”“31
djs.com
w w w. k u r
com
@yahoo.
s
o
o
n
a
گۆڤارێ
m
rozhna
كی وەرزیی تا

یبە
تە بە كلتوری
ر
ۆ
ژ
نا
م
ە
ن
و
و
سیی
سەندی
كای رۆژنامەن
و
و
سا
ن
ی
ك
و
ردستا
ن دەری دەكات

•
•

خا
وەن ئیمتیاز

ئازاد

حهم هد همين

سەرنووسەر:

ئ هن
و هر حوسێن

029
0770 153 5 om
gmail.c
@a.bazgr

•

ب هڕێوهب ه
رى هون هرى:

ئ هيوب مح
هم هد باب هكر

ناونیشان :هەولێر -شەقامی كوردستان
"شەست مەتری" -گەڕەكی زانیاری

Tel: +964 66 229 4800
سەرنووسەر Mobile: +964 770 153 5029
E-Mail: kurdjs@kurdjs.com

•

جێگرى

سەرنووسەر

•

هند
رێن ئ هحمهد

••
••
••

ب هڕێوهب ه
رى نووسين

د.
ئازاد عوبێد

دەستە
ی نووسەران

خاليد
ب هكر ئهيوب
كار
زان مح همهد
س
مكۆ ب ههرۆز
ر هس
ول ب هختيار
س هالم بااڵيى
دارا ياسين

نو
ێن هرى گۆڤار
ى ل ه د هر هوه

•
•

سالمێ جاس
م  -ب هرلين
gmail.com
@havibun
تاي
پ و ه هڵهچن

راب هر ئازاد

نووس���هر و توێژهران ئاگادار دهكهينهوه ك ه دهتوانن بهم دوو ئيمهيڵهى خوارهو ه
بابهتهكانيان بۆ گۆڤارى رۆژنامهنووس بنێرن و پاداشتهكانتان شياوى ماندووبوون
و لێكۆڵينهوهكانتان دهبێت.

kurdjs@kurdjs.com

a.bazgr@gmail.com

ڕێوهبهرى نووسين
مى....................................
به
ماڵئاوايى ل ه سێ قهڵه

5

سهرههڵدانى تهلهفزيۆنى بازرگانى .......................د .نهزاكهت حسێن

9

بازن ه ونهكانى كايهى رۆژنامهگهريمان .................عهبدولخالق ئيبراهيم

39

رێبهرى رۆژنامهوانى دامهزراوهى رۆيتهرز ................و :مهجيد مارابى

49

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

بابەتەكانی ئەم ژمارەیەی

.............................
پاشكۆى ()12ـه ،پاشكۆى گۆڤارى پێشهنگ................

77

محهمهد حاجى كهريم
قهاڵ ،گۆڤارى سهروبهندى راپهڕين..........................

87

ديدار لهگهڵ ئهحمهد ئهحمهد ناتقى ........................و :هێرش ئازاد

103

ئهركهكانى راگهياندن........................................عادل شاسوارى

111

............................................................................................
پيرهمێرد و رۆڵى ل ه گهشهى رۆژنامهوانى .............و :سهاڵح نهقشبهندى

147

سهرههڵدانى رۆژنامهگهريى هاوواڵتيان ...............و :فازڵ حسێن مهال رهحيم

153

وتن..................................................هسعهدى جهبارى
ئ
چاوپێكه

157

تۆمهت خستنهپاڵ.......................................

كارزان محهمهد

ریزبەندی بابەتەكان تەنیا پەیوەندی بە الیەنی هونەرییەوە هەیە

165

رۆژنامهنووس كێيه؟.........................................و :لوقمان رهزا

177

«بابهتيبوون» يان «بێاليهنى»..........................
د .يهحيا عومهر رێشاوى

187

گۆڤارى ( )TIMEتايمى ئهمريكى............................و :شاسوار كهمال

191

ئا :باوان عومهر

195

ل ه ههرێمى كوردستان ياسايهك نييه بۆ................

............................................................................................
ژينگهى كۆمهاڵيهتى راگهياندنى كوردى................

ئازاد عهبدولعهزيز

201

211 .............................
ياساى مافى دهستكهوتنى زانيارى...........................

بابەتەكانی ئەم ژمارەیەی

223 .............................
راپۆرتى 11ى لێژنهى داكۆكى............................
خالد بهكر  -دارا ياسين
ههواڵ و چاالكييهكان........................................

ریزبەندی بابەتەكان تەنیا پەیوەندی بە الیەنی هونەرییەوە هەیە

233

ماڵئاوايى...

ماڵئاوایی سێ قهڵهمی بواری
رۆژنامهوانی
بهڕێوهبهری نووسین

لهو ماوهیهی بهر له دهرچوونی گۆڤارهكهمان سێ رۆشنبیری
و سیاسی و رۆژنامهنووسی دێرینی نهتهوهكهمان ماڵئاواییان لێ
كردین ،وهك وهفا و ئهركی رۆژنامهوانی و رێزلێنان له بیروهرییان،
وا لێ��رهدا چهردهی��هك ل��ه ژی��ان و كاره رۆژنامهوانییهكانیان
بهسهركراونهتهوه.

ژمارە  31پاييزى 2013
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ماڵئاوايى...

ماڵئاوایی سێ قهڵهمی بواری
رۆژنامهوانی
بهڕێوهبهری نووسین
ژیاننامهی حهبیب محهمهد كهریم

 ل ه  ١٩٣١/١٢/١٦له ش��ارهدێی زرباتییهی سهر ب ه پارێزگایواسیت (كوت) هاتۆت ه دنیاوه.
 ل ه ساڵی  ١٩٣٩چۆت ه بهغدا و ههموو قۆناغهكانی خوێندنیله بهغدا تهواو كردووه و له ساڵی  ١٩٥٩بڕوانامهی ل ه كۆلێژی
ماف له زانكۆی بهغدا وهرگرتووه .بهرلهوه له س��اڵی  ١٩٥٢ل ه
كۆلیژ وهرگیراوه ،بهاڵم لهبهر چاالكی سیاسی دهردهكرێت.
 له س��اڵی  ١٩٥٦بۆته ئهندامی كۆمیت��هی ناوهندی پارتیدیموكراتی كوردستان.
 ل ه سااڵنی  ١٩٧٥-١٩٦٤سكرتێری پارتی بووه. بهدرێژایی شۆڕشی ئهیلوول  ١٩٧٥-١٩٦١ل ه رادیۆی دهنگیكوردس��تان و باڵوكراوهكانی پارت��ی كاری كردووه ،وهك ل ه
ساڵی ( ١٩٧٤-١٩٧٠التأخي) و (برایهتی) كاری كردووه.
 ل��هدوای راپهڕینی  ١٩٩١گهڕاوهت��هوه ریزهكانی پارتی وبۆت ه بهرپرس��ی دهزگای رۆژنامهنووسی برایهتی و خهبات و
سهرنووسهری برایهتی بووه.
 ل ه  ٢٠١٣/٧/٣٠ل ه واڵتی لوبنان ب ه نهخۆشی كۆچی دواییكرد.
سهرچاوه :خهبات ،ژمار ه (٢٠١٣/٧/٣١ ،)٤٣٧٥
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ماڵئاوايى...

فهلهكهدین كاكهیی

 ل ه ساڵی  ١٩٤٣لهدایك بووه. ل ه س��هرهتای ١٩٥٧هوه چۆت ه نێو كاری سیاسی و ل ه ریزیرێكخراوهكانی یهكێتی قوتابیان و الوانی كوردس��تان كاری
كردووه.
له رۆژنامهی (التأخي) ،ك ه ل ه بهغدا دهردهچووه،
 ل ه ساڵی  ١٩٦٧دهستی ب ه كاری رۆژنامهوانی كردووه.
 ل ه ساڵی  ١٩٧٣و  ٢٠٠٣بۆت ه سهرنووسهر و خاوهن ئیمتیازی(التأخي).
 لهدوای دهس��تپێكردنهوهی ش��هڕ ل ه س��اڵی  ،١٩٧٤بۆت هبهڕێوهبهری راگهیاندن ل ه شۆڕش��ی ئهیلوول تا س��اڵی ١٩٩٤
سهرنووسهر و سهرپهرشتیاری ئێزگهی دهنگی كوردستان بووه.
 ل ه س��اڵی  ١٩٧٩بۆت ه ئهندامی لیژن��هی ناوهندی پارتی ودواتریش مهكتهبی سیاسی.
 ل ه س��ااڵنی  ١٩٩١-١٩٨٠ل ه شاخ سهرنووسهری (خهبات)یزمانحاڵی (نهێنی) پارتی بووه.
 سهرنووس��هری گۆڤاری (بانگ)ی كۆمهڵهی نووس��هرانیكوردستان بووه ،ك ه ل ه كۆتایی  ١٩٨٩دهرچووه و تا ئابی ١٩٩٠
( )٥ژمارهی لێ دهرچووه.
 ل ه سااڵنی  ٢٠٠١-١٩٩٣سهرنووس��هری (خهبات) بووه ،ك هههفتان ه ل ه ههولێر ب ه زمانی عهرهبی دهردهچوو.
 ل ه ساڵی  ١٩٩٢ئهندامی خولی یهكهمی پهرلهمانی كوردستانبووه.
 ل�� ه س��اڵی  ٢٠٠٠-١٩٩٦و دواتری��ش  ٢٠٠٦بۆت ه وهزیریرۆشنبیری حكومهتی ههرێمی كوردستان.
 سهرنووسهری چهندین گۆڤار و باڵوكراوهی دیكهش بووه،بهتایبهت��ی ئهوانهی وهزارهتی رۆش��نبیری دهریدهكرد ،وهك
(كاروان)( ،ههرێمی كوردستان)..... ،هتد.
 ههروهها خاوهنی ئیمتیازی گۆڤاری (توركیاناسی)یش بووه. ل ه ٣١ی تهممووزی  ٢٠١٣ل ه هاوینهههواری پیرمام كۆچیدوایی كرد.
سهرچاوه :خهبات ،ژمار ه (١ ،)٤٣٧٦ی ئابی .٢٠١٣
فهلهكهدین كاكهیی ،دامهزراندنی كۆمهڵهی نووس���هرانی كوردس���تان و ژماره (١٩ی
بانگ« ،رۆژنامهنووس» (گۆڤار) ،ژمار ه ( ،)٢٦بههاری  ،٢٠١٢ل٤٨-٣٩
ژمارە  31پاييزى 2013
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ماڵئاوايى...

شێركۆ بێكهس

 ل ه ٢ی ئایاری  ١٩٤٠ل ه شاری سلێمانی لهدایك بووه. لهتهمهنی حهڤده ساڵییهوه شیعری نووسیوه. ل ه ساڵی  ١٩٦٥بهشداری شۆڕشی ئهیلوولی كردووه. له س��اڵی  ١٩٧٠بانگهوازی ئهدهب��ی (روانگه)ی لهگهڵژمارهیهك نووسهر و شاعیر باڵوكردۆتهوه.
 له س��اڵی  ١٩٧٤بهشداری شۆڕشی كردووه ،ل ه ئێزگهیدهنگی كوردستان كاری دهكرد.
 ل ه س��اڵی  ١٩٨٤جارێكی دیكه دهچێته شاخ و دهبێت هپێشمهرگه و ماوهیهك ل ه راگهیاندنی شۆڕش و ل ه یهكێتی
نووسهرانی كوردستان ل ه شاخ كاری كردووه.
 ساڵی  ١٩٨٧و  ١٩٨٨خهاڵتی ئهدهبی (تۆخۆلیسكی) ل هسوید وهرگرتووه ،ههر ئهوكاته لهوێ بۆت ه پهنابهر.
 لهدوای راپهڕینی  ١٩٩١دهگهڕێتهوه كوردستان. له س��اڵی  ١٩٩٢بۆته ئهندامی پهرلهمانی كوردستان ودوات��ر دهبێته یهكهمین وهزیری رۆش��نبیری حكومهتی
ههرێمی كوردس��تان و خاوهنی ئیمتیازی باڵوكراوهكانی
وهزارهتی رۆشنبیری بووه..
 ل ه ساڵی  ١٩٩٨له سلێمانی دهزگای سهردهمی بۆ چاپو باڵوكردن��هوه دامهزراند و خاوهن ئیمتیازی گۆڤارهكانی
(سهردهم ،سهردهمی زانستی ،سهڕردهمی عهرهبی) بووه.
 ئهندامی كارای س��هندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستانبووه.
 ل ه ٤ی ئابی  ٢٠١٣له واڵتی س��وید به نهخۆشی كۆچیدوایی كرد.

سهرچاوه :خهبات ،ژمار ه (٥ ،)٤٣٧٨ی ئابی ٢٠١٣
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سهرههڵدانى تهلهفزيۆنى بازرگانى...

سەرهەڵدانی تەلەفزیۆنی
بازرگانی گڵۆباڵ لە هەرێمی
كوردستان
د.نەزاكەت حسێن

بەبۆچوونی (Singhal، Svenkerud
 )1994میدی��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
مۆدێرنەكردنی كۆمەڵ��گا تەقلیدییەكاندا،
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
گرنگ��ە ،ئ��ەو میدیای��ە كاریگەريیی��ە
دەرەكیی��ەكان كەم دهكاتهوه 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 دیك ه بەمەبەستی
تیش��ك خستنە سەر سیاسەت و سروشتی
میدیا لە عێراق و هەرێمی كوردستان.
ژمارە  31پاييزى 2013
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سهرههڵدانى تهلهفزيۆنى بازرگانى...

هەرێم��ی كوردس��تان پێ��ش
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.
ئ��ەم لێكۆڵینەوەی��ە ب��اس ل��ە
كاریگەريیەكان��ی تەلەفزیۆن��ی بازرگانی
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:
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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
بارودۆخەك��ەدا ،دەزگا میدیاییەكانی��ش
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
و بۆچوونەكانی��ان لهبارهی پێش��كەوتنە
كۆمەاڵیەتی و ئابووری و سیاس��ییەكانی
واڵت.
میدیا لەماوەی دەسەاڵتی ڕژێمی سەدام:

ت��ا س��اڵی  2003حكومەت��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
()1991ەوە 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
دەوڵەتەوە ڕێگەپێدراو ب��وون ،تا ئەوكاتە
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
باڵوكردن��ەوەی دەك��رد بەمەبەس��تی
دڵنیابوون لەوەی ئ��ەو بابەتانە هاوتەریبن
لەگ��ەڵ هێڵ��ی نەتەوایەتی و شۆڕش��ی
پێش��كەوتنخواز ،س��ەرچاوەكانی هەواڵ
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  2003حكومەتی 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.
س��نوورداركردنی بابەت��ی میدیای��ی
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 ( )2009پڕۆگرامە
ناوخۆییەكان ئامادەك��راون بۆ كولتووری
دیاریك��راو ،ئامان��ج لێیان دروس��تكردن
و بەهێزكردن��ی بەه��ا و چاوەڕوانیی��ە
كولتوورییەكان��ە ،پڕۆگرام��ی تەلەفزیۆنە
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
سەر گەش��ەكردنی ئایدۆلۆژیای نەتەوەی
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.
ژمارە  31پاييزى 2013
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س��ن��ووردارك��ردن��ی
ب��اب��ەت��ی میدیایی
ل���ەالی���ەن ڕژێ��م��ی
پێشووەوە مەبەست
لێی دروست نەبوونی
كولتوورێك جیاواز
بوو لەو كولتوورەی
تەلەفزیۆن و كەناڵە
ن���اوخ���ۆی���ی���ەك���ان
باڵویان دەكردەوە
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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�لامی ئێران دەبێت وەك ئامڕازێ��ك بەكاربهێنرێت بۆ
خزمەتك��ردن و باڵوكردن��ەوەی كولتووری ئیس�لامی و
ڕێگربێ��ت لە باڵوبوونەوەی ه��ەر كارێكی وێرانكەر دژ بە
ئیس�لام» .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
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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 TVی 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  2003دا،
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  30ساڵ 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  2004دا دامەزرا ،كاری ئەم دەزگایە
هاوش��ێوەی كاری كۆمس��یۆنی پەیوەندییەكان فیدراڵی

میدیای بینراو وەك
ه��ۆك��ارێ��ك��ی گرنگ
دانرا بۆ سەرلەنوێ
ب��ن��ی��ات��ن��ان��ەوەی
دەوڵەت لە عێراقدا،
چ���اودێ���ری بەعس
ب��وون��ی ن��ەم��اب��وو،
ئەمەش ڕێگاخۆشكەر
بوو بۆ گەشەكردنی
ئ��ازادی بیروڕا ،ئەو
ئازادییەی ڕێگاپێدراو
نەبوو لە سەردەمی
ڕژێمی سەدامدا
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ئەمریكی یان وەزارەت��ی پەیوەندییەكانی
بەریتانیای��ە ،ئەم دەزگایە وەك دەزگایەكی
س��ەربەخۆ تەماش��ادەكرێت و كاری
ڕێكخستنی پیشەس��ازی پەیوەندییەكانە
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.
بەپێچەوان��ەوە دەزگا میدیایی��ە
تایبەتییەكان كە س��ەر بە پارتە سیاسییە
ڕكابەرەكان ب��وون ،بوون��ە ڕەنگدانەوەی
ملمالنێی ئیتنی تائیفیی��ەكان لە ڕێگەی
ئەجێنداكانیان��ەوە ل��ە زەقكردن��ەوەی
گرفت��ەكان ،كە لەڕاس��تیدا ئەم ش��ێوازە
میتۆدێك��ی ديكهیە لە س��نوورداركردن و
كۆنترۆڵك��ردن لەالیەن چەندی��ن پارتی
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
14
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نوێنەرایەت��ی چەندین گروپ��ی (جیاوازی
سیاسی ،ئایینی ،ئیتینی)یان دەكرد.
ئەلعراشی و ئەوانی دی ( )2007باس 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
دامەزرابێت بۆ چەس��پاندنی سەربەخۆیی
ناوخۆیی.
كۆم��ار  2006دەڵێ��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
چاوپێكەوتنێك��دا لەگەڵ كەناڵی ()BBC
لەساڵی  2002دا ،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
ناوچەكە (.)p45،2003 Hiebert
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».
هەم��ان ڕاس��تی لەالی��ەن كۆم��ار
( )2006باس��كراوە ،ل��ە لێكۆڵینەوەیەكدا
بەن��اوی (میدی��ا ،جەن��گ ،پڕوپاگەندە:
س��تراتیژییەكانی بەڕێوەبردن��ی زانی��اری
لەماوەی جەنگی عێراق  .)2003لە 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 ( )2006ئاماژەی 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
پێشكەشدەكرد :ڕادیۆی س��ەوا تێكەڵەی
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 )2003وە 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  22دەوڵەت
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت ،سەرچاوەكانی
حكومەتی ئەمریكا بەم كەناڵە دەڵێن الحرة
واتا ئازاد ،ئەم دوو كەناڵە هەواڵ و بابەتی
تەرفیهی پێشكەش��دەكەن و دانیشتووانی
ژمارە  31پاييزى 2013
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گروپی كهناڵهكانى
 MBCهەمیش���ە
زنجی���رە ئەمریكی
و مەكس���یكییەكان
دۆب�ل�اژ دەكات و
ژمارەیەك���ی زۆر لە
بینەران���ی ع���ەرەب
تەماشایان دەكەن
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گوندو ش��ار دەتوانن بیبین��ن ،زۆربەی
بەرنامەو پڕۆگرامەكانی هەردوو كەناڵی
(العراقی��ة و الح��رة) بریتین لە دووبارە
بەكارهێنانەوەی پڕۆگ��رام و بەرنامەی
هەندێك كەناڵی دیكەی عەرەبی.
لەهەمانكات��دا ،هاوواڵتیانی عێراق
ڕوبەڕووی كەناڵی ئاس��مانی جیهانی
دیكە بوونەوە ،لەوانە :العربیة،mbc ،
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  D3لەساڵی  2010دا بەناونیشانی لێكۆڵینەوەی
میدیای عێراق شیكردنەوەی بینەرانی نیشتمانی) ،كەناڵی
 mbc1كە كەناڵێكی س��عودییە و تێكەڵەیەكە لە هەواڵ
و بەرنام��ەی تەرفیهی خۆڕایی ،زۆرتری��ن بینەری هەیە
لە ناوەڕاس��تی عێ��راق بە ڕێ��ژەی  %82بینەرانی عێراق
متمانەی��ان بەم كەناڵە هەیە وەك س��ەرچاوەی بەرنامەی
تەرفیه��ی و فیلم ،بەهەمانش��ێوە كەناڵی (الش��رقیة) كە
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كەناڵێكی عێراقی��ە وەك كەناڵێكی
جێگ��ەی باوەڕ س��ەیردەكرێت بۆ
بەدەستهێنانی هەواڵ و بە ڕێژەی
 %42ل��ە بینەرانی ناوەڕاس��تی
عێراق سەیری دەكەن ،بینەرانی
عێ��راق بەه��ۆی نەزانین��ی
زمان��ە بیانییەكانەوە (جگە لە
نوخبەی چینی ڕۆش��نبیری)
ناتوانن سەیری كەناڵە غەیرە عەرەبییەكان بكەن.
بۆردیۆ ( )1984پێیوای��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
 MBCهەمیش��ە زنجیرە ئەمریكی و مەكس��یكییەكان
دۆب�لاژ 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
س���ەدام حس���ێن،
میدی���ای س���ەر بە
دەوڵەت بەرەو كەمی
ڕۆیشت ،لە ئێستادا
تەنی���ا (العراقی���ة)
بوون���ی هەیە وەك
تە لە فز یۆ نێك���ی
گش���تی دەمەزراوە،
ئ���ەم كەناڵ���ە خۆی
بە دەنگ���ی هەموو
عێر ا قیی���ە كا ن
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
(ئەل-مارشی  )2007باس��یدەكات بەوەی
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.
سەرەڕای ئەمانەش پارتە سیاسییەكان
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
عێراقییەكان دەزانێت ،هەروەها دامەزراوە
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
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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
بەرنامەكانی كەناڵی سەتەالیتی (العراقیة)
باس��كردنە لە گرفتە (سیاس��ی ،ئابووری،
كۆمەاڵیەت��ی ،ئایینی)ی��ەكان ،هەروەها
كەناڵەكە بوار بە پەخش��كردنی بۆچوونی
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
العراقی��ة ڕەنگدان��ەوەی گەش��ەكردنی
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  2005دا
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  3Dلەساڵی  2010دا
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  %44بینەران��ی عێراق متمانە بەو
كەناڵە دەكەن ،ئەمە سەرەڕای گومانكردن
لە ئامانجی ئەو كەناڵ��ە بەهۆی نزیكی لە
ئەمریكییەكانەوە .هەروەها بەپێی ڕاپۆرتی
بەناونیش��انی
(ئەن��داری–)Andary
(پەخش��كردنی جیهانی لە عێراق س��اڵی
)2007دا ،كەناڵ��ی (الجزی��رة) ب��ە ڕێژەی
 %27لەالیەن بینەرانی عێراقەوە تەماشای
دەكرێ��ت و هەروەه��ا س��ەرچاوەیەكی
باوەڕپێكراوە بۆ بەدەستهێنانی زانیاری.هەر
بەپێی ڕاپۆرتی (سیس��تمی  3Dلەس��اڵی
 2010دا بەناونیشانی لێكۆڵینەوەی میدیای
عێراق شیكردنەوەی بینەرانی نیشتمانی)،
ئەم ڕێژەیە كەمبوونەوەی بەخۆیەوە بینیوە
بۆ  ،%4كەواتە بەپێ��ی هەردوو ڕاپۆرتەكە
لەساڵی ( )2007و ( )2010دا العراقیة پلەی
یەكەمی گرتووە.
كەناڵ��ی العربیة ،بەپێ��ی ڕاپۆرتەكەی

ئەن��داری ،دووەم گرنگترین س��ەرچاوەی
زانیاریی��ەو ب��ە ڕێ��ژەی  %39بینەران��ی
تەماش��ای دەكەن ،ب��ەاڵم بەپێی ڕاپۆرتی
(سیس��تمی  3Dلەس��اڵی  2010دا
بەناونیش��انی لێكۆڵینەوەی میدیای عێراق
ش��یكردنەوەی بینەرانی نیشتمانی) ،ئەم
گرنگییە كەمیك��ردووەو  %26ی 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
( )2007هاوواڵتیان��ی عێراق لەماوەی دوو
س��اڵدا بۆچوونیان نهرێنی ب��ووە بەرامبەر
ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا ،لەساڵی
 2002دا %28ی هاوواڵتی��ان (ویالیەت��ە
یەكگرتووەكانی ئەمریكا)یان بەالوە پەسەند
نەبووە ،بەاڵم لەساڵی  2007دا ئەم ڕێژەیە
بۆ  %37بەرزبۆت��ەوە .هەروەها هاواڵتیان
بە رێ��ژەی  %33ناحەزی 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.
ڕێ��ژەی بەرهەمهێنان��ی بەرهەم��ی
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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كەناڵ���ی الش���رقیة
لەهەوڵی دابینكردنی
بەرنامەی تەرفیهی
كۆمی���دی،
وەك
زنجی���رە درام���ا،
بەرنامەی مۆس���یقا،
ه���ەواڵ ..دای���ە كە
لەن���او عێراق���دا
بەرهەم بێت
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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.
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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
 3Dلەساڵی  2010دا بەناونیش��انی لێكۆڵینەوەی میدیای
عێراق شیكردنەوەی بینەرانی نیشتمانی) ،كەناڵی الشرقیة
ب��ە ڕێژەی  %82بە 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 )1991(Atabey -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

كارێك���ی مەحاڵ���ە
كە میدیای عێراقی
بتوانێ���ت بەرنامەی
ناوخۆیی بەتایبەتی
بەرنامەی تەرفیهی
بـ���ۆ بــینــ���ەران
دابینبكات ،هاوكات
هیچ جێگاو ڕێگایەكی
ئەوتۆش���ی نیی���ە
لە ب���ازاڕی میدیای
عەرەبیدا هاوشێوەی
دراوسێكانی
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دروس��تكردنی پڕۆگرام��ی تەلەفزیۆنیدا.
هەندێك هۆكاری دیكەش كە ڕۆڵیان هەیە
لە بەرهەمهێنانی پڕۆگرام��ی تەلەفزیۆنی
بریتی��ن لە :ڕكاب��ەری ،هاندانی بازرگانی،
گروپی ئیتنی ،ڕێگرییەكانی زمان ،ئاستی
لێكچوون��ی كولت��ووری نێ��وان واڵتانی
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  3Dلەساڵی 2010
دا بەناونیشانی لێكۆڵینەوەی میدیای عێراق
شیكردنەوەی بینەرانی نیشتمانی) ،فیلمی
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عێراقی لە خواری خوارەوەی ڕیزبەندیدایە
لەالیەن بینەرانی عێراقەوە.
بەهۆی ئەو هەم��وو كەموكورتییانەوە،
كارێك��ی مەحاڵە ك��ە میدی��ای عێراقی
بتوانێ��ت بەرنامەی ناوخۆی��ی بەتایبەتی
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 ()1991ەوە نیمچە سەربەخۆیە .لە
سەرەتاوە میدیا كۆنترۆڵكرابوو لەالیەن دوو
پارتە سیاسییە سەرەكییەكەی هەرێمەوە:
ی.ن.ك (یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان)
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
بەشێوەیەكی گشتی بەرنامەكان وەرگیراو
ب��وون ،بەتایبەتی بەرنام��ە تەرفیهییەكان
و هەواڵ��ەكان .لەڕاس��تیدا ئ��ەم بەرنامانە
لەگ��ەڵ كولت��وور و بەهاكانی ك��ورد دا
تووش��ی بەریەككەوتن ب��وون ،هەروەها
ن��ەوەی نوێ ل��ە هەرێمەكەدا ل��ە زمانی
عەرەب��ی نەدەگەیش��تن ،ئەویش بەهۆی
بارودۆخی نیمچە س��ەربەخۆی هەرێمەوە
لەساڵی ()1991ەوە ،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
تەلەفزیۆنێك��ی دەوڵەتی بوون��ی نەبووە،
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

سیاس��ییە بچوكەكانیش بوون��ە خاوەنی
كەناڵ��ی تەلەفزیۆن��ی تایب��ەت بەخۆیان.
كەناڵ��ی تەلەفزیۆن��ی ناحزبی بەگش��تی
بوونی نەبوو تا س��اڵی  2000بەاڵم 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
ل��ە سیاس��ەتی میدی��ادا ،س��تراتیژی
تەكنەلۆژیا ،پراكتیزەكردنی پیشە ،بونیادی
دامەزراوەكان ،ناوەڕۆكی پڕۆگرامەكان.
س��ەرەڕای ئەمان��ەش ،میدی��ا ل��ە
هەرێمی كوردس��تاندا لەالیەن پارتەكانەوە
بەڕێوەدەبرا ،لەبەرئ��ەوەی هەرێم لەالیەن
پارتە سیاسییەكانەوە بەڕێوەدەبرا ،ملمالنێی
پارتە سیاسییەكان ڕەنگدانەوەی ملمالنێ
سیاس��ی و كۆمەاڵیەت��ی و چینایەت��ی
هەرێمە و لەبەرئەوە پەخش��ی تەلەفزیۆنی
سەربەخۆ نەبوو ،شەفافیەت بوونی نییە لە
بەدەستهێنانی زانیاری لەالیەن حكومەتی
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،
چونكە خاوەنەكانی��ان باكگراوندی حزبی
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ت���ەل���ەف���زی���ۆن���ی
س�����ەت�����ەالی�����ت
س���ن���وور شكێنەو
ه���ەڕەش���ەی���ەك���ی
ن��ادی��ارە ب��ۆ ڕژێمە
دی���ك���ت���ات���ۆری و
تۆ تا لیتا ر ییە كا ن
لەهەر كوێیەك بن

24

ژمارە  31پاييزى 2013

سیاسیان هەیە.
ب��ۆ ڕوونكردنەوەی ئەم حاڵەتە،
كۆمپانی��ای وش��ە :كۆمپانیایەكی
میدیایی��ە كە لەس��اڵی ()2007دا
دامەزرا ،بەڕێوەبەرەكەی كەسێكی
سیاسی سەر بە (ی.ن.ك) بوو كە
لەمدوواییانەدا لێی جیابووەوە و
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 ()2000ەوە 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:

سهرههڵدانى تهلهفزيۆنى بازرگانى...

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 لهبارهی ژیان لە دەرەوەی سنوورەكاندا ،لەبەرئەوە

ك�������ات�������ێ�������ك
ت��ەل��ەف��زی��ۆن��ەك��ان
ب��ەرن��ام��ەی بیانی
ت�����ێ�����ك�����ەڵ ب���ە
ب��ەرن��ام��ەك��ان��ی��ان
دەكەن جیاوازییەكان
دەردەك���ەون ،بەاڵم
ك��ات��ێ��ك ت�����ەواوی
بەرنامەكان بیانی
ب�����ن ،ئ���ەوك���ات���ە
ئ��ی��م��پ��ری��ال��ی��زم��ی
ك��ول��ت��ووری دەبێتە
خەم
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بین��ەران ڕوبەڕووی هی��چ ئەلتەرناتیڤێك
لهبارهی 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 ( )1993ئام��اژە بەوە دەكات
كە تەلەفزیۆنی سەتەالیت سنوور شكێنەو
هەڕەشەیەكی نادیارە بۆ ڕژێمە دیكتاتۆری
و تۆتالیتاریی��ەكان لەه��ەر كوێی��ەك بن.
مەردۆخ ( )1993زیاتر 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 ( )2001 –Rughپەخش��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
و هۆش��یاری كولت��ووری ل��ە ڕێ��گای
باڵوكردنەوەی زانی��اری لهبارهی كولتوور
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،
تەلەفزی��ۆن وەك ئامڕازێك��ی كاریگ��ەر
سەیردەكرێت ،چونكە ئامێرێكی بەرباڵوەو
ه��اوكات میدی��ای بین��راو و بیس��تراو
س��ەرچاوەیەكی گرنگی بەدەس��تهێنانی
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زانیارییە لەالیەن زۆرب��ەی هاوواڵتیانەوە.
پەخش��ی تەلەفزیۆنی س��ەتەالیت دەبێتە
ه��ۆی بەدەس��تهێنانی زۆر ش��ت ل��ە
بەدەس��تهێنانی س��ەرمایەو س��ەرچاوەی
پەروەردەیی دەگمەنەوە بۆ پێشكەشكردنی
مۆدێلێكی جیهانی لە بەرنامەی تەرفیهی.
لەگ��ەڵ ئەمانەش��دا كەناڵەكان��ی
تەلەفزیۆنی سەتەالیت بوونەتە سەرچاوەی
دابینكردن��ی هەل و تەحەدا بۆ كۆمەڵگای
كوردس��تان ،ل��ە ئێس��تادا كۆمەڵ��گای
كوردستان ترسی لە كاریگەريی كولتووری
هەیەو هەروەها ترس��ی ئ��ەوەی هەیە كە
پەخشی كەناڵەكانی سەتەالیت كاریگەريی
بخەنەس��ەر خێزان��ی ك��ورد ،ش��لیفەر
( ،)1995 -Schleiferهەم��ان بۆچوونی
لهبارهی 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
بەمەبەستی چارەس��ەركردنی كێشەكانی
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
بەرنام��ەی ئ��ەو كەناڵ��ە تەلەفزیۆنان��ە
ل��ەدەرەوەی س��نووری هەرێ��م بەرهەم
دێ��ن و ئامادە دەكرێ��ن .لویس بۆچوونی
وایە «كاتێ��ك تەلەفزیۆن��ەكان بەرنامەی
بیانی تێك��ەڵ بە بەرنامەكانی��ان دەكەن
جیاوازییەكان دەردەك��ەون ،بەاڵم كاتێك
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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  .1994هەروەك 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
هەرێم��ی كوردس��تان بەكارهێنان��ی
س��ەتەالیتی قەدەغە نەكردبوو هاوشێوەی
حكومەتی ئەوسای عێراق.
پەیدابوونی سەحنی س��ەتەالیت بووە
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
كارەكانی كردو كەناڵی (كوردس��ات)یش
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،
ش��ێوازو س��تایلی خۆرئاوایی��ان هەبوو،

هەروەك ئاتەبێی ئاماژەی پێدەكات كلتوور
و بەهای بیانی كاریگەريی خۆی لەس��ەر
بینەران هەبوو.
هەرێم��ی كوردس��تان ،هاوش��ێوەی
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
ئیمپریالیزم��ی واڵتان��ی بەرهەمهێن��ان
دەبنەوە ،كە ش��ێوازی ژیانی خۆیان وەك
ش��ێوازێكی بااڵ وێنا دەكەن( ،سالیناس و
پاڵدن  )1979پێیانوایە 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
و گەیش��تنی عێ��راق بەقۆناغ��ی دوای
جەنگ ،ئابڵوقەی ئابووری و س��نوورەكانی
كۆنترۆڵكردنی میدیا كەمبوونەوە ،هەروەها
بەپشتبەس��تن ب��ە تەكنەلۆژی��ای بیانی،
حەزی قازانجكردن لەالیەن كۆمپانیاكانی
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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هەرێمی كوردستان
گ������ەش������ەی ب��ە
بوارەكانی ئابووری و
پەروەردە دا ،داهاتی
خێزانەكان زیادیكرد،
ڕێ��ژەی خوێندەواری
زی������ادی������ك������رد،
ه����اوواڵت����ی����ان����ی
ك�����وردس�����ت�����ان
دەس��ت��ی��ان��ك��رد بە
س����ەف����ەرك����ردن
دەرەوەو
ب�����ۆ
پەیوەندییان لەگەڵ
دەرەوە زیاتر بوو
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بەرنامەیەكی بیانی لە ڕێگای كەناڵەكانی س��ەتەالیتەوە،
لەناویان��دا كەناڵ��ە عەرەبیی��ەكان ،فارس��یییەكان،
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 ()1994دا.
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
()2004دا ،لەك��ۆی  857خێزانی ناوچ��ەی تەوێڵە750 ،
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
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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  )Leysلەبەرئەوەی 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

دووەم ڕێ��گ��ا كە
ه����اوواڵت����ی����ان����ی
ك�����وردس�����ت�����ان
ئاشنایەتیان لەگەڵ
بەرنامە بیانییەكان
پ��ەی��داك��رد ،بریتی
بوو لە پەیدابوونی
ت���ەل���ەف���زی���ۆن���ی
س����ەت����ەالی����ت و
نەمانی كۆنترۆڵی
س���ەر م��ی��دی��ا ،ل��ەم
قۆناغانەدا بینەران
توانیان ژمارەیەكی
زۆر بەرنامەی بیانی
ببینن ل��ە ڕێ��گ��ای
كەناڵە سەتەالیتە
جیهانییەكانەوە
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بەرنامانە.
گوباك و فاریس  1982پێیانوایە 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
باڵوبوون��ەوەی س��ەتەالیت لەهەندێ��ك
بەش��ی تاران��داو دروس��تبوونی دیبەت
لەنێوان موحافیزكاران و ریفۆرمیس��تەكان
لهبارهی 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
خواس��تی وەرگرتنی بەرنامەی جیهانیان
هەب��وو ،بۆ پڕكردنەوەی ئەم خواس��تەش
پش��ت بەس��ترا بە وەرگرتن��ی بەرنامەی
30
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دەرەكی.
هەرێمی كوردستان :بەركەوتن لەگەڵ
تەلەفزیۆنی بازرگانی جیهانی:

پشتبەس��تنی ماس میدی��ای هەرێمی
كوردس��تان بە وەرگرتنی پڕۆگرامەكان و
ڕوبەڕوبوون��ەوەی بینەران��ی كورد لەگەڵ
بەرنامەكان��ی تەلەفزیۆن��ە بیانیی��ەكان
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.
 Elasmarب��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  Aبەرهەم دێن و لە كۆمەڵگای
 Bوەردەگیرێن ،ئەوە كۆمەڵگای  Bسەیری
بەهاكانی كۆمەڵگای  Aدەكات .س��ێیەم و
كۆتایی :كاتێك بەرنام��ە تەلەفزیۆنییەكانی
كۆمەڵگای  Aنیشاندەدرێن و لەگەڵ خۆیان
بەهاكانی ئ��ەو كۆمەڵگایانەیان هەڵگرتووە،
ئەوا بینەرانی كۆمەڵگای  Bبەش��ێوەیەكی
ب��ەردەوام بەهاكان��ی ئ��ەو كۆمەڵگای��ە
وەردەگرن و ئەوانەی خۆیان لەدەستدەدەن.
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كاریگەريییەكانی واڵتانی بەرهەمهێنەر لە
زۆر بواری ژیان��دا دەردەكەوێت ،لەوانەش
بواری كولتووری ،لە ئێس��تادا كاریگەريی
كولتووری ویالیەتە یەكگرتووەكان لەسەر
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
پەیداك��رد ،بریتی ب��وو ل��ە پەیدابوونی
تەلەفزیۆنی سەتەالیت و نەمانی كۆنترۆڵی
سەر میدیا ،لەم قۆناغانەدا بینەران توانیان
ژمارەیەك��ی زۆر بەرنامەی بیانی ببینن لە
ڕێگای كەناڵە سەتەالیتە جیهانییەكانەوە.
كارلس��ۆن ( )2005ئاماژە 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.
بۆ نموونە ()News Corporation
ی ڕۆبێ��رت م��ەردۆخ (ك��ە یەكێكە لە

گەورەتری��ن دام��ەزراوەی میدیای��ی و
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
( )5تەلەفزیۆن��ی س��ەتەالیتی لە س��اڵی
()1991دا دەستپێبكات كە هەموو بینەرانی
ئاس��یا توانای وەرگرتنیان هەبوو ،لە ساڵی
()2005دا زیات��ر ل��ە  50خزمەتگ��وزاری
تەلەفزیۆنی هەبوو لە  53واڵتی ئاس��یادا،
لەو ساڵەدا ڕۆژانە خاوەنی  100ملیۆن بینەر
بوو ،لەگەڵ كۆنترۆڵكردنی  200كاتژمێر لە
بەرنامەكانی هیندس��تان و چین ،هەروەها
خاوەن��ی گەورەتری��ن كتێبخانەی فیلمی
چین بوو بە هەبوونی  600ناونیشان.
كێرتن ()2005یش 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)
وایانلێكردووە ببێت��ە كاریگەرترین كەس
لەب��واری مەڵت��ی میدیای��ی جیهان��ی.
ئیمپراتۆریە میدیاییەك��ەی بەرباڵوییەكی
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
خاوەنی دەسەاڵتێكی گەورەو نائاساییە بۆ
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 ( )1994ب��اس ل��ەوە دەكات كە
وێن��ە میدیایی��ەكان تەنیا لە ئاس��مانەوە
بۆمان داناب��ەزن ،بەڵكو لەالیەن دامەزراوە
كاریگەرەكان��ەوە دادەڕێژرێت و ڕكابەری
لەگەڵ یەكتری دەكەن بۆ بەدەس��تهێنانی
دەس��ەاڵت و كۆنترۆڵی زیات��ر .هەروەها
( )Meyrowitzپێی وایە كاریگەريییەكانی
ئاس��مان هێندەی كاریگەريییەكانی سەر
زەوی كاریان لێدەكەن.
پڕۆگرامی تەلەفزیۆنیی��ە جیهانییەكان
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
بیانییەكان��ەوە س��ەیركراوە ،بەتایبەت��ی
كەناڵی ( ،)mbcئەمج��ۆرە بەرهەمانەش
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كاریگەريی لەس��ەر كولت��ووری ئافرەتان
جێهێش��تووە ،ب��ە الی ( )Shiئەمج��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
زنجیرە درام��اكان ،بەرنامەكانی گفتوگۆ،
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
تەرفیه��ی بەرهەمبهێن��ن ،س��ەرئەنجام
متمانەی تەواویان خستەس��ەر ئاژانس��ە
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
س��ەتەالیتدا بەكارهێنانی ئ��ەم ئامێرەی
قەدەغە كرد ،ئ��ەم قەدەغەكردنەش بووە
هۆی ئ��ەوەی ژمارەیەك��ی زۆر بەرنامە و
درام��ای ناوخۆی��ی بەرهەمبهێنرێت ،وەك
( )Sematiئام��اژەی پێ��دەكات لەگەڵ
سەرهەڵدانی سەتەالیتە زمان فارسییەكان،
خەڵك��ی وردە وردە بوونە خاوەنی ئامێری
سەتەالیت لە ماڵەكانیاندا.
( )Havensب��اس ل��ەوە دەكات كە
وەرگرتن��ی بەرهەم��ە تەلەفزیۆن��ەكان
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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
پیشەس��ازییەكی تەلەفزیۆن��ی بەرهەمی
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
س��ەر قازانج بەدەس��تهێنان لە بازرگانی
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،
هەموو ئەمانە خواس��تی بەدەس��تهێنانی
بەرنامەی بیانیان بەرزكردەوە ،وەبەرهێنانی
دەرەكی بووە هۆی بەرزكردنەوەی ئاستی
سیستمی میدیایی بازرگانی و سەتەالیتی
بازرگانی كوردی ،ب��ۆ نموونە دامەزراندنی
كەناڵی كۆڕەك و كەناڵ.4
(سارفت  )Sarftئاماژە 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.
ئەو كەناڵە تەلەفزیۆنیانە دەس��تیانكرد
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
بیرۆكەكەیان لە بەرنامە خۆرئاواییەكانەوە
وەرگیرابوون ،ب��ۆ نموونە من جیاوازم كە
لەالیەن كەناڵی زاگرۆس كوردییەوە بەرهەم
ه��ات ،لەبەرنام��ەی (Britain’s Got
)Talentەوە وەرگیرابوو ،هەروەها بەرنامەی
(دەشنێ شۆ) وەرگیراوی بەرنامەی (Live
)from Studio Fiveو ،ئ��ەم بەرنامەیە
بەتەواوی لەسەر شێوازو ستایلی خۆرئاوایی
ب��وو ،ل��ەڕووی كەلوپ��ەل و جلوبەرگەوە
لەالیەن ئافرەتێكی خوێندەواری كوردەوە
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
ش��ۆ) لە بەرنام��ەی (Paul O’Grady
 )Showوەرگیرابوو.بەرنامە كۆڕەك س��تار
لەبەرنام��ەی ()X Factorەو وەرگیرابوو
بەرنام��ەی كاڵوێ��ن ك��ە بەرنامەیەك��ی
پرسیارو وەاڵم ئامێز بوو و لەالیەن كەناڵی
كوردس��اتەوە لە بەرنام��ەی (Dear or
 )No Dealوەرگیراوە)Straubhaar( .
ئاماژە ب��ەوەدەكات كە ئەوجۆرە بەرهەمانە
كە لە كەناڵە جیهانییەكانەوە وەردەگیرێن
س��ەركەوتووانە كاری خۆی��ان دەكەن لە
كەناڵ��ە بازرگانییەكاندا لە سەرتاس��ەری
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�ڵاون 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
لەپێناو پڕكردنەوەی ئ��ەو كەموكوڕییەی
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 ( )2004ئ��ەوەی دۆزیوەتەوە
كە زۆرب��ەی :بەرهەمهێنەران ،دیزاینەران،
دەرهێنەران��ی هەردوو كەناڵ��ی بازرگانی
(ك��ۆڕەك و كەناڵ )4توركی��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
س��ەرهەڵدەدات ك��ە خاوەنداریكردن��ی
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
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گرنگی��دەدات بە بینەران��ی جیهانی وەك
بەكاربەر ن��ەوەك هاوواڵتیان ،لەمبارەیەوە
هەندێك نیگەران��ی لهبارهی 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
بەرهەمدێ��ت وەك پڕۆگرام��ی بیان��ی
س��ەیردەكرێن ،لەبەرئ��ەوەی ش��ێوەو
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
واڵتانی گەورەوە ،بەبۆچوونی ()Stunton
واڵت و هەرێمە بچووك��ەكان زیاتر لەژێر
هەڕەش��ەی پیس��بوونی كولتووری��دان
لەب��ەر بچووكی قەبارەو س��ەرچاوەكان بۆ
بەرگریكردن.
هاوكات زۆربوونی بەرنامە تەرفیهییەكان
ل��ە كەناڵ��ە كوردییەكان��دا بووەتە هۆی
دروستبوونی هەندێك دیاردەی كولتووری
جێ��گای پرس��یارو گوم��ان .زۆربەی ئەو
بەرنامانە پشت دەبەس��تن بە گۆرانیبێژی
ج��وان و بەناوبانگ��ی خۆرئاوای��ی ،هەر
لەبەرئ��ەوە زۆرب��ەی دەن��گ و وێن��ە
تەقلیدییەكان پەراوێز خراون یان بوونیان

سهرههڵدانى تهلهفزيۆنى بازرگانى...

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
ناوەڕۆك��ی جیهانی دابیندەك��ەن ،بەاڵم
بەهۆی ناپیشەگەری تیمی بەرهەمهێنانی
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
()DVDو 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
تیۆری مۆدێرنەكردن ،دەبێت ش��ارەزایی
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
ئەوج��ۆرە بەرهەمانە هان��ی هاوواڵتیانی
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
وەرگرتنی بەرنام��ەی تەلەفزیۆنی دەرەكی
ببەس��تن و ئەم��ەش وا دەكات ئ��ەو
بەرنامانە لەگ��ەڵ خواس��تەكانی بینەرانی
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،
ژمارە  31پاييزى 2013

35

سهرههڵدانى تهلهفزيۆنى بازرگانى...

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:

 .1ئەم وەرگێڕانەی بەردەس��تتان بەشێكە

لە لێكۆڵینەوەیكی دكتۆرا ،بۆیە س��ەرجەم
زانیاری و س��ەرچاوەكان كە باس��كراون
تایبەتن بەو لێكۆڵینەوەیە.
 .2لەهەندێك 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.

* دكتۆرا ل ه ريكالم  -بهريتانيا
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بازن ه ونەكانی كایەی
رۆژنامەگەریمان
میدیای كوردی لە نێوان ئەركی گەیاندنی هەواڵ و
تەوزیفكرنی سیاسیدا
عەبدولخالق ئیبراهیم
یەكێك لە ئەركە گرنگ و سەرەكییەكانی
دەزگاكانی راگەیان��دن گەیاندنی هەواڵە،
گەیاندنی هەواڵیش مان��ای ئاگاداركردنی
جەماوەرە لە راستییەكان و پێدانی زانیاری
راست و دروست سەبارەت بەو رووداوانەی
كە ل��ە دەوروبەری��دا روودەدەن ،هەرچی
تەوزیفكردنی هەواڵیش��ە مەبەس��ت لێی
داڕش��تن و گەیاندنی هەواڵە بە چەشنێك  
خزمەت بە هەڵوێس��ت و مەبەس��تەكانی
رۆژنامەنووس و دەزگا راگەیاندنەكە بكات،
جا ئەو هەڵوێس��تە ئەرێنی ی��ان نەرێنی
بێ��ت س��ەبارەت ب��ە پ��رس و رووداو و
كەسایەتییەكی دیاریكراو.
ئەرك��ی گەیاندن��ی هەواڵ مەبەس��ت
لێ��ی رۆژنامەنووس دەرفەت بۆ جەماوەری
بڕەخس��ێنێ كە دەس��تی بگات��ە زانیاری
راس��ت ،بۆ ئەوەی بۆچوونێكی راس��ت و
بەرچاوڕوونانەی هەبێت لەمەڕ ئەو پێشهات
و رووداوانەی ل��ە دەوروبەری روودەدەن،
بێئ��ەوەی رۆژنامەنووس كار لەس��ەر ئەوە

*

بكات جەماوەر بۆچوون و هەڵوێس��تێكی
دیاریكراوی��ان هەبێت لە بارەیانەوە ،بەڵكو
لە ب��ری ئەوە رێگە بە جەماوەر بدات را و
بۆچوونەكانی بە ویستی خۆی و لە رێگەی
لێكدان��ەوە و بیركردن��ەوەی خۆی گەاڵڵە
بكات ،لێ��رەوە ئەرك��ی گەیاندنی هەواڵ
لە پێشكەش��كردنی خزم��ەت بە جەماوەر
شتێكی دیكە نییە ،بە پێچەوانەی ئەمەش
ئ��ەو دەزگا راگەیاندنان��ەی هەواڵ��ەكان
تەوزیف دەكات بە ش��ێوەیەكی بەرنامەڕێژ
ب��ۆ دروس��تكردنی كاریگەري��ی لەس��ەر
جەماوەر بە شێوەیەك كە لەگەڵ سیاسەت
و بەرژەوەن��دی و ئامانجی ئ��ەو دەزگایانە
یەكبگرێت��ەوە ،بەم��ەش ناتوانی��ن بڵێین
دەزگا راگەیاندنەكان خزمەتێك پێشكەش
ب��ە جەم��اوەر دەك��ەن ،بەڵك��و كارێكی
پڕوپاگهندەی��ی دەكات ل��ە بەرژەوەندی
الیەنێك بهڕێوه دهبات.
سەرباری ئەوەی ئەركی هەواڵی یەكێكە
لە ئەرك��ە س��ەرەكی و جەوهەرییەكانی
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ئ��ەرك��ی گەیاندنی
ه����ەواڵ مەبەست
لێی رۆژنامەنووس
دەرفەت بۆ جەماوەری
ب��ڕەخ��س��ێ��ن��ێ كە
دەستی بگاتە زانیاری
راس���ت ،ب��ۆ ئ��ەوەی
بۆچوونێكی راست
و بەرچاوڕوونانەی
ه��ەب��ێ��ت ل��ەم��ەڕ
ئ�����ەو پ��ێ��ش��ه��ات
و رووداوان���������ەی
ل���ە دەوروب��������ەری
روودەدەن ،بێئەوەی
رۆژن��ام��ەن��ووس كار
لەسەر ئ��ەوە بكات
ج��ەم��اوەر بۆچوون
هەڵوێستێكی
و
دیاریكراویان هەبێت
لە بارەیانەوە
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دەزگاكان��ی راگەیان��دن ،لە پاڵ ئەركی رۆش��نبیركردن
و چێژبەخش��ین و ری��كالم ،هەر فەرامۆش��كردنێك یان
س��نووربەزاندنێك لەو ئەرك��ە ،ئ��ەوا بەدڵنیاییەوە كاری
راگەیان��دن خاڵ��ی دەكات��ەوە ل��ە گرنگتری��ن ئەركی،
بەداخەوە هەس��ت ب��ەوە دەكرێ كە بەش��ێك لە دەزگا
راگەیاندنەكانمان بە بینراو و بیس��تراو و نووسراوەوە لەو
ئەرك��ە دووركەوتوونەتەوە و لەب��ری بەجێگەیاندنی ئەو
ئەركە سەرگەرمی تەوزیفكردنی هەواڵەكانە بە شێوەیەكی
بەرفراوان ،ت��ا ئەو رادەیەی رێگە بە خۆمان دەدەین وەك
چاودێرێكی راگەیاندن و ئەكادیمییەك بڵێین بەش��ێك لەو
دەزگایان��ە الیەنگری تەواویان پێوە دی��ارە و پابەند نین
بە بنەمای بابەتیبوون ل��ە كاری رۆژنامەوانیدا و لە كاتی
گەیاندنی هەواڵ و ئامادەكردنی راپۆرتە هەواڵییەكان.
تەوزیفكردن��ی ه��ەواڵ دیاردەیەكە لەس��ەر ئاس��تی
نێودەوڵەتی زووتر دەستنیش��انكراوە و قس��ەی لەس��ەر
ك��راوە ،تەوزیفكردنی هەواڵ ه��ەر دەزگایەك بهڕێوهببات
ئەو راستگۆییهی لەدەست دەدات و جەماوەرەكەشی لێی
دوور دەكەوێتەوە ،هەر بۆیە بەش��ێك لە دەزگا راگەیاندنە
جیهانییەكان پەنا دەبەنە بەر ش��اردنەوەی تەوزیفكردنی
ه��ەواڵ و چەندی��ن ش��ێوە و رێگەی��ان داهێن��اوە بۆ
بەجێگەیاندنی ئەو تەوزیفكردنە كە رەنگە كەسانی شارەزا
بەو بوارە دركی پێبك��ەن و پەی پێ ببەن ،بەاڵم ئەوەی
جێگەی س��ەرنجە لە دەزگاكانی راگەیاندن لە كوردستان
ك��ە تەوزیفكردنی ه��ەواڵ بۆ مەبەس��ت و بەرژەوەندییە
سیاسییە بەرتەسكەكان زۆر ئاشكران و بە ئاسانی دەكرێ
دەستنیش��ان بكرێ ،رۆژنامەنووس��ی ئێمە بە بەردەوامی
دەكەوێتە ئ��ەو هەڵەیە و دووب��ارەی دەكاتەوە ،ئەمەش
وادەكات بپرسین ئاخۆ رۆژنامەنووس بە ئەنقەست دەكات
بۆ ئەوەی خزمەت ب��ە ئەجێندا و ئامانجێكی دیاریكراوی
پێشوەختە بكات یان بە هۆی ناشارەزایی و بێئاگبوونیەتی
لە بنەماكانی كاری رۆژنامەوانیدا؟!
راگەیاندن��ی ك��وردی لە چەند س��اڵی راب��ردوودا لە
ژینگەیەكدا كار دەكات لە كارلێككردن و بەریەككەوتن و
جموجۆڵی خێرا و بەردەوامدایە ،بەتایبەتی لەسەر ئاستی
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سیاس��یدا ،بەتایبەتی تر
دوای س��ەرهەڵدان و
كارابوونی ئۆپۆزس��یۆنی
سیاسی و دەستخستنی
ژمارەیەك��ی بەرچاوی
كورس��ییەكان ل��ە
پەرلەمانی كوردستان و
ئەنجوومەنی پارێزگاكان و بەشێك لە سەندیكا و رێكخراو
و ناوەندەكانی تایب��ەت بە چین و توێژە جۆراوجۆرەكان،
بايهخدان��ی بەرفراوان��ی میدیای كوردی ب��ە جموجۆڵە
سیاس��ییەكان س��ەرچاوەی گرتووە لە مەیل و ئاڕاستەی
شەقامی كوردی كە زیاتر لە هەر بوارێكی دیكە گرنگی بە
پرۆسەی سیاس��ی و پێشهات و گۆڕانكارییەكانی دەدات،
هەر گۆڕانێك لەو بوارەوە پەیوەندی راستەوخۆی بە ژیانی
رۆژانەی ئەو هەیە و كاریگەريی بەرچاوی دەبێت لەس��ەر
ئاسایش و بژێوی و ئاییندەی خۆی و نەوەكانی.
پەیوەندی دەس��ەاڵت و ئۆپۆزس��یۆن لە هەرێم و ئەو
هەڵكش��ان و داكش��انە بەردەوامەی لەو ئاس��تەدا هەیە
لە الیەك و كێش��ە و ناكۆكی نێ��وان هەولێر و بەغدا لە
الیەكی دیكە و ئەو گۆڕانە ئابوورییە بەرفراوان و خێرایەی
كوردس��تان بەخۆیەوە دەبینێت ،وا ل��ە میدیای كوردی
دەكات بەدواداچوون��ی بەردەوام ب��كات و چاوكراوە بێت
لە ئاس��ت ئەو رووداو و گۆڕانكارییانە بۆ ئەوەی جەماوەر
ئاگاداریان بێت.

راگەیاندنی كوردی لە
چەند ساڵی رابردوودا
ل���ە ژی��ن��گ��ەی��ەك��دا
ك����ار دەك������ات لە
ك��ارل��ێ��ك��ك��ردن و
ب��ەری��ەك��ك��ەوت��ن و
ج��م��وج��ۆڵ��ی خ��ێ��را
و ب��ەردەوام��دای��ە،
بەتایبەتی لەسەر
سیاسیدا،
ئاستی
ب��ەت��ای��ب��ەت��ی تر
دوای سەرهەڵدان
و ك����اراب����وون����ی
ئۆپۆزسیۆنی سیاسی
و دەس��ت��خ��س��ت��ن��ی
گیروگرفتی بابەتیبوون وەك پێداویستییەكی سەرەكی
ژمارەیەكی بەرچاوی
ئەركی رۆژنامەوانی لە هەواڵ گەیاندندا
بابەتیب��وون وەك بنەمایەك��ی س��ەرەكی و گرنگ��ی ك���ورس���ی���ی���ەك���ان
كاری رۆژنامەوان��ی ل��ە س��ەدەی ه��ەژدەدا وردە وردە ل���ە پ��ەرل��ەم��ان��ی
بایەخی پەیداكرد هاوتەریب لەگەڵ گەش��ەی سیستەمی كوردستان

س��ەرمایەداری جیهانی ،ئەو سەدەیە شۆڕشێكی گەورەی
بەخۆیەوە بینی لەسەر ئاستی كرانەوەی كۆمەڵگە بە رووی
ئازادییە گشتییەكان و مافە سیاسییەكان و ئابووری ئازاد
و ئازادییە تاكەكەسییەكان.
لەو س��ەردەمەدا رەوتێكی عەقاڵن��ی بەدەركەوت كە
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رۆژن���ام���ەوان���ی لە
س���ەدەی ه���ەژدەدا
وردە..وردە..
بایەخی پەیداكرد
ه��اوت��ەری��ب لەگەڵ
گەشەی سیستەمی
س����ەرم����ای����ەداری
ج���ی���ه���ان���ی ،ئ���ەو
سەدەیە شۆڕشێكی
گ��ەورەی بەخۆیەوە
بینی لەسەر ئاستی
كرانەوەی كۆمەڵگە
بە رووی ئازادییە
گ��ش��ت��ی��ی��ەك��ان و
مافە سیاسییەكان
و ئ���اب���ووری ئ���ازاد
و ئ����ازادی����ی����ە
تاكەكەسییەكان
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جەختی ل��ە پڕكردنەوەی زانس��تی دەك��ردەوە ،لێرەوە
تێگەیش��تنێك دروس��ت بوو ب��ەوەی ئەو راس��تییانەی
دوور ل��ە جوانكاری و ئارایش��تكردن دەخرێتەڕوو بەها و
كاریگەرییەكی گەورەیان هەیە لە گەیاندنی مەعریفەیەكی
راست و دروس��ت بە تاكەكان و بەهێزكردنی تواناكانیان
لە تێگەیش��تن و رەفتاركردن بە ش��ێوەیەكی عەقاڵنی و
بەرچاوڕوون لە هەڵوێس��تە جیاجیاكان��دا ،بۆیە زانیارییە
بابەتییەكان بایەخدار و شایستەی رێز و پێزانینن.
لە س��ەدەی نۆزدەش��دا هۆكاره ئابووریی��ەكان بوونە
هۆكارێكی دیك��ەی قوڵكردنەوەی رەهەندی فەلس��ەفی
بابەتیبوون ،بابەتیبوون بووە كارێكی پێویست و جەوهەری
لەگەڵ دامەزراندنی ئاژانسەكانی هەواڵ و ئەو ناوەندانەی
ئەركیان كۆكردنەوەی هەواڵ بوو ،ئەوانەی پشكیان هەبوو
لەو ئاژانس��انە هەریەكەیان س��ەر بە ئایدیایەكی سیاسی
ئایین��ی جیاوازبوون ،لەب��ەر ئەوەی ئەگ��ەر هەواڵێك لە
بەرژەوەندی یەكێك لەوانە دەستكاری بكرابایە ،ئەوا زیانی
بە بەرژەوەندی ئەوانی دیكە دەگەیاند و ناچاری دەكردن
پش��كەكانیان لەو ئاژانس��ە بكش��ێننەوە ،بۆیە دەبینین
پابەندب��وون بە بابەتیب��وون و بێالیەنی ل��ە كۆكردنەوە
و گەیاندن��ی هەواڵدا ب��ووە پێویس��تییەكی ئابووری لە
چوارچێوەی سیستەمی سەرمایەداریدا.
لە س��ەدەی بیستیش��دا لەگ��ەڵ هەڵكش��انی رۆڵی
ئاژانسەكانی هەواڵ و فراوانبوونی بواری كار و چاالكییاندا
و زیادبوونی ئاستی ركابەری لە نێوان ئامرازە جیاجیاكانی
راگەیاندن��دا و كێبڕكێك��ردن لەس��ەر ئ��ەوەی كامیان
لەتوانایدایە زۆرترین خوێنەر بۆ خۆی رابكێشێت لە پێناو
باڵوكردن��ەوەی ریكالم و كۆكردن��ەوەی زۆرترین داهاتی
ئابووری لە رێگەی ریكالم و فرۆشی رۆژنامەكەیەوە ،هەموو
ئەمانە وایكرد رۆژنامەكان زیاتر دەس��ت بە بابەتیبوونەوە
بگ��رن ،وەك بنەم��ا و بەهایەكی هەواڵی و پیش��ەیی كە
خزمەت بەو ئامانج��ە دەكات لەبەر ئەوەی پابەندبوون بە
بابەتیبوون و پێدانی دەرفەتی یەكسان بە بۆچوون و الیەنە
جیاوازەكان ،زەمینەی ئەوە دەسازێنێ خوێنەر بە متمانەوە
مامەڵ��ە لەگەڵ ئەو هەواڵە بكات و ئاس��تی راس��تگۆیی
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رۆژنامەك��ە الی زیاد دەكات و هان��ی دەدات بۆ كڕین و
خوێندنەوەی ئەو رۆژنامەیە بە بەردەوامی .ئەمەش مانای
زیادبوونی تیراژ و دابەش��كردنی رۆژنامەكە و دواجاریش
زیادبوونی داهاتی ماددی رۆژنامەكە دەگەیەنێت.
بابەتیبوون چییە؟

دیاریكردن��ی ماهیەتی بابەتیبوون و بێالیەنی لە كاری
رۆژنامەوان��ی بەتایبەتی لە كات��ی رووماڵكردنی هەواڵ و
داڕشتن و باڵوكردنەوەیدا ،مش��تومڕێكە لە سەردەمێكی
زووەوە دەس��تیپێكردووە و كۆتای��ی پ��ێ نەهات��ووە و
ئاكامێكی یەكالكەرەوەی نەداوەتە دەس��ت كە هەموو ال
لەس��ەری كۆك بن ،بۆ نموونە قوتابخان��ەی ئەمریكی لە
كاری رۆژنامەوانی��دا پێیوایە كە بابەتیب��وون بریتییە لە
پێدانی دەرفەتی یەكس��ان بە الیەنە جیاواز و ناكۆكەكانی
نێو یەك رووداو و هەواڵدا ،لە بەرامبەریش��دا قوتابخانەی
ئەڵمان��ی تێڕوانینێكی قوڵتری هەی��ە و وای دەبینێ بە
تەنها پێدانی دەرفەتی یەكس��ان ب��ەو الیەنانە بەس نییە
بۆ ئەوەی بابەتیبوون بەدی بێنین ،چونكە دوور نییە ئەو
الیەنانە بە راستگۆییەوە زانیارییەكان نەخەنە بەردەست و
راس��تییەكان وەكو خۆی باس نەكەن ،بۆیە ئەوان پێیان
وایە كە بابەتیبوون بریتییە ل��ەوەی رۆژنامەنووس خۆی
دەستی بگاتە راس��تییە بنەڕەتییەكان ()Basic Facts
لەپێناو دەرخس��تنی راست و دروستی هەڵوێستی الیەنە
ناكۆك��ەكان و هەروەها بۆ ئەوەش خوێنەر راس��تترین و
دروستترین زانیاری وەربگرێت.
دكتۆر حەمدی حەس��ەن پێیوایە بابەتیبوون جۆرێكە
ل��ە جۆرەكان��ی رووماڵكردنی هەواڵەكان ،بە مەبەس��تی
بەدیهێنانی كۆمەڵێك ئامانج لە س��ەرووی هەمووشیانەوە
جیاكردنەوەی را و بۆچوون لە راستییەكان و پابەندبوون
بە ئەمانەت و دەس��تپاكی و هاوس��ەنگیكردن لە پێدانی
دەرفەت��ی یەكس��ان بە الیەن��ە جیاوازەكان ب��ۆ ئەوەی
بۆچوونەكانی��ان بخەنە روو ،بۆ ئ��ەوەی خوێنەر دەرفەتی
ئ��ەوەی بۆ بڕەخس��ێ هەموو ئ��ەو زانی��اری و بۆچوونە
جیاوازانەی ئاگا لێبێت س��ەبارەت بە پ��رس و بابەتێكی

دك���ت���ۆر ح��ەم��دی
ح��ەس��ەن پێیوایە
بابەتیبوون جۆرێكە
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
را و ب��ۆچ��وون لە
راس��ت��ی��ی��ەك��ان و
پ��اب��ەن��دب��وون بە
ئەمانەت
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ئ��اراس��ت��هى ي �هك �هم
بۆچوونييان وايو كە
بابەتیبوون پاشماوە
و دەره��اوی��ش��ت��ەی
بۆچوونێكە كە شتەكان
یان لە روانگەیەكی
خودییەوە دەبینێت
یانیش لە روانگەیەكی
ب��اب��ەت��ی��ی��ەوە ،بە
ب����ۆچ����وون����ی ئ���ەو
ئاڕاستەیە ئەو دوانەیە
كە تێڕوانینێكی كۆنە
و ش��ت��ێ��ك ب���ە هیچ
رێ��ب��ازێ��ك��ی زانستی
نابەخشێت

دیاریكراو.
بابەتیب��وون مان��ای بێالیەنی��ش دەگەیەنێ��ت ،بەو
مانایەی هەواڵ دوور بێت لە دەس��توەردان و بەش��داری
رۆژنامەنووس��ەكە ،ئەم��ەش ل��ە زۆربەی پێناس��ەكانی
بابەتیب��وون رەنگیداوەت��ەوە ك��ە لە الیەن ش��ارەزایانی
خۆرئاوای��ی لە بواری راگەیاندن بۆ بابەتیبوون كراوە ،بۆیە
لە روانگەی ئ��ەوان چەمكی بابەتیب��وون پەیوەندییەكی
ئەندامی و راس��تەوانی هەیە لەگەڵ چەمكی راگەیاندن،
ئەگ��ەر راگەیاندن بریتی بێت لە پێدان��ی زانیاری ئەوتۆ
ب��ە جەماوەر كە یارمەتییان بدات بۆ دروس��تكردنی را و
بۆچوونی دروست لە بەرامبەر كێشە و پرسێكی دیاریكراو،
ئ��ەوا لە دیدگای ئەوان ئەو پڕۆس��ەیە س��ەخت و دژوار
دەبێت ئەگەر رۆژنامەنووس و راگەیاندنەكان پابەند نەبن
بە بابەتیبوون لە كاتی گەیاندنی ئەو زانیارییانە.
تێڕوانینە جیاوازەكان س��ەبارەت ب��ە بابەتیبوون دوو
ئاڕاس��تەی سەرەكی هەیە لە پێناس��ەكردنی بابەتیبوون
ئەوانیش:
ئاراستەی یەكەم:

الیەنگرانی ئ��ەو بۆچوونە پێیان وایە ك��ە بابەتیبوون
پاش��ماوە و دەرهاویشتەی بۆچوونێكە كە شتەكان یان لە
روانگەیەكی خودییەوە دەبینێ��ت یانیش لە روانگەیەكی
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بابەتیی��ەوە ،بە بۆچوونی ئەو ئاڕاس��تەیە ئەو دوانەیە كە
تێڕوانینێكی كۆنە و ش��تێك بە هیچ رێبازێكی زانس��تی
نابەخشێت.
ئاراستەی دووەم:

الیەنگران��ی وای دەبینن بابەتیب��وون ئامانجێكە یان
خواستێكی نموونهیی ه دەكرێ لەسەر دەستی رۆژنامەنووس
بەدیبێت كە ئارەزوو دەكات ورد و دەستپاك و هاوسەنگ
و بێالیەن بێت و زۆر ش��ت لە خۆی بارنەكات كە ناچێتە
چوارچێوەی كاری رۆژنامەگەریییەوە.
ئەگەر س��ەیری بۆچوونی ئاڕاس��تەی یەكەم بكەین،
بەپێی دیدگای ئەوان دەبێت هەواڵ و راپۆرتە هەواڵییەكان
بابەت��ی و بە ئەمانەت��ەوە ئامادە بكرێن و راس��تییەكان
بگەیەنێت و گوزارشت لە واقیع بكات ،بەاڵم ئایا پەیامنێر
دەتوانێ كارێكی لەم چەش��نە بكات؟ بێگومان ئەستەمە
پەیامنێری رۆژنامەوانی بتوانێ هەموو راستییەكان بزانێت
و دەس��تی پێبگات ،بۆیە كارێكی س��ەخت و دژوارە و لە
توانایدا نابێت راپۆرتێك بنووسێت هاوشێوەی واقیع بێت و
هەموو رەهەندەكانی رووداوەكە لە خۆی بگرێت ،ئەستەمە
نێردەیەك��ی رۆژنامەوانی بتوان��ێ بۆچوونە تایبەتییەكانی
بەدوور بگرێت لەو راپۆرتەهەواڵەی ئامادەی دەكات سەبارەت
بە رووداوێك ،بۆ نموونە پڕۆسەی هەڵبژاردنی چەند رەگەز
و الیەنێكی رووداوەكە و ش��ێوازی بونیادنان و داڕشتن و
ریزبەندكردنی رەگەزەكان و تەوزیفكردنی ناوونیشانەكان
و داڕش��تنە زمانەوانییەكان بۆ جەختكردنەوەی لەس��ەر
هەندێ الیەنی رووداوەكە و فەرامۆشكردنی هەندێ الیەنی
دیكە ،هەموو ئەمانە لەس��ەر بنەم��ای بۆچوون و بڕیاری
كەس��ی دەبێت كە رۆژنامەنووس��ێكە لەگەڵ بابەتیبوون
یەكناگرێتەوە.
هەرچ��ی الیەنگران��ی ئاراس��تەی دووەم��ن ،لەگەڵ
ئەوەدان كە رۆژنامەنووس دەتوانێ لە كاتی رووماڵكردنی
رووداوەكان و ئامادەكردنی راپۆرتە هەواڵییەكان بابەتییانە
مامەڵە بكات ئەگەر ویستی لەسەر بێت و كاری بۆ بكات،
راستە ناتوانێت بگاتە بەرزترین ئاستەكانی بابەتیبوون وەك

الی����ەن����گ����ران����ی
ئ��اراس��ت��ەی دووەم،
لەگەڵ ئ���ەوەدان كە
رۆژنامەنووس دەتوانێ
لە كاتی رووماڵكردنی
رووداوەك������������ان و
ئامادەكردنی راپۆرتە
ه���ەواڵ���ی���ی���ەك���ان
مامەڵە
بابەتییانە
بكات ئەگەر ویستی
لەسەر بێت و كاری بۆ
بكات
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لەپاڵ سەرهەڵدانی
رۆژن���ام���ەگ���ەری���ی و
میدیای نوێ ،چەشنێكی
دیكەی رۆژنامەگەریی
س���ەری���ه���ەڵ���دا كە
پ��ێ��ی دەگ���وت���رێ���ت
رۆژن���ام���ەگ���ەری���ی
ب�������ەدواداچ�������وون
( Investigativ
،)Journalism
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ئەوەی الیەنگرانی ئاڕاس��تەی یەكەم باسی لێوە دەكەن،
بەاڵم دەتوانێ بگاتە ئاس��تێك لە بابەتیب��وون ،بۆ ئەوەی
بیسەلمێنێ كە بابەتیبوون چەمكێكی مانادارە دەكرێ لە
واقیع بەرجەس��تە بكرێ نەك ئەفسانە و خەیاڵ ،سەرباری
ئەو جیاوازییانەش لە بۆچوونی ئاڕاستە جیاوازەكاندا هەیە،
مومارەسەی رۆژنامەوانی لە سیستەمە جیاوازەكاندا بەوەی
لە هەرێمی كوردستانیش��دا بەدیدەكرێ راس��تی بوونی
قەیرانی بابەتیبوون دەسەلمێنێ ،تەنانەت لە رۆژئاواش كە
بانگەشەی ئازادی رۆژنامەوانی و رۆژنامەگەریی و ئازادی
باڵوكردنەوەی هەواڵ دەكات لە جیهان ،بەاڵم لە رێگەی
گرنگیدان بە هەندێ رووداو و فەرامۆش��كردنی رووداوی
دیكە ،كار لەس��ەر س��ەپاندنی تێڕوانینێك��ی دیاریكراو
دەكەن��ەوە كە لەگەڵ ئاڕاس��تە و پێ��وەرە رۆژئاواییەكان
یەكدەگرنەوە بەس��ەر تەواوی واڵتانی دونیا ،بگرە لە نێو
واڵتان��ی رۆژئاواش رەخنەی توند ل��ە ئیمپراتۆریەتەكانی
راگەیان��دن دەگیرێ ل��ە تۆڕەكانی تەلەفزی��ۆن و گروپە
رۆژنامەوانیی��ە زەبەالحەكان ،ئەوانەی لە الیەن بازرگانێك
یان چەند بازرگانێك دەستی بەسەردا گیراوە و كار لەسەر
سەپاندنی شێواز و ئاراستە و سیاسەتێكی دیاریكراو دەكات
و دەنگ و رەنگە جیاوازەكانی فەرامۆش و پەراوێز دەخات.
ئەو پاڵهپهستۆیانەی لە نەبوونی بابەتیبوون سەرچاوەی
گرتووە لە رۆژنامە و میدیاكاندا ،بووە هۆی س��ەرهەڵدانی
جێگ��رهوهی نوێ و ئاڕاس��تەی جیاواز ل��ە رووماڵكردنی
هەواڵەكان ل��ە كۆمەڵگە رۆژئاواییەكان ،لە گرنگترین ئەو
جێگرهوان�� ه بریتی بوون لە رۆژنامەگەریی و میدیای نوێ
( ،)New Journalismئ��ەم جۆرەی رۆژنامەگەرییش
كۆمەڵێك ش��ێوازی نوێ لەخۆ دەگرێ��ت لە رووماڵكردنی
هەواڵەكاندا ،لەوانەش:
 -1بەكارهێنان��ی زۆرترین دەس��تەواژە و دەربڕین بۆ
وەس��فكردنی رووداوەكە ،بۆ ئ��ەوەی دەرفەت بە خوێنەر
بدرێت هەست بە بوونی خۆی لە شوێنی رووداوەكە بكات.
 -2تەرخانكردن��ی پانتاییەك��ی زیاتر ب��ە گفتوگۆ و
لێدوانەكان بۆ دەرخستنی زیاتری هەڵوێست و بیركردنەوەی
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ئەو كەس��ەی بۆ دەزگاكانی راگەیاندن دەدوێت لە جیاتی
بەكارهێنانی چەند (ئیقتباس) وهرگرتنێكی كەم كە پێشتر
ئامادەكراوە.
 -3رێگەدان بە ئاڕاستە و بەهای سەرچاوەكانیان كە لە
دوو توێی هەواڵەكە رەنگ بداتەوە ،لە بری جیاكردنەوەی
بۆچوونەكان لە ناوەڕۆكی هەواڵەكە.
 -4بایەخدان بە هەست و بیركردنەوەی سەرچاوەكانی
هەواڵ و ئەوەی روودەدات.
 -5لە جیاتی وەرگرتنی لێدوان و وهرگرتن (ئیقتباس)
لە كەس��ەكان بەجیا ،رۆژنامەگەریی نوێ كەسایەتییەكی
ئاوێتەیان داهێناوە كە گوزارشت لە هەمووان بكات.
لەپاڵ س��ەرهەڵدانی رۆژنامەگەری��ی و میدیای نوێ،
چەش��نێكی دیكەی رۆژنامەگەریی س��ەریهەڵدا كە پێی
دەگوترێت رۆژنامەگەریی بەدواداچوون (Investigativ
 ،)Journalismكە ئەم جۆرە لە رۆژنامەگەریی لە واڵتانی
خۆرئاوا و بەش��ێكیش لە واڵتان��ی رۆژهەاڵت لەوانەی لە
دەوروبەری خۆمانن سەركەوتنی بەرچاوی بەدەست هێناوە
و بووەت��ە جێگەی بایەخی جەماوەر ،بە پلەی یەكەم كار
لەسەر چارەسەركردن و شیكردنەوە و دەرخستنی الیەنە
جۆراوجۆرەكانی ه��ەواڵ دەكات ،ئامانجی رۆژنامەگەریی
بەدواداچوون بریتییە لە ئاش��كراكردنی گەندەڵی و خراپ
س��وود وەرگرتن لە دەسەاڵت و پۆس��تەكان لە رێگەی
پێشكەشكردنی بەڵگەی تەواو.
جۆرێك��ی دیكە ل��ە رۆژنامەگەری��ی پەیدابووە كە بە
رۆژنامەگەریی پاڵهپهستۆ (،)Advocacy Journalism
ناس��راوە ،ئەگەرچی ئەم جۆرە لە رۆژنامەگەریی جێگەی
بایەخ و س��ەرنج و پش��تیوانییەكی بەرفراوانی جەماوەر
نییە ،لەگەڵ ئەوەشدا الیەنگرانی رۆژنامەگەریی پاڵهپهستۆ
دەڵێن ئەوان هەڵگری مەش��خەڵی رێگەیەكن كە رێگای
بەردەم بۆچوونێكی دیاریكراو رۆشن دەكاتەوە و بەرگری
ل��ێ دەكات و بەردەوام دەبن لەس��ەر باڵوكردنەوەی ئەو
بۆچوونە ،ئەگەرچی دەزانن خەڵكانێكی دیكەش  تێڕوانینی
جیاواز و نەیاری دیكە باڵو دەكەنەوە.

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����هپ����هس����ت����ۆ
( Advocacy
، )J o u r n a l i s m
ناسراوە ،ئەگەرچی ئەم
جۆرە لە رۆژنامەگەریی
جێگەی بایەخ و سەرنج
پشتیوانییەكی
و
بەرفراوانی جەماوەر
ن���ی���ی���ە ،ل���ەگ���ەڵ
ئەوەشدا الیەنگرانی
رۆژن���ام���ەگ���ەری���ی
دەڵێن
پاڵهپهستۆ
ئ������ەوان ه��ەڵ��گ��ری
مەشخەڵی رێگەیەكن
ك��ە رێ��گ��ای ب���ەردەم
بۆچوونێكی دیاریكراو
رۆش��ن دەك��ات��ەوە و
بەرگری لێ دەكات
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رۆژنامەگەری وردبوون (Journalism
 ،)Precisionلێرەشدا چەمكی وردبوون
مەبەس��ت لێی وردبوون و دیقەت نییە لە
هەڵبژاردنی هەواڵەكان ،بەڵكو مەبەس��ت
لێ��ی هەڵبژاردنی ئامراز و كەرەس��تەكانی
لێكۆڵینەوەیە لە زانستە كۆمەاڵیەتییەكان لە
الیەن رۆژنامەنووسانەوە لە كاتی ئامادەكردن
و پێشكەشكردنی راپۆرتە هەواڵییەكان ،بە
مانایەك��ی دیك��ە رۆژنامەگەریی وردبوون
كاری رووماڵكردن��ی ه��ەواڵ و راپۆرت��ە
هەواڵیی��ەكان ب��ە ش��ێوەیەكی تەواوەتی
بەرەو ئاڕاس��تەی زانس��ت و رەچاوكردنی
پێوەرەكانی لێكۆڵینەوەی زانس��تی دەبات،
لەكاتێك��دا رۆژنامەگەریی ن��وێ ئەو بوارە
ب��ەرەو ئەدەب ببات ،ب��ەاڵم هەردووكیان
ل��ەوەدا یەكدەگرن��ەوە ك��ە كار لەس��ەر
داڕشتنێكی باشتر دەكەن بۆ هەواڵەكان.
دوایی��ن جێگ��رهوهش بریتیی��ە ل��ە
رۆژنامەگەری بازاڕگێڕی (Journalism
 ،)Marketingبنەم��ا و دەروازەی
بازاڕگێڕی لە چارەسەركردنە هەواڵییەكان
وادەكات جەماوەر پێوەری یەكەم بێت لە
پڕۆسەی هەواڵسازید ،بەجۆرێك كار لەسەر
گونجاندنی ناوەڕۆكی هەواڵەكان دەدرێت
بۆ ئەوەی لەگەڵ خواس��ت و گرنگیپێدانە
هەنووكەی��ی و چاوەڕێكراوەكانی جەماوەر

یەكبگرنەوە ،ب��ەاڵم ئەم بۆچوونە لە چەند
رووێكەوە كەموكوڕی هەیە و بۆتە مایەی
رەخنەلێگرتنن لەوانەش:
 نەبوون��ی متمانە بە س��ەرچاوەكان،رەنگ��ە س��ەرچاوەكان ل��ەم چەش��نە
رۆژنامەگەریی��ە رێگە لەو داتا و زانیارییانە
بگرێت كە رەخنە لە دامەزراوەكانی ریكالم
و بازاڕگێ��ڕی دەگرێت كە پاڵپش��تی ئەم
جۆرە ئاڕاستەیە دەكەن لە هەواڵەكان.
 هەواڵ��ەكان ل��ەم چەش��نەیرۆژنامەگەریی كەمتر لە الیەن راگەیاندنەوە
گرنگی پێدەدرێ.
 هەندێ جار بە راس��تگۆییەوە مامەڵەلەگەڵ رووداوەكان ناكات.
لە ژێ��ر رۆش��نایی ئەوەی باس��كرا و
ل��ە س��ایەی ئەس��تەمبوونی بەدیهاتنی
بابەتیبوونی نموونەییانە لە س��اتەوەختی
رووماڵكردن��ی هەواڵ��ەكان و گرنگی��دان
بەو پرس��انەی جێگەی بایەخی كۆمەڵگە
و رای گش��تین و گەیاندنی راستییەكان
وەك خۆی ،دەكرێ جەخت لەسەر بایەخی
ئەوە بكەینەوە كە راستییەكان لە رێڕهوی
خ��ۆی دابن��رێ و بخرێت��ە چوارچێوەی
ماناكانی خۆی بخرێت��ە روو وەك ئەركێك
لە ئەركەكانی رۆژنامەگەریی خاوەن پەیام.

* مامۆستای راگەیاندن – زانكۆی پۆلیتەكنیكی هەولێر
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رێبهرى رۆژنامهوانى رۆيتهرز...

رێبەری رۆژنامەوانی
دامەزراوەی رۆیتەرز
لە فارسییەوە :مەجید مارابی

پێشەكی

لە تشرینی یهكهمی  ،2004دامەزراوەی
رۆیتەرز و بەرنامەی گەشەپێدانی رێكخراوی
نەتەوەیەكگرتوەكان بە هاوكاری ئاژانس��ی
هاریكاری نێودەوڵەتی ئیسپانیا پرۆژەیەكی
هاوبەشیان لە عێراقدا ئەنجامدا بۆ ئەوەی لە
نەبوونی ئاژانسی سەربەخۆ و سەرتاسەریدا،
هەواڵەكانی عێراق بە شێوەیەكی باشتر لە
راگەیاندنەكانی ئەو واڵتەدا رەنگ بداتەوە.
ب��ۆ ئ��ەم كارە س��ایتێكی ئینتەرنێتی
بە ن��اوی ئەوس��ەت دامەزرا ب��ۆ ئەوەی
رۆژنامەن��ووس و پەیامنێركانی عێراق  لە
سەرتاس��ەری ئەو واڵتەوە بتوانن زانیاری
ئاڵوگۆڕ بكەن و هەواڵەكانیان لە س��ەر ئەو
سایتە دابنێن.

پرۆژەكە هەروەها راهێنان و چاودێری
كردن��ی كاری رۆژنامەنووسانیش��ی لەخۆ
دەگ��رت بۆ ئەوەی ئاس��تی ش��ارەزایی و
لێهاتووی��ی رۆژنامەنووس��انی عێراق بەرز
بكاتەوە ،ب��ە تایبەت رووماڵكردنی هەواڵی
تایبەت بە هەڵبژاردنەكانی عێراق لە ساڵی
2005دا.
لە نێوان ئەو دهس��تانەدا كە لە ماوەی
 2مانگدا راهێنانیان پێكرا ،تۆڕی ناوەندی
رۆژنامەنووس��ان لە كەناڵ��ی ئینتەرنێتی
ئەوس��ەتدا پێكهات .چەن��د مانگێك دوای
دامەزرانی س��ایتەكە  500هەواڵ و راپۆرت
لە س��ایتەكەدا تۆمارك��را .راگەیاندنەكانی
عێراق پێشوازییان لەو پرۆژەیە كرد و زۆر
بە خێرایی لە مانگەكانی دواتردا پشتیوانانی
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ب�������ۆ پ���ی���ش���ەی
رۆژن�����ام�����ەوان�����ی
بنەمایەكی یەكسان
و ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی
پێناسە ن��ەك��راوە،
ئ���ەوەی ك��ە دەبێت
چۆن كار بكات ،یان
رێگە دەدەن چۆن كار
بكەین لە واڵتێكەوە
ب��ۆ واڵتێكی دیكە
جیاوازە .بەمەشەوە،
بنەمایەكی گشتی
ب��وون��ی ه��ەی��ە كە
رۆژن��ام��ەن��ووس��ان��ی
سەرتاسەری جیهان
زۆربەیان پەسەندی
دەكەن
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سایەتەكە زیادی كرد.
سەرەتاكانی حوزەیرانی  ،2005ژمارەی هەواڵ و راپۆرتە
تۆمارك��راوەكان لە س��ایتەكەدا س��نووری  3000هەزاری
تێپەڕاند.
ئ��ەو س��ەركەوتن و گەش��ە بەردەوام��ەی پرۆژەی
ئاڵوگۆڕكردن��ی ه��ەواڵ گەیش��تە جێگایەك كە ئێس��تا
دەتوانرێت ئەو س��ایەتە بە ئاژەنس��ێكی سەربەخۆ سەیر
بكرێت .لە ئێستادا هاوكارانی پرۆژەكە بەدوای سەرچاوەی
دارایی زیاترەوەن بۆ ئەوەی بتوانن بە بەردەوامی پشتیوانی
لە سایتەكە بكەن.
ئەم دەفتەری رێنوێنییە كە بە گوێرەی بنەمای هەواڵی
ئاژانس��ی رۆیتەرز نووسراوە و بەم ش��ێوەیە داڕێژراوە بۆ
ئەوەی بتوانێت راوێژ و رێنوێنی پێشكەشی رۆژنامەنووسانی
عێراقی بكات .لە راس��تیدا یارمەتی��دەری بەرزكردنەوەی
ئاستی لێهاتوویی و شارەزایی رۆژنامەنووسانی عێراقییە.
ئ��ەم دەفت��ەری رێنوێنیی��ە ب��ە گوێ��رەی ئەزمونی
رۆژنامەنووسانی رۆیتەرز نووسراوە.
ب��ە لەبەرچاو گرتنی ئ��ەوەی كە رۆژنامەنووس��ی لە
واڵتێكەوە بۆ واڵتێكی دیكە جیاوازە ناتوانین ئەم رێنماییە
بە دەفتەرێكی كامڵ بزانین ،بەاڵم چاوەڕوانی ئەوە دەكرێت
توانیبێتم��ان دوورنمایەك لە ئەزمونی رۆژنامەنووس��انی
رۆیتەرز كە لە ماوەی  150ساڵی رابردوودا لەو رێكخراوەدا
چاالك بوون وێنا بكەین.
بە گوێرەی ئەو پێڕستە رۆژنامەنووسان دەتوانن راست
دوای ئەو بەشە لە بابەتەكە بكەون كە پێیان وایە دەتوانێت
زیاتر یارمەتیدەریان بێت.
كانوونی یهكهمی 2006
ناساندن

ب��ۆ پیش��ەی رۆژنامەوان��ی بنەمایەكی یەكس��ان و
نێودەوڵەتی پێناس��ە نەكراوە ،ئەوەی كە دەبێت چۆن كار
ب��كات ،یان رێگە دەدەن چ��ۆن كار بكەین لە واڵتێكەوە
بۆ واڵتێكی دیكە جیاوازە .بەمەش��ەوە ،بنەمایەكی گشتی
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بوونی هەیە كە رۆژنامەنووس��انی سەرتاس��ەری جیهان
زۆربەیان پەسەندی دەكەن .خاڵە سەرەكییەكان سەبارەت
بەوەی كە چ راپۆرتێك راپۆرتێكی باش و بەرپرس��یارانەیە.
پرسی س��ەرەكی دۆزینەوەی راس��تییەكانە ،ئەویش بە
باشترین ش��ێوهیهك كە كەسێك لە توانایدایە لە دۆخێكدا
كە بە سەری دەبات ئەم كارە ئەنجام بدات.
هەندێك لە بنەما گش��تی و س��ەرەكییەكان لە كاری
ئێمە ،كە دەتوانێت رێنوێن��ی پەیامنێرێكی باش بێت لە
كاری رۆژانەی��دا  ،وردبینی ،عەینی بوون ،رووڕاس��تی و
ویژدانە.
وردبینی رۆڵی كلیدی دەگێڕێت .ئەگەر س��ەركەوتوو ل��������ە ب����ن����ەم����ا
نەبێ��ت لە بەدەس��تهێنانی زانیارییە س��ەرەتاییەكاندا – ئ��اك��اری��ی��ەك��ان��ی
وەكو ناوی كەس��ەكان ،عینوان و پۆستەكان و ژمارەكان،
ف���ي���دراس���ی���ۆن���ی
خوێنەران پشت لە باڵوكراوەكەتان دەكەن و دوای تۆڕی
ن����ێ����ودەوڵ����ەت����ی
هەواڵی دیكە دەكەون.
ێ الیەنی رۆژن��ام��ەن��ووس��ان��دا
دەستڕاگەیش��تن بە عەین��ی گەرایی و ب�� 
س��ەختترە .زۆر كەس لەو بڕوایەدان كە عەینی گەرابوون ه����������ات����������ووە،
مەحاڵ��ە ،چونك��ە هەموو رۆژنامەنووس��ەكان پیش��ەی «رۆژنامەنووس تەنیا
خۆیانی��ان هەیەو ئ��ەو بابەتەش لە س��ەر كارەكەیان و دەتوانێت لە شێوازە
لەس��ەر شێوازی هەڵبژاردنی زانیاری و پێشكەشكردنی لە
راپۆرتێكدا كە دەینووس��ێت كاریگەریی دادەنێت .لەگەڵ ب��ە وێژدانیەكانی
ئەوەش��دا پاڵهپهس��تۆ سیاس��ییەكان و كارە لە پێشینە ه�����ەواڵ ،وێ��ن��ە و
بازرگانییەكانی��ش زیاد بكەن .بەم حاڵەش��ەوە ،لە رێگای زانیارییەكانی دیكە
پرۆڤەوە رۆژنامەنووسان دەتوانن پلەیەكی بەرز لە عەینی بە دەستبهێنێت».
گەرایی بە دەس��تبهێنن  .بۆ رۆژنامەنووس��ێكی جددی و رێگایەكی بە ویژدان
پیش��هیی ،رووڕاس��ت بوون لە پلەی یەكەمی گرنگیدایە .ب��وون ئ��ەوەی��ە ،كە
زۆر بە ئاسانی دەتوانن لە خۆتانەوە سەرچاوەیەكی خەیاڵی
دروست بكەن ،یان قس��ە گواستنەوەیەك دروست بكەن .ه��ەم��ی��ش��ە خ��ۆت
هەڵبەت ئەو كارە زۆر ئاس��انە ،بەاڵم زۆر مەترسیدارە .بە ب��ە رۆژن��ام��ەن��ووس
تایبەت كاتێك ،كە هەواڵی كەسێكی دیكە بدزیت لەبری بناسێنیت
هەواڵێك كە خۆتان دروس��تتان ك��ردووە باڵوی بكەنەوە  .
ئەگەر لە ش��وێنێكەوە كاری رۆژنامەوانی دەستپێبكەن و
بتانەوێت درێژەی پێب��دەن كۆتایی رێگا جگە لە هەڵدێر
شتێكی دیكە نییە.
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لە بنەم��ا ئاكارییەكانی فيدراس��یۆنی ركابەرەكان ل��ە هەڵبژاردنەكاندا هاوكاری
نێودەوڵەت��ی رۆژنامەنووس��اندا هات��ووە ،دەنگدەران بكات.
«رۆژنامەنووس تەنیا دەتوانێت لە شێوازە بە
 بارودۆخی ئابووری شرۆڤە بكات.وێژدانیەكانی هەواڵ ،وێنە و زانیارییەكانی
دیكە ب��ە دەس��تبهێنێت» .رێگایەكی بە تایبەتمەندییەكان���ی رۆژنامەنووس���ێكی
ویژدان بوون ئەوەیە ،كە هەمیشە خۆت بە باش
پەیج��ۆری – ئەگەر رۆژنامەنووس��ان
رۆژنامەنووس بناسێنیت ،بۆ بەدەستهێنانی
زانیاری خەڵك هەڵنەخەڵەتێنیت ،خۆی بە پەیجۆر بن دەتوانن پرس��یارەكانیان باشتر
كەس��ێكی دیكە نەناسێنیت و هەڕەشە لە ئاراستە بكەن.
هەستی هەواڵی – ئەوەی كە تێبگەین
كەسێك نەكەیت.
چ ش��تێك هەواڵە بە گش��تی ل��ە رێگای
پرۆڤەوە بە دەست دێت ،بەاڵم پێدەچێت
رۆڵی رۆژنامەنووس لە كۆمەڵگەدا
یەكێك لە رۆڵە گرنگەكانی رۆژنامەنووسان هەندێك لە مرۆڤەكان بە شێوەی سروشتی
لە دەس��ەاڵتە دیموكراتییەكان��دا ئەوەیە بۆن بە هەواڵەوە دەكەن.
خۆڕاگ��ری و پش��تكار – ئ��ەوەی كە
كە پ��ردی پەیوەندی نێ��وان حكومەت و
خەڵك بێت .ئەم��ە كەناڵێكی دووالیەنەیە ،بەدوای زانیارییەوەیت و لە پشت دەرگاكانی
رۆژنامەنووس دەتوانێت بڕیارو هەنگاوەكانی رۆتینی كارگێڕییهوه ،دەس��تخەڕۆكردن و
حكومەت بە خەڵك رابگەیەنێت و بۆچوونی رەتكردنەوەی یەك لە دوای یەكدا گیرتان
خواردوە خۆتان بە دەستەوە نەدەن.
خەڵك بۆ حكومەت بگوازێتەوە.
عەین��ی گەرایی – رۆژنامەنووس��ێكی
رۆژنامەنووس ل��ەو كارانەی خوارەوەدا
ب��اش بۆچوون��ە تایبەتییەكان��ی خۆی و
رۆڵی هەیە:
چاودێریكردن��ی كارەكان��ی حكومەت ،دەمارگرژییەكانی ل��ە ماڵەوە جێدەهێڵێت  
دادگاكان و كۆمپانی��ا گ��ەورەكان ب��ە و دەچێتە ش��وێنی كاری رۆژنامەوانییەوە.
مەبەس��تی بەرجەس��تە كردنی شكست و ئەركی رۆژنامەنووس لە بەرامبەر كۆمەڵگەدا
ئەوەیە زانیاری پێببەخش��ێت و ئاگاداری
سەركەوتنەكانیان.
 دۆزینەوەی ریش��ەكانی گەندەڵی لە بكاتەوە نەوەك هانی بدات .زانیاری لە سەرهەموو الیەنەكان بدات .تا ئەو ش��وێنەی
تێكڕای توێژەكاندا.
 راكێشانی سەرەنجی خەڵك بەرامبەر بۆی دەكرێت رێگا بدات كەسەكان خۆیانبە كەمتەرخەمی و الوازییەكانی بەرپرسان .بڕیاردەر بن.
گوم��ان و دوودڵی – رۆژنامەنووس��ان
 سهكۆبوون بۆ بەشە جۆراوجۆرەكانیكۆمەڵگە دابین بكات بۆ ئەوەی رای خۆیان كاتێك لەگ��ەڵ بەرپرس��ان ،كۆمپانیاكان
دەربڕن ،نەك ئەوەی كە تەنیا بەش��ێك لە س��ەروكاریان هەیە ،دەبێ��ت بەرامبەر بە
وتەكانی ئ��ەوان گوم��ان و دوودڵییەكی
كۆمەڵگە دەرفەتی رادەربڕینی هەبێت.
 ب��ە ناس��اندنی بەرنامەی دهس��تهی زۆریان هەبێت .س��ەرچاوەكان زۆرتر حەز52
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دەك��ەن زانیارییەك بە ئێ��وە بدەن كە لە
بەرژەوەندی خۆیاندا بێت .هەڵبەت دەبێت
ئاگاداری ئەوە بن كە ئەو گومان و دوودڵییە
نەبێتە بەدگومانی.
لەگەڵ خەڵك ئاس��ایی ب��ن – زۆربەی
چیرۆك��ە هەواڵییەكان خەڵك دروس��تی
دەك��ەن .لە رۆژنامەنووس��یدا بۆ ئارامی و
بێدەنگك ب��وون و دەروونگەراییش جێگە
هەیە ،بەاڵم ئ��ەو رۆژنامەنووس��انەی كە
بە ش��ێوەی ئاس��ایی تێكەڵی خەڵك دەبن
دهرفهتێك��ی باش��ترین ب��ۆ دۆزینەوەی
راستیەكان هەیە  .
شێوازەكانی نووسینی بابەت

هەواڵ – راپۆرتی راشكاو راستەوخۆیە
ل��ە رووداوێك ك��ە خەریكە هەر ئێس��تا
روودەدات.
هەواڵی ب��اش پەیوەندی بەوەوە هەیە،
كە تا چ رادەیەك دەتوانێت كاریگەربێت و
پەیامنێر لە رووماڵكردنیدا چەندە لێهاتوویی
و لێزانی هەبێت.
هەواڵەكان تەمەنێكی كورتیان هەیە.
راپ��ۆرت – ئەو چیرۆكان��ەن كە كاتی
روودانی��ان گرنگ نییە و هۆكارێك نییە بۆ
ئ��ەوەی وەكو هەواڵ «گ��ەرم» بن  .زیاتر
س��ەبارەت بەوش��تانەیە كە لەم رۆژانەدا
روودەدەن ،نەك ئەو شتانەی كە هەر ئێستا
روودەدەن.
بارودۆخ��ی زۆرێ��ك ل��ە ش��تەكان،
رووداوەكان ،ش��وێنەكان ،ب��ە كورت��ی
مرۆڤگەلێك كە نووس��ین لەباریەیانەوە بۆ
خوێن��ەران س��ەرنجڕاكێش بێ��ت ،دەبنە
راپۆرتی باش.
وەها بابەتگەلێك لە بواری تازەبوونیانەوە

س��ەرنجی خوێنەر راناكێش��ن .هەر بۆیە
رۆژنامەنووس��ان پێویس��تە ههری��هك لە
داهێنەری و ش��ێوازی داڕشتنی تایبەت و
رەنگ و وردەكاری بەكار بهێنن بۆ ئەوەی
سەرنجی خوێنەران راكێشن.
شیكردنەوە – نیگایەكی قووڵە بەرامبەر
ب��ە  بابەتێك��ی گرن��گ  و پڕبایەخ كە بە
گوێرەی زانیاری راس��ت و دروست ئامادە
كرابێ��ت و تێی��دا لە بواری س��ەرچاوەی
جۆراوج��ۆرەوە ،كە ناوی��ان هێنراوە كەڵك
وەرگیرابێت .پێویس��ت ناكات ش��یكاری
تێڕوانینێك بگوازێتەوە كە لەگەڵ تێڕوانینی
نەریتەكان��ی كۆمەڵگەدا بێت��ەوە ،هەندێك
جار باش��ترین شیكارییەكان ئەو تێڕوانینە
رەت دەكەنەوە.
باب��ەت – بەویادداش��تانە دەوترێ��ت
ك��ە بە زۆری تێڕوانینی سیاس��ی رۆژنامە
دەگوازنەوە ،لە س��توونی سەروتاردا چاپ
دەكرێن و بە زۆری لەالیەن پس��پۆڕانەوە
دەنووسرێن.
چ شتێك هەواڵە؟

پێناسەیەكی كالسیك سەبارەت بەوەی
كە چی هەواڵە:

ئەگەر س��ەگ پەالماری پیاوێك بدات و
گازی لێبگرێت نابێتە هەواڵ.
بەاڵم ئەگ��ەر پیاوێك گاز لە س��ەگێك
بگرێت دەبێتە هەواڵ.
ئەم پێناسەیە بە ئێمە دەڵێت ،پێویستە
هەواڵ س��ەبارەت ب��ە رووداوی ناباو بێت.
هەڵب��ەت هەمیش��ە وا نییە ك��ە هەواڵ
س��ەبارەت ب��ە رووداوە ناب��اوەكان بێت.
بڕی��ارە باوەكانی حكوم��ەت و راگەیاندنە
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ل���ە ه����ەر واڵت��ێ��ك
رێ������ك������خ������راوە
ن��اح��ك��وم��ی��ی��ەك��ان
خەڵك كۆدەكەنەوە
بۆ ئ��ەوەی لە دژی
بابەتگەلێكی وەكو
ت��ێ��ك��دان��ی ژینگە،
لەناوبردنی ئاژەاڵن،
پێشێلكردنی مافی
م�������رۆڤ و ه��ت��د
ه��ەن��گ��اوگ��ەل��ێ��ك
ئەگەر
هەڵبگرن.
لهگهڵ ئەم دهستانە
لە پەیوەندیدا بیت
لەوانەیە بەرنامەیان
ه����ەب����ێ����ت ی����ان
بیانەوێت رێپێوان
بكەن
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هەمیش��ەییەكانی كۆمپانیا گ��ەورەكان گەر پەیوەندی بە
ژیانی خەڵكەوە هەبێت  یان راكێشەر بێت بۆیان لەوانەیە
ببێتە هەواڵ.
ئ��ەوەی كە ل��ە رۆژنامەكان��دا كام ه��ەواڵ گرنگترە
پەیوەندی بە چەند هۆكارێكی جۆراوجۆرەوە هەیە ،یەكێك
لەوانە «دەوربەرە»( .هەرچەندە هەواڵێك كە روودەدات لە
ئێمە نزیكتر بێت   -لە نزیك ماڵی ئێمە – لە دراوسێیەتی
واڵت��ی ئێمە – پێش��بڕكێی نێودەوڵەتی كە هەڵبژاردەی
ئێمەش بەشدارە تێیدا – بایەخی زیاترە).
هۆكاری دیكە «پەیوەندیدار» بوونە.
خاڵێكی وەرچەرخان ك��ە دەتوانێت كاری جگوتیاران
ئاس��انتر بكات یان یارمەتیدەری لەشساغی و تەندروستی
بەشێكی زۆر لە كۆمەڵگە بێت ،تەنانەت ئەگەر لە واڵتێكی
دیك��ەوە باڵوكرابێت��ەوە دەتوانێت هەواڵێك��ی ناوخۆیی
دروس��ت بكات كە تەنانەت بە كەڵك��ی الپەڕەی یەكەم
بێت.
چۆن هەواڵێك بدۆزینەوە؟

بەش��ێكی زۆر ل��ە هەواڵەكانی رۆژ  ل��ەو هەوااڵنەیە،
كە پێش��وەخت دەمانزانی روودەدات ،وەكو كۆنگرەیەكی
رۆژنامەوانی ل��ە حكومەتدا ،دیداری بەرپرس��انی بیانی،
راگەیاندنی س��ااڵنەی كۆمپانیاكان  و راگەیاندنی بڕیاری
دادگاكان .دەكرێ��ت ئەمان��ە ل��ە رۆژژمێرێك��ی رۆژانەدا
بنووس��رێن  و هەر تۆڕێكی هەواڵ پێویس��تە یەكێك لەو
رۆژژمێرانەی هەبێت.
لەگ��ەڵ ئەمانە ،هەندێك هەواڵی��ش هەیە بە رێكەوت
روودەدەن – وەك��و پێكدادان��ی دوو ش��ەمەندەفەر یان
كەوتنەخ��وارەوەی فڕۆك��ەكان .هەواڵەكان��ی دیك��ەش
دەتوانی��ن بە س��ەردانی بەردەوامی پۆلی��س ،تیمەكانی
فریاگوزاری ئاگركوژێنەوەكان دەس��ت بخەین ،بەتایبەت
ئەگەر دەتەوێت هەواڵی رووداوەكان رووماڵ بكەیت.
ئەو شوێنانەی دیكە كە دەتوانێت تیاندا بەدوای هەواڵدا
بگەڕێیت:
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دهس��تهكانی پاڵهپهس��تۆ
– ل��ە هەر واڵتێ��ك رێكخراوە
خەڵ��ك
ناحكومیی��ەكان
كۆدەكەنەوە بۆ ئەوەی لە دژی
بابەتگەلێك��ی وەك��و تێكدانی
ژینگ��ە ،لەناوبردن��ی ئاژەاڵن،
پێش��ێلكردنی ماف��ی مرۆڤ و
هت��د هەنگاوگەلێك هەڵبگرن.
ئەگەر لهگهڵ ئەم دهس��تانە لە
پەیوەندیدا بیت لەوانەیە بەرنامەیان هەبێت یان بیانەوێت
رێپێوان بكەن.
رۆژنام ه پس��پۆڕیەكان – كەسانێك كە هەواڵی بواریتەندروس��تی ،زانس��ت ،ژینگە یان نەوت رووماڵ دەكەن
دەتوانن ئەو رۆژنام ه پسپۆڕیانە بەكاربهێنن.
ئەم ڕۆژنامانە بۆ پس��پۆرەكان دەنووس��رێن ،هەر بۆیە
زۆربەیان زمانێكی پس��پۆڕانەیان هەی��ە .بەاڵم زۆرێك لە
هەواڵەكان لەوانەیە بۆ خەڵك س��ەرنجڕاكێش بن(.ئاگادار
ب��ن :زمانی پس��پۆڕانەی ئەو ڕۆژنامانە پێویس��تە بكرێتە
زمانێكی سادەی شیاوی تێگەیشتنی هەمووان).
 دامەزراوەكانی لێكۆڵین��ەوە ژوورەكانی بیركردنەوە– هەندێك لەو دامەزراوانە لە س��ەر بارودۆخی كۆمەڵگە
ی��ان ئابووری لێكۆڵینەوە دەكەن .هەندێكیان هەوڵدەدەن
مەیلەكان��ی داهاتوو دی��اری بكەن .هەندێك��ی دیكەیان
سیاسهتە گشتییەكانی واڵتانی دیكە پێكەوە بەراورد دەكەن
 .هەركام لەمانە دەتوانن چیرۆكگەلێكی س��ەرنجڕاكێش
بخەنە بەردەستتان.
 س��اڵوەگەڕەكان – چاوێك ب��ە رووداوە گرنگەكانیرابردوودا بخشێنن .بەدوای ئەوەوە بن كە لەو سەردەمەوە
تا ئەمڕۆ چ شتێك گۆڕاوە.
 بەدواداچوونی ئەو رووداوانەی لە رابردوودا روویانداوە– چاوێك بخشێنن بە س��ەر هەواڵێكی گرنگدا كە چەند
هەفت��ە ،چەند مانگ یان چەند س��اڵ پێش روویداوە .بۆ
كەسانێك كە لەو رووداوەدا بوون چ شتێك هاتوەتە ئاراوە؟

ب��ەب �ێ س��ەرن��ج��دان
بەوەی كە هەواڵێك
ت���ا چ رادەی������ەك
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
خوێنەران هەواڵەكە
ب���خ���وێ���ن���ن���ەوە و
تێیبگەن

ژمارە  31پاييزى 2013

55

رێبهرى رۆژنامهوانى رۆيتهرز...

چۆن هەواڵێك بڕازێنینەوە؟

ێ س��ەرنجدان بەوەی كە هەواڵێك
بەب 
ت��ا چ رادەیەك س��ەرنجڕاكێش و باش��ە،
رۆژنامەنووس��ان دەبێت لەوە تێفكرن كە
چۆن دەتوان��ن كارێك بكەن كە خوێنەران
هەواڵەكە بخوێنن��ەوە و تێیبگەن .زۆرێك
لە مرۆڤەكان لەم رۆژانەدا دیلی هێرش��ی
زانیارین كە لەس��ەرچاوەی جۆراوجۆرەوە
دەڕژێت بەس��ەریاندا .وەك��و تەلەفزیۆن،
رادی��ۆ ،ئینتەرنێ��ت .رەنگە ل��ە میترۆش
دانیشتبێتن كە پڕە لەخەڵك و دەیانەوێت
هەواڵێك بخوێننەوە.
ب��ۆ ئ��ەوەی بتوانی��ت س��ەرنجی
ئ��ەوان راكێش��یت پێوس��تە هەواڵێك كە
دەینووسیت شەفاف و كورت و سوودمەند،
سەرنجڕاكێش ،رەنگدار  و بێموجامەلە  و
زیندوو بێت.

هەرەمی ئاوەژوو

ئەمە ش��ێوازێكی كالس��یك و نەریتییە
ب��ۆ نووس��ینی ه��ەواڵ .رۆژنامەنووس��ی
س��ەركەوتوو دەتوانێت ب��ە بەكارهێنانی
ئەم ش��ێوازە هەواڵێك لە چ��وار یان پێنج
بڕگهدا بگوازێتەوە ،توخمە سەرەكییەكانی
هەواڵەكە لە سەرەوەی هەواڵەكە بهێنێتەوە
و توخمەكان��ی دیكەش بهگوێرەی گرنگی
لە درێژەی هەواڵەكەدا ریزبەندی بكات .لە
حاڵەتێكدا كە
سەرنووس��ەرەكان پێویس��تییان ب��ە
كهشێكی زیاتر بێت ،دەتوانن كۆتایی وەها
هەواڵێك بسڕنەوە.
بڕگ��هی یەك��ەم  ،واتا بڕگ��هی لید،
هەنووكەییە .دەبێت وەاڵمی ئەم پرسیارانە
بداتەوە.
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چ شتێك روویدا؟
چ كەسێك لە رووداوەكەدا تێوەگالوە؟
چ كاتێك روویداوە؟
من لە كوێ��وە دەزانم؟ (س��ەرچاوەی
هەواڵ)
ئەگ��ەر بە چ كەس��ێك ،چ ش��تێك ،چ
كات ،لەك��وێ ،بۆچ��ی و چ��ۆن لە دوو
بڕگهی یەكەمدا وەاڵم نەدەیتەوە دەبێت بۆ
باق��ی هەواڵەكە پەلەقاژە بكەیت بۆ ئەوەی
بابەتەكە شیاوی خوێندەوە بێت.
لە لی��ددا تەنیا زانیاریی��ە رەمزییەكان
دێت وردەكاریەكان بۆ بڕگهكانی خوارەوە
دەهێڵینەوە .ناوی كەسەكان مەگەر ئەوەی
كە كەس��انێكی گرنگ بن ،نابێت پۆستی
دوورودرێژ لە هەواڵەكەدا بێت .سەرچاوەی
هەواڵ پێویس��تە لە لیدەك��ەدا بهێنرێت,
چونكە لە هەمان س��ەرەتاوە سەرچاوە بە
خوێن��ەران دەڵێت ،ك��ە هەواڵەكە چەندە
بڕواپێكراو راست وجێی متمانەیە .هەندێك
ج��ار دەتوانیت س��ەرچاوەكە ل��ە دێڕی
دووەمدا بهێنیت .بەاڵم پێویستە سەرچاوە
لە دوای بڕگهی دووەمەوە نەهێنرێت.
باش��تر وایە بڕگهی دووەم وەاڵمی ئەو
پرس��یارانە بداتەوە كە لە بڕگهی یەكەمدا
ئاماژەیان پێنەك��راوە .وەكو بۆچی و چۆن
ئەم پرسیارە روویداوە.
دواتر ئەم پرسیارە سەرەكییە لە خۆتان
بكەن:
بۆچی ئەم هەواڵە بۆ من گرنگە؟ باش��ە
كە چی؟
ت��ان و پ��ۆ و پێش زەمین��ەی هەواڵ
دیاری بك��ەن .بۆ خوێنەران ش��یبكەنەوە
كە بۆچ��ی بایەخی ئەوەی هەیە هەواڵەكە
بخوێننەوە .لەوانەیە هەواڵەكە بە بۆچوونی
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ئێوە س��ەرەنجڕاكێش بێ��ت ،بەاڵم ئەگەر
بە بۆچوونی ئەوانی دیكە س��ەرنجڕاكێش
نەبێت كاتی خۆتان بە فیڕۆ داوە.
دوای ئەوەی بەش��ە س��ەرەكییەكانی
هەواڵەكەتان ش��یكردەوە ،پێویس��تتان بە
وتەگواس��تنەوە هەیە بۆ ئەوەی متمانەی
ئ��ەو لیدەی نووس��یوتانە زیات��ر بكەن  و
دەوڵەمەن��دی بك��ەن   .وتەگواس��تنەوە
متمان��ەی هەواڵەكەتان زی��اد دەكات  و
هێ��زی پێدەبخش��ێت .هەروەه��ا دەری
دەخات ئەوش��تەی نووسیوتانە بە گوێرەی
بەڵگەنامە بووە.
هەواڵێك��ی رۆیت��ەرز كە ل��ە خوارەوە
دەیخوێننەوە دەریدەخ��ات چۆن وەاڵمی
پرس��یارە س��ەرەكییەكان دراوەت��ەوە.
هەروەها ،ئەوەی كە سەرچاوەی هەواڵەكە
چۆن هێن��راوە .لە بڕگهی دووەمدا تانو پۆ
و پێ��ش زەمینەی هەواڵ نووس��راوە و لە
بڕگهی سێیەمدا وتەگواستنەوەیهك هێنراوە
كە هەواڵەكەی بەهێزتر كردووە.
سیئۆل –(رۆیتەرز)----كۆریا—باكوور
هەینی—گوتی—ئامادە-یە—بۆ –س��ەر
مێ��زی گفتوگۆی—ش��ەش—قۆڵی—
بگە ڕ ێتە و ە — بە و — مە بە س��تە ی —
كە — ئە گە ر — با ر و د ۆ خ — گو نج��ا و
بێت—كۆتایی—بە—بەرنامە—ئەتۆمییەكەی—
خۆی—بهێنێ��ت ،یونهاپ--،ئاژانس��ی
هەواڵی كۆریای باكوور لە زاری راگەیاندنە
حكومییەكان��ی كۆری��ای باكوورەوەباڵوی
كردەوە.
ئەم رادەربڕینە رۆژێ��ك دوای ئەوە—
باڵو--بووەوە --كە –س��ەرۆك بوش—و
چی��ن—
هۆ—جینتاو—س��ەرۆكی
ب��ە
نیگەرانی—خۆیان—س��ەبارەت

بەرنامەكانی واڵتی كۆمۆنیس��تی كۆریای
باكوور  كە لە گۆش��ەگیریدا بەسەر دەبات
دەربڕیوە و بەڵینیان – دابوو پشتیوانی—
لە دەس��تپێكردنەوەی – گفتوگۆكان—
بكەن كە ماوەی یەكساڵە راگیراوە.
ئەگەر—ئەمریكا—هەڵسووكەوتێك—
نیش��ان بدات كە جێگەی متمانە پێكردن
بێ��ت   --هەلومەرجێك��ی – گونجاو –
بخولقێنێت ئێمە هەركاتێك بڵێن ئامادەین
لە سەر مێزی گفتوگۆ دابنیشین.
بەرپرس��انی –كۆریای—باك��وور—
بەوجۆرەی – هەواڵنێ��ری – پۆنهاپ—
رایگەیاندوە—ب��ە یەكێك ل��ە ئەندامانی
شاندی پەرلەمانی روسیا – كە – سەردانی
پۆنگیانگیان كردووە گوتووە.
پاش ئ��ەم وتەگواس��تنەوەیە یەك یان
دوو بڕگ ه پێش��ینەی پێب��دەن و بڵێن چ
رووداوێك لە پشت ئەم هەواڵەوە روویدا بۆ
ئەوەی بەسەرهاتەكە بە ئێرە بگات.
لەم بڕگەیەدا ،پاش چوار بڕگه ،دەكرێت
هەواڵەك��ە لە رۆژنامەیەك یان س��ایتێكی
ئینتەرنێتی باڵوبكەیت��ەوە و هەموو خاڵە
كلیلییەكان بۆ خۆی گواستەوە.
لە هەم��ان كاتدا ،دەتوان��ن هەواڵەكە
ه��ەروا بە چەن��د قسەگواس��تنەوەیەكی
دیكە ،پێش��ینە و رەنگ و وردەكاری زیاتر
پەرەپێبدەن.
دیاریكردنی لید

نووس��ینی لیدێكی ت��ەواو و كامڵ بۆ
هەواڵێكی باش ،گرنگ و پێویس��تە ،ئەوە
دەهێنێـت كە كات بۆ نووس��ینی تەرخان
بكرێت.
هەندێ��ك كات ،لە هەواڵێك��ی ئاڵۆزدا،
ژمارە  31پاييزى 2013

57

رێبهرى رۆژنامهوانى رۆيتهرز...

لەوانەیە نەتوانن لە هەمان ساتی یەكەمدا لید
بۆ هەواڵەكە بدۆزنەوە ،هەر بۆیە ،هەوڵبدەن
بەو هەڵوێس��تانەی كە لە خوارەوە ئاماژەیان
پێدراوە لێوی قسەی بابەتەكە بكەنەوە و دواتر
باشترین رێگا بۆ پێناسەكردنی بەسەرهاتەكە
هەڵبژێرن.
 .1وێستگەی پاس – بیهێننە بەرچاوتان
كە لە وێس��تگەی پاس��ێك راوەس��تاون و
دەتانەوێ��ت هەواڵێك ب��ە خێرایی بە گوێی
هاوڕێكەتان بگەیەنن كە سواری پاس بووە و
پاسەكە خەریكە دەڕوات .دەبێت هاواربكەن
رووداوە س��ەرەكییەكە ب��ەر ل��ەوەی ئیتر
دەنگتان نەبیسێت بڵێن.
 .2نەن��ك – بیهێنن��ە بەرچاوتن��ان كە
خەریكن لە پش��ت تەلەفۆنەوە هەواڵەكە بۆ
نەنكتان باس دەكەن.
ێ – وەاڵمی پرسیارێك بدەنەوە كە
 .3هاوڕ 
هاوڕێكەتان لە ئێوەی دەپرسێت»مەسەلەكە
چی بووە؟ ئێستا بۆتی باس دەكەم»...،
 .4مانشێت– سەرەتا مانشێت  بنووسن .چونكە بیرتان
لە سەر خاڵە سەرەكییەكان چڕدەكاتەوە .
 – 5 .5كلیلی وشە -
سەركردەی بەرهەڵس��تكاران پاشای بە گوللە كوشت،
شایەتحاڵێك دەڵێت

نووس���ینی لیدێكی
ت���ەواو و كام���ڵ بۆ
هەواڵێك���ی ب���اش،
روانینی جۆراوجۆر بۆ نووسینی لید
گرنگ و پێویس���تە،
ئەو لیدانەی كە پێویس��تییان بەوە نییە كەس��ایەتی
ئەوە دەهێنێـت كە بەسەرهاتەكەی تێدا پێناسە بكەیت
كات بۆ نووس���ینی
س��ەرۆك كلینتۆن رۆژی سێش��ەممە گوت��ی بەنیازە
تەرخان بكرێت.
هێزێكی زیاتر رەوانەی كۆسۆڤۆ بكات ،چونكە توندگوتیژی
لە واڵتەدا هەروا بەردەوامە.
بەڵأم دڵنیا بن لەوەی كە خەڵك كەس��ایەتی سەرەكی
رووداوەكە دەناسێت ،ئەگینا دەتوانن ،بنووسن ،بەرپرسێكی
بااڵی ئەمری��كا گوتی حكومەت س��ەرقاڵی تاوتوێكردنی
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رەوانەكردنی هێزێكی زیاترە بۆ كۆسۆڤۆ چونكە...
دن م��ۆرگان بری��كاری وەزی��ری دەرەوەی ئەمریكا...
لەگەڵ  ...یەكێك لە بەرپرس��ان كە نەویست ناوی ئاشكرا
بكرێت رایگەیاند.،
لید كۆكەرەوەكان

ئەم لیدانە كاتێك بەكاردەهێنرێن كە چەند رووداوێكی
جیاواز قەومابێت و هیچ كامیان ئەوەندە گرنگ نەبێت ،كە
بتوانێت بە تەنیایی تێكڕای لیدەكەی بۆ تەرخان بكەیت،
ب��ەاڵم هەموویان پێكەوە بتوانن ب��ۆ نموونە رێكەوت یان
گۆڕانكارییەكی گەورە روون بكەنەوە .ئەم لیدانە هەروەها
كاتێك ب��ەكار دەهێنرێ��ن كە  رۆژنامەن��ووس دەرفەتی
ێ بكات و بۆ
ئەوەی نەبێت یەك بە یەكی بابەتەكان تاوتو 
هەركامەیان هەواڵێك بنووسێت.
نموونە:
حكومەتی تیمۆری خۆره��ەاڵت  235هەنگاوی نوێی
بەكارهێناوە بۆ ئەوەی وەبەرهێنانی بیانی راكێش��ێت ،بە
تایبەت لە بەشی نەوت و غازدا.
یەكێك لەو هەنگاوانە...

نموونهى ليد:
یەكێك لە سەركردە
لیدی چەند بەشی
سیا س���ییە كا نی
كاتێك كە دوو رووداو لە یەك كاتدا پێكەوە روودەدەن   نەی���اری خەڵك���ی
و ناكرێت هیچ كامیان لەوی دیكە جیابكرێتەوە.
مەنچوقستان گوتی
نموونە:
حكومەتی بەریتانیا پێنجش��ەممە رایگەیاند ،تۆم جۆنز ل���ە ش���ەش مانگی
وەزیری بەرگری دەركردووە  و تێكڕای پالنەكانی كڕینی راب���ردوودا زیاتر لە
چەك��ی پاش باڵوبوونەوەی چەند هەواڵێك س��ەبارەت بە پێنج ه���ەزار كەس
گەندەڵی لە وەزارەتی بەرگریدا راگرتووە.
لەالیەن راس���تگەرا
ئ��ەو هەنگاوە دوای باڵوبوون��ەوەی چەند راپۆرتێك لە
رۆژنامەكاندا روو دەدات كە تێیدا پەردە لە سەر گەندەڵی توندڕەوەكان���ەوە
كوژراون
لە وەزارەتی بەرگریدا هەڵماڵراوە.
لیدی راڤەیی

بە بەكارهێنانی بۆچوونی كەسانی دیك ه دەرەنجامەكانی
رووداوێك شیدەكاتەوە.
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نموونە:
سەرۆك كلینتۆن پێنجشەممە رایگەیاند
ێ ه��ەزار كەس ل��ە هێزە
ب��ە نیازە س�� 
جێگركراوەكان لە كۆس��ۆڤۆ بكشێنێتەوە،
هەنگاوێ��ك ك��ە بەوجۆرەی بەرپرس��انی
نەتەوەیەكگرتوەكان دەیڵێن لەوانەیە ببێتە
هۆی ئەوەی ژمارەیەكی زۆرتر لە سربەكان
لە ناوچەكە رابكەن.
كاتێك وەه��ا لیدێك دەنووس��ن دڵنیا
بن بەڵگەنامە و ش��ایەتییەك كە هەتانە لە
سەرەوەی هەواڵەكە هێنرابێت – بۆ نموونە
لە بڕگهی سێیەم  و چوارەم – و ئەگەریش
كرا ناوی سەرچاوەكەش بهێنن.
نموونە:
جۆن سوچین سكای ،سەرۆكی ئاژانسی
ئاوارەكانی نەتەوەیەكگرتوەكان لە بەلگراد،
بە رۆیت��ەرزی راگەیاند( ،هەر ئێس��تاش
هەموو هەفتەیەك نزیك��ەی  50هاوواڵتی
سربیا ناوچەكە بەجێدەهێڵن ،چونكە لەوە
دەترسن كۆسۆڤۆییە بەڕەگەز ئەلبانییەكان
بیانەوێت تۆڵەیان لێبكەنەوە .ئەو هەنگاوە
دەتوانێ��ت ببێتە ه��ۆی هەاڵتنی زیاتری
سربەكان».
سەرچاوە لە لیددا

بە گشتی س��ەرچاوە لە كۆتایی لیددا
دێت.
نموونە:
لە ئەنجام��ی جەنگی بۆس��نەدا ،زیاتر
ل��ە نیو ملیۆن ئ��اوارە لە س��ربیا دهژین،
نەتەوەیەكگرتوەكان هەینی گوتی.
ب��ەاڵم لە هەندێك حاڵەت��دا ،بەتایبەت
كاتێك كە سەبارەت بە راستی زانیارییەكان
گومانت��ان هەی��ە ،ی��ان ل��ە حاڵەتێكدا
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زانیارییەكان جەنجاڵی لێبكەوێتەوە ،باشتر
وایە سەرچاوە لە سەرەتاوە بێت.
نموونە:
یەكێك لە س��ەركردە سیاس��ییەكانی
نەی��اری خەڵكی مەنچوقس��تان گوتی لە
شەش مانگی رابردوودا زیاتر لە پێنج هەزار
كەس لەالیەن راس��تگەرا توندڕەوەكانەوە
كوژراون.
چەند رێگایەك بۆ باشتركردنی لید

 بكەری دیار بەكار بهێنن ،نەك نادیار.ئەم جۆرە راشكاوتر و كورتترە.
س��وپای فەرەنس��ا بە س��ەركردایەتی
ناپلی��ون پێنجش��ەممە مەنچوقس��تانی
داگیركرد ،پنتاگۆن گوتی.
نەنووسن:
مەنچوقس��تان پێنجش��ەممە لەالیەن
سوپای فەرەنساوە بە سەركردایەتی ناپلیۆن
داگیركرا.
 هەواڵەكە بە پرسیار دەست پێنەكەن.ئ��ەم ش��ێوازە هەندێ��ك جار ل��ە راپۆرت
نووسیندا بەكاردەهێنرێت.
 واتاكانی ،پۆس��تی كورتكراوە و ناویدوورودرێ��ژی كەس و ش��وێنەكان بەكار
نەهێنن مەگەر ئەوەی كە ناسراو بن.
نموونە:
باش��تر وای��ە بنووس��ن رێكخراوێكی
گرنگی ئاسایشی تاكو رێكخراوی ئاسایش
وهاریكاری لە ئەوروپا(ئۆ ئێس س��ی ئای).
باش��تر وایە بووسن ئاژانس��ی پەنابەرانی
نەتەوەەیەكگرتوەكان تا بنووسن كۆمسیۆنی
ب��ااڵی نەتەوەیەكگرتوەكان ب��ۆ كاروباری
پەنابەران(یو ئێس سی ئاڕ).
تەنیا كاتێك لە لیددا قس��ە گواستنەوە
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بەكار بهێنن كە زۆر ناباو و دراماتیك بێت.
نموونە:
فەرماندەی گشتی هێزە چەكدارەكانی
یۆگسالڤیا هۆشداریدا «ناتۆ دۆزهخ لە سەر
زەوی» تاق��ی دەكاتهوه ئەگ��ەر بیەوێت
هێزەكانی بباتە ناو كۆسۆڤۆوە.
 هەوڵبدەن س��ەردەمی ئێس��تا بەكاربهێنن
چین مەبەس��تەیەتی لە ب��ری ئەوەی
بنووسن چین مەبەستی بوو...
خاڵە سەرەكییەكان لە نووسینی هەواڵدا
 وردبین��ی – ئەگ��ەر زانیاریی��ەسەرەتاییەكان دروس��ت نەنووسن ،كەس
بڕوا بەوشتانەی دیكە ناكات كەنووسیوتانە.
هیچ كات پێت��ان وانەبێت خوێنەرانی
ئێوە پێش��تر س��ەبارەت ب��ە هەواڵێك كە
نووس��یوتانە  شتێكی زانیوە .هەر جارە كە
هەواڵێك دەنووس��ن – تەنانەت ئەگەر ئەو
هەواڵە چەند رۆژێك لە سەر زاران بووبێت
– پێویس��تە بە گوێرەی پێویس��ت پێش
زەمینە و پێش��ینە و ش��یكردنەوەی تێدا
بێت.
وایبهێنن��ە بەرچاو كە خەریكن هەواڵ
بۆ كەس��ێك دەنووس��ن كە چەند مانگێك
لە س��ەفەری دەرەوە بووە و و تازە بەیانی
ئەمڕۆ گەڕاوەتەوە.
 زەینت��ان ك��راوە بێ��ت – نەكەونەداوی ژمارە و وردەكاریەوە  .زمانی س��ادە
و راش��كاو ب��ەكار بهێنن ،ئ��ێ جی ڤێلز،
نووس��ەر و رۆژنامەنووسی بەریتانی جارێك
لە ش��وێنێك وتبووی »،من بە هەمان سەر
راستی كە بەرێگادا دەڕۆم بە هەمان سەر
راستیش دەنووس��م  .بە هۆی ئەوەی كە
ئەم��ە باش��ترین رێگایە بۆ گەیش��تن بە

مەبەست.
 شانەی بكەن – كاتێك هەواڵەكەتاننووس��ی النیكەم دوو جار لە س��ەرەتاوە
تا كۆتایی بیخوێنن��ەوە .هەڵەكان بچنن،
هەروەها وشە ناپێویستەكان .بە ژمارەكاندا
بچنەوە ،هەروەها رێزمان و هەموو شتەكان  .
بە تایبەت ناوی كەس��ەكان و شوێنەكان.
هیچ كات چاوەڕوانی ئەوە نەكەن كەسێكی
دیكە هەڵەكەی ئێوە راست بكاتەوە.
 قس��ە گواس��تنەوەكان – هەمیشەب��ەدوای قس��ەی گواس��تنەوەی باش و
رەنگاوڕەنگدا بگەڕێن   .وتەگواس��تنەوەی
باش ه��ەواڵ زیندوو دەكاتەوە و متمانە و
هێزی پێدەبەخش��ێت  .هەڵبەت خوێنەر
بە وتەگواس��تنەوەی یەك ل��ە دوای یەك
نەخنكێنن .ئەگ��ەر ژمارەیان زۆر بێت بە
س��ەختی هەرس دەكرێن .ئەگەر بەشێكی
زۆری ئەو هەواڵەی كە خەریكی دهینووسی
ئەو قسانەیە كە سەرچاوەكەتان كردوویانە،
بەشێك لە قسە س��ەرەكی و رەنگدارەكان
لە كەوانەدا بهێننەوە و بەش��ێكی دیكە بە
ێ ئەوەی قسەكان بخەیتە ناوكهوانەوە بە
ب
شێوەی راپۆرت بینووسن.
 بەش��ە جۆراوجۆرەكانی ئەو هەواڵەیكە خەریكی دەینووس��ی  بە ش��ێوەیەكی
لۆژیكی پێك��ەوە گرێی ب��دەن .ئەم كارە
یارمەتی دەكات بۆ ئ��ەوەی خوێنەران بە
ش��ێوەیەكی لۆژیكی بەدوای ههواڵەكەوە
ب��ن  و لە خاڵێك��ەوە ب��ۆ خاڵێكی دیكە
بچن .هەوڵبدەن چیرۆكێك كە دەینووسن
لە ئارادابێ��ت .نەپچڕێت و لە چڵێكەوە بۆ
چڵێكی دیكە باز نەدات.
 هاوسەنگی – دڵنیابن لەوەی رق لەدڵژمارە  31پاييزى 2013
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ئەو سەرچاوانەی كە
ناوی���ان دەهێنرێت
هەمیش���ە لە پێشی
ئەو سەرچاوانەوە بن
كە ناویان ناهێنرێت،
ئەگەر س���ەرچاوەی
هەواڵەك���ەی ئێوە
ئامادە نیی���ە ناوی
بهێنرێ���ت لەگەڵی
گفتوگۆ بكەن كە بە
چ شێوەیەك دەتوانن
بیناسێنن
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نین و بۆچوونی خۆتان ناخزێننە ناو هەواڵەكەوە .دڵنیابن
لەوەی كە بۆچوونی دوو الیەنی بەسەرهاتەكە دەگوازنەوە
رێگابدەن بە هەركەس��ێك كە تۆمەتبار بووە شوێنێكی بۆ
كاردانەوە هەبێت .ل��ە واتاگەلێكی وەكو «ئیدعایكرد» بە
واتای ئەوەی كە ئێوە گومانتان هەیە بەرامبەر بە قسەكانی
خۆتان بەدوور بگرن .لە واتاگەلی وەكو «نیگەرانی ئەوە لە
ئارادای��ە» یان»فاڵن كەس هیوادارە» دوور بگرن ،چونكە
لەوانەیە وەها لێكبدرێتەوە كە خەریكیت الیەنی كەسێك
دەگریت.
وات��ای «قبوڵیكرد» ئ��ەوە دەگەیەنێت كە كەس��ێك
وەك��و ئەوەی كارێكی هەڵەی كردبێت و ئێس��تا دانی بە
تاوانەكەیدا نابێت  .واتای «تەئكیدی كرد» یان «ئاماژەی
كرد» ئەوە دەگەیەنێت كە ئێوەش لەگەڵ هەموو الیەنەكان
هاوبۆچوونن .لە بری هەمووی ئەم وتانە وش��ەی «گوتی»
بەكاربهێنن.
پێش��ینە – پێش��ینە بۆ هەموو ئ��ەو هەوااڵنەی كە
دەینووس��ن پێویس��تە .لە ناو تانوپۆی ئەو هەواڵەی كە
خەریكە دەینووسیت بیچێنیت ،لەبری ئەوەی پارچەیەكی
گەورەی چەند بڕگهی پێش��ینە بهێننەوە بەو جۆرەی كە
خەریكیت هەواڵەكە لە س��ەرەتاوە تا كۆتایی دەگێڕیتەوە
پێش��ینە بكەن بە رستەی بچووك  و بەسەر هەواڵەكەیدا
بپژێنن.
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بەشە سەرەكییەكانی پێشینە كە دەتانەوێت لە هەواڵدا
بەكاریبهێن��ن  لە س��ەر پارچە كاغەزێك
بینووس��ن هەر بەشێكی كە دەیخەنە ناو
هەواڵەكەوە بیسڕنەوە.
 رەن��گ – وردەكاری هەواڵ زیندوودەكاتەوە ،مرۆڤەكان واقعی تر دەنوێنێت
و بە خوێنەری نیشان دەدات كە ئێوە بە
راستی لە شوێنەكە بوون.
سەرچاوەكانی هەواڵ

وەكو رێس��ایەكی گش��تی ،هەرچی
ژمارەی س��ەرچاوەكانتان بۆ نووس��ینی
هەواڵ زیاتر بێت باش��ترە .هەرچ��ی گرنگی هەواڵێك كە
دەینووس��یت زیات��ر بێت ئەو بابەتە گرنگ��ی زیاتر پەیدا
دەكات ك��ە هەواڵەكەت��ان س��ەرچاوەی بەهێز و پتەوی
هەبێت و ناوی سەرچاوەكان بهێنرێت.
پەروەردەكردنی سەرچاوەی باش( ،ئەوەی كە بتوانێت
سەرچاوەی هەواڵی باش پەیدا بكەیت و بیپارێزیت) هیچ
كات بە كات بەفیڕۆدان لێك نادرێتەوە .سامویل جاكسۆن،
نووسەری بەریتانی سەدەی هەژدەیەم جارێك لە شوێنێك
گوتی»،كاكە ،هەر رۆژێك تێپەڕێت و لەورۆژەدا من لەگەڵ
كەسێك ئاشنا نەبم ئەو رۆژەم بە فیڕۆ چووە»
زۆرێك لە سەرنووس��ەرەكان بۆ ئەوەی هەواڵێك لە ئێوە
وەربگرن النیكەم دوو س��ەرچاوەیان دەوێت .لە هەندێك
حاڵەتدا س��ەرچاوەیەكیش بەس��ە ،بەاڵم بە مەرجێك بە
تەواوەتی متمان��ە پێكراوبێت و الیەنەكە كەس��ێك بێت
كە بتوانی��ت چاوەڕوانی ئەوەی لێبكەی��ت كە ئاگاداری
بابەتەكەیە .هەوڵبدەن خۆتان لەوە بەدوور بگرن كە ناوی
سەرچاوە نهێنن و هیچ كات لە دەربڕینەكانی سەرچاوەیەك
كە كەس��ێك تۆمەتب��ار دەكات یان قس��ەكانی جەنجاڵی
لێدەكەوێت��ەوە ،بەاڵم ئامادە نییە ناوی باڵو بكاتەوە بەكار
نەهێنن ،هێرش و س��كااڵ لە پش��ت دەمامكەوە جێگای
قبوڵكردن نییە.
لەگەڵ سەرچاوە هەواڵییەكانی خۆتاندا بە ویژدان بن،

راپ���ۆرت پەیوەندی
ب���ە كات���ەوە نییە
و دەتوانرێ���ت ب���ە
ێ
تەواوەت���ی ب���ە ب 
س���ەرنجدان ب���ە
كات���ی رووداوەك���ە
بنووسرێت .هەروەها
دەتوان���ن لەگ���ەڵ
هەواڵی رۆژدا بن
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هەم ب��ە هۆی بەرژەوەندییەكانی خۆتانەوە
و هەم بە هۆی بەرژەوەندییەكانی ئەوان.
 ئ��ەو س��ەرچاوانەی ك��ە ناوی��اندەهێنرێ��ت هەمیش��ە ل��ە پێش��ی ئەو
س��ەرچاوانەوە بن كە ناوی��ان ناهێنرێت،
ئەگەر سەرچاوەی هەواڵەكەی ئێوە ئامادە
نییە ناوی بهێنرێت  لەگەڵی گفتوگۆ بكەن
كە بە چ ش��ێوەیەك دەتوانن بیناس��ێنن.
هەوڵبدەن تا ئەو جێگەیەی بۆتان دەكرێت
بە دیاریكراوی ناوی بهێنن».دیپلۆماتێكی
خۆرئاوایی كە لە گفتوگۆكاندا بەشداربوو»
لە «سەرچاوەیەكی دیپلۆماتی» باشترە.
 تەنی��ا بۆ ئ��ەوەی بزانن – كاتێك كەس��ەرچاوەی هەواڵ دەڵێت ئەم زانیارییانە
تەنیا وەكو پێ��ش زەمینە_تەنیا بۆ ئەوەی
كە بزانیت) پێتان دەدات ،بە گش��تی بەو
مانایەی��ە كە ناتوانیت ئەو زانیارییانە بەكار
بهێنیت مەگەر ئەوەی كە ئەو زانیارییانەت
لە شوێنێكی دیكەوە دەست بكەوێت.
 س��ەرچاوە حكومییەكان – بەیاننامەحكومیی��ەكان ،رێكخ��راوە حكومییەكان،
بانكی ناوەندی ،س��ەرچاوە حكومییەكانی
دیكە بە گش��تی ب��ە پارێزەوە ئاراس��تە
دەكرێن و وش��ەكان بە وردبینییەوە بەكار
دەهێنرێ��ن  .ب��ەاڵم دەبێت ب��ە زۆری بە
دوای وردەكاری زیات��رەوە بیت بە واتایەك
سەرچاوەكان «دادۆش��ن» چونكە بە هەر
ح��اڵ ئ��ەوان دڵنیاترین س��ەرچاوەیەكن
كە لە بەردەس��تاندایە ئەگەرچی لەوانەیە
نەتوانن وێنەیەكی كامڵ لە بەسەرهاتەكەی
لێدەركێشن.
  پس��پۆڕان و ئاكادیمیی��ەكان   -بەزۆری ئەمانە باش��ترین س��ەرچاوەكانن،
چونك��ە زۆرت��ر س��ەربەخۆن ه��ەر بۆیە
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دەتوانن بێالیەنانە زانیارییەكانتان پێبدەن.
زانیارییەك كە ئاسان نییە لە حكومییەكانی
وەربگریت.
 س��ەرچاوەی دەرەك��ی –دیپلۆماتەكان ،رێكخ��راوە ناحكومییەكان،
نەتەوەیەكگرت��وەكان و ل��ق و پۆكان��ی،
كۆمپانیا بیانییەكان .ئەمانە زۆر جار بەكەڵك
دێن ،چونكە واڵت باش دەناسن ،بەاڵم لە
رەهەندی دەرەكییەوە.
 رێكخ��راوە كولت��ووری ،ئاین��ی،پیش��ەییەكان  -گەڕان��ەوە ب��ۆ ئەمان��ە  
دەتوانێ��ت هەواڵەكەت��ان دەوڵەمەندت��ر
بكات  پەرس��تگەكان ئەندامانێكی زۆریان
هەیە .هەروەها بە زۆری لە سەرتاس��ەری
واڵتدا باڵوبوونەتەوە ،هەر بۆیە دەزانن چی
روودەدات.
 سەرچاوەی شەقامی – بەكارهێنەرانو ژن��ان و پیاوانێ��ك كە لە سەرش��ەقام
دهیبینن هەمیشە ئەوە دەهێنێت لەگەڵیان
قسە بكەن بەومەرجەی لەگەڵ كەسانێكی
جۆراوجۆر قس��ە بكەن بۆ ئ��ەوەی بتوانن
وێنەیەكی گشتی چەند الیەنە لە پرسەكە
بەدەست بهێنن.
 میدیاكان��ی دیك��ە – هەندێكج��اررێگایەك��ی دیك��ە نییە جگە ل��ەوەی لە
راگەیاندنەكان��ی دیك��ەی بگوازینەوە .بۆ
نموونە كاتێك كەس��ایەتییەكی بەرجەستە
لەگ��ەڵ راگەیاندنێك چاوپێكەوتن دەكات.
بەوەش��ەوە ،ئەگ��ەر ل��ە راگەیاندنەكانی
دیكەوە هەواڵێك هەڵدەگرن دەبێت زۆر بە
كەمی ئەو حاڵەتە دووپات بێتەوە ،تەنیا بە
دوای راگەیاندنە متمانە پێكراوەكاندا بڕۆن
و ئاماژە بە سەرچاوەكەش بدەن.
«دەكرێت بەر لە چاپكردن هەواڵەكەتان
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ب��دەن چاوێك��ی پێدا بخش��ێنم؟» – لە
بەرامب��ەر وەها داواكاریەك��دا خۆڕاگربن.
ئەگ��ەر رێگایەكت��ان نیی��ە و دەبێت ئەو
كارە بكەن تەنیا بۆ بەرزكردنەوەی ئاستی
وردبین��ی ئەو كارە بكەن .نابێت ناوەرۆكی
قسە گواس��تنەوە بگۆڕن .هەروەها مۆڵەت
دابنێن بۆ ئەوەی بەناو سەرچاوە «لە سەر
هەواڵەكەتان نەنیشێتەوە».
راپۆرت

راپ��ۆرت پەیوەندی بە كات��ەوە نییە و
ێ س��ەرنجدان
دەتوانرێت بە تەواوەتی بە ب 
بە كاتی رووداوەكە بنووس��رێت .هەروەها
دەتوان��ن لەگ��ەڵ هەواڵ��ی رۆژدا بن ،بۆ
نموونە:
كاتێ��ك خەریك��ی رووماڵكردن��ی
بوومەلەرزەیەكی گەورەیت ،یان رووداوێكی
سروش��تی دیك��ە ،رۆژنامەنووس��ی باش
پێویستە هەواڵێكی تێر و تەسەل بنووسێت
و هەم��وو الیەنەكانی رووماڵ بكات ،بەاڵم
خراپ نییە لەگ��ەڵ هەواڵەكە راپۆرتێكی
رەنگداری��ش بكەیت .ب��ۆ نموونە ،راپۆرت
ێ پاچ و
سەبارەت بە گوندنشینانێك كە بەب 
خاكەناز بە دەستیان خەریكی هەڵكەندنی
زەوی��ن بۆ ئەوەی كچی ونبووی یەكێك لە
گوندنشینان لە ژێر داروپەردووی رووخاودا
دەربهێنن .راپۆرتێكی وا یارمەتیدەر دەبێت
ب��ۆ ئەوەی الیەنە مرۆییەكان مەس��ەلەكە
بەرجەستە بكرێت.
بنەما گش��تیەكان بۆ نووس��ینی لیدی
هەواڵ تا رادەیەك روونە .بەاڵم بۆ نووسینی
راپ��ۆرت رەنگ��ە بكرێ��ت بوترێ��ت هیچ
بنەمایەك��ی دیاریكراو بوون��ی نییە .تەنیا
گرن��گ ئەوەیە لیدێك كە نووس��یوتە كار

بكات( .واتا خوێنەر بەرەو بابەتەكە ببات).
چەند لیدێك كە لە راپۆرتەكانی رۆیتەرز
وەرگیراون:
ل��وس ئەنجلێس – ڤیكتۆر راوەس��تا،
سەیری كرد و چاوی بە چاوی ئەو كەوت.
ێ ئەوەی وش��ەیەك بڵێ��ت پێدەچوو،
بە ب 
كانی بزانێت چی دەویت .رەنگە ئەو هەمان
ئەو كەس��ە بێت كە ڤیكتۆریش بە دوایدا
دەگەڕا.
ێ
(راپۆرتێك سەبارەت بە كۆمەڵێكی نو 
ل��ە چیرۆكە ئهویندارهكانی نێوان كوبی –
ئەمریكییەكان).
بۆین��س ئایرس – رەنگ��ە بۆ زیگمۆند
فرۆید س��ەخت بووە كە بیهێنێتە بەرچاو
ك��ە چەندین كیلۆمەتر دوور لە ش��وێنی
لەدایكبوونی خۆی واتا نەمس��ا ،ناوی ئەو
ئەوەن��دەی س��وڵتانی س��ەمای تانگۆ واتا
كارلۆس گاردێل لە سەر زاران بێت.
راپۆرتەكە س��ەبارەت بە ژمارەی زۆری
دەروونناسانە لە بۆینس ئایرس)
ئەفریق��ای باش��وور – پیاوێ��ك ك��ە
جانتاك��ەی پڕە لە كەل��ەرم و پەتاتەیە بە
زۆر هەڵدەگرێت و لە ناو سندوقی دواوەی
تەكس��ییەكی كۆن  و ن��ۆ كاتژمێر لە ژێر
هەت��اوی س��وتێنەردا دەڕوات بۆ ئەوەی
بگاتە یوهاس��بۆرگ .كاتێ��ك دەگاتە بازاڕ،
نیوەی ئەو بەروبوومانەی كە چینویەتییەوە
گەنیوە و كاتێك ئەم پیاوە  48س��ااڵنە بۆ
ماڵ��ەوە دەگەڕێتەوە ،تەنی��ا تۆزێك پارەی
دەستكەگوتووە.
(راپ��ۆرت س��ەبارەت بە ه��ەژاری لە
ئەفریقای باشوور)
رێك وەكو هەواڵ ،راپۆرتیش پێویس��تە
دەس��تپێكێكی سەرنجڕاكێش��ی هەبێت
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راپۆرتیش پێویستە
دەس��ت��پ��ێ��ك��ێ��ك��ی
س��ەرن��ج��ڕاك��ێ��ش��ی
ه���ەب���ێ���ت و ب��ە
شێوازێكی لۆژیكی
خ��وێ��ن��ەران لەگەڵ
خ���ۆی ت��ا ك��ۆت��ای��ی
هاوڕێیەتی بكات
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و ب��ە ش��ێوازێكی لۆژیك��ی خوێنەران لەگ��ەڵ خۆی تا
كۆتایی هاوڕێیەتی بكات  .كاتێك س��ەرقاڵی بە نووسینی
چیرۆكێك��ەوە كە الیەن��ی ناپەیوەندی��داری هەیە ،وەكو
راپۆرتی س��ەفەر ،ئەو خااڵنەی كە سەنجڕاكێشن لە سەر
پارچە كاغەزێكدا بنووس��ن و دواتر بەدوای ئەو خااڵنەدا
بگ��ەڕن كە بە ش��ێوەی دیار پێك��ەوە پەیوەندیان هەیە.
ل��ە رێگای رەس��تەی پەیوەندییەوە ئ��ەم خااڵنە پێكەوە
ببەس��تن و هەوڵبدەن چیرۆكەكە جۆرێ��ك بگێڕنەوە كە
تانوپۆیەكی لۆژیكی هەبێت لە خاڵێكەوە بۆ خاڵێكی دیك ه
لە رەوتدا بێت .بە پێچەوانەی هەواڵ كە دەكرێت بنەكەی
ببڕیت ،راپۆرت جۆرێك دەنووس��رێت كە پێویستە سەر و
ب��ن و لەش��ی هەبێت ،بڕگهی كۆتایی ك��ە هەندێك جار
«»Kickerیش��ی پێدەوترێت ،لەوانەی��ە دووبارە ئاماژە
ب��ە هەمان باب��ەت بكرێت  كە لیدەكە بەوەوە دەس��تی
پێدەكرد .هەندێك لە رۆژنامەنووسان هەوڵێكی زۆر دەدەن
ب��ۆ ئەوەی كۆتاییەكی باش بۆ راپۆرتەكەیان ئامادە بكەن.
بەاڵم هەوڵ��ی لەرادەبەدەریش لەوانەیە كۆتایی راپۆرتەكە
دەستكرد و الستیكی بكات.
شێوازێكی دیكەی راپۆرت نووسین ئەوەیە كە وای بێننە
بەرچاو كامێرای مانگی دەستكردیت و خەریكە لە بۆشاییەوە
سەیری زەوی دەكەیت( .بیهێننە بەرچاو دەتانەوێت بزانن
كاریگەریی بومەلەرزە لە ش��ارێكدا چ��ۆن بووە ).لەوانەیە
كامێراكە سەرەتا لە سەر كەسێك زوومكرابێت و كەسایەتی
و تایبەتمەندییەكانی ئەو بەرجەس��تە بكات .بەاڵم دواتر
كە چاوی كامێراكە زیاتر دەكرێتەوە خانەوادەی كەسەكە
دەبینیت ،كە دەوروبەرەك��ەی دەگریت دەردەكەوت كە
كارەساتەكە چەندە كاریگەریی لەسەر كردوون.
كاتێ��ك دیس��ان كامێراك��ە زیات��ر دەكرێتەوە ش��ار
دەردەكەوێ��ت و س��ەرەنجام دیس��ان كامێراك��ە زیاتر
دەكرێتەوە  ویالیەت یان واڵتەكە نیشان دەدات.
رێگای بێئەژماری دیكە ب��ۆ ریوایەتی راپۆرتێك بوونی
هەیە .لێرەدا ئاماژە بەچەند رێگایەكیان دەكەین.
رێك و راست   -چیرۆكەكە رێك و راست لە سەرەتاوە
ت��ا كۆتایی باس بكەن ،رێك وەك��و هەواڵ ،بەو مەرجەی
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سوژەی راپۆرت بە گوێرەی پێویست سەرنجڕاكێش بێت.
نموونە:
بۆ ئەو بۆلگاریانەی كە ئەوەندە خۆش��بەخت بوون كە
ئۆتۆمبیلێكیان هەبێت21 ،ی مانگی ئایار رۆژێكی رەشبوو.
كاتێك لە خەو هەس��تان بینیان نرخ��ی بەنزین لە %92
بەرزبووەتەوە.
بە رێكی خاڵەكە بپێكن – كاتێك لە هەمان دەستپێكەوە
لە س��ەر خاڵێكی دراماتیك چڕ ببنەوە س��ەرنجی خوێنەر
رادەكێشن.
نموونە:
ش��ەڕكەری گەنج ئارام و هێ��دی دەهاتە بەرچاو كە
جگەرەیەكی بەدەمەوە ب��وو و چەكەكەی دەدایە بنباڵی.
تەمەنی دە ساڵ زیاتر نەبوو ،بەاڵم توانیبووی النیكەم دە
بۆ دوانزە سەربازی حكومەت بكوژێت.
یان
گولو ئۆگەندا – كاتێك ئەو ئۆگەندییە گەنجە زانی ئەو
ژنەی كە لە تاریكاییدا دەستدرێژی كردبووە سەری دایكی
بووە خۆی بە كۆڵگەكەی دارینی كەوێڵەكەوە هەڵواسی و
خۆی كوشت.
دواخستن – خاڵی لووتكەی چیرۆك تۆزێك دێرتر دێت.
چەند بڕگ ه لە خوارترەوە .بەاڵم زۆریش درێژی نەكەنەوە.
نموونە
كەش��ێكی زۆرباش بۆ ئەوەی كە قەاڵی دراكۆال لەوێ
دروس��ت بكەن ،لە بنی دۆڵێكی پڕ لە خۆل لە چیاكانی
ترانسیلڤانیای رۆمانیا.
ه��ەر ب��ەو جۆرەی ك��ە س��ەردانیكاران پاڵی��ان بەو
دەرگای��ەوە نا كە جێڕەجیڕی دەكرد بۆ ئەوەی لەو بەری
ێ رەشی پۆشیبوو
دەرگاكە لەگەڵ پیرەژنێك كە س��ەرتاپ 
چاوپێكەوتن بكەن ،س��ەگێك كە رەنگە گورگیش بێت لە
دوورەوە دەیلووراند.
ئەو ب��ە ش��انازییەوە ئێمەی بەرەو ش��وێنێك برد كە
ڤالدی دراكۆل ،س��ەركردەیەكی تین��وو بەخوێن كە لە
سەدەی پانزەدا ژیاوە  و چیرۆكی دراكۆال لە ژیانی ئەوەوە
وەرگیراوە ،خواردنی خواردووە و دەخەوت و كاری دەكرد.

ش����ی����ك����ردن����ەوە
دەرف���ەت���ێ���ك���ە بۆ
تێڕوانینێكی قووڵ
و ل��ە گۆشەنیگای
ج������ۆراوج������ۆرەوە
بەرامبەر بە بابەتێكی
هەواڵی یان بابەتی
ك��ە ب��ۆ خ��وێ��ن��ەران
سەرەنجڕاكێش بێت،
بەاڵم بە تەواوەتی
ه���ەواڵ���ی ن��ەب��ێ��ت.
لـیـدی شیـكردنـەوە
لەوانەیە بە بەراورد
لەگەڵ لیدی هەواڵ
گشتیتر بێت
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گرف��ت ئەوە بوو بە گوێرەی ئەوەی كە
ئیدارەی گەش��تیاری رۆمانیا رایگەیاندبوو
ئەو هیچ كات نەهاتبووە ئێرە.
لێوی قس��ەی راپۆرت لە راپۆرتێكدا كە
دەینووس��ن نەش��ارنەوە ،چونكە لەوانەیە
خوێنەران ماندوو ببن و واز لە خوێندنەوەی
راپۆورتەك��ە بهێنن .النیك��ەم لە بڕگهی
چوارەمدا بچنە سەر بابەتە سەرەكییەكە.
 مێژوویی – ئەم ج��ۆرە راپۆرتانە بەرووداوێكی مێژوویی دەستپێدەكەن.
نموونە:
سی س��اڵ پێش ئێس��تا مەنچوقستان
جەژنی كۆتایی شەڕی ناوخۆیی خوێناوی
گرت كە تێیدا  100هەزار كەس كوژران و
ئابووری واڵت بە تەواوەتی داڕما...
 گێڕانەوەیی – ئەم شێوە چیرۆكەلە س��ەرەتاوە ت��ا كۆتایی ب��ە هەمان ئەو
ش��ێوەیەی ك��ە رووی��داوە دەگێریتەوە.
ئەم ش��ێوەیە دەتوانێت سەرنجی خوێنەر
رابكێش��ێت بەاڵم پێویستە خێرا بەو خاڵە
بگ��ەن ،كە بتوانێت س��ەرنجی خوێنەر تا
كۆتایی راپۆرتەكە رابگرن.
نموونە:
لە بەیانییەكی س��ارد و زس��تانیدا لە
ێ پیاو لە ناوەڕاستی
مانگی نیس��ان ،س�� 
لەن��دەن چاویان بە یەكتری كەوت ،دواتر
هەركامەیان تەكسییەكی جیاوازیان گرت
و بەرەو بنكەیەكی ئاسمانی لە كەنارەكانی
باشوور رێكەوتن.
هەركامەی��ان رێگایەك��ی جیاوازی��ان
هەڵبژارد ،هەركامەیان لە كاتێكی جیاوازدا
گەیش��تنە بنك��ە ئاس��مانییەكە و دواتر
س��واری فڕۆكەیەكی كۆنی رووسی بوون،
بۆ گەش��تێكی چواركاتژمێری و سەرەنجام
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لە بنكەیەك لە ش��وێنێكی دوورەدەست لە
بۆسنە دابەزین... .
پێكەنیناوی – گاڵتە وگەپكردن كارێكی
ئاسان نییە .بەاڵم جاروباری بەكاریبهێنیت
خراپ نییە.
نموونە:
تیران��ا – چەن��د س��اڵ پێش ئێس��تا
بەرپرس��انی گوندێك ل��ە ئەلبانیا بەڵێنیان
ب��ە ژناندا ئەگەر ش��ەش منداڵیان هەبێت
دەتوانن ش��ەش س��اڵ زووتر خانەنشین
ببن .ئەگەر دوانزەی��ان هەبێت ،دەیانوت،
مانگایەكیشتان پێدەدەین.
حیكایەت ئاس��ا – ب��ە تایبەت كاتێك
بەكاردێ��ت ك��ە بتانەوێت س��ەبارەت بە
تاك��ەكان بنووس��ن .كەش��ەكە بهجۆرێك
ئامادە بكەن ،ك��ە ئاماژەیەك بە رابردووی
كەسەكە بكەن.
نموونە:
جۆن س��میت كارەكەی بە گەسكدانی
گەروەترین دوكانی ش��ار دەستپێكرد ،دە
ساڵ دواتر ئەو هەمان دوكانی كڕی.
 وەسفكردن – دیمەنێك دەهێنینەبەرچ��او .دواتر لە ن��او چیرۆكەكەدا تەقلە
بدەن.
نموونە:
فڕۆك��ەوان ك��ە پانتۆڵ��ی دەرزەن��ی
لەپێكردبوو ،بە تیش��ێرتێكی پرتەقاڵییەوە،
كاڵوی تەپل��ە  و پێاڵوی كراوەی هاوینە،
وردەوردە لە سەر جادەی قیری سوتێنەری
فڕۆكەخانە پیاس��ەی دەكرد و بە زمانێكی
ش��ەقاوە ئاس��ایانەوە گوتی(،باشە كوڕینە
بچین شانۆكە دەستپێبكەین».
شانۆ ،فڕین بە فڕۆكەیەكی  32سااڵنی
دی سی –  3و چەند ساتێك دواتر یەكێك
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لەو فڕۆكانەی كە كەمتر لە بارەیەوە قسە
ك��راوە ڕێڕەوەك��ەی ب��ەرەو ئامانجەكەی
دەستپێكرد.

شیكاری

شیكردنەوە دەرفەتێكە بۆ تێڕوانینێكی
قووڵ و ل��ە گۆش��ەنیگای جۆراوجۆرەوە
بەرامبەر ب��ە بابەتێكی هەواڵی یان بابەتی
كە ب��ۆ خوێنەران س��ەرەنجڕاكێش بێت،
بەاڵم بە تەواوەت��ی هەواڵی نەبێت .لیدی
ش��یكردنەوە لەوانەیە بە ب��ەراورد لەگەڵ
لیدی هەواڵ گش��تیتر بێ��ت ،بەاڵم بنەما
س��ەرەتاییەكانیان یەك ش��تە :س��ەرچاوە
دانان��ی ب��اش ،هاوس��ەنگی ،هێنانەئارای
پێشینە و پێش زەمینە و قسە گواستنەوە.
بە پێچەوان��ەی هەواڵ  ،پێویس��ت بەوە
ناكات س��ەرچاوەی هەواڵەك��ە لە بڕگهی
یەك��ەم یان دووەمدا بێ��ت .بەاڵم لە هەر
ش��وێنێك زانیارییەك دەدرێت پێویستە بە
شێوەی شەفاف دەرببڕێت كە ئەو زانیارییە
لە كوێوە هاتووە.
یەكێ��ك ل��ە رێگاكان��ی نووس��ینی
ش��یكردنەوەیەكی ئاڵ��ۆز ئەوەیە كە خاڵە
س��ەرەكییەكانی بابەتەك��ە ،پێش��ینە و
وتەگواستنەوە لە دهستهەكانی یەك و دوو
و س��ێ ...بە گوێرەی بەڵگەهێنانەوە و ئهو
خهڵك ه ك��ە دەمانەوێت ئاماژەیان پێبدەین
پۆلێنبەن��دی دەكەین .بەم كارە ئاس��انتر
دەتوانین بە ش��ێوەی لۆژیك��ی بابەتەكە
داڕێژین و بۆچوونە ناكۆك و جەنجاڵییەكان
لە پەنای یەك دادەنێین.
لێ��رەدا چەند پارچە ل��ە لێكدانەوەیەك
كە لە ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرزدا نووسراوە
دەهێنین:
مۆس��كۆ – لە یەكێك لە ئاش��كراترین  

ژێس��تێكدا ك��ە پگوتین ب��ۆ گەڕانەوەی
متمانەی چین تازە دەوڵەمەندی رووس��یا
لەخۆی گرت��ووە ،ئەو بەڵێنی ئەوەیدا رێگا
بدات ئەوان ئەو پارانەی كە دەیەی نەوەد
لە واڵت دەریان كردووە بە شێوەی یاسایی
بگەڕێننەوە بۆ واڵت  .بەاڵم ئایا بەراس��تی
هەزاران رووس��ی كە بە گوێرەی هەندێك
ئامار زیات��ر لە 250ملیار دۆالر لەدەرەوەی
سنوورەكانی رووسیا پارەیان هەیە ،ئامادەن
قەپ لە پاروەكەی جەنابی پگوتین بگرن؟
لەن��دەن دابەزینی بەرفراوانی ئاس��تی
پێگەی جەم��اوەری  لەوانەیە هەوڵەكانی
تۆن��ی بلێر ك��ە ب��ەم نزیكان��ە دووبارە
هەڵبژێردرایەوە بۆ پێشخستنی بەرنامەكانی
لە پەرلەمان و ئەوەی كە بتوانێت تا كۆتایی
خولەكەی لە دەس��ەاڵتدا بمێنێتەوە كردە
بڵقی سەر ئاو.
بە نیشتنەوەی تەپ و تۆزی هەڵبژاردن
ك��ە تێیدا بلێ��ر ب��ۆ س��ێیەمین جاری
بەردەوام لە هەڵبژاردنەكەدا س��ەركەوتنی
بەدەس��تهێنا ،یەكەمین سەركەوتن بوو بۆ
پارتەكەی واتا پارتی كرێكاران بە بۆچوونی
چەپی میان��ڕەوەوە ،نیگاكان ب��ەرەو بەو
ئاراستەیە بوو كە پارتی كرێكاران تەنیا 66
كورسی بەدەستهێناوە لە كاتێكدا لە خولی
پێشوودا  161كورسی هەبوو.
زنزیب��ار – ملمالن��ێ سیاس��ییەكان
خەریكە بەر لە هەڵب��ژاردن بەخێرایی لە
زنزیب��ار تونددەبێـتەوە بۆ ئ��ەوەی رەنگە
تاقیكردنەوەی��ەك بێت بۆ ئ��ەوەی وێنەی
جێگیریی��ەك ك��ە حكومەت��ی تەنزانیا لە
دۆخ��ی ناوخۆی��ی وێنای ك��ردووە تا چ
رادەیەك راستەقینەیە.
نەی��اران ل��ە دوورگەی��ەك كەنی��وە
ژمارە  31پاييزى 2013
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س��ەربەخۆیە بەڵێنیانداوە رێگا نەدەن لەم هەڵبژاردنەدا بۆ
جاری س��ێیەم س��اختەكاری بكرێت  و دیسان بە بۆنەی
س��اختەكاری و سەركوتەوە لە هەڵبژاردنی ساڵی  1995و
 2000پەراوێز بخرێن.
راپۆرت نووسینی توێژینەوەیی

ه���ەن���دێ���ك���ج���ار
واپێویست دەك��ات
ك���ە ب���ە ش��ێ��وەی
نهێنی كار بكەیت.
(ب��اش��ت��ر وای���ە ئەو
بەشە بە پسپۆڕان و
رۆژنامەنووسانی بە
ئەزمون بسپێرین.
ل��ێ��رەدا كۆمەڵێك
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
نهرێنی بۆی هەیە،
ب��ەت��ای��ب��ەت ئەگەر
بتەوێت راپۆرتێك
سەبارەت بە تاوانی
رێ��ك��خ��راو ئ��ام��ادە
بكەیت
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هەندێك دەڵێن هەرجۆرە راپۆرتێك توێژینەوەیە ،چونكە
رۆژنامەنووسە باشەكان هەمیشە بەدوای راستییەكانەوەن
و هەوڵدەدەن باش��ترین ج��ۆری هەقیق��ەت بدۆزنەوە.
بەمەش��ەوە ،راپۆرتی توێژینەوەیش  تایبەتمەندی خۆیی
هەیە كە ئەوان جیادەكاتەوە:
 پێویستییان بە كات و هێزی كار زۆر هەیە. بە ش��ێوەی باو سەبارەت بە رەوتێك یان زنجیرەیەكرووداو نەك تەنیا یەك رووداو رووماڵ بكات.
 بە زۆری بەدوای چهند راپۆرتێك دەكەوێت كە پێشترلەالیەن میدیاكانەوە رووماڵ نەكراوە.
 زۆربەی س��ەركەوتنەكانی ئەوان بەس��تراوەتەوە بەێ خەوش
دەستڕاگەیش��تنیان بە سەرچاوەی  رەسەن و ب 
و پلە ی��ەك ،یان بە ئامار و زانیاریی��ەك كە لە بەڵگەنامە
حكومییەكاندا شاراوەتەوە.
 بە زۆری لەسەر چهند بابەتێكی وەكو تاوان ،گەندەڵی،الدان ،یان خراپ بەكارهێنانی دەسەاڵت چڕدەبێتەوە.
 هەندێكج��ار واپێویس��ت دەكات ك��ە بە ش��ێوەینهێنی كار بكەیت( .باش��تر وایە ئەو بەش��ە بە پسپۆڕان
و رۆژنامەنووس��انی بە ئەزمون بسپێرین  .لێرەدا كۆمەڵێك
پرسی مۆراڵی بوونی هەیە كە ئەگەر رۆژنامەنووس ئاشكرا
ببێت لەوانەی��ە دەرەنجامی نهرێنی بۆی هەیە ،بەتایبەت
ئەگەر بتەوێت راپۆرتێك سەبارەت بە تاوانی رێكخراو ئامادە
بكەیت ).ل��ە هەندێك لە واڵت��ان بەكارهێنانی ئامێرێكی
تۆماركردن كە شاردرابێتەوە تاوانە.
لێكۆڵین��ەوە س��ەرەتاییەكان دەبێت تا ئەو ش��وێنەی
ك��ە ئیمكانی هەی��ە ئ��ەو زانیارییانەی كە بە ش��ێوەی
گش��تی لەبەردەس��تدایە كۆبكاتەوە .باش��تر وایە یاسای
دەستڕاگەیش��تنی ئازادانە ب��ە زانیاری ل��ە واڵتەكەتاندا
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بخوێننەوە .بە پشتبەس��تن بەو یاسایە دەتوانن دەستتان
ب��ە كۆمەڵێ��ك زانی��اری حكوم��ی ،كۆمپانی��اكان ،یان
كتێبخانە گش��تییەكان بگات .ئینتەرنێت سەرچاوەیەكی
دەوڵەمەندە بۆ دۆزینەوەی زانیاری و خۆ نوقمكردن لە ناو
وردەكارییەكانیدا .ب��ەاڵم ئاگاداربن هەر زانیارییەك كە لە
ئینتەرنێت دەریدەهێنیت جێگەی متمانە نییە.
كاتێك ئەو زانیارییانەتان دەرهێنا ،سەرچاوەكانتان هان
ب��دەن بۆ ئەوەی كەلێنەكان پڕبكەنەوە و وردەكاری زیاتر
ب��ە ئێوە بدەن ،تەنانەت ئەگەر  off_the_recordبێت.
واتا ئەوەی كە نەیانەوێت ناویان لە راپۆرتەكەدا بهێنرێت.
ئەگەر لە راپۆرتێكدا كە خەریكن ئامادەی دەكەن كەسانێك
تۆمەتبار كراون كە هەڵەیان كردووە دەبێت پەیوەندی بەو
كەس��انەوە بكەن بۆ ئەوەی كاردان��ەوەی خۆیان لە گەڵ
ئێوە بهێننە گۆڕێ .دەبێت وەاڵمی ئەوان لە راپۆرتەكەتاندا
بهێنن.

ه��ەوڵ��ب��دە كاتێك
ئەندامانی كۆنگرە
ر ۆ ژ نا مە و ا نییە كە
چاوپێكەوتن
ئامادەس��ازی   -تا ئەو جێگەی��ەی كە بۆتان دەكرێت ه�������ۆڵ�������ەك�������ە
س��ەبارەت ب��ە ك��ەس ی��ان دامەزراوەیەك ك��ە بڕیارە بەجێدەهێڵن یان
چاوپێكەوتنی لەگەڵ بكەن پێش��ینە و زانیاری لە س��ەر بەر لەوەی كە بێنە
كۆبكەنەوە .ئەگینا كاتەكەتان بە پرسینی پرسیاری سادە ن��او هۆڵەكە بڕۆن
و بێكەڵ��ك كۆتایی پێدێت ،ئەگەر خۆتان ئامادە كردبێت  ،
بە الیەنی بەرامبەری نیشان دەدەیت كە «ئێوەش پرۆڤەی بەالیانەوە .زۆر كەس
خۆتان ك��ردووە» لە ئەنجامدا میوانەكە متمانەی زیاتر بە خۆشحاڵیش دەبن
تواناكانی تۆ دەكات و زانیاری زیاترتان پێدەبەخشێت .ب��ەوەی كە وەاڵم��ی
 لە پێش��دا پرس��یارەكان ببینن – ئەگ��ەر میوانی پ��رس��ی��ارەك��ان��ت��انچاوپێكەوتنەكە پێداگری دەكات لەسەرەتادا پرسیارەكان بدەنەوە و وردەكاری
ببینێت ئەگەر هیچ رێگایەكتان نییە پرسیارەكانی نیشان زیاترتان بۆ ئاشكرا
بدەن ،ب��ەاڵم ئەمە نابێتە هۆی ئ��ەوەی ئەگەر وتوێژەكە
بكەن
دەستیپێكرد تەنیا ئەو پرسیارانەی لێبپرسیت.
 س�ڵاوكردن – چەند خولەكی س��ەرەتا دابنێن بۆپرسیاركردن سەبارەت بە ش��تی گشتی .ئەگەر بە باشی
بابەتەكەت ئامادەكردبێ��ت دەبێت كەم تا زۆر بزانیت كە
میوانەكەت هۆگری چ ش��تێكە و دەتوانیت لەو بارەیەوە
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ه��ی��چ ك����ات ن���اوی
سەرچاوەكانی خۆتان
ئ��اش��ك��را ن��ەك��ەن.
رۆژنامەنووسان لە
هەندێك لە واڵتاندا
ئامادەن بچنە زیندان
بۆ ئەوەی سەرچاوەی
ه��ەواڵ��ەك��ەی��ان لە
دادگ������ادا ئ��اش��ك��را
نەكەن
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هەندێك دەمەتەقەی لەقەڵ��دا بكەیت ،ئەوە دەبێتە هۆی
ئەوەی كهش��هكە بش��كێت و هەموو ش��تێك ئاساییتر و
خۆمانەیی بێتەوە.
بە وردی ئاگاتان لە ناوەكان و پۆستەكان بێت.
 نیگا و جوڵەی دەست و دەم و چاو – كورسیەكەتانجۆرێ��ك دانەنێن كە ب��ە تەواوەتی بەرامب��ەر ئەو بیت.
لەوانەی��ە ناڕەحەت بێت ،كورس��ییەكەت هەندێك بهێنە
دواوە ،هەندێك بڕۆرە گۆش��ەوە و پاڵ ب��دەرەوە .جاروبار
نیگایەك ئاڵوگۆڕ بكەن.
 تۆمار و دەفتەری یادداش��ت – مۆڵەت وەربگرن بۆئەوەی لە ئامێری تۆمار كەڵك وەربگرین.
 ئەگ��ەر ئامێری تۆمارت��ان بەكارهێنا رێك لە بەردەممیوانەك��ەدا دایمەنێن .دەبێتە هۆی ئەوەی  بەردەوام بیر
لەوە بكات��ەوە كە دەنگی تۆماردەكرێت ،ئامێری تۆمارەكە
ێ دەفتەری
لە پەنایەك دابنێن ،هەر كە دانیشتن دەستبەج 
یاداش��ت دەرنەهێنن ،باش��تر وایە دەفتەرەكە لە س��ەر
چۆكتان دابنێن تاكو لە س��ەر مێزی بەردەم میوانەكەی
دابنێیت.
 پرس��یارەكان كورت بن -مەبەستی ئێوە ئەوەیە كەلە میوانەكەت��ان زانیاری وەربگرن نەك ئەوەی كە خۆتان
هەڵكێشن كە چەندە دەزانن.
 سەرەتا پرسیارە سەختەكان نەپرسن – لەوانەیە ببێتەهۆی ئازاردان��ی میوانەكە و حاڵەتی بەرگری لەخۆبگرێت
و گفتوگۆكە رابگرێت  .پرس��یارە سەختەكان رابگرن تاكو
النیكەم وەاڵمی چەند پرسیارێكت وەرگرتبێت شتێكت بۆ
نووسین هەبێت.
«هەندێك لە رەخنەگرانی ئێوە دەڵێن – »،ئەمە رێگایەكە
بۆ پرس��ینی پرسیارە س��ەختەكان .خۆتان بكشێننەوە و
پرسیارەكە بخەنە سەر زاری  كەسانی دیكە.
 پرسیارە كراوەكان بەكاربهێنن نەك پرسیاری داخراو.پرس��یارە داخراوەكان بەزۆری بە كردە دەس��تپێدەكەن
وەاڵمیش��یان بە زۆری بەڵ��ی یان نەخێ��رە .هەوڵبدەن
پرس��یاری كراوە داڕێژن :چ هەس��تێكتان سەبارەت بەم
بابەتە هەیە؟ چ ش��تێك دەبیس��تیت؟ بۆچ��ی ئەم بابەتە
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گرنگە؟ ئەمە چۆن شی دەكەیتەوە؟
 هەمیش��ە جێگاتان بۆ پرس��یاری داخراو هەیە ،بەتایبەت كاتێك دەتەوێت س��ەبارەت بە بابەتێكی سەرەكی
ێ یان نەخێر وەربگرن.
وەاڵمی بەڵ 
 خۆتان لەوە بەدووربگرن كە پێكەوە چەند پرس��یاربكەن – میوانی بەرنامە زۆر ئاسان ،سادەترین پرسیارەكە
وەاڵم دەداتەوە.
 بێدەنگی بەكار بهێنە – هەر كە میوان بێدەنگ بووێ پرسیارێكی دیكەی لێنەكەن .زۆر جار میوان
دەستبەج 
خەریك��ی بیركردنەوەیە  لەوەی ك��ە چ وەاڵمێكی دیكە
بدات��ەوە یان بیر لەوە دەكاتەوە ك��ە زانیارییەكی گرنگ
بهێنێتە سەرزمان یان وازی لێبهێنێت .دەرفەتی پێبدەن.
 ئەگەر تێناگەیت – ئەگ��ەر هەوڵدەدەیت تێبگەیتل��ەوەی كە ئەو چ��ی دەڵێت واتاگەلێك��ی وەكو «ئەگەر
دروست تێگەیشتبێتم  »..بەكار بهێنن یان «ئەم بابەتە بۆ
خەڵكی سادە و ساكار چۆن شی دەكەیتەوە.
شتێكی دیكە هەیە كە بتانەوێت بیڵێن؟

لە كۆتایی هەر چاوپێكەوتنێكدا ئەم پرسیارە لەخۆتان
بك��ەن .چونكە زۆر جار میوانەكان زانیارییەكیان هەیە كە
رۆژنامەنووس���ان لە
ئێوە نایزانن.
 لەناوەكان دڵنیابن – زۆرجار لەبەردەم بەشداربوونی هەر بەش���ێكدا كاردانیشتنی رۆژنامەوانیدا ناوەكانیان دەنووسیت .لە دەفتەری بكەن لەگەڵ ژمارە
یادداشتەكانی خۆتدا نەخشەیەك بكێشەو نیشانی بدە فاڵن سەروكاریان هەیە.
كەس��ایەتی لەكو 
ێ دانیش��تووە  و ژمارە بۆ كورسییەكان هۆكارێك���ی ئەوەیە
دابنێ ...،1،2،3 ،بەو جۆرە بە ئاس��انی دەتوانیت بزانیت چ كە هەواڵی بازرگانی
كەسێك قسە دەكات.
 بە ش��ێوەی دهس��ت ه كاربك��ەن – ل��ە كۆنگرەی و دارایی زۆر جار لەرۆژنامەوانی س��ەختدا كە بتەوێت بە دوای پرس��یارێكدا ه���ەواڵ و رووداوە
ك��ە كردووتە پرس��یاری دیكە بكەیت .ه��ەر بۆیە خراپ گرنگەكانی رۆژن
نییە بەدوای پرس��یارێكدا كە كەس��انی دیكە پرسیویانە  
پرس��یارێكی دیكەی بكەیت و بابەتەك��ە زیاتر بكەیتەوە.
ئەگەر بە دهست ه كاربكەن زانیاری زیاتر بەدەست دەهێنن
تاكو تاكڕەوی كردن.
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 ب��ەردەرگا – هەوڵب��دە كاتێ��كئەندامانی كۆنگرە رۆژنامەوانییەكە هۆڵەكە
بەجێدەهێڵ��ن ی��ان بەر ل��ەوەی كە بێنە
ن��او هۆڵەكە بڕۆن بەالیان��ەوە .زۆر كەس
خۆش��حاڵیش دەبن بەوەی ك��ە وەاڵمی
پرس��یارەكانتان بدەن��ەوە و وردەكاری
زیاترتان بۆ ئاشكرا بكەن.
 بەدوای ئەو رۆژنامەنووسانەوە بن كەل��ە كارەكەیاندا ئەزموونیان زۆرە – ئەگەر
بڕی��ارە بابەتێكی هەواڵ��ی رووماڵ بكەن
ك��ە ش��تێكی زۆری لە س��ەر نازانن یان
رووبەڕووی بابەتێكی ئاڵۆز بوویت بەدوای
ئ��ەو پەیامنێرانەوە بن كە لە رووماڵكردنی
ئەو هەواڵ��ەدا ئەزمونیی��ان زۆرە .بەدوای
ئەو كەس��انەوە بن كە لە پرسیارەكانیاندا
روونە كە ئاگاداری رووداوەكانن .پێش یان
پ��اش كۆنگ��رە رۆژنامەوانییەكە  بڕۆن بۆ
الی ئەو كەس��انە و لەگەڵیان قسە بكەن  .
پس��پۆڕان زۆرجار خۆشحاڵ دەبن بەوەی
كە زانیارییەكانی خۆیان بخەنەڕوو.
كاركردن بە ژمارە

رۆژنامەنووسان لە هەر بەشێكدا كار بكەن
لەگەڵ ژمارە سەروكاریان هەیە .هۆكارێكی
ئەوەی��ە كە هەواڵی بازرگانی و دارایی زۆر
جار لە هەواڵ و رووداوە گرنگەكانی رۆژن.
هەندێك لە رۆژنامەنووس��ان كاتێك چاویان
بە ژمارەكان دەكەوێت وشك دەبن ئەوەش
دەڵێ��ن كە رۆژنامەن��ووس  +ژمارەكان =
هەڵە.
ب��ۆ ئ��ەوەی لە نێ��وان  ژم��ارە زۆر و
زەبەندەكان��دا هەواڵی پلە یەكت دەس��ت
بكەوێت ئەو چەند ئامۆژگارییەی خوارەوەت
لەبەرچاو بێت.
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ب��ەراوردی بكەن و ب��ەدوای پێوانەوە
بن – ژمارە بە تەنیایی ش��تێكی ئەوتۆ بە
ئێمە ناڵێت .تەنیا كاتێ��ك پێكەوە بەراورد
دەكرێن – ساڵی رابردوو ،مانگی رابردوو،
كۆمپانیایەكی دیكە ،مانا پەیدا دەكەن.
 ژم��ارە رووداوەكان ریوایەت دەكەن– هەندێك  س��ەیری ئەوالتری ژمارەكان
بكەن بۆ ئ��ەوەی گۆڕانكارییەكان بیبینن.
ئاماری مانگان��ە دەریدەخات كە هاوردەی
گەنمی مەنچوقس��تان لە ماوەی یەكساڵدا
دوو ئەوەندە زیادی كردووە .بۆچی؟ چونكە
حكومەت دەرماڵەی بۆ نان داناوە بۆ ئەوەی
رێگری بكات لە س��ەرهەڵدان و ناڕەزایی
ناوخۆیی.
 لە بری ژمارە داش��كاندن رێژە بەكاربهێن��ن – نیو ملیۆن باش��ترە لە 500,000
ك��ەس .ژم��ارەی ت��ەواو زۆر ب��ە كەمی
بەكاربهێنن هەوڵبدەن ل��ە لیددا بەكاری
نەهێنن.
 ب��ەدوای الیەن��ی مرۆیی��ەوە بن –مرۆڤ��ەكان حەزدەك��ەن س��ەبارەت ب��ە
مرۆڤەكان بخوێننەوە .چۆن بەرزبوونەوەی
نرخی بەهرەی  بانكی كاریگەریی لە سەر
بڕیاری كەس��انێك دادەنێت كە دەیانەوێت
خانوو بك��ڕن؟ ئای��ا ئەم��ە دەبێتە هۆی
ئ��ەوەی كە چەند كەس��ێك كارەكانیان لە
دەستبدەن؟
رەوشت

دامەزراوە هەواڵییەكان لە هەر واڵتێكدا
بنەمای مۆراڵی تایب��ەت بە خۆیان هەیە.
هەڵبەت ئەو بنەمایە هەركامەیان وردەكاری
خۆیانیان هەیە كە لە واڵتێكەوە بۆ واڵتێكی
دیك��ە جیاوازیان هەیە .بەاڵم زۆربەی ئەم
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بنەمایانە لە سەر چەند بابەتێكی سەرەكی
كۆدەنگن.
 هیچ كات هەواڵ س��اختە نەكەن وهەواڵی كەسی دیكەش نەدزن.
 هی��چ كات بەرتی��ل وەرنەگ��رن –زۆرب��ەی رۆژنامهنووس��ان ل��ە واڵتان��ی
ت��ازە گەشەس��ەندوودا مووچەیەكی كەم
وەردەگ��رن ،بۆی��ە لە ب��ەردەم بەرتیلدان
لەالیەن سیاسەتمەدار و كۆمپانیاكانەوە بۆ
ئەوەی هەواڵێك لە بەرژەوەندی ئەواندا باڵو
بكەنەوە یان هێرش بكەنە سەر ركابەرەكانی
ئەو دهستانه.
 هی��چ كات م��ل ب��ە داواكاری ئەوكەس��انە ن��ەدەن كە داوا دەك��ەن بەر بە
باڵوبوون��ەوەی بابەتێ��ك كە نووس��یوتانە
بیبینن یان پەسەندی بكەن.
 لە بەرامبەر میوان��ی دڵفراوانانەدا بەپارێ��زەوە مامەڵە بكەن .ش��تێك بە ناوی
خواردنی خۆڕای��ی بوونی نییە ،ئەو مرۆڤ
و كۆمپانیایانەی كە بانگهێشتی میوانیتان
دەكەن لە زوری لە بەرامبەر ئەو میوانیەدا
چاوەڕوانی شتی دیكەیان لە ئێوە هەیە.
 هیچ كات ناوی سەرچاوەكانی خۆتانئاشكرا نەكەن .رۆژنامەنووسان لە هەندێك
لە واڵتاندا ئامادەن بچنە زیندان بۆ ئەوەی
سەرچاوەی هەواڵەكەیان لە دادگادا ئاشكرا
نەكەن.
ئاسایش

ئاسایش��ی ئێ��وە ل��ە پل��ەی یەكەمی
گرنگیدای��ە و هیچ چیرۆكێ��ك چەندەش
گرنگ بێت ئەوە ناهێنێت كە ژیانی خۆتی
لە پێناودا دابنێیت یان بریندار ببیت.
ئەگ��ەر لە خۆپیش��اندان و گرژیەكانی

سەرش��ەقامدا دەس��تگیر بكرێی��ت ئیتر
ناتوانیت هەواڵەكەت باڵوبكەیتەوە كارایی
ئێوە وەكو رۆژنامەنووس بە توندی بەرتەسك
دەبێتەوە.
ئەگەر پێتان وایە لە بەردەم مەترسیدان
كێشەكە لەگەڵ بەرپرسەكەتدا بهێنە ئاراوە
و ئاگاداری بكەرەوە لەوەی كە بەنیازیت بە
چ ش��ێوەیەك هەواڵەكەت رووماڵ بكەیت،
ئەگەر بڕی��ارە هەواڵ��ی خۆپیش��اندانێك
رووماڵ بكەیت كە لەوانەیە توندگوتیژی و
بشێوی لێبكەوێتەوە لە پێشدا سەردانێكی
ش��وێنەكە بك��ەن و رێگاكان��ی هەاڵتنی
خۆت��ان دەستنیش��ان بكەن .بە گش��تی
چاوەڕوانی ئەوە لە زۆربەی رۆژنامەنووسان
ناكرێت جەنگ��ەكان رووماڵ بكەن .زۆرێك
لە دامەزراوەكانی راگەیاندنیش بەر لەوەی
كە رۆژنامەنووسان رەوانەی بەرەی جەنگ
بكەن داوایان لێدەكەن بەش��داری خولی
راهێنانی تایبەتی بكەن بۆ ئەوەی فێر ببن
بە چ ش��ێوەیەك لە شوێنە مەترسیدارەكان
كار بك��ەن .ئەو خوالنە زۆرت��ر لە الیەن
چهند س��ەربازێكەوە بەڕێ��وە دەبرێت كە
پێش��تر خۆیان لەو ش��وێنانە بوون .ئەگەر
ناچاریت پێكدادانە سەربازییەكان رووماڵ
بكەیت ئەم خااڵنەی خوارەوە رەچاو بكەن.
ێ بكەن
 ئەگەری مەترسییەكان تاوتو بڕیاری لەس��ەر بدەن كە ئایا ئەو هەواڵەی
رووماڵی دەكەیت ئەوە دەهێنێت یان نا.
 هیچ كات چەك هەڵنەگرن و لەگەڵرۆژنامەنووسێك كەچەكی پێیە هاوسەفەر
مەبن.
 ه��ەر كاتێك پرس��یارتان لێدەكرێتخۆت��ان بە ش��ێوەی روون و راش��كاوانە
بناسێنن .هیچ كات خۆتان لە بری كەسی
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دیكە نەناس��ێنن .كاتێك پرس��یان كارتان
چییە بڵێن رۆژنامەنووسین.
هەمیش��ە جلی مەدەن��ی لەبەر بكەن
مەگەر ئ��ەوەی كە وەكو رۆژنامەنووس��ی
جەنگ��ی مۆڵەتی چاالك��ی وەرگرتبێت و
داوات��ان لێكرابێت جلی س��ەربازی لەبەر
بكەن.
ئاگات������ان لەو نیش������انانە بێت ك������ە پێتانە و
لەوانەیە ئێوە بە ئەندامی دهستهێكی 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 .ئاماژهیهكتان
پێنەبێت كە خاڵبەن������دی كرابێت و پێیان وابێت
ئێوە سیخوڕی الیەنێكن.

سەرچاوە :سایتی جدید نیوز
بۆ فارسی :بەرمەك بەهرەمەند
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ئەگ������ەر كەگوتیتە دۆخێكەوە هەڕەش������ەتان
لێكرا هێمن بن و رەفتارێكی دۆستانەتان هەبێت.
جگەرە یان شتی ديكهی لەو چەشنەتان پێبێت
بۆ ئەوەی بە دەوروبەرەكەتانی بدەن.
دەس������تبەند یان پالكێكتان پێبێت كە جۆری
خوێنەكەتانی لەس������ەر بێت .پێالوێكتان پێبێت
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.

پاشكۆى گۆڤارى پێشهنگ...

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

«كانونی هونەر و ئەدەبیاتی
كرێكاری – كوردستان»

ئامادەكردنی:
 ئـــەنــوەر حــسـێــن  -سەنگەر جەمال سەركەوت ئەحمەد  -كاروخ لەتیف -جێگر ئیبراهیم

بەسەرپەرشتی
 -د .ئیبتسام ئيسماعیل
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پاشكۆی ژمارە ()12ی 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�لامی ئێ��ران لەس��اڵی ،1979
دواتریش لەپاش تێكچونی دانووس��تانی نێوان
ك��ورد و ئێ��ران ،جارێكی تر ش��ۆرش دژی
كۆماری ئیسالمی 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  )1985( 1363دەرچ��ووە ،دواین
ژمارەشی لەخاكەلێوە لەساڵی )1996( 1375
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 ( )12لەخەرمانان��ی  1370ب��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:
 -1پێشەنگ یەكەم گۆڤارە لەكوردستانی ئێران بەكوردی
گرنگی بەئەدەبیاتی كرێكاری دەدات.
 -2س��ەرەتای دەركەوتنی رۆژنامەگ��ەری كورديي ه دوای
شۆڕش��ی گەالنی ئێران كە گرنگ��ی بەئەدەبیاتی چەپ و
ماركسێتی بدات بۆ هاوواڵتیانی كورد و فارس.
 -3یەكەم 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:
 -1رونكردنەوەی ئەوەی ئایا پاشكۆی ژمارە ()12ی گۆڤاری
پێشەنگ سەر بەگۆڤاری پێشەنگ بوە.
 -2بەراورد كردنی پاشكۆی ژمارە ()12ی گۆڤاری
پێش��ەنگ لەگەڵ ( )16ژمارەكەی تری گۆڤاری
پێشەنگ.
 -3جەختكردنەوە لەسەر ئەوەی ئەم پاشكۆیە ،
هەمان ناوەرۆكی كرێكاری هەیە وەكو گۆڤاری
پێشەنگ.
 -4بۆچی تاكە یەك پاش��كۆ دەرچووە لەماوەی
 11ساڵی تەمەنی گۆڤارەكەدا كە  16ژمارەی لێ
دەرچووە.
ناوەرۆكی لێكۆڵینەوەكە:
لێكۆڵینەوەك��ە :لێكۆڵینەوەیەكی مێژووییە و
هەوڵ��دەدات لەژێر رۆش��نایی و لێكۆڵینەوە
لەپاش��كۆی ژمارە  12بگاتە 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 ديكهدا كردووە.
جگە لەوەی بۆ راس��تی و دروستی لێكۆڵینەوەكە لەگەڵ
بەرێوەبەرانی ئەو كاتی گۆڤاری پێشەنگ كەپێكهاتبوون لە
(رێبوار ( مصڵح شێخ االسالمی)  ،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 ( )12بەژمارەكانی ديك ه و
دەس��تكەوتنی چاپی دووەمی پاشكۆی ژمارە  12لەساڵی
 2012ك��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»
ژماره

رێكهوتى دهرچوون
چاپى يهكهم

رێكهوتى دهرچوون
چاپى دووهم

1

پایزی 1362

2012

2

خاكەلێوەی 1365

2012

3

گواڵنی 1365

2012

4

گەالوێژی 1365

2012

5

پوشپەری 1366

2012

6

بەفرانباری 1366

2012

7

گەالرێزانی 1367

2012

8

خەزەڵوەر 1367

2012

9

رێبەندان 1367

2012

10

پوشپەری 1369

2012

11

خاكەلێوەی 1370

2012

12

پوشپەری 1370

2012

13

پوشپەری 1371

2012

14

خەرمانانی 1372

2012

15

خاكەلێوەی 1374

2012

16

خاكەلێوەی 1375

2012

«كات و ساڵی چاپكردنی پاشكۆی ژمارە (»)12
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چاپى يهكهم

رێكهوتى دهرچوون
چاپى دووهم

12

خهرمانانى 1370

2012

پاشكۆى گۆڤارى پێشهنگ...

رەخنە لەكەرەستەی مێژوویی:
یەكەم  /رەخنەی دەرەكی:
رێبوار ( مصڵح شێخ االسالمی) بروای وایە پاشكۆی ژمارە
 12كەلەخەرمانانی  1370دەرچوە و مێژوی دەرچونیش��ی
لە  1370-6-6هەتاوی بوە.
ئەگەر چی هەریەكە لەئەحمەد بازگر و ناس��ری حسامی
لەس��ەر مێ��ژووی دەرچونەك��ەی رێكن ب��ەاڵم دەڵێن
پاش��كۆی ژمارە  12تایبەت و دەگمەن
بوە بۆی��ە بۆچوونێكیش هەبوو كەوەكو
پاش��كۆیەكی تایب��ەت و س��ەربەخۆ
دەربچێت نەك لەژێر ناوی كانون ،بەاڵم
دواتر بوە موڵكی كانون(.)5
س��ەبارەت بەس��ەلماندنی راس��تی
پاش��كۆكە دەكرێت الیەنی دەرەكی
گۆڤارەكە وەرگرین:
• نووسەرەكانی پاشكۆی ژمارە ()12
پێكهاتوون لە (رێبوار  ،ن  .حسامی
 ،بژار  ،ش��ەبەق) كەه��ەر چواریان
نازناویان بەكارهێناوە ،بەاڵم پێمان
وانیە گرفت بێت چونكە بەدرێژایی
دەرچوونی ( )16ژمارەی 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:
 -1رێبوار  :مصڵح ش��ێخ االس�لامی ،خەڵك��ی مەریوانی
خۆرهەاڵتی كوردستانە.
 -2ن.حسامی ،ناس��ر كوڕی هێدی شاعیری خۆرهەاڵتی
كوردستانە.
 -3بژار ،دەرنەكەوت ناوە راستەقینەكەی چيیە.
 -4ش��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  16ژمارەكەی 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:
س��ەرەڕای ئەوەی لۆگۆی پاش��كۆكە
جیاوازت��رە لەگ��ەڵ هەندێ��ك لۆگۆی
ژمارەكانی ديكهى گۆڤاری پێش��ەنگ،
ب��ەاڵم لەگ��ەڵ لۆگ��ۆی هەندێ��ك
لەژمارەكاندا وەكو یەك��ە ،بەتایبەت
لەگ��ەڵ ژم��ارە ()12ی گۆڤ��ارە
س��ەرەكيیەكەدا جی��اوازی ب��ەدی
دەكرێت.
• مێژووی دەرچوون:
پ��اش وردبینی كردن��ی هەردوو
گۆڤارەك��ە دەرك��ەوت گۆڤ��ارە
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 ملمالنێ 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.
82

ژمارە  31پاييزى 2013

پاشكۆى گۆڤارى پێشهنگ...

• 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 دەكرێـت لەس��ەر بەرگی
پش��تەوەی ه��ەردوو گۆڤارەك��ە ن��رخ
دیاریك��راوە و هەردووكیش��یان بڕەكەی
بەتمەن نووسراوە كە نرخی هەریەكەیان
( )35تمەن��ە ،لەكاتێكدا واباوە پاش��كۆ
بێ بەرامبەرە و وابەس��تەیە بەگۆڤار یان
رۆژنامە سەرەكیيەكەوە و یەك جار پارە
لەبەرامبەری��ان وەردەگیرێت نەك دوو
جار.
• شێوازی چاپكردن:
پاش��كۆی ژمارە ()12ی گۆڤاری پێش��ەنگ بەش��ێوازی
ئیجمالی چاپ كراوە بەاڵم ئەم شێوازی چاپە لەهیچ كام
لەژمارەكانی ديكهى گۆڤارەكەدا بەدی ناكرێت.
• ژمارەی دەرچوون:
ژمارە ()12ی 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.
• نهخشهسازى بەرگ:
لەسەر بەرگی گۆڤارە سەرەكیيەكەی ژمارە ()12ی گۆڤاری
پێش��ەنگ وێنەی كاریكاتێر هەیە ،بەاڵم لەس��ەر بەرگی
پاشكۆی ژمارە ()12ی 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:
پێشهنگ ژمار ه 12

پاشكۆى پێشهنگ ژمار ه 12

 75الپهڕه

 53الپهڕه

ئەمەش ئاس��اییە ،چونكە زۆربەی كات ژمارەی الپەرەی
پاشكۆ كەمترە لەژمارەی گۆڤارە سەرەكیەكە.
لێرەدا گەیشتنە ئەو بڕوایەی جیاوازيیەكی
زۆر هەی��ە لەنێ��وان پاش��كۆ و ژم��ارە
س��ەرەكيیەكانی گۆڤارەكەدا ،بەشێوەیەك
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
ديك ه گەیش��تینە ئ��ەم دەرئەنجامانەی
الی خوارەوە:
• ناوەڕۆكی نووس��ینەكانی (رێبوار –
بژار ) :لەروی ئایدۆلۆژیاوە وەكو یەكن
و رەخنەگرتن��ە لەپێش��ەنگ كەرێگا
دەدات ئەدەبیات��ی ناسیۆنالیس��تی

باڵوبكرێتەوە.
كەبەسەیركردنی كۆی بابەتەكانی ديكهى 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��ە 16ژمارەكە
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
ديكهيش پشتگیری ناسیۆنالیزم دەكەن).
دەرئەنجام :
لەئەنجامی ئەم توێژینەوەیەوە گەیشتینە ئەم دەرئەنجامانەی
الی خوارەوە:
 -1پاش��كۆی پێش��ەنگ ژمارە ( ،)12پاش��كۆی گۆڤاری
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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.
 -2ئەو چوار نووس��ەرەی لەپاش��كۆكەدا
بابەتیان نووس��یوە هەمان كە رێبوار و بژار
تا ژم��ارە  12كەهاوكاتە 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  16و 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.
 -3ئایدۆلۆژیای پش��ت گۆڤار و پاشكۆكە
هەمان ئایدۆلۆژیایە و هەمان دەزگا (هونەر
و ئەدەبیاتی كرێكاری  -كوردستان) دەری
كردووە و بەچاپی گەیاندووە.
 -4جیاوازی مێژووی دەرچوونی گۆڤارەكە
لەگ��ەڵ پاش��كۆكەی هاوكات��ە لەگ��ەڵ
قووڵبوون��ەوەی ملمالنێ��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 (– 14 - 13
 )16 -15هیچ بابەتێكیان باڵونەكردۆتەوە،
لەكاتێكدا لەبابەتكانی پێش��ووتردا زۆربەی
بابەتەكان لەالیەن رێبوارەوە نووسراون.

سەرچاوەكان:
 -1گۆڤاری پێشەنگ ژمارەكانی ( )16-1لەسااڵنی .1370 – 1362
 -2پاشكۆی پێشەنگ ژمارە ( )12خەرمانانی .1370
 -3سێ شاعیری چەپی كوردستانی ئێران :دیدار  ،ئامادەكردنی :ئەنوەر حسێن ،سەمیرە عەلی چاپی یەكەم،
ساڵی .2009
 -4ئەنوەر حس���ێن،لەئارێزەوە تا س���از و زوڵف���ا ،چاپی یەكەم ،لەباڵوكراوەكان���ی بەرێوەبەرایەتی چاپ و
باڵوكردنەوەی وەزارەتی رۆشنبیری ،ساڵى .2010
 -5چاوپێكەوتن لەگەڵ هەریەكە لە رێبورا  ،ئەحمەد بازگر وناسری حسامی و حسێن شەبەق.
 -6گۆڤاری رۆژنامەنووس ،باڵوكراوەی تایبەتی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان .2010
پهراوێزهكان:
 - 1وانەی بەشی راگەیاندنی كۆلێژی زانستە مرۆڤایەتیيەكان – وانەی میتۆدی زانستی  ،د.ئیبتیسام اسماعیل.
 - 2بەهمەن سەعیدی ،سێ ساڵ لەگەڵ ئیبراهیم عەلیزادە ،سكرتێری كۆمەڵە (دیدارێك سەبارەت بەبارودۆخی
كورد و بزوتنەوەی چەپ لەئێران و كوردستان) چاپی سێیەم – كوردستان ،ساڵی .2012
 - 3كانون���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.
 - 4ئەرشیفی تایبەتی گۆڤارەكە لە ژمارە (.)16 -1
 - 5بۆ سەلماندنی ئەم راستیانە ،بۆچوونی هەریەكە لە (رێبوار ،ئەحمەد بازگر ،ناسری حسامی) وەرگیراوە
لەسوید لە.2010
 - 6دەرئەنجامی بەدواداچونی توێژەر لەئەنجامی پرسیاركردن لە خەڵكانی نزیكی ئەم كەسایەتیانە.
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قـــەاڵ
گۆڤاری سەروبەندی راپەڕین
 1991 - 1990رواندز

محەمەد حاجی كەریم
پێشەكی

بزاڤی رۆژنامەگەری لە رواندز مێژوویەكی
دێرین��ی هەی��ە ،ك��ە ل��ە دامەزراندنی
چاپخان��ەی زاری كرمانج��ی ل��ە الیەن
(حوسێن حوزنی موكریانی )1947 - 1890
و دەركردنی گۆڤاری زاری كرمانجی(1926
 )1932دەس��ت پێدەكات و لە س��ااڵنیدواتریش چەند گۆڤارو باڵوكراوەی دیكەی
بەدواداهاتوون ،لەوانەش:

(كوردستان  ،1940نەورۆز  ،1980بەرنامە
 ،1990قەاڵ  ،1991پەرەسێلكە  ،1991كۆڕەك
 ،1995روان��دز  ،1998خەرەن��د ،2003
ێ  .)2004ئەوەی مەبەس��تمانە
رواندزی نو 
ل��ەم لێكۆڵینەوەیەدا بیخەینەروو ،جگە لە
چاوپێداخش��انێك بە ناوەڕۆكی س��ەرجەم
ژمارەكانی گۆڤاری قەاڵ ،ئاوڕدانەوەش��ە لە
بارودۆخی ئەو قۆناخەی كە تێیدا رووناكی
بینی.
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پێناسە:

لە س��ەر بەرگی یەكەمی نووس��راوە
ێ جارێك
(گۆڤارێك��ی رۆش��نبیریە مانگ 
دەردەچێت) ،یەكەمین ژمارەی ئەو گۆڤارە
لە 11ی ش��وباتی س��اڵی1991دەرچووە.
ل��ە یەكەمی��ن الپ��ەڕەی ژم��ارە ()1
ی  ق��ەاڵدا هات��ووە(( :خۆم��ان ب��ە
بەخت��ەوەر دەزانین كە یەكەم ژمارەی
دەستنووسی گۆڤاری «قەاڵ» دەخەینە
بەر دەس��تتان ،هەرچەندە گۆڤارەكە
دەستنووسەو ژمارەی كەمەو لەوانەیە
ناوەڕۆكی بەهێ��ز نەبێت تا رادەیەك،
ب��ەاڵم وەك��و دەڵێن رێ��گای هەزار
میل بە هەنگاوێك دەست پێدەكات.
مەبەس��تمان خزمەتكردنی ئەدەب
و رۆش��نبیری كورديیە بەگشتی و
ش��ارەكەمان بە تایبەتی .ق��ەاڵ ،گۆڤارێكی
رۆش��نبیری گش��تیيە ،چیرۆك و ش��یعر و وتار و باسی
یاس��ایی و زانیاری و مێژوو و ش��انۆ و فۆلكلۆر ئەگرێتە
خۆی)) .لە س��ەروتاری ژمارە()6یش��دا هات��ووە(( :قەاڵ،
گۆڤارێكی سەربەخۆیە و دەرگای وااڵیە بۆ هەموو ئەدیب
و نووسەرێك .ئامانج و مەبەستی خزمەتكردنە بە ئەدەب و
رۆشنبیریی كوردی .رێبازیشی خزمەتكردنی ئەو الوانەیە،
كە بەهرەمەندو تازەنووسن)).
بیرۆكە:

پایی��زی س��اڵی 1990كۆمەڵێك الوی ل��ە خۆبردووی
ش��ارەكە ،كە پێكهاتبوون لە( :حوس��ێن مس��تەفا ،ئاكۆ
ئاكۆیی ،حەسەن مستەفا ،لوقمان حەسەن ،توانا ئەحمەد،
عەبدولواحید محەمەد رەسوڵ و رێناس مستەفا) ،بڕیاریاندا
كار بۆ رۆش��نكردنەوەی ئەو رۆژگارە تاریكە بكەن .دوای
چەند دانیش��تنێكی نهێنی نێوانیان ،بڕیارەكەیان كەوتە
واری پراكتیك و دەستیان كرد بە ئامادەكردنی باڵوكراوەیەك
بە ناوی «بەرنامە» ،بەو مانایەی دەستاو دەست بەناو الو
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و خوێندەوارانی ناوچەكەی باڵوی بكەنەوە
و بیگەێنە دەس��تی هەموو ئەوانەی جێی
متمانەیان��ن .دواتر ئ��ەو پڕۆژەیە فراوانتر
كراو یەكەمین ژمارەی گۆڤاری «قەاڵ»ی
لە  1991/2/11بەدواداهات.
چاپ و باڵوكردنەوە:

شوباتی س��اڵی  1991یەكەم ژمارەی
گۆڤارەك��ە نووس��رایەوە و ناوی��ان لێنا
(ق��ەاڵ) ،ب��ە ی��ادی ی��ادگاری قەاڵی
رواندزی میری سۆران و وەك ئاماژەش
بۆ بەردەوامبوون و بە پێوە وەس��تانی
كورد بە ڕووی دوژمناندا»(( .هێش��تا
رژێم لە كوردس��تان بەردەوام بوو لە
ئازاردان و كوشتن و بڕینی كۆمەاڵنی
خەڵكی ستەمدیدە ،دەستەیەك الوی
دڵسۆزو خاوەن هەڵوێست ،بۆچوونی
خۆیان یەك خس��ت بۆ دەركردنی گۆڤارێك بە مەبەس��تی
خزمەتكردن بە ئەدەب و رۆش��نبیری رەس��ەنی كوردی،
ئەوەبوو پاش ماندووبوونێكی زۆر لە 11ی ش��وباتی 1991
یەكەمین ژمارەی گۆڤاری قەاڵ بە نهێنی لەدایكبوو ،لەبەر
ێ باڵوكرایەوە ،بۆیە بە نۆرە ئەم
ئەوەی ژمارەیەكی كەمی ل 
دەست و ئەو دەستی دەكرد))(.)1
هەرچەندە ئەوانەی دەستەی نووسەرانی گۆڤارەكەیان
پێكدەهێنا ،پێش��ینەیان لە ب��واری ڕۆژنامەوانیدا نەبوو،
بەاڵم تاڕادەیەك س��ەروكاریان لەگ��ەڵ خوێندنەوە و وتار
و ش��یعر نووس��یندا هەبووە ،ئەگەرچی ئ��ەم هەنگاوە بۆ
ئەوان ،س��ەرەتایەكی سادەو ساكاری بواری رۆژنامەگەری
ێ ڕۆژێوە تا ئەمڕۆ،
سەردەمێكی تاریك بوو ،بەاڵم دواتر لەو 
زۆربەی ئەو الوانە بە جۆرێك لە جۆرەكان لە كاری خۆیاندا
بەردەوامن.
«دوای ب�ڵاو بوونەوەی ژمارە ()1ی گۆڤاری «قەاڵ» بە
شێوەی دەستنووس لە 11ی شوباتی  ،1991ئامادەكارییەكی
باش بۆ ژمارە ()2ی كرا ،هەم لەرووی ناواخن و چەندی و

شوباتی ساڵی 1991
ژم���ارەی
یەك���ەم
گۆڤارەكە نووسرایەوە
و ناوی���ان لێنا (قەاڵ)،
بە یادی یادگاری قەاڵی
رواندزی میری سۆران
و وەك ئام���اژەش بۆ
بەردەوامب���وون و بە
پێوە وەستانی كورد بە
ڕووی دوژمناندا
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چۆنی ،هەم بۆ رێوشوێنی باڵوكرنەوەی بە
نێو زۆرترین ژمارەی خوێنەرو رۆشنبیری
باوەڕ پێكراو»(.)2
دوای ڕاپەڕینی ئاداری  ،1991ژمارە
( )2گۆڤاری قەاڵ ،بە هاوكاری مامۆستا
(زرار محەمەد مستەفا) لە سەر ئامێرێكی
(رۆنیۆ) راكێش��راو بە ئاش��كرا كەوتە
دەستی خوێنەران .لەو قۆناغەدا «قەاڵ»
پتر شكۆفەی كردو خۆشەویستییەكی
زۆری الی خوێندەواران��ی دەڤەرەكە
بەدەست هێنا.
ل��ەو بەدواوە ژم��ارە دوای ژمارە،
پوختت��ر و ڕازاوەت��ر ،ب��ە بابەت��ی
جۆراو جۆرەوە دەگەیش��تە دەس��ت
خوێنەران��ی .ئ��ەو كات تاكە گۆڤار
بوو بە هیمم��ەت و لەخۆبردوویی
دەستەیەك الوی كەم دەرامەت دەربچێ.
بۆ زانین تەنیا لە هەردوو ژمـــارەی ( 9و  )10ئاماژە بە
ناوی ئەندامانی دەستەی نووسەران  كراوە ،كە بەم شێوەیە
وەس���تانی
ق���ەاڵ ناوەكان نووس��راون( :ئـاكـۆ ئاكۆیی ،ش��ێخ نەبی حەمەد
دەرەنجام���ی نەبوونی دەرگەڵەیی ،حـوسێن مستەفــا ،لــوقمان حــەسەن ،ر/
ه���اوكاری و كۆمەك هیوا ،كاردۆ جەعفەر ،پشكۆ محەمەد رەسوڵ).

بوو ،كە هیچ الیەنێك
نەبوو وەك پێویس���ت وەستانی قەاڵ:
دەرچوونی قەاڵ لەو قۆناغە س��ەختەدا ،هەروا كارێكی
پش���تگیری م���اددی
و مەعن���ەوی ب���كات ،ئاسان نەبووە ،بۆیە لەژێر كاریگەريی ئەو رەوشەداو دوای
ێ ویس���ت و دەرچوون��ی ( )10ژمارە ،لە ( )9بەرگدا ،لە (ئابی س��اڵی
بۆیە بە ب 
ئارەزووی ستافەكەی لە )1992دا دواژمارەی دەرچوو.
«وەستانی قەاڵ دەرەنجامی نەبوونی هاوكاری و كۆمەك
دەرچوون وەستا
ب��وو ،كە هیچ الیەنێك نەبوو وەك پێویس��ت پش��تگیری
ێ ویست و ئارەزووی
ماددی و مەعنەوی بكات ،بۆیە بە ب 
ستافەكەی لە دەرچوون وەستا»(.)3
لە سەروتاری ژمارە()8ی قەاڵدا ،كە لە الیەن دەستەی
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نووسەران نووسراوە و لە الپەڕە یەك باڵوبۆتەوە،
هاتووە(( :وا ئەمجارەش توانیمان ژمارە()8ی
گۆڤاری قەاڵ بخەینە بەر دەس��تتان ،پاش
ێ
ماندوبوونێكی زۆرو هەوڵ وكۆششێكی ب 
ێ دەرگاو پاڕانەوەو
پای��ان و كوتانی گەل�� 
داواكردن .هەرچەند گۆڤارەكەمان لە كات
و س��اتی خۆیدا دەرنەچ��وو و دواكەوت،
ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی ئیمكانیەت
و كەرس��تەی چاپ و چاپەمەنی .زۆرمان
دووپ��ات كردۆت��ەوە ،ئەگ��ەر نەبوونی
ئیمكانیەتی ماددی نەبێتە كۆس��پ ،ئەوا
ماندووبوون هیچ كاتێك نابێتە كۆس��پ.
ج��ا ئەگ��ەر لەم��ەودوا گۆڤارەكەمان
ل��ە دەرچ��وون دواك��ەوت ،گلەییمان
لێمەك��ەن و وش��ەی كەمتەرخەممان
بەس��ەردا مەبڕن ،چونكە گۆڤارەكەمان
س��ەربەخۆ و بێالیەنەو هیچ س��ەرچاوەیەكی هەمیشەیی
نییە یارمەتیمان بدات)).
ێ ئەوە باش بزانین،
دەب 
لەرووی هونەری رۆژنامەوانی:

ژمارەكان��ی ( )2 ،1ق��ەاڵ بە ش��ێوەی دەس��تنووس
نووس��راونەتەوەو بە تیراژی ( )50دانە باڵوكراونەتەوە .لە
ژمارە()3شەوە تا ژمارە( )10بە  (تابیعە و رۆنیۆ) دەرچووە.
تیراژی هەر ژمارەیەك( )500دانە بووە .لە ژمارە( )3بەدواوە
كاری نەخشەسازی هونەرمەندی شێوەكار (سەالم نەورۆز)
كردوویهتی.
لەگ��ەڵ ئەوەی گۆڤاری قەاڵ بە س��ادەیی و تیراژێكی
كەم چاپ و باڵوكراوەتەوە ،بهاڵم بە نموونەیەكی گەش��ی
كاروانی رۆژنامەگەری ناوچەی رواندز لێكدەدرێتەوە.
بایەخی (قەاڵ):

ى دەرچوون
ێ رۆژ 
بۆ ئەو 
باڵوكردن���ەوەی
و
گۆڤارێكی لەم چەشنە
كارێكی هێندە ئاسان
نەبووە .دهستهی (قەاڵ)
بەم كارەیان چرایەكی
رۆش���نیان هەڵكردو
م���ژدەی هاتنە كایەی
سەردەمێكی تازەیان
بەگوێچكەی هەمووان
دا راگەیاند

ى دەرچوون
ێ رۆژ 
ێ ئەوە ب��اش بزانین ،بۆ ئ��ەو 
دەب 
و باڵوكردنەوەی گۆڤارێكی لەم چەش��نە كارێكی هێندە
ئاس��ان نەبووە .دهس��تهی (قەاڵ) بەم كارەیان چرایەكی
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رۆش��نیان هەڵكردو مژدەی هاتنە كایەی س��ەردەمێكی
تازەیان بەگوێچكەی هەمووان دا راگەیاند .ئەوەی بایەخی
ئەو هەوڵەی دهس��تهی» قەاڵ»ش زیاتر دەكات ،رۆژگاری
دەرچوون و باڵوبوونەوەیەت��ی ،بەتایبەت ژمارەی بەرایی
كە بەر ل��ە راپەڕین ئامادەكراوەو بە ش��ێوەیەكی نهێنی
ئەو دەس��ت و ئەم دەستی كردووە .ئەمەش جگە لەوەی
ێ مەترسی نەبووە ،هاوكات مانای بیركراوەیی
ب
و واڵتپەروەری��ی ،ئەو چەند گەنجە وش��یارە
دەگەیەنێت.
لەگ��ەڵ ئ��ەوەی ئەندامانی دەس��تەی
نووسەرانی» قەاڵ» لە سەروتاری ژمارە( )10دا
دان بەو راستییە دادەنێن ((دەستەی نووسەران
كۆمەڵێك الون ،شارەزاییەكی ئەوتۆیان نییە
لە بواری رۆژنامەگەری و هیچ مەبەستێكیان
نییە ،جگە لە خزمەتكردنی وشەی كوردی
نەبێت)) ،بهاڵ م جێی خۆیەتی ش��انازی بەو
پڕۆژە رۆژنامەوانیی��ەی رۆژگاری راپەڕین
بكەن ،كە دوای ئەو ،میدیای كوردی چووە
قۆناغێكی دیك��ە و تا بە ئەمڕۆش دەگات
لە هەردوو رووی چەندایەتی و چۆنایەتی
قەلەمبازێك��ی گ��ەورەی تێكەوتووە .بەو
مانایەی كەناڵگەلێكی زۆری رۆژنامەوانی
لەدایك بوون��ە ،چەندین گۆڤارو رۆژنامەو
رادی��ۆو تەلەڤزیۆنی ناوخۆیی و ئاس��مانی و دواتریش
ماڵپەڕی ئەلیكترۆنی كەوتوونەتە كار  .
ێ ئەوەشمان لەبیر بچێت ،لە رۆژگاری خۆیدا «قەاڵ»
ناب 
الپەڕەكانی خۆی بەڕووی خاوەن قەڵەمەكان وااڵكردن و
چەندین توانای شاراوەی دەرخستن.
قەاڵ ،لە قۆناغێكی س��ەخت و پڕ ئاستەنگی سیاسی و
ئابووری و رۆشنبیریی ،لە پێناو زیندووكردنەوەو بوژانەوەی
پەیڤی كوردی ،راستگۆیانەو نەتەوەییانە كاری دەكرد.
ناوەڕۆك:
ل��ە گۆڤاری «قەاڵ» دا وەك ه��ەر باڵوكراوەو رۆژنامەو
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گۆڤارێك��ی دیك��ەی ك��وردی ،هەم��وو
بوارەكان ش��وێنی خۆیان دراوەتێ ،بەاڵم
لە چاوخش��اندن بە هەر ( )10ژمارەكەیدا،
ئەدەب لە نێویشیدا شیعر ،پشكی شێری
بەردەكەوێ��ت ،رەنگە ئەم��ەش بە پلەی
یەكەم بۆ كەمی دەستگەیشتن و بەشداری
نووس��ەران ل��ەو گۆڤ��ارەدا بگەڕێتەوە،
هەروەك لە ژم��ارە()6دا نووس��یوویانە:
((قەاڵ س��اوایەو پێویس��تی بە یارمەتی
هەیە لە نووس��ین و پێشنیار و رەخنەو
ێ زۆر بەرهەمی
رێنمایی و شتی تر .بەڵ 
الوانم��ان بۆ هاتووەو دێن ،ئێمە وێڕای
س��وپاس بۆ ئەو الوە ئازیزانە ،هەمیشە
دەڵێین و دەڵێینەوە ئەگەر بە یارمەتی
ئ��ەوان نەبێت ،ئەوا ئێم��ە تاڕادەیەك
سەركەوتوو نابین لە كارەكەمان .بەاڵم
ئێم��ە گلەییمان لەو نووس��ەر و ئەدیبانە هەیە ،كە لەنێو
ئەدەب و رۆش��نبیری كوردی ناویان هەیەو ناسراون ،تا
ئێس��تا نەك دەستی یارمەتیان بۆ درێژ نەكردووین ،بەڵكو
ئاوڕی یارمەتیان لێنەداینەوە ،جگە لە یەك دوو نووس��ەر
ێ
و ئەدیب��ی بەڕێز نەبێت .لێرەدا پرس��یارێك لەدایك دەب 
و ئاڕاس��تەی خودی خۆیان دەكەین ،ئایا بۆچ بەرهەم و
قەڵەمیان لە ئاست قەاڵ دا رەوا نابینن)) .هەروەها لە وتەی
ژم��ارە( )8دا هاتووە ((زۆربەی زۆری ئەو بەرهەمانەی كە
بۆ گۆڤارەكەمان دێن شیعرن ،ئەدەب و رۆشنبیریش تەنیا
ش��یعر نییە و گەلێك لقی دیكەی لێدەبێتەوە)) .ئەمەش
ئەوە پیشان دەدات ،كە دەستەی نووسەرانی قەاڵ ،گرفتی
كەمی بابەتی ب��اش و وتار و لێكۆڵینەوەیان هەبووەو ئەو
بابەتانەی بەدەستیان گەیشتوون ،بە پلەی یەكەم خۆیان
لە شیعردا بینیوەتەوە.
لەگ��ەڵ ئەمەش وەك لە ئیندێكس��ی ناوی بابەتەكانی
ه��ەر ( )10ژم��ارەی ق��ەاڵ دا خس��توومانەتە روو ،وتارو
لێكۆڵینەوەی»مێژوویی ،سیاس��ی ،یاسایی ،كۆمەاڵیەتی،
فك��ری و ئەدەبی»و بیرەوەری ،ژیاننام��ە ،چاوپێكەوتن،

لە چاوخشاندن بە هەر
( )10ژم���ارەى گۆڤارى
ق���هاڵدا ،ئ���ەدەب لە
نێویشیدا شیعر ،پشكی
ش���ێری بەردەكەوێت،
رەنگ���ە ئەم���ەش بە
پلەی یەكەم بۆ كەمی
و
دەستگەیش���تن
بەشدارینووسەرانلەو
گۆڤارەدا بگەڕێتەوە
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چیرۆك ،وەرگێڕان ،كاریكاتێر و فۆتۆ»ش
باڵوكراونەتەوە.
سەروتار لە «قەاڵ»دا:

خەم���ی گ���ەورەی
دەستەی نووسەرانی
گۆڤ���ارە
ئ���ەو
د ا بینكر د ن���ی
پێداویس���تییەكانی
چ���اپ و نووس���ینی
ب���اش ب���ووە ،ئەو
گرفتە لە سەروتاری
زۆرب���ەی ژمارەكانی
قەاڵ رەنگیداوەتەوە
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لەس��ەرجەم ژمارەكان��ی ق��ەاڵدا
بایەخێك��ی زۆر ب��ە س��ەروتار ،لە ژێر
ن��اوی (وت��ەی ژم��ارە) دراوە ،كە لە
الیەن دەستەی نووس��ەران نووسراوە.
وت��ەی ژم��ارە ( )1تایبەت ك��راوە بە
لە دایكبوونی خ��ودی گۆڤارەكەو لە
بەش��ێكیدا نووس��راوە ((هیواداری��ن
گۆڤ��اری ق��ەاڵ ببێتە قەاڵی��ەك بۆ
گش��ت ئەو الو و قوتابیانەی كە تازە
دەستیان خامە دەگرێت و بە هەوڵی
ئێوەی خوێن��دەوار گۆڤارەكەمان لە
ئاس��تی خۆی نەمێنێت��ەوەو بەرەو
پێشەوە بچێت و گەشە بكات)) .لە
ژمارە()2شدا ،س��ەروتار تەرخانكراوە بە جەژنی نەورۆز و
لە بەش��ێكی دا هاتووە ((نەورۆز شەختەی سەرماو سۆڵ
ێ و چۆڕاوگە ئەخاتە كەویە بەفرەكانی كوێستانان
دەشكێن 
و م��ژدەی وەرزی بەهارم��ان بۆ دێنێ ،م��ژدەی وەرزێك
دیمەنی چۆڕاوگەی ش��اخ و زەنوێرو كانیاوی س��ازگار و
فەڕش��ی گژوگیاو ه��اژەی تاڤگە و هەوارگەی بەس��ەفاو
جۆرەها گ��وڵ و گوڵزار)) .لەوتەی ژمارە()3ش��دا وێڕای
باس��ی رۆژی رۆژنامەگەری كوردی ،ئام��اژە بە كۆڕەوی
بەه��اری ،1991وەك كارەس��اتێكی گ��ەورەی مرۆی��ی و
نەتەویی كە بەسەر میللەتی كورد داهات كراوە و هاتووە
((جێی داخ و كەسەرێكی گەورەیە لە كاتێكدا ئەو ژمارەیە
ئامادە دەكرا بۆ چاپ ،میللەتەكەمان تووش��ی گەورەترین
كارەسات بوو ،بە هەزاران خێزان لە ماڵ و شوێنی خۆیان
ئ��اوارەی هەندەران  بوون و  ب��ە هەزاران خێزانی تریش
ێ داڵدەو پەس��ێو
لە س��ەر س��نووری ئێران و توركیا ،ب 
ژیانێك��ی كۆڵەمەرگی دەبەنە س��ەر و مندااڵن بە كۆمەڵ
دەمرن و تووشی جۆرەها نەخۆشی دەبن ،جگە لە كەمی
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خواردەمەنی و پێداویستیەكانی ژیان)).
سەروتاری ژمارەكانی ()5 ،4یش باس
لە گەورەیی هەمان رووداوی مرۆیی كە
خۆی لە كۆڕەو دەبینێتەوە ،دەكات .دواتر
سەرنج لە رابردووی خوێناویی و مێژووی
پڕ لە قوربانی و ناسۆری كوردان دەداتەوە
و نموون��ەش ب��ە قوربانییەكانی مانگی
حوزەیران دێنێتەوەو دەنووسێت ((گەر
چاوێك بە رووداوەكانی مانگی حوزەیران
دا بخش��ێنین ،الپەڕەكانی حوزەیران
هەڵدەین��ەوە ،چەندين كارەس��ات و
رووداوی تاڵ و ئاخهەڵكێشمان بەرچاو
دەكەون .لە 29ی حوزەیرانی  1925لە
سێدارەدانی شێخ سەعیدی پیران و
هەڤاڵەكانی ،لە 21ی حوزەیرانی 1930
كوشتنی س��مایل خانی شكاك و لە
 19حوزەیرانی  1947لە سێدارەدانی چوار ئەفسەری كورد،
لە  25حوزەیرانی  1981شەهیدبوونی ئەدیب و نووسەری
تێكۆشەر سەیدا ساڵح یوسفی و لە 9ی حوزەیرانی 1986
بۆردومانەكەی ئۆردوگای زێوەو ..تاد)).
وت��ەی ژمارە()6یش تایب��ەت كراوە ب��ە خودی ئەو
گۆڤارەو دەنووس��ێت ((لە هەلومەرجی ئێس��تادا گۆڤارێك
دەربچێت هەرچۆنێك بێت حیسابی گۆڤاری بۆ دەكرێت و
ێو
تا رادەیەكیش تێنویەتی بەشێكی خوێنەران دەشكێن 
جێگای لە نێو دڵی خوێنەران دەكاتەوە)).
س��ەروتاری ژم��ارە ( ،)7رۆڵی نووس��ەرو ئەدیبان لە
وشیاركردنەوەی كۆمەڵی كوردەواری و خەباتی كولتووری
ێ و ه��اوكات بانگەوازی
و رۆش��نبیریدا ب��ەرز دەنرخێن 
دامەزراندن��ی یەكیتیەكان��ی ئەدی��ب و نووس��ەران و
هونەرمەن��دان دەكات و هاتووە(( :داوا لە هەموو ئەدیب و
نووسەر و هونەرمەندانی كورد دەكەین ئەوانەی هیچ كاتێك
كڕنۆشیان بۆ بتەكان نەبردووەو  قەڵەم فرۆش نەبوونە و بە
بەژن و بااڵی پاڵەوانەكەی كارەساتی هەڵەبجە و ئەنفالەكان
و ئەندازی��اری كاول��كاری واڵتەكەمانی��ان هەڵنەگوتووە،

گۆڤارێكی سەربەخۆ
و بێالی���ەن بووەو
بە یەك چاو سەیری
هەم���وو ح���زب و
گ���روپ و الیەنێكی
سیاس���ی كرووەو لە
باڵوكردنەوەی بابەت
و بەدواداچوون���ە
رۆژنامهوانييهكانيش
بێالیەن���ی خ���ۆی
پاراستووە
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هەرچی زووە هەوڵ و كۆش��ش بدەن بۆ
دامەزراندنی یەكێتی ئەدیب و نووسەران،
هونەرمەن��دان ،ئەگەر هەش��بێت بۆ زیاتر
پتەوكردن و فراوانكردنی)).
خەمی گەورەی دەس��تەی نووسەرانی
ئەو گۆڤارە دابینكردنی پێداویس��تییەكانی
چاپ و نووس��ینی باش ب��ووە ،ئەو گرفتە
لە س��ەروتاری زۆرب��ەی ژمارەكانی قەاڵ
رەنگیداوەت��ەوە ،هەروەك لە س��ەروتاری
ژمارە()8یش جەختی لێكراوەتەوە.
لە وتەی ژمارە()9ی ئەو گۆڤارەش��دا،
مێژووی كارەسات و قوربانییەكانی میللەتی
كورد بیر خوێنەری ك��ورد هێندراوەتەوە،
بەتایبەت كارەساتەكانی مانگی ئادار و تێیدا
هاتووە ((مانگی  ئازار كێش��ەكەی گۆڕی،
دوو كارەساتی زۆر گەورەو دڵتەزێن بەسەر
گەلە ستەمدیدەكەمان داهاتن ،كارەساتی
ێ ملیۆنەكەی پار،
هەڵەبج��ەو كۆچی س�� 
كە هەتا هەتایە لەیاد ناچێ ،كارەس��اتێك
سەرانس��ەری گێت��ی هەژان��دو دەنگ��ی
مرۆڤایەتی بەرزكردەوە)).
دیس��ان دەس��تەی نووس��ەران ل��ە
سەروتاری ژمارە()10یشدا ئاماژە بە ئەركی
قورس��یان لە دەركردنی گۆڤارەكە دەكەن
و داوای پش��تیوانی و یارمەتی لە نووسەر
و ئەدیبانی كورد دەكەن و نووس��یوویانە
((دەركردنی گۆڤارێك كارێكی ئەس��تەمە،
خەڵكانی بەتوانا و بە ئیمكانیەت و یارمەتی
نووس��ەران و ش��ارەزایانی رۆژنامەگەری
دەوێت ،بە تایبەت بۆ گۆڤارێكی سەربەخۆ
كە س��ەرچاوەیەكی كۆمەكی هەمیشەیی
نەبووەو نیەتی)).
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ئەنجام:

دوای پێداچوون��ەوە و خوێندن��ەوەی
س��ەرجەم ژمارەكان��ی گۆڤ��اری ق��ەاڵ،
گەیشتینە ئەو ئەنجامەی خوارەوە:
 .1دەرچوونی ژم��ارە ()2 ،1ی قەاڵ ،لە
رۆژگاری حوكمڕانیەت��ی بەع��س كارێكی
ێ دوو
ێ مەترسی نەبووە ،ب 
هەروا ئاسان و ب 
دڵی دەڵێم بە ئاش��كرابوونی ئەو كارەیان،
سەری خۆیانیان لەسەر دادەنا.
 .2هاوكات لەگەڵ راپەڕینی ئاداری،1991
پێش هەموو گۆڤارو رۆژنامەكانی باشووری
كوردستان ،ژمارەیەكی تازەی لێدەرچووە،
ئەم��ەش س��ەروەریيەكی گەورەی��ە ب��ۆ
دەستەی نووسەرانی گۆڤارەكە   .
 .3ب��اری دارایی و نەبوون��ی یارمەتی
پێویس��ت بۆ گۆڤارەكە ،هۆكاری سەرەكی
بووە لە بەردەم وەس��تانیدا لە ساڵی .1992
بەدرێژایی دەرچوونی هەر( )10ژمارەكەشی،
لە الیەن هیچ الیەن و دامەزراوەیەك وەك
پێویست پشتیوانی دەس��تەی نووسەرانی
نەكراوە و یارمەتی��ان نەدراوە .مەگەر زۆر
ب��ە كەمی بوو بێت ،وەك ئەوەی خۆیان لە
سەروتاری ژمارە()8دا ئاماژەیان بۆ كردووە
و نووسیوویانە ((جار جار دڵسۆزان دەستی
یارمەتی��ان بۆ درێژكردووی��ن ،بە تایبەتی
بەرەی كوردستانی)).
 .4ئ��ەو گۆڤارە لە ش��وباتی  1991هەتا
ئاب��ی س��اڵی  ،1992واتا بۆ م��اوەی ()1
ێ
س��اڵ و ( )7مانگ ،تەنیا( )10ژمارەی ل 
دەرچووە ،ئەگەر ئەو گۆڤارە مانگانە بووایە،
ێ دەربچێت ،لێ
دەبووایە ( )19ژم��ارەی ل 
لەبەر ئەو هۆكارانەی س��ەرەوە ،تەنیا()10
ێ دەرچووە ،كە ئەمەش تەنیا(1ـ 
ژمارەی ل 
 ) 2بەرهەمی ئەو پڕۆژە رۆژنامەنووسیەیە،

گۆڤارى قهاڵ...

كەپێش��تر دەستەی نووس��ەران لەسەری
رێككەوتبوون.
  -5قەاڵ ،شوێنێكی گرنگی لە مێژووی
رۆژنامەگەری شاری رواندزدا گرتووە.
 -6گۆڤارێكی سەربەخۆ و بێالیەن بووەو
بە یەك چاو سەیری هەموو حزب و گروپ و
الیەنێكی سیاسی كرووەو لە باڵوكردنەوەی
باب��ەت و بەدواداچوونەكانیش��ی بێالیەنی
خۆی پاراستووە.
 -7دەرچوونی قەاڵ بووە مایەی هاندانی
ژمارەیەك��ی زۆری الوان و بەهرەمەندانی
ناوچەكە لەسەر خوێندنەوە و نووسین.
 -8قەاڵ ،لە باڵوكردنەوەی بابەتەكانیدا
تەنیا رەچاوی جوگرافیایەكی بەرتەس��كی
نەكردووە ،بەڵكو كوردس��تانیانە مامەڵەی
كردووەو جگ��ە لە نووس��ەرانی ناوچەی
رواندز ،بابەتی هەندێك لە نووسەرانی شار
و ش��ارۆچكەكانی دیكەی كوردستانیشی
باڵوكردونەتەوە.
 -9دەس��تەی نووس��ەران و نووسەری
بابەت��ەكان ،تاز قەڵەم بەدەس��ت بوون و
پێشینەیەكی ئەوتۆیان لە بواری نووسینو
رۆژنامەوانی نەبووە.
 -10لەو قۆناغەدا پەیداكردنی كەرستەی
چاپ كارێكی ئاس��ان نەبووە ،ئەو ئامێر و
تەكنیكەش كە لە دەركردنی قەاڵ پش��تی
ێ بەستراوە ،زۆر سادەو سەرەتایی بووە.
ب
 -11الپەڕەكان بەپێی جۆری بابەتەكان
رێكخ��راون و لە س��ەپتایتڵی هەندێك لە
ژمارەكان ئاماژەی بۆ كراوە.
 -12بەدەرنەب��ووە ل��ە كەموك��وڕی و
هەڵەی زمانەوانی و چاپ.

ئیندێكسی ناوی بابەتەكان
ژمارە ()1
ش��وباتی  -1991رێبەندانی  2690كوردی،
س��اڵی یەكەم .قەبارە  29بە 21س��م26 ،
الپەڕهیە.
وتەی ژمارە ،دەستەی نووسەران ،ل.1 باس��ێكی یاس��ایی ،محاكەمەكردن��یسوكرات  -رەوەز ،ل.4-2
ش��انۆی جیهان بناس��ن  -رێژنە ،بەشییەكەم ،ل.7-5
ێ  -بڵێسە ،ل.12-8
شیعر نامر شاعێرانی كالسیك ،نالی ،ل.15-13چیرۆك :دوو رووداو  -سەپان ،ل.18-16ێ هۆنراوە( :ق��ەاڵ ،ژوان ،گەر بزانم،
س�� شیعری -رێڤینگ) ،ل.19
 دوو كۆپڵە ش��یعر( :بنەماڵ��ە ،بەڵێن بۆهەندرێن ،شیعری -داروان) ،ل.20
  شیعر :شەپۆل  -هەوار ،ل.21 ش��یعر :دوو ئەستێرە ،عاشق  -پەیمان،ل.22
 شیعر :مام هێمن ،عاشق  -چیا ،ل-23.24
شاعێری قەاڵ ،رەوەز ،ل.25گرینگترین رووداوەكانی شوبات ،ل.26ژمارە()2
ئاداری  2691 -1991كوردی ،ساڵی یەكەم.
قەبارە   29بە 21سم  22 ،الپەڕهیە.
وتەی ژمارە ،جەژنی نەورۆزتان پیرۆزبێت،دەستەی نووسەران ،ل.1
 باسێكی یاس��ایی ،لە بارەی سوقڕات -رەوەز ،ل.3-2
شانۆی جیهان بناسن ،ئەسكیلوس كێیە-رێژنە ،ل.4
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لێكۆڵین��ەوە :بەهارو نەورۆزو ش��اعير -دەرون ،ل.7-5
نەورۆز س��ەرقافڵەی رووداوەكانی مانگیئازارە  -دەستەی نووسەران ،ل.11-9
 چی��رۆك :خۆئامادەكردن بۆ نەورۆز  -م.ئاریان ،ل.12
 چیرۆك :چارەنووس  -هەژار ،ل.13 دوو كۆپڵە ش��یعر :گەڕان ،دەنگی مێژوو سیاوەش ،ل.14شیعر :نەورۆز پێش��ەنگی بەهارە  -چیا،ل.15
 ش��یعر :نەورۆز ش��اخوێنبەرە ،بەهار ونەورۆز  -هەوار ،ل.16
 شیعر :پەپولەو گڕ  -رێڤینگ ،ل.18-17شیعر :وانەی ئاسنگەرێك -پەیمان ،ل.19 دوو كۆپڵە ش��یعر :رێگا ،باران ،شیعری-سەردار ،ل.20
شاعێری قەاڵ ،پیرەمێرد -قەاڵ ،ل.21گرنگترین رووداوەكانی شوبات ،ل.22 بەرگی دواوە :شیعری نەورۆز -پیرەمێرد. ل��ەم ژمارەیەدا كۆمەڵێ��ك پیرۆزبایی وئاگاداری باڵوكراونەتەوە.
ژمارە ()3
نیس��انی  -1991رێبەندانی  2690كوردی،
س��اڵی یەكەم .قەبارە  29بە 21س��م18 ،
الپەڕهیە.
وتەی ژمارە ،دەستەی نووسەران ،ل.3 ل��ە س��ەدەی تەكنەلۆژیاو پێش��كەوتنگەلی ك��ورد دووچاری دڕندەترین پەالمار
بوو ،ل.4
پرسەی هەژار  -دەستەی نووسەران ،ل.5ێ  -زۆزك ،ل.6
باسەركەوتنمان هاندەرب س��اڵی نەوەت و یەك س��اڵی ئاش��تی و98
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ئازادیە -هەژار ،ل.6
چیرۆك :یادێكی سەربڕاو -گۆران جەالل،ل.7
پەخشاننامە :بۆ دەزگیرانی چیا ،ل.8ێ كۆپڵە ش��یعر( :كوردستانی مەزن-
سح .مەشخەڵ) ( ،كۆچ  -ئارام) ( ،وەاڵمێ-
ساڵح بلەیی) ،ل.9
 شیعر :راپەڕین  -ئارام ،ل.10 شیعر :گۆڤاری قەاڵ -ئیدریس بامەندی،ل.11
  ش��یعر :ش��لێرو جۆگەلە ،رێگا  -ئاكۆئاكۆیی ،ل.12
 ش��یعر ( :ئازادی -پەیمان) ( ،هەڵمەت-فاڕوق رەنجەڕۆ) ( ،هاوار -پشكۆ) ل.13
 رواندز لە دڵی پاش��ادا گەورە دەبێت -سیاوەش ،ل.14
شاعێری قەاڵ  -رەوەز ،ل.25یادی شەش ساڵەی كۆچی مام هێمن -پێشمەرگە ،ل.14
شوان پەروەر بۆ قەاڵ دەدوێ ،ل.17-10شاعێری قەاڵ ،بێكەس  -قەاڵ ،ل.18 دیوی ژوورەوەی بەرگی دواوە :ئاگاداری. بەرگی دواوە ،پۆستەری هەڵەبجە.ژمارە ()5-4
ئای��ارو حوزەیرانی  -1991س��اڵی یەكەم.
قەبارە  29بە 21سم 30 ،الپەڕهیە.
تابلۆی ئاشتی ،سەالم نەورۆز ،ل.1 لەم ژمارەیەدا ،ناوەڕۆكی گۆڤار ،ل.2وتەی ژمارە  -دەستەی نووسەران ،ل.3 چ دەنووسین ..بۆ چ دەنووسین؟  -هۆگرهەولێری ،ل.5-4
مێژوو ،رووداوەكانی رواندز ،ئومێد شێركۆشاكر ،ل.7-6
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سەرگوزش��تە ،گیانیش��م پێشكەش بەكۆماری مەهاباد بێ ،ئەمین حەمید ،ل-8
.9
ئافرەت و سەربەستی ،خەبات ،ل.10 ه��اواری تفەن��گ ..ی��ان راپەڕین��یجەماوەری؟! ،سمكۆ ،ل.12-11
 هەڵ��ەی چاپ ل��ە (ئاژن) دا ،س��ەباحرەنجدەر ،ل.14-13
 حەیران لە ناوچ��ەی رواندز دا ،ئاریان،ل.16-15
 چیرۆك :دۆتمام ،بێبەهرە ،ل.17  كورتە چیرۆك :شۆفەر ،زۆزك ،ل.18  ش��یعری هەڵب��ژاردە ( :لەدایكب��وون،رەفیق س��ابیر) (،ئااڵ ،عەبدولاڵ پەشێو )( ،
ێ كۆپڵە شیعر ،جەوهەر كرمانج) ( ،گوڵ
س
باران ،شێركۆ بێكەس)  ل.19
 ش��یعر( :كوردس��تان بانگ��ی ئاش��تیرادەدێ��رێ ،ح .مەش��خەڵ)( ،هەڵبژاردن،
ئارام)( ،دوو كۆپڵە شیعر ،پەیمان) ل.20
ش��یعر ( :دیمەنێك ،كەیفی كوردستان)،(كینە ئەم ،ئازاد عەبدولستار) ،ل.21
 ش��یعر( :هەڵوێس��ت ،حەزی س��وتاو،ێ ئەگەر-
برسیەتی -هەڵۆ حەسەن) ( ،س 
رەوەز) ،ل.22
ش��یعر :راسپاردە-كڵێس��ەیی ،رووب��ار-هەورۆ حەسەن ،ل.23
ستوونە بەفرینەكان-عەبدولواحید سابیرخدر ،گلەی��ی یادێك-كام��ەران مەحمود
رواندزی ،ل.24
راپۆرت :ئێوارە كۆڕێك لە بارەی نەزهەتشاعێری سۆران ،كۆڕگێڕ  -سەالم نەورۆز،
ل.26-25
 هەمەڕەنگ :بەسەرهاتێكی قانع ،گرەویقەاڵ ،وتەی بەنرخ ،پەند ،ئایا ئەزانی ،ل.27

 ش��اعێری قەاڵ :جگەرخوێ��ن -مەغدیدحەمەد گەرەوەیی ،ل.28
 نامەی خوێنەران ،پیرۆزبایی ،ل.29 كاریكاتێر ،عەبدولخاڵق ،ل.30 دیوی ژوورەوەی بەرگی دواوە :ئاگاداریو سوپاسنامە.
 بەرگی دواوە ،فۆتۆی گەورەترین كۆچ.ژمارە ()6
تەمموزی  -1991ساڵی یەكەم ،قەبارە  29
بە 21سم 20 ،الپەڕهیە.
 وتەی ژمارە ،دەستەی نووسەران ،ل.1 هەلومەرجی ئێستاو شێوەكانی خەبات-سۆران ،ل.2
 ئاوڕێك لە خەباتی د.قاسملۆ -قەاڵ ،ل-3.4
بیرهاتنەك ل میر ج��ەالدەت بەدرخان-عمران محەمەد عەلی ،ل.5
ژم��ارەی ك��ورد ل��ە لێكۆڵین��ەوەجوگرافیەكاندا -دلش��اد مستەفا وەسانی،
ل.7-6
 ش��یعر و هەڵوەس��تەیەك  -غەف��ورمەخمووری ،ل.9-8
 كورتە چیرۆك :دەنگ و تیشك -محەمەدحوسێن حەسەن ،ل.11-10
 دوو س��ەرنجە چی��رۆك( :نامە ،جەژن-بوره��ان محەمەدەمی��ن)( ،چیرۆك��ی
فۆلكلۆری -پەیرەو) ل.12
 پەخشان :هەواڵ  -سەرانی ،ل.13ێ ئەلبوم ژیانم بێ-أ .ج،
 پەخش��ان :دەب حەقە ،ل.14
 هۆن��راوە( :ب��ۆ حەزرەتی نال��ی  -زرارعەبدوڵاڵ س��ەرتاش)( ،من كێ��م -زریان
بێخاڵی)( ،چاوی ش��ەهید -رابەر ماوانی)،
ژمارە  31پاييزى 2013
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ل.15
 شیعر( :پەیامی  -1991ئەمین چاوڕەش)،(شەهید -ب.ب بەغدا) ،ل.16
  شیعر( :شۆڕشی مریشك -نزار قەببانی،وەرگێڕانی لە عەرەبی��ەوە تەڵعەت تایەر)،
(نام��ە -ه��ەژار)( ،مەش��خەڵی ئەوی��ن-
كامەران تەحسین مەس��یفی)( ،شەهید-
زێوەر محەمەد) ،ل.17
 گۆش��ەی قولل��ەی قەاڵ :ش��اعێر...كامشاعێر؟ -سیروان ،ل.18
 شاعێری قەاڵ( :مستەفا مەزهەر رواندزی - ،)1952-1878س .نەورۆز ،ل.19
 كاریكاتێر ،عەبدولخاڵق ،ل.20 دیوی ژوورەوەی بەرگی دواوە :رێنمایی. بەرگی دواوە ،فۆتۆی ئۆردوگای پەنابەران.ژمارە()7
ئەیلولی  -1991س��اڵی یەكەم ،قەبارە  29
بە 21سم 24 ،الپەڕهیە.
 وتەی ژمارە ،دەستەی نووسەران ،ل.1 بەرەی كوردس��تانی لە تەرازووی قسەوكردەوەدا -هەڵۆ حەسەن ،ل.3-2
 تۆلس��تۆی كەمتەرخ��ەم ،وەرگێڕانی-گردەوان ،ل.5-4
ێ ش��یعر و هەڵوەس��تەیەك-
رەخنە :بەڵ رێڤینگ ،ل.7-6
چاوپێكەوتنێ��ك لەگ��ەڵ كوردۆلۆج��یبولغ��اری رادوی كرس��تیف-وەرگێڕانی-
بەختیار ،ل.10-8
 چیڕۆك :گەڕانەوە -باوكی بڵند ،ل.11 چیڕۆك :گێژەنگ -باوكی شەیدا ،ل.12 پەخش��ان :تەپ��ەی دڵت��ان بۆمبایەكیێ-
گەورەی��ەو دڵی مرۆڤایەت��ی دەهەژێن 
سمكۆ ،ل.13
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 شیعر :بۆ ش��ێخ مەحمودی حەفید -د.عەزیز سەلیم ،ل.14
ش��یعر  -1991/3/31( :ئیسماعیل فالن)،(رێبوارێك -عەبدولمتەلیب) ،ل.15
 شیعر (:ئەی هۆنراوە ونبووەكەم  -سامیعەبدولق��ادر رواندزی)( ،م��وژدەی بەرە-
ئاودێر) ،ل.16
ێ بەر لەدایكبوون-
 ش��یعر(:چەند س��ات رێباز)( ،نامەیەك -خ .ئەویندار)( ،وشەیەك-
گریان) ،ل.17
 گۆشەی قوللەی قەاڵ :ئەدەب...ئینسان؟-ساالر عوسمان ،ل.18
 ش��اعێری قەاڵ( :شەهید یوسف شەریف ،)1991-1958ل.19
هەواڵی هونەری ،ل.20 پۆستەی قەاڵ ،ل.21 چاپكراوی نوێ ،ل.22 كاریكاتێر ،هاوكار ،ل.23سەرەخۆشی ،ل.24 دیوی ژوورەوەی بەرگی دواوە :دوو فۆتۆ. بەرگی دواوە ،تاقیكردنەوەكانی ئەمساڵ،كامێرا -ئازاد رواندزی.
ژمارە ()8
تش��رینی یەكەمی  -1991س��اڵی یەكەم،
قەبارە   29بە 21سم 22 ،الپەڕهیە.
 وتەی ژمارە -دەستەی نووسەران ،ل.1 بەڕەی فەقیری دڕا -حوس��ێن مستەفا،ل.1
 بەسە تاكەی -لوقمان حەسەن ،ل.2 ه��اودەم ی��ا تازەگەری -هۆگ��ر فوئادرەسوڵ ،ل.3
ساڵو لە یادی شۆڕشی ئۆكتۆبەری مەزن،ل.4
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ریالیزم -برهان محەمەدەمین ،ل.6-5 پەخش��ان :هێزی گەل تێ بچریكێنە-غازی ،ل.7
 چیڕۆك :دووكەڵە بۆرە -كارۆخ ،ل.8 پەخش��ان :خۆشەویس��تی ژێرخ��اك-قارەمان ،ل.9
 ش��یعر :دوا س��ەمای چەرخی بیست-ئەژی گۆران ،ل.10
ش��یعر( :كەركوك لە چاوی ش��ەوێكدا-كڵێس��ەیی)( ،كورەی سوتان  -ئیسماعیل
بێقەرار) ،ل.11
 ش��یعری وەرگێ��ڕدراو ل��ە ئەمریكایالتینەوە(:ئیدوین كاسترۆ -و :قادر ئیبراهیم
مینە) ،ل.12
ێ كۆپڵە شیعر -س��ەركەوت رەسوڵ
سئەحمەد ،ل.13
 گفتوگۆیەك��ی ت��ازە لەگەڵ ش��اعێریهاوچەرخ��ی كورد عەبدوڵاڵ پەش��ێو -و.
رێباز ،ل.17-14
 مێژوو :رووداوەكانی شاری رواندز ،ل.18قوللەی قەاڵ :كە مانگ دەركەوت پێویستبە پەنجە راكێشان ناكات-ئەلەند ،ل.20-19
راپۆرت :دەگێڕنەوە ،رێكخراوی A I C Fوخەڵكی گەرەوان ئاهەنگ دەگێڕن ،ل .21
 بروسكە ،چاپكراوی نوێ ،ل.22 دی��وی ژوورەوەی بەرگ��ی دواوە:كاریكاتێری گرانی -زۆزك.
 بەرگ��ی دواوە ،پۆس��تەری س��ەدامیدیكتاتۆر.
ژمارە ()9
ئ��اداری  -1992س��اڵی دووەم ،قەبارە 22
بە 18سم 32 ،الپەڕهیە.
  -رێنمایی پێویست ،ل.1

 وتەی ژمارە -دەستەی نووسەران ،ل.2 ق��ەاڵ یەكەمین مۆم��ی تەمەنی خۆیدادەگیرسێنێ ،ل.3
 نەورۆز لە سۆنگەی نسكۆ و راپەڕین دا-ل .ئاسۆ ،ل.6-4
 یادی راپەڕینی شاری كۆر پاشا -حوسێنمستەفا ،ل.7
لە یادی بارزانی نەمردا ،ل.8پڕۆژەی��ەك بۆ رێكخس��تنی رێنووس��یكوردی -مس��تەفا نادرو حەس��ەن ساڵح،
ل.10-9
 گفتوگۆی��ەك لەگ��ەڵ دێنش��ینەكانیس��اری باخچە لە بارەی»یەشار كەمال و
حەمەدۆك» ،بەش��ی یەكەم ،وەرگێڕانی لە
فارسیەوە -رێباز ،ل.12-11
 نامەیەك��ی كراوە بۆ عەبدولاڵ پەش��ێو  -رێڤینگ ،ل.13
 كورت��ە چی��رۆك :تۆڵە س��تێن -رێبازمستەفا ،ل.14
 لە بیرەوەریەكانی راپەڕینی  ،1991الوكیئازادی -ح .كاردۆ ،ل.16-15
ن��ەورۆزو مەرگی نازدارێك��ی تر -هەڵۆحەسەن ،ل.18-17
  شیعر :دوو خەون -ئاكۆ ئاكۆیی ،ل.19 شیعر :جێم مەهێڵە -یاد ،ل.20 شیعر :بڵندترە واڵتی من -رزگار بامەڕنی،ل.21
 شیعر :رەو ،تەحسین شوانی ،ل.22 میوانی قەاڵ ،س��االر عوسمان :شیعر لەپەیامی خۆی ناكەوێ ،ل.25-23
 شاعێری قەاڵ( :شەهید هەژار دیدەوانی ،)1987-1958ل.27-26
 نامە ،ئاگاداری ،ل.28یەك دارایی ،یەك راگەیاندن ،یەك هێزیژمارە  31پاييزى 2013
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پێشمەرگە ،ل.28
 هەڵەبجە زامێكی قوڵە -تابلۆی س��ەالمنەورۆز ،ل.29
 پۆستەرە شیعر :پرسیم لە كاوەی باپیرم-عەبدولاڵ پەشێو ،ل.30
 دی��وی ژوورەوەی بەرگ��ی دواوە:كاریكاتێری كورسی -زۆزك.
 بەرگی دوواوە ،پۆستەری ئازارەكانی كورد.ژمارە ()10
ئابی  -1992ساڵی دووەم ،قەبارە  22بە18
سم  28 ،الپەڕهیە.
 وتەی ژمارە -دەستەی نووسەران ،ل.1 پەرلەمان و پێداویستیەكانی ئەمڕۆ ،ل.2 مێژوو :ئ��ەو ئۆزدەمیرەی خۆی كرد بەرواندز دا -دلشاد مستەفا وەسانی ،ل.4-3
 سەرنجە چیرۆك :جگەرە -برهان محەمەدئەمین ،ل.4
ئیمپریالیزم��ا رۆش��نبیری و پێرابوون��اپێویست -عمران محەمەد عەلی ،ل.6-5
 گفتوگۆی��ەك لەگ��ەڵ دێنش��ینەكانیس��اری باخچە لە بارەی» یەش��ار كەمال
و حەم��ەدۆك» ،بەش��ی دووەم و كۆتایی،
وەرگێڕانی لە فارسیەوە -رێباز ،ل.9-7
 -ش��ەمۆ لەبەربانگ دێتە گ��ۆ ..دەرهەقی

رەنجەرایەتی -غازی حەسەن ،ل.13-10
 ل��ە دووەمین س��اڵڕۆژی كۆچی دواییێ جندی-
زانای كوردی س��ۆڤێتی حاجی 
قەاڵ ،ل.15-14
 تابلۆیەكی خۆشەویس��تی -دایكی تانیا،ل.16
هەڵوێستی بێشكچی ،ل.16گەش��تی بەرەو نادیار -مهاباد قەرەداغی،ل.21-17
پێشمەرگە دەنگ هەڵبڕە ،ل.22نامەیەك��ی كراوە بۆ پەرلەمان و نوێنەریلیستەكان و ئەنجوومەنی وەزیران ل.23
 مەبەستەكانی شۆڕش ،ل.24 شیعر( :هەمیشەیی -عەبدولواحید سابیرخدر)( ،روانگە-تەلعەت تایەر) ،ل.25
 نامە :ل��ە قەاڵی هەولێ��رەوە بۆ قەاڵیرواندز  -عەزیزی مەالی رەش ،ل.26
 لێرەو لەوێ ،ل.27 كاریكاتێر  -سەالم نەورۆز ،ل.28 دیوی ژوورەوەی بەرگی دواوە :پۆستەریلە یادی أم المعارك.
 بەرگ��ی دواوە  ،تابل��ۆی ش��ەرەفخانیبەدلیس.

پەراوێزەكان:

 _1قەاڵ ،ژمارە( ،)9ئاداری  ،1991ساڵی دووەم ،ل.3
 _2حوسێن مستەفا ،لە بارەی گۆڤاری قەاڵ ،هەفتەنامەی زاری كرمانجی ،ژمارە ( ،)32ل.6
 _3لوقمان حەسەن ،گەڕانەوە بۆ وێستگە رۆشنبیریەكان گۆڤاری قەاڵ بەنموونە ،گۆڤاری كوێستان ،ژمارە ()2
ئایاری  ،2007ل.18_16

سەرچاوەكان:

 _1گۆڤاری قەاڵ ،هەر( )10ژمارەكەی.
 _2حوسێن مستەفا ،لە بارەی گۆڤاری قەاڵ ،هەفتەنامەی زاری كرمانجی ،ژمارە ( ،)32ل.6
 _3لوقمان حەس���ەن ،گەڕانەوە بۆ وێستگە رۆش���نبیریەكان گۆڤاری قەاڵ بەنموونە ،گۆڤاری كوێستان ،ژمارە
( )2ئایاری .2007
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دیدار لەگەڵ (ئەحمەد ناتقی)ی وێنەگری
كیمیابارانی هەڵەبجە

«وێنە بۆ دەربازكردنی
گیان و ڕۆحی مرۆڤ دەگرم»
و :هێرش ئازاد

هەندێكجار وێنەیەك دەتوانێ هێندەی
وتارێك��ی چەند الپەڕەی��ی ،گوتەی خۆی
دەربب��ڕێ و ببێتە س��یمبولی رووداوێك،
هەروەك چۆن وێنەیەك بوو بە س��یمبولی
كارەس��اتێكی دژەمرۆی��ی و خەڵك��ی
ستەملێكراوی هەڵەبجە ،بەاڵم وێنەگرەكەی
كێیە؟.
ناوی (هەڵەبج��ە) ل��ەالی زۆربەمان،
وێنایەكم��ان وەبیردێنێت��ەوە .وێن��ەی
پیاوێك بە جلوبەرگی رەس��ەنی كوردییەوە
جوانكیلە و شیرینەكەی
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  )1988ڕوویدا،
تیایدا نزیك��ەی ( )5پێنج 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
ژمارە  31پاييزى 2013
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(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
كەسانەدا بوو كە لە
كاتژمێرە بەراییەكانی
ك���ی���م���ی���اب���اران���ی
ه���ەڵ���ەب���ج���ە ،خ��ۆی
گەیاندە ئەو دەڤەرە
و وێنەی تایبەت و
راچ��ڵ��ەك��ێ��ن��ەری ئەم
كارەساتە مرۆییەی
گرت
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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 ( )1988لەڕیزی 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 (چانسیئامادەبوون)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  )10هەروەك 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

وێنە بۆ دەربازكردنی گیان...

بەالتەوە بایەخدار بوو كە وێڕای ئەو مەترسیانەی لەئارادا
بوون ،لەوێ مایتەوە و وێنەت گرت؟.
 ئێمە س��ەرەتا نەماندەزانی بۆردوومان��ی كیمیاییە .ئەوساتەی 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
كارەساتی هەڵەبجە
كە ئەمرۆ ناوبانگێكی
هەیە،
جیهانیان
ب���ەره���ەم���ی ئ��ەم
پێشهاتەن كە ئەگەر
ل��ەوێ نەبووینایە،
ه��ەروەك كارەساتی
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
قەیران��ەكان)دا پرس��یارێك
ل��ە ئارادایە ك��ە ڕزگاركردنی
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 بۆدەربازكردن��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
واباش��ترە وێن��ە بگری��ت،
هەندێكج��ار دەتوان��ی مرۆڤێ
ڕزگار بكەی��ت و یارمەت��ی
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 بۆئەوەی 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 رۆژنامهوانییە ،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 كۆرپەكەینێو 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)
و ك��ۆرپ��ەك��ەی نێو
ئامێزیم گرت ،تازە
ڕووداوەك����ە قەوما
ب����وو ،رووخ���س���اری
جوانی ئەو كۆرپەیە
بەئەندازەیەك تازە
بوو كە وامدەزانی
زی����ن����دووە و بە
ئ��ارام��ی خ��ەوت��ووە.
ئەم وێنەیە ،هەست
و س��ۆزێ��ك��ی زۆر
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
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سۆزێكی زۆر سەرس��وڕهێنەر دەبەخشێ
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
سیمبولی كارەس��اتی هەڵەبجە ،بێگومان
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 دیمهن��ە دڵتەزێنانەی
بینیت ،چ��ۆن ل��ەم هەلومەرجەدا خۆت
ڕاگرت؟.
 دیمەنەك��ە هێندە س��ادە نەبوو ،لوتفیخوداوەندە كە توانیم لەهەمبەر ئەم دیمهنە
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  40كەس سواری
ئ��ەو ئۆتۆمبێل��ە بووین تا لەو كارەس��اتە
قوت��ار ببین ،ب��ەاڵم لەبەرئ��ەوەی لەنێو
چەقی بۆردومانەكەدا بووین ،زۆر نەژیاین
و ی��ەك لەدوای یەك دەمردن و لە پش��ت
ئۆتۆمبێلەكەوە دەكەوتن��ە خوارێ ،تا ئەو
ساتەی خودی شۆفێرەكەش لەبەر ئەوەی
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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��ەردەمەدائەوە باو نەبوو كە بە شێوازێكی پیشهییانه،
وێن��ە ل��ە چاپەمەنیدا چ��اپ بكرێن ،ئەو
س��ەروەختە یەك یاخود چەند وێنەیەكی
هەڵەبج��ە ب��ە كوالیتییەكی نەش��یاو لە
رۆژنام��ە ناوخۆییەكان��دا باڵوكرانەوە .لە
چاپەمەنییەكانی دەرەوەش یەك وێنەی زۆر
مەزنی هەڵەبجەم بین��ی كە لە رۆژنامەی
(دەیل��ی تەلەگراف) باڵوكرایەوە  .بێگومان
لەڕێگەی (س��تادی پڕوپاگەندەی جەنگ
لە ئیران)یش یەك تا دوو وێنە بەش��ێوەی
پۆستەری گەورە و بە ( )5زمانی 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 نموونەوێن��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 وێنهگری
رۆژنامهوانی��دا «فۆتۆژۆرنالی��زم» خەاڵتی
بەدەستهێناوە؟.
 -ل��ە بنەڕەتدا من حەز بە بەش��داریی لە

پێش��بڕكێ نێودەوڵەتییەكان��ی وێنهگری
رۆژنامهوانی��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
دووەمی (ۆرد پریس فۆتۆ World press
)photoی وەرگرت لەكاتێكدا س��ێ رۆژ
بەس��ەر ڕوودانی كارەس��اتەكەدا تێپەڕی
بوو ،بەاڵم بەتەواوەتی تایبەتمەندییەكانی
وێنەكەی منی تێدا نەبوو.
* بەڕێ��زت دوای تێپەڕبوون��ی ()21
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 ( )21س��اڵ ك��ە چووم��ەوە ب��ۆهەڵەبج��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 ( )3س��اڵ گ��ەڕان ،توانی��م ()7دەربازب��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
دەگرێت��ەوە ،هەرایەك لەنێ��و میدیاكاندا
دەنێتەوە و س��ەرجەم دونیا لەم ڕێكەوتە
بەئاگادێنێ ،ب��ەاڵم لە ئیران بەهۆی بایەخ
نەدانی بەرپرس��انی رۆش��نبیری و لەسەر
ئاستی جیهانیش بەهۆی بارگاویبوونی بە
سیاس��ەت ،گرنگی بەم مەسەلە پڕبایەخە
نادرێت.
كیژۆڵەیەك لەو سەروەختەدا لەنێو ئامێزی
خوش��كەكەیدا دەبین��را ،هەنووكە خۆی
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؟.

 جیاوازییەك��ی ش��ێلگیر لەنێ��وانبەركەوتووان��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
( )5هەزار 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
وێنەكانمی لەخۆگرتووە ،كتێبێكە بەناوی
(دەنگ��ی بێدەنگ��ی) و ب��ە ه��اوكاری و
پشتیوانی وەزارەتی شەهیدانی حكومەتی
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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ئهركهكانى راگهياندن

ئەركەكانی راگەیاندن
عادل شاسواری

()1

چەمكی ئەرك:

چەمك��ی  ئەرك لەس��ەر دەس��تی هابرت
سبنس��ردا دەركەوت ك��ە بەیەكەم كەس
دادەنرێ��ت  ،چەمكی  ئەركی هێنابێتە ناو
ب��واری زانس��تە كۆمەاڵیەتیيەكانەوەو ئەم
چەمكەی لە فیزیۆلۆجیاوە(  )2وەرگرتووەو
پاشان ئەم چەمكە لەگەڵ (ئۆجست كۆنت)
دا بەردەوام بوو ،ه��اوكات لهالی (ئەمیل
دۆركایم)و (مارسیل موس)دا پەرەی سەند
هەروەها لەگەڵ (س��ان سییمۆن)یش��دا،
هەموو ئەمان��ەش بەنوێنەرانی قوتابخانەی
وەزیفیی دادەنرێن لەفەرەنسادا(.)3
تێڕوانینی��ش بۆ چەمكی  ئەرك لەچەندین
زانستەوە هەڵێنجراوە چەمكەكەش لەسەر
بنچینەی ئەو ئەرك و كارەی كە بەش��ێك
لەهەموویەك پێی هەڵدەستێت لەم زانستەدا،

چەمكی  ئەرك ( )Functionalismبایەخ
دەدات بەش��یكاركردنی ئەو پەیوەندییەی
كە هەیە لەنێوان رژێم یان سیستمدا وەك
هەموویەك ( )Organismو ئەو یەكانەی
كە ئەم سستمەیان پێكهێناوە (،)Organs
ڕیش��ەی ئ��ەم چەمك��ەش دەگەڕێتەوە
ب��ۆ زانس��تە بایۆل��ۆژی و كۆمەاڵیەتی و
رەفتاریەكان .بۆ نموونە لەزانستی بایۆلۆژیادا
مرۆڤ بەسس��تمێكی هەمەكیی دادەنرێت
كە پێكهاتووە لە كۆمەڵێك لەئەندامەكان و
هەر ئەندامێك رۆڵێكی گرنگ دهگێڕێت(. )٤
ئەرك ئەو ئەركەیە كە دەخرێتە ئەس��تۆی
كەس��ێكی دیاریكراوەوە بۆ ئ��ەوەی پێی
هەس��تێت و پێوەی پابەندبێت ئیدی ئەو
پابەندبوونە بەویستی خۆی بێت یان بەزۆر
پێی بكرێت (.)٥
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چ��ەم��ك��ی (ئ����ەرك) و
كاروبارەكانی گەیاندن
ل����ەو س���ەرن���ج���ەوە
گ���ەش���ەی ك����رد كە
مرۆڤەكان گەیاندن
بەكاردەهێنن ،چونكە
چ���ەن���د ئ��ەرك��ێ��ك��ی
دی����اری����ك����راوی����ان
ب����ۆ ب���ەئ���ەن���ج���ام
دەگەیەنێت ،هەیانە
رۆژنامە دەخوێنێتەوە،
هەشیانە گ��وێ لە
ئ��ێ��زگ��ە دەگ��رێ��ت و
سەیری تەلەفزیۆن
دەكات
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ل��ەرووی
ب��ەاڵم
بەكارهێنان��ەوە ئ��ەوا
چەمكی  ئ��ەرك جیاواز
دەبێت بەپێی ئەو بوارهی
بۆی دیاری دهكهن ،بە
مانا فیس��ۆلۆژیەكەی
(كارئەندامزان��ی ـ��ـ 
زانس��تی ئەرك��ی
ئەندامەكان��ی لەش)،
ل��ە كارو ك��ردەوەی
ئە ند ا م��ە كا ن
دەكۆڵێت��ەوە هەروەه��ا ل��ەو رۆڵە
دهكۆڵێت��هوه ك��ە دەیگێڕێت لەژیان��دا ،وەك  ئەركی دڵ
بریتیە لەهەڵدانی خوێن بۆ هەموو بەشەكانی جەستە(.)٦
ئ��ەرك ( )Functionچەندی��ن مان��ای هەی��ە لەوانە
ئ��ەو رۆڵەی كە بەش��ێك لەهەموویەك��دا دەیگێڕێت یان
ئەوەی��ە وەك لەبیركاری��دا هەیە ك��ە پەیوەندی (س) بە
(ص)ەوە  .ئ��ەرك وەك چەمكێك��ی كۆمەاڵیەتی گش��تی
(جۆرێكە لەكار كە دەكرێت بونیاد -یان سستم) بەروونی
ئەنجامی بدات بۆ بەدیهاتنی چهند ئامانجێكی دیاریكراو،
لەرووی كارگێڕیش��ەوە چەمكەكە بەمانای – ئەركەكان
و بەرپرسیارێتیيەكان و دەسەاڵت -دەگەیەنێت كەئەوانە
پێكهاتەكانی  ئەركن) ( .)٨بەاڵم لەزانستە مرۆڤایەتیيەكاندا
زیاد لەمانایەكی هەیە بۆ چەمكی  ئەرك .
چەمكی (ئەرك) و كاروبارەكانی گەیاندن لەو س��ەرنجەوە
گەش��ەی كرد كە مرۆڤ��ەكان گەیان��دن بەكاردەهێنن،
چونك��ە چەن��د ئەركێك��ی دیاریكراویان ب��ۆ بەئەنجام
دەگەیەنێت ،هەیانە رۆژنامە دەخوێنێتەوە ،هەشیانە گوێ
لە ئێزگە دەگرێت و سەیری تەلەفزیۆن دەكات ،هەشیانە
ئامادەی س��یمینارو كۆنگرەو كۆڕەكان دەبێت ،نەك لەبەر
ئەوەی كە س��ەرچاوەیەكی دەرەكی هەیە ،ك ه دەیەوێت  
ش��تێكیان پێبگەیەنێت ه��اوكات لەبەرئەوەیە كە خۆیان
هەس��ت بەوە دەكەن كە ئامرازەكانی  گەیاندن هەندێك
لەپێداویس��تیيەكانیان تێرو ڕازی دەكات .پەرەس��ەندنی
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تەكنیك��ی
گ��ەورەی
لەئامرازەكان��ی   گەیان��دن
و هەمەج��ۆری كەناڵ��ە
ئاسمانییەكان و پەیدابوونی
ت��ۆڕی ئەنتەرنێ��ت هەلی
ئ��ەوەی ب��ۆ تاك��ەكان
رەخس��اندووە ك��ە وەك
پێویست جۆرو رەنگەكانی
گەیان��دن و زانیارییەكان
بەئامانج��ی
بناس��ن
تێركردنی ئارەزووەكان(. )٩
ئەو ئەركانەی ( )١٠ك��ە ئامرازەكانی راگەیاندن
دەتوانن بەدیبهێنن لەسستمێكی سیاسیيەوە بۆ یەكێكی تر
دەگۆڕێت ،ئەم ئەركانەش پەیوەست دەبن بەو ئامانجانەوە
كە دەوڵەت دیاریان دەكات ،چوار سس��تمی راگەیاندنی
س��ەرەكیش لەجیهاندا ه��ەن (لیبرالی ،بەرپرس��یارێتی
كۆمەاڵیەتی ،دەس��ەاڵتگەری یان س��ەپاندنی دەسەاڵتی
هەمەالیهنە ،هەمەگیریی)  (.)١١
هەر سس��تمێكی كۆمەاڵیەتی وەك سس��تمی  گەیاندن
تەرخان دەكرێت بۆ چەندین مەبەست بەپێی هەمەجۆری
و جۆرا وجۆری پێداویس��تییەكانی م��رۆڤ و كۆمەڵگە،
()١٢
لەبەرئ��ەوە  گەیاندن ب��ە چاالكییەك��ی كۆمەاڵیەتی
دادەنرێت كە هەڵدەستێت یان چەند ئەركێكی بنچینەیی
بەئەنج��ام دەگەیەنێت ئیدی بۆ ت��اك بێت یان كۆمەڵگەو
دەكرێت ئەم وەزیفانەش بەم شێوەیە دیاری بكەین (.)١٣
ئەرك بەوە پێناسە دەكرێت  ئەركی نەریتی كۆمەاڵیەتی
هەندەكیی كە بەش��داریكردنیەتی لەژیانی كۆمەاڵیەتیدا
وەك هەمووی��ەك یان وەك ئەوەی ك��ە (رادكلیف براون)
گوزارشتی لێكردووە كاتێك پێناسەی ئەركی كۆمەاڵیەتی
ب��ۆ چاالكیەكی كۆمەاڵیەتی دیاریك��راوە بەوەی كە (ئەو
پەیوەندیەیە لەنێوان ئەو و لەنێوان بونیادی كۆمەاڵیەتییدا،
كاتێك كار دەكات لەسەر بەردەوام بوونی)(.)١٤
(جۆرج پیودرس��ن) پێناس��ەی  ئەرك دەكات بەوەی كە
« ش��یكاری دی��اردەی كۆمەاڵیەتی و شارس��تانییە) كە

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

ژمارە  31پاييزى 2013

113

ئهركهكانى راگهياندن

تیۆریی گش��تی كە پەرچی دەكاتەوە یان
وێنای رەفتاری رژێمێكی دیاریكراو دەكات
یان ئەو شێوازەی كە تێیدا تایبەتمەندیەكانی
رژێمێ��ك دەردەكەوێ��ت كاتێ��ك دەچێتە
ناو پەیوەندیەكان��ی كاریگەریی ئاڵوێرەوە
لەگ��ەڵ رژێمەكان��ی تردا ب��ەم مانایەش
لەبارەی  ئەركی دەوڵەتەوە یان سس��تمە
كۆمەاڵیەتیيەكان��ەوە دەدوێ��ت ،ئەركیش
بەش��ێوەیەكی گ��ەورە پێ��ش بونیادنان
بڕیاری لەس��ەر دەدرێت و  ئەرك لەالیەنی
خۆی��ەوە كاردەكاتە س��ەر گۆڕینی بونیاد
بۆیە لێكۆڵین��ەوە لەرژێمێك��ی دیاریكراو
هەنگاوێكی گرنگە بۆ زانینی یاساكانی (.)١٩
كەسانێكیش هەیە ئەركەكان لەكۆمەڵگەدا
دابەش دەكات بۆ دوو جۆر (:)٢٠
* ئەركە ئاشكراكان :ئەو ئەركانەن هەوڵی
بەدیهێنانی رێكخس��تنە كۆمەاڵیەتیيەكان
دەدەن وەك ئ��ەوەی تەرخ��ان بێ��ت بۆ
لێكۆڵین��ەوەو توێژین��ەوەی زانس��تی و
خزمەتی كۆمەاڵیەتی.
* ئەركە ش��اراوەكان :ئ��ەو ئەركانەن كە
رێكخس��تنە كۆمەاڵیەتیي��ەكان بەهەن��د
وەرناگرێ��ت بۆ بەدیهاتنی ی��ان كاركردن
لەپێناویدا وەك ئەوەی كە زانكۆ مومارەسەی
ئەركە سیاس��ی یان ئابوريی��ەكان ...هتد
بكات.
ئاراستەی وەزیفیش لەزانستی كۆمەڵناسیدا
لەبواری راگەیاندن و پەیوەندیكردندا چوار
ج��ۆری بنچینەی��ی ئەركی ب��ۆ توێژەران
پێشكەش كردووە بەمشێوەیە (( : )٢١ئەركی
ئەرێی ،ئەرك��ی نەرێی ،ئەركی ئاش��كرا،
()٢٢
ئەركی شاراوە)

ئەم دیاردەی��ە لەچەمكی ئهرك��دا مانای
بەش��داریكردنی دەگەیەنێت لەسس��تمی
شارس��تانی و كۆمەاڵیەتیيدا ،لە (ئەركدا)
كۆمەڵگە پێكدێت لەچەند بەشێكی پێكەوە
پەیوەس��ت و بەیەكداچوو بەشێوەیەك كە
مومكی��ن نییە بتوانرێت لەهەر بەش��ێكی
تێبگەیت بەبێ بەش��ەكانی تر لە سستمی
كۆمەاڵیەتییدا» (.)١٥
ئەو (رۆڵەیە كە بەشێك دەیگێڕێت لەهەموودا
وات��ە سس��تم لەبونی��ادی كۆمەاڵیەتیی
هەمەگی��ردا واتە پل��ەی بەردەوامبوون و
دووركەوتنەوە لەبونیاد دایە كە یەكێتی و
قەوارەكەی دیاری دەكات و ئەمەش ناكرێت
ئەنجام بدرێت تەنها ب��ە بەجێهێنانی ئەم
بونی��ادە نەبێت واتە جوڵەی دینامیكی كە
لەو رۆڵەدا خۆی دەنوێنێت هەر سستمێك
یان  رژێمێك دەیگێڕێت لەناو بونیادەكەدا)
(.)١٦
هەروەك چۆن پێناس��ەی  ئەرك دەكرێت
بەوەی (بەش��داریكردنی چەند شێوەیەكی
دیارییك��راوە لەچاالك��ی دووبارەب��ۆوە
لەپارێزگاریك��ردن لە س��ەقامگیریی یان
هاوسەنگی لەكۆمەڵگەدا) (.)١٧
بەاڵم راد كلیف پێناسەی دەكات بەوەی كە
(ئەو رۆڵەیە كە هەر چاالكیەكی هەندەكی
دەیگێڕێت لەو چاالكیەدا كەئینتیمای بۆی
هەیە بەو شێوەیەش ئەرك یان  ئەركی هەر
سس��تمێكی كۆمەاڵیەت��ی بریتیی دەبێت
ل��ەو رۆڵەی كە لەبونی��ادی كۆمەاڵیەتیدا
دەیگێڕێت كە لەتاكەكانی خەڵك پێكدێت
ئەوانەی كە پێكەوە پەیوەست دەبن لەیەك
هەمووی هاوپەیوەس��تدا لەرێگەی كۆمەڵە
پەیوەندیەكی كۆمەاڵیەتی دیاریكراوە) (.)١٨
ئەركيش بەكارهێن��راوە وەك چەمكێكی ئەركەكانی گەیاندن (:)٢٣
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لەوانەشە دیاریكردنی جۆرەكانی  ئەركهكان
لەالیەن پسپۆڕانی  گەیاندن و راگەیاندنەوە
لەكۆمەڵگەدا بخرێنە روو:
 .1هارۆلد السویل Harold Lasswell
 .2پۆل الزۆسفیڵد ومیرتون Lazarsfield
& morton
 .3ولبرشرام Schramm
 .4ماكویل
 .5الزرسفیلد مۆرتۆن فیری
 .6لیزلی مویلر Leislie Moeller
 .7دۆفل��ۆر   Defleureو پ��ۆل روكیش
Ball-Rokeach
 .8شون ماكبراید
 .9بیكر
 -1ئەركەكان���ی گەیاندن���ی جەماوەری
بەپێی ڕای (ولبرشرام) (: )٢٤

توێ��ژەری راگەیاندنی��ی (ولبرش��رام)
وایدەبینێتەوە كە راگەیاندن س��ێ  ئەركی
گشتی هەیە كە لەكۆمەڵگە كۆنەكاندا بوونی
هەبووە و هەتا ئێستاش بەردەوامە(  )٢٥ئەو
پێی وایە پێشكەوتنی شارستانی لەكۆمەڵگە
نوێیەكاندا پرۆسەی پەیوەندیكردنی ئاسان
و بەیاس��ایی ك��ردووەو پەرەیپێداوە بەاڵم
لەجەوهەرەكەی��ی نەگۆڕیوە – ئەو س��ێ  
ئەركەش كە شرام باسی لەبارەوە كردوون
ئەمانەن (:)٢٦
 -1ئەركی چاودێ��ر .ئەوەش بۆ دۆزینەوەو
ئاش��كراكردنی ئاس��ۆكان ،ئامادەكردن��ی
راپۆرتەكان لەبارەی مەترس��يیەكان و ئەو
هەالنەی ك��ە كۆمەڵگە رووبەڕی دەبێتەوە
( .)٢٧تەنها ئەوەش بەس نییە كە راگەیاندن
بەرۆڵی ئاراس��تەكاریی هەس��تێت ،بەڵكو
«ولبرش��رام» پێیوای��ە ك��ە لەكارەكانی

راگەیاندن هەس��تانە بەرۆڵی چاودێر ،كە
بەمانەی خوارەوە هەڵدەستێت:
 ئامادەكردن��ی راپۆرت��ەكان لەب��ارەیهەل��ەكان و ئ��ەو رووبهڕوویان��هی ك��ە
كۆمەڵگە روبەڕووی��ان دەبێتەوە ،هەروەها
وریاكردنەوەی كۆمەڵگەكان س��ەبارەت بە
هەل��ە فەراهەمب��ووەكان ،ئاماژەكردن بۆ
ناوچەكانی كاری چاوەڕوانكراو ،دۆزینەوەو
خس��تنەڕووی ئ��ەو ڕووبهڕوویان��هی كە
لەگەڵ جوڵەی پەرەسەندندا هاوشان دەبن
و رێدەكەن ،وریایی دان لەوەاڵمنەدانەوەی
گونجاو بۆیان.
 دیاریكردن��ی ئ��ەو ئامان��ج و پرۆژانەیكە پێویس��تن كۆمەڵگە یەكەمجار تێیاندا
كۆشش بكات.
  هەروەها رۆڵی لەچاودێریكردنی پەیوەندینێوان حكومەت و كۆمەڵگە ،چاودێریكردنی
ئەوەی كە تا چ ڕادەیەك حكومەت رەچاوی
بەرژەوەندیيەكان��ی كۆمەڵگ��ە دەكات،
رادەی هەس��تانی كۆمەڵگە بەرۆڵی خۆی
لەپشتیوانی یان نەیاریی یان كۆششكردن
ب��ۆ گۆڕینی حكوم��ەت .ئ��ەو چاودێریی
دینامیكیەتی پەیوەن��دی دەكات لەنێوان
كۆمەڵگەو حكومەتدا ،رادەی پەرەسەندنی
ئ��ەم پەیوەندیی��ە لەرێگ��ەی هەوڵەكانی
حكومەتەوە بۆ بەیاساكردنی ئەو شێوازانەی
كە وەرگیراوە لەتی��ۆری هێزی یەكالیەنە
لەئاراستەكردنی رەفتاری جەماوەردا بەرەو
گوێڕایەڵی و ترسان لەحكومەت ،لەالیەكی
تریشەوە چاودێریی پەرەسەندنی كۆمەڵگە
دەكات ب��ۆ میكانیزمەكان��ی گێڕان��ەوەی
دابەشكردنی هێز لەناوخۆیدا بەجەختكردن
لەسەر تیۆریی هێزی فرە سەرچاوەوە (.)٢٨
  -2ئەرك��ی سیاس��ی ك��ە لەرێگ��ەی
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زانیارییەكان��ەوە بەئەنج��ام دەگەیەنرێت.
كە دەكرێت ئەو بڕیاران��ە وەربگیرێت كە
پەیوەستن بەسیاس��ەتەوەو هەروەك چۆن
دەكرێت بڕیارەكان وەربگیرێن و یاساكان
دەربكرێن (.)٢٩
 -3ئەركی بەكۆمەاڵیەتیبوون (مامۆس��تا،
فێركردن) :ئەوەش لەرێگ��ەی فێركردنی
تاكە نوێیەكانی كۆمەڵگە بەكارامییەكان و
ئەو بیروباوەڕانەی كە یارمەتی پێگەیاندنیان
دەدەن ( .)٣٠لەرێگای پێگەیاندنی تاكەكانی
كۆمەڵ ئەویش بەپێ��ی گرنگیدان بە توانا
و لێهاتنەكانی��ان و ئ��ەو بی��رو باوەڕانەی
كە كۆمەڵ ب��ڕوای پێیانە.لێرەوە هۆكاری
ێ كە گرنگی پێدەرێكی
راگەیاندن وا دەبینر 
بەڕەواجە بۆ فروش و ساغكردنەوەی كااڵو
راژە بازرگانیەكان لەنێو تاكەكانی كۆمەڵدا،
كەئەم��ە جێی ئام��اژەو رەزای ئەوانە وەك
ئەركێك .ئەویش جەخت دەكاتەوە لەسەر
ئەم پەرەسەندنە بەردەوامەش بۆ ئەركەكانی
راگەیان��دن لەكۆمەڵگە نوێیەكاندا جەخت
لەوە دەكەنەوە ئەم��ڕۆ ئامرازی راگەیاندن
بۆت��ە» دامەزراوەیەك��ی كۆمەاڵیەتی كە
كاری رۆڵێك��ی ت��ەواو دەكات ،لەژیان��ی
تاكەكاندا وەك دامەزراوە كۆمەاڵیەتیيەكانی
دیك ه (. »)٣١
 .2ئەركەكان���ی گەیاندن���ی جەماوەريی
بەپێی ڕای (لیزلی مۆیلەر):

رۆاڵنە دابەشكردووە كە پێیان هەڵدەستێت
ب��ۆ ئەم��ەش  ئەركهكان��ی ب��ە رۆڵەكان
تێكەڵكردووە ك��ە ئامرازەكانی راگەیاندن
پێیان هەڵدەستێت یان ئەنجامیان دەدات
كە ئەمانەن (:)٣٢
-1ه��ەواڵ :پێدان��ی زانیاریی��ەكان و
چاودێریكردنی ژینگە.
-2پەیوەس��تكردن و راڤەكردن :بەئامانجی
باش��كردنی جۆرێت��ی زانیاریی��ەكان،
ئاراس��تەكردنی خەڵك س��ەبارەت بەوەی
بیری لێدەكەنەوەو ،ئەوەی كە دەیكەن.
-3پشووس��ازی :ئامانج��ی ئازادكردن��ی
س��ۆزدارییە لەش��ڵەژان و فش��ارەكان و
گیروگرفتەكان.
ئامانجەك��ەی  
-4بەكۆمەاڵیەتیب��وون:
یارمەتیدان��ە لەیەكخس��تنی كۆمەڵگەدا،
لەرێگ��ەی فەراهەمكردن��ی رێس��ایەكی
هاوبەش��ەوە بۆ پێوەرەكان و ش��ارەزاییە
كۆمەڵیيەكان (( )٣٣رێس��ایەكی هاوبەش..
بەهاكان).
 -5بازاڕك��ردن :ئامانج��ی ریكالمكردنە بۆ
شمەك و خزمەتگوزاریەكان.
 -6دەستپێش��خەریی :سەركردایەتیكردنی
گۆڕانی كۆمەاڵیەتی لەكۆمەڵگەدا.
 -7خولقاندن��ی ریتم��ی كۆمەاڵیەت��ی:
ئەوەش بەپێشكەشكردنی نموونەی ئیجابی
لەكاروب��ارە كۆمەاڵیەتیيەكان و ئەدەب و
رۆشنبیریی و هونەرەكاندا.
چاودێریكردن��ی
چاودێری��ی:
-8
بەرژەوەنديیەكانی كۆمەڵگەو ئامانجەكانی
(پاسەوانی گشتیی).
-9فێركردن (.)٣٤

(لیزل��ی مۆیل��ەر )Leislie moeller
پێی وای��ە راگەیان��دن  ئەركێكی گرنگی
هەیە ،ئەویش سەركردایەتیكردنی گۆڕانی
كۆمەاڵیەتیيە ،مۆیل��ەر پێوایە ئامرازەكانی
راگەیاندن نۆ  ئەركیان هەیە لەكۆمەڵگەدا بۆ
ئەمەش  ئەركهكانی راگەیاندنی بەپێی ئەو  .3ئەركەكانی گەیاندنی جەماوەری بەپێی
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ڕای (د .محمد مصالحە):

دكت��ۆر (محم��د مصالحە) س��ێ ئەرك بۆ  
گەیاندن دیاری دەكات كە ئەوانیش (:)٣٥
 .1ئەركی سیاسی   .
  .2ئەركی ئابووریی.
  .3ئەركی رۆشنبیریی.
 .4ئەركەكانی گەیاندنی جەماوەری بەپێی
ڕای (هارۆلد د .الس���ویل ) H.lasswell
(:)٣٦

گرێی چلەكانی سەدەی ڕابردوو سەرەتای
لێكۆڵینەوە زانس��تیەكانی بەخۆوەبینی بۆ
زانی��ن و دیاریكردنی ئ��ەو ئهركانهی كە
راگەیاندن لەكۆمەڵگەدا پێیان هەڵدەستێت
و دانان��ی پۆلێنكردنێ��ك بۆ ئەم پیش��ە و
ئهركانه .یەكەمین هەوڵە زانس��تیيەكانیش
لەم چێوەیەدا ئەوەیە كە (هارولد السویل)
لەس��اڵی 1948دا پێی هەس��تاو بە یەكەم
كەس��ێك دانرا كە س��ەرنجی هەمووانی بۆ
الی ئەو وەزیفانە راكێشا(  )٣٧كە راگەیاندن
ب��ۆ كۆمەڵگ��ەی ئەنج��ام دەدات ئەویش
لەرێگەی وتارێكی بەناوبانگەوە لەو ساڵەدا
كە تێیدا ئ��ەرك و  ئەركهكانی راگەیاندنی
بەسێ  ئەرك دیاریكرد ئەوانیش (:)٣٨
.1سەرپەش��تیكردن و چاودێری��ی ژینگە
یان ش��وێنەكە(( )٣٩رۆماڵ��ی ژینگە) :واتە
كۆكردنەوەو دابەش��كردنی ئەو زانیاریانەی
كە پەیوەستن بەژینگەی -ئەو شوێنەوە كە
تێیدا خەڵك دەژین كەش��فی ئەوە دەكات
كە هەڕەشە لەبەهاكانی كۆمەڵگە دەكات و
كاریان ت��ێ دەكات و هەروەها كار لە ئەو
رەگەزانە دەكات كە پێكی��ان هێناوە (-)٤٠
ئیدی ئەو زانیاریانە پەیوەندیان بە ناوخۆوە
هەبێ��ت ی��ان دەرەوە ،هەروەها لەرێگەی
ئەم  ئەرك��هوه كۆمەڵگ��ە دەتوانێت ئەوە

بزانێت كە ل��ەدەوری روودەدەن لەرووداو
گۆڕانكاريیەكان و پاشانیش دەتوانێت خۆی
لەگەڵیاندا ڕابێنێت (.)٤١
 .2بەستنەوەی بەشەكانی كۆمەڵگە .كاركردن
بۆ پەیوەستكردنی كۆمەڵگە لەوەاڵمدانەوە
بۆ ئەو شوێنەی كە تێیدا دەژین( .)٤٢لەپێناو
روودان��ی وەاڵمدانەوەیەك��ی یەكگرت��وو
لەبەرامبەر رووداوەكان��ی كۆمەڵگەدا .واتە
راڤەكردنی زانیارییە هاتووەكان لەژینگەوەو
ش��یكاركردنی لەرێگ��ەی مەس��ەلەكان
لەب��ەردەم رای گش��تیدا روون دەبن��ەوە
( .)٤٣ئ��ەم  ئەركەش بە ریكالم دادەنرێت
كە ئامرازەكانی راگەیاندنی جەماوەری پێی
هەڵدەستن بۆ ئەوەی جەماوەر بەو بیرۆكەو
هەڵوێس��تانە ئاش��نا بكات كە پێویس��تە
تەبەنیان بكات.
 .3گواس��تنەوەی كلتوری كۆمەاڵیەتی و
رۆشنبیری بەناو نەوەكاندا((   )٤٤گواستنەوەی
كلت��وری كۆمەاڵیەت��ی و باڵوكردنەوەی).
واتە ئ��ەوەی كە ئامرازەكان��ی راگەیاندن
پێی هەڵدەستن لەگواس��تنەوەی زانیاری
و بەه��ا كۆمەاڵیەتی��ەكان لەنەوەیەكەوە
ب��ۆ نەوەیەكی ت��ر ()٤٥و ناس��اندنی خەڵك
پێی��ان .كە ئەم��ە  ئەركێك��ی فێركارییە
مانای راهێنانی تاك��ەكان و پێگەیاندنیان
دەگەیەنێت پێگەیاندنێك بگونجێت لەگەڵ
ئامانجەكانی كۆمەڵگەو نموونەو بەهاكانیدا
( .)٤٦ك��ە ئەوەیە پێی بەه��اكان و دابەكان
و نەریت��ەكان و زم��ان دەگوازرێت��ەوە بۆ
تاكەكانی كۆمەڵگە (. )٤٧
لەكاتێكدا كە  ئەركی یەكەم هەڵدەستێت
بهدۆزین��هوهی ئ��ەوەی كە هەڕەش��ە لە
بەهاكانی كۆمەڵگە دەكات و ئەو رەگەزانەی
ك��ە پێكیان هێن��اوە كاری تێدەكەن ئەوا  
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دەكرێت لەچەند گۆشە
نیگایەكەوە بڕوانرێت
بۆ پرۆسەی گەیاندن.
ل��ەرووی كۆمەاڵیەتی
–دەرون�����ی�����ەوە كە
یەكەم پرۆسەیەكە
مناڵی ل��ەدای��ك بوو
خ���ۆی ل��ەئ��ام��ێ��زی��دا
دەبینێتەوە كاتێك كە
دەڕوانێته روخساری
دایكی ،پاشان بازنەی
روخسارەكان فراوان
دەبێت كە شارەزایی
لێوە وەردەگ��رێ��ت و
ك��ارل��ێ��ك��ی ل��ەگ��ەڵ��دا
دەكات
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دەكات كە بەرپرسیارێتیەكی
بنچینەی��ی هەبێ��ت ل��ە
پێكەوەبەستنەوەی بونیادنی
كۆمەڵگ��ەو تۆكمەكردنی و
هەڵدەستێت بە بەرپرسیارێتی
پەیوەس��تكردن لەنێ��وان
فەرمان��ڕەواو ژێرفەرمان و
لەنێوان كۆمەڵە جیاوازەكان
لەكۆمەڵگەدا كە بەشێوەیەك
بگونجێت لەگەڵ بەرژەوەندییە
هاوبەش��ەكانیدا .بەاڵم  ئەركی س��ێیەم ئەوەیە كە پێی
كلتوری كۆمەاڵیەتی و زم��ان دەگوازرێتەوە بۆ تاكەكانی
كۆمەڵگە (.)٤٨
دەكرێت لەچەند گۆشە نیگایەكەوە بڕوانرێت بۆ پرۆسەی
گەیان��دن .لەرووی كۆمەاڵیەت��ی –دەرونیەوە كە یەكەم
پرۆسەیەكە مناڵی لەدایك بوو خۆی لەئامێزیدا دەبینێتەوە
كاتێك كە دەڕوانێت ه روخس��اری دایكی ،پاش��ان بازنەی
روخسارەكان فراوان دەبێت كە شارەزایی لێوە وەردەگرێت
و كارلێك��ی لەگەڵدا دەكات لە چوارچێ��وەی ئەوەدا كە
بەكۆمەاڵیەتیب��وون ناودەبرێ��ت گەیاندن لێ��رەدا بریتیە
لەپرۆسەی كارلێكێكی بەردەوام كە هەر لەیەكەم رۆژەكانی
تەمەنی مرۆڤەوە دەس��تپێدەكات و هەتا مردنی بەردەوام
دەبێت لەڕێگەی ئەو هێما رۆشنبیریانەوە كە دەیانناسێت
وەك زمان و ئاماژەكان و بەكۆمەاڵیەتیبوونیش مانای ئەو
بەردەوامیە دەگەیەنێت كەلەرێگەیەوە بەهاكانی كۆمەڵگەو
رۆشنبیریەكەی بەدەست دێت ،ئامرازەكانی راگەیاندنیش
بە دامەزراوەی كۆمەاڵیەتی دادەنرێن كە رۆش��نبیریەكی
ناوچەی��ی پێش��كەش دەكات یان ئ��ەو گوێزەرەوەیە كە
بەش��داری دەكات و هۆگ��ری و خۆشەویس��تی لەگەڵ
دەوروبەرەكەدا دروست دەكات (.)٤٩
پاش��انیش ئەو دەتوانێت كە پارێ��زگاری لەیەكگرتنی و
یەكێتیەكەی ب��كات و توانای ئ��ەوەی هەیە كە لەگەڵ
گەالنی تردا ب��ژی .كە ئەوە لە گرنگتری��ن ئامانجەكانی
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پرۆس��ەی   گەیان��دن و
بنچین��ەی بەردەوام��ی و
پەرەس��ەندنی كۆمەڵگەی��ە  ،
پش��تیوانی لە رۆش��نبیری
كۆمەڵگە دەكات و لەبەردەم
ش��ەپۆلە رۆش��نبیریەكانی
ديكهدا دەیپارێزێت(. )٥٠
 .4پۆلێنكردن��ی (دۆریس
جاب��ر)  ئەركی چ��وارەم
و نوێی��ە ك��ە بریتیە لە:
یاریك��ردن و كاریگەری
لەپرۆس��ەی
دیراس��ەكراو
()٥٢
سیاسیدا( ، )٥١هەروەها چارلز رایت   C.R Wright
رەگەزێكی تر زیاد دەكات بۆ ئەو وەزیفانەی كە (السویل)
دیاریان دەكات كەئەویش پشووسازیە Entertainment
وەك ئەركێكی گرنگ كە دەكرێت زیادبكرێت بۆ ئەركەكانی
تر و سەرەڕای ئەوەی كە ئەم رەگەزە بەشێكە لە كلتوری
رۆش��نبیری بەاڵم خاوەن تایبەتمەندیەكی گرنگە ئەویش
بریتیە لەپێشكەش��كردنی پش��وو حەوان��ەوەو تێركردنی
ئارەزوەكانی جەماوەر.
دەبینین كە زۆرینەی ئامرازەكانی راگەیاندن و بەتایبەتی
تەلەفزی��ۆن زۆرێك لەبەرنامەكانی لەبواری خۆش��كەیفیدا
وەب��ەر دەهێنێت ،ئەمەش ل��ە ئارەزووە ب��ەردەوام روو
لەزیادبووەكانی جەماوەرەوە س��ەرچاوە دەگرێت بۆ گەڕان
بەدوای خۆش��ی و چێژوەرگرتن و لەپێناو پشوو وەرگرتن
و حەوانەوەدا .بایەخپێدانەكانی (الس��ویل) بە  ئەركهكانی
راگەیاندن دەگەڕێتەوە بۆ كۆتایی جەنگی یهكهمی جیهانی
 ،كە ئەوكات خۆی و لەگەڵ كۆمەڵێكی بەناوبانگ لەزانایانی
كۆمەڵناسی و دەروونیدا هەوڵیان دەدا ڕای گشتی بەرەو
چاكس��ازی كۆمەاڵیەت��ی هان بدات و ئەو ش��وێنەوارانە
بسڕێتەوە كە جەنگ دروستی كردبوون ( .)٥٣ئەم رەگەزی
چوارەم��ەش كە (رایت) زیادی كرد -واتە كەیفخۆش��ی-
بێگومان بەشێكە لەو كلتورە رۆشنبیريیەی لەنەوەكانەوە
گوێزراوەت��ەوە بەاڵم خاس��یەتێكی گرنگی هەیە ئەویش

زۆرینەی ئامرازەكانی
راگ�����ەی�����ان�����دن و
بەتایبەتی تەلەفزیۆن
زۆرێك لەبەرنامەكانی
لەبواری خۆشكەیفیدا
وەب����ەر دەه��ێ��ن��ێ��ت،
ئەمەش لە ئ��ارەزووە
ب����������ەردەوام روو
ل��ەزی��ادب��ووەك��ان��ی
جەماوەرەوە سەرچاوە
دەگرێت
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ئەوەیە ك��ە ئامرازەكانی راگەیاندن بەوەی
كە بەدیدەهێنێت لە حەوانەوەو پش��ووی
دەروون��ی و تێركردنی پێداویس��تیەكانی
جەماوەر -كار دەكات لەسەر یارمەتیدانی
تاكەكان��ی كۆمەڵگ��ە بۆ ئ��ەوەی بتوانن
تەحەمول��ی واقیعی رۆژانە بكەن كە تێیدا
دەژین لەگرفتەكان و بەوەش بەش��داری
دەكات لە پاراس��تنی كۆمەڵگەكان لەوەی
كە هەڵبوەشێنەوە و پەرتوباڵوببنەوە .
بەدوای ئ��ەم وەزیفانەش��دا زیادبۆكردنی
ت��ر هات ،ك��ە توێژەرانی ت��ری نموونەی
(دیڤیتۆ) بەشداریان تێدا كرد ،كە  ئەركی
تری هێنایە ناو باس��ەوە وەك پشتیوانی و
پشتگیریی و فێركردن (.)٥٥
دوای ئەوی��ش (ولی��ەم ستیفنس��ون)
الیەنگری لێكرد كە تیۆری یاری و گاڵتەو
گەپی خس��تەڕوو تێیدا ئ��ەوەی دانا كە
نەوازش و دڵدان��ەوە الیەنی هەرە گەورە
ل��ە ئەركهكانی راگەیان��دن لەخۆدەگرێت
و توێژینەوەكان��ی  گەیان��دن كەوا كاری
كردووە لەس��ەر پێكهێنانی ڕای گش��تی
لەرێگەی مشتومڕو گفتوگۆوە دەبێت بایەخ
بدات رێكخس��تن و سەروبەركردنی حەزو
زەوقی گش��تی لەرێگەی پێشكەشكردنی
رەگەزە كۆمەاڵیەتیەكانەوە بۆ جەماوەر وەك
چیرۆك و هون��ەرەكان و ئەدەب ،ئەو پێی
وایە كە الیەن��ە هەواڵیەكان كاریگەربوون
بەشێوەكانی چێژی چیرۆكیی بەشێوەیەك
كە رووداوە سیاس��یەكان وای��ان لێهاتووە
بەش��ێوازێكی ش��انۆئامێزانە پێش��كەش
دەكرێ��ن ه��ەروەك چ��ۆن ش��ێوازەكانی
نووس��ینی راگەیاندنی پەرەیان س��ەندووە
بۆ نموونە هەواڵەكانی تاوان و سیاس��ەت
و جەنگ وای��ان لێهاتووە بەش��ێوەیەكی
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مرۆی��ی دادەڕێژرێن و ب��اس دەكرێن كە
نزی��ك دەبێتەوە لەچیرۆك��ی هونەری یان
ئەدەبەوە .ستیفنسۆن پێی وایە كە (ریتمی
گەیاندن لەس��ەر بنچینەی چەند ماوەیەك
لەراگەیاندن دەڕوات بەرێوە -كە نمایش��ی
ش��ڵەژان و ئاڵۆزی دەكات -پاش��ان چەند
ماوەی��ەك لەچێژوەرگرت��ن دێ��ت -دوای
ئەوەش ئارامی و حەوانەوەو پش��وو دێت-
ب��ۆ نمونە ئەگ��ەر س��ەیری بەرنامەیەكی
س��ەركەوتومان ك��رد ئ��ەوا دەبینین كە
هەواڵ��ی سیاس��ی و لێ��دوان لەب��ارەی
رووداوەكانەوە لەخۆدەگرێت لەجەنگەكان
و پەیماننامەكان و كارەس��اتەكان و پاشان
دوای ئەوەی بەرنامەی مۆسیقی و گۆرانی
و نمایش��یی و هی تر دێت .ئەگەر فشاری
راگەیاندنیش بەردەوام بێت ئەوا راگەیاندن
ئەبێت ه شتێك كە ئیدی بهرگهی ناگیرێت(.)٥٦
ئەركەكانی راگەیاندن:

ئەركەكانی راگەیاندن دابەش دەبن بۆ:
 -1ئەركە كۆمەڵیيەكان.
 -2ئەركە تاكیيەكان.
دەكرێت یەكەم دی��اری بكرێت لەرێگەی
زۆرێك ل��ە لێكۆڵینەوەكانەوە كە بایەخیان
پێداوە یەكەم كەس��ێكیش كە بایەخی دا
بە ئەركەكانی راگەیاندنی كۆمەڵی:
 .1ئەركەكان���ی راگەیان���دن الی توێژەرە
راگەیاندنیي���ەكان (پ���ۆل الزرس���فیڵد و
میرتۆن):

ئەركهكان��ی راگەیاندن ب��ەو پێیەی كە
ئامرازێكە بۆ دیس��پلینكردنی كۆمەاڵیەتی
تەوەرێك��ی پێكهێن��اوە ب��ۆ بایەخپێدانی
ژمارەیەك لە توێ��ژەرە راگەیاندنیيەكان و
لەهەمووش��یان دیارتر(پۆل الزرسفێڵد) و
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(رۆب��رت میرتۆن)ە كە ئ��ەم دووانە پێیان
وای��ە راگەیاندن س��ێ  ئ��ەرك بەئەنجام
دەگەیەنێ��ت( )٥٧لەپێن��او خزمەتكردن��ی
كۆمەڵگەدا  ،ئ��ەم وەزیفانەش جەخت لە
الیەن��ی ئاراس��تەكردن و رێنماییكردنی
دەكەن��ەوە ب��ۆ ئامرازەكان��ی راگەیاندن
كە یارمەتی��دەر دەبێت ل��ە بەهێزكردنی
رەفتاری كۆمەاڵیەتی تاكەكان و زیادبوونی
كارلێكی��ان( )٥٨لەگ��ەڵ كۆمەڵگەكەیان��دا
ئەوانیش بریتین لە(:)٥٩
  .1ئەرك��ی راوێژكاری��ی (گۆڕین��ەوەی
ڕاوبۆچوونەكان)   :ئەركێك��ی راوێژكارییە
هەڵدەس��تێت بەخزمەتكردن��ی كۆمەڵگە
لەرێگەی ئ��ەو راوێژەوە ك��ە ئامرازەكانی
گەیان��دن بەدیدەهێن��ن( .)٦٠وات��ە
گواس��تنەوەی راوبۆچون��ەكان دەربارەی
مەس��ەلەكان و خەڵ��ك و رێكخراوەكان و
بزوتنەوەكان .لەه��ەر كۆمەڵگەیەكی نوێدا
ئامرازەكانی راگەیاندن ئەم  ئەرك بەئەنجام
دەگەیەنێت و س��ەرنجەكان بۆ مەس��ەلەو
بابەتە گرنگەكان رادەكێشێت و كار دەكات
()٦١
لەس��ەر پێدانی شەرعیەت بەبیرۆكەكان
 .هەڵدەس��تێت بەخزمەتكردنی مەس��ەلە
گرنگ��ەكان و كەس��ەكان و رێكخراوەكان
و بزوتن��ەوە كۆمەاڵیەتیي��ەكان لەرێگەی
ئەو رەوش��ە راوێژكاریەوە كە ئامرازەكانی
راگەیاندن بەدیدەهێنن (.)٦٢
 .2ئەركی سەپاندنی پێوەرە كۆمەاڵیەتیەكان  :
ئەركی بەهێزكردنی نەریتە كۆمەاڵیەتیەكان
ك��ە ئامرازەكانی راگەیان��دن بەدیدەهێنن
لەرێگ��ەی ئاش��كراكردنی كەت��ن و
ئابڕوچونەكان و الدانە كۆمەاڵیەتیەكانەوە(.)٦٣
ئەوەش بە خس��تنەڕووی ئ��ەم الدانانە بۆ
بەردەم رای گش��تی( .)٦٤كەوا كار دەكات

لەس��ەر پێوەرەكان یان بەها گش��تیەكان
و خس��تنەڕووی الدانەكان كە ڕوودەدەن
ئەمەش بۆ پاراستنی كۆمەڵگە لەوەرگەڕان
و شڵەژانەكان (.)٦٥
 .3ئەرك��ی وریاكردنەوەی��ی (خەوش��ی
وەزیفی) :ئەمەش ئ��ەو  ئەركیە كە ئاماژە
دەدات ب��ە خەوش��ێكی وەزیف��ی رۆڵی
ئامرازەكانی راگەیاندن ئەوەش بۆ زیادكردنی
ئاس��تی زانیارییەكان كە زیادبوونی ئاستی
زانیارییەكان الی جەم��اوەر دەبێت هۆی
وەرچەرخان��ی زانیاری و مەعریفەی خەڵك
بۆ مەعریفە و زانیارییەكی سلبی( .)٦٦ئەوەش
دەبێت ه��ۆی ئەوەی ك��ە چاالكیيەكانی
مرۆڤ  بەش��ێوەی بەشداریەكی كاریگەرو
چ��االك نەمێنن��ەوە( .)٦٧س��وككردن یان
كەمكردنەوەی هەس��تكردن بەخەوش��ی
وەزیف��ی ،واتە ئ��ەوەی ك��ە دەكەوێتەوە
لەخراپ بەكارهێنانی ئامرازەكانی راگەیاندن
و ئەنجامدان��ی ئەركەكانی��دا كەلێی��ەوە
هەستكردن بە بێ موباالتی الی جەماوەر
دروست دەبێت(.)٦٨
ئ��ەم دوو توێژەرەش چەندی��ن تێڕوانینی
نوێ��ی خۆی��ان خس��تۆتەڕوو لەرێگ��ەی
دەرككردنیان بەوەی كە چەندین  ئەركی
ش��اراوەو ئاش��كرای راگەیان��دن هەی��ە  ،
ئەركهكانی��ش كاردەكەن لەپێناو س��ازان
یان گونجان لەگەڵ رژێمێكی دیاریكراودا،
ئەم تێڕوانینەی خۆش��یان لەدوای جەنگی
دووهمی جیهانی  خستەڕوو (.)٦٩
 .2ئەركەكان���ی راگەیان���دن بەپێی ڕای
(ملفین ل .دی فلۆر و پۆل رۆكیش):

دی فلۆر و پۆل رۆكی��ش چوار  ئەركیان
ب��ۆ راگەیان��دن پێش��نیاركرد( )٧٠ك��ەوا
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دی���ن���س م��اك��وێ��ڵ
پێیوایە ئامرازەكانی
راگ��ەی��ان��دن بەچەند
ئەركێكی بنچینەیی
دی����اری دەك��رێ��ن و
ب��ەوە گوزارشتی لە
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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كرایە ئامرازێكی گرنگ لەدروس��تكردنی ئاراس��تەكان و
پەرەپێدانی بیروباوەڕەكان��دا ئەمەش توانایەكی زۆرو فرە
دەداتە ئامرازەكانی راگەیاندن كە لەوانەیە زەحمەتیەكەی
دەربكەوێت بە بەراوورد بەكاتی ئێس��تا ،ئەم دوو توێژەرە
پێیان وایە هۆكارەكانی راگەیاندن( )٧١كارلێك دەكات لەگەڵ
كۆمەڵێك لەسستمی لقی جیاوازدا ،بۆیە  ئەركەكانی جۆرێك
لە گشتێتی و بەیەكداچوونیان پێوە دیارە ،كە هەندێكیان
دەچن��ە ناو بواری كارتێكردنەكان و هەندێكی تریش��یان
ب��ۆ ناو بواری  ئەركەكان و دەكرێ��ت هەندێكیان لەگەڵ
هەندێكی تریاندا تێهەڵكێش بكرێن ( ،)٧٢بۆیە هەردوكیان  
ئەركهكانی راگەیاندن بەمشێوەیە دیاری دەكەن (:)٧٣
أ.بونیادنان��ی مان��اكان و پێكهاتەی��ان .واتە س��ەرلەنوێ
بونیادنانەوەی واقیعی كۆمەاڵیەتی.
ب .دروستكردنی ئاراستەكان الی جەماوەر ئەگەر پشتی
بەست بەزانیارییەكانی ئامرازەكانی راگەیاندن.
ج .رێكخس��تنەوەی ئەولەویاتەكان الی جەماوەر (ئەركی
دانانی ئەجندە).
()٧٤
د.فراوانكردنی پێودانی بیروباوەڕەكان الی خەڵك .
 .3ئەركەكانی راگەیاندن لەروانگەی (دینس ماكوێڵ)ەوە:

ئەم پێیوای��ە ئامرازەكانی راگەیان��دن بەچەند  ئەركێكی
بنچینەیی دیاری دەكرێن و بەوە گوزارشتی لە تیۆرەكەی
ك��ردووە كە ئام��ر ازەكانی راگەیاندن ب��ەو پێیەی كەوا
گەیش��تنی زانیاریی لەكۆمەڵگ��ەدا بەدیدەهێنێت بەپێی
بنەم��ای دیس��پلینكردنی كۆمەاڵیەت��ی و تێڕوانین��ی
جەماوەریش دەگونجێ��ت لەگەڵ ئەوەی كە ئەو ئامرازانە
دەیخەنەڕوو كە لەمانەدا كۆدەبێتەوە (:)٧٦
أ .ئەرك��ی هەواڵ یان راگەیاندن :ئەم  ئەرك ه الی ماكۆیل
مان��ای پێدانی زانیاری دەگەیەنێ��ت بەكۆمەڵگە لەبارەی
رووداوەكانەوە و ئاراستەكردنی وریایی بۆ هێزی كاریگەر
لەن��او كۆمەڵگەداو بەش��داریكردن لەهاندانی ئەفراندن و
پێشكەوتنی كۆمەاڵیەتی.
ب .پێكەوەبەس��تنی بەش��ەكانی كۆمەڵگ��ە (بەدیهاتنی
پەیوەستەگی كۆمەاڵیەتی) ئەوەش لەرێگەی راڤەكردن و
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شرۆڤەو لێدوانەوە لەسەر رووداوەكان ،پاشان بەهێزكردن
یان پشتیوانیكردنی دیسپلینی كۆمەاڵیەتی و پێوەرەكانی
تایب��ەت پێ��ی ،هەروەه��ا گەش��ەپێدانی كۆمەاڵیەتی،
گیرس��انەوەی جۆرێك ل��ە ئەولەویات��ە كۆمەاڵیەتیەكان
دەربارەی مەسەلەكان و هەڵوێستە جۆراوجۆرەكان.
ج.بەدیهاتن��ی پەیوەندیداری��ی كۆمەاڵیەتی (كاركردن بۆ
هێشتنەوەی كلتوری كۆمەاڵیەتی و پارێزگاریكردن لێی):
بەدۆزینەوەی هەلێك بۆ گوزارشتكردن لەرۆشنبیری باو و
جیاواز و هاندانی داهێنانە رۆشنبیرییە نوێیەكان ،كاركردن
لەسەر دروس��تكردنی بەهایەكی كۆمەاڵیەتی هاوبەش و
پارێزگاریكردن لێی.
د.رابواردن و كەیفسازیی ،ئەوەش خۆی لە فەراهەمكردنی
چێژوەرگرت��ن و رابواردن و جۆرەكان��ی تری ئامرازەكانی
پش��وو حەوانەوەدا خۆی دەبینێت��ەوە هەروەها زاڵبوون
بەسەر شڵەژانی كۆمەاڵیەتیدا(.)٧٧
ه.تەیارك��ردن (كاركردن لەس��ەر تەیاركردنی جەماوەر و
پارێزگاریكردن و كۆكردن��ەوەی وزەكانی) :ئەوەش خۆی
لەبەشداریكردن لەهەڵمەتە كۆمەاڵیەتیەكاندا دەبینێتەوە،
بەتایبەتی��ش لەقەیران��ە سیاس��ی و ئابووريی��ەكان و (ب���ەدی���ه���ات���ن���ی
جەنگەكاندا لەپێناو بەدیهاتنی ئامانجە سیاسی و ئابوریی پ���ەی���وەس���ت���ەگ���ی
كۆمەاڵیەتی) ئەوەش
و كۆمەاڵیەتیەكاندا .
 .4ئەركەكانی راگەیاندن الی (جیهان ئەحمەد رشتی):

بەاڵم لەگۆش��ەنیگای (جیه��ان ئەحمەد ڕش��تی) یەوە
لەراڤەكردن��ی بۆ ئەركەكانی گەیان��دن و راگەیاندن ئەوا
ئەو جیاوازی ناكات لەنێوان ئامانجەكان و ئەركەكاندا یان
ئەركەكان و كاریگەرییەكاندا ،بۆیە ئەركەكانی راگەیاندن
لەگۆش��ەنیگای هەردووالوە دەژمێرێ��ت (نێرەرو وەرگر)،
ناویان دەنێت ئامانجەكانی نێرەرو ئامانجەكانی وەرگر بەم
شێوەیە (:)٧٨
أ .ئەركەكانی راگەیاندن لەگۆش��ەنیگای نێرەرەوە(ئەوەی
هەڵدەستێت بە پرۆسەی گەیاندن):
 ،1راگەیاندن.
 ،2فێركردن.

لەرێگەی راڤەكردن
و شرۆڤەو لێدوانەوە
لەسەر رووداوەك���ان،
پاشان بەهێزكردن
یان پشتیوانیكردنی
دی���س���پ���ل���ی���ن���ی
ك���ۆم���ەاڵی���ەت���ی و
پێوەرەكانی تایبەت
پێی
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هەردوو توێژەر (حەسەن عیماد مەكاوی و
لەیال حسێن سەید)  ئەركەكانی راگەیاندن
لەچەندین گۆش��ەنیگای جیاوازەوە پۆلێن
دەكەن بەمشێوەیە(: )٧٩
أ .ئەرك ه فەردیەكان و  ئەرك كۆمەڵیيەكان:
مەبەس��ت پێی��ان ئ��ەو وەزیفان��ەن كە
ئامرازەكانی راگەیاند بۆ تاكی بەدیدەهێنن،
ئەو وەزیفانەش كە بۆ كۆمەڵگە بەدیدەهێنن.
ب .ئەركهكانی ناوەڕۆك و  ئەركهكانی ئامراز:
واتە هەندێك  ئەرك هەن پەیوەس��ت دەبن
بەناوەرۆك��ەوە و هەندێ��ك  ئەركی تریش
بەجۆری ئەو ئام��رازەوە كە بەكارهێنراوە،
نەك بەناوەڕۆكی نامەكانەوە.
ج .ئەركە ئاشكراكان و  ئەركە شاراوەكان:
مەبەس��ت لە  ئەركە ئاش��كراكان ئەوانەن
كەلەئامرازەكان��ی راگەیاندندا دەردەكەون
و هەم��ووان دەرك��ی پێدەك��ەن ،بەاڵم  
ئەركە ش��اراوەكان ئەوانەن كە پەنهانن و
تەنها ژمارەیەك��ی كەم لەوەرگران دەركی
پێدەكەن.
د .ئەرك��ە بەمەبەس��تەكان و ئەرك��ە
بێمەبەستەكان :تایبەتن بەهەریەك لەنێرەرو
وەگر ،بۆ نمونە نێرەر ئامرازەكانی راگەیاندن
بەكاردەهێنێ��ت لەپێناو بەدیهێنانی چەند
ئەركێكی دیاریك��راو ،بەاڵم ئەركی تریش
بەدی دێت كە تەواو جیاوازە لەوەی نێرەر
مەبەستیەتی.

 ،3پشووسازی.
 ،4قایلكردن.
ب .ئەركەكانی راگەیاندن لەگۆش��ەنیگای
وەرگرەوە:
 ،1تێگەیش��تن بەوەی هەیە لەدەوروبەری
لە دیاردەكان و رووداوەكان.
 ،2فێربوونی كارامەیی و شارەزایی نوێ.
 ،3چێژوەرگرت��ن و حەوان��ەوەو هەڵهاتن
لەگیروگرفتەكانی ژیان.
 ،4بەدەس��تهێنانی زانی��اری ن��وێ ك��ە
یارمەت��ی دەدات لەوەرگرتنی بڕیارەكانداو
هەڵس��وكەوتكردن بەشێوەیەكی قەبوڵكراو
لەالیەنی كۆمەاڵیەتیيەوە .جهیان رش��تی
ئام��اژە بۆ ئەوە دەكات كە ئ��ەم ئامانجانە
پێشتر بەشێوەیەكی سنوردار بەدیدەهاتن
پێش دەركەوتنی چاپەمەنی كەوا تاكەكان
پێ��ی هەڵدەس��تان ،ب��ەاڵم دوای ئ��ەو
پەرەس��ەندنەی كە ئامرازەكانی راگەیاندن
بەخۆیان��ەوە بینی��ان ،ئ��ەوا ئامرازەكانی
راگەیاندن��ی جەم��اوەری ب��ووە بەرپرس
لەهەس��تان بەزۆرینەی ئ��ەم كارانە ،وای
لێهات ئەم كارانە كە  گەیاندن لەكۆمەڵگەدا
بەئەنجامی��ان دەگەینێ��ت ئێس��تا لەمانە
دەرناچێت :
 .1فەراهەمكردن��ی زانیاریی��ەكان لەبارەی
رەوشەكانی دەوروبەرمانەوە.
 .2گواس��تنەوەی كلت��وری رۆش��نبیری
لەنەوەیەكەوە بۆ نەوەیەكی تر و یارمەتیدان
 .6ئەركەكانی راگەیاندن لەگۆش���ەنیگای
لەسەر پێگەیاندنی نەوەی نوێ.
یۆنسكۆوە:
 .3كەیفكردن یان كەیفسازیی.
ئەگەر ئەو وەزیفانەی كە باسكران ئەنجامی
 .4یارمەتیدانی سستمی كۆمەاڵیەتی.
بیرو بۆچونی خودیی توێژەرەكانی راگەیاندن
 .5ئەركەكانی راگەیاندن بەپێی (حەسەن بن ،ئەوا هەندێك  ئەركی راگەیاندن هەن
كە رێكخ��راوە نێودەوڵەتی و هەرێمیەكان
عماد مەكاوی و لەیال حسێن سەید):
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دیاریان كردووە ،لەناویاندا ئەوەی یونسكۆ
بۆ  ئەركهكانی راگەیاندنی دیاریكردووە (:)٨١
  .1ئەركی راگەیاندنی و هەواڵی :كە خۆی
لە كۆكردنەوەو هەڵگرتن و باڵوكردنەوەی
ه��ەواڵ و ڕاس��تیيەكان و بەیاننام��ەكان
و هەواڵ��ەكان و نام��ەكان و وێن��ەكان و
راوبۆچون��ەكان و لێدوانەكاندا دەبینێتەوە
هەروەها هەموو ئەوەی كە پەیوەندی هەیە
ب��ە وردەكاریەكان��ی رووداوە ناوخۆیی و
نێودەوڵەتیەكان لەپێناو تێگەیشتن لە رەوشە
ژینگەی��ی و هەرێمی و نێودەوڵەتیەكان و
مامەڵەكردن بەئاراستەكانیدا.
  .2ئەركی دروس��تكردنی هان��دەرەكان:
مەبەس��ت بەش��داریكردنی ئامرازەكان��ی
راگەیاندنە لەپشتیوانیكردن لەئامانجەكانی
كۆمەڵگە و پشتیوانی چاالكیيەكانی تایبەت
بەتاكەكان و كۆمەڵەكان كە بەئاراس��تەی
بەدیهاتن��ی ئامانجە لەس��ەر كۆكبووەكان
دەڕوات.
   .3ئەرك��ی ئاخێ��زی رۆش��نبیریی:
باڵوكردن��ەوەی كارە رۆش��نبیریی و
هونەری��ەكان و پارێزگاریك��ردن لەكلتورو
پەرەسەندنی رۆش��نبیریی و فراوانكردنی
ئاس��ۆكانی تاك و تێركردنی پێداویستيیە
س��تاتیكیەكانی و تەقاندنەوەی تواناكانی
بەرووی ئەفراندندا.
 .4ئەرك��ی پشووس��ازی :خ��ۆی ل��ە
پەخش��كردن و نمایش��كردنی بەرنام��ە
هونەری و مۆسیقیەكان و هونەرو ئەدەبدا
دەبینێت��ەوە هەروەها دوورخس��تنەوەی
خەڵك لەو نەهامەت��ی و ناڕەحەتیانەی كە
لەژیانی رۆژانەیاندا رووب��ەڕووی دەبنەوە.
كە ئەوە لەئامانجە هاوبەش��ەكانە لەنێوان
دامەزراوەكانی راگەیاندن و جەماوەردا نەك

ش��تێكی الوەكی بێت لەژیان��ی تاكەكاندا
بەڵك��و بۆت��ە زەرورەتێكی تایب��ەت لەم
چاخەدا كە نیگەرانی و ش��ڵەژان بوونەتە
سیماو روخساری(. )٨٢
 .5ئەركی تەواوكاریی :خۆی لەفەراهەمكردنی
هەلدا دەبینێتەوە بۆ هەموو كەس��ەكان و
كۆمەڵ��ەكان و نەتەوەكان تا گەیش��تنیان
بەئام��رازە هەمەجۆرەكانیان بۆ زامن بكات
و پێداویس��تیەكانیان بۆ فەراهەم بێنێت.
لە ناس��ین و تێگەیشتن و زانینی رەوشی
بژێوی ئەوانی ترو راوبۆچونەكان و خواست
و هیواكانیان(. )٨٣
 .6بەكۆمەاڵیەتیب��وون   :بریتیي��ە
لەفەراهەمكردنی پشتیوانیەكی هاوبەش لە
زانین و مەعریفە ك��ە بكرێت خەڵك وەك
ئەندامانێكی چاالك و كاریگەر كاربكەن لەو
كۆمەڵگەیەدا كە تێیدا دەژین و پاڵپش��تی
نوان��دن و هوش��یاریی كۆمەاڵیەت��ی و
ئەوەی كە بەشداریكردن لەژیانی رۆژانەدا
دەستەبەر دەكات (.)٨٤
 .7ئەرك��ی فێركردن :كە خ��ۆی لەتوانی
نوێكردنەوەو پەرەپێدان��ی مەعریفەكان و
بەدەستهێنانی كارامەیی نوێدا دەبینێتەوە.
 .8ئەركی وتوێژو مشتومڕ :فەراهەمكردنی
هەلەكان بۆ خس��تنەڕوی تێڕوانینەكان و
خس��تنەڕووی بەڵگە و ش��اهیدەكان كە
هان��دەر دەبێت ل��ە بەرپاكردنی وتووێژی
كۆمەاڵیەتی بونیادن��ەرداو فەراهەمكردنی
زانیاریە پێویس��تەكان و پش��تیوانیكردن
بایەخپێدان و بەشداریی میللی لەمەسەلە
ناوخۆیی و نێودەوڵەتیيەكاندا(. )٨٥
 .9پەروەردەك��ردن :بەهێزكردن��ی
گەش��ەكردنی رۆش��نبیریی لەرێگ��ەی
باڵوكردن��ەوەی مەعریفەو دروس��تكردنی
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كەس��ێتی تاك و پێدانی كارامەیی و توانستە پێویستەكان
بۆ قۆناغە جۆراوجۆرەكانی تەمەن (.)٨٦
 .10تێركردنی پێداویس��تیيەكانی كۆمەڵەو كۆمەڵگەكان:
ئەم پێداویس��تیانە تێر دەبن لەرێگەی زانیارییەكان و داتا
جۆراوجۆرە سیاس��یەكان و ناوچەییەكان و رەوش��ەكانی
كەش و هەواو زانیارییەكانی نیش��تەجێ بوون و ئابووریی
و داراییەوە(.)٨٧
 .7ئەركەكانی راگەیاندن بەپێی ڕای (شۆن ماكبراید):

ش��ۆن ماكبراید پێیوایە  شەش  ئەرك هەیە بۆ راگەیاندن
لەواڵتە تازە گەشەسەندوەكاندا بۆ ئەوەی جەخت بكاتەوە
كەوا ئەم وەزیفانەیە یارمەتی واڵتە تازە گەشەسەندوەكان
دەدات لەبەدیهاتنی گەشەكردنی هەمەگیر لەرێگەی ئەو
رۆاڵنەوە كە ئامرازەكانی راگەیاندن مومارەسەی دەكەن كە
ئەوانیش((: )٨٨دروستكردنی هاندان .وتوێژی رۆشنبیریی.
پ��ەروەردە .هەس��تانەوەی رۆش��نبیری .كەیفك��ردن.
مەسەلەی دیاریكردنی تەواوكاریی)

ئەركهكانی راگەیاندن
ئاراستەی
چەندین
وەرگ���رت���ووە بەپێی
ف��رەی��ی ت��ێ��روان��ی��ن
و گ��ۆش��ەن��ی��گ��اك��ان
و رای ت��وێ��ژەرەوان
ك���ەه���ەن���دێ���ك ب��ۆ
ئ�����ەوە دەچ�����ن كە
ئەركهكانی راگەیاندن
بەپێی خ��اس��ی��ەت و
تا یبە تمە ند یە كا نی
ئ��ام��رازی راگەیاندن
دابەش بكرێن
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.8ئەركەكانی راگەیاندن بەپێی ڕای (مندلسۆن)

مەس��ەلەی دیاریكردنی  ئەركهكانی راگەیاندن چەندین
ئاراستەی وەرگرتووە بەپێی فرەیی تێروانین و گۆشەنیگاكان
و رای توێژەرەوان كەهەندێك بۆ ئەوە دەچن كە  ئەركهكانی
راگەیاندن بەپێی خاس��یەت و تایبەتمەندیەكانی ئامرازی
راگەیاندن دابەش بكرێن ب��ۆ ئەوەش چەند  ئەركیەك بۆ
ئامرازەكان��ی راگەیاندن باس��كراوە هەریەكەیان بەجیا و
ئەوەش بەهۆی گەشەكردنی زیاتری رۆڵی ئەو ئامرازانەوە
لەقۆناغێك لەقۆناغەكاندا ك��ە پێیدا تێپەڕیوە واتە هەر لە
سەرەتاكانی پەرەس��ەندنی پەخش��كردنی تەلەفزیۆنی و
ناردن��ی رادیۆیی و فراوانبوونی باڵوبوونەوەی رۆژنامەكان،
(: )٨٩
كە (مندلسۆن) باسی لەچەند  ئەركێكی رادیۆ كردووە
 )1رادیۆ رۆژی گوێگر گەمارۆ دەدات و دەیخاتە نێوان دوو
بەرنامەوە (بەرنامەكانی بەیانیان – بەرنامەكانی شەو).
رادیۆ بایەخی هەی��ە لەژیانی رۆژانەدا چونكە ئەو
)2
فاكتەری وروژاندن و – حەوان��ەوەو ئارامكردنەوەیەیانێ
دەوروژێنێت و ئاراميان دەكاتەوە.

ئهركهكانى راگهياندن

 )3رەزامەندی ،زاڵبوون بەسەر رۆتیندا.
  )4ئەرك میزاجیەكانی رادیۆ.
 )5راگەیاندن.
  )6ئەركی كۆمەاڵیەتی ،ئاسانكاریی كۆمەاڵیەتی و كارلێكی
كۆمەاڵیەت��ی لەنێوان خەڵك��دا لەرێگەی یەكخس��تنی
بایەخپێدانەكانیانەوە.
بەاڵم س��هبارهت تەلەفزیۆن ئەوا هەندێك لە ئەركهكانی بۆ
دیاریكردووە كە خاوەن مۆركێكی كارتێكەریی گش��تییە
كە رۆڵێكی پێداوە لەبونیادنانی خێزان و سازاندنی لەرووی
كۆمەاڵیەتیەوە ئەوانیش(: )٩٠
 )1گۆرانی كۆمەاڵیەتی.
 )2یاریدەدان لەبونیادنانی ئاراستەكاندا.
 )3كاریگەری سیاسی.
 )4رابواردن و كەیفكردن.
 )5كۆبوونەوەی خێزانی.
 )6هۆشیاركردنەوەی خێزانیی.
 )7فێركردن.
 .9هەروەك چ��ۆن هەندێك ب��ەرەو جیاكردنەوەی چەند  
ئەركێك دەڕۆن كە تایبەتە بەرۆژنامەوە ئەوانیش(: )٩١
 )1راگەیاندن و هەواڵ.
مندلسۆن هەندێك
راڤەكردن و رونكردنەوە.
)2
ل����ە ئ���ەرك���هك���ان���ی
 )3فێركردن.
ب����ۆ ت���ەل���ەف���زی���ۆن
 )4سەلماندن یان چەسپاندن.
دی���اری���ك���ردووە كە
 )5كەیفكردن و رابواردن.
خ����اوەن مۆركێكی
 )6رێنومایی و ئاراستەكردن.
كارتێكەریی گشتییە
  )7رۆشنبیركردن.

ك��ە رۆڵێكی پێداوە
 .10ئەركەكان���ی راگەیان���دن الی عەبدولفەتت���اح ئەبی لەبونیادنانی خێزان
و سازاندنی لەرووی
مەعال:
عەبدولفەتت��اح مەعال ئاماژە بە ش��ەش ل��ە ئەركهكانی كۆمەاڵیەتیەوە

ئامرازەكانی راگەیاندن دەكات
أ -رێنومایك��ردن و ئاراس��تەكردن و خس��تنەڕووی
هەڵوێس��تەكان و ئاراس��تەكان :ب��ۆ بەدیهاتنی ئەوەش
ئامرازەكانی راگەیاندن یان دەزگاكانی راگەیاندن هەڵدەستن
(:)٩٢
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خس��تنەڕووی ریكالمیەوە بۆ ئەو شمەك و
ناساندنی بەخەڵك و ش��وێنی فرۆشتنی و
بوارەكانی بەكارهێنانی.
ج -راب��واردن و كەیفك��ردن  :ئام��رازە
جۆراوجۆرەكان��ی راگەیاندن هەڵدەس��تن
بەخس��تنەڕووی الپەڕەكان یان گۆشەكان
ی��ان بەرنام��ەكان ی��ان فیلم��ەكان كە
رەگەزەكان��ی گاڵتەی��ان تێدایە بەئامانجی
خۆش��حاڵكردنی خوێنەران یان بیسەران
یان بین��ەران ،گاڵت��ەو گەپی��ش لێرەدا
لەگەڵ  ئەركهكانی تری راگەیاندندا تێكەڵ
دەبێ��ت ،ك��ە لەوانەیە جەوه��ەری گاڵتە
س��ودگەیاندنێكی زانستی یان رۆشنبیریی
یان كۆمەاڵیەتی و هی ديك ه ههبێت.
ح -پ��ەروەردەو فێرك��ردن :ئامرازەكان��ی
راگەیان��دن بەجی��اوازی جۆرەكانی��ان
و ش��ێوكانیانەوە هەڵدەس��تن بەرۆڵ��ی
پەروەردەیی و فێركردن و رۆش��نبیركردن
لەبوارەكان��ی پەروەردەی��ی و فێركردندا،
زۆرێ��ك لەبەرنام��ەكان خزمەتی پرۆگرامە
بڕیار لەس��ەر دراوەكان و توێژینەوەكان و
بابەتەكانی خوێن��دن و فێركردن دەكەن
لەقۆناغ��ە جۆراوجۆرەكان��ی خوێندن��دا
زۆرجاری��ش ئەوانەی كە هەڵدەس��تن بە
ئامادەكردن��ی ئەم بەرنام��ە پەروەردەیانە
كەس��انی پس��پۆڕن و دەخرێن ن��او ماوە
زەمەنیەكان��ەوە ك��ە بواری ئ��ەوە دەداتە
خوێندكارانی خوێندنگاكان یان پەیمانگاكان
یان زانكۆكان لەچەند كاتێكی دیاریكراودا
بیان بینن(. )٩٣

بەهەوڵی بەدەستهێنانی ئاراستەكانی خەڵك
و هەڵوێستەكانیان ،یان گۆڕینی هەندێكیان
 ،بۆ بەدیهاتنی ئەم  ئەركەش ئامرازەكانی
راگەیاندن هەڵدەس��تن بە گریمانە گەلێك
كە لەسەر بەكارهێنان و سوود وەرگرتن لە
فاكتەرە دەروونی سۆزداریەكان دەوەستێت
الی تاكەكان ،توێژەرەوان وایان دیوەتەوە
كە پشتیوانی لەئاراستە بەرپاكان ئاسانترە
لە هەوڵەكانی گۆڕینی یان چاكسازیكردنی.
ب -رۆش��نبیركردن :ئامرازەكان��ی
راگەیاندن هەڵدەس��تن بە پەخشكردنەوەو
باڵوكردن��ەوەی بیرۆكەكان و زانیارییەكان
كە پارێ��زگاری لە رۆش��نبیری كۆمەڵگە
دەكات .خەڵ��ك رۆش��نبیریی بەدەس��ت
دێنن ئیدی بەش��ێوەیەكی هەڕەمەكی و
لەخۆوەیەوە بێت لەئەنجامی نمایشكردنی
بێ پیالنی پێشوەختەوە ،یان بەشێوەیەكی
بەمەبەس��ت لەچوارچێوەیەك��ی پالندانان
و رێكخس��تنی پێش��وەختەوە ،وەك ئ��ەو
بەرنامان��ەی كە بەئامانج��ی خزمەتكردنی
بنەمای��ەك یان ڕای��ەك ی��ان بیروباوەڕێك
كەالیەنێك تەبەنی دەكات نمایش دەكرێن.
پەیوەندیی��ە
گەش��ەپێدانی
ت-
كۆمەاڵیەتیيەكان :ئامرازە جۆراوجۆرەكانی
راگەیاندن هەڵدەس��تن بەرۆڵی بەس��تەر
ی��ان گەیەن��ەری كۆمەاڵیەت��ی لەنێوان
خەڵكەكان��دا ،قوڵكردن��ەوەی پەیوەندی��ە
كۆمەاڵیەتی��ەكان لەنێوانیان��دا ،لەرێگەی
پێشكەش��كردنی هەواڵە كۆمەاڵیەتیەكان
لەبارەی خەڵكەوە تاكەكان و كۆمەڵەكان.
پ -ریكالم و پروپاگەندەكان :ئامرازەكانی
راگەیان��دن هەڵدەس��تن بەرۆڵێكی چاالك  .11ئەركەكان���ی راگەیان���دن الی ئیمان
و كاریگ��ەر لەب��واری بانگەش��ەكردن و سەندوبی:
رەواجپێدانی ش��مەك و كااڵكان لەرێگەی ئەركەكانی راگەیاندن بەشێوەیەكی گشتی،
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لەرووی رێكخس��تنیەوە ب��ۆ ئامانجەكان
جی��اواز نابێت ل��ە  ئەركەكانی رۆژنامەی
من��ااڵن ،ئەوەش بەو پێیەی كە رۆژنامەی
منااڵن یەكێكە ل��ە لقەكانی راگەیاندن و
پەیوەندیكردنی جەم��اوەری ،بەاڵم ئیمان
س��ەندوبی لەكات��ی دانان��ی  ئەركەكانی
رۆژنام��ەی منااڵن��دا ،ئ��ەم ئامانجانە لەم
خااڵنەی خوارەوەدا كۆدەكاتەوە(: )٩٤
 .1تێركردنی ئارەزووەكانی منااڵن بەچیرۆك
و داستانی بەسوود كە كارامەیی و زانیاری
نوێیان پێدەبەخشێت.
 .2كەیفخۆش��كردنی مناڵ و دروستكرنی
ئاراستەی دروست الی بەنسبەت تاكەكان
و كۆمەڵەكان و هەموو كۆمەڵگەوە.
 .3پێشكەشكردنی رووداوەكان كە روودەن
بۆ مناڵ بەش��ێوەیەكی ئاس��ان كە پشت
ببەسترێت بەشێوازی چیرۆكی و ووشەیەك
كە بتوانێت لێی تێبگات.
 .4وا بێ��ت نرخ��ی ه��ەرزان بێت كەوای
لێب��كات بتوانرێ��ت بكەوێتە بەردەس��تی
منااڵن��ەوە بەهەم��وو ئاس��تە مادی��ی و
كۆمەاڵیەتیيەكانیانەوە.
لەگ��ەڵ ئ��ەوەی ك��ە ئیمان س��ندوبی  
ئەركهكان��ی رۆژنامەی منااڵنی خس��تۆتە
ناو تەنها چوار خاڵ��ەوە بەاڵم ناوەرۆكەكە
دەرناچێت لەو وەزیفان��ەی راگەیاندن كە
زانراون ،یان بۆ رۆژنامەی مناڵ بەتایبەتی،
ئەم��ە لەكاتێكدا كە هەندێ��ك لەتوێژەران
پێی��ان وایە ك��ە رۆژنامەی من��اڵ توانای
ئەوەی هەی��ە كاریگەریەك��ی گەوهەری
بخولقێنێت لە رەفتارەكانی مناڵدا لەرێگەی
ئەم دوو رەگەزەی خواروە كە ئەمانەن:

لەرێگ��ەی الس��ایكردنەوەی پاڵەوان��ە
چاكەكارەكان��ەوە ئیدی ئ��ەو پاڵەوانە هی
مێژووی كۆن بێت یان نوێ یا هاوچەرخ.
 .2لەم��ەودای دووردا كار دەكات��ە س��ەر
دروستكردنی ئاراستەكانی مناڵ لەرێگەی
بیرۆكە پێشكەشكراوەكانەوە ،كە لە زەین
و بی��ری مناڵدا دەچەس��پێت ب��ۆ ئەوەی
لەقۆناغێكی دیاریكراودا رەفتارو ئاراستەكانی
پێكبهێنێت ،ئەمەش ئەوەیە كە پێویس��تە
لەس��ەر رۆژنامەی منااڵن س��ورو پێداگر
بێت لەس��ەری و هەموو بەس��ودو نوێیەك
باڵوبكاتەوە و گەشەپێبدات و پەرەپێبدات
نەك تێكبدات و وێران بكات(. )٩٥

دەكرێ��ت ك��ە ئەرك��ە كۆمەڵیەكان��ی
ئامرازەكانی راگەیاندن لەمانەی خوارەوەدا
كۆبكەینەوە(: )٩٦
 .1چاودێریكردن��ی ژینگەی كۆمەاڵیەتی و
پێدانی زانیاری پێی و ئاگاداركردنەوەی لە
مەترسیەكان.
 .2خولقاندنی نموونەی كۆمەاڵیەتی ئەویش
بەپێشكەش��كردنی نموون��ە ئیجابی��ەكان
لە مەس��ەلە گش��تیيەكان و رۆشنبیری و
هونەرەكاندا.
 .3گەشەكردنی كۆمەاڵیەتی و ئامانجەكەی
كەیارمەتیيدانە لەیەكخس��تنی كۆمەڵگەدا
لەرێگ��ەی فەراهەمكردن��ی رێس��ایەكی
هاوبەشەوە بۆ بەهاو شارەزاییە كۆمەڵیەكان.
 .4بەدیهێنانی پێكگەیش��تنی كۆمەاڵیەتی
لەرێگەی گوزارش��تكردنەوە لەرۆشنبیری
باو و خستنەڕوی رۆشنبیرییە لقیيەكان و
پشتیوانیكردنی بەها باڵوەكان.
 .5تەیاركردن كە خۆی لە بەشداریكردن لە
 .1دروس��تكردنی كاریگەریەك��ی خێ��را هەڵمەت��ە كۆمەاڵیەتيیەكاندا دەبینێتەوەو،
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بەسیفەتێكی تایبەتیش لەقەیرانە سیاسی
و ئابوورییەكان و لەجەنگەكاندا.
* ئەركەكانی راگەیاندن لەس���ەر ئاستی
تاك -بۆ جەماوەر -وەك تاكەكان:

ئ��ەو ئەركانەی ك��ە ش��ارەزایانی بواری
راگەیان��دن پۆلێنیان ك��ردوون -لەماوەی
راب��ردوودا -لەتێكڕایان��دا نمایش��ی
ئاراس��تەیەكی توێژینەوەیی دەكات لەسەر
بنچین��ەی ئ��ەوەی ك��ە لەئەنجامی ئەو
كارتێكردن��ەی كە دەزگاكان��ی راگەیاندن
دروس��تی دەكەن لەس��ەر جەماوەر واتە
هەوڵدان بۆ زانینی ئەوەی كە ئامرازەكانی
راگەیاندن بەجەماوەری دەكەن(: )٩٧
(راگەیان��دن .یارمەتیيدان��ی تاك لەس��ەر
پشتیوانی ناس��نامەی كەسێتی .یەكگرتن
و كارلێك��ی كۆمەاڵیەت��ی .كۆمەاڵیەتی.
پشووسازی(.)٩٨

ئەركەكانی راگەیاندن لەس���ەر ئاس���تی
تاكیی كە بێكەر ( )beckerدیاری كردووە:

چاودێریكردنی ژینگە یا ویس��تنی
)1
زانیاریی��ەكان :ئێمە بڕێكی زۆر زانیاریمان
لەرێگ��ەی ئام��رازە جۆراوجۆرەكان��ی
راگەیاندنەوە دەست دەكەوێت ،لەهەندێك
حاڵەتدا بەئاگاییەوە بەدوای زانیارییەكاندا
دەگەڕێی��ن ئ��ەوەی ك��ە پێویس��تمان
پێ��ی دەبێ��ت ی��ان ئ��ارەزووی دەكەین
و لەحاڵەتەكان��ی تریش��دا بەب��ێ ئاگایی،
بەاڵم س��ەرەڕای ئ��ەوەش بەكارهێنانمان
ب��ۆ ئامرازەكانی راگەیان��دن دوو ئامانجی
سەرەكیمان بۆ بەدیدەهێنێت ئەوانیش:
أ) ئاراس��تەكردنی رەفتارمان :ئامرازەكانی
راگەیاندن یارمەتیمان دەدات لەهەڵبژاردنی
ئەو رێگایان��ەی ك��ە دەیانگرینەبەر ،یان
130

ژمارە  31پاييزى 2013

ئەو چێش��تخانانەی كە دەچی��ن بۆیان و
ئ��ەو بەرنامەو پرۆگرامان��ەی كە دەكرێت
سەیریان بكەین.
ب) ئاراس��تەكردنی تێگەیش��تنمان:
لەئامرازەكانی راگەیاندن��ەوە ئەو زانیاریانە
وەردەگرین ك��ە پەرچیان دەكاتەوە رەنگە
ئ��ەو جیهانەش كە بۆمان��ی دەگوێزێتەوە
راس��تەقینە بێت یان ناواقیعی بێت ،بەاڵم
وامان لێدەكات كەمتر نیگەران بین و زیاتر
تێبگەین.
-2پەرەپێدانی تێگەیش��تنەكانمان لەبارەی
خودەوە :ئامرازەكانی راگەیاندن یارمەتیمان
دەدەن بۆ ئ��ەوەی خۆمان بناس��ین ،ئەو
زانیاریان��ەی ك��ە دەس��تمان دەك��ەون
لەئامرازەكان��ی راگەیاندن��ەوە تێهەڵكێش
دەب��ن لەگ��ەڵ س��ەرنجەكانمان لەبارەی
خەڵكانی ت��رەوە ،هەروەها چۆن وەاڵممان
دەدەنەوە ،ئەمە ئەو مادە خاوە پێكدەهێنێت
كە تێگەیش��تمان لەبارەی خۆمانەوە پەرە
پێدەدات ،یان كێ بین.
-3ئاس��انكردنی كارلێك��ی كۆمەاڵیەت��ی:
لەرێگ��ەی پێدان��ی ئ��ەو ش��تانەی ك��ە
لەبارەیان��ەوە دەدوێین و مومارەس��ەیان
دەكەی��ن ،زەمینەیەكی هاوبەش��مان بۆ
وتووێژەكان دەداتێ.
 -4ئەلتەرناتی��ڤ بۆ كارلێكی كۆمەاڵیەتی:
ئ��ەو دۆس��تایەتیەكی ئەلتەرناتی��ڤ یان
كارلێكێكی ئەلتەرناتیڤ پێشكەش دەكات،
ئێم��ە هەندێك كەس دەبینین ئەوانەی كە
پەیوەست دەبن بەكەسایەتیيەكی سینەمایی
ی��ان تەلەفزیۆنی��ەوە ،بەتەواوەتی لەهیواو
ئ��ازارەكان و هەڵوێس��تە جۆاروجۆرەكاندا
لەگەڵیدا یەكدەگرن و یەكانگیردەبن.
 -5رزگاربوون��ی س��ۆزداریی :ل��ە  ئەركە
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ئاشكراكانی ئامرازەكانی راگەیاندن لەسەر پەیوەس��تە بەسروشتی  ئەركی گەیاندن و
(.)١٠١
ئاس��تی تاكەكان بەدیهاتن��ی حەوانەوەو پەیوەندیكردنیەوە
دەركردنی ه��ەوای ب��اڵ و چێژوەرگرتن
و وروژان��دن و رزگاربوونە لە وەڕس��ی و * ئەركەكان���ی راگەیان���دن و گەیان���دن
لەچوارچێوەی كاری دیموكراسيیدا (:)١٠٢
گۆشەگیریی.
 -6هەڵهاتن لەشڵەژان و نامۆیی :كۆمەڵگەی  -1ئەركی هۆشیاركردنەوەو رۆشنبیركردنی
مەدەنی كە ملمالنێ و تەكنەلۆژیا بەسەریدا دەنگدەران و هاندانیان بۆ بەشداریكردن.
زاڵب��ووە ش��ڵەژانێكی زۆرو هەس��تكردن -2ناساندنی پاڵێوراوان پێیان.
بەنامۆیی دروس��ت دەكات الی زۆرێك لە  -3ئەرك��ی  یارمەتی��دان لەبونیادنان��ی
هەڵمەتە هەڵبژاردنیەكاندا.
تاكەكان و بۆ رزگاربوون لەم هەس��تكردنە
 -4ئەركی بەشداریكردن لەئاراستەكردنی
بەنامۆی��ی ئامرازەكانی راگەیاندن چەندین
رەفتاری دەنگدانیی بۆ دەنگدەران.
ش��ێواز بۆ هەڵهاتن پێشكەش دەكەن ،ئەو  
 -5ئەركی چاودێریكردنی هەڵبژاردنەكان.
ئەركە پێش��كەش دەكات وەك كاریگەریی
  -6ئەركی پەیپێبردنی رای گشتی.
مەیی و مادە بێهۆش��كەرەكانە بۆ هەندێك
 -7ئەرك��ی بەدواداچوون��ی كاری
كەس ئەو بەوپ��ەڕی س��ادەییەوە وامان
ئەنجومەنەكانی نوێنەران.
لێدەكات كە خەم و خەفەت و گرفتەكانمان
لەیاد بكەین(. )٩٩
* ئەركەكانی راگەیاندن بەپێی بابەت:
 -7لەرێگ��ەی س��روتی رۆژان��ەوە وامان  .1ئەركی فێركردنی و رۆشنبیركردن :ئەم
لێدەكات هەس��ت بە سس��تم و ئاسایش ئەركانە پەیوەندیان هەیە بەباڵوكردنەوەی
بكەی��ن :ئامرازەكان��ی راگەیاندن  ئەركی زانیارییەكان لەس��ەر بنچینەی كردنەوەی
رێكخستن و خشتەسازیی ژیانی رۆژانە بۆ بیرو هۆشەكان ،دروستكردنی كەسایەتی،
هەندێك لەتاك��ەكان فەراهەم دەكات ،ئەو تیژكرنەوەی توانس��تەكان و گەشەپێدانی
چەند دابێك دروس��ت دەكات كە تاك سور حەزو بژاركردنی ی��ان پوختەكردنی  ،وە
دەبێت لەسەر پارێزگاریكردن لێی ،هەروەها ئەوەی كە دەكرێت مرۆڤ بەدرێژایی ژیانی
بەكارهێنانی ئامرازەكان��ی راگەیاندن وەك پارێزگاری لێ بكات لە توانستی لەخۆگرتنی
س��روتێك لەژیانی رۆژانەدا هەس��تكردن هەموو ئەوەی گەش��ە بە ووزەكانی دەدات
بەئاسایش دەبەخشێتە هەندێك كهس ( .)١٠٠و ئاسۆكانی فراوان دەكات ،روانینەكانی بۆ
هەرچۆنێ��ك بێت ئەوا زۆربەی پس��پۆڕانی   خێرو جوانی و ستاتیكا ()١٠٣تێر دەكات .
گەیان��دن و راگەیان��دن و لەرێگ��ەی ئامرازەكانی راگەیاندن كەرەستەی نایابن بۆ
راوبۆچونەكان��ەوە خەریك��ە ه��اوڕاو كۆك باڵوكردنەوەی رۆشنبیریی و رۆڵێكی دیار
بن لەب��ارەی دیاریكردن��ی  ئەركگەلێكی دەبینێت لەگەیاندنی رۆشنبیری و ئاڵوگۆڕی
بنچینەی��ی ب��ۆ  گەیان��دن ك��ە لێیەوە رۆش��نبیریی ئازاد لەگەڵ رۆشنبیریەكانی
ئامانج��ەكان و  ئەركەكان جیادەبنەوە كە ت��ردا ( .)١٠٤ك��ە خ��ۆی لەئیمكانیەت��ی
خەریكە هەم��وو ئەوە لەخ��ۆ بگرێت كە نوێكردنەوەی زانیارییەكان و بەدەستهێنانی
ژمارە  31پاييزى 2013

131

ئهركهكانى راگهياندن

توانس��تەكاندا دەبینێـت��ەوە لەهەم��وو
قۆناغەكانی ژیاندا لەرێگەی دروس��تكردنی
ناوەندێك��ی پەروەردەی��ی تەواوكاریی بۆ
قوتابخانەو سازكردنی بەرنامە فێركاریەكان.
راگەیاندن كار دەكات ب��ۆ باڵوكردنەوەی
زانیاری و مەعریف��ەی مرۆیی ئامانجدار و
گش��تاندنی و هەروەها یارمەتیدەر دەبێت
لە بەرزكردنەوەی توانس��تەكانی مرۆڤ و
زیادكردنی توانستەكانی بەپێی قۆناغەكانی
گەش��ەكردنی و بەهێزكردن��ی بۆ ئەوەی
رووبەڕووی گرفتە هەنوكەییەكانی بێتەوە
و زاڵبێت بەسەریاندا ( .)١٠٥بەمەش  گەیاندن
یارمەتیدەر دەبێت لە دەستاودەس��تكردنی
كلت��وری رۆش��نبیریی لەنەوەیەكەوە بۆ
نەوەیەكی تر كە دەبێتە یارمەتیدەر لەسەر
دروس��تكردنی كۆمەنیكەیشنی مەعریفی
و ئاڵوگۆڕكردن��ی ش��ارەزاییەكان لەنێوان
نەوەكاندا ( .)١٠٦هەروەك چۆن ش��وێنەواری
فێركاری��ی ئامرازەكان��ی راگەیان��دن
ناكرێ��ت فەرامۆش بكرێت ی��ان لەبەهای
كەمبكرێتەوە ،ئیدی پێناسەی (فێركردن)
كورتكرابێت��ەوە لەوەی ك��ە خوێندكاران
لەهۆڵەكان��ی خوێندن��دا وەریدەگ��رن،
ی��ان ئ��ەوەی ك��ە پێناس��ەی فێركردن
گش��تگیربێت ك��ەوا كاركردن��ە لەس��ەر
زیادكردن��ی توانس��تە فكریەكانی مرۆڤ
لەرێگەی خودی زانیارییەكانەوە یان توانای
بەكارهێنانیان( . )١٠٧هەروەها رۆشنبیركردن
لەرێگ��ەی ئامرازەكان��ی راگەیاندنەوە بێ
مەبەس��ت بێت یان بەمەبەست بێت ،بێ
مەبەس��ت وات��ە وەرگرتن��ی الیەنەكانی
مەعریفە لەئامرازەكانی راگەیاندنەوە بە بێ
مەبەست یان بێ پالنڕێژیەكی پێشوەخت،
یان بە مەبەس��تەوە بێت كە دەس��كەوتی
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ئاراس��تەی تاكە بۆ ئامرازەكانی راگەیاندن
و كارلێكردن��ی لەگەڵی��دا بەئامانجێك��ی
دیاریك��راو و بەپالنێك��ی پێش��وەخت كە
لەالیەن رابەرێكەوە ئاراس��تە كرابێت ،یان
ئاراستەیەكی ئازاد لەرێگەی ئارەزوویەكی
خودییەوە الی تاك��ەكان(( . )١٠٨زیادبوونی
بایەخی فێركردن بەزیادبوونی پێشكەوتنی
زانس��تی و تەكنەل��ۆژی ب��ۆ ئامرازەكانی
راگەیان��دن ،ئەو ئامرازانەش س��ێ بابەتی
بنچینەیی لەبواری فێركردندا پێش��كەش
دەكەن) ئەوانیش (:)١٠٩
 -1بەكۆمەاڵیەتیب��وون Socialization
كە بریتیە لەجەختكردنەوەی ئامرازەكانی
راگەیاندن لەسەر دابو نەریتەكانی كۆمەڵگە.
 -2فێركردن��ی نافەرمی��ی Informal
 Educationئەوەی��ە ك��ە ئامرازەكانی
راگەیان��دن پێی هەڵدەس��تن لەفێركردن
لەدەرەوەی قوتابخانەدا.
 -3فێركردن��ی فەرمی��ی Formal
 educationئ��ەو م��اوە فێركاریان��ە و
پرۆگرامان��ەی خوێن��دن كەل��ە ئام��رازە
جۆراوجۆرەكانی راگەیاندنەوە نیشان دەدرێن
بەتایبەتی تەلەفزیۆن و ئەو تایبەتمەندیەی
ك��ە ئەم ئامێرە هەیەتی و جیای دەكاتەوە
ل��ە ئامرازەكانی تری راگەیاندن ش��ێوازی
تامەزرۆی��ی و سەرنجراكێش��یەكەیەتی
كە هەڵدەس��تێت بە ئەنجامدانی  ئەركی
پەروەردەیی و فێركاریی كە دەكرێت رادەی
جیاوازيی��ە رۆش��نبیریەكان كەمبكاتەوە،
لەنێوان دەس��تەو تاقم��ە جۆراوجۆرەكانی
كۆمەڵگەدا ،یەكانگیریی فیكریی دروس��ت
ب��كات ،لەرێگەی ئەوەوە كە پێشكەش��ی
دەكات لەبابەتی هەواڵی ،بابەتەكانی تر(. )١١٠
 .2ئەركی قایلكردن :بریتیيە لە دروستكردنی
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وەرچەرخان یان گۆرانكاريیە پێویستەكان
لەتێڕوانیەكانی كۆمەڵگە دەربارەی روداوێكی
دیاریك��راو ی��ان بیرۆكەیەك��ی دیاریكراو
ك��ە یارمەتی سیس��تمی كۆمەاڵیەتی یان
سیاسی دەدات یان گۆشەنیگا و بیرۆكەی
بەرپ��ا ب��وو جێگی��ر دەكات و جەخت��ی
لێدەكاتەوە ،گفتوگۆو مش��تومڕ وئاڵوگۆڕی
ڕاوبۆچوون��ەكان لەرێگ��ەی ئامرازەكان��ی
راگەیاندنەوەو كۆدەنگیی لەبارەی مەسەلە
جیاوازەكانەوەو گردبوونەوە لەدەوری یەك
ئامان��ج كە هەموو الیەنەكان رازی بكات و
پرۆسەی وەرگرتنی بڕیار ئاسان بكات(.)١١١
هەموو خزمەتگوزاریەكانی تر كە دامەزراوە
راگەیاندنی��ەكان پێشكەش��ی دەك��ەن
تێدەكۆش��ێت لەپێناو قەناعەت پێكردن و
رازیكردنی بین��ەر یان گوێگر  ،ئەوەی كە
پێشكەشی دەكرێت یان هانی دەدرێت بۆ
ئەوەی پێی هەس��تێت یان دوربكەوێتەوە
لێی(. )١١٢
 .3ئەرك��ی هاوپەیوەس��تی كۆمەاڵیەت��ی
(نزیكبوون��ەوەی كۆمەاڵیەت��ی) ی��ان
(بەستنەوەی پارچەكانی كۆمەڵگە):
ئەرك��ی گواس��تنەوەی كەلەپ��وری
كۆمەاڵیەت��ی و كولتوری لەنەوەیەكەوە بۆ
نەوەیەك��ی تر یان ئەركی هاوپەیوەس��تی
كۆمەاڵیەتی بەپێی س��ەرچاوەكان لەگەڵ
ئەرك��ی بەكۆمەاڵیەتیب��وون دا ئەوەن��دە
لەیەك��ەوە نزیك��ن هەندێج��ار وەك یەك
ئ��ەرك باس��دەكرێن.چونكە لەناوەرۆك��دا
ئەرك��ی بەكۆمەاڵیەتیب��وون بێجگ��ە لە
پاراس��تنی بەه��اكان و داب و نەری��ت و
پێوەرە كۆمەاڵیەتیەكانی ئەو گەلە ئەركی
گواس��تنەوەی كلت��ور و رۆش��نبیری ئەو
ێ لەنەوەیەكەوە بۆ
گەل��ەش لەخۆ ئەگ��ر 

نەوەیەكی تر (. )١١٣
ئ��ەم  ئەركە هەڵدەس��تێت بەراڤەكردن و
شیكاركردن و لێدوان لەسەر رووداوەكان
و فەراهەمكردنی پشتیوانی و بەهێزكردن
بۆ ناوەندەكان��ی دەس��ەاڵتی بەرپاو بەها
كۆمەاڵیەتیە ناس��راوەكان و گەشەكردنی
كۆمەاڵیەت��ی بۆ تاك��ەكان بەه��اوكاری
لەگەڵ دام��ەزراوە كۆمەاڵیەتیەكانی تردا
لە بەجێگەیاندن��ی چاالكیە كۆمەاڵیەتيیە
پێگەیاندن��ی
جۆراوجۆرەكان��داو
رۆڵەكانی كۆمەڵگە لەس��ەر رێكخس��تنی
پەرچەكردارەكانیان لەبەرامبەر مەسەلەكان
و گەش��ەپێدانی تواناكانی هاواڵتیی لەسەر
مامەڵەكردن��ی زیرەكانە لەگ��ەڵ دەزگاو
ئامرازەكان��ی راگەیاندندا بەش��ێوەیەك كە
هەر ش��تێك قەبوڵ نەكەن كە ئامرازەكانی
پروپاگەن��دە پێشكەش��یان دەكات بەڵكو
بەعەقڵیەتێكی س��ەركەوتوو و هۆش��یارو
رەخنەگرانەوە كارلێكی لەگەڵدا بكەن(. )١١٤
ئامرازەكانی راگەیاندن هەڵدەستن بەرۆڵی
پێكەوەگرێدان��ی كۆمەاڵیەت��ی لەنێ��وان
خەڵك��دا و قوڵكردن��ەوەی پەیوەندیی��ە
كۆمەاڵیەتیي��ەكان ...ه��ەروەك چ��ۆن
ئامرازەكانی راگەیان��دن یارمەتیدەر دەبن
لەدروس��تكردنی رای گش��تی ئەوی��ش
بەپێشكەشكردنی بنچینەیەك بۆ مەعریفەی
هاوب��ەش و بەهێزكردنی هاوپەیوەس��تی
لەنێ��وان تاكەكانی كۆمەڵگەدا پاش��انیش
ئەمە دەبێتە هۆی كەمكردنەوەی هەلی لێك
دووركەوتنەوەو ملمالنێ لەناویدا ( .)١١٥رۆڵی
ئامرازەكان��ی راگەیاندنی��ش دەردەكەوێت
لەپارێزگاریكردن لەسەر پێكەوەپەیوەستی
كۆمەاڵیەت��ی لەكات��ی قەیران��ەكان و
جەنگەكان و لەرێگەی كاركردنی لەس��ەر
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راگ��ەی��ان��دن تەنها
ب��ەرۆڵ��ی چاودێریی
واز ن��اه��ێ��ن��ێ��ت،
بەڵكو رێكخستنانە
ب���ەش���داری دەك���ات
لەپەیوەستكردنەوەی
ك��ۆم��ەڵ��گ��ە ل���ەرووی
كۆمەاڵیەتیەوە
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یەكخستنی خەڵك ،جواڵندنیان لەپشت سەركردەكانیانەوە
بۆ رووبەڕووبونەوەی مەترس��یيەكان و ئەو تەحەدایانەی
كە رووبەڕووی واڵت دەبنەوە ( .)١١٦ئامرازەكانی راگەیاندن
پەیوەندی كۆمەاڵیەتی لەنێ��وان تاكەكاندا بەهێز دەكات
لەرێگەی خستنەڕووی سۆزەكانیانەوە لەشێوازێكی ناسكدا
كە گوزارش��ت لە هەس��ت و س��ۆزەكانیان دەكات یان
پێشكەشكردنی كەسایەتیيە بەناوبانگە خۆشەویستەكان بۆ
ناو دڵ و دەروونی خەڵك (.)١١٧
راگەیان��دن تەنها بەرۆڵی چاودێری��ی واز ناهێنێت ،بەڵكو
رێكخس��تنانە بەش��داری دەكات لەپەیوەس��تكردنەوەی
كۆمەڵگە لەرووی كۆمەاڵیەتیەوە ،چونكە پەیوەس��تبوونی
كۆمەاڵیەت��ی لەگرنگترین الیەن��ە بەهێزەكانی كۆمەڵگە
بەهێزەكان��دا ،بەڵگەی تەندروس��تیانە ،بە پەیوەس��تی و
پەیوەندبوون��ی توێژەكانی كۆمەڵگە پێكەوە رای گش��تی
پێشدەكەوێت و پەرەدەسێنێت(. )١١٨
دەشكرێت پێكەوە پەیوەستی لەناو كۆمەڵگەدا لەم رێگانەوە
بەهێز بكرێت (:)١١٩
 دۆزینەوەی رێس��ایەكی هاوب��ەش لەمەعریفە و داب ونەریتەكان و كارامەییەكان و كەڵەكەبوونی شارەزاییەكان
لەنێ��وان گەورەتری��ن بڕكەكانی كۆمەڵگ��ەدا كە ئەوەش
زەمینەیەك��ی پتەو بۆ لێكگەیش��تن فەراه��ەم دەكات،
هەروەها پێوەرگەلێكی هاوبەش لەنێوان تاكەكاندا دادەنێت
بۆ هەڵس��ەنگاندنی ڕاس��ت و هەڵە ،ئەوەی كۆمەڵگە چاك
دەكات یان خراپی دەكات.
 باڵوكردن��ەوەی ئ��ەو بەهایان��ەی ك��ە كۆمەڵگ��ەپێكەوەپەیوەس��تەكانی لەسەر دادەمەزرێت وەك بەهاكانی
دادپەروەریی و برایەتی و ئازادی.
 هۆش��یاكردنەوە بەهەواڵی بڕگەكانی كۆمەڵگەو چین وتوێژە جیاوازەكانی ،ب��ۆ نموونە راگەیاندن هەموو ئەوە بۆ
كۆمەڵگە دەخاتە روو وەك هەواڵی گوندە دوورە دەستەكان
س��ەبارەت بەدەس��كەوتەكانی یان ئەو تەحەدایانەی كە
روبەڕوویان دەبێتەوە ،هەروەها لەرەوشی ئەو كۆمەڵگانەدا
ك��ە تێیاندا رەوندو كەمینە جۆراوج��ۆرەكان دەژین ،ئەوا
راگەیان��دن رۆڵی هەیە لەتێهەڵكێش��كردنی دانیش��توانە
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نوێیەكان لەكۆمەڵگەدا ،گوزارش��تكردن لە رۆش��نبیریی
رەوەندەكان و نەریتە جۆراوجۆرەكانیان.
ئامرازەكانی راگەیاندن لەناو كۆمەڵگەدا وەك دەزگای دەمار
و مێش��ك وایە لەجەس��تەدا هەردووكیان كار بۆ پێكەوە
پەیوەستی ئەندامەكان و رێكخستنی جوڵەكانیان دەكەن
(:)١٢٠
* ئەو تاكە رێگایەكە بۆ پێكەوەپەیوەست بوونی كۆمەڵگە.
* تاكەكانی خێزان بەیەكەوە گرێدەدات و پەیوەنديیەكانی
نێوانیان بەهێز دەكات.
* تاكەكانی ناو كۆمەڵگەیەك پێكەوە پەیوەست دەكات
* گەل بەحكومەتەكەیەوە دەبەستێتەوە
* لەرێیەوە كلتوری گەل دەگوێزرێتەوە
* بەهاكانی و نەریتەكانی و دابەكانی و زمانەكەی
* وا لەگ��ەالن دەكات ك��ە تایبەتمەندیگەلێكی جیایان
هەبێت.
*وایان لێدەكات كە بتوانێت پێكەوەپەیوەستی و یەكێتی
خۆی بپارێزێت.
پەیوەنديیەكان تاكە رێگایەكن بۆ پەیوەس��تیی كۆمەڵگە..
لەرێگەی پەیوەندیش��ەوە بەكۆمەاڵیەتیبوون و گەش��ەی
سیاسی و ئایینی دروس��ت دەبێت هەر لەم روانگەشەوە
دەكرێت بڵیین كە ئامرازەكانی راگەیاندن لەكۆمەڵگەدا وەك
دەزگای دەمار وایە لەجەس��تەدا هەردووكیان كار دەكەن
بۆ پەیوەستیی ئەندامەكان و رێكخستنی جووڵەكانیان (.)١٢١
هەستانی دەزگاكانی راگەیاندن بەگواستنەوەی جۆرەكانی
رەفتارە قەبوڵكراوەكان و بەها باڵوەكان یارمەتیدەر دەبێت
لەسەر بەدیهاتنی پێكەوەهەڵكردن و هاوشێوەیی لەنێوان
تاكەكانی یەك كۆمەڵگەدا -بەاڵم -لەهەمانكاتدا رۆشنبیرییە
هەرێمیەكان یان لقیەكان بەرەو ئاوابوون دەبات كە هەلی
ئەوەی��ان بۆ فەراهەم نەبووە باڵوببنەوە یان پەرەبس��ەنن
و بناس��رێن ،هەر بۆیە لێرەوە بایەخی راگەیاندنی لۆكاڵی
دەردەكەوێت كەهەس��تێت بەرۆڵی خۆی لەوەس��تانەوە
بەڕووی (نوقمبوونی رۆش��نبیریدا) كە پایتەخت بەئامرازە
راگەیاندنیە ناوەندیەكانی و هەروەها راگەیاندنی دەرەكی
هەوڵدەدەن.

پ��ەی��وەن��دي��ی��ەك��ان
ت��اك��ە رێ��گ��ای��ەك��ن
ب���ۆ پ��ەی��وەس��ت��ی��ی
كۆمەڵگە ..لەرێگەی
پ��ەی��وەن��دی��ش��ەوە
بە كۆ مە اڵ یە تیبو و ن
و گ��ەش��ەی سیاسی
و ئایینی دروس���ت
دەب���ێ���ت ه���ەر ل��ەم
روانگەشەوە دەكرێت
بڵیین كە ئامرازەكانی
راگ������ەی������ان������دن
وەك
لەكۆمەڵگەدا
دەزگای دەمار وایە
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(بۆ ئەوەی هەم��وو كۆمەڵگە بەپێی ریتم
و هاوجۆری��ی و هاوش��ێوەیی  پێكبێت و
لەبیركردن��ەوەو بەهاكان و لەرەفتاردا وەك
یەك ب��ن ،هەتا لەجۆرەكانی چێژوەرگرتنی
رۆشنبیرییە میللیە لۆكاڵیەكانیشدا) (. )١٢٢
(راگەیاندنی لۆكاڵی داوای پارێزگاریكردن
دەكات ل��ە نەریت��ەكان و بەه��ا رۆحیی
و ئاینیي��ەكان و ئەخ�لاق و نمونەی بااڵو
رووبەڕووبوونەوەی دزێویەكان و گەندەڵی
و مەس��ەلەكانی جادویی و ئەفسانەو ئەو
مەس��ەالنەی كە هاتوونەتە ن��او ئاینەوە و
رووبەڕووبونەوەی دەمارگیریی و توندڕەوی
و وەس��تانەوە لەبەرامب��ەر ش��ەپۆلەكانی
توندوتیژی و تی��رۆرو الدانەكان و بیرۆكە
توندڕەويیەكاندا)(.  )١٢٣
راگەیاندن��ی ناوچەیی��ش بابەتیانە دەبێت
بەروماڵكردن��ی ئ��ەو ش��ێوانە لەبەرنام��ە
پێشكەش��كراوەكانیدا .پەیوەندیكردن��ی
جەماوەری��ی لەروانگەی پێش��كەوتوانەوە
بریتیيە لە بەرجەس��تەكردنی رۆشنبیریی
شارس��تانیەتەكەی
و
كۆمەڵگ��ە
و گوزارش��تكردنی لەبەهاك��ەی و
شارس��تانیەتەكەی ،ئەم��ەش بەڵەدیی و
س��ەرلێدەرچوویی ئەوەی هەڵدەس��تێت
بەگەیاندنی  رۆشنبیری كۆمەڵگە بەهەموو
چین و توێژەكانی جەخت��ی لێدەكاتەوە،
سەرەڕای ناسینی الیەنی دەروونی و پێكهاتە
كۆمەاڵیەتيیەكانیان و ناسینی بایەخپێدان
و ح��ەزو ئارەزوەكانیان ب��ە پرۆگرامەكان،
(پێویس��تە ئەوانە لەهەمانكاتدا رۆشنبیری
هەمەجۆری��ان هەبێ��ت بەناوەرۆك��ی
پەیامەكەو،خڕكردن��ەوەی بیرۆك��ەكان و
ش��ارەزابوون لەالی��ەن رۆش��نبیرەكان و
خس��تنەڕووی بۆ جەماوەر بەش��ێوەیەكی
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ئاسان و بەشێوازێكی ناسك و سەرنجڕاكێش)
(   )١٢٤ئامرازەكان��ی راگەیاندنیش بەرۆڵێكی
گرنگ هەڵدەس��تن لەپرۆس��ەی گەشەی
كۆمەاڵیەتی و رسكاندنی دابەكان لەدوای
خێزان و قوتابخانەوە (.)١٢٥
.3ئەرك��ی بەكۆمەاڵیەتیب��وون :راگەیاندن
رۆڵێكی دیارو چاالكی هەیە لەپرۆس��ەی
بەكۆمەاڵیەتیبوون��دا بەه��ۆی ئ��ەو
تایبەتمەندیان��ەوە كە هەیەت��ی و دەبێتە
ه��ۆی بەهێزكردنی رۆڵەك��ەی ،لەوانەش:
سەرنجڕاكێش��یەكەی ك��ە بایەخپێدان��ی
وەچەی نوێ دەوروژێنێت ،بەشێكی گەورە
لە كاتی بەتاڵی��ان پڕدەكاتەوە ،بەتایبەتی
كە ئەو رۆش��نبیری گش��تی بۆ كۆمەڵگە
پەرچدەكات��ەوە ،هەروەه��ا رۆش��نبیرییە
لقیەكان بۆ دەس��تەو تاقمە كۆمەاڵیەتيیە
جۆراوج��ۆرەكان ،زانی��اری دەداتە خەڵك
س��ەبارەت بە بابەت��ەكان و بیرۆكەكان و
رووداوەكان و هەواڵ��ەكان و زانیارییەكان
و مەعریفە لەهەموو الیەنەكانی ژیانەوە»،
س��ەرەڕای ئەوەی كە جەم��اوەر پەلكێش
دەكات ب��ۆ چەن��د ریتمێك��ی رەفتاریی
ئ��ارەزوو كراو ،بەدرێژای��ی كات بەئامرازە
جۆراوجۆرەكان چێژو خۆش��ی بۆ فەراهەم
دەكات بەو ش��تانەی كە پێداویستیەكانی
تێردەكەن .راگەیان��دن توانیویەتی بچێتە
مامەڵ��ەكان و ش��ەقام و قوتابخانەكان و
گۆرانكارییەكی گەورە لەبەهاكاندا دروست
بكات  ،كە ئەگەر ئەوەش بەپرۆس��ەیەكی
پەروەردەی��ی رێكخراو رووبەڕوی نەبێتەوە
كە هاوشانی ئەم پەرەسەندنە سەرسامكەرە
بڕوات ،ئەوا دەبێتە هۆی بێس��ەروبەری و
هەڕەمەك��ی بەڵكو ون بوون لەپرۆس��ەی
(.)١٢٦
پەروەردەیدا
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پرۆسەی بەكۆمەاڵیەتیبوون بەپرۆسەیەكی
ب��ەردەوام دادەنرێ��ت بەدرێژایی ژیان كە
م��رۆڤ لەرێگەی��ەوە پێ��وەرەكان و بەها
كۆمەاڵیەتیەكان بەدەستدەهێنێت و بەرۆڵی
خ��ۆی لەكۆمەڵگەدا مومارەس��ەی دەكات
و ئەم پرۆس��ەیەش لەخێزان و قوتابخانەو
كۆمەڵەكانەوە دەستپێدەكات ،ئامرازەكانی
راگەیاندنی��ش رۆڵێك��ی گرن��گ دەگێڕن
لەپرۆس��ەی پێگەیاندن��ی كۆمەاڵیەتی��دا
ئ��ەوەش لەرێگ��ەی پابەندبوونی��ەوە
بەمەسەلەكانی كۆمەڵگەو مرۆڤ و ئەوەی
فەراهەمی دەكات و دەیبێت لەمەعریفەی
كۆمەاڵیەتی كەوا هەموو تاكەكانی كۆمەڵگە
پێی كاریگەر دەبن .پەیامە راگەیاندنەكانیش
ئی��دی ئەگەر لەش��ێوەی هەواڵدا بن یان
بەرنامەیەكی زانس��تی یان خۆشكەیفیدا،
هەوڵدەدات بۆ البردنی بەهایەك لەبەهاكان
و جێگیركردنی دانەیەكی تر لەجێگەكەیدا
ی��ان چەس��پاندنی ش��تێكی بەرپاب��وو
بەرەنگاربوون��ەوەی یەكێك��ی تری هاتوو،
ئەمەش بەتەواوەتی بریتیە لە گەشەكردنی
(. )١٢٧
كۆمەاڵیەتی لەسادەترین وێنەكانیدا
ئەركەكانی رۆژنامە

   ئ��ەرك كۆمەاڵیەتیەكان��ی رۆژنام��ە
هەمەج��ۆرن ،ئ��ەوەش وا دەكات ب��ە
زەحم��ەت دی��اری بكرێ��ن جۆراوجۆری
ناوەرۆكەكانی و بەیەكداچوون و فرەجۆری
خوێنەرەكانیەت��ی .رۆژنام��ە بەیەكێك لە
دامەزراوەكان دادەنرێت كە بەرپرس��ە لە
پرۆسەی بەكۆمەاڵیەتیبوون و پێگەیاندنی
سیاس��ی لەكۆمەڵگ��ەدا political
 ،socializationك��ە هەڵدەس��تێت بە
ئەركە پەروەردەیی و فێركاریەكان لەسەر

ئاس��تی كۆمەاڵیەتی كە دەتوانێت رادەی
جیاوازيیە رۆش��نبیرەكان ك��ەم بكاتەوە
لەنێوان دەستەو تاقمەكانی كۆمەڵگەیەكی
جی��اوازدا ،هەروەه��ا یەك ش��ێوەییەكی
فیكری دروس��ت دەكات لەرێگەی ئەوەی
پێشكەشی دەكات لە بابەتە هەواڵیەكان و
ناهەواڵیيەكان(. )١٢٨
هەندێك پێی وایە لە  ئەرك ئۆرگانیيەكانی
رۆژنامە ئەوەیە كە لەدژی چەقبەس��تویی
فیكری بوەس��تێتەوە ..ئەرك��ی رۆژنامەیە
ك��ە ئاش��نایەتی ی��ان نزیكبوون��ەوەی
فیكریی دروس��ت بكات لەرێگەی ئەوەوە
ك��ە پێشكەش��ی دەكات لەرۆش��نبیری
و زانیاریی��ەكان و هەواڵ��ەكان لەس��ەر
هەموو ئاس��تە كۆمەاڵیەتی��ەكان ،هەتا وا
دەرنەكەوێت كە الیەنگیری بۆ الیەك هەیە
لەسەر حس��ابی الیەكی تر ،هەتا بتوانێت
پابەندبێ��ت بەبابەتیەتەوە  ،لێرەدا هەندێك
ل��ەو ئهركان ه باس��دەكەم( :ئەركی هەواڵ
زانی��ن یان چاودێریكردنی ژینگە  ،ئەركی
هەواڵی  ،پێشكەش��كردنی خزمەتگوزاریە
گشتیەكان ،رۆژنامە وەك سەرچاوەیەك بۆ
مێ��ژوو) ( )١٢٩گرنگترین  ئەرك یان ئەرك و
كارەكانی رۆژنامەش بەمشێوەیە:
 .1ئەركی خزمەتگوزاريیە گشتیيەكان:

لەنێو ئ��ەو وەزیفانەدا كە رۆژنامە ئێس��تا
پێشكەشی دەكات  ئەركی خزمەتگوزاريیە
گش��تيیەكانە ،وات��ە پێدان��ی هەواڵ��ی
رۆژنامەوان��ی و ئەو بابەتانەی كە خزمەتی
ژیانی��ی دەك��ەن بەخوێنەر ،ك��ە لێیەوە
سودێكی راس��تەوخۆی دەست دەكەوێت
و دەچێت��ە ن��او چوارچێ��وەی ئەرك��ی
خزمەتگوزاری��ە گش��تیەكانەوە هەواڵدان
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بەخوێن��ەران س��ەبارەت بەكاتەكان��ی
كۆمپانیاكان��ی فڕۆكەوان��ی نیش��تمانی و
هەواڵ��ی س��ینەماو ش��انۆو رەخنەگرتن
و كاتەكان��ی وانە و وتارە گش��تیيەكان و
شوێنەكانیان و هەواڵی كەشوهەواو ریكالم
ب��ۆ هەلی كارو و ریكالمە بازرگانیيەكان و
هەواڵ��ی بازاڕە ناوچەی��ی و جیهانیيەكان
و هەواڵ��ی بازاڕەكان��ی دراو و پەیماننامە
بازرگانیيەكان ،بەوەش ئەو زۆر ئاسانكاری
دەكات لەپرۆس��ەی گ��ەڕان ب��ەدوای
پێداویستیيە رۆژانەییەكانیدا و هەواڵەكانی
بۆ دەگوێزێتەوە ب��ۆ ناو ماڵەكەی ،بەوەش
خزمەتێكی گشتی پێشكەش دەكات ،ئێستا
رەوتێكی رۆژنامەوانی هەیە كە پێی دەوترێت
رەوت��ی رۆژنام��ەی خزمەتگوزاريی��ەكان
كەلەرۆژنام��ەدا باڵودەبێت��ەوە لەجیهاندا
و چارەس��ەری رووداوەكان و بیرۆكەكان
دەكات لەگۆش��ەیەكەوە یان لەتێڕوانینی
سوودی راستەوخۆی خوێنەرەوە(. )١٣٠
 .2ئەركی بەبەڵگەنامەكردنی رووداوەكان
و سەرچاوەیەك بۆ مێژوو:

بەتێپەڕبوونی كات و بەفرەبوونی  ئەركهكانی
رۆژنام��ە و هەمەجۆری مەبەس��تەكانی،
رۆژنام��ە وای لێهاتووە كە هەڵدەس��تێت
بەئەرك��ی تۆماركردن��ی رووداوەكان��ی
ژیان��ی كۆمەاڵیەتی و ئابووری��ی و بەڵكو
سیاسیش و پاش��انیش بۆتە سەرچاوەیەك
(.)١٣١
لەسەرچاوەكانی مێژوو
لە ئەركی تەقلیدی رۆژنامەوە كە راگەیاندنە
یان هەواڵ  ،ئەركێكی نوێ س��ەرچاوەی
گرتووە كەئەویش ب��ە بەڵگەنامەكردنە كە
بەهۆی خێرایی پەرەسەندنی زانستی نوێوە
وایكردووە كە دانراوە ئەنس��كلۆپیدیەكان
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ی��ان فەرهەنگیي��ەكان و هەروەه��ا
مەس��ەلەكان و بابەت��ەكان ك��ە كتێ��ب
چارەس��ەریان دەكات بوونەت��ە حەقیقەت
و راستیيەكی كۆن ،بەوشێوەیە رۆژنامەی
هاوچەرخ خ��ۆی دەبینێت��ەوە ،كە رۆڵی
نوێكردنەوەی زانیارییەكان و مەعریفەكان
و شوێنكەوتنیانی پێسپێراوە،
رۆژنامە وەك سەرچاوەیەك بۆ مێژوو بەدوو  
ئەرك هەڵدەستێت(: )١٣٢
یەكەمی��ان :چاودێریكردنی رووداوەكان و
تۆماركردنیان و پێناس��ەیان و پاراستنیان
بۆ نەوەكانی دوات��ر بۆ ئەوەی بەیەكێك لە
سەرچاوەكانی مێژوو دابنرێت.
دووەمیش��یان :هەس��تان بەپێوان��ەو
پێوەركردن��ی رای گش��تی و راوبۆچوونی
كۆمەڵ��ەكان و رەوت��ە جۆراوج��ۆرەكان
لەبەرامب��ەر رووداوەكان ی��ان مەس��ەلە
مێژووییە دیاریكراوەكاندا.
 .3ئەركی دروستكردنی ڕای گشتی:

رای گشتی بریتیە لەبیرۆكەی باو لەنێوان
جەم��اوەری خەڵكدا ك��ە بەرژەوەندیەكی
هاوب��ەش پێكیان��ەوە دەبەس��تێتەوە
لەبەرامبەر هەڵوێس��تێك لەهەڵوێستەكاندا
یان هەڵسوكەوتێك لەهەڵسوكەوتەكان ،یان
مەسەلەیەك لەمەسەلە گشتیەكان كە جێی
بایەخپێدانیان دەبێت یان پەیوەندی هەیە
بە بەرژەوەندییە هاوبەش��ەكانیانەوە ،ڕای
گشتی نمایشی بەرژەوەندی راوبۆچونەكان
و ئەحكامە ب��اوەكان دەكات لەكۆمەڵگەدا.
ئەم دیاردەیەش س��یفەتی س��ەقامگیریی
بەدەس��ت دێنێت و لەڕونی و ئاماژەكانیدا
لەعەقڵی تاكەكاندا جی��اواز دەبێت ،بەاڵم
لە رێكەوتنێكی هاوبەرامبەرەوە س��ەرچاوە
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دەگرێ��ت لەنێوان زۆرینەیاندا س��ەرەڕای بتوانێت بیرۆكەیەكی دروس��ت پێشكەش
جیاوازبوونیان ل��ەڕادەی دەرككردنیان بە بكات ،یان ڕایەكی ڕاس��ت و دروست ،یان
چەمكەكەی و لێتێگەیش��تنی ،ئهمهش بۆ تێڕوانینێك .خود .ناوەرۆك (.)١٣٥
سوودی گشتی و بەرژەوەندی هاوبەش(  .)١٣٣
فاكت��ەری جیاوازیش هەیە كارلێك دەكات  .4ئەركی یەكخستنی نەتەوەو بەدیهێنانی
كارلێكێكی دینامیكی كەلەكۆتایدا دەبێتە یەكگرتن:
هۆی دروستكردنی ڕای گشتی ،تێبینیش یەكگرتوی��ی و یەكبوون��ی كۆمەڵگە زیاد
دەكرێت كە دروس��تبوونی رای گش��تی دەكات دەرب��ارەی ئامانجگەلێك��ی بااڵ كە
لەئەنجامی زیادكردن ی��ان كۆكردنەوەی هەوڵدەدات بەدیان بهێنێت یان خەونێكی
گش��تی هاوبەش ،گومانی تێ��دا نییە كە
ئ��ەم فاكتەرانەوە بەئەنجام ن��اگات ،بەڵكو
رۆژنام��ە دەتوانێت هەس��تێت بەرۆڵێكی
لەئەنجام��ی كارلێكیەوەیە ،گرنگترین ئەو
گرن��گ لەبەدیهاتن��ی ئ��ەم یەكێتییە و
فاكتەرانەش كە دەچنە ناو پێكهاتەی رای
یەكبوونەدا س��ەبارەت بەم ئامانجە بااڵیانە.
گشتیيەوەو ئاراستەكراون بۆی بریتیين لە
ه��ەروەك چ��ۆن یەكگرت��ووی كۆمەڵگە
((:  )١٣٤رۆشنبیری یان كلتوری رۆشنبیریی.
زیادتر دەكات كاتێك كە تاكەكانی هەست
پرۆس��ەی پێگەیاندن��ی كۆمەاڵیەت��ی.
بەجی��اوازی و جیاكاری��ی شارس��تانی و
س��ەركردەكان .ڕووداوەكان .ح��زب.
رۆش��نبیری دهك��هن و هەس��ت دەكەن
ئامرازەكانی راگەیان��دن و پەیوەندیكردن.
ك��ە چاالك��ی و ئۆرگانیەتێكیان هەیە كە
پروپاگەن��دەكان .كۆمەڵ��ەكان .ریتمیەتی
لەگەالنی تری��ان جیادەكاتەوە ،رۆژنامەش
كۆمەڵ��ەكان ،یان وێنەی ریتمیی لەبارەی دەتوانێ��ت هەس��تێت بەرۆڵ��ی یەكالیی
كۆمەڵەكانەوە.دروش��مەكان .بەرژەوەندییە ك��ەرەوە لەم پرۆس��ەیەداو كار دەكات بۆ
راستەوخۆكان بۆ جەماوەر).
قوڵكردنەوەی هەس��تكردن بەش��وناس و
رۆژنام��ە ئامرازێك��ی بونیادن��ەرە ب��ۆ جیاكاریی شارستانی و رۆشنبیریی بۆ نەتەوە
دروس��تكردنی ڕای گش��تی ،هەروەه��ا لەرێگەی هۆش��یاركردنەوەی بەردەوامەوە
ئامرازێكی راستەقینەیە بۆ هۆشیاركردنەوەو بۆ گ��ەل بە هێماو س��یمبولە مێژوویی و
رۆش��نگەریی ،كە دەبێ��ت بڕێكی گەورە نیش��تمانیيەكان و بەشداریكردنەكان كەوا
لەئ��ازادی هەبێ��ت ،رۆژنام��ەی كۆت و گەل یان پێش��ینەكانی لەشارس��تانیەتی
وابەس��تەكراو نەزۆك و ب��ێ بەهایە ،هیچ مرۆڤایەتیدا پێشكەشیان كردووە ،سەرەڕای
كاریگەریەكی لەسەر كۆمەڵگە نابێت ،ئەو گواس��تنەوەی كلت��وری رۆش��نبیریی بۆ
نوسەرەش كە تابۆكان و ئاگاداركردنەوەكان ن��ەوە نوێیەكان ك��ە بەش��داری دەكات
كۆتی دەك��ەن ،ناتوانێت بەپێنوس��ەكەی لەبەدیهاتنی پەیوەستن بوونی رۆشنبیریی
ووشەیەكی سودبەخش و بەكەڵك بنوسێت ،بەنیشتمانەوە(. )١٣٦
چونكە مرۆڤ ئەوە دەبەخشێت كەالیەتی
ئەگ��ەر الی نەبێت چی ببەخش��ێت ،ئەو  .5ئەركی دیبلۆماسی نافەرمی:
بەسروش��تی حاڵ دەستەوسانە لەوەی كە زۆر جار رۆژنامە ،بەڵكو هەموو ئامرازەكانی
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راگەیاندن��ی جەماوەریش
رۆڵی دیبلۆماس��يیەتێكی
نافەرم��ی و ئاش��كرا
دەگێڕێن لەنێوان واڵتاندا،
بەڵكو لەنێ��وان دامەزراوە
جۆراوجۆرەكان��ی ناو یەك
واڵت��دا و بەتایبەتی��ش
لەكاتی قەیرانەكاندا ،كاتێك
كە نوێن��ەرو پەیامنێرانی
رۆژنام��ەكان و ئاژانس��ەكانی هەواڵ بەش��داری دەكەن
لەكۆنگرە رۆژنامەوانیەكاندا لەگەڵ س��ەرۆك و س��ەركردە
سیاسیيەكاندا كە پەیوەندیان هەیە بەمەسەلەكەوە بۆ ئەوەی
راوبۆچونی سەرۆك و س��ەركردەكان بخەنەڕوو سەبارەت
بەقەیرانەك��ە و بەمەش الیەن��ی بەرامبەر وەریدەگرێت و
وەاڵمی دەداتەوە  ،یان لەالی��ەن نوێنەرو پەیامنێرەكانی
رۆژنامەكان و ئاژانسەكانی هەواڵەوە دەخرێتە بەردەمی و
دوای ئەوەش وەرگرتنی بڕیارەكان و لێپێچینەوەكان یان
بڕیارە دیاریكراوەكان دێن (.)١٣٧
جیاوازی ئەركەكان لەنێوان رۆژنامە و گۆڤاردا:

زۆرج��������ار ه���ەم���وو
ئ����ام����رازەك����ان����ی
راگ����ەی����ان����دن����ی
ج��ەم��اوەری��ش رۆڵ��ی
د یبلۆ ما سيیە تێكی
نافەرمی و ئاشكرا
دەگ��ێ��ڕێ��ن لەنێوان
واڵتاندا
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.1رۆژنام��ە وەك نەریتێك پەیوەس��ت دەبێ��ت بەهەواڵی
رۆژنامەوانیي��ەوە لەبەدیهاتنی  ئەركهكانی��دا ئەوەش وا
دەكات كە  ئەرك��ی راگەیاندن پێش هەموو  ئەركهكانی
تر بكەوێت بەنس��بەت رۆژنامەوە ،هەواڵی رۆژنامەوانیش
لەرۆژنام��ەدا ب��ە بنچین��ە دادەنرێت بۆ گوێزان��ەوە و بۆ
بەدیهاتنی  ئەركهكانی تر ،وەك راڤەكردن و شیكردنەوەی
رووداوەكان و هۆش��یاركردنەوەی رای گش��تی ب��ەرەو
داهێنراوەكان لەسس��تم و یاساكان و هەروەها ئەوەی كە
روودەدات لەرووداوەكاندا.
 .2رۆژنامە لەرێگەی گۆشەكانی الپەڕە تایبەتكراوەكانیەوە
هەڵدەستێت بە ئەركی فێركردن لەرێگەی پشتیوانیكردنی
فێركردنی بنەڕەتیەوە ،یان پێشكەشكردنی مەعریفەكان و
كارامەییە نوێیەكانەوە كە یارمەتیدەر دەبێت لەپەرەپێدانی
م��رۆڤ و كۆمەڵگەدا ،هەروەها رۆژنامەكان هەڵدەس��تن

ئهركهكانى راگهياندن

بەرۆڵ��ی كەیفخۆش��كردن،
ئەمەش بەتەنیش��ت  ئەركی
راگەیاندنەوە كەوای لێهاتووە
رۆژنامە پشتی پێدەبەستێت
بەو پێیەی س��ەرچاوەیەكی
بنەڕەتییە لەس��ەرچاوەكانی
دارای��ی ب��ۆ رۆژنامەك��ەو
پش��تیوانی بەردەوامی��ی
بەتەنیش��ت
دەرچ��وون
سەرچاوە دارییەكانی ترەوە.
 .3بەهەاڵوێ��ردەی  ئەرك��ی راگەیاندن��ەوە كە خەریكە
ببێت��ە  ئەركی س��ەرەكی بۆ رۆژنام��ە لەرێگەی هەواڵی
رۆژنامەوانیيەوە ،ئەوا رۆژنامە هەڵدەستێت بەهەموو ئەرك
و  ئەركهكانی تر بەتایبەتی هۆشیاركردنەوەو ئاراستەكردنی
ڕای گش��تی لەرێگەی راڤەكردن و ش��رۆڤەو ش��یكار و
لێدوان لەس��ەر هەواڵ��ی رووداوەكان ،هەروەها فێركردن
و پەرەپێدانی كارامەییە تاكی و كۆمەڵیەكان ،پیش��ەیی و
وەزیفیەكان ،كە بەروونی لەبوارە زانستیەكان و هونەرییە
تایبەتمەندەكاندا دەردەكەوێت ،ك��ە بایەخ دەدات بەلقە
تیۆریيەكان وپراكتیكیەكان بۆ زانس��تە جۆراوجۆرەكان و
گواس��تنەوەی ئەزموونەكانی كەسانی تر لەم گۆڤارانەدا بۆ گ��ۆڤ��ار خ��وێ��ن��ەران
واب��ەس��ت��ە دەك���ات
خوێنەرانی خاوەن پسپۆڕیی تێیدا.
 .4ئەم��ەش ئەوە ناگەیەنێت كە گۆڤارەكان هیچ كات یان بەنیشتمانەكەیانەوە
هەرگیز هەڵناستن بە ئەركی راگەیاندن ،بەاڵم بوارگەلێكی لەرێگەی راڤەكردنی
ت��ر هەیە كە لەبنچینەوە بایەخ بەه��ەواڵ دەدەن ،ئیدی رووداوەك������������ان و
هەواڵی گش��تی بێت كە جێی بایەخی هەموو خوێنەرانە ،ب���ی���رۆك���ەك���ان���ەوە،
لەبوارە سیاس��ی و ئابوریی و كۆمەاڵیەتیەكان و كاروبارە هەستی نیشتمانیان
نێودەوڵەتیيەكان��دا ،وەك گۆڤاری تایم��ی ئەمریكیی كە پ��ێ��دەب��ەخ��ش��ێ��ت
بەیەكێك لەگۆڤارە هەواڵیيەكان دادەنرێت بەهەمانش��ێوە   لەبەرامبەر بیرۆكەكان
ئەرك��ی راگەیاندن��ی تایبەتمەن��د بەناس��اندنی خاوەن و رووداوەكاندا
پس��پۆڕيیەكان بەوەی كە روودەدات لەبواری پسپۆڕیدا،
وەك گۆڤارە پیش��ەییەكان ،ی��ان گۆڤ��ارە هونەریەكان،
گۆڤارەكان هەڵدەستن بە ئەركی گواستنەوەی راستيیەكان
و بیرۆك��ەكان و زانیاریی��ەكان ب��ۆ ملیۆن��ان خوێنەر،
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خاوەن هێزێك��ی كۆمەاڵیەتین لەرێگەی  
ئەرك��ی فێركردنەوە كە گۆڤ��ارەكان پێی
هەڵدەس��تن ،زۆرێك پشتی پێدەبەستن بۆ
ئ��ەوەی لەژینگە كۆمەاڵیەتی و سیاس��ی
و ئابووریی��ە فراوانەكەیان��دا بژین .وێڕای
ئەوەش ئ��ەوا گۆڤار خوێنەران وابەس��تە
دەكات بەنیش��تمانەكەیانەوە لەرێگ��ەی
راڤەكردن��ی رووداوەكان و بیرۆكەكانەوە،
هەس��تی نیش��تمانیان پێدەبەخش��ێت
لەبەرامب��ەر بیرۆك��ەكان و رووداوەكاندا،
هەڵدەس��تێت بە ئەرك��ی رێنومایكردن و
ئاراستەكردن لەژیانی رۆژانەدا پشووسازی

پێش��كەش بەخوێنەرەكان��ی دەكات كە
نرخهكهی هەرزان��ە بەپێوانە بەئامرازەكانی
ت��ر ،بەتەنیش��ت فێركردن و ناس��اندنی
كلتوریی رۆشنبیریی بەتاكەكان.
 .5ئەو ئهركانهی كۆڤار پێیان هەڵدەستێت
بەش��ێوەیەكی گش��تی زۆر نزیك دەبنەوە
ل��ە ئەركهكان��ی رۆژنام��ەكان ،ئام��رازە
چاپك��راوەكان ،ب��ەاڵم جیاوازییەك��ە
دەمێنێتەوە لەبەدیهاتنی ئ��ەم وەزیفانەدا
كە تا ڕادەیەكی دوور پەیوەس��ت دەبێت
ب ه بوون و دەركردنی گۆڤارەك ه و ئاس��تی
پسپۆڕیی ناوەرۆكەكەی(.)١٣٨
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پیرەمێرد و رۆڵی
لە گەشەی ڕۆژنامەوانی كوردیدا
د .حەكیم عوسمان حەمید
ئامادهكردن و وەرگێڕانی:
سەاڵح نەقشبەندی  -النە كاشان
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
پش��ت ب��ە ئەدەبیات��ە باڵوكراوەكان��ی
كتێبخانەی كوردی بەس��تراوە دەربارەی
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
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پیرەمێ���رد پش���تی
بەخۆی بەس���ت لە
جێبە جێكر د ن���ی
بە ر هە مهێنا ن���ی
ڕۆژنامەكەو ئەمەش
بە تاك���ە نموونەی
ڕۆژنامەی تاكەكەس
هەژمار دەكرێت كە
پیرەمێرد ئەنجامیدا
س���ەرەڕای هەم���وو
ئ���ەو لەمپەڕان���ەی
هاتەسەر ڕێگای

هەیە بە مێژووی ڕۆژنامەوانی
ك��وردی و ڕۆژنامەی ژین و
ژیان و باسی ڕۆڵی پیرەمێرد
دەك��ەن ل��ە دەركردنی و
بە پشتبەس��تن بە كتێبی
(چەن��د الپەڕەی��ەك ل��ە
مێ��ژووی ڕۆژنامەوان��ی
كوردی لە نێوان س��ااڵنی
 )1938 – 1918ب��ە زمانی
كوردی ،سەرەڕای كتێبی
(باخێك لە وشە)ی مستەفا
ساڵح كەریم ڕۆژنامەوانێك
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 بنكهی 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

 )1پیرەمێرد كەسێكی كالسیكی بوو نەیویست نەریتەكان
بشكێنێت و لەڕوویدا بوەستێت و ڕۆژنامەیەكی كالسیكی
بەرهەمهێنا.
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 )2هەوڵ��ی بەدەس��تهێنانی س��ەربەخۆیی
ڕۆژنامەكەی نەدا.
 )3حكوم��ەت هەموو پێویس��تییەكانی كاری
ئ��ازادی فەراهەمك��رد ،هەروەها پێ��ی وابوو
ڕووبەڕووبوونەوەی دەس��ەاڵتی خ��اوەن تواناو
دەسەاڵت كاتبەسەربردنە.
 )4ژیانی 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
( )321ی 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)
و ژم���ارە ( )321ی
ئ���ەم ڕۆژن��ام��ەی��ە
ئ�����ەم ڕاس��ت��ی��ی��ە
دەسەلمێنێت كە لەو
شوێنەی تەرخانكراوە
بۆ نووسینی ناوی
س��ەرن��ووس��ەر ن��اوی
پیرەمێردە
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ب���ەو بیانوانەی كە
دەوت���را كار دژی
حكوم���ەت دەكات،
و ش���ارەوانی پاش
 12ڕۆژ ڕۆژنام���ەی
(زمان)ی دەركرد كە
سەر بە حكومەت و
لەژێ���ر كۆنترۆڵیدا
بوو ،بەاڵم پیرەمێرد
چۆك���ی دان���ەداو
خانووەكەی خس���تە
رەهن و رۆیشت لە
بەغدا چاپخانەیەكی
ك���ڕی و هێن���ای بۆ
سلێمانی
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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  1934و خۆی بووە
خاوەنی ئیمتیازی ڕۆژنامەكە ،و ژیان پاش ژمارە ( )406لە
 1936-6-14بە ڕۆژنامەی پیرەمێرد ناس��را بێئەوەی هیچ
الیەكی فەرمی و نافەرمی مافی بەڕێوەبردنی هەبێت.
پاش تێپەڕبوونی ساڵێك واتا  1935ژمارەی الپەڕەكانی
زیات��ر كرد بۆ  6الپ��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
 1937پاش دەرچوونی ژمارەی ( )538كە ناجی هورموزی
پارێزگاری سلێمانی ئەو سەردەمە قایل نەبوو مۆڵەتەكەی
نوێبكاتەوە.
بەو بیانوانەی ك��ە دەوترا كار دژی حكومەت دەكات،
و ش��ارەوانی پاش  12ڕۆژ 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
( )539ی ڕۆژنام��ەی (ژیان)ی لە  1937-9-30دەركردو
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
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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 ( )553ل��ە  1938-3-10هەروەها
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  1939-1-26و 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
ڕۆژنامەیەكی دیكە،
ئ��ەوەی بۆ هاتەدی
لە  1939-1-26و
ڕۆژن��ام��ەك��ەی ناونا
(ژی��ن) لەسەر ناوی
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
باڵوبكات��ەوە لەڕێ��ی ڕۆژنامەكەیەوەو لە
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

 )1پیرەمێ��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
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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.
 )2خەمی 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.
 )3حكومەت ئاس��انكاری نەدەكرد لەگەڵ
پیرەمێ��رد بەهی��چ ش��ێوەیەك ،بەڵك��و
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.
 )4ئەزموون��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.

سهرههڵدانى رۆژنامهگهرى...

سەرهەڵدانی
رۆژنامەگەریی هاوواڵتیان
وهرگێڕانى ل ه ئينگليزييهوه:
فازڵ حسین مەالرەحیم

زۆربەی خهڵك لەم رۆژگارەدا ئامرازیان
لەبەر دەستدایە بۆ گەیاندنی ئەو رووداوانەی
لە جیهانی دەوروبەریاندا روودەدات.زۆربهى
تەلەفۆن��ەكان كامێرایان پێوەیە و ئاس��انە
وێنە و فیدیۆ و دەقی نووس��راو بنێریت بۆ
پێگەكانی میدیا كۆمەاڵیەتیەكان تەنها بە
یەك كلیك.ئیتر لە ئەنجامدا رۆژنامەنووس��ە
هاوواڵتی��ەكان ،كە خەڵكانی ئاس��ایین و
كاری پەیامنێرە شارەزاكان دەكەن ،هەموو
شوێنێكیان گرتۆتەوە.
س��وودو قازانج��ی گرن��گ هەی��ە لە
تێگەیشتنماندا بۆ ئەم جیهانە .بەشێوەیەكی
تایبەتیی لە كاتە س��ەخت و نالەبارەكاندا،
رۆژنامەنووسان ناتوانن دەستبەجێ لە هەموو
ئەو شوێنانە بن و زۆربهى كات درەنگ دوای
روودانی رووداوەكان دەگەنە ئەو شوێنانە.
ل��ە زۆر حاڵەت��دا ،بۆ نموونە ل��ە بەهاری
عەرەبیدا،لەوانە بوو رۆژنامەنووسان قەدەغە

بكرانایە و سانسۆریان لەسەر بوایە لەالیەن
رژێمەكان یان ئەو كەسایەتیانەی نایانەوێت
هەواڵەكان باڵوببێتەوە .ئیتر رۆژنامەنووسە
هاوواڵتی��ەكان ب��ە مۆبایلەكانیانەوە دەبنە
تاكە س��ەرچاوەمان ب��ۆ زانیاریی و هەواڵە
تازەكان .بەشی زۆر لەم زانیاریانە دەدرێن
ب��ە میدی��ا تەقلیدی��ەكان ،هەواڵەكان��ی
تەلەفزیۆن و رۆژنامە نەتەوەییەكان بابەت
و باس��ەكان باڵو دەكەنەوە لەسەر بناغەی
ئەو راپۆرتانەی رۆژنامەنووسە هاوواڵتیەكان  
ئامادەیان كردوە.
داخس��تنی گەلێ��ك ل��ە رۆژنام��ە
ناوخۆییەكان هانی چاالكوانەكانی كۆمەڵ
دەدەن پێگ��ەی دیك��ەی جێگ��رەوە لە
ئینتەرنێت��دا (ماڵپەڕو ت��ۆڕ) دابنێن .زۆر
لە مانە مەبەس��تیانە لێپرس��راوێتی بخەنە
س��ەر ئەنجومەنە ناوچەییەكان و نوێنەرە
هەڵبژێ��ردراوەكان بە س��وود وەرگرتن و
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بەكارهێنانی یاسای(ئازادیی
زانیاری��ی) –ویكیپیدی��ا-
بۆ ئ��ەوەی پ��ەردە البەرن
لەسەر چۆنێتی بەرێوەبردن
و حوكمكردنم��ان لە الیەن
بەرپرسانەوە.
ئ��ەوە كارێك��ی مەزن
و گرنگ��ە و ش��ایەنی
ستایشە،بەاڵم سێ هۆكاری
گرن��گ هەیە ك��ە دەبێت
وریال��ەو ش��تانەی ئ��ەم
هاوواڵتیە رۆژنامەنووس��انە دەینوسن و چاپیان دەكەن و
لەسەر ئینتەرنێت باڵویدەكەنەوە.

یاساكانی ناوزڕاندن
بـەش���ێـــوەیــەكـی
یەكس���ان بەس���ەر
ئـینـتەرنـێـتیـش���دا
جێبەجێ دەكرێت.
ه���������ەروەه���������ا
رۆژن��ام��ەن��ووس��ان
مەشقیان پێكراوە كە
لە یاسای ناوزڕاندن
تێبگەن و ل��ەوەش
ت��ێ��ب��گ��ەن ك���ە چی
دەبێت بگوترێت چی
دەبێت نەگوترێت
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یەكەم :الیەنگیریی

من وەك كەس��ێك كە دیراسەی مێژووم كردوە دەزانم
الیەنگیری��ی لەو ش��تانەدا كە دەیڵێن یان دەینوس��ین
یان ئەنجامیدەدەین ،دیارو ئاش��كرایە-ئیتر پێبزانین یان
نا .رۆژنامونووس��ی پیش��ەیی و ش��ارەزا واراهێنراون كە
لە ه��ەردوو الیەنەكانی چیرۆكەك��ە تێبگەن و (تا بۆیان
دەكرێت) دەس��ت لە الیەنگیریی هەڵبگ��رن لەوەی كە
دەینووس��ن .لەبەر ئەوەش��ە زۆربهى چیرۆك وباسەكان
ووتەی وەرگیراویان لەگەڵدایە ،الیەنگر یان دژ  ،تەنانەت
ئەگەر زوبانەكەش بەالی چەپ یان راس��تدا بش��كێتەوە.
رۆژنامەنووس��ی هاوواڵتی ئەم راهێنا و مەش��قەیان نیەو
لەوانەش��ە مەبەس��تی تایبەتی خۆیان هەبیت و بایەخی
زۆر بە مەسەلەكە بدەن -ئیتر راپۆرتەكانیان جێی متمان ه
نابێت ،بەئاگاییەوە بێت یان نا.
دووەم :یاسا

یاس��اكانی ناوزراندن بەش��ێوەیەكی یەكس��ان بەسەر
ئینتەرنێتیشدا جێبەجێ دەكرێت .هەروەها رۆژنامەنووسان
مەش��قیان پێكراوە كە لە یاس��ای ناوزڕان��دن تێبگەن و
ل��ەوەش تێبگەن كە چی دەبێ��ت بگوترێت چی دەبێت

سهرههڵدانى رۆژنامهگهرى...

نەگوترێ��ت .لە خول��ی هەواڵەكانی ئەم
رۆژگارەدا ،كە ورتەیەكی سادەو كەم
بای��ەخ لەوانەیە ببێتە س��ەردێڕی
هەواڵەكان لە چەند چركەیەكدا ،
مەسەلەیەكی واقیعی هەیە كە
راپۆرتی ڕقاوی لەو مەسەالنەدا
هەیەو ب��ە پەل��ە دەچنە ناو
هەواڵە گشتیەكانەوە.
لە كۆتاییدا ،ب��واری مافی
باڵوكردن��ەوە هەی��ە .زۆر ل��ە
پێگەكانی هەواڵ ئێستا چاالكانە
هانت دەدەن وێنەكانت و ڤیدیۆكانت
هەڵبواس��یت ل��ە س��ەر ئینتەرنێت بۆ
ئەوەی بۆچوون و دیمەنی زیاتر بخەنە سەر
هەواڵەكان.
ناوەرۆكەكان،ب��ەر ل��ەوەی بچن��ە س��ەر ماڵپەڕەكان
لێوردبوونەوەیان بۆ دەكرێت ،بە چیرۆك و ڤیدیۆ ،دەخرێنە
بەر دەس��ت بۆ رۆژنامەنووس��ان بۆ ئەوەی ببنە بەبابەتی
گەورەترو فراوانتر.
كۆنترۆڵكردنی چۆنێت��ی باڵوكردنەوەی هەواڵەكان بە
هەموو الیەكدا بەستراوە بە دەس��ەاڵتەوە .دیكتاتۆرەكان
سانسۆر دەخەنە سەر چاپەمەنی ئازاد یان قەدەغەیدەكەن
و كەناڵ��ی تەلەفیزیۆنیی دەوڵەت دادەنێن و بە دەس��تی
ئاس��نین ئی��دارەی دەكەن.لە كاتێك��دا زۆربهى جیهانی
خۆرئاوای��ی لەوە تێپەڕیكردوە ،ب��ەاڵم میدیاكان زۆر جار
گروپێكی تایب��ەت كۆنترۆڵی دەكەن ك��ە رۆژنامەوانیی
هاوواڵتیانیان كردۆتە بەشێكی گرنگ لە خستنەبەردەستی
هەواڵەكاندا بۆ هەموو كەس.
ب��ەاڵم ئەگەر ب��ۆ ئەوەبیت كاریگەری��ی دریژخایەنی
هەبی��ت ،دەبیت رۆژنامەنووس��ە هاوواڵتی��ەكان ئەرك و
لێپرس��راوێتی خۆیان بزانن كاتێك مەسەلەكە دێتە سەر
الیەنگری��ی و یاس��ا و ماف��ی باڵوكردن��ەوە بەپێى ئەمە
رۆژنامەگەری��ی هاوواڵتی��ان بریتی��ە ل��ە (كۆكردنەوە و
پەخش��كردن و لێكدان��ەوەی هەواڵ��ەكان و زانیاریەكان

پەیامنێری پیشەوان
ناتوانێ���ت لەهەموو
ش���وێنێك بێ���ت،
بەتایبەت���ی ئەگەر
هەواڵ���ەكان بەپەلە
بن و هێش���تا پێیان
نەزانی���ون .ئالێرەدا
ر ۆ ژ نا مە و ا ن���ی
هاوواڵتی دەستبەكار
دەب���ن و ئینتەرنێت
بەكاردەهێنن
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لەالیەن جەماوەری گشتیەوە ،بەتایبەتی لە
رێگەی ئینتەرنێتەوە) .سەرباسی سەرەكیی
رۆژنامەگەریی هاوواڵتیان بریتیە لە (كەس
نیە هەمووشتێك بزانیت،بەاڵم هەموو كەس
بڕێك شت دەزانێت) .دەسەاڵت جەوهەری
چاودێریی و پاسەوانیكردنە ،رۆژنامەگەریی
هاوواڵتیش نەبوونی دەس��ەاڵتە .پرۆسەكە
كراوەی��ە و هی��چ كۆتاییهاتنێك��ی نیە و
بەردەوامی��ش لە پەرەس��ەندندایە بەهۆی
پێشكەوتنی تەكنەلۆژیاوە.
رۆژنامەگەری��ی هاوواڵتی��ان گەلێ��ك
س��وودی هەی��ە .پەیامنێری پیش��ەوان
ناتوانێت لەهەموو شوێنێك بێت ،بەتایبەتی
ئەگ��ەر هەواڵ��ەكان بەپەلە بن و هێش��تا
پێی��ان نەزانی��ون .ئالێ��رەدا رۆژنامەوانی
هاوواڵتی دەس��تبەكار دەبن و ئینتەرنێت

سەرچاوە
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بەكاردەهێنن بۆ ئاگاداركردنەوەی جەماوەر
و میدیاكان و دەش��توانن وێنەو ڤیدیۆی
ڕوداوەكەش  دەستەبەر بكەن.
لەكاتێكدا كە پێمان وایە رۆژنامەگەریی
هاوواڵتی بەسوودە و ئەجێندەی سەربازیی
و سانس��ۆری حكومەتان��ی بەس��ەرەوە
نی��ە ،ل��ە هەمانكات��دا زیانیش��ی هەیەو
ڕەخنەش��ی لەس��ەرە.بۆ نموون��ە زۆر لەو
رۆژنامەوانانە س��ەرچاوەی فراوانیان لەبەر
دەستدا نیە بۆ پش��كنین و پیاچوونەوەی
زانیاریەكانی��ان وەك كۆمپایاكان��ی هەواڵ
هەیانە .زۆربهى كات خەڵ��ك وایدادەنێت
زانیاریەكانی پەخشی هەواڵە پیشەییەكان
ڕاس��تن و گومانیان لەسەر نیە،لە كاتێكدا
رۆژنامەگەری��ی هاوواڵتیی هەموو كات بە
دروست و ڕاستەقینە دانانرێت.

Revolutionary Measures
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چاوپێكەوتن INTERVIEW

وەك هونەرێكی بااڵی ژانری رۆژنامەنووسی
ئەسعەد جەباری
لەراب��ردوودا چاوپێكەوت��ن بریتی بوو
ل��ە باڵوكردنەوەی دەقاودەقی پرس��یار و
وەاڵمەكان ،ب��ەاڵم میدیای هاوچەرخ ئەو
بارەی راستكردۆتەوە ،چاوپێكەوتن ئەمڕۆ
بووەت��ە چیرۆكە ه��ەواڵ و قاڵبێكی نوێی
لەخۆگرت��ووە ب��ۆ داڕش��تنی رووداوەكان
بەش��ێوەیەك لەش��ێوەكانی هەواڵ،ئ��ەم
ش��ێوەیەش پێكدێ و ل��ەدوو بەش ،ك ه
بریتین لە :پێش��ەكی كەك��ۆی گرنگترین
خاڵ��ی گفتوگۆكەیە لەگ��ەڵ وێناكردنی
سەرنجەكانی كەسایەتی میوان بەپێی توانا.
ناوەڕۆكیش كە خۆی لەپرس��یارو وەاڵمدا

دەبینێتەوە بەش��ێوەیەكی راستەوخۆ بێت
یان ناڕاس��تەوخۆ،تاكو ئێس��تاش هەندێ
لەو دیدارانە س��ازدەدرێن بەشێوە كۆن و
تەقلیدی بەڕێوەدەچن.
دی��داری رۆژنامەنووس��ی یاخ��ود
چاوپێكەوتن یان ئینتەرڤیو   interview
ژانرێكی رۆژنامەوانییەو گرنگترین هونەری
رۆژنامەنووس��یيە ،دیداری رۆژنامەنووسی
لەوانهی��ە بەوتووێژی رۆژنامەنووس��ی یان
چاوپێكەوت��ن ناوبب��رێ ب��ەاڵم لەهەموو
بارێكدا هونەرێكی رۆژنامەنووسیيە و بریتیە
لەدیالۆگ و گفتوگۆی نێوان رۆژنامەنووس
ژمارە  31پاييزى 2013
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چ���اوپ���ێ���ك���ەوت���ن
ه��ون��ەرێ��ك��ە ل��ەس��ەر
ب��ن��ەم��ای گفتوگۆی
نێوان رۆژنامەنووس
و ك��ەس��ێ��ك لەنێو
ك��ەس��ای��ەت��ی��ەك��ان��دا،
گ���ف���ت���وگ���ۆك���ەش
بەئامانجی گەیشتن
ب��ەه��ەواڵ��ێ��ك ی��ان
زان��ی��اری��ەك��ی ت��ازە
یاخود شیكردنەوەی
تێڕوانینێكی دیاریكراو
س��از ئ���ەدرێ تیایدا
وێنەو الیەنە سەیرو
سەمەرەو شادیەكانی
كەسایەتیيە
ئ���ەو
دەخاتەڕوو

158

ژمارە  31پاييزى 2013

و كەسایەتیيەك.
لەتێروانین��ی رۆژئاواوە
پێناس��ەیەكی ب��ۆ دیداری
رۆژنامەنووس��ی ك��راوە
كە بر یتیە لە  :لە ر ێگ��ە ی
دیدارێك��ەوە دەگەیت��ە
راس��ترین ه��ەواڵ و
خس��تنەڕوی زۆرتری��ن
زانی��اری بابەتیان��ە دوای
وەرگرتن��ی كاتێ��ك ب��ۆ
دیدارێكی تایبەت لەگەڵ
كەسێكی بایەخدار بەخودی بابەتەكەوە،زۆرجار دیدارێكی
رۆژنامەنووسی لە س��ەرئەنجامی گفتوگۆیەكی ئاساییەوە
لەدایك دەبێ و دەوروژێ  و دەبێتە جێی بایەخی خەڵك و
دەشێ لەو دیدارەشدا كۆمەڵێ بابەتی نوێ و سەرنجراكێش
بخرێنە روو كە وەك پەیامێك وایە بۆ وەرگر،زۆر كەسیش
ه��ەن جیاوازی دەك��ەن لەنێ��وان گفوتگ��ۆ و دیداری
رۆژنامەوانی ئ��ەو جیاوازیيەش زۆر نیي��ە بەڵكو گفتوگۆ
زۆرجار سەرپێیانەو خێرا سازدەدرێ و هەندێجار لەپڕدایە
بەاڵم دیداری رۆژنامەوانی پێویستی بەخۆسازدان و كات
و خۆئامادەكردنە.
گفتوگۆ یاخ��ود دی��داری رۆژنامەوان��ی لەتێڕوانینی
ئەكادیمیيەكان��ەوە جی��اوازی تیا دەبینی��ن بەوەی كە
گفتوگۆ زیات��ر بۆ وەرگرتنی بابەتێكی هەواڵیيە و ئەوەش
دوو ج��ۆرن (جۆری هەواڵی و ج��ۆری فیكری) ئەمەش
هەندێجار راستەوخۆیە یان بەش��ێوەیەكی پێشكەوتووتر
سازدەدرێ،پێشكەتوو بەو مانایەی كە پرسیارەكان هەنگاو
بەهەن��گاو بكرێن تاكو زۆرترین زانی��اری دەخرێنەڕوو بۆ
وەرگرو زنجی��رەی بیری نەپچڕێ تاك��و دەگاتە كۆتایی
بابەتەكە،بۆی��ە ئ��ەوەش كارامەی��ی رۆژنامەنووس��ەك ه
بهدهردهخا ،كاتێ ستراتیژێك بۆ دیدارەكەی ئامادە دەكات
و لەسەری دەڕوا كە بێگومان شارەزایی دەوێت.
فاروق ئەبو زێد پێناس��ەیەكی بۆ چاوپێكەوتن داناوەو
تیای��دا دەڵێ :هونەرێكە لەس��ەر بنەمای گفتوگۆی نێوان

چاوپێكهوتن ..وهكو هونهرێكى...

رۆژنامەن��ووس و كەس��ێك لەنێ��و
كە س��ا یە تیە كا ند ا  ،گفتو گۆ كە ش
بەئامانجی گەیشتن بەهەواڵێك یان
زانیاریەكی تازە یاخود شیكردنەوەی
تێڕوانینێكی دیاریكراو ساز ئەدرێ
تیایدا وێنەو الیەنە سەیرو سەمەرەو
ش��ادیەكانی ئ��ەو كەس��ایەتیيە
دەخاتەڕوو.
دی���دار «گفتوگۆی رۆژنامەوانی یان
پەخشەوانی»:
هونەری دیداری رۆژنامەوانی یان گفتوگۆی پەخش��ی
تەلەفزیۆنی كەڕۆژنام��ەوان یان بێژەر گفتوگۆیەك لەگەڵ
میوانێك دەربارەی كێشەو دۆزێك یان بابەتێكی دیاریكراو
دەكات و لەوبارەی��ەوە لێی دەپرسێت،س��ێ جۆر گفتوگۆ
هەیە:گفتوگ��ۆی بیروڕا،گفتوگ��ۆی زانیاری،گفتوگ��ۆی
كەس��ایەتی،هی بیروڕا هەوڵ دەدات بیروڕای كەس��ێك
دەرب��ارەی بابەتێ��ك بزانێت،هی زانیاری ه��ەوڵ دەدات
زانیاری دەست بكەوێت لەبەرپرس یان پسپۆرێكەوە،بەاڵم
هی كەس��ایەتی هەم��ووی دەرب��ارەی میوانەكە دەبێت
كەبەزۆری یەكێك دەبێت لەكەسایەتییە دیارو ناودارەكان
یان دەس��ەاڵتی تایبەتی،یان پەیوەندی��دار بەرووداوێكی
گرنگەوە،س��ەركەوتنی دیدارەك��ەش بەس��تراوە بەباش
هەڵبژاردن��ی بابەت و كەس��ایەتی گونجاو توانای گفتوگۆ
سازكەر لەهەڵبژاردنی پرسی گونجاو.
پاڵەوانی دیداری رۆژنامەنووسی خودی میوانەكەیە نەك
رۆژنامەنووس ،بۆیە میوان لەڕێی ئەو دیدارەوە راس��تی و
رایەكانی خۆی دەبێت سەربەس��تانە بخاتەڕوو لەمیانەی
پرسیارو وەاڵمەكاندا كە بێگومان ئامانج لەدیدارەكە تیشك
خستنەسەر بابەتێكی گەرم یان رووداوێك یان مەسەلەیەكی
گرنگە كە ئەو گفتوگۆیەش دەبێت پش��ت بەڕاستیيەكی
ت��ەواو ببس��ەتێ ،چونك��ە ه��ەر بەیەكەم قس��ە یاخود
زارهەڵهێنانی میوان ئێمە راستیيەكان هەست پێدەكەین!
لەبەر ئەوەی میوان س��ەرچاوە باوەڕپێكراوەكەیەو ناتوانێ

پاڵەوان���ی دی���داری
رۆژنامەنووسی خودی
میوانەكەی���ە ن���ەك
رۆژنامەن���ووس ،بۆیە
می���وان لەڕێ���ی ئەو
دی���دارەوە راس���تی و
رایەكانی خۆی دەبێت
سەربەستانە بخاتەڕوو
لە میانەی پرس���یارو
وەاڵمەكاندا
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گ����ف����ت����وگ����ۆى
ب �����هدواداچ �����وون،
جۆرێكە لەهەوڵی
رۆژن��ام��ەن��ووس��ان
ب��ۆ نێو ن��اوەڕۆك��ی
رووداوێكی تایبەت
و دی����اری����ك����راو
ب���ەم���ەب���ەس���ت���ی
ب���ەدواداچ���وون بۆ
هەڵماڵینی زانیاری
ت��ازەو خستنەڕووی
ب���اب���ەت���ەك���ە ب��ۆ
رایگشتی بەدەست
پ���ێ���ك���ردن���ی دوو
پرسیاری سەرەكی
دەس���ت پ��ێ��دەك��ات
(چۆن ،بۆچی).

لەڕاس��تیيەكان هەڵب��ێ ،ئەركی رۆژنامەنووس��یش لەوە
دەردەك��ەوێ كە چۆن بتوان��ێ درۆكان هەڵماڵێ كە هەر
ئەوەش��ی لێچاوەڕوان دەكرێ وەك گواستنەوی پەیامێك
بەئەمانەتەوە.
جۆرەكانی دیداری رۆژنامەوانی
 -1گفتوگۆی هەواڵی:
ئامان��ج لەم جۆرە دی��داری رۆژنامەنووس��یيە ئەوەیە
كە زانی��اری كۆبكرێت��ەوە لەبارەی رووداوێ��ك و بكرێ
بەهەواڵ،لێ��رەدا مەرج نیيە گرنگی بدرێ بەو كەس��ەی
لێدوانێك��ی هەواڵ��ی دەدات بەڵك��و رۆژنامەنووس بایەخ
بەناوەڕۆكی رووداوەكە دەدات.
ئ��ەم جۆرە دیدارە پش��ت دەبەس��تێ بەكۆكردنەوەی
هەواڵ و زانیاری لەبارەی رووداوێكی دیاریكراو زۆرجاریش
بەشایەتحاڵ یان بەشداربووانی رووداوەكە،شایەتحاڵ بۆیە
دەخرێت��ە نێو هەواڵەك��ەوە تا رۆژنامەن��ووس قەرەبووی
ئامادەنەبوون��ی خ��ۆی بكات��ەوە ل��ە رووداوەك��ەدا یان
چاالكیەكەدا تاكو لەدەمی ئەو كەسانەوە راستی رووداوەكە
بسەلمێنێ كە ساتی قەومانی لەشوێنی روودواوەكەبوون.
 -2گفتوگۆی ڕا:
ئامان��ج ل��ەم جۆرەیان ئەوەی��ە خس��تنەڕووی رای
كەسایەتیيەكەيه ،كە بەالی خوێنەرانەوە جێی بایەخە،وەكو

160

ژمارە  31پاييزى 2013

چاوپێكهوتن ..وهكو هونهرێكى...

دیدارێكی فكری بیرمەندێكی گەورە یاخود سیاس��یيەكی
بااڵدەس��ت لەب��ارەی بابەتێك��ی گرنگ ی��ان زانیایەك و
داهێنەرێك دهدوێت.
 -3گفتۆگۆی كەسایەتیيەكان:
ئەم جۆرە دیدارانە دەبنە مایەی زیاتر بەرۆشنبیركردن
و گەشەكردنی كۆمەاڵیەتی و خستنە بەرچاوی نموونەی
پێشەنگی باش،دەش��ێ قسەكردن لەگەڵ كەسایەتیيەكدا
قس��ەیتر بەدوای خۆیدا بهێنێ ،لێرەدا زیاتر پرسیارەكان
چڕ دەبنەوە لەبارەی خودی میوان و ئەو الیەنە ش��اراوەو
گرنگانەی كاروان��ی ژیان و چاالكیەكانی كە دەبنە كرۆك
و ت��ەوەری س��ەرەكی گفتوگۆكە،ئەم جۆرەش��یان وەكو
گفتوگۆی هونەرمەندان و دەس��ەاڵتداران و سیاس��ی و
كەسایەتی و شارەزایانی بواری دادو ناوداران.
 -4گفتوگۆی بەكۆمەڵ:
ئەو جۆرەیە كە رۆژنامەنووس بەتەنها دیدارێك سازنادات
لەگەڵ كەس��ێك بۆ وەرگرتنی هەواڵێك یان بابەتێك بەڵكو
رای زیاتر لەكەسێك یان كۆمەڵە كەسێك وەردەگرێ.
 -5گفتوگۆی رۆژنامەنووسی:
لەم جۆرە گفتوگۆیانەدا كەسایەتیيەكی دەستنیشانكراو
چاوی بەچەند رۆژنامەنووس��ێ دەك��ەوێ هەر یەكەیان
پرسیارێ یان زیاتر دەكەن،هەموو رۆژنامەنووسان دەتوانن
تەواوی پرس��یارو وەاڵمەكان الی خۆی��ان تۆمار بكەن و
پاشان وەكو لێدوانی رۆژنامەوانی لەشێوەی پرسیارو وەاڵم
یاخود بەشێوەی راپۆرتە هەواڵ باڵویبكەنەوە.
 -6گفتوگۆی بەدواداچوون:
جۆرێكە لەهەوڵی رۆژنامەنووس��ان ب��ۆ نێو ناوەڕۆكی
رووداوێكی تایبەت و دیاریكراو بەمەبەستی بەدواداچوون
بۆ هەڵماڵین��ی زانیاری تازەو خس��تنەڕووی بابەتەكە بۆ

رۆژن��ام��ەوان مافی
ئ���ەوەی نیيە خۆی
ب��ەس��ەر دی��م��ان��ەو
چا و پێكە و تنە كە د ا
ب��س��ەپ��ێ��ن��ێ ،بگرە
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
دەدا بەزانیاری كە
دەتوانێ بەئاسانی
ئ���ەو زان��ی��اری��ي��ان��ە
بشارێتەوە!.
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رایگشتی بەدەست پێكردنی دوو پرسیاری
سەرەكی دەست پێدەكات (چۆن ،بۆچی).
خۆئامادەكردن و تەكنیكی گفتوگۆ
رۆژنامەنووس��ان پێویس��تە ب��ۆ ه��ەر
دیمانەیەك��ی رۆژنامەوانی رەچاوی ئەم 10
خاڵە گرنگە بكەن ك��ە دەبێتە هۆی زیاتر
دەوڵەمەندكردنی هەنگاوەكانی ئامادەكردنی
چاوپێكەوتنێكی باش و بەسوود:
 -1مەبەست دیاری بكرێ بۆ چاوپێكەوتنەكە،
واتا مەبەست چیيە لەگفتوگۆكە.
 -2دەبێت بەرلە گفتوگۆكە لێكۆڵینەوەیەكی
بابەتیيان��ەی پێش��ینەی چاوپێكەتنەك��ە
بكرێ.
 -3پێویس��تە كات و شوێن دیاری بكرێ
لەگەڵ خودی میواندا.
 -4دانانی پالن لەكاتی دەس��ت پێكردنی
گفتوگۆكە پێویستە.
 -5پێویستە لەگەڵ دەستپێكی پرسیارەكان
ئەو تەوقە س��اردە س��ەهۆڵیە بشكێنرێ و
گەرموگوڕانە رۆژنامەنووسان بچنە نیو باس
و خواسی گفتوگۆكەوە.
 -6تا دەتوانرێت پرس��یارە س��ەرتاییەكان
پێشبخرێن،پرس��یاری درێ��ژو رای
رۆژنامەن��ووس نابێ��ت بخرێت��ە نێ��و
پرس��یارەكانەوە میوان لەم حاڵەتەدا ئامادە
نابێت وەكو پێویست وەاڵم بداتەوە.
 -7لەكات��ی گفتۆگۆك��ەدا رۆژنامەنووس
هەوڵب��دات بابەتیيان��ە و بەپێی زنجیرەی
پالنەكەی كە بۆی داڕشتوە بڕوا تا راپۆرتێكی
بەهێز لەدەرئەنجامی چاوپێكەوتنەكە ئامادە
بكات.
 -8پێویس��تە رۆژنامەنووس خۆی لەشتی
الوەكی البدات و جڵەو لەدەس��ت نەدات
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بەئەندازەی ئەوەی كە میوان فریوی بدات
و الیبەرێ لەئەسڵی بابەتەكە،بۆیە وا باشە
ئەو مەبەس��تەی بۆی چ��ووە لەبابەتەكەدا
بابیتەقێنێتەوە بەرلەوەی بیریچێتەوە!.
 -9پێویس��تە رۆژنامەن��ووس زیرەكان��ە
بێتەوەسەرخۆ هەر پاش تەقینەوەكە!.
 -10هێمنانە هەوڵبدات گفتوگۆكە كۆتایی
پێبهێنێ.
مەرجەكانی پرسیاری سەركەوتوو
لەدیمانەیەكی رۆژنامەوانیيدا
  -1بەكورتی پرسیاربكرێ.
 -2روون وئاشكراو بێ گرێ.
 -3بەدیاریكراوی پرسیار ئاڕاستە بكرێ.
 -4پرسیارەكان بەشێوەیەك دابڕێژرێن كە
می��وان بۆ دوومج��ار داوا لەرۆژنامەنووس
نەكاتەوە بۆی بڵێتەوە!.
 -5لە داڕش��تنەوەی پرس��یارەكاندا نابێ
پێشتر هەڵویستێك لەبارەیەوە وەربگیرێ.
 -6دەبێت رەچاوی كەسایەتی میوان بكرێ
لە داڕشتنەوەی پرسیارەكاندا.
 -7پێویس��تە پرسیارەكان جۆرێ لەبۆن و
بەرامەی مرۆڤایەتی لێبێ كە دیالۆگەكەی
پێ سەرنجڕاكێش بكرێ.
 -8مەرجە كەسایەتی میوان بخوێنرێتەوە
لەڕووی س��ایكۆلۆژیەوە ت��ا رۆژنامەنووس
بتوانێ دیدارێكی نموونەیی سازبدات.
 -9زانی��اری شەخس��ی دیدارەك��ە زیاتر
دەڕازێنێتەوە،لەمەیش��دا رۆژنامەنووس��ی
لێهاتوو بەتوانا دەتوان��ێ میوان بجووڵێنێ
تا لەڕێی زانیاری شەخس��یەوە كەسایەتی
میوان بدات بەخوێنەرو بەمەش دیسانەوە
توان��ای رۆژنامەن��ووس دەردەك��ەوێ و
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دەكەوێتە بەرچاوان.
 -10هەڵسوكەوتی زیرەكانەی رۆژنامەنووس
دەبێت��ە مای��ەی س��ەركەوتنی دیدارەكە
لەش��ێوازی ئاخافت��ن و رستەس��ازی و
بەستنەوەی پرس��یارەكان بەیەكترو دوور
لەئاڵۆزی زمانەوانی.
 -11دەبێت رۆژنامەنووس خۆی لەپرسیاری
پروپووچ و بێ مانا دوور بگرێ.
 -12لەوانەی��ە لەكات��ی چاوپێكەوتنەكەدا
زۆرترین پرس��یار بكرێ،بۆی��ە مەرج نیيە
هەموو پرس��یارەكان بخرێنە س��ەر كاغەز
و ب��ۆ باڵوكردنەوە بش��ێن،چونكە لەكاتی
دیدارەك��ەدا رۆژنامەن��ووس پرس��یاری
البەالی بۆ درووس��ت دەبێ��ت ئەوەش بۆ
دەوڵەمەندكردنی دیدارەكەیە.
رۆژنام��ەوان مافی ئ��ەوەی نیيە خۆی
بەسەر دیمانەو چاوپێكەوتنەكەدا بسەپێنێ،
بگرە دەبێت بەڕێزەوە مامەڵە لەگەڵ رێڕەوی
سازدانی دیمانەكە بكات،لەسەرو ئەمانەش
چاوپێكەوتن��ی رۆژنامەوان��ی یارمەت��ی
رۆژنامەن��ووس دەدا بەزانیاری كە دەتوانێ
بەئاسانی ئەو زانیاریيانە بشارێتەوە!.
پێویس��تە رەچ��اوی بیركردنەوەی ئەو
كەسەی دیدارەكەی لەگەڵ دەكرێ بكرێ
بەتایبەتی ئەگەر كەس��ەكە پەس��ت یان
خەمناك بێت،ك��ە بێگومان ئەوەی لەكاتی
پەستیدا قسە دەكات رەنگە قسەكانی زۆر
دووربێت لەوەی لەكاتی ئاس��اییدا قس��ە
دەكات،بەتایبەتی ئەوانەی مادەی هۆشبەر
و كحول بەكار دێنن.
دیداری رۆژنامەنووس��ی بەدوو ش��ێواز
دەنووسرێتەوە،ش��ێوازی ك��ۆن و ب��او
قاڵبی هەرەم��ی هەڵگەڕاوە ی��ا رێكبێ و
بەپێش��ەكی دەس��ت پێ ب��كات و دواتر

دەق و كۆتاییەكەی،بەج��ۆرێ دەك��رێ
پێشەكی وەس��فێك یا خستنەڕووی رایەك
یا زانیاری��ەك بێ،بەاڵم لەدەقدا پرس��یارو
وەاڵمە،كۆتاییەكەش��ی دوا را یان بۆچوون
دەبێ،ب��ەاڵم ش��ێوازی دووەم كەئێس��تا
باوەبەپێ��ی نووس��ینەوەی راپۆرتە هەواڵ
دیدارەكە بەقاڵبی هەرەمی سەربەرەو خوار
دەنووس��رێتەوە،بەجۆرێ گرنگترین قسەی
كەسایەتیيەكە لە تەوەرەكانی دیدارەكەدا
هەروەكو خۆی دەنووسرێتەوە،یان بەقاڵبی
ت��ر وەك قاڵب��ی گێڕان��ەوەو چێژپێ��دان
دەنووسرێتەوە.
بناغەی دیمانەی رۆژنامەنووسی لەسەر
دوو بەش دەوستێ ،یەكەمیان پێشەكی و
دووەمیان لەش��ی دیمانەكەیە،هەن دەڵێن
كۆتایی دیمانەكەش بەشی سێیەمێتی لەپاڵ
دیاریكردنی مانشێت و ناونیشان،رایەكیش
هەیە دەوت��رێ دیمانەی رۆژنامەنووس��ی
پێویستی بەپێشەكی نیيە.
 -1پێشەكی گفتوگۆ:
هەندێ بڕگ��ەی دیمانەكە لەخۆدەگرێ
كە بریتیيە لەكرۆكی گفتوگۆكە،پێش��ەكی
دیمان��ە پێویس��تە كورتەیەكی كەم بخاتە
روو لەبارەی گرنگی بابەتی دیمانەكەو ئەو
هۆكاران��ەش بخرێنەڕوو بۆ س��ازدانی ئەو
چاوپێكەوتنە.
 -2لەشی گفتوگۆ:
نووس��ینی ش��ێوهی دیمانە دەكەوێتە
س��ەر خودی رۆژنامەن��ووس كە كام رێگا
دەگرێتەبەر،ئایا رێرەوی بەڵگەیی بێت یان
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گێڕانەوەیەكی هەواڵ ئامێز یاخود بەناوی بەووتەیەك��ی كاریگەر كۆتای��ی پێبهێنێ
تا هەمیش��ە لەالی خوێن��ەر بیرەوەریەك
خۆیەوە دیمانەكە دادەڕێژێ.
دروست بكات.
 -3كۆتایی گفتوگۆ:
دەش��ێ كورتەیەك��ی بی��روڕاكان
لەخۆبگرێ ،یان پرسیارێك درووست بكات
لەنێ��و گفتوگۆكەدا كەدوات��ر ببێتە جێی
بایەخ،دەش��ێ رۆژنامەن��ووس دیمانەكەی

 -4ناوونيشانى گفتوگۆ:
زۆرجار ناوونیش��ان ل ه وتەیەكی میوان
وەردەگی��رێ ،هەروەها ناونيش��انى البەال
(الوهك��ى)ش دادەنرێ��ت ،بەتایبەتی وتە
گرنگەكانی میوانهكه.

سەرچاوەكان
كتێب و نامیلكە:
 .1د.محمدحس���ن عبالعزیز ،لغ���ة الصحافة المعاصرة ،المركز العرب���ي للثقافة والعلوم،
السلسلة الثقافیة ،بیروت ،لبنان ،سنە.
 .2د.محمد فرید محمود عزت،قاموس المصطلحات االعالمیة ،انجلیزي-عربي ،دار الشروق،
الجدە.1984 ،
 .3د.مەغدی���د س���ەپان،ئەوانەی رۆژنامەن���ووس پێویس���تە بیانزانن،بەرگ���ی
دووەم،هەولێر،چاپخانەی شەهید ئازاد هەورامی لەكەركوك.2012،
 .4د.ف���اروق عەل���ی عومەر،كلیل���ی دەس���ەاڵتی چوارەم-وەرگێڕان���ی هی���وا س���اڵح
ئەحمەد،سلێمانی،چاپخانەی لیرە.2005،
 .5بەه���ات حس���یب قەرەداخی،فن الحوار،س���لێمانی،چاپخانەی ش���ەهید ئ���ازاد هەورامی
لەكەركوك.2012،
 .6جەمال عەبدول،فەرهەنگی راگەیاندن،ئینگلیزی-عەرەبی-كوردی،دەزگای چاپ و پەخشی
سەردەم،كوردستان،سلێمانی.2006،
 .7لینت 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:
 .1د.فاروق عەلی عومەر،دیداری رۆژنامەنووسی،گۆڤاری رۆژنامەنووس،سەربە سەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان،ژمارە ،6ساڵی .2005
 .2د.مەغدی���د س���ەپان،ژانری چاوپێكەوتن،گۆڤاری رۆژنامەنووس،س���ەربە س���ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان،ژمارە ، 19ساڵی .2010
3. http://forums.moheet.com/showthread.php?t=150393
4. http://mahermon.wordpress.com
5. http://etudiantdz.net/vb/showthread.php?t=72318
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تۆمەت خستنەپاڵ
لەاليهن دەزگا ڕاگەیاندنەكانهوه
كارزان محەمەد
ئەو بابەت و وێنان��ەی لە ڕوانگەیەكی
ڕەخنەئامێ��ز ل��ە دەزگاكان��ی ڕاگەیاندن
باڵودەكرێنەوە ،هەندێكجار جۆرە تێكەڵییەك
ل��ە مەس��ەلەی (ڕەخن��ە) و (تۆمەت)دا
دێنێتەئاراوە ،واتا ڕۆژنامەنووس��ێك بەناوی
ڕەخنەوە تۆم��ەت دەخاتە پاڵ كەس��ێك
یاخ��ود الیەنێ��ك ،بۆ نمون��ە بەكارهێنانی
هەریەك لە دەستەواژەكانی (دزو گەندەڵ،
بەدڕەوش��ت ،تاوانب��ار ،خیانەت��كار)...
بەرپرس��یارێتی راس��تەوخۆی یاس��ایی
لەسەرش��انی ڕۆژنامەنووسان و دەزگاكانی
ڕاگەیاندن دەخوڵقێنێ ،هەربۆیە بە هێڵێكى
جیاكەرەوە (ڕەخنە) لە (تۆمەت و ناوزڕاندن)
جیا دەكەینەوە ،چونكە (تۆمەت) تاوانێكی
گەورەیە و ئەنجامدانیشی بە پشت بەستن
بە یاسای سزادان و یاسای ڕۆژنامەگەری،
سزا بەدوای خۆیدا دەهێنێ.
بۆ دەستنیش��انكردنی س��نوری نێوان
ڕەخنە و تۆمەت ،ب ه پێویستمان پێناسێكی
وردتری چەمكەكان لەنێو یاس��ادا هەیە تا

چەمكەكان شێوازێكی الستیكی وەرنەگرن،
واتا ناش��ێ ڕۆژنامەنووس بە مەیلی خۆی
بازنەی ئەو چەمكە گ��ەورە یاخود گچكە
بكات ،لەالیەكی دیكەش��ەوە دادوەر ناشێ
بە سودوەرگرتن لەو چەمكە الستیكییانە  ،
بەئاسانی ڕۆژنامەنووسان بخاتە داوی سزا.
لە پێناسێكدا بۆ ئەو چەمكە دەگوترێت»:
مەبەست لە تۆمەت خس��تنەپاڵ -قذف-
پێگوتنێكە سیفاتێكی سەلماندن و بینراوی
تێدایە ،زۆرجار لە ڕێگەی ڕۆژنامەگەرییەوە
ئەنجام دەدرێت»  ،وات��ا ڕوونتر بڵێین لە
تاوانی خس��تنەپاڵ (ق��ذف) دا «رەفتارە
خراپەكە (واقیعەكە) بە ڕوونی و ئاشكرایی
دەخرێت��ە پاڵ كەس یاخ��ود الیەنەكە و
خەڵك زیاتر بڕوای پێدەكات» .
یاس��ای س��زادانی عیراقیش  بەوردی
پێناسی تاوانی (خس��تنەپاڵ)ی كردووە،
ت��ا ڕۆژنامەن��ووس لەژێرن��اوی رەخنە و
هەڵسەنگاندندا ،خۆی لەو تاوانە بپارێزێت.
بەگش��تی تۆم��ەت خس��تنەپاڵ ئەم
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خەسڵەتانەی تێدایە:
رەفتار یاخود تۆمەتێكی خراپ و ناوزڕاندن.بەشێوەیەكی دیاریكراو دەخرێتە پاڵ كەسێ یاخودالیەنێك.
 خەڵك بەئاس��انی بڕوای پێدەكات ،چونكە وریاییلە هۆنینەوەی��دا بەكاردێت ،بۆ نمونە بە هونەرمەندێكی
«جوان»  دەڵێن «بەدڕەوش��تە» ،ب��ە بەرپرس دەڵێن
«گەندەڵ��ە» یاخود بە دەوڵەمەن��د دەڵێن «دز»ە ،واتا
نزیكایەتی و پەیوەندییەكی توندوتۆڵ لەنێوان (جۆری
تۆمەتەكە) و (كەس و الیەنە تۆمەتباركراو)دا هەیە.
* سنورەكانی تاوانی تۆمەت خستنەپاڵ

ئ�����ەو ه�������ەواڵ و
بابەتانەی تۆمەتیان
تێدایە ،بە ڕواڵ��ەت
بۆ گەیاندنی زانیاری
نوێ باڵودەكرێنەوە،
ل���ە ن��اواخ��ن��ی��ش��دا
چــە نــد یــنــجــا ر
(ب���ـ���ە م��ـ��ەب��ەس��ت
یاخود بێ مەبەست)
تاوان یا هاندان بۆ
تاوانیان تێدایە .لەم
دۆخ��ان��ەدا (ك��ەس و
الی��ەن��ی زیانمەند)
دەت��وان��ن پ��ەن��ا بۆ
دادگا ببهن.
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پەیوەندی نێوان (ڕاگەیاندن) و (كۆمەڵگا) پەیوەندییەكی
هاوكارلێكیی��ە ،واتا ڕاگەیاندن كاریگەری ڕاس��تەوخۆی
لەسەر ڕەوش��ی كۆمەڵگا هەیە و بەپێچەوانەشەوە ڕاستە.
بۆ پاراستنی س��نورەكانی ئازادی ڕادەربڕین لە ڕاگەیاندن
و پارێ��زگاری ل��ە ڕێ��ز و حورمەت��ی كۆمەڵ��گا ،دەبێ
سنورەكانی هەردووال بەپێی یاسا دەستنیشان بكرێن .واتا
كۆنتڕۆڵكردنی سنورەكانی هەردووال (راگەیاندن و كۆمەڵگا)
لەپێناو پاراستنی مافی ئازادی رادەربڕینی ڕۆژنامەنووسانە
وەك پاداش��تێكی مرۆیی ،هەم ڕێگەگرتنە لە ئەنجامدانی
تاوان لەالیەن ڕۆژنامەنووس��انەوە كە كارێكی زیانبەخشە
بۆ كۆمەڵگا ،ئەمەش یاس��ایەكی بەهێز و جێبەجێكارێكی
بەهێزتری  پێویستە.
ئ��ەو هەواڵ و بابەتانەی تۆمەتی��ان تێدایە ،بە ڕواڵەت
بۆ گەیاندنی زانیاری نوێ باڵودەكرێنەوە ،لە ناواخنیش��دا
چەندینجار (بەمەبەس��ت یاخود بێ مەبەس��ت) تاوان یا
هان��دان بۆ تاوانیان تێدایە .لەم دۆخانەدا (كەس و الیەنی
زیانمەند) دەتوانن پەنا بۆ دادگا ببهن.
ئەگەر لە ڕاگەیاندنێكەوە دەس��تدرێژی بۆسەر دۆخی
م��اددی و مەعنەوی كۆمەڵگا هەبوو ،ئەركی سەرش��انی
داواكاری گشتییە كە وەك داكۆكیكار لە كۆمەڵگا ،سكااڵی
یاسایی لەس��ەر ئەو دەزگا ڕاگەیاندنانە تۆمار بكات ،هەم
بە مەبەس��تی س��زادان و ه��ەم لەپێن��او ڕێگەگرتن لە

تۆمهت خستنهپاڵ...

تەشەنەس��ەندنی تاوان��ی
وەك
ڕاگەیان��دن،
باڵوكردنەوەی ئەو بابەت
و وێنانەی كە دەبنەمایەی
ناوزڕاندنی نەتەوە و ئایین
و تەنان��ەت ناوچەیەكی
دیاریكراو ،یاخود بەهۆی
تۆمەتێك��ەوە جەم��اوەر
ب��ۆ كاری تێكدەران��ە
دەبزوێن��رێ .ب��ۆ نمونە
ئەگەر ڕۆژنامەیەك لەسەر
بنەم��ای زانیارییەك��ی
ناڕاست بنووسێ فاڵنە وەزیر بەشە بەنزینی شاری  ()......
دەخوات ،لەم ڕێگایەوە ئ��اژاوە بنێتەوە ،ئەگەر وەزیریش
سكااڵ تۆمار نەكات ،ئەوا داواكاری گشتی مافی تۆماركردنی
سكااڵی هەیە لەسەر ئەو تۆمەتەی كە ئاژاوەی خوڵقاندووە.
* هۆكارەكانی پشت سزای تۆمەت خستنەپاڵ

سزادانی تاوانی تۆمەت خستنەپاڵ لە تاوانەكانی نمونەی
(جنێودان) زۆرترە ،واتا دادوەر دەتوانێ سزایەكی توند دژ
بەم تاوانە بگرێتەبەر ،لەبەر ئەم هۆكارانەی خوارەوە:
-1خەڵك متمانەی پێدەكات:

خەڵك بەئاس��انی باوەڕ بە تۆم��ەت دەكەن و بەزوویی
دەچنە ژێر كاریگەرییەوە ،چونكە لێڵییەك لەنێوان ڕاستی
و درۆدا خۆی لەنێو تۆمەتدا حەش��ارداوە .بۆ نمونە كاتێك
تۆم��ەت بخرێت��ە پاڵ چێش��تخانەیەك بەوەی گۆش��تی
گیانلەبەری حەرامی داوەتە كڕیارەكانی ،خەڵك زوو بڕوای
پێ��دەكات و دەش��ێ بەتەواوەتی بازاڕی چێش��تخانەكە
دووچاری داكشان بكاتەوە.

خەڵك بەئاسانی باوەڕ
بە تۆم���ەت دەكەن
و بەزووی���ی دەچنە
ژێ���ر كاریگەرییەوە،
چونك���ە لێڵیی���ەك
لەنێوان ڕاس���تی و
درۆدا خ���ۆی لەنێو
تۆمەتدا حەشارداوە

-2بەرنامە و پیالنی لە پشتەوەیە:

ل��ە تۆمەت��دا وردترین پیالن��ی تێدایە ،بەچەش��نێ
دادەڕێ��ژرێ كە زوو لەالی��ەن وەرگر (خوێن��ەر ،بینەر،
گوێگ��ر)ەوە متمان��ەی پێ دەكرێ��ت ،بۆ نمون��ە كاتێ
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دەگوترێ (نهێنییە سێكس��ییەكانی فاڵن
ژن��ە هونەرمەن��د ،گەندەڵییەكانی فاڵن
بەرپرس) ،لێرەدا پەیوەندی راس��تەوخۆ
لەنێ��وان ج��ۆری تۆمەتەكە و پیش��ەی
كەس��ەكە یاخود الیەنەك��ەدا هەیە .ئەو
ڕۆژنامەنووس یاخود كەس��ەی تۆمەتەكە
هەڵدەبەس��تێ ،پێشتر بیری لێكردۆتەوە
و بەچەشنێ دەیهۆنێتەوە كە زوو خەڵك
متمان��ەی پێ بكات ،كەوات��ە دەتوانین
بڵێی��ن تۆمەت كردەیەكی نەخش��ە بۆ
داڕێژراوە.
-3كاریگەری «زیاتر» و «درێژخایەن»ە:

تۆم��ەت كاریگ��ەری قوڵ لەس��ەر
تۆمەتباركراو جێدەهێڵێ ،بۆ ماوەیەكی
درێژی��ش لە بی��رو ه��زری خەڵكدا
دەمێنێتەوە ،تەنانەت دوای مردنیش������ی
هەر كاریگەری لەسەر ناوبانگی كەسێتییەكەی دادەنێ.
 -4تۆمەت لە ڕێگەی ڕاگەیاندنەوە:

ت��ۆم��ەت ل��ە ڕێگەی
ڕاگ���ەی���ان���دن���ەوە
ئ��ەن��ج��ام ب��درێ��ت،
س��زاك��ەی توندترە
و لە هەندێ دۆخدا
دەگاتە دوو هێندە
كە دواتر ئاماژەی بۆ
دەكەین
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تۆمەت لە ڕێگەی ڕاگەیاندنەوە ئەنجام بدرێت ،سزاكەی
توندت��رە و لە هەندێ دۆخدا دەگاتە دوو هێندە كە دواتر
ئاماژەی بۆ دەكەین.
*سزادانی تاوانی تۆمەت خستنەپاڵ

بەپێی یاس��ای س��زادانی عیراقی ژمارە ()111ی ساڵی
()1969ی هەموواركراو ،س��زای تاوانی خراپە خستنەپاڵ،
ێ مانگ تا پێنج س��اڵ)
بریتییە لە بەندكردن (واتا لە س�� 
یان بەهەردوو س��زای مادهی «قەرەبوو» و «غەرامە» سزا
دەدرێت ،ئەگەر خراپە خستنەپاڵەكە لە ڕێگای ڕاگەیاندنەوە
بێت ،ئاس��تی س��زاكە دۆخێكی توندتر وەردەگرێت ،واتا
ێ بەرزترین ئاس��تی س��زاكەی بەس��ەردا
دادوەر دەتوان 
بسەپێنێ بەو مەرجەی لە دوو هێندەی سزاكە تێنەپەڕێت
(واتا تا  10ساڵ).
لە یاس������ای رۆژنامهگهرى ل ه كوردس������تاندا ژمارە ()35ی

تۆمهت خستنهپاڵ...

سا ڵی
()2007دا جەخت لەسەر س������زادانی تاوانی (ناوزڕاندن و
تۆم��ەت) كراوەتەوە ،لە بڕگ��ەی ()5ی ماددەی نۆیەمدا
هاتووە»:توانجی ن������اڕەوا و ناوزڕاندن قەدەغەیە» .ئەم بڕگەیە
ناوزڕاندنی وەك تاوانێكی ڕۆژنامەنووسی لە رەخنە جیاكردۆتەوە.
هەروەه��ا سزاش��ی دان��اوە ب��ۆ (رۆژنامەن��ووس) و
(سەرنووس��ەر)ی ئەو باڵوكراوەیەی ناوزڕاندن و تۆمەتی
تی��ادا باڵودەكرێت��ەوە ،لە بڕگەی (یەك��ەم)ی  ماددەی
(نۆیەم)دا هاتووە« :ڕۆژنامەنووس و سەرنووس��ەر ،بەبڕێك
پ��ارە غەرامە دەكرێن كە لە ( )1,000000یەك ملیۆن دینار
كەمتر و ل��ە ( ) 5,000000پێنج ملی��ۆن دینار پتر نەبێ.
كاتێك توانجی ناڕەواو ناوزڕاندن باڵو بكاتەوە».
سەبارەت بە سزادانی دەزگا ڕاگەیاندنەكەش ،لە بڕگەی
(دووەم)ی هەمان ماددەدا هاتووە« :ڕۆژنامەی باڵوكەرەوە
بە بڕێك پ��ارە غەرامە دەكرێت كە ل��ە ( )5,000000پێنج
ملیۆن دینار كەمترو لە ( )20,000000بیس��ت ملیۆن دینار
پتر نەبێت».
بەپێی ئەم یاسایە ،لەكاتی دووبارەكردنەوەی ئەنجامدانی
تاوانی ناوزڕاندن و تۆمەت خس��تنەپاڵ ل��ە ڕاگەیاندندا،
س��زاكە توندت��ر دەبێت .هەروەك لە بڕگەی (س��ێیەم)ی
هەمان م��اددەدا هاتووە»:لەكاتی دووبارەكردنەوەدا ،دادگا
ب��ۆی هەیە س��زا داراییەكەی زیاد بكا ،ب��ە مەرجێك لە
دوو هێندەی پارەی س��زاكە  كە ل��ە بڕگەكانی (یەكەم)
ی س��ەرەوەدا هاتوون پتر نەبێ« .وات��ا دووبارەبوونەوەی
ئەم تاوانە ،دەبێتەمایەی گرتنەبەری ڕێوش��وێنی توندتری

ب���هپ���ێ���ى ي���اس���اى
ژم��ار ه ()35ى ساڵى
 2007دا لەكاتی
دووب��ارەك��ردن��ەوەی
ئەنجامدانی تاوانی
ن�������اوزڕان�������دن و
تۆمەت خستنەپاڵ
ل��ە ڕاگ��ەی��ان��دن��دا،
س���زاك���ە ت��ون��دت��ر
دەب��ێ��ت .ه���ەروەك
لە بڕگەی (سێیەم)
ی هەمان م��اددەدا
ه��ات��ووە»:ل��ەك��ات��ی
دووب��ارەك��ردن��ەوەدا،
دادگ���ا ب��ۆی هەیە
سزا داراییەكەی زیاد
ب��ك��ا ،ب��ە مەرجێك
ل��ە دوو هێندەی
پارەی سزاكە كە لە
بڕگەكانی (یەكەم)
ی سەرەوەدا هاتوون
پتر نەبێ
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زی��ان��گ��ەی��ان��دن بە
شەرەف و ئیعتیباری
سیاسەتمەدار یاخود
ه��ون��ەرم��ەن��دێ��ك
ل������ەڕێ������گ������ەی
دروس���ت���ك���ردن���ی
ت��ۆم��ەت��ێ��ك��ەوە بۆ
ن����اوب����راو ،س���زای
زیاترە وەك لەوەی
ت��ۆم��ەت��ەك��ە دژ بە
هاواڵتییەكی سادە
بێت
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سزادان.
یاس��ای خ��راپ بەكارهێنان��ی
ئامێرەكان��ی پەیوەن��دی ژمارە ()6
ی س��اڵی ()2008دا ل��ە بڕگ��ەی
دووەم��دا ئاماژەی بۆ تاوانی تۆمەت
لەڕێگەی (مۆبای��ل ،ئامێری تەلدار
و بێ تەل)ەوە كردووە ،س��زاكەی
لە ( 6مانگ زیندانی بۆ  5س��اڵ)
ە و بە غەرامەیەكیش سزا دەدرێ
ك��ە لە ( )1ملیۆن كەمتر و لە ()5
ملیۆن دینار زیاتر نەبێ ،یاخود بە
هەردووكیان.
دەستنیش��انكردنی قەب��ارەی
س��زاكەش لە دەس��ەاڵتی دادوەردایە ،بەاڵم ئەم
فاكتەرانەش ڕۆڵی لە دیاریكردنی سزاكەدا هەیە:
بوون یاخود نییەت لە پشت تاوانەكە. پاس��اوی دەزگا ڕاگەیاندنەك��ە ب��ۆ تۆمەتەك��ەی(بوونی نەخش��ە و پیالنێ بۆ خستنەپاڵی تۆمەت ،ڕێژەی
س��زادانەكەی زیاتر دەكات ،ئەگەرچی نەزانینیش پاساو
نییە بۆ ئەنجامدانی تاوان ،واتا نەزانی س��زا النابات بەاڵم
كەمی دەكاتەوە).
 ڕێژەی كاریگەری و ئاس��تی زیانەك��ەی (بۆ نمونەزیانگەیان��دن بە ش��ەرەف و ئیعتیباری سیاس��ەتمەدار
یاخود هونەرمەندێك لەڕێگەی دروس��تكردنی تۆمەتێكەوە
ب��ۆ ناوبراو ،س��زای زیاترە وەك ل��ەوەی تۆمەتەكە دژ بە
هاواڵتییەكی سادە بێت).
كات��ی باڵوبوونەوەی (بۆ نمونە لەس��اتی هەڵبژاردنداتۆمەت بخرێتەپاڵ كاندیدێك و بەوهۆیەوە شكست بخوات،
سزاكەی زیاترە وەك لە دۆخی ئاسایی).
ئاس��تی لێهاتوویی و ویژدانی دادوەر لە بەكارهێنانیدەسەاڵتە الستیكییەكەیدا.
ێ دوای
سەرنج :بەپێی بڕگەی ()5ی ماددەی هەشتەم ،ناب 
تێپەڕبوونی ( )90ن��ەوەد رۆژ لە مێژووی باڵوكردنەوە ،هیچ
جۆرە رێكارێكی یاسایی لە بەرامبەر ڕۆژنامەنووس بگیرێتەبەر.
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*بۆچی لە ڕاگەیاندندا سزاكەی توندترە؟

بەپێی یاس��ای س��زادانی عیراقی ،تۆمەت خستنەپاڵ
ئەگەر لەڕێگەی یەكێك لە ئامرازەكانی ڕاگەیاندنەوە ئەنجام
بدرێت ،ئەوا دۆخی سزادان زۆر توندترە و لە هەندێكجار
دادوەر بەرزترین ئاس��تی س��زا دەگرێتەبەر ،بەمەرجێ لە
دوو هێندەی س��زاكە پتر نەبێت .بۆ نمونە ئەگەر س��زای
ناوزڕاندن و تۆمەت ( )5ملی��ۆن دینار غەرامە بێت ،ئەوا
دادوەر دەتوانێ ( )10ملیۆن دینار غەرامە بەسەر تاوانباردا
بسەپێنێ.
هۆكارەكانی پشت توندی سزادانی تۆمەت خستنەپاڵ
لەڕێگەی دەزگاكانی ڕاگەیاندن ،دەگەڕێتەوە بۆ:
ا -دۆخ��ی باڵوكردن��ەوە ()Publishingی تێدایە،
زۆرترین ژمارەی خەڵك لە ڕاگەیاندنەوە گوێبیستی دەبن
یاخود دەیخوێنن��ەوە و دەیبینن .ئەمەش جیاوازە لەوەی
تاوانەكە لەبەرچاوی كەسێك یاخود چەند كەسێكی كەمدا
ئەنجام بدرێت.
ب -تۆم��ەت و ناوزڕان��دن دەچێتە خان��ەی مێژوو،
زۆرجار كەسایەتییەك تەنانەت تا دوای مردنیشی ،لەالیەن
هەندێ خەڵكەوە مەس��ەلەی تۆمەتەكە دەكرێتە ئامڕازێك
بۆ شكاندنی .دەش��ێ كاندیدێك یاخود الیەنێكی سیاسی
بەهۆی تۆمەتێكەوە دووچاری شكستی هەڵبژاردن ببێتەوە.
ج -خەڵك زیاتر متمانە بەو تۆمەتانە دەكەن كە لە دەزگا
ڕاگەیاندن��ەكان باڵودەكرێنەوە ،وات��ا پێیانوایە تۆمەتەكە
ڕاستە بۆیە باڵوكراوەتەوە.
لەبەر ئ��ەم فاكتەرانەی س��ەرەوە ،دادوەر دەتوانێ بە
پشت بەستن بە ماددەی ()433ی یاسای سزادان ،دۆخی
س��زاكەی توندتر بكات ،بەمەرجێ لە دوو هێندەی سزای
دیاریكراوی یاسای سزادان تێنەپەڕێ.
هەروەه��ا لە بڕگ��ەی ()3ی ماددەی ()9ی یاس��ای
ڕۆژنامەگەری ل ه كوردستان ژمارە (35ی ساڵی )2007یشدا
هات��ووە :لەكاتی دووبارەكردنەوەدا دادگا بۆی هەیە س��زا
داراییەكەی زیاد بكا ،بە مەرجێك لە دوو هێندەی پارەی
سزاكە كە لە بڕگەكانی (یەكەم)ی سەرەوەدا هاتوون پتر
نەبێ« .واتا هەر دەزگایەك��ی ڕاگەیاندن ئەگەر تاوانێكی

ل��ە ب��ڕگ��ەی ()3ی
ماددەی ()9ی یاسای
ڕۆژن���ام���ەگ���ەری ل ه
ك��وردس��ت��ان ژم��ارە
(35ی ساڵی )2007
دا هاتووە :لەكاتی
دووب��ارەك��ردن��ەوەدا
دادگ���ا ب��ۆی هەیە
سزا داراییەكەی زیاد
بكا ،بە مەرجێك لە
دوو هێندەی پارەی
س��زاك��ە پتر نەبێ،
ك�� ه س����زاى دهزگ���ا
( )2 0 . 0 0 0 . 0 0 0
م��ل��ي��ۆن و س���زاى
رۆژن��ام�هن��ووس��ي��ش
()5.000.000ـه.
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دووجار ئەنجام دا ،سزاكەشی تا دوو هێندە زیاد دەكات.
*لە چ كاتێكدا سزا لەسەر تۆمەت نییە؟

ڕۆژن��ام��ەن��ووس��ان و
ڕ ا گە یا ند نە كا نیش
ل��ەس��ات��ی بینینی
ك��ەم��ت��ەرخ��ەم��ی تا
دەگ��ات��ە گەندەڵی،
ن���ەك ه���ەر م��اف��ی
ب��ڵ�اوك����ردن����ەوەی
ب�������اب�������ەت�������ی
ڕەخ��ن��ەئ��ام��ێ��زی��ان
ه����ەی����ە ،ب��ەڵ��ك��و
ئەركی ڕاستەقینەی
سەرشانیشیانە
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ئ��ەو باب��ەت و وێن��ە ڕەخنەییانەی كەس��ێك یاخود
ڕۆژنامەنووس و نووس��ەرێك لە دەزگایەك��ی ڕاگەیاندندا
باڵوی دەكاتەوە ،پێویس��تە كۆمەڵێك مەرج لەخۆبگرێت تا
نەچنە خانەی ناوزڕاندن و تۆمەت.
هەرچەندە ئەركێكی گرنگی ڕاگەیاندن ،شەنوكەوی كار
و بەرنامەی ئەو كەس و الیەنە گشتییانەیە كە پەیوەندیان
بە بەرژەوەندی گش��تییەوە هەیە .مەبەستیش لە كەس و
الیەنی گشتی ،ئەوانەن كە ئەركێكی حكومی یان كارێكی
پەیوەس��ت بە كۆمەڵگایان لەسەرش��انە ،ڕۆژنامەنووسان
و ڕاگەیاندنەكانی��ش لەس��اتی بینین��ی كەمتەرخەمی تا
دەگات��ە گەندەڵی ،نەك هەر ماف��ی باڵوكردنەوەی بابەتی
ڕەخنەئامێزی��ان هەی��ە ،بەڵك��و ئەركی ڕاس��تەقینەی
سەرشانیشیانە.
لە یاس��ای ژمارە ()111ی س��اڵی ()1969ی  سزادانی
عیراقی و یاسای ڕۆژنامەگەری ژمارە ()35ی ساڵی ()2007
دا ،هەندێ مەسەلە دەستنیشان كراون كە لەو دۆخانەدا
ناچنە خانەی تۆمەت.
بەپێی بڕگەی ()2ی یاسای ژمارە ()111ی ساڵی ()1969
ی  س��زادانی عیراقی ،باڵوكردن��ەوەی زانیاری و ڕەخنە
لەسەر كار و رەفتارەكانی كەس یاخود الیەنێك ،تەنها لەو
دۆخان��ەدا ناچنە چوارچێوەی تاوانەوە كە س��ەرجەم ئەم
مەرجانەی لەخۆگرتبێت:
-1نووس��ینو باڵوكردنەوە لەسەر كارەكانی فەرمانبەر یان
كەسێكی ڕاسپێردراو بۆ خزمەتگوزاری گشتی یان سیفەتی
ێ (بۆ نمونە سەرۆكی حكومەت،
نوێنەرایەتی گش��تی هەب 
ئەندامان��ی پارلەمان ،بەڕێوەبەرانی دەوڵەت ،وەزیرەكان تا
دەگاتە كارمەندان.).....
-2باڵوكردنەوەكە پەیوەندی ب��ە (كار)ی فەرمانبەرەكەوە
هەبێت نەك كەس��ێتییەكەی ،واتا ئێم��ە ڕەخنە لە كارو
رەفتارەكانی بگرین نەك خودی خۆی.
 -3باڵوكردنەوەك��ە پەیوەن��دی بە خزمەتی گش��تییەوە
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هەبێت.
هەروەها لە بڕگەی ()4ی ماددەی هەش��تەمی یاسای
ڕۆژنامەگەری ل ه كوردستاندا ژمارە ()35ی ساڵی ()2007دا
هاتووە« :نووسینو باڵوكردنەوە لەسەر كارەكانی فەرمانبەر
یان كەس��ێكی ڕاس��پێردراو بۆ خزمەتگوزاری گشتی یان
ێ تاوان نییە ،ئەگەر
س��یفەتی نوێنەرایەتی گش��تی هەب 
هات��و باڵوكردنەوەكە لە چوارچێوەی ئەركی فەرمانبەریو
خزمەتی گش��تیو نوێنەرایەت��ی دەرنەچێ بەو مەرجەی
بەڵگەی سەلمێنەری دانەپاڵییان لەسەر هەبێت».
* خۆپارێزیی لە تاوانی تۆمەت خستنەپاڵ:

بۆ جیاكردنەوەی ڕەخنەی ڕاستودروست كە لە خزمەتی
كۆمەڵگادایە ل��ە تاوانى (ناوزڕاندن و تۆمەت) كە زیان بە
كۆمەڵگا دەگەیەن��ێ و متمانەی دەزگاكانی ڕاگەیاندنیش
لەكەدار دەكات ،دەبێ لە س��اتی هەر ڕەخنەگرتن یاخود
هەر قس��ە و رەفتارێك بخەینە پاڵ كەس و الیەنێك)3( ،
خاڵی گرنگ لەبەرچاو بگرین.
 .1پێویستە ڕەخنەكە یاخود تۆمەتەكە راست بێت:

ئەركی سەرەكی ڕۆژنامەنووس لەو گوتانەی دەیخاتەپاڵ
هەر ك��ەس و الیەنێك ،بریتییە ل��ە (دڵنیایی) .بۆ نمونە
كاتێك بەرپرس��ێك بە گەندەڵ ناودەبەین ،یاخود تۆمەتی
تەزویر لەساتی هەڵبژاردن دەدەینە پاڵ حیزبێ ،پێویستە
دڵنیا بین لە ڕاستی و دروستییەكەی  نەك لەسەر بنەمای
گومان.
یەكێك لە نموونە دیارەكانی (تۆمەت خس��تنەپاڵ) لە
ڕۆژنامەگەریی كوردیدا ،مانش��ێتی سەرەكی الپەڕە ()1ی
ڕۆژنامەی (هاواڵتی) بوو كە تیایدا هاتبوو»:لەس��ەر بڕینی
تەلەفۆنی ماڵەكەی ،س��ەرۆكی حكومەت دوو كارمەندی
كوردتێل فەس��ڵ دەكات»  ،دوای تۆماری سكااڵ لەالیەن
سەرۆكی حكومەتەوە ،سەرەنجام ئەم ڕۆژنامەیە سكااڵكەی
دۆڕاند و ب��ە فەرمی ڕۆژنامەك��ە داوای لێبوردنی كرد ،
چونكە  تۆمەتەكە ڕاست نەبوو.
نمونەیەكی دیك��ە ،باڵوكردن��ەوەی راپۆرتە هەواڵێك

مانشێتی سەرەكی
الپ���������ەڕە ()1ی
ڕۆژنامەی (هاواڵتی)
ب����وو ك���ە ت��ی��ای��دا
ه��ات��ب��وو« :ل��ەس��ەر
تەلەفۆنی
بڕینی
ماڵەكەی ،سەرۆكی
ح���ك���وم���ەت دوو
كارمەندی كوردتێل
ف��ەس��ڵ دەك����ات» ،
دوای تۆماری سكااڵ
ل��ەالی��ەن سەرۆكی
ح���ك���وم���ەت���ەوە،
سەرەنجام رۆژنامهك ه
سكااڵكەی دۆڕان��د
و بە فەرمی داوای
لێبوردنی كرد.
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رۆژان�����ە چ��ەن��دی��ن
زانیاری لەسەر كەس
و الیەن و بەرپرسان
لەالیەن پەیامنێران
ی��اخ��ود س��ەرچ��اوە
ت��ای��ب��ەت��ەك��ان��ەوە
دەگاتە دەزگاكانی
ڕاگەیاندن ،هەندێ
لەو زانیاریانە بریتین
ل��ە ج���ۆری ت��ۆم��ەت
وەك (گەندەڵی ،دزی،
بەدڕەوشتی ،تەزویر،
ك��ەم��ت��ەرخ��ەم��ی....
ه��ت��د) ،ئ��ەگ��ەر ئەم
زانیاریانە ڕاستیش
ب���ن ،پێویستمان
ب��ە ب��ەڵ��گ��ە هەیە
ب��ۆ سەلماندنیان
ئ�������ەگ�������ەرن�������ا
ب�ڵاوك��ردن��ەوەی��ان
شیاو نییە.
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لە الپ��ەرە ()1ی هەفتەنامەی (چاودێر)  بوو س��ەبارەت
ب��ەوەی (ئەن��دام مەكت��ەب سیاس��ییەكی بزووتنەوەی
ئیسالمی مۆر و ئیمزای حیزبەكەی خۆی تەزویر دەكات)،
دوای تۆماركردنی س��كااڵی ئەو سیاس��ەتمەدارە لەسەر
هەفتەنامەكە ،لەبەرئەوەی نەتوانرا تۆمەتەكە بسەلمێنرێت،
ڕۆژنامەكە سكااڵكەی دۆڕاند.
نمونەیەكی دیكە باڵوكردنەوەی راپۆرتێك بوو لە گۆڤاری
لڤین ،تیایدا باس لەوە دەكات كە گوایە مەكتەبی سیاسی
پارت��ی بە هاوكاری مەكتەبی سیاس��ی یەكێتیی ،پیالنی
كوش��تنی هەر سێ سەركردەی الیەنەكانی ئۆپۆزسیۆنیان
داڕشتووە.
دوای باڵوكردن��ەوەی ئەو راپۆرتە ،مەس��عود بارزانی
سەرۆكی هەرێمی كوردستان داوای لە داواكاری گشتیی
كرد كە دەس��تبەجێ لێكۆڵینەوەیەكی ورد لەس��ەر ئەو
مەس��ەلەیە بكات ،چونكە ئەمە مەسەلەیەكی ترسناكە و
ناكرێ بە هیچ شێوەیەك بێدەنگی لێ بكرێ .
گیروگرفتی ئ��ەم راپۆرتەش لەوەدایە كە كارێك ڕووی
نەدابێ ،سەلماندنی راس��تییەكەی زۆر ئاستەمە ،یاساش
هەرگیز لەس��ەر بنەمای بیركردنەوەی دەروونی و زیهنی
ڕۆژنامەنووس ،هیچ كەس و الیەنێكی سیاسی بە تاوانبار
ناناسێنێ.
 -2پێویستە تۆمەتەكە شیاوی سەلماندن بێت:

رۆژان��ە چەندی��ن زانیاری لەس��ەر ك��ەس و الیەن
و بەرپرس��ان لەالی��ەن پەیامنێ��ران یاخود س��ەرچاوە
تایبەتەكانەوە دەگات��ە دەزگاكانی ڕاگەیاندن ،هەندێ لەو
زانیاریانە بریتین لە جۆری تۆمەت وەك (گەندەڵی ،دزی،
بەدڕەوش��تی ،تەزوی��ر ،كەمتەرخەمی....هتد) ،ئەگەر ئەم
زانیاریانە ڕاس��تیش بن ،پێویس��تمان ب��ە بەڵگە هەیە بۆ
سەلماندنیان ئەگەرنا باڵوكردنەوەیان شیاو نییە.
دەش��ێ جۆرە راس��تییەك لەنێ��و ئەم راپۆرت��ەدا بێ،
بەاڵم نەبوونی هی��چ بەڵگەنامەیەكی متمانەپێكراو ،دەزگا
ڕاگەیاندنەكان لەبەردەم یاسادا دووچاری دۆڕان دهكاتهوه
بۆ نمونە دوای باڵوكردنەوەی راپۆرتێكی (مایكڵ ڕۆبن)

تۆمهت خستنهپاڵ...

لە ڕۆژنامەی (هاواڵتی) لەژێرناوی «س��ەركردەكانی كورد
جێی متمانەی ئەمریكا نین» ،لەم راپۆرتەدا س��ەرمایەی
(مەسعود بارزانی)ی سەرۆكی هەرێمی كوردستان بە ()2
میلیار دۆالر و سەرمایەی (جەالل تاڵەبانی) سەرۆك كۆمار
ب��ە ( )400ملیۆن دۆالر خەمڵێن��راوە  ،تاڵەبانی بە تاوانی
(تۆمەت خستنەپاڵ) سكااڵی لەسەر ڕۆژنامەكە تۆماركرد،
لەبەرئ��ەوەی ڕۆژنامەكە نەیتوانی بەڵگەنامە بۆ ڕاس��تی و
دروس��تی زانیاریی��ەكان بخاتەڕوو ،س��ەرەنجام تاڵهبانى
سكااڵكەی بردەوە و ڕۆژنامەكەش سزا درا.
 -3پێویستە خزمەت بە بەرژەوەندی گشتی بكات:

راگەیاندن دەبێ خزمەتكاری كۆمەڵگاكەی خۆی بێت،
ئەو زانیاری و مەسەالنەی پەیوەستن بە كۆمەڵگا ئەگەر (خێر
و بەرژەوەندی) خستە مەترسییەوە ،ئەوا باڵوكردنەوەیان
لە دیدی یاس��اوە ش��یاو نییە ،چونكە ئامانجێكی گرنگی
یاس��ا وەدیهێنانی ژیانێكی پڕ لە ئاس��ایش و ئارامییە بۆ
كۆمەڵگا ،هەر زانیاری و بابەتێ زیانی بە ئاسایش و ئارامی
گەیاند دەشێ قەدەغە بكرێت ،ئەمەش پشتی بەو بۆچوونە
بەس��تووە كە لەسایەی دۆخێكی ئارامدا ،سەروەریی یاسا
دەپارێزێ .هاتنەئارای هەلومەرجی پڕ لە ئاژاوەش ،زیان بە
سەروەریی یاسا دەگەیەنێت.
پاش��ان هەقیقەت بۆ خزمەتی مرۆڤە ،كاتێ دركاندنی
راس��تییەك ئاژاوەی ناوخۆیی یان نێودەوڵەتی خوڵقاند و
هەروەك زۆرجار مێژووی جیهان شایەتحاڵی لەسەردەدات
(وەك هەردوو جەنگی جیهانی يهكهم و دووەم) ملیۆنەها
كەس لەژێرن��اوی ئەوەدا كوژراون ك��ە كام ئایدۆلۆژیا و
دەوڵەت لەس��ەر هەقە ،ئەوا خودی پەیامی پیرۆزی هەق
نیشانەی پرسیارو سەرسوڕمانی دەوێ!.
لە س��ەرجەم ئەو واڵتانەی شەڕو ئاژاوەی تێدایە (وەك
عیراقی دوای ڕووخانی رژێمی بەعس) ،زۆرترین قوربانی
بریتین لە ڕۆژنامەنووسان ،بەم پێیە خودی ڕۆژنامەنووسان
دەبنە قوربانی هەلومەرجی جەنگ و كێشمەكێش.
بەم چەشنە ،دەزگاكانی ڕاگەیاندن ئەگەرچی زانیارییەك
(راس��ت)یش بێت و (توانای س��ەلمانی راستییەكەش)ی

ئەگەرچی زانیارییەك
(راس��ت)ی��ش بێت و
(ت��وان��ای سەلمانی
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
دەش��ێ بۆ كاتێكی
شیاو دوابخرێت یا
باڵونەكرێتەوە
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هەبێت ،ئەگ��ەر زیانی لە قازانج زۆرتر بوو
ئەوا دەش��ێ بۆ كاتێكی شیاو دوابخرێت یا
باڵونەكرێتەوە.
* ل��ە چەن��د دۆخێكیت��ردا ،تۆمەت
خستنەپاڵ سزای لەس��ەر نییە ،بۆ نمونە
لەناو دادگا و لەبەردەم دادوەر كاتێ سكااڵ
دژی كەس��ێك بەرز دەكرێتەوە ،ئەگەر لەو
ساتەدا ئەو كەسەی سكااڵی لەسەر تۆمار
دەكرێت ،هەر گوتەیەك دەرببڕێت بە تاوان
دانانرێ.
* مافی سكااڵ تۆماركردن

لە كات��ی ئەنجامدان��ی تاوانی تۆمەت
خس��تنەپاڵ لە دەزگایەك��ی ڕاگەیاندن،
ئەم الیەنان��ەی خوارەوە مافی تۆماركردنی
سكااڵیان هەیە ،دوابڕیاریش الی دادوەرە
كە ئایا ڕەخنەكە ،تاوانە یاخود ڕێگەپێدراوە.
 كەس و الیەنی زیانلێكەوتوو (هەروەكلە نمونەكانی پێش��وودا ئاماژەمان بۆ كرد،
چەندین كەس و الیەن س��كااڵیان لەسەر
دەزگا ڕاگەیاندن��ەكان تۆم��ار كردووە بەو
پاساوەی كە تۆمەتیان خراوەتەپاڵ).
(داواكاری گش��تی) وەك بەرزتری��ن
دەس��ەاڵتی یاس��ایی ،مافی تۆماركردنی
سكااڵی لەس��ەر ئەو بابەتانەی ڕاگەیاندن

* ماستەر لە یاسای رۆژنامەگەری.
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هەیە ك��ە زیان بە دابونەریتی گش��تی و
مەس��ەلە گرنگەكانی كۆمەڵگا دەگەیەنێت.
ئامانجی داواكاری گشتیش چاودێری دەزگا
ڕاگەیاندنەكانە تا ڕێز لە سنورەكانی ئازادی
رادەربڕین بگرن ،لەهەمان كاتدا ڕادەربڕین
نەبێتە ئامڕازێ بۆ زیانگەیاندن بە سەرمایە
ماددی و مەعنەوییەكانی كۆمەڵگا.
بۆ نمونە دوای باڵوكردنەوەی شیعرێك
لە پاش��كۆی (ئاس��ۆی ئەدەب) كە تیایدا
س��وكایەتی بە خوداوەند ك��را ،داواكاری
گش��تی س��كااڵی لەس��ەر ڕۆژنامەك��ە
تۆم��ار ك��رد ،سەرنووس��ەریش بەوپەڕی
لەخۆبوردوویی��ەوە داوای لێبوردنی كرد،
سكااڵكەش كشێنرایەوە.
ئەگەرچی داوای لێبوردن س��زا لەسەر
تاوانی ڕۆژنامەگ��ەری النابات بەاڵم كەمی
دەكاتەوە ،چونكە لەو ساتەدا ڕاگەیاندنەكە
نیازپاكی خۆی دەخاتەڕوو.
سەرنج:

بەپێی بڕگەی ()5ی ماددەی هەشتەم،
ێ دوای تێپەڕبوون��ی ( )90نەوەد رۆژ
ناب�� 
ل��ە مێ��ژووی باڵوكردنەوە ،هی��چ جۆرە
رێكارێكی یاسایی لە بەرامبەر ڕۆژنامەنووس
بگیرێتەبەر.
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رۆژنامەنووس كێیە؟
نووسینی :ئێم ،ڤی كاماس
وەرگێڕانی :لوقمان رهزا
كەس��انی زۆر لە گۆش��ەو كەنارەكانی
جیهاندا هەن سات ناسات بابەت دەنووسن،
چەند پارچە هەواڵێك لەمالو لەوال دەنێرنو
خۆی��ان بەرۆژنامەن��ووس ناودەب��ەن ،ئایا
بە ڕاس��تی ئەمانە ڕۆژنامەنووس��ن؟ ئەگەر
ئەمانە رۆژنامەنووسن ،چۆن دەتوانرێ لەو
كەسە پيش��هييان ه جودایان بكەینەوە كە
بەش��ێوەیەكی ڕێكوپێ��ك كار بۆ رۆژنامە و
گۆڤار و ئۆرگان��ە ناوخۆكان دەكەن؟ ئەمە
ب��ەدەر لەو كەس��انەی هەواڵ ب��ۆ ڕادیۆو
تەلەفزیۆن ئامادە دەكەن ،كەواتە بەڕاستی
چ شتێ رۆژنامەنووس دەخوڵقێنێ؟.
رۆژنامەنووس��ی پیش��ەیی بەئاس��انی
ێ بناس��رێتەوە .رۆژنامەن��ووس
دەتوان��ر 
كارمەن��دی رۆژنامەیەكە ك��ە ڕاپۆرت بۆ
رۆژنامەك��ەی ئامادە دەكات ،دەش��ێ وتار
یان س��ەروتار بنووس��ێ یاخود هەڵەچنی
بابەتەكان بكات .ڕۆژنامەنووسێكی پیشەیی
لەژێر ن��اوی جۆراوجۆردا دەناس��رێتەوە:
ڕیپۆرتەر ،وتارنووس ،هەواڵنێری تایبەت،
لێپرس��راوی داڕش��تنی هەواڵ ،جێگری

سەرنووسەر ،لێپرس��راوی بەشی وەرزش،
لێپرسراوی هەواڵەكانی ناوخۆ ،لێپرسراوی
بەش��ی بازرگان��ی ،لێپرس��راوی هەواڵە
گش��تییەكانو سەرنووس��ەر .پانتایی ئەو
كاران��ەی كە ئەنجام��ی دەدات ،هێندەی
بەرفراوان��ی دنی��ای دەوروبەرییەتی .ئەو
لەب��ارەی هەر ش��تێكەوە ڕاپ��ۆرت ئامادە
دەكات كە ڕەهەندی  هەواڵیانەی هەبێت،
چ  ت��اوان و تاوانكاری��ی ،ڕێكخس��تنو
یاس��ا ،بەرنام��ەی سیاس��ی ،دادگاكان،
دەسەاڵتەكانی جێبەجێكردنو یاسادانانو
چ لەبارەی خەڵك ،مۆدیل ،هونەر ،موزیك،
شانۆ ،ئەدەبیات و شتی دیكەوە بێت  .
كاری رۆژنامەن��ووس لەمانەش پترن  ،
رۆژنامەن��ووس نووس��ینەكانی ئەوانیت��ر
ڕاست دەكاتەوە ،هەواڵەكان كۆدەكاتەوە و
شرۆڤەیان دەكاتو ڕەخنەیان لـێدەگرێت.
بەرلە هەرشتێك لە بواری رۆژنامەگەریدا،
ئەو كەس��ەی خولی پێویستی فێربوونو
پس��پۆڕێتی لە مەیدان��ی كارێكی ئاڵۆزی
چاپوپەخش��ی رۆژنامەیەك��دا بینیوە ،بە
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كار دادەنرێت بەاڵم ئەم قس��ەیە
ئەماتۆرێك ناگرێتەوە.
س��ەردەمانێك دەیانگ��وت
رۆژنامەنووس هەر لە زگماكەوە
رۆژنامەنووس��ە ،بەو چەش��نە
نییە ك��ە كەس��ێك بنێرین بۆ
خوێندن��گای رۆژنامەگەری و
لە كۆتایدا ببێتە ڕۆژنامەنووس.
مەهاتم��ا گان��دی هیچ كات
پێى نەخس��تۆتە خوێندنگای
رۆژنامەنووس��ی ،ب��ەاڵم لەو
سەردەمەدا دۆخەكە جیاواز
بوو .هەموو كەس��ێك بە بڕێ
ح��ەز و هەس��تێكی پڕوپاگەندەیی دەیتوان��ی خۆی بە
رۆژنامەنووس بناس��ێنێت ،دەزگایەكی چاپ بكڕێت یان
بەك��رێی بگرێتو رۆژنامەیەك دەرب��كات ،بەاڵم لەمڕۆدا  
ل���ە ه��ی��ن��دس��ت��ان ،دۆخەكە بە تەواوەتی جیاوازەو كارەكە ئاڵۆزتر بووە.
یەكەمین ناوەندی
بێگومان ،تەنانەت هەمان ئەو كەس��انەی لە زگماكەوە
ف�����ێ�����رب�����وون�����ی رۆژنامەنووسن ،ئەگەر خولە پسپۆڕییەكانی رۆژنامەگەریی
رۆژن��ام��ەگ��ەری��ی لە ببینن ،زۆر لە ئەوانی دیكە باشتر دەبن.
ك��ۆل��ی��ژی ه��ون��ەری
ل��ە هیندس��تان ،یەكەمی��ن ناوەن��دی فێربوون��ی
زان����ك����ۆی م��ی��ل��ل��ی رۆژنامەگەریی لە كۆلیژی هونەری زانكۆی میللی مودەریس
م��ودەری��س لە ساڵی لە س��اڵی ( )1920دامەزرا .بابەتە وانەییەكانی بریتی بوون
( )1920دامەزرا.
لە :مێژووی رۆژنامەگەری ،یاساكانی چاپەمەنی ،نووسینی
بابەتە وانەییەكانی سەروتارو بەڕێوەبردنی رۆژنامە.
ب��ری��ت��ی ب����وون ل��ە:
ێ بڵێم بۆ خۆباشكردنی رۆژنامەنووس،
ڕاس��تگۆیانە دەب 
مێژووی رۆژنامەگەری ،بینینی وانە فێركارییە پس��پۆڕییە كامڵو دروس��تەكان  ،
یاساكانی چاپەمەنی ،بایەخێك��ی كاریگەری هەیە ،ب��ەاڵم وەئاگاتان دێنینەوە
ێ بڕوانامەی رۆژنامەنووسی بەدەستدەهێنێ،
نووسینی سەروتار و كە هەركەس 
بەڕێوەبردنی رۆژنامە نابێتە رۆژنامەنووس.
ئێستا دەگەینە پرسیاری دواتر :چ شتێك رۆژنامەنووس
دەخوڵقێنێ؟  بۆ ئەم پرسیارە ،هێندەی ژمارەی  ڕێبەران
و مەزنەكانی بواری رۆژنامەگەری ،وەاڵممان لەبەردەمدایە.
جیمز رۆستۆن لە رۆژنامەی نیویۆرك تایمز ،هەردوو178
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خەس��ڵەتی (سەلیقەو چاپوكی)
بە پرەنسیپ دادەنێ.
پ��ۆڵ میلێ��ر ل��ە گروپیرۆژنامەكانی (گانت) لە ئەمریكا
س��یفاتەكانی (زیتەڵەی��یو
فێڵبازی) بە گرنگ دەزانێ.
ێ لە
هێربێرت برۆكەر یەك سەرنووسەرە بە ناوبانگەكان،
خەس��ڵەتی (ڕاس��تگۆیی و
دەرهێنانی موو لەنێو ماست)
بەتایبەتمەن��دی س��ەرەكی
رۆژنامەن��ووس هەژم��ار
دەكات.
هەڵبەت��ە رۆژنامەنووس
ێ بەرلەهەموو ش��تێك
دەب 
لێوانلێو بێت لە توانس��ت،
بەچەش��نێ كە بتوانێت ڕاس��تییەكان بخاتەڕوو ،تەنانەت
لەكاتی پێویس��ت سوود لە فریودانیش وهربگيرێت ،بەاڵم
ئەوانە هەموویان وەاڵمی الوەكین.
ب��وون ب��ە رۆژنامەنووس ،پێویس��تی بە زۆر ش��تی
ب��ەدەر لە وزە و توانا یاخود حەز و خولیاوە هەیە .وێڕای
ئەمەش ،وتەكانی رۆستۆن لە خوێندنگای رۆژنامەنووسی
كۆڵۆمبیا گرنگی زۆری هەیە كە دەڵێت»:من بە س��ەختی
الیەنگری پەروەردە و فێركردنی پیشەیی رۆژنامەنووسانم،
لەگەاڵ ئەوەش��دا ئێمە لەنێو رۆژنامەنووس��انی رۆژنامەی
نیویۆرك تایمزدا ،چەند كەس��ێكمان هەن كە بڕوانامەی
ئەكادیمی��ان هەی��ە و هەندێك كەس��یترمان هەن لەبەر
هەر پاس��اوێك بێ��ت خوێندنی بااڵیان ت��ەواو نەكردووە،
ێ دۆس��ییەی
بەاڵم هەردوو گروپ ،باش كاردەكەن .كات 
ئەم كەس��انە هەڵدەدەینەوە ،هەموویان ئاستێكی بااڵیان
هەیە واتا (زرنگی ،پاڵنەر ،بزێو)یان تێدایە ،ئێس��تا تۆ بە
هەرش��تێ ناوزەدیان دەكەی ،ناویان بنێ .بەمشێوەیە من
لەو باوەڕەدام كامڵترین و باش��ترین پ��ەروەردە لە كاری
پیشەییدا ،ناتوانێ رۆژنامەنووسێكی بەرجەستە بخوڵقێنێ،

ت���ە
ڵبە
هە
ر ۆ ژ نا مە ن���و و س
ێ بەرلەهەموو
دەب��� 
ش���تێك لێوانلێ���و
بێ���ت لە توانس���ت،
بەچەش���نێ ك���ە
بتوانێت ڕاستییەكان
بخات���ەڕوو ،تەنانەت
لەكات���ی پێویس���ت
سوود لە فریودانیش
وهربگيرێت
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مەگەر تایبەتمەندییە س��ەرەكییەكان وات��ا (زیتەڵەییو
چاپووكی)ی لەگەاڵ پسپۆڕییەتەكەیدا ئاوێتە ببێت).
(ئێ��س .س��اداناند) سەرنووس��ەری (Free Press
)Journalیش قسەكەی (رۆستۆن) پشتڕاست دەكاتەوە،
ب��ۆ ئەمەش (تی .س��اداناند) بە نموون��ە دەهێنێتەوە كە
هەرگیز نەچووە زانكۆ ،بەاڵم س��ەرجەم ئەو كەسانەی كە
دەینناسی ،پێیانوابوو كە رۆژنامەنووسێكی مەزنە.
ئ��ەو پیاوێك��ی زۆر زیتەڵ��ەو پڕ ل��ە وزە و
پاڵنەر ب��وو ،واتە هەموو ئ��ەو تایبەتمەندییانەی
هەبوو كە رۆس��تۆن گوتبووی .لە ڕاس��تیدا ئەو
تایبەتمەندیی��ەی لە (س��اداناند)دا هەبوو ،لەنێو
خەڵكیتردا بەدوای دەگەڕا.
خاڵی گرنگ لەبارەی ئەم چەشنە كەسانەوە،
ئەوەی��ە كە ئەگەرچی بڕوانام��ەی ئەكادیمیان
نییە ،بەاڵم توانس��ت و خۆشەویستی تەواویان
بۆ كارەكەیان هەیە ،لەكاتی پێویستدا پێشوازی
لە پەروەردەو فێركاریی رۆژنامەگەری دەكەن
بۆ ئەوەی خۆیان بەرەو باشترو سەركەوتووتر
ببەن.
ل��ە ڕۆژگاری ڕاب��ردوودا ،هەركەس��ێك
پاڵنەری پێویس��تی لە خۆیدا دەبینی ،ڕووی
ل��ە كاری رۆژنامەگەری دەك��رد ،هاوكات
لەگ��ەڵ كارەكەیدا خول��ی فێركاریش��ی دەبینی .ئەو
رۆژنامەنووسانەش بەگش��تی ئەو پیاوانەن كە خۆرسكانە
فێر ببوون ،بەاڵم ئەم��ڕۆ لەگەاڵ ئەو ملمالنێیەی لەپێناو
بەدەستهێنانی كارە گرنگەكان هەیە ،ژیر ئەو كەسەیە كە
پێش وەرگرتنی پۆست ،خولی پێویست ببینێ.
* ناواخنی فێركاریی پێویس���ت لەپێناو بوون بە
رۆژنامەنووس
بۆ دەس��تپێكی كار ،خوێندكاری بواری رۆژنامەگەری،
پێویس��تە لە بوارە هونەریو زانس��تی و بازرگانییەكاندا
نمرەی ب��اش وەربگرێت ،بەم چەش��نە ڕەنگە كەس��ێك
بەلەبەرچاوگرتنی ڕێسای زمان ،بتوانێ بابەت بنووسێتو
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دەزانێ ڕس��تەش دابڕێژێت.
هەروەه��ا واباش��ترە ئ��ەو
ل��ە
خوێندكاران��ەی
ژینگەیەك��ی نائینگلی��زی
خوێندنیان تەواو كردووە،
چەند وانەیەكی ئینگلیزی
تایبەت ب��ە رۆژنامەگەری
بخوێنێت تا بتوانێ زۆرترین
س��ود لە لێكۆڵینەوەكانی
ب��واری رۆژنامەگەریی بە
ئینگلی��زی وەربگرێ��ت،
ئەوەش بەومانایە نییە كە
ئەو خوێندكارانەی ئاشنای ئینگلیزی نین ئەوا ناتوانن سود
لە وانە رۆژنامەگەرییەكان وەربگرن ،بەاڵم بۆ كاركردن لە
ڕۆژنامەیەك��ی باشو خاوەن متمانە لە لە (هیندس��تان)،
رۆژنامەنووس پێویستە زمانی ئینگلیزی بزانێ.
خەسڵەتەكانی (وردەكاریو هەستەوەریو متمانە) لە
هەواڵدا ،سەرمایەی سەرەكین ئەگەر وانەی رۆژنامەگەریی
ب��ە زمان��ی دایكمان لەبەردەس��تدا نەبێ��ت ،ئەوكاتەش ئ���ەوەی گرن���گو
رۆژنامەنووس��ە ئارەزوومەن��دەكان تەنه��ا ی��ەك ڕێگای بنچینەییە ،ئەوەیە
لەبەردەمدایە ئەویش ئامادەبوون��ە لە پۆلەكانی فێربوونی
ك���ە رۆژنامەنووس
زمانی ئینگلیزی.
بتوان���ێ
ئەوەی گرنگو بنچینەیی��ە ،ئەوەیە كە رۆژنامەنووس دەب���ێ
دەبێ بتوانێ بابەتەكانی بە ئاس��انی بە زمانێ بنووس��ێت بابەتەكان���ی ب���ە
ك��ە بەهۆی��ەوە بتوان��ێ خوێنەرەكانی بكات ب��ە وەرگر .ئاس���انی بە زمانێ
رۆژنامەنووس سەروكاری لەگەڵ واقیعدا ،بەاڵم واقیعیش بنووس���ێت ك���ە
لە چوارچێوەی چەمكو وش��ەدا دەخرێن��ەڕوو جا بەهەر
بەهۆی���ەوە بتوانێ
زمانو شێوەزارێك بێت.
رۆژنامەنووس كە بەس��ەر زمان��دا زاڵ نەبێت ،ناتوانێ خوێنەرەكانی بكات
هیوای بەوە هەبێت كە كاریگەری لەس��ەر خوێنەر هەیە .بە وەرگر.
ئ��ەم خاڵە ،بایەخی زانینی زمانەكانیترمان بۆ دەردەخات،
هەت��ا مرۆڤ زمان��ی زیاتر بزانێ ،چانس��ی كاری زیاترە.
بەتایبەتی كە واڵت��ان پێكەوە لەڕێگەی زمانی خۆماڵی و  
هەرێمایەتییەكانی خۆیانەوە ،ركابەری لەس��ەر ئەنجامی
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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
یەكەمینئامانجیخۆی
ناپێكێ .بەمشێوەیە
وتنی ئ��ەم ڕستەیەی
(رۆژن�����ام�����ەگ�����ەری
پیشەیەكی ب���ەرز و
بڵندە ،پیشەسازی و
بازرگانی نییە) ،كارێكی
كەمێ لەخۆباییانەیە و
ێ لێی بسەڵمینەوە
دەب 
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كارەكانی یەكتر دەكەن.
تەنان��ەت لەدەیەكان��ی
( )1930و ()1940و ( )1950لە
هیندستان ،ئەو هەواڵنێرانەی
تەنها ب��ە زمانەكانی هیندی،
ئ��ۆردو ،گەجراتی ،مراتانیان
دەزانیو تێی دەگەیش��تن،
لە كەس��انی دیكە لەپێشتر
بوون .شتێك كە لە ڕابردوودا
هێندە بەه��ای هەبووە ،بە
دڵنیاییەوە ئێس��تا بەهای
زیاترە .وێ��ڕای ئەمەش ،ئ��ەو رۆژنامەنووس��انەی زمانە
بێگانەكانی دیكەی وەك (فەرەنس��ی ،ئەڵمانی ،ڕووس��ی،
عەرەبی) دەزان��ن ،بە دڵنیاییەوە ب��ۆ دۆزینەوەی كار لە
دەرەوەی واڵت ب��ە بەراورد لەگ��ەڵ ئەوانەی تەنیا زمانی
ئینگلیزی دەزانن ،چانسیان زیاترە.
ئای��ا رۆژنامەنووس��ی كارە ،پیش��ەیە ،پیشەس��ازییە
ی��ان بازرگان��ی؟ جێگەی سەرس��وڕمانە ئەگ��ەر بڵێین
رۆژنامەنووسی پیشەیە وەكو مافناس ،پزیشك یان ئەندازیار.
ێ فێ��ری ببیت ،وای
لەهەمانكاتیش��دا پیش��ەیەكە دەب 
بەحاڵی ئەو رۆژنامەنووسەی كە رۆژنامەیەك باڵودەكاتەوە
و پرەنس��یپی بەڕێوەبردنی بازرگانی نەزانێ!( .س��اداناند)
رۆژنامەنووسێكی مەزن بوو ،بەاڵم بازرگانێكی باش نەبوو،
س��ەرەنجام شكس��تێكی س��ەختی خوارد .بەدڵنیاییەوە
ئەگەر (بەڕێوەبەر) بازرگانی باش بێ ،لە رۆژنامەگەریش��دا
سەركەوتنی باشتری بەدەست دەهێنا.
رۆژنامەنووسی سەركەوتوو ،بە تەنها رۆژنامەنووسێكی
ێ رۆژنامەنووسێكی
باش نییە ،بەاڵم  رۆژنامەنووسی باش دەب 
سەركەوتووش بێت.
یەكەمی��ن ئامانج��ی رۆژنامەنووس ،دروس��تكردنی
پەیوەندیی��ە ،رۆژنامەیەك نەفرۆش��رێت ئ��ەوا یەكەمین
ئامانجی خۆی ناپێكێ .بەمش��ێوەیە وتنی ئەم ڕستەیەی
(رۆژنامەگەری پیش��ەیەكی بەرز و بڵندە ،پیشەس��ازیو
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بازرگانی
ێ لێی
نیی��ە) ،كارێك��ی كەم��ێ لەخۆباییانەی��ە و دەب�� 
بسەڵمینەوە.
نووس��ینی باش هەم س��ەرمایەیەكی باش و بە نرخە
و هەم بە باش��ی دەفرۆش��رێ .لێپرس��راوی داڕش��تنی
هەواڵەكانی رۆژنامەیەك ك��ە الپەڕەكانی رۆژنامەكەی بە
ێ هێندەی كێشەكەی خۆی زێڕی
جوانی ڕێكدەخات ،دەب 
بخەی��ە بەرپێى .دەڵێ��ن نهخشهس��ازى رۆژنامە كارێكی
پیشەییە نەك هونەر ،ئەمەش بۆچونێكی هەڵەیە.
بێگومان (رۆژنامەگەری) بریتییە لە پیش��ە ،بەاڵم ئەو
رۆژنامەنووسەی كە خۆی لەنێو پیشەكەیدا قەتیس بكات،
ێ لەوە تێدەگات كە تواناكەی هێندە جێگای ئیرەیی
رۆژ 
ێ كڕیاری هەیە .مێژووی رۆژنامەنووسی
نییە ،زانستێكی ب 
پڕە لە سەرگوزەشتەی ئەو پیاوانەی كە هەستی خۆبەزلزانی
ڕێگای پێنەداون خۆیان بە دەاڵڵ و بازرگان بزانن.

لێپرسراوی داڕشتنی
ه����ەواڵ����ەك����ان����ی
رۆژن���ام���ەی���ەك كە
الپەڕەكانیرۆژنامەكەی
بە جوانی ڕێكدەخات،
ێ ه��ێ��ن��دەی
دەب������ 
كێشەكەی خۆی زێڕی
بخەیە بەرپێى .دەڵێن
نهخشهسازى رۆژنامە
ك��ارێ��ك��ی پیشەییە
نەك هونەر ،ئەمەش
بۆچونێكی هەڵەیە

*پیشەیی كێیە؟
پیشەیی كەسێكە كە لە بوارە پسپۆڕییەكەی خۆیدا خولی
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رن�������دۆم ه����اوس
ب��ەم��ج��ۆرە پێناسی
ئازادنووسی دەكات:
«ك���ەس���ێ���ك وەك
نووسەر ،دیزاینەر،
پێشكەشكار ...هتد
ك��ار دەك���ات ب��ەاڵم
م��وچ��ەی مانگانە
ل���ە ك���ارب���ەدەس���ت
ی��ان دام�����ەزراوە و
شوێنێكی دیاریكراو
وەرناگرێت».
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فێركاری پێویس��تی بینیوە،
كەسێ لە كۆلیژی پزیشكی
خول��ی پێویس��ت نەبینێ،
مافی كاری پزیشكی نییە.
مافناس ،ژمێریاری باش لە
ێ واڵت و تەنانەت
هەن��د 
ئارایشتكارانی جوانكاریش
ێ بڕوانامەیەكی��ان
دەب�� 
هەبێت نیشانەی سنووری
ل��ەم
كاركردنیان��ە.
ڕوانگەیەوە
ئەگ��ەر رۆژنامەنووس��انیش
ل��ەڕووی توان��ای كارەەوە ،لەڕێگ��ەی   هاوپیش��ە و
هاوكارەكانیی��ەوە زانیاری پێویس��ت بەدەس��ت بهێنن،
كارێكی شیاوە.
ل��ە هیندس��تان ،بەه��ۆی نەبوون��ی دامەزراوەیەكی
دیاریك��راو ،تەنها لەنێو لیس��تی موچ��ەی رۆژنامەیەكدا
بیت ،نیش��انەی ئەوەیە مافی بوونە رۆژنامەنووسی هەیە.
لە دۆخێكی لەو چەش��نە دا ،تەنها ڕێگای جیاكردنەوەی
رۆژنامەنووسێكی پیش��ەیی لە رۆژنامەنووسی ناپیشەیی،
تێگەیش��تنە لەو خاڵەی كە ئایا ئەو كەس��ە هەموو كاتی
ژیانی بەشێوەیەكی چاالكانە لە رۆژنامەكەدا هەڵدەسوڕێت
یاخود ن��ا ،ئەگەر بەو ش��ێوازە بێت ،ئەوا بە كەس��ێكی
پیشەیی دادەنرێت.
لەهەمانكات��دا رۆژنامەنووس��ی (ئازادن��ووس Free-
ێ ل��ە رۆژنامەیەكی
 )Lance Journalistواتا كەس�� 
دیاریكراو كار ناكات ،بەاڵم جاربەجار بابەتێ لە ستوونێكی
تایبەتدا دەنووس��ێ ،تەنها بە س��ەربەخۆ كار دەكات نەك
وەك كەسێكی پیشەیی.
* ئازادنووسی ()Free-Lance Journalist
فەرهەنگی (رندۆم هاوس The Random House
 )Dictionaryبەمجۆرە پێناس��ی ئازادنووسی دەكات»:
كەس��ێك وەك نووس��ەر ،دیزاینەر ،پێشكەشكار...هتد كار
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دەكات بەاڵم موچەی مانگانە لە كاربەدەست یان دامەزراوە
و شوێنێكی دیاریكراو وەرناگرێت».
بەدڵنیاییەوە ئەم پێناس��ەیە لەو ڕاستییەوە سەرچاوە
دەگرێ��ت كە ل��ە س��ەدەكانی ناوەڕاس��ت ،ئەفس��ەرە
س��ەربازییەكان كە زۆربەیان خاوەنی میدالیای ڕێزلێنان
بوون ،هەركەس��ێ پ��ارەی زۆرتری بدایە ئ��ەوا خزمەتی
ئەوی��ان دەكرد ،ه��ەروەك دەگوترێ شمش��ێرەكەیان بۆ
كەسێك لە كاالن دەردەهێنا كە پارەی زیاتری بدایە.
ئ��ەم چەمك��ە ئەمڕۆ بە نووس��ەرانو نهخشهس��ازان
ئەو كەس��انەی دیك��ە دەوترێت ك��ە بەرهەمەكانیان بە
كەس��انێك دەدەن كە زۆرترین پاداشتیان دەدەنێ ،یاخود
دەشێ كەسانی س��ەربەخۆ یان ئەو كەسە پیشەییانە بن
كە خانەنش��ینن ،ب��ەاڵم كارەكەیان بەنرخ و پەس��ەندە.
لەهەمانكاتدا لەو ش��وێنانەی كە رۆژنامەكان هێندە بایەخ
بە پاداشتی نووسەران نادەن ،شێوازی (فری النس) یاخود
كاری س��ەربەخۆ ڕێگایەكی ئاس��ان نییە بۆ دابینكردنی
گوزەرانی ژی��ان .هەرچەندە رۆژنامەنووس��ێك كە خاوەن
توانای نووس��ینی بەرهەمی باش��ی هەبێت ،رەنگە بتوانێ
بەشێوەی گرێبەس��ت كار بكات ،لەم شێوازەدا مووچەی
دیاریكراوی نییە.
كاری نووس��ەر بەپێی گرێبەس��ت ،پێویستە كۆمەڵێك
نووسین بۆ سەرنووس��ەر بنێرێت ،ئەگەر بڕیاردرا نووسەر
وتارێك بنووسێ ،ئەوا سەرنووسەر لەڕووی ئاكارييهوه ئەركی
سەرش��انییەتی كە وتارەكە چاپ بكات ،مەگەر بەراستی
بەكەڵك نەیەت .وێڕای ئەمانەش ،ناشێ سەرنووسەر ناچار
بكرێت ،ئەگەرچی پێویستە پاداشتەكەشی بداتێ.
ێ وتار
بەش��ێوەیەكی گشتی سەرنووس��ەرەكان هەند 
و باب��ەت ب��ۆ رۆژی رەش هەڵدەگرن ،یاخ��ود كۆمەڵێك
مەرج دەستنیش��ان دەكەن كە مافی پەس��ەندكردن یان
ڕەتكردنەوەی وتارەكان بە سەرنووسەر دەدەن.
بۆ كەس��ێك كە لە س��ەرەتادایە ،كاری رۆژنامەگەریی
بەشێوازی سەربەخۆ ( )Free-Lanceشێوازێكی گونجاو
نییە بۆ گوزەرانی ژیان ،ئەو كەسەی دەیەوێ  بەشێوازی
سەربەخۆ كار بكات ،دەبێ بە ژیانی مەمرە و مەژی رازی

ه����ەر ل���ە ی��ەك��ەم
ه��ەف��ت��ەوە ك��ە لە
رۆژن���ام���ەی���ەك���دا
دەستبەكار دەبیت،
بابەتێك مەنووسن
ببێتەمایەی
ك��ە
ش�����ك�����ان�����دن�����ی
س��ی��اس��ەت��م��ەداران
ی��اخ��ود شكاندنی
پیاوانی دەوڵەت .تا
ئەو ساتەی دەچیتە
سەر سكە ،ماوەیەكی
درێژخایەنی دەوێت،
ت��اك��ە ڕێ��گ��اش لەو
پ��ێ��ن��اوەدا ،بریتییە
ل����ە ه���ەوڵ���دان���ی
س����ەرس����ەخ����ت و
هەوڵدانی بێوچان
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بێت یاخود پێویستە توانستی دارایی باش
بێت تا بتوانێ بەبێ وابەستەیی بە داهاتی
نووسینەكەی ،ژیان بەسەر ببات .زۆربەی
ئەوانەی بەش��ێوازی س��ەربەخۆ (Free-
 )Lanceكاری رۆژنامەگەری��ی ئەنج��ام
دەدەن ،كارێكی دیكەیان هەیە كە ژیانیان
دابین دەكات  .
زۆر ك��ەم دەتوانین چاوەن��ۆڕی ئەوە
لە نووس��ەرێك بكەین كە بەش��ێوەیەكی
هەمیشەیی و بە سەركەوتوویی ،سەرقاڵی
كاری نووس��ین بێت بە شێوەی سەربەخۆ
و فری الن��س ،مەگەر خاوەنی ناوبانگێكی
گەورە بێ��ت .زۆرجار دەس��ەاڵت بەتەنها
بەس نییە بەڵكو پێویس��تە دەوروبەریش
ئەو بە خاوەن دەسەاڵت بزانن.
ئەم��ڕۆ ،زۆربەی گۆڤ��ار و رۆژنامەكان
كۆمەڵێك نووسەری س��ەربەخۆیان هەیە،
ب��ۆ نموونە رۆژنامەی (س��اینس تودەی =
زانس��تی ئەمڕۆ) گۆشەیەكی چەسپاوی بۆ
نووسەرانی سەربەخۆ هەیە كە بابەتی زۆر
باشی زانستی تیادا دەنووسن.
نووسەرانی سەربەخۆ (،)Free-Lance
كارێكی ژیرانە دەك��ەن كە لە زەمینەیەك
پس��پۆڕێتی پەیدا بكات كە ركابەری تیادا
كەمە ،مەگەر زۆر ناسراو و بەناوبانگ بێت.
ئازادنووس یاخود نووس��ەری س��ەربەخۆ

( )Free-Lanceك��ە ل��ە مەیدانەكەدا
بێت ،زۆر بەخێرایی پێگە بەدەست دێنێت،
بەمشێوەیە كاتێك نووسەرە فەرمییەكان
كە سەرجەم كاتەكانیان بۆ رۆژنامەگەریی
تەرخ��ان ك��ردووە ،س��ەرقاڵن یاخ��ود
خاوەنی پس��پۆڕییەكی كام��ڵ نین ،نییە
سەرنووس��ەرەكان ب��ەردەوام ڕوو ل��ەو
رۆژنامەنووسە سەربەخۆیانە دەنێنو داوای
بابەتیان لـێدەكەن.
خاڵێك وەبیر ئەو گەنجانە بهێنمەوە كە
دەیانەوێ ببنە رۆژنامەنووس .هەر لە یەكەم
هەفتەوە كە لە رۆژنامەیەكدا دەس��تبەكار
دەبیت ،بابەتێك مەنووسن كە ببێتەمایەی
شكاندنی سیاسەتمەداران یاخود شكاندنی
پیاوانی دەوڵەت .تا ئەو س��اتەی دەچیتە
سەر سكە ،ماوەیەكی درێژخایەنی دەوێت،
تاك��ە ڕێگاش ل��ەو پێن��اوەدا ،بریتییە لە  
هەوڵدانی سەرسەخت و هەوڵدانی بێوچان،
بەرلە هەر ش��تێك ،پێویس��تە لێوەشاوەیی
خ��ۆت بس��ەلمێنی .ئەگەر ل��ە خوێندنگا
داڕش��تن یا وتاری باش دەنووسیت ،ئەوا
ئەمە هیچ گرەنتییەك نییە بۆ ئەوەی ببیتە
رۆژنامەنووس��ێكی باش .رۆژنامەگەری زۆر
جیاوازە لەوەی تەنها ڕستە و دەستەواژەی
سەرنجڕاكێش لەپەنا یەكتر دابنێی..

س���ەرچاوە :د .روزنامەنگاری حرفهای ،مجموعە مقاالت ،دفتر مطالعات و توس���عە رسانەها ،چاپ
سوم :تابستان  ،1380ص (.)9-3
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«بابەتیی بوون» یان «بێالیەنیی»
كامیان بكەینە پرنسیبی كاری میدیایی؟
د .یەحیا عومەر رێشاوی

 لە نێ��و بیس��ت رووداوی جۆراوجۆردارۆژنامەك��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 دەیەوێترای 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 بۆرۆژنامەی (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 ديك ه
رۆژانە لە دوانگە میدیایەكانەوە بەرچاومان
دەك��ەون و پێم��ان دەڵێ��ن ك��ە میدیا

*

ناتوانێ��ت هەرگی��ز بێالیەنی��ی ()%100ی
خۆی بپارێزێ��ت و دەزگا میدیاییەكان بە
رێژەی جیاجیا ب��ەردەوام بۆ بەرژهوەندیی
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 بێالیەنییخ��ۆی بپارێزێ��ت و میدی��اكار دەتوانێت
ل��ە دەرەوەی رووداوەكان��ەوە ه��ەواڵ و
راپۆرتەكانی بگوازێتەوە و نەبێتە بەشێك لە
رووداوەكە؟
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 ت��ا چەندێ��ك ئ��ەم میدی��اكارە دەتوانێ��ت ئایدی��ا وبیروبۆچوونەكان��ی خ��ۆی لەبیر بكات و بەش��ێوەیەكی
پیش��ەییانە و دوور لە پاڵهپهس��تۆ جۆراوجۆرەكان گشت
رووداوەكانی دەوروبەر وەك خۆی بگوازێتەوە؟
 داخۆ لە س��ەردەمی ملمالنێی سیاسیی و ئایدۆلۆجیدات��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 چارهسهرى میدیایی؟
ل��ە بەرەنجام��ی وردبوونەوە ل��ەو راوبۆچوونانەی لەم
بوارەدا خراونەتە روو ،س��ێ ئاراستە لە تێروانین دەخرێنە
روو:
یەكەم:

«بابەتی���ی بوون و
بێالیەنیی» لە كاری
میدیایي���دا كارێكی
زۆر ئەس���تەمە و
هی���چ دەزگایەك���ی
میدیای���ی ناتوانێت
ئیددیع���ای ئ���ەوە
بكات كە دەتوانێت
ئەو دوو بنهماي ه لە
رووماڵی میدیایی و
باڵوكردنەویدا رەچاو
بكات
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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 بنهماي ه لە رووماڵی میدیایی و باڵوكردنەوهیدا 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
ێ رووداو
دانانی كادیرەكان و لە جەختكرنەوە لەسەر هەند 
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 بنهماكانى كاری میدیایی بكات
و دووربكەوێتەوە ل��ە ئایدیا و بیروبۆچوونێكی دیاریكراو،
ب��ە رای ئەمان ئەگەر میدیا بوویە بەش��ێك لە رووداوەكە

«بابەتیی بوون» یان «بێالیەنیی»...

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 (« )%100بابەتیی 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 بنهمايانهى 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 بنهماكانى 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 (« )%100بابەتی��ی» بێت ،بەاڵم خۆ
دەتوانێت بە هەوڵدان و رێزگرتن لە بنهماكانى كاركردنی
میدیای��ی و وەرگرتنی را جی��اوازەكان و پەلەنەكردن لە

رەنگ���ە زەحم���ەت
بێت رۆژنامەنووس
بێالیەنی���ی خ���ۆی
بپاریزێت و بەتەواوی
خ���ۆی دابڕێ���ت لە
رووداوەكە ،هەربۆیە
بەرای ئەم ئاراستەیە
«بێالیەنیی» لەكاری
میدیایي���دا نییە و
زەحمەتە پێی بگەین،
بەاڵم ئەمان جەخت
ل���ە دەس���تەواژەی
«بابەتی���ی ب���وون
– ا لمو ضو عی���ة
)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 دیك ه جیاوازە ،هەیە تا س��ەر
ئێس��قان رەنگی حیزب و ئاراس��تەیەكی
سیاس��یی دیاریك��راوی وەرگرت��ووە و
هەرچەن��دە لە پێناس��اندنی خۆی پێمان
بڵێت «سەربەخۆ و ئازاد وئەهلیی» ،بەاڵم بە
شێوازی چارهسهركردنى هەواڵەكان و دانانی
ێ كەسایەتیی و
وێنە و دیارخستنی هەند 
تەرخانكردنی ستوون بۆ هەندێنووسەری
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
و ئاراس��تەیەكی سیاس��یی یان فیكریی
دیاریك��راو نیی��ە ،ئەو بودجەی��ەی بۆت
دابنیك��راوە و ئەو پاڵپش��تیە داراییەی كە
لێ��ت دەكرێت ئەوەت ل��ێ دەخوازێت كە
ئەجێندایەكی دیاریكراو جێبەجێ بكەیت
و هەندێئامانج 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 ديكهمان پێ دەڵێن و
پەیامێكی ديكه دەگەیەنن.

* مامۆستای میدیا لە پەیمانگەی تەكنیكیی سلێمانی yreshawy@yahoo.com
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گۆڤاری

(تایم)ی ئەمریكی
ل ه يادى ( )100ساڵهى دهرچوونيدا
وهرگێڕانى :شاسوار كەمال مەحمود

-

ناوی گۆڤار :تایم Time -
جۆر :گۆڤاری هەواڵی هەفتانە
یەكەم باڵوبونەوە3 :ی ئازاری 1923
بنكەی سەرەكی :نیویۆرك -ئەمریكا
زمان :ئینگلیزی
سایتwww.time.com :

تای��م  ، Time -گۆڤارێكی ئەمریكی
هەفتان��ەی هەواڵیی��ە لەش��اری نیویۆرك
باڵودەبێت��ەوە ،لە س��اڵی  1923لە الیەن
(هێنری لوس  )Henry Luceو (بریتۆن
هادەن  ) Briton Haddeوە دامەزراوە.
چاپی تایمی ئەوروپی ()Time Europe
ل��ە لەن��دەن باڵودەبێتەوە ك��ە رووماڵی
رووداوەكانی ئەوروپا ،رۆژهەاڵتی ناوەڕاست،

*

ئەمریكای التی��ن لەخۆدەگرێ��ت .چاپی
تایمی ئاسیا ( )Time Asiaبنكەكەی 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  25ملیۆن
خوێنەرە و لەو رێژەیە  20ملیۆنی خوێنەری
لە ناو ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكایە.
گۆڤاری تایم یەك��ەم گۆڤاری هەواڵی
ب��وو لە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئهمریكا لە
كاتی دامەزرانیدا ،هەردوو دامەزرێنەرەكانی
پێشتر لە رۆژنامەی Yale Daily News
بەیەك��ەوە كاریان كردووە .ناوی گۆڤارەكە
ژمارە  31پاييزى 2013
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يهكهم ژمارهى گۆڤارى تايم،
كه ل ه  1913/3/3باڵوبۆتهوه.

گۆڤاری تایم یەكەم
گ���ۆڤ���اری ه���ەواڵ���ی
ب���وو ل���ە وی�لای��ەت��ە
ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان��ی
ئ �هم��ری��ك��ا ،ه����ەردوو
دامەزرێنەرەكهی پێشتر
ل��ە رۆژن���ام���ەی Yale
 Daily Newsبەیەكەوە
كاریان كردووە
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لەس��ەرەتادا بریتی بوو لە (راستیەكان
 ) Factsو ئامانج لێی باڵوكردنەوەی
هەواڵ��ی زۆر كورت ب��ووە كە مرۆڤی
س��ەرقاڵ بتوانێ��ت لە م��اوەی (یەك
كاتژمێ��ر)دا هەم��ووی بخوێنێتەوە.
پاش��ان ناوەكەیان گۆڕی ب��ۆ (تایم
 )Timeو 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. Cannonی لەس��ەرە ك��ە ل��ەو كاتەدا
سەرۆكی خانەنش��ینكراوی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریكا
بووە ،لەژمارەی 28ی ش��وباتی ساڵی  1938لە 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  1967خاوەنی زۆرترین پشك و
سەرمایەی گۆڤارەكە بوو بە قیمەتی ( 109ملیۆن) 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

گۆڤارى تايم...

ناوبانگی خۆی��ان هەروەها بوونە هۆی
گەش��ەپێدانی بەرژەوەندی سیاس��ی
ئەمریكا و بەرژەوەن��دی كۆمپانیاكان.
نابێ ئەوەش��مان لەبیربچێت كە ئەم
كارەی گۆڤاری تای��م لەوكاتەدا بووە
هۆی گەش��ەپێدانی بزنسی رادیۆ كە
لەوكاتەدا لەسەرەتای سەرهەڵدانیدا
بوو .ل��ەم سۆنگەیەش��ەوە چەندین
بەرنام��هی جۆراوج��ۆر ئام��ادە و
پەخش��كران .لەگ��ەڵ بەردەوامی
گەش��ەی گۆڤارەكەدا سروش��تی
ئەو بەرنامانە گۆرانكاریان بەسەردا
هات��وو و زۆر بەرنام��ەی گرن��گ
لەگ��ەڵ دەزگا زەبەالحەكان��ی
جیهان��ی میدی��ا لەوانە ) CBS
و  ) NBCئامادە 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 ئهو نووسینانەی لە
گۆڤارەكەدا باڵوكراونەتەوە بە تایبەتی نووسین و وتارەكانی
سەرەتای دروس��ت بوونی گۆڤارەكە ،ئەویش بەمەبەستی
گونجاندنیان لەگەڵ تەكنەلۆژیای دیجیتاڵی سەردەمدا.

دوايين ژمارهى گۆڤارى تايم
ل ه .2013/7/29

گ�����ۆڤ�����اری ت���ای���م
شێوازیكی ج��ی��اوازی
گرتۆتە ب��ەر ئەویش
لە رێگای بەكارهێنای
شێوازی گۆڤارەكە
هەر لەس��ەرەتای باڵوبوونیەوە گۆڤاری تایم شێوازیكی رستە و دەس��ت��ەواژەی
جیاوازی گرتۆتە بەر ئەویش لە رێگای بەكارهێنای رستە خواستراوەوە
و دەس��تەواژەی خواس��تراوەوە .تا ناوەڕاستی حەفتاكانی
س��ەدەی رابردوو گۆڤارەكە خاوەنی بەش��ی (لیستەكان-
 )Listingsب��وو كە لەو بەش��ەدا پوختە ي��ان رانان بۆ
گرنگترین فیلم ،شانۆ ،كاری مۆسیقی ،بەرنامی تەلەفزیۆنی،
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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  1927وە
بەكار دێت و تا ئێستا تەنها لە چوار ژمارەدا
بەكار نەهاتووە ،ئەوانیش:
 .1ژمارەی 28ی نیس��انی  2008كە بەرگی
گۆڤارەكە س��ەوز بوو ،ئەویش وەك گرنگی
دان بە گرفتەكانی ژینگە لە رۆژی (جیهانی
زەوی)دا.
 .2ئ��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.
 .3لە ژمارەی 19ی س��ێپتەمبەری ،2011
ل��ە ی��ادی  10س��اڵی هێرش��ەكانی 11ی
س��ێپتەمبەردا گۆڤارەكە بە رەش و سپی
باڵوبۆوە.
 .4دوای��ن گۆڕان��كاری لە ژم��ارەی 31ی
دیس��ەمبری 2012دا ب��وو ،ك��ە رەنگ��ی
بەرگەكەی رەساس��ی بوو ،ئەویش دوای
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

دیارتری��ن تایبەتمەن��دی گۆڤارەك��ە
ب��ە درێژایی مێ��ژووی خ��ۆی بریتیە لە
(كەسایەتی ساڵ) ،كە گۆڤارەكە تاكە كەس
يان دەزگایەك دهناس��ێنێت ،كە گرنگترین
كاریگەریيان لەسەر سەردێری هەواڵەكان
هەب��ووە لە ماوە  12مانگ��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).
 100كەسایەتی

لەم چەند س��اڵەی دوایي��دا گۆڤارەكە
لیس��تێكی بە كۆمەڵی  100كەس��ی داناوە
كە بەهۆیەوە باس��ی  100كەسایەتی (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 باڵوكردهوه تا ئێس��تا و باشترین 100
رۆمان تا ئێستا ،لەساڵی 2007یشدا لیستی
باش��ترین  100بەرنام��ەی تەلەفزیۆن��ی تا
ئێستای باڵوكردەوە.

* ماستهر ل ه زمانى ئينگليزى.
سەرچاوە:

http://en.wikipedia.org/wiki/Time_magazine
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ياسايهك نيي ه بۆ رێكخستنى ريكالم...

د.سەالم نەسرەدین مامۆستای ریكالم لە زانكۆی سلێمانی:

«لە هەرێمی كوردستاندا یاسایەك
نییە بۆ ڕێكخستنی ڕیكالم»
ئا /باوان عومهر  -جێگر ئیبراهیم

لە ئێس��تای بواری میدیا و راگەیاندندا
ری��كالم رۆڵێكی یەكج��ار گرنگی هەیە بە
تایبهتی لەبواری بازرگانیدا.
بەپێی ئام��ارە نێودەوڵەتییەكان داهاتی
ریكالم لە رێگەی كەناڵەكانی راگەیاندنەوە،
لە چەند ملیار دۆالرێك زیاترە.
ه��ەر بۆیە كەناڵەكانی میدی��ا ،رۆژنامە،
گۆڤ��ار TV ،و رادی��ۆ وەك��و یەكێ��ك
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
مامۆس��تای كۆلێژی راگەیاندن��ی زانكۆی
س��لێمانی س��ازكراوە و ه��اوكات نامهی
ماستەرەكەشی لەبواری ریكالمە.
ژمارە  31پاييزى 2013
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لە دنی���ای ئەمڕۆدا
ڕیكالم وەك زانستێك
س���ەیر دەكرێ���تو
مامەڵ���ەی لەگ���ەڵ
دەكرێت ،ئەوەش بۆ
ئەوە دەگەڕێتەوە كە
ریكالم تەنيا لەبواری
بازرگانی���دا ڕەن���گ
نادات���ەوە ،بەڵك���و
پەیوەندی ریكالم بە
سەرجەم بوارەكانی
ديكهو ه ههيه.
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رۆژنامهن��ووس :ڕی��كالم چیی��ە و مانای چییە
وگرنگی چییە تاچەند بۆتە زانست ؟
د.س��هالم نهس��رهدین :ڕی��كالم ،هونەرێكە لە
هونەرەكان��ی پەیوەندیك��ردن لە نێ��وان دوو
الیەن كە بریتیی��ە لە ڕیكالمكارو وەرگر ،واتا
بریتیی��ە لە پەیامێ��ك وەك هەموو جۆرەكانی
ديك��هى 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 بیرۆكهیەك
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 ڕیكالمكارو وەرگردا لە هەردوو
ڕووی ئابووری و كۆمەاڵیەتیی��ەوە دەردەكەوێت ،لەڕووە
ئابووریەكەی��ەوە ڕی��كالم ڕۆڵێك��ی گرن��گ دەگێڕێ��ت
لەگەش��ەپێدانو ب��رەودان بەجوڵ��ەی ب��ازاڕ و كرداری
كڕی��ن و ف��رۆش ،هەروەها یارمەت��ی وەرگریش دەدات
لەكەمتری��ن كاتو بە كەمترین م��اوە و تێچوون بگاتە
شوێنی دەستكەوتنی ئەو شمەكو خزمەتگوزارییانەی كە
پێویستیەتیو پێداویستيیەكانی تێردەكات.
لە دنیای ئەمڕۆدا ڕیكالم وەك زانس��تێك سەیر دەكرێتو
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 ديكهى
وەك سیاس��یو ئایين��یو تەندروس��تیو پ��ەروەردەو
پەیوەندیيەگش��تییەكان و س��ەرجەم ئ��ەو بواران��ەی
كەپەیوەندی بەژیانی تاكەكانی كۆمەڵگەوە هەیەو ڕیكالم
مامەڵەی لەگەڵ دەكات ئەمەش دیارە بە لەبەرچاوگرتنی
الیەنی سایكۆلۆژیو دەروونی وەرگرەكاندا.
رۆژنامهن��ووس :ڕیكالم لەكوێ��ی پڕۆس��ەی میدیادایە،
بەتایبەت لەكوردستان؟
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د.سهالم نهسرهدین :ڕیكالم لەهەناوی پرۆسەی میدیادایە،
بۆیە لە ئێستادا دەزگاكانی میدیا ناتوانن بەبێبوونی ڕیكالم
برەو بە مانەوەی خۆیان بدەن لەناو ئەو پانتاییە بەرفراوانەی
كە بەهەزارەها كەناڵو ئامرازی جیا جیا كاری تیادا دەكات،
لەگەڵ ئەوەشدا ڕیكالم بریتییە لە پرۆسەیەكی سەربەخۆ،
وەك دەبینی��ن جگە لەمیدیا چەندین ئامرازی ديك ه هەیە
كە لەڕێگەیان��ەوە پەیامە ڕیكالمیی��ەكان باڵودەكرێتەوە
و ئاراس��تەی وەرگ��ران و بەكاربەران دەكرێ��ت ،میدیا
توانیویەتی ببێتە ناوەندێك بۆ باڵوكردنەوەی ئەو پەیامانەو
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 ئەو داهاتە وەك سەرچاوەیەكی باش سەیر
دەكرێت لەالیەن دەزگاكان��ی ڕاگەیاندنی كوردییەوە كە
نموونەی بەرچاومان هەیە ،بەتایبەت كەناڵە ئەهلییەكان،
وەك بینیمان��ە چەندین كەناڵو رۆژنام��ەو 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 .
رۆژنامهن��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
توانیویەتی سوود
لە ريكالم وەربگرێت
وەك سەرچاوەیەك
بۆ بەدەستهێنانی
داه���ات ب��ۆ خۆیان،
ب��ۆی��ە ئ��ەو داه��ات��ە
وەك سەرچاوەیەكی
باش سەیر دەكرێت
لەالیەن دەزگاكانی
ڕاگ����ەی����ان����دن����ی
كوردییەوە.
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ئامرازەكانی میدیا
بە خواستی خۆیان
ڕی��ك�لام��ەك��ان باڵو
ب��ك��ەن��ەوەو گرنگی
بەالیەنەكانی دیك ه
نەدەن ،لەبەر ئەوەی
ئەو ئامرازانە دەبێ
ی
ل��ە ڕووی یاسای 
و ئ���اك���اري���ي���هو ه
پابەندبن بەیاساو
بنەما ئاكارييهكانى
ڕیكالم بەشێوەیەك
كەبتوانن ئامانجی
ڕی��ك�لام��ك��ارەك��ان
بەدیبهێنن
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د.سهالم نهسرهدین :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
بكەنەوەو گرنگی بەالیەنەكانی دیكه نەدەن ،لەبەر ئەوەی
ی و ئاكارييهوه پابەندبن
ئەو ئامرازانە دەبێ لە ڕووی یاسای 
بەیاس��او بنەما ئاكارييهكانى ڕیكالم بەشێوەیەك كەبتوانن
ئامانج��ی ڕیكالمكارەكان بەدیبهێن��ن لەالیەك ،هەروەها
زی��ان بە بەكاربەرانیش نەگەیەن��ن لەالیەكی ديكهوه ،لە
میدیای كوردیدا وەك دەبینین هەوڵێكی زۆر هەیە لەالیەن
دەزگاكان��ی ڕاگەیاندنەوە بۆ ئ��ەوەی زۆرترین ڕیكالمكار
لەخۆیان نزیك بكەنەوەو ڕیكالمەكانیان بۆ باڵوبكەنەوە ،لەو
ڕوانگەیەوە بەڵێڕاستە كە كار بۆ دەستكەوتی ماددی پێش
هەموو ش��تێك دەكرێت ،كەواتە ڕیكالم چ بۆ ڕیكالمكار،
چ بۆ دەزگاكانی میدیاش ئامانج لێی دەسكەوتنی قازانجو
داهاتە.
رۆژنامهنووس :بەبەراورد بەكۆمەڵگاپێشكەوتووەكان ڕیكالم
لەكوردستاندا تاچەند كاریگەری لەسەر كۆمهڵگا و تاكەكان
هەیە ؟
د.سهالم نهسرهدین :دەتوانین بڵێین تاڕادەیەكی مامناوەند،
لەبەر ئەوەی تاكو ئێس��تا ڕیكالم لە كوردس��تاندا نەبۆتە
س��ەرچاوەیەكی س��ەرەكیو بڕوا پێكراو بۆ دەستكەوتنی
زانیاری س��ەبارەت ب��ە بابەتی ڕی��كالم بۆكراوەكە لەالی
وەرگر ،هەروەها نەبوونی هۆش��یاری الی وەرگر بەرامبەر
بەڕیكالم هۆكارێكی ديكهيه ،ئەوەش بۆ ئەوە دەگهڕێتەوە
كە تاكو ئێس��تا ڕیكالم وەك پڕوپاگەندە س��ەیركراوە ،كە
لەبنەڕەت��دا دوو بوارو چەمكی جیاوازن لەڕووی ئەركەوە.
بۆیە دەبینی��ن كاریگەرییەك��ە كاریگەرییەك��ی الوازە.
لەالیەكی دیكهشەوە 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
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بەسەرچووە ...هتد.
رۆژنامهنووس :نەبوونی یاس��او بەزانست نەكردنی ڕیكالم
هۆكارەكانی چییە وتاچەند پێویستە بەیاسابكرێت ؟
د.سهالم نهسرهدین :ڕیكالم بۆخۆی زانستەو یاسای تایبەتی
خۆی هەیە ،بەاڵم ئەو یاسایانەش بەپێی سیستمی سیاسیو
ئابووری واڵتان دەگۆڕێت ،وات��ا لەواڵتێكەوە بۆ واڵتێكی
ديك ه جی��اوازە بەلەبەر چاوگرتنی دابونەرێتە كۆمەاڵیەتی
و ئایینییەكانیش .ئەوەی یاسای ڕیكالم دادەنێت دەوڵەتە
كە ڕیكالمكارو الیەنی باڵوك��ەرەوەش پابەند دەكات بە
جێبەجێكردنو لەبەرچاوگرتنی بەندەكانی ئەو یاس��ایانە،
بەاڵم لە هەرێمی كوردستاندا تاوهكو ئێستا یاسایەك نییە
بۆ ڕێكخس��تنی كاری ڕیكالمكردن ،بۆیە دەبینین ،كاتو
ش��وێنو شێوەی ڕیكالمەكان بەش��ێكی لەجێگای خۆیدا
نیی ە و بێپالنیو 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 شمەكو كااڵ جیاوازەكاندا.
رۆژنامهنووس :هۆكاری ئەوە بۆچی دەگەڕێتەوە كەداهاتی
سااڵنەی ڕیكالم دەیان ملیاردۆالرە ؟
د.سهالم نهسرهدین :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 هونەریو
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.
رۆژنامهن��ووس :لەڕیكالم��دا زیاتر ژن و جەس��تەی ژن

ڕی���ك�ل�ام ب��ۆخ��ۆی
زان��س��ت��ەو ی��اس��ای
تایبەتی خۆی هەیە،
بەاڵم ئەو یاسایانەش
ب��ەپ��ێ��ی سیستمی
سیاسیو ئ��اب��ووری
واڵت���ان دەگ��ۆڕێ��ت،
وات���ا لەواڵتێكەوە
ب��ۆ واڵتێكی ديك ه
ج��ی��اوازە بەلەبەر
چاوگرتنی دابونەرێتە
ك���ۆم���ەاڵی���ەت���یو
ئایینییەكانیش.
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بەكاردێت ئەمە تاچەند كارێكی یاساییە؟
د.س��هالم نهس��رهدین :بەكارهێنانی ژنو
جەستەی ژن لەڕیكالمدا كارێكی ئاساییە
ب��ەو مەرج��ەی ژن نەكرێت��ە كااڵیەك بۆ
س��اخكردنەوەی ئەو ش��مەكو كااڵیانەی
كەڕیكالمەكەی بۆ دەكرێت ،بێگومان ئەو
ش��مەكو كااڵیانەی كەبۆ ژنانەو ئاراستەی
ژنان دەكرێت ئاساییە كە وێنەی ژن تیایدا
ب��ەكار بێت ،بەاڵم وەك دەبینرێت هەندێك
شمەكو كااڵ هەیە كە بۆ ژنان نییەو وێنەی
ژن تیایدا بەش��ێوازی جۆراوج��ۆر تیایدا
بەكار دێت كە بەپلەی یەكەم بۆ مەبەستی
س��ەرنج ڕاكێش��انو ورووژاندنی هەست
و ئ��ارەزووی بەكاربردن��ە الی بەكاربەر،
نموونەی ئەوەش بەكارهێنانی وێنەی ژنە
ت و دەرخستنی شوێنە
بەشێوەی نیوە ڕوو 
ورووژێنەرەكانی لە ڕیكالمەكاندا.
رۆژنامهنووس :گرنگترین خاڵە نهرێنييهكانى
میدیای كوردی سەبارەت بەڕیكالم كامانەن
و هۆكارەكانی چیین ؟
د.سهالم نهس��رهدین :لە میدیای كوردیدا
بەگشتیو كەناڵە تەلەفزیۆنییەكان بەتایبەتی
هەست بەبوونی كەموكوڕی دەكرێت لەكاتی
باڵوكردن��ەوەی ڕیكالمەكاندا ،لەدیارترین
ئەو كەموكوڕیان��ەش كاتی باڵوكردنەوەی
ڕیكالمەك��ە ،م��اوەی باڵوكردن��ەوەی
ڕیكالمەكە ،هەروەها شوێنی باڵوكردنەوەی
ڕیكالمەكە لە ڕۆژنامەو گۆڤارەكاندا.
رۆژنامهنووس :لەكەناڵەكانی میدیا باس��ی
زۆرتر لە()tvی��ە بۆچی؟ ڕۆڵی ئامرازەكانی
دیك ه چییە؟
د.س��هالم نهس��رهدین :تەلەفزی��ۆن بەو
پێیەی ئامرازێكی جەماوەرییەو س��ەرجەم
چی��نو توێژەكان��ی كۆمەڵگ��ە بەهەموو
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ئاس��تەكانییەوە تەماش��ای دەكەن بەپێی
خواستو پێویستییەكانی خۆیان ،هەروەها
توان��ای پەخش��كردنو باڵوكردن��ەوەی
س��ەرجەم بڕگەو بابەتەكان لەتەلەفزیۆندا
بە ش��ێوەیەكی س��ەرنج ڕاكێش بە پشت
بەس��تن ب��ە بەكارهێنانی وێن��ەو جوڵەو
دەن��گو ڕەنگ وای كردوە ك��ە زۆرترین
وەرگر بۆ خۆی ڕابكێش��ێت ،ئەوە جگە لە
بەكارهێنانی هونەری داهێنانو فەنتازیا لە
بەرهەمهێنان��ی ڕیكالمە تەلەفزیۆنییەكاندا
ك��ە وا دەكات پەیامە ڕیكالمییەكان زیاتر
سەرنجڕاكێش بن لە تەلەفزیۆندا بە بەراورد
لەگەڵ ئامرازەكانی دیكه.
رۆژنامهن��ووس :بۆچ��ی ل��ە هەرێم��ی
كوردستاندا ریكالم نەبۆتە زانست؟
د.سهالم نهسرهدین :بەزانست نەبوونی كاری
ڕیكالمك��ردنو 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 جەماوەرو لە
ناو جەماوەریش ئاس��تو چینە جیاوازەكان
هەیە ،دەبێت بزانرێت ئەو پەیامە بۆكێو چۆن
ئاراس��تەی وەرگر دەكرێتو لە چ كاتێكدا،
لەالیەكی ديكهوه 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 زانستیيان ە و بابەتیيانە
كار لە بواری ڕیكالمدا بكرێت.

ياساى مافى دهستكهوتنى
زانيارى له ههرێمى كوردستان
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ژینگەی كۆمەاڵیەتی
راگەیاندنی كوردی
ئازاد عهبدولعهزیز
پێش ئ��ەوەی بێم��ە س��ەر ژینگەی
كۆمەاڵیەتی راگەیاندنی كوردی ،دەمەوێ
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
ب��ە پەیوەندییەكان��ی ب��ە سیس��تەمی
كۆمەاڵیەتییەكانەوە دەناسرێن ،نوێخوازی
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
ژمارە  31پاييزى 2013
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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 ،ئهوهش بۆ چەندین هۆكار دەگەڕێتەوە،
بەتایب��ەت ئەو ب��وارەی ك��ە نەتەوەكەم��ان ژیانی تێدا
دەگوزەرێنێت.
راگەیاندنی كوردی پێش راپەرین

ب���واری ئاینی���ش
تارادەیەك كاریگەری
بەس���ەر راگەیاندنی
ك���وردی كردب���وو،
چونك���ە زۆر ل���ە
نو و س���ە ر ە كا نما ن
مەال و پیاوانی ئاینی
بوون

202

ژمارە  31پاييزى 2013

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 رێككهوتننامهی ئاداری ساڵی
 ،1970ك��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
 1993كۆتای��ی پێهاتووە ،لەبەر ئ��ەوەی زۆربەی خاوەن
قەڵەمەكان هەڵگری فكری ماركس��ی ب��وو ،ئەو فكرەیان
بۆ رزگاری كورد لە ژێر دەس��تی داگیركەران پهیڕهویان
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 مهال عهبدولكەریمی
مودەرس و عهالئهددین سهجادی ...هتد ئەمانە خزمەتێكی
زۆری بواری راگەیاندن و كولتووری كوردیان كردووە ،لە
الپەڕەكانی مێژووی رۆژنامەگەی كوردیدا شوێن پەنجەیان
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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 ،لهو 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 ل ه كۆلیژەكانی
دیك��ه دەرچوو بوون ،وەك س��اڵح یوس��فی كە كۆلیژی
شریعەی تەواوكردبوو و دارا تۆفیق ئهندازەی تەواو كردووه
و ماستەری هەبوو لە بواری خۆیدا .سامی عەبدولڕەحان،
ئەویش ئهندازهی 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 ،ك ه مەس��ەلەی
نەتەوایەتی بوو ،دەتوانین بلێین هەموویان پەیوەستبوون
پێوەیهوه .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
رێككهوتننامهی 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،

ئ��ەو كەسانەی كە
خ�����اوەن ئیمتیاز
و س��ەرن��ووس��ەر و
ت��ەن��ان��ەت ن��ووس��ەر
ب��وون ،لهو رۆژنامە
و بوارەكانی دیكەی
راگ���ەی���ان���دن���ی���ان
ب�����ەرێ�����وەی�����ان
دەب�����رد ،ه��ەڵ��گ��ری
بروانامەیەكی بواری
راگەیاندن نەبوون،
ب���ەڵ���ك���و ئ���ەگ���ەر
بەشێوەیەكی گشتی
وەربگرین ت��ەواوی
خ��ۆی��ان ل��ەو بیافە
پێگەیاندبوو
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دەت��وان��ی��ی��ن بڵێین
راگەیاندنی ك��وردی
شۆڕشێكی گ��ەورەی
بە خۆوە بینی ،نەك
تەنیا شۆڕشی رزگاری
ن��ەت��ەوە ب��وو ،بەڵكو
ش���ۆڕش���ی ئ�����ازادی،
كۆمەاڵیەتی ،سیاسی،
رۆشنبیر ،پ��ەروەردە و
فێركردن و وهرزشی
بوو

204

ژمارە  31پاييزى 2013

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 ،ههتا ئێستا زۆرێك
لە رۆژنامەنووسانی كورد ،خۆیان خۆیان پێگەیندووە ،كە
ئەمە تاوەكو س��ااڵنی ( )2005-2000درێژەی كێشا ،دوای
ئەمە بەشی ئەكادیمی لە پەیمانگا و كۆلیژەكان كرایەوە.
دوای راپەرینی

لە دوای راپەڕینی بەهاری س��اڵی  1991لە 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 وهرزش��ی بوو ،كە لە
هەموو بوارەكان كوردس��تان گەش��ەی كرد ،ئەگەر چی
كوردس��تان لە ناو دوو الیەنەوە لە ژێر گهمارۆی ئابووری
بوو ،هەم لە الیەن نەتەوەیەكگرتووەكان هەمیش لە الیەن
حكومەتی ئەوس��ای عێراقی دكتاتۆر ،ب��ەاڵم ئەم الیەنە
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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��ەوهك 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 ئهزموونه بۆ
بواری ژینگەی كۆمەاڵتی و سیاسی و ئابووری دەگەڕێتەوە،
كە لەم قۆناغەی كوردستان بەرهوپێشڤەچوونێكی دیكهی
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

كێشەی راگەیاندنی
ح��ی��زب��ەك��ان��ی ئێمە
لەوەدایە كە گۆڕانی
جۆری كەمتر تیایاندا
روودەدات و هەمیشە
گ��ۆڕان��ەك��ان لەسەر
شكڵییە كا نە و ە ن ،
گۆڕاننلەگواستنەوەی
كادر و كارمەندەكاندا،
نەك خستنەبەركاری
تواناكان
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رەخنە هەیە و هەبوو
لە الی��ەن تاكەكانی
كۆمەڵگە ك��وردی جا
چ ح��ی��زب��ی ب��ێ ی��ان
كەسانی سەربەخۆ،
ل��ەس��ەر ئ����ەوەی كە
ئەم جۆرە راگەیاندنە
س��ێ��ب��ەری��ن ،وات���ە
راگەیاندنی ئەهلی
لە كوردستان نییە بە
هەموو جۆرەكانییەوە
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بە رێگایەكی دیكه ،ئەویش تارادەیەك خۆگونجاندن بوو لە
گەڵ سیاسەتی ئەو حیزبانەی كە ئەو رۆژنامانە یان بواری
دیكهی 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��هى راگەیان��دن هاتە
پێش��ەوە ،ئەویش لە س��اڵی  2000دەس��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 بنهماكانی
راگەیاندن بێت.
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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

ك��وردس��ت��ان كەوتە
بیاڤێكی دیكەی ژیان،
بەتایبەتی ژینگەی
سیاسی و ئ��اب��ووری
و ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی،
راگ����ەی����ان����دن����ی
ك���وردی ب��ە هەموو
چ��ەم��ك��ەك��ان��ی��ی��ەوە
گ���ەش���ەی���س���ەن���د،
بەتایبەتی لە رووی
كردنەوەی بەشەكانی
ئەكادیمی لە پەیمانگا
و ك��ۆل��ی��ژەك��ان��ی
كوردستان
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راگەیاندنە دەبێتە رۆژنامەنووس ( ،بەبێ ئەوەی بنهماكانی
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

ل����ە
هەن����دێ
كۆمپانیان����ەكان بۆ
ئەوەی بناس����رێن و
كاالیەكان����ی خۆیان
بفرۆش����ن پەنای����ان
بردە بەر كردنەوەی و
باڵوكرنەوەیرۆژنامەی
ریكالم����ی و رادیۆ و
تیڤی ناوەخۆ ،تەنانەت
كەناڵی ئاسمانیيهكان
دهبهن
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كردنەوەی دەرگا بەرووی كۆمپانییەكانی دونیا و هاتنی
چەندین كۆمپانیا گەورەكانی جیهانی بۆ كوردس��تان كە
سەروهت 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
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تەرفیهی ،بەرنامەی گفتوگۆ ،وهرزش ،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

 -1راگەیاندن��ی كوردی ئەو بازنە كالس��یكییەی كە تێدا
دەژی��ا توانی خۆی لێ رزگار ب��كات ،بەتایبەتی لە رووی
چاپ و نهخشهسازییەوە.
 -2تاڕادەی��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.
 -3تاڕادەی��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.
 -4دامەزراندن��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.
 -5راگەیاندن��ی ك��وردی رۆڵ��ی هەب��وو و هەی��ە ل��ە
هۆش��یاركردنەوەی تاكی كورد ،بەتایبەت لەمەڕ پرس��ە

ئازادی ب����ۆ دەربڕینی
راوبۆچوون����ی ئ����ازاد
فەراه����م ك����را ،ك����ە
تاكەكان����ی كۆمەڵگە
ئەو هزرو رایانەی كە
لە مێش����كییان بووە
لە رێگەی ئامرازەكانی
(خوێن����را ،بیس����تراو
بینراو)ەوە هێناویانتە
زمان
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نیشتمانییەكان.
 -6هەروەها راگەیاندنی كوردی توانییەتی
كادری ب��اش پێبگەیێنێت ،بێ ئەوەی ئەو
رۆژنامەنووس��انە لە بەش��ێكی ئەكادیمیی
تایب��ەت بەراگەیان��دن تەواوكردبێ��ت،
ئەگەرچی لە ئاست پێویستیدا نییە.
الیەنە خراپەكانی راگەیاندنی كوردی

 -1نەبوون��ی پالنێك��ی تایبەتمەن��د ب��ۆ
رێكخستنی راگەیاندنی كوردی ،واتە جۆرە
بێ بەرنامەیەك ب��ە راگەیاندنی كوردییەوە
دیارە ،كە پێوستی بە بهخۆداچوونەوەیەكی
جدی هەیە.
 -2راگەیاندنی 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.
 -3هەوەه��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
سەرچاوەكان:

رۆژنامە زۆر بوو بابەتی نەشیاو بێهێزیش بە
خۆیەوە دەبینێت.
 -4ئەو زۆری و بۆرییەی راگەیاندنی كوردی
بە هەموو ئامرازەكان��ەوە ،جۆرە فەزایەكی
خۆلقاندووە ،ك��ە راگەیاندنی كوردی ئەو
وەزیفەی هەیە نەیتوانیوە ئەنجام بدات.
 -5راگەیاندنی كوردی هەڵەی چاپی زۆری
تێدا بەدیدەكرێت ،ئ��ەوش وای كردووە،
هەندێ ج��ار خوێنەر بێزار بكات ،تەنانەت
ئەو قورساییهی كە رۆژنامەكە هەیەتی لە
دەست بدات ،چونكە ناتوانێت بە تەواوەتی
پەیامەكە بگەیێنێتە جەماوەری خۆی.
 -6بوونی تەش��یرێكی زۆر لە راگەیاندنی
ك��وردی بەدیدەكرێ��ت ب��ە تایبەت��ی
رۆژنامەگەری ئەهلی ،ب��ێ ئەوەی الیەنی
ئەخالق��ی رۆژنامەگەری پەی��ڕەو بكات،
ئەمەش یەك لە خاڵە الوازەكانی راگەیاندنی
كوردییە بە شێوەیەكی گشتی.
 -7خالێكی دیكەی نهرێن��ی راگەیاندنی
كوردی ،راگەیاندنێكی حییزبییە ،ئەمەش
وای ك��ردووە ،ك��ە نەتوان��ێ ئازادانەبیر
بكاتەوە ،كاتێ راگەیاندنێك لە توانایدا نەبوو
ئازادانە ب��ژێ ناتوانێتیش بەرەوپێش��ەوە
بڕوات و ئافراندنیش بكات.

 -1رێب���وار س���یوەیلی ،نەت���ەوەو حەكایەت ،بەرگی یەك���ەم و دووهم ،دەزگای توێژین���ەوە و باڵوكردنەوەی
موكریانی ،چاپخانەی :خانی ،دهوك.2008،
.www.wildlife-pal.org/Environment.htm -2
 -3شێروان عوس���مان رهس���ول ،ڕۆڵی ڕاگەیاندن لە بونیاتنانی كۆمەڵگەی مەدەنی دا ،نامەی ماستەرە چاپ
نەكراوە ،بەشی كۆمەڵناسی ،كۆلیژی ئەدەبیات ،زانكۆی سەالحەدین -هەولێر.2011 ،
 -4تۆماس ئیل ماكفیل ،میدیای نونیۆدەولەتی ،وەرگێڕانی :هەندرێن ش���ێرزاد ،چاپخانەی :شڤان ،سلێمانی،
.2009
 -5جبار محمد جباری ،تاریخ الصحافة الكردیة في العراق ،بغداد.1973 ،
 -6عهبدوڵاڵ زەنگەنە ،رۆژنامەنووسی كوردی لە كوردستانی دوای -راپەڕین ،چاپخانەی رۆشنبیری ،هەولێر،
.1998
 -7محمەد ساڵح پێندرۆیی(جگەرسۆز) ،رۆژنامەنووسی پرۆفیشناڵ ئیتیكی رۆژنامەوانی ،ئەكادیمیلی كوردی،
چاپخانە :حاجی هاشم ،هەولێر.2010 ،
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ياساى مافى دهستكهوتنى زانيارى
بەناوی خودای بەخشندەو میهرەبان
بەناوی گەلەوە
پەرلەمانی كوردستان – عێراق

پشت بە حوكمی ( )1لە ماددەی ()56ی یاسای ژمارە ()1ی ساڵی 1992ی هەمواركراو
و لەس��ەر داوای ژمارەی یاس��ایی ئەندامانی پەرلەمان ،پەرلەمانی كوردس��تان –
عێراق لە دانیشتنی ئاسایی ژمارە ()28ی رۆژی  2013/6/5بڕیاری دەرچواندنی ئەم
یاسایەی دا:
یاسای ژمارە ()11ی 2013
یاسای مافی دەستكەوتنی زانیاری لە هەرێمی كوردستان – عێراق
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
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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 ()4ی ساڵی 2010داهاتووە
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  6مانگ 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 ( )14ئەم 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.
 -1پەیكەرەك��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.
 -2بودجە و تەرخانكراوەكان ،حسابە كۆتایەكەی.
 -3پ��رۆژەی جێبەجێ كراوەكانی ،ئەو پڕۆژان��ەی لە باری جێبەجێ
كردندا ،ئەو پڕۆژانەی بڕیارە بێنە جێبەجێ كردن.
 -4ئەو خزمەتگوزاریانەی پێشكەشی دەكات رێگای بەدەستهێنانیان.
 -5ئەو 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 ( )15رۆژ 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 ( )48كاتژمێری 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:
 -1زانیاری داواكراو لەبەر دەستی دامەزراوە پەیوەندیدارەكە نیە.
 -2زانی��اری داواكراو دەكەوێتە نێو چوارچێ��وەی ئەو بەدەرانەی لەم
یاسایەدا دیاریكراون.
 -3زانیاری داواكراو پێشتر باڵوكراوەتەوە لەگەڵ ئاماژەكردن بە جێگەو
كات��ی باڵوكردنەوەی ،یان بوونی لەس��ەر پێگ��ە ئەلكترۆنیەكەی یان
دراوەتە خودی پێشكەشكاری داواكارییەكە پێش ()6مانگ.
 -4ئاماژەك��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:
 -1وێنەیەكی رهسەنی دۆكیۆمێنتەكە بەو شێوەی لە الی دامەزراوەكە
پەیڕەو كراوە.
 -2ماف��ی لێووردبوون��ەوە ل��ە دۆكیۆمێنتەكە لە كاتی پێویس��تدا بە
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بەكارهێنانی ئەو ئامرازانەی كەوا دەمەزراوی پەیوەندیدار هەیەتی.
 -3مافی لێووردبوونەوە لە دۆكیۆمێنتەكە بە بەكارهێنانی ئەو ئامێرانەی
كەوا كەسەكە هەیەتی.
 -4دانەیەكی دەقاودەقی دۆكیۆمێنتەكە ،چاپكراو بێت یان تۆماركراو،
بینراو بێت یان بیستراو ،ئەگەر توانرا ئەم دانەیە بە بەكارهێنانی ئامێرە
بەردەستەكانی دامەزراوی پەیوەندیدار ئەنجام بدرێت.
 -5ئامادەكردنی 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:
 -1نهێن��ی تایبەت بەبەرگری و ئاسایش��ی هەرێم (وردەكاری چەك و
پێداویستیە س��ەربازییەكان ،ئەركە نهێنیە سەربازی و ئاسایشییەكان،
جولەو تەكنیكی بەرگری و زانیاری هەواڵگری).
 -2ئ��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.
 -3ئەو زانیارییانەی كەوا ئاش��كرا كردنی��ان دەبێتە هۆی كارتێكردن
لەسەر ڕێرەوی لێكۆڵینەوەكان و دادگاییكردن.
 -4ئەو زانیارییانەی كەوا ئاش��كراكردنیان دەبێتە هۆی پێش��ێلكردنی
كێبركێی ڕەوا یان مافەكانی دانەر و خاوەندارێتی هزری.
 -5زانیاری 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،1ی بڕگەی (دووەم)ی
ئەم ماددەیەدا هاتوون لە دوای بەس��ەرچوونی ()20بیست 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 ( )7حەوت رۆژ لە رێكەوتی
دەرچوونی ئەو بڕیارەی لەسەر ناڕەزییە یان بڕیاری ئەو الیەنەی لەالی
ناڕەزایی دەربڕیەوە ،تێپەر نەكات ،و لەم حاڵەتانەی خوارەوە:
 -1رەتكردنەوەی داواكارییەكە ،چ بەتەواوەتی یان بەشێكی.
 -2تێپەرینی ئەو ماوەیەی دیاریكراوە بۆ وەاڵمدانەوەی بەپێی ماددەی
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هەشتەم /بڕگەی (پێنجەم).
 -3سەپاندنی تێچوونی ناپێویست بەسەر پێشكەشكاری داواكارییەكە.
 -4ڕەوانەك��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 ( )15پازدە 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 ()250000دوو سەدو پەنجا هەزار
دینار كەمتر نەبێت و لە ()5000000پێنج ملیۆن دینار زیاتر نەبێت ،هەر
كەسێك:
 -1خۆی بگرێت لە پێدانی دۆكیۆمێنت یان تێڕوانین یان دەسكەوتنی
زانی��اری یان زانیاری نادروس��ت پێش��كەش بكات ب��ە پێچەوانەی
حوكمەكانی ئەم یاسایە.
 -2تەگەرە 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.

ماددەی نۆزدەم:

بەشی پێنجەم
حوكمی كۆتاییەكان

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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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 ( )90ن��ەوەت رۆژ لە رێكەوتی باڵوكردنەوەی لە
رۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.
د.ئهرسهالن 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  2013لەالیەن
سەرۆكی هەرێمی كوردستانەوە دەرچوێنرا.
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پـێشێلكاری
پيش��هى رۆژنامهگ��هرى پهيوهن��دى
راس��تهوخۆى به ئازادييهكان و رهوش��ى
سياسى ،ئابوورى ،كۆمهاڵيهتى و كايهكانى
ديكهى كۆمهڵگهوه ههي��ه ،ل ه ههموو ئهو
نێوهندانهدا كاريگهرى ههيهو گشت تواناكانى
دهخاتهگهڕ بۆ ئهوهى رووداو و ههواڵهكان
به وهرگر بگهيهنێت ،بۆي ه رۆژنامهنووس��ان
له كات��ى ئهنجامدانى كارهكانياندا لهاليهن
ئهو كهس��انهى كه باوهڕيان ب��ه ئازاديي ه
گش��تييهكان و لهسهرووش��يانهوه ئازادى
رۆژنامهنووس��ى نيي ه رووبهڕووى كێش��هو
گرفت و ئاس��تهنگ دهبن��هوه ،ك ه ههندێ
جار پێشێلكارى زهق بهرامبهريان دهكرێت.
لێژنهى داكۆكى ل ه ئازادى رۆژنامهنووسى
و مافى رۆژنامهنووسان بهوردى چاودێرى
رهوش��ى رۆژنامهگ��هرى ل ه كوردس��تان
دهكات و س��هرجهم ئهو پێشێلكارييانهى
بهرامب��هر ب�� ه رۆژنامهنووس��ان و كارى
رۆژنامهگهرى ئهنج��ام دهدرێ ل ه راپۆرتى

خۆيدا )6( ،ش��هش مان��گ جارێك بۆ راى
گش��تى و اليهن�� ه پهيوهندي��دارهكان و
رێكخراوه نێودهوڵهتييهكان به ههر س��ێ
زمان��ى ك��وردى و عهرهب��ى و ئينگليزى
باڵودهكاتهوه ،س��هنديكا ل ه داكۆكيكردن
ل��ه رۆژنامهنووس��ان ب��هردهوام دهبێت تا
ئ��هو كات��هى اليهن��ه پهيوهندي��دارهكان
رێز له ياس��اى رۆژنامهگهرى و پيش��هى
رۆژنامهنووسى دهگرن.
ئهنجووم��هن و لێژن��هى داكۆك��ى ب ه
مهبهستى كهمكردنهوهى پێشێلكارييهكان
و رێزگرتن ل ه رۆژنامهنووس��ان و پيشهى
رۆژنامهنووس��ى ،رۆژى 2013/4/27
كۆنفرانس��ێكى لهنێوان رۆژنامهنووسان و
وهزارهت��ى ناوخۆ و دهزگاكانى ئاسايش��ى
ههرێمى كوردستان بۆ زياتر لێكتێگهيشتن
رێكخست ،ههردووال راش��كاوانه بيروڕاى
خۆي��ان خس��تهڕوو ،ئهم كۆنفرانس��هكة
ههوڵێك��ه ب��ۆ زيات��ر لێكتێگهيش��تن و
ژمارە  31پاييزى 2013

225

راپۆرتى ...11

ههوڵدان بۆ دۆزينهوهى رێگهچارى گونجاو
بۆ ئهو گرفت و ئاس��تهنگانهى رووبهڕووى
رۆژنامهنووس��ان دبنهوه ،ه��هروهك رۆژى
 2013/4/28ب�� ه مهبهس��تى گفتوگۆكردن
لهسهر گرنگى ههبوونى دادگايهكى تايبهت
ب ه كهيس��ى رۆژنامهنووس��ان هاوشێوهى
ئهوهى له بهغدا بوونى ههيه ،كۆنفرانسێكى
رێكخست ،ك ه تێيدا نوێنهرى ئهنجوومهنى
بااڵى دادوهرى ل ه عێ��راق و ئهنجوومهنى
دادوهرى ههرێمى كوردس��تان و وهزارهتى
دادى ههرێ��م و داواكارى گش��تى و
ياساناسان و رۆژنامهنووسان ئامادهى بوون
و گفتوگۆيهك��ى تێ��رو تهس��هل لهبارهى
ئهم دادگايه كرا ،ئێس��تاش پێش��نيارهك ه
لهب��هردهم توێژينهوه دايه ،ئهم ههنگاوهش
ل ه چوارچێ��وهى بهرز راگرتنى پيش��هى
رۆژنامهگ��هرى و پێگهى رۆژنامهنووس��ان
سهرچاوهى گرتووه.
پێش��ێلكارييهكانى راپۆرت��ى ( )11ب�� ه
ب��هراورد لهگ��هڵ راپۆرت��ى ()10ي��هم ل ه
كهمبوونهوهداي��ه ،ئهوه ب��هو مانايه نايهت
كه پێشێلكارى بهرامبهر ب ه رۆژنامهنووسان
ناكرێ��ت ،تا ئێس��تاش ههندێ��ك اليهنى
بهرپرس ههن رێز له ياساى رۆژنامهگهرى
ل ه كوردس��تان و پيش��هى رۆژنامهگهرى
ناگرن و پێشێلكارى بهرامبهر به كهناڵهكانى
ميديا و رۆژنامهنووسان دهكهن.
لهاليهك��ى ديك��هوه س��هنديكاى
رۆژنامهنووس��انى كوردس��تان داوا ل�� ه
دهزگاكان��ى ميدي��ا و رۆژنامهنووس��ان
دهكات ك ه گرێبهس��تى كاركردن لهگهڵ
ميدياكارانيان ببهس��تن ،ب��ۆ ئهوهى مافى
رۆژنامهنووس��ان پارێزراو بێ��ت ،چهندين
كهي��س گهيش��تۆته لێژن��هى داكۆك��ى
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ك��ه رۆژنامهنووس��ان لهس��هر كارهكانيان
الدراون ،يا گرێبهس��تى كاركردنيان يهك
اليهنان�� ه ههڵوهش��ێندراوهتهوه ،بۆي ه داوا
ل�� ه دهزگاكانى راگهيان��دن دهكات ،مافى
رۆژنامهنووسانيان بپارێزن و بڕگهى ( )7ل ه
ياساى رۆژنامهگهرى ژماره ( )35جێبهجێ
بك��هن و رێنماييهكانى س��هنديكا پهيڕهو
بكهن..
ئهنجوومهنى س��هنديكا پهسهندكردنى
ياس��اى بهدهس��تهێنانى زانيارى لهاليهن
پهرلهمانى كوردستانهوه بهدهستكهوتێكى
گرن��گ دهزانێ��ت ب��ۆ رۆژنامهنووس��ان
و داواش لهاليهن�� ه پهيوهندي��دارهكان
دهكات ك��ه جياكارى ل�� ه پێدانى زانيارى
لهنێ��وان رۆژنامهنووس��ان نهكهن و مافى
رۆژنامهنووس��ان ه به يهكسانى دهستيان ب ه
زانيارييهكان بگات.
س��هبارهت ب ه راپۆرتهكانى پێشووش ،تا
ئێستا چهندينجار لهاليهن حكومهت و اليهن ه
پهيوهنديدارهكان لێژن ه ب��ۆ بهدواداچوونى
راپۆرتهكانى لێژنهى داكۆكى دروستكراوه،
بهاڵم رێ و ش��وێنى پێويس��ت و ياسايى
لهس��هر ئهو پێشێلكارييانه نهگيراونهتهبهر،
وێ��ڕاى ئ��هوهى به بهردهوام��ى بهڵێن ب ه
سهنديكا دهدهن.
سهنديكاى رۆژنامهنووسانى كوردستان
نيگهرانه س��هبارهت بهو رێوشوێنانهى ك ه
لهاليهن دهزگاكانى ئاسايش��ى ههرێمهوه
لهكاتى پێدانى مۆڵهتى كاركردنى كهناڵهكانى
ميدي��اى بينراو و بيس��تراو ل�� ه ههرێمى
كوردس��تان دهگيرێتهبهر ،ل ه چوارچێوهى
ياس��ا بهركارهكانى پهيوهس��ت ب�� ه ميديا
س��هنديكاى رۆژنامهنووسان به دواداچوون
بۆ ئهم كهيس��ه دهكات و ههڵوێستى خۆى
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بهراشكاوان ه دهردهبڕێت ،ل ه ههمان كاتيشدا
بڕيارى داخستنى ههر سێ كهناڵى كوردى
ل ه ئهوروپ��ا (رۆژ  - TVنوچه)MMC -
لهاليهن واڵتى دانيمارك مهحكوم دهكهين
و ئهنجوومهنى س��هنديكاش لهم بارهيهوه
بهياننامهيهكى باڵوكردۆتهوه و دهقهكهشى
لهو ناميلكهيهدا ههيه.
ل�� ه پێن��او چهس��پاندنى ئ��ازادى
رۆژنامهنووس��ى و مافى رۆژنامهنووسان ل ه
كوردس��تان س��هنديكاى رۆژنامهنووسانى
كوردس��تان له كۆش��ش و كارى پيشهيى
خ��ۆى بهردهوام دهبێ��ت و ههموو رێگا و

فشارى مهدهنيانه دهگرين ه بهر ،تا ئهو كاتهى
بهرپرس��ان رێز ل ه ياس��او رۆژنامهنووسان
و پيش��هى رۆژنامهگ��هرى دهگرن ،ك ه ب ه
كۆڵهگهى سهرهكى كۆمهڵگهى مهدهنى و
ديموكراسى دادهنرێت.
دهخوازين و داوا دهكهين رۆژنامهنووسان
پابهن��دى ياس��ابن و پيش��هييان ه ئهرك ه
پيرۆزهكهيان جێبهجێ بكهن.
لێژنهى داكۆكى ل ه ئازادى رۆژنامهنووسى و
مافى رۆژنامهنووسان ل ه كوردستان
2013/6/30

پێشێلكارییەكان|دهستگيركردن

ز

ناوی
رۆژنامهنووس

شوێنى
كارو دهزگای مێژووى
راگهیاندن پێشێلكارى پێشێلكارى

كات و جۆری
پێشێڵكاریيهكان

دهستگيركردن ( 3حاڵهت)

بادينان سات

2013/1/30

دواى باڵوكردنهوهى راپۆرتێك لهسهر نهبوونى
ئاو له يهكێك له گهڕهكهكانى شنگال ،لهاليهن
شنگال  -موسڵ
مهفرهزهيهكى ئاسايشى شنگال دهستگير دهكرێت و
دواى كاتژمێرێك لێكۆلێنهوه لهگهڵيدا ئازاد دهكرێت

2

عهلى فاتح

جهلهوال TV

2013/2/13

لهسهر رووماڵكردنى خۆنيشاندانهكانى جهلهوال،
لهاليهن نووسينگهى لێكۆڵينهوهى جهلهوال ،دهستگير
جهلهوال  -دياله دهكرێت و دواتر دهگوازرێتهوه دياله ،دواى چوار
سهعات دهستبهسهركردنى ،بهههوڵى نووسينگهى
خانهقينى سهنديكا ئازاد دهكرێت.

3

عهلى مرادخان

فريالنس

2013/6/11

دواى باڵوكردنهوهى بابهتێك و تۆماركردنى سكااڵ
لهسهرى ،بهبڕيارى دادوهر بۆ ماوهى  12كاتژمێر
دهستگير دهكرێت ،دواتر نووسينگهى خانهقينيى
سهنديكا پارێزهرى بۆ دهگيرێت و ئازاد دهكرێت.

 1عهلى خهليل سلێمان

خانهفين
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پێشێلكارییەكان|لێدان

ز

ناوی رۆژنامهنووس

شوێنى
كارو دهزگای مێژووى
راگهیاندن پێشێلكارى پێشێلكارى

كات و جۆری
پێشێڵكاریيهكان

لێدان ( 6حاڵهت)
شۆرشڤان شهوكهت /كامێرامان
 1نوژدار هادى /كامێرامان
ئهياز ئهكرهم /پهيامنێر

228

NRT

2013/2/4

دهۆك

لهكاتى ئامادهكردنى راپۆرتێك لهسهر كهموكوڕييهكانى
پرۆژهى هێژا سيتى له دهۆك ،لهاليهن چهند
كاربهدهستێكى كۆمپانياى جێبهجێكارى پرۆژهكه ،وێڕاى
رێگرتن و سووكايهتى پێكردن له ئهندامانى تيمهكه،
لێيان دهدرێت

2013/5/10

ههولێر

لهكاتى بهڕێوهچوونى يارى نێوان (ههولێر  -سلێمانى)
له ياريگاى فرهنسۆ ههريرى له شارى ههولێر ،شهڕ و
پێكدادان لهنێوان هاندهرانى ههردووال روودهدات ،لهاليهن
هێزهكانى پۆليس و چهند كهسێك به جلى مهدهنييهوه،
رۆژنامهنووسانى ئهو سێ كهناڵه رووبهڕووى سووكايهتى
پێكردن و لێدان دهبنهوهو كهرهسته رۆژنامهوانييهكانيان
لێدهسهنرێت و پاشان پێيان دهدرێتهوه ،ههروهها
كامێرايهكى كهناڵى  NRTله جۆرى ( )450دهشكێنرێت.

سلێمانى

لهكاتى رووماڵكردنى گردبوونهوهى ژمارهيهك له
شوفێرانى پاس و تاكسى ،له نزيك ديوانى پارێزگاى
سلێمانى ،لهاليهن پۆليسى چاالكييه مهدهنييهكان،
لێيدهدرێت.
به مهبهستى رووماڵكردنى ساڵيادى دامهزراندنى ى.ن.ك
له گۆڕهپانى بهردهم پاركى شانهدهر ،لهاليهن چهند كهسێك
به جلى سهربازى و مهدهنييهوه سهرهڕاى رێگاگرتن له
رووماڵكردنى يادهكه ،مايك و مۆبايليشيان لێدهسهنن و
له كامێرامانهكهش دهدرێت .دواتر به ههوڵى بهرپرسى
راگهياندن مهڵبهند ،كهلوپهلهكانيان بۆ دهگهڕێندرێتهوه.

ئارى عهبدوڵاڵ /پهيامنێر
كارزان كاكهڕهش /كامێرامان
 2رهنج رهحمان /پهيامنێر
فهرمان عهبدولقادر /وێنهگر
محهمهد عهبدوڵاڵ وێنهگر

KNN
KNN
كوردسات
كوردسات
NRT

 3جهعفهر حوسێن /پهيامنێر

تۆڕى ههواڵى
سلێمانى SNN

2013/5/20

فهرمان محهمهد /پهيامنێر
4
ئهحمهد شوانى /كامێرامان

NRT

2013/6/1

ههولێر

5

چيا نورى /كامێرامان

كهناڵى ئاسمانى
پهيام

2013/6/9

كهركووك

لهاليهن پاسهوانهكانى خانووبهرهى 2ى كهركووك ،سهرهڕاى
رێگرى لێكردن لهكارى رۆژنامهوانى ،لێشى دهدرێت.

6

ساالر سابير /پهيامنێر
ئارام خهسرهو /كامێرامان

تهلهفزيۆنى ههتاو

2013/6/17

ههولێر

به مهبهستى ئامادهكردنى راپۆرتێك لهسهر نرخ و
كواليتى بهنزين ،لهاليهن (عهبدولكهريم خدر) بهرپرسى
دروستكردنى كۆبۆنى بهنزين ،له بهنزينخانهى (باز) و
(جوامێر عهبدولكهريم) لێيان دهدرێت.
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پێشێلكارییەكان|رێگهنهدان
ز

ناوی رۆژنامهنووس

كارو دهزگای
مێژووى
راگهیاندن پێشێلكارى

شوێنى
پێشێلكارى

كات و جۆری
پێشێڵكاریيهكان

رێگهنهدان ( 8حاڵهت)
1

ريساله شهركانى

راديۆى پهيامنێر

2013/3/8

به مهبهستى ئهنجامدانى كارێكى رۆژنامهوانى،
له بازگهى (رهبيعه  -موسڵ) لهاليهن بهرپرسى
رهبيعه  -موسڵ
بازگهكهوه رێگرى لێدهكرێت و نايهڵن به
بازگهكهدا تێپهڕێت.

2

بێستوون خدر /پهيامنێر

كهناڵى ئاسمانى پهيام

2013/3/9

ههولێر

لهكاتى كۆنفرانسى رۆژنامهوانى نێوانى (بارزانى و
ماليكى) ،رێگهى پێنادرێت رووماڵى كۆنفرانسهكه
بكات.

3

ئومێد فوئاد ئهحمهد/
كامێرامان

كهناڵى ئاسمانى
پهيام

2013/4/10

كهركووك

به مهبهستى بهسهر كردنهوهى بهڕێوهبهرايهتى
خانووبهره به ياوهرى قائيمقامى كهركووك،
لهاليهن پاسهوانهكانى بهڕێوهبهرايهتييهكه وێڕاى
رێگرى لێكردن كامێراكهشى لێدهسهنرێت ،دواتر
به ههواڵى لقى كهركووكى سهنديكا ،كامێراكهى
وهردهگيرێتهوه.

كهناڵى ئاسمانى
سپێده

2013/4/28

گهرميان

به مهبهستى ئهنجامدانى كارێكى رۆژنامهوانى،
له گوندى (قوبهى) سهر بهناحيهى (قهرهتهپه)
لهاليهن بهرپرسى كۆميتهى (زهنگهبادى)
يهكێتى ،رێگرى له كاره رۆژنامهوانييهكهيان
دهكرێت.

5

لوقمان عهزيز

كهناڵى ئاسمانى
پهيام

2013/5/21

ههولێر

لهكاتى سهردانى لێژنهى مافى مرۆڤ له پهرلهمانى
كوردستان ،بۆ ئاسايشى گشتى ،رێگهى پێنادرێت
رووماڵى ههواڵهكه بكات.

6

ههڵۆ حوسێن جهبارى/
پهيامنێر

كهناڵى ئاسمانى پهيام

2013/3/9

ههولێر

لهكاتى كۆنفرانسى رۆژنامهوانى نێوانى (بارزانى و
ماليكى) ،رێگهى پێنادرێت رووماڵى كۆنفرانسهكه
بكات.

7

ئهحمهد جاسم

فريالنس

2013/6/17

دهۆك

ههواڵێك
رووماڵكردنى
مهبهستى
به
لهبهڕێوهبهرايهتى وهبهرهێنانى دهۆك ،لهاليهن
پاسهوانهكانى بهڕێوهبهرايهتى ناوبراو ،رێگهى
پێنادرێت رووماڵى ههواڵهكه بكات.

ههولێر

لهكاتى رووماڵكردنى ئاههنگى (جهمشيد و
موعين) له پاركى سامى عهبدولڕهحمان،
سهرهڕاى ئهوهى رێگهيان پێ نادرێت راپۆرتێكى
رۆژنامهوانى ئامادهبكهن ،كامێراكهشيان لێ
دهسهنرێت ،دواتر به ههوڵى لێژنهى داكۆكى
كامێراكهيان بۆ دهگهڕێندرێتهوه.

ئهسعهد محهمهد /پهيامنێر
 4محهمهد جهالل /وێنهگر

بارزان محهمهد /پهيامنێر
 8ئهحمهد شوان /كامێرامان

NRT
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پێشێلكارییەكان|ههڕهشه
ناوی رۆژنامهنووس

ز

كارو دهزگای
مێژووى
راگهیاندن پێشێلكارى

كات و جۆری
پێشێڵكاریيهكان

شوێنى
پێشێلكارى

ههڕهشه ( 3حاڵهت)
سۆزان جهمال محهمهد ئهمين
 1سهرنووسهرى گۆڤارى
زانستى سهردهم

گۆڤارى زانستى
سهردهم

2

غاندى كۆڵهوار

رۆژنامهى سپى

3

جنان پۆلص گۆرگيس
سهرنووسهر
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بهياننامه

راگەیهندراوی ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
سەبارەت بەداخستنی هەرسێ كەناڵی
(رۆژ تیڤی ،نووچە تیڤی و )MMC
بەپێی بڕیاری دادگای واڵتی دانیمارك
و لەژێر فشاری حكومەتی توركیا ،بڕیار درا
هەرسێ كەناڵی  TVكوردی لە ئەوروپا (رۆژ
 - TVنووچ��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
س��ەر كەناڵەكانی(م��ەد ،میدیاو رۆژ )TV
رووبەرووی فش��اری داخستن و شكاندنی
ك��ەل وپەلەكان��ی بوەت��ەوە لەئەوروپای
دیموكراسیدا س��ەندیكای رۆژنامەنووسان
ئ��ەو بریارەی حكومەت��ی دانیمارك ئیدانە
دەكات و ب��ەدژی ئازادییەكان��ی دەزانێت
و پێش��تریش لەس��ەر داخستنی رۆژ TV
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 كوردان ه بهتايب��هت بۆ خهڵكى
باك��وور ،كە لەئێس��تادا بەهۆی فش��اری
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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
كەنااڵنەو رۆژنامەنووس��ەكانیان دەكات و
ئامادەی هەموو هاوكاریەكە چ لەدەرەوە چ
لەهەرێمی كوردستان بێت،داواش لەهەموو
رۆژنامەنووس��انی كوردس��تان دەكەی��ن
لەهەركوێی دونیا بن پشتیوانی لەوكەنااڵنەو
رۆژنامەنووسەكانیان و مافەكانیان بكەن.
ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردستان
 30حوزهيرانى 2013

هەواڵ و
چاالكییەكان

ههواڵ و چاالكييهكان...

دەزگاكانی ڕاگەیاندن و رۆژنامەنووسانی
وەرزشی خەاڵتكران

بەبۆنەی  115یەمین ساڵیادی رۆژنامەگەريی
ك��وردی ،رۆژی  2013/4/23ل��ە هۆڵ��ی
رووناك��ی (كرێكاران) لەش��اری هەولێری
پایتەخت ،رێز لە پۆلێ��ك رۆژنامەنووس و
دەزگا راگەیاندنكارانی شاری هەولێر گیرا.
بەسەرپەرش��تی لێژنەی رۆژنامەنووس��انی
وەرزش��ی كوردس��تان و بەه��اوكاری
كۆمپانیای ك��ۆرەك تیلیكۆم و بەچاودێری
بەڕێوەبەرایەتی گشتی وەرزش رێزلێنانێك
ئەنجام درا.
لەمەراس��یمەكەدا هەریەك ل��ە پارێزگاری
هەولێ��ر و بەڕێوەبەری گش��تی وەرزش و
س��ەرۆكی یەكێتی ناوەن��دی تۆپی پێی
كوردستان و چەندین كەسایەتی ناودار و
وەرزشوانان ئامادەبوون.
سەرەتا سكرتێری لێژنەی رۆژنامەنووسانی
وەرزشی كوردستان جەالل پەرێشان چەند
وتەیەكی بەپێ��ز و گرینگی بۆ ئامادەبووان
پێش��كەش كرد و لەالی خۆیەوە بەناوی
سەرجەم ئەندامانی لێژنەی رۆژنامەنووسانی
وەرزشی كوردستان س��وپاس و پێزانینی

خۆی ئاراس��تەی هەری��ەك لەكۆمپانیای
كۆرەك تیلیكۆم و بەرێز (د.ش��ێخ ش��اكر
س��مۆ) بەڕێوەبەری گشتی وەرزش كرد بۆ
ئەو هاوكاری و پاڵپش��تییەی كە بەڕێزیان
بەبەردەوامی لە لێژنەكەیان كردووە.
جەالل پەرێش��ان لەكاتی مەراسیمەكەدا
هەواڵێكی دڵخۆش��ی خس��تە بەر دیدی
رۆژنامەنووس��انی وەرزش��ی كە لەس��ەر
راسپاردەی بەڕێوەبەری گشتی وەرزش 25
تا  30رۆژنامەنووسی وەرزشی بەمەبەستی
گەشت كردن و سەردانی كردنیان بۆدەزگا
وەرزشییەكان دەنێردرێنە واڵتی جۆرجیا،
ه��ەر لەبۆنەكەدا داواش��ی لەهەموو الیەك
كرد ،كە ه��اوكاری و پاڵپش��تی لێژنەی
رۆژنامەنووسانی وەرزشی كوردستان بكەن
بۆ زیاتر خزمەتكردنی بزاڤی رۆژنامەنووسانی
وەرزشی كوردستان.
جێ��ی ئاماژەبۆكردن��ە ل��ە مەراس��یمی
خەاڵتكردنەكەدا خەاڵت و دیاری بەس��ەر
زیاتر لە ( )70ڕاگەیاندنكار و رۆژنامەنووسانی
وەرزشی شاری هەولێردا دابەشكرا..
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دیالۆگێكی لێكتێگەیشتن لە نێوان رۆژنامەنووسان و
بەرپرسە حكومیيەكانی سۆران بەڕێوەچوو

بەمەبەستی لێك تێگەیشتن و هاوكاریكردنی
رۆژنامەنووس��ان ل��ە پێدان��ی لێ��دوان و
زانیاری ،رۆژی  ٢٠١٣/٤/٢٤نووس��ینگەی
س��ۆرانی س��ەندیكای رۆژنامەنووس��انی
كوردستان ،دیالۆگێكی لێك تێگەیشتنی لە
نێوان رۆژنامەنووسان و سەرجەم بەرپرسە
حكومیيەكانی دەڤەری سۆران سازكرد.
لە دەس��تپێكی ئەو دیالۆگ��ە كراوەیەدا،
لەالیەن نووس��ینگەی سۆرانی سەندیكای
رۆژنامەنووس��انی كوردس��ان ئامانج��ی
ئەنجامدان��ی چاالكیيەكە ب��ۆ ئامادەبووان
روونكرای��ەوە .پاش��ان هەریەك��ە ل��ە
رۆژنامەن��ووس ئیس��ماعیل ئیبراهی��م،
قایمقامی س��ۆران كرمانج عزەت ،جێگری
بەڕێوەبەری ئاسایشی س��ۆران هەڵكەوت
رەفعەت ،پارێزەر حەسەن مستەفا ،پەنالیان
پێشكەشكرد.
س��ەرەتا لە الی��ەن ئیس��ماعیل ئیبراهیم
تیشك خرایە سەر ئەو كێشانەی كە دەبنە
236
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بەربەس��ت لەبەردەم كاری رۆژنامەنووسی
لە دەڤ��ەری س��ۆران ،ئينج��ا قایمقامی
س��ۆران كرمانج عزەت ئام��اژەی بەوەكرد
كە ئەو هەمیش��ە دەرگای لەس��ەر پشت
بووە بۆ رۆژنامەنووس��ان و راشیگەیاند كە
پێویستە رۆژنامەنووسانیش زیاتر بە وردی
و پیشەیەوە مامەڵە بكەن.
پاش��ان هەڵك��ەوت رەفع��ەت ئام��اژەی
بەوەكرد كە ئەوان جیاوازی لە نێوان هیچ
رۆژنامەن��ووس و دەزگایەك��ی راگەیاندندا
ناكەن و بە بێ جیاوازی مامەڵەیان لەگەڵدا
دەكەن و جیاكاری لە نێوانیاندا ناكەن.
دواتر پارێزەر حەس��ەن مستەفا لە رووی
یاس��اییەوە تیش��كی خستە س��ەر ئەرك
و ماف��ی رۆژنامەنووس .پاش��ان لەالیەن
رۆژنامەنووسانەوە چەندین رەخنە و گلەیی
ئاراستەی بەرپرسە حكومیيەكانی دەڤەری
س��ۆران ك��را و چەند رۆژنامەنووس��ێكی
ئامادەب��وو رەخن��ەی ئەوەی��ان گرت كە

ههواڵ و چاالكييهكان...

هەندێك لە بەرپرس��ان لێ��دوان و زانیاری
نادەن و هەندێكیشیان جیاكاری دەكەن لە
پێدانی لێدوان و زانیاری بە رۆژنامەنووسان.
ه��ەروەك بەرپرس��ە ئامادەبووەكانی��ش
رەخن��ەی ئەوەیان ل��ە رۆژنامەنووس��ان
گ��رت ،كە هەندێ��ك لە رۆژنامەنووس��ان
پیش��ەییانە كار ناك��ەن و زانیاریی��ەكان
وەك خۆی ب�ڵاو ناكەنەوە .هەژار ئیبراهیم
ئەندامی نووس��ینگەی سۆرانی سەندیكای
رۆژنامەنووس��انی كوردس��تان راگەیان��د
كە ئەم��ە یەكەمجارە كە لە س��ۆران بەو
شێوەیە و بەو راش��كاوییە رۆژنامەنووسان
و بەرپرس��ان رووبەڕووی یەكتر دەبنەوە و
سەرنج و رەخنە و گلەییەكانیان رووبەڕوو
بە یەكتر دەگەیەنن .گوتیشی «ئێمە پێمان
وای��ە كە لەم دیالۆگەدا ش��تی زۆر گرنگ
باس��كرا و ئومێدمان وایە كە چاالكییەكی
زۆر بایەخ��دار ب��وو بۆ ه��ەردوو الیەنی
رۆژنامەنووس��ان و بەرپرسان گەشبینیشن
بەوەی كە لەمەودوا كارئاسانی زیاتر بكرێت

بۆ رۆژنامەنووسانی ئەو ناوچەیە بە مەبەستی
رووماڵكردنی كارە رۆژنامەنووسییەكانیان».
جێگ��ەی ئاماژەیە ئەم دیاڵۆگ��ە نزیكەی
س��ێ كاتژمێر بەردەوام بوو .لە كۆتاییشدا
لەالی��ەن قایمقام��ی ق��ەزای س��ۆران و
جێگری بەڕێوەبەری ئاسایش��ی س��ۆران
وەاڵمی س��ەرنج و گلەی��ی و رەخنەكانی
رۆژنامەنووس��ان درای��ەوە .زاهیرئیبراهیم
وەك رۆژنامەنووس��ێكی ئامادەب��ووی ئەو
دیالۆگ��ە گوتی «ئەم كارە ش��تێكی باش
بووب ه گش��تی» .بەاڵم گرنگتر لەوە ئەوەیە
ك��ە لەمەودوا هەردووكمان بەرپرس��ان و
رۆژنامەنووسان بە باشی كارەكانمان بكهین
و ئ��ەو دیالۆگە ببێتە مای��ەی ئەوەی كە
رۆژنامەنووسان لەمەودوا بە ئاسانی بتوانن
رووماڵ��ی بابەت��ە رۆژنامەوانیيەكانی ئەو
دەڤەرە بكەن و بەرپرسان ببنە هاوكارێكی
جدی بەكردەوە نەك تەنها بە قسە .گوتیشی
ئەوەش گرنگە كە ئێمەی رۆژنامەنووسیش
هیچ بابەتێك بەبێ بەڵگە باڵو نەكەینەوە.
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له3ی ئایار رۆژی جیهانی ئازادی رۆژنامهنووسیو ئازادی رادهربڕیندا

سهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان داوای
فهراههمكردنی پتری ئازادییهكان دهكات

ل��هرۆژی 3ی ئای��اردا لهگ��هڵ ههم��وو
هاوپیش��هكانمان لهسهرتاسهری جیهاندا،
رۆژی ئ��ازادی رۆژنامهنووس��ی و ئازادی
رادهربڕی��ن ب��هرز رادهگری��نو داوای
جێبهجێكردنی بنهماكانی دیموكراس��یی
راس��تهقین ه دهكهی��ن ،بۆئ��هوهی
رۆژنامهنووس��انی كوردس��تان لهپ��اڵ
رۆژنامهنووس��انی جیهاندا بهئازادی قسهی
خۆیان بكهنو لهتۆڵهلێكردنهوه نهترسێن.
ئازادی رۆژنامهنووس��یو ئازادی رادهبڕین
بهئاس��انی و بهرهمهك��ی نایهت��هدی ،
بهڵكو پێویس��تی بهگونجاندنی یاس��اییو
بهپهرهپێدانی پیش��هیی رۆژنامهنووس��ی
ههیه ،بۆئهوهش سهندیكای رۆژنامهنووسانی
كوردستان لهمس��اڵدا بهبۆنهی 115ساڵهی
رۆژی رۆژنامهنووس��ی كوردس��تانیدا،
لهرێ��گای باڵوكردنهوهی مانیفێس��تێكدا
بنهم��ا س��هرهكییهكانی كاری ئێس��تاو
داهاتووی رۆژنامهنووس��ی لهكوردس��تانو
پێداویس��تیيهكانی فهراههمكردنی ئازادی
رۆژنامهنووس��ی و ئ��ازادی رادهربڕین��ی
خس��ت ه روو ،كهتێدا بهرپرسیارێتی الیهن ه
پهیوهندی��دارهكان لهحكومهت��ی ههرێمی
كوردس��تان بهرامبهر بهرۆژنامهنووس��انی
كوردس��تانو ههروهه��ا بهرپرس��یارێتی
پیشهیی بوونی رۆژنامهنووسانی دیاریكردوه،
ههروهها ئ��هو گونجان��دنو ههمواركردن ه
یاساییانهشی خستهوه بهرچاو ك ه پێویستن
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بۆئ��هوهی بنهماكانی ئ��ازادی رادهربڕینو
ئازادی رۆژنامهنووسی مسۆگهر دهكهن.
ه��اوكات ،س��هندیكای رۆژنامهنووس��ان
لهژێر دروش��می سهرهكی ئهمساڵی رۆژی
3ی ئای��ار كهبرییتی ه ل ه مس��ۆگهركردنی
ئازادی رۆژنامهنووس��یو ئازادی رادهربڕین
بێ ئهوهی رۆژنامهنووس��ان لهتۆڵهكردنهوه
بترس��ێن ،رۆژی جیهانی ئازادی رادهڕینو
رۆژنامهنووسی بهرز رادهگرێتو جهخت ل ه
فهراههمكردنی زیادتری ئازادییهكان دهكات
و داوای جێبهجێكردن��ی ئ��هو بنهمایان�� ه
دهكات ك�� ه بنهكاكان��ی دیموكراس��یو
دهوڵهتی یاس��ا دهچهسپێنێتو دواجاریش
ئازادی رۆژنامهنووس��یو ئازادی رادهبڕین
مسۆگهر دهكهن.
ههرب��هم بۆنهی��هش داوای ئ��ازادی ب��ۆ
رۆژنامهنووس��انی زیندانیكراو  نههێشتنی
ههمو جۆره فش��ارو ههڕهش��هیهك لهسهر
ههموو ئ��هو رۆژنامهنووس��ان ه دهكات ك ه
بهپیش��هیی ئاس��ایی رۆژنامهنووس��یهوه
خهریكنو لهچوارچێوهی ئازادیی رادهڕیندا
مافی خۆیان پیاده دهكهن.
لیژنهی داكۆكی لهئازادی رۆژنامهنووسی و
مافى رۆژنامهنووسان ل ه كوردستان
سهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان
3ی ئایاری 2013
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ب ه بهشداری سهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان
دیداری داكۆكیكهران ل ه ئازادی راگهیاندن و كۆنگرهی
پهیمانگهی رۆژنامهگهریی نێودهوڵهتی ل ه (عهمان) بهڕێوهچوو

ل�� ه پایتهختی ئهردهن (عهمان) ،ل ه رۆژانی
()٢٠١٣/٥/١٩-١٨دا ،دووهم دی��داری
داكۆكیك��هران ل�� ه ئ��ازادی راگهیاندن ل ه
واڵتان��ی عهرهبیدا و كۆنگرهی شهس��ت و
دووهمین��ی پهیمانگ��هی رۆژنامهگهری��ی
نێودهوڵهتی ل ه رۆژانی ( )٢٠١٣/٥/٢١-٢٠دا
ل ه هۆتێلی (الرویال) بهڕێوه چووه.
ل ه دانیش��تنی رۆژی یهكهمی دیدارهكهدا
بهڕێ��زان( :نض��ال مهنس��ور /س��هرۆكی
جێبهجێ��كاری س��هنتهری پاراس��تن و
ئ��ازادی رۆژنامهگهری��ی ،بیت��هر ئولبرغ/
باڵوێزی نهرویج ،خالید یوسف دهرهێنهری
چاالكوان��ی میس��ری ،ئومیم�� ه خهلی��ل
ژن�� ه هونهرمهندی لوبنان��ی ،ریما بهنا ژن ه
هونهرمهندی فهلهستینی ،ئامال حهمرونی
ژن ه هونهرمهن��دی فهلهس��تینی ،جهالل
تهوی��ل هونهرمهند و ئهكتهری س��وری)

گوتهیان پێشكهش كرد.
ههروهها ل ه دانیشتنهكهدا ئهحمهد ئهلتهیبی
ئهندامی عهرهبی ل ه (كنیس��ت) دا لهبارهی
گواستنهوهی زانیاری دوا ،جهختی كردهوه
كهوا راگهیان��دكاران ل ه (بههاری عهرهبی)
دا دابهش��بووه ،ههروهك چ��ۆن خهڵك ل ه
شهقامدا دابهشبووه.
راگهیاندن و مافی مرۆڤ

بهڕێز (فادی قازی) پسپۆر ل ه بواری مافهكانی
م��رۆڤ و داكۆكیكردن ل�� ه ئازادییهكان،
لهگوتهیهكیدا چهندین پرسیاری كرد وهك:
پهیوهن��دی نێوان راگهیان��دن و مافهكانی
مرۆڤ و ئایا راگهیاندن خزمهت ب ه مافهكانی
م��رۆڤ دهگهیهنێت .ههر لهم بوارهدا بهڕیز
عیزددهین ئهسبهحی گوتی :گهر بمانهوێت
مافهكانی مرۆڤ دابین بكهین ئهوا پێویست ه
ژمارە  31پاييزى 2013
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راگهیاندنێكی ئازادمان ههبێت.
ژن ه راگهیاندنكاری میسری (ئهمانی خهبات)
گوتی :بهداخهوه وشهی (پیشهیی) بهپێی
خاوهن��ی دهزگای راگهیاندنهك�� ه گۆڕانی
بهس��هر دادێت ،جهختیشی كردهوه كهوا
پێویس��ت ه ل ه راستی و دروس��تی زانیاری
تۆڕهكانی كۆمهاڵیهتی بكۆڵینهوه ،بهاڵم ژن ه
راگهیاندنكار (دیما ئهلخهتیب) بهڕێوبهری
نووس��ینگهی (ئهلجهزیره) ل�� ه ئهمریكای
التینیدا رۆڵی ت��ۆره كۆمهاڵیهتییهكانی به
گرنگ زانی ،چونك ه هاوواڵتی راس��تهوخۆ
پهیوهن��دی ب�� ه دهزگاكان��ی راگهیاندن و
رێكخراوهكان��ی مافهكانی م��رۆڤ دهكات
ئهمهش ب ه رێگهی ئهم تۆڕانهوه.
رۆژی دووهم

ل�� ه دانیش��تنهكهی رۆژی دووهم��دا
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گفتوگۆیهك��ی ف��راوان لهب��ارهی ئ��هم
پێش��ێلكارییانهی دهكرێن ه سهر راگهیاندن
ل ه جیهان��ی عهرهبی��دا ك��را و چهندین
پێشێلكاری ل ه میسر و تونس خران ه روو.
ههر لهم دانیش��تنهدا سهرۆكی كۆمهڵهی
عێراقی بۆ داكۆكیكردن ل ه مافهكانی مرۆڤ
(ئیبراهیم ئهلس��هراجی) ،گوتی :ژینگهی
سیاس��ی ل ه عێراقدا ئازادی رۆژنامهگهری
ل ه باوهش نهگرتووه ،پێویس��ت ه یاسای تازه
بهمهبهس��تی زامنكردنی ئازادی راگهیاندن
دهربكرێت و بارهگاكانی راگهیاندن هێرشیان
دهكرێت ه س��هر بێ ئهوهی ڵێكۆڵینهوه لهم
بارهیهوه بكرێت ،جهختیش��ی كردهوه ك ه
پێویس��ت ه یاسای بهدهس��تهێنانی زانیاری
دابندرێت.
ههروهه��ا (ف��هزل ش��هفقه) بهڕێوبهری
تۆڕی س��ووری مافهكانی م��رۆڤ گوتی:
رهوش��ی ئازادی رۆژنامهگهری ل ه سوریادا
كارهس��اتباره ،رۆژنامهنووس��ان لهالی��هن
حكوم��هت و دهزگا ئهمنییهكان��هوه
دووچاری كوش��تن دهبنهوه ،ب��ۆ نموون ه
( )١٦٠رۆژنامهنووس كوژراوه و دهزگاكانی
راگهیاندن و رێكخراوهكانی مافپهروهری ل ه
رووماڵكردنی رووداوهكان قهدهغ ه دهكرێن و
جگ ه لهمهش راگهیاندكاران لهالیهن گروپ ه
چهكدارهكانهوه رووبهڕووی پێش��ێلكاری
دهبن��هوه .س��هبارهت ب�� ه (لوبنان)ی��ش
رۆژنامهنووس (ئهیم��هن مهنا) بهڕێوبهری
دهزگای (سهمیر قهس��یر) گوتی :لهساڵی
 ٢٠١١دا ( )٣٢حاڵهتی پێشێلكاری بهرامبهر
رۆژنامهنووس��ان تۆمارك��راوه ،زۆربهی��ان
لهالیهنی نارهسمییهوه ئهنجامدراون.
لهالیهك��ی دیك��هوه بهڕێوبهری گش��تی
سهنتهری فهلهس��تینی بۆ گهشهپێدان و

ههواڵ و چاالكييهكان...

ئازادییهكانی راگهیاندن (مهدا) روونیكردهوه
ك��هوا رۆژنامهنووس��انی فهلهس��تینی
رووبهڕووی چهندین پێشێلكاری دهبنهوه،
ئهم پێش��ێلكاریانهش ل�� ه دوای ناكۆكیی ه
سیاسییهكان روو ل ه زیاد بووندان.
ههروهه��ا (خالد ئهلحهمادی) س��هرۆكی
دهزگای ئازادییهكان��ی راگهیان��دن ل�� ه
واڵتان��ی (یهمهن) گوتی :ل ه س��اڵی ٢٠١٢
دا ( )٢٢٠حاڵهت��ی پێش��ێلكاری بهرامبهر
( )١٣٠رۆژنامهنووس روویداوه ل ه نێوانیاندا
حاڵهتی كوش��تن ههبووه ،كێش��هی ههره
سهرهكیش نهبوونی یاسای ه بۆ ڕێكخستنی
كاری راگهیاندن
د .موحهمهد ئهلموسی راوێژكاری یاسایی
ت��ۆڕی داكۆكیكهرانی ئازادی راگهیاندن ل ه
جیهانی عهرهبیدا بهش��ێوهیهكی ئهنقهست
دهكرێ��ت و دهس��هاڵتدارانیش بێدهن��گ
وهستاون.
دیداری دووهم

لهس��هر بانگهێشتی س��هنتهری پاراستنی
ئازادییهكانی رۆژنامهنووس��ان ل ه (عهمان)
پایتهخت��ی ئ��هردهن ل�� ه رۆژان��ی (-١٨
.)٢٠١٣/٥/١٩
دی��داری دووهم ب��ۆ داكۆكیك��هران ل�� ه
ئ��ازادی راگهیاندن ل ه جیهان��ی عهرهبیدا
بهس��ترا ،لهم دیدارهدا واقیعی راگهیاندن
لهواڵتانی عهرهبیدا گفتوگۆی تێروتهسهلی
ل��هو بارهیهوه ك��را ،دیدارهك�� ه جهختی
لهس��هر پێویس��تی بهبهڵگهنامهكردن��ی
پێش��ێلكارییهكان و ئ��ازادی راگهیان��دن
كردهوه ،ههروهها نیگهرانی خۆی سهبارهت

دهربازبوون له (سزا) ..
لهالی��هن بك��وژان و ئهش��كهنجهدهران
و رفێنهران��ی رۆژنامهنووس��ان دهرب��ڕی
 ..دیدارهك��هش چهندی��ن راس��پاردهی
پهسهندكرد ،ل ه نێوانیاندا:
 -١دهزگا پهیوهندی��دارهكان ل�� ه واڵتانی
عهرهبیدا ،پێویس��ت ه رێ��كاری گونجاو بۆ
پاراستنی راگهیاندنكاران بگرنهبهر و ئازادی
راگهیاندن فهراههم بكهن.
 -٢ههواڵ��هكان پتهوبكرێ��ن ب��ۆ ب�� ه
بهڵگهنامهكردن��ی پێش��ێلكارییهكان و
میكانیزمی تۆماركردنی پێش��ێلكارییهكان
دابنرێت.
 -٣راگهیاندن��كاران هان بدرێن بۆ ئهوهی
ل ه ئاش��كراكردنی پێش��ێلكارییهكان سڵ
نهكهنهوه و بێدهنگ نهبن.
 -٤ههماههنگ��ی ك��ردن لهنێ��وان ئ��هو
رێكخراوانهی داكۆكی ل ه ئازادی راگهیاندن
دهكهن و س��وود وهرگرتن ل�� ه میكانزمی
نێودهوڵهتی پهیوهندیدار ب ه چاودێریكردنی
مافهكانی مرۆڤ.
تو
 -٥دانانی (لیستی رهش) بۆ ئهو دهوڵه 
دهزگایانهی پێشێلكاری دهكهن ل ه جیهانی
عهرهبیدا.
شایهنی باس ه هاوكارمان ئازاد حهمهدهمین
نهقیبی رۆژنامهنووس��انی كوردس��تان ،ل ه
دانیش��تنهكاندا بهشداربوو و ل ه یهكێكیاندا
گوتی :تیۆری گش��تگیر بۆ روونكردنهوهی
رۆڵ��ی هۆیهكانی راگهیاندن ل ه پرۆس��هی
گۆڕانی دیموكراسیدا نییه ،راگهیاندن ئهمرۆ
پهیوهندیداره بهو دیموكراسییهوه ئهفسانهی
زهوتكردنی زانیاری دهرووخێنێت.
ژمارە  31پاييزى 2013
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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��ە ژێ��ر چاودێ��ری نێچیرڤ��ان بارزانی
س��ەرۆكی حكومەتی هەرێمی كوردستان
و بە ئامادەبوونی نەقیبی رۆژنامەنووس��انی
كوردس��تان و حەمی��د ئەبوبەكر ئەندامی
ئەنجوومەنی سەندیكا و ژمارەیەكی بەرچاو
لە رۆژنامەنووس��ان و نووسەران و ئەندام
پەرلەمانەكان��ی كوردس��تان و عێ��راق و
بنەماڵەی حوزنی موكریانی و بەرپرس��انی
حكومی و حزبی دەڤەری س��ۆران ،بەردی
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بناغەی ماڵی حوزنی لە رواندز داندرا.
رۆژی  ،2013/5/25ك��ە هاوتەریبە لەگەڵ
رۆژی دەركردن��ی یەكەم ژمارەی گۆڤاری
زاری كرمانجی لە ساڵی  ،1926نووسینگەی
س��ۆرانی س��ەندیكای رۆژنامەنووس��انی
كوردستان رێوڕهسمی دانانی بەردی بناغەی
ماڵی حوزنی موكریانی بۆ رۆژنامەنووس��ان
لە رواندز رێكخست.
دوای پێش��نیار و داواكاری س��ەندیكای
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رۆژنامەنووسانی كوردستان بۆ سەرۆكایەتی
ئەنجوومەنی وەزیران ،بۆ دانانی ئەو ماڵە و
نۆژەنكردنەوەی بینایەی حوزنی موكریانی
بە شێوازێكی س��ەردەمیانە ،سەرۆكایەتی
ئەنجوومەنی وەزیرانی حكومەتی هەرێمی
كوردس��تان ،رەزامەن��دی نیش��اندا ب��ۆ
ئەنجامدانی ئەم پڕۆژەیە و لە ئەستۆ گرتنی
تێچووی پڕۆژەكە.
ئازاد حەمەدەمین ،نەقیبی رۆژنامەنووسانی
كوردستان لە رێورەس��می دانانی بەردی
بناغ��ەی ماڵ��ی حوزن��ی موكریانی گوتی
«ئەنجامدان��ی ئەم پڕۆژەی��ە جگە لەوەی
دەستكەوتێكی گەورەیە بۆ رۆژنامەنووسان،
لە هەمانكاتیش��دا وەفایەك��ە بۆ هەوڵ و
ماندووبوونەكانی حوزنی موكریانی بۆ بواری
رۆژنامەگەری ،دیارە سەرۆكی ئەنجوومەنی
وەزیران ،رێ��زدار نێچیرڤ��ان بارزانی ئەم
پێشنیارەی سەندیكای رۆژنامەنووسانی ال
گرنگە بووەو رەزامەندی لەسەر ئەنجامدانی
پڕۆژەكەی نیشاندا ،بۆیە جێگەی خۆیەتی
لێرەدا سوپاسیان بكەین».

زیرەك كەماڵ ،نوێنەری سەرۆكی حكومەتی
هەرێم لە وتارێكیدا گوتی «ئەنجامدانی ئەم
پڕۆژەیە ب��ە الی حكومەتەوە گرنگییەكی
تایبەتی و هەیە و درك بە جوغزی مێژوویی
و رەهەندی رۆژنامەگەریی كوردی دەكەین،
بۆیە بە خۆش��حاڵییەوە بەش��دار بووین لە
دانانی بەردی بناغەی پڕۆژەی ماڵی حوزنی
موكریانی».
كرمانج عزەت ،بە نوێنەرایەتی قائیمقامەكانی
دەڤەری سۆران لە وتارێكیدا ،گوتی «ئەمڕۆ
شاهیدی دانانی بەردی بناغەی پڕۆژەیەكی
دیكەین لە ق��ەزای روان��دز ،پڕۆژەیەكی
رۆژنامەگ��ەری ،ئەنجامدان��ی پڕۆژەكانی
رۆش��نبیری و راگەیان��دن لە ت��ەك باقی
پڕۆژەكانی دیكەی خزمەتگوزاری ئاماژەی
گرنگی دانی حكومەتە بە فەراهەم كردنی
م��ەودای ئ��ازادی كاری رۆژنامەوانی و بە
پڕۆفشناڵ كردنی ئەم بوارە».
ئەندازیار هۆش��یار قادر عومەر ،سەرۆكی
فەرمانگ��ەی بەدواداچوونی پ��ڕۆژەكان لە
ئەنجوومەنی وەزیران ،لەبارەی نهخشهسازی
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و بەش��ەكانی ماڵی حوزنی ،گوتی «دوای
ئەوەی سەرۆكایەتی ئەنجوومەنی وەزیران
رەزامەندی نیش��اندا ب��ۆ ئەنجامدانی ئەم
پڕۆژەیە ،داوای نهخشهسازی كرا ،ئێمەش
نهخشهسازیێكی بەراییمان بۆ ئەم پڕۆژەیە
ئەنجامدا ،لە نهخشهسازیەكە ماڵی حوزنی
لە چەند ب��ەش پێك دێت ،كە بریتییە لە:
گەلەرییەك بۆ چاالكییەكانی جۆراوجۆر وەك
سمینارات و پێشانگە ،شوێنی ئیدارە كە لە
چەند ژوور پێك دێت ،هەروەها ش��وێنێك
ب��ۆ مانەوەی رۆژنامەوانان لە ماڵی حوزنی،
شوێنێك بۆ كۆكردنەوە و ئەرشیفكردنی ئەو
كەلوپەالنەی ك��ە حوزنی موكریانی كاری
پێكردووە ،هەروەها بۆ دەرەوەی بیناكەش
نهخشهس��ازیێكی زۆر گونج��او ك��راوە و
ئامادەی��ە ،وێنەیەك��ی گ��ەورەی حوزنی
موكریانییە».
س��ەرۆكی فەرمانگ��ەی بەدواداچوون��ی
پڕۆژەكان لە ئەنجوومەنی وەزیران ،لهدرێژهی
قس��هكانیدا گوتی «تا ئێستا تێچووی ئەم
پڕۆژەیە دیاری نەكراوە و نەدراوەتە تەندەر،
چونك��ە دوومانگمان دەوێت ب��ۆ ئەوەی
بە تەواوەتی نهخشهس��ازیەكە كۆتایی پێ
بێت ،ئەو كاتە تێچ��ووی پڕۆژەكە بەدیار
دەكەوێت و دەدرێتە تەندەر».
د .كوردس��تان موكریان��ی ،وەك نوینەری
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بنامەڵەی حوزنی موكریانی لە رێوڕهسمی
دانانی بەردی بناغەی ماڵی حوزنی ئامادە
بوو ،ئەو گوتی «زۆر خۆش��حاڵم كە ئەمڕۆ
دەبین��م حكومەتی هەرێمی كوردس��تان،
گرنگی ب��ە كار و ماندووبوونەكانی حوزنی
موكریان��ی دەدات و ئ��ەو ش��وێنەی كە
حوزن��ی موكریانی كاری تێ��دا كردووە،
دەكاتە ماڵی رۆژنامەنووس��ان ،لە راستیدا
حوزن��ی موكریانی ئەگەرچی ل��ە رواندز
كاری ك��ردووە و ئەمڕۆ لە بەردی بناغەی
ماڵ��ی حوزنی دادەندرێت ،ب��ەاڵم حوزنی
ئێس��تا موڵكی هەموو كوردستان و هەموو
كوردێك��ە ،چونكە ب��اس كردنی مێژووی
رۆژنامەگەری��ی كوردی بێ ن��او هێنان و
باس كردن��ی ه��ەوڵ و ماندووبوونەكانی
حوزن��ی موكریانی كارێكی ناتەواو دەبێت،
بۆی��ە بەن��اوی بنەماڵەكەمانەوە دەس��ت
خۆش��ی لە س��ەرۆكی حكومەت و هەموو
ئ��ەو بەڕێزان��ە دەكەین كە ب��ەم كارەوە
ماندووبوون و هەست دەكەین كە كارێكی
گرنگ ئەنجامدەدرێت».
دواب��ەدوای ت��ەواو بوون��ی وتارەكانیش
ب��ەردی بناغەی ماڵی حوزنی موكریانی بۆ
رۆژنامەنووس��ان لە رواندز داندرا و كۆتایی
بە رێوڕهسمەكە هات.
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شاندی سهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان بهشداری
بیست و ههشتهمین كۆنگرهی ( )IFJلهشاری دبلن
بهڕێوهچوو

ل ه رۆژی  ٢٠١٣/٦/٢ش��اندێكی سهندیكای
رۆژنامهنووسانی كوردس��تان بهمهبهستی
بهش��داربوون ل ه بیس��ت و ههش��تهمین
كۆنگ��رهی فیدراس��یۆنی نێودهوڵهت��ی
رۆژنامهنووس��ان ( ،)IFJبهرهو پایتهختی
كۆم��اری ئێرلهن��دهی باش��وور (دبل��ن)
بهڕێكهوت.
لهكاتژمێر ()٨ی بهیانی رۆژی ،٢٠١٣/٦/٤
( )٣٥٥و ب ه نوێنهرایهتی ( )١٣٠رێكخراوی
سهندیكایی ل ه ( )١٢٢دهوڵهتدا رۆژنامهنووس
ل ه هۆڵی (ئهلبرنتوك) كۆبوونهوه ،ك ه نوێنهری
س��هندیكاكانی كیش��وهرهكانی ئهفریقیا و
ئهوروپ��ا و ئهمریكای التین��ی و واڵتانی
عهرهبی و سهرهڕای ژمارهیهكی بهرچاو ل ه
رۆژنامهنووس��ان ،ك ه بۆ رووماڵكردنی ئهم
گردبوونهوه رۆژنامهنووس��یی ه ئامادهببوون،
ئهوهی پێویستیش�� ه بگوترێ كهوا ()IFJ
نوێنهرایهت��ی ( )٤٥٥٧٢٨رۆژنامهنووس ل ه

سهرانسهری جیهاندا دهكات.
ئهوهی جیگهی سهرنجی ئاماده بووان بو و
ژمارهیهك ل ه ئهندامانی ش��اندی كورستانی
جل و بهرگی كوردیان پوۆشیبوو.
ل ه دانیش��تنی بهیانییدا دیداریك بۆ مافی
نووس��هران و دیداری��ك بۆ س��هرۆكایهتی
كۆنگره رێكخرا ،ههروهها شاندی سهندیكای
رۆژنامهنووسانی كوردستان دانیشتنێكیان
لهگهل شاندی سهندیكای رۆژنامهنووسانی
عیراقی بهمهبهس��تی باس��كردنی كێش�� ه
ههڵپهسێردراوهكان كرد.
ل�� ه كاتژمی��ر ()٧ی ئێواره ،ش��اندهكانی
ئامادهبوو بهرهو قهاڵی (دبلن) بهڕێكهوتن
و ل�� ه هۆلی (رویال هوس��تبال كلیمنهام)
ریوهرهس��می كردن��هوهی كۆنگ��ره ب�� ه
ئامادهبوونی س��هرۆكی كۆماری ئیرلهنداو
لیژنهی سهرۆكایهتی ( )IFJبهڕێوهچوو.
(لهكاتی س��هركهوتن بۆ سهكۆی كۆنگره..
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سهرۆك كۆمار س��هرۆكی (( IFJی پێش
خۆی خست)
ئ��هوهی جی��ی س��هرنج ب��وو ل�� ه كاتی
س��هركهوتن بۆ س��هكۆی كۆنگره سهرۆك
كۆم��اری ئیرلهندا س��هرۆكی ( )IFJپێش
خۆی خس��ت ،ئهم دیمهن ه كاریگهرییهكی
زۆری بهس��هر رۆژنامهنووس��انی ئامادهبوو
دروس��ت كرد ،بهرێزلێنانێ��ك بۆ خۆیان و
پیشهكهیان ههژاند.
رۆژی دووهم ٢٠١٣/٦/٥

لهكاتژمێ��ر ()٩ی بهیان��ی ههڵبژاردن��ی
سهرۆكایهتی و لێژنهكانی كۆنگره بهڕێوهچوو،
ه��اوكاری ئازیزمان(جیم بوملحه) دووباره
ب�� ه س��هرۆكی ( )IFJههلبژێردرایهوه ك ه
بهڕێزیان بهوه ناسراوه ،ك ه پشتیوانی بههێز
ل ه سهندیكای ڕۆژنامهنووسانی كوردستان
دهكات ،بۆی�� ه ئهندامان��ی كوردس��تانیش
درێخیان ل ه پاڵپشتیكردنی نهكرد.
ی دهس��تووری ()IFJ
دواتر گفتوگۆ لهباره 
ك��را و تێبینی و پێش��نیارهكان لهالیهن
ئهندامانی كۆنگره پیشكهش بهسهرۆكایهتی
كۆنگره ك��را ،لهنێویاندا ههمواركردنی ئهم
ماددهی��هی ك�� ه تهئكید ل�� ه نوێنهرایهتی
دهوڵهتی دهكات و گۆڕینی بۆ نوێنهرایهتی
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رێكخراوهیی یاخود سهندیكایی ،چونك ه ل ه
ههندێك واڵتدا دوو سهندیكا ههی ه بۆنموون ه
ل ه عێراقدا س��هندیكای ڕۆژنامهنووس��انی
كوردس��تانی و عێراق��ی ههی��ه ،پاش��ان
ڕاپۆرتهكانی سكرتاریهتی گشتی تاوتوێكرا.
س��هر لهئێ��وارهی ههم��ان ڕۆژ (رێڕهوی
ئ��ازادی) بهمهبهس��تی پش��تگیركردن ل ه
ئازادی رۆژنامهگهریی رێكخرا.
رۆژی سێیهم ٢٠١٣/٦/٦
(فالیتی ئیرلهندی)

ل ه دانیشتنی س��هرلهبهیانی راپۆڕتی دارایی
خوێندرایهوهو گفتوگۆی ل ه بارهیهوه كرا ،ل ه
دوای نیوهڕۆ ههڵبژاردنی ئهندامانی مهكتهبی
تهنفیزی بهڕێوهچوو ،س��هر ل ه ئێوارهكهشی
چهندین چاڵكی هونهری لهژێر ناوونیشانی
(فالیتی ئیرلهندی) پێشكهشكران.

رۆژی چوارهم ٢٠١٣/٦/٧

ههڵبژاردن��ی ئهندامانی مهكتهبی تهنفیزی
ب��هردهوام بوو ،گفتوگۆ و دی��دار لهنێوان
ئهندامان��ی تازهی مهكتهبهك ه ئهنجامدرا بۆ
دانانی پالنێك بۆ كاری ئایندهیی و ئیش و
كارهكانی كۆنگره لهم رۆژهدا بهكۆتا هاتن.
بهیاننامهیهكی سهندیكا بهزمانی ئینگلیزی
ل�� ه میان��هی كۆنگرهك��هدا س��هندیكای
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رۆژنامهنوونسانی كوردستان بهیاننامهیهكی
ب ه زمانی ئینگلیزی باڵوكردهوه ..تێیدا ئاماژه
ب ه دهرچوونی یاسای بهدهستهێنانی زانیاری
ل ه ههرێمی كوردستاندا كرد بوو ،بۆ ئهوهی
رۆژنامهنووس��انی جیهانی ئ��اگاداری ئهم

دهستكهوتهی رۆژنامهنووسانی كوردستان
بن .ش��ایهنی باس�� ه ئهم ه چ��وارهم جاره
سهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردستان ل ه
كۆنگرهی ( )IFJبهش��دار دهبێت ،ك ه ههر
( )٤ساڵ جارێك دهبهسترێت.

سەندیكای رۆژنامەنووسان ئیدانەی
هێرشكردنە سەر كەمال سەید قادر دەكات

لیژنەی داكۆكی لەمافی رۆژنامەنووس��ان
لە ئەنجومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردس��تان ئیدانەی هێرش��كردنە س��ەر
د.كەمال س��ەید ق��ادر دەكات و دەڵێت:
«ئەمجۆرە كاران��ە دژی بنهماكانی ئازادی
رادەربڕینە».
حەمید ئەبوبەكر سكرتێری لیژنەی داكۆكی
لەمافی رۆژنامەنووس��ان ل��ە ئەنجومەنی
س��ەندیكای رۆژنامەنووس��انی كوردستان
رايگەیان��د :دواب��ەدوای چەندین حاڵەتی
هێرشكردنەسەر رۆژنامەنووسانو نووسەران

وەكو هەڕەشەكردن لە پەیامنێری كەناڵی
پەیا م و هێرش��كردنە س��ەر تیمی كەناڵی
 K.N.Nو هێرش��كردنە س��ەر د.مستەفا
زەنگەنە ،ئەمڕۆش هێرشكرنە سەر د.كەمال
س��ەید قادر ،ئێمە وەكو لیژنەی داكۆكی
لەمافی رۆژنامەنووسان ئەو رووداوانەی كە
روودەدەن بەكارێكی نەش��یاویان دەزانین،
ب��ەكاری دژ ب��ە مرۆڤایەت��ی دەزانی��ن،
بەمج��ۆرە كاران��ە ئ��ازادی رادەربڕین لە
كوردستان دەكەوێتە ژێر پرسیارەوە ،وەكو
پێش��تر ئیدانەی س��ووتاندنی كتێبەكانی
جەم��ال غەمبار-مانك��رد بە راس��تی ئەم
جۆرە رووداوانە دژ بە دیموكراسی و دژبە
كۆمەڵگەیەكی تەندروستن.
وتیش��ی :ئ��ەوەی ئەم��ڕۆ ()٢٠١٣/٧/١٩
روویدا بەرامبەر كەمالی س��ەید قادر دیارە
كارێكی زۆر قێزەونو زۆر ناش��یرین بوو،
س��ەبارەت بە ئازادیو ماف��ی رادەربڕین،
ئێمە وەكو لیژنەی داكۆكی كردن لە مافی
رۆژنامەنووسان لە ئەنجوومەنی سەندیكای
رۆژنامەنووس��ان ئەو كارەی دژبە د.كەمال
س و الیەنێكەوە بێت
كرا لەالیەن هەر كە 
بەتوندی ریسوا و مەحكومی دەكەین.
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شەش پاسەوانی چاڤی الند لە رۆژنامەنووسێك دەدەن
ش��ەوی 23لهس��هر 2013/7/24لە شاری
گەشتیاری چاڤی الند ل ه شاری سلێمانیدا،
لەكاتێكدا رۆژنامەنووس س��امان مهحمود
حس��ێن ناس��راو ب��ە (س��امان قوبادی)
ل��ە دەزگای خەن��دان ،ب��ۆ رووماڵكردنی
رووداوێك كە لەوێدا روویداوە دەچێتە ئەو
شوێنە گەش��تیاریيە ..لەكاتی وێنەگرتن و
تۆماركردن��ی لێدوان��ی دایكی ئەو كچەی
كە یەكێك لە ئۆتۆمبیلەكانی ناو ش��ارەكە
لێی��داوە ..كۆمەڵێ��ك پاس��ەوانی تایبەتی
پرس��گەی دەروازەی سەرەكی چاڤی الند،
داوای وەرگرتن��ی میمۆری و مۆبایلەكەی
سامان دەكەن ،ئەویش لە وەاڵمدا دەڵێت
«من رۆژنامەنووس��م لە دەزگای خەندان
كاردەكەم و میمۆری نادەمە ئێوە» ،پاسهوان ه
تايبهتييهكان��ى چاڤ��ى الندي��ش بەدیار
چاوی خەڵك و بە ش��ێوازێكی نامرۆڤانە و
بێرەحمانە بە هەموویانەوە دەكەونە لێدانی
ئەو رۆژنامەنووسە و میمۆری مۆبایلەكەشی
لێدەس��ێنن ،تا ئێستاش میمۆریيەكە الی
ئ��ەوان ماوەتەوە ،ب��ۆ رۆژنامهنووس��هك ه
نهگهڕێندراوهتهوه.
دواى ئ��هوهى رۆژنامهنووس��ى ناوب��راو
رهوانهى فریاكەوتنی سلێمانی دهكرێت و
چارەسەری بۆ دەكەن ،ل ه بنكەی پۆلیسی
ئازادی و س��كااڵى ياس��ايى لەس��ەر ئەو
پاسەوانانەى چاڤى الند تۆمار دەكات.
دوات��ر ل ه هەم��ان رۆژدا س��ەردانی لقی
س��لێمانی س��ەندیكای رۆژنامەنوس��انی
كوردستانیش دەكات ،وەك رۆژنامەنووسێك
داوای پش��تگیریی و بەرگری دەكات ،كە
س��ەرباری ئەوەی س��ووكایەتی پێكراوە،
بەدیار چاوی س��ەدان هاوواڵتییەوە و لێى
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دراوهو چەندین كەسيش ئامادەن لەدادگا
رووداوەكە وەك خۆی بگێڕنەوە..
ئێم��ە ل��ە لیژن��ەی داكۆكی لە ئ��ازادی
رۆژنامەنووس��ی و مافی رۆژنامەنووسان و
لقی سلێمانی سەندیكای رۆژنامەنووسانی
كوردس��تان ئەم رەفتارەی ئەو پاس��ەوانە
تایبەتانەی چاڤی الن��د ،بە الدان لەكاری
مرۆڤانە و س��ووكایەتی كردن بە مرۆڤ و
ب��ە رۆژنامەنووس لەقەڵ��ەم دەدەین و بە
پێش��ێلكاری تەواوی مافی مرۆڤ و مافی
رۆژنامەنووسانی دەناس��ێنین ،ئەم رەفتارە
گەڕانەوەیە بۆ كولتووری شەق و هێز ،كە
شاری س��لێمانی بەو ئازادییەوە جوانە كە
لەبەری كردوە ،بەاڵم ئ��ەم جۆرە مرۆڤانە
دەیانەوێت لێڵ و تەڵخی بكەن..
ناوبراو سكااڵی رەس��می لە پۆلیس تۆمار
كردوە ،س��ەندیكای رۆژنامەنووس��انیش
بەرگری ت��ەواو لە مافی س��امان قوبادی
دەكات و بەهیچ جۆرێك س��ازش و سوڵح
مان قبوڵ نییە تا ئەو س��اتەی ئەو ش��ەق
وەشێنانە بە سزای خۆیان دەگەن..
تا ئەوس��اتە س��ەرجەم خەڵكی سلێمانی
و رۆژنامەنووس��انی كوردس��تانیش دڵنیا
دەكەی��ن ك��ە س��ەرجەم پارێزەرەكانمان
لەخزمەتی ئەم كەیسەدا دەبن و ئەوپەڕی
هەوڵی خۆمان دەدەین تا ژیان و كەرامەتی
رۆژنامەنووس��ان پارێ��زراو بێت و یاس��ا
بەرقەراربێت نەك تیۆری شەق و تێهەڵدان..
لیژنەی داكۆكی لە ئازادی رۆژنامەنووسی و مافی
رۆژنامەنووسان
لقی سلێمانی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
2013/7/24
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يانزدهيهمين راپۆرتى لێژنهى داكۆكى
له ئازادى رۆژنامهنووسى و مافى رۆژنامهنووسان
له كوردستان خرايهڕوو

س��هرلهبهيانى رۆژى  2013/7/24ل�� ه
كۆنگرهيهكى رۆژنامهوانيدا ،ب ه ئامادهبوونى
ژمارهيهكى بهرچاو ل ه دهزگا راگهياندنهكانى
ههرێمى كوردستان ل ه هۆڵى نالى لههوتيڵ
چوار چرا ،ناوهڕۆكى يانزدهيهمين راپۆرتى
لێژنهى داكۆكى ل ه ئازادى رۆژنامهنووس��ى
و ماف��ى رۆژنامهنووس��ان ل ه كوردس��تان
خرايهڕوو.
سهرهتا جهمال حوسێن بڕياردهرى لێژنهى
داكۆكى ئام��اژهى بهناوهڕۆكى راپۆرتهكهو
چۆنيهتى ئامادهكردن و ههماههنگى لهگهڵ
دهزگاكانى راگهياندن كرد.
دوات��ر ئ��ازاد حهمهدهمي��ن نهقيب��ى
رۆژنامهنووس��انى كوردستان ،سهبارهت ب ه
كار و چاالكييهكانى سهنديكا و ههوڵهكانى

س��هنديكا بۆ داكۆك��ى و بهرگريكردن ل ه
ماف��ى رۆژنامهنووس��ان كرد ،س��هرهڕاى
ئاماژهكردن بۆ ههوڵدان بۆ دروس��تكردنى
دادگايهك��ى تايبهتمهن��د ب�� ه كهيس��ى
رۆژنامهگهرى ،جهختى لهس��هر پيشهيى
ب��وون و پابهندبوونى رۆژنامهنووس��ان ب ه
ياس��اى رۆژنامهگهرى ژماره ()35ى ساڵى
 2007كردهوه.
ههروهه��ا حهمي��د ئهبوبهك��ر بهدرخان
س��كرتێژى لێژن��هى داكۆك��ى ،نيگهرانى
خۆى ل ه ههڵسوكهوتى دهزگا ئهمنييهكان
بهرامبهر بهرۆژنامهنووسان دهربڕى و هيواى
خواس��ت ك ه سهرجهم دهزگاكانى ئاسايش
و پۆليس رێز ل ه پيش��هى رۆژنامهگهرى و
رۆژنامهنووسان بگرن.
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نهقیبى رۆژنامهنووسان پێشوازى
له شاندێكى كونسوڵخانهى ئهمریكا كرد

س��هر لهبهیان��ى رۆژى  2013/8/6نهقیبى
رۆژنامهنووس��انى كوردس��تان و ژمارهیهك
ل�� ه ئهندامان��ى ئهنجوومهن��ى س��هندیكا
ل�� ه ب��ارهگاى ئهنجوومهنى س��هندیكا ل ه
ههولێرى پایتهخت ،پێشوازى ل ه شاندێكى
كونس��وڵخانهى ویالیهت ه یهكگرتووهكانى
ئهمریكا ل ه ههولێر و كهركووك كرد.
ئازاد حهمهدهمین نهقیبى رۆژنامهنووسانى
كوردس��تان ب ه ئامادهبوون��ى ههریهك ل ه
ش��وان داودى جێگرى نهقیب و ههندرێن
ئهحمهد سكرتێرى سهندیكا و ئهكهد موراد
ئهندامى ئهنجووم��هن ،لهگهڵ ههریهك ل ه
كارى پێتزۆڵد بهرپرس��ى كاروبارى گشتى
ل ه كونسوڵخانهى ویالیهت ه یهكگرتووهكانى
ئهمری��كا ل ه ههولێ��ر و ئارلیس��ا رینۆڵدز
بهرپرس��ى كاروب��ارى سیاس��ى ل�� ه
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كونس��وڵخانهى ئهمریكا ل�� ه كهركووك ،ل ه
ههولێرى پایتهخت كۆبووهوه.
ل�� ه س��هرهتاى كۆبوونهوهك��هدا نهقیبى
رۆژنامهنووسان باس��ى ل ه پوختهى كار و
چاالكییهكانى س��هندیكا لهماوهى رابردوو
كرد و پرۆژهكانى داهاتووى سهندیكاش��ى
خستهڕوو.
ه��هر لهو دیدارهدا باس ل�� ه پتهوتركردنى
پهیوهن��د و ههماههنگ��ى زیات��رى نێوان
ههردووال كرا.
ل��هو كۆبوونهوهی��هدا ناوهڕۆك��ى راپۆرتى
یانزدهههمینى سهندیكا سهبارهت ب ه رهوشى
رۆژنامهنووس��ى ل ه ههرێمى كوردس��تان
گفتوگۆرى تێروتهس��هلى لهب��ارهوه كرا و
ئامادهی��ى خۆیان بۆ ههم��وو هاوكارییهك
دهربڕى.

ههواڵ و چاالكييهكان...

یهكهم كۆبوونهوهی كۆمسیۆنی راگهیاندنی
كۆنگرهی نهتهوهی كورد بهڕێوهچوو

س��هرلهئێوارهی  2013/8/7ژمارهی��هك له
ئهندامانی لیژنهی ئام��ادهكاری كۆنگرهی
نهتهوهی��ی ك�� ه پێكهاتبوو ل ه س��هعدی
ئهحم��هد پی��ره و د.كهم��ال كهركووكی
و عوم��هر باڵهك��ی و رهزا كهعبی لهگهڵ
كۆمسیۆنی راگهیاندنی كۆنگرهی نهتهوهيی
كۆبوونهوه بهمهبهستی داڕشتنی سیاسهتی
راگهیاندنی نهتهوهیی ،بۆ ئهم مهبهستهش
گفتوگ��ۆ لهبارهی ئامادهكردن��ی راپۆرتێك
لهالیهن كۆمسیۆنهكه كرا بهسوود وهرگرتن
ل ه پێشنیار و پرۆژهی ش��ارهزایانی بواری
میدی��ا و راگهیاندنی كوردی لهس��هرجهم
پارچهكانی كوردستان ،ئهوانهی لهدهرهوهن
و ئهوانهش��ی لهن��اوهوهن ب��ۆ كۆنگرهی
نهتهوهی ك ه بڕیاره  2013/9/15لهش��اری

ههولێ��ر پایتهختی ههرێمی كوردس��تان
ببهسترێت.
ل��هم كۆبوونهوهيهدا ههم��ووان تهئكیدیان
لهسهر یهكخس��تنی خیتابی  راگهیاندنی
نهتهوهي��ی ك��ردهوه ل��هگواس��تنهوهو
شرۆڤهكردنی سهرجهم ئهو پهیام و رووداوه
سیاسییانهی پهیوهندیان ب ه گهلی كوردهوه
ههیه لهسهرجهم پارچهكانی كوردستان.
ل��هم كۆبوونهوهش��دا ئ��ازاد حهمهدهمین
نهقیبی رۆژنامهنووسانی كوردستان داوای
ل ه كۆمس��یۆنی راگهیاندن��ی كۆنگره كرد،
كهوا پش��تگیری پ��رۆژهی س��هندیكای
رۆژنامهنووس��ان س��هبارهت ب ه پێكهێنانی
فیدراس��یۆنێك بۆ رۆژنامهنووسانی ههرچوا
پارچهی كوردستان بكرێت.
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لقی سلیمانی پێشبركێی باشترین
بەرهەمی (تیڤی) مندااڵن ئهنجام دهدات

فەرمانگەی راگەیاندنی رانیە و لقی سلێمانی
سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان ل ه
مانگی تهمووزدا پێش��بركێیەكی باشترین
راپۆرت��ی ( )TVی��ان ئامادەك��رد ،بۆی��ە
میدی��اكاران و رۆژنامەنووس��انی دەڤەری
راپەڕی��ن ،كە كارێكی تەلەفزیۆنی خەاڵتی
باش��ترین كار وەربگرێ��ت ل��ە روانگەی
خزمەتكردن بە مندااڵن..
بۆی��ە لق��ی س��لێمانی س��ەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردس��تان بەمەبەستی
هەڵسەنگاندنی ئەو بەرهەمانەی گەیشتنە
دەس��تمان ،بۆ هەڵبژاردنی باشترینیان لە
پێشبركێكەدا..
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بڕیارمان��دا لیژنەیەكی هەڵس��ەنگاندن لە
دەرەوەی س��ەندیكا بەرهەمەكان ببینن،
لیژنەی هەڵس��ەنگاندن بریت��ی بوون لەم
بەرێزانە:
 .1د .حكیم عوسمان
 .2خاتوو پەروا عەلی حمە
 .3رۆژنامەنووس منیر سلیم
پ��اش بینی��ن و هەڵس��ەنگاندن لیژنەكە
باشترین بەرهەمی دیاری كرد و لە چەند
رۆژی داهاتوودا لە رێوڕهسمێكدا لە شاری
رانی��ە خەاڵتی س��ەركەوتووترین بەرهەم
دەبەخش��رێتە بەرهەم��ی یەكەم��ی ئەم
پێشبركێیە.
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راگەیانراوی ئەنجوومەنی سەندیكای
رۆژنامەنووسانی كوردستان
سەبارەت بەداخستنی هەرسێ كەناڵی
( رۆژ تیڤی ،نووچە تیڤی و ) MMC

بەپێی بڕی��اری دادگای واڵتی دانیمارك و
لەژێر فش��اری حكومەتی توركیا ،بڕیار درا
هەرسێ كەناڵی  TVكوردی لە ئەوروپا (رۆژ
 ،TVنووچە  )TV، MMCكە لەئەوروپاوە
پەخش دەكەن  .بەیەكج��اری دابخات و
تەنانەت سزاشیان بدات.
ئەو بری��ارەی حكومەتی دانیمارك درێژەی
ئەو فش��ارانەیە كە لەراب��ردوودا خرابووە
س��ەر كەناڵەكانی(م��ەد ،میدیاو رۆژ )TV
رووبەرووی فش��اری داخستن و شكاندنی
ك��ەل وپەلەكان��ی بوەت��ەوە لەئەوروپای
دیموكراسیدا س��ەندیكای رۆژنامەنووسان
ئ��ەو بریارەی حكومەت��ی دانیمارك ئیدانە
دەكات و ب��ەدژی ئازادییەكان��ی دەزانێت
و پێش��تریش لەس��ەر داخستنی رۆژ TV
راگەیاندنێكمان باڵوكردەوە و ئەو كارەمان
ئیدانە كرد .بەگشتی ئەو هەوڵ و هەڵمەتە
بەدژی ئازادی رۆژنامەگەری و لەهەمانكاتدا
بەفشاری پەیوەندی سیاسی نێوان توركیاو
دانیمارك دەزانین .
جیا لەوەی ئەو سێ كەناڵە دەنگ و رەنگی
كوردان�� ه بهتايب��هت بۆ خهڵك��ى باكوور،
كە لەئێس��تادا بەهۆی فش��اری سیاس��ی

ویاساییەوە رێگە نادرێت لەناو خۆی توركیا
پەخ��ش بكەن و بەناچاری ل��ە تاراوگەوە
بەرنامەكانی��ان پەخ��ش دەك��ەن  .ئینجا
رووبەرووی داخس��تن و فشارو شكاندنی
كەل و پەلەكانیان دەبنەوە .
بۆی��ە داوا لەیەكێتی ئەوروپ��او 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
كەنااڵنەو رۆژنامەنووس��ەكانیان دەكات و
ئامادەی هەموو هاوكاریەكە چ لەدەرەوە چ
لەهەرێمی كوردستان بێت،داواش لەهەموو
رۆژنامەنووس��انی كوردس��تان دەكەی��ن
لەهەركوێی دونیا بن پشتیوانی لەوكەنااڵنەو
رۆژنامەنووسەكانیان و مافەكانیان بكەن.
ئەنجوومەنی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان
 30ژوئەنی 2013
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