەوەیانبیرلەوەدەكاتەوەك��ەزانیارییەكیگرنگ
بهێنێتەسەرزمانیانوازیلێبهێنێت.دەرفەتیپێبدەن.
-ئەگەرتێناگەیت–ئەگ��ەرهەوڵدەدەیتتێبگەیت
ل��ەوەیكەئەوچ��یدەڵێتواتاگەلێك��یوەكو»ئەگەر
دروستتێگەیشتبێتم..«بەكاربهێننیان»ئەمبابەتەبۆ

خەڵكیسادەوساكارچۆنشیدەكەیتەوە.

شتێكی دیكە هەیە كە بتانەوێت بیڵێن؟
لەكۆتاییهەرچاوپێكەوتنێكدائەمپرسیارەلەخۆتان
بك��ەن.چونكەزۆرجارمیوانەكانزانیارییەكیانهەیەكە

ئێوەنایزانن.
-لەناوەكاندڵنیابن–زۆرجارلەبەردەمبەشداربوونی
دانیشتنیرۆژنامەوانیداناوەكانیاندەنووسیت.لەدەفتەری
یادداشتەكانیخۆتدانەخشەیەكبكێشەونیشانیبدەفاڵن
كەس��ایەتیلەكوێدانیش��تووەوژمارەبۆكورسییەكان
دابنێ،1،2،3،...بەوجۆرەبەئاس��انیدەتوانیتبزانیتچ

كەسێكقسەدەكات.
-بەش��ێوەیدهس��تهكاربك��ەن–ل��ەكۆنگرەی
رۆژنامەوانیس��ەختداكەبتەوێتبەدوایپرس��یارێكدا
ك��ەكردووتەپرس��یاریدیكەبكەیت.ه��ەربۆیەخراپ
نییەبەدوایپرس��یارێكداكەكەس��انیدیكەپرسیویانە
پرس��یارێكیدیكەیبكەیتوبابەتەك��ەزیاتربكەیتەوە.
ئەگەربەدهستهكاربكەنزانیاریزیاتربەدەستدەهێنن

تاكوتاكڕەویكردن.

رۆژنامەنووس���ان لە 
كار  بەش���ێكدا  هەر 
ژمارە  لەگەڵ  بكەن 
هەیە.  سەروكاریان 
هۆكارێك���ی ئەوەیە 
كە هەواڵی بازرگانی 
و دارایی زۆر جار لە 
رووداوە  و  ه���ەواڵ 

گرنگەكانی رۆژن
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كاتێ��ك هەوڵب��دە – ب��ەردەرگا -
ئەندامانیكۆنگرەرۆژنامەوانییەكەهۆڵەكە
بەجێدەهێڵ��نی��انبەرل��ەوەیكەبێنە
ن��اوهۆڵەكەبڕۆنبەالیان��ەوە.زۆركەس
خۆش��حاڵیشدەبنبەوەیك��ەوەاڵمی
وردەكاری و بدەن��ەوە پرس��یارەكانتان

زیاترتانبۆئاشكرابكەن.
-بەدوایئەورۆژنامەنووسانەوەبنكە
ل��ەكارەكەیاندائەزموونیانزۆرە–ئەگەر
بڕی��ارەبابەتێكیهەواڵ��یرووماڵبكەن
ك��ەش��تێكیزۆریلەس��ەرنازاننیان
ئاڵۆزبوویتبەدوای بابەتێكی رووبەڕووی
ئ��ەوپەیامنێرانەوەبنكەلەرووماڵكردنی
ئەوهەواڵ��ەدائەزمونیی��انزۆرە.بەدوای
ئەوكەس��انەوەبنكەلەپرسیارەكانیاندا
روونەكەئاگاداریرووداوەكانن.پێشیان
پ��اشكۆنگ��رەرۆژنامەوانییەكەبڕۆنبۆ
الیئەوكەس��انەولەگەڵیانقسەبكەن.
پس��پۆڕانزۆرجارخۆشحاڵدەبنبەوەی

كەزانیارییەكانیخۆیانبخەنەڕوو.

كاركردن بە ژمارە
رۆژنامەنووسانلەهەربەشێكداكاربكەن
لەگەڵژمارەسەروكاریانهەیە.هۆكارێكی
ئەوەی��ەكەهەواڵیبازرگانیوداراییزۆر
جارلەهەواڵورووداوەگرنگەكانیرۆژن.
هەندێكلەرۆژنامەنووس��انكاتێكچاویان
بەژمارەكاندەكەوێتوشكدەبنئەوەش
دەڵێ��نكەرۆژنامەن��ووس+ژمارەكان=

هەڵە.
ب��ۆئ��ەوەیلەنێ��وانژم��ارەزۆرو
زەبەندەكان��داهەواڵیپلەیەكتدەس��ت
بكەوێتئەوچەندئامۆژگارییەیخوارەوەت

لەبەرچاوبێت.

ب��ەراوردیبكەنوب��ەدوایپێوانەوە
بن–ژمارەبەتەنیاییش��تێكیئەوتۆبە
ئێمەناڵێت.تەنیاكاتێ��كپێكەوەبەراورد
دەكرێن–ساڵیرابردوو،مانگیرابردوو،

كۆمپانیایەكیدیكە،ماناپەیدادەكەن.
-ژم��ارەرووداوەكانریوایەتدەكەن
–هەندێكس��ەیریئەوالتریژمارەكان
بكەنبۆئ��ەوەیگۆڕانكارییەكانبیبینن.
ئاماریمانگان��ەدەریدەخاتكەهاوردەی
گەنمیمەنچوقس��تانلەماوەییەكساڵدا
دووئەوەندەزیادیكردووە.بۆچی؟چونكە
حكومەتدەرماڵەیبۆنانداناوەبۆئەوەی
رێگریبكاتلەس��ەرهەڵدانوناڕەزایی

ناوخۆیی.
-لەبریژمارەداش��كاندنرێژەبەكار
بهێن��ن–نیوملیۆنباش��ترەلە500,000
ك��ەس.ژم��ارەیت��ەواوزۆرب��ەكەمی
بەكاربهێننهەوڵبدەنل��ەلیددابەكاری

نەهێنن.
-ب��ەدوایالیەن��یمرۆیی��ەوەبن–
مرۆڤ��ەكانحەزدەك��ەنس��ەبارەتب��ە
مرۆڤەكانبخوێننەوە.چۆنبەرزبوونەوەی
نرخیبەهرەیبانكیكاریگەرییلەسەر
بڕیاریكەس��انێكدادەنێتكەدەیانەوێت
خانووبك��ڕن؟ئای��ائەم��ەدەبێتەهۆی
ئ��ەوەیكەچەندكەس��ێككارەكانیانلە

دەستبدەن؟

رەوشت
دامەزراوەهەواڵییەكانلەهەرواڵتێكدا
بنەمایمۆراڵیتایب��ەتبەخۆیانهەیە.
هەڵبەتئەوبنەمایەهەركامەیانوردەكاری
خۆیانیانهەیەكەلەواڵتێكەوەبۆواڵتێكی
دیك��ەجیاوازیانهەیە.بەاڵمزۆربەیئەم
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بنەمایانەلەسەرچەندبابەتێكیسەرەكی
كۆدەنگن.

-هیچكاتهەواڵس��اختەنەكەنو
هەواڵیكەسیدیكەشنەدزن.

-هی��چكاتبەرتی��لوەرنەگ��رن–
زۆرب��ەیرۆژنامهنووس��انل��ەواڵتان��ی
ت��ازەگەشەس��ەندوودامووچەیەكیكەم
وەردەگ��رن،بۆی��ەلەب��ەردەمبەرتیلدان
لەالیەنسیاسەتمەداروكۆمپانیاكانەوەبۆ
ئەوەیهەواڵێكلەبەرژەوەندیئەوانداباڵو
بكەنەوەیانهێرشبكەنەسەرركابەرەكانی

ئەودهستانه.
-هی��چكاتم��لب��ەداواكاریئەو
كەس��انەن��ەدەنكەداوادەك��ەنبەربە
باڵوبوون��ەوەیبابەتێ��ككەنووس��یوتانە

بیبیننیانپەسەندیبكەن.
-لەبەرامبەرمیوان��یدڵفراوانانەدابە
پارێ��زەوەمامەڵەبكەن.ش��تێكبەناوی
خواردنیخۆڕای��یبوونینییە،ئەومرۆڤ
وكۆمپانیایانەیكەبانگهێشتیمیوانیتان
دەكەنلەزوریلەبەرامبەرئەومیوانیەدا

چاوەڕوانیشتیدیكەیانلەئێوەهەیە.
-هیچكاتناویسەرچاوەكانیخۆتان
ئاشكرانەكەن.رۆژنامەنووسانلەهەندێك
لەواڵتاندائامادەنبچنەزیندانبۆئەوەی
سەرچاوەیهەواڵەكەیانلەدادگادائاشكرا

نەكەن.

ئاسایش
ئاسایش��یئێ��وەل��ەپل��ەییەكەمی
گرنگیدای��ەوهیچچیرۆكێ��كچەندەش
گرنگبێتئەوەناهێنێتكەژیانیخۆتی

لەپێناودادابنێیتیانبریندارببیت.
ئەگ��ەرلەخۆپیش��اندانوگرژیەكانی

سەرش��ەقامدادەس��تگیربكرێی��تئیتر
كارایی باڵوبكەیتەوە هەواڵەكەت ناتوانیت
ئێوەوەكورۆژنامەنووسبەتوندیبەرتەسك

دەبێتەوە.
ئەگەرپێتانوایەلەبەردەممەترسیدان
كێشەكەلەگەڵبەرپرسەكەتدابهێنەئاراوە
وئاگاداریبكەرەوەلەوەیكەبەنیازیتبە
چش��ێوەیەكهەواڵەكەترووماڵبكەیت،
خۆپیش��اندانێك هەواڵ��ی بڕی��ارە ئەگەر
رووماڵبكەیتكەلەوانەیەتوندگوتیژیو
بشێویلێبكەوێتەوەلەپێشداسەردانێكی
ش��وێنەكەبك��ەنورێگاكان��یهەاڵتنی
خۆت��اندەستنیش��انبكەن.بەگش��تی
چاوەڕوانیئەوەلەزۆربەیرۆژنامەنووسان
ناكرێتجەنگ��ەكانرووماڵبكەن.زۆرێك
لەدامەزراوەكانیراگەیاندنیشبەرلەوەی
كەرۆژنامەنووسانرەوانەیبەرەیجەنگ
بكەنداوایانلێدەكەنبەش��داریخولی
راهێنانیتایبەتیبكەنبۆئەوەیفێرببن
بەچش��ێوەیەكلەشوێنەمەترسیدارەكان
كاربك��ەن.ئەوخوالنەزۆرت��رلەالیەن
چهندس��ەربازێكەوەبەڕێ��وەدەبرێتكە
پێش��ترخۆیانلەوش��وێنانەبوون.ئەگەر
رووماڵ سەربازییەكان پێكدادانە ناچاریت
بكەیتئەمخااڵنەیخوارەوەرەچاوبكەن.
-ئەگەریمەترسییەكانتاوتوێبكەن
بڕیاریلەس��ەربدەنكەئایائەوهەواڵەی

رووماڵیدەكەیتئەوەدەهێنێتیاننا.
-هیچكاتچەكهەڵنەگرنولەگەڵ
هاوسەفەر پێیە كەچەكی رۆژنامەنووسێك

مەبن.
-ه��ەركاتێكپرس��یارتانلێدەكرێت
خۆت��انبەش��ێوەیروونوراش��كاوانە
بناسێنن.هیچكاتخۆتانلەبریكەسی
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دیكەنەناس��ێنن.كاتێكپرس��یانكارتان
چییەبڵێنرۆژنامەنووسین.

هەمیش��ەجلیمەدەن��یلەبەربكەن
مەگەرئ��ەوەیكەوەكورۆژنامەنووس��ی
جەنگ��یمۆڵەتیچاالك��یوەرگرتبێتو
داوات��انلێكرابێتجلیس��ەربازیلەبەر

بكەن.
ئاگات������ان لەو نیش������انانە بێت ك������ە پێتانە و 
لەوانەیە ئێوە بە ئەندامی ده سته ێكی دیاریكراو 
بزانن، بەتایبەت كاتێك لە شوێنێك كار دەكەیت 
كە لەوانەیە دەسەاڵت لە الیەنێكەوە بۆ الیەنێكی 

تر بگوازرێتەوە. 
ئەگەر لە دووالیەنی بەرەیەكدا س������ەرقاڵی 
كاركردنن هیچ كات زانیاری سەربازی الیەنێك 
ب������ە الیەنێكی دیك������ە م������ەدەن. ئاماژه یه كتان 
پێنەبێت كە خاڵبەن������دی كرابێت و پێیان وابێت 

ئێوە سیخوڕی الیەنێكن.

ئەگ������ەر كەگوتیتە دۆخێكەوە هەڕەش������ەتان 
لێكرا هێمن بن و رەفتارێكی دۆستانەتان هەبێت. 
جگەرە یان شتی ديكه ی لەو چەشنەتان پێبێت 

بۆ ئەوەی بە دەوروبەرەكەتانی  بدەن. 
دەس������تبەند یان پالكێكتان پێبێت كە جۆری 
پێبێت  بێت. پێالوێكتان  لەس������ەر  خوێنەكەتانی 
ئەگەر پێویستی كرد بتوانن رابكەن پێوەی، بە 
تایبەت كاتێك كە لە ش������وێنە ترسناكەكان كار 

دەكەیت.
كەواتە دانیش������توانی گوند لەكوێن بۆچی 

هەمووان بێدەنگن؟
بترس������ن ئەمە سروش������تییە، ب������ەاڵم خۆتان 

نەدۆڕێنن.
بیمە – ئەگەر لە ژینگەیەكی ترسناكدا كار 
دەكەن پێویس������تە خاوەنكار ئێوەی بە شێوەیەكی 

گونجاو بیمە كردبێت.

سەرچاوە: سایتی جدید نیوز
بۆ فارسی: بەرمەك بەهرەمەند
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ئامادەكردنی:
- ئـــەنــوەر حــسـێــن - سەنگەر جەمال
- سەركەوت ئەحمەد - كاروخ لەتیف

- جێگر ئیبراهیم

بەسەرپەرشتی
- د. ئیبتسام ئيسماعیل

پاشكۆی ژمارە )12(ـه ، پاشكۆى گۆڤاری پێشەنگ...؟!

»كانونی هونەر و ئەدەبیاتی 
كرێكاری – كوردستان«
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پاشكۆی ژمارە )12(ی پێشەنگ

گرفتی لێكۆڵینەوەكە:
لەكۆتایی هەفتاكان و سەرەتای هەشتاكاندا لەكوردستانی 
رۆژهەاڵت و ئێران ئاڵوگۆری سیاس��ی گ��ەورە پێكهات، 
بەهۆی روخانی رژێمی ش��ای ئێران و هاتنە س��ەركاری 
كۆم��اری ئیس��امی ئێ��ران لەس��اڵی 1979، 
دواتریش لەپاش تێكچونی دانووس��تانی نێوان 
ك��ورد و ئێ��ران، جارێكی تر ش��ۆرش دژی 
كۆماری ئیسامی ئێران دەستی پێكردەوە )2(.
گۆڤاری پێشەنگ وەكو یەكێك لەگۆڤارەكانی 
ئەو س��ەردەمە وەكو گۆڤاری »كانونی هونەر 
و ئەدەبیات��ی كرێ��كاری كوردس��تان« )3( 
دەرچ��وو، گۆڤ��اری پێش��ەنگ ژم��ارە )1( 
لەپای��زی 1363 )1985( دەرچ��ووە، دواین 
ژمارەشی لەخاكەلێوە لەساڵی 1375 )1996( 

دەرچووە)4(.
بەاڵم گرفت��ی ئ��ەم لێكۆڵینەوەیەی ئێمە 
س��ەبارەت بەگۆڤاری پێش��ەنگ ئەوەیە ، 
ژمارەیەكی لێ دەرچوە وەكو )پاش��كۆ( و 
ژمارەشی نەدراوەتێ تەنها وتراوە پاشكۆی 
ژم��ارە )12( لەخەرمانان��ی 1370 ب��ەاڵم 
گرفتەكە ئەوەیە ناوەڕۆكەكەی جیاوازە و 

تاكە پاشكۆشە لەتەمەنی دەرچوونی گۆڤارەكەدا.
لەبەرئ��ەوە دەمانەوێت بزانین، ئایا پاش��كۆی ژمارە )12( 
تایبەتە بە پێش��ەنگ؟ بێگومان گرنگی لێكۆڵینەوەكەش 

لەوەوە سەرچاوە دەگرێت:
1- پێشەنگ یەكەم گۆڤارە لەكوردستانی ئێران بەكوردی 

گرنگی بەئەدەبیاتی كرێكاری دەدات.
2- س��ەرەتای دەركەوتنی رۆژنامەگ��ەری كوردييه  دوای 
شۆڕش��ی گەالنی ئێران كە گرنگ��ی بەئەدەبیاتی چەپ و 

ماركسێتی بدات بۆ هاوواڵتیانی كورد و فارس.
3- یەكەم گۆڤاری سەر بەئایدۆلۆژیای چەپی كورديیە لە 

كوردستانی خۆرهەاڵت.
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ئامانجی لێكۆڵینەوەكە:
ئامانجی لێكۆڵینەوەكەمان لەسەر ئەم گۆڤارە بۆ ئەم چەند 

خاڵەی خوارەوە دەگەڕێتەوە:
1- رونكردنەوەی ئەوەی ئایا پاشكۆی ژمارە )12(ی گۆڤاری 

پێشەنگ سەر بەگۆڤاری پێشەنگ بوە.
2- بەراورد كردنی پاشكۆی ژمارە )12(ی گۆڤاری 
پێش��ەنگ لەگەڵ )16( ژمارەكەی تری گۆڤاری 

پێشەنگ.
3- جەختكردنەوە لەسەر ئەوەی ئەم پاشكۆیە ، 
هەمان ناوەرۆكی كرێكاری هەیە وەكو گۆڤاری 

پێشەنگ.
4- بۆچی تاكە یەك پاش��كۆ دەرچووە لەماوەی 
11 ساڵی تەمەنی گۆڤارەكەدا كە 16 ژمارەی لێ 

دەرچووە.

ناوەرۆكی لێكۆڵینەوەكە:
لێكۆڵینەوەك��ە: لێكۆڵینەوەیەكی مێژووییە و 
هەوڵ��دەدات لەژێر رۆش��نایی و لێكۆڵینەوە 
لەپاش��كۆی ژمارە 12 بگاتە ئەو راس��تیەی 

كەپاشكۆی پێشەنگە.
بۆ گەیش��تنیش بەراس��تیەكان لێكۆڵەر پشتی 

بەسەرچاوەی یەكەم و سەرەكیەكان بەستووە و دواتریش 
ب��ەراوردی ناوەرۆك��ی پاش��كۆكەی لەگ��ەڵ ناوەرۆكی 

گۆڤارەكانی ديكه دا كردووە.
جگە لەوەی بۆ راس��تی و دروستی لێكۆڵینەوەكە لەگەڵ 
بەرێوەبەرانی ئەو كاتی گۆڤاری پێشەنگ كەپێكهاتبوون لە 
)رێبوار ) مصڵح شێخ االسامی( ، ئەحمەد بازگر، ناصری 

حسامی، حسێن شەبەق( گفتوگۆ كراوە.
س��ەرەرای چەندین س��ەرچاوەی تر كەدوات��ر لەكۆتایی 

لێكۆڵینەوەكەدا ئاماژەی پێ كراوە.

هەنگاوەكانی لێكۆڵینەكە:
بۆ راس��تی و دروس��تی و س��ەلماندنی لێكۆڵینەوەكە و 
پشتڕاستكردنەوەی زانیارییەكان و سەرچاوە یەكەمیيەكان 
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و بەراوردكردنی پاشكۆی ژمارە )12( بەژمارەكانی ديكه  و 
دەس��تكەوتنی چاپی دووەمی پاشكۆی ژمارە 12 لەساڵی 
2012 ك��ە چاپكراوەتەوە و ب��ەراورد كردنی لەگەڵ دەقە 
ئەسڵیيەكەی ئەو پاشكۆیە، سەرەڕای بەكارهێنانی چەند 

سەرچاوەیەكی الوەكی بۆ گەیشتن بەراستيیەكان.

»بەمەبەس��تی لێكۆڵینەوە لەو حاڵەتە، ریزبەندی گشتی 
ژمارەكان لەماوەی س��ااڵنی دەرچوونی��دا كراوە لەگەڵ 

سااڵنی دەرچوونی چاپی یەكەم و دووەمی گۆڤارەكە«

رێكه وتى ده رچوون ژ. پاشكۆ
چاپى يه كه م

رێكه وتى ده رچوون 
چاپى دووه م

2012خه رمانانى 1370                              12

»كات و ساڵی چاپكردنی پاشكۆی ژمارە )12(«

رێكه وتى ده رچوون ژماره 
چاپى يه كه م

رێكه وتى ده رچوون 
چاپى دووه م

2012پایزی 11362
2012خاكەلێوەی 21365
2012گواڵنی 31365
2012گەالوێژی 41365
2012پوشپەری 51366
2012بەفرانباری 61366
2012گەالرێزانی 71367
2012خەزەڵوەر 81367
2012رێبەندان 91367
2012پوشپەری 101369
2012خاكەلێوەی 111370
2012پوشپەری 121370
2012پوشپەری 131371
2012خەرمانانی 141372
2012خاكەلێوەی 151374
2012خاكەلێوەی 161375
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رەخنە لەكەرەستەی مێژوویی:
یەكەم / رەخنەی دەرەكی:

رێبوار ) مصڵح شێخ االسامی( بروای وایە پاشكۆی ژمارە 
12 كەلەخەرمانانی 1370 دەرچوە و مێژوی دەرچونیش��ی 

لە 6-6-1370 هەتاوی بوە.
ئەگەر چی هەریەكە لەئەحمەد بازگر و ناس��ری حسامی 
لەس��ەر مێ��ژووی دەرچونەك��ەی رێكن ب��ەاڵم دەڵێن 

پاش��كۆی ژمارە 12 تایبەت و دەگمەن 
بوە بۆی��ە بۆچوونێكیش هەبوو كەوەكو 
س��ەربەخۆ  و  تایب��ەت  پاش��كۆیەكی 
دەربچێت نەك لەژێر ناوی كانون، بەاڵم 

دواتر بوە موڵكی كانون)5(.

راس��تی  بەس��ەلماندنی  س��ەبارەت 
دەرەكی  الیەنی  دەكرێت  پاش��كۆكە 

گۆڤارەكە وەرگرین:
• نووسەرەكانی پاشكۆی ژمارە )12( 
پێكهاتوون لە )رێبوار ، ن . حسامی 
، بژار ، ش��ەبەق( كەه��ەر چواریان 
پێمان  بەاڵم  بەكارهێناوە،  نازناویان 
وانیە گرفت بێت چونكە بەدرێژایی 
دەرچوونی )16( ژمارەی گۆڤارەكەی 
پێش��ەگ هەرهەم��ان نازناوی��ان 
بەكارهێناوە و  س��ێ نووسەریان 

ناس��راو بوون، لەگەڵ ئەوەش��دا پاش پرسیاركردن 
گەیش��تینە ئەو دەرئەنجامەی كەئەم چوار نازناوە بریتین 

لەم ناوانە:
1- رێبوار : مصڵح ش��ێخ االس��امی، خەڵك��ی مەریوانی 

خۆرهەاڵتی كوردستانە.
2- ن.حسامی، ناس��ر كوڕی هێدی شاعیری خۆرهەاڵتی 

كوردستانە.
3- بژار، دەرنەكەوت ناوە راستەقینەكەی چيیە.

4- ش��ەبەق: حسێن ش��ەبەق، ش��اعیرێكی خۆرهەاڵتی 
كوردستانە.
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هەروەها گەیش��تینە ئەو بروایەی كەئەم چوار نووسەرەی 
ناو پاش��كۆكە بەدرێژایی دەرچوونی 16 ژمارەكەی پێشوو 
بەشداربوون و بەهەمان نازناو بابەت و لێكۆڵینەوە و شیعر 
و چیرۆكیان نووس��یوە، هەروەها كەس��انی ناسراوی ناو 

گۆڤارەكە و حزبی كۆمەنیست و كۆمەڵەش بوون.

• لۆگۆ:
پاش��كۆكە  لۆگۆی  ئەوەی  س��ەرەڕای 
جیاوازت��رە لەگ��ەڵ هەندێ��ك لۆگۆی 
ژمارەكانی ديكه ى گۆڤاری پێش��ەنگ، 
هەندێ��ك  لۆگ��ۆی  لەگ��ەڵ  ب��ەاڵم 
بەتایبەت  یەك��ە،  وەكو  لەژمارەكاندا 
گۆڤ��ارە  )12(ی  ژم��ارە  لەگ��ەڵ 
س��ەرەكيیەكەدا جی��اوازی ب��ەدی 

دەكرێت.

• مێژووی دەرچوون:
 پ��اش وردبینی كردن��ی هەردوو 
گۆڤ��ارە  دەرك��ەوت  گۆڤارەك��ە 
س��ەرەكیيەكە مێژووی دەرچوونی 
بریتی بووە لە پووش��پەڕی 1370، 
بەاڵم پاشكۆكە لەخەرمانانی 1370دا 
دەرچ��ووە، ئەمەش دەكرێت وەكو رەخنە س��ەیر بكرێت 
بەو پێیەی پاش��كۆ دەبێت لەگەڵ ژمارە س��ەرەكیيەكەدا 
لەهەمان كات و شوێنی خۆیدا دەربچێت، بەاڵم ئەمە لەم 

پاشكۆیەدا بەدی ناكرێت.

• هۆكاری سیاسی: 
ل��ە بەدواداچوون��دا گەیش��تینە ئەو راس��تیيەی كە لە 
دەرئەنجامی كێشە و ملمانێ سیاسیيەكانی ناو رێكخراوەكە 
)كۆمەڵە( ئەم پاشكۆیە دەرچووە، بەتایبەت هەر ئەو كاتە 
جیابوونەوەیەك لەناو حزبەكەدا روویدا واتا لەساڵی 1370دا 
كە مەنصوری حكم��ت و باڵەكەی جیابوونەوە و ئەمەش 

یەكێك بوو لەهۆكارەكان.
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• دامەزراوە: 
ناوی هەم��ان دام��ەزراوە و دەزگا )كانونی 
هون��ەر و ئەدەبیاتی كرێكاری كوردس��تان( 
لەس��ەر هەردووكی��ان وەكو ی��ەك هەیە، 
ئەم��ەش ئاماژەیە بۆ ئەوەی كە پاش��كۆكە 

لەالیەن هەمان دەزگاوە دەرچووە.

• نرخ: 
ئەوەی تێبینی دەكرێ�ت لەس��ەر بەرگی 
پش��تەوەی ه��ەردوو گۆڤارەك��ە ن��رخ 
دیاریك��راوە و هەردووكیش��یان بڕەكەی 
بەتمەن نووسراوە كە نرخی هەریەكەیان 
)35( تمەن��ە، لەكاتێكدا واباوە پاش��كۆ 
بێ بەرامبەرە و وابەس��تەیە بەگۆڤار یان 
رۆژنامە سەرەكیيەكەوە و یەك جار پارە 
نەك دوو  لەبەرامبەری��ان وەردەگیرێت 

جار.

• شێوازی چاپكردن: 
پاش��كۆی ژمارە )12(ی گۆڤاری پێش��ەنگ بەش��ێوازی 
ئیجمالی چاپ كراوە بەاڵم ئەم شێوازی چاپە لەهیچ كام 

لەژمارەكانی ديكه ى گۆڤارەكەدا بەدی ناكرێت.

• ژمارەی دەرچوون: 
ژمارە )12(ی پاش��كۆی گۆڤارەكە تەنها ی��ەك ژمارەیە و 
بەدرێژای��ی دەرچوونی س��ەرجەمی ژمارەكانی گۆڤارەكە 
تەنيا ئەم پاش��كۆیە دەرچوە كەئەمەش جێگای گفتوگۆ و 

پرسیارە.

• نه خشه سازى بەرگ: 
لەسەر بەرگی گۆڤارە سەرەكیيەكەی ژمارە )12(ی گۆڤاری 
پێش��ەنگ وێنەی كاریكاتێر هەیە، بەاڵم لەس��ەر بەرگی 
پاشكۆی ژمارە )12(ی گۆڤارەكە وێنەیەكی ئەدەبی هەیە 
كەچ��وار بازنەیە دوانیان تاریك و دوانیان س��پیە ئەمەش 
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مانای جیاوازی بیرورایە.

• فۆنت و دیزاینی ناوەرۆك: 
لەفۆنتدا جیاوازیەكی دیار بەدی ناكرێت، بەاڵم لەدیزاینی 

الپەرەكانی ناوەوەدا بەئاشكرا جیاوازی بەدی دەكرێت.

• بەراوردی ژمارەی الپەرەكان: 

پاشكۆى پێشه نگ ژماره  12پێشه نگ ژماره  12

53 الپه ڕه                              75 الپه ڕه                               

ئەمەش ئاس��اییە، چونكە زۆربەی كات ژمارەی الپەرەی 
پاشكۆ كەمترە لەژمارەی گۆڤارە سەرەكیەكە.
لێرەدا گەیشتنە ئەو بڕوایەی جیاوازيیەكی 
پاش��كۆ و ژم��ارە  لەنێ��وان  زۆر هەی��ە 
بەشێوەیەك  گۆڤارەكەدا،  س��ەرەكيیەكانی 
پرسیار لەس��ەر ئەوە دروست دەبێت ئایا 
ئەمە پاش��كۆی گۆڤاری پێش��ەنگە یان 

گۆڤارێكی سەربەخۆیە.

دووەم : رەخنەی ناوەكی:
سەبارەت بەناوەڕۆكی پاشكۆكە بەبەراورد 
لەگەڵ ژمارە سەرەكیيەكە و ژمارەكانی 
ديكه  گەیش��تینە ئ��ەم دەرئەنجامانەی 

الی خوارەوە:
• ناوەڕۆكی نووس��ینەكانی )رێبوار – 
بژار (: لەروی ئایدۆلۆژیاوە وەكو یەكن 
و رەخنەگرتن��ە لەپێش��ەنگ كەرێگا 
ناسیۆنالیس��تی  ئەدەبیات��ی  دەدات 

باڵوبكرێتەوە.
كەبەسەیركردنی كۆی بابەتەكانی ديكه ى پێشووی رێبوار 
و بژار لەپێشەنگدا بۆت دەردەكەوێت كەبۆچوونیان هەمان 
بۆچوونە دژی ناس��یۆنالیزم و ئەدەبیات��ی قەومین، زیاتر 

كاریگەر بوون بەئەدەبیاتی ماركسی و كرێكاری.
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بەپێچەوانەوە )ن حسامی و شەبەق( پێشتریش بۆچوونی 
قەومی و ناسیۆنالیستیان هەبووە لەژمارەكانی 
ديكه ، هەر بۆیە لەپاشكۆكەش��دا بەهەمان 
شێوە پشتگیری لەئەدەبیاتی ناسیۆنالیستی 

دەكەن.
• لەب��ارەی توانا و تەكنیكی نووس��ینی 
نووس��ەرەكانەوە: هەر چواریان نووسەری 
باش��ن، بەاڵم بەتێڕامان ل��ە16 ژمارەكە 
بۆم��ان دەردەكەوێ��ت كەدوانی��ان زۆر 
بەتوان��ا و چاالك ب��ون ئەوانیش )رێبوار 
، ن. حس��امی(، بەش��ێوەیەك لەهەموو 
ژمارەكان��دا زیاد لەبابەتێك��ی ئەو دوو 

نووسەرەی تێیدایە.
• وا دەردەكەوێت كەتەنها دامەزراوەی 
)كانونی هون��ەر و ئەدەبیاتی كرێكاری 
– كوردس��تان( خەرج��ی دەرچوونی 

گۆڤارەكانی كردووە.
ئایدۆلۆژی��ا كاریگەري��ی گەورەی   •

هەبووە لەسەر ئەم چوار نووسەرە بەو مانایەی كەهەردوو 
نووسەر )رێبوار و بژار( ماركسی و چەپ و رادیكاڵ بوون، 
بەاڵم )ن. حس��امی – ش��ەبەق( الیەنگری ناسیۆنالیزم و 

قەومی بوون.
• لەناوەرۆكی بابەتەكانی گۆڤارە سەرەكيیەكاندا چەندین 
بابەتی جیاواز لەشیعر و لێكۆڵینەوە و چیرۆك و پەخشان 
و وت��ار و كاریكاتێر بەدی دەكرێت، بەاڵم لەپاش��كۆكەدا 
تەنها چوار بابەت هەیە و كە هەر چواریش��یان بریتین لە 
)دوو باب��ەت كەبریتین لە رەخنە گرتن لەبونی ئەدەبیاتی 
ناسیۆنالیزم لەناو گۆڤاری پێشەنگدا، دووانیشیان بابەتەكەی 

ديكه يش پشتگیری ناسیۆنالیزم دەكەن(.

دەرئەنجام :
لەئەنجامی ئەم توێژینەوەیەوە گەیشتینە ئەم دەرئەنجامانەی 

الی خوارەوە:
1- پاش��كۆی پێش��ەنگ ژمارە )12(، پاش��كۆی گۆڤاری 
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په راوێزه كان:
1 - وانەی بەشی راگەیاندنی كۆلێژی زانستە مرۆڤایەتیيەكان – وانەی میتۆدی زانستی ، د.ئیبتیسام اسماعیل.
2 - بەهمەن سەعیدی، سێ ساڵ لەگەڵ ئیبراهیم عەلیزادە، سكرتێری كۆمەڵە )دیدارێك سەبارەت بەبارودۆخی 

كورد و بزوتنەوەی چەپ لەئێران و كوردستان( چاپی سێیەم – كوردستان، ساڵی 2012.
3 - كانون���ی هونەر و ئەدەبی كرێكاری كوردس���تان، دامەزراوەیەكی ناراس���تەوخۆی حزبی بوە و گرنگی ئەدا 
بەبواری ئەدەب و هونەر و فیكر، لەالیەن سازمانی كوردستانی – حزبی كۆمۆنیستی ئێران – )كۆمەڵە( هاوكاری 

دەكرا لەژێر كاریگەری سیاسەتی ئەم حزبەدا هەر ئەم دامەزراوەیەش پێشەنگی دەركردوە.
4 - ئەرشیفی تایبەتی گۆڤارەكە لە ژمارە )1- 16(.

5 - بۆ سەلماندنی ئەم راستیانە، بۆچوونی هەریەكە لە )رێبوار، ئەحمەد بازگر، ناسری حسامی( وەرگیراوە 
لەسوید لە2010.

6 - دەرئەنجامی بەدواداچونی توێژەر لەئەنجامی پرسیاركردن لە خەڵكانی نزیكی ئەم كەسایەتیانە.

سەرچاوەكان:
1- گۆڤاری پێشەنگ ژمارەكانی )1-16( لەسااڵنی 1362 – 1370.

2- پاشكۆی پێشەنگ ژمارە )12( خەرمانانی 1370.
3- سێ شاعیری چەپی كوردستانی ئێران: دیدار ، ئامادەكردنی: ئەنوەر حسێن، سەمیرە عەلی  چاپی یەكەم، 

ساڵی 2009.
4- ئەنوەر حس���ێن،لەئارێزەوە تا س���از و زوڵف���ا، چاپی یەكەم، لەباڵوكراوەكان���ی بەرێوەبەرایەتی چاپ و 

باڵوكردنەوەی وەزارەتی رۆشنبیری، ساڵى 2010.
5- چاوپێكەوتن لەگەڵ هەریەكە لە رێبورا ، ئەحمەد بازگر وناسری حسامی و حسێن شەبەق.
6- گۆڤاری رۆژنامەنووس، باڵوكراوەی تایبەتی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان 2010.

پێش��ەنگە، بەاڵم بنەماكانی پاش��كۆبوونی 
تێ��دا جێبەج��ێ نەك��راوە و هەندێك لە 
پێویس��تیەكانی پاش��كۆبوونی تێدا بەدی 

ناكرێت، لەبەر ئەم هۆكارانەی خوارەوە:
أ - مێژووى دەرچوونیان جیاوازە.

ب - نرخ��ی جی��اوازی لەس��ەرە و بەجیا 
فرۆشراوە.

ت - تەنها یەك پاشكۆ دەرچووە و لەمێژووی 
دەرچوون��ی گۆڤارەكە تەنها ئ��ەو ژمارەیە 

بوونی هەیە.
2- ئەو چوار نووس��ەرەی لەپاش��كۆكەدا 
بابەتیان نووس��یوە هەمان كە رێبوار و بژار 
تا ژم��ارە 12 كەهاوكاتە لەگەڵ دەرچوونی 
پاش��كۆكە بابەتیان باڵوكردۆتەوە و دواتر 
لەگۆڤارەك��ە چوونەت��ە دەرەوە ئ��ەم دوو 
كەسە، بەاڵم بەپێچەوانەوە )ن. حسامی و 
ش��ەبەق( تا ژمارە 16 و كۆتایی گۆڤارەكە 
بەردەوام ب��وون لەكاركردن ئەمەش مانای 

ئەوەیە كەپاشكۆكە هۆكاری سەرەكی بووە 
بۆ جیابوونەوەی ئەم چوار كەسە لەیەكتر و 
دواتریش رەنگدانەوەی لەناو حزبدا دەبێت.
3- ئایدۆلۆژیای پش��ت گۆڤار و پاشكۆكە 
هەمان ئایدۆلۆژیایە و هەمان دەزگا )هونەر 
و ئەدەبیاتی كرێكاری - كوردستان( دەری 

كردووە و بەچاپی گەیاندووە.
4- جیاوازی مێژووی دەرچوونی گۆڤارەكە 
لەگ��ەڵ پاش��كۆكەی هاوكات��ە لەگ��ەڵ 
قووڵبوون��ەوەی ملمانێ��ی سیاس��ی ناو 
گۆڤارەكە و هەر بۆیە لەدوای ئەو ژمارەیەی 
پاشكۆكەوە هەردوو نووسەر )رێبوار و بژار( 
كەدوو نووس��ەری چاالكی گۆڤارەكە بون 
ل��ە ژمارەكانی دواتردا واتە لە )13 - 14 – 
15- 16( هیچ بابەتێكیان باڵونەكردۆتەوە، 
لەكاتێكدا لەبابەتكانی پێش��ووتردا زۆربەی 

بابەتەكان لەالیەن رێبوارەوە نووسراون.
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پێشەكی
بزاڤیرۆژنامەگەریلەرواندزمێژوویەكی
دێرین��یهەی��ە،ك��ەل��ەدامەزراندنی
چاپخان��ەیزاریكرمانج��یل��ەالیەن
)حوسێنحوزنیموكریانی1947-1890(
ودەركردنیگۆڤاریزاریكرمانجی)1926
-1932(دەس��تپێدەكاتولەس��ااڵنی
دواتریشچەندگۆڤاروباڵوكراوەیدیكەی

بەدواداهاتوون،لەوانەش:

)كوردستان1940،نەورۆز1980،بەرنامە
1990،قەاڵ1991،پەرەسێلكە1991،كۆڕەك
،2003 خەرەن��د ،1998 روان��دز ،1995
رواندزینوێ2004(.ئەوەیمەبەس��تمانە
ل��ەملێكۆڵینەوەیەدابیخەینەروو،جگەلە
چاوپێداخش��انێكبەناوەڕۆكیس��ەرجەم
ژمارەكانیگۆڤاریقەاڵ،ئاوڕدانەوەش��ەلە
بارودۆخیئەوقۆناخەیكەتێیدارووناكی

بینی.

محەمەد حاجی كەریم

 گۆڤاری سەروبەندی راپەڕین
 1990 - 1991 رواندز  

قـــەاڵ
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پێناسە:
لەس��ەربەرگییەكەمینووس��راوە
)گۆڤارێك��یرۆش��نبیریەمانگێجارێك
دەردەچێت(،یەكەمینژمارەیئەوگۆڤارە
لە11یش��وباتیس��اڵی1991دەرچووە.
ل��ەیەكەمی��نالپ��ەڕەیژم��ارە)1(
یق��ەاڵداهات��ووە:))خۆم��انب��ە
بەخت��ەوەردەزانینكەیەكەمژمارەی
دەستنووسیگۆڤاری»قەاڵ«دەخەینە
گۆڤارەكە هەرچەندە دەس��تتان، بەر
دەستنووسەوژمارەیكەمەولەوانەیە
ناوەڕۆكیبەهێ��زنەبێتتارادەیەك،
ب��ەاڵموەك��ودەڵێنرێ��گایهەزار
میلبەهەنگاوێكدەستپێدەكات.
ئەدەب خزمەتكردنی مەبەس��تمان
ورۆش��نبیریكورديیەبەگشتیو
ش��ارەكەمانبەتایبەتی.ق��ەاڵ،گۆڤارێكی
رۆش��نبیریگش��تیيە،چیرۆكوش��یعرووتاروباسی
یاس��اییوزانیاریومێژوووش��انۆوفۆلكلۆرئەگرێتە
خۆی((.لەس��ەروتاریژمارە)6(یش��داهات��ووە:))قەاڵ،
گۆڤارێكیسەربەخۆیەودەرگایوااڵیەبۆهەمووئەدیب
ونووسەرێك.ئامانجومەبەستیخزمەتكردنەبەئەدەبو
رۆشنبیرییكوردی.رێبازیشیخزمەتكردنیئەوالوانەیە،

كەبەهرەمەندوتازەنووسن((.

بیرۆكە: 
پایی��زیس��اڵی1990كۆمەڵێكالویل��ەخۆبردووی
ش��ارەكە،كەپێكهاتبوونلە:)حوس��ێنمس��تەفا،ئاكۆ
ئاكۆیی،حەسەنمستەفا،لوقمانحەسەن،توانائەحمەد،
عەبدولواحیدمحەمەدرەسوڵورێناسمستەفا(،بڕیاریاندا
كاربۆرۆش��نكردنەوەیئەورۆژگارەتاریكەبكەن.دوای
چەنددانیش��تنێكینهێنینێوانیان،بڕیارەكەیانكەوتە
واریپراكتیكودەستیانكردبەئامادەكردنیباڵوكراوەیەك
بەناوی»بەرنامە«،بەومانایەیدەستاودەستبەناوالو
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وخوێندەوارانیناوچەكەیباڵویبكەنەوە
وبیگەێنەدەس��تیهەمووئەوانەیجێی
متمانەیان��ن.دواترئ��ەوپڕۆژەیەفراوانتر
كراویەكەمینژمارەیگۆڤاری»قەاڵ«ی

لە1991/2/11بەدواداهات.
 

چاپ و باڵوكردنەوە:
شوباتیس��اڵی1991یەكەمژمارەی
گۆڤارەك��ەنووس��رایەوەوناوی��انلێنا
)ق��ەاڵ(،ب��ەی��ادیی��ادگاریقەاڵی
رواندزیمیریسۆرانووەكئاماژەش
بۆبەردەوامبوونوبەپێوەوەس��تانی
كوردبەڕوویدوژمناندا«.))هێش��تا
رژێملەكوردس��تانبەردەوامبوولە
ئازاردانوكوشتنوبڕینیكۆمەاڵنی
خەڵكیستەمدیدە،دەستەیەكالوی
بۆچوونی هەڵوێست، خاوەن دڵسۆزو

خۆیانیەكخس��تبۆدەركردنیگۆڤارێكبەمەبەس��تی
خزمەتكردنبەئەدەبورۆش��نبیریرەس��ەنیكوردی،
ئەوەبووپاشماندووبوونێكیزۆرلە11یش��وباتی1991
یەكەمینژمارەیگۆڤاریقەاڵبەنهێنیلەدایكبوو،لەبەر
ئەوەیژمارەیەكیكەمیلێباڵوكرایەوە،بۆیەبەنۆرەئەم

دەستوئەودەستیدەكرد(()1(.
هەرچەندەئەوانەیدەستەینووسەرانیگۆڤارەكەیان
پێكدەهێنا،پێش��ینەیانلەب��واریڕۆژنامەوانیدانەبوو،
بەاڵمتاڕادەیەكس��ەروكاریانلەگ��ەڵخوێندنەوەووتار
وش��یعرنووس��ینداهەبووە،ئەگەرچیئ��ەمهەنگاوەبۆ
ئەوان،س��ەرەتایەكیسادەوساكاریبواریرۆژنامەگەری
سەردەمێكیتاریكبوو،بەاڵمدواترلەوێڕۆژێوەتائەمڕۆ،
زۆربەیئەوالوانەبەجۆرێكلەجۆرەكانلەكاریخۆیاندا

بەردەوامن.
»دوایب��اڵوبوونەوەیژمارە)1(یگۆڤاری»قەاڵ«بە
شێوەیدەستنووسلە11یشوباتی1991،ئامادەكارییەكی
باشبۆژمارە)2(یكرا،هەملەروویناواخنوچەندیو

 1991 ساڵی  شوباتی 
ژمـــارەی  یەكـــەم 
گۆڤارەكە نووسرایەوە 
و ناویـــان لێنا )قەاڵ(، 
بە یادی یادگاری قەاڵی 
سۆران  میری  رواندزی 
و وەك ئامـــاژەش بۆ 
بە  و  بەردەوامبـــوون 
پێوە وەستانی كورد بە 

ڕووی دوژمناندا
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چۆنی،هەمبۆرێوشوێنیباڵوكرنەوەیبە
نێوزۆرترینژمارەیخوێنەرورۆشنبیری

باوەڕپێكراو«)2(.
دوایڕاپەڕینیئاداری1991،ژمارە
)2(گۆڤاریقەاڵ،بەهاوكاریمامۆستا
)زرارمحەمەدمستەفا(لەسەرئامێرێكی
)رۆنیۆ(راكێش��راوبەئاش��كراكەوتە
دەستیخوێنەران.لەوقۆناغەدا»قەاڵ«
پترشكۆفەیكردوخۆشەویستییەكی
زۆریالیخوێندەواران��یدەڤەرەكە

بەدەستهێنا.
ل��ەوبەدواوەژم��ارەدوایژمارە،
پوختت��روڕازاوەت��ر،ب��ەبابەت��ی
جۆراوجۆرەوەدەگەیش��تەدەس��ت
خوێنەران��ی.ئ��ەوكاتتاكەگۆڤار
بووبەهیمم��ەتولەخۆبردوویی

دەستەیەكالویكەمدەرامەتدەربچێ.
بۆزانینتەنیالەهەردووژم���ارەی)9و10(ئاماژەبە
ناویئەندامانیدەستەینووسەرانكراوە،كەبەمشێوەیە
ناوەكاننووس��راون:)ئ�اك�ۆئاكۆیی،ش��ێخنەبیحەمەد
دەرگەڵەیی،ح�وسێنمستەف��ا،ل��وقمانح��ەسەن،ر/

هیوا،كاردۆجەعفەر،پشكۆمحەمەدرەسوڵ(.

وەستانی قەاڵ:
دەرچوونیقەاڵلەوقۆناغەس��ەختەدا،هەرواكارێكی
ئاساننەبووە،بۆیەلەژێركاریگەريیئەورەوشەداودوای
دەرچوون��ی)10(ژمارە،لە)9(بەرگدا،لە)ئابیس��اڵی

1992(دادواژمارەیدەرچوو.
»وەستانیقەاڵدەرەنجامینەبوونیهاوكاریوكۆمەك
ب��وو،كەهیچالیەنێكنەبوووەكپێویس��تپش��تگیری
ماددیومەعنەویبكات،بۆیەبەبێویستوئارەزووی

ستافەكەیلەدەرچوونوەستا«)3(.
لەسەروتاریژمارە)8(یقەاڵدا،كەلەالیەندەستەی

قـــەاڵ  وەســـتانی 
دەرەنجامـــی نەبوونی 
كۆمەك  و  هـــاوكاری 
بوو، كە هیچ الیەنێك 
نەبوو وەك پێویســـت 
مـــاددی  پشـــتگیری 
و مەعنـــەوی بـــكات، 
بۆیە بە بێ  ویســـت و 
ئارەزووی ستافەكەی لە 

دەرچوون وەستا
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نووسەراننووسراوەولەالپەڕەیەكباڵوبۆتەوە،
هاتووە:))وائەمجارەشتوانیمانژمارە)8(ی
گۆڤاریقەاڵبخەینەبەردەس��تتان،پاش
ماندوبوونێكیزۆروهەوڵوكۆششێكیبێ
پای��انوكوتانیگەل��ێدەرگاوپاڕانەوەو
داواكردن.هەرچەندگۆڤارەكەمانلەكات
وس��اتیخۆیدادەرنەچ��ووودواكەوت،
ئەمەشدەگەڕێتەوەبۆنەبوونیئیمكانیەت
وكەرس��تەیچاپوچاپەمەنی.زۆرمان
دووپ��اتكردۆت��ەوە،ئەگ��ەرنەبوونی
ئیمكانیەتیماددینەبێتەكۆس��پ،ئەوا
ماندووبوونهیچكاتێكنابێتەكۆس��پ.
گۆڤارەكەمان لەم��ەودوا ئەگ��ەر ج��ا
ل��ەدەرچ��ووندواك��ەوت،گلەییمان
لێمەك��ەنووش��ەیكەمتەرخەممان
بەس��ەردامەبڕن،چونكەگۆڤارەكەمان

س��ەربەخۆوبێالیەنەوهیچس��ەرچاوەیەكیهەمیشەیی
نییەیارمەتیمانبدات((.

لەرووی هونەری رۆژنامەوانی:
ژمارەكان��ی)2،1(ق��ەاڵبەش��ێوەیدەس��تنووس
نووس��راونەتەوەوبەتیراژی)50(دانەباڵوكراونەتەوە.لە
ژمارە)3(شەوەتاژمارە)10(بە)تابیعەورۆنیۆ(دەرچووە.
تیراژیهەرژمارەیەك)500(دانەبووە.لەژمارە)3(بەدواوە
كارینەخشەسازیهونەرمەندیشێوەكار)سەالمنەورۆز(

كردوویهتی.
لەگ��ەڵئەوەیگۆڤاریقەاڵبەس��ادەییوتیراژێكی
كەمچاپوباڵوكراوەتەوە،بهاڵمبەنموونەیەكیگەش��ی

كاروانیرۆژنامەگەریناوچەیرواندزلێكدەدرێتەوە.

بایەخی )قەاڵ(:
دەبێئەوەب��اشبزانین،بۆئ��ەوێرۆژىدەرچوون
وباڵوكردنەوەیگۆڤارێكیلەمچەش��نەكارێكیهێندە
ئاس��اننەبووە.دهس��تهی)قەاڵ(بەمكارەیانچرایەكی

دەبێ  ئەوە باش بزانین، 
بۆ ئەوێ  رۆژى  دەرچوون 
باڵوكردنـــەوەی  و 
گۆڤارێكی لەم چەشنە 
كارێكی هێندە ئاسان 
نەبووە. ده سته ی )قەاڵ( 
بەم كارەیان چرایەكی 
هەڵكردو  رۆشـــنیان 
مـــژدەی هاتنە كایەی 
تازەیان  سەردەمێكی 
بەگوێچكەی هەمووان 

دا راگەیاند
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رۆش��نیانهەڵكردومژدەیهاتنەكایەیس��ەردەمێكی
تازەیانبەگوێچكەیهەمووانداراگەیاند.ئەوەیبایەخی
ئەوهەوڵەیدهس��تهی«قەاڵ«شزیاتردەكات،رۆژگاری
دەرچوونوباڵوبوونەوەیەت��ی،بەتایبەتژمارەیبەرایی
كەبەرل��ەراپەڕینئامادەكراوەوبەش��ێوەیەكینهێنی
ئەودەس��توئەمدەستیكردووە.ئەمەشجگەلەوەی
بێمەترسینەبووە،هاوكاتمانایبیركراوەیی
وواڵتپەروەری��ی،ئەوچەندگەنجەوش��یارە

دەگەیەنێت.
لەگ��ەڵئ��ەوەیئەندامانیدەس��تەی
نووسەرانی«قەاڵ«لەسەروتاریژمارە)10(دا
دانبەوراستییەدادەنێن))دەستەینووسەران
كۆمەڵێكالون،شارەزاییەكیئەوتۆیاننییە
لەبواریرۆژنامەگەریوهیچمەبەستێكیان
نییە،جگەلەخزمەتكردنیوشەیكوردی
نەبێت((،بهاڵمجێیخۆیەتیش��انازیبەو
راپەڕین پڕۆژەرۆژنامەوانیی��ەیرۆژگاری
بكەن،كەدوایئەو،میدیایكوردیچووە
قۆناغێكیدیك��ەوتابەئەمڕۆشدەگات
لەهەردووروویچەندایەتیوچۆنایەتی
قەلەمبازێك��یگ��ەورەیتێكەوتووە.بەو
مانایەیكەناڵگەلێكیزۆریرۆژنامەوانی
لەدایكبوون��ە،چەندینگۆڤارورۆژنامەو
رادی��ۆوتەلەڤزیۆنیناوخۆییوئاس��مانیودواتریش

ماڵپەڕیئەلیكترۆنیكەوتوونەتەكار.
نابێئەوەشمانلەبیربچێت،لەرۆژگاریخۆیدا»قەاڵ«
الپەڕەكانیخۆیبەڕوویخاوەنقەڵەمەكانوااڵكردنو

چەندینتوانایشاراوەیدەرخستن.
قەاڵ،لەقۆناغێكیس��ەختوپڕئاستەنگیسیاسیو
ئابووریورۆشنبیریی،لەپێناوزیندووكردنەوەوبوژانەوەی

پەیڤیكوردی،راستگۆیانەونەتەوەییانەكاریدەكرد.

ناوەڕۆك:
ل��ەگۆڤاری»قەاڵ«داوەكه��ەرباڵوكراوەورۆژنامەو
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گۆڤارێك��یدیك��ەیك��وردی،هەم��وو
بوارەكانش��وێنیخۆیاندراوەتێ،بەاڵم
لەچاوخش��اندنبەهەر)10(ژمارەكەیدا،
ئەدەبلەنێویشیداشیعر،پشكیشێری
بەردەكەوێ��ت،رەنگەئەم��ەشبەپلەی
یەكەمبۆكەمیدەستگەیشتنوبەشداری
نووس��ەرانل��ەوگۆڤ��ارەدابگەڕێتەوە،
نووس��یوویانە: ژم��ارە)6(دا لە هەروەك
))قەاڵس��اوایەوپێویس��تیبەیارمەتی
هەیەلەنووس��ینوپێشنیارورەخنەو
رێنماییوشتیتر.بەڵێزۆربەرهەمی
الوانم��انبۆهاتووەودێن،ئێمەوێڕای
س��وپاسبۆئەوالوەئازیزانە،هەمیشە
دەڵێینودەڵێینەوەئەگەربەیارمەتی
ئ��ەواننەبێت،ئەوائێم��ەتاڕادەیەك
سەركەوتوونابینلەكارەكەمان.بەاڵم

ئێم��ەگلەییمانلەونووس��ەروئەدیبانەهەیە،كەلەنێو
ئەدەبورۆش��نبیریكوردیناویانهەیەوناسراون،تا
ئێس��تانەكدەستییارمەتیانبۆدرێژنەكردووین،بەڵكو
ئاوڕییارمەتیانلێنەداینەوە،جگەلەیەكدوونووس��ەر
وئەدیب��یبەڕێزنەبێت.لێرەداپرس��یارێكلەدایكدەبێ
وئاڕاس��تەیخودیخۆیاندەكەین،ئایابۆچبەرهەمو
قەڵەمیانلەئاستقەاڵدارەوانابینن((.هەروەهالەوتەی
ژم��ارە)8(داهاتووە))زۆربەیزۆریئەوبەرهەمانەیكە
بۆگۆڤارەكەماندێنشیعرن،ئەدەبورۆشنبیریشتەنیا
ش��یعرنییەوگەلێكلقیدیكەیلێدەبێتەوە((.ئەمەش
ئەوەپیشاندەدات،كەدەستەینووسەرانیقەاڵ،گرفتی
كەمیبابەتیب��اشووتارولێكۆڵینەوەیانهەبووەوئەو
بابەتانەیبەدەستیانگەیشتوون،بەپلەییەكەمخۆیان

لەشیعردابینیوەتەوە.
لەگ��ەڵئەمەشوەكلەئیندێكس��یناویبابەتەكانی
ه��ەر)10(ژم��ارەیق��ەاڵداخس��توومانەتەروو،وتارو
لێكۆڵینەوەی«مێژوویی،سیاس��ی،یاسایی،كۆمەاڵیەتی،
فك��ریوئەدەبی«وبیرەوەری،ژیاننام��ە،چاوپێكەوتن،

لە چاوخشاندن بە هەر 
)10( ژمـــارەى گۆڤارى 
لە  ئـــەدەب  قـــه اڵدا، 
نێویشیدا شیعر، پشكی 
بەردەكەوێت،  شـــێری 
رەنگـــە ئەمـــەش بە 
پلەی یەكەم بۆ كەمی 
و  دەستگەیشـــتن 
بەشداری نووسەران لەو 

گۆڤارەدا بگەڕێتەوە
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چیرۆك،وەرگێڕان،كاریكاتێروفۆتۆ«ش
باڵوكراونەتەوە.

سەروتار لە »قەاڵ«دا:
ق��ەاڵدا ژمارەكان��ی لەس��ەرجەم
بایەخێك��یزۆرب��ەس��ەروتار،لەژێر
ن��اوی)وت��ەیژم��ارە(دراوە،كەلە
الیەندەستەینووس��ەراننووسراوە.
وت��ەیژم��ارە)1(تایبەتك��راوەبە
لە لەدایكبوونیخ��ودیگۆڤارەكەو
بەش��ێكیدانووس��راوە))هیواداری��ن
گۆڤ��اریق��ەاڵببێتەقەاڵی��ەكبۆ
گش��تئەوالووقوتابیانەیكەتازە
دەستیانخامەدەگرێتوبەهەوڵی
ئێوەیخوێن��دەوارگۆڤارەكەمانلە
ئاس��تیخۆینەمێنێت��ەوەوبەرەو
پێشەوەبچێتوگەشەبكات((.لە
ژمارە)2(شدا،س��ەروتارتەرخانكراوەبەجەژنینەورۆزو
لەبەش��ێكیداهاتووە))نەورۆزشەختەیسەرماوسۆڵ
دەشكێنێوچۆڕاوگەئەخاتەكەویەبەفرەكانیكوێستانان
وم��ژدەیوەرزیبەهارم��انبۆدێنێ،م��ژدەیوەرزێك
دیمەنیچۆڕاوگەیش��اخوزەنوێروكانیاویس��ازگارو
فەڕش��یگژوگیاوه��اژەیتاڤگەوهەوارگەیبەس��ەفاو
جۆرەهاگ��وڵوگوڵزار((.لەوتەیژمارە)3(ش��داوێڕای
باس��یرۆژیرۆژنامەگەریكوردی،ئام��اژەبەكۆڕەوی
بەه��اری1991،وەككارەس��اتێكیگ��ەورەیمرۆی��یو
نەتەوییكەبەسەرمیللەتیكوردداهاتكراوەوهاتووە
))جێیداخوكەسەرێكیگەورەیەلەكاتێكدائەوژمارەیە
ئامادەدەكرابۆچاپ،میللەتەكەمانتووش��یگەورەترین
كارەساتبوو،بەهەزارانخێزانلەماڵوشوێنیخۆیان
ئ��اوارەیهەندەرانبوونوب��ەهەزارانخێزانیتریش
لەس��ەرس��نووریئێرانوتوركیا،بێداڵدەوپەس��ێو
ژیانێك��یكۆڵەمەرگیدەبەنەس��ەرومندااڵنبەكۆمەڵ
دەمرنوتووشیجۆرەهانەخۆشیدەبن،جگەلەكەمی

گـــەورەی  خەمـــی 
نووسەرانی  دەستەی 
گۆڤـــارە  ئـــەو 
نـــی  د بینكر ا د
پێداویســـتییەكانی 
چـــاپ و نووســـینی 
ئەو  بـــووە،  بـــاش 
سەروتاری  لە  گرفتە 
ژمارەكانی  زۆربـــەی 

قەاڵ رەنگیداوەتەوە
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خواردەمەنیوپێداویستیەكانیژیان((.
سەروتاریژمارەكانی)5،4(یشباس
لەگەورەییهەمانرووداویمرۆییكە
خۆیلەكۆڕەودەبینێتەوە،دەكات.دواتر
سەرنجلەرابردوویخوێناوییومێژووی
پڕلەقوربانیوناسۆریكورداندەداتەوە
ونموون��ەشب��ەقوربانییەكانیمانگی
حوزەیراندێنێتەوەودەنووسێت))گەر
چاوێكبەرووداوەكانیمانگیحوزەیران
بخش��ێنین،الپەڕەكانیحوزەیران دا
هەڵدەین��ەوە،چەندينكارەس��اتو
رووداویتاڵوئاخهەڵكێشمانبەرچاو
دەكەون.لە29یحوزەیرانی1925لە
سێدارەدانیشێخسەعیدیپیرانو
هەڤاڵەكانی،لە21یحوزەیرانی1930
كوشتنیس��مایلخانیشكاكولە

19حوزەیرانی1947لەسێدارەدانیچوارئەفسەریكورد،
لە25حوزەیرانی1981شەهیدبوونیئەدیبونووسەری
تێكۆشەرسەیداساڵحیوسفیولە9یحوزەیرانی1986

بۆردومانەكەیئۆردوگایزێوەو..تاد((.
وت��ەیژمارە)6(یشتایب��ەتكراوەب��ەخودیئەو
گۆڤارەودەنووس��ێت))لەهەلومەرجیئێس��تاداگۆڤارێك
دەربچێتهەرچۆنێكبێتحیسابیگۆڤاریبۆدەكرێتو
تارادەیەكیشتێنویەتیبەشێكیخوێنەراندەشكێنێو

جێگایلەنێودڵیخوێنەراندەكاتەوە((.
س��ەروتاریژم��ارە)7(،رۆڵینووس��ەروئەدیبانلە
وشیاركردنەوەیكۆمەڵیكوردەواریوخەباتیكولتووری
ورۆش��نبیریداب��ەرزدەنرخێنێوه��اوكاتبانگەوازی
دامەزراندن��ییەكیتیەكان��یئەدی��بونووس��ەرانو
هونەرمەن��داندەكاتوهاتووە:))داوالەهەمووئەدیبو
نووسەروهونەرمەندانیكورددەكەینئەوانەیهیچكاتێك
كڕنۆشیانبۆبتەكاننەبردووەوقەڵەمفرۆشنەبوونەوبە
بەژنوبااڵیپاڵەوانەكەیكارەساتیهەڵەبجەوئەنفالەكان
وئەندازی��اریكاول��كاریواڵتەكەمانی��انهەڵنەگوتووە،

سەربەخۆ  گۆڤارێكی 
بووەو  بێالیـــەن  و 
بە یەك چاو سەیری 
و  حـــزب  هەمـــوو 
الیەنێكی  و  گـــروپ 
سیاســـی كرووەو لە 
باڵوكردنەوەی بابەت 
بەدواداچوونـــە  و 
رۆژنامه وانييه كانيش 
خـــۆی  بێالیەنـــی 

پاراستووە
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هەرچیزووەهەوڵوكۆش��شبدەنبۆ
دامەزراندنییەكێتیئەدیبونووسەران،
هونەرمەن��دان،ئەگەرهەش��بێتبۆزیاتر

پتەوكردنوفراوانكردنی((.
خەمیگەورەیدەس��تەینووسەرانی
ئەوگۆڤارەدابینكردنیپێداویس��تییەكانی
چاپونووس��ینیباشب��ووە،ئەوگرفتە
لەس��ەروتاریزۆرب��ەیژمارەكانیقەاڵ
رەنگیداوەت��ەوە،هەروەكلەس��ەروتاری

ژمارە)8(یشجەختیلێكراوەتەوە.
لەوتەیژمارە)9(یئەوگۆڤارەش��دا،
مێژوویكارەساتوقوربانییەكانیمیللەتی
كوردبیرخوێنەریك��وردهێندراوەتەوە،
بەتایبەتكارەساتەكانیمانگیئاداروتێیدا
هاتووە))مانگیئازاركێش��ەكەیگۆڕی،
دووكارەساتیزۆرگەورەودڵتەزێنبەسەر
كارەساتی داهاتن، گەلەستەمدیدەكەمان
هەڵەبج��ەوكۆچیس��ێملیۆنەكەیپار،
كەهەتاهەتایەلەیادناچێ،كارەس��اتێك
سەرانس��ەریگێت��یهەژان��دودەنگ��ی

مرۆڤایەتیبەرزكردەوە((.
ل��ە نووس��ەران دەس��تەی دیس��ان
سەروتاریژمارە)10(یشدائاماژەبەئەركی
قورس��یانلەدەركردنیگۆڤارەكەدەكەن
وداوایپش��تیوانیویارمەتیلەنووسەر
وئەدیبانیكورددەكەنونووس��یوویانە
))دەركردنیگۆڤارێككارێكیئەس��تەمە،
خەڵكانیبەتواناوبەئیمكانیەتویارمەتی
رۆژنامەگەری وش��ارەزایانی نووس��ەران
دەوێت،بەتایبەتبۆگۆڤارێكیسەربەخۆ
كەس��ەرچاوەیەكیكۆمەكیهەمیشەیی

نەبووەونیەتی((.

ئەنجام:
دوایپێداچوون��ەوەوخوێندن��ەوەی
س��ەرجەمژمارەكان��یگۆڤ��اریق��ەاڵ،

گەیشتینەئەوئەنجامەیخوارەوە:
1.دەرچوونیژم��ارە)2،1(یقەاڵ،لە
رۆژگاریحوكمڕانیەت��یبەع��سكارێكی
هەروائاسانوبێمەترسینەبووە،بێدوو
دڵیدەڵێمبەئاش��كرابوونیئەوكارەیان،

سەریخۆیانیانلەسەردادەنا.
2.هاوكاتلەگەڵراپەڕینیئاداری1991،
پێشهەمووگۆڤارورۆژنامەكانیباشووری
كوردستان،ژمارەیەكیتازەیلێدەرچووە،
ئەم��ەشس��ەروەریيەكیگەورەی��ەب��ۆ

دەستەینووسەرانیگۆڤارەكە.
3.ب��اریداراییونەبوون��ییارمەتی
پێویس��تبۆگۆڤارەكە،هۆكاریسەرەكی
بووەلەبەردەموەس��تانیدالەساڵی1992.
بەدرێژاییدەرچوونیهەر)10(ژمارەكەشی،
لەالیەنهیچالیەنودامەزراوەیەكوەك
پێویستپشتیوانیدەس��تەینووسەرانی
نەكراوەویارمەتی��اننەدراوە.مەگەرزۆر
ب��ەكەمیبووبێت،وەكئەوەیخۆیانلە
سەروتاریژمارە)8(دائاماژەیانبۆكردووە
ونووسیوویانە))جارجاردڵسۆزاندەستی
یارمەتی��انبۆدرێژكردووی��ن،بەتایبەتی

بەرەیكوردستانی((.
4.ئ��ەوگۆڤارەلەش��وباتی1991هەتا
ئاب��یس��اڵی1992،واتابۆم��اوەی)1(
س��اڵو)7(مانگ،تەنیا)10(ژمارەیلێ
دەرچووە،ئەگەرئەوگۆڤارەمانگانەبووایە،
دەبووایە)19(ژم��ارەیلێدەربچێت،لێ
لەبەرئەوهۆكارانەیس��ەرەوە،تەنیا)10(
ژمارەیلێدەرچووە،كەئەمەشتەنیا)1�
2(بەرهەمیئەوپڕۆژەرۆژنامەنووسیەیە،
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كەپێش��تردەستەینووس��ەرانلەسەری
رێككەوتبوون.

5-قەاڵ،شوێنێكیگرنگیلەمێژووی
رۆژنامەگەریشاریرواندزداگرتووە.

6-گۆڤارێكیسەربەخۆوبێالیەنبووەو
بەیەكچاوسەیریهەمووحزبوگروپو
الیەنێكیسیاسیكرووەولەباڵوكردنەوەی
باب��ەتوبەدواداچوونەكانیش��یبێالیەنی

خۆیپاراستووە.
7-دەرچوونیقەاڵبووەمایەیهاندانی
ژمارەیەك��یزۆریالوانوبەهرەمەندانی

ناوچەكەلەسەرخوێندنەوەونووسین.
8-قەاڵ،لەباڵوكردنەوەیبابەتەكانیدا
تەنیارەچاویجوگرافیایەكیبەرتەس��كی
نەكردووە،بەڵكوكوردس��تانیانەمامەڵەی
كردووەوجگ��ەلەنووس��ەرانیناوچەی
رواندز،بابەتیهەندێكلەنووسەرانیشار
وش��ارۆچكەكانیدیكەیكوردستانیشی

باڵوكردونەتەوە.
9-دەس��تەینووس��ەرانونووسەری
بابەت��ەكان،تازقەڵەمبەدەس��تبوونو
پێشینەیەكیئەوتۆیانلەبوارینووسینو

رۆژنامەوانینەبووە.
10-لەوقۆناغەداپەیداكردنیكەرستەی
چاپكارێكیئاس��اننەبووە،ئەوئامێرو
تەكنیكەشكەلەدەركردنیقەاڵپش��تی
بێبەستراوە،زۆرسادەوسەرەتاییبووە.

11-الپەڕەكانبەپێیجۆریبابەتەكان
رێكخ��راونولەس��ەپتایتڵیهەندێكلە

ژمارەكانئاماژەیبۆكراوە.
12-بەدەرنەب��ووەل��ەكەموك��وڕیو

هەڵەیزمانەوانیوچاپ.

ئیندێكسی ناوی بابەتەكان
ژمارە )1(

ش��وباتی1991-رێبەندانی2690كوردی،
س��اڵییەكەم.قەبارە29بە21س��م،26

الپەڕهیە.
-وتەیژمارە،دەستەینووسەران،ل1.

محاكەمەكردن��ی یاس��ایی، باس��ێكی -
سوكرات-رەوەز،ل4-2.

-ش��انۆیجیهانبناس��ن-رێژنە،بەشی
یەكەم،ل7-5.

-شیعرنامرێ-بڵێسە،ل12-8.
-شاعێرانیكالسیك،نالی،ل15-13.

-چیرۆك:دوورووداو-سەپان،ل18-16.
-س��ێهۆنراوە:)ق��ەاڵ،ژوان،گەربزانم،

شیعری-رێڤینگ(،ل19.
-دووكۆپڵەش��یعر:)بنەماڵ��ە،بەڵێنبۆ

هەندرێن،شیعری-داروان(،ل20.
-شیعر:شەپۆل-هەوار،ل21.

-ش��یعر:دووئەستێرە،عاشق-پەیمان،
ل22.

-شیعر:مامهێمن،عاشق-چیا،ل23-
.24

-شاعێریقەاڵ،رەوەز،ل25.
-گرینگترینرووداوەكانیشوبات،ل26.

ژمارە)2(
ئاداری1991-2691كوردی،ساڵییەكەم.

قەبارە29بە21سم،22الپەڕهیە.
-وتەیژمارە،جەژنینەورۆزتانپیرۆزبێت،

دەستەینووسەران،ل1.
-باسێكییاس��ایی،لەبارەیسوقڕات-

رەوەز،ل3-2.
-شانۆیجیهانبناسن،ئەسكیلوسكێیە-

رێژنە،ل4.
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-لێكۆڵین��ەوە:بەهارونەورۆزوش��اعير-
دەرون،ل7-5.

-نەورۆزس��ەرقافڵەیرووداوەكانیمانگی
ئازارە-دەستەینووسەران،ل11-9.

-چی��رۆك:خۆئامادەكردنبۆنەورۆز-م.
ئاریان،ل12.

-چیرۆك:چارەنووس-هەژار،ل13.
-دووكۆپڵەش��یعر:گەڕان،دەنگیمێژوو

-سیاوەش،ل14.
-شیعر:نەورۆزپێش��ەنگیبەهارە-چیا،

ل15.
-ش��یعر:نەورۆزش��اخوێنبەرە،بەهارو

نەورۆز-هەوار،ل16.
-شیعر:پەپولەوگڕ-رێڤینگ،ل18-17.
-شیعر:وانەیئاسنگەرێك-پەیمان،ل19.

-دووكۆپڵەش��یعر:رێگا،باران،شیعری-
سەردار،ل20.

-شاعێریقەاڵ،پیرەمێرد-قەاڵ،ل21.
-گرنگترینرووداوەكانیشوبات،ل22.

-بەرگیدواوە:شیعرینەورۆز-پیرەمێرد.
-ل��ەمژمارەیەداكۆمەڵێ��كپیرۆزباییو

ئاگاداریباڵوكراونەتەوە.

ژمارە )3(
نیس��انی1991-رێبەندانی2690كوردی،
س��اڵییەكەم.قەبارە29بە21س��م،18

الپەڕهیە.
-وتەیژمارە،دەستەینووسەران،ل3.

-ل��ەس��ەدەیتەكنەلۆژیاوپێش��كەوتن
گەلیك��ورددووچاریدڕندەترینپەالمار

بوو،ل4.
-پرسەیهەژار-دەستەینووسەران،ل5.
-باسەركەوتنمانهاندەربێ-زۆزك،ل6.

-س��اڵینەوەتویەكس��اڵیئاش��تیو

ئازادیە-هەژار،ل6.
-چیرۆك:یادێكیسەربڕاو-گۆرانجەالل،

ل7.
-پەخشاننامە:بۆدەزگیرانیچیا،ل8.

-سێكۆپڵەش��یعر:)كوردستانیمەزن-
ح.مەشخەڵ(،)كۆچ-ئارام(،)وەاڵمێ-

ساڵحبلەیی(،ل9.
-شیعر:راپەڕین-ئارام،ل10.

-شیعر:گۆڤاریقەاڵ-ئیدریسبامەندی،
ل11.

-ش��یعر:ش��لێروجۆگەلە،رێگا-ئاكۆ
ئاكۆیی،ل12.

-ش��یعر:)ئازادی-پەیمان(،)هەڵمەت-
فاڕوقرەنجەڕۆ(،)هاوار-پشكۆ(ل13.

-رواندزلەدڵیپاش��اداگەورەدەبێت-
سیاوەش،ل14.

-شاعێریقەاڵ-رەوەز،ل25.
-یادیشەشساڵەیكۆچیمامهێمن-

پێشمەرگە،ل14.
-شوانپەروەربۆقەاڵدەدوێ،ل17-10.

-شاعێریقەاڵ،بێكەس-قەاڵ،ل18.
-دیویژوورەوەیبەرگیدواوە:ئاگاداری.

-بەرگیدواوە،پۆستەریهەڵەبجە.

ژمارە )5-4(
ئای��اروحوزەیرانی1991-س��اڵییەكەم.

قەبارە29بە21سم،30الپەڕهیە.
-تابلۆیئاشتی،سەالمنەورۆز،ل1.

-لەمژمارەیەدا،ناوەڕۆكیگۆڤار،ل2.
-وتەیژمارە-دەستەینووسەران،ل3.

-چدەنووسین..بۆچدەنووسین؟-هۆگر
هەولێری،ل5-4.

-مێژوو،رووداوەكانیرواندز،ئومێدشێركۆ
شاكر،ل7-6.
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بە پێشكەش گیانیش��م -سەرگوزش��تە،
كۆماریمەهابادبێ،ئەمینحەمید،ل8-

.9
-ئافرەتوسەربەستی،خەبات،ل10.

راپەڕین��ی ی��ان تفەن��گ.. ه��اواری -
جەماوەری؟!،سمكۆ،ل12-11.

-هەڵ��ەیچاپل��ە)ئاژن(دا،س��ەباح
رەنجدەر،ل14-13.

-حەیرانلەناوچ��ەیرواندزدا،ئاریان،
ل16-15.

-چیرۆك:دۆتمام،بێبەهرە،ل17.
-كورتەچیرۆك:شۆفەر،زۆزك،ل18.

-ش��یعریهەڵب��ژاردە:)لەدایكب��وون،
رەفیقس��ابیر(،)ئااڵ،عەبدولاڵپەشێو(،)
سێكۆپڵەشیعر،جەوهەركرمانج(،)گوڵ

باران،شێركۆبێكەس(ل19.
-ش��یعر:)كوردس��تانبانگ��یئاش��تی
رادەدێ��رێ،ح.مەش��خەڵ(،)هەڵبژاردن،

ئارام(،)دووكۆپڵەشیعر،پەیمان(ل20.
-ش��یعر:)دیمەنێك،كەیفیكوردستان(،

)كینەئەم،ئازادعەبدولستار(،ل21.
-ش��یعر:)هەڵوێس��ت،حەزیس��وتاو،
برسیەتی-هەڵۆحەسەن(،)سێئەگەر-

رەوەز(،ل22.
-ش��یعر:راسپاردە-كڵێس��ەیی،رووب��ار-

هەورۆحەسەن،ل23.
سابیر بەفرینەكان-عەبدولواحید -ستوونە
خدر،گلەی��ییادێك-كام��ەرانمەحمود

رواندزی،ل24.
-راپۆرت:ئێوارەكۆڕێكلەبارەینەزهەت
شاعێریسۆران،كۆڕگێڕ-سەالمنەورۆز،

ل26-25.
-هەمەڕەنگ:بەسەرهاتێكیقانع،گرەوی
قەاڵ،وتەیبەنرخ،پەند،ئایائەزانی،ل27.

-ش��اعێریقەاڵ:جگەرخوێ��ن-مەغدید
حەمەدگەرەوەیی،ل28.

-نامەیخوێنەران،پیرۆزبایی،ل29.
-كاریكاتێر،عەبدولخاڵق،ل30.

-دیویژوورەوەیبەرگیدواوە:ئاگاداری
وسوپاسنامە.

-بەرگیدواوە،فۆتۆیگەورەترینكۆچ.

ژمارە )6(
تەمموزی1991-ساڵییەكەم،قەبارە29

بە21سم،20الپەڕهیە.
-وتەیژمارە،دەستەینووسەران،ل1.

-هەلومەرجیئێستاوشێوەكانیخەبات-
سۆران،ل2.

-ئاوڕێكلەخەباتید.قاسملۆ-قەاڵ،ل3-
.4

-بیرهاتنەكلمیرج��ەالدەتبەدرخان-
عمرانمحەمەدعەلی،ل5.

لێكۆڵین��ەوە ل��ە ك��ورد -ژم��ارەی
جوگرافیەكاندا-دلش��ادمستەفاوەسانی،

ل7-6.
غەف��ور - هەڵوەس��تەیەك و ش��یعر -

مەخمووری،ل9-8.
-كورتەچیرۆك:دەنگوتیشك-محەمەد

حوسێنحەسەن،ل11-10.
-دووس��ەرنجەچی��رۆك:)نامە،جەژن-
)چیرۆك��ی محەمەدەمی��ن(، بوره��ان

فۆلكلۆری-پەیرەو(ل12.
-پەخشان:هەواڵ-سەرانی،ل13.

-پەخش��ان:دەبێئەلبومژیانمبێ-أ.ج،
حەقە،ل14.

-هۆن��راوە:)ب��ۆحەزرەتینال��ی-زرار
عەبدوڵاڵس��ەرتاش(،)منكێ��م-زریان
بێخاڵی(،)چاویش��ەهید-رابەرماوانی(،
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ل15.
-شیعر:)پەیامی1991-ئەمینچاوڕەش(،

)شەهید-ب.ببەغدا(،ل16.
-شیعر:)شۆڕشیمریشك-نزارقەببانی،
وەرگێڕانیلەعەرەبی��ەوەتەڵعەتتایەر(،
)نام��ە-ه��ەژار(،)مەش��خەڵیئەوی��ن-
كامەرانتەحسینمەس��یفی(،)شەهید-

زێوەرمحەمەد(،ل17.
-گۆش��ەیقولل��ەیقەاڵ:ش��اعێر...كام

شاعێر؟-سیروان،ل18.
-شاعێریقەاڵ:)مستەفامەزهەررواندزی

1878-1952(،-س.نەورۆز،ل19.
-كاریكاتێر،عەبدولخاڵق،ل20.

-دیویژوورەوەیبەرگیدواوە:رێنمایی.

-بەرگیدواوە،فۆتۆیئۆردوگایپەنابەران.

ژمارە)7(
ئەیلولی1991-س��اڵییەكەم،قەبارە29

بە21سم،24الپەڕهیە.
-وتەیژمارە،دەستەینووسەران،ل1.

-بەرەیكوردس��تانیلەتەرازوویقسەو
كردەوەدا-هەڵۆحەسەن،ل3-2.

تۆلس��تۆیكەمتەرخ��ەم،وەرگێڕانی- -
گردەوان،ل5-4.

-رەخنە:بەڵێش��یعروهەڵوەس��تەیەك-
رێڤینگ،ل7-6.

-چاوپێكەوتنێ��كلەگ��ەڵكوردۆلۆج��ی
كرس��تیف-وەرگێڕانی- رادوی بولغ��اری

بەختیار،ل10-8.
-چیڕۆك:گەڕانەوە-باوكیبڵند،ل11.

-چیڕۆك:گێژەنگ-باوكیشەیدا،ل12.
-پەخش��ان:تەپ��ەیدڵت��انبۆمبایەكی
گەورەی��ەودڵیمرۆڤایەت��یدەهەژێنێ-

سمكۆ،ل13.

-شیعر:بۆش��ێخمەحمودیحەفید-د.
عەزیزسەلیم،ل14.

-ش��یعر:)1991/3/31-ئیسماعیلفالن(،
)رێبوارێك-عەبدولمتەلیب(،ل15.

-شیعر:)ئەیهۆنراوەونبووەكەم-سامی
عەبدولق��ادررواندزی(،)م��وژدەیبەرە-

ئاودێر(،ل16.
-ش��یعر:)چەندس��اتێبەرلەدایكبوون-
رێباز(،)نامەیەك-خ.ئەویندار(،)وشەیەك-

گریان(،ل17.
-گۆشەیقوللەیقەاڵ:ئەدەب...ئینسان؟-

ساالرعوسمان،ل18.
-ش��اعێریقەاڵ:)شەهیدیوسفشەریف

1958-1991(،ل19.
-هەواڵیهونەری،ل20.
-پۆستەیقەاڵ،ل21.

-چاپكراوینوێ،ل22.
-كاریكاتێر،هاوكار،ل23.

-سەرەخۆشی،ل24.
-دیویژوورەوەیبەرگیدواوە:دووفۆتۆ.
-بەرگیدواوە،تاقیكردنەوەكانیئەمساڵ،

كامێرا-ئازادرواندزی.

ژمارە )8(
تش��رینییەكەمی1991-س��اڵییەكەم،

قەبارە29بە21سم،22الپەڕهیە.
-وتەیژمارە-دەستەینووسەران،ل1.

-بەڕەیفەقیریدڕا-حوس��ێنمستەفا،
ل1.

-بەسەتاكەی-لوقمانحەسەن،ل2.
-ه��اودەمی��اتازەگەری-هۆگ��رفوئاد

رەسوڵ،ل3.
-ساڵولەیادیشۆڕشیئۆكتۆبەریمەزن،

ل4.
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-ریالیزم-برهانمحەمەدەمین،ل6-5.
-پەخش��ان:هێزیگەلتێبچریكێنە-

غازی،ل7.
-چیڕۆك:دووكەڵەبۆرە-كارۆخ،ل8.

ژێرخ��اك- پەخش��ان:خۆشەویس��تی -
قارەمان،ل9.

-ش��یعر:دواس��ەمایچەرخیبیست-
ئەژیگۆران،ل10.

-ش��یعر:)كەركوكلەچاویش��ەوێكدا-
كڵێس��ەیی(،)كورەیسوتان-ئیسماعیل

بێقەرار(،ل11.
-ش��یعریوەرگێ��ڕدراول��ەئەمریكای
التینەوە:)ئیدوینكاسترۆ-و:قادرئیبراهیم

مینە(،ل12.
-سێكۆپڵەشیعر-س��ەركەوترەسوڵ

ئەحمەد،ل13.
-گفتوگۆیەك��یت��ازەلەگەڵش��اعێری
هاوچەرخ��یكوردعەبدوڵاڵپەش��ێو-و.

رێباز،ل17-14.
-مێژوو:رووداوەكانیشاریرواندز،ل18.
-قوللەیقەاڵ:كەمانگدەركەوتپێویست
بەپەنجەراكێشانناكات-ئەلەند،ل20-19.
AICFراپۆرت:دەگێڕنەوە،رێكخراوی-
وخەڵكیگەرەوانئاهەنگدەگێڕن،ل21.

-بروسكە،چاپكراوینوێ،ل22.
دواوە: بەرگ��ی ژوورەوەی دی��وی -

كاریكاتێریگرانی-زۆزك.
-بەرگ��یدواوە،پۆس��تەریس��ەدامی

دیكتاتۆر.

ژمارە )9(
ئ��اداری1992-س��اڵیدووەم،قەبارە22

بە18سم،32الپەڕهیە.
-رێنماییپێویست،ل1.

-وتەیژمارە-دەستەینووسەران،ل2.
-ق��ەاڵیەكەمینمۆم��یتەمەنیخۆی

دادەگیرسێنێ،ل3.
-نەورۆزلەسۆنگەینسكۆوراپەڕیندا-

ل.ئاسۆ،ل6-4.
-یادیراپەڕینیشاریكۆرپاشا-حوسێن

مستەفا،ل7.
-لەیادیبارزانینەمردا،ل8.

-پڕۆژەی��ەكبۆرێكخس��تنیرێنووس��ی
كوردی-مس��تەفانادروحەس��ەنساڵح،

ل10-9.
دێنش��ینەكانی لەگ��ەڵ گفتوگۆی��ەك -
س��اریباخچەلەبارەی«یەشاركەمالو
حەمەدۆك«،بەش��ییەكەم،وەرگێڕانیلە

فارسیەوە-رێباز،ل12-11.
-نامەیەك��یكراوەبۆعەبدولاڵپەش��ێو-

رێڤینگ،ل13.
-كورت��ەچی��رۆك:تۆڵەس��تێن-رێباز

مستەفا،ل14.
-لەبیرەوەریەكانیراپەڕینی1991،الوكی

ئازادی-ح.كاردۆ،ل16-15.
-ن��ەورۆزومەرگینازدارێك��یتر-هەڵۆ

حەسەن،ل18-17.
-شیعر:دووخەون-ئاكۆئاكۆیی،ل19.

-شیعر:جێممەهێڵە-یاد،ل20.
-شیعر:بڵندترەواڵتیمن-رزگاربامەڕنی،

ل21.
-شیعر:رەو،تەحسینشوانی،ل22.

-میوانیقەاڵ،س��االرعوسمان:شیعرلە
پەیامیخۆیناكەوێ،ل25-23.

-شاعێریقەاڵ:)شەهیدهەژاردیدەوانی
1958-1987(،ل27-26.
-نامە،ئاگاداری،ل28.

-یەكدارایی،یەكراگەیاندن،یەكهێزی
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پێشمەرگە،ل28.
-هەڵەبجەزامێكیقوڵە-تابلۆیس��ەالم

نەورۆز،ل29.
-پۆستەرەشیعر:پرسیملەكاوەیباپیرم-

عەبدولاڵپەشێو،ل30.
دواوە: بەرگ��ی ژوورەوەی دی��وی -

كاریكاتێریكورسی-زۆزك.
- بەرگی دوواوە، پۆستەری ئازارەكانی كورد.

ژمارە )10(
 ئابی1992-ساڵیدووەم،قەبارە22بە18

سم،28الپەڕهیە.
-وتەیژمارە-دەستەینووسەران،ل1.

-پەرلەمانوپێداویستیەكانیئەمڕۆ،ل2.
-مێژوو:ئ��ەوئۆزدەمیرەیخۆیكردبە
رواندزدا-دلشادمستەفاوەسانی،ل4-3.
-سەرنجەچیرۆك:جگەرە-برهانمحەمەد

ئەمین،ل4.
-ئیمپریالیزم��ارۆش��نبیریوپێرابوون��ا

پێویست-عمرانمحەمەدعەلی،ل6-5.
دێنش��ینەكانی لەگ��ەڵ گفتوگۆی��ەك -
س��اریباخچەلەبارەی«یەش��اركەمال
وحەم��ەدۆك«،بەش��یدووەموكۆتایی،

وەرگێڕانیلەفارسیەوە-رێباز،ل9-7.
-ش��ەمۆلەبەربانگدێتەگ��ۆ..دەرهەقی

رەنجەرایەتی-غازیحەسەن،ل13-10.
-ل��ەدووەمینس��اڵڕۆژیكۆچیدوایی
زانایكوردیس��ۆڤێتیحاجیێجندی-

قەاڵ،ل15-14.
-تابلۆیەكیخۆشەویس��تی-دایكیتانیا،

ل16.
-هەڵوێستیبێشكچی،ل16.

-گەش��تیبەرەونادیار-مهابادقەرەداغی،
ل21-17.

-پێشمەرگەدەنگهەڵبڕە،ل22.
-نامەیەك��یكراوەبۆپەرلەمانونوێنەری

لیستەكانوئەنجوومەنیوەزیرانل23.
-مەبەستەكانیشۆڕش،ل24.

-شیعر:)هەمیشەیی-عەبدولواحیدسابیر
خدر(،)روانگە-تەلعەتتایەر(،ل25.

-نامە:ل��ەقەاڵیهەولێ��رەوەبۆقەاڵی
رواندز-عەزیزیمەالیرەش،ل26.

-لێرەولەوێ،ل27.
-كاریكاتێر-سەالمنەورۆز،ل28.

-دیویژوورەوەیبەرگیدواوە:پۆستەری
لەیادیأمالمعارك.

-بەرگ��یدواوە،تابل��ۆیش��ەرەفخانی
بەدلیس.

پەراوێزەكان:
1_ قەاڵ، ژمارە)9(، ئاداری 1991، ساڵی دووەم، ل3.

2_ حوسێن مستەفا، لە بارەی گۆڤاری قەاڵ، هەفتەنامەی زاری كرمانجی، ژمارە )32(، ل6.
3_ لوقمان حەسەن، گەڕانەوە بۆ وێستگە رۆشنبیریەكان گۆڤاری قەاڵ بەنموونە، گۆڤاری كوێستان، ژمارە )2( 

ئایاری 2007، ل16_18.

سەرچاوەكان:
1_ گۆڤاری قەاڵ، هەر)10( ژمارەكەی. 

2_ حوسێن مستەفا، لە بارەی گۆڤاری قەاڵ، هەفتەنامەی زاری كرمانجی، ژمارە )32(، ل6.
3_ لوقمان حەس���ەن، گەڕانەوە بۆ وێستگە رۆش���نبیریەكان گۆڤاری قەاڵ بەنموونە، گۆڤاری كوێستان، ژمارە 

)2( ئایاری 2007.
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هێندەی  دەتوانێ  وێنەیەك  هەندێكجار 
وتارێك��ی چەند الپەڕەی��ی، گوتەی خۆی 
دەربب��ڕێ و ببێتە س��یمبولی رووداوێك، 
هەروەك چۆن وێنەیەك بوو بە س��یمبولی 
خەڵك��ی  و  دژەمرۆی��ی  كارەس��اتێكی 
ستەملێكراوی هەڵەبجە، بەاڵم وێنەگرەكەی 

كێیە؟. 
زۆربەمان،  ل��ەالی  )هەڵەبج��ە(  ناوی 
وێن��ەی  وەبیردێنێت��ەوە.  وێنایەكم��ان 
پیاوێك بە جلوبەرگی رەس��ەنی كوردییەوە 
شیرینەكەی  و  جوانكیلە  كە كۆرپە  
بە ئامێزییەوە گوش��یوە و بەس��ەر زەویدا 
كەوتووە. ئەم وێنەیە لە یەكەمین كاتژمێری 
پەالمارێكی ناجوامێرانەدا دژ بە خەڵكی بێ 

تاوانی شاری هەڵەبجە گیراوە، ناوبانگێكی 
جیهانی هەیە و ئەمڕۆ سیمبولی كارەساتی 
كیمیابارانی شاری هەڵەبجەیە. كارەساتێك 
ك��ە رۆژی )16ی ئ��اداری 1988( ڕوویدا، 
تیایدا نزیك��ەی )5( پێنج هەزار ژن، پیاو 
و كۆرپەلەی بێ گوناهی ئەم شارە ڕۆحیان 
سپارد، ئەمەش نازناوی ترسناكترین تاوانی 
جەنگی سەدەی بیستەمی وەرگرت، بەاڵم 
وێنەگران��ی ئەم وێنە نەمرانە ڕەنگە لەالی 
زۆربەمان نەناس��راو بن و نەزانن كە چۆن 
ئەم وێنەگ��رە ئیرانییە توان��ی وێنای ئەو 
هەلومەرجە نائارام و مەرگبارە تۆمار بكات.
)ئەحم��ەد ناتقی( وێنەگ��ری بەتوانای 
ئیرانی، لە ڕیزی یەكەمین ئەو كەسانەدا بوو 

و: هێرش ئازاد

»وێنە بۆ دەربازكردنی 
گیان و ڕۆحی مرۆڤ دەگرم«

دیدار لەگەڵ )ئەحمەد ناتقی(ی وێنەگری 
كیمیابارانی هەڵەبجە
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ك��ە لە كاتژمێرە بەراییەكانی كیمیابارانی هەڵەبجە، خۆی 
گەیاندە ئەو دەڤەرە و وێنەی تایبەت و راچڵەكێنەری ئەم 
كارەساتە مرۆییەی گرت، ئەمەش ڕۆڵێكی زۆر گرنگی لە 
بەجیهانیبوونی ئ��ەم ڕووداوە دژە مرۆییەدا گێڕا....دەبینە 
هاوڕێ��ی ئەو تا لە زمانی خۆیەوە ئەم چیرۆكە ترس��ناكە 

بگێڕێتەوە. 
* لە ساڵی )1988( لەڕیزی یەكەمین ئەو كەسانەدایت كە 
وێنەی كارەساتی هەڵەبجەت گرت، لەو سەردەمەدا چۆن 
جەنابت وا بەپەلە خۆت گەیاندە نێو دەڤەری كارەساتەكە، 

تەنانەت لە وێنەگرانی دیكەی دونیا خێراتر بوویت؟
- چەمكێك لەنێو باسوخواس��ی رۆژنامەگەرییدا )چانسی 
ئامادەبوون(ە، كە بەپێی بەرنامەیەكی نەخشە بۆ داڕێژراو 
ڕوون��ادات. واتا لە ش��وێنێكدا ئامادەی��ت و وابڕیار نییە 
ڕووداوێ��ك بقەومێ، ب��ەاڵم ڕوودەدات. ئێمە لە هەڵمەتی 
س��ەربازیی )وەلفەجر 10( هەروەك كارێكی ئاسایی كە لە 
هەر هەڵمەتێكی س��ەربازیی ئامادە دەبین، بۆ وێنەگریی 
چووم، رۆژی دواتر كاتێ چووینە نێو هەڵەبجەوە، هەر لەو 
ساتەدا بۆردوومانی كیمیایی دەستی پێكرد كە ئێمە لێی 
بێ ئاگا بووین و دەرفەتی ئامادەییمان لەوێ بۆ  ڕەخسا.  
* كاتێك زانیت ك��ە كیمیابارانە، ئایا وێنەگرتن تا چەندە 

)ئ��ەح��م��ەد ن��ات��ق��ی( 
بەتوانای  وێنەگری 
ئ��ی��ران��ی، ل��ە ڕی��زی 
ی���ەك���ەم���ی���ن ئ���ەو 
لە  كە  بوو  كەسانەدا 
كاتژمێرە بەراییەكانی 
ك���ی���م���ی���اب���اران���ی 
ه���ەڵ���ەب���ج���ە، خ��ۆی 
دەڤەرە  ئەو  گەیاندە 
و  تایبەت  وێنەی  و 
ئەم  راچ��ڵ��ەك��ێ��ن��ەری 
مرۆییەی  كارەساتە 

گرت
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بەالتەوە بایەخدار بوو كە وێڕای ئەو مەترسیانەی لەئارادا 
بوون، لەوێ مایتەوە و وێنەت گرت؟.

- ئێمە س��ەرەتا نەماندەزانی بۆردوومان��ی كیمیاییە. ئەو 
ساتەی چووینە نێو شاری هەڵەبجەوە، شارەكە بۆردوومان 
دەكرا و ئێمەش سەرقاڵی وێنەگرتنی شارەكە بووین، كاتێ 
گەیشتینە شوێنی سەرەكی كارەساتەكە، كیژۆڵەیەكم بینی 
بەسەر ڕووی زەویدا كەوت، بەرەو پیری چووم و تۆزێكی 
سپیم لەسەر ڕووخساری خاوێن كردەوە، كە وامزانی تۆزی 
تەقین��ەوەی بۆمبایە لەنێو دووكانی گ��ەچ و چیمەنتۆدا، 
كیژۆڵەكەم لە ئامێز گرت و لە نس��ێی دیوارێكدا دامنا و 
وێنەم گرت. لەو س��اتەدا بینی��م ئەندامانی گروپەكەمان 
كە )سەعید س��ادقی(ی وێنەگر و دوو هەواڵنێری دیكە 
بوون، دەمامك��ی كیمیاییان ب��ە دەموچاوەوەیە، منیش 
ویس��تم دەمامك بپۆشم بەاڵم س��ەرنجم دا ئەگەر ماسك 
بپۆش��م ئیدی ناتوانم وێنە بگرم، هەربۆیەش��ە ماس��كم 
بەكارنەهێنا و دەس��تم بە وێنەگرتن ك��رد. ئەو وێنانەی 
كارەساتی هەڵەبجە كە ئەمرۆ ناوبانگێكی جیهانیان هەیە، 
بەرهەم��ی ئەم پێش��هاتەن كە ئەگەر ل��ەوێ نەبووینایە، 
هەروەك كارەس��اتی كیمیابارانی سەردەشتی لێدەهات كە 
هێندەی هەڵەبجە لەس��ەر ئاستی جیهان نەناسرا، چونكە 

ئ�����ەو وێ���ن���ان���ەی 
هەڵەبجە  كارەساتی 
كە ئەمرۆ ناوبانگێكی 
هەیە،  جیهانیان 
ب���ەره���ەم���ی ئ��ەم 
پێشهاتەن كە ئەگەر 
نەبووینایە،  ل��ەوێ 
كارەساتی  ه��ەروەك 
ك���ی���م���ی���اب���اران���ی 
سەردەشتی لێدەهات
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هی��چ وێنەیەك��ی كیمیابارانی 
سەردەشت نەگیراوە.  

* هەمیش��ە ل��ە )وێنەگری��ی 
پرس��یارێك  قەیران��ەكان(دا 
ئارادایە ك��ە ڕزگاركردنی  ل��ە 
مرۆڤێ��ك گرنگتر و بایەخدارترە 
یاخ��ود وێنەگرتنی ئەو قەیرانە 
و باڵوكردنەوەی لەسەرئاس��تی 
دونی��ا لەپێن��او ڕزگاركردن��ی 

مرۆڤایەتیدا؟.
- لە بنەڕەتدا م��رۆڤ وێنە بۆ 
دەربازكردن��ی گی��ان و ڕۆحی 
مرۆڤ��ەكان دەگرێ��ت، كەواتە 
وەاڵمەك��ە ڕوون��ە و هەم��وو 
ش��تێ وابەس��تە بە هەلومەرج 
و دۆخەكەوە، ئەگەر كەس��ێك 
گیان��ی لەدەس��ت داب��ێ ئەوا 
بگری��ت،  وێن��ە  واباش��ترە 
هەندێكج��ار دەتوان��ی مرۆڤێ 
یارمەت��ی  و  بكەی��ت  ڕزگار 
بدەیت، كارێكی سروش��تییە كە پێویستە هەوڵ لەپێناو 
دەربازبوونیدا بدەین، باشی ئەم كارەش لەگەڵ وێنەگرتن 
لەو هەلومەرج��ەدا بەراورد ناكرێ��ت. هەندێكجاریش بە 
باڵوكردنەوەی وێنەكان، دەتوانی پتر یارمەتی دەربازبوونی 
مرۆڤەكان بدەیت، پێویستە سەرنج لەوە بدەین كە كامیان 

ئەقاڵنیتر و مرۆیی ترە.
* لەو س��اتەوەختەدا پتر وێنەت دەگرت یاخود سەرقاڵی 

دەربازكردنی هاوواڵتییان بوویت؟.
- ه��ەردوو كارەكەم پێكەوە ئەنج��ام دەدا. لەو رۆژەدا بۆ 
ئەوەی بتوانین ئەو هاوواڵتییانە رزگار بكەین كە ڕۆحیان 
تێدام��اوە، ئۆتۆمبێلەكانم��ان لەنێو ماڵەكان��دا دەهێنا و 
خەڵكمان سەردەخس��ت و لە ش��ارەكە دەمانبردنە دەرێ 
بۆالی بنكەكانی هەلیكۆپتەر. )س��ەعید س��ادق(یش وەك 
وێنەگرێ��ك لەتەكمدا ب��وو، ئەویش ڕۆڵێك��ی گرنگی لە 
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دەربازكردن و یارمەتیداندا گێڕا.
* لەنێو ئ��ەو وێنانەی مندااڵنی هەڵەبج��ە كە گرتووتە، 
فڕفڕۆكە بەدەس��تیانەوە دەبینرێت، لەو هەلومەرجەدا ئەم 

هەموو فڕفڕۆكەیە لەكوێوە هاتبوو؟
- ل��ەو بارودۆخ��ەدا كە زۆربەی��ان گیانیان س��پاردبوو، 
هەندێكیان بریندارو  بەش��ێكیان بێسەروش��وێن بوون، 
كۆمەڵێ��ك من��داڵ تاس��ا ب��وون و دەترس��ان و بەكوڵ 
دەگریان، بێ حاڵی و ش��ڵەژاوی من��داڵ و كۆرپە، حاڵی 
ئێمەشیان پەرێشان كردبوو. من نازانم بۆچی ژمارەیەكی 
زۆری فڕفڕۆكەم لەنێو كۆڵەپش��تەكەمدا بوون! بۆ س��اتێ 
لەنێو دڵی خۆمدا گوت��م یارمەتی ئارامبوونەوەی مندااڵن 
دەدات و هاری��كاری فریاگوزاران  دەكات كە بریندارانیان 
دەگواس��تەوە. فڕفڕۆكەكانم یەك بەیەك دەخستەبەر هەوا 
و دەمدایە دەس��ت من��دااڵن. وردە وردە منداڵێكی زۆرم 
لێ خڕ بوونەوەو منیش فڕفڕۆكەكانم لەنێودا بەخشینەوە. 
ئەم كارەش تا كاتی گواس��تنەوەی هەموو بەركەوتووان و 
ئاوارەكان، كەمێ ئارامی بۆ نێو دۆخی شڵەژاوی مندااڵنی 
ئاوارە و برین��دار گێڕایەوە. هەربۆیەش��ە لەنێو وێنەكاندا 

دەبینی كە مندااڵن فڕفڕۆكەیان بەدەستەوەیە. 
لە دۆخی جەنگ، بۆردوومانی كیمیایی... ئەمە ڕێكەوتێكی 
گرنگ��ی كاری رۆژنامه وانییە، لەكاتێك��دا لە رووبەرووی 
مەرگ و ژیان دەبینەوە، بیرۆكەیەك هاریكاریی فریاگوزاران 
دەكات ك��ە ببنە خاوەنی خوڵقاندنی بەرهەمێكی تایبەت. 
ئ��ەم ج��ۆرە دەرفەتانە ئەگ��ەر لە ه��ەر كوێیەكی دونیا 
بێتەپێش، لەنێو ژینگەی هەواڵدا هەرا دەنێتەوە، بەاڵم لە 

ئیران بایەخ بەو چەشنە ڕێكەوتانە نادەن. 
* دەربارەی وێنەكەی )عومەری خاوەر( بدوێ، ئەو وێنەیەی 
ئەمڕۆ وەك س��یمبولی كارەساتی هەڵەبجە لەسەرتاسەری 
دونیادا بینرا، هەرچەندە وێنەی دیكەی )عومەری خاوەر( 
گیراوە، بەاڵم هیچكام هێندەی وێنەكەی تۆ جوان نییە؟.
- ئەو ساتەی من وێنەی )عومەری خاوەر( و كۆرپەكەی 
نێو ئامێزیم گرت، تازە ڕووداوەكە قەوما بوو، رووخساری 
جوانی ئ��ەو كۆرپەیە بەئەندازەیەك تازە بوو كە وامدەزانی 
زیندووە و ب��ە ئارامی خەوتووە. ئەم وێنەیە، هەس��ت و 

ئەو ساتەی من وێنەی 
)ع���وم���ەری خ���اوەر( 
نێو  ك��ۆرپ��ەك��ەی  و 
تازە  گرت،  ئامێزیم 
قەوما  ڕووداوەك����ە 
ب����وو، رووخ���س���اری 
كۆرپەیە  ئەو  جوانی 
تازە  بەئەندازەیەك 
وامدەزانی  كە  بوو 
بە  و  زی����ن����دووە 
ئ��ارام��ی خ��ەوت��ووە. 
ئەم وێنەیە، هەست 
زۆر  س��ۆزێ��ك��ی  و 
س��ەرس��وڕه��ێ��ن��ەر 
دەب�����ەخ�����ش�����ێ و 
ل�����ە ڕوان�����گ�����ەی 
ج��وان��ن��اس��ی��ش��ەوە 
ف�����ۆرم�����ێ�����ك�����ی 
سەرنجڕاكێشی هەیە



ژمارە 31 پاييزى 2013 108

وێنە بۆ دەربازكردنی گیان...

دەبەخشێ  سەرس��وڕهێنەر  زۆر  سۆزێكی 
و ل��ە ڕوانگەی جوانناسیش��ەوە فۆرمێكی 
سەرنجڕاكێشی هەیە، وێنای تایبەتییانەی 
ب��اوك و ك��وڕێ دەخات��ەڕوو، هەموو ئەم 
خەس��ڵەتانە لەتەك یەكت��ردا، بووە مایەی 
بەجیهانیبوون��ی ئ��ەم وێنەیە ت��ا بوو بە 
بێگومان  هەڵەبجە،  كارەس��اتی  سیمبولی 
كۆمەڵێ��ك وێنەگری دیكە دوای تێپەڕینی 
سێ یاخود چوار رۆژ وێنەیان گرت، بەاڵم 
لەگەڵ ڕابوردنی كات و كاریگەریی چەكە 
كیمیاییەكە، گۆڕانكاری بەسەر تەرمەكاندا 
هات و ئیدی كاریگەریی یەكەمیان نەما. 

* لەهەمبەر ئ��ەم دیمه ن��ە دڵتەزێنانەی 
بینیت، چ��ۆن ل��ەم هەلومەرجەدا خۆت 

ڕاگرت؟.
- دیمەنەك��ە هێندە س��ادە نەبوو، لوتفی 
خوداوەندە كە توانیم لەهەمبەر ئەم دیمه نە 
دڵتەزێنەدا خۆم ڕابگرم و وێنە بگرم. بینینی 
منداڵێك لە س��اتی هەاڵتندا، كارەساتێكە 
كە نازانرێ چیی��ە، دایكێك كۆرپەكەی لە 
باوەش گرتووە و لەساتی هەاڵتندا بەدەمدا 
كەوتووە، زۆر دیمەنی لەو شێوازە دەبینرا، 

تەنانەت بینینەكەی ئازاری مرۆڤی دەدا. 
من كارەساتی راس��تەقینەی ئۆتۆمبێلەكە 
و ئ��ەو هاواڵتیان��ەی كە س��واری ببوون، 
لەم دوادواییە و ماوەی س��ێ س��اڵە لێی 
تێگەیش��تووم. یەكێك لە دەربازبووانی ئەو 
كارەساتە گوتی: نزیكەی 40 كەس سواری 
ئ��ەو ئۆتۆمبێل��ە بووین تا لەو كارەس��اتە 
قوت��ار ببین، ب��ەاڵم لەبەرئ��ەوەی لەنێو 
نەژیاین  چەقی بۆردومانەكەدا بووین، زۆر 
و ی��ەك لەدوای یەك دەمردن و لە پش��ت 
ئۆتۆمبێلەكەوە دەكەوتن��ە خوارێ، تا ئەو 
ساتەی خودی شۆفێرەكەش لەبەر ئەوەی 

لەنێو ئۆتۆمبێلەكەدا بوو، درەنگتر بەركەوت 
و ئۆتۆمبێلەكە ڕاوەستا. تەنانەت بە ئاستەم 
دەتوان��ی بەرگ��ەی دیتنی ئەم چەش��نە 

ڕووداوانەش بگری.
* دوای ڕووداوی هەڵەبجە، كاتێ گەڕایتەوە 
لەس��ەر ئاس��تی ناوخۆ و دەرەوەی ئیران، 
چی لەبارەی وێنە تایبەتییەكانتەوە ڕووی 
دا؟ ئایا ئ��ەم وێنانە لە چاپەمەنی ناوخۆ و 
دەرەوەدا كاردانەوەیەكی باشیان هەبوو؟.   
- ل��ە میدیاكانی ئێمە و لەو س��ەردەمەدا 
ئەوە باو نەبوو كە بە شێوازێكی پیشه ییانه ، 
وێن��ە ل��ە چاپەمەنیدا چ��اپ بكرێن، ئەو 
س��ەروەختە یەك یاخود چەند وێنەیەكی 
هەڵەبج��ە ب��ە كوالیتییەكی نەش��یاو لە 
لە  باڵوكرانەوە.  ناوخۆییەكان��دا  رۆژنام��ە 
چاپەمەنییەكانی دەرەوەش یەك وێنەی زۆر 
مەزنی هەڵەبجەم بین��ی كە لە رۆژنامەی 
)دەیل��ی تەلەگراف( باڵوكرایەوە . بێگومان 
پڕوپاگەندەی جەنگ  )س��تادی  لەڕێگەی 
لە ئیران(یش یەك تا دوو وێنە بەش��ێوەی 
پۆستەری گەورە و بە )5( زمانی هەمەجۆر 
باڵوكرایەوە كە ل��ە واڵتە جۆراوجۆرەكاندا 
نمایش ك��را، كاردانەوەیەكی زۆر باش��ی 
ب��ەدوای خۆی��دا هێنا، ب��ەاڵم بەپێی ئەو 
سانس��ۆرەی لە سەرتاسەری دونیادا هەیە، 
هێش��تاش ڕێگا نادەن كە ئەم ڕووداوە پتر 
ڕەنگ بداتەوە، لە میدیاكانی ناوخۆشدا زۆر 

بایەخ بە وێنە نادرێت.
* هەژێنەرتری��ن وێن��ەی هەڵەبج��ە كە 

گرتووتە، كامەیە؟.
-  هەموو ش��تەكان هەژێنەرن، بۆ نموونە 
وێن��ەی ئ��ەو دوو ك��وڕە گچكەیەی كە 
دەس��تیان خستبووە ملی پیاوێكی مردوو، 
كوڕەكانیش لەس��ەر زەوییەك��ە خەویان 
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لێكەوتبوو و ڕازی نەبوون تەرمی باوكیان 
جێ بهێڵن. ئەم دوو كوڕە گچكەیە بە چاوی 
پڕ فرمێسكەوە كە ئاماژەی ئەوەیان تێدابوو 
ئێمە نامانەوێ لە باوكمان دووربكەوینەوە، 
منیان تاساند. لەو ساتەدا واهەستم دەكرد 
ئەم دوو كوڕە گچكەیە منداڵی ئەو پیاوەن، 
لەمالوە پیاوێك كە من پێشتر هەستم كرد 
باپیریانە و كەمێ لەوالتریش خوشكەكەیان 
لەوێ بوو ك��ە وامزانی دایكیانە، نیگەرانی 
ئەو هەلومەرجە و پیسی ژینگەكە و گیانی 
من��دااڵن بووین. هەر لەو س��اتە لەناكاودا 
دەس��تم لەس��ەر دوگمەی كامێرا داگرت 
و ئ��ەو وێن��ە جیهانییەم تۆم��ار كرد كە 
لە وەس��تاندن و گۆڕین��ی دۆخی جەنگە 
كیمیاییەكاندا كاریگەریی خۆی هەبوو. ئەم 
وێنەیە لەژێرناوی )من باوكم جێناهێڵم( لە 
سەرتاسەری جیهاندا باڵوبۆوە، تەنانەت لە 
دۆسییەی دادگایی سەدام حسێن و عەلی 

كیمیایی دا نیشان درا.
وێنەیەكی دیكە، كوڕێژگەیەك لەگەڵ باوك 
و دایكیدا نیشان دەدا كە لە ساتی هەاڵتن 
و جێهێشتنی ماڵەوەدان، باوك و دایكەكە 
لە ماڵ دەرباز دەبن و لەبەردەم دەروازەی 
ماڵەك��ەدا دەكەونە س��ەرزەوی، منداڵەكە 
تەنان��ەت فرس��ەتی ئەوەی ناب��ێ قاچی 
بخاتەس��ەر پێپلیكانەی یەك��ەم، هەر لەو 
ش��وێنە و لەنێوان دەرگا و حەوشەكەیاندا 
بەسەر زەویدا دەكەوێ، ئەمەش وێنەیەكی 

زۆر هەژێنەرە.
* ئایا تائێس��تا وێنەكان��ی هەڵەبجەت لە 
پێش��بڕكێ نێودەوڵەتییەكان��ی وێنه گری 
رۆژنامه وانی��دا »فۆتۆژۆرنالی��زم« خەاڵتی 

بەدەستهێناوە؟.
- ل��ە بنەڕەتدا من حەز بە بەش��داریی لە 

پێش��بڕكێ نێودەوڵەتییەكان��ی وێنه گری 
رۆژنامه وانی��دا ناكەم، ب��ەاڵم وێنەی )من 
باوكم جێناهێڵم( لە كێبركێی نێودەوڵەتی 
وێنە لە ش��انگهای چین، خەاڵتی زیوینی 
وەرگ��رت. لەهەم��ان س��اڵدا وێنەگرێكی 
تورك  بە وێنەی )عومەری خاوەر( خەاڵتی 
 World press دووەمی )ۆرد پریس فۆتۆ
photo(ی وەرگرت لەكاتێكدا س��ێ رۆژ 
بەس��ەر ڕوودانی كارەس��اتەكەدا تێپەڕی 
تایبەتمەندییەكانی  بەتەواوەتی  بەاڵم  بوو، 

وێنەكەی منی تێدا نەبوو.
 )21( تێپەڕبوون��ی  دوای  بەڕێ��زت   *
س��اڵ بەس��ەر كارەس��اتی هەڵەبجەدا، بۆ 
جارێكی دیكە س��ەردانی هەڵەبجەت كرد، 
پێش��انگایەكت لەسەرش��ەقامەكانی ئ��ەو 
شارە بۆ وێنەكانی ئەو بۆردوومانە كردەوە، 
دەربارەی ئەم س��ەردانە و پێش��انگاكەت 

بۆمان بدوێ؟.
- دوای )21( س��اڵ ك��ە چووم��ەوە ب��ۆ 
هەڵەبج��ە، وێنەكانی ئەو كارەس��اتەم بە 
قەب��ارەی زۆر گەورە لەنێو پێش��انگایەكی 
سەرش��ەقامدا خس��تەڕوو. ئەو شوێنانەی 
كارەساتەكەی تیادا قەوما، لەسەر دیوارەكە 
نمایش��م ك��ردن، هاتووچ��ۆی خەڵك لەو 
س��اتانەدا بیرۆكەیەكی دیكەی الی منی 

وێنەگر خوڵقاند.
* ئایا ئەو مندااڵنەی ل��ەو رۆژەدا وێنەت 
گرتبوون، توانیت سەرلەنوێ بیاندۆزیتەوە؟
- دوای )3( س��اڵ گ��ەڕان، توانی��م )7( 
دەربازب��وو بدۆزم��ەوە و س��ەرلەنوێ لە 
هەم��ان ش��وێنی ڕوودانی كارەس��اتەكە 
وێنەیان بگ��رم. هەندێكجار ئەم دەرفەتانە 
لە دونیادا دەڕەخس��ێن، بۆ نموونە كاتێك 
وێنەگرێ یەكێك لە ماتریاڵە هەواڵییەكانی 
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جەنگ��ی ڤێتنام��ی دۆزیب��ۆوە و وێنەی 
میدیاكاندا  لەنێ��و  هەرایەك  دەگرێت��ەوە، 
دەنێتەوە و س��ەرجەم دونیا لەم ڕێكەوتە 
بەئاگادێنێ، ب��ەاڵم لە ئیران بەهۆی بایەخ 
نەدانی بەرپرس��انی رۆش��نبیری و لەسەر 
بە  بارگاویبوونی  ئاستی جیهانیش بەهۆی 
سیاس��ەت، گرنگی بەم مەسەلە پڕبایەخە 

نادرێت.  
كیژۆڵەیەك لەو سەروەختەدا لەنێو ئامێزی 
دەبین��را، هەنووكە خۆی  خوش��كەكەیدا 
كوڕێك��ی هەیە كە ناوەك��ەی بەیادی ئەو 
كارەس��اتەوە بەالی من��ەوە زۆر بە نرخە 
و پاداش��تی دونی��ام لێوەرگرتەوە، بەناوی 
منەوە ناویناوە )ئەحمەد(. هەست و سۆزی 
ئەمڕۆی هەڵەبجە ل��ە بەرامبەر مندا كەم 
نییە، ئەوان لە كتێبی )س��ەدای بێدەنگی( 
دا هەس��ت و سۆزی خۆیان دەربارەی من 
نووسیوە. كاتێك دەچمە هەڵەبجە، لەبەر ڕێز 
و میهرەبانی و میوانپەروەریی ئەو شارەوە، 
نازانم ش��ەو لە ماڵی كامی��ان بمێنمەوە، 

ئەمانە بەالی منەوە زۆر بەنرخە.
* ئای��ا ئەو كەس��انەی دەربازی��ان بووە، 
كاریگەری��ی خراپی كیمیای��ی لە خۆیاندا 
دەبین��ن؟ ئایا كاریگەریی لەس��ەر نەوەی 
دوای ئەم كارەس��اتەش هەبووە؟ هەروەك 
چ��ۆن ل��ە ش��ارۆچكەی )سەردەش��ت(، 
كاریگەری��ی بۆردومانی كیمیایی لەس��ەر 

نەوەكانی دەربازبووان دەبینرێ؟.

لەنێ��وان  ش��ێلگیر  جیاوازییەك��ی   -
بەركەوتووان��ی هەڵەبجە و سەردەش��تدا 
هەی��ە. لە هەڵەبج��ە قەوارەیەك��ی زیاتر 
گازی كیمیایی دژەدەم��ار بەكارهێنرا كە 
لە ڕێگەی هەناس��ەدانەوە مرۆڤ دەكوژێت 
یاخود كاریگەرییەكەی كەم دەبێت. لەبەر 
ئەم فاكتەرە لە شاری هەڵەبجەدا نزیكەی 
)5( هەزار كەس گیانیان لەدەست دا، بەاڵم 
لە بۆردوومانی سەردەش��تدا كە پتر گازی 
خەردەل بەكارهێنرا، ژمارەی شەهید كەم 
و ژمارەی برینداران زیاترن، كاریگەریی و 
دەرهاویشتەكانیشی بەفراوانتر و بەرباڵوترە، 
تەنانەت ئاس��ەوارەكانی لەس��ەر نەوەكانی 

دواتریش دەبینرێ.
* چەن��د ئەلبووم��ی وێنەیی كارەس��اتی 

هەڵەبجەت باڵوكردۆتەوە؟
- س��تادی پڕوپاگەندەی جەنگ لە ئیران، 
لەو س��ەروەختەدا كتێبێكی چاپ كرد كە 
چەن��د وێنەیەكی منی لەس��ەر هەڵەبجە 
تێدای��ە، بەاڵم تاك��ە ئەلبوومێك كە كۆی 
بەناوی  كتێبێكە  لەخۆگرتووە،  وێنەكانمی 
)دەنگ��ی بێدەنگ��ی( و ب��ە ه��اوكاری و 
حكومەتی  شەهیدانی  وەزارەتی  پشتیوانی 
هەرێمی كوردستان و مۆزەخانەی هەڵەبجە 
باڵوكراوەتەوە، هەرچەندە مۆزەی ئاش��تی 
تاران كە ژمارەیەكیان لەم ئەلبوومە كڕیوە، 
بەرپرسانی رۆشنبیری هیچ پێشوازییەكیان 

لەم ئەلبوومە نەكرد.

سەرنج: ئەمە بەشێكە لەو گفتوگۆیەی كە )فاتیمە حامدی خواە( لەگەڵ )ئەحمەد 
ناتقی( ئەنجامی داوە.
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چەمكی  ئەرك:
چەمك��یئەركلەس��ەردەس��تیهابرت
سبنس��ردادەركەوتك��ەبەیەكەمكەس
دادەنرێ��ت،چەمكیئەركیهێنابێتەناو
ب��واریزانس��تەكۆمەاڵیەتیيەكانەوەوئەم
چەمكەیلەفیزیۆلۆجیاوە)2(وەرگرتووەو
پاشانئەمچەمكەلەگەڵ)ئۆجستكۆنت(
دابەردەوامبوو،ه��اوكاتلهالی)ئەمیل
دۆركایم(و)مارسیلموس(داپەرەیسەند
هەروەهالەگەڵ)س��انسییمۆن(یش��دا،
هەمووئەمان��ەشبەنوێنەرانیقوتابخانەی

وەزیفییدادەنرێنلەفەرەنسادا)3(.
تێڕوانینی��شبۆچەمكیئەركلەچەندین
زانستەوەهەڵێنجراوەچەمكەكەشلەسەر
بنچینەیئەوئەركوكارەیكەبەش��ێك
لەهەموویەكپێیهەڵدەستێتلەمزانستەدا،

چەمكیئەرك)Functionalism(بایەخ
دەداتبەش��یكاركردنیئەوپەیوەندییەی
كەهەیەلەنێوانرژێمیانسیستمداوەك
هەموویەك)Organism(وئەویەكانەی
،)Organs(كەئەمسستمەیانپێكهێناوە
ئ��ەمچەمك��ەشدەگەڕێتەوە ڕیش��ەی
ب��ۆزانس��تەبایۆل��ۆژیوكۆمەاڵیەتیو
رەفتاریەكان.بۆنموونەلەزانستیبایۆلۆژیادا
مرۆڤبەسس��تمێكیهەمەكییدادەنرێت
كەپێكهاتووەلەكۆمەڵێكلەئەندامەكانو
هەرئەندامێكرۆڵێكیگرنگدهگێڕێت)٤(.
ئەركئەوئەركەیەكەدەخرێتەئەس��تۆی
كەس��ێكیدیاریكراوەوەبۆئ��ەوەیپێی
هەس��تێتوپێوەیپابەندبێتئیدیئەو
پابەندبوونەبەویستیخۆیبێتیانبەزۆر

پێیبكرێت)٥(.

عادل شاسواری)1(

ئەركەكانی راگەیاندن
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ل��ەرووی ب��ەاڵم
ئ��ەوا بەكارهێنان��ەوە
چەمكیئ��ەركجیاواز
دەبێتبەپێیئەوبوارهی
بۆیدیاریدهكهن،بە
فیس��ۆلۆژیەكەی مانا
���� )كارئەندامزان��ی
ئەرك��ی زانس��تی
لەش(، ئەندامەكان��ی
ل��ەكاروك��ردەوەی
ن كا م��ە ا ند ئە
دەكۆڵێت��ەوەهەروەه��ال��ەورۆڵە
دهكۆڵێت��هوهك��ەدەیگێڕێتلەژیان��دا،وەكئەركیدڵ

بریتیەلەهەڵدانیخوێنبۆهەمووبەشەكانیجەستە)٦(.
ئ��ەرك)Function(چەندی��نمان��ایهەی��ەلەوانە
ئ��ەورۆڵەیكەبەش��ێكلەهەموویەك��دادەیگێڕێتیان
ئەوەی��ەوەكلەبیركاری��داهەیەك��ەپەیوەندی)س(بە
)ص(ەوە.ئ��ەركوەكچەمكێك��یكۆمەاڵیەتیگش��تی
)جۆرێكەلەكاركەدەكرێتبونیاد-یانسستم(بەروونی
ئەنجامیبداتبۆبەدیهاتنیچهندئامانجێكیدیاریكراو،
لەروویكارگێڕیش��ەوەچەمكەكەبەمانای–ئەركەكان
وبەرپرسیارێتیيەكانودەسەاڵت-دەگەیەنێتكەئەوانە
پێكهاتەكانیئەركن()٨(.بەاڵملەزانستەمرۆڤایەتیيەكاندا

زیادلەمانایەكیهەیەبۆچەمكیئەرك.
چەمكی)ئەرك(وكاروبارەكانیگەیاندنلەوس��ەرنجەوە
گەش��ەیكردكەمرۆڤ��ەكانگەیان��دنبەكاردەهێنن،
چونك��ەچەن��دئەركێك��یدیاریكراویانب��ۆبەئەنجام
دەگەیەنێت،هەیانەرۆژنامەدەخوێنێتەوە،هەشیانەگوێ
لەئێزگەدەگرێتوسەیریتەلەفزیۆندەكات،هەشیانە
ئامادەیس��یمیناروكۆنگرەوكۆڕەكاندەبێت،نەكلەبەر
ئەوەیكەس��ەرچاوەیەكیدەرەكیهەیە،كهدەیەوێت
ش��تێكیانپێبگەیەنێته��اوكاتلەبەرئەوەیەكەخۆیان
هەس��تبەوەدەكەنكەئامرازەكانیگەیاندنهەندێك
لەپێداویس��تیيەكانیانتێروڕازیدەكات.پەرەس��ەندنی

چ��ەم��ك��ی )ئ����ەرك( و 
كاروبارەكانی گەیاندن 
ل����ەو س���ەرن���ج���ەوە 
گ���ەش���ەی ك����رد كە 
گەیاندن  مرۆڤەكان 
بەكاردەهێنن، چونكە 
چ���ەن���د ئ��ەرك��ێ��ك��ی 
دی����اری����ك����راوی����ان 
ب����ۆ ب���ەئ���ەن���ج���ام 
هەیانە  دەگەیەنێت، 
رۆژنامە دەخوێنێتەوە، 
لە  گ��وێ  هەشیانە 
ئ��ێ��زگ��ە دەگ��رێ��ت و 
تەلەفزیۆن  سەیری 

دەكات
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تەكنیك��ی گ��ەورەی
گەیان��دن  لەئامرازەكان��ی
كەناڵ��ە هەمەج��ۆری و
پەیدابوونی و ئاسمانییەكان
هەلی ئەنتەرنێ��ت ت��ۆڕی
تاك��ەكان ب��ۆ ئ��ەوەی
وەك ك��ە رەخس��اندووە
رەنگەكانی جۆرو پێویست
زانیارییەكان و گەیان��دن
بەئامانج��ی بناس��ن
تێركردنیئارەزووەكان)٩(.

ئەوئەركانەی)١٠(ك��ەئامرازەكانیراگەیاندن
دەتواننبەدیبهێننلەسستمێكیسیاسیيەوەبۆیەكێكیتر
دەگۆڕێت،ئەمئەركانەشپەیوەستدەبنبەوئامانجانەوە
كەدەوڵەتدیاریاندەكات،چوارسس��تمیراگەیاندنی
س��ەرەكیشلەجیهانداه��ەن)لیبرالی،بەرپرس��یارێتی
كۆمەاڵیەتی،دەس��ەاڵتگەرییانس��ەپاندنیدەسەاڵتی

هەمەالیهنە،هەمەگیریی()١١(.
هەرسس��تمێكیكۆمەاڵیەتیوەكسس��تمیگەیاندن
تەرخاندەكرێتبۆچەندینمەبەستبەپێیهەمەجۆری
وجۆراوجۆریپێداویس��تییەكانیم��رۆڤوكۆمەڵگە،
لەبەرئ��ەوەگەیاندنب��ەچاالكییەك��یكۆمەاڵیەتی)١2(
دادەنرێتكەهەڵدەستێتیانچەندئەركێكیبنچینەیی
بەئەنج��امدەگەیەنێتئیدیبۆت��اكبێتیانكۆمەڵگەو

دەكرێتئەموەزیفانەشبەمشێوەیەدیاریبكەین)١3(.
ئەركبەوەپێناسەدەكرێتئەركینەریتیكۆمەاڵیەتی
هەندەكییكەبەش��داریكردنیەتیلەژیانیكۆمەاڵیەتیدا
وەكهەمووی��ەكیانوەكئەوەیك��ە)رادكلیفبراون(
گوزارشتیلێكردووەكاتێكپێناسەیئەركیكۆمەاڵیەتی
ب��ۆچاالكیەكیكۆمەاڵیەتیدیاریك��راوەبەوەیكە)ئەو
پەیوەندیەیەلەنێوانئەوولەنێوانبونیادیكۆمەاڵیەتییدا،

كاتێككاردەكاتلەسەربەردەوامبوونی()١٤(.
)جۆرجپیودرس��ن(پێناس��ەیئەركدەكاتبەوەیكە
»ش��یكاریدی��اردەیكۆمەاڵیەتیوشارس��تانییە(كە

 )١٠( ئەركانەی  ئەو 
ك���ە ئ��ام��رازەك��ان��ی 
دەتوانن  راگەیاندن 
ب���ەدی���ب���ه���ێ���ن���ن 
ل��ەس��س��ت��م��ێ��ك��ی 
بۆ  س��ی��اس��ی��ي��ەوە 
یەكێكی تر دەگۆڕێت، 
ئ����ەم ئ��ەرك��ان��ەش 
پ��ەی��وەس��ت دەب���ن 
كە  ئامانجانەوە  بەو 
دەوڵ�����ەت دی��اری��ان 

دەكات



ژمارە 31 پاييزى 2013 114

ئهركهكانىراگهياندن

ئەمدیاردەی��ەلەچەمكیئهرك��دامانای
بەش��داریكردنیدەگەیەنێتلەسس��تمی
شارس��تانیوكۆمەاڵیەتیيدا،لە)ئەركدا(
كۆمەڵگەپێكدێتلەچەندبەشێكیپێكەوە
پەیوەس��توبەیەكداچووبەشێوەیەككە
مومكی��ننییەبتوانرێتلەهەربەش��ێكی
تێبگەیتبەبێبەش��ەكانیترلەسستمی

كۆمەاڵیەتییدا«)١٥(.
ئەو)رۆڵەیەكەبەشێكدەیگێڕێتلەهەموودا
وات��ەسس��تملەبونی��ادیكۆمەاڵیەتیی
هەمەگی��رداواتەپل��ەیبەردەوامبوونو
دووركەوتنەوەلەبونیاددایەكەیەكێتیو
قەوارەكەیدیاریدەكاتوئەمەشناكرێت
ئەنجامبدرێتتەنهاب��ەبەجێهێنانیئەم
بونی��ادەنەبێتواتەجوڵەیدینامیكیكە
لەورۆڵەداخۆیدەنوێنێتهەرسستمێك
یانرژێمێكدەیگێڕێتلەناوبونیادەكەدا(

.)١٦(
هەروەكچۆنپێناس��ەیئەركدەكرێت
بەوەی)بەش��داریكردنیچەندشێوەیەكی
دووبارەب��ۆوە لەچاالك��ی دیارییك��راوە
یان س��ەقامگیریی لە لەپارێزگاریك��ردن

هاوسەنگیلەكۆمەڵگەدا()١٧(.
بەاڵمرادكلیفپێناسەیدەكاتبەوەیكە
)ئەورۆڵەیەكەهەرچاالكیەكیهەندەكی
دەیگێڕێتلەوچاالكیەداكەئینتیمایبۆی
هەیەبەوشێوەیەشئەركیانئەركیهەر
سس��تمێكیكۆمەاڵیەت��یبریتییدەبێت
ل��ەورۆڵەیكەلەبونی��ادیكۆمەاڵیەتیدا
دەیگێڕێتكەلەتاكەكانیخەڵكپێكدێت
ئەوانەیكەپێكەوەپەیوەستدەبنلەیەك
هەموویهاوپەیوەس��تدالەرێگەیكۆمەڵە
پەیوەندیەكیكۆمەاڵیەتیدیاریكراوە()١٨(.

ئەركيشبەكارهێن��راوەوەكچەمكێكی

تیۆرییگش��تیكەپەرچیدەكاتەوەیان
وێنایرەفتاریرژێمێكیدیاریكراودەكات
یانئەوشێوازەیكەتێیداتایبەتمەندیەكانی
رژێمێ��كدەردەكەوێ��تكاتێ��كدەچێتە
ئاڵوێرەوە كاریگەریی پەیوەندیەكان��ی ناو
لەگ��ەڵرژێمەكان��یترداب��ەممانایەش
لەبارەیئەركیدەوڵەتەوەیانسس��تمە
كۆمەاڵیەتیيەكان��ەوەدەدوێ��ت،ئەركیش
بونیادنان پێ��ش بەش��ێوەیەكیگ��ەورە
بڕیاریلەس��ەردەدرێتوئەركلەالیەنی
خۆی��ەوەكاردەكاتەس��ەرگۆڕینیبونیاد
بۆیەلێكۆڵین��ەوەلەرژێمێك��یدیاریكراو
هەنگاوێكیگرنگەبۆزانینییاساكانی)١٩(.
كەسانێكیشهەیەئەركەكانلەكۆمەڵگەدا

دابەشدەكاتبۆدووجۆر)2٠(:
*ئەركەئاشكراكان:ئەوئەركانەنهەوڵی
بەدیهێنانیرێكخس��تنەكۆمەاڵیەتیيەكان
دەدەنوەكئ��ەوەیتەرخ��انبێ��تبۆ
و زانس��تی توێژین��ەوەی لێكۆڵین��ەوەو

خزمەتیكۆمەاڵیەتی.
*ئەركەش��اراوەكان:ئ��ەوئەركانەنكە
رێكخس��تنەكۆمەاڵیەتیي��ەكانبەهەن��د
وەرناگرێ��تبۆبەدیهاتنیی��انكاركردن
لەپێناویداوەكئەوەیكەزانكۆمومارەسەی
ئەركەسیاس��ییانئابوريی��ەكان...هتد

بكات.
ئاراستەیوەزیفیشلەزانستیكۆمەڵناسیدا
لەبواریراگەیاندنوپەیوەندیكردنداچوار
ج��ۆریبنچینەی��یئەركیب��ۆتوێژەران
پێشكەشكردووەبەمشێوەیە)2١(:)ئەركی
ئەرێی،ئەرك��ینەرێی،ئەركیئاش��كرا،

ئەركیشاراوە()22(

ئەركەكانی گەیاندن )٢٣(:
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لەوانەشەدیاریكردنیجۆرەكانیئەركهكان
لەالیەنپسپۆڕانیگەیاندنوراگەیاندنەوە

لەكۆمەڵگەدابخرێنەروو:
HaroldLasswell١.هارۆلدالسویل

Lazarsfield2.پۆلالزۆسفیڵدومیرتون
&morton

Schramm3.ولبرشرام
٤.ماكویل

٥.الزرسفیلدمۆرتۆنفیری
LeislieMoeller٦.لیزلیمویلر

٧.دۆفل��ۆرDefleureوپ��ۆلروكیش
Ball-Rokeach
٨.شونماكبراید

٩.بیكر

جەماوەری  گەیاندن���ی  ئەركەكان���ی   -1
بەپێی ڕای )ولبرشرام( )٢٤(  :

)ولبرش��رام( راگەیاندنی��ی توێ��ژەری
وایدەبینێتەوەكەراگەیاندنس��ێئەركی
گشتیهەیەكەلەكۆمەڵگەكۆنەكاندابوونی
هەبووەوهەتائێستاشبەردەوامە)2٥(ئەو
پێیوایەپێشكەوتنیشارستانیلەكۆمەڵگە
نوێیەكانداپرۆسەیپەیوەندیكردنیئاسان
وبەیاس��اییك��ردووەوپەرەیپێداوەبەاڵم
لەجەوهەرەكەی��ینەگۆڕیوە–ئەوس��ێ
ئەركەشكەشرامباسیلەبارەوەكردوون

ئەمانەن)2٦(:
١-ئەركیچاودێ��ر.ئەوەشبۆدۆزینەوەو
ئاش��كراكردنیئاس��ۆكان،ئامادەكردن��ی
راپۆرتەكانلەبارەیمەترس��يیەكانوئەو
هەالنەیك��ەكۆمەڵگەرووبەڕیدەبێتەوە
)2٧(.تەنهائەوەشبەسنییەكەراگەیاندن
بەرۆڵیئاراس��تەكارییهەس��تێت،بەڵكو
لەكارەكانی ك��ە پێیوای��ە »ولبرش��رام«

راگەیاندنهەس��تانەبەرۆڵیچاودێر،كە
بەمانەیخوارەوەهەڵدەستێت:

لەب��ارەی راپۆرت��ەكان ئامادەكردن��ی -
هەل��ەكانوئ��ەورووبهڕوویان��هیك��ە
كۆمەڵگەروبەڕووی��اندەبێتەوە،هەروەها
وریاكردنەوەیكۆمەڵگەكانس��ەبارەتبە
هەل��ەفەراهەمب��ووەكان،ئاماژەكردنبۆ
ناوچەكانیكاریچاوەڕوانكراو،دۆزینەوەو
خس��تنەڕوویئ��ەوڕووبهڕوویان��هیكە
لەگەڵجوڵەیپەرەسەندنداهاوشاندەبن
ورێدەكەن،وریاییدانلەوەاڵمنەدانەوەی

گونجاوبۆیان.
-دیاریكردن��یئ��ەوئامان��جوپرۆژانەی
كەپێویس��تنكۆمەڵگەیەكەمجارتێیاندا

كۆششبكات.
-هەروەهارۆڵیلەچاودێریكردنیپەیوەندی
نێوانحكومەتوكۆمەڵگە،چاودێریكردنی
ئەوەیكەتاچڕادەیەكحكومەترەچاوی
دەكات، كۆمەڵگ��ە بەرژەوەندیيەكان��ی
رادەیهەس��تانیكۆمەڵگەبەرۆڵیخۆی
لەپشتیوانییاننەیاریییانكۆششكردن
ب��ۆگۆڕینیحكوم��ەت.ئ��ەوچاودێریی
لەنێوان دەكات پەیوەن��دی دینامیكیەتی
كۆمەڵگەوحكومەتدا،رادەیپەرەسەندنی
ئ��ەمپەیوەندیی��ەلەرێگ��ەیهەوڵەكانی
حكومەتەوەبۆبەیاساكردنیئەوشێوازانەی
كەوەرگیراوەلەتی��ۆریهێزییەكالیەنە
لەئاراستەكردنیرەفتاریجەماوەردابەرەو
گوێڕایەڵیوترسانلەحكومەت،لەالیەكی
تریشەوەچاودێرییپەرەسەندنیكۆمەڵگە
دەكاتب��ۆمیكانیزمەكان��یگێڕان��ەوەی
دابەشكردنیهێزلەناوخۆیدابەجەختكردن
لەسەرتیۆرییهێزیفرەسەرچاوەوە)2٨(.

2-ئەرك��یسیاس��یك��ەلەرێگ��ەی
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بەئەنج��امدەگەیەنرێت. زانیارییەكان��ەوە
كەدەكرێتئەوبڕیاران��ەوەربگیرێتكە
پەیوەستنبەسیاس��ەتەوەوهەروەكچۆن
بڕیارەكانوەربگیرێنویاساكان دەكرێت

دەربكرێن)2٩(.
3-ئەركیبەكۆمەاڵیەتیبوون)مامۆس��تا،
فێركردنی لەرێگ��ەی ئەوەش فێركردن(:
تاكەنوێیەكانیكۆمەڵگەبەكارامییەكانو
ئەوبیروباوەڕانەیكەیارمەتیپێگەیاندنیان
دەدەن)3٠(.لەرێگایپێگەیاندنیتاكەكانی
كۆمەڵئەویشبەپێ��یگرنگیدانبەتوانا
ولێهاتنەكانی��انوئ��ەوبی��روباوەڕانەی
كەكۆمەڵب��ڕوایپێیانە.لێرەوەهۆكاری
راگەیاندنوادەبینرێكەگرنگیپێدەرێكی
بەڕەواجەبۆفروشوساغكردنەوەیكااڵو
راژەبازرگانیەكانلەنێوتاكەكانیكۆمەڵدا،
كەئەم��ەجێیئام��اژەورەزایئەوانەوەك
.ئەویشجەختدەكاتەوەلەسەر ئەركێك
ئەمپەرەسەندنەبەردەوامەشبۆئەركەكانی
راگەیان��دنلەكۆمەڵگەنوێیەكانداجەخت
لەوەدەكەنەوەئەم��ڕۆئامرازیراگەیاندن
بۆت��ە«دامەزراوەیەك��یكۆمەاڵیەتیكە
كاریرۆڵێك��یت��ەواودەكات،لەژیان��ی
تاكەكانداوەكدامەزراوەكۆمەاڵیەتیيەكانی

دیكه)3١(«.

٢. ئەركەكان���ی گەیاندن���ی جەماوەريی 
بەپێی ڕای )لیزلی مۆیلەر(:

)Leislie moeller مۆیل��ەر )لیزل��ی
پێیوای��ەراگەیان��دنئەركێكیگرنگی
هەیە،ئەویشسەركردایەتیكردنیگۆڕانی
كۆمەاڵیەتیيە،مۆیل��ەرپێوایەئامرازەكانی
راگەیاندننۆئەركیانهەیەلەكۆمەڵگەدابۆ
ئەمەشئەركهكانیراگەیاندنیبەپێیئەو

رۆاڵنەدابەشكردووەكەپێیانهەڵدەستێت
ب��ۆئەم��ەشئەركهكان��یب��ەرۆڵەكان
راگەیاندن ئامرازەكانی ك��ە تێكەڵكردووە
پێیانهەڵدەستێتیانئەنجامیاندەدات

كەئەمانەن)32(:
و زانیاریی��ەكان پێدان��ی ١-ه��ەواڵ:

چاودێریكردنیژینگە.
2-پەیوەس��تكردنوراڤەكردن:بەئامانجی
زانیاریی��ەكان، جۆرێت��ی باش��كردنی
ئاراس��تەكردنیخەڵكس��ەبارەتبەوەی

بیریلێدەكەنەوەو،ئەوەیكەدەیكەن.
ئازادكردن��ی ئامانج��ی 3-پشووس��ازی:
س��ۆزدارییەلەش��ڵەژانوفش��ارەكانو

گیروگرفتەكان.
ئامانجەك��ەی ٤-بەكۆمەاڵیەتیب��وون:
كۆمەڵگەدا، لەیەكخس��تنی یارمەتیدان��ە
رێس��ایەكی فەراهەمكردن��ی لەرێگ��ەی
هاوبەش��ەوەبۆپێوەرەكانوش��ارەزاییە
هاوبەش.. )رێس��ایەكی )33( كۆمەڵیيەكان

بەهاكان(.
٥-بازاڕك��ردن:ئامانج��یریكالمكردنەبۆ

شمەكوخزمەتگوزاریەكان.
٦-دەستپێش��خەریی:سەركردایەتیكردنی

گۆڕانیكۆمەاڵیەتیلەكۆمەڵگەدا.
كۆمەاڵیەت��ی: ریتم��ی خولقاندن��ی -٧
ئەوەشبەپێشكەشكردنینموونەیئیجابی
لەكاروب��ارەكۆمەاڵیەتیيەكانوئەدەبو

رۆشنبیرییوهونەرەكاندا.
چاودێریكردن��ی چاودێری��ی: -٨
ئامانجەكانی كۆمەڵگەو بەرژەوەنديیەكانی

)پاسەوانیگشتیی(.
٩-فێركردن)3٤(.

٣. ئەركەكانی گەیاندنی جەماوەری بەپێی 
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ڕای )د. محمد مصالحە(:
دكت��ۆر)محم��دمصالحە(س��ێئەركبۆ

گەیاندندیاریدەكاتكەئەوانیش)3٥(:
١.ئەركیسیاسی.
2.ئەركیئابووریی.

3.ئەركیرۆشنبیریی.

٤. ئەركەكانی گەیاندنی جەماوەری بەپێی 
  ) H.lasswell ڕای )هارۆلد د. الس���ویل 

:)٣٦(
گرێیچلەكانیسەدەیڕابردووسەرەتای
لێكۆڵینەوەزانس��تیەكانیبەخۆوەبینیبۆ
زانی��نودیاریكردنیئ��ەوئهركانهیكە
راگەیاندنلەكۆمەڵگەداپێیانهەڵدەستێت
ودانان��یپۆلێنكردنێ��كبۆئەمپیش��ەو
ئهركانه.یەكەمینهەوڵەزانس��تیيەكانیش
لەمچێوەیەدائەوەیەكە)هارولدالسویل(
لەس��اڵی١٩٤٨داپێیهەس��تاوبەیەكەم
كەس��ێكدانراكەس��ەرنجیهەمووانیبۆ
الیئەووەزیفانەراكێشا)3٧(كەراگەیاندن
ب��ۆكۆمەڵگ��ەیئەنج��امدەداتئەویش
لەرێگەیوتارێكیبەناوبانگەوەلەوساڵەدا
كەتێیدائ��ەركوئەركهكانیراگەیاندنی

بەسێئەركدیاریكردئەوانیش)3٨(:
١.سەرپەش��تیكردنوچاودێری��یژینگە
یانش��وێنەكە)3٩()رۆماڵ��یژینگە(:واتە
كۆكردنەوەودابەش��كردنیئەوزانیاریانەی
كەپەیوەستنبەژینگەی-ئەوشوێنەوەكە
تێیداخەڵكدەژینكەش��فیئەوەدەكات
كەهەڕەشەلەبەهاكانیكۆمەڵگەدەكاتو
كاریانت��ێدەكاتوهەروەهاكارلەئەو
رەگەزانەدەكاتكەپێكی��انهێناوە)٤٠(-
ئیدیئەوزانیاریانەپەیوەندیانبەناوخۆوە
هەبێ��تی��اندەرەوە،هەروەهالەرێگەی
ئەمئەرك��هوهكۆمەڵگ��ەدەتوانێتئەوە

بزانێتكەل��ەدەوریروودەدەنلەرووداو
گۆڕانكاريیەكانوپاشانیشدەتوانێتخۆی

لەگەڵیانداڕابێنێت)٤١(.
2.بەستنەوەیبەشەكانیكۆمەڵگە.كاركردن
لەوەاڵمدانەوە كۆمەڵگە پەیوەستكردنی بۆ
بۆئەوشوێنەیكەتێیدادەژین)٤2(.لەپێناو
روودان��یوەاڵمدانەوەیەك��ییەكگرت��وو
لەبەرامبەررووداوەكان��یكۆمەڵگەدا.واتە
راڤەكردنیزانیارییەهاتووەكانلەژینگەوەو
مەس��ەلەكان لەرێگ��ەی ش��یكاركردنی
لەب��ەردەمرایگش��تیدارووندەبن��ەوە
)٤3(.ئ��ەمئەركەشبەریكالمدادەنرێت
كەئامرازەكانیراگەیاندنیجەماوەریپێی
هەڵدەستنبۆئەوەیجەماوەربەوبیرۆكەو
هەڵوێس��تانەئاش��نابكاتكەپێویس��تە

تەبەنیانبكات.
3.گواس��تنەوەیكلتوریكۆمەاڵیەتیو
رۆشنبیریبەناونەوەكاندا)٤٤()گواستنەوەی
كلت��وریكۆمەاڵیەت��یوباڵوكردنەوەی(.
واتەئ��ەوەیكەئامرازەكان��یراگەیاندن
پێیهەڵدەستنلەگواس��تنەوەیزانیاری
لەنەوەیەكەوە وبەه��اكۆمەاڵیەتی��ەكان
ب��ۆنەوەیەكیت��ر)٤٥(وناس��اندنیخەڵك
پێی��ان.كەئەم��ەئەركێك��یفێركارییە
مانایراهێنانیتاك��ەكانوپێگەیاندنیان
دەگەیەنێتپێگەیاندنێكبگونجێتلەگەڵ
ئامانجەكانیكۆمەڵگەونموونەوبەهاكانیدا
)٤٦(.ك��ەئەوەیەپێیبەه��اكانودابەكان
ونەریت��ەكانوزم��اندەگوازرێت��ەوەبۆ

تاكەكانیكۆمەڵگە)٤٧(.
لەكاتێكداكەئەركییەكەمهەڵدەستێت
بهدۆزین��هوهیئ��ەوەیكەهەڕەش��ەلە
بەهاكانیكۆمەڵگەدەكاتوئەورەگەزانەی
ك��ەپێكیانهێن��اوەكاریتێدەكەنئەوا
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ئەركیدووەموالەراگەیاندن
بەرپرسیارێتیەكی كە دەكات
ل��ە هەبێ��ت بنچینەی��ی
بونیادنی پێكەوەبەستنەوەی
و تۆكمەكردنی كۆمەڵگ��ەو
هەڵدەستێتبەبەرپرسیارێتی
لەنێ��وان پەیوەس��تكردن
و ژێرفەرمان فەرمان��ڕەواو
لەنێوانكۆمەڵەجیاوازەكان
لەكۆمەڵگەداكەبەشێوەیەك
بگونجێتلەگەڵبەرژەوەندییە
هاوبەش��ەكانیدا.بەاڵمئەركیس��ێیەمئەوەیەكەپێی
كلتوریكۆمەاڵیەتیوزم��اندەگوازرێتەوەبۆتاكەكانی

كۆمەڵگە)٤٨(.
دەكرێتلەچەندگۆشەنیگایەكەوەبڕوانرێتبۆپرۆسەی
گەیان��دن.لەروویكۆمەاڵیەت��ی–دەرونیەوەكەیەكەم
پرۆسەیەكەمناڵیلەدایكبووخۆیلەئامێزیدادەبینێتەوە
كاتێككەدەڕوانێتهروخس��اریدایكی،پاش��انبازنەی
روخسارەكانفراواندەبێتكەشارەزاییلێوەوەردەگرێت
وكارلێك��یلەگەڵدادەكاتلەچوارچێ��وەیئەوەداكە
بەكۆمەاڵیەتیب��وونناودەبرێ��تگەیاندنلێ��رەدابریتیە
لەپرۆسەیكارلێكێكیبەردەوامكەهەرلەیەكەمرۆژەكانی
تەمەنیمرۆڤەوەدەس��تپێدەكاتوهەتامردنیبەردەوام
دەبێتلەڕێگەیئەوهێمارۆشنبیریانەوەكەدەیانناسێت
وەكزمانوئاماژەكانوبەكۆمەاڵیەتیبوونیشمانایئەو
بەردەوامیەدەگەیەنێتكەلەرێگەیەوەبەهاكانیكۆمەڵگەو
رۆشنبیریەكەیبەدەستدێت،ئامرازەكانیراگەیاندنیش
بەدامەزراوەیكۆمەاڵیەتیدادەنرێنكەرۆش��نبیریەكی
ناوچەی��یپێش��كەشدەكاتیانئ��ەوگوێزەرەوەیەكە
بەش��داریدەكاتوهۆگ��ریوخۆشەویس��تیلەگەڵ

دەوروبەرەكەدادروستدەكات)٤٩(.
پاش��انیشئەودەتوانێتكەپارێ��زگاریلەیەكگرتنیو
یەكێتیەكەیب��كاتوتوانایئ��ەوەیهەیەكەلەگەڵ
گەالنیترداب��ژی.كەئەوەلەگرنگتری��نئامانجەكانی

دەكرێت لەچەند گۆشە 
نیگایەكەوە بڕوانرێت 
بۆ پرۆسەی گەیاندن. 
كۆمەاڵیەتی  ل��ەرووی 
كە  –دەرون�����ی�����ەوە 
پرۆسەیەكە  یەكەم 
بوو  ل��ەدای��ك  مناڵی 
خ���ۆی ل��ەئ��ام��ێ��زی��دا 
دەبینێتەوە كاتێك كە 
روخساری  دەڕوانێته  
دایكی، پاشان بازنەی 
فراوان  روخسارەكان 
شارەزایی  كە  دەبێت 
و  وەردەگ��رێ��ت  لێوە 
ك��ارل��ێ��ك��ی ل��ەگ��ەڵ��دا 

دەكات
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و گەیان��دن  پرۆس��ەی
و بەردەوام��ی بنچین��ەی
پەرەس��ەندنیكۆمەڵگەی��ە،
پش��تیوانیلەرۆش��نبیری
كۆمەڵگەدەكاتولەبەردەم
ش��ەپۆلەرۆش��نبیریەكانی

ديكهدادەیپارێزێت)٥٠(.
)دۆریس پۆلێنكردن��ی .٤
جاب��ر(ئەركیچ��وارەم
ونوێی��ەك��ەبریتیەلە:
كاریگەری و یاریك��ردن

لەپرۆس��ەی دیراس��ەكراو
)٥2(C.RWrightهەروەهاچارلزرایت،)سیاسیدا)٥١
رەگەزێكیترزیاددەكاتبۆئەووەزیفانەیكە)السویل(
Entertainmentدیاریاندەكاتكەئەویشپشووسازیە
وەكئەركێكیگرنگكەدەكرێتزیادبكرێتبۆئەركەكانی
تروسەرەڕایئەوەیكەئەمرەگەزەبەشێكەلەكلتوری
رۆش��نبیریبەاڵمخاوەنتایبەتمەندیەكیگرنگەئەویش
بریتیەلەپێشكەش��كردنیپش��ووحەوان��ەوەوتێركردنی

ئارەزوەكانیجەماوەر.
دەبینینكەزۆرینەیئامرازەكانیراگەیاندنوبەتایبەتی
تەلەفزی��ۆنزۆرێكلەبەرنامەكانیلەبواریخۆش��كەیفیدا
وەب��ەردەهێنێت،ئەمەشل��ەئارەزووەب��ەردەوامروو
لەزیادبووەكانیجەماوەرەوەس��ەرچاوەدەگرێتبۆگەڕان
بەدوایخۆش��یوچێژوەرگرتنولەپێناوپشوووەرگرتن
وحەوانەوەدا.بایەخپێدانەكانی)الس��ویل(بەئەركهكانی
راگەیاندندەگەڕێتەوەبۆكۆتاییجەنگییهكهمیجیهانی
،كەئەوكاتخۆیولەگەڵكۆمەڵێكیبەناوبانگلەزانایانی
كۆمەڵناسیودەروونیداهەوڵیاندەداڕایگشتیبەرەو
چاكس��ازیكۆمەاڵیەت��یهانبداتوئەوش��وێنەوارانە
بسڕێتەوەكەجەنگدروستیكردبوون)٥3(.ئەمرەگەزی
چوارەم��ەشكە)رایت(زیادیكرد-واتەكەیفخۆش��ی-
بێگومانبەشێكەلەوكلتورەرۆشنبیريیەیلەنەوەكانەوە
گوێزراوەت��ەوەبەاڵمخاس��یەتێكیگرنگیهەیەئەویش

ئامرازەكانی  زۆرینەی 
راگ�����ەی�����ان�����دن و 
بەتایبەتی تەلەفزیۆن 
زۆرێك لەبەرنامەكانی 
لەبواری خۆشكەیفیدا 
وەب����ەر دەه��ێ��ن��ێ��ت، 
ئ��ارەزووە  لە  ئەمەش 
روو  ب����������ەردەوام 
ل��ەزی��ادب��ووەك��ان��ی 
سەرچاوە  جەماوەرەوە 

دەگرێت
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ئەوەیەك��ەئامرازەكانیراگەیاندنبەوەی
كەبەدیدەهێنێتلەحەوانەوەوپش��ووی
دەروون��یوتێركردنیپێداویس��تیەكانی
جەماوەر-كاردەكاتلەسەریارمەتیدانی
تاكەكان��یكۆمەڵگ��ەبۆئ��ەوەیبتوانن
تەحەمول��یواقیعیرۆژانەبكەنكەتێیدا
دەژینلەگرفتەكانوبەوەشبەش��داری
دەكاتلەپاراس��تنیكۆمەڵگەكانلەوەی

كەهەڵبوەشێنەوەوپەرتوباڵوببنەوە.
بەدوایئ��ەموەزیفانەش��دازیادبۆكردنی
ت��رهات،ك��ەتوێژەرانیت��رینموونەی
)دیڤیتۆ(بەشداریانتێداكرد،كەئەركی
تریهێنایەناوباس��ەوەوەكپشتیوانیو

پشتگیرییوفێركردن)٥٥(.
ستیفنس��ون( )ولی��ەم ئەوی��ش دوای
الیەنگریلێكردكەتیۆرییاریوگاڵتەو
گەپیخس��تەڕووتێیدائ��ەوەیداناكە
نەوازشودڵدان��ەوەالیەنیهەرەگەورە
ل��ەئەركهكانیراگەیان��دنلەخۆدەگرێت
وتوێژینەوەكان��یگەیان��دنكەواكاری
كردووەلەس��ەرپێكهێنانیڕایگش��تی
لەرێگەیمشتومڕوگفتوگۆوەدەبێتبایەخ
بداترێكخس��تنوسەروبەركردنیحەزو
زەوقیگش��تیلەرێگەیپێشكەشكردنی
رەگەزەكۆمەاڵیەتیەكانەوەبۆجەماوەروەك
چیرۆكوهون��ەرەكانوئەدەب،ئەوپێی
وایەكەالیەن��ەهەواڵیەكانكاریگەربوون
بەشێوەكانیچێژیچیرۆكییبەشێوەیەك
كەرووداوەسیاس��یەكانوای��انلێهاتووە
پێش��كەش ش��انۆئامێزانە بەش��ێوازێكی
دەكرێ��نه��ەروەكچ��ۆنش��ێوازەكانی
نووس��ینیراگەیاندنیپەرەیانس��ەندووە
بۆنموونەهەواڵەكانیتاوانوسیاس��ەت
وجەنگوای��انلێهاتووەبەش��ێوەیەكی

مرۆی��یدادەڕێژرێنوب��اسدەكرێنكە
نزی��كدەبێتەوەلەچیرۆك��یهونەرییان
ئەدەبەوە.ستیفنسۆنپێیوایەكە)ریتمی
گەیاندنلەس��ەربنچینەیچەندماوەیەك
لەراگەیاندندەڕواتبەرێوە-كەنمایش��ی
ش��ڵەژانوئاڵۆزیدەكات-پاش��انچەند
ماوەی��ەكلەچێژوەرگرت��ندێ��ت-دوای
ئەوەشئارامیوحەوانەوەوپش��وودێت-
ب��ۆنمونەئەگ��ەرس��ەیریبەرنامەیەكی
س��ەركەوتومانك��ردئ��ەوادەبینینكە
هەواڵ��یسیاس��یولێ��دوانلەب��ارەی
لەجەنگەكان لەخۆدەگرێت رووداوەكانەوە
وپەیماننامەكانوكارەس��اتەكانوپاشان
دوایئەوەیبەرنامەیمۆسیقیوگۆرانی
ونمایش��ییوهیتردێت.ئەگەرفشاری
راگەیاندنیشبەردەوامبێتئەواراگەیاندن
ئەبێتهشتێككەئیدیبهرگهیناگیرێت)٥٦(.

ئەركەكانی راگەیاندن:
ئەركەكانیراگەیاندندابەشدەبنبۆ:

١-ئەركەكۆمەڵیيەكان.
2-ئەركەتاكیيەكان.

دەكرێتیەكەمدی��اریبكرێتلەرێگەی
زۆرێكل��ەلێكۆڵینەوەكانەوەكەبایەخیان
پێداوەیەكەمكەس��ێكیشكەبایەخیدا

بەئەركەكانیراگەیاندنیكۆمەڵی:

1. ئەركەكان���ی راگەیان���دن الی توێژەرە 
راگەیاندنیي���ەكان )پ���ۆل الزرس���فیڵد و 

میرتۆن(:
ئەركهكان��یراگەیاندنب��ەوپێیەیكە
ئامرازێكەبۆدیس��پلینكردنیكۆمەاڵیەتی
تەوەرێك��یپێكهێن��اوەب��ۆبایەخپێدانی
ژمارەیەكلەتوێ��ژەرەراگەیاندنیيەكانو
لەهەمووش��یاندیارتر)پۆلالزرسفێڵد(و
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)رۆب��رتمیرتۆن(ەكەئ��ەمدووانەپێیان
وای��ەراگەیاندنس��ێئ��ەركبەئەنجام
دەگەیەنێ��ت)٥٧(لەپێن��اوخزمەتكردن��ی
كۆمەڵگەدا،ئ��ەموەزیفانەشجەختلە
رێنماییكردنی و ئاراس��تەكردن الیەن��ی
راگەیاندن ئامرازەكان��ی ب��ۆ دەكەن��ەوە
كەیارمەتی��دەردەبێتل��ەبەهێزكردنی
رەفتاریكۆمەاڵیەتیتاكەكانوزیادبوونی
كارلێكی��ان)٥٨(لەگ��ەڵكۆمەڵگەكەیان��دا

ئەوانیشبریتینلە)٥٩(:
راوێژكاری��ی)گۆڕین��ەوەی ئەرك��ی .١
راوێژكارییە ئەركێك��ی  ڕاوبۆچوونەكان(:
كۆمەڵگە بەخزمەتكردن��ی هەڵدەس��تێت
لەرێگەیئ��ەوراوێژەوەك��ەئامرازەكانی
وات��ە بەدیدەهێن��ن)٦٠(. گەیان��دن
دەربارەی راوبۆچون��ەكان گواس��تنەوەی
مەس��ەلەكانوخەڵ��كورێكخراوەكانو
بزوتنەوەكان.لەه��ەركۆمەڵگەیەكینوێدا
ئامرازەكانیراگەیاندنئەمئەركبەئەنجام
دەگەیەنێتوس��ەرنجەكانبۆمەس��ەلەو
بابەتەگرنگەكانرادەكێشێتوكاردەكات
لەس��ەرپێدانیشەرعیەتبەبیرۆكەكان)٦١(
.هەڵدەس��تێتبەخزمەتكردنیمەس��ەلە
گرنگ��ەكانوكەس��ەكانورێكخراوەكان
وبزوتن��ەوەكۆمەاڵیەتیي��ەكانلەرێگەی
ئەورەوش��ەراوێژكاریەوەكەئامرازەكانی

راگەیاندنبەدیدەهێنن)٦2(.
2.ئەركیسەپاندنیپێوەرەكۆمەاڵیەتیەكان:
ئەركیبەهێزكردنینەریتەكۆمەاڵیەتیەكان
ك��ەئامرازەكانیراگەیان��دنبەدیدەهێنن
و كەت��ن ئاش��كراكردنی لەرێگ��ەی
ئابڕوچونەكانوالدانەكۆمەاڵیەتیەكانەوە)٦3(.
ئەوەشبەخس��تنەڕوویئ��ەمالدانانەبۆ
بەردەمرایگش��تی)٦٤(.كەواكاردەكات

لەس��ەرپێوەرەكانیانبەهاگش��تیەكان
وخس��تنەڕوویالدانەكانكەڕوودەدەن
ئەمەشبۆپاراستنیكۆمەڵگەلەوەرگەڕان

وشڵەژانەكان)٦٥(.
وریاكردنەوەی��ی)خەوش��ی ئەرك��ی .3
وەزیفی(:ئەمەشئ��ەوئەركیەكەئاماژە
دەداتب��ەخەوش��ێكیوەزیف��یرۆڵی
ئامرازەكانیراگەیاندنئەوەشبۆزیادكردنی
ئاس��تیزانیارییەكانكەزیادبوونیئاستی
زانیارییەكانالیجەم��اوەردەبێتهۆی
وەرچەرخان��یزانیاریومەعریفەیخەڵك
بۆمەعریفەوزانیارییەكیسلبی)٦٦(.ئەوەش
دەبێته��ۆیئەوەیك��ەچاالكیيەكانی
مرۆڤبەش��ێوەیبەشداریەكیكاریگەرو
چ��االكنەمێنن��ەوە)٦٧(.س��وككردنیان
بەخەوش��ی كەمكردنەوەیهەس��تكردن
وەزیف��ی،واتەئ��ەوەیك��ەدەكەوێتەوە
لەخراپبەكارهێنانیئامرازەكانیراگەیاندن
وئەنجامدان��یئەركەكانی��داكەلێی��ەوە
هەستكردنبەبێموباالتیالیجەماوەر

دروستدەبێت)٦٨(.
ئ��ەمدووتوێژەرەشچەندی��نتێڕوانینی
نوێ��یخۆی��انخس��تۆتەڕوولەرێگ��ەی
دەرككردنیانبەوەیكەچەندینئەركی
ش��اراوەوئاش��كرایراگەیان��دنهەی��ە،
ئەركهكانی��شكاردەكەنلەپێناوس��ازان
یانگونجانلەگەڵرژێمێكیدیاریكراودا،
ئەمتێڕوانینەیخۆش��یانلەدوایجەنگی

دووهمیجیهانیخستەڕوو)٦٩(.

٢.  ئەركەكان���ی راگەیان���دن بەپێی ڕای 
)ملفین ل. دی فلۆر و پۆل رۆكیش(:

دیفلۆروپۆلرۆكی��شچوارئەركیان
ك��ەوا پێش��نیاركرد)٧٠( راگەیان��دن ب��ۆ
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كرایەئامرازێكیگرنگلەدروس��تكردنیئاراس��تەكانو
پەرەپێدانیبیروباوەڕەكان��دائەمەشتوانایەكیزۆروفرە
دەداتەئامرازەكانیراگەیاندنكەلەوانەیەزەحمەتیەكەی
دەربكەوێتبەبەراووردبەكاتیئێس��تا،ئەمدووتوێژەرە
پێیانوایەهۆكارەكانیراگەیاندن)٧١(كارلێكدەكاتلەگەڵ
كۆمەڵێكلەسستمیلقیجیاوازدا،بۆیەئەركەكانیجۆرێك
لەگشتێتیوبەیەكداچوونیانپێوەدیارە،كەهەندێكیان
دەچن��ەناوبواریكارتێكردنەكانوهەندێكیتریش��یان
ب��ۆناوبواریئەركەكانودەكرێ��تهەندێكیانلەگەڵ
هەندێكیتریانداتێهەڵكێشبكرێن)٧2(،بۆیەهەردوكیان

ئەركهكانیراگەیاندنبەمشێوەیەدیاریدەكەن)٧3(:
أ.بونیادنان��یمان��اكانوپێكهاتەی��ان.واتەس��ەرلەنوێ

بونیادنانەوەیواقیعیكۆمەاڵیەتی.
ب.دروستكردنیئاراستەكانالیجەماوەرئەگەرپشتی

بەستبەزانیارییەكانیئامرازەكانیراگەیاندن.
ج.رێكخس��تنەوەیئەولەویاتەكانالیجەماوەر)ئەركی

دانانیئەجندە(.
د.فراوانكردنیپێودانیبیروباوەڕەكانالیخەڵك)٧٤(.

٣. ئەركەكانی راگەیاندن لەروانگەی )دینس ماكوێڵ(ەوە:
ئەمپێیوای��ەئامرازەكانیراگەیان��دنبەچەندئەركێكی
بنچینەییدیاریدەكرێنوبەوەگوزارشتیلەتیۆرەكەی
ك��ردووەكەئام��رازەكانیراگەیاندنب��ەوپێیەیكەوا
گەیش��تنیزانیارییلەكۆمەڵگ��ەدابەدیدەهێنێتبەپێی
بنەم��ایدیس��پلینكردنیكۆمەاڵیەت��یوتێڕوانین��ی
جەماوەریشدەگونجێ��تلەگەڵئەوەیكەئەوئامرازانە

دەیخەنەڕووكەلەمانەداكۆدەبێتەوە)٧٦(:
أ.ئەرك��یهەواڵیانراگەیاندن:ئەمئەركهالیماكۆیل
مان��ایپێدانیزانیاریدەگەیەنێ��تبەكۆمەڵگەلەبارەی
رووداوەكانەوەوئاراستەكردنیوریاییبۆهێزیكاریگەر
لەن��اوكۆمەڵگەداوبەش��داریكردنلەهاندانیئەفراندنو

پێشكەوتنیكۆمەاڵیەتی.
ب.پێكەوەبەس��تنیبەش��ەكانیكۆمەڵگ��ە)بەدیهاتنی
پەیوەستەگیكۆمەاڵیەتی(ئەوەشلەرێگەیراڤەكردنو

دی���ن���س م��اك��وێ��ڵ 
ئامرازەكانی  پێیوایە 
بەچەند   راگ��ەی��ان��دن 
بنچینەیی  ئەركێكی 
دی����اری دەك��رێ��ن و 
لە  گوزارشتی  ب��ەوە 
ت��ی��ۆرەك��ەی ك��ردووە 
ك��ە ئ��ام��ر ازەك��ان��ی 
راگەیاندن بەو پێیەی 
ك�����ەوا گ��ەی��ش��ت��ن��ی 
زانیاریی لەكۆمەڵگەدا  

بەدیدەهێنێت
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شرۆڤەولێدوانەوەلەسەررووداوەكان،پاشانبەهێزكردن
یانپشتیوانیكردنیدیسپلینیكۆمەاڵیەتیوپێوەرەكانی
تایب��ەتپێ��ی،هەروەه��اگەش��ەپێدانیكۆمەاڵیەتی،
گیرس��انەوەیجۆرێكل��ەئەولەویات��ەكۆمەاڵیەتیەكان

دەربارەیمەسەلەكانوهەڵوێستەجۆراوجۆرەكان.
ج.بەدیهاتن��یپەیوەندیداری��یكۆمەاڵیەتی)كاركردنبۆ
هێشتنەوەیكلتوریكۆمەاڵیەتیوپارێزگاریكردنلێی(:
بەدۆزینەوەیهەلێكبۆگوزارشتكردنلەرۆشنبیریباوو
جیاوازوهاندانیداهێنانەرۆشنبیرییەنوێیەكان،كاركردن
لەسەردروس��تكردنیبەهایەكیكۆمەاڵیەتیهاوبەشو

پارێزگاریكردنلێی.
د.رابواردنوكەیفسازیی،ئەوەشخۆیلەفەراهەمكردنی
چێژوەرگرت��نورابواردنوجۆرەكان��یتریئامرازەكانی
پش��ووحەوانەوەداخۆیدەبینێت��ەوەهەروەهازاڵبوون

بەسەرشڵەژانیكۆمەاڵیەتیدا)٧٧(.
ه.تەیارك��ردن)كاركردنلەس��ەرتەیاركردنیجەماوەرو
پارێزگاریكردنوكۆكردن��ەوەیوزەكانی(:ئەوەشخۆی
لەبەشداریكردنلەهەڵمەتەكۆمەاڵیەتیەكاندادەبینێتەوە،
ئابووريی��ەكانو لەقەیران��ەسیاس��یو بەتایبەتی��ش
جەنگەكاندالەپێناوبەدیهاتنیئامانجەسیاسیوئابوریی

وكۆمەاڵیەتیەكاندا.


٤. ئەركەكانی  راگەیاندن الی )جیهان ئەحمەد رشتی(:
بەاڵملەگۆش��ەنیگای)جیه��انئەحمەدڕش��تی(یەوە
لەراڤەكردن��یبۆئەركەكانیگەیان��دنوراگەیاندنئەوا
ئەوجیاوازیناكاتلەنێوانئامانجەكانوئەركەكاندایان
ئەركەكانوكاریگەرییەكاندا،بۆیەئەركەكانیراگەیاندن
لەگۆش��ەنیگایهەردووالوەدەژمێرێ��ت)نێرەرووەرگر(،
ناویاندەنێتئامانجەكانینێرەروئامانجەكانیوەرگربەم

شێوەیە)٧٨(:
أ.ئەركەكانیراگەیاندنلەگۆش��ەنیگاینێرەرەوە)ئەوەی

هەڵدەستێتبەپرۆسەیگەیاندن(:
١،راگەیاندن.
2،فێركردن.

)ب���ەدی���ه���ات���ن���ی 
پ���ەی���وەس���ت���ەگ���ی 
ئەوەش  كۆمەاڵیەتی( 
راڤەكردن  لەرێگەی 
لێدوانەوە  شرۆڤەو  و 
رووداوەك���ان،  لەسەر 
بەهێزكردن  پاشان 
پشتیوانیكردنی  یان 
دی���س���پ���ل���ی���ن���ی 
ك���ۆم���ەاڵی���ەت���ی و 
تایبەت  پێوەرەكانی 

پێی
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3،پشووسازی.
٤،قایلكردن.

ب.ئەركەكانیراگەیاندنلەگۆش��ەنیگای
وەرگرەوە:

١،تێگەیش��تنبەوەیهەیەلەدەوروبەری
لەدیاردەكانورووداوەكان.

2،فێربوونیكارامەییوشارەزایینوێ.
3،چێژوەرگرت��نوحەوان��ەوەوهەڵهاتن

لەگیروگرفتەكانیژیان.
٤،بەدەس��تهێنانیزانی��ارین��وێك��ە
یارمەت��یدەداتلەوەرگرتنیبڕیارەكانداو
هەڵس��وكەوتكردنبەشێوەیەكیقەبوڵكراو
لەالیەنیكۆمەاڵیەتیيەوە.جهیانرش��تی
ئام��اژەبۆئەوەدەكاتكەئ��ەمئامانجانە
بەدیدەهاتن سنوردار بەشێوەیەكی پێشتر
پێشدەركەوتنیچاپەمەنیكەواتاكەكان
پێ��یهەڵدەس��تان،ب��ەاڵمدوایئ��ەو
پەرەس��ەندنەیكەئامرازەكانیراگەیاندن
بەخۆیان��ەوەبینی��ان،ئ��ەوائامرازەكانی
راگەیاندن��یجەم��اوەریب��ووەبەرپرس
لەهەس��تانبەزۆرینەیئ��ەمكارانە،وای
لێهاتئەمكارانەكەگەیاندنلەكۆمەڵگەدا
بەئەنجامی��اندەگەینێ��تئێس��تالەمانە

دەرناچێت:
١.فەراهەمكردن��یزانیاریی��ەكانلەبارەی

رەوشەكانیدەوروبەرمانەوە.
2.گواس��تنەوەیكلت��وریرۆش��نبیری
لەنەوەیەكەوەبۆنەوەیەكیترویارمەتیدان

لەسەرپێگەیاندنینەوەینوێ.
3.كەیفكردنیانكەیفسازیی.

٤.یارمەتیدانیسستمیكۆمەاڵیەتی.

5. ئەركەكانی راگەیاندن بەپێی )حەسەن 
عماد مەكاوی و لەیال حسێن سەید(:

هەردووتوێژەر)حەسەنعیمادمەكاویو
لەیالحسێنسەید(ئەركەكانیراگەیاندن
لەچەندینگۆش��ەنیگایجیاوازەوەپۆلێن

دەكەنبەمشێوەیە)٧٩(:
أ.ئەركهفەردیەكانوئەرككۆمەڵیيەكان:
مەبەس��تپێی��انئ��ەووەزیفان��ەنكە
ئامرازەكانیراگەیاندبۆتاكیبەدیدەهێنن،
ئەووەزیفانەشكەبۆكۆمەڵگەبەدیدەهێنن.
ب.ئەركهكانیناوەڕۆكوئەركهكانیئامراز:
واتەهەندێكئەركهەنپەیوەس��تدەبن
بەناوەرۆك��ەوەوهەندێ��كئەركیتریش
بەجۆریئەوئام��رازەوەكەبەكارهێنراوە،

نەكبەناوەڕۆكینامەكانەوە.
ج.ئەركەئاشكراكانوئەركەشاراوەكان:
مەبەس��تلەئەركەئاش��كراكانئەوانەن
راگەیاندندادەردەكەون كەلەئامرازەكان��ی
وهەم��وواندەرك��یپێدەك��ەن،بەاڵم
ئەركەش��اراوەكانئەوانەنكەپەنهاننو
تەنهاژمارەیەك��یكەملەوەرگراندەركی

پێدەكەن.
ئەرك��ە و بەمەبەس��تەكان ئەرك��ە د.
بێمەبەستەكان:تایبەتنبەهەریەكلەنێرەرو
وەگر،بۆنمونەنێرەرئامرازەكانیراگەیاندن
بەكاردەهێنێ��تلەپێناوبەدیهێنانیچەند
ئەركێكیدیاریك��راو،بەاڵمئەركیتریش
بەدیدێتكەتەواوجیاوازەلەوەینێرەر

مەبەستیەتی.

٦. ئەركەكانی راگەیاندن لەگۆش���ەنیگای 
یۆنسكۆوە:

ئەگەرئەووەزیفانەیكەباسكرانئەنجامی
بیروبۆچونیخودییتوێژەرەكانیراگەیاندن
بن،ئەواهەندێكئەركیراگەیاندنهەن
كەرێكخ��راوەنێودەوڵەتیوهەرێمیەكان
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دیاریانكردووە،لەناویاندائەوەییونسكۆ
بۆئەركهكانیراگەیاندنیدیاریكردووە)٨١(:
١.ئەركیراگەیاندنیوهەواڵی:كەخۆی
لەكۆكردنەوەوهەڵگرتنوباڵوكردنەوەی
ه��ەواڵوڕاس��تیيەكانوبەیاننام��ەكان
وهەواڵ��ەكانونام��ەكانووێن��ەكانو
راوبۆچون��ەكانولێدوانەكاندادەبینێتەوە
هەروەهاهەمووئەوەیكەپەیوەندیهەیە
ب��ەوردەكاریەكان��یرووداوەناوخۆییو
نێودەوڵەتیەكانلەپێناوتێگەیشتنلەرەوشە
ژینگەی��یوهەرێمیونێودەوڵەتیەكانو

مامەڵەكردنبەئاراستەكانیدا.
2.ئەركیدروس��تكردنیهان��دەرەكان:
مەبەس��تبەش��داریكردنیئامرازەكان��ی
لەئامانجەكانی لەپشتیوانیكردن راگەیاندنە
كۆمەڵگەوپشتیوانیچاالكیيەكانیتایبەت
بەتاكەكانوكۆمەڵەكانكەبەئاراس��تەی
بەدیهاتن��یئامانجەلەس��ەركۆكبووەكان

دەڕوات.
رۆش��نبیریی: ئاخێ��زی ئەرك��ی  .3
و رۆش��نبیریی كارە باڵوكردن��ەوەی
هونەری��ەكانوپارێزگاریك��ردنلەكلتورو
فراوانكردنی و رۆش��نبیریی پەرەسەندنی
ئاس��ۆكانیتاكوتێركردنیپێداویستيیە
تواناكانی تەقاندنەوەی و س��تاتیكیەكانی

بەروویئەفراندندا.
ل��ە خ��ۆی پشووس��ازی: ئەرك��ی .٤
بەرنام��ە نمایش��كردنی و پەخش��كردن
هونەریومۆسیقیەكانوهونەروئەدەبدا
دوورخس��تنەوەی هەروەها دەبینێت��ەوە
خەڵكلەونەهامەت��یوناڕەحەتیانەیكە
رۆژانەیاندارووب��ەڕوویدەبنەوە. لەژیانی
كەئەوەلەئامانجەهاوبەش��ەكانەلەنێوان
دامەزراوەكانیراگەیاندنوجەماوەردانەك

ش��تێكیالوەكیبێتلەژیان��یتاكەكاندا
بەڵك��وبۆت��ەزەرورەتێكیتایب��ەتلەم
چاخەداكەنیگەرانیوش��ڵەژانبوونەتە

سیماوروخساری)٨2(.
٥.ئەركیتەواوكاریی:خۆیلەفەراهەمكردنی
هەلدادەبینێتەوەبۆهەمووكەس��ەكانو
كۆمەڵ��ەكانونەتەوەكانتاگەیش��تنیان
بەئام��رازەهەمەجۆرەكانیانبۆزامنبكات
وپێداویس��تیەكانیانبۆفەراهەمبێنێت.
لەناس��ینوتێگەیشتنوزانینیرەوشی
بژێویئەوانیتروراوبۆچونەكانوخواست

وهیواكانیان)٨3(.
بریتیي��ە  بەكۆمەاڵیەتیب��وون: .٦
لەفەراهەمكردنیپشتیوانیەكیهاوبەشلە
زانینومەعریفەك��ەبكرێتخەڵكوەك
ئەندامانێكیچاالكوكاریگەركاربكەنلەو
كۆمەڵگەیەداكەتێیدادەژینوپاڵپش��تی
و كۆمەاڵیەت��ی هوش��یاریی و نوان��دن
ئەوەیكەبەشداریكردنلەژیانیرۆژانەدا

دەستەبەردەكات)٨٤(.
٧.ئەرك��یفێركردن:كەخ��ۆیلەتوانی
و مەعریفەكان پەرەپێدان��ی نوێكردنەوەو
بەدەستهێنانیكارامەیینوێدادەبینێتەوە.

٨.ئەركیوتوێژومشتومڕ:فەراهەمكردنی
هەلەكانبۆخس��تنەڕویتێڕوانینەكانو
خس��تنەڕوویبەڵگەوش��اهیدەكانكە
هان��دەردەبێتل��ەبەرپاكردنیوتووێژی
فەراهەمكردنی بونیادن��ەرداو كۆمەاڵیەتی
زانیاریەپێویس��تەكانوپش��تیوانیكردن
بایەخپێدانوبەشدارییمیللیلەمەسەلە

ناوخۆییونێودەوڵەتیيەكاندا)٨٥(.
بەهێزكردن��ی پەروەردەك��ردن: .٩
لەرێگ��ەی رۆش��نبیریی گەش��ەكردنی
باڵوكردن��ەوەیمەعریفەودروس��تكردنی
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كەس��ێتیتاكوپێدانیكارامەییوتوانستەپێویستەكان
بۆقۆناغەجۆراوجۆرەكانیتەمەن)٨٦(.

١٠.تێركردنیپێداویس��تیيەكانیكۆمەڵەوكۆمەڵگەكان:
ئەمپێداویس��تیانەتێردەبنلەرێگەیزانیارییەكانوداتا
جۆراوجۆرەسیاس��یەكانوناوچەییەكانورەوش��ەكانی
كەشوهەواوزانیارییەكانینیش��تەجێبوونوئابووریی

وداراییەوە)٨٧(.

7. ئەركەكانی راگەیاندن بەپێی ڕای )شۆن ماكبراید(:
ش��ۆنماكبرایدپێیوایەشەشئەركهەیەبۆراگەیاندن
لەواڵتەتازەگەشەسەندوەكاندابۆئەوەیجەختبكاتەوە
كەوائەموەزیفانەیەیارمەتیواڵتەتازەگەشەسەندوەكان
دەداتلەبەدیهاتنیگەشەكردنیهەمەگیرلەرێگەیئەو
رۆاڵنەوەكەئامرازەكانیراگەیاندنمومارەسەیدەكەنكە
ئەوانیش)٨٨(:)دروستكردنیهاندان.وتوێژیرۆشنبیریی.
كەیفك��ردن. رۆش��نبیری. هەس��تانەوەی پ��ەروەردە.

تەواوكاریی(

8.ئەركەكانی راگەیاندن بەپێی ڕای )مندلسۆن(
مەس��ەلەیدیاریكردنیئەركهكانیراگەیاندنچەندین
ئاراستەیوەرگرتووەبەپێیفرەییتێروانینوگۆشەنیگاكان
ورایتوێژەرەوانكەهەندێكبۆئەوەدەچنكەئەركهكانی
راگەیاندنبەپێیخاس��یەتوتایبەتمەندیەكانیئامرازی
راگەیاندندابەشبكرێنب��ۆئەوەشچەندئەركیەكبۆ
ئامرازەكان��یراگەیاندنباس��كراوەهەریەكەیانبەجیاو
ئەوەشبەهۆیگەشەكردنیزیاتریرۆڵیئەوئامرازانەوە
لەقۆناغێكلەقۆناغەكانداك��ەپێیداتێپەڕیوەواتەهەرلە
سەرەتاكانیپەرەس��ەندنیپەخش��كردنیتەلەفزیۆنیو
ناردن��یرادیۆییوفراوانبوونیباڵوبوونەوەیرۆژنامەكان،
كە)مندلسۆن(باسیلەچەندئەركێكیرادیۆكردووە)٨٩(:
١(رادیۆرۆژیگوێگرگەمارۆدەداتودەیخاتەنێواندوو

بەرنامەوە)بەرنامەكانیبەیانیان–بەرنامەكانیشەو(.
رادیۆبایەخیهەی��ەلەژیانیرۆژانەداچونكەئەو )2
فاكتەریوروژاندنو–حەوان��ەوەوئارامكردنەوەیەیانێ

دەوروژێنێتوئارامياندەكاتەوە.

مەسەلەی دیاریكردنی  
ئەركه كانی راگەیاندن 
ئاراستەی  چەندین 
بەپێی  وەرگ���رت���ووە 
ف��رەی��ی ت��ێ��روان��ی��ن 
گ��ۆش��ەن��ی��گ��اك��ان  و 
ت��وێ��ژەرەوان  رای  و 
ك���ەه���ەن���دێ���ك ب��ۆ 
ئ�����ەوە دەچ�����ن كە  
ئەركه كانی راگەیاندن 
و  خ��اس��ی��ەت  بەپێی 
نی  كا یە ند تمە یبە تا
راگەیاندن  ئ��ام��رازی 

دابەش بكرێن
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3(رەزامەندی،زاڵبوونبەسەررۆتیندا.
٤(ئەركمیزاجیەكانیرادیۆ.

٥(راگەیاندن.
٦(ئەركیكۆمەاڵیەتی،ئاسانكارییكۆمەاڵیەتیوكارلێكی
كۆمەاڵیەت��یلەنێوانخەڵك��دالەرێگەییەكخس��تنی

بایەخپێدانەكانیانەوە.
بەاڵمس��هبارهتتەلەفزیۆنئەواهەندێكلەئەركهكانیبۆ
دیاریكردووەكەخاوەنمۆركێكیكارتێكەرییگش��تییە
كەرۆڵێكیپێداوەلەبونیادنانیخێزانوسازاندنیلەرووی

كۆمەاڵیەتیەوەئەوانیش)٩٠(:
١(گۆرانیكۆمەاڵیەتی.

2(یاریدەدانلەبونیادنانیئاراستەكاندا.
3(كاریگەریسیاسی.

٤(رابواردنوكەیفكردن.
٥(كۆبوونەوەیخێزانی.

٦(هۆشیاركردنەوەیخێزانیی.
٧(فێركردن.

٩.هەروەكچ��ۆنهەندێكب��ەرەوجیاكردنەوەیچەند
ئەركێكدەڕۆنكەتایبەتەبەرۆژنامەوەئەوانیش)٩١(:

١(راگەیاندنوهەواڵ.
راڤەكردنورونكردنەوە. )2

3(فێركردن.
٤(سەلماندنیانچەسپاندن.

٥(كەیفكردنورابواردن.
٦(رێنوماییوئاراستەكردن.

٧(رۆشنبیركردن.

10. ئەركەكان���ی راگەیان���دن الی عەبدولفەتت���اح ئەبی 
مەعال:

عەبدولفەتت��احمەعالئاماژەبەش��ەشل��ەئەركهكانی
ئامرازەكانیراگەیاندندەكات)٩2(:

خس��تنەڕووی و ئاراس��تەكردن و رێنومایك��ردن أ-
هەڵوێس��تەكانوئاراس��تەكان:ب��ۆبەدیهاتنیئەوەش
ئامرازەكانیراگەیاندنیاندەزگاكانیراگەیاندنهەڵدەستن

هەندێك  مندلسۆن 
ل����ە ئ���ەرك���ه ك���ان���ی 
ب����ۆ ت���ەل���ەف���زی���ۆن 
كە  دی���اری���ك���ردووە 
مۆركێكی  خ����اوەن 
گشتییە  كارتێكەریی 
پێداوە  رۆڵێكی  ك��ە 
خێزان  لەبونیادنانی 
لەرووی  سازاندنی  و 

كۆمەاڵیەتیەوە
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بەهەوڵیبەدەستهێنانیئاراستەكانیخەڵك
وهەڵوێستەكانیان،یانگۆڕینیهەندێكیان
،بۆبەدیهاتنیئەمئەركەشئامرازەكانی
راگەیاندنهەڵدەس��تنبەگریمانەگەلێك
كەلەسەربەكارهێنانوسوودوەرگرتنلە
فاكتەرەدەروونیسۆزداریەكاندەوەستێت
الیتاكەكان،توێژەرەوانوایاندیوەتەوە
ئاسانترە لەئاراستەبەرپاكان كەپشتیوانی
لەهەوڵەكانیگۆڕینییانچاكسازیكردنی.
ئامرازەكان��ی رۆش��نبیركردن: ب-
راگەیاندنهەڵدەس��تنبەپەخشكردنەوەو
باڵوكردن��ەوەیبیرۆكەكانوزانیارییەكان
كەپارێ��زگاریلەرۆش��نبیریكۆمەڵگە
دەكات.خەڵ��كرۆش��نبیرییبەدەس��ت
دێننئیدیبەش��ێوەیەكیهەڕەمەكیو
نمایشكردنی لەئەنجامی بێت لەخۆوەیەوە
بێپیالنیپێشوەختەوە،یانبەشێوەیەكی
بەمەبەس��تلەچوارچێوەیەك��یپالندانان
ورێكخس��تنیپێش��وەختەوە،وەكئ��ەو
بەرنامان��ەیكەبەئامانج��یخزمەتكردنی
بنەمای��ەكیانڕای��ەكی��انبیروباوەڕێك
كەالیەنێكتەبەنیدەكاتنمایشدەكرێن.
پەیوەندیی��ە گەش��ەپێدانی ت-
جۆراوجۆرەكانی ئامرازە كۆمەاڵیەتیيەكان:
راگەیاندنهەڵدەس��تنبەرۆڵیبەس��تەر
لەنێوان ی��انگەیەن��ەریكۆمەاڵیەت��ی
خەڵكەكان��دا،قوڵكردن��ەوەیپەیوەندی��ە
كۆمەاڵیەتی��ەكانلەنێوانیان��دا،لەرێگەی
كۆمەاڵیەتیەكان هەواڵە پێشكەش��كردنی
لەبارەیخەڵكەوەتاكەكانوكۆمەڵەكان.

پ-ریكالموپروپاگەندەكان:ئامرازەكانی
راگەیان��دنهەڵدەس��تنبەرۆڵێكیچاالك
وكاریگ��ەرلەب��واریبانگەش��ەكردنو
رەواجپێدانیش��مەكوكااڵكانلەرێگەی

خس��تنەڕوویریكالمیەوەبۆئەوشمەكو
ناساندنیبەخەڵكوش��وێنیفرۆشتنیو

بوارەكانیبەكارهێنانی.
ئام��رازە : ج-راب��واردنوكەیفك��ردن
جۆراوجۆرەكان��یراگەیاندنهەڵدەس��تن
بەخس��تنەڕوویالپەڕەكانیانگۆشەكان
ی��انبەرنام��ەكانی��انفیلم��ەكانكە
رەگەزەكان��یگاڵتەی��انتێدایەبەئامانجی
بیسەران یان خوێنەران خۆش��حاڵكردنی
یانبین��ەران،گاڵت��ەوگەپی��شلێرەدا
لەگەڵئەركهكانیتریراگەیاندنداتێكەڵ
دەبێ��ت،ك��ەلەوانەیەجەوه��ەریگاڵتە
س��ودگەیاندنێكیزانستییانرۆشنبیریی

یانكۆمەاڵیەتیوهیديكهههبێت.
ح-پ��ەروەردەوفێرك��ردن:ئامرازەكان��ی
جۆرەكانی��ان بەجی��اوازی راگەیان��دن
بەرۆڵ��ی هەڵدەس��تن ش��ێوكانیانەوە و
پەروەردەییوفێركردنورۆش��نبیركردن
لەبوارەكان��یپەروەردەی��یوفێركردندا،
زۆرێ��كلەبەرنام��ەكانخزمەتیپرۆگرامە
بڕیارلەس��ەردراوەكانوتوێژینەوەكانو
بابەتەكانیخوێن��دنوفێركردندەكەن
خوێندن��دا جۆراوجۆرەكان��ی لەقۆناغ��ە
زۆرجاری��شئەوانەیكەهەڵدەس��تنبە
ئامادەكردن��یئەمبەرنام��ەپەروەردەیانە
كەس��انیپس��پۆڕنودەخرێنن��اوماوە
زەمەنیەكان��ەوەك��ەبواریئ��ەوەدەداتە
خوێندكارانیخوێندنگاكانیانپەیمانگاكان
یانزانكۆكانلەچەندكاتێكیدیاریكراودا

بیانبینن)٩3(.

11. ئەركەكان���ی راگەیان���دن الی ئیمان 
سەندوبی:

ئەركەكانیراگەیاندنبەشێوەیەكیگشتی،
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ئامانجەكان ب��ۆ رێكخس��تنیەوە لەرووی
جی��اوازنابێتل��ەئەركەكانیرۆژنامەی
من��ااڵن،ئەوەشبەوپێیەیكەرۆژنامەی
منااڵنیەكێكەل��ەلقەكانیراگەیاندنو
پەیوەندیكردنیجەم��اوەری،بەاڵمئیمان
س��ەندوبیلەكات��یدانان��یئەركەكانی
رۆژنام��ەیمنااڵن��دا،ئ��ەمئامانجانەلەم

خااڵنەیخوارەوەداكۆدەكاتەوە)٩٤(:
١.تێركردنیئارەزووەكانیمنااڵنبەچیرۆك
وداستانیبەسوودكەكارامەییوزانیاری

نوێیانپێدەبەخشێت.
2.كەیفخۆش��كردنیمناڵودروستكرنی
ئاراستەیدروستالیبەنسبەتتاكەكان

وكۆمەڵەكانوهەمووكۆمەڵگەوە.
3.پێشكەشكردنیرووداوەكانكەروودەن
بۆمناڵبەش��ێوەیەكیئاس��انكەپشت
ببەسترێتبەشێوازیچیرۆكیوووشەیەك

كەبتوانێتلێیتێبگات.
٤.وابێ��تنرخ��یه��ەرزانبێتكەوای
لێب��كاتبتوانرێ��تبكەوێتەبەردەس��تی
منااڵن��ەوەبەهەم��ووئاس��تەمادی��یو

كۆمەاڵیەتیيەكانیانەوە.
لەگ��ەڵئ��ەوەیك��ەئیمانس��ندوبی
ئەركهكان��یرۆژنامەیمنااڵنیخس��تۆتە
ناوتەنهاچوارخاڵ��ەوەبەاڵمناوەرۆكەكە
دەرناچێتلەووەزیفان��ەیراگەیاندنكە
زانراون،یانبۆرۆژنامەیمناڵبەتایبەتی،
ئەم��ەلەكاتێكداكەهەندێ��كلەتوێژەران
پێی��انوایەك��ەرۆژنامەیمن��اڵتوانای
ئەوەیهەی��ەكاریگەریەك��یگەوهەری
بخولقێنێتلەرەفتارەكانیمناڵدالەرێگەی

ئەمدوورەگەزەیخواروەكەئەمانەن:

١.دروس��تكردنیكاریگەریەك��یخێ��را

پاڵەوان��ە الس��ایكردنەوەی لەرێگ��ەی
چاكەكارەكان��ەوەئیدیئ��ەوپاڵەوانەهی
مێژوویكۆنبێتیاننوێیاهاوچەرخ.

2.لەم��ەودایدوورداكاردەكات��ەس��ەر
لەرێگەی مناڵ ئاراستەكانی دروستكردنی
بیرۆكەپێشكەشكراوەكانەوە،كەلەزەین
وبی��ریمناڵدادەچەس��پێتب��ۆئەوەی
لەقۆناغێكیدیاریكراودارەفتاروئاراستەكانی
پێكبهێنێت،ئەمەشئەوەیەكەپێویس��تە
لەس��ەررۆژنامەیمنااڵنس��وروپێداگر
بێتلەس��ەریوهەمووبەس��ودونوێیەك
باڵوبكاتەوەوگەشەپێبداتوپەرەپێبدات

نەكتێكبداتووێرانبكات)٩٥(.

كۆمەڵیەكان��ی ئەرك��ە ك��ە دەكرێ��ت
لەمانەیخوارەوەدا ئامرازەكانیراگەیاندن

كۆبكەینەوە)٩٦(:
١.چاودێریكردن��یژینگەیكۆمەاڵیەتیو
پێدانیزانیاریپێیوئاگاداركردنەوەیلە

مەترسیەكان.
2.خولقاندنینموونەیكۆمەاڵیەتیئەویش
بەپێشكەش��كردنینموون��ەئیجابی��ەكان
لەمەس��ەلەگش��تیيەكانورۆشنبیریو

هونەرەكاندا.
3.گەشەكردنیكۆمەاڵیەتیوئامانجەكەی
كەیارمەتیيدانەلەیەكخس��تنیكۆمەڵگەدا
رێس��ایەكی فەراهەمكردن��ی لەرێگ��ەی
هاوبەشەوەبۆبەهاوشارەزاییەكۆمەڵیەكان.
٤.بەدیهێنانیپێكگەیش��تنیكۆمەاڵیەتی
لەرۆشنبیری گوزارش��تكردنەوە لەرێگەی
باووخستنەڕویرۆشنبیرییەلقیيەكانو

پشتیوانیكردنیبەهاباڵوەكان.
٥.تەیاركردنكەخۆیلەبەشداریكردنلە
هەڵمەت��ەكۆمەاڵیەتيیەكاندادەبینێتەوەو،
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لەقەیرانەسیاسی تایبەتیش بەسیفەتێكی
وئابوورییەكانولەجەنگەكاندا.

* ئەركەكانی راگەیاندن لەس���ەر ئاستی 
تاك- بۆ جەماوەر- وەك تاكەكان:

بواری ئ��ەوئەركانەیك��ەش��ارەزایانی
راگەیان��دنپۆلێنیانك��ردوون-لەماوەی
نمایش��ی لەتێكڕایان��دا راب��ردوودا-
ئاراس��تەیەكیتوێژینەوەییدەكاتلەسەر
بنچین��ەیئ��ەوەیك��ەلەئەنجامیئەو
كارتێكردن��ەیكەدەزگاكان��یراگەیاندن
دروس��تیدەكەنلەس��ەرجەماوەرواتە
هەوڵدانبۆزانینیئەوەیكەئامرازەكانی

راگەیاندنبەجەماوەریدەكەن)٩٧(:
)راگەیان��دن.یارمەتیيدان��یتاكلەس��ەر
پشتیوانیناس��نامەیكەسێتی.یەكگرتن
كۆمەاڵیەتی. كۆمەاڵیەت��ی. كارلێك��ی و

پشووسازی)٩٨(.

ئەركەكانی راگەیاندن لەس���ەر ئاس���تی 
تاكیی كە بێكەر )becker( دیاری كردووە:
چاودێریكردنیژینگەیاویس��تنی )١
زانیاریی��ەكان:ئێمەبڕێكیزۆرزانیاریمان
جۆراوجۆرەكان��ی ئام��رازە لەرێگ��ەی
راگەیاندنەوەدەستدەكەوێت،لەهەندێك
زانیارییەكاندا بەدوای بەئاگاییەوە حاڵەتدا
پێویس��تمان ك��ە ئ��ەوەی دەگەڕێی��ن
پێ��یدەبێ��تی��انئ��ارەزوویدەكەین
ولەحاڵەتەكان��یتریش��دابەب��ێئاگایی،
بەاڵمس��ەرەڕایئ��ەوەشبەكارهێنانمان
ب��ۆئامرازەكانیراگەیان��دندووئامانجی

سەرەكیمانبۆبەدیدەهێنێتئەوانیش:
ئامرازەكانی ئاراس��تەكردنیرەفتارمان: أ(
راگەیاندنیارمەتیماندەداتلەهەڵبژاردنی
ئەورێگایان��ەیك��ەدەیانگرینەبەر،یان

ئەوچێش��تخانانەیكەدەچی��نبۆیانو
ئ��ەوبەرنامەوپرۆگرامان��ەیكەدەكرێت

سەیریانبكەین.
تێگەیش��تنمان: ئاراس��تەكردنی ب(
لەئامرازەكانیراگەیاندن��ەوەئەوزانیاریانە
وەردەگرینك��ەپەرچیاندەكاتەوەرەنگە
ئ��ەوجیهانەشكەبۆمان��یدەگوێزێتەوە
راس��تەقینەبێتیانناواقیعیبێت،بەاڵم
وامانلێدەكاتكەمترنیگەرانبینوزیاتر

تێبگەین.
2-پەرەپێدانیتێگەیش��تنەكانمانلەبارەی
خودەوە:ئامرازەكانیراگەیاندنیارمەتیمان
دەدەنبۆئ��ەوەیخۆمانبناس��ین،ئەو
زانیاریان��ەیك��ەدەس��تماندەك��ەون
لەئامرازەكان��یراگەیاندن��ەوەتێهەڵكێش
دەب��نلەگ��ەڵس��ەرنجەكانمانلەبارەی
خەڵكانیت��رەوە،هەروەهاچۆنوەاڵممان
دەدەنەوە،ئەمەئەومادەخاوەپێكدەهێنێت
كەتێگەیش��تمانلەبارەیخۆمانەوەپەرە

پێدەدات،یانكێبین.
3-ئاس��انكردنیكارلێك��یكۆمەاڵیەت��ی:
لەرێگ��ەیپێدان��یئ��ەوش��تانەیك��ە
مومارەس��ەیان و دەدوێین لەبارەیان��ەوە
بۆ هاوبەش��مان زەمینەیەكی دەكەی��ن،

وتووێژەكاندەداتێ.
٤-ئەلتەرناتی��ڤبۆكارلێكیكۆمەاڵیەتی:
ئ��ەودۆس��تایەتیەكیئەلتەرناتی��ڤیان
كارلێكێكیئەلتەرناتیڤپێشكەشدەكات،
ئێم��ەهەندێككەسدەبینینئەوانەیكە
پەیوەستدەبنبەكەسایەتیيەكیسینەمایی
ی��انتەلەفزیۆنی��ەوە،بەتەواوەتیلەهیواو
ئ��ازارەكانوهەڵوێس��تەجۆاروجۆرەكاندا

لەگەڵیدایەكدەگرنویەكانگیردەبن.
٥-رزگاربوون��یس��ۆزداریی:ل��ەئەركە
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لەسەر راگەیاندن ئامرازەكانی ئاشكراكانی
ئاس��تیتاكەكانبەدیهاتن��یحەوانەوەو
دەركردنیه��ەوایب��اڵوچێژوەرگرتن
ووروژان��دنورزگاربوونەلەوەڕس��یو

گۆشەگیریی.
٦-هەڵهاتنلەشڵەژانونامۆیی:كۆمەڵگەی
مەدەنیكەملمالنێوتەكنەلۆژیابەسەریدا
زاڵب��ووەش��ڵەژانێكیزۆروهەس��تكردن
بەنامۆییدروس��تدەكاتالیزۆرێكلە
تاكەكانوبۆرزگاربوونلەمهەس��تكردنە
بەنامۆی��یئامرازەكانیراگەیاندنچەندین
ش��ێوازبۆهەڵهاتنپێشكەشدەكەن،ئەو
ئەركەپێش��كەشدەكاتوەككاریگەریی
مەییومادەبێهۆش��كەرەكانەبۆهەندێك
ئەوبەوپ��ەڕیس��ادەییەوەوامان كەس
لێدەكاتكەخەموخەفەتوگرفتەكانمان

لەیادبكەین)٩٩(.
٧-لەرێگ��ەیس��روتیرۆژان��ەوەوامان
لێدەكاتهەس��تبەسس��تموئاسایش
بكەی��ن:ئامرازەكان��یراگەیاندنئەركی
رێكخستنوخشتەسازییژیانیرۆژانەبۆ
هەندێكلەتاك��ەكانفەراهەمدەكات،ئەو
چەنددابێكدروس��تدەكاتكەتاكسور
دەبێتلەسەرپارێزگاریكردنلێی،هەروەها
بەكارهێنانیئامرازەكان��یراگەیاندنوەك
هەس��تكردن رۆژانەدا لەژیانی س��روتێك

بەئاسایشدەبەخشێتەهەندێككهس)١٠٠(.
هەرچۆنێ��كبێتئەوازۆربەیپس��پۆڕانی
لەرێگ��ەی و راگەیان��دن و گەیان��دن
راوبۆچونەكان��ەوەخەریك��ەه��اوڕاوكۆك
بنلەب��ارەیدیاریكردن��یئەركگەلێكی
بنچینەی��یب��ۆگەیان��دنك��ەلێیەوە
ئامانج��ەكانوئەركەكانجیادەبنەوەكە
خەریكەهەم��ووئەوەلەخ��ۆبگرێتكە

پەیوەس��تەبەسروشتیئەركیگەیاندنو
پەیوەندیكردنیەوە)١٠١(.

* ئەركەكان���ی راگەیان���دن و  گەیان���دن 
لەچوارچێوەی كاری دیموكراسيیدا )10٢(:
١-ئەركیهۆشیاركردنەوەورۆشنبیركردنی

دەنگدەرانوهاندانیانبۆبەشداریكردن.
2-ناساندنیپاڵێوراوانپێیان.

3-ئەرك��ییارمەتی��دانلەبونیادنان��ی
هەڵمەتەهەڵبژاردنیەكاندا.

لەئاراستەكردنی بەشداریكردن ئەركی -٤
رەفتاریدەنگدانییبۆدەنگدەران.

٥-ئەركیچاودێریكردنیهەڵبژاردنەكان.
٦-ئەركیپەیپێبردنیرایگشتی.

كاری بەدواداچوون��ی ئەرك��ی -٧
ئەنجومەنەكانینوێنەران.

* ئەركەكانی راگەیاندن بەپێی بابەت:
١.ئەركیفێركردنیورۆشنبیركردن:ئەم
ئەركانەپەیوەندیانهەیەبەباڵوكردنەوەی
زانیارییەكانلەس��ەربنچینەیكردنەوەی
بیروهۆشەكان،دروستكردنیكەسایەتی،
تیژكرنەوەیتوانس��تەكانوگەشەپێدانی
حەزوبژاركردنیی��انپوختەكردنی،وە
ئەوەیكەدەكرێتمرۆڤبەدرێژاییژیانی
پارێزگاریلێبكاتلەتوانستیلەخۆگرتنی
هەمووئەوەیگەش��ەبەووزەكانیدەدات
وئاسۆكانیفراواندەكات،روانینەكانیبۆ
خێروجوانیوستاتیكا)١٠3(تێردەكات.

ئامرازەكانیراگەیاندنكەرەستەینایابنبۆ
باڵوكردنەوەیرۆشنبیرییورۆڵێكیدیار
دەبینێتلەگەیاندنیرۆشنبیریوئاڵوگۆڕی
رۆش��نبیرییئازادلەگەڵرۆشنبیریەكانی
لەئیمكانیەت��ی خ��ۆی ك��ە .)١٠٤( ت��ردا
نوێكردنەوەیزانیارییەكانوبەدەستهێنانی
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لەهەم��وو دەبینێ�ت��ەوە توانس��تەكاندا
قۆناغەكانیژیاندالەرێگەیدروس��تكردنی
ناوەندێك��یپەروەردەی��یتەواوكارییبۆ
قوتابخانەوسازكردنیبەرنامەفێركاریەكان.
راگەیاندنكاردەكاتب��ۆباڵوكردنەوەی
زانیاریومەعریف��ەیمرۆییئامانجدارو
گش��تاندنیوهەروەهایارمەتیدەردەبێت
لەبەرزكردنەوەیتوانس��تەكانیمرۆڤو
زیادكردنیتوانستەكانیبەپێیقۆناغەكانی
گەش��ەكردنیوبەهێزكردن��یبۆئەوەی
بێتەوە هەنوكەییەكانی گرفتە رووبەڕووی
وزاڵبێتبەسەریاندا)١٠٥(.بەمەشگەیاندن
یارمەتیدەردەبێتلەدەستاودەس��تكردنی
بۆ لەنەوەیەكەوە رۆش��نبیریی كلت��وری
نەوەیەكیتركەدەبێتەیارمەتیدەرلەسەر
مەعریفی كۆمەنیكەیشنی دروس��تكردنی
وئاڵوگۆڕكردن��یش��ارەزاییەكانلەنێوان
نەوەكاندا)١٠٦(.هەروەكچۆنش��وێنەواری
راگەیان��دن ئامرازەكان��ی فێركاری��ی
ناكرێ��تفەرامۆشبكرێتی��انلەبەهای
كەمبكرێتەوە،ئیدیپێناسەی)فێركردن(
كورتكرابێت��ەوەلەوەیك��ەخوێندكاران
وەریدەگ��رن، خوێندن��دا لەهۆڵەكان��ی
ی��انئ��ەوەیك��ەپێناس��ەیفێركردن
گش��تگیربێتك��ەواكاركردن��ەلەس��ەر
مرۆڤ فكریەكانی توانس��تە زیادكردن��ی
لەرێگەیخودیزانیارییەكانەوەیانتوانای
بەكارهێنانیان)١٠٧(.هەروەهارۆشنبیركردن
لەرێگ��ەیئامرازەكان��یراگەیاندنەوەبێ
مەبەس��تبێتیانبەمەبەستبێت،بێ
مەبەس��توات��ەوەرگرتن��یالیەنەكانی
مەعریفەلەئامرازەكانیراگەیاندنەوەبەبێ
مەبەستیانبێپالنڕێژیەكیپێشوەخت،
یانبەمەبەس��تەوەبێتكەدەس��كەوتی

ئاراس��تەیتاكەبۆئامرازەكانیراگەیاندن
وكارلێكردن��یلەگەڵی��دابەئامانجێك��ی
دیاریك��راووبەپالنێك��یپێش��وەختكە
لەالیەنرابەرێكەوەئاراس��تەكرابێت،یان
ئارەزوویەكی لەرێگەی ئازاد ئاراستەیەكی
خودییەوەالیتاك��ەكان)١٠٨(.)زیادبوونی
بایەخیفێركردنبەزیادبوونیپێشكەوتنی
زانس��تیوتەكنەل��ۆژیب��ۆئامرازەكانی
راگەیان��دن،ئەوئامرازانەشس��ێبابەتی
بنچینەییلەبواریفێركردنداپێش��كەش

دەكەن(ئەوانیش)١٠٩(:
Socialization١-بەكۆمەاڵیەتیب��وون
ئامرازەكانی لەجەختكردنەوەی بریتیە كە
راگەیاندنلەسەردابونەریتەكانیكۆمەڵگە.
Informal نافەرمی��ی فێركردن��ی -2
ئامرازەكانی ئەوەی��ەك��ە Education
راگەیان��دنپێیهەڵدەس��تنلەفێركردن

لەدەرەوەیقوتابخانەدا.
Formal فەرمی��ی فێركردن��ی -3
educationئ��ەوم��اوەفێركاریان��ەو
پرۆگرامان��ەیخوێن��دنكەل��ەئام��رازە
جۆراوجۆرەكانیراگەیاندنەوەنیشاندەدرێن
بەتایبەتیتەلەفزیۆنوئەوتایبەتمەندیەی
ك��ەئەمئامێرەهەیەتیوجیایدەكاتەوە
ل��ەئامرازەكانیتریراگەیاندنش��ێوازی
سەرنجراكێش��یەكەیەتی و تامەزرۆی��ی
كەهەڵدەس��تێتبەئەنجامدانیئەركی
پەروەردەییوفێركارییكەدەكرێترادەی
جیاوازيی��ەرۆش��نبیریەكانكەمبكاتەوە،
لەنێواندەس��تەوتاقم��ەجۆراوجۆرەكانی
كۆمەڵگەدا،یەكانگیرییفیكرییدروس��ت
ب��كات،لەرێگەیئەوەوەكەپێشكەش��ی
دەكاتلەبابەتیهەواڵی،بابەتەكانیتر)١١٠(.
2.ئەركیقایلكردن:بریتیيەلەدروستكردنی
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وەرچەرخانیانگۆرانكاريیەپێویستەكان
لەتێڕوانیەكانیكۆمەڵگەدەربارەیروداوێكی
دیاریك��راوی��انبیرۆكەیەك��یدیاریكراو
ك��ەیارمەتیسیس��تمیكۆمەاڵیەتییان
سیاسیدەداتیانگۆشەنیگاوبیرۆكەی
بەرپ��اب��ووجێگی��ردەكاتوجەخت��ی
لێدەكاتەوە،گفتوگۆومش��تومڕوئاڵوگۆڕی
ڕاوبۆچوون��ەكانلەرێگ��ەیئامرازەكان��ی
راگەیاندنەوەوكۆدەنگییلەبارەیمەسەلە
لەدەورییەك جیاوازەكانەوەوگردبوونەوە
ئامان��جكەهەمووالیەنەكانرازیبكاتو
پرۆسەیوەرگرتنیبڕیارئاسانبكات)١١١(.
هەمووخزمەتگوزاریەكانیتركەدامەزراوە
دەك��ەن پێشكەش��ی راگەیاندنی��ەكان
تێدەكۆش��ێتلەپێناوقەناعەتپێكردنو
رازیكردنیبین��ەریانگوێگر،ئەوەیكە
پێشكەشیدەكرێتیانهانیدەدرێتبۆ
ئەوەیپێیهەس��تێتیاندوربكەوێتەوە

لێی)١١2(.
3.ئەرك��یهاوپەیوەس��تیكۆمەاڵیەت��ی
ی��ان كۆمەاڵیەت��ی( )نزیكبوون��ەوەی

)بەستنەوەیپارچەكانیكۆمەڵگە(:
كەلەپ��وری گواس��تنەوەی ئەرك��ی
كۆمەاڵیەت��یوكولتوریلەنەوەیەكەوەبۆ
نەوەیەك��یتریانئەركیهاوپەیوەس��تی
كۆمەاڵیەتیبەپێیس��ەرچاوەكانلەگەڵ
ئەرك��یبەكۆمەاڵیەتیب��ووندائەوەن��دە
لەیەك��ەوەنزیك��نهەندێج��اروەكیەك
ئ��ەركباس��دەكرێن.چونكەلەناوەرۆك��دا
ئەرك��یبەكۆمەاڵیەتیب��وونبێجگ��ەلە
پاراس��تنیبەه��اكانودابونەری��تو
پێوەرەكۆمەاڵیەتیەكانیئەوگەلەئەركی
گواس��تنەوەیكلت��ورورۆش��نبیریئەو
گەل��ەشلەخۆئەگ��رێلەنەوەیەكەوەبۆ

نەوەیەكیتر)١١3(.
ئ��ەمئەركەهەڵدەس��تێتبەراڤەكردنو
شیكاركردنولێدوانلەسەررووداوەكان
وفەراهەمكردنیپشتیوانیوبەهێزكردن
بۆناوەندەكان��یدەس��ەاڵتیبەرپاوبەها
ناس��راوەكانوگەشەكردنی كۆمەاڵیەتیە
بەه��اوكاری تاك��ەكان بۆ كۆمەاڵیەت��ی
تردا كۆمەاڵیەتیەكانی دام��ەزراوە لەگەڵ
لەبەجێگەیاندن��یچاالكیەكۆمەاڵیەتيیە
پێگەیاندن��ی جۆراوجۆرەكان��داو
رۆڵەكانیكۆمەڵگەلەس��ەررێكخس��تنی
پەرچەكردارەكانیانلەبەرامبەرمەسەلەكان
وگەش��ەپێدانیتواناكانیهاواڵتییلەسەر
دەزگاو لەگ��ەڵ زیرەكانە مامەڵەكردن��ی
ئامرازەكان��یراگەیاندندابەش��ێوەیەككە
هەرش��تێكقەبوڵنەكەنكەئامرازەكانی
پروپاگەن��دەپێشكەش��یاندەكاتبەڵكو
بەعەقڵیەتێكیس��ەركەوتوووهۆش��یارو
رەخنەگرانەوەكارلێكیلەگەڵدابكەن)١١٤(.

ئامرازەكانیراگەیاندنهەڵدەستنبەرۆڵی
پێكەوەگرێدان��یكۆمەاڵیەت��یلەنێ��وان
پەیوەندیی��ە قوڵكردن��ەوەی و خەڵك��دا
چ��ۆن ه��ەروەك كۆمەاڵیەتیي��ەكان...
یارمەتیدەردەبن ئامرازەكانیراگەیان��دن
ئەوی��ش رایگش��تی لەدروس��تكردنی
بەپێشكەشكردنیبنچینەیەكبۆمەعریفەی
هاوب��ەشوبەهێزكردنیهاوپەیوەس��تی
لەنێ��وانتاكەكانیكۆمەڵگەداپاش��انیش
ئەمەدەبێتەهۆیكەمكردنەوەیهەلیلێك
دووركەوتنەوەوملمالنێلەناویدا)١١٥(.رۆڵی
ئامرازەكان��یراگەیاندنی��شدەردەكەوێت
پێكەوەپەیوەستی لەسەر لەپارێزگاریكردن
و قەیران��ەكان لەكات��ی كۆمەاڵیەت��ی
جەنگەكانولەرێگەیكاركردنیلەس��ەر
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یەكخستنیخەڵك،جواڵندنیانلەپشتسەركردەكانیانەوە
بۆرووبەڕووبونەوەیمەترس��یيەكانوئەوتەحەدایانەی
كەرووبەڕوویواڵتدەبنەوە)١١٦(.ئامرازەكانیراگەیاندن
پەیوەندیكۆمەاڵیەتیلەنێ��وانتاكەكاندابەهێزدەكات
لەرێگەیخستنەڕوویسۆزەكانیانەوەلەشێوازێكیناسكدا
كەگوزارش��تلەهەس��توس��ۆزەكانیاندەكاتیان
پێشكەشكردنیكەسایەتیيەبەناوبانگەخۆشەویستەكانبۆ

ناودڵودەروونیخەڵك)١١٧(.
راگەیان��دنتەنهابەرۆڵیچاودێری��یوازناهێنێت،بەڵكو
رێكخس��تنانەبەش��داریدەكاتلەپەیوەس��تكردنەوەی
كۆمەڵگەلەروویكۆمەاڵیەتیەوە،چونكەپەیوەس��تبوونی
كۆمەاڵیەت��یلەگرنگترینالیەن��ەبەهێزەكانیكۆمەڵگە
بەهێزەكان��دا،بەڵگەیتەندروس��تیانە،بەپەیوەس��تیو
پەیوەندبوون��یتوێژەكانیكۆمەڵگەپێكەوەرایگش��تی

پێشدەكەوێتوپەرەدەسێنێت)١١٨(.
دەشكرێتپێكەوەپەیوەستیلەناوكۆمەڵگەدالەمرێگانەوە

بەهێزبكرێت)١١٩(:
-دۆزینەوەیرێس��ایەكیهاوب��ەشلەمەعریفەودابو
نەریتەكانوكارامەییەكانوكەڵەكەبوونیشارەزاییەكان
لەنێ��وانگەورەتری��نبڕكەكانیكۆمەڵگ��ەداكەئەوەش
زەمینەیەك��یپتەوبۆلێكگەیش��تنفەراه��ەمدەكات،
هەروەهاپێوەرگەلێكیهاوبەشلەنێوانتاكەكاندادادەنێت
بۆهەڵس��ەنگاندنیڕاس��توهەڵە،ئەوەیكۆمەڵگەچاك

دەكاتیانخراپیدەكات.
كۆمەڵگ��ە ك��ە بەهایان��ەی ئ��ەو باڵوكردن��ەوەی -
پێكەوەپەیوەس��تەكانیلەسەردادەمەزرێتوەكبەهاكانی

دادپەروەرییوبرایەتیوئازادی.
-هۆش��یاكردنەوەبەهەواڵیبڕگەكانیكۆمەڵگەوچینو
توێژەجیاوازەكانی،ب��ۆنموونەراگەیاندنهەمووئەوەبۆ
كۆمەڵگەدەخاتەروووەكهەواڵیگوندەدوورەدەستەكان
س��ەبارەتبەدەس��كەوتەكانییانئەوتەحەدایانەیكە
روبەڕوویاندەبێتەوە،هەروەهالەرەوشیئەوكۆمەڵگانەدا
ك��ەتێیاندارەوندوكەمینەجۆراوج��ۆرەكاندەژین،ئەوا
راگەیان��دنرۆڵیهەیەلەتێهەڵكێش��كردنیدانیش��توانە

تەنها  راگ��ەی��ان��دن 
چاودێریی  ب��ەرۆڵ��ی 
ن��اه��ێ��ن��ێ��ت،  واز 
رێكخستنانە  بەڵكو 
ب���ەش���داری دەك���ات 
لەپەیوەستكردنەوەی 
ك��ۆم��ەڵ��گ��ە ل���ەرووی 

كۆمەاڵیەتیەوە



135ژمارە 31 پاييزى 2013

ئهركهكانىراگهياندن

نوێیەكانلەكۆمەڵگەدا،گوزارش��تكردنلەرۆش��نبیریی
رەوەندەكانونەریتەجۆراوجۆرەكانیان.

ئامرازەكانیراگەیاندنلەناوكۆمەڵگەداوەكدەزگایدەمار
ومێش��كوایەلەجەس��تەداهەردووكیانكاربۆپێكەوە
پەیوەستیئەندامەكانورێكخستنیجوڵەكانیاندەكەن

:)١2٠(
*ئەوتاكەرێگایەكەبۆپێكەوەپەیوەستبوونیكۆمەڵگە.
*تاكەكانیخێزانبەیەكەوەگرێدەداتوپەیوەنديیەكانی

نێوانیانبەهێزدەكات.
*تاكەكانیناوكۆمەڵگەیەكپێكەوەپەیوەستدەكات

*گەلبەحكومەتەكەیەوەدەبەستێتەوە
*لەرێیەوەكلتوریگەلدەگوێزرێتەوە

*بەهاكانیونەریتەكانیودابەكانیوزمانەكەی
*والەگ��ەالندەكاتك��ەتایبەتمەندیگەلێكیجیایان

هەبێت.
*وایانلێدەكاتكەبتوانێتپێكەوەپەیوەستیویەكێتی

خۆیبپارێزێت.
پەیوەنديیەكانتاكەرێگایەكنبۆپەیوەس��تییكۆمەڵگە..
لەرێگەیپەیوەندیش��ەوەبەكۆمەاڵیەتیبوونوگەش��ەی
سیاسیوئایینیدروس��تدەبێتهەرلەمروانگەشەوە
دەكرێتبڵیینكەئامرازەكانیراگەیاندنلەكۆمەڵگەداوەك
دەزگایدەماروایەلەجەس��تەداهەردووكیانكاردەكەن
بۆپەیوەستییئەندامەكانورێكخستنیجووڵەكانیان)١2١(.
هەستانیدەزگاكانیراگەیاندنبەگواستنەوەیجۆرەكانی
رەفتارەقەبوڵكراوەكانوبەهاباڵوەكانیارمەتیدەردەبێت
لەسەربەدیهاتنیپێكەوەهەڵكردنوهاوشێوەییلەنێوان
تاكەكانییەككۆمەڵگەدا-بەاڵم-لەهەمانكاتدارۆشنبیرییە
هەرێمیەكانیانلقیەكانبەرەوئاوابووندەباتكەهەلی
ئەوەی��انبۆفەراهەمنەبووەباڵوببنەوەیانپەرەبس��ەنن
وبناس��رێن،هەربۆیەلێرەوەبایەخیراگەیاندنیلۆكاڵی
دەردەكەوێتكەهەس��تێتبەرۆڵیخۆیلەوەس��تانەوە
بەڕووی)نوقمبوونیرۆش��نبیریدا(كەپایتەختبەئامرازە
راگەیاندنیەناوەندیەكانیوهەروەهاراگەیاندنیدەرەكی

هەوڵدەدەن.

پ��ەی��وەن��دي��ی��ەك��ان 
ت��اك��ە رێ��گ��ای��ەك��ن 
ب���ۆ پ��ەی��وەس��ت��ی��ی 
لەرێگەی  كۆمەڵگە.. 
پ��ەی��وەن��دی��ش��ەوە 
ن  و تیبو یە اڵ مە كۆ بە
سیاسی  گ��ەش��ەی  و 
دروس���ت  ئایینی  و 
دەب���ێ���ت ه���ەر ل��ەم 
دەكرێت  روانگەشەوە 
بڵیین كە ئامرازەكانی 
راگ������ەی������ان������دن 
وەك  لەكۆمەڵگەدا 

دەزگای دەمار وایە
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)بۆئەوەیهەم��ووكۆمەڵگەبەپێیریتم
وهاوجۆری��یوهاوش��ێوەییپێكبێتو
لەبیركردن��ەوەوبەهاكانولەرەفتارداوەك
یەكب��ن،هەتالەجۆرەكانیچێژوەرگرتنی

رۆشنبیرییەمیللیەلۆكاڵیەكانیشدا()١22(.
پارێزگاریكردن داوای لۆكاڵی )راگەیاندنی
دەكاتل��ەنەریت��ەكانوبەه��ارۆحیی
وئاینیي��ەكانوئەخ��القونمونەیبااڵو
رووبەڕووبوونەوەیدزێویەكانوگەندەڵی
ومەس��ەلەكانیجادوییوئەفسانەوئەو
مەس��ەالنەیكەهاتوونەتەن��اوئاینەوەو
رووبەڕووبونەوەیدەمارگیرییوتوندڕەوی
ووەس��تانەوەلەبەرامب��ەرش��ەپۆلەكانی
توندوتیژیوتی��رۆروالدانەكانوبیرۆكە

توندڕەويیەكاندا()١23(.
راگەیاندن��یناوچەیی��شبابەتیانەدەبێت
بەروماڵكردن��یئ��ەوش��ێوانەلەبەرنام��ە
پەیوەندیكردن��ی پێشكەش��كراوەكانیدا.
جەماوەری��یلەروانگەیپێش��كەوتوانەوە
بریتیيەلەبەرجەس��تەكردنیرۆشنبیریی
شارس��تانیەتەكەی و كۆمەڵگ��ە
و لەبەهاك��ەی گوزارش��تكردنی و
شارس��تانیەتەكەی،ئەم��ەشبەڵەدییو
هەڵدەس��تێت ئەوەی س��ەرلێدەرچوویی
بەگەیاندنیرۆشنبیریكۆمەڵگەبەهەموو
چینوتوێژەكانیجەخت��یلێدەكاتەوە،
سەرەڕایناسینیالیەنیدەروونیوپێكهاتە
كۆمەاڵیەتيیەكانیانوناسینیبایەخپێدان
وح��ەزوئارەزوەكانیانب��ەپرۆگرامەكان،
)پێویس��تەئەوانەلەهەمانكاتدارۆشنبیری
بەناوەرۆك��ی هەبێ��ت هەمەجۆری��ان
پەیامەكەو،خڕكردن��ەوەیبیرۆك��ەكانو
ش��ارەزابوونلەالی��ەنرۆش��نبیرەكانو
خس��تنەڕوویبۆجەماوەربەش��ێوەیەكی

ئاسانوبەشێوازێكیناسكوسەرنجڕاكێش(
)١2٤(ئامرازەكان��یراگەیاندنیشبەرۆڵێكی
گرنگهەڵدەس��تنلەپرۆس��ەیگەشەی
كۆمەاڵیەتیورسكاندنیدابەكانلەدوای

خێزانوقوتابخانەوە)١2٥(.
3.ئەرك��یبەكۆمەاڵیەتیب��وون:راگەیاندن
رۆڵێكیدیاروچاالكیهەیەلەپرۆس��ەی
ئ��ەو بەه��ۆی بەكۆمەاڵیەتیبوون��دا
تایبەتمەندیان��ەوەكەهەیەت��یودەبێتە
ه��ۆیبەهێزكردنیرۆڵەك��ەی،لەوانەش:
سەرنجڕاكێش��یەكەیك��ەبایەخپێدان��ی
وەچەینوێدەوروژێنێت،بەشێكیگەورە
لەكاتیبەتاڵی��انپڕدەكاتەوە،بەتایبەتی
كەئەورۆش��نبیریگش��تیبۆكۆمەڵگە
پەرچدەكات��ەوە،هەروەه��ارۆش��نبیرییە
لقیەكانبۆدەس��تەوتاقمەكۆمەاڵیەتيیە
جۆراوج��ۆرەكان،زانی��اریدەداتەخەڵك
س��ەبارەتبەبابەت��ەكانوبیرۆكەكانو
رووداوەكانوهەواڵ��ەكانوزانیارییەكان
ومەعریفەلەهەمووالیەنەكانیژیانەوە«،
س��ەرەڕایئەوەیكەجەم��اوەرپەلكێش
دەكاتب��ۆچەن��دریتمێك��یرەفتاریی
ئ��ارەزووكراو،بەدرێژای��یكاتبەئامرازە
جۆراوجۆرەكانچێژوخۆش��یبۆفەراهەم
دەكاتبەوش��تانەیكەپێداویستیەكانی
توانیویەتیبچێتە تێردەكەن.راگەیان��دن
مامەڵ��ەكانوش��ەقاموقوتابخانەكانو
گۆرانكارییەكیگەورەلەبەهاكاندادروست
بكات،كەئەگەرئەوەشبەپرۆس��ەیەكی
پەروەردەی��یرێكخراورووبەڕوینەبێتەوە
كەهاوشانیئەمپەرەسەندنەسەرسامكەرە
بڕوات،ئەوادەبێتەهۆیبێس��ەروبەریو
هەڕەمەك��یبەڵكوونبوونلەپرۆس��ەی

پەروەردەیدا)١2٦(.
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پرۆسەیبەكۆمەاڵیەتیبوونبەپرۆسەیەكی
ب��ەردەوامدادەنرێ��تبەدرێژاییژیانكە
م��رۆڤلەرێگەی��ەوەپێ��وەرەكانوبەها
كۆمەاڵیەتیەكانبەدەستدەهێنێتوبەرۆڵی
خ��ۆیلەكۆمەڵگەدامومارەس��ەیدەكات
وئەمپرۆس��ەیەشلەخێزانوقوتابخانەو
ئامرازەكانی دەستپێدەكات، كۆمەڵەكانەوە
راگەیاندنی��شرۆڵێك��یگرن��گدەگێڕن
لەپرۆس��ەیپێگەیاندن��یكۆمەاڵیەتی��دا
پابەندبوونی��ەوە لەرێگ��ەی ئ��ەوەش
بەمەسەلەكانیكۆمەڵگەومرۆڤوئەوەی
فەراهەمیدەكاتودەیبێتلەمەعریفەی
كۆمەاڵیەتیكەواهەمووتاكەكانیكۆمەڵگە
پێیكاریگەردەبن.پەیامەراگەیاندنەكانیش
ئی��دیئەگەرلەش��ێوەیهەواڵدابنیان
زانس��تییانخۆشكەیفیدا، بەرنامەیەكی
هەوڵدەداتبۆالبردنیبەهایەكلەبەهاكان
وجێگیركردنیدانەیەكیترلەجێگەكەیدا
بەرپاب��وو ش��تێكی چەس��پاندنی ی��ان
بەرەنگاربوون��ەوەییەكێك��یتریهاتوو،
ئەمەشبەتەواوەتیبریتیەلەگەشەكردنی

كۆمەاڵیەتیلەسادەترینوێنەكانیدا)١2٧(.

ئەركەكانی رۆژنامە
رۆژنام��ە كۆمەاڵیەتیەكان��ی ئ��ەرك  
ب��ە دەكات وا ئ��ەوەش هەمەج��ۆرن،
زەحم��ەتدی��اریبكرێ��نجۆراوجۆری
ناوەرۆكەكانیوبەیەكداچوونوفرەجۆری
لە بەیەكێك رۆژنام��ە خوێنەرەكانیەت��ی.
دامەزراوەكاندادەنرێتكەبەرپرس��ەلە
پرۆسەیبەكۆمەاڵیەتیبوونوپێگەیاندنی
political لەكۆمەڵگ��ەدا سیاس��ی
socialization،ك��ەهەڵدەس��تێتبە
ئەركەپەروەردەییوفێركاریەكانلەسەر

ئاس��تیكۆمەاڵیەتیكەدەتوانێترادەی
بكاتەوە ك��ەم رۆش��نبیرەكان جیاوازيیە
لەنێواندەستەوتاقمەكانیكۆمەڵگەیەكی
جی��اوازدا،هەروەه��ایەكش��ێوەییەكی
فیكریدروس��تدەكاتلەرێگەیئەوەی
پێشكەشیدەكاتلەبابەتەهەواڵیەكانو

ناهەواڵیيەكان)١2٨(.
هەندێكپێیوایەلەئەركئۆرگانیيەكانی
رۆژنامەئەوەیەكەلەدژیچەقبەس��تویی
فیكریبوەس��تێتەوە..ئەرك��یرۆژنامەیە
نزیكبوون��ەوەی ی��ان ئاش��نایەتی ك��ە
فیكرییدروس��تبكاتلەرێگەیئەوەوە
لەرۆش��نبیری ك��ەپێشكەش��یدەكات
لەس��ەر زانیاریی��ەكانوهەواڵ��ەكان و
هەمووئاس��تەكۆمەاڵیەتی��ەكان،هەتاوا
دەرنەكەوێتكەالیەنگیریبۆالیەكهەیە
لەسەرحس��ابیالیەكیتر،هەتابتوانێت
پابەندبێ��تبەبابەتیەتەوە،لێرەداهەندێك
ل��ەوئهركانهباس��دەكەم:)ئەركیهەواڵ
زانی��نیانچاودێریكردنیژینگە،ئەركی
هەواڵی،پێشكەش��كردنیخزمەتگوزاریە
گشتیەكان،رۆژنامەوەكسەرچاوەیەكبۆ
مێ��ژوو()١2٩(گرنگترینئەركیانئەركو

كارەكانیرۆژنامەشبەمشێوەیە:

1. ئەركی خزمەتگوزاريیە گشتیيەكان:
لەنێوئ��ەووەزیفانەداكەرۆژنامەئێس��تا
پێشكەشیدەكاتئەركیخزمەتگوزاريیە
هەواڵ��ی پێدان��ی وات��ە گش��تيیەكانە،
رۆژنامەوان��یوئەوبابەتانەیكەخزمەتی
ژیانی��یدەك��ەنبەخوێنەر،ك��ەلێیەوە
سودێكیراس��تەوخۆیدەستدەكەوێت
ودەچێت��ەن��اوچوارچێ��وەیئەرك��ی
هەواڵدان گش��تیەكانەوە خزمەتگوزاری��ە



ژمارە 31 پاييزى 2013 138

ئهركهكانىراگهياندن

بەكاتەكان��ی س��ەبارەت بەخوێن��ەران
كۆمپانیاكان��یفڕۆكەوان��ینیش��تمانیو
هەواڵ��یس��ینەماوش��انۆورەخنەگرتن
وكاتەكان��یوانەووتارەگش��تیيەكانو
شوێنەكانیانوهەواڵیكەشوهەواوریكالم
ب��ۆهەلیكارووریكالمەبازرگانیيەكانو
هەواڵ��یبازاڕەناوچەی��یوجیهانیيەكان
وهەواڵ��یبازاڕەكان��یدراووپەیماننامە
بازرگانیيەكان،بەوەشئەوزۆرئاسانكاری
ب��ەدوای گ��ەڕان لەپرۆس��ەی دەكات
پێداویستیيەرۆژانەییەكانیداوهەواڵەكانی
بۆدەگوێزێتەوەب��ۆناوماڵەكەی،بەوەش
خزمەتێكیگشتیپێشكەشدەكات،ئێستا
رەوتێكیرۆژنامەوانیهەیەكەپێیدەوترێت
رەوت��یرۆژنام��ەیخزمەتگوزاريی��ەكان
لەجیهاندا باڵودەبێت��ەوە كەلەرۆژنام��ەدا
وچارەس��ەریرووداوەكانوبیرۆكەكان
لەتێڕوانینی یان لەگۆش��ەیەكەوە دەكات

سوودیراستەوخۆیخوێنەرەوە)١3٠(.

٢. ئەركی بەبەڵگەنامەكردنی رووداوەكان 
و سەرچاوەیەك بۆ مێژوو:

بەتێپەڕبوونیكاتوبەفرەبوونیئەركهكانی
مەبەس��تەكانی، هەمەجۆری و رۆژنام��ە
رۆژنام��ەوایلێهاتووەكەهەڵدەس��تێت
رووداوەكان��ی تۆماركردن��ی بەئەرك��ی
ژیان��یكۆمەاڵیەتیوئابووری��یوبەڵكو
سیاسیشوپاش��انیشبۆتەسەرچاوەیەك

لەسەرچاوەكانیمێژوو)١3١(.
لەئەركیتەقلیدیرۆژنامەوەكەراگەیاندنە
یانهەواڵ،ئەركێكینوێس��ەرچاوەی
گرتووەكەئەویشب��ەبەڵگەنامەكردنەكە
بەهۆیخێراییپەرەسەندنیزانستینوێوە
ئەنس��كلۆپیدیەكان دانراوە وایكردووەكە

هەروەه��ا و فەرهەنگیي��ەكان ی��ان
مەس��ەلەكانوبابەت��ەكانك��ەكتێ��ب
چارەس��ەریاندەكاتبوونەت��ەحەقیقەت
وراستیيەكیكۆن،بەوشێوەیەرۆژنامەی
هاوچەرخخ��ۆیدەبینێت��ەوە،كەرۆڵی
زانیارییەكانومەعریفەكان نوێكردنەوەی

وشوێنكەوتنیانیپێسپێراوە،
رۆژنامەوەكسەرچاوەیەكبۆمێژووبەدوو

ئەركهەڵدەستێت)١32(:
یەكەمی��ان:چاودێریكردنیرووداوەكانو
تۆماركردنیانوپێناس��ەیانوپاراستنیان
بۆنەوەكانیدوات��ربۆئەوەیبەیەكێكلە

سەرچاوەكانیمێژوودابنرێت.
بەپێوان��ەو هەس��تان دووەمیش��یان:
پێوەركردن��یرایگش��تیوراوبۆچوونی
رەوت��ەجۆراوج��ۆرەكان كۆمەڵ��ەكانو
لەبەرامب��ەررووداوەكانی��انمەس��ەلە

مێژووییەدیاریكراوەكاندا.

٣. ئەركی دروستكردنی ڕای گشتی:
رایگشتیبریتیەلەبیرۆكەیباولەنێوان
جەم��اوەریخەڵكداك��ەبەرژەوەندیەكی
دەبەس��تێتەوە پێكیان��ەوە هاوب��ەش
لەهەڵوێستەكاندا لەبەرامبەرهەڵوێس��تێك
یانهەڵسوكەوتێكلەهەڵسوكەوتەكان،یان
مەسەلەیەكلەمەسەلەگشتیەكانكەجێی
بایەخپێدانیاندەبێتیانپەیوەندیهەیە
ڕای هاوبەش��ەكانیانەوە، بەرژەوەندییە بە
گشتینمایشیبەرژەوەندیراوبۆچونەكان
وئەحكامەب��اوەكاندەكاتلەكۆمەڵگەدا.
ئەمدیاردەیەشس��یفەتیس��ەقامگیریی
بەدەس��تدێنێتولەڕونیوئاماژەكانیدا
لەعەقڵیتاكەكانداجی��اوازدەبێت،بەاڵم
لەرێكەوتنێكیهاوبەرامبەرەوەس��ەرچاوە
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دەگرێ��تلەنێوانزۆرینەیانداس��ەرەڕای
جیاوازبوونیانل��ەڕادەیدەرككردنیانبە
چەمكەكەیولێتێگەیش��تنی،ئهمهشبۆ
سوودیگشتیوبەرژەوەندیهاوبەش)١33(.
فاكت��ەریجیاوازیشهەیەكارلێكدەكات
دەبێتە كەلەكۆتایدا دینامیكی كارلێكێكی
هۆیدروستكردنیڕایگشتی،تێبینیش
دەكرێتكەدروس��تبوونیرایگش��تی
كۆكردنەوەی ی��ان زیادكردن لەئەنجامی
ئ��ەمفاكتەرانەوەبەئەنجامن��اگات،بەڵكو
لەئەنجام��یكارلێكیەوەیە،گرنگترینئەو
فاكتەرانەشكەدەچنەناوپێكهاتەیرای
گشتیيەوەوئاراستەكراونبۆیبریتیينلە
)١3٤(:)رۆشنبیرییانكلتوریرۆشنبیریی.
كۆمەاڵیەت��ی. پێگەیاندن��ی پرۆس��ەی
ح��زب. ڕووداوەكان. س��ەركردەكان.
ئامرازەكانیراگەیان��دنوپەیوەندیكردن.
پروپاگەن��دەكان.كۆمەڵ��ەكان.ریتمیەتی
كۆمەڵ��ەكان،یانوێنەیریتمییلەبارەی
كۆمەڵەكانەوە.دروش��مەكان.بەرژەوەندییە

راستەوخۆكانبۆجەماوەر(.
ب��ۆ بونیادن��ەرە ئامرازێك��ی رۆژنام��ە
هەروەه��ا گش��تی، ڕای دروس��تكردنی
ئامرازێكیراستەقینەیەبۆهۆشیاركردنەوەو
رۆش��نگەریی،كەدەبێ��تبڕێكیگەورە
لەئ��ازادیهەبێ��ت،رۆژنام��ەیكۆتو
وابەس��تەكراونەزۆكوب��ێبەهایە،هیچ
كاریگەریەكیلەسەركۆمەڵگەنابێت،ئەو
نوسەرەشكەتابۆكانوئاگاداركردنەوەكان
كۆتیدەك��ەن،ناتوانێتبەپێنوس��ەكەی
ووشەیەكیسودبەخشوبەكەڵكبنوسێت،
چونكەمرۆڤئەوەدەبەخشێتكەالیەتی
ئەگ��ەرالینەبێتچیببەخش��ێت،ئەو
بەسروش��تیحاڵدەستەوسانەلەوەیكە

بتوانێتبیرۆكەیەكیدروس��تپێشكەش
بكات،یانڕایەكیڕاس��تودروست،یان

تێڕوانینێك.خود.ناوەرۆك)١3٥(.

٤. ئەركی یەكخستنی نەتەوەو بەدیهێنانی 
یەكگرتن:

یەكگرتوی��یویەكبوون��یكۆمەڵگەزیاد
دەكاتدەرب��ارەیئامانجگەلێك��یبااڵكە
هەوڵدەداتبەدیانبهێنێتیانخەونێكی
گش��تیهاوبەش،گومانیتێ��دانییەكە
رۆژنام��ەدەتوانێتهەس��تێتبەرۆڵێكی
گرن��گلەبەدیهاتن��یئ��ەمیەكێتییەو
یەكبوونەداس��ەبارەتبەمئامانجەبااڵیانە.
ه��ەروەكچ��ۆنیەكگرت��وویكۆمەڵگە
زیادتردەكاتكاتێككەتاكەكانیهەست
بەجی��اوازیوجیاكاری��یشارس��تانیو
رۆش��نبیریدهك��هنوهەس��تدەكەن
ك��ەچاالك��یوئۆرگانیەتێكیانهەیەكە
لەگەالنیتری��انجیادەكاتەوە،رۆژنامەش
دەتوانێ��تهەس��تێتبەرۆڵ��ییەكالیی
ك��ەرەوەلەمپرۆس��ەیەداوكاردەكاتبۆ
قوڵكردنەوەیهەس��تكردنبەش��وناسو
جیاكارییشارستانیورۆشنبیرییبۆنەتەوە
لەرێگەیهۆش��یاركردنەوەیبەردەوامەوە
بۆگ��ەلبەهێماوس��یمبولەمێژووییو
نیش��تمانیيەكانوبەشداریكردنەكانكەوا
گەلیانپێش��ینەكانیلەشارس��تانیەتی
مرۆڤایەتیداپێشكەشیانكردووە،سەرەڕای
گواس��تنەوەیكلت��وریرۆش��نبیرییبۆ
ن��ەوەنوێیەكانك��ەبەش��داریدەكات
لەبەدیهاتنیپەیوەستنبوونیرۆشنبیریی

بەنیشتمانەوە)١3٦(.

5. ئەركی دیبلۆماسی نافەرمی:
زۆرجاررۆژنامە،بەڵكوهەمووئامرازەكانی
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راگەیاندن��یجەماوەریش
دیبلۆماس��يیەتێكی رۆڵی
ئاش��كرا و نافەرم��ی
دەگێڕێنلەنێوانواڵتاندا،
بەڵكولەنێ��واندامەزراوە
جۆراوجۆرەكان��یناویەك
بەتایبەتی��ش و واڵت��دا
لەكاتیقەیرانەكاندا،كاتێك
پەیامنێرانی نوێن��ەرو كە
رۆژنام��ەكانوئاژانس��ەكانیهەواڵبەش��داریدەكەن
لەكۆنگرەرۆژنامەوانیەكاندالەگەڵس��ەرۆكوس��ەركردە
سیاسیيەكانداكەپەیوەندیانهەیەبەمەسەلەكەوەبۆئەوەی
راوبۆچونیسەرۆكوس��ەركردەكانبخەنەڕووسەبارەت
بەقەیرانەك��ەوبەمەشالیەن��یبەرامبەروەریدەگرێتو
وەاڵمیدەداتەوە،یانلەالی��ەننوێنەروپەیامنێرەكانی
رۆژنامەكانوئاژانسەكانیهەواڵەوەدەخرێتەبەردەمیو
دوایئەوەشوەرگرتنیبڕیارەكانولێپێچینەوەكانیان

بڕیارەدیاریكراوەكاندێن)١3٧(.

جیاوازی  ئەركەكان لەنێوان رۆژنامە و گۆڤاردا:
١.رۆژنام��ەوەكنەریتێكپەیوەس��تدەبێ��تبەهەواڵی
رۆژنامەوانیي��ەوەلەبەدیهاتنیئەركهكانی��دائەوەشوا
دەكاتكەئەرك��یراگەیاندنپێشهەمووئەركهكانی
تربكەوێتبەنس��بەترۆژنامەوە،هەواڵیرۆژنامەوانیش
لەرۆژنام��ەداب��ەبنچین��ەدادەنرێتبۆگوێزان��ەوەوبۆ
بەدیهاتنیئەركهكانیتر،وەكراڤەكردنوشیكردنەوەی
رووداوەكانوهۆش��یاركردنەوەیرایگش��تیب��ەرەو
داهێنراوەكانلەسس��تمویاساكانوهەروەهائەوەیكە

روودەداتلەرووداوەكاندا.
2.رۆژنامەلەرێگەیگۆشەكانیالپەڕەتایبەتكراوەكانیەوە
هەڵدەستێتبەئەركیفێركردنلەرێگەیپشتیوانیكردنی
فێركردنیبنەڕەتیەوە،یانپێشكەشكردنیمەعریفەكانو
كارامەییەنوێیەكانەوەكەیارمەتیدەردەبێتلەپەرەپێدانی
م��رۆڤوكۆمەڵگەدا،هەروەهارۆژنامەكانهەڵدەس��تن

زۆرج��������ار ه���ەم���وو 
ئ����ام����رازەك����ان����ی 
راگ����ەی����ان����دن����ی 
ج��ەم��اوەری��ش رۆڵ��ی 
تێكی  سيیە ما یبلۆ د
ئاشكرا  و  نافەرمی 
لەنێوان  دەگ��ێ��ڕێ��ن 

واڵتاندا
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كەیفخۆش��كردن، بەرۆڵ��ی
ئەمەشبەتەنیش��تئەركی
راگەیاندنەوەكەوایلێهاتووە
پێدەبەستێت پشتی رۆژنامە
س��ەرچاوەیەكی پێیەی بەو
لەس��ەرچاوەكانی بنەڕەتییە
رۆژنامەك��ەو ب��ۆ دارای��ی
بەردەوامی��ی پش��تیوانی
بەتەنیش��ت دەرچ��وون
سەرچاوەدارییەكانیترەوە.

3.بەهەاڵوێ��ردەیئەرك��یراگەیاندن��ەوەكەخەریكە
ببێت��ەئەركیس��ەرەكیبۆرۆژنام��ەلەرێگەیهەواڵی
رۆژنامەوانیيەوە،ئەوارۆژنامەهەڵدەستێتبەهەمووئەرك
وئەركهكانیتربەتایبەتیهۆشیاركردنەوەوئاراستەكردنی
ڕایگش��تیلەرێگەیراڤەكردنوش��رۆڤەوش��یكارو
لێدوانلەس��ەرهەواڵ��یرووداوەكان،هەروەهافێركردن
وپەرەپێدانیكارامەییەتاكیوكۆمەڵیەكان،پیش��ەییو
وەزیفیەكان،كەبەروونیلەبوارەزانستیەكانوهونەرییە
تایبەتمەندەكاندادەردەكەوێت،ك��ەبایەخدەداتبەلقە
تیۆریيەكانوپراكتیكیەكانبۆزانس��تەجۆراوجۆرەكانو
گواس��تنەوەیئەزموونەكانیكەسانیترلەمگۆڤارانەدابۆ

خوێنەرانیخاوەنپسپۆڕییتێیدا.
٤.ئەم��ەشئەوەناگەیەنێتكەگۆڤارەكانهیچكاتیان
هەرگیزهەڵناستنبەئەركیراگەیاندن،بەاڵمبوارگەلێكی
ت��رهەیەكەلەبنچینەوەبایەخبەه��ەواڵدەدەن،ئیدی
هەواڵیگش��تیبێتكەجێیبایەخیهەمووخوێنەرانە،
لەبوارەسیاس��یوئابورییوكۆمەاڵیەتیەكانوكاروبارە
نێودەوڵەتیيەكان��دا،وەكگۆڤاریتایم��یئەمریكییكە
بەیەكێكلەگۆڤارەهەواڵیيەكاندادەنرێتبەهەمانش��ێوە
ئەرك��یراگەیاندن��یتایبەتمەن��دبەناس��اندنیخاوەن
پس��پۆڕيیەكانبەوەیكەروودەداتلەبواریپسپۆڕیدا،
وەكگۆڤارەپیش��ەییەكان،ی��انگۆڤ��ارەهونەریەكان،
گۆڤارەكانهەڵدەستنبەئەركیگواستنەوەیراستيیەكان
وبیرۆك��ەكانوزانیاریی��ەكانب��ۆملیۆن��انخوێنەر،

گ��ۆڤ��ار خ��وێ��ن��ەران 
واب��ەس��ت��ە دەك���ات 
بەنیشتمانەكەیانەوە 
راڤەكردنی  لەرێگەی 
رووداوەك������������ان و 
ب���ی���رۆك���ەك���ان���ەوە، 
نیشتمانیان  هەستی 
پ��ێ��دەب��ەخ��ش��ێ��ت 
لەبەرامبەر بیرۆكەكان 

و رووداوەكاندا
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لەرێگەی كۆمەاڵیەتین هێزێك��ی خاوەن
ئەرك��یفێركردنەوەكەگۆڤ��ارەكانپێی
هەڵدەس��تن،زۆرێكپشتیپێدەبەستنبۆ
ئ��ەوەیلەژینگەكۆمەاڵیەتیوسیاس��ی
وئابووریی��ەفراوانەكەیان��دابژین.وێڕای
ئەوەشئ��ەواگۆڤارخوێنەرانوابەس��تە
لەرێگ��ەی بەنیش��تمانەكەیانەوە دەكات
راڤەكردن��یرووداوەكانوبیرۆكەكانەوە،
پێدەبەخش��ێت نیش��تمانیان هەس��تی
لەبەرامب��ەربیرۆك��ەكانورووداوەكاندا،
هەڵدەس��تێتبەئەرك��یرێنومایكردنو
لەژیانیرۆژانەداپشووسازی ئاراستەكردن

كە دەكات بەخوێنەرەكان��ی پێش��كەش
نرخهكهیهەرزان��ەبەپێوانەبەئامرازەكانی
ت��ر،بەتەنیش��تفێركردنوناس��اندنی

كلتورییرۆشنبیرییبەتاكەكان.
٥.ئەوئهركانهیكۆڤارپێیانهەڵدەستێت
بەش��ێوەیەكیگش��تیزۆرنزیكدەبنەوە
ل��ەئەركهكان��یرۆژنام��ەكان،ئام��رازە
جیاوازییەك��ە ب��ەاڵم چاپك��راوەكان،
وەزیفانەدا ئ��ەم لەبەدیهاتنی دەمێنێتەوە
كەتاڕادەیەكیدوورپەیوەس��تدەبێت
بهبوونودەركردنیگۆڤارەكهوئاس��تی

پسپۆڕییناوەرۆكەكەی)١3٨(.

1.  ماسته ر له  راگه ياندن و مامۆستاى زانكۆى سلێمانى به شى راگه ياندن.
٢. محمد منير، الموسوعة اإلعالمية، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، ٢00٣، ص٢٦٦٤. 

٣. علي الجابري، الوظيفة السياسية للقنوات الفضائية العربية، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، 
كلية االعالم، ٢005، ص٤٤. 

٤. ليلى حس���ين السيد، استخدامات االسرة المصرية لوسائل االتصال االلكترونية ومدى االشباع الذي تحققه، 
أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية االعالم، ص58-٦0 نقال عن حسن عماد مكاوي: ليلى حسين 

السيد، االتصال ونظرياته المعاصرة، ص1٢7-1٢٦. 
5. اإلمام إسماعيل بن حماد الجوهري، معجم الصحاح، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٢005، 

ص11٤8
 Arthur C. Guytom, Text of Media puqsiology, Seventh edition, W.B Sanders Company,   

P150 ,1985 ,Philadelphia
٦. أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم اإلجتماعية، بيروت : مكتبة لبنان ،1977، ص 170. 

7.  د.سميرة احمد السيد، مصطلحات علم االجتماع، مكتبة الشقري، رياض، 1997، ص٦٤
8.  جاسم طارش العقابي، الوظيفة االتصالية للعالقات العامة في المؤسسات االقتصادية في العراق. اطروحة 

دكتوراه غير منشورة، كلية اإلعالم – جامعة بغداد، ٢00٤م ص 8٣
9. رسل علي عبد الزهرة السعدي، إشكاليات تعرض جمهور بغداد لقنوات البث األرضي المحلي، قسم الصحافة 

االذاعية والتلفزيونية - كلية االعالم جامعة بغداد- رسالة الماجستير غير المنشورة، ٢007. ص٦٣
10. عصام س���لمان الموس���ى، المدخل في االتصال الجماهيري، أربد المملكة الهاشمية األردنية، ط1، األردن، 

198٦، ص1٣0.  
11. االء أحمد هش���ام، مصباح عمار،االعالم مقوماته ضوابطه أساليبه في ضؤ القران الكريم دراسة موضوعية، 
الرس���الة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن المنشورة في االنترنيت، ص ٢1 – ٢٢ جامعة االسالمية غزة، ٦ 

www.pdffactory.com ٢010 / 1 /
1٢. د. فضيل دليو، االتصال : مفاهيمه-نظرياته-وسائله، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة ٢00٣ ،ص75. 

1٣. محمد منير حجاب، الموسوعة اإلعالمية،القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع، ٢00٣، ص ٢٦5. 
 .1٤.P ,1980 ,Ruth A. Wallace Alison Wolf, Contemporary Sociological Theory, London  

1٤.  زكي إسماعيل، االنثروبولوجيا والفكر اإلنساني، جدة، مكتبة عكاظ للنشر والتوزيع،198٢، ص ٢٢8



143ژمارە 31 پاييزى 2013

ئهركهكانىراگهياندن

15.  م. دي فلور. س. بال روكاخ، نظريات اإلعالم، ت. محمد ناجي الجوهر، اربد، داراألمل للنش���ر والتوزيع، 
199٤، ص ٢٢.

1٦. عاطف وصفي، االنثروبولوجيا االجتماعية، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،1977،ص٤.
17.  فاخر عاقل، معجم العلوم النفسية، بيروت، دار الرائد العربي، 1988، ص 175.

18.  بسيوني إبراهيم حمادة، دور وسائل االتصال في صنع القرارات ...، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية 
199٣، ص ٦7.

19. محمد جاسم فلحي، وظائف االتصال، عمان، دار المستقبل، 1997، ص 11٣.
٢0.  مدين عمران محمود حس���ين التميمي، اتجاهات البرامج الثقافية في قناة الحرة عيراق، رسالة الماجستير 

في الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية غير منشورة، كلية اإلعالم في جامعة بغداد،٢008 ص ٣5 – ٣7
٢1. س���ندس فؤاد مصطفى، الوظيفة االتصالية للعالقات العامة في برلمان إقليم كردستان، رسالة الماجستير 

في اإلعالم غير المنشورة، كلية اإلعالم  في جامعة بغداد، ص ٢0
٢٢. ئةركةكانى طةياندن: وظائف االتصال.

٢٣.  ولبرشرام، وسائل االعالم، والتنمية القومية، مترجم،دمشق: د.م، 19٦9 ص ٦٦ - ٦7
٢٤.  ولبرش���رام، أجهزة اإلعالم والتنمية الوطنية، ت: محمد فتحي، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للتأليف 

والنشر،1970، ص ٦0-58.
٢5.  حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، االتصال ونظرياته المعاصرة، مصدر سابق، ص7٤.

٢٦. ولبرشرام، وسائل االعالم، والتنمية القومية، مصدر سابق، ص ٦٦ - ٦7
٢7.  وائل عادل، سلس���لة )نحو رؤية إعالمية لمجتمعات قوية( دور إعالم المس���تقبل،9،٣،٢007 لإلعالم دور في 

قيادة التغيير االجتماعي. ليزلي مولر:
٢009 / ٦ / 1٢ http://taghier.org،arabic،products.php 

٢8. ولبر شرام،أجهزة اإلعالم والتنمية الوطنية، مصدر سابق، ص ٦0-58.
٢9. ولبرشرام، وسائل االعالم، والتنمية القومية، مصدر سابق، ص ٦٦ - ٦7

٢010 / 1 / 877٤٢٦=http://www.samtah.net،vb،showthread.php?t   
٣0. صالح أبو اصبع، االتصال واالعالم في المجتمعات المعاصرة، عمان: دار آرام للنشر، 1995،ص105-10٦.

 Leslie Moeller. The Big Four Mass Media: Actualities and Expectations Rochelle Park,   
  ٢٤ - 19 p 1979 .N.T.: Hayden Book Co

٣1. عبد الغفار رشاد، دراسات في االتصال،القاهرة: مكتبة نهضة الشرق، 198٤ ص 5٣.
٣٢. محمد مصالحة، دراسات في االعالم العربي، بغداد: مركز التوثيق االعالمي، 198٤ ص 118-115.
٣٣. تيسير مشارقة، مدخل الى الدراسات االعالمية، منشورات بيت المقدس، رام الله،  ٢00٢،ص٤٦ 

٣٤.  عصام سليمان الموسى، المدخل في اإلتصال الجماهيري، مصدر السابق ص1٣٢.
٣5. برهان شاوي، مدخل في االتصال الجماهيري ونظرياته، أربد: دار الكندي، ٢00٣، ص90.

٣٦.  عبد الله الطويرقي، علم االتصال المعاصر، دراس���ة ف���ي األنماط والمفاهيم، الرياض، مكتبة العبيكان، 
ط٢، 1997، ص٢٤5. 

٣7. صالح خليل إبراهيم ابو اصبع، االتصال واالعالم في المجتمعات، مصدر سابق ص 10٤ �105. 
٣8. برهان شاوي، مدخل في االتصال الجماهيري ونظرياته، ، مصدر سابق ص90. 

٣9. صالح ابو اصبع، االتصال واالعالم في المجتمعات المعاصرة،، مصدر سابق ص 101.
٤0. برهان شاوي، مدخل في االتصال الجماهيري ونظرياته، ، مصدر سابق ص90. 

٤1. ياس خضير البياتي، االعالم الدولي العربي، بغداد، دار الكتب للطباعة والنشر، 199٣، ص ٤٢.
٤٢. عبد الله الطويرقي، علم االتصال المعاصر، مصدر سابق، ص٢٤5. 

٤٣. برهان شاوي، مدخل في االتصال الجماهيري ونظرياته، مصدر سابق ص90. 
٤٤.  د.صالح خليل إبراهيم ابو اصبع، االتصال واالعالم في المجتمعات، مصدر سابق ص 10٤ �105. 

٤5. صالح خليل أبو أصبع، اإلتصال الجماهيري، عمان : دار الشروق للنشر والتوزيع ،1999م  ص 1٦٢. 
٤٦.  حسن رجب، دور الفضائيات العربية في مواجهة الغزو اإلعالمي االمريكي، مجلة شؤون عربية، العدد 11٤، 

تموز ٢00٣، ص ٢75.
٤7.  س���ندس فؤاد مصطفى، الوظيفة االتصالية للعالقات العامة في برلمان إقليم كردستان، رسالة الماجستير 



ژمارە 31 پاييزى 2013 144

ئهركهكانىراگهياندن

في اإلعالم غير المنشورة، كلية اإلعالم في جامعة بغداد، ص٢1 - ٢5
٤8.  مدين عمران محمود حسين التميمي، اتجاهات البرامج الثقافية في قناة الحرة عراق، مصدر سابق، ص ٤5

٤9. عبد الله الطويرقي، علم االتصال المعاصر: مصدر سابق، ص٢٤5. 
50.  أرماند ماتيالر، ميشيلة ماتيالر، نظريات االتصال، ت: أديب خضور، دمشق، ٢00٣، ص٤1-٤٢

51.  عصام سليمان الموسى، المدخل في اإلتصال الجماهيري، مصدر سابق، ص 1٣٢. 
٢010 / ٣ / 877٤٢٦=http://www.samtah.net،vb،showthread.php?t   

5٢.  محمد جاس���م فلحي، الوظيفة السياس���ية للتلفزيون، إطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد، كلية 
اآلداب، قسم اإلعالم، 1988م، ص 81.

5٣. محمد مني حجاب، اإلعالم والتنمية الشاملة، مصدر سابق، ص 1٣٣-1٣٤.
5٤. صالح خليل أبو أصبع، المدخل إلى االتصال الجماهيري، مصدر سابق، ص 155.

55. حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، االتصال ونظرياته المعاصرة، مصدر سابق، ص7٢-7٣. 
5٦. مشارقة،  تيسير، مدخل الى الدراسات االعالمية، مصدر سابق، ص٤٦

57. محمد مني حجاب، اإلعالم والتنمية الشاملة، مصدر سابق. ص 1٣٣-1٣٤.
58. صالح خليل أبو أصبع، المدخل إلى االتصال الجماهيري، مصدر سابق، ص 155.

59. مشارقة، تيسير، مدخل الى الدراسات االعالمية، مصدر سابق. ص٤٦
٦0. صالح خليل أبو أصبع، المدخل إلى االتصال الجماهيري، مصدر سابق، ص 155.

٦1. محمد مني حجاب، اإلعالم والتنمية الشاملة، مصدر سابق. ص 1٣٣-1٣٤.
٦٢.  مدين عمران محمود حسين التميمي، اتجاهات البرامج الثقافية في قناة الحرة عيراق، مصدر سابق. ص ٤8

٦٣.  د.صالح خليل إبراهيم ابو اصبع، االتصال و االعالم في المجتمعات، مصدر سبق ذكره، ص105
٦٤.  محمد مني حجاب، اإلعالم والتنمية الشاملة، مصدر سابق. ص 1٣٣-1٣٤.
٦5.  ماتيالر، أرماند، ميشيلة ماتيالر، نظريات االتصال، مصدر سابق. ص٤٣

٦٦.  مشارقة،  تيسير، مدخل الى الدراسات االعالمية، مصدر سابق. ص٤٦
٦7.  محمد هاشم، االعالم الدولي والصحافة عبر االقمار الصناعية، م س ذ، ص٢9.

٦8.  خليل صالح أبو أصبع، االتصال الجماهيري، دار الشروق، عمان، 1999، ص1٦٤
 ٦9. ملفين دفلير وس���اندرا بول روكتيش، نظريات وس���ائل االعالم، ط٣،القاهرة: دارالدولية للنشروالتوزيع، 

1999، ص٣59. 
 )197٦ ,Sandfor.G. Hunt, Communicatiom Behavior in Organization,)Ohio: Charles Merill  

.17 .P
70. ماكويل، دينس، االعالم وتأثيراته دراسة في بناء النظرية االعالمية، مصدر سابق، ص 5٢-5٤

71. محمد عبد الحميد، نظريات االعالم واتجاهات التأثير، القاهرة، عالم الكتب، ط1، 1997، ص5٢-5٣. 
7٢. دينس مكويل،اإلعالم وتأثيراته،دراسات في بناءالنظريةاإلعالمية،القاهرة،199٢،ص5٢-5٤.  

  زۆرن ئەوانەی ئەركەكانی راگەیاندن و )ئامانجەكان( كاریگەریەكانی تێكەڵ دەكەن وا دەزانن ئەم دوو وش���انە 
ب���ۆ یەك مانا بەكاردێ���ن، لەكاتێكدا ئەركەكان هۆكارەكانی راگەیاندن پێ هەڵدەس���تن ب���ەاڵم  )ئامانجەكان( 
كاریگەرەیەكان بەرەنجامی رۆڵی ئەركەكانە. بڕوانە: د.حس���ن عماد مكاوي، د.ليلى حس���ين الس���يد، االتصال 

ونظرياته المعاصرة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1998، ص1٦ 
7٣. جيهان أحمد رشتي، االسس العلمية لنظريات االعالم، مصدر سابق، ص٦٣-٦8. 

7٤. جيهان أحمد رشتي، االسس العلمية لنظريات االعالم، مصدر سابق، ص٦8. 
75. د.حسن عماد مكاوى، د.ليلى حسين السيد، مصدر سابق، ص ص ٦٦-70.

 UNESCO, Many voices one wold: towards a new more just and more efficient world ) 
.1٤:P )1980 ,information and communication order. )London: kogan page

7٦.  محمود حسن إسماعيل،مبادئ علم االتصال ونظريات التأثير، عمان،الدارالعالمية للنشروالتوزيع، ٢00٣، 
ص 90.

77.  ش���ون ماكبرايد واخرون، اصوات متعددة وعالم واحد، االتصال والمجمتع اليوم وغدا،الجزائر،الش���ركة 
الوطنية للنشر والتوزيع،1981، ص17-1٦.

78.  مي العبد الله سنو، االتصال في عصر العولمة، بيروت، الدار الجامعية للطباعة والنشر،1999،ص ٤8.



145ژمارە 31 پاييزى 2013

ئهركهكانىراگهياندن

79.  عصام سليمان الموسى، مدخل في االتصال الجماهيري، مصدر سابق، ص 1٣٤.
80.  مدي���ن عمران محمود حس���ين التميمي، اتجاه���ات البرامج الثقافية في قناة الحرة عراق، دراس���ة تحليل 
المضمون للبرنامج الثقافي )أبواب( في قناة الحرة عراق أنموذجا للمدة من 1، ٦، ٢00٦ – ٣1، 5، ٢007، رسالة 

الماجستير في الصحافة اإلذاعيةوالتلفزيونية غير منشورة، كلية اإلعالم في جامعة بغداد،٢008 م ص ٣7
81.  عماد محمد حسين، مصدر سابق، ص 11٤.  

8٢. ش���ون ماكبرايد، أصوات متعددة وعالم واحد، دراسة مشكالت االتصال، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 
الجزائر، 1981، ص55. 

 Beson William, A. Measuring the Efforts of Television Description of Method, Public  .8٣
 .)1958 Spring( ,٢٢.Quarterly, Vol

نقال عن:عمران كاظم عطية، دوراإلعالم في التغيراالجتماعي،رسالة ماجستير،كلية االعالم،جامعة بغداد، ص٤٣. 
 Beson William, A. Measuring the Efforts of Television Description of Method, Public  .8٤

.)1958 Spring( ,٢٢.Quarterly, Vol
85.  إجالل خليفة، الوسائل الصحفية وتحديات المجتمع اإلسالمي المعاصر، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، 

1980، ص119-118.
8٦. عبدالفتاح أبو معال، أثروسائل االعالم على الطفل، عمان: دارالشروق للنشر والتوزيع، 1997،ص15-٢٤.  
87.  دحام علي حس���ين العبيدي، المصادر االخبارية للجمهور في العراق دراس���ة ميدانية حول واقع اس���تقاء 

األخبار في أوساط الجمهور العراقي في بغداد، رسالة ماجستير غير المنشورة، ٢005، ص8٦
88.  ميرفث محمد كامل الطرابيشي، مدخل إلى صحافة األطفال،دار الفكر العربي، ٢00٣، قاهرة، ص٤8-51

89. عاطف العبد و عبد التواب يوسف، الطفل العربي ووسائل االعالم وأجهزة الثقافة، دراسة ميدانية في عينة 
من الدولة العربية عام 1988، المجلس العربي للطفولة والتنمية، اكتوبر 1988، ص177-17٣.

90.  د. فوزي هادي الهنداوي، أثر الخطاب اإلعالمي في القيم االجتماعية، اسم الصفحة: افاق ستراتيجية:
  ٢010/٢٤ ٦/٢٣99٦=http://www.alsabaah.com،paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid

91.  محمد عبد الحميد، نظريات اإلعالم وإتجاهات التأثير،القاهرة: عالم الكتب، 1997 م.ص ٦٣
9٢. عمر عناد ش���الل، الوظيفة السياس���ية لبرامج إذاعة BBC  العربية برنامج السياسة بين السائل والمجيب 
للمدة من 1 ، كانون الثاني الى ٣0،  حزيران، ٢00٤ – إنموذجا، رس���الة الماجس���تير غير المنش���ورة، قس���م 
الصحاف���ة اإلذاعية والتلفزيوني���ة كلية اإلعالم في جامعة بغداد وهي جزء من متطلب���ات نيل درجة في اإلعالم، 

بإشراف األستاذ المساعد الدكتور عبد المنعم كاظم الشمري٢00٦  م، ص ٢٢ – 5٦
 ٢nd Ed., Scott Foresman and  ,Becker, S.L., Discovering Mass Communication    .9٣

P ,1987 ,Company.٤٤٣-٤٤9. نقال عن: حسن عماد مكاوي، ليلى حسن السيد، مصدر سابق، ص81.
9٤.   ضرغ���ام س���عدي عبد الصاحب، مضامين البرامج السياس���ية في القنوات العراقية الفضائية، رس���الة 

الماجستير في اإلعالم كلية اإلعالم قسم الصحافة اإلذاعية والتلفزيونية،جامعة بغداد، ٢008م. ص 85 - 9٢
95.  جاس���م طارش العقابي، الوظيفة االتصالية للعالقات العامة في المؤسسات االقتصادية في العراق. م.س 

ص 8٢ - 8٦
9٦.  حس���ين علي إبراهيم ألفالحي قضايا الديمقراطية في الصحافة العربية أطروحة الدكتوراه غير المنشورة، 

جامعة بغداد- كلية اإلعالم، ٢007
97.  د. عصام سليمان موسى، المدخل الى االتصال الجماهيري، دار الشعب ط 1، اربد، 198٦ ص1٢7. 

98.  د. سمير محمد حسين، االعالم واالتصال بالجماهير والرأي العام، مصدر سابق، ص٣٢. 
99. عصام سليمان الموسى، المدخل في االتصال الجماهيري، مصدر سابق، ص1٣5. 

100. محمد يسري دعبس، مصدر سابق، ص٤8. 
101. بدر،احمد االتصال بالجماهير بين االعالم والتطويع والتنمية،القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، 

1998، ص 1٣8 
10٢.  فتح الباب عبدالحليم،ابراهيم حفظ الله، وسائل التعليم واالعالم، ط1،مطبعة مخيمر، القاهرة، 19٦8ص 

8٣
 Herbert, Rayis Donald hunger is Thamas Bohni Anitroduction. Modern Comunication  10٣

 .٣97.P ,198٢ ,Mass Media )New Yourk: London



ژمارە 31 پاييزى 2013 146

ئهركهكانىراگهياندن

٢010 / ٦ / 877٤٢٤=http://www.samtah.net،vb،showthread.php?t   
10٤. لبنان هاتف الش���امي وعبد الناصر جردات، العالقات العامة في االدارة المبادئ واألس���س العلمية،أربد: 

المركزالقومي للنشر،٢001،ص٣. 
105.   الداقوقي، ابراهيم، نظرة في إعالم العالم الثالث، مركز التوثيق االعالمي لدول الخليج العربي، بغداد، 

198٢.، ص 1٦7.
10٦.  من محاظرات الماجستير أ.م. د. علي الشمري، في جامعة السليمانية، قسم االعالم، ٢009 - ٢010

107.  حس���ن مكاوي وس���امي الش���ريف، نظريات االعالم،القاه���رة، مركزجامعة القاه���رة للتعليم المفتوح، 
٢000،ص٦٣.

108.  حسن عماد مكاوي. ليلى حسين السيد، االتصال ونظرياته المعاصرة، مصدر سابق، ص77. 
109.  دحام علي حس���ين العبيدي، المصادر االخبارية للجمهور في العراق دراس���ة ميدانية حول واقع اس���تقاء 

األخبار في أوساط الجمهور العراقي في بغداد،  رسالة ماجستير غير المنشورة، ٢005، ص9٦ - 97
117.  فتح الباب عبد الحليم، ابراهيم حفظ الله، وسائل التعليم واالعالم،ط1،مطبعة مخيمر،القاهرة، 19٦8ص 

8٤
118.  حس���ن مكاوي، ليلى الس���يد، االتصال ونظرياته المعاصرة، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ط1، 

.1998
119.  وائل عادل، سلس���لة )نحو رؤية إعالمية لمجتمعات قوية( دور إعالم المستقبل،9،٣،٢007 لإلعالم دور في 

قيادة التغيير االجتماعي. .ليزلي مويلر:
٢009 / ٦ / 1٢ http://taghier.org،arabic،products.php

1٢0.  من محاظرات الماجستير أ.م. د. علي الشمري، في جامعة السليمانية، قسم االعالم، ٢009 - ٢010
1٢1.  محمد جاس���م فلحي، صناعة العقل في عصر الشاشة، عمان، الدار العالمية للنشر والتوزيع، ٢000،ص 

.8٦
1٢٢. س���عد اديب، دور الصحافة ووس���ائلها في دعم هوية المجتمع المحلي،مجلة الدراس���ات اإلعالمية،العدد 

٤7،القاهرة، يونيو،1987، ص15-1٤. 
1٢٣. إجالل خليفة،الوسائل الصحفية وتحديات المجتمع اإلسالمي المعاصر،االنجلو مصرية،ط1،القاهرة،1980، 

ص٣09. 
1٢٤. رحيم علي عبد وآخرون، تحليل مضمون عينة من البرامج الثقافية من إذاعة بغداد وصوت الجماهير، مجلة 

البحوث، العدد )٢5( نيسان، بغداد، 1989، ص٢٣-٢٤. 
1٢5. رس���ل علي عبد الزهرة الس���عدي، إش���كاليات تعرض جمهور بغداد لقنوات البث األرضي المحلي، دراسة 
مسحية ميدانية لجمهور مدينة بغداد، كلية االعالم – جامعة بغداد- رسالة الماجستيرفي االعالم قسم الصحافة 

االذاعية والتلفزيونية غير المنشورة، ٢007م.
1٢٦.  محمد بن ش���حات الخطيب)أس���تاذ الدكتور مدير ع���ام مدارس الملك فيصل(، دور المدرس���ة في التربية 
اإلعالمي���ة، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي األول للتربي���ة اإلعالمية)وعي ومهارة اختيار(المنعقد في قاعة 

الملك فيصل للمؤتمرات بمدينة الرياض الرياض، 1٤-17،٢،1٤٢8ه� )٤-7،٣،٢007م(، ٢007، ص 10 - 11
1٢7. محمد بن عبد الرحمن الحضيف، كيف تؤثر وسائل االعالم)الرياض: مكتبة العبيكان، 199٤( ص٣٤.  

٢010 / ٤ / htm٢٦.topic-t1٣7،http://itfctk.ahlamontada.net،montada-f17   .1٢8
٢010 / ٦ / 877٤٢٤=http://www.samtah.net،vb،showthread.php?t  .1٢9

٢010 / 1٢ / html٦.http://etudiantdz.com،vb،t8٦07  .1٣0
٢010 / ٦ / htm٢8.http://www.new7ob.com،vb،pro78٣59  .1٣1

1٣٢.   محمد منير حجاب، مدخل الى الصحافة، دار الفجر للنشر والتوزيع،الطبعة االولى، ٢010، ص ٦٢
٢010 / ٦ / htm٤.topic-t1٣7،http://itfctk.ahlamontada.net،montada-f17   .1٣٣

٢010 / ٦ / htm٤.http://www.yabeyrouth.com،pages،index٣٣7٤  .1٣٤
٢010 / 1٢ / html٢٣.http://etudiantdz.com،vb،t8٦05  .1٣5

1٣٦. html.http://etudiantdz.com،vb،t8٦0٦ 1٢ / ٦ / ٢010منتدى علوم اإلعالم واإلتصال
1٣7.  محمد منير حجاب، مدخل الى الصحافة، دار الفجر للنشر والتوزيع،الطبعة االولى، ٢010، ص ٦7

1٣8.  محمد منير حجاب، مدخل الى الصحافة، دار الفجر للنشر والتوزيع،الطبعة االولى، ٢010، ص ٦9 - 70



147ژمارە 31 پاييزى 2013

پيره مێرد و رۆڵى...

دیاریكردنی كێشەی لێكۆڵینەوە
یەكەم بەرجەس��تەی ئەم خواس��تە لە 
هەردوو ڕۆژنامەی )ژین( و )ژیان(، دووەم 
هەوڵی بەرجەستەی چەمك و ئەو ئاڕاستانەی 
بەدەستی هێنا لە ژیانێكی دوورو درێژو پڕ 
لە ئەزموون و پەند لەو دوو ڕۆژنامەدا كە لە 
س��ەردەمێكدا ماوەیەكی زۆر سەرنووسەرو 
خ��اوەن ئیمتی��ازی هەردووكی��ان بووەو 
جێبەجێكاری سەرەكی هەموو یان زۆربەی 

قۆناغەكانی بەرهەمهێنانی بووە.

كۆكردنەوەی بابەتە مێژووییەكان
ل��ە كۆكردنەوەی بابەت��ە مێژوویەكان 
باڵوكراوەكان��ی  ئەدەبیات��ە  ب��ە  پش��ت 
دەربارەی  بەس��تراوە  كوردی  كتێبخانەی 
ژیانی پیرەمێرد كە زۆرێك لە مێژوونووس 
و نووس��ەرە كوردەكان نووس��یویانەتەوە، 
ئەوانەی ش��ارەزای ژیانی بوون و گرنگیان 
پێ��داوە بەوپێیەی دیاردەیەكە لە مێژووی 
ڕۆژنامەوانی كوردیدا، لەوانە )نەوش��یروان 
مستەفا( كە چەندین كتێبی پەیوەندیداری 

د. حەكیم عوسمان حەمید
ئاماده كردن و وەرگێڕانی: 

سەاڵح نەقشبەندی - النە كاشان

پیرەمێرد و رۆڵی 
لە گەشەی ڕۆژنامەوانی كوردیدا
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هەیە بە مێژووی ڕۆژنامەوانی 
ك��وردی و ڕۆژنامەی ژین و 
ژیان و باسی ڕۆڵی پیرەمێرد 
دەك��ەن ل��ە دەركردنی و 
كتێبی  بە  پشتبەس��تن  بە 
ل��ە  الپەڕەی��ەك  )چەن��د 
ڕۆژنامەوان��ی  مێ��ژووی 
كوردی لە نێوان س��ااڵنی 
1918 – 1938( ب��ە زمانی 
كتێبی  سەرەڕای  كوردی، 
)باخێك لە وشە(ی مستەفا 
ڕۆژنامەوانێك  كەریم  ساڵح 
تەمەنی لەو كارە بەس��ەربردووە كە تێیدا هەموو ژیان و 
نووس��ینەكانی پیرەمێردی تێدا كۆكردووەتەوە، سەرەڕای 
ژیانی تایبەت و ڕۆژنامەوانی لە ئەستەمبوڵ و كوردستانی 
عیراق، هەروەها پشت بە نامەیەك بەستراوە پێشكەش بە 
ڕاگرایەتی كۆلێژی زمان/ زانكۆی سلێمانی كراوە لەالیەن 
توێژەر هەڤ��اڵ ئەبوبەكر دەربارەی ج��ۆرە ئەدەبییەكانی 
ڕۆژنامەوان��ی و ڕەنگدانەوەكان��ی لە ه��ەردوو ڕۆژنامەی 
ژی��ن و ژیان كە لەالی��ەن بنكه ی ژین له  س��اڵی 2007 
باڵوكراوەتەوە، كە زۆری لەسەر پیرەمێردو ڕۆژنامەی ژین 
و ژیان لەخۆگرتووە، هەروەها لە دوو چاپكراوەی شارەوانی 
سلێمانی دەریكردووە سەرجەم ژمارەكانی ڕۆژنامەی ژین 
و ژیان��ی كۆكردووەتەوە، و بابەت��ە مێژووییەكە لەالیەن 
ڕەفیق ساڵح-ەوە كۆكراوەتەوە، سدیق ساڵح لێكۆڵینەوەی 
ب��ۆ كردووە، هەردوو چاپكراوەكە لە زنجیرە چاپكراوەكانە 
بە مەبەس��تی كۆكردنەوەی ڕۆژنامە كوردییە كۆنەكان و 
كۆكردنەوەی ژمارەكانی ڕۆژنامەكەو لەبەری گیراوەتەوەو 

لەم چاپكراوەدا خراوەتەڕوو.

گریمانەكانی لێكۆڵینەوە
1( پیرەمێرد كەسێكی كالسیكی بوو نەیویست نەریتەكان 
بشكێنێت و لەڕوویدا بوەستێت و ڕۆژنامەیەكی كالسیكی 

بەرهەمهێنا.

پش���تی  پیرەمێ���رد 
لە  بەس���ت  بەخۆی 
ن���ی  د جێكر جێبە
ن���ی  مهێنا هە ر بە
ئەمەش  ڕۆژنامەكەو 
نموونەی  تاك���ە  بە 
تاكەكەس  ڕۆژنامەی 
كە  دەكرێت  هەژمار 
ئەنجامیدا  پیرەمێرد 
س���ەرەڕای هەم���وو 
لەمپەڕان���ەی  ئ���ەو 

هاتەسەر ڕێگای
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س��ەربەخۆیی  بەدەس��تهێنانی  هەوڵ��ی   )2
ڕۆژنامەكەی نەدا.

3( حكوم��ەت هەموو پێویس��تییەكانی كاری 
ئ��ازادی فەراهەمك��رد، هەروەها پێ��ی وابوو 
ڕووبەڕووبوونەوەی دەس��ەاڵتی خ��اوەن تواناو 

دەسەاڵت كاتبەسەربردنە.
4( ژیانی هیچ كاریگەری نەبوو لەسەر كارەكەی 

لە بواری ڕۆژنامەوانیدا.

ڕەخنە لە بابەتە مێژووییەكە
یەكەم: ڕەخنەی دەرەكی

دووەم: ڕەخنەی ناوخۆیی
ئەوەی س��ەیری مێ��ژووی قۆناغی ئەو 

سەردەمە بكات دڵنیا دەبێت لە هۆگری پیرەمێرد 
بە پیش��ەی ڕۆژنامەوانی و پێشخستنی بەسەر پیشەكانی 
دیك��ەدا بە تایب��ەت ئەگ��ەر بزانین ك��ە حكومەت ئەو 
س��ەردەمە هەركەسێك نووس��ین و خوێندەواری بزانیایە 
دایدەمەزراندو بە تایبەت بەدوای ئەو كەس��انەدا دەگەڕا 
ك��ە لە ئەس��تەنبوڵ گەڕابوونەوە بۆ س��وود وەرگرتن لە 
ش��ارەزاییان لە بەڕێوەبردن و كاروب��اری دەوڵەتدا، بەاڵم 
پیرەمێرد تەنها گرنگی بە نووسین و قەڵەم و ڕۆژنامەوانی 
دەدا، ئەمە یەكێك لە نووس��ینەكانی دەیسەلمێنێت كە لە 
كتێبی باخێك لە وشەدا باڵوكراوەتەوە كە دەڵێت: )كاتێك 
گەڕامەوە بۆ نیش��تمان، پێم وابوو پیش��ەی ڕۆژنامەوانی 
باش��ترین پیش��ەیە حەزم لێی بێت و خزمەتی گەلەكەم 

بكەم(.
پاش مردنی )حسێن نازم( پیرەمێرد بووە بەڕێوەبەری 
چاپخانەكەو سەرنووس��ەری ڕۆژنامەی )ژی��ان( و ژمارە 
)321( ی ئەم ڕۆژنامەیە ئەم ڕاس��تییە دەسەلمێنێت كە 
لەو ش��وێنەی تەرخانكراوە بۆ نووسینی ناوی سەرنووسەر 

ناوی پیرەمێردە.
یەك��ەم هەن��گاوی ڕەتكردنەوەی ئ��ەو مووچەیە بوو 
لەالی��ەن ش��ارەوانییەوە تەرخان كرابوو بۆ ئەو پۆس��تە، 
ئ��ەم هەنگاوەش وەك هەنگاوێك بوو بەرەو س��ەربەخۆیی 
لەبەرئەوەی بڕیاری نووس��ینی س��ەربەخۆ پێویس��تی بە 

پاش مردنی )حسێن 
ن����ازم( پ��ی��رەم��ێ��رد 
ب��ووە ب��ەڕێ��وەب��ەری 
چ���اپ���خ���ان���ەك���ەو 
س����ەرن����ووس����ەری 
ڕۆژن���ام���ەی )ژی���ان( 
ی   )321( ژم���ارە  و 
ئ���ەم ڕۆژن��ام��ەی��ە 
ئ�����ەم ڕاس��ت��ی��ی��ە 
دەسەلمێنێت كە لەو 
شوێنەی تەرخانكراوە 
ناوی  نووسینی  بۆ 
س��ەرن��ووس��ەر ن��اوی 

پیرەمێردە
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سەربەخۆیی داراییە پێش هەموو شتێك و هەر ئەم كارەی 
ئەنجامدا.

پیرەمێرد پش��تی بەخۆی بەس��ت لە جێبەجێكردنی 
بەرهەمهێنان��ی ڕۆژنامەك��ەو ئەمەش ب��ە تاكە نموونەی 
ڕۆژنام��ەی تاكەكەس هەژم��ار دەكرێت ك��ە پیرەمێرد 
ئەنجامیدا س��ەرەڕای هەموو ئەو لەمپەڕانەی هاتەس��ەر 
ڕێگای كە هەموو الپەڕەكان��ی ڕۆژنامەكە خۆی ئامادەی 
دەكردو هەڵەچنی و هەروەها هاوكاری كرێكارانی س��ەر 
ئامێرەكانی چاپی دەكرد، هەن��گاوی دواتر چاپخانەكەی 
بە كرێ لە ش��ارەوانی گرت لە ساڵی 1934 و خۆی بووە 
خاوەنی ئیمتیازی ڕۆژنامەكە، و ژیان پاش ژمارە )406( لە 
14-6-1936 بە ڕۆژنامەی پیرەمێرد ناس��را بێئەوەی هیچ 

الیەكی فەرمی و نافەرمی مافی بەڕێوەبردنی هەبێت.
پاش تێپەڕبوونی ساڵێك واتا 1935 ژمارەی الپەڕەكانی 
زیات��ر كرد بۆ 6 الپ��ەڕە هەروەك لە هەم��وو ژمارەكانی 
ڕۆژنامەی )ژیان( دیارەو لەگەڵ ئەوەش ژمارەی خوێنەران 
زیادیكرد، لەگەڵ زیادبوونی ژم��ارەی خوێنەران ژمارەی 
نەیاران و دوژمنان زیادیك��ردو لە كەمیندا بوون بۆی بۆ 
دوورخس��تنەوەی و ئەو كارەشیان بۆ چووەسەر، ئەوەش 
پاش ئەوەی ماوەی مۆڵەتی ڕۆژنامەكە تەواو بوو لە 8-3-
1937 پاش دەرچوونی ژمارەی )538( كە ناجی هورموزی 
پارێزگاری سلێمانی ئەو سەردەمە قایل نەبوو مۆڵەتەكەی 

نوێبكاتەوە.
بەو بیانوانەی ك��ە دەوترا كار دژی حكومەت دەكات، 
و ش��ارەوانی پاش 12 ڕۆژ ڕۆژنامەی )زمان(ی دەركرد كە 
سەر بە حكومەت و لەژێر كۆنترۆڵیدا بوو، بەاڵم پیرەمێرد 
چۆكی دانەداو خانووەكەی خس��تە رەهن و رۆیش��ت لە 
بەغدا چاپخانەیەكی كڕی و هێنای بۆ س��لێمانی و ژمارە 
)539( ی ڕۆژنام��ەی )ژیان(ی لە 30-9-1937 دەركردو 
زیاتر بوێرو نەتەوە پەرس��تتر بوو و شاعیرو نووسەرانی لە 
دەور كۆبووەوە، ئەوەش لەو ژمارانەی هەیە دەردەكەوێت 
كە بابەتی سیاس��ی و ئابووری و ئەدەبی و شیعرو بابەتی 

كات بەسەربردنی دیكەی وەرگێڕدراو لەخۆدەگرێت.
تەڵەی دووەم كە ناحەزان بۆی��ان نایەوە ڕاپۆرتێكیان 

كە  بیانوانەی  ب���ەو 
دژی  كار  دەوت���را 
دەكات،  حكوم���ەت 
پاش  ش���ارەوانی  و 
ڕۆژنام���ەی  ڕۆژ   12
كە  دەركرد  )زمان(ی 
و  حكومەت  بە  سەر 
كۆنترۆڵیدا  لەژێ���ر 
بوو، بەاڵم پیرەمێرد 
دان���ەداو  چۆك���ی 
خس���تە  خانووەكەی 
لە  رۆیشت  و  رەهن 
چاپخانەیەكی  بەغدا 
ك���ڕی و هێن���ای بۆ 

سلێمانی
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دایە مەجید یەعقوبی پارێزگاری سلێمانی كە تێیداهاتووه  
)ژیان( دژی حكومەت و بەرژەوەندییەكانی دەنووس��ێت 
و ئ��ەو ش��یعرو پەندانەی ژیان باڵویدەكاتەوە مەبەس��ت 
و ئامانجی دیك��ەی هەیە جگە ل��ەوەی ڕایدەگەیەنێت، 
هەروەها هانی ئاژاوەو یاخی بوون و ئاگرپەرستی دەدات، 
لە ئەنجامی ئ��ەوەش مۆڵەتی ڕۆژنامەكەیان لێوەرگرتەوە، 
پاش دەرچوونی ژمارە )553( ل��ە 10-3-1938 هەروەها 
حكومەت دەس��تیگرت بەس��ەر چاپخانەكەدا كە بە قەرز 
كڕیبووی، بەاڵم سەرەڕای ئەوەی خۆی نەدا بەدەستەوەو 
هەوڵێك��ی زۆری دا ب��ە بەكارهێنانی تواناو ناس��راوی و 

پەیوەندی بە كەسایەتییەكانی بەغداوە.
ب��ۆ وەرگرتنی ئیمتی��ازی ڕۆژنامەیەكی دیكە، ئەوەی 
بۆ هات��ەدی لە 26-1-1939 و ڕۆژنامەك��ەی ناونا )ژین( 
لەس��ەر ناوی ئەو ڕۆژنامەی لە توركیا دەردەچوو بە ناوی 
)ژین( پێشتر، و ژمارەی یەكەمی )ژین( بە زنجیرە )554( 
دەس��تیپێكرد وەك س��ەلماندنێك كە رەوتەكەی دانەبڕاوە 
ئەگەرچی زۆرداری دەس��ەاڵت ناچاریكرد تەنها ناوەكەی 

بگۆڕێت بەاڵم ناوەڕۆكەكە هەریەكە.
لە ژمارە یەكی )ژین( دا هاتبوو )بە چاكەیەكی چاكی 
دەزانی��ن كە »ژیان« چەندێك داخرا لەوس��ایەوە قەدری 
زانرا... پیرەمێ��رد ئەمرێ با بمرێ! قیروس��یاە! بە هەزار 
جگەرگۆشەی زانس��تی و فەرزەندی شیعری پێگەیشتوو 
ش��وێنی خوێنی گوم ناكەن، بەاڵم ئاخ شێوەی »ژیان« و 

كوردی ڕەوان نایەتەوە مەیدان(.
س��ەیر دەكەین ئەوەی لە ژم��ارە یەكی ژین-دا هات 
كە پیرەمێرد لەم دەقەدا ئەوەی نووس��ی گونجاوە لەگەڵ 
ناوەڕۆكی دەقەكە لەو سەردەمەدا دەنووسرا سەیردەكەین 
وش��ەی باوی بەكارهێناوە لەو س��ەردەمەدا وەك )قیری 
سیاە( و )گوم ناكەن( ئەوەش مێژووی نووسینی دەقەكە 
دەس��ەلمێنێت، )ژی��ن( ڕەخنەی ل��ە دابونەریتە كۆن و 
بەس��ەرچووەكان دەگ��رت بە ش��ێوەیەكی گاڵتەجاڕی و 
موجامەلەی لێپرس��راوانی نەدەكردو بەڕاس��تی قس��ەی 
دەك��ردو پارێزگار )حاجی ڕەم��ەزان( بانگی كرد بەهۆی 
ئەو قس��انەی لە ڕۆژنامەكەیدا هاتبوو كە پارێزگار تاوانبار 

ب����ۆ وەرگ���رت���ن���ی 
ئ����ی����م����ت����ی����ازی 
دیكە،  ڕۆژنامەیەكی 
هاتەدی  بۆ  ئ��ەوەی 
و   1939-1-26 لە 
ناونا  ڕۆژن��ام��ەك��ەی 
ناوی  لەسەر  )ژی��ن( 
ئ��ەو ڕۆژن��ام��ەی لە 
توركیا دەردەچوو بە 

ناوی )ژین( 
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دەكات، كاتێ��ك پیرەمێرد گەیش��تە الی 
پێی وت- ئەم��ە ڕووداوێك��ی بەناوبانگە 
لەپتر لە س��ەرچاوەیەكەوە وەرگیراوە- بە 
حاج��ی ناونرابیت و منی��ش حاجیم، تۆ 
ئێستا پارێزگاریت و منیش پارێزگار بووم، 
تۆ ئێس��تا نوێنەری دەسەاڵتی یەكەمی – 
مەبەستی دەسەاڵت جێبەجێكردنە، و من 
نوێنەری دەسەاڵتی چوارەمم، و جیاوازی 
نێوان من و تۆ، تۆ كاتێك زوڵم دەبینێت چاو 
دادەخەی��ت بەاڵم من چاو لەهیچ زوڵمێك 

ناپۆشم و بە هەموو دونیای ڕادەگەیەنم.
پیرەمێ��رد پێی واب��وو نەخوێندەواری 
گەورەترین نەخۆش��ی مەترسیدارە بۆ سەر 
گەلەكەی هەوڵیدا بەپێی توانا خوێندەواری 
لە  ڕۆژنامەكەیەوەو  لەڕێ��ی  باڵوبكات��ەوە 
میان��ەی خوێندنگەی زانس��تی، هەروەها 
بەڕێزو حورمەتەوە سەیری ئافرەتی دەكردو 
دەیخات��ە ش��وێنێكی شایس��تەو هیوادار 
بوو ژنان بەش��داری بكەن لە نووس��ین بۆ 
ڕۆژنامەك��ەی و بە ناوی )ڕەحمە خان(ەوە 
دەینووسی بۆ هاندانی ژنان بۆ بەشداریكردن 
و هاندانیان بۆ نووس��ین و بەوشێوە كورد 
وەك گەلێكی پێش��كەوتووخوازە بخاتەڕوو 
زۆرێ��ك لە س��ەرچاوەكان جەخ��ت لەوە 
دەكەنەوە كە نووسینەكانی )ڕەحمە خان( 

دەگەڕێتەوە بۆ پیرەمێرد خۆی.

ئەنجامەكان
1( پیرەمێ��رد ه��ەر لە س��ەرەتای كاری 
ڕۆژنامەوانیی��ەوە هەوڵ��ی گۆڕین��ی ئەو 
دابونەریت��ەی داوە ك��ە ل��ە كۆمەڵ��گاو 
ڕۆژنامەوانیدا باو ب��وو و بەڵگەش بۆ ئەوە 
ئەو شیعرو نووسینانەیە كە لە ڕۆژنامەكەیدا 
باڵودەكرایەوە كە دژی ئەو دابونەریتانە بوو 

و نووس��ینەكانی بە ناوی ژنانەوە بەڵگەیە 
لەسەر ش��كاندنی ئەو چوارچێوانەی ژیانی 
دیاریكردب��وو ئ��ەو س��ەردەمە، هەروەها 
پیادەكردنی كاری ڕۆژنامەوانی دژە باوەكان 
و بە تایبەت ڕۆژنامەوانی تاكەكەس��ی كە 

هەموو شتێكی هەر خۆی ئەنجام دەدا.
2( خەمی گەورەی پیرەمێرد بەدەستهێنانی 
ڕۆژنامەیەك بوو كەس دەس��تی تێوەرنەدا 
ئەوەش لە هەڵس��وكەوتە سەرەتاییەكانیدا 
ڕەنگی دابوویەوە كە هەر لە سەرەتاوە ئەو 
یارمەتیی��ەی ڕەتكردەوە ك��ە دەدرایە ئەو 
كەس��ەی ئەو كارە ئەنجامدەدات، پاش��ان 
چاپخانەكەی بە كرێ گ��رت و هەنگاوی 
داهاتوو خانوەكەی خستە رەهن بۆ ئەوەی 
توان��ای كڕینی چاپخانەیەك��ی هەبێت بۆ 
بەدەس��تهێنانی ئیمتی��ازی ڕۆژنامەیەكی 

دیكە.
3( حكومەت ئاس��انكاری نەدەكرد لەگەڵ 
بەڵك��و  ش��ێوەیەك،  بەهی��چ  پیرەمێ��رد 
بەپێچەوان��ەوە ڕكابەرایەتی دەكردو تەنگ 
و چەڵەم��ەی ی��ەك ل��ەدوای یەك��ی بۆ 
دروستدەكرد، لەوانەش حكومەت مۆڵەتی 
چاپخانەكەی بۆ نوێ نەدەكردەوەو پاش��ان 
ئیمتیازەكەی��ان لێوەرگرتەوەو دەس��تیان 

بەسەر چاپخانەكەدا گرت.
4( ئەزموون��ە ڕۆژنامەوانییەكەی پیرەمێرد 
كاریگەری زۆری لەس��ەر ژیانی هەبوو زۆر 
شتی لێ فێر بوو و ئاشنایەتی لەگەڵ كەس 
و ڕۆش��نبیرێكی زۆر پەیدا كردو شارەزای 
چەندی��ن زمان بوو، كە پاش��ان ئامادەی 
بەڕێوەبردن و ڕابەرایەتی كاری ڕۆژنامەوانی 
و دەوڵەمەندكردن��ی هزرەكانی دەربارەی 

ڕۆڵ و كاریگەری ڕۆژنامەوانی بوو.
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زۆربەیخهڵكلەمرۆژگارەدائامرازیان
لەبەردەستدایەبۆگەیاندنیئەورووداوانەی
لەجیهانیدەوروبەریانداروودەدات.زۆربهى
تەلەفۆن��ەكانكامێرایانپێوەیەوئاس��انە
وێنەوفیدیۆودەقینووس��راوبنێریتبۆ
پێگەكانیمیدیاكۆمەاڵیەتیەكانتەنهابە
یەككلیك.ئیترلەئەنجامدارۆژنامەنووس��ە
هاوواڵتی��ەكان،كەخەڵكانیئاس��ایینو
كاریپەیامنێرەشارەزاكاندەكەن،هەموو

شوێنێكیانگرتۆتەوە.
س��وودوقازانج��یگرن��گهەی��ەلە
تێگەیشتنماندابۆئەمجیهانە.بەشێوەیەكی
تایبەتییلەكاتەس��ەختونالەبارەكاندا،
رۆژنامەنووسانناتوانندەستبەجێلەهەموو
ئەوشوێنانەبنوزۆربهىكاتدرەنگدوای
روودانیرووداوەكاندەگەنەئەوشوێنانە.
ل��ەزۆرحاڵەت��دا،بۆنموونەل��ەبەهاری
عەرەبیدا،لەوانەبوورۆژنامەنووسانقەدەغە

بكرانایەوسانسۆریانلەسەربوایەلەالیەن
رژێمەكانیانئەوكەسایەتیانەینایانەوێت
هەواڵەكانباڵوببێتەوە.ئیتررۆژنامەنووسە
هاوواڵتی��ەكانب��ەمۆبایلەكانیانەوەدەبنە
تاكەس��ەرچاوەمانب��ۆزانیارییوهەواڵە
تازەكان.بەشیزۆرلەمزانیاریانەدەدرێن
ب��ەمیدی��اتەقلیدی��ەكان،هەواڵەكان��ی
تەلەفزیۆنورۆژنامەنەتەوەییەكانبابەت
وباس��ەكانباڵودەكەنەوەلەسەربناغەی
ئەوراپۆرتانەیرۆژنامەنووسەهاوواڵتیەكان

ئامادەیانكردوە.
رۆژنام��ە ل��ە گەلێ��ك داخس��تنی
كۆمەڵ چاالكوانەكانی هانی ناوخۆییەكان
دەدەنپێگ��ەیدیك��ەیجێگ��رەوەلە
ئینتەرنێت��دا)ماڵپەڕوت��ۆڕ(دابنێن.زۆر
لەمانەمەبەس��تیانەلێپرس��راوێتیبخەنە
س��ەرئەنجومەنەناوچەییەكانونوێنەرە
هەڵبژێ��ردراوەكانبەس��وودوەرگرتنو

وهرگێڕانىلهئينگليزييهوه:
فازڵحسینمەالرەحیم

سەرهەڵدانی 
رۆژنامەگەریی هاوواڵتیان
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یاسای)ئازادیی بەكارهێنانی
–ویكیپیدی��ا- زانیاری��ی(
بۆئ��ەوەیپ��ەردەالبەرن
بەرێوەبردن چۆنێتی لەسەر
وحوكمكردنم��انلەالیەن

بەرپرسانەوە.
مەزن كارێك��ی ئ��ەوە
ش��ایەنی و گرنگ��ە و
ستایشە،بەاڵمسێهۆكاری
گرن��گهەیەك��ەدەبێت
ئ��ەم ش��تانەی وریال��ەو
هاوواڵتیەرۆژنامەنووس��انەدەینوسنوچاپیاندەكەنو

لەسەرئینتەرنێتباڵویدەكەنەوە.

یەكەم: الیەنگیریی
منوەككەس��ێككەدیراسەیمێژوومكردوەدەزانم
الیەنگیری��یلەوش��تانەداكەدەیڵێنیاندەینوس��ین
یانئەنجامیدەدەین،دیاروئاش��كرایە-ئیترپێبزانینیان
نا.رۆژنامونووس��یپیش��ەییوش��ارەزاواراهێنراونكە
لەه��ەردووالیەنەكانیچیرۆكەك��ەتێبگەنو)تابۆیان
دەكرێت(دەس��تلەالیەنگیرییهەڵبگ��رنلەوەیكە
دەینووس��ن.لەبەرئەوەش��ەزۆربهىچیرۆكوباسەكان
ووتەیوەرگیراویانلەگەڵدایە،الیەنگریاندژ،تەنانەت
ئەگەرزوبانەكەشبەالیچەپیانراس��تدابش��كێتەوە.
رۆژنامەنووس��یهاوواڵتیئەمراهێناومەش��قەیاننیەو
لەوانەش��ەمەبەس��تیتایبەتیخۆیانهەبیتوبایەخی
زۆربەمەسەلەكەبدەن-ئیترراپۆرتەكانیانجێیمتمانه

نابێت،بەئاگاییەوەبێتیاننا.

دووەم: یاسا
یاس��اكانیناوزراندنبەش��ێوەیەكییەكس��انبەسەر
ئینتەرنێتیشداجێبەجێدەكرێت.هەروەهارۆژنامەنووسان
مەش��قیانپێكراوەكەلەیاس��ایناوزڕان��دنتێبگەنو
ل��ەوەشتێبگەنكەچیدەبێ��تبگوترێتچیدەبێت

ناوزڕاندن  یاساكانی 
بـەشـــێـــوەیــەكـی 
بەســـەر  یەكســـان 
ئـینـتەرنـێـتیـشـــدا 

جێبەجێ دەكرێت. 
هـــــــــەروەهـــــــــا 
ــان  ــووس ــەن ــام رۆژن
مەشقیان پێكراوە كە 
ناوزڕاندن  یاسای  لە 
لــەوەش  و  تێبگەن 
تــێــبــگــەن كـــە چی 
دەبێت بگوترێت چی 

دەبێت نەگوترێت
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نەگوترێ��ت.لەخول��یهەواڵەكانیئەم
رۆژگارەدا،كەورتەیەكیسادەوكەم

بای��ەخلەوانەیەببێتەس��ەردێڕی
هەواڵەكانلەچەندچركەیەكدا،
مەسەلەیەكیواقیعیهەیەكە
راپۆرتیڕقاویلەومەسەالنەدا
هەیەوب��ەپەل��ەدەچنەناو

هەواڵەگشتیەكانەوە.
مافی ب��واری كۆتاییدا، لە
باڵوكردن��ەوەهەی��ە.زۆرل��ە

چاالكانە ئێستا هەواڵ پێگەكانی
هانتدەدەنوێنەكانتوڤیدیۆكانت

هەڵبواس��یتل��ەس��ەرئینتەرنێتبۆ
ئەوەیبۆچوونودیمەنیزیاتربخەنەسەر

هەواڵەكان.
ناوەرۆكەكان،ب��ەرل��ەوەیبچن��ەس��ەرماڵپەڕەكان
لێوردبوونەوەیانبۆدەكرێت،بەچیرۆكوڤیدیۆ،دەخرێنە
بەردەس��تبۆرۆژنامەنووس��انبۆئەوەیببنەبەبابەتی

گەورەتروفراوانتر.
كۆنترۆڵكردنیچۆنێت��یباڵوكردنەوەیهەواڵەكانبە
هەمووالیەكدابەستراوەبەدەس��ەاڵتەوە.دیكتاتۆرەكان
سانسۆردەخەنەسەرچاپەمەنیئازادیانقەدەغەیدەكەن
وكەناڵ��یتەلەفیزیۆنییدەوڵەتدادەنێنوبەدەس��تی
ئاس��نینئی��دارەیدەكەن.لەكاتێك��دازۆربهىجیهانی
خۆرئاوای��یلەوەتێپەڕیكردوە،ب��ەاڵممیدیاكانزۆرجار
گروپێكیتایب��ەتكۆنترۆڵیدەكەنك��ەرۆژنامەوانیی
هاوواڵتیانیانكردۆتەبەشێكیگرنگلەخستنەبەردەستی

هەواڵەكاندابۆهەمووكەس.
ب��ەاڵمئەگەرب��ۆئەوەبیتكاریگەری��یدریژخایەنی
هەبی��ت،دەبیترۆژنامەنووس��ەهاوواڵتی��ەكانئەركو
لێپرس��راوێتیخۆیانبزاننكاتێكمەسەلەكەدێتەسەر
الیەنگری��یویاس��اوماف��یباڵوكردن��ەوەبەپێىئەمە
رۆژنامەگەری��یهاوواڵتی��انبریتی��ەل��ە)كۆكردنەوەو
پەخش��كردنولێكدان��ەوەیهەواڵ��ەكانوزانیاریەكان

پیشەوان  پەیامنێری 
ناتوانێـــت لەهەموو 
بێـــت،  شـــوێنێك 
ئەگەر  بەتایبەتـــی 
هەواڵـــەكان بەپەلە 
بن و هێشـــتا پێیان 
نەزانیـــون. ئالێرەدا 
نـــی  ا و مە نا ژ ۆ ر
هاوواڵتی دەستبەكار 
دەبـــن و ئینتەرنێت 

بەكاردەهێنن
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لەالیەنجەماوەریگشتیەوە،بەتایبەتیلە
رێگەیئینتەرنێتەوە(.سەرباسیسەرەكیی
رۆژنامەگەرییهاوواڵتیانبریتیەلە)كەس
نیەهەمووشتێكبزانیت،بەاڵمهەمووكەس
بڕێكشتدەزانێت(.دەسەاڵتجەوهەری
چاودێرییوپاسەوانیكردنە،رۆژنامەگەریی
هاوواڵتیشنەبوونیدەس��ەاڵتە.پرۆسەكە
كراوەی��ەوهی��چكۆتاییهاتنێك��ینیەو
بەردەوامی��شلەپەرەس��ەندندایەبەهۆی

پێشكەوتنیتەكنەلۆژیاوە.
رۆژنامەگەری��یهاوواڵتی��انگەلێ��ك
پیش��ەوان پەیامنێری هەی��ە. س��وودی
ناتوانێتلەهەمووشوێنێكبێت،بەتایبەتی
ئەگ��ەرهەواڵ��ەكانبەپەلەبنوهێش��تا
پێی��اننەزانی��ون.ئالێ��رەدارۆژنامەوانی
هاوواڵتیدەس��تبەكاردەبنوئینتەرنێت

بەكاردەهێننبۆئاگاداركردنەوەیجەماوەر
ومیدیاكانودەش��تواننوێنەوڤیدیۆی

ڕوداوەكەشدەستەبەربكەن.
لەكاتێكداكەپێمانوایەرۆژنامەگەریی
هاوواڵتیبەسوودەوئەجێندەیسەربازیی
بەس��ەرەوە حكومەتان��ی سانس��ۆری و
نی��ە،ل��ەهەمانكات��دازیانیش��یهەیەو
ڕەخنەش��یلەس��ەرە.بۆنموون��ەزۆرلەو
رۆژنامەوانانەس��ەرچاوەیفراوانیانلەبەر
دەستدانیەبۆپش��كنینوپیاچوونەوەی
زانیاریەكانی��انوەككۆمپایاكان��یهەواڵ
هەیانە.زۆربهىكاتخەڵ��كوایدادەنێت
زانیاریەكانیپەخشیهەواڵەپیشەییەكان
ڕاس��تنوگومانیانلەسەرنیە،لەكاتێكدا
رۆژنامەگەری��یهاوواڵتییهەمووكاتبە

دروستوڕاستەقینەدانانرێت.

سەرچاوە
    Revolutionary Measures
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لەراب��ردووداچاوپێكەوت��نبریتیبوو
ل��ەباڵوكردنەوەیدەقاودەقیپرس��یارو
وەاڵمەكان،ب��ەاڵممیدیایهاوچەرخئەو
ئەمڕۆ چاوپێكەوتن راستكردۆتەوە، بارەی
بووەت��ەچیرۆكەه��ەواڵوقاڵبێكینوێی
لەخۆگرت��ووەب��ۆداڕش��تنیرووداوەكان
هەواڵ،ئ��ەم لەش��ێوەكانی بەش��ێوەیەك
ش��ێوەیەشپێكدێول��ەدووبەش،كه
بریتینلە:پێش��ەكیكەك��ۆیگرنگترین
وێناكردنی لەگ��ەڵ گفتوگۆكەیە خاڵ��ی
سەرنجەكانیكەسایەتیمیوانبەپێیتوانا.
ناوەڕۆكیشكەخۆیلەپرس��یارووەاڵمدا

دەبینێتەوەبەش��ێوەیەكیراستەوخۆبێت
یانناڕاس��تەوخۆ،تاكوئێس��تاشهەندێ
لەودیدارانەس��ازدەدرێنبەشێوەكۆنو

تەقلیدیبەڕێوەدەچن.
یاخ��ود رۆژنامەنووس��ی دی��داری
interviewچاوپێكەوتنیانئینتەرڤیو
ژانرێكیرۆژنامەوانییەوگرنگترینهونەری
رۆژنامەنووسی دیداری رۆژنامەنووس��یيە،
لەوانهی��ەبەوتووێژیرۆژنامەنووس��ییان
چاوپێكەوت��نناوبب��رێب��ەاڵملەهەموو
بارێكداهونەرێكیرۆژنامەنووسیيەوبریتیە
لەدیالۆگوگفتوگۆینێوانرۆژنامەنووس

ئەسعەد جەباری

INTERVIEW چاوپێكەوتن
وەك هونەرێكی بااڵی ژانری رۆژنامەنووسی
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وكەسایەتیيەك.
رۆژئاواوە لەتێروانین��ی
پێناس��ەیەكیب��ۆدیداری
ك��راوە رۆژنامەنووس��ی
ی ێگ��ە ر لە : لە یتیە بر كە
دەگەیت��ە دیدارێك��ەوە
و ه��ەواڵ راس��ترین
زۆرتری��ن خس��تنەڕوی
زانی��اریبابەتیان��ەدوای
ب��ۆ كاتێ��ك وەرگرتن��ی
لەگەڵ تایبەت دیدارێكی
كەسێكیبایەخداربەخودیبابەتەكەوە،زۆرجاردیدارێكی
رۆژنامەنووسیلەس��ەرئەنجامیگفتوگۆیەكیئاساییەوە
لەدایكدەبێودەوروژێودەبێتەجێیبایەخیخەڵكو
دەشێلەودیدارەشداكۆمەڵێبابەتینوێوسەرنجراكێش
بخرێنەرووكەوەكپەیامێكوایەبۆوەرگر،زۆركەسیش
ه��ەنجیاوازیدەك��ەنلەنێ��وانگفوتگ��ۆودیداری
رۆژنامەوانیئ��ەوجیاوازیيەشزۆرنیي��ەبەڵكوگفتوگۆ
زۆرجارسەرپێیانەوخێراسازدەدرێوهەندێجارلەپڕدایە
بەاڵمدیداریرۆژنامەوانیپێویستیبەخۆسازدانوكات

وخۆئامادەكردنە.
گفتوگۆیاخ��وددی��داریرۆژنامەوان��یلەتێڕوانینی
ئەكادیمیيەكان��ەوەجی��اوازیتیادەبینی��نبەوەیكە
گفتوگۆزیات��ربۆوەرگرتنیبابەتێكیهەواڵیيەوئەوەش
دووج��ۆرن)جۆریهەواڵیوج��ۆریفیكری(ئەمەش
هەندێجارراستەوخۆیەیانبەش��ێوەیەكیپێشكەوتووتر
سازدەدرێ،پێشكەتووبەومانایەیكەپرسیارەكانهەنگاو
بەهەن��گاوبكرێنتاكوزۆرترینزانی��اریدەخرێنەڕووبۆ
وەرگروزنجی��رەیبیرینەپچڕێتاك��ودەگاتەكۆتایی
رۆژنامەنووس��ەكه كارامەی��ی ئ��ەوەش بابەتەكە،بۆی��ە
بهدهردهخا،كاتێستراتیژێكبۆدیدارەكەیئامادەدەكات

ولەسەریدەڕواكەبێگومانشارەزاییدەوێت.
فاروقئەبوزێدپێناس��ەیەكیبۆچاوپێكەوتنداناوەو
تیای��دادەڵێ:هونەرێكەلەس��ەربنەمایگفتوگۆینێوان

چ���اوپ���ێ���ك���ەوت���ن 
ه��ون��ەرێ��ك��ە ل��ەس��ەر 
گفتوگۆی  ب��ن��ەم��ای 
رۆژنامەنووس  نێوان 
لەنێو  ك��ەس��ێ��ك  و 
ك��ەس��ای��ەت��ی��ەك��ان��دا، 
گ���ف���ت���وگ���ۆك���ەش 
گەیشتن  بەئامانجی 
ب��ەه��ەواڵ��ێ��ك ی��ان 
زان��ی��اری��ەك��ی ت��ازە 
شیكردنەوەی  یاخود 
تێڕوانینێكی دیاریكراو 
تیایدا  ئ���ەدرێ  س��از 
سەیرو  الیەنە  وێنەو 
شادیەكانی  سەمەرەو 
كەسایەتیيە  ئ���ەو 

دەخاتەڕوو
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رۆژنامەن��ووسوكەس��ێكلەنێ��و
كەش گۆ گفتو ، ا ند كا تیە یە س��ا كە
یان بەهەواڵێك بەئامانجیگەیشتن
زانیاریەكیتازەیاخودشیكردنەوەی
ئەدرێ تێڕوانینێكیدیاریكراوساز
تیایداوێنەوالیەنەسەیروسەمەرەو
كەس��ایەتیيە ئ��ەو ش��ادیەكانی

دەخاتەڕوو.

دی���دار »گفتوگۆی رۆژنامەوانی یان 
پەخشەوانی«: 

هونەریدیداریرۆژنامەوانییانگفتوگۆیپەخش��ی
تەلەفزیۆنیكەڕۆژنام��ەوانیانبێژەرگفتوگۆیەكلەگەڵ
میوانێكدەربارەیكێشەودۆزێكیانبابەتێكیدیاریكراو
دەكاتولەوبارەی��ەوەلێیدەپرسێت،س��ێجۆرگفتوگۆ
زانیاری،گفتوگ��ۆی بیروڕا،گفتوگ��ۆی هەیە:گفتوگ��ۆی
كەس��ایەتی،هیبیروڕاهەوڵدەداتبیروڕایكەس��ێك
دەرب��ارەیبابەتێ��كبزانێت،هیزانیاریه��ەوڵدەدات
زانیاریدەستبكەوێتلەبەرپرسیانپسپۆرێكەوە،بەاڵم
هیكەس��ایەتیهەم��وویدەرب��ارەیمیوانەكەدەبێت
كەبەزۆرییەكێكدەبێتلەكەسایەتییەدیاروناودارەكان
یاندەس��ەاڵتیتایبەتی،یانپەیوەندی��داربەرووداوێكی
گرنگەوە،س��ەركەوتنیدیدارەك��ەشبەس��تراوەبەباش
هەڵبژاردن��یبابەتوكەس��ایەتیگونجاوتوانایگفتوگۆ

سازكەرلەهەڵبژاردنیپرسیگونجاو.
پاڵەوانیدیداریرۆژنامەنووسیخودیمیوانەكەیەنەك
رۆژنامەنووس،بۆیەمیوانلەڕێیئەودیدارەوەراس��تیو
رایەكانیخۆیدەبێتسەربەس��تانەبخاتەڕوولەمیانەی
پرسیارووەاڵمەكانداكەبێگومانئامانجلەدیدارەكەتیشك
خستنەسەربابەتێكیگەرمیانرووداوێكیانمەسەلەیەكی
گرنگەكەئەوگفتوگۆیەشدەبێتپش��تبەڕاستیيەكی
ت��ەواوببس��ەتێ،چونك��ەه��ەربەیەكەمقس��ەیاخود
زارهەڵهێنانیمیوانئێمەراستیيەكانهەستپێدەكەین!
لەبەرئەوەیمیوانس��ەرچاوەباوەڕپێكراوەكەیەوناتوانێ

دی���داری  پاڵەوان���ی 
خودی  رۆژنامەنووسی 
ن���ەك  میوانەكەی���ە 
رۆژنامەن���ووس، بۆیە 
می���وان لەڕێ���ی ئەو 
دی���دارەوە راس���تی و 
رایەكانی خۆی دەبێت 
سەربەستانە بخاتەڕوو 
پرس���یارو  میانەی  لە 

وەاڵمەكاندا
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لەڕاس��تیيەكانهەڵب��ێ،ئەركیرۆژنامەنووس��یشلەوە
دەردەك��ەوێكەچۆنبتوان��ێدرۆكانهەڵماڵێكەهەر
ئەوەش��یلێچاوەڕواندەكرێوەكگواستنەویپەیامێك

بەئەمانەتەوە.

جۆرەكانی دیداری رۆژنامەوانی

1- گفتوگۆی هەواڵی: 
ئامان��جلەمجۆرەدی��داریرۆژنامەنووس��یيەئەوەیە
كەزانی��اریكۆبكرێت��ەوەلەبارەیرووداوێ��كوبكرێ
بەهەواڵ،لێ��رەدامەرجنیيەگرنگیبدرێبەوكەس��ەی
لێدوانێك��یهەواڵ��یدەداتبەڵك��ورۆژنامەنووسبایەخ

بەناوەڕۆكیرووداوەكەدەدات.
ئ��ەمجۆرەدیدارەپش��تدەبەس��تێبەكۆكردنەوەی
هەواڵوزانیاریلەبارەیرووداوێكیدیاریكراوزۆرجاریش
بەشایەتحاڵیانبەشداربووانیرووداوەكە،شایەتحاڵبۆیە
دەخرێت��ەنێوهەواڵەك��ەوەتارۆژنامەن��ووسقەرەبووی
ئامادەنەبوون��یخ��ۆیبكات��ەوەل��ەرووداوەك��ەدایان
چاالكیەكەداتاكولەدەمیئەوكەسانەوەراستیرووداوەكە
بسەلمێنێكەساتیقەومانیلەشوێنیروودواوەكەبوون.

2- گفتوگۆی ڕا:
ئامان��جل��ەمجۆرەیانئەوەی��ەخس��تنەڕوویرای
كەسایەتیيەكەيه،كەبەالیخوێنەرانەوەجێیبایەخە،وەكو

گ����ف����ت����وگ����ۆى 
ب�����ه دواداچ�����وون، 
لەهەوڵی  جۆرێكە 
رۆژن��ام��ەن��ووس��ان 
ن��اوەڕۆك��ی  نێو  ب��ۆ 
تایبەت  رووداوێكی 
دی����اری����ك����راو  و 
ب���ەم���ەب���ەس���ت���ی 
بۆ  ب���ەدواداچ���وون 
زانیاری  هەڵماڵینی 
خستنەڕووی  ت��ازەو 
ب���اب���ەت���ەك���ە ب��ۆ 
بەدەست  رایگشتی 
دوو  پ���ێ���ك���ردن���ی 
سەرەكی  پرسیاری 
دەس���ت پ��ێ��دەك��ات 

)چۆن، بۆچی(.
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دیدارێكیفكریبیرمەندێكیگەورەیاخودسیاس��یيەكی
بااڵدەس��تلەب��ارەیبابەتێك��یگرنگی��انزانیایەكو

داهێنەرێكدهدوێت.

3- گفتۆگۆی كەسایەتیيەكان: 
ئەمجۆرەدیدارانەدەبنەمایەیزیاتربەرۆشنبیركردن
وگەشەكردنیكۆمەاڵیەتیوخستنەبەرچاوینموونەی
پێشەنگیباش،دەش��ێقسەكردنلەگەڵكەسایەتیيەكدا
قس��ەیتربەدوایخۆیدابهێنێ،لێرەدازیاترپرسیارەكان
چڕدەبنەوەلەبارەیخودیمیوانوئەوالیەنەش��اراوەو
گرنگانەیكاروان��یژیانوچاالكیەكانیكەدەبنەكرۆك
وت��ەوەریس��ەرەكیگفتوگۆكە،ئەمجۆرەش��یانوەكو
گفتوگۆیهونەرمەندانودەس��ەاڵتدارانوسیاس��یو

كەسایەتیوشارەزایانیبواریدادوناوداران.

4- گفتوگۆی بەكۆمەڵ: 
ئەوجۆرەیەكەرۆژنامەنووسبەتەنهادیدارێكسازنادات
لەگەڵكەس��ێكبۆوەرگرتنیهەواڵێكیانبابەتێكبەڵكو

رایزیاترلەكەسێكیانكۆمەڵەكەسێكوەردەگرێ.

5- گفتوگۆی رۆژنامەنووسی: 
لەمجۆرەگفتوگۆیانەداكەسایەتیيەكیدەستنیشانكراو
چاویبەچەندرۆژنامەنووس��ێدەك��ەوێهەریەكەیان
پرسیارێیانزیاتردەكەن،هەموورۆژنامەنووساندەتوانن
تەواویپرس��یارووەاڵمەكانالیخۆی��انتۆماربكەنو
پاشانوەكولێدوانیرۆژنامەوانیلەشێوەیپرسیارووەاڵم

یاخودبەشێوەیراپۆرتەهەواڵباڵویبكەنەوە.

6- گفتوگۆی بەدواداچوون: 
جۆرێكەلەهەوڵیرۆژنامەنووس��انب��ۆنێوناوەڕۆكی
رووداوێكیتایبەتودیاریكراوبەمەبەستیبەدواداچوون
بۆهەڵماڵین��یزانیاریتازەوخس��تنەڕوویبابەتەكەبۆ

مافی  رۆژن��ام��ەوان 
خۆی  نیيە  ئ���ەوەی 
ب��ەس��ەر دی��م��ان��ەو 
ا  د كە تنە و پێكە و چا
بگرە  ب��س��ەپ��ێ��ن��ێ، 
دەب��ێ��ت ب��ەڕێ��زەوە 
م��ام��ەڵ��ە ل��ەگ��ەڵ 
رێ����ڕەوی س��ازدان��ی 
دی����م����ان����ەك����ە 
ب���ك���ات،ل���ەس���ەرو 
ئ������ەم������ان������ەش 
چ��اوپ��ێ��ك��ەوت��ن��ی 
رۆژنامەوانی یارمەتی 
رۆژن����ام����ەن����ووس 
كە  بەزانیاری  دەدا 
بەئاسانی  دەتوانێ 
ئ���ەو زان��ی��اری��ي��ان��ە 

بشارێتەوە!.
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رایگشتیبەدەستپێكردنیدووپرسیاری
سەرەكیدەستپێدەكات)چۆن،بۆچی(.

خۆئامادەكردن و تەكنیكی گفتوگۆ
رۆژنامەنووس��انپێویس��تەب��ۆه��ەر
دیمانەیەك��یرۆژنامەوانیرەچاویئەم10
خاڵەگرنگەبكەنك��ەدەبێتەهۆیزیاتر
دەوڵەمەندكردنیهەنگاوەكانیئامادەكردنی

چاوپێكەوتنێكیباشوبەسوود:
1-مەبەستدیاریبكرێبۆچاوپێكەوتنەكە،

واتامەبەستچیيەلەگفتوگۆكە.
2-دەبێتبەرلەگفتوگۆكەلێكۆڵینەوەیەكی
بابەتیيان��ەیپێش��ینەیچاوپێكەتنەك��ە

بكرێ.
3-پێویس��تەكاتوشوێندیاریبكرێ

لەگەڵخودیمیواندا.
4-دانانیپالنلەكاتیدەس��تپێكردنی

گفتوگۆكەپێویستە.
5-پێویستەلەگەڵدەستپێكیپرسیارەكان
ئەوتەوقەس��اردەس��ەهۆڵیەبشكێنرێو
گەرموگوڕانەرۆژنامەنووسانبچنەنیوباس

وخواسیگفتوگۆكەوە.
6-تادەتوانرێتپرس��یارەس��ەرتاییەكان
رای درێ��ژو پێشبخرێن،پرس��یاری
نێ��و بخرێت��ە نابێ��ت رۆژنامەن��ووس
پرس��یارەكانەوەمیوانلەمحاڵەتەدائامادە

نابێتوەكوپێویستوەاڵمبداتەوە.
7-لەكات��یگفتۆگۆك��ەدارۆژنامەنووس
هەوڵب��داتبابەتیيان��ەوبەپێیزنجیرەی
پالنەكەیكەبۆیداڕشتوەبڕواتاراپۆرتێكی
بەهێزلەدەرئەنجامیچاوپێكەوتنەكەئامادە

بكات.
8-پێویس��تەرۆژنامەنووسخۆیلەشتی
الوەكیالبداتوجڵەولەدەس��تنەدات

بەئەندازەیئەوەیكەمیوانفریویبدات
والیبەرێلەئەسڵیبابەتەكە،بۆیەواباشە
ئەومەبەس��تەیبۆیچ��ووەلەبابەتەكەدا

بابیتەقێنێتەوەبەرلەوەیبیریچێتەوە!.
زیرەكان��ە پێویس��تەرۆژنامەن��ووس -9

بێتەوەسەرخۆهەرپاشتەقینەوەكە!.
10-هێمنانەهەوڵبداتگفتوگۆكەكۆتایی

پێبهێنێ.

مەرجەكانی پرسیاری سەركەوتوو 
لەدیمانەیەكی رۆژنامەوانیيدا

1-بەكورتیپرسیاربكرێ.
2-روونوئاشكراوبێگرێ.

3-بەدیاریكراویپرسیارئاڕاستەبكرێ.
4-پرسیارەكانبەشێوەیەكدابڕێژرێنكە
می��وانبۆدوومج��ارداوالەرۆژنامەنووس

نەكاتەوەبۆیبڵێتەوە!.
5-لەداڕش��تنەوەیپرس��یارەكاندانابێ

پێشترهەڵویستێكلەبارەیەوەوەربگیرێ.
6-دەبێترەچاویكەسایەتیمیوانبكرێ

لەداڕشتنەوەیپرسیارەكاندا.
7-پێویس��تەپرسیارەكانجۆرێلەبۆنو
بەرامەیمرۆڤایەتیلێبێكەدیالۆگەكەی

پێسەرنجڕاكێشبكرێ.
8-مەرجەكەسایەتیمیوانبخوێنرێتەوە
لەڕوویس��ایكۆلۆژیەوەت��ارۆژنامەنووس

بتوانێدیدارێكینموونەییسازبدات.
9-زانی��اریشەخس��یدیدارەك��ەزیاتر
رۆژنامەنووس��ی دەڕازێنێتەوە،لەمەیش��دا
لێهاتووبەتوانادەتوان��ێمیوانبجووڵێنێ
تالەڕێیزانیاریشەخس��یەوەكەسایەتی
میوانبداتبەخوێنەروبەمەشدیسانەوە
و دەردەك��ەوێ رۆژنامەن��ووس توان��ای
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دەكەوێتەبەرچاوان.
10-هەڵسوكەوتیزیرەكانەیرۆژنامەنووس
دەبێت��ەمای��ەیس��ەركەوتنیدیدارەكە
ئاخافت��نورستەس��ازیو لەش��ێوازی
بەستنەوەیپرس��یارەكانبەیەكترودوور

لەئاڵۆزیزمانەوانی.
11-دەبێترۆژنامەنووسخۆیلەپرسیاری

پروپووچوبێمانادووربگرێ.
12-لەوانەی��ەلەكات��یچاوپێكەوتنەكەدا
زۆرترینپرس��یاربكرێ،بۆی��ەمەرجنیيە
هەمووپرس��یارەكانبخرێنەس��ەركاغەز
وب��ۆباڵوكردنەوەبش��ێن،چونكەلەكاتی
پرس��یاری رۆژنامەن��ووس دیدارەك��ەدا
البەالیبۆدرووس��تدەبێ��تئەوەشبۆ

دەوڵەمەندكردنیدیدارەكەیە.
رۆژنام��ەوانمافیئ��ەوەینیيەخۆی
بەسەردیمانەوچاوپێكەوتنەكەدابسەپێنێ،
بگرەدەبێتبەڕێزەوەمامەڵەلەگەڵرێڕەوی
سازدانیدیمانەكەبكات،لەسەروئەمانەش
یارمەت��ی رۆژنامەوان��ی چاوپێكەوتن��ی
رۆژنامەن��ووسدەدابەزانیاریكەدەتوانێ

بەئاسانیئەوزانیاریيانەبشارێتەوە!.
پێویس��تەرەچ��اویبیركردنەوەیئەو
كەسەیدیدارەكەیلەگەڵدەكرێبكرێ
بەتایبەتیئەگەركەس��ەكەپەس��تیان
خەمناكبێت،ك��ەبێگومانئەوەیلەكاتی
پەستیداقسەدەكاترەنگەقسەكانیزۆر
دووربێتلەوەیلەكاتیئاس��اییداقس��ە
دەكات،بەتایبەتیئەوانەیمادەیهۆشبەر

وكحولبەكاردێنن.
دیداریرۆژنامەنووس��یبەدووش��ێواز
ب��او و ك��ۆن دەنووسرێتەوە،ش��ێوازی
قاڵبیهەرەم��یهەڵگەڕاوەی��ارێكبێو
بەپێش��ەكیدەس��تپێب��كاتودواتر

دەك��رێ كۆتاییەكەی،بەج��ۆرێ و دەق
پێشەكیوەس��فێكیاخستنەڕوویرایەك
یازانیاری��ەكبێ،بەاڵملەدەقداپرس��یارو
وەاڵمە،كۆتاییەكەش��یدوارایانبۆچوون
دەبێ،ب��ەاڵمش��ێوازیدووەمكەئێس��تا
باوەبەپێ��ینووس��ینەوەیراپۆرتەهەواڵ
دیدارەكەبەقاڵبیهەرەمیسەربەرەوخوار
دەنووس��رێتەوە،بەجۆرێگرنگترینقسەی
دیدارەكەدا تەوەرەكانی لە كەسایەتیيەكە
هەروەكوخۆیدەنووسرێتەوە،یانبەقاڵبی
ت��روەكقاڵب��یگێڕان��ەوەوچێژپێ��دان

دەنووسرێتەوە.
بناغەیدیمانەیرۆژنامەنووسیلەسەر
دووبەشدەوستێ،یەكەمیانپێشەكیو
دووەمیانلەش��یدیمانەكەیە،هەندەڵێن
كۆتاییدیمانەكەشبەشیسێیەمێتیلەپاڵ
دیاریكردنیمانشێتوناونیشان،رایەكیش
هەیەدەوت��رێدیمانەیرۆژنامەنووس��ی

پێویستیبەپێشەكینیيە.

1- پێشەكی گفتوگۆ: 
هەندێبڕگ��ەیدیمانەكەلەخۆدەگرێ
كەبریتیيەلەكرۆكیگفتوگۆكە،پێش��ەكی
دیمان��ەپێویس��تەكورتەیەكیكەمبخاتە
روولەبارەیگرنگیبابەتیدیمانەكەوئەو
هۆكاران��ەشبخرێنەڕووبۆس��ازدانیئەو

چاوپێكەوتنە.

2- لەشی گفتوگۆ: 
نووس��ینیش��ێوهیدیمانەدەكەوێتە
س��ەرخودیرۆژنامەن��ووسكەكامرێگا
دەگرێتەبەر،ئایارێرەویبەڵگەییبێتیان
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سەرچاوەكان

كتێب و نامیلكە:
1. د.محمدحس���ن عبالعزیز، لغ���ة الصحافة المعاصرة، المركز العرب���ي للثقافة والعلوم، 

السلسلة الثقافیة، بیروت، لبنان، سنە.
2. د.محمد فرید محمود عزت،قاموس المصطلحات االعالمیة، انجلیزي-عربي، دار الشروق، 

الجدە، 1984.
بیانزانن،بەرگ���ی  پێویس���تە  رۆژنامەن���ووس  س���ەپان،ئەوانەی  د.مەغدی���د   .3

دووەم،هەولێر،چاپخانەی شەهید ئازاد هەورامی لەكەركوك،2012.
س���اڵح  هی���وا  چوارەم-وەرگێڕان���ی  دەس���ەاڵتی  عومەر،كلیل���ی  عەل���ی  د.ف���اروق   .4

ئەحمەد،سلێمانی،چاپخانەی لیرە،2005.
5. بەه���ات حس���یب قەرەداخی،فن الحوار،س���لێمانی،چاپخانەی ش���ەهید ئ���ازاد هەورامی 

لەكەركوك،2012.
6. جەمال عەبدول،فەرهەنگی راگەیاندن،ئینگلیزی-عەرەبی-كوردی،دەزگای چاپ و پەخشی 

سەردەم،كوردستان،سلێمانی،2006.
7. لینت ش���ێردان بێرنس،تێگەیش���تن لەرۆژنامەوانی،وەرگێڕانی گۆران س���ەباح،دەزگای 
چاپ و باڵوكردنەوەی ئاراس،هەولێر،هەرێمی كوردس���تانی عیراق،چاپی یەكەم،چاپخانەی 

ئاراس،2012.

گۆڤار و سایتەكان:
1. د.فاروق عەلی عومەر،دیداری رۆژنامەنووسی،گۆڤاری رۆژنامەنووس،سەربە سەندیكای 

رۆژنامەنووسانی كوردستان،ژمارە 6،ساڵی 2005.
2. د.مەغدی���د س���ەپان،ژانری چاوپێكەوتن،گۆڤاری رۆژنامەنووس،س���ەربە س���ەندیكای 

رۆژنامەنووسانی كوردستان،ژمارە 19 ،ساڵی 2010.
3. http://forums.moheet.com/showthread.php?t=150393   
4. http://mahermon.wordpress.com
5. http://etudiantdz.net/vb/showthread.php?t=72318 

گێڕانەوەیەكیهەواڵئامێزیاخودبەناوی
خۆیەوەدیمانەكەدادەڕێژێ.

3- كۆتایی گفتوگۆ:
بی��روڕاكان كورتەیەك��ی دەش��ێ
لەخۆبگرێ،یانپرسیارێكدرووستبكات
لەنێ��وگفتوگۆكەداكەدوات��رببێتەجێی
بایەخ،دەش��ێرۆژنامەن��ووسدیمانەكەی

بەووتەیەك��یكاریگەركۆتای��یپێبهێنێ
تاهەمیش��ەلەالیخوێن��ەربیرەوەریەك

دروستبكات.

4- ناوونيشانى گفتوگۆ: 
زۆرجارناوونیش��انلهوتەیەكیمیوان
وەردەگی��رێ،هەروەهاناونيش��انىالبەال
)الوهك��ى(شدادەنرێ��ت،بەتایبەتیوتە

گرنگەكانیمیوانهكه.
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ئەوبابەتووێنان��ەیلەڕوانگەیەكی
ڕەخنەئامێ��زل��ەدەزگاكان��یڕاگەیاندن
باڵودەكرێنەوە،هەندێكجارجۆرەتێكەڵییەك
ل��ەمەس��ەلەی)ڕەخن��ە(و)تۆمەت(دا
دێنێتەئاراوە،واتاڕۆژنامەنووس��ێكبەناوی
ڕەخنەوەتۆم��ەتدەخاتەپاڵكەس��ێك
یاخ��ودالیەنێ��ك،بۆنمون��ەبەكارهێنانی
هەریەكلەدەستەواژەكانی)دزوگەندەڵ،
خیانەت��كار...( تاوانب��ار، بەدڕەوش��ت،
یاس��ایی راس��تەوخۆی بەرپرس��یارێتی
لەسەرش��انیڕۆژنامەنووسانودەزگاكانی
ڕاگەیاندندەخوڵقێنێ،هەربۆیەبەهێڵێكى
جیاكەرەوە)ڕەخنە(لە)تۆمەتوناوزڕاندن(
جیادەكەینەوە،چونكە)تۆمەت(تاوانێكی
گەورەیەوئەنجامدانیشیبەپشتبەستن
بەیاسایسزادانویاسایڕۆژنامەگەری،

سزابەدوایخۆیدادەهێنێ.
بۆدەستنیش��انكردنیس��نورینێوان
ڕەخنەوتۆمەت،بهپێویستمانپێناسێكی
وردتریچەمكەكانلەنێویاس��اداهەیەتا

چەمكەكانشێوازێكیالستیكیوەرنەگرن،
واتاناش��ێڕۆژنامەنووسبەمەیلیخۆی
بازنەیئەوچەمكەگ��ەورەیاخودگچكە
بكات،لەالیەكیدیكەش��ەوەدادوەرناشێ
بەسودوەرگرتنلەوچەمكەالستیكییانە،
بەئاسانیڕۆژنامەنووسانبخاتەداویسزا.
لەپێناسێكدابۆئەوچەمكەدەگوترێت:«
مەبەستلەتۆمەتخس��تنەپاڵ-قذف-
پێگوتنێكەسیفاتێكیسەلماندنوبینراوی
تێدایە،زۆرجارلەڕێگەیڕۆژنامەگەرییەوە
ئەنجامدەدرێت«،وات��اڕوونتربڵێینلە
تاوانیخس��تنەپاڵ)ق��ذف(دا»رەفتارە
خراپەكە)واقیعەكە(بەڕوونیوئاشكرایی
دەخرێت��ەپاڵكەسیاخ��ودالیەنەكەو

خەڵكزیاتربڕوایپێدەكات«.  
یاس��ایس��زادانیعیراقیشبەوردی
كردووە، )خس��تنەپاڵ(ی تاوانی پێناسی
ت��اڕۆژنامەن��ووسلەژێرن��اویرەخنەو
هەڵسەنگاندندا،خۆیلەوتاوانەبپارێزێت.
ئەم تۆم��ەتخس��تنەپاڵ بەگش��تی

كارزان محەمەد

تۆمەت خستنەپاڵ 
لەاليه ن دەزگا ڕاگەیاندنەكانه وه 
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خەسڵەتانەیتێدایە:
-رەفتاریاخودتۆمەتێكیخراپوناوزڕاندن.

-بەشێوەیەكیدیاریكراودەخرێتەپاڵكەسێیاخود
الیەنێك.

-خەڵكبەئاس��انیبڕوایپێدەكات،چونكەوریایی
لەهۆنینەوەی��دابەكاردێت،بۆنمونەبەهونەرمەندێكی
»جوان«دەڵێن»بەدڕەوش��تە«،ب��ەبەرپرسدەڵێن
»گەندەڵ��ە«یاخودبەدەوڵەمەن��ددەڵێن»دز«ە،واتا
نزیكایەتیوپەیوەندییەكیتوندوتۆڵلەنێوان)جۆری

تۆمەتەكە(و)كەسوالیەنەتۆمەتباركراو(داهەیە.

* سنورەكانی تاوانی تۆمەت خستنەپاڵ 
پەیوەندینێوان)ڕاگەیاندن(و)كۆمەڵگا(پەیوەندییەكی
هاوكارلێكیی��ە،واتاڕاگەیاندنكاریگەریڕاس��تەوخۆی
لەسەرڕەوش��یكۆمەڵگاهەیەوبەپێچەوانەشەوەڕاستە.
بۆپاراستنیس��نورەكانیئازادیڕادەربڕینلەڕاگەیاندن
وپارێ��زگاریل��ەڕێ��زوحورمەت��یكۆمەڵ��گا،دەبێ
سنورەكانیهەردووالبەپێییاسادەستنیشانبكرێن.واتا
كۆنتڕۆڵكردنیسنورەكانیهەردووال)راگەیاندنوكۆمەڵگا(
لەپێناوپاراستنیمافیئازادیرادەربڕینیڕۆژنامەنووسانە
وەكپاداش��تێكیمرۆیی،هەمڕێگەگرتنەلەئەنجامدانی
تاوانلەالیەنڕۆژنامەنووس��انەوەكەكارێكیزیانبەخشە
بۆكۆمەڵگا،ئەمەشیاس��ایەكیبەهێزوجێبەجێكارێكی

بەهێزتریپێویستە.
ئ��ەوهەواڵوبابەتانەیتۆمەتی��انتێدایە،بەڕواڵەت
بۆگەیاندنیزانیارینوێباڵودەكرێنەوە،لەناواخنیش��دا
چەندینجار)بەمەبەس��تیاخودبێمەبەس��ت(تاوانیا
هان��دانبۆتاوانیانتێدایە.لەمدۆخانەدا)كەسوالیەنی

زیانمەند(دەتواننپەنابۆدادگاببهن.
ئەگەرلەڕاگەیاندنێكەوەدەس��تدرێژیبۆسەردۆخی
م��اددیومەعنەویكۆمەڵگاهەبوو،ئەركیسەرش��انی
داواكاریگشتییەكەوەكداكۆكیكارلەكۆمەڵگا،سكااڵی
یاساییلەس��ەرئەودەزگاڕاگەیاندنانەتۆماربكات،هەم
بەمەبەس��تیس��زادانوه��ەملەپێن��اوڕێگەگرتنلە

ئ�����ەو ه�������ەواڵ و 
تۆمەتیان  بابەتانەی 
ڕواڵ��ەت  بە  تێدایە، 
بۆ گەیاندنی زانیاری 
باڵودەكرێنەوە،  نوێ 
ل���ە ن��اواخ��ن��ی��ش��دا 
ر  ی��ن��ج��ا ن��د چ��ە
)ب�������ە م�����ەب��ەس��ت 
یاخود بێ مەبەست( 
بۆ  هاندان  یا  تاوان 
تاوانیان تێدایە. لەم 
دۆخ��ان��ەدا )ك��ەس و 
زیانمەند(  الی��ەن��ی 
دەت��وان��ن پ��ەن��ا بۆ 

دادگا ببه ن.
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تاوان��ی تەشەنەس��ەندنی
وەك ڕاگەیان��دن،
بابەت ئەو باڵوكردنەوەی
ووێنانەیكەدەبنەمایەی
ناوزڕاندنینەتەوەوئایین
ناوچەیەكی تەنان��ەت و
بەهۆی یاخود دیاریكراو،
تۆمەتێك��ەوەجەم��اوەر
تێكدەران��ە كاری ب��ۆ
دەبزوێن��رێ.ب��ۆنمونە
ئەگەرڕۆژنامەیەكلەسەر
زانیارییەك��ی بنەم��ای

ناڕاستبنووسێفاڵنەوەزیربەشەبەنزینیشاری)......(
دەخوات،لەمڕێگایەوەئ��اژاوەبنێتەوە،ئەگەروەزیریش
سكااڵتۆمارنەكات،ئەواداواكاریگشتیمافیتۆماركردنی
سكااڵیهەیەلەسەرئەوتۆمەتەیكەئاژاوەیخوڵقاندووە.

* هۆكارەكانی پشت سزای تۆمەت خستنەپاڵ
سزادانیتاوانیتۆمەتخستنەپاڵلەتاوانەكانینمونەی
)جنێودان(زۆرترە،واتادادوەردەتوانێسزایەكیتونددژ

بەمتاوانەبگرێتەبەر،لەبەرئەمهۆكارانەیخوارەوە:

1-خەڵك متمانەی پێدەكات: 
خەڵكبەئاس��انیباوەڕبەتۆم��ەتدەكەنوبەزوویی
دەچنەژێركاریگەرییەوە،چونكەلێڵییەكلەنێوانڕاستی
ودرۆداخۆیلەنێوتۆمەتداحەش��ارداوە.بۆنمونەكاتێك
تۆم��ەتبخرێت��ەپاڵچێش��تخانەیەكبەوەیگۆش��تی
گیانلەبەریحەرامیداوەتەكڕیارەكانی،خەڵكزووبڕوای
پێ��دەكاتودەش��ێبەتەواوەتیبازاڕیچێش��تخانەكە

دووچاریداكشانبكاتەوە.

2-بەرنامە و پیالنی لە پشتەوەیە: 
ل��ەتۆمەت��داوردترینپیالن��یتێدایە،بەچەش��نێ
دادەڕێ��ژرێكەزوولەالی��ەنوەرگر)خوێن��ەر،بینەر،
گوێگ��ر(ەوەمتمان��ەیپێدەكرێ��ت،بۆنمون��ەكاتێ

خەڵك بەئاسانی باوەڕ 
بە تۆم���ەت دەكەن 
دەچنە  بەزووی���ی  و 
ژێ���ر كاریگەرییەوە، 
لێڵیی���ەك  چونك���ە 
و  ڕاس���تی  لەنێوان 
لەنێو  خ���ۆی  درۆدا 

تۆمەتدا حەشارداوە
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دەگوترێ)نهێنییەسێكس��ییەكانیفاڵن
فاڵن گەندەڵییەكانی هونەرمەن��د، ژن��ە
راس��تەوخۆ پەیوەندی لێرەدا بەرپرس(،
لەنێ��وانج��ۆریتۆمەتەكەوپیش��ەی
كەس��ەكەیاخودالیەنەك��ەداهەیە.ئەو
ڕۆژنامەنووسیاخودكەس��ەیتۆمەتەكە
هەڵدەبەس��تێ،پێشتربیریلێكردۆتەوە
وبەچەشنێدەیهۆنێتەوەكەزووخەڵك
متمان��ەیپێبكات،كەوات��ەدەتوانین
بڵێی��نتۆمەتكردەیەكینەخش��ەبۆ

داڕێژراوە.

3-كاریگەری »زیاتر« و »درێژخایەن«ە: 
تۆم��ەتكاریگ��ەریقوڵلەس��ەر
تۆمەتباركراوجێدەهێڵێ،بۆماوەیەكی
درێژی��شلەبی��روه��زریخەڵكدا
مردنیش������ی  دوای  تەنانەت  دەمێنێتەوە،

هەر كاریگەری لەسەر ناوبانگی كەسێتییەكەی دادەنێ.

4- تۆمەت لە ڕێگەی ڕاگەیاندنەوە:
تۆمەتلەڕێگەیڕاگەیاندنەوەئەنجامبدرێت،سزاكەی
توندت��رەولەهەندێدۆخدادەگاتەدووهێندەكەدواتر

ئاماژەیبۆدەكەین.

*سزادانی تاوانی تۆمەت خستنەپاڵ
بەپێییاس��ایس��زادانیعیراقیژمارە)111(یساڵی
)1969(یهەموواركراو،س��زایتاوانیخراپەخستنەپاڵ،
بریتییەلەبەندكردن)واتالەس��ێمانگتاپێنجس��اڵ(
یانبەهەردووس��زایمادهی»قەرەبوو«و»غەرامە«سزا
دەدرێت،ئەگەرخراپەخستنەپاڵەكەلەڕێگایڕاگەیاندنەوە
بێت،ئاس��تیس��زاكەدۆخێكیتوندتروەردەگرێت،واتا
دادوەردەتوانێبەرزترینئاس��تیس��زاكەیبەس��ەردا
بسەپێنێبەومەرجەیلەدووهێندەیسزاكەتێنەپەڕێت

)واتاتا10ساڵ(.
لە یاس������ای رۆژنامه گه رى له  كوردس������تاندا ژمارە )35(ی 

ڕێگەی  ل��ە  ت��ۆم��ەت 
ڕاگ���ەی���ان���دن���ەوە 
ئ��ەن��ج��ام ب��درێ��ت، 
توندترە  س��زاك��ەی 
دۆخدا  هەندێ  لە  و 
هێندە  دوو  دەگاتە 
كە دواتر ئاماژەی بۆ 

دەكەین
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ڵی  سا
)2007(دا جەخت لەسەر س������زادانی تاوانی )ناوزڕاندن و

تۆم��ەت(كراوەتەوە،لەبڕگ��ەی)5(یماددەینۆیەمدا
هاتووە:«توانجی ن������اڕەوا و ناوزڕاندن قەدەغەیە«. ئەم بڕگەیە 
ناوزڕاندنی وەك تاوانێكی ڕۆژنامەنووسی لە رەخنە جیاكردۆتەوە. 
هەروەه��اسزاش��یدان��اوەب��ۆ)رۆژنامەن��ووس(و
)سەرنووس��ەر(یئەوباڵوكراوەیەیناوزڕاندنوتۆمەتی
تی��اداباڵودەكرێت��ەوە،لەبڕگەی)یەك��ەم(یماددەی
)نۆیەم(داهاتووە:»ڕۆژنامەنووسوسەرنووس��ەر،بەبڕێك
پ��ارەغەرامەدەكرێنكەلە)1,000000(یەكملیۆندینار
كەمترول��ە)5,000000(پێنجملی��ۆندینارپترنەبێ.

كاتێكتوانجیناڕەواوناوزڕاندنباڵوبكاتەوە«.
سەبارەتبەسزادانیدەزگاڕاگەیاندنەكەش،لەبڕگەی
)دووەم(یهەمانماددەداهاتووە:»ڕۆژنامەیباڵوكەرەوە
بەبڕێكپ��ارەغەرامەدەكرێتكەل��ە)5,000000(پێنج
ملیۆندیناركەمترولە)20,000000(بیس��تملیۆندینار

پترنەبێت«.
بەپێیئەمیاسایە،لەكاتیدووبارەكردنەوەیئەنجامدانی
تاوانیناوزڕاندنوتۆمەتخس��تنەپاڵل��ەڕاگەیاندندا،
س��زاكەتوندت��ردەبێت.هەروەكلەبڕگەی)س��ێیەم(ی
هەمانم��اددەداهاتووە:«لەكاتیدووبارەكردنەوەدا،دادگا
ب��ۆیهەیەس��زاداراییەكەیزیادبكا،ب��ەمەرجێكلە
دووهێندەیپارەیس��زاكەكەل��ەبڕگەكانی)یەكەم(
یس��ەرەوەداهاتوونپترنەبێ».وات��ادووبارەبوونەوەی
ئەمتاوانە،دەبێتەمایەیگرتنەبەریڕێوش��وێنیتوندتری

ب���ه پ���ێ���ى ي���اس���اى 
ساڵى  )35(ى  ژم��اره  
لەكاتی  دا   2007
دووب��ارەك��ردن��ەوەی 
تاوانی  ئەنجامدانی 
ن�������اوزڕان�������دن و 
خستنەپاڵ  تۆمەت 
ل��ە ڕاگ��ەی��ان��دن��دا، 
س���زاك���ە ت��ون��دت��ر 
دەب��ێ��ت. ه���ەروەك 
)سێیەم( بڕگەی  لە 
م��اددەدا  هەمان  ی 
ه��ات��ووە:«ل��ەك��ات��ی 
دووب��ارەك��ردن��ەوەدا، 
هەیە  ب��ۆی  دادگ���ا 
سزا داراییەكەی زیاد 
مەرجێك  ب��ە  ب��ك��ا، 
هێندەی  دوو  ل��ە 
پارەی سزاكە  كە لە 
)یەكەم( بڕگەكانی 
ی سەرەوەدا هاتوون 

پتر نەبێ 
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سزادان.
بەكارهێنان��ی خ��راپ یاس��ای
ئامێرەكان��یپەیوەن��دیژمارە)6(
یس��اڵی)2008(دال��ەبڕگ��ەی
دووەم��دائاماژەیبۆتاوانیتۆمەت
لەڕێگەی)مۆبای��ل،ئامێریتەلدار
وبێتەل(ەوەكردووە،س��زاكەی
لە)6مانگزیندانیبۆ5س��اڵ(
ەوبەغەرامەیەكیشسزادەدرێ
ك��ەلە)1(ملیۆنكەمترولە)5(
ملیۆندینارزیاترنەبێ،یاخودبە

هەردووكیان.
قەب��ارەی دەستنیش��انكردنی
س��زاكەشلەدەس��ەاڵتیدادوەردایە،بەاڵمئەم

فاكتەرانەشڕۆڵیلەدیاریكردنیسزاكەداهەیە:
-بوونیاخودنییەتلەپشتتاوانەكە.

-پاس��اویدەزگاڕاگەیاندنەك��ەب��ۆتۆمەتەك��ەی
)بوونینەخش��ەوپیالنێبۆخستنەپاڵیتۆمەت،ڕێژەی
س��زادانەكەیزیاتردەكات،ئەگەرچینەزانینیشپاساو
نییەبۆئەنجامدانیتاوان،واتانەزانیس��زاالناباتبەاڵم

كەمیدەكاتەوە(.
-ڕێژەیكاریگەریوئاس��تیزیانەك��ەی)بۆنمونە
زیانگەیان��دنبەش��ەرەفوئیعتیباریسیاس��ەتمەدار
یاخودهونەرمەندێكلەڕێگەیدروس��تكردنیتۆمەتێكەوە
ب��ۆناوبراو،س��زایزیاترەوەكل��ەوەیتۆمەتەكەدژبە

هاواڵتییەكیسادەبێت(.
-كات��یباڵوبوونەوەی)بۆنمونەلەس��اتیهەڵبژاردندا
تۆمەتبخرێتەپاڵكاندیدێكوبەوهۆیەوەشكستبخوات،

سزاكەیزیاترەوەكلەدۆخیئاسایی(.
-ئاس��تیلێهاتووییوویژدانیدادوەرلەبەكارهێنانی

دەسەاڵتەالستیكییەكەیدا.
سەرنج:بەپێیبڕگەی)5(یماددەیهەشتەم،نابێدوای
تێپەڕبوونی)90(ن��ەوەدرۆژلەمێژوویباڵوكردنەوە،هیچ
جۆرەرێكارێكییاساییلەبەرامبەرڕۆژنامەنووسبگیرێتەبەر.

بە  زی��ان��گ��ەی��ان��دن 
شەرەف و ئیعتیباری 
یاخود  سیاسەتمەدار 
ه��ون��ەرم��ەن��دێ��ك 
ل������ەڕێ������گ������ەی 
دروس���ت���ك���ردن���ی 
بۆ  ت��ۆم��ەت��ێ��ك��ەوە 
ن����اوب����راو، س���زای 
لەوەی  وەك  زیاترە 
بە  دژ  ت��ۆم��ەت��ەك��ە 
سادە  هاواڵتییەكی 

بێت
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*بۆچی لە ڕاگەیاندندا سزاكەی توندترە؟
بەپێییاس��ایس��زادانیعیراقی،تۆمەتخستنەپاڵ
ئەگەرلەڕێگەییەكێكلەئامرازەكانیڕاگەیاندنەوەئەنجام
بدرێت،ئەوادۆخیسزادانزۆرتوندترەولەهەندێكجار
دادوەربەرزترینئاس��تیس��زادەگرێتەبەر،بەمەرجێلە
دووهێندەیس��زاكەپترنەبێت.بۆنمونەئەگەرس��زای
ناوزڕاندنوتۆمەت)5(ملی��ۆندینارغەرامەبێت،ئەوا
دادوەردەتوانێ)10(ملیۆندینارغەرامەبەسەرتاوانباردا

بسەپێنێ.
هۆكارەكانیپشتتوندیسزادانیتۆمەتخستنەپاڵ

لەڕێگەیدەزگاكانیڕاگەیاندن،دەگەڕێتەوەبۆ:
ا-دۆخ��یباڵوكردن��ەوە)Publishing(یتێدایە،
زۆرترینژمارەیخەڵكلەڕاگەیاندنەوەگوێبیستیدەبن
یاخوددەیخوێنن��ەوەودەیبینن.ئەمەشجیاوازەلەوەی
تاوانەكەلەبەرچاویكەسێكیاخودچەندكەسێكیكەمدا

ئەنجامبدرێت.
ب-تۆم��ەتوناوزڕان��دندەچێتەخان��ەیمێژوو،
زۆرجاركەسایەتییەكتەنانەتتادوایمردنیشی،لەالیەن
هەندێخەڵكەوەمەس��ەلەیتۆمەتەكەدەكرێتەئامڕازێك
بۆشكاندنی.دەش��ێكاندیدێكیاخودالیەنێكیسیاسی
بەهۆیتۆمەتێكەوەدووچاریشكستیهەڵبژاردنببێتەوە.
ج-خەڵكزیاترمتمانەبەوتۆمەتانەدەكەنكەلەدەزگا
ڕاگەیاندن��ەكانباڵودەكرێنەوە،وات��اپێیانوایەتۆمەتەكە

ڕاستەبۆیەباڵوكراوەتەوە.
لەبەرئ��ەمفاكتەرانەیس��ەرەوە،دادوەردەتوانێبە
پشتبەستنبەماددەی)433(ییاسایسزادان،دۆخی
س��زاكەیتوندتربكات،بەمەرجێلەدووهێندەیسزای

دیاریكراوییاسایسزادانتێنەپەڕێ.
هەروەه��الەبڕگ��ەی)3(یماددەی)9(ییاس��ای
ڕۆژنامەگەریلهكوردستانژمارە)35یساڵی2007(یشدا
هات��ووە:لەكاتیدووبارەكردنەوەدادادگابۆیهەیەس��زا
داراییەكەیزیادبكا،بەمەرجێكلەدووهێندەیپارەی
سزاكەكەلەبڕگەكانی)یەكەم(یسەرەوەداهاتوونپتر
نەبێ».واتاهەردەزگایەك��یڕاگەیاندنئەگەرتاوانێكی

)3(ی  ب��ڕگ��ەی  ل��ە 
ماددەی )9(ی یاسای 
له   ڕۆژن���ام���ەگ���ەری 
ك��وردس��ت��ان ژم��ارە 
)35ی ساڵی 2007(
لەكاتی  هاتووە:  دا 
دووب��ارەك��ردن��ەوەدا 
هەیە  ب��ۆی  دادگ���ا 
سزا داراییەكەی زیاد 
لە  مەرجێك  بە  بكا، 
پارەی  هێندەی  دوو 
نەبێ ،  پتر  س��زاك��ە 
ك��ه  س����زاى ده زگ���ا 
 )20 . 000 . 000 (
س���زاى  و  م��ل��ي��ۆن 
رۆژن��ام��ه ن��ووس��ي��ش 

)5.000.000(�ه .
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دووجارئەنجامدا،سزاكەشیتادووهێندەزیاددەكات.

*لە چ كاتێكدا سزا لەسەر تۆمەت نییە؟
ئ��ەوباب��ەتووێن��ەڕەخنەییانەیكەس��ێكیاخود
ڕۆژنامەنووسونووس��ەرێكلەدەزگایەك��یڕاگەیاندندا
باڵویدەكاتەوە،پێویس��تەكۆمەڵێكمەرجلەخۆبگرێتتا

نەچنەخانەیناوزڕاندنوتۆمەت.
هەرچەندەئەركێكیگرنگیڕاگەیاندن،شەنوكەویكار
وبەرنامەیئەوكەسوالیەنەگشتییانەیەكەپەیوەندیان
بەبەرژەوەندیگش��تییەوەهەیە.مەبەستیشلەكەسو
الیەنیگشتی،ئەوانەنكەئەركێكیحكومییانكارێكی
پەیوەس��تبەكۆمەڵگایانلەسەرش��انە،ڕۆژنامەنووسان
وڕاگەیاندنەكانی��شلەس��اتیبینین��یكەمتەرخەمیتا
دەگات��ەگەندەڵی،نەكهەرماف��یباڵوكردنەوەیبابەتی
ڕەخنەئامێزی��انهەی��ە،بەڵك��وئەركیڕاس��تەقینەی

سەرشانیشیانە.
لەیاس��ایژمارە)111(یس��اڵی)1969(یسزادانی
عیراقیویاسایڕۆژنامەگەریژمارە)35(یساڵی)2007(
دا،هەندێمەسەلەدەستنیشانكراونكەلەودۆخانەدا

ناچنەخانەیتۆمەت.
بەپێیبڕگەی)2(ییاسایژمارە)111(یساڵی)1969(
یس��زادانیعیراقی،باڵوكردن��ەوەیزانیاریوڕەخنە
لەسەركارورەفتارەكانیكەسیاخودالیەنێك،تەنهالەو
دۆخان��ەداناچنەچوارچێوەیتاوانەوەكەس��ەرجەمئەم

مەرجانەیلەخۆگرتبێت:
1-نووس��ینوباڵوكردنەوەلەسەركارەكانیفەرمانبەریان
كەسێكیڕاسپێردراوبۆخزمەتگوزاریگشتییانسیفەتی
نوێنەرایەتیگش��تیهەبێ)بۆنمونەسەرۆكیحكومەت،
ئەندامان��یپارلەمان،بەڕێوەبەرانیدەوڵەت،وەزیرەكانتا

دەگاتەكارمەندان.....(.
2-باڵوكردنەوەكەپەیوەندیب��ە)كار(یفەرمانبەرەكەوە
هەبێتنەككەس��ێتییەكەی،واتائێم��ەڕەخنەلەكارو

رەفتارەكانیبگریننەكخودیخۆی.
3-باڵوكردنەوەك��ەپەیوەن��دیبەخزمەتیگش��تییەوە

ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ان و 
نیش  كا نە ند یا گە ا ڕ
بینینی  ل��ەس��ات��ی 
تا  ك��ەم��ت��ەرخ��ەم��ی 
گەندەڵی،  دەگ��ات��ە 
ن���ەك ه���ەر م��اف��ی 
ب����اڵوك����ردن����ەوەی 
ب�������اب�������ەت�������ی 
ڕەخ��ن��ەئ��ام��ێ��زی��ان 
ه����ەی����ە، ب��ەڵ��ك��و 
ڕاستەقینەی  ئەركی 

سەرشانیشیانە
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هەبێت.
هەروەهالەبڕگەی)4(یماددەیهەش��تەمییاسای
ڕۆژنامەگەریلهكوردستانداژمارە)35(یساڵی)2007(دا
هاتووە:»نووسینوباڵوكردنەوەلەسەركارەكانیفەرمانبەر
یانكەس��ێكیڕاس��پێردراوبۆخزمەتگوزاریگشتییان
س��یفەتینوێنەرایەتیگش��تیهەبێتاواننییە،ئەگەر
هات��وباڵوكردنەوەكەلەچوارچێوەیئەركیفەرمانبەریو
خزمەتیگش��تیونوێنەرایەت��یدەرنەچێبەومەرجەی

بەڵگەیسەلمێنەریدانەپاڵییانلەسەرهەبێت«.

* خۆپارێزیی لە تاوانی تۆمەت خستنەپاڵ:
بۆجیاكردنەوەیڕەخنەیڕاستودروستكەلەخزمەتی
كۆمەڵگادایەل��ەتاوانى)ناوزڕاندنوتۆمەت(كەزیانبە
كۆمەڵگادەگەیەن��ێومتمانەیدەزگاكانیڕاگەیاندنیش
لەكەداردەكات،دەبێلەس��اتیهەرڕەخنەگرتنیاخود
هەرقس��ەورەفتارێكبخەینەپاڵكەسوالیەنێك،)3(

خاڵیگرنگلەبەرچاوبگرین.

1. پێویستە ڕەخنەكە یاخود تۆمەتەكە راست بێت:
ئەركیسەرەكیڕۆژنامەنووسلەوگوتانەیدەیخاتەپاڵ
هەرك��ەسوالیەنێك،بریتییەل��ە)دڵنیایی(.بۆنمونە
كاتێكبەرپرس��ێكبەگەندەڵناودەبەین،یاخودتۆمەتی
تەزویرلەساتیهەڵبژاردندەدەینەپاڵحیزبێ،پێویستە
دڵنیابینلەڕاستیودروستییەكەینەكلەسەربنەمای

گومان.
یەكێكلەنموونەدیارەكانی)تۆمەتخس��تنەپاڵ(لە
ڕۆژنامەگەرییكوردیدا،مانش��ێتیسەرەكیالپەڕە)1(ی
ڕۆژنامەی)هاواڵتی(بووكەتیایداهاتبوو:«لەس��ەربڕینی
تەلەفۆنیماڵەكەی،س��ەرۆكیحكومەتدووكارمەندی
كوردتێلفەس��ڵدەكات«،دوایتۆماریسكااڵلەالیەن
سەرۆكیحكومەتەوە،سەرەنجامئەمڕۆژنامەیەسكااڵكەی
دۆڕاندوب��ەفەرمیڕۆژنامەك��ەداوایلێبوردنیكرد،

چونكەتۆمەتەكەڕاستنەبوو.
نمونەیەكیدیك��ە،باڵوكردن��ەوەیراپۆرتەهەواڵێك

سەرەكی  مانشێتی 
)1(ی  الپ���������ەڕە 
)هاواڵتی(  ڕۆژنامەی 
ب����وو ك���ە ت��ی��ای��دا 
ه��ات��ب��وو: »ل��ەس��ەر 
تەلەفۆنی  بڕینی 
سەرۆكی  ماڵەكەی، 
دوو  ح���ك���وم���ەت 
كوردتێل  كارمەندی 
ف��ەس��ڵ دەك����ات« ، 
سكااڵ  تۆماری  دوای 
سەرۆكی  ل��ەالی��ەن 
ح���ك���وم���ەت���ەوە، 
سەرەنجام رۆژنامه كه  
دۆڕان��د  سكااڵكەی 
داوای  فەرمی  بە  و 

لێبوردنی كرد.
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لەالپ��ەرە)1(یهەفتەنامەی)چاودێر(بووس��ەبارەت
ب��ەوەی)ئەن��داممەكت��ەبسیاس��ییەكیبزووتنەوەی
ئیسالمیمۆروئیمزایحیزبەكەیخۆیتەزویردەكات(،
دوایتۆماركردنیس��كااڵیئەوسیاس��ەتمەدارەلەسەر
هەفتەنامەكە،لەبەرئەوەینەتوانراتۆمەتەكەبسەلمێنرێت،

ڕۆژنامەكەسكااڵكەیدۆڕاند.
نمونەیەكیدیكەباڵوكردنەوەیراپۆرتێكبوولەگۆڤاری
لڤین،تیایداباسلەوەدەكاتكەگوایەمەكتەبیسیاسی
پارت��یبەهاوكاریمەكتەبیسیاس��ییەكێتیی،پیالنی
كوش��تنیهەرسێسەركردەیالیەنەكانیئۆپۆزسیۆنیان

داڕشتووە.
دوایباڵوكردن��ەوەیئەوراپۆرتە،مەس��عودبارزانی
سەرۆكیهەرێمیكوردستانداوایلەداواكاریگشتیی
كردكە دەس��تبەجێلێكۆڵینەوەیەكیوردلەس��ەرئەو
مەس��ەلەیەبكات،چونكەئەمەمەسەلەیەكیترسناكەو

ناكرێبەهیچشێوەیەكبێدەنگیلێبكرێ.
گیروگرفتیئ��ەمراپۆرتەشلەوەدایەكەكارێكڕووی
نەدابێ،سەلماندنیراس��تییەكەیزۆرئاستەمە،یاساش
هەرگیزلەس��ەربنەمایبیركردنەوەیدەروونیوزیهنی
ڕۆژنامەنووس،هیچكەسوالیەنێكیسیاسیبەتاوانبار

ناناسێنێ.

2- پێویستە تۆمەتەكە شیاوی سەلماندن بێت:
رۆژان��ەچەندی��نزانیاریلەس��ەرك��ەسوالیەن
وبەرپرس��انلەالی��ەنپەیامنێ��رانیاخودس��ەرچاوە
تایبەتەكانەوەدەگات��ەدەزگاكانیڕاگەیاندن،هەندێلەو
زانیاریانەبریتینلەجۆریتۆمەتوەك)گەندەڵی،دزی،
بەدڕەوش��تی،تەزوی��ر،كەمتەرخەمی....هتد(،ئەگەرئەم
زانیاریانەڕاس��تیشبن،پێویس��تمانب��ەبەڵگەهەیەبۆ

سەلماندنیانئەگەرناباڵوكردنەوەیانشیاونییە.
دەش��ێجۆرەراس��تییەكلەنێ��وئەمراپۆرت��ەدابێ،
بەاڵمنەبوونیهی��چبەڵگەنامەیەكیمتمانەپێكراو،دەزگا
ڕاگەیاندنەكانلەبەردەمیاسادادووچاریدۆڕاندهكاتهوه
بۆنمونەدوایباڵوكردنەوەیراپۆرتێكی)مایكڵڕۆبن(

رۆژان�����ە چ��ەن��دی��ن 
زانیاری لەسەر كەس 
و الیەن و بەرپرسان 
پەیامنێران  لەالیەن 
ی��اخ��ود س��ەرچ��اوە 
ت��ای��ب��ەت��ەك��ان��ەوە 
دەزگاكانی  دەگاتە 
هەندێ  ڕاگەیاندن، 
لەو زانیاریانە بریتین 
ل��ە ج���ۆری ت��ۆم��ەت 
وەك )گەندەڵی، دزی، 
تەزویر،  بەدڕەوشتی، 
ك��ەم��ت��ەرخ��ەم��ی....
ه��ت��د(، ئ��ەگ��ەر ئەم 
ڕاستیش  زانیاریانە 
پێویستمان  ب���ن، 
هەیە  ب��ەڵ��گ��ە  ب��ە 
سەلماندنیان  ب��ۆ 
ئ�������ەگ�������ەرن�������ا 
ب��اڵوك��ردن��ەوەی��ان 

شیاو نییە.
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لەڕۆژنامەی)هاواڵتی(لەژێرناوی»س��ەركردەكانیكورد
جێیمتمانەیئەمریكانین«،لەمراپۆرتەداس��ەرمایەی
)مەسعودبارزانی(یسەرۆكیهەرێمیكوردستانبە)2(
میلیاردۆالروسەرمایەی)جەاللتاڵەبانی(سەرۆككۆمار
ب��ە)400(ملیۆندۆالرخەمڵێن��راوە،تاڵەبانیبەتاوانی
)تۆمەتخستنەپاڵ(سكااڵیلەسەرڕۆژنامەكەتۆماركرد،
لەبەرئ��ەوەیڕۆژنامەكەنەیتوانیبەڵگەنامەبۆڕاس��تیو
دروس��تیزانیاریی��ەكانبخاتەڕوو،س��ەرەنجامتاڵهبانى

سكااڵكەیبردەوەوڕۆژنامەكەشسزادرا. 

3- پێویستە خزمەت بە بەرژەوەندی گشتی بكات: 
راگەیاندندەبێخزمەتكاریكۆمەڵگاكەیخۆیبێت،
ئەوزانیاریومەسەالنەیپەیوەستنبەكۆمەڵگائەگەر)خێر
وبەرژەوەندی(خستەمەترسییەوە،ئەواباڵوكردنەوەیان
لەدیدییاس��اوەش��یاونییە،چونكەئامانجێكیگرنگی
یاس��اوەدیهێنانیژیانێكیپڕلەئاس��ایشوئارامییەبۆ
كۆمەڵگا،هەرزانیاریوبابەتێزیانیبەئاسایشوئارامی
گەیانددەشێقەدەغەبكرێت،ئەمەشپشتیبەوبۆچوونە
بەس��تووەكەلەسایەیدۆخێكیئارامدا،سەروەریییاسا
دەپارێزێ.هاتنەئارایهەلومەرجیپڕلەئاژاوەش،زیانبە

سەروەریییاسادەگەیەنێت.
پاش��انهەقیقەتبۆخزمەتیمرۆڤە،كاتێدركاندنی
راس��تییەكئاژاوەیناوخۆیییاننێودەوڵەتیخوڵقاندو
هەروەكزۆرجارمێژوویجیهانشایەتحاڵیلەسەردەدات
)وەكهەردووجەنگیجیهانیيهكهمودووەم(ملیۆنەها
كەسلەژێرن��اویئەوەداكوژراونك��ەكامئایدۆلۆژیاو
دەوڵەتلەس��ەرهەقە،ئەواخودیپەیامیپیرۆزیهەق

نیشانەیپرسیاروسەرسوڕمانیدەوێ!. 
لەس��ەرجەمئەوواڵتانەیشەڕوئاژاوەیتێدایە)وەك
عیراقیدوایڕووخانیرژێمیبەعس(،زۆرترینقوربانی
بریتینلەڕۆژنامەنووسان،بەمپێیەخودیڕۆژنامەنووسان

دەبنەقوربانیهەلومەرجیجەنگوكێشمەكێش.
بەمچەشنە،دەزگاكانیڕاگەیاندنئەگەرچیزانیارییەك
)راس��ت(یشبێتو)توانایس��ەلمانیراستییەكەش(ی

ئەگەرچی زانیارییەك 
و  بێت  )راس��ت(ی��ش 
سەلمانی  )ت��وان��ای 
راس��ت��ی��ی��ەك��ەش( 
ه��ەب��ێ��ت، ئ��ەگ��ەر 
زی��ان��ی ل��ە ق��ازان��ج 
زۆرت����ر ب���وو ئ��ەوا 
كاتێكی  بۆ  دەش��ێ 
یا  دوابخرێت  شیاو 

باڵونەكرێتەوە
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هەبێت،ئەگ��ەرزیانیلەقازانجزۆرتربوو
ئەوادەش��ێبۆكاتێكیشیاودوابخرێتیا

باڵونەكرێتەوە.
*ل��ەچەن��ددۆخێكیت��ردا،تۆمەت
خستنەپاڵسزایلەس��ەرنییە،بۆنمونە
لەناودادگاولەبەردەمدادوەركاتێسكااڵ
دژیكەس��ێكبەرزدەكرێتەوە،ئەگەرلەو
ساتەدائەوكەسەیسكااڵیلەسەرتۆمار
دەكرێت،هەرگوتەیەكدەرببڕێتبەتاوان 

دانانرێ.

* مافی سكااڵ تۆماركردن 
لەكات��یئەنجامدان��یتاوانیتۆمەت
ڕاگەیاندن، دەزگایەك��ی لە خس��تنەپاڵ
ئەمالیەنان��ەیخوارەوەمافیتۆماركردنی
سكااڵیانهەیە،دوابڕیاریشالیدادوەرە
كەئایاڕەخنەكە،تاوانەیاخودڕێگەپێدراوە.
-كەسوالیەنیزیانلێكەوتوو)هەروەك
لەنمونەكانیپێش��وودائاماژەمانبۆكرد،
چەندینكەسوالیەنس��كااڵیانلەسەر
دەزگاڕاگەیاندن��ەكانتۆم��اركردووەبەو

پاساوەیكەتۆمەتیانخراوەتەپاڵ(.
بەرزتری��ن وەك گش��تی( )داواكاری
تۆماركردنی مافی یاس��ایی، دەس��ەاڵتی
سكااڵیلەس��ەرئەوبابەتانەیڕاگەیاندن

هەیەك��ەزیانبەدابونەریتیگش��تیو
مەس��ەلەگرنگەكانیكۆمەڵگادەگەیەنێت.
ئامانجیداواكاریگشتیشچاودێریدەزگا
ڕاگەیاندنەكانەتاڕێزلەسنورەكانیئازادی
رادەربڕینبگرن،لەهەمانكاتداڕادەربڕین
نەبێتەئامڕازێبۆزیانگەیاندنبەسەرمایە

ماددیومەعنەوییەكانیكۆمەڵگا.
بۆنمونەدوایباڵوكردنەوەیشیعرێك
لەپاش��كۆی)ئاس��ۆیئەدەب(كەتیایدا
س��وكایەتیبەخوداوەندك��را،داواكاری
ڕۆژنامەك��ە لەس��ەر گش��تیس��كااڵی
تۆم��ارك��رد،سەرنووس��ەریشبەوپەڕی
كرد، لێبوردنی داوای لەخۆبوردوویی��ەوە

سكااڵكەشكشێنرایەوە.
ئەگەرچیداوایلێبوردنس��زالەسەر
تاوانیڕۆژنامەگ��ەریالناباتبەاڵمكەمی
دەكاتەوە،چونكەلەوساتەداڕاگەیاندنەكە

نیازپاكیخۆیدەخاتەڕوو.

سەرنج:
بەپێیبڕگەی)5(یماددەیهەشتەم،
ناب��ێدوایتێپەڕبوون��ی)90(نەوەدرۆژ
ل��ەمێ��ژوویباڵوكردنەوە،هی��چجۆرە
رێكارێكییاساییلەبەرامبەرڕۆژنامەنووس

بگیرێتەبەر.

 * ماستەر لە یاسای رۆژنامەگەری.
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كەس��انیزۆرلەگۆش��ەوكەنارەكانی
جیهانداهەنساتناساتبابەتدەنووسن،
چەندپارچەهەواڵێكلەمالولەوالدەنێرنو
خۆی��انبەرۆژنامەن��ووسناودەب��ەن،ئایا
بەڕاس��تیئەمانەڕۆژنامەنووس��ن؟ئەگەر
ئەمانەرۆژنامەنووسن،چۆندەتوانرێلەو
كەسەپيش��هييانهجودایانبكەینەوەكە
بەش��ێوەیەكیڕێكوپێ��ككاربۆرۆژنامەو
گۆڤاروئۆرگان��ەناوخۆكاندەكەن؟ئەمە
ب��ەدەرلەوكەس��انەیهەواڵب��ۆڕادیۆو
تەلەفزیۆنئامادەدەكەن،كەواتەبەڕاستی

چشتێرۆژنامەنووسدەخوڵقێنێ؟.
بەئاس��انی رۆژنامەنووس��یپیش��ەیی
رۆژنامەن��ووس بناس��رێتەوە. دەتوان��رێ
كارمەن��دیرۆژنامەیەكەك��ەڕاپۆرتبۆ
رۆژنامەك��ەیئامادەدەكات،دەش��ێوتار
یانس��ەروتاربنووس��ێیاخودهەڵەچنی
بابەتەكانبكات.ڕۆژنامەنووسێكیپیشەیی
دەناس��رێتەوە: جۆراوجۆردا ن��اوی لەژێر
تایبەت، هەواڵنێری وتارنووس، ڕیپۆرتەر،
داڕش��تنیهەواڵ،جێگری لێپرس��راوی

سەرنووسەر،لێپرس��راویبەشیوەرزش،
لێپرسراویهەواڵەكانیناوخۆ،لێپرسراوی
هەواڵە لێپرس��راوی بازرگان��ی، بەش��ی
گش��تییەكانوسەرنووس��ەر.پانتاییئەو
كاران��ەیكەئەنجام��یدەدات،هێندەی
بەرفراوان��یدنی��ایدەوروبەرییەتی.ئەو
لەب��ارەیهەرش��تێكەوەڕاپ��ۆرتئامادە
دەكاتكەڕەهەندیهەواڵیانەیهەبێت،
چت��اوانوتاوانكاری��ی،ڕێكخس��تنو
دادگاكان، سیاس��ی، بەرنام��ەی یاس��ا،
دەسەاڵتەكانیجێبەجێكردنویاسادانانو
چلەبارەیخەڵك،مۆدیل،هونەر،موزیك،

شانۆ،ئەدەبیاتوشتیدیكەوەبێت.
پترن، لەمانەش رۆژنامەن��ووس كاری
ئەوانیت��ر نووس��ینەكانی رۆژنامەن��ووس
ڕاستدەكاتەوە،هەواڵەكانكۆدەكاتەوەو
شرۆڤەیاندەكاتوڕەخنەیانل�ێدەگرێت.
بەرلەهەرشتێكلەبواریرۆژنامەگەریدا،
ئەوكەس��ەیخولیپێویستیفێربوونو
پس��پۆڕێتیلەمەیدان��یكارێكیئاڵۆزی
بە بینیوە، رۆژنامەیەك��دا چاپوپەخش��ی

نووسینی: ئێم، ڤی كاماس
وەرگێڕانی: لوقمان ره زا

رۆژنامەنووس كێیە؟



ژمارە 31 پاييزى 2013 178

رۆژنامهنووسكێيه؟

كاردادەنرێتبەاڵمئەمقس��ەیە
ئەماتۆرێكناگرێتەوە.

دەیانگ��وت س��ەردەمانێك 
رۆژنامەنووسهەرلەزگماكەوە
بەوچەش��نە رۆژنامەنووس��ە،
نییەك��ەكەس��ێكبنێرینبۆ
و رۆژنامەگەری خوێندن��گای
لەكۆتایداببێتەڕۆژنامەنووس.
مەهاتم��اگان��دیهیچكات
پێىنەخس��تۆتەخوێندنگای
رۆژنامەنووس��ی،ب��ەاڵملەو
جیاواز دۆخەكە سەردەمەدا
بوو.هەمووكەس��ێكبەبڕێ
ح��ەزوهەس��تێكیپڕوپاگەندەییدەیتوان��یخۆیبە
رۆژنامەنووسبناس��ێنێت،دەزگایەكیچاپبكڕێتیان
بەك��رێیبگرێتورۆژنامەیەكدەرب��كات،بەاڵملەمڕۆدا

دۆخەكەبەتەواوەتیجیاوازەوكارەكەئاڵۆزتربووە.
بێگومان،تەنانەتهەمانئەوكەس��انەیلەزگماكەوە
رۆژنامەنووسن،ئەگەرخولەپسپۆڕییەكانیرۆژنامەگەریی

ببینن،زۆرلەئەوانیدیكەباشتردەبن.
ل��ەهیندس��تان،یەكەمی��نناوەن��دیفێربوون��ی
رۆژنامەگەرییلەكۆلیژیهونەریزانكۆیمیللیمودەریس
لەس��اڵی)1920(دامەزرا.بابەتەوانەییەكانیبریتیبوون
لە:مێژوویرۆژنامەگەری،یاساكانیچاپەمەنی،نووسینی

سەروتاروبەڕێوەبردنیرۆژنامە.
ڕاس��تگۆیانەدەبێبڵێمبۆخۆباشكردنیرۆژنامەنووس،
بینینیوانەفێركارییەپس��پۆڕییەكامڵودروس��تەكان،
بایەخێك��یكاریگەریهەیە،ب��ەاڵموەئاگاتاندێنینەوە
كەهەركەسێبڕوانامەیرۆژنامەنووسیبەدەستدەهێنێ،

نابێتەرۆژنامەنووس.
ئێستادەگەینەپرسیاریدواتر:چشتێكرۆژنامەنووس
دەخوڵقێنێ؟بۆئەمپرسیارە،هێندەیژمارەیڕێبەران
ومەزنەكانیبواریرۆژنامەگەری،وەاڵممانلەبەردەمدایە.
-جیمزرۆستۆنلەرۆژنامەینیویۆركتایمز،هەردوو

ل���ە ه��ی��ن��دس��ت��ان، 
ناوەندی  یەكەمین 
ف�����ێ�����رب�����وون�����ی 
لە  رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی 
ك��ۆل��ی��ژی ه��ون��ەری 
زان����ك����ۆی م��ی��ل��ل��ی 
ساڵی  لە  م��ودەری��س 

)1920( دامەزرا. 
وانەییەكانی  بابەتە 
ب��ری��ت��ی ب����وون ل��ە: 
مێژووی رۆژنامەگەری، 
چاپەمەنی،  یاساكانی 
سەروتار  و  نووسینی 
بەڕێوەبردنی رۆژنامە
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خەس��ڵەتی)سەلیقەوچاپوكی(
بەپرەنسیپدادەنێ.

-پ��ۆڵمیلێ��رل��ەگروپی
رۆژنامەكانی)گانت(لەئەمریكا
)زیتەڵەی��یو س��یفاتەكانی

فێڵبازی(بەگرنگدەزانێ.
-هێربێرتبرۆكەریەكێلە
ناوبانگەكان، بە سەرنووسەرە
)ڕاس��تگۆییو خەس��ڵەتی
دەرهێنانیموولەنێوماست(
بەتایبەتمەن��دیس��ەرەكی
هەژم��ار رۆژنامەن��ووس

دەكات.
هەڵبەت��ەرۆژنامەنووس
بەرلەهەمووش��تێك دەبێ
لێوانلێوبێتلەتوانس��ت،

بەچەش��نێكەبتوانێتڕاس��تییەكانبخاتەڕوو،تەنانەت
لەكاتیپێویس��تسوودلەفریودانیشوهربگيرێت،بەاڵم

ئەوانەهەموویانوەاڵمیالوەكین.
ب��وونب��ەرۆژنامەنووس،پێویس��تیبەزۆرش��تی
ب��ەدەرلەوزەوتوانایاخودحەزوخولیاوەهەیە.وێڕای
ئەمەش،وتەكانیرۆستۆنلەخوێندنگایرۆژنامەنووسی
كۆڵۆمبیاگرنگیزۆریهەیەكەدەڵێت:«منبەس��ەختی
الیەنگریپەروەردەوفێركردنیپیشەییرۆژنامەنووسانم،
لەگەاڵئەوەش��دائێمەلەنێورۆژنامەنووس��انیرۆژنامەی
نیویۆركتایمزدا،چەندكەس��ێكمانهەنكەبڕوانامەی
ئەكادیمی��انهەی��ەوهەندێككەس��یترمانهەنلەبەر
هەرپاس��اوێكبێ��تخوێندنیبااڵیانت��ەواونەكردووە،
بەاڵمهەردووگروپ،باشكاردەكەن.كاتێدۆس��ییەی
ئەمكەس��انەهەڵدەدەینەوە،هەموویانئاستێكیبااڵیان
هەیەواتا)زرنگی،پاڵنەر،بزێو(یانتێدایە،ئێس��تاتۆبە
هەرش��تێناوزەدیاندەكەی،ناویانبنێ.بەمشێوەیەمن
لەوباوەڕەدامكامڵترینوباش��ترینپ��ەروەردەلەكاری
پیشەییدا،ناتوانێرۆژنامەنووسێكیبەرجەستەبخوڵقێنێ،

ت���ە  ڵبە هە
س  و ن���و مە نا ژ ۆ ر
دەب���ێ  بەرلەهەموو 
لێوانلێ���و  ش���تێك 
بێ���ت لە توانس���ت، 
ك���ە  بەچەش���نێ 
بتوانێت ڕاستییەكان 
بخات���ەڕوو، تەنانەت 
لەكات���ی پێویس���ت 
سوود لە فریودانیش 

وه ربگيرێت
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مەگەرتایبەتمەندییەس��ەرەكییەكانوات��ا)زیتەڵەییو
چاپووكی(یلەگەاڵپسپۆڕییەتەكەیدائاوێتەببێت(.

FreePress(سەرنووس��ەری)ئێ��س.س��اداناند(
Journal(یشقسەكەی)رۆستۆن(پشتڕاستدەكاتەوە،
ب��ۆئەمەش)تی.س��اداناند(بەنموون��ەدەهێنێتەوەكە
هەرگیزنەچووەزانكۆ،بەاڵمس��ەرجەمئەوكەسانەیكە
دەینناسی،پێیانوابووكەرۆژنامەنووسێكیمەزنە.
ئ��ەوپیاوێك��یزۆرزیتەڵ��ەوپڕل��ەوزەو
پاڵنەرب��وو،واتەهەمووئ��ەوتایبەتمەندییانەی
هەبووكەرۆس��تۆنگوتبووی.لەڕاس��تیدائەو
تایبەتمەندیی��ەیلە)س��اداناند(داهەبوو،لەنێو

خەڵكیتردابەدوایدەگەڕا.
خاڵیگرنگلەبارەیئەمچەشنەكەسانەوە،
ئەوەی��ەكەئەگەرچیبڕوانام��ەیئەكادیمیان
نییە،بەاڵمتوانس��توخۆشەویستیتەواویان
بۆكارەكەیانهەیە،لەكاتیپێویستداپێشوازی
لەپەروەردەوفێركارییرۆژنامەگەریدەكەن
بۆئەوەیخۆیانبەرەوباشتروسەركەوتووتر

ببەن.
ڕاب��ردوودا،هەركەس��ێك ڕۆژگاری ل��ە
پاڵنەریپێویس��تیلەخۆیدادەبینی،ڕووی
ل��ەكاریرۆژنامەگەریدەك��رد،هاوكات
لەگ��ەڵكارەكەیداخول��یفێركاریش��یدەبینی.ئەو
رۆژنامەنووسانەشبەگش��تیئەوپیاوانەنكەخۆرسكانە
فێرببوون،بەاڵمئەم��ڕۆلەگەاڵئەوملمالنێیەیلەپێناو
بەدەستهێنانیكارەگرنگەكانهەیە،ژیرئەوكەسەیەكە

پێشوەرگرتنیپۆست،خولیپێویستببینێ.

* ناواخنی فێركاریی پێویس���ت لەپێناو بوون بە 
رۆژنامەنووس

بۆدەس��تپێكیكار،خوێندكاریبواریرۆژنامەگەری،
پێویس��تەلەبوارەهونەریوزانس��تیوبازرگانییەكاندا
نمرەیب��اشوەربگرێت،بەمچەش��نەڕەنگەكەس��ێك
بەلەبەرچاوگرتنیڕێسایزمان،بتوانێبابەتبنووسێتو
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دەزانێڕس��تەشدابڕێژێت.
ئ��ەو واباش��ترە هەروەه��ا
ل��ە خوێندكاران��ەی
نائینگلی��زی ژینگەیەك��ی
كردووە، تەواو خوێندنیان
ئینگلیزی وانەیەكی چەند
تایبەتب��ەرۆژنامەگەری
بخوێنێتتابتوانێزۆرترین
س��ودلەلێكۆڵینەوەكانی
ب��واریرۆژنامەگەرییبە
ئینگلی��زیوەربگرێ��ت،
ئەوەشبەومانایەنییەكە

ئەوخوێندكارانەیئاشنایئینگلیزینینئەواناتواننسود
لەوانەرۆژنامەگەرییەكانوەربگرن،بەاڵمبۆكاركردنلە
ڕۆژنامەیەك��یباشوخاوەنمتمانەلەلە)هیندس��تان(،

رۆژنامەنووسپێویستەزمانیئینگلیزیبزانێ.
خەسڵەتەكانی)وردەكاریوهەستەوەریومتمانە(لە
هەواڵدا،سەرمایەیسەرەكینئەگەروانەیرۆژنامەگەریی
ب��ەزمان��یدایكمانلەبەردەس��تدانەبێ��ت،ئەوكاتەش
رۆژنامەنووس��ەئارەزوومەن��دەكانتەنه��ای��ەكڕێگای
لەبەردەمدایەئەویشئامادەبوون��ەلەپۆلەكانیفێربوونی

زمانیئینگلیزی.
ئەوەیگرنگوبنچینەیی��ە،ئەوەیەكەرۆژنامەنووس
دەبێبتوانێبابەتەكانیبەئاس��انیبەزمانێبنووس��ێت
ك��ەبەهۆی��ەوەبتوان��ێخوێنەرەكانیبكاتب��ەوەرگر.
رۆژنامەنووسسەروكاریلەگەڵواقیعدا،بەاڵمواقیعیش
لەچوارچێوەیچەمكووش��ەدادەخرێن��ەڕووجابەهەر

زمانوشێوەزارێكبێت.
رۆژنامەنووسكەبەس��ەرزمان��دازاڵنەبێت،ناتوانێ
هیوایبەوەهەبێتكەكاریگەریلەس��ەرخوێنەرهەیە.
ئ��ەمخاڵە،بایەخیزانینیزمانەكانیترمانبۆدەردەخات،
هەت��امرۆڤزمان��یزیاتربزانێ،چانس��یكاریزیاترە.
بەتایبەتیكەواڵت��انپێكەوەلەڕێگەیزمانیخۆماڵیو
هەرێمایەتییەكانیخۆیانەوە،ركابەریلەس��ەرئەنجامی

گرن���گ و  ئ���ەوەی 
ئەوەیە  بنچینەییە، 
رۆژنامەنووس  ك���ە 
بتوان���ێ  دەب���ێ 
ب���ە  بابەتەكان���ی 
زمانێ  بە  ئاس���انی 
ك���ە  بنووس���ێت 
بتوانێ  بەهۆی���ەوە 
بكات  خوێنەرەكانی 

بە وەرگر.
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كارەكانییەكتردەكەن.
لەدەیەكان��ی تەنان��ەت
)1930(و)1940(و)1950(لە
هیندستان،ئەوهەواڵنێرانەی
تەنهاب��ەزمانەكانیهیندی،
ئ��ۆردو،گەجراتی،مراتانیان
دەزانیوتێیدەگەیش��تن،
لەكەس��انیدیكەلەپێشتر
بوون.شتێككەلەڕابردوودا
هێندەبەه��ایهەبووە،بە
بەهای ئێس��تا دڵنیاییەوە
زیاترە.وێ��ڕایئەمەش،ئ��ەورۆژنامەنووس��انەیزمانە
بێگانەكانیدیكەیوەك)فەرەنس��ی،ئەڵمانی،ڕووس��ی،
عەرەبی(دەزان��ن،بەدڵنیاییەوەب��ۆدۆزینەوەیكارلە
دەرەوەیواڵتب��ەبەراوردلەگ��ەڵئەوانەیتەنیازمانی

ئینگلیزیدەزانن،چانسیانزیاترە.
ئای��ارۆژنامەنووس��یكارە،پیش��ەیە،پیشەس��ازییە
ی��انبازرگان��ی؟جێگەیسەرس��وڕمانەئەگ��ەربڵێین
رۆژنامەنووسیپیشەیەوەكومافناس،پزیشكیانئەندازیار.
لەهەمانكاتیش��داپیش��ەیەكەدەبێفێ��ریببیت،وای
بەحاڵیئەورۆژنامەنووسەیكەرۆژنامەیەكباڵودەكاتەوە
وپرەنس��یپیبەڕێوەبردنیبازرگانینەزانێ!.)س��اداناند(
رۆژنامەنووسێكیمەزنبوو،بەاڵمبازرگانێكیباشنەبوو،
س��ەرەنجامشكس��تێكیس��ەختیخوارد.بەدڵنیاییەوە
ئەگەر)بەڕێوەبەر(بازرگانیباشبێ،لەرۆژنامەگەریش��دا

سەركەوتنیباشتریبەدەستدەهێنا.
رۆژنامەنووسیسەركەوتوو،بەتەنهارۆژنامەنووسێكی
باشنییە،بەاڵمرۆژنامەنووسیباشدەبێرۆژنامەنووسێكی

سەركەوتووشبێت.
دروس��تكردنی رۆژنامەنووس، ئامانج��ی یەكەمی��ن
پەیوەندیی��ە،رۆژنامەیەكنەفرۆش��رێتئ��ەوایەكەمین
ئامانجیخۆیناپێكێ.بەمش��ێوەیەوتنیئەمڕستەیەی
)رۆژنامەگەریپیش��ەیەكیبەرزوبڵندە،پیشەس��ازیو

ئامانجی  یەكەمین 
رۆژن����ام����ەن����ووس، 
دروس����ت����ك����ردن����ی 
پ���ەی���وەن���دی���ی���ە، 
رۆژن�����ام�����ەی�����ەك 
ن��ەف��رۆش��رێ��ت ئ��ەوا 
یەكەمین ئامانجی خۆی 
بەمشێوەیە  ناپێكێ. 
ڕستەیەی  ئ��ەم  وتنی 
)رۆژن�����ام�����ەگ�����ەری 
و  ب���ەرز  پیشەیەكی 
پیشەسازی  و  بڵندە، 
بازرگانی نییە(، كارێكی 
كەمێ لەخۆباییانەیە و 
دەبێ  لێی بسەڵمینەوە
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بازرگانی
نیی��ە(،كارێك��یكەم��ێلەخۆباییانەی��ەودەب��ێلێی

بسەڵمینەوە.
نووس��ینیباشهەمس��ەرمایەیەكیباشوبەنرخە
وهەمبەباش��یدەفرۆش��رێ.لێپرس��راویداڕش��تنی
هەواڵەكانیرۆژنامەیەكك��ەالپەڕەكانیرۆژنامەكەیبە
جوانیڕێكدەخات،دەبێهێندەیكێشەكەیخۆیزێڕی
بخەی��ەبەرپێى.دەڵێ��ننهخشهس��ازىرۆژنامەكارێكی

پیشەییەنەكهونەر،ئەمەشبۆچونێكیهەڵەیە.
بێگومان)رۆژنامەگەری(بریتییەلەپیش��ە،بەاڵمئەو
رۆژنامەنووسەیكەخۆیلەنێوپیشەكەیداقەتیسبكات،
رۆژێلەوەتێدەگاتكەتواناكەیهێندەجێگایئیرەیی
نییە،زانستێكیبێكڕیاریهەیە.مێژوویرۆژنامەنووسی
پڕەلەسەرگوزەشتەیئەوپیاوانەیكەهەستیخۆبەزلزانی

ڕێگایپێنەداونخۆیانبەدەاڵڵوبازرگانبزانن.

*پیشەیی كێیە؟
پیشەییكەسێكەكەلەبوارەپسپۆڕییەكەیخۆیداخولی

داڕشتنی  لێپرسراوی 
ه����ەواڵ����ەك����ان����ی 
كە  رۆژن���ام���ەی���ەك 
الپەڕەكانی رۆژنامەكەی 
ڕێكدەخات،  جوانی  بە 
دەب������ێ  ه��ێ��ن��دەی 
زێڕی  خۆی  كێشەكەی 
بخەیە بەرپێى. دەڵێن 
رۆژنامە  نه خشه سازى 
پیشەییە  ك��ارێ��ك��ی 
ئەمەش  هونەر،  نەك 

بۆچونێكی هەڵەیە
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فێركاریپێویس��تیبینیوە،
كەسێلەكۆلیژیپزیشكی
خول��یپێویس��تنەبینێ،
نییە. پزیشكی كاری مافی
مافناس،ژمێریاریباشلە
هەن��دێواڵتوتەنانەت
جوانكاریش ئارایشتكارانی
بڕوانامەیەكی��ان دەب��ێ
هەبێتنیشانەیسنووری
ل��ەم كاركردنیان��ە.

ڕوانگەیەوە
ئەگ��ەررۆژنامەنووس��انیش
و هاوپیش��ە  لەڕێگ��ەی كارەەوە، توان��ای ل��ەڕووی
هاوكارەكانیی��ەوەزانیاریپێویس��تبەدەس��تبهێنن،

كارێكیشیاوە.
ل��ەهیندس��تان،بەه��ۆینەبوون��یدامەزراوەیەكی
دیاریك��راو،تەنهالەنێولیس��تیموچ��ەیرۆژنامەیەكدا
بیت،نیش��انەیئەوەیەمافیبوونەرۆژنامەنووسیهەیە.
لەدۆخێكیلەوچەش��نەدا،تەنهاڕێگایجیاكردنەوەی
رۆژنامەنووسێكیپیش��ەییلەرۆژنامەنووسیناپیشەیی،
تێگەیش��تنەلەوخاڵەیكەئایائەوكەس��ەهەمووكاتی
ژیانیبەشێوەیەكیچاالكانەلەرۆژنامەكەداهەڵدەسوڕێت
یاخودن��ا،ئەگەربەوش��ێوازەبێت،ئەوابەكەس��ێكی

پیشەییدادەنرێت.
Free-لەهەمانكات��دارۆژنامەنووس��ی)ئازادن��ووس
LanceJournalist(واتاكەس��ێل��ەرۆژنامەیەكی
دیاریكراوكارناكات،بەاڵمجاربەجاربابەتێلەستوونێكی
تایبەتدادەنووس��ێ،تەنهابەس��ەربەخۆكاردەكاتنەك

وەككەسێكیپیشەیی.

)Free-Lance Journalist( ئازادنووسی *
TheRandomHouseفەرهەنگی)رندۆمهاوس
Dictionary(بەمجۆرەپێناس��یئازادنووسیدەكات:«
كەس��ێكوەكنووس��ەر،دیزاینەر،پێشكەشكار...هتدكار

رن�������دۆم ه����اوس 
پێناسی  ب��ەم��ج��ۆرە 
دەكات:  ئازادنووسی 
وەك  »ك���ەس���ێ���ك 
دیزاینەر،  نووسەر، 
هتد  پێشكەشكار... 
ك��ار دەك���ات ب��ەاڵم 
مانگانە  م��وچ��ەی 
ل���ە ك���ارب���ەدەس���ت 
ی��ان دام�����ەزراوە و 
دیاریكراو  شوێنێكی 

وەرناگرێت«.
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دەكاتبەاڵمموچەیمانگانەلەكاربەدەستیاندامەزراوە
وشوێنێكیدیاریكراووەرناگرێت«.

بەدڵنیاییەوەئەمپێناس��ەیەلەوڕاستییەوەسەرچاوە
دەگرێ��تكەل��ەس��ەدەكانیناوەڕاس��ت،ئەفس��ەرە
س��ەربازییەكانكەزۆربەیانخاوەنیمیدالیایڕێزلێنان
بوون،هەركەس��ێپ��ارەیزۆرتریبدایەئ��ەواخزمەتی
ئەوی��اندەكرد،ه��ەروەكدەگوترێشمش��ێرەكەیانبۆ

كەسێكلەكاالندەردەهێناكەپارەیزیاتریبدایە.
ئ��ەمچەمك��ەئەمڕۆبەنووس��ەرانونهخشهس��ازان
ئەوكەس��انەیدیك��ەدەوترێتك��ەبەرهەمەكانیانبە
كەس��انێكدەدەنكەزۆرترینپاداشتیاندەدەنێ،یاخود
دەشێكەسانیس��ەربەخۆیانئەوكەسەپیشەییانەبن
كەخانەنش��ینن،ب��ەاڵمكارەكەیانبەنرخوپەس��ەندە.
لەهەمانكاتدالەوش��وێنانەیكەرۆژنامەكانهێندەبایەخ
بەپاداشتینووسەراننادەن،شێوازی)فریالنس(یاخود
كاریس��ەربەخۆڕێگایەكیئاس��اننییەبۆدابینكردنی
گوزەرانیژی��ان.هەرچەندەرۆژنامەنووس��ێككەخاوەن
تواناینووس��ینیبەرهەمیباش��یهەبێت،رەنگەبتوانێ
بەشێوەیگرێبەس��تكاربكات،لەمشێوازەدامووچەی

دیاریكراوینییە.
كارینووس��ەربەپێیگرێبەس��ت،پێویستەكۆمەڵێك
نووسینبۆسەرنووس��ەربنێرێت،ئەگەربڕیاردرانووسەر
وتارێكبنووسێ،ئەواسەرنووسەرلەڕوویئاكارييهوهئەركی
سەرش��انییەتیكەوتارەكەچاپبكات،مەگەربەراستی
بەكەڵكنەیەت.وێڕایئەمانەش،ناشێسەرنووسەرناچار

بكرێت،ئەگەرچیپێویستەپاداشتەكەشیبداتێ.
بەش��ێوەیەكیگشتیسەرنووس��ەرەكانهەندێوتار
وباب��ەتب��ۆرۆژیرەشهەڵدەگرن،یاخ��ودكۆمەڵێك
مەرجدەستنیش��اندەكەنكەمافیپەس��ەندكردنیان

ڕەتكردنەوەیوتارەكانبەسەرنووسەردەدەن.
بۆكەس��ێككەلەس��ەرەتادایە،كاریرۆژنامەگەریی
بەشێوازیسەربەخۆ)Free-Lance(شێوازێكیگونجاو
نییەبۆگوزەرانیژیان،ئەوكەسەیدەیەوێبەشێوازی
سەربەخۆكاربكات،دەبێبەژیانیمەمرەومەژیرازی

ه����ەر ل���ە ی��ەك��ەم 
ه��ەف��ت��ەوە ك��ە لە 
رۆژن���ام���ەی���ەك���دا 
دەبیت،  دەستبەكار 
مەنووسن  بابەتێك 
ببێتەمایەی  ك��ە 
ش�����ك�����ان�����دن�����ی 
س��ی��اس��ەت��م��ەداران 
شكاندنی  ی��اخ��ود 
تا  دەوڵەت.  پیاوانی 
دەچیتە  ساتەی  ئەو 
سەر سكە، ماوەیەكی 
دەوێت،  درێژخایەنی 
لەو  ڕێ��گ��اش  ت��اك��ە 
بریتییە  پ��ێ��ن��اوەدا، 
ل����ە  ه���ەوڵ���دان���ی 
س����ەرس����ەخ����ت و 

هەوڵدانی بێوچان
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بێتیاخودپێویستەتوانستیداراییباش
بێتتابتوانێبەبێوابەستەییبەداهاتی
نووسینەكەی،ژیانبەسەرببات.زۆربەی
Free-(ئەوانەیبەش��ێوازیس��ەربەخۆ
Lance(كاریرۆژنامەگەری��یئەنج��ام
دەدەن،كارێكیدیكەیانهەیەكەژیانیان

دابیندەكات.
زۆرك��ەمدەتوانینچاوەن��ۆڕیئەوە
لەنووس��ەرێكبكەینكەبەش��ێوەیەكی
هەمیشەییوبەسەركەوتوویی،سەرقاڵی
كارینووس��ینبێتبەشێوەیسەربەخۆ
وفریالن��س،مەگەرخاوەنیناوبانگێكی
گەورەبێ��ت.زۆرجاردەس��ەاڵتبەتەنها
بەسنییەبەڵكوپێویس��تەدەوروبەریش

ئەوبەخاوەندەسەاڵتبزانن.
ئەم��ڕۆ،زۆربەیگۆڤ��ارورۆژنامەكان
هەیە، س��ەربەخۆیان نووسەری كۆمەڵێك
ب��ۆنموونەرۆژنامەی)س��اینستودەی=
زانس��تیئەمڕۆ(گۆشەیەكیچەسپاویبۆ
نووسەرانیسەربەخۆهەیەكەبابەتیزۆر

باشیزانستیتیادادەنووسن.
،)Free-Lance(نووسەرانیسەربەخۆ
كارێكیژیرانەدەك��ەنكەلەزەمینەیەك
پس��پۆڕێتیپەیدابكاتكەركابەریتیادا
كەمە،مەگەرزۆرناسراووبەناوبانگبێت.
ئازادنووسیاخودنووس��ەریس��ەربەخۆ

ل��ەمەیدانەكەدا )Free-Lance(ك��ە
بێت،زۆربەخێراییپێگەبەدەستدێنێت،
بەمشێوەیەكاتێكنووسەرەفەرمییەكان
كەسەرجەمكاتەكانیانبۆرۆژنامەگەریی
یاخ��ود س��ەرقاڵن ك��ردووە، تەرخ��ان
خاوەنیپس��پۆڕییەكیكام��ڵنین،نییە
ل��ەو ڕوو ب��ەردەوام سەرنووس��ەرەكان
رۆژنامەنووسەسەربەخۆیانەدەنێنوداوای

بابەتیانل�ێدەكەن.
خاڵێكوەبیرئەوگەنجانەبهێنمەوەكە
دەیانەوێببنەرۆژنامەنووس.هەرلەیەكەم
هەفتەوەكەلەرۆژنامەیەكدادەس��تبەكار
دەبیت،بابەتێكمەنووسنكەببێتەمایەی
شكاندنیسیاسەتمەدارانیاخودشكاندنی
پیاوانیدەوڵەت.تائەوس��اتەیدەچیتە
سەرسكە،ماوەیەكیدرێژخایەنیدەوێت،
تاك��ەڕێگاشل��ەوپێن��اوەدا،بریتییەلە
هەوڵدانیسەرسەختوهەوڵدانیبێوچان،
بەرلەهەرش��تێك،پێویس��تەلێوەشاوەیی
خ��ۆتبس��ەلمێنی.ئەگەرل��ەخوێندنگا
داڕش��تنیاوتاریباشدەنووسیت،ئەوا
ئەمەهیچگرەنتییەكنییەبۆئەوەیببیتە
رۆژنامەنووس��ێكیباش.رۆژنامەگەریزۆر
جیاوازەلەوەیتەنهاڕستەودەستەواژەی

سەرنجڕاكێشلەپەنایەكتردابنێی..

س���ەرچاوە: د. روزنامە نگاری حرفهای، مجموعە مقاالت، دفتر مطالعات و توس���عە رسانە ها، چاپ 
سوم: تابستان 1380، ص )9-3(.
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- لە نێ��و بیس��ت رووداوی جۆراوجۆردا 
رۆژنامەك��ە ب��ۆ باڵوكردن��ەوە تەنيا پازدە 
هەواڵ هەڵدەبژێرێت و ل��ە نێو ئەو پازدە 
هەواڵەش��دا تەني��ا ح��ەوت هەواڵیان لە 

الپەرەی یەك دادەنێت.
- راس��تە كەناڵە تەلەفزیۆنيیەكە دەیەوێت 
رای بەرامبەریش وەربگرێت، بەاڵم زۆرینەی 
میوانەكان بە ئاراس��تەیەكی دیاریكراو بیر 
دەكەنەوە و پێشكەش��كاری بەرنامەكەش 
پرس��یارەكان بەو ئاراس��تەیە دەكات كە 
رەنگە بڕژێت��ە خان��ەی بیركردنەوەیەكی 

دیاریكراوەوە.
- ت��ۆ لەگەڵ )س( وتارێكت��ان ناردووە بۆ 
رۆژنامەی )أ(، دەبین��ی وتارەكەی ئەو لە 
شوێنێكی دیار و بە وێنەوە باڵو دەكرێتەوە، 
وتارەكەی ت��ۆش باڵوكراوەتەوە، بەاڵم لە 

گۆشەیەكی نەبینراو و بەبێ وێنە!
ئەمان��ە و چەندی��ن نموون��ەی ديكه  
رۆژانە لە دوانگە میدیایەكانەوە بەرچاومان 
دەك��ەون و پێم��ان دەڵێ��ن ك��ە میدیا 

ناتوانێ��ت هەرگی��ز بێالیەنی��ی )100%(ی 
خۆی بپارێزێ��ت و دەزگا میدیاییەكان بە 
رێژەی جیاجیا ب��ەردەوام بۆ بەرژه وەندیی 
ئاراس��تەیەكی دیاریكراو گوتاری میدیایان 

ئاراستە دەكەن.
مەسەلەی »بابەتیی بوون و بێالیەنیی« 
یەكێك��ە لەو بابەت��ە هەس��تیارانەی كە 
بەردەوام مش��تومڕی لە دونیای میدیایدا 
دروس��تكردووە و ل��ە نێ��و توێژین��ەوە 
ئەكادیمی��ی و زانس��تیيەكاندا گفتوگۆی 
چڕی لەس��ەر كراوە، لەگ��ەڵ پەیدابوونی 
ئامرازە میدیایی��ەكان و بەدرێژایی مێژوو 
زانایان و پس��پۆرانی بواری میدیا بەردەام 
لەم پرس��یارانە و ش��ێوازی ئەم پرسیارانە 

كۆڵیونەوتەوە:
- داخۆ میدیا دەتوانێت بەتەواوی بێالیەنیی 
خ��ۆی بپارێزێ��ت و میدی��اكار دەتوانێت 
ل��ە دەرەوەی رووداوەكان��ەوە ه��ەواڵ و 
راپۆرتەكانی بگوازێتەوە و نەبێتە بەشێك لە 

رووداوەكە؟

د. یەحیا عومەر رێشاوی*

كامیان بكەینە پرنسیبی كاری میدیایی؟

»بابەتیی بوون« یان »بێالیەنیی«
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- ت��ا چەندێ��ك ئ��ەم میدی��اكارە دەتوانێ��ت ئایدی��ا و 
بیروبۆچوونەكان��ی خ��ۆی لەبیر بكات و بەش��ێوەیەكی 
پیش��ەییانە و دوور لە پاڵه په س��تۆ جۆراوجۆرەكان گشت 

رووداوەكانی دەوروبەر وەك خۆی  بگوازێتەوە؟
- داخۆ لە س��ەردەمی ملمالنێی سیاسیی و ئایدۆلۆجیدا 
ت��ا  چەندێك دەزگا میدیایي��ەكان دەتوانن پارێزگاریی لە 
ئاكارەكان��ی كاری میدیایی بك��ەن و تا چەندێك دەتوانن 
»بابەتیيانە و پیش��ەییانە و بێالیەنانە« روماڵی روداوەكان 
بكەن و فەلسەفەی پشت كەناڵەكە نەبێتە پێوەر و پێودانگ 

بۆ چاره سه رى میدیایی؟
ل��ە بەرەنجام��ی وردبوونەوە ل��ەو راوبۆچوونانەی لەم 
بوارەدا خراونەتە روو، س��ێ ئاراستە لە تێروانین دەخرێنە 

روو:

یەكەم:
پێ��ی وایە كە »بابەتیی ب��وون و بێالیەنیی« لە كاری 
میدیای��دا كارێك��ی زۆر ئەس��تەمە و هی��چ دەزگایەكی 
میدیای��ی ناتوانێت ئیددیعای ئەوە بكات كە دەتوانێت ئەو 
دوو بنه مايه  لە رووماڵی میدیایی و باڵوكردنەوه یدا رەچاو 
ب��كات، ئەم تێروانینە جەخت لەس��ەر ئەوە دەكاتەوە كە 
دەزگا میدیاییەكان بەسەر ئاراستە و فەلسەفە و تێروانینی 
جۆراوجۆردا دابەش بوون و هەریەك لەمانە بۆ گەيش��تن 
بە ئامان��ج و جێبەجێكردن��ی ئەجێندایەكی دیاریكراون، 
هەربۆیە لە دروست كردنی خودی دەزگا میدیاییەكە و لە 
دانانی كادیرەكان و لە جەختكرنەوە لەسەر هەندێ  رووداو 
فەرامۆش كردنی هەندێكی دیكه ، دەگەینە ئەو ئەنجامەی 
بڵێین كە »بێالیەنیی و بابەتیی بوون« نەك هەر جێبەجێ 

نابن، بەڵكو قسەی پڕوپووچە و خەیاڵ پاڵویە!

دووەم: 
ئەم ج��ۆرە تێروانین��ە وا دەڕوانێت��ە كاری میدیایی 
بەوەی پێویستە رەچاوی بنه ماكانى كاری میدیایی بكات 
و دووربكەوێتەوە ل��ە ئایدیا و بیروبۆچوونێكی دیاریكراو، 
ب��ە رای ئەمان ئەگەر میدیا بوویە بەش��ێك لە رووداوەكە 

و  بوون  »بابەتی���ی 
كاری  لە  بێالیەنیی« 
كارێكی  میدیایي���دا 
و  ئەس���تەمە  زۆر 
هی���چ دەزگایەك���ی 
ناتوانێت  میدیای���ی 
ئ���ەوە  ئیددیع���ای 
دەتوانێت  كە  بكات 
لە  بنه مايه   ئەو دوو 
و  میدیایی  رووماڵی 
باڵوكردنەویدا رەچاو 

بكات
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و بۆن��ی ئایدی��ا و بیروبۆچوون��ی دەزگا میدیاییەكە كرا، 
ئیدی میدیا لە ئەركی حەقیقی خۆی الدەدات و ناتوانێت 
ئامانجە سەرەكیيەكانی لە خس��تنەڕووی راستیيەكان و 
هۆشیاركردنەوە و چاودێریی جێبەجێ بكات، ئەمان دەڵێن 
راستە میدیا ناتوانێت )100%( »بابەتیی بوون وبێالیەنیی« 
خۆی بپارێزێت، بەاڵم پێویستە بەردەوام هەوڵی ئەوە بدات 
ك��ە لەو رێژەیە نزیك ببێتەوە و ه��ەر بە بیانووی ئەوەی 
میدیا ناتوانێت ئ��ەو بنه مايانه ى جێبەجێ بكات، ناكرێت 
ئێمە وازیان لێ بهێنی��ن و دەزگا میدیایەكان تەنيا ببنە 
بڵندگۆیەك بۆ ئاراس��تەیەكی فیكریی و ئاینیی و سیاسیی 

دیاریكراو.

سێهەم: 
تێڕوانینی س��ێیەم جەخت لەس��ەر ئەوە دەكاتەوە كە 
رۆژنامەن��ووس مرۆڤە و مرۆڤیش ب��ەردەوام كاریگەریی 
پاش��خانى كۆمەاڵیەتیی و فیكریی و سیاس��یی و ئاینیی 
-بەرێژەی جۆراوجۆر- لەس��ەرە و ناتوانێت لێی قوتاربێت، 
هەربۆیە رەنگە زەحمەت بێت رۆژنامەنووس بێالیەنیی خۆی 
بپاریزێت و بەتەواوی خۆی دابڕێت لە رووداوەكە، هەربۆیە 
بەرای ئەم ئاراستەیە »بێالیەنیی« لەكاری میدیایيدا نییە و 
زەحمەتە پێی بگەین، بەاڵم ئەمان جەخت لە دەستەواژەی 
»بابەتیی بوون –الموضوعیة -  Objectivity ( دەكەنەوە 
و پێی��ان وایە كە دەزگا میدیاییەكان پێویس��تە بابەتیانە 
مامەڵە لەگ��ەڵ رووداوەكاندا بك��ەن و بەردەوام جەخت 
لەس��ەر بنه ماكانى كاری میدیایی بك��ەن و بەڵێننامەی 
شەرەفی كاری رۆژنامەنووس��یيان هەبێت و هەوڵ بدەن 
لەكاتی قەیرانە سیاسیيەكان و رووداوەكاندا بەشێوەیەكی 
گش��تیی راوبۆچوونی گش��ت الیەنەكان وەرگرن و را و 
رای جیاواز دروش��می كاركردنیان بێت، پێویستە دەزگا 
میدیاییەكان ب��ەردەوام »بابەتیی بوون«ی��ان لە بەرچاو 
بێت و خۆیان پ��ێ تەڵقین بكەن، دیارە رەنگە ئەو دەزگا 
میدیایی��ە نەتوانێت )100%( »بابەتی��ی« بێت، بەاڵم خۆ 
دەتوانێت بە هەوڵدان و رێزگرتن لە بنه ماكانى كاركردنی 
میدیای��ی و وەرگرتنی را جی��اوازەكان و پەلەنەكردن لە 

زەحم���ەت  رەنگ���ە 
رۆژنامەنووس  بێت 
خ���ۆی  بێالیەنی���ی 
بپاریزێت و بەتەواوی 
لە  دابڕێ���ت  خ���ۆی 
رووداوەكە، هەربۆیە 
بەرای ئەم ئاراستەیە 
لەكاری  »بێالیەنیی« 
و  نییە  میدیایي���دا 
زەحمەتە پێی بگەین، 
جەخت  ئەمان  بەاڵم 
دەس���تەواژەی  ل���ە 
ب���وون  »بابەتی���ی 
عی���ة  ضو لمو ا –
 )O b j e c t i v i t y

دەكەنەوە.
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تۆمەتباركردن و باڵوكردنەوەی هەواڵەكان، 
لەو رێژەیە نزیك ببێتەوە.

كاتێك خوێندنەوە بۆ شێوازی كاركردنی 
میدیایی لە جیهان��دا دەكریت، دەبینیت 
ل��ەم س��ەردەمەدا لە هەم��وو كات زیاتر 
دەزگا میدیاییەكان بەسەر ئاراستە فیكریی 
و سیاس��یيە جیاوازەكاندا دابەش بوون و 
لە كۆتایيدا ئەو كەس��ەی موڵكدارێتی ئەو 
دەزگا میدیاییە دەكات و پاڵپشتی ماددی و 
مەعنەوی دەكات، دەیەوێت ئەجێندایەكی 

تایبەت بەخۆی جێبەجێ بكات.
دیارە رەنگدان��ەوەی ئەم ئەجێندایە لە 
ناوەرۆك��ە میدیایەكەدا لە دەزگایەكەوە بۆ 
دەزگایەكی دیكه  جیاوازە، هەیە تا س��ەر 
ئێس��قان رەنگی حیزب و ئاراس��تەیەكی 
و  وەرگرت��ووە  دیاریك��راوی  سیاس��یی 
هەرچەن��دە لە پێناس��اندنی خۆی پێمان 
بڵێت »سەربەخۆ و ئازاد وئەهلیی«، بەاڵم بە 
شێوازی چاره سه ركردنى هەواڵەكان و دانانی 
وێنە و دیارخستنی هەندێ  كەسایەتیی و 
تەرخانكردنی ستوون بۆ هەندێ  نووسەری 
دیاریك��راو بۆم��ان دەردەكەوێت، كە ئەو 
رۆژنامەیە یان كەناڵ��ە میدیاییە دەیەوێت 
ب��گات بەهەندێ ئامانج و فەلس��ەفەیەكی 
بیركردن��ەوەی دیاریكراو لە پش��تیەوەیە، 
هەر پاش چەن��د هەفتەیەك لە پەخش و 
باڵوكردنەوەی ئەو راستيیە كەشف دەبێت، 
بە تایبەت لە كاتی دروس��تبوونی قەیرانە 
سیاس��یيەكان و هەڵتۆقین��ی رووداوێكی 

سیاسی دیاریكراودا.
هەربۆیە بە راستی جێگەی سەرسوڕمانە 
كاتێ��ك هەن��دێ ل��ە دەزگا میدیایيەكان 

لە س��ەرەتای دروس��ت بوونیانەوە زیاد لە 
پێویست جەخت لەسەر ئەوە دەكەنەوە كە 
ئەوان »بێالیەن«ن و سەر بەهیچ الیەنێكی 
دیاریكراو نین، ئەم مەس��ەلەیە بە ئیددیعا 
و بانگەش��ە كردن نابێت، بەڵكو ش��ێوازی 
كاركردنی میدیاییانەیە دەیسەلمێنیت كە 
ت��ۆ تا چەندێك »بێالیەن«یت و »بابەتیی« 

بوونت پاراستووە.
كاتێك دەزگایەكی میدیایی بە ئاش��كرا 
و ب��ە پەنه��ان بودجەیەك��ی زەبەالحی 
لەبەردەستە و بە ئیمكانیاتێكی خەیاڵیەوە 
خ��ۆی نمایش دەكات، ئیدی چ پێوس��ت 
دەكات ب��ەردەوام دووب��ارەی بكاتەوە كە 
ئەو »س��ەربەخۆ«یە و سەر بە هیچ الیەن 
ئاراس��تەیەكی سیاس��یی یان فیكریی  و 
دیاریك��راو نیی��ە، ئەو بودجەی��ەی بۆت 
دابنیك��راوە و ئەو پاڵپش��تیە داراییەی كە 
لێ��ت دەكرێت ئەوەت ل��ێ دەخوازێت كە 
بكەیت  جێبەجێ  دیاریكراو  ئەجێندایەكی 

و هەندێ ئامانج بپێكێت.
بۆ نموونە كە س��ەیری ملمالنێی نێوان 
»ئەلجەزی��رە و ئەلعەرەبیە« و خوێندنەوە 
بۆ ش��ێوازی مامەڵەی كەناڵە ئاسمانیی و 
رۆژنامەكان��ی كوردس��تان دەكەی��ت، بە 
ئاشكرا هەس��ت بەم راس��تیيە دەكەیت، 
كە چۆن لەكاتی دروس��ت بوونی قەیران 
و كێشمەكێشە سیاسیيەكاندا ئەو كەنااڵنە 
رووماڵێكی الیەنگیرانە دەكەن و هەرچەند 
دەیانەوێت بیس��ەلمێنن كە ئەوان كارێكی 
میدیایی پیشەییانە دەكەن، بەاڵم ئاراستەی 
رووداوەكان شتێكی ديكه مان پێ دەڵێن و 

پەیامێكی ديكه دەگەیەنن.

yreshawy@yahoo.com مامۆستای میدیا لە پەیمانگەی تەكنیكیی سلێمانی *
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Time  - ناوی گۆڤار: تایم -
- جۆر: گۆڤاری هەواڵی هەفتانە

- یەكەم باڵوبونەوە: 3ی ئازاری 1923
- بنكەی سەرەكی: نیویۆرك- ئەمریكا

- زمان: ئینگلیزی
www.time.com :سایت -

تای��م - Time ، گۆڤارێكی ئەمریكی 
هەفتان��ەی هەواڵیی��ە لەش��اری نیویۆرك  
باڵودەبێت��ەوە، لە س��اڵی 1923 لە الیەن 
)هێنری لوس Henry Luce( و )بریتۆن 
هادەن Briton  Hadde ( وە دامەزراوە. 
 )Time Europe( چاپی تایمی ئەوروپی
ل��ە لەن��دەن باڵودەبێتەوە ك��ە رووماڵی 
رووداوەكانی ئەوروپا، رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، 

چاپی  لەخۆدەگرێ��ت.  التی��ن  ئەمریكای 
تایمی ئاسیا )Time Asia( بنكەكەی لە 
هۆنكۆنگە. هەروەها چاپی باشوری زەریای 
هێمن، رووماڵی رووداوەكانی ئوس��ترالیا، 
نیوزەلەن��دا، دوورگەگان��ی زەریای هێمن 
دەكات و بارەگاكەی لە ش��اری )سیدنی(
یە. لە ئێس��تادا گۆڤاری تایم بەرباڵوترین 
گۆڤ��اری جیهانیيە، كە خاوەنی 25 ملیۆن 
خوێنەرە و لەو رێژەیە 20 ملیۆنی خوێنەری 
لە ناو ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكایە.

گۆڤاری تایم یەك��ەم گۆڤاری هەواڵی 
ب��وو لە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئه مریكا لە 
كاتی دامەزرانیدا، هەردوو دامەزرێنەرەكانی 
 Yale Daily News پێشتر لە رۆژنامەی
بەیەك��ەوە كاریان كردووە. ناوی گۆڤارەكە 

وه رگێڕانى: شاسوار كەمال مەحمود*

 )تایم(ی ئەمریكی
له  يادى )100( ساڵه ى ده رچوونيدا

گۆڤاری



ژمارە 31 پاييزى 2013 192

گۆڤارى تايم...

لەس��ەرەتادا بریتی بوو لە )راستیەكان
Facts  ( و ئامانج لێی باڵوكردنەوەی 
هەواڵ��ی زۆر كورت ب��ووە كە مرۆڤی 
س��ەرقاڵ بتوانێ��ت لە م��اوەی )یەك 
بخوێنێتەوە.  هەم��ووی  كاتژمێ��ر(دا 
پاش��ان ناوەكەیان گۆڕی ب��ۆ )تایم 
Time( و ئەم دروشمەی لەسەر بوو 
) كەمێك كات وەر بگرە-گۆڤارەكە زۆر 
كورتە(. دامەزرێنەرانی گۆڤاری تایم 
)بەتایبەتی بریتۆن هادەن( كەسانی 
ش��ادی بەخش بوون و دەیانویست 
هەواڵ و شتی گرنگ بە رێگایەكی 
خۆشی بەخش باڵوبكەنەوە. گۆڤاری 
تایم هەواڵەكانی لە رێی باسكردنی 
كەس��ەكانەوە باس دەك��رد و بۆ 
م��اوەی چەند دەیەی��ەك وێنەی 

سەربەرگی گۆڤارەكە بریتی بوو لە وێنەی یەك كەس.
یەكەم ژمارەی گۆڤاری تایم لە 3ی ئازاری ساڵی 1923 
باڵوكرای��ەوە كە بەرگەكەی وێنەی )جۆس��یف ج. كانون 
Joseph G. Cannon(ی لەس��ەرە ك��ە ل��ەو كاتەدا 
سەرۆكی خانەنش��ینكراوی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریكا 
بووە، لەژمارەی 28ی ش��وباتی ساڵی 1938 لە یادی 15 
س��اڵەی گۆڤارەكەدا وەك رێزگرتنێ��ك جارێكی دی ژمارە 
یەكی گۆڤارەك��ە وەك خۆی چاپكرای��ەوە. دوای مردنی 
)بریتۆن هادەن( لە س��اڵی 1929دا، )هێنری لوس( بووە 
كەس��ی یەكەم��ی گۆڤارەكە و پاش��انیش وەك دیارترین 
كەس��ایەتی میدیایی س��ەدەی بیس��ت ناوی دەركرد و 
لەكاتی مردنیشی لە ساڵی 1967 خاوەنی زۆرترین پشك و 
سەرمایەی گۆڤارەكە بوو بە قیمەتی )109 ملیۆن( دۆالری 

ئەمریكی.
هەر لەگ��ەڵ باڵوبوونەوەی ژم��ارەی چاپی گۆڤارەكە 
بەڕێوب��ەران و دامەزرێنەران��ی گۆڤارەكە س��وودیان لە 
رادیۆ و هۆڵی س��ینەماكان وەرگرت بۆ زیاتر ناس��اندنی 
گۆڤارەكەیان، بەم كارەش��یان بوون��ە هۆی باڵوبوونەوەی 

یەكەم  تایم  گۆڤاری 
گ���ۆڤ���اری ه���ەواڵ���ی 
ب���وو ل���ە وی��ای��ەت��ە 
ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان��ی 
ئ��ه م��ری��ك��ا، ه����ەردوو 
دامەزرێنەرەكه ی پێشتر 
 Yale رۆژن���ام���ەی  ل��ە 
Daily News بەیەكەوە 

كاریان كردووە

يه كه م ژماره ى گۆڤارى تايم، 
كه  له  1913/3/3 باڵوبۆته وه .
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ناوبانگی خۆی��ان هەروەها بوونە هۆی 
سیاس��ی  بەرژەوەندی  گەش��ەپێدانی 
ئەمریكا و بەرژەوەن��دی كۆمپانیاكان. 
نابێ  ئەوەش��مان لەبیربچێت كە ئەم 
كارەی گۆڤاری تای��م لەوكاتەدا بووە 
هۆی گەش��ەپێدانی بزنسی رادیۆ كە 
سەرهەڵدانیدا  لەسەرەتای  لەوكاتەدا 
بوو. ل��ەم سۆنگەیەش��ەوە چەندین 
و  ئام��ادە  جۆراوج��ۆر  بەرنام��ه ی 
بەردەوامی  لەگ��ەڵ  پەخش��كران. 
گەش��ەی گۆڤارەكەدا  سروش��تی 
بەسەردا  گۆرانكاریان  بەرنامانە  ئەو 
هات��وو و زۆر بەرنام��ەی گرن��گ 
زەبەالحەكان��ی  دەزگا  لەگ��ەڵ 
) CBS  جیهان��ی میدی��ا لەوانە
و NBC ( ئامادە و پەخش��كران، 

هاوكات  گۆڤارەكە ب��ەردەوام بوو لە 
چوونە ناو جیهانی بزنسی میدیایی لەگەڵ چەندین گەورە 

كۆمپانیای ئەو بوارە. 
لە ئێستادا گۆڤارەكە خاوەنی ئەرشیفێكی دەوڵەمەندە 
لەس��ەر ت��ۆڕی ئەنتەرنێ��ت بۆ هەم��وو ئ��ەو وتارانەی 
باڵوكراونەت��ەوە و س��وود لە تەكنەلۆژیای پێش��كەوتوو 
وەرگیراوە بەمەبەس��تی دانانی هەموو ئه و نووسینانەی لە 
گۆڤارەكەدا باڵوكراونەتەوە بە تایبەتی نووسین و وتارەكانی 
سەرەتای دروس��ت بوونی گۆڤارەكە، ئەویش بەمەبەستی 

گونجاندنیان لەگەڵ تەكنەلۆژیای دیجیتاڵی سەردەمدا.

شێوازی گۆڤارەكە
هەر لەس��ەرەتای باڵوبوونیەوە گۆڤاری تایم شێوازیكی 
جیاوازی گرتۆتە بەر ئەویش لە رێگای بەكارهێنای رستە 
و دەس��تەواژەی خواس��تراوەوە. تا ناوەڕاستی حەفتاكانی 
س��ەدەی رابردوو گۆڤارەكە خاوەنی بەش��ی )لیستەكان-
Listings( ب��وو كە لەو بەش��ەدا پوختە ي��ان رانان بۆ 
گرنگترین فیلم، شانۆ، كاری مۆسیقی، بەرنامی تەلەفزیۆنی، 

گ�����ۆڤ�����اری ت���ای���م 
ج��ی��اوازی  شێوازیكی 
ئەویش  ب��ەر  گرتۆتە 
بەكارهێنای  رێگای  لە 
دەس��ت��ەواژەی  و  رستە 

خواستراوەوە

تايم  ژماره ى گۆڤارى  دوايين 
له  2013/7/29.
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پڕفرۆشترین كتێب ... دەكرا.
هەروەه��ا گۆڤاری تای��م بەناوبانگە بۆ 
بەكارهێنانی رەنگی سوور لە سەر  بەرگی 
پێش��ەوە. ئەم رەنگەش لەساڵی 1927 وە 
بەكار دێت و تا ئێستا تەنها لە چوار ژمارەدا 

بەكار نەهاتووە، ئەوانیش:
1. ژمارەی 28ی نیس��انی 2008 كە بەرگی 
گۆڤارەكە س��ەوز بوو، ئەویش وەك گرنگی 
دان بە گرفتەكانی ژینگە لە رۆژی )جیهانی 

زەوی(دا.
2. ئ��ەو ژمارەی��ەی بەماوەیەك��ی كورت 
دوای هێرشەكانی 11ی سێپتەمبەری سەر 
ئەمریكا، رەنگی گۆڤارەكە رەش و سپی بوو 
ئەویش وەك هێمایەك بۆ دەربڕینی غەم و 

ناڕەحەتی دەربارەی ئەو كارە.
3. لە ژمارەی 19ی س��ێپتەمبەری 2011، 
ل��ە ی��ادی 10 س��اڵی هێرش��ەكانی 11ی 
س��ێپتەمبەردا گۆڤارەكە بە رەش و سپی 

باڵوبۆوە.
4. دوای��ن گۆڕان��كاری لە ژم��ارەی 31ی 
دیس��ەمبری 2012دا ب��وو، ك��ە رەنگ��ی 
بوو، ئەویش دوای  بەرگەكەی رەساس��ی 
دەستنیشان كردنی باراك ئۆباما بەكەسایەتی 

ساڵ. 
لە ئێستادا جگە لە رەنگی سوور لەسەر 
بەرگەك��ە، بە ش��ێوەیەكی ك��ەم رەنگی 
سپی لە تێكس��تی دەقەكان  بەكاردێت و 
هەندێكجاریش وێنەی نووسەرەكان لەسەر 

بەرگەكە باڵودەكرێتەوە.

كەسایەتی ساڵ
تایبەتمەن��دی گۆڤارەك��ە  دیارتری��ن 
ب��ە درێژایی مێ��ژووی خ��ۆی بریتیە لە 
)كەسایەتی ساڵ(، كە گۆڤارەكە تاكە كەس 
يان دەزگایەك ده ناس��ێنێت، كە گرنگترین 
لەسەر سەردێری هەواڵەكان  كاریگەریيان 
هەب��ووە لە ماوە 12 مانگ��ی رابردوودا.ئەو 
كەس��ەی دیاریی دەكرێت لەوانەیە لەبەر 
كارە باش��ەكانی بێت يان خراپەكانی بێت، 
بۆی��ە ئەم دیاریكردن��ە وەك رێزلێنان يان 
خەاڵت سەیر ناكرێت. لەو كەسانەی وەك 
كەسایەتی ساڵ دیاری كراون لە رابردوودا 
بریتی��ن ل��ە )ئەدۆڵف هیتل��ەر، جۆزیف 

ستالین(.

100 كەسایەتی
لەم چەند س��اڵەی دوایي��دا گۆڤارەكە 
لیس��تێكی بە كۆمەڵی 100 كەس��ی داناوە 
كە بەهۆیەوە باس��ی 100 كەسایەتی )يان 
دەزگا( دەكات كە لە ماوەی ساڵی رابردوودا 
خاوەن��ی زۆرترین كاریگ��ەری بوون. لەو 
لیس��تەدا گۆڤارەكە وێنەیەكی كەس��ەكە 
)يان دەزگاكە( لەگەڵ پوختەیەكی كورت 

دەربارەیان باڵو دەكاتەوە.
 لەساڵی 2005دا گۆڤارەكە باشترین 100 
فیلم باڵوكرده وه  تا ئێس��تا و باشترین 100 
رۆمان تا ئێستا، لەساڵی 2007یشدا لیستی 
باش��ترین 100 بەرنام��ەی تەلەفزیۆن��ی تا 

ئێستای باڵوكردەوە.

سەرچاوە:
http://en.wikipedia.org/wiki/Time_magazine

* ماسته ر له  زمانى ئينگليزى.
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ئا/ باوان عومه ر - جێگر ئیبراهیم

»لە هەرێمی كوردستاندا یاسایەك 
نییە بۆ ڕێكخستنی ڕیكالم«

د.سەالم نەسرەدین مامۆستای ریكالم لە زانكۆی سلێمانی:

لە ئێس��تای بواری میدیا و راگەیاندندا 
ری��كالم رۆڵێكی یەكج��ار گرنگی هەیە بە 

تایبه تی لەبواری بازرگانیدا.
بەپێی ئام��ارە نێودەوڵەتییەكان داهاتی 
ریكالم لە رێگەی كەناڵەكانی راگەیاندنەوە، 

لە چەند ملیار دۆالرێك زیاترە.
ه��ەر بۆیە كەناڵەكانی میدی��ا، رۆژنامە، 
یەكێ��ك  وەك��و  رادی��ۆ  و   TV گۆڤ��ار، 
لەس��ەرچاوەكانی داه��ات ب��ۆ پاڵپش��تی 
كەناڵەكانیان س��ەیری دەكەن كە رۆڵێكی 

گەورەی لەو بوارەدا گێڕاوە.

جیا لەوەی ئێستا لە زانكۆ و پەیمانگاكانی 
كوردس��تان لە بەش��ی راگەیان��دن وەكو 

وانەیەكی گرنگ دەخوێندرێت.
ب��ەاڵم گرفت��ی س��ەرەكی ری��كالم لە 
كوردستاندا ئەوەیە كە یاسایەكی تایبەت بە 
خۆی نییە، كە لە جیهاندا بەیاسا رێكخراوە.
ب��ۆ ئەو مەبەس��تە دیدارێك��ی تایبەت 
لەگەڵ مامۆس��تای زانكۆ سەالم نەسرەدین 
زانكۆی  راگەیاندن��ی  مامۆس��تای كۆلێژی 
س��لێمانی س��ازكراوە و ه��اوكات نامه ی 

ماستەرەكەشی لەبواری ریكالمە.
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رۆژنامه ن��ووس: ڕی��كالم چیی��ە و مانای چییە 
وگرنگی چییە تاچەند بۆتە زانست ؟

د.س��ه الم نه س��ره دین: ڕی��كالم، هونەرێكە لە 
هونەرەكان��ی پەیوەندیك��ردن لە نێ��وان دوو 
الیەن كە بریتیی��ە لە ڕیكالمكار و وەرگر، واتا 
بریتیی��ە لە پەیامێ��ك وەك هەموو جۆرەكانی 
ديك��ه ى پەیام ، لەالی��ەن ڕیكالمكارەكانەوە 
ئاراس��تەی وەرگر یان بەكارهێنەری داهاتوو 
دەكرێت، بەمەبەس��تی كڕینی شمەكێك یان 
سوود بینین لەخزمەتگوزارییەك یان گۆڕینی 
ئاراس��تە بە ه��ۆی گەیاندن��ی بیرۆكه یەك 
ی��ان پەیامێك��ی ئایدۆلۆژیی��ەوە. هەروەها 
واتای ڕیكالم بریتییە لەبانگەش��ەكردن بۆ 
گەیاندنی زانیارییەك، بێگوم��ان لێرەدا گرنگی ڕیكالم 
ل��ەوەدا دەردەكەوێت كە ئەم پەیامە وەك پرۆس��ەیەكی 
پەیوەندیكردن لە نێ��وان ڕیكالمكار و وەرگردا لە هەردوو 
ڕووی ئابووری  و كۆمەاڵیەتیی��ەوە دەردەكەوێت، لەڕووە 
ئابووریەكەی��ەوە ڕی��كالم ڕۆڵێك��ی گرن��گ دەگێڕێ��ت 
لەگەش��ەپێدان  و ب��رەودان بەجوڵ��ەی ب��ازاڕ و كرداری 
كڕی��ن  و ف��رۆش، هەروەها یارمەت��ی وەرگریش دەدات 
لەكەمتری��ن كات  و بە كەمترین م��اوە  و تێچوون بگاتە 
شوێنی دەستكەوتنی ئەو شمەك و خزمەتگوزارییانەی كە 

پێویستیەتی و پێداویستيیەكانی تێردەكات.
لە دنیای ئەمڕۆدا ڕیكالم وەك زانس��تێك سەیر دەكرێت و 
مامەڵەی لەگەڵ دەكرێت، ئ��ەوەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە 
كە ری��كالم تەنيا لەب��واری بازرگانیدا ڕەن��گ ناداتەوە، 
بەڵك��و پەیوەندی ریكالم بە س��ەرجەم بوارەكانی ديكه ى 
پ��ەروەردە و  تەندروس��تی و  ئایين��ی و  سیاس��ی و  وەك 
بواران��ەی  ئ��ەو  س��ەرجەم  و  پەیوەندیيەگش��تییەكان  
كەپەیوەندی بەژیانی تاكەكانی كۆمەڵگەوە هەیە و ڕیكالم 
مامەڵەی لەگەڵ دەكات ئەمەش دیارە بە لەبەرچاوگرتنی 

الیەنی سایكۆلۆژی  و دەروونی وەرگرەكاندا.
رۆژنامه ن��ووس: ڕیكالم لەكوێ��ی پڕۆس��ەی میدیادایە، 

بەتایبەت لەكوردستان؟

ئەمڕۆدا  دنی���ای  لە 
ڕیكالم وەك زانستێك 
دەكرێ���ت و  س���ەیر 
لەگ���ەڵ  مامەڵ���ەی 
دەكرێت، ئەوەش بۆ 
ئەوە دەگەڕێتەوە كە 
ریكالم تەنيا لەبواری 
ڕەن���گ  بازرگانی���دا 
بەڵك���و  نادات���ەوە، 
پەیوەندی ریكالم بە 
بوارەكانی  سەرجەم 

ديكه وه  هه يه .
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د.سه الم نه سره دین: ڕیكالم لەهەناوی پرۆسەی میدیادایە، 
بۆیە لە ئێستادا دەزگاكانی میدیا ناتوانن بەبێ بوونی ڕیكالم 
برەو بە مانەوەی خۆیان بدەن لەناو ئەو پانتاییە بەرفراوانەی 
كە بەهەزارەها كەناڵ و ئامرازی جیا جیا كاری تیادا دەكات، 
لەگەڵ ئەوەشدا ڕیكالم بریتییە لە پرۆسەیەكی سەربەخۆ، 
وەك دەبینی��ن جگە لەمیدیا چەندین ئامرازی ديكه  هەیە 
كە لەڕێگەیان��ەوە پەیامە ڕیكالمیی��ەكان باڵودەكرێتەوە 
 و ئاراس��تەی وەرگ��ران  و بەكاربەران دەكرێ��ت، میدیا 
توانیویەتی ببێتە ناوەندێك بۆ باڵوكردنەوەی ئەو پەیامانە و 
گواستنەوەی ئەو زانیارییانەی لە ناو پەیامە ڕیكالمیەكەدا 
هەیە، میدیای كوردیش تاڕادەیەك توانیویەتی س��وود لەو 
بوارە وەربگرێت وەك سەرچاوەیەك بۆ بەدەستهێنانی داهات 
بۆ خۆیان، بۆیە ئە و داهاتە وەك سەرچاوەیەكی باش سەیر 
دەكرێت لەالیەن دەزگاكان��ی ڕاگەیاندنی كوردییەوە كە 
نموونەی بەرچاومان هەیە، بەتایبەت كەناڵە ئەهلییەكان، 
وەك بینیمان��ە چەندین كەناڵ و رۆژنام��ە و گۆڤار بەهۆی 
گرفتی داراییەوە لەكار وەس��تان، بەاڵم لەگەڵ ئەوەش��دا 
هەست بەبوونی كەموكوڕی دەكرێت لەكاتی باڵوكردنەوە 
یان پەخشكردنی ڕیكالمەكاندا چ لەڕووی ناوەڕۆكەوە یان 
لەڕووی كاتی پەخشكردنی ڕیكالمەكان بەتایبەت لەكەناڵە 

تەلەفزیۆنییەكاندا .
رۆژنامه ن��ووس: ڕیكالم لەمیدیای كوردی��دا و تێڕوانینی 
میدی��اش بۆ ڕیكالم تەنيا لەبواری قازانج و دەس��تكەوتی 

ماددی خۆی دەبینێتەوە ؟ ئەمە تاچەند راستە؟

م��ی��دی��ای ك���وردی 
ت��������اڕادەی��������ەك 
سوود  توانیویەتی 
لە ريكالم وەربگرێت 
سەرچاوەیەك  وەك 
بەدەستهێنانی  بۆ 
خۆیان،  ب��ۆ  داه���ات 
ب��ۆی��ە ئ��ە و داه��ات��ە 
سەرچاوەیەكی  وەك 
دەكرێت  سەیر  باش 
دەزگاكانی  لەالیەن 
ڕاگ����ەی����ان����دن����ی 

كوردییەوە.
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د.سه الم نه سره دین: میدیا بەگش��تی)ئامرازەكانی میدیا( 
كاتێك پەیامێك��ی ڕیكالمی باڵودەكاتەوە جگە لەوەی كە 
وەك هۆكارێك ب��ۆ باڵو كردنەوەی پەیام��ە ڕیكالميیەكە 
دادەنرێ��ت لەهەمان كاتدا  دەس��تكەوتێكی ماددیش بە 
دەست دەهێنێت بۆ دەزگاكە، بەاڵم ئەمە مانای ئەوە نییە 
كە ئامرازەكانی میدیا بەخواستی خۆیان ڕیكالمەكان باڵو 
بكەنەوە و گرنگی بەالیەنەكانی دیكه  نەدەن، لەبەر ئەوەی 
ئەو ئامرازانە دەبێ لە ڕووی یاسایی  و ئاكارييه وه  پابەندبن 
بەیاس��او بنەما ئاكارييه كانى ڕیكالم بەشێوەیەك كەبتوانن 
ئامانج��ی ڕیكالمكارەكان بەدیبهێن��ن لەالیەك، هەروەها 
زی��ان بە بەكاربەرانیش نەگەیەن��ن لەالیەكی ديكه وه ، لە 
میدیای كوردیدا وەك دەبینین هەوڵێكی زۆر هەیە لەالیەن 
دەزگاكان��ی ڕاگەیاندنەوە بۆ ئ��ەوەی زۆرترین ڕیكالمكار 
لەخۆیان نزیك بكەنەوە و ڕیكالمەكانیان بۆ باڵوبكەنەوە، لەو 
ڕوانگەیەوە بەڵێ ڕاستە كە كار بۆ دەستكەوتی ماددی پێش 
هەموو ش��تێك دەكرێت، كەواتە ڕیكالم چ بۆ ڕیكالمكار، 
چ بۆ دەزگاكانی میدیاش ئامانج لێی دەسكەوتنی قازانج و 

داهاتە.
رۆژنامه نووس: بەبەراورد بەكۆمەڵگاپێشكەوتووەكان ڕیكالم 
لەكوردستاندا تاچەند كاریگەری لەسەر كۆمه ڵگا و تاكەكان 

هەیە ؟
د.سه الم نه سره دین: دەتوانین بڵێین تاڕادەیەكی مامناوەند، 
لەبەر ئەوەی تاكو ئێس��تا ڕیكالم لە كوردس��تاندا نەبۆتە 
س��ەرچاوەیەكی س��ەرەكی و بڕوا پێكراو بۆ دەستكەوتنی 
زانیاری س��ەبارەت ب��ە بابەتی ڕی��كالم بۆكراوەكە لەالی 
وەرگر، هەروەها نەبوونی هۆش��یاری الی وەرگر بەرامبەر 
بەڕیكالم هۆكارێكی ديكه يه ، ئەوەش بۆ ئەوە دەگه ڕێتەوە 
كە تاكو ئێس��تا ڕیكالم وەك پڕوپاگەندە س��ەیركراوە، كە 
لەبنەڕەت��دا دوو بوار و چەمكی جیاوازن لەڕووی ئەركەوە. 
بۆیە دەبینی��ن كاریگەرییەك��ە كاریگەرییەك��ی الوازە. 
لەالیەكی دیكه شەوە بۆچوونی وەرگرەكان وا دەریخستوە 
كە ڕی��كالم زیاتر بۆ ئەو ش��مەك  و كااڵیانە دەكرێت كە 
لەبازاڕدا خواس��تی لەسەر نییە یان لە ڕووی كوالێتیەوەلە 
ئاستێكی باشدا نییە یان ئەو شمەكە ماوەی بەكارهێنانی 

میدیا  ئامرازەكانی 
خۆیان  خواستی  بە 
باڵو  ڕی��ك��الم��ەك��ان 
گرنگی  ب��ك��ەن��ەوە و 
دیكه   بەالیەنەكانی 
نەدەن، لەبەر ئەوەی 
دەبێ  ئامرازانە  ئەو 
یاسایی   ڕووی  ل��ە 
ئ���اك���اري���ي���ه وه   و 
بەیاساو  پابەندبن 
ئاكارييه كانى  بنەما 
بەشێوەیەك  ڕیكالم 
ئامانجی  كەبتوانن 
ڕی��ك��الم��ك��ارەك��ان 

بەدیبهێنن
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بەسەرچووە... هتد.
رۆژنامه نووس: نەبوونی یاس��او بەزانست نەكردنی ڕیكالم 

هۆكارەكانی چییە وتاچەند پێویستە بەیاسابكرێت ؟
د.سه الم نه سره دین: ڕیكالم بۆخۆی زانستە و یاسای تایبەتی 
خۆی هەیە، بەاڵم ئەو یاسایانەش بەپێی سیستمی سیاسی و 
ئابووری واڵتان دەگۆڕێت، وات��ا لەواڵتێكەوە بۆ واڵتێكی 
ديكه  جی��اوازە بەلەبەر چاوگرتنی دابونەرێتە كۆمەاڵیەتی 
 و ئایینییەكانیش. ئەوەی یاسای ڕیكالم دادەنێت دەوڵەتە 
كە ڕیكالمكار  و الیەنی باڵوك��ەرەوەش پابەند دەكات بە 
جێبەجێكردن و لەبەرچاوگرتنی بەندەكانی ئەو یاس��ایانە، 
بەاڵم لە هەرێمی كوردستاندا تاوه كو ئێستا یاسایەك نییە 
بۆ ڕێكخس��تنی كاری ڕیكالمكردن، بۆیە دەبینین، كات و 
ش��وێن و شێوەی ڕیكالمەكان بەش��ێكی لەجێگای خۆیدا 
نییە  و بێ پالنی  و هەڕەمەكێی پێوە دیارە. بێگومان بوونی 
یاسایەك بۆ ڕێكخس��تنی كاری ڕیكالمكردن لە هەرێمی 
كوردستاندا پێویس��تە ئەوەش بەئامانجی پاراستنی مافی 
بەكاربەرە بە پلەی یەكەم لەبەرامبەر هەر زیانێك كە پێی 

دەگات لەكاتی بەكارهێنانی شمەك و كااڵ جیاوازەكاندا.
رۆژنامه نووس: هۆكاری ئەوە بۆچی دەگەڕێتەوە كەداهاتی 

سااڵنەی ڕیكالم دەیان ملیاردۆالرە ؟
د.سه الم نه سره دین: ئەگەر مەبەس��تت تێچوونی ڕیكالم 
بێت، ئ��ەوە هۆكارەكانی جی��اوازن، پەیوەندی بەالیەنی 
هون��ەری ڕیكالمەكە، م��اوەی ڕیكالمەكەوە، ش��ێوازی 
خس��تنە ڕووی ڕیكالمەكەوە هەی��ە، بێگومان تا پانتایی 
باڵوبوونەوەی ڕیكالمەكە زیاتر بێت، تێچوونی ڕیكالمەكە 
زیاتردەبێ��ت. ئەمە جگە لەوەی كە بەش��داری پێكردنی 
كەس��ایەتییە بەناوبانگەكان��ی وەك ئەس��تێرە هونەری و 
وەرزش��ییەكان كە ه��ەواداری تایبەتی خۆی��ان هەیە وا 
دەكات كە تێچوونی ڕیكالمەكان زیاتر بیت، هەندێك جار 
بەشدار بوونی ئەستێرەیەكی س��ینەمایی یان یاریزانێكی 
بەناوبانگ لەبەرامبەر چەند چركەیەك لەبەش��داریكردنیان 
ل��ە ڕیكالمێكدا بە هەزارەها دۆالر وەربگرن، كەئەوەش لە 

كۆتاییدا دەكەوێتەوە سەر شانی بەكاربەر.
رۆژنامه ن��ووس: لەڕیكالم��دا زیاتر ژن و جەس��تەی ژن 

ڕی���ك���الم ب��ۆخ��ۆی 
زان��س��ت��ە و ی��اس��ای 
تایبەتی خۆی هەیە، 
بەاڵم ئەو یاسایانەش 
سیستمی  ب��ەپ��ێ��ی 
ئ��اب��ووری  سیاسی و 
واڵت���ان دەگ��ۆڕێ��ت، 
لەواڵتێكەوە  وات���ا 
ديكه   واڵتێكی  ب��ۆ 
بەلەبەر  ج��ی��اوازە 
چاوگرتنی دابونەرێتە 
ك���ۆم���ەاڵی���ەت���ی  و 

ئایینییەكانیش.
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بەكاردێت ئەمە تاچەند كارێكی یاساییە؟
د.س��ه الم نه س��ره دین: بەكارهێنانی ژن و 
جەستەی ژن لەڕیكالمدا كارێكی ئاساییە 
ب��ەو مەرج��ەی ژن نەكرێت��ە كااڵیەك بۆ 
س��اخكردنەوەی ئەو ش��مەك و كااڵیانەی 
كەڕیكالمەكەی بۆ دەكرێت، بێگومان ئەو 
ش��مەك و كااڵیانەی كەبۆ ژنانە و ئاراستەی 
ژنان دەكرێت ئاساییە كە وێنەی ژن تیایدا 
ب��ەكار بێت، بەاڵم وەك دەبینرێت هەندێك 
شمەك و كااڵ هەیە كە بۆ ژنان نییە  و وێنەی 
ژن تیایدا بەش��ێوازی جۆراوج��ۆر تیایدا 
بەكار دێت كە بەپلەی یەكەم بۆ مەبەستی 
ورووژاندنی هەست  ڕاكێش��ان و  س��ەرنج 
 و ئ��ارەزووی بەكاربردن��ە الی بەكاربەر، 
نموونەی ئەوەش بەكارهێنانی وێنەی ژنە 
بەشێوەی نیوە ڕووت  و دەرخستنی شوێنە 

ورووژێنەرەكانی لە ڕیكالمەكاندا.
رۆژنامه نووس: گرنگترین خاڵە نه رێنييه كانى 
میدیای كوردی سەبارەت بەڕیكالم كامانەن 

و هۆكارەكانی چیین ؟
د.سه الم نه س��ره دین: لە میدیای كوردیدا 
بەگشتی و كەناڵە تەلەفزیۆنییەكان بەتایبەتی 
هەست بەبوونی كەموكوڕی دەكرێت لەكاتی 
لەدیارترین  باڵوكردن��ەوەی ڕیكالمەكاندا، 
ئەو كەموكوڕیان��ەش كاتی باڵوكردنەوەی 
باڵوكردن��ەوەی  م��اوەی  ڕیكالمەك��ە، 
ڕیكالمەكە، هەروەها شوێنی باڵوكردنەوەی 

ڕیكالمەكە لە ڕۆژنامە و گۆڤارەكاندا.
رۆژنامه نووس: لەكەناڵەكانی میدیا باس��ی 
زۆرتر لە)tv(ی��ە بۆچی؟ ڕۆڵی ئامرازەكانی 

دیكه  چییە؟
بەو  تەلەفزی��ۆن  نه س��ره دین:  د.س��ه الم 
پێیەی ئامرازێكی جەماوەرییە و س��ەرجەم 
چی��ن و توێژەكان��ی كۆمەڵگ��ە بەهەموو 

ئاس��تەكانییەوە تەماش��ای دەكەن بەپێی 
خواست و پێویستییەكانی خۆیان، هەروەها 
باڵوكردن��ەوەی  پەخش��كردن و  توان��ای 
بابەتەكان لەتەلەفزیۆندا  س��ەرجەم بڕگە و 
بە ش��ێوەیەكی س��ەرنج ڕاكێش بە پشت 
بەس��تن ب��ە بەكارهێنانی وێن��ە و جوڵە و 
دەن��گ و ڕەنگ وای كردوە ك��ە زۆرترین 
وەرگر بۆ خۆی ڕابكێش��ێت، ئەوە جگە لە 
بەكارهێنانی هونەری داهێنان  و فەنتازیا لە 
بەرهەمهێنان��ی ڕیكالمە تەلەفزیۆنییەكاندا 
ك��ە وا دەكات پەیامە ڕیكالمییەكان زیاتر 
سەرنجڕاكێش بن لە تەلەفزیۆندا بە بەراورد 

لەگەڵ ئامرازەكانی دیكه .
هەرێم��ی  ل��ە  بۆچ��ی  رۆژنامه ن��ووس: 

كوردستاندا ریكالم نەبۆتە زانست؟
د.سه الم نه سره دین: بەزانست نەبوونی كاری 
ڕیكالمك��ردن و باڵوكردن��ەوەی ڕیكالم لە 
هەرێمی كوردستاندا دەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی 
كەسانی ش��ارەزاو پس��پۆر لە بواری كاری 
ڕیكالمكردن��دا، كاری ڕیكالمكردن كارێكی 
كۆمەڵییە، پێویست بە بوونی كەسانی شارەزا 
دەكات لەبوارە جیاجیاكانی وەك نەخشەساز  
و دەرهێن��ەری هونەری، زمان��ەوان، بواری 
دەروونناسی، لە بواری ڕەنگ، لەبەر ئەوەی 
پەیامە ڕیكالمیيەكان ئاراستەی جەماوەر و لە 
ناو جەماوەریش ئاس��ت و چینە جیاوازەكان 
هەیە، دەبێت بزانرێت ئەو پەیامە بۆكێ  و چۆن 
ئاراس��تەی وەرگر دەكرێت و لە چ كاتێكدا، 
لەالیەكی ديكه وه  نەبوونی دەزگای تایبەت 
بە كاری بەرهەمهێنانی ڕیكالم ، هەرچەندە 
لە ئێستادا لە هەرێمی كوردستاندا چەندین 
الیەن بەناوی كۆمپانیا كاری بەرهەمهێنانی 
ڕیكالم ئەنجام دەدەن، ب��ەاڵم نەتوانراوە تا 
ئێستا بە شێوەیەكی زانستیيانە  و بابەتیيانە 

كار لە بواری ڕیكالمدا بكرێت.



ياساى مافى ده ستكه وتنى 
زانيارى له  هه رێمى كوردستان





201ژمارە 31 پاييزى 2013

ژينگهيىكۆمهاڵيهتى...

پێش ئ��ەوەی بێم��ە س��ەر ژینگەی 
راگەیاندنی كوردی، دەمەوێ  كۆمەاڵیەتی 
بزانی��ن چەمك��ی ژینگ��ەی كۆمەاڵیەتی 
)جڤاكی( چیی��ە، بۆ ئەوەی زیاتر بخزێینە 

ناو ناخی بابەتەكە.
مەبەس��ت ل��ە ژینگ��ەی كۆمەاڵیەتی 
چوارچێ��وەی ئ��ەو پەیوەندییانەی��ە، كە 
پەیوەندییەكان��ی مرۆڤ لەگەڵ كەس��انی 
دیك��ە دەستنیش��ان دەكات، هەروەه��ا 
چوارچێوەی ئەو پەیوەندییانەیە، كە دەبنە 
شەنگەس��تەك)بنەمایەك( بۆ رێكخس��تنی 
هەر كۆمەڵێك ل��ە كۆمەڵەكان چ لە نێوان 
ئەوان دابێت یان لە هەر ژینگەیەكدا بێت، 
یانیش لە نێوان هەندێك گروپی دیار وەك 
یەك و ئام��ادەن لە ژینگەكان��ی دوور لە 
یەكتر، كە ش��ێوازی نووسینی هەندێكیان 
سیس��تەمی  ب��ە  پەیوەندییەكان��ی  ب��ە 
نوێخوازی  دەناسرێن،  كۆمەاڵیەتییەكانەوە 
م��رۆڤ ل��ەو م��اوە درێ��ژەی ژیانیدا كە 
هاوكاربێت لەگەڵ ژینگەیەكی شارستانیدا 
بۆ ژیانەكەی و ئاوەدانكردنی خاك و چوونی 
بۆ ناو بۆش��ایی ئاس��مان بۆ داگیركردنی 

گەردوون.

رۆژنامەگەری یاخود راگەیاندنی كوردی 
ناوبەن��او و پچڕپچ��ڕ ب��ووە، و بەدرێژایی 
دیرۆك��ی خ��ۆی باڵوكراوەی��ەك تاس��ەر 
بەردەوام��ی بەخۆی��ەوە نەبینیوە، ئەمەش 
دەگەڕێت��ەوە بۆ بارۆدۆخ��ی كۆمەاڵیەتی 
و رۆش��نبیری و ئاب��ووری واڵتەكەم��ان، 
لە س��ەرووی هەمووانیش��ەوە بارۆدۆخی 
سیاسیی كە رێگایان نەداوە نەتەوەكەمان 
ب��ە زمانی خ��ۆی بخوێنێ و بنووس��ێ و 
هەروەها ب��واری رۆژنامەگەری دەرگای بۆ 
وااڵ ب��كات، بۆ ئەوەی بەش��ێوەیەكی ئازاد 
گوزارش��ت لە بیرورای خۆی بكات و ئەو 

دەنگەی هەیەتی بێنێته  زمان. 
بۆیە لە باربوونی ژینگە، واتە ئەو ژینگەیە 
كە بواری رۆژنامەگ��ەری تێدابووە، لە بار 
نەبووە، تاوەكو راگەیاندن و رۆژنامەگەری 
كوردی بتوانێت ب��ە ئازادانە باڵو ببێتەوە، 
وەك ت��ەواوی میللەتانی گێتی گەش��ە بە 
بواری رۆژنامەگەری خۆی بدات، بۆ ئەوەی 
لە سەر الپەڕەكانی مێژووی رۆژنامەگەری 
جیهانی چەن��د الپەڕەیەك بۆ خۆی داگیر 

بكات.
راستە لە هەر چوار پارچەی كوردستان 

ئازادعهبدولعهزیز

ژینگەی كۆمەاڵیەتی 
راگەیاندنی كوردی
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رۆژنامەگ��ەری كوردی بوونی هەیە، بەاڵم دەپرس��ین لە 
ئاس��ت ئارەزووەكانی گەلی كوردە یان بەپێی بارس��تایی 
ئەو نەتەوەیەیە، بەدڵنیایەوە نەخێر، هەروەكو لەس��ەرەوە 
ئاماژەمان پێكرد، ئه وه ش بۆ چەندین هۆكار دەگەڕێتەوە، 
بەتایب��ەت ئەو ب��وارەی ك��ە نەتەوەكەم��ان ژیانی تێدا 

دەگوزەرێنێت.

راگەیاندنی كوردی پێش راپەرین
ئەوەی من لێرەدا دەمەوێ لەس��ەری رابوەستم، بواری 
ژینگەی كۆمەاڵیەتیی رۆژنامەگەریی كوردییە لە باشووری 
كوردس��تان، كە ئێس��تا بە هەرێمی كوردستان ناونراوەو 
دەناسرێت، لەبەر ئەوەی دەتوانم بلێم لە هەموو پارچەكانی 
دیكەی كوردس��تان پش��كی ش��ێری بەركەوتوو، راستە 
ئەمەش هەر لە خۆیەوە نەهاتووەتە دی، بەڵكو لەئەنجامی 
خەباتێكی دوورودرێژی میللەتی ئێمە بووە، بەتایبەتی ئەو 
شۆڕش��انەی لە سااڵنی س��ییەكانەوە بگرە تاوەكو سااڵنی 
حەفتایەكان، نەمازە لە دوای رێككه وتننامه ی ئاداری ساڵی 
1970، ك��ە بۆ یەكەم جار كورد لە مێژووی خۆیدا دان بە 
بوونی نرا و دانیاننا ب��ە مافی ئۆتونومی لەالیەن دەوڵەتی 
عێراق ب��ۆ مللەتەكەمان نا. بەاڵم ئ��ەم راگەیاندنە گەلێك 
فەلسەفە لە خۆدەگرێ، وەك فەلسەفەی ئاینی، فەلسەفەی 
وجودی و فەلسەفەی ماركسیزمی، كە زیاتر ئەم فەلسەفەیە 
باڵی بەس��ەر راگەیاندنی كوردیدا كێشاوە و تاوەكو ساڵی 
1993 كۆتای��ی پێهاتووە، لەبەر ئ��ەوەی زۆربەی خاوەن 
قەڵەمەكان هەڵگری فكری ماركس��ی ب��وو، ئەو فكرەیان 
بۆ رزگاری كورد لە ژێر دەس��تی داگیركەران په یڕه ویان 
كردب��وو، ئەم فكرانەش لە تەواوی ب��واری رۆژنامەگەری 
و تەنانەت ئەدەبیش��دا رەنگی داوەت��ەوە. بواری ئاینیش 
تارادەیەك كاریگەری بەس��ەر راگەیاندنی كوردی كردبوو، 
چونكە زۆر لە نووسەرەكانمان مەال و پیاوانی ئاینی بوون، 
نموونەش��مان لەو بوارەوە زۆرە وەك مه ال عه بدولكەریمی 
مودەرس و عه الئه ددین سه جادی... هتد ئەمانە خزمەتێكی 
زۆری بواری راگەیاندن و كولتووری كوردیان كردووە، لە 
الپەڕەكانی مێژووی رۆژنامەگەی كوردیدا شوێن پەنجەیان 

ئاینی���ش  ب���واری 
تارادەیەك كاریگەری 
بەس���ەر راگەیاندنی 
كردب���وو،  ك���وردی 
ل���ە  زۆر  چونك���ە 
ن  نما كا ە ر نووس���ە
مەال و پیاوانی ئاینی 

بوون
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دی��اره ، هەر لە گۆڤاری گەالوێ��ژەوە بگرە تاوەكو كۆتایی 
سااڵنی هەشتایەكان.

رۆڵی رۆشنبیران لە بەرەو پێشبردنی راگەیاندنی 
كوردی

 ئەو كەس��انەی كە خاوەن ئیمتیاز و سەرنووس��ەر و 
تەنانەت نووس��ەر بوون، له و رۆژنامە و بوارەكانی دیكەی 
راگەیاندنی��ان بەرێوەیان دەبرد، هەڵگ��ری بروانامەیەكی 
بواری راگەیاندن نەبوون، بەڵكو ئەگەر بەشێوەیەكی گشتی 
وەربگرین تەواوی خۆیان لەو بیافە پێگەیاندبوو، راس��تە 
هەندێكی��ان هەڵگری بڕوانامە ب��وون واتە له  كۆلیژەكانی 
دیك��ه  دەرچوو بوون، وەك س��اڵح یوس��فی كە كۆلیژی 
شریعەی تەواوكردبوو و دارا تۆفیق ئه ندازەی تەواو كردووه  
و ماستەری هەبوو لە بواری خۆیدا. سامی عەبدولڕەحان، 
ئەویش ئه ندازه ی تەواوكردبوو، مام هەژار...تا، هەندێكیشیان 
ئیجازەی مەالیەتیان هەبوو، ئەمەنە رۆژنامەگەریان بەڕێوە 
دەبرد، بەاڵم جۆرە هەماهەنگییەكیان لە نێوانیاندا هەبوو، 
ئەم هەماهەنگییەش لە كێش��ەیەك س��ەرچاوەی گرتبوو 
ئەویش هەموویان یەك ئامانجیان هەبوو، كه  مەس��ەلەی 
نەتەوایەتی بوو، دەتوانین بلێین هەموویان پەیوەستبوون 
پێوەیه وه . راس��تە هەندێجار گەنگەش��ەیان دەبوو، بەاڵم 
كاریگەی ئەو تۆی نەدەكردە سەر ئەو بوارە كە هەموویان 

كاریان بۆی دەكرد. 
دوای ئەوەی كە حكومەتی عیراقی ئەوسا لە بەلێنەكانی 
كە بە كوردی دابوو، پەش��یمان بووەوه ، مەبەس��تمان لە 
رێككه وتننامه ی یازدە ئادارە. دیسان بواری رۆژنامەگەری 
كوردی كەوتە قەیرانەوە، واتە نەیتوانی بە فەزا ئازادییەكەی 
جاران كە هەیبوو، تەعبیر لە بوونی خۆی بكات. ئەگەرچی 
رژێم ئەوسا چەند رۆژنامەو گۆڤاری تەنانەت تەلەفزیۆنیش 
بە كوردی پەخشی خۆی هەبوو. وەك خۆی هێشتەوە وەك 
)بەیان( و )رۆش��نبیری نوێ(....تاد، بەاڵم وەك پێویس��ت 
نەبوو، راس��تە دەتوانم بلێم هەر ئەو رۆژنامەنووسانەبوون 
كە سەرپەرش��تی ئەو رۆژنامانەی��ان دەكرد، لێ ئەوانیش 
نەیاندەوانی بە ئازادانە دەس��ت بگرن بە قەڵەمەكانیانەوە، 

كە  كەسانەی  ئ��ەو 
ئیمتیاز  خ�����اوەن 
و  س��ەرن��ووس��ەر  و 
ت��ەن��ان��ەت ن��ووس��ەر 
رۆژنامە  له و  ب��وون، 
دیكەی  بوارەكانی  و 
راگ���ەی���ان���دن���ی���ان 
ب�����ەرێ�����وەی�����ان 
دەب�����رد، ه��ەڵ��گ��ری 
بواری  بروانامەیەكی 
نەبوون،  راگەیاندن 
ب���ەڵ���ك���و ئ���ەگ���ەر 
بەشێوەیەكی گشتی 
ت��ەواوی  وەربگرین 
بیافە  ل��ەو  خ��ۆی��ان 

پێگەیاندبوو
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تەنانەت هەندێك لەو نووسەرانە خامەی خۆیان فرۆشتبوو، 
ب��ەاڵم ئەمە مانای ئ��ەوە ناگەیێنێت، كە ئ��ەو رۆژنامانە 
سوودی بە كەلتووری كوردی نەگەیانبێت، بەپێچەوانەوە 
زۆر س��وودی گەیاندووە بە ژیان��ەوەی كەلتوورەكەمان، 
كە تاوەكو ئێس��تاش لێكۆڵەرانی ب��واری رۆژنامەگەری بۆ 
لێكۆڵینەوەكانیان زۆر جار دەگەڕێنەوە سەر ئەو رۆژنامەو 
گۆڤارانە. هەروەها ئەرش��یفی رادی��ۆ تەلەفزیۆنەكانیش، 
لەبەر ئەوەی زۆرێك لەو كەسایەتیانە كە لەو رۆژنامانەیان 
دەنووسی نووسەری بەتوانابوون و تەنانەت بابەتەكانیشیان 
دەوڵەمەند بوو، هەروەكو ئاماژەمان پێدا ئەو كەس��انە كە 
دەیاننووسی ئەكادیمی بواری رۆژنامەگەری نەبوون، واتە 
دەرچووی پەیمانگا و كۆلیژەكانی راگەیاندن نەبوون، بەڵكو 
زۆربەیان ش��اعیر و چیرۆكنووس ب��وون، بەاڵم لەو بوارە 
بەشێوەیەكی باش خۆیان پێگەیاندبوو، هه تا ئێستا زۆرێك 
لە رۆژنامەنووسانی كورد، خۆیان خۆیان پێگەیندووە، كە 
ئەمە تاوەكو س��ااڵنی )2000-2005( درێژەی كێشا، دوای 
ئەمە بەشی ئەكادیمی لە پەیمانگا و كۆلیژەكان كرایەوە. 

دوای راپەرینی
لە دوای راپەڕینی بەهاری س��اڵی 1991 لە باش��ووری 
كوردستان، لێرەدا باشوور ژینگەیەكی دیكەی كۆمەاڵیەتی، 
سیاس��ی، رۆش��نبیری تاڕادەیەكیش ئابووری بە خۆیەوە 
بین��ی، ب��ە ) خوێنراو، بیس��تراو و بین��را، ئەلەكترۆنی(
ش��ەوە، كە بووە هۆی چەندی��ن رۆژنامە و گۆڤار و رادیۆ 
و تەلەفزیۆن��ی لە بوارە جیاجیایەكانی پەیوەند بە چڤاكی 

كوردی لە دایك ببن.
دەتوانیی��ن بڵێی��ن راگەیاندنی كوردی شۆڕش��ێكی 
گ��ەورەی بە خۆوە بین��ی، نەك تەنیا شۆڕش��ی رزگاری 
نەتەوە بوو، بەڵكو شۆڕشی ئازادی، كۆمەاڵیەتی، سیاسی، 
رۆش��نبیر، پەروەردە و فێركردن و وه رزش��ی بوو، كە لە 
هەموو بوارەكان كوردس��تان گەش��ەی كرد، ئەگەر چی 
كوردس��تان لە ناو دوو الیەنەوە لە ژێر گه مارۆی ئابووری 
بوو، هەم لە الیەن نەتەوەیەكگرتووەكان هەمیش لە الیەن 
حكومەتی ئەوس��ای عێراقی دكتاتۆر، ب��ەاڵم ئەم الیەنە 

بڵێین  دەت��وان��ی��ی��ن 
ك��وردی  راگەیاندنی 
گ��ەورەی  شۆڕشێكی 
نەك  بینی،  خۆوە  بە 
تەنیا شۆڕشی رزگاری 
ب��وو، بەڵكو  ن��ەت��ەوە 
ش���ۆڕش���ی ئ�����ازادی، 
كۆمەاڵیەتی، سیاسی، 
رۆشنبیر، پ��ەروەردە و 
وه رزشی  و  فێركردن 

بوو
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چۆكی بە پێش��كەوتنی كایەكانی ن��او كۆمەڵگایەكەمانی 
ن��ەدا، و توان��ی كاروانی ب��واری رۆش��نبیر و چڤاكی و 
سیاسی لە هەمووشیان بەرای من راگەیاندن بدات. بەاڵم 
ئ��ەم راگەیاندنە زیاتر ئامانجداربوو ن��ەوه ك لیبرالی، واتە 
شێوازێكی حیزبی پێوە دیاربوو، بۆیە ئەو ئاراستە حەقیقییە 
كەدەبێ راگەیاندن تیا ب��روا وەرینەگرتبوو. لەبەر ئەوەی 
دەبینی��ن جۆرە پەرش و باڵوییەك پێ��وە دیارە، هەروەها 
كێشەی راگەیاندنی حیزبەكانی ئێمە لەوەدایە كە گۆڕانی 
ج��ۆری كەمتر تیایاندا روودەدات و هەمیش��ە گۆڕانەكان 
لەسەر ش��كڵییەكانەوەن، گۆڕانن لە گواستنەوەی كادر و 
كارمەندەكاندا، نەك خس��تنەبەركاری تواناكان، گۆڕانن لە 
رازاندنەوە و الیەنی تەكنیكیەكاندا، نەك خوڵقاندنی بەهای 

نوێ و نرخی كۆمەاڵیەتی و ئەخالقیی تازەدا.
لە پاش ئ��ەم قۆناغە، راگەیاندنی كوردی لە باش��وور 
كەوتە ناو قۆناغێكی نوێ دیكەوە، ئەویش لە ساڵی 1999 
دەس��تی پێكرد، كە راگەیاندنی كوردی بەجیهانی كرا، بە 
واتای ئەوەی كە چەندین كەناڵی ئاسمانی تیڤی و رایۆدی 
و هەروەها ئەلەكترۆنی كەوتنە كار و بە شێوەیەكی ئازادانە 
دەس��تیان بە پەخش��ی خۆیان كرد، لێ��رەدا راگەیاندنی 
كوردی هەنگاوێكی دیكەی بەرەو پێش��ەوە رۆیشت، كە 
بووە هۆكارێك كادری باش لە هەموو بیاڤەكانی راگەیاندن 
پێبگەن، بۆ ئەوەی شانبەش��انی راگەیاندنی جیهانی بڕۆن 
و بەرنامەو بابەتی بە قوەت ئاراس��تەی چڤاكی كوردی و 
گێتی بكەن، فاكتەرەكانی س��ەركەوتنی ئەم ئه زموونه  بۆ 
بواری ژینگەی كۆمەاڵتی و سیاسی و ئابووری دەگەڕێتەوە، 
كە لەم قۆناغەی كوردستان بەره وپێشڤەچوونێكی دیكه ی 
بەخۆیەوەبینی، لەبەر ئەوەی ئەو فاكتەرانەی كە باس��مان 
ك��ردن ل��ە باربوون تاڕادەی��ەك بۆ ل��ە دایكبوونی بیاڤی 
راگەیاندنی كوردی لە هەرێمی كوردس��تان. لە راس��تیدا 
ئەم بەرەو پێش��چوونە مودێلێكی دیكەی نوێ نەخۆلقان، 
مەبەس��تمان ئەوەنییە گەش��ەی نەكرد، بەاڵم لەو كۆت 
و بەندان��ە رزگارنەبوو، كە پێویس��ت بوو، ئەمەش هەمان 
رێچكەی حیزبی و هەمان خاوەن فكرە كۆنەكان دەستی 
بەس��ەرداگرتبوو، واتە فكرەی فەلسەفەی ماركسی، بەاڵم 

راگەیاندنی  كێشەی 
ئێمە  ح��ی��زب��ەك��ان��ی 
گۆڕانی  كە  لەوەدایە 
تیایاندا  كەمتر  جۆری 
روودەدات و هەمیشە 
لەسەر  گ��ۆڕان��ەك��ان 
 ، ن ە و نە كا شكڵییە
گۆڕانن لە گواستنەوەی 
كادر و كارمەندەكاندا، 
خستنەبەركاری  نەك 

تواناكان
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بە رێگایەكی دیكه ، ئەویش تارادەیەك خۆگونجاندن بوو لە 
گەڵ سیاسەتی ئەو حیزبانەی كە ئەو رۆژنامانە یان بواری 

دیكه ی راگەیاندن یان هەبوو وەك تیڤی و....هد. 
خاڵێكی دیكە كە پێویس��تە باس بكرێت ئەوەیە كە ) 
بۆ دامەزراندن و خس��تنە س��ەركاری كارمەندان، ستافی 
سەرپەرشتیار و بەرێوەبەر و پشتیوانیكەر، سوودێكی زۆر لە 
پێكهاتە تەقلیدییەكانی پەیوەندیی كۆمەاڵیەتی وەردەگرن. 
بۆ نموونە وەك پەیوەندی خوێن و خزمایەتی و عەشیرەتی 
و هەروەها س��وود لە پێكهاتە رێكخراوەكانیش وەردەگرن 
و هەموو ئەو كەس��انەی ناكەونە ناو یەكێك یان زیاتر لەم 
پەیوەندییانەوە، وێرای لێهاتووی و شارەزاییش��یان، لە ناو 

تۆڕی راگەیاندنەكەدا جێگایان نابێتەوە(.
دوای ئەم��ە قۆناغێك��ی ديك��ه ى راگەیان��دن هاتە 
پێش��ەوە، ئەویش لە س��اڵی 2000 دەس��تی پێكرد، كە 
خۆی ل��ە راگەیاندنی ئەهل��ی بە )خوێنراو، بیس��تراو و 
بین��را، ئەلەكترۆنی(، دەبینێتەوە، ك��ە زۆرێك لە رۆژنامە 
و گۆڤ��ار و رادیۆ و تیڤی، هەروەها س��ایتی ئەلەكترۆنی 
هاتنە بوون، ئەمەش وای كرد راگەیاندنی كوردی هەنگاو 
بەرەو سەردەمێكی هاوچەرخ ببات، فاكتەرەكانی لە دایك 
بوون��ی ئەم بوارە بە دەرەجەی یەك ئەو بوارە ناهەموارەبوو 
كە كوردس��تان بینی، ئەویش ش��ەڕی خۆكوژی بوو، كە 
الیەن��ەكان رێگایان بەی��ەك ن��ەدەدا باڵوكراوەكانیان لە 
ناوچەكانی یەكتر باڵو ببنەوە، راستە رەخنە هەیە و هەبوو 
لە الیەن تاكەكانی كۆمەڵگە كوردی جا چ حیزبی بێ یان 
كەسانی سەربەخۆ، لەسەر ئەوەی كە ئەم جۆرە راگەیاندنە 
س��ێبەرین، واتە راگەیاندنی ئەهلی لە كوردستان نییە بە 
هەموو جۆرەكانییەوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەش��دا هەنگاوێكی 
جدی بوو، س��ەرەڕای ئەم��ەش دەرگایەك بوو بۆ هاندانی 
ل��ە دایك بوونی راگەیاندنی س��ەربەخۆ و ئازاد لە هەرێم. 
بەاڵم ئەمەش نەبووە بەدیلێك كە جێگا دڵخۆشی تەواوی 
كۆمەڵگا بێت، لەبەر ئەوەی لێرەش��دا راگەیاندنی كوردی 
نەیتوان��ی ببێتە خاوەن پەیامێك ك��ە هەڵگری بنه ماكانی 

راگەیاندن بێت.

رەخنە هەیە و هەبوو 
تاكەكانی  الی��ەن  لە 
جا  ك��وردی  كۆمەڵگە 
چ ح��ی��زب��ی ب��ێ ی��ان 
سەربەخۆ،  كەسانی 
ل��ەس��ەر ئ����ەوەی كە 
راگەیاندنە  ئەم جۆرە 
س��ێ��ب��ەری��ن، وات���ە 
ئەهلی  راگەیاندنی 
لە كوردستان نییە بە 
هەموو جۆرەكانییەوە
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كردنەوەی بەشە ئەكایمیەكانی بواری راگەیاندن و 
خولەكانی راگەیاندن

لە س��اڵی 2003ەوە، ل��ە دوای لێدانی عێراق لە الیەن 
ئەمری��كا و هاوپەیمانەكانییەوە، كە بووە هۆی روخاندنی 
رژێمی بەعس، كوردس��تان كەوتە بیاڤێكی دیكەی ژیان، 
بەتایبەتی ژینگەی سیاس��ی و ئاب��ووری و كۆمەاڵیەتی، 
راگەیاندنی كوردی بە هەموو چەمكەكانییەوە گەشەیسەند، 
بەتایبەتی لە رووی كردنەوەی بەش��ەكانی ئەكادیمی لە 
پەیمانگا و كۆلیژەكانی كوردستان بەتایبەت لە پەیمانگاو 
كۆلیژەكانی هەولێر و س��لێمانی، ب��ەاڵم ئەمەنەش وەك 
پێویست نەبوون لەبەر ئەوە كەمی كادری ئەكادیمی بواری 
راگەیاندن، هەروەها وەك پێویستیش لە الیەن حكومەتەوە 
گرینگیان پێنەداوە تاوەكو ئێستاش لە هەمان قەیراندایە، 
تەنان��ەت كردنەوەی خولی راهێنان بۆ رۆژنامەنووس��انی 
كوردس��تان هەم��وو ئەم��ان كارێك��ی وایان ك��رد، كە 
رۆژنامەنووس��ی كورد ئەو ئەركەی هەی��ە تاڕادەیەك تێدا 
خۆی بدۆزێتەوە، بەاڵم هەمدس نەیتوانی رێرەوی ئەسلی 
راگەیاندن وەربگری، بۆ نمونە كاتی تیمێكی پێگەیاندن لە 
فرەنسا یاخود سوید دێن بۆ وەاڵتەكەمان خول دەكەنەوە 
بۆ رۆژنامەنووس��انی كوردس��تان، زۆر شت باس دەكەن، 
كە پێویس��تە لە بواری رۆژنامەنووس��یدا نەبێ، وەك رێز 
واتە ك��ەس پیرۆز نییە لە الی رۆژنامەنووس��ان، كەچی 
دەبینین، ئەگەر ناوی كەسایەتێكی سیاسی دێت بەرێزی 
بەكارنەهێنابێ��ت، لەوانەیە تۆش��ی گرفت بێت یان ناوی 
كەس��ایەتییەكی گەورە لە دوای كەسایەتیەكی ئاستێكی 
خوار ئەو دێت، هەمدس كێش��ە بۆ رۆژنامەكە دروس��ت 
دەكرێ، ئەمانە راستییەكی بواری رۆژنامەگەری كوردییە، 
وات��ە ئاراس��تەی رۆژنامەگ��ەری كوردی ئاراس��تەیەكی 
ئامانجدارە ن��ەوەك لیبراڵی، چونكە خاوەن هزری لیبرالی 
كە ئەس��لی ب��اری راگەیاندنە كە ئەو كەس��انەی خول 
دەكەنەوە باس��ی دەكەن، كەچی ناتوانرێت لە كوردستان 
تارادەیەكی ب��اش پەیرەو بكرێت بۆیە راگەیاندنی كوردی 

ناتوانێت ئاراستە حەقیقییەكەی خۆی وەربگرێت. 
ئێمە رۆژانە ئەكادیمی دەبینین لەس��ەر الپەڕەی ئەم 

كەوتە  ك��وردس��ت��ان 
بیاڤێكی دیكەی ژیان، 
ژینگەی  بەتایبەتی 
ئ��اب��ووری  و  سیاسی 
ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی،  و 
راگ����ەی����ان����دن����ی 
هەموو  ب��ە  ك���وردی 
چ��ەم��ك��ەك��ان��ی��ی��ەوە 
گ���ەش���ەی���س���ەن���د، 
رووی  لە  بەتایبەتی 
بەشەكانی  كردنەوەی 
ئەكادیمی لە پەیمانگا 
ك��ۆل��ی��ژەك��ان��ی  و 

كوردستان
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راگەیاندنە دەبێتە رۆژنامەنووس، ) بەبێ ئەوەی بنه ماكانی 
رۆژنامەنووسی لە نووس��ینەكانیاندا رەنگدەداتەوە و بەبێ 
ئەوەی رۆژنامەنووسە پیشەكان ناڕازایی خۆیان لەمبارەوە 
دەرببرن، بگرە زۆرجاریش كارەكانی ئەوان دوادەخرێت تا 

دڵی گرووپی ئەكادیمییەكان رازی بكات(.

كردنەوەی دەرگا بەرووی كۆمپانییەكانی دونیا
كردنەوەی دەرگا بەرووی كۆمپانییەكانی دونیا و هاتنی 
چەندین كۆمپانیا گەورەكانی جیهانی بۆ كوردس��تان كە 
سەروه ت و س��امانی خۆیان لە هەرێم بەگەریان خست، 
بەتایبەتی كۆمپانییە نەوتییەكان، و كردنەوەی فرۆكەخانە 
لە هەندێ شارەكانی كوردس��تان، كە لە راستیدا هەرێم 
لە تەواوی بوارەكان هەنگاوی بەرەو پێشەوە نا بەتایبەتی 
ئاب��ووری، ئەم��ەش فاكتەرێكی س��ەرەكییە ك��ە بواری 

راگەیاندن ببوژێتەوە.
بۆی��ە هەندێ لە كۆمپانیانەكان بۆ ئەوەی بناس��رێن و 
كاالیەكانی خۆیان بفرۆشن پەنایان بردە بەر كردنەوەی و 
باڵوكرنەوەی رۆژنامەی ریكالمی و رادیۆ و تیڤی ناوەخۆ، 
تەنانەت كەناڵی ئاس��مانی، كەئێستا بەشێوەیەكی فەرمی 
پەخشی خۆیان ئاراستەی جەماوەری كوردستان و جیهان 
دەكەن. ئەمە تا ئاس��تێك توانی هەندێ سنوور ببەزێنێ، 
واتە خ��ۆی لە قاڵبێكی نوێدا بینییەوە، بەاڵم هەر هەمان 
كێشەی هەیە، كە راگەیاندنی پێش خۆی تێدا دەگوزەرێ.
ئەگەرچی دەتوانین ئەم سەردەمە بە سەردەمی زێرینی 
راگەیاندنی كوردی لە قەڵ��ەم بدەین، بەاڵم ئەمە مانایی 
ئەوە ناگەیێنێن، راگەیاندنی كوردی گەیش��تووتە لووتكە 
و ئ��ەو كەلێ��ن و كەلەبەرانەی ك��ە كۆمەڵگایی كوردی 
پێویس��تییەتی پڕیكردبێتەوە، نەخێر، راستە ئامرازەكانی 
راگەیاندن زۆرن، بەاڵم ئەو زۆری و بۆریە لە راستیدا نەبووتە 
هۆكاری ئەوەی ئاس��تی راگەیاندنی كوردی وەك ئەوەی 
راگەیان��دن دەیەوێت، تەنانەت لە ئاس��ت داخوازییەكانی 
چی��ن و توێژەكانی كۆمەڵگەش��ماندا نییە، بۆیە دەبینین 
تاكەكان��ی كۆمەڵگە بۆ تێركردنی ئارەزووەكانی خۆی پەنا 
بۆ تیڤییەكانی بیانی دەبەن وەك لە بواری) فلم، بەرنامەی 

ل����ە  هەن����دێ 
بۆ  كۆمپانیان����ەكان 
و  بناس����رێن  ئەوەی 
خۆیان  كاالیەكان����ی 
پەنای����ان  بفرۆش����ن 
بردە بەر كردنەوەی و 
باڵوكرنەوەی رۆژنامەی 
و  رادیۆ  و  ریكالم����ی 
تیڤی ناوەخۆ، تەنانەت 
كەناڵی ئاسمانیيه كان 

ده به ن



209ژمارە 31 پاييزى 2013

ژينگهيىكۆمهاڵيهتى...

تەرفیهی، بەرنامەی گفتوگۆ، وه رزش، تەندروسی، تەنانەت 
هەواڵ(یش، كە ئەمەش جێگای داخ و نیگەرانییە. 

بۆ هەڵسەنگاندنی راگەیاندنی كوردی لە كاتی ئێستادا، 
لێكۆڵین��ەوەی وردی دەوێت، كە ئەمەش پێویس��تی بە 
دابەش��كردنی فۆرمی راپرس��ی هەیە، ب��ەاڵم ئەوەی من 
لێرەدا دەمەوێ باسی بكەم ئەوەیە كە وەك خۆمان لە ناو 
راگەیاندنی كوردیداین و دەبینین لە چ ئاستێكە، هەروەها 
ئەوەی دەبیس��تین لە ناو چینەكانی كۆمەڵگە، دەتوانین 
بە ش��ێوەیەك هەندێ الیەنی چ��اك و خراپی راگەیاندنی 

كوردی ئاماژەی پێبكەین:

الیەنە باشەكانی راگەیاندنی كوردی لە باشووری مەزن
1- راگەیاندن��ی كوردی ئەو بازنە كالس��یكییەی كە تێدا 
دەژی��ا توانی خۆی لێ رزگار ب��كات، بەتایبەتی لە رووی 

چاپ و نه خشه سازییەوە.
2- تاڕادەی��ەك توانی لە بوارەكانی راگەیاندن جۆراوجۆری 
بەخۆیەوەببینێ، واتە ب��ە تایبەتمەندیكردنی راگەیاندنی 
ك��وردی ك��را، ئەم��ەش هەنگاوێكی باش ب��وو، چونكە 
راگەیاندنی تایبەتمەند خۆی لە خۆیدا بەرەوپێش��چوونی 
راگەیان��دن دەگەیێنێت، بۆ ئەمەش ئام��رازی تایبەت بۆ 

ئەمە تەرخانكران بە)خوێنرا، بیسترا و بینراو(ەوە.
3- تاڕادەی��ەك ئازادی ب��ۆ دەربڕین��ی راوبۆچوونی ئازاد 
فەراهم ك��را، كە تاكەكانی كۆمەڵگە ئ��ەو هزرو رایانەی 
كە لە مێش��كییان بووە لە رێگ��ەی ئامرازەكانی )خوێنرا، 

بیستراو بینراو(ەوە هێناویانتە زمان.
4- دامەزراندن��ی س��ەندیكای رۆژنامەنووس��ان، گاڤێكی 
مەزن بوو، لەبەر ئەوەی ئەم س��ەندیكایە توانی تا ئاستێك 
تەواوی رۆژنامەنووس��ان ل��ە جێگای��ەك كۆكاتەوەی بە 
س��ەرجەم بیرورای جی��اوازەوە، هەروەها ل��ە بەجیهانی 
كردنی رۆژنامەنووسی كورد رۆلێكی گەورەی گێرا، توانی 
شوناسێك بۆ راگەیاندن و رۆژنامەنووسی كوردی بدۆزێتەوە، 

كە خەونی هەمیشەی رۆژنامەنووسانی كوردستان بووە.
5- راگەیاندن��ی ك��وردی رۆڵ��ی هەب��وو و هەی��ە ل��ە 
هۆش��یاركردنەوەی تاكی كورد، بەتایبەت لەمەڕ پرس��ە 

ئازادی ب����ۆ دەربڕینی 
ئ����ازاد  راوبۆچوون����ی 
فەراه����م ك����را، ك����ە 
تاكەكان����ی كۆمەڵگە 
ئەو هزرو رایانەی كە 
لە مێش����كییان بووە 
لە رێگەی ئامرازەكانی 
بیس����تراو  )خوێن����را، 
بینراو(ەوە هێناویانتە 

زمان
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نیشتمانییەكان.
6- هەروەها راگەیاندنی كوردی توانییەتی 
كادری ب��اش پێبگەیێنێت، بێ ئەوەی ئەو 
رۆژنامەنووس��انە لە بەش��ێكی ئەكادیمیی 
تەواوكردبێ��ت،  بەراگەیان��دن  تایب��ەت 

ئەگەرچی لە ئاست پێویستیدا نییە.

الیەنە خراپەكانی راگەیاندنی كوردی
1- نەبوون��ی پالنێك��ی تایبەتمەن��د ب��ۆ 
رێكخستنی راگەیاندنی كوردی، واتە جۆرە 
بێ بەرنامەیەك ب��ە راگەیاندنی كوردییەوە 
دیارە، كە پێوستی بە به خۆداچوونەوەیەكی 

جدی هەیە.
2- راگەیاندنی كوردی نەیتوانیوە زمانێكی 
یەكگرت��وو ه��ەم رێنوس��ێكی یەكگرتوو 
دروس��ت بكات، كە دەبینین هەر رۆژنامە 
و گۆڤارێك یاخود كتێبێك بە رێنووس��ێك 
نووسراوە، مەبەس��تم لە رێنووسی التینی 
نیی��ە، بەڵكو رێنووس��ی كە لە باش��وور 
پێی دەنووس��رێت كە ناسراوە بەرێنووسی 

عەرەبی.
3- هەوەه��ا ئاس��تی بابەتەكانی كە باڵو 
دەكرێن��ەوە، ك��زی و الوازی��ان زۆر تێدا 
بەدی دەكرێ��ت، ئەمەش بۆ ئەو زۆرییەی 
رۆژنامە و گۆڤار دەگەڕێتەوە، چونكە ئەگەر 

رۆژنامە زۆر بوو بابەتی نەشیاو بێهێزیش بە 
خۆیەوە دەبینێت. 

4- ئەو زۆری و بۆرییەی راگەیاندنی كوردی 
بە هەموو ئامرازەكان��ەوە، جۆرە فەزایەكی 
خۆلقاندووە، ك��ە راگەیاندنی كوردی ئەو 

وەزیفەی هەیە نەیتوانیوە ئەنجام بدات.
5- راگەیاندنی كوردی هەڵەی چاپی زۆری 
تێدا بەدیدەكرێت، ئ��ەوش وای كردووە، 
هەندێ ج��ار خوێنەر بێزار بكات، تەنانەت 
ئەو قورساییه ی كە رۆژنامەكە هەیەتی لە 
دەست بدات، چونكە ناتوانێت بە تەواوەتی 

پەیامەكە بگەیێنێتە جەماوەری خۆی.
6- بوونی تەش��یرێكی زۆر لە راگەیاندنی 
تایبەت��ی  ب��ە  بەدیدەكرێ��ت  ك��وردی 
رۆژنامەگەری ئەهلی، ب��ێ ئەوەی الیەنی 
بكات،  پەی��ڕەو  رۆژنامەگەری  ئەخالق��ی 
ئەمەش یەك لە خاڵە الوازەكانی راگەیاندنی 

كوردییە بە شێوەیەكی گشتی.
7- خالێكی دیكەی نه رێن��ی راگەیاندنی 
ئەمەش  راگەیاندنێكی حییزبییە،  كوردی، 
وای ك��ردووە، ك��ە نەتوان��ێ ئازادانەبیر 
بكاتەوە، كاتێ راگەیاندنێك لە توانایدا نەبوو 
بەرەوپێش��ەوە  ناتوانێتیش  ب��ژێ  ئازادانە 

بڕوات و ئافراندنیش بكات.
سەرچاوەكان:

1- رێب���وار س���یوەیلی، نەت���ەوەو حەكایەت، بەرگی یەك���ەم و دووه م، دەزگای توێژین���ەوە و باڵوكردنەوەی 
موكریانی، چاپخانەی: خانی، دهوك،2008.

.www.wildlife-pal.org/Environment.htm -2
3- شێروان عوس���مان ره س���ول، ڕۆڵی ڕاگەیاندن لە بونیاتنانی كۆمەڵگەی مەدەنی دا، نامەی ماستەرە چاپ 

نەكراوە، بەشی كۆمەڵناسی، كۆلیژی ئەدەبیات، زانكۆی سەالحەدین- هەولێر، 2011. 
4- تۆماس ئیل ماكفیل، میدیای نونیۆدەولەتی، وەرگێڕانی: هەندرێن ش���ێرزاد، چاپخانەی: شڤان، سلێمانی، 

.2009
5- جبار محمد جباری، تاریخ الصحافة الكردیة في العراق، بغداد، 1973.

6- عه بدوڵاڵ زەنگەنە، رۆژنامەنووسی كوردی لە كوردستانی دوای- راپەڕین، چاپخانەی رۆشنبیری، هەولێر، 
.1998

7- محمەد ساڵح پێندرۆیی)جگەرسۆز(، رۆژنامەنووسی پرۆفیشناڵ ئیتیكی رۆژنامەوانی، ئەكادیمیلی كوردی، 
چاپخانە: حاجی هاشم، هەولێر، 2010.
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ماددەی یەكەم:
لەم یاس��ایەدا مەبەس��ت لەم زاراوانە ئەم واتايانەیە ك��ە لە بەرامبەر 

هەرێكێكیان هاتووە:
یەكەم: هەرێم: هەرێمی كوردستان – عێراق.

دووەم: پەرلەمان: پەرلەمانی كوردستان – عێراق.
سێیەم: دەس��تە: دەستەی س��ەربەخۆی مافەكانی مرۆڤ لە هەرێمی 

كوردستان.
چوارەم: دام و دەزگای گشتی: س��ەرجەم دام و دەزگاكانی یاسادانان 
و جێبەجێ كردن و دادوەری و كارگێڕیيە خۆجێیەكان و دەس��تەی 

سەربەخۆكان.
پێنجەم: دام و دەزگای تایبەتی: كۆمپانیاكان كەرتی تایبەت، یان هەر 
رێكخراوێكی ناحوكمی، یان دەس��تەیەك كە مەرفقێكی گشتی بەڕێوە 
دەب��ات، یان بازرگانی دەكات، یان پیش��ەیەك دەكات، یان حكومەت 

تەمویلی دەكات و كەسایەتێكی قانونی هەبێ.
شەش��ەم: فەرمانبەری تایبەت: ئەو كەس��ەیە كە ل��ە لەالیەن دام و 
دەزگاكان دیاری دەكرێت بۆ س��ەیركردنی داواكاری وەدەس��تهێنانی 

زانیاری.
حەوت��ەم: باڵوكردنەوە: گەیاندن��ی زانیاری بەتاكەكان��ی كۆمەڵگا بە 
ش��ێوازێكی گشتی ش��یاو لە ڕێگای هەر كەناڵێكی ناسراوی بەخش و 

بەناوی خودای بەخشندەو میهرەبان
بەناوی گەلەوە

پەرلەمانی كوردستان – عێراق

پشت بە حوكمی )1( لە ماددەی )56(ی یاسای ژمارە )1(ی ساڵی 1992ی هەمواركراو 
و لەس��ەر داوای ژمارەی یاس��ایی ئەندامانی پەرلەمان، پەرلەمانی كوردس��تان – 
عێراق لە دانیشتنی ئاسایی ژمارە )28(ی رۆژی 2013/6/5 بڕیاری دەرچواندنی ئەم 

یاسایەی دا:

یاسای ژمارە )11(ی 2013
یاسای مافی دەستكەوتنی زانیاری لە هەرێمی كوردستان – عێراق

ياساى مافى ده ستكه وتنى زانيارى
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باڵوكردنەوە.
هەشتەم: زانیاری: داتای زارەكی یان نووسراو یان تۆمار یان بەڵگەنامەی 
نووسراو یان وێنەگیراو یان تۆماركراو یان هەڵگیراو بەشێوەی ئەلكترۆنی 

یان بە هەر شێوە و رێگەیەكی دی.
نۆیەم: دۆكیۆمێنت: ئەو ناوەندەیە )وس��ط( كە زانیاری تێدا تۆماركراوە 
بەچاو پۆش��ین لە شێوە و فۆڕمات و سەرچاوە و مێژووی دەرچوون و 

بارە یاسایيەكەیەوە.

ماددەی دووەم: ئامانجەكان
ئەم یاسایە ئەم ئامانجانەی هەیە:

یەكەم: توانادار كردن و ئاسانكاری كردن بۆ هاواڵتیانی كە پراكتیزەی 
مافی خۆیان بۆ بەدەستهێنانی زانیاری بكەن كە لەالیەن دام و دەزگای 

گشتی و تایبەتەكاندا هەیە بە گوێرەی حوكمەكانی ئەم یاسایە.
دووەم: پش��تگیری كردنی پڕنسیپەكانی شفافیەت و بەشداری كارا بۆ 

چەسپاندنی پرۆسەی دیموكراتی .
س��ێیەم: دابین كردنی كەشێكی لەبارتر بۆ ئازادی رادەربڕین و پەخش 

و باڵوكردنەوە.

بەشی دووەم
دەستە ئەرك و دەسەاڵتەكان

ماددەی سێیەم: 
دەستە سەرباری ئەم ئەركانەی لە یاسای ژمارە )4(ی ساڵی2010 داهاتووە 
بۆ چاودێری جێبەجێكردنی ئەم یاس��ایە ئەم ئەرك و دەسەاڵتانەش��ی 

هەیە:
یەك��ەم: بەدواداچوون��ی جێبەجێكردن��ی حوكمەكانی ئەم یاس��ایە 
و چاودێریكردن��ی س��ەرپێچیەكان و ئ��ەو كۆس��پانەی دێنە رێگای 

جێبەجێكردنی یاساكە و دەركردنی راسپاردەی پێویست.
دووەم: دانانی بەرنامەی كار بۆ راهێنانی ئەو فەرمانبەرانەی تایبەتمەندن 

بە جێبەجێكردنی ئەحكامەكانی ئەم یاسایە.
سێیەم: وەرگرتنی سكااڵ و ساغ كردنەوەیان )التحقیق منها( بەزووترین 

كات و گرتنەبەری رێ و شوێنی پێویست.
چ��وارەم: ئاگاداركردن��ەوەی دام و دەزگاكان بۆ راس��تكردنەوەی ئەو 
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حاڵەتان��ەی ك��ە بەڵگەی تۆمەتب��ار كردنی س��ەرپێچی كارانەی ئەم 
یاسایەیان تێدا دەردەكەوێ.

پێنجەم: ئاڕاس��تەكردنی هاواڵتیان بە رێگای ئەوتۆی شیاو بۆ گەیشتن 
بەو مافانەی لەم یاسایەدا هاتوون، دەركردنی باڵوكراوەی پەیوەندیدار 

بەم بابەتەوە.
شەشەم: دەخالەت كردن بۆ بەدەستهێنانی زانیاری لە حاڵەتێكدا داواكار 
نەش��یا بە گوێرەی ئەم یاسایە زانیاری دەست بكەوێ پاش پەناهێنانی 
بۆ دەستە بۆشی هەیە داوا لەسەر ئەو الیەن و تاكانەی كە ئەم یاسایە 

پێشێل دەكەن لەبەردەم دادگاكاندا بەرزبكاتەوە. 
حەوتەم: دەبێ دەستە هەر 6 مانگ جارێك لەبارەی كاروچااڵكیيەكانی 

خۆیەوە راپۆتێك بە پەرلەمان بدات و بۆ رای گشتی باڵوی بكاتەوە.

بەشی سێیەم
چۆنیەتی بەدەستهێنانی زانیاری

ماددەی چوارەم: )مافی تێڕاوانین و دەستكەوتنی زانیاری(:
هەموو كەسێك چ سروش��ت بێت یان مەعنەوی مافی ئاگادار بوون و 
بەدەس��تهێنانی زانیاری و چەند دانەیەك لەو دۆكیۆمێنتانەی هەیە كە 
ل��ەدام و دەزگاكان داوای دەكات بەدەر لەو زانیاریانەی كە بەگوێرەی 

ماددەی )14( ئەم یاسایە رێسپەر كراون.

ماددەی پێنجەم: مافی پێشكەشكردنی داواكاری
هەموو كەس��ێك مافی ئ��ەوەی هەیە داوا بۆ بەدەس��تهێنانی زانیاری 
پێشكەش بكات ئەگەر ئەو بەڵگەنامانەیەی كە زانیاریيە داواكراوەكەی 
تێدای��ە الی ئەم دام و دەزگایە بێت كە داواكەی ئاراس��تە كراوە ئەوا 

پێویستە دانەیەك لەو بەڵگەنامەیەی پێبدات.

ماددەی شەشەم: ئەو زانیارییانەی باڵوكردنەوەیان ئەركە
یەكەم: هەر دام و دەزگایەكی گش��تی دەبێ سااڵنە دەلیلێك دەربكات 
یان لەسەر سایتی ئەلیكتڕۆنی خۆی یان بە راپۆڕتیك كە ئەم زانیاریانەی 

باڵو بكاتەوە بەردەوام ئاپدێتیان بكات.
1- پەیكەرەك��ەی، ناونیش��ان و ماڵپ��ەر و ئەلكترۆنیەكەی، رێگاكانی 
پەیوەندیكردن پێیەوە رێكارەكانی بەدەستهێنانی زانیاری، ئەركە كانی، 
بڕیارەكانی، رێوش��وێنەكانی دەمەزراندن، بەرپرس��ەكانی و ناونیشانە 
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وەزیفیەكانیان.
2- بودجە و تەرخانكراوەكان، حسابە كۆتایەكەی.

3- پ��رۆژەی جێبەجێ كراوەكانی، ئەو پڕۆژان��ەی لە باری جێبەجێ 
كردندا، ئەو پڕۆژانەی بڕیارە بێنە جێبەجێ كردن.

4- ئەو خزمەتگوزاریانەی پێشكەشی دەكات رێگای بەدەستهێنانیان.
5- ئەو س��كااڵنەی پێش��كەش ك��راون و ئەو رێ و ش��وێنانەی لە 

بارەیانەوەیە وەری گرتوون.
دووەم: دەبێ دام و دەزگای گش��تی ك��ەم كردنەوە و زیادبوونەوەكان 
ب��ۆ موڵك و س��امانەكانی رابگەیەنێ بە گوێرەی یاس��ا و سیس��تەمە 

كارپێكراوەكان لە هەرێمدا.

ماددەی حەوتەم: رێكارەكانی داواكردنی زانیاری دەستكەوتن
یەكەم: پێویس��تە لەس��ەر هەر دامودەزگاێكی گش��تی ی��ان تایبەتی 
فەرمانبەرێك��ی تایبەتمەن��د یان زیات��ر بۆ وەرگرتن��ی داواكاریەكانی 

زیانیاری دەستنیشان بكات.
دووەم: دام��ودەزگای گش��تی ی��ان تایبەت��ی بۆی هەی��ە فۆڕمێكی 
داواكاری زانیاری ئام��ادە بكات ووردەكاری ڕوون دەربارەی ناوەڕۆكی 
زانیارییە داواكراوەكان و ناوی پێشكەش��كاری داواكارییەكەو ئامرازی 
پەیوەندی پێوەكردنی لەخۆ بگرێت بەمەرجێك بارگرانی نەبێت بەس��ەر 

پێشكەشكارەكانی و دانانی فۆڕمەكە لەسەر پێگەی ئەلكترۆنی خۆی.
سێیەم: داواكردنی زانیارییەكان بە نووسراویی دەبێت تەنها لە حاڵەتی 

بوونی پاساو نەبێت لەو كاتەدا دەكرێت بە زارەكی بێت.
چوارەم: پێویستە لەسەر دامودەزگاكانی گشتی یان تایبەتی دەسبەجێ 
لەگ��ەڵ وەرگرتنی داواكارییەك��ە تۆمار بكات چ ڕەزامەندی لەس��ەر 
بدرێت یان رەتبكرێتەوەو تۆمار نەكردن بە ڕەتكردنەوەیەكی نایاسایی 

داواكارییەكە هەژمار دەكرێت.
پێنجەم: پێویستە لەسەر دامودەزگاكانی گشتی یان تایبەتی لە ماوەی 
دە رۆژ ل��ە رێكەوتی وەرگرتن��ی داواكاری زانیاری وەاڵمیان بداتەوەو 
ئەگ��ەر داواكارییەك��ە ژمارەیەكی زۆر لە زانی��اری لەخۆ بگرێت یان 
پێویست بە راوێژی الیەنی سێیەم بكات، ئەوا بۆی هەیە ئەم ماوەیە بۆ 

یەكجار درێژی بكاتەوە بە مەرجێك لە )15( رۆژ زیاتر نەبێت.
شەشەم: لە حاڵەتێك ئەگەر داواكارییەك زانیاری پێویستی بۆ پاراستنی 
یانی كەس��ێك یان ئازادییەكەی لەخۆبگرێت، ئەوا پێویس��تە لەس��ەر 
دامەزراوە گش��تیەكە یان تایبەتبەكە لەماوەی )48( كاتژمێری دوای 
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پێشكەشكردنی وەاڵمی بداتەوە.

ماددەی هەشتەم: وەاڵمدانەوەی داواكارییەكان
یەكەم: لە حاڵەتی ڕایبوون لەس��ەر داواكارییەكە پێویس��تە لەس��ەر 
دام��ەزراوی گش��تی ی��ان تایبەتی راس��تەوخۆ زانیاریی��ەكان بداتە 

پێشكەشكارەكەی.
دووەم: ئەگەر زانیارییە داواكراوەكان ئامادبن و پێویستیان بە هەوڵدان 
نەبێت بۆ گەڕان بەدوایاندا، ئەوا دەكرێت ڕاستەوخۆ لە رێگەی پەیوەندی 

تەلەفۆنی یان پۆستی ئەلكترۆنی یان بەزارەكی بدرێنە داواكارەكەی.

س��ێیەم: ئەگەر داواكارییەكە، هەر هەمووی یان بەشێكی، رەتكرایەوە 
ئەوا پێویستە لەس��ەر فەرمانبەری تایبەتمەند، لە وەاڵمدانەوەیەك كە 
ڕادەستی پێشكەش��كاری داواكارییەكەی دەكات، هۆی رەتكردنەوەكە 

دیاری بكات، بە مەرجێك هۆیەكە لەمانەی خوارەوە دەرنەجێت:
1- زانیاری داواكراو لەبەر دەستی دامەزراوە پەیوەندیدارەكە نیە.

2- زانی��اری داواكراو دەكەوێتە نێو چوارچێ��وەی ئەو بەدەرانەی لەم 
یاسایەدا دیاریكراون.

3- زانیاری داواكراو پێشتر باڵوكراوەتەوە لەگەڵ ئاماژەكردن بە جێگەو 
كات��ی باڵوكردنەوەی، یان بوونی لەس��ەر پێگ��ە ئەلكترۆنیەكەی یان 

دراوەتە خودی پێشكەشكاری داواكارییەكە پێش )6(مانگ.
4- ئاماژەك��ردن بۆ مافی پێشكەش��كاری داواكارییەكە لە گەڕانەوە بۆ 

دادگای بەرایی تایبەتمەند.

ماددەی نۆیەم: گەیاندنی زانیاری
یەكەم: پێشكەشكاری داواكاری بۆی هەیە ئەو رێگەیەی كە ئاسانە بۆ 
پێ گەیشتنی زانیاریەكان روون بكاتەوەو پێویستە لەسەر دامودەزگای 

گشتی یان تایبەتی داواكارییەكەی جێبەجی بكات.

دووەم: پێویس��تە لەس��ەر دام��ودەزگای گش��تی ی��ان تایبەتی ئەم 
داواكارییان��ەی لە خوارەوە دادێن لە كات��ی داواكردنیان، جێبەجێیان 

بكات:
1- وێنەیەكی ره سەنی دۆكیۆمێنتەكە بەو شێوەی لە الی دامەزراوەكە 

پەیڕەو كراوە.
2- ماف��ی لێووردبوون��ەوە ل��ە دۆكیۆمێنتەكە لە كاتی پێویس��تدا بە 
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بەكارهێنانی ئەو ئامرازانەی كەوا دەمەزراوی پەیوەندیدار هەیەتی.
3- مافی لێووردبوونەوە لە دۆكیۆمێنتەكە بە بەكارهێنانی ئەو ئامێرانەی 

كەوا كەسەكە هەیەتی.
4- دانەیەكی دەقاودەقی دۆكیۆمێنتەكە، چاپكراو بێت یان تۆماركراو، 
بینراو بێت یان بیستراو، ئەگەر توانرا ئەم دانەیە بە بەكارهێنانی ئامێرە 

بەردەستەكانی دامەزراوی پەیوەندیدار ئەنجام بدرێت.
5- ئامادەكردنی دانەیەكی ڕاست و دروست لە دۆكیۆمێنتە ڕەسەنەكە، 
بەشێوەیەكی كورت یان هەر پۆلێنێكی تری شێوازەكانی دۆكیۆمێنتەكە.

س��ێیەم: دامودەزگای پەیوەندیدار بۆی هەیە پێدانی زانیارییەكان بەو 
ش��ێوەیەی كە لە بڕگەی سەرەوە داواكراوە ڕەتبكاتەوە، ئەگەر زیان بە 

دۆكیۆمێنتەكە بگەینێت.
چ��وارەم: ئەگەر دۆكیۆمێنتەكە بە چەن��د زمانێكی جۆراوجۆر هەبێت، 
ئ��ەوا زانیارییەكان دەدرێنە داواكارەكەی بەو زمانەی یان بەو زمانانەی 

ویستی لەسەرە.
داواكراوە ڕەتبكاتەوە، ئەگەر زیان بە دۆكیۆمێنتەكە بگەینێت.

چ��وارەم: ئەگەر دۆكیۆمێنتەكە بە چەن��د زمانێكی جۆراوجۆر هەبێت، 
ئ��ەوا زانیارییەكان دەدرێنە داواكارەكەی بەو زمانەی یان بەو زمانانەی 

ویستی لەسەرە.

ماددەی دەیەم: بوونی دۆكیۆمێنت لە الی دامەزراوێكی تر:
یەك��ەم: كاتێك فەرمانب��ەری تایبەتمەند داواكارییەك��ە وەردەگرێت، 
پێویستە جەخت بكاتەوە لەسەر ئەوەی دەستی نەبێت و وابزانێت كەوا 
لەبەر دەستی دامودەزگاێكی پەیوەندیدار ئاراستە بكات و پێشكەشكاری 
داواگارییەكەی لێ ئاگادار بكاتەوە یان رێنوێنی بكات بۆ ئەم دامەزراوە.
دووەم: ماوەی وەاڵمدانەوەی داواكارییەكە لە ڕێكەوتی ئاراس��تەكردنی 

بۆدامودەزگای پەیوەندیدار هەژمار دەكرێت.

ماددەی یازدەم: پاراستنی دۆكیۆمنتەكان
پێویس��تە لەس��ەر ه��ەر دامودەزگاێكی گش��تی ی��ان تایبەتی ئەو 
دۆكیۆمێنتانەی لەالیەتی بەش��ێوەیەك بپارێزرێت ك��ەوا تێڕوانینینان 

ئاسان بێت بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە.

ماددەی دوازدەم: راهێنانی فەرمانبەران
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پێویستە لەسەر هەر دامودەزگاێكی گشتی یان تایبەتی ڕاهێنانی گونجاو 
ب��ۆ فەرمانبەرە تایبەتمەندەكانی لەوەی پەیوەس��تە بە جێبەجێكردنی 

حوكمیەكانی ئەم یاسایە، مسۆگەر یكات.

ماددەی سێزدەم: پێشكەشكردنی راپۆرت بە دەستە پێویستە لەسەر 
هەر دامودەزگاێكی گشتی، هەر چوار مانگ جارێك، راپۆرتێك، بۆ 

دەستە بەرز بكاتەوە بەمەرجێك ئەمانەی خوارەوە لە خۆبگرێت:
داواكاریی��ە وەرگی��راوەكان، ئ��ەو داواكارییان��ەی چ بەتەواوەتی یان 
بەش��ێكیان پەس��ەندكراون یان بەتەواوەتی رەتكراونەت��ەوە، ناڕەزایی 
و داوا بەرزك��راوەكان، ئەو ڕاپۆرتانەی كە بەپێی ماددەی شەش��ەمی 
ئەم یاس��ایە باڵوكراونەتەوەو ئەو خوالنەی بۆ ڕاهێنانی فەرمانبەرەكانی 

ئەنجامی داون.

ماددەی چواردەم: )بەدەرەكان(
یەكەم: ناش��ێت بۆ دامودەزگای گش��تی یان تایبەتی پێدانی زانیاری 
ڕەتبكەنەوە بە بیانووی پاراس��تنی بەرژەوەندیێك��ی هاتوو لە بڕگەی 
)دووەم(ی ئ��ەم ماددەیە ئەگەر بەرژەوەندی گش��تی ئاش��كراكردنی 

پێویست بكات.

دووەم: دامودەزگای گش��تی یان تایبەت��ی مافی هەیە لەم حاڵەتانەی 
خوارەوە داواكاری زانیاری ڕەتبكاتەوە:

1- نهێن��ی تایبەت بەبەرگری و ئاسایش��ی هەرێم )وردەكاری چەك و 
پێداویستیە س��ەربازییەكان، ئەركە نهێنیە سەربازی و ئاسایشییەكان، 

جولەو تەكنیكی بەرگری و زانیاری هەواڵگری(.
2- ئ��ەو زانیارییانەی كەوا ئاش��كراكردنیان دەبێت��ە هۆی كارتێكردن 
لەس��ەر ڕێرەوی ئەو دانووستانانەی كەوا هەرێم لەگەڵ هەر الیەنێكی 
تر دەیكات، یان لەس��ەر گۆڕینەوەی زانیاریی��ەكان، ئەگەر هەردووال 

لەسەر نهێنی بوونی رێككەوتن تاوەكو باڵوكردنەوەی.
3- ئەو زانیارییانەی كەوا ئاش��كرا كردنی��ان دەبێتە هۆی كارتێكردن 

لەسەر ڕێرەوی لێكۆڵینەوەكان و دادگاییكردن.
4- ئەو زانیارییانەی كەوا ئاش��كراكردنیان دەبێتە هۆی پێش��ێلكردنی 

كێبركێی ڕەوا یان مافەكانی دانەر و خاوەندارێتی هزری.
5- زانیاری و دۆسیەی كەسەكان كە تایبەتن بە خوێندن، یان پزیشكی، 
ی��ان فەرمانبەرێتی، یان ژمێرە بانكیەكانی یان نهێنیە پیش��ەییەكانی 
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بەبێ ڕەزامەندی كەس��ی پەیوەندار، و هەر چیەكی پەیوەست بێت بە 
سەالمەتی و تەندروستی هاوالچتی و خستنەبەری ژیانی بۆ مەترسی.
پارێ��زرەواكان و ناوەڕكە كانیان دەخاتە بەردەم ڕەش��كردنەوە   -6

یان دزین.

س��ێیەم: بەدەرە هاتووەكانی نێو یاس��ا بەر كارەكان��ی تر لە هەرێمدا 
بەجۆرێك لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایەدا ناكۆك نەبێت.

چ��وارەم: ئەو زانیارییانەی لە بەندەكان��ی)3،2،1(ی بڕگەی )دووەم(ی 
ئەم ماددەیەدا هاتوون لە دوای بەس��ەرچوونی )20(بیست ساڵ ئاشكرا 

دەكرێن.

بەشی چوارەم
حوكمە گشتییەكان

ماددەی پازدەم: تێچوونەكان
پێشكەشكاری داواكاری تێچوونەكانی دەسكەوتنی زانیاری داواكراو لە 

ئەستۆ دەگرێت.

ماددەی شازدەم: )پاراستنی فەرمانبەر(
نابێت هیچ س��زایەك بخرێتە س��ەر هەر فەرمانبەرێك ك��ەوا زانیاری 
دەربارەی س��ەرپێچی یان پێشێلكردنی ئەنجامدراو دژ بە یاسا، ئاشكرا 

دەكات.

ماددەی حەڤدەم: نارەزایی دەربرین
یەكەم: هەر كەس��ێك داواكاری دەس��تكەوتنی زانیاری ڕەتكراوەتەوە، 
مافی هەیە ناڕەزایی دەرببرێت لەسەر بڕیار و رێكارەكانی دامودەزگای 
گش��تی یان تایبەتی لەبەردەم س��ەرچاوە كارگێریە بااڵكان، دەستەو، 
دادگاكانی بەرایی تایبەتمەند لە ماوەیەك لە )7( حەوت رۆژ لە رێكەوتی 
دەرچوونی ئەو بڕیارەی لەسەر ناڕەزییە یان بڕیاری ئەو الیەنەی لەالی 

ناڕەزایی دەربڕیەوە، تێپەر نەكات، و لەم حاڵەتانەی خوارەوە:
1- رەتكردنەوەی داواكارییەكە، چ بەتەواوەتی یان بەشێكی.

2- تێپەرینی ئەو ماوەیەی دیاریكراوە بۆ وەاڵمدانەوەی بەپێی ماددەی 



221ژمارە 31 پاييزى 2013

ياساى مافى ده ستكه وتنى زانيارى...

هەشتەم/ بڕگەی )پێنجەم(.
3- سەپاندنی تێچوونی ناپێویست بەسەر پێشكەشكاری داواكارییەكە.

4- ڕەوانەك��ردن یان رێنوێنیكردنی ب��ۆ زیاتر لە دامودەزگاێكی تر، بە 
ئەمانجی سەرلێش��ێواندنی پێشكەش��كاری داواكارییەكەو شاردنەوەی 

زانیارییەكان لێی.
دووەم: بڕیاری دەركرا و لەالیەن دادگای بەرایی تایبەتمەند ش��یاوی 
تانەلێدانی تەمیزی دەبێت لە الی دادگای تێهەڵچوونەوەی ناوچەكە بە 
سیفەتێكی تەمیزی، لە ماوەی )15( پازدە رۆژ لە رێكەوتی پێراگەیاندن 
یان هەژمارەكردنی ب��ەوەی پێی راگەێنراوەو ئەو بڕیارەی لە ئەنجامی 

تانەلێدانەكە دەردەكرێت بنبر دەبێت.

ماددەی هەژدەم: بەرپرسیارەتی سزاكاریی ومەدەنی
یەكەم: س��زا دەدرێت بە غەرامەك لە )250000(دوو سەدو پەنجا هەزار 
دینار كەمتر نەبێت و لە )5000000(پێنج ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، هەر 

كەسێك:
1- خۆی بگرێت لە پێدانی دۆكیۆمێنت یان تێڕوانین یان دەسكەوتنی 
زانی��اری یان زانیاری نادروس��ت پێش��كەش بكات ب��ە پێچەوانەی 

حوكمەكانی ئەم یاسایە.
2- تەگەرە بخاتە بەر كارەكانی دەس��تە لەوەی پەیوەستە بە چاودێری 

جێبەجێكردنی حوكمەكانی ئەم یاسایە.
 

دووەم: هەر كەس��یك دۆكیومێنتێك، لە دەرەوەی سنووری دەسەاڵتە 
یاس��اییەكانی خۆی بەپێی یاس��ا بەركارەكان، بە ئەنقەست لەناو ببات 

ئەوا سزا دەدرێت.

بەشی پێنجەم
حوكمی كۆتاییەكان

ماددەی نۆزدەم:
پێویس��تە لەس��ەر ئەنجومەنی وەزی��ران و الیەن��ە پەیوەندیدارەكان 

حوكمەكانی ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن.
ماددەی بیستەم:

كار بەهیچ دەقێكی یاس��ایی یان بڕیارێكی ناكۆك لەگەڵ حوكمەكانی 
ئەم یاسایەدا ناكرێت.
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ياساى مافى ده ستكه وتنى زانيارى...

ماددەی بیست و یەكەم:
پێویستە لەسەر ئەنجومەنی وەزیران و بە هەماهەنگی لەگەڵ دەستەی 
سەربەخۆی مافەكانی مرۆڤ رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبەجێكردنی 

حوكمەكانی ئەم یاسایە دەربكات.
ماددەی بیست و دووم:

ئەم یاس��ایە لە دوای )90( ن��ەوەت رۆژ لە رێكەوتی باڵوكردنەوەی لە 
رۆژنامەی فەرمی )وەقایعی كوردستان(دا جێبەجێ دەكرێت.

د.ئه رسه الن بایز ئیسماعیل
سەرۆكی پەرلەمانی كوردستان – عێراق

هۆیە پێویستكارەكان
لە پێناو چەسپاندنی پرنسیپی شەفافیەت و رێكخستنی پێشكەشكردنی 
زانیاری دروس��ت و مافی هاواڵتی لە دەس��كەوتنیان، ئەوا ئەم یاسایە 

دەرچووێندرا.

تێبینی: ئەم یاسایە بە بڕیاری ژمارە 16ی ساڵی 2013 لەالیەن 
سەرۆكی هەرێمی كوردستانەوە دەرچوێنرا.



راپۆرتى پێشێلكارى 11
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په يوه ن��دى  رۆژنامه گ��ه رى  پيش��ه ى 
راس��ته وخۆى به  ئازادييه كان و ره وش��ى 
سياسى، ئابوورى، كۆمه اڵيه تى و كايه كانى 
ديكه ى كۆمه ڵگه وه  هه ي��ه ، له  هه موو ئه و 
نێوه ندانه دا كاريگه رى هه يه و گشت تواناكانى 
ده خاته گه ڕ بۆ ئه وه ى رووداو و هه واڵه كان 
به  وه رگر بگه يه نێت، بۆيه  رۆژنامه نووس��ان 
له  كات��ى ئه نجامدانى كاره كانياندا له اليه ن 
ئه و كه س��انه ى كه  باوه ڕيان ب��ه  ئازادييه  
گش��تييه كان و له سه رووش��يانه وه  ئازادى 
رۆژنامه نووس��ى نييه  رووبه ڕووى كێش��ه و 
گرفت و ئاس��ته نگ ده بن��ه وه ، كه  هه ندێ 
جار پێشێلكارى زه ق به رامبه ريان ده كرێت.
لێژنه ى داكۆكى له  ئازادى رۆژنامه نووسى 
و مافى رۆژنامه نووسان به وردى چاودێرى 
ره وش��ى رۆژنامه گ��ه رى له  كوردس��تان 
ده كات و س��ه رجه م ئه و پێشێلكارييانه ى 
به رامب��ه ر ب��ه  رۆژنامه نووس��ان و كارى 
رۆژنامه گه رى ئه نج��ام ده درێ له  راپۆرتى 

خۆيدا، )6( ش��ه ش مان��گ جارێك بۆ راى 
و  په يوه ندي��داره كان  اليه ن��ه   و  گش��تى 
رێكخراوه  نێوده وڵه تييه كان به  هه ر س��ێ 
زمان��ى ك��وردى و عه ره ب��ى و ئينگليزى 
داكۆكيكردن  له   س��ه نديكا  باڵوده كاته وه ، 
ل��ه  رۆژنامه نووس��ان ب��ه رده وام ده بێت تا 
ئ��ه و كات��ه ى اليه ن��ه  په يوه ندي��داره كان 
رێز له  ياس��اى رۆژنامه گه رى و پيش��ه ى 

رۆژنامه نووسى ده گرن.
ئه نجووم��ه ن و لێژن��ه ى داكۆك��ى به  
پێشێلكارييه كان  كه مكردنه وه ى  مه به ستى 
و رێزگرتن له  رۆژنامه نووس��ان و پيشه ى 
 2013/4/27 رۆژى  رۆژنامه نووس��ى، 
و  رۆژنامه نووسان  له نێوان  كۆنفرانس��ێكى 
وه زاره ت��ى ناوخۆ و ده زگاكانى ئاسايش��ى 
هه رێمى كوردستان بۆ زياتر لێكتێگه يشتن 
رێكخست، هه ردووال راش��كاوانه  بيروڕاى 
خۆي��ان خس��ته ڕوو، ئه م كۆنفرانس��ه كة 
هه وڵێك��ه  ب��ۆ زيات��ر لێكتێگه يش��تن و 

راپۆرتی11
پـێشێلكاری
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هه وڵدان بۆ دۆزينه وه ى رێگه چارى گونجاو 
بۆ ئه و گرفت و ئاس��ته نگانه ى رووبه ڕووى 
رۆژنامه نووس��ان دبنه وه ، ه��ه روه ك رۆژى 
2013/4/28 ب��ه  مه به س��تى گفتوگۆكردن 
له سه ر گرنگى هه بوونى دادگايه كى تايبه ت 
به  كه يس��ى رۆژنامه نووس��ان هاوشێوه ى 
ئه وه ى له  به غدا بوونى هه يه ، كۆنفرانسێكى 
رێكخست، كه  تێيدا نوێنه رى ئه نجوومه نى 
بااڵى دادوه رى له  عێ��راق و ئه نجوومه نى 
دادوه رى هه رێمى كوردس��تان و وه زاره تى 
و  گش��تى  داواكارى  و  هه رێ��م  دادى 
ياساناسان و رۆژنامه نووسان ئاماده ى بوون 
و گفتوگۆيه ك��ى تێ��رو ته س��ه ل له باره ى 
ئه م دادگايه  كرا، ئێس��تاش پێش��نياره كه  
له ب��ه رده م توێژينه وه  دايه ، ئه م هه نگاوه ش 
له  چوارچێ��وه ى به رز راگرتنى پيش��ه ى 
رۆژنامه گ��ه رى و پێگه ى رۆژنامه نووس��ان 

سه رچاوه ى گرتووه .
پێش��ێلكارييه كانى راپۆرت��ى )11( ب��ه  
ب��ه راورد له گ��ه ڵ راپۆرت��ى )10(ي��ه م له  
كه مبوونه وه داي��ه ، ئه وه  ب��ه و مانايه  نايه ت 
كه  پێشێلكارى به رامبه ر به  رۆژنامه نووسان 
ناكرێ��ت،  تا ئێس��تاش هه ندێ��ك اليه نى 
به رپرس هه ن رێز له  ياساى رۆژنامه گه رى 
له  كوردس��تان و پيش��ه ى رۆژنامه گه رى 
ناگرن و پێشێلكارى به رامبه ر به  كه ناڵه كانى 

ميديا و رۆژنامه نووسان ده كه ن.
س��ه نديكاى  ديك��ه وه   له اليه ك��ى 
ل��ه   داوا  كوردس��تان  رۆژنامه نووس��انى 
رۆژنامه نووس��ان  و  ميدي��ا  ده زگاكان��ى 
ده كات كه  گرێبه س��تى كاركردن له گه ڵ 
ميدياكارانيان ببه س��تن، ب��ۆ ئه وه ى مافى 
رۆژنامه نووس��ان پارێزراو بێ��ت، چه ندين 
كه ي��س گه يش��تۆته  لێژن��ه ى داكۆك��ى 

ك��ه  رۆژنامه نووس��ان له س��ه ر كاره كانيان 
الدراون، يا گرێبه س��تى كاركردنيان يه ك 
اليه نان��ه  هه ڵوه ش��ێندراوه ته وه ، بۆيه  داوا 
ل��ه  ده زگاكانى راگه يان��دن ده كات، مافى 
رۆژنامه نووسانيان بپارێزن و بڕگه ى )7( له  
ياساى رۆژنامه گه رى ژماره  )35( جێبه جێ 
بك��ه ن و رێنماييه كانى س��ه نديكا په يڕه و 

بكه ن.. 
په سه ندكردنى  س��ه نديكا  ئه نجوومه نى 
ياس��اى به ده س��تهێنانى زانيارى له اليه ن 
به ده ستكه وتێكى  كوردستانه وه   په رله مانى 
ب��ۆ رۆژنامه نووس��ان  گرن��گ ده زانێ��ت 
په يوه ندي��داره كان  له اليه ن��ه   داواش  و 
ده كات ك��ه  جياكارى ل��ه  پێدانى زانيارى 
له نێ��وان رۆژنامه نووس��ان نه كه ن و مافى 
رۆژنامه نووس��انه  به  يه كسانى ده ستيان به  

زانيارييه كان بگات.
س��ه باره ت به  راپۆرته كانى پێشووش، تا 
ئێستا چه ندينجار له اليه ن حكومه ت و اليه نه  
ب��ۆ به دواداچوونى  لێژنه   په يوه نديداره كان 
راپۆرته كانى لێژنه ى داكۆكى دروستكراوه ، 
به اڵم رێ و ش��وێنى پێويس��ت و ياسايى 
له س��ه ر ئه و پێشێلكارييانه  نه گيراونه ته به ر، 
وێ��ڕاى ئ��ه وه ى به  به رده وام��ى به ڵێن به  

سه نديكا ده ده ن.
كوردستان  رۆژنامه نووسانى  سه نديكاى 
نيگه رانه  س��ه باره ت به و رێوشوێنانه ى كه  
هه رێمه وه   ئاسايش��ى  ده زگاكانى  له اليه ن 
له كاتى پێدانى مۆڵه تى كاركردنى كه ناڵه كانى 
ميدي��اى بينراو و بيس��تراو ل��ه  هه رێمى 
كوردس��تان ده گيرێته به ر، له  چوارچێوه ى 
ياس��ا به ركاره كانى په يوه س��ت ب��ه  ميديا 
س��ه نديكاى رۆژنامه نووسان به  دواداچوون 
بۆ ئه م كه يس��ه  ده كات و هه ڵوێستى خۆى 
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به راشكاوانه  ده رده بڕێت، له  هه مان كاتيشدا 
بڕيارى داخستنى هه ر سێ كه ناڵى كوردى 
 )MMC   -نوچه - TV له  ئه وروپ��ا )رۆژ
له اليه ن واڵتى دانيمارك مه حكوم ده كه ين 
و ئه نجوومه نى س��ه نديكاش له م باره يه وه  
به ياننامه يه كى باڵوكردۆته وه  و ده قه كه شى 

له و ناميلكه يه دا هه يه .
ئ��ازادى  چه س��پاندنى  پێن��او  ل��ه  
رۆژنامه نووس��ى و مافى رۆژنامه نووسان له  
كوردس��تان س��ه نديكاى رۆژنامه نووسانى 
كوردس��تان له  كۆش��ش و كارى پيشه يى 
خ��ۆى به رده وام ده بێ��ت و هه موو رێگا و 

فشارى مه ده نيانه  ده گرينه  به ر، تا ئه و كاته ى 
به رپرس��ان رێز له  ياس��او رۆژنامه نووسان 
و پيش��ه ى رۆژنامه گ��ه رى ده گرن، كه  به  
كۆڵه گه ى سه ره كى كۆمه ڵگه ى مه ده نى و 

ديموكراسى داده نرێت.
ده خوازين و داوا ده كه ين رۆژنامه نووسان 
پابه ن��دى ياس��ابن و پيش��ه ييانه  ئه ركه  

پيرۆزه كه يان جێبه جێ بكه ن. 

لێژنه ى داكۆكى له  ئازادى رۆژنامه نووسى و
مافى رۆژنامه نووسان له  كوردستان

2013/6/30

پێشێلكارییەكان|دهستگيركردن

ز
ناوی 

رۆژنامه نووس
كارو ده زگای 

راگه یاندن
مێژووى 
پێشێلكارى

شوێنى 
پێشێلكارى

كات و جۆری 
پێشێڵكاریيه كان

ده ستگيركردن )3 حاڵه ت(

شنگال - موسڵ2013/1/30بادينان ساتعه لى خه ليل سلێمان1
نه بوونى  له سه ر  راپۆرتێك  باڵوكردنه وه ى  دواى 
له اليه ن  شنگال،  گه ڕه كه كانى  له   يه كێك  له   ئاو 
مه فره زه يه كى ئاسايشى شنگال ده ستگير ده كرێت و 
دواى كاتژمێرێك لێكۆلێنه وه  له گه ڵيدا ئازاد ده كرێت 

جه له وال - دياله 2013/2/13جه له وال TV عه لى فاتح2

جه له وال،  خۆنيشاندانه كانى  رووماڵكردنى  له سه ر 
له اليه ن نووسينگه ى لێكۆڵينه وه ى جه له وال، ده ستگير 
چوار  دواى  دياله ،  ده گوازرێته وه   دواتر  و  ده كرێت 
نووسينگه ى  به هه وڵى  ده ستبه سه ركردنى،  سه عات 

خانه قينى سه نديكا ئازاد ده كرێت.

خانه فين2013/6/11فريالنسعه لى مرادخان3
تۆماركردنى سكااڵ  و  بابه تێك  باڵوكردنه وه ى  دواى 
كاتژمێر   12 ماوه ى  بۆ  دادوه ر  به بڕيارى  له سه رى، 
خانه قينيى  نووسينگه ى  دواتر  ده كرێت،  ده ستگير 

سه نديكا پارێزه رى بۆ ده گيرێت و ئازاد ده كرێت.
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پێشێلكارییەكان|لێدان

كارو ده زگای ناوی رۆژنامه نووسز
راگه یاندن

مێژووى 
پێشێلكارى

شوێنى 
پێشێلكارى

كات و جۆری 
پێشێڵكاریيه كان

لێدان )6 حاڵه ت(

1
شۆرشڤان شه وكه ت/ كامێرامان
نوژدار هادى/ كامێرامان
ئه ياز ئه كره م/ په يامنێر

NRT2013/2/4دهۆك

كه موكوڕييه كانى  له سه ر  راپۆرتێك  ئاماده كردنى  له كاتى 
چه ند  له اليه ن  دهۆك،  له   سيتى  هێژا  پرۆژه ى 
كاربه ده ستێكى كۆمپانياى جێبه جێكارى پرۆژه كه ، وێڕاى 
تيمه كه ،  ئه ندامانى  له   پێكردن  سووكايه تى  و  رێگرتن 

لێيان ده درێت

2

ئارى عه بدوڵاڵ/ په يامنێر
كارزان كاكه ڕه ش/ كامێرامان
ره نج ره حمان/ په يامنێر

فه رمان عه بدولقادر/ وێنه گر
محه مه د عه بدوڵاڵ وێنه گر

KNN
KNN
كوردسات
كوردسات
NRT

هه ولێر2013/5/10

نێوان )هه ولێر - سلێمانى(  له كاتى به ڕێوه چوونى يارى 
له  ياريگاى فره نسۆ هه ريرى له  شارى هه ولێر، شه ڕ و 
پێكدادان له نێوان هانده رانى هه ردووال رووده دات، له اليه ن 
هێزه كانى پۆليس و چه ند كه سێك به  جلى مه ده نييه وه ، 
رۆژنامه نووسانى ئه و سێ كه ناڵه  رووبه ڕووى سووكايه تى 
پێكردن و لێدان ده بنه وه و كه ره سته  رۆژنامه وانييه كانيان 
هه روه ها  ده درێته وه ،  پێيان  پاشان  و  لێده سه نرێت 
كامێرايه كى كه ناڵى NRT له  جۆرى )450( ده شكێنرێت.

تۆڕى هه واڵى جه عفه ر حوسێن/ په يامنێر3
SNN سلێمانى2013/5/20سلێمانى

له   ژماره يه ك  گردبوونه وه ى  رووماڵكردنى  له كاتى 
پارێزگاى  ديوانى  نزيك  له   تاكسى،  و  پاس  شوفێرانى 
مه ده نييه كان،  چاالكييه   پۆليسى  له اليه ن  سلێمانى، 

لێيده درێت.

4
فه رمان محه مه د/ په يامنێر
هه ولێرNRT2013/6/1ئه حمه د شوانى/ كامێرامان

به  مه به ستى رووماڵكردنى ساڵيادى دامه زراندنى ى.ن.ك 
له  گۆڕه پانى به رده م پاركى شانه ده ر، له اليه ن چه ند كه سێك 
له   رێگاگرتن  سه ره ڕاى  مه ده نييه وه   و  سه ربازى  جلى  به  
و  لێده سه نن  مۆبايليشيان  و  مايك  ياده كه ،  رووماڵكردنى 
به رپرسى  هه وڵى  به   دواتر  ده درێت.  كامێرامانه كه ش  له  

راگه ياندن مه ڵبه ند، كه لوپه له كانيان بۆ ده گه ڕێندرێته وه .

 كه ناڵى ئاسمانى چيا نورى/ كامێرامان5
له اليه ن پاسه وانه كانى خانووبه ره ى 2ى كه ركووك، سه ره ڕاى كه ركووك2013/6/9په يام

رێگرى لێكردن له كارى رۆژنامه وانى، لێشى ده درێت.

6
ساالر سابير/ په يامنێر

هه ولێر2013/6/17ته له فزيۆنى هه تاوئارام خه سره و/ كامێرامان
و  نرخ  له سه ر  راپۆرتێك  ئاماده كردنى  مه به ستى  به  
كواليتى به نزين، له اليه ن )عه بدولكه ريم خدر( به رپرسى 
دروستكردنى كۆبۆنى به نزين، له  به نزينخانه ى )باز( و 

)جوامێر عه بدولكه ريم( لێيان ده درێت.
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پێشێلكارییەكان|رێگهنهدان

كارو ده زگای ناوی رۆژنامه نووسز
راگه یاندن

مێژووى 
پێشێلكارى

شوێنى 
پێشێلكارى

كات و جۆری 
پێشێڵكاریيه كان

رێگه نه دان )8 حاڵه ت(

ره بيعه  - موسڵ2013/3/8راديۆى په يامنێرريساله  شه ركانى1
رۆژنامه وانى،  كارێكى  ئه نجامدانى  مه به ستى  به  
له  بازگه ى )ره بيعه  - موسڵ( له اليه ن به رپرسى 
به   نايه ڵن  و  لێده كرێت  رێگرى  بازگه كه وه  

بازگه كه دا تێپه ڕێت. 

هه ولێر2013/3/9كه ناڵى ئاسمانى په يامبێستوون خدر/ په يامنێر2
له كاتى كۆنفرانسى رۆژنامه وانى نێوانى )بارزانى و 
ماليكى(، رێگه ى پێنادرێت رووماڵى كۆنفرانسه كه  

بكات.

ئومێد فوئاد ئه حمه د/ 3
كامێرامان

كه ناڵى ئاسمانى 
كه ركووك2013/4/10په يام

به ڕێوه به رايه تى  كردنه وه ى  به سه ر  مه به ستى  به  
كه ركووك،  قائيمقامى  ياوه رى  به   خانووبه ره  
وێڕاى  به ڕێوه به رايه تييه كه   پاسه وانه كانى  له اليه ن 
دواتر  لێده سه نرێت،  كامێراكه شى  لێكردن  رێگرى 
كامێراكه ى  كه ركووكى سه نديكا،  لقى  هه واڵى  به  

وه رده گيرێته وه .

4
ئه سعه د محه مه د/ په يامنێر
محه مه د جه الل/ وێنه گر

كه ناڵى ئاسمانى 
گه رميان2013/4/28سپێده 

رۆژنامه وانى،  كارێكى  ئه نجامدانى  مه به ستى  به  
له  گوندى )قوبه ى( سه ر به ناحيه ى )قه ره ته په ( 
)زه نگه بادى(  كۆميته ى  به رپرسى  له اليه ن 
رۆژنامه وانييه كه يان  كاره   له   رێگرى  يه كێتى، 

ده كرێت. 

كه ناڵى ئاسمانى لوقمان عه زيز5
هه ولێر2013/5/21په يام

له كاتى سه ردانى لێژنه ى مافى مرۆڤ له  په رله مانى 
كوردستان، بۆ ئاسايشى گشتى، رێگه ى پێنادرێت 

رووماڵى هه واڵه كه  بكات.

6
هه ڵۆ حوسێن جه بارى/ 

هه ولێر2013/3/9كه ناڵى ئاسمانى په يامپه يامنێر
له كاتى كۆنفرانسى رۆژنامه وانى نێوانى )بارزانى و 
ماليكى(، رێگه ى پێنادرێت رووماڵى كۆنفرانسه كه  

بكات.

دهۆك2013/6/17فريالنسئه حمه د جاسم7

هه واڵێك  رووماڵكردنى  مه به ستى  به  
له اليه ن  دهۆك،  وه به رهێنانى  له به ڕێوه به رايه تى 
رێگه ى  ناوبراو،  به ڕێوه به رايه تى  پاسه وانه كانى 

پێنادرێت رووماڵى هه واڵه كه  بكات.

8
بارزان محه مه د/ په يامنێر 
هه ولێرNRTئه حمه د شوان/ كامێرامان

و  )جه مشيد  ئاهه نگى  رووماڵكردنى  له كاتى 
عه بدولڕه حمان،  سامى  پاركى  له   موعين( 
سه ره ڕاى ئه وه ى رێگه يان پێ نادرێت راپۆرتێكى 
لێ  كامێراكه شيان  ئاماده بكه ن،  رۆژنامه وانى 
داكۆكى  لێژنه ى  هه وڵى  به   دواتر  ده سه نرێت، 

كامێراكه يان بۆ ده گه ڕێندرێته وه .
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ئاماریپێشێلكارییەكان

ئاماریپێشێلكارییەكانیراپۆرتیيانزدهههم
لە2013/1/1تاكو2013/6/30

سەرجەم ئەو رۆژنامەنووسانەی پێشێلكارییان بەرامبەر كراوه ژماره ی حاڵەتجۆری پێشێلكاری ز
33ده ستگير كردن1
614لێدان2
810رێگه نه دان3
33هه ڕه شه 4

               30 رۆژنامەنووس20كۆی گشتی

سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان 
لێژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان

  www.kurdjs.com | kurdjs@kurdjs.com   :ئيمه يل و سايتى سه نديكاى رۆژنامه نووساىن كوردستان

حه ميد ئه بوبه كر به درخان 
سكرتێری لێژنە

هه ولێر 
07504555878

bedirxanpp@gmail.com

Designed  By: Ayoub M. Babakir

جەمال حسێن
بڕیاردەری لێژنە

هەولێر
07504026878

jamal_khailani@yahoo.com

خۆشناڤ جەمیل
ئەندام
دهۆك
07504509838
khoshnav4@hotmail.com

ئاماریپێشێلكارییەكان

ئاماریپێشێلكارییەكانیراپۆرتیيانزدهههم
لە2013/1/1تاكو2013/6/30

سەرجەم ئەو رۆژنامەنووسانەی پێشێلكارییان بەرامبەر كراوه ژماره ی حاڵەتجۆری پێشێلكاری ز
33ده ستگير كردن1
614لێدان2
810رێگه نه دان3
33هه ڕه شه 4

               30 رۆژنامەنووس20كۆی گشتی

سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان 
لێژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی رۆژنامەنووسان

  www.kurdjs.com | kurdjs@kurdjs.com   :ئيمه يل و سايتى سه نديكاى رۆژنامه نووساىن كوردستان

حه ميد ئه بوبه كر به درخان 
سكرتێری لێژنە

هه ولێر 
07504555878

bedirxanpp@gmail.com

Designed  By: Ayoub M. Babakir

جەمال حسێن
بڕیاردەری لێژنە

هەولێر
07504026878

jamal_khailani@yahoo.com

خۆشناڤ جەمیل
ئەندام
دهۆك
07504509838
khoshnav4@hotmail.com

پێشێلكارییەكان|ههڕهشه

كارو ده زگای ناوی رۆژنامه نووسز
راگه یاندن

مێژووى 
پێشێلكارى

شوێنى 
پێشێلكارى

كات و جۆری 
پێشێڵكاریيه كان

هه ڕه شه  )3 حاڵه ت(

1
سۆزان جه مال محه مه د ئه مين

سه رنووسه رى گۆڤارى
 زانستى سه رده م

گۆڤارى زانستى 
سلێمانىنيسان 2013سه رده م

پرسيار  مليۆن  )يه ك  كتێبى  وه رگێڕانى  دواى 
تۆڕى  له سه ر  سێكس(،  ده رباره ى  وه اڵم  و 
كۆمه اڵيه تى فه يس بووك و به  ژماره  مۆبايله كانى 
جار  - 07715760484( چه ندين   07715762194(

هه ڕه شه ى جۆراوجۆرى لێكراوه .

دهۆكرۆژنامه ى سپىغاندى كۆڵه وار2

رۆژنامه ى  له   هه واڵێك  باڵوكردنه وه ى  دواى 
ده كات،  گه نجێك  كوشتنى  له   باس  كه   سپى، 
چه ندين جار به  ته له فۆن هه ڕه شه ى جۆراوجۆر له  

خۆى و خێزانى ده كرێت.

3
جنان پۆلص گۆرگيس 

رۆژنامه ى سه رنووسه ر
هه ولێر2013/6/2بيث عنكاواه 

رۆژنامه ى  له   بابه تێك  باڵوكردنه وه ى  له سه ر 
 07717490921 مۆبايلى  ژماره   به   عنكاوه ،  بيث 

هه ڕه شه ى كوشتنى لێكراوه .
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به ياننامه 

راگەیه ندراوی ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
سەبارەت بەداخستنی هەرسێ كەناڵی 
)MMC رۆژ تیڤی، نووچە تیڤی و(

بڕیاری دادگای واڵتی دانیمارك  بەپێی 
و لەژێر فشاری حكومەتی توركیا، بڕیار درا 
هەرسێ كەناڵی TV كوردی لە ئەوروپا )رۆژ 
TV - نووچ��ه -  MMC( كە لەئەوروپاوە 
پەخش دەكەن . بەیەكج��اری دابخات و 

تەنانەت سزاشیان بدات.
ئەو بریارەی حكومەتی دانیمارك درێژەی 
ئەو فش��ارانەیە كە لەراب��ردوودا خرابووە 
 )TV س��ەر كەناڵەكانی)م��ەد، میدیاو رۆژ
رووبەرووی فش��اری داخستن و شكاندنی 
ك��ەل وپەلەكان��ی بوەت��ەوە لەئەوروپای 
رۆژنامەنووسان  دیموكراسیدا س��ەندیكای 
ئ��ەو بریارەی حكومەت��ی دانیمارك ئیدانە 
دەكات و ب��ەدژی ئازادییەكان��ی دەزانێت 
 TV و پێش��تریش لەس��ەر داخستنی رۆژ
راگەیاندنێكمان باڵوكردەوە و ئەو كارەمان 
ئیدانە كرد .بەگشتی ئەو هەوڵ و هەڵمەتە 
بەدژی ئازادی رۆژنامەگەری و لەهەمانكاتدا 
بەفشاری پەیوەندی سیاسی نێوان توركیاو 

دانیمارك دەزانین .
جی��ا لەوەی ئ��ەو س��ێ كەناڵە دەنگ 
و رەنگ��ی كوردانه  به تايب��ه ت بۆ خه ڵكى 
باك��وور، كە لەئێس��تادا بەهۆی فش��اری 

سیاس��ی ویاس��اییەوە رێگە نادرێت لەناو 
خ��ۆی توركیا پەخش بك��ەن و بەناچاری 
لە تاراوگەوە بەرنامەكانیان پەخش دەكەن 
. ئینجا رووبەرووی داخس��تن و فش��ارو 

شكاندنی كەل و پەلەكانیان دەبنەوە .
بۆیە داوا لەیەكێتی ئەوروپاو رێكخراوە 
نێودەوڵەتی��ەكان دەكەین، كە رێگری لەم 
بریارە بكەن، رێگا نەدەن ئەو س��ێ كەناڵە 
دابخرێت، لەكاتێكدا لەئێس��تادا پرۆسەی 
ئاشتی لەنێوان كوردو توركیا لە ئارادایە، ئەم 
كارە دەبێتە مایەی پاشەكش��ەی پرۆسەی 
ئاش��تی . س��ەندیكای رۆژنامەنووس��انی 
كوردس��تان، داكۆك��ی و پش��تیوانی لەو 
و  دەكات  رۆژنامەنووس��ەكانیان  كەنااڵنەو 
ئامادەی هەموو هاوكاریەكە چ لەدەرەوە چ 
لەهەرێمی كوردستان بێت،داواش لەهەموو 
دەكەی��ن  كوردس��تان  رۆژنامەنووس��انی 
لەهەركوێی دونیا بن پشتیوانی لەوكەنااڵنەو 

رۆژنامەنووسەكانیان و مافەكانیان بكەن.

ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی 
كوردستان

30 حوزه يرانى 2013



هەواڵ و 
چاالكییەكان
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ههواڵوچاالكييهكان...

دەزگاكانی ڕاگەیاندن و رۆژنامەنووسانی 
وەرزشی خەاڵتكران

بەبۆنەی115یەمینساڵیادیرۆژنامەگەريی
ك��وردی،رۆژی2013/4/23ل��ەهۆڵ��ی
رووناك��ی)كرێكاران(لەش��اریهەولێری
پایتەخت،رێزلەپۆلێ��كرۆژنامەنووسو
دەزگاراگەیاندنكارانیشاریهەولێرگیرا.

بەسەرپەرش��تیلێژنەیرۆژنامەنووس��انی
بەه��اوكاری و كوردس��تان وەرزش��ی
كۆمپانیایك��ۆرەكتیلیكۆموبەچاودێری
رێزلێنانێك وەرزش بەڕێوەبەرایەتیگشتی

ئەنجامدرا.
لەمەراس��یمەكەداهەریەكل��ەپارێزگاری
هەولێ��روبەڕێوەبەریگش��تیوەرزشو
ناوەن��دیتۆپیپێی س��ەرۆكییەكێتی
كوردستانوچەندینكەسایەتیناودارو

وەرزشوانانئامادەبوون.
سەرەتاسكرتێریلێژنەیرۆژنامەنووسانی
وەرزشیكوردستانجەاللپەرێشانچەند
وتەیەكیبەپێ��زوگرینگیبۆئامادەبووان
پێش��كەشكردولەالیخۆیەوەبەناوی
سەرجەمئەندامانیلێژنەیرۆژنامەنووسانی
وەرزشیكوردستانس��وپاسوپێزانینی

لەكۆمپانیای هەری��ەك ئاراس��تەی خۆی
كۆرەكتیلیكۆموبەرێز)د.ش��ێخش��اكر
س��مۆ(بەڕێوەبەریگشتیوەرزشكردبۆ
ئەوهاوكاریوپاڵپش��تییەیكەبەڕێزیان

بەبەردەوامیلەلێژنەكەیانكردووە.
مەراسیمەكەدا لەكاتی پەرێش��ان جەالل
هەواڵێكیدڵخۆش��یخس��تەبەردیدی
رۆژنامەنووس��انیوەرزش��یكەلەس��ەر
راسپاردەیبەڕێوەبەریگشتیوەرزش25
تا30رۆژنامەنووسیوەرزشیبەمەبەستی
گەشتكردنوسەردانیكردنیانبۆدەزگا
دەنێردرێنەواڵتیجۆرجیا، وەرزشییەكان
ه��ەرلەبۆنەكەداداواش��یلەهەمووالیەك
كرد،كەه��اوكاریوپاڵپش��تیلێژنەی
رۆژنامەنووسانیوەرزشیكوردستانبكەن
بۆزیاترخزمەتكردنیبزاڤیرۆژنامەنووسانی

وەرزشیكوردستان.
ل��ەمەراس��یمی ئاماژەبۆكردن��ە جێ��ی
خەاڵتكردنەكەداخەاڵتودیاریبەس��ەر
زیاترلە)70(ڕاگەیاندنكارورۆژنامەنووسانی

وەرزشیشاریهەولێردادابەشكرا..
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دیالۆگێكی لێكتێگەیشتن لە نێوان رۆژنامەنووسان و 
بەرپرسە حكومیيەكانی سۆران بەڕێوەچوو

بەمەبەستیلێكتێگەیشتنوهاوكاریكردنی
رۆژنامەنووس��انل��ەپێدان��یلێ��دوانو
زانیاری،رۆژی2013/4/24نووس��ینگەی
رۆژنامەنووس��انی س��ەندیكای س��ۆرانی
كوردستان،دیالۆگێكیلێكتێگەیشتنیلە
نێوانرۆژنامەنووسانوسەرجەمبەرپرسە

حكومیيەكانیدەڤەریسۆرانسازكرد.
لەدەس��تپێكیئەودیالۆگ��ەكراوەیەدا،
لەالیەننووس��ینگەیسۆرانیسەندیكای
ئامانج��ی كوردس��ان رۆژنامەنووس��انی
ئەنجامدان��یچاالكیيەكەب��ۆئامادەبووان
ل��ە هەریەك��ە پاش��ان روونكرای��ەوە.
ئیبراهی��م، ئیس��ماعیل رۆژنامەن��ووس
قایمقامیس��ۆرانكرمانجعزەت،جێگری
هەڵكەوت س��ۆران ئاسایشی بەڕێوەبەری
رەفعەت،پارێزەرحەسەنمستەفا،پەنالیان

پێشكەشكرد.
س��ەرەتالەالی��ەنئیس��ماعیلئیبراهیم
تیشكخرایەسەرئەوكێشانەیكەدەبنە

بەربەس��تلەبەردەمكاریرۆژنامەنووسی
لەدەڤ��ەریس��ۆران،ئينج��اقایمقامی
س��ۆرانكرمانجعزەتئام��اژەیبەوەكرد
كەئەوهەمیش��ەدەرگایلەس��ەرپشت
بووەبۆرۆژنامەنووس��انوراشیگەیاندكە
پێویستەرۆژنامەنووسانیشزیاتربەوردی

وپیشەیەوەمامەڵەبكەن.
پاش��انهەڵك��ەوترەفع��ەتئام��اژەی
بەوەكردكەئەوانجیاوازیلەنێوانهیچ
رۆژنامەن��ووسودەزگایەك��یراگەیاندندا
ناكەنوبەبێجیاوازیمامەڵەیانلەگەڵدا

دەكەنوجیاكاریلەنێوانیانداناكەن.
دواترپارێزەرحەس��ەنمستەفالەرووی
یاس��اییەوەتیش��كیخستەس��ەرئەرك
وماف��یرۆژنامەنووس.پاش��انلەالیەن
رۆژنامەنووسانەوەچەندینرەخنەوگلەیی
ئاراستەیبەرپرسەحكومیيەكانیدەڤەری
س��ۆرانك��راوچەندرۆژنامەنووس��ێكی
ئامادەب��وورەخن��ەیئەوەی��انگرتكە
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هەندێكلەبەرپرس��انلێ��دوانوزانیاری
نادەنوهەندێكیشیانجیاكاریدەكەنلە
پێدانیلێدوانوزانیاریبەرۆژنامەنووسان.
ئامادەبووەكانی��ش بەرپرس��ە ه��ەروەك
رەخن��ەیئەوەیانل��ەرۆژنامەنووس��ان
گ��رت،كەهەندێ��كلەرۆژنامەنووس��ان
پیش��ەییانەكارناك��ەنوزانیاریی��ەكان
وەكخۆیب��اوناكەنەوە.هەژارئیبراهیم
ئەندامینووس��ینگەیسۆرانیسەندیكای
راگەیان��د كوردس��تان رۆژنامەنووس��انی
كەئەم��ەیەكەمجارەكەلەس��ۆرانبەو
شێوەیەوبەوراش��كاوییەرۆژنامەنووسان
وبەرپرس��انرووبەڕووییەكتردەبنەوەو
سەرنجورەخنەوگلەییەكانیانرووبەڕوو
بەیەكتردەگەیەنن.گوتیشی»ئێمەپێمان
وای��ەكەلەمدیالۆگەداش��تیزۆرگرنگ
باس��كراوئومێدمانوایەكەچاالكییەكی
زۆربایەخ��دارب��ووبۆه��ەردووالیەنی
رۆژنامەنووس��انوبەرپرسانگەشبینیشن
بەوەیكەلەمەودواكارئاسانیزیاتربكرێت

بۆرۆژنامەنووسانیئەوناوچەیەبەمەبەستی
رووماڵكردنیكارەرۆژنامەنووسییەكانیان«.
جێگ��ەیئاماژەیەئەمدیاڵۆگ��ەنزیكەی
س��ێكاتژمێربەردەوامبوو.لەكۆتاییشدا
لەالی��ەنقایمقام��یق��ەزایس��ۆرانو
س��ۆران ئاسایش��ی بەڕێوەبەری جێگری
وەاڵمیس��ەرنجوگلەی��یورەخنەكانی
رۆژنامەنووس��اندرای��ەوە.زاهیرئیبراهیم
ئەو ئامادەب��ووی وەكرۆژنامەنووس��ێكی
دیالۆگ��ەگوتی»ئەمكارەش��تێكیباش
بووبهگش��تی«.بەاڵمگرنگترلەوەئەوەیە
ك��ەلەمەودواهەردووكمانبەرپرس��انو
رۆژنامەنووسانبەباشیكارەكانمانبكهین
وئ��ەودیالۆگەببێتەمای��ەیئەوەیكە
رۆژنامەنووسانلەمەودوابەئاسانیبتوانن
ئەو رۆژنامەوانیيەكانی بابەت��ە رووماڵ��ی
دەڤەرەبكەنوبەرپرسانببنەهاوكارێكی
جدیبەكردەوەنەكتەنهابەقسە.گوتیشی
ئەوەشگرنگەكەئێمەیرۆژنامەنووسیش

هیچبابەتێكبەبێبەڵگەباونەكەینەوە.
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له 3ی ئایار رۆژی جیهانی ئازادی رۆژنامه نووسی و ئازادی راده ربڕیندا
سه ندیكای رۆژنامه نووسانی كوردستان داوای 

فه راهه مكردنی پتری ئازادییه كان ده كات

ل��هرۆژی3یئای��اردالهگ��هڵههم��وو
جیهاندا، لهسهرتاسهری هاوپیش��هكانمان
رۆژیئ��ازادیرۆژنامهنووس��یوئازادی
داوای رادهگری��نو ب��هرز رادهربڕی��ن
دیموكراس��یی بنهماكانی جێبهجێكردنی
بۆئ��هوهی دهكهی��ن، راس��تهقینه
لهپ��اڵ كوردس��تان رۆژنامهنووس��انی
رۆژنامهنووس��انیجیهاندابهئازادیقسهی
خۆیانبكهنولهتۆڵهلێكردنهوهنهترسێن.

ئازادیرۆژنامهنووس��یوئازادیرادهبڕین
، نایهت��هدی بهرهمهك��ی بهئاس��انیو
بهڵكوپێویس��تیبهگونجاندنییاس��اییو
رۆژنامهنووس��ی پیش��هیی بهپهرهپێدانی
ههیه،بۆئهوهشسهندیكایرۆژنامهنووسانی
كوردستانلهمس��اڵدابهبۆنهی115ساڵهی
كوردس��تانیدا، رۆژنامهنووس��ی رۆژی
مانیفێس��تێكدا باوكردنهوهی لهرێ��گای
ئێس��تاو كاری س��هرهكییهكانی بنهم��ا
داهاتوویرۆژنامهنووس��یلهكوردس��تانو
ئازادی پێداویس��تیيهكانیفهراههمكردنی
رادهربڕین��ی ئ��ازادی رۆژنامهنووس��یو
خس��تهروو،كهتێدابهرپرسیارێتیالیهنه
پهیوهندی��دارهكانلهحكومهت��یههرێمی
بهرۆژنامهنووس��انی بهرامبهر كوردس��تان
كوردس��تانوههروهه��ابهرپرس��یارێتی
پیشهییبوونیرۆژنامهنووسانیدیاریكردوه،
ههروههائ��هوگونجان��دنوههمواركردنه
یاساییانهشیخستهوهبهرچاوكهپێویستن

بۆئ��هوهیبنهماكانیئ��ازادیرادهربڕینو
ئازادیرۆژنامهنووسیمسۆگهردهكهن.

رۆژنامهنووس��ان س��هندیكای ه��اوكات،
لهژێردروش��میسهرهكیئهمساڵیرۆژی
3یئای��اركهبرییتیهلهمس��ۆگهركردنی
ئازادیرۆژنامهنووس��یوئازادیرادهربڕین
بێئهوهیرۆژنامهنووس��انلهتۆڵهكردنهوه
بترس��ێن،رۆژیجیهانیئازادیرادهڕینو
رۆژنامهنووسیبهرزرادهگرێتوجهختله
فهراههمكردنیزیادتریئازادییهكاندهكات
وداوایجێبهجێكردن��یئ��هوبنهمایان��ه
دیموكراس��یو بنهكاكان��ی ك��ه دهكات
دهوڵهتییاس��ادهچهسپێنێتودواجاریش
ئازادیرۆژنامهنووس��یوئازادیرادهبڕین

مسۆگهردهكهن.
ههرب��همبۆنهی��هشداوایئ��ازادیب��ۆ
رۆژنامهنووس��انیزیندانیكراونههێشتنی
ههموجۆرهفش��اروههڕهش��هیهكلهسهر
ههمووئ��هورۆژنامهنووس��انهدهكاتكه
رۆژنامهنووس��یهوه ئاس��ایی بهپیش��هیی
خهریكنولهچوارچێوهیئازادییرادهڕیندا

مافیخۆیانپیادهدهكهن.


لیژنه ی داكۆكی له ئازادی رۆژنامه نووسی و
مافى رۆژنامه نووسان له  كوردستان

سه ندیكای رۆژنامه نووسانی كوردستان
3ی ئایاری 2013
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به  به شداری سه ندیكای رۆژنامه نووسانی كوردستان
دیداری داكۆكیكه ران له  ئازادی راگه یاندن و كۆنگره ی 

په یمانگه ی رۆژنامه گه ریی نێوده وڵه تی له  )عه مان( به ڕێوه چوو

ل��هپایتهختیئهردهن)عهمان(،لهرۆژانی
دی��داری دووهم )1٨-2013/5/1٩(دا،
داكۆكیك��هرانل��هئ��ازادیراگهیاندنله
واڵتان��یعهرهبیداوكۆنگرهیشهس��تو
دووهمین��یپهیمانگ��هیرۆژنامهگهری��ی
نێودهوڵهتیلهرۆژانی)20-2013/5/21(دا

لههۆتێلی)الرویال(بهڕێوهچووه.
لهدانیش��تنیرۆژییهكهمیدیدارهكهدا
بهڕێ��زان:)نض��المهنس��ور/س��هرۆكی
و پاراس��تن س��هنتهری جێبهجێ��كاری
ئ��ازادیرۆژنامهگهری��ی،بیت��هرئولبرغ/
باڵوێزینهرویج،خالیدیوسفدهرهێنهری
چاالكوان��یمیس��ری،ئومیم��هخهلی��ل
ژن��ههونهرمهندیلوبنان��ی،ریمابهناژنه
هونهرمهندیفهلهستینی،ئامالحهمرونی
جهالل فهلهس��تینی، هونهرمهن��دی ژنه
تهوی��لهونهرمهندوئهكتهریس��وری(

گوتهیانپێشكهشكرد.
ههروههالهدانیشتنهكهدائهحمهدئهلتهیبی
ئهندامیعهرهبیله)كنیس��ت(دالهبارهی
گواستنهوهیزانیاریدوا،جهختیكردهوه
كهواراگهیان��دكارانله)بههاریعهرهبی(
دادابهش��بووه،ههروهكچ��ۆنخهڵكله

شهقامدادابهشبووه.

راگه یاندن و مافی مرۆڤ
بهڕێز)فادیقازی(پسپۆرلهبواریمافهكانی
م��رۆڤوداكۆكیكردنل��هئازادییهكان،
لهگوتهیهكیداچهندینپرسیاریكردوهك:
پهیوهن��دینێوانراگهیان��دنومافهكانی
مرۆڤوئایاراگهیاندنخزمهتبهمافهكانی
م��رۆڤدهگهیهنێت.ههرلهمبوارهدابهڕیز
عیزددهینئهسبهحیگوتی:گهربمانهوێت
مافهكانیمرۆڤدابینبكهینئهواپێویسته
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راگهیاندنێكیئازادمانههبێت.
ژنهراگهیاندنكاریمیسری)ئهمانیخهبات(
گوتی:بهداخهوهوشهی)پیشهیی(بهپێی
خاوهن��یدهزگایراگهیاندنهك��هگۆڕانی
بهس��هردادێت،جهختیشیكردهوهكهوا
پێویس��تهلهراستیودروس��تیزانیاری
تۆڕهكانیكۆمهاڵیهتیبكۆڵینهوه،بهاڵمژنه
بهڕێوبهری ئهلخهتیب( )دیما راگهیاندنكار
نووس��ینگهی)ئهلجهزیره(ل��هئهمریكای
التینیدارۆڵیت��ۆرهكۆمهاڵیهتییهكانیبه
گرنگزانی،چونكههاوواڵتیراس��تهوخۆ
پهیوهن��دیب��هدهزگاكان��یراگهیاندنو
رێكخراوهكان��یمافهكانیم��رۆڤدهكات

ئهمهشبهرێگهیئهمتۆڕانهوه.

رۆژی دووه م
دووهم��دا رۆژی دانیش��تنهكهی ل��ه

ئ��هم لهب��ارهی ف��راوان گفتوگۆیهك��ی
پێش��ێلكارییانهیدهكرێنهسهرراگهیاندن
لهجیهان��یعهرهبی��داك��راوچهندین
پێشێلكاریلهمیسروتونسخرانهروو.

ههرلهمدانیش��تنهداسهرۆكیكۆمهڵهی
عێراقیبۆداكۆكیكردنلهمافهكانیمرۆڤ
ژینگهی گوتی: ئهلس��هراجی(، )ئیبراهیم
سیاس��یلهعێراقدائازادیرۆژنامهگهری
لهباوهشنهگرتووه،پێویس��تهیاسایتازه
بهمهبهس��تیزامنكردنیئازادیراگهیاندن
دهربكرێتوبارهگاكانیراگهیاندنهێرشیان
دهكرێتهس��هربێئهوهیڵێكۆڵینهوهلهم
بارهیهوهبكرێت،جهختیش��یكردهوهكه
پێویس��تهیاسایبهدهس��تهێنانیزانیاری

دابندرێت.
بهڕێوبهری ش��هفقه( )ف��هزل ههروهه��ا
تۆڕیس��ووریمافهكانیم��رۆڤگوتی:
رهوش��یئازادیرۆژنامهگهریلهسوریادا
كارهس��اتباره،رۆژنامهنووس��انلهالی��هن
ئهمنییهكان��هوه دهزگا و حكوم��هت
دووچاریكوش��تندهبنهوه،ب��ۆنموونه
)1٦0(رۆژنامهنووسكوژراوهودهزگاكانی
راگهیاندنورێكخراوهكانیمافپهروهریله
رووماڵكردنیرووداوهكانقهدهغهدهكرێنو
جگهلهمهشراگهیاندكارانلهالیهنگروپه
پێش��ێلكاری رووبهڕووی چهكدارهكانهوه
دهبن��هوه.س��هبارهتب��ه)لوبنان(ی��ش
رۆژنامهنووس)ئهیم��هنمهنا(بهڕێوبهری
دهزگای)سهمیرقهس��یر(گوتی:لهساڵی
2011دا)32(حاڵهتیپێشێلكاریبهرامبهر
رۆژنامهنووس��انتۆمارك��راوه،زۆربهی��ان

لهالیهنینارهسمییهوهئهنجامدراون.
لهالیهك��یدیك��هوهبهڕێوبهریگش��تی
سهنتهریفهلهس��تینیبۆگهشهپێدانو
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ئازادییهكانیراگهیاندن)مهدا(روونیكردهوه
فهلهس��تینی رۆژنامهنووس��انی ك��هوا
رووبهڕوویچهندینپێشێلكاریدهبنهوه،
ئهمپێش��ێلكاریانهشل��هدوایناكۆكییه

سیاسییهكانروولهزیادبووندان.
ههروهه��ا)خالدئهلحهمادی(س��هرۆكی
ل��ه راگهیان��دن ئازادییهكان��ی دهزگای
واڵتان��ی)یهمهن(گوتی:لهس��اڵی2012
دا)220(حاڵهت��یپێش��ێلكاریبهرامبهر
)130(رۆژنامهنووسروویداوهلهنێوانیاندا
حاڵهتیكوش��تنههبووه،كێش��هیههره
سهرهكیشنهبوونییاسایهبۆڕێكخستنی

كاریراگهیاندن
د.موحهمهدئهلموسیراوێژكارییاسایی
ت��ۆڕیداكۆكیكهرانیئازادیراگهیاندنله
جیهانیعهرهبیدابهش��ێوهیهكیئهنقهست
دهكرێ��تودهس��هاڵتدارانیشبێدهن��گ

وهستاون.

دیداری دووه م
لهس��هربانگهێشتیس��هنتهریپاراستنی
ئازادییهكانیرۆژنامهنووس��انله)عهمان(
پایتهخت��یئ��هردهنل��هرۆژان��ی)1٨-

.)2013/5/1٩
دی��داریدووهمب��ۆداكۆكیك��هرانل��ه
ئ��ازادیراگهیاندنلهجیهان��یعهرهبیدا
بهس��ترا،لهمدیدارهداواقیعیراگهیاندن
لهواڵتانیعهرهبیداگفتوگۆیتێروتهسهلی
ل��هوبارهیهوهك��را،دیدارهك��هجهختی
بهبهڵگهنامهكردن��ی پێویس��تی لهس��هر
پێش��ێلكارییهكانوئ��ازادیراگهیان��دن
كردهوه،ههروههانیگهرانیخۆیسهبارهت

دهربازبوونله)سزا(..
ئهش��كهنجهدهران و بك��وژان لهالی��هن
ورفێنهران��یرۆژنامهنووس��اندهرب��ڕی
راس��پاردهی چهندی��ن دیدارهك��هش ..

پهسهندكرد،لهنێوانیاندا:
1-دهزگاپهیوهندی��دارهكانل��هواڵتانی
عهرهبیدا،پێویس��تهرێ��كاریگونجاوبۆ
پاراستنیراگهیاندنكارانبگرنهبهروئازادی

راگهیاندنفهراههمبكهن.
ب��ه ب��ۆ پتهوبكرێ��ن ههواڵ��هكان -2
و پێش��ێلكارییهكان بهڵگهنامهكردن��ی
میكانیزمیتۆماركردنیپێش��ێلكارییهكان

دابنرێت.
3-راگهیاندن��كارانهانبدرێنبۆئهوهی
لهئاش��كراكردنیپێش��ێلكارییهكانسڵ

نهكهنهوهوبێدهنگنهبن.
4-ههماههنگ��یك��ردنلهنێ��وانئ��هو
رێكخراوانهیداكۆكیلهئازادیراگهیاندن
دهكهنوس��وودوهرگرتنل��همیكانزمی
نێودهوڵهتیپهیوهندیداربهچاودێریكردنی

مافهكانیمرۆڤ.
5-دانانی)لیستیرهش(بۆئهودهوڵهتو
دهزگایانهیپێشێلكاریدهكهنلهجیهانی

عهرهبیدا.
شایهنیباسههاوكارمانئازادحهمهدهمین
نهقیبیرۆژنامهنووس��انیكوردس��تان،له
دانیش��تنهكاندابهشداربووولهیهكێكیاندا
گوتی:تیۆریگش��تگیربۆروونكردنهوهی
رۆڵ��یهۆیهكانیراگهیاندنلهپرۆس��هی
گۆڕانیدیموكراسیدانییه،راگهیاندنئهمرۆ
پهیوهندیدارهبهودیموكراسییهوهئهفسانهی

زهوتكردنیزانیاریدهرووخێنێت.
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لەژێر چاودێری نێچیرڤان بارزانی 
بەردی بناغەی ماڵی حوزنی لە رواندز داندرا

نوێنەری سەرۆكی حكومەت: 
ئەنجامدانی ئەم پڕۆژەیە بە الی حكومەتەوە گرنگییەكی 

تایبەتی هەیە

نەقیبی رۆژنامەنووسانى كوردستان: 
ئەنجامدانی ئەم پڕۆژەیە دەستكەوتێكی گەورەیە 

ل��ەژێ��رچاودێ��رینێچیرڤ��انبارزانی
س��ەرۆكیحكومەتیهەرێمیكوردستان
وبەئامادەبوونینەقیبیرۆژنامەنووس��انی
كوردس��تانوحەمی��دئەبوبەكرئەندامی
ئەنجوومەنیسەندیكاوژمارەیەكیبەرچاو
لەرۆژنامەنووس��انونووسەرانوئەندام
پەرلەمانەكان��یكوردس��تانوعێ��راقو
بنەماڵەیحوزنیموكریانیوبەرپرس��انی
حكومیوحزبیدەڤەریس��ۆران،بەردی

بناغەیماڵیحوزنیلەرواندزداندرا.
رۆژی2013/5/25،ك��ەهاوتەریبەلەگەڵ
رۆژیدەركردن��ییەكەمژمارەیگۆڤاری
زاریكرمانجیلەساڵی1٩2٦،نووسینگەی
رۆژنامەنووس��انی س��ەندیكای س��ۆرانی
كوردستانرێوڕهسمیدانانیبەردیبناغەی
ماڵیحوزنیموكریانیبۆرۆژنامەنووس��ان

لەرواندزرێكخست.
دوایپێش��نیاروداواكاریس��ەندیكای
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رۆژنامەنووسانیكوردستانبۆسەرۆكایەتی
ئەنجوومەنیوەزیران،بۆدانانیئەوماڵەو
بینایەیحوزنیموكریانی نۆژەنكردنەوەی
بەشێوازێكیس��ەردەمیانە،سەرۆكایەتی
ئەنجوومەنیوەزیرانیحكومەتیهەرێمی
كوردس��تان،رەزامەن��دینیش��انداب��ۆ
ئەنجامدانیئەمپڕۆژەیەولەئەستۆگرتنی

تێچوویپڕۆژەكە.
ئازادحەمەدەمین،نەقیبیرۆژنامەنووسانی
كوردستانلەرێورەس��میدانانیبەردی
بناغ��ەیماڵ��یحوزن��یموكریانیگوتی
»ئەنجامدان��یئەمپڕۆژەی��ەجگەلەوەی
دەستكەوتێكیگەورەیەبۆرۆژنامەنووسان،
لەهەمانكاتیش��داوەفایەك��ەبۆهەوڵو
ماندووبوونەكانیحوزنیموكریانیبۆبواری
رۆژنامەگەری،دیارەسەرۆكیئەنجوومەنی
وەزیران،رێ��زدارنێچیرڤ��انبارزانیئەم
رۆژنامەنووسانیال پێشنیارەیسەندیكای
گرنگەبووەورەزامەندیلەسەرئەنجامدانی
پڕۆژەكەینیشاندا،بۆیەجێگەیخۆیەتی

لێرەداسوپاسیانبكەین«.

زیرەككەماڵ،نوێنەریسەرۆكیحكومەتی
هەرێملەوتارێكیداگوتی»ئەنجامدانیئەم
پڕۆژەیەب��ەالیحكومەتەوەگرنگییەكی
تایبەتیوهەیەودركبەجوغزیمێژوویی
ورەهەندیرۆژنامەگەرییكوردیدەكەین،
بۆیەبەخۆش��حاڵییەوەبەش��داربووینلە
دانانیبەردیبناغەیپڕۆژەیماڵیحوزنی

موكریانی«.
كرمانجعزەت،بەنوێنەرایەتیقائیمقامەكانی
دەڤەریسۆرانلەوتارێكیدا،گوتی»ئەمڕۆ
شاهیدیدانانیبەردیبناغەیپڕۆژەیەكی
دیكەینلەق��ەزایروان��دز،پڕۆژەیەكی
پڕۆژەكانی ئەنجامدان��ی رۆژنامەگ��ەری،
رۆش��نبیریوراگەیان��دنلەت��ەكباقی
ئاماژەی پڕۆژەكانیدیكەیخزمەتگوزاری
گرنگیدانیحكومەتەبەفەراهەمكردنی
م��ەودایئ��ازادیكاریرۆژنامەوانیوبە

پڕۆفشناڵكردنیئەمبوارە«.
ئەندازیارهۆش��یارقادرعومەر،سەرۆكی
فەرمانگ��ەیبەدواداچوونیپ��ڕۆژەكانلە
ئەنجوومەنیوەزیران،لەبارەینهخشهسازی
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وبەش��ەكانیماڵیحوزنی،گوتی»دوای
ئەنجوومەنیوەزیران ئەوەیسەرۆكایەتی
رەزامەندینیش��انداب��ۆئەنجامدانیئەم
پڕۆژەیە،داواینهخشهسازیكرا،ئێمەش
نهخشهسازیێكیبەراییمانبۆئەمپڕۆژەیە
ئەنجامدا،لەنهخشهسازیەكەماڵیحوزنی
لەچەندب��ەشپێكدێت،كەبریتییەلە:
گەلەرییەكبۆچاالكییەكانیجۆراوجۆروەك
سمیناراتوپێشانگە،شوێنیئیدارەكەلە
چەندژوورپێكدێت،هەروەهاش��وێنێك
ب��ۆمانەوەیرۆژنامەوانانلەماڵیحوزنی،
شوێنێكبۆكۆكردنەوەوئەرشیفكردنیئەو
كەلوپەالنەیك��ەحوزنیموكریانیكاری
پێكردووە،هەروەهابۆدەرەوەیبیناكەش
نهخشهس��ازیێكیزۆرگونج��اوك��راوەو
ئامادەی��ە،وێنەیەك��یگ��ەورەیحوزنی

موكریانییە«.
بەدواداچوون��ی فەرمانگ��ەی س��ەرۆكی
پڕۆژەكانلەئەنجوومەنیوەزیران،لهدرێژهی
قس��هكانیداگوتی»تائێستاتێچوویئەم
پڕۆژەیەدیارینەكراوەونەدراوەتەتەندەر،
ب��ۆئەوەی چونك��ەدوومانگماندەوێت
بەتەواوەتینهخشهس��ازیەكەكۆتاییپێ
بێت،ئەوكاتەتێچ��وویپڕۆژەكەبەدیار

دەكەوێتودەدرێتەتەندەر«.
د.كوردس��تانموكریان��ی،وەكنوینەری

بنامەڵەیحوزنیموكریانیلەرێوڕهسمی
دانانیبەردیبناغەیماڵیحوزنیئامادە
بوو،ئەوگوتی»زۆرخۆش��حاڵمكەئەمڕۆ
دەبین��محكومەتیهەرێمیكوردس��تان،
گرنگیب��ەكاروماندووبوونەكانیحوزنی
موكریان��یدەداتوئ��ەوش��وێنەیكە
حوزن��یموكریانیكاریتێ��داكردووە،
دەكاتەماڵیرۆژنامەنووس��ان،لەراستیدا
حوزن��یموكریانیئەگەرچیل��ەرواندز
كاریك��ردووەوئەمڕۆلەبەردیبناغەی
ماڵ��یحوزنیدادەندرێت،ب��ەاڵمحوزنی
ئێس��تاموڵكیهەمووكوردستانوهەموو
كوردێك��ە،چونكەب��اسكردنیمێژووی
رۆژنامەگەری��یكوردیبێن��اوهێنانو
باسكردن��یه��ەوڵوماندووبوونەكانی
حوزن��یموكریانیكارێكیناتەواودەبێت،
بۆی��ەبەن��اویبنەماڵەكەمانەوەدەس��ت
خۆش��یلەس��ەرۆكیحكومەتوهەموو
ئ��ەوبەڕێزان��ەدەكەینكەب��ەمكارەوە
ماندووبوونوهەستدەكەینكەكارێكی

گرنگئەنجامدەدرێت«.
دواب��ەدوایت��ەواوبوون��یوتارەكانیش
ب��ەردیبناغەیماڵیحوزنیموكریانیبۆ
رۆژنامەنووس��انلەرواندزداندراوكۆتایی

بەرێوڕهسمەكەهات.
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 شاندی سه ندیكای رۆژنامه نووسانی كوردستان به شداری  
بیست و هه شته مین كۆنگره ی )IFJ( له شاری دبلن 

به ڕێوه چوو

لهرۆژی2013/٦/2ش��اندێكیسهندیكای
بهمهبهستی كوردس��تان رۆژنامهنووسانی
بهش��داربوونلهبیس��توههش��تهمین
نێودهوڵهت��ی فیدراس��یۆنی كۆنگ��رهی
پایتهختی بهرهو ،)IFJ( رۆژنامهنووس��ان
كۆم��اریئێرلهن��دهیباش��وور)دبل��ن(

بهڕێكهوت.
لهكاتژمێر)٨(یبهیانیرۆژی4/٦/2013،
)355(وبهنوێنهرایهتی)130(رێكخراوی
سهندیكاییله)122(دهوڵهتدارۆژنامهنووس
لههۆڵی)ئهلبرنتوك(كۆبوونهوه،كهنوێنهری
س��هندیكاكانیكیش��وهرهكانیئهفریقیاو
ئهوروپ��اوئهمریكایالتین��یوواڵتانی
عهرهبیوسهرهڕایژمارهیهكیبهرچاوله
رۆژنامهنووس��ان،كهبۆرووماڵكردنیئهم
گردبوونهوهرۆژنامهنووس��ییهئامادهببوون،
)IFJ(ئهوهیپێویستیش��هبگوترێكهوا
نوێنهرایهت��ی)45572٨(رۆژنامهنووسله

سهرانسهریجیهاندادهكات.
ئهوهیجیگهیسهرنجیئامادهبووانبوو
ژمارهیهكلهئهندامانیش��اندیكورستانی

جلوبهرگیكوردیانپوۆشیبوو.
لهدانیش��تنیبهیانییدادیداریكبۆمافی
نووس��هرانودیداری��كبۆس��هرۆكایهتی
كۆنگرهرێكخرا،ههروههاشاندیسهندیكای
دانیشتنێكیان كوردستان رۆژنامهنووسانی
لهگهلشاندیسهندیكایرۆژنامهنووسانی
عیراقیبهمهبهس��تیباس��كردنیكێش��ه

ههڵپهسێردراوهكانكرد.
ل��هكاتژمی��ر)7(یئێواره،ش��اندهكانی
ئامادهبووبهرهوقهاڵی)دبلن(بهڕێكهوتن
ول��ههۆلی)رویالهوس��تبالكلیمنهام(
ریوهرهس��میكردن��هوهیكۆنگ��رهب��ه
ئیرلهنداو ئامادهبوونیس��هرۆكیكۆماری

لیژنهیسهرۆكایهتی)IFJ(بهڕێوهچوو.
)لهكاتیس��هركهوتنبۆسهكۆیكۆنگره..
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سهرۆككۆمارس��هرۆكی))IFJیپێش
خۆیخست(

ئ��هوهیجی��یس��هرنجب��وول��هكاتی
س��هركهوتنبۆس��هكۆیكۆنگرهسهرۆك
كۆم��اریئیرلهنداس��هرۆكی)IFJ(پێش
خۆیخس��ت،ئهمدیمهنهكاریگهرییهكی
زۆریبهس��هررۆژنامهنووس��انیئامادهبوو
دروس��تكرد،بهرێزلێنانێ��كبۆخۆیانو

پیشهكهیانههژاند.

رۆژی دووه م ٢٠١٣/٦/٥
بهیان��یههڵبژاردن��ی )٩(ی لهكاتژمێ��ر
سهرۆكایهتیولێژنهكانیكۆنگرهبهڕێوهچوو،
ه��اوكاریئازیزمان)جیمبوملحه(دووباره
ب��هس��هرۆكی)IFJ(ههلبژێردرایهوهكه
بهڕێزیانبهوهناسراوه،كهپشتیوانیبههێز
كوردستان ڕۆژنامهنووسانی سهندیكای له
دهكات،بۆی��هئهندامان��یكوردس��تانیش

درێخیانلهپاڵپشتیكردنینهكرد.
)IFJ(دواترگفتوگۆلهبارهیدهس��تووری
ك��راوتێبینیوپێش��نیارهكانلهالیهن
ئهندامانیكۆنگرهپیشكهشبهسهرۆكایهتی
كۆنگرهك��را،لهنێویانداههمواركردنیئهم
ماددهی��هیك��هتهئكیدل��هنوێنهرایهتی
دهوڵهتیدهكاتوگۆڕینیبۆنوێنهرایهتی

رێكخراوهیییاخودسهندیكایی،چونكهله
ههندێكواڵتدادووسهندیكاههیهبۆنموونه
لهعێراقداس��هندیكایڕۆژنامهنووس��انی
كوردس��تانیوعێراق��یههی��ه،پاش��ان
ڕاپۆرتهكانیسكرتاریهتیگشتیتاوتوێكرا.
س��هرلهئێ��وارهیههم��انڕۆژ)رێڕهوی
ئ��ازادی(بهمهبهس��تیپش��تگیركردنله

ئازادیرۆژنامهگهرییرێكخرا.

رۆژی سێیه م ٢٠١٣/٦/٦
)فالیتی ئیرله ندی(

لهدانیشتنیس��هرلهبهیانیراپۆڕتیدارایی
خوێندرایهوهوگفتوگۆیلهبارهیهوهكرا،له
دواینیوهڕۆههڵبژاردنیئهندامانیمهكتهبی
تهنفیزیبهڕێوهچوو،س��هرلهئێوارهكهشی
چهندینچاڵكیهونهریلهژێرناوونیشانی

)فالیتیئیرلهندی(پێشكهشكران.
رۆژی چواره م ٢٠١٣/٦/٧

ههڵبژاردن��یئهندامانیمهكتهبیتهنفیزی
ب��هردهوامبوو،گفتوگۆودی��دارلهنێوان
ئهندامان��یتازهیمهكتهبهكهئهنجامدرابۆ
دانانیپالنێكبۆكاریئایندهییوئیشو
كارهكانیكۆنگرهلهمرۆژهدابهكۆتاهاتن.
بهیاننامهیهكیسهندیكابهزمانیئینگلیزی
ل��همیان��هیكۆنگرهك��هداس��هندیكای
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رۆژنامهنوونسانیكوردستانبهیاننامهیهكی
بهزمانیئینگلیزیباوكردهوه..تێیدائاماژه
بهدهرچوونییاسایبهدهستهێنانیزانیاری
لهههرێمیكوردستانداكردبوو،بۆئهوهی
رۆژنامهنووس��انیجیهانیئ��اگاداریئهم

كوردستان رۆژنامهنووسانی دهستكهوتهی
بن.ش��ایهنیباس��هئهمهچ��وارهمجاره
له كوردستان رۆژنامهنووسانی سهندیكای
كۆنگرهی)IFJ(بهش��داردهبێت،كهههر

)4(ساڵجارێكدهبهسترێت.

سەندیكای رۆژنامەنووسان ئیدانەی 
هێرشكردنە سەر كەمال سەید قادر دەكات

رۆژنامەنووس��ان لەمافی داكۆكی لیژنەی
لەئەنجومەنیسەندیكایرۆژنامەنووسانی
كوردس��تانئیدانەیهێرش��كردنەس��ەر
د.كەمالس��ەیدق��ادردەكاتودەڵێت:
»ئەمجۆرەكاران��ەدژیبنهماكانیئازادی

رادەربڕینە«.
حەمیدئەبوبەكرسكرتێریلیژنەیداكۆكی
ئەنجومەنی ل��ە رۆژنامەنووس��ان لەمافی
س��ەندیكایرۆژنامەنووس��انیكوردستان
رايگەیان��د:دواب��ەدوایچەندینحاڵەتی
هێرشكردنەسەررۆژنامەنووسانونووسەران

وەكوهەڕەشەكردنلەپەیامنێریكەناڵی
پەیاموهێرش��كردنەس��ەرتیمیكەناڵی
K.N.Nوهێرش��كردنەس��ەرد.مستەفا
زەنگەنە،ئەمڕۆشهێرشكرنەسەرد.كەمال
س��ەیدقادر،ئێمەوەكولیژنەیداكۆكی
لەمافیرۆژنامەنووسانئەورووداوانەیكە
روودەدەنبەكارێكینەش��یاویاندەزانین،
ب��ەكاریدژب��ەمرۆڤایەت��یدەزانی��ن،
بەمج��ۆرەكاران��ەئ��ازادیرادەربڕینلە
كوردستاندەكەوێتەژێرپرسیارەوە،وەكو
پێش��ترئیدانەیس��ووتاندنیكتێبەكانی
جەم��الغەمبار-مانك��ردبەراس��تیئەم
جۆرەرووداوانەدژبەدیموكراسیودژبە

كۆمەڵگەیەكیتەندروستن.
ئ��ەوەیئەم��ڕۆ)2013/7/1٩( وتیش��ی:
روویدابەرامبەركەمالیس��ەیدقادردیارە
كارێكیزۆرقێزەونوزۆرناش��یرینبوو،
س��ەبارەتبەئازادیوماف��یرادەربڕین،
ئێمەوەكولیژنەیداكۆكیكردنلەمافی
رۆژنامەنووسانلەئەنجوومەنیسەندیكای
رۆژنامەنووس��انئەوكارەیدژبەد.كەمال
كرالەالیەنهەركەسوالیەنێكەوەبێت

بەتوندیریسواومەحكومیدەكەین.
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شەش پاسەوانی چاڤی الند لە رۆژنامەنووسێك دەدەن
ش��ەوی23لهس��هر2013/7/24لەشاری
گەشتیاریچاڤیالندلهشاریسلێمانیدا،
لەكاتێكدارۆژنامەنووسس��امانمهحمود
حس��ێنناس��راوب��ە)س��امانقوبادی(
ل��ەدەزگایخەن��دان،ب��ۆرووماڵكردنی
رووداوێككەلەوێداروویداوەدەچێتەئەو
شوێنەگەش��تیاریيە..لەكاتیوێنەگرتنو
تۆماركردن��یلێدوان��یدایكیئەوكچەی
كەیەكێكلەئۆتۆمبیلەكانیناوش��ارەكە
لێی��داوە..كۆمەڵێ��كپاس��ەوانیتایبەتی
پرس��گەیدەروازەیسەرەكیچاڤیالند،
داوایوەرگرتن��یمیمۆریومۆبایلەكەی
ساماندەكەن،ئەویشلەوەاڵمدادەڵێت
»منرۆژنامەنووس��ملەدەزگایخەندان
كاردەكەمومیمۆرینادەمەئێوە«،پاسهوانه
تايبهتييهكان��ىچاڤ��ىالندي��شبەدیار
چاویخەڵكوبەش��ێوازێكینامرۆڤانەو
بێرەحمانەبەهەموویانەوەدەكەونەلێدانی
ئەورۆژنامەنووسەومیمۆریمۆبایلەكەشی
لێدەس��ێنن،تائێستاشمیمۆریيەكەالی
ئ��ەوانماوەتەوە،ب��ۆرۆژنامهنووس��هكه

نهگهڕێندراوهتهوه.
ناوب��راو رۆژنامهنووس��ى ئ��هوهى دواى
رهوانهىفریاكەوتنیسلێمانیدهكرێتو
چارەسەریبۆدەكەن،لهبنكەیپۆلیسی
ئازادیوس��كااڵىياس��ايىلەس��ەرئەو

پاسەوانانەىچاڤىالندتۆماردەكات.
دوات��رلههەم��انرۆژداس��ەردانیلقی
رۆژنامەنوس��انی س��ەندیكای س��لێمانی
كوردستانیشدەكات،وەكرۆژنامەنووسێك
داوایپش��تگیرییوبەرگریدەكات،كە
س��ەرباریئەوەیس��ووكایەتیپێكراوە،
بەدیارچاویس��ەدانهاوواڵتییەوەولێى

دراوهوچەندینكەسيشئامادەنلەدادگا
رووداوەكەوەكخۆیبگێڕنەوە..

ئێم��ەل��ەلیژن��ەیداكۆكیلەئ��ازادی
رۆژنامەنووس��یومافیرۆژنامەنووسانو
رۆژنامەنووسانی سەندیكای سلێمانی لقی
كوردس��تانئەمرەفتارەیئەوپاس��ەوانە
تایبەتانەیچاڤیالن��د،بەالدانلەكاری
مرۆڤانەوس��ووكایەتیكردنبەمرۆڤو
ب��ەرۆژنامەنووسلەقەڵ��ەمدەدەینوبە
پێش��ێلكاریتەواویمافیمرۆڤومافی
رۆژنامەنووسانیدەناس��ێنین،ئەمرەفتارە
گەڕانەوەیەبۆكولتووریشەقوهێز،كە
شاریس��لێمانیبەوئازادییەوەجوانەكە
لەبەریكردوە،بەاڵمئ��ەمجۆرەمرۆڤانە

دەیانەوێتلێڵوتەڵخیبكەن..
ناوبراوسكااڵیرەس��میلەپۆلیستۆمار
رۆژنامەنووس��انیش س��ەندیكای كردوە،
بەرگریت��ەواولەمافیس��امانقوبادی
دەكاتوبەهیچجۆرێكس��ازشوسوڵح
مانقبوڵنییەتائەوس��اتەیئەوش��ەق

وەشێنانەبەسزایخۆیاندەگەن..
تائەوس��اتەس��ەرجەمخەڵكیسلێمانی
ورۆژنامەنووس��انیكوردس��تانیشدڵنیا
دەكەی��نك��ەس��ەرجەمپارێزەرەكانمان
لەخزمەتیئەمكەیسەدادەبنوئەوپەڕی
هەوڵیخۆماندەدەینتاژیانوكەرامەتی
رۆژنامەنووس��انپارێ��زراوبێتویاس��ا
بەرقەراربێتنەكتیۆریشەقوتێهەڵدان..

لیژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی 
رۆژنامەنووسان

لقی سلێمانی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
2013/7/24
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يانزده يه مين راپۆرتى لێژنه ى داكۆكى 
له  ئازادى رۆژنامه نووسى و مافى رۆژنامه نووسان 

له  كوردستان خرايه ڕوو

ل��ه 2013/7/24 رۆژى س��هرلهبهيانى
كۆنگرهيهكىرۆژنامهوانيدا،بهئامادهبوونى
ژمارهيهكىبهرچاولهدهزگاراگهياندنهكانى
ههرێمىكوردستانلههۆڵىنالىلههوتيڵ
چوارچرا،ناوهڕۆكىيانزدهيهمينراپۆرتى
لێژنهىداكۆكىلهئازادىرۆژنامهنووس��ى
وماف��ىرۆژنامهنووس��انلهكوردس��تان

خرايهڕوو.
سهرهتاجهمالحوسێنبڕياردهرىلێژنهى
داكۆكىئام��اژهىبهناوهڕۆكىراپۆرتهكهو
چۆنيهتىئامادهكردنوههماههنگىلهگهڵ

دهزگاكانىراگهياندنكرد.
نهقيب��ى حهمهدهمي��ن ئ��ازاد دوات��ر
رۆژنامهنووس��انىكوردستان،سهبارهتبه
كاروچاالكييهكانىسهنديكاوههوڵهكانى

س��هنديكابۆداكۆك��ىوبهرگريكردنله
ماف��ىرۆژنامهنووس��انكرد،س��هرهڕاى
ئاماژهكردنبۆههوڵدانبۆدروس��تكردنى
دادگايهك��ىتايبهتمهن��دب��هكهيس��ى
پيشهيى لهس��هر جهختى رۆژنامهگهرى،
ب��وونوپابهندبوونىرۆژنامهنووس��انبه
ياس��اىرۆژنامهگهرىژماره)35(ىساڵى

2007كردهوه.
بهدرخان ئهبوبهك��ر حهمي��د ههروهه��ا
س��كرتێژىلێژن��هىداكۆك��ى،نيگهرانى
خۆىلهههڵسوكهوتىدهزگائهمنييهكان
بهرامبهربهرۆژنامهنووساندهربڕىوهيواى
خواس��تكهسهرجهمدهزگاكانىئاسايش
وپۆليسرێزلهپيش��هىرۆژنامهگهرىو

رۆژنامهنووسانبگرن.
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نه قیبى رۆژنامه نووسان پێشوازى 
له  شاندێكى كونسوڵخانه ى ئه مریكا كرد

س��هرلهبهیان��ىرۆژى2013/٨/٦نهقیبى
رۆژنامهنووس��انىكوردس��تانوژمارهیهك
ل��هئهندامان��ىئهنجوومهن��ىس��هندیكا
ل��هب��ارهگاىئهنجوومهنىس��هندیكاله
ههولێرىپایتهخت،پێشوازىلهشاندێكى
یهكگرتووهكانى ویالیهته كونس��وڵخانهى

ئهمریكالهههولێروكهركووككرد.
ئازادحهمهدهمیننهقیبىرۆژنامهنووسانى
ئامادهبوون��ىههریهكله كوردس��تانبه
ش��وانداودىجێگرىنهقیبوههندرێن
ئهحمهدسكرتێرىسهندیكاوئهكهدموراد
ئهندامىئهنجووم��هن،لهگهڵههریهكله
كارىپێتزۆڵدبهرپرس��ىكاروبارىگشتى
لهكونسوڵخانهىویالیهتهیهكگرتووهكانى
ئهمری��كالهههولێ��روئارلیس��ارینۆڵدز
ل��ه سیاس��ى كاروب��ارى بهرپرس��ى

كونس��وڵخانهىئهمریكال��هكهركووك،له
ههولێرىپایتهختكۆبووهوه.

نهقیبى كۆبوونهوهك��هدا س��هرهتاى ل��ه
رۆژنامهنووسانباس��ىلهپوختهىكارو
چاالكییهكانىس��هندیكالهماوهىرابردوو
كردوپرۆژهكانىداهاتووىسهندیكاش��ى

خستهڕوو.
ه��هرلهودیدارهداباسل��هپتهوتركردنى
پهیوهن��دوههماههنگ��ىزیات��رىنێوان

ههردووالكرا.
ل��هوكۆبوونهوهی��هداناوهڕۆك��ىراپۆرتى
یانزدهههمینىسهندیكاسهبارهتبهرهوشى
رۆژنامهنووس��ىلهههرێمىكوردس��تان
گفتوگۆرىتێروتهس��هلىلهب��ارهوهكراو
ئامادهی��ىخۆیانبۆههم��ووهاوكارییهك

دهربڕى.
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یه كه م كۆبوونه وه ی كۆمسیۆنی راگه یاندنی 
كۆنگره ی نه ته وه ی كورد به ڕێوه چوو

س��هرلهئێوارهی2013/٨/7ژمارهی��هكله
كۆنگرهی ئام��ادهكاری لیژنهی ئهندامانی
نهتهوهی��یك��هپێكهاتبوولهس��هعدی
ئهحم��هدپی��رهود.كهم��الكهركووكی
وعوم��هرباڵهك��یورهزاكهعبیلهگهڵ
كۆمسیۆنیراگهیاندنیكۆنگرهینهتهوهيی
كۆبوونهوهبهمهبهستیداڕشتنیسیاسهتی
راگهیاندنینهتهوهیی،بۆئهممهبهستهش
گفتوگ��ۆلهبارهیئامادهكردن��یراپۆرتێك
لهالیهنكۆمسیۆنهكهكرابهسوودوهرگرتن
لهپێشنیاروپرۆژهیش��ارهزایانیبواری
میدی��اوراگهیاندنیكوردیلهس��هرجهم
پارچهكانیكوردستان،ئهوانهیلهدهرهوهن
وئهوانهش��یلهن��اوهوهنب��ۆكۆنگرهی
نهتهوهیكهبڕیاره2013/٩/15لهش��اری

ههولێ��رپایتهختیههرێمیكوردس��تان
ببهسترێت.

ل��همكۆبوونهوهيهداههم��ووانتهئكیدیان
لهسهریهكخس��تنیخیتابیراگهیاندنی
نهتهوهي��یك��ردهوهل��هگواس��تنهوهو
شرۆڤهكردنیسهرجهمئهوپهیامورووداوه
سیاسییانهیپهیوهندیانبهگهلیكوردهوه

ههیهلهسهرجهمپارچهكانیكوردستان.
ل��همكۆبوونهوهش��دائ��ازادحهمهدهمین
داوای كوردستان رۆژنامهنووسانی نهقیبی
لهكۆمس��یۆنیراگهیاندن��یكۆنگرهكرد،
س��هندیكای پ��رۆژهی پش��تگیری كهوا
رۆژنامهنووس��انس��هبارهتبهپێكهێنانی
فیدراس��یۆنێكبۆرۆژنامهنووسانیههرچوا

پارچهیكوردستانبكرێت.
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لقی سلیمانی پێشبركێی باشترین 
بەرهەمی )تیڤی( مندااڵن ئه نجام ده دات

فەرمانگەیراگەیاندنیرانیەولقیسلێمانی
له كوردستان رۆژنامەنووسانی سەندیكای
مانگیتهمووزداپێش��بركێیەكیباشترین
راپۆرت��ی)TV(ی��انئامادەك��رد،بۆی��ە
میدی��اكارانورۆژنامەنووس��انیدەڤەری
راپەڕی��ن،كەكارێكیتەلەفزیۆنیخەاڵتی
باش��ترینكاروەربگرێ��تل��ەروانگەی

خزمەتكردنبەمندااڵن..
س��ەندیكای س��لێمانی لق��ی بۆی��ە
بەمەبەستی كوردس��تان رۆژنامەنووسانی
گەیشتنە بەرهەمانەی ئەو هەڵسەنگاندنی
دەس��تمان،بۆهەڵبژاردنیباشترینیانلە

پێشبركێكەدا..

بڕیارمان��دالیژنەیەكیهەڵس��ەنگاندنلە
ببینن، بەرهەمەكان س��ەندیكا دەرەوەی
لیژنەیهەڵس��ەنگاندنبریت��یبوونلەم

بەرێزانە:
1.د.حكیمعوسمان

2.خاتووپەرواعەلیحمە
3.رۆژنامەنووسمنیرسلیم

پ��اشبینی��نوهەڵس��ەنگاندنلیژنەكە
باشترینبەرهەمیدیاریكردولەچەند
رۆژیداهاتوودالەرێوڕهسمێكدالەشاری
رانی��ەخەاڵتیس��ەركەوتووترینبەرهەم
دەبەخش��رێتەبەرهەم��ییەكەم��یئەم

پێشبركێیە.
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راگەیانراوی ئەنجوومەنی سەندیكای 
رۆژنامەنووسانی كوردستان

سەبارەت بەداخستنی هەرسێ كەناڵی 
)  MMC رۆژ تیڤی، نووچە تیڤی و (

بەپێیبڕی��اریدادگایواڵتیدانیماركو
لەژێرفش��اریحكومەتیتوركیا،بڕیاردرا
هەرسێكەناڵیTVكوردیلەئەوروپا)رۆژ
TV،نووچەTV،MMC(كەلەئەوروپاوە
پەخشدەكەن.بەیەكج��اریدابخاتو

تەنانەتسزاشیانبدات.
ئەوبری��ارەیحكومەتیدانیماركدرێژەی
ئەوفش��ارانەیەكەلەراب��ردووداخرابووە
)TVس��ەركەناڵەكانی)م��ەد،میدیاورۆژ
رووبەروویفش��اریداخستنوشكاندنی
ك��ەلوپەلەكان��یبوەت��ەوەلەئەوروپای
رۆژنامەنووسان دیموكراسیداس��ەندیكای
ئ��ەوبریارەیحكومەت��یدانیماركئیدانە
دەكاتوب��ەدژیئازادییەكان��یدەزانێت
TVوپێش��تریشلەس��ەرداخستنیرۆژ
راگەیاندنێكمانباوكردەوەوئەوكارەمان
ئیدانەكرد.بەگشتیئەوهەوڵوهەڵمەتە
بەدژیئازادیرۆژنامەگەریولەهەمانكاتدا
بەفشاریپەیوەندیسیاسینێوانتوركیاو

دانیماركدەزانین.
جیالەوەیئەوسێكەناڵەدەنگورەنگی
كوردان��هبهتايب��هتبۆخهڵك��ىباكوور،
كەلەئێس��تادابەهۆیفش��اریسیاس��ی

ویاساییەوەرێگەنادرێتلەناوخۆیتوركیا
پەخ��شبكەنوبەناچاریل��ەتاراوگەوە
بەرنامەكانی��انپەخ��شدەك��ەن.ئینجا
رووبەروویداخس��تنوفشاروشكاندنی

كەلوپەلەكانیاندەبنەوە.
بۆی��ەداوالەیەكێتیئەوروپ��اورێكخراوە
نێودەوڵەتی��ەكاندەكەین،كەرێگریلەم
بریارەبكەن،رێگانەدەنئەوس��ێكەناڵە
دابخرێت،لەكاتێكدالەئێس��تاداپرۆسەی
ئاشتیلەنێوانكوردوتوركیالەئارادایە،ئەم
كارەدەبێتەمایەیپاشەكش��ەیپرۆسەی
ئاش��تی.س��ەندیكایرۆژنامەنووس��انی
كوردس��تان،داكۆك��یوپش��تیوانیلەو
و دەكات رۆژنامەنووس��ەكانیان كەنااڵنەو
ئامادەیهەمووهاوكاریەكەچلەدەرەوەچ
لەهەرێمیكوردستانبێت،داواشلەهەموو
دەكەی��ن كوردس��تان رۆژنامەنووس��انی
لەهەركوێیدونیابنپشتیوانیلەوكەنااڵنەو

رۆژنامەنووسەكانیانومافەكانیانبكەن.

ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
30 ژوئەنی 2013




