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پوختە     

وەسگێڕان ڕێگایەکە بۆ لە یەکتر گەیؽتن و پێىەهذیکشدوی صماهیی و حۆسێکە لە چاالکی مشۆیی،   

کە هەسلە کۆهەوە مشۆڤ بە مەبەظتی ڕێکخعخنی پێىەهذییەکاوی لەگەڵ دەوسوبەسیذا و بۆ 

دەظخەبەسکشدوی پێىیعخییە ژیاسییەکاوی کاسی لەظەس کشدووە. وەسگێڕان ؛ بەدسێژایی مێژووی 

ی كۆهاؽ بە كۆهاؽ ظەسیکێؽاوە بۆ کایە حیاحیاکاوی ژیان ) چ ماددی و چ هضسی مشۆڤایەح

وڕوحی( و هێذی هێذی بىەما  و یاظا و ڕێعای بۆ داڕێژساوە جا گەیؽخىوە بەم ظەسدەمە، کە 

لەدیذێکی صاوعتی و هىهەسییەوە لێیذەڕواهشێذ و بۆجە صاوعدێکی ظەسبەخۆی خاوەن جیۆسی و 

ؼً. یەکێ لەو کایە هەظدیاسە پڕ بایەخاهەی، کە وەسگێڕان ڕۆڵێکی جەکىیک و ڕەهەهذی فشەچە

بااڵی جێذا دەگێڕێذ، کایەی میذیایە بە گؽذ دەسکەوجە و ئامشاص و ؼێىاصەکاهییەوە. لەم 

جىێژیىەوەیەدا هەوڵماهذاوە لەڕووی جیۆسییەوە و بە پؽدبەظتن بە ظەسچاوە صاوعخییەکان: 

و ڕەهەهذەکاوی وەسگێڕان، گشهگی و کۆظپ وگشفخەکاوی چەمک و پێىاظە، مێژوو، حۆسو جەکىیک 

بەسدەم ئەم بىاسە صاوعخییە بخەیىەڕوو، دواجشیؾ بەؼێکمان جەسخاهکشدووە بۆ وسدەکاسییەکاوی 

پشس ی وەسگحڕان لە بىاسی میذیاداو هەهذی همىوهەی وەسگێراوی هەڵەی هاو میذیاو 

 ظۆؼیاملیذیای غەسەبی وکىسدیمان خعخۆجە ڕوو. 
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  :پێؽەکی

کاحێ کە بە جێڕاماهەوە لە کاسو چاالکیی کەهاڵەکاوی میذیای ئەم ظەسدەمە 

دەڕواهیحن، لە صۆسبەی  بەسهەمە چاپکشاوو بیجراوو بیعتراوەکاهذا ، 

وەسگێڕان وەک کاسەکخەسو جىخمێکی هاوبەش ی هەسە ظەسەکی دەبیيیحن. 

بەدەگمەن هەڵذەکەوێذ میذیاکاسان و ڕۆژهامەهىوظان )هەواڵعاصان ، 

امىێران ، پێؽکەؼکاسان و پشۆدیىظەسان و هخذ..( ظەس بە هەس هەجەوەو پەی

صمان و صاسێک بً، لەهەس واڵث و کیؽىەسێک بً، پەها هەبەهە بەس وەسگێڕان 

لە صماهێکی بیاهییەوە بۆ صماوی خۆیان، یان لە صماوی خۆیاهەوە بۆ صماهێکی 

ێؽهاجەکاوی بیاوی. ئەوەػ بەهۆکاسی ئاوێخەبىون و گشێذساویی ڕووداوو پ

دوهیای ئەم ظەسدەمە لەم پەڕی خۆسهەاڵجەوە جا ئەو پەڕی خۆسئاوا، لەو 

پەڕی باکىوسەوە جا بە ئەوپەڕی باؼىوس دەگاث. هەڵبەجە میذیای ئێمەی 

کىسدیؾ بەدەس هیە لەو باسو دۆخە. بەدسێژایی ؼەوو ڕۆژ دەیان کەهاڵی 

م لەکاسدان. بە جەلەڤحزیۆوی و ڕادیۆیی ، ئاظماوی و هاوخۆییمان بەسدەوا

ظەدان و هەصاسان کاجژمێر بابەحی بیعشاوو بیجراوو خىێىذساومان بۆ 

پەخؽذەکەن. بەش ی هەسە صۆسیؽیان صادەی هضسیً و داهێىاوی خۆماڵی هحن 

و لە چەهذیً صماوی بیاهییەوە وەسگحراون و وەسگێڕدساون بۆ ظەس صماوی 

پێىیعتی بە  کىسدی. هیچ ژاهشێکی ڕۆژهامەواهیی کىسدی ؼک هابەیً کە

وەسگێڕان هەبێذ . هەواڵەکان، ساپۆسجەکان ، لێذوان و ڕێپۆسجاژو دیذاسەکان، 

ڕیکالم و باصاڕگەسی و کلیپ و دساماو فیلمی دۆبالژکشاو، گؽذ ئەم ژاهشو 

كالبە هىهەسی و ئەدەبیاهەی بەسهەمی ڕادیۆیی و جەلەڤحزیۆوی، بەهاچاسی 

ە دەبێذ کە هاظشاوە بە ) پێىیعخییان بە جىخم و فاکخەسە ئەفعىوهییەک

 وەسگێڕان (. 

بۆیە جىێژەسان بە ئەسکێکی ئەکادیمیی خۆیان صاوی کە لەچەهذیً گۆؼەوە 

لەم بىاسە گشهگ و هەظدیاسە بکۆڵىەوە، بە ئىمێذی خضمەجکشدوی میذیا و 

میذیاکاساوی کىسد کە هاچاسن ڕۆژاهە پەها بۆ وەسگێڕان ببەن،جا بە دسووظتی 

 دەصگاکاهیان بە حەماوەس بگەێجن. پەیامەکاوی خۆیان و 

 کێؽەی ئەم جىیژیىەوەیە :

وەسگێڕان، کە ئامڕاص و پشدی بەیەکترگەیاهذوی کەلخىوس و بەسهەمی هضسیی   

هەجەوەو صماهە حیاحیاکاهە، لە واڵحی ئێمەدا هەک هەس وەک پعپۆسییەکی بە 

یی و بىەماو یاظاو ڕێعا مامەڵەی لەگەڵذا هەکشاوە، بگشە ئەوەهذە بە ظاها

هاصاوعخییاهە ) بەجایبەث لە کایەی میذیادا( مامەڵەی لەگەڵذا کشاوە، 

خۆی بىوە بە کێؽە و خەوؼێکی گەوسەی ئەوجۆ، کە پێىیعخە چەهذیً 

جىێژیىەوەی جیۆسی و پشاکخیکیی لەباسەوە بکشێذ، جا ئەو کاجەی ظەهگ و 

 ظەدای ڕەوای خۆی بەدەظخذەهێىێذ.

تریً پشظیاسەکاوی ئەم جىێژیىەوەیە لەم ڕواهگەیەوە دەجىاهیحن ظەسەکی

 بخەیىەڕوو:

 . بۆچی بەدسیژایی مێژوو وەسگێڕان کاسیگەسیی هەبىوە؟1

 . حۆسو جەکىیکەکاوی وەسگێڕان کاماهەن؟2

 . کێؽەو گشفخەکاوی وەسگێڕان لەمیذیایی کىسدیذا کاماهەن؟3

 . ڕێىؼىێىەکاوی بەسەپێؽبردوی وەسگێڕان لە میذیای کىسدیذا چحن؟4

 

 لەم جىیژیىەوەیە: ئاماهج

بە گىێشەی ئەو دەسفەجەی بۆ جىێژیىەوەیەکی صاوعخیی لەمجۆسە ڕەخعاوە،   

بەپاٌ هاظاهذوی چەمک و پێىاظە و مێژوو، گشهگی و حۆس، جەکىیک و 

ڕەهەهذەکاوی ئەم بىاسە صاوعخییەوە، ئاماهجمان دەظدىیؽاهکشدن و 

بەجایبەجیؾ  خعدىەڕووی کۆظپ وگشفخەکاوی بەسدەم وەسگێڕاهە باگؽتی و 

لە بىاسی میذیادا، بەو هیاصەی لەڕووی جیۆسییەوە ظىودێک ببەخؽحن بە 

 وەسگێڕی کىسد لە بىاسی میذیادا. 

 

 گشهگیی ئەم جىیژیىەوەیە:

لە هاوچەیەکی فشە کەلخىوسی و فشە فەسهەهگ و صماهذا، کە چاسەهىوس ی   

هەجەوەو میللەجان گشێذساوی یەکذیً، جىێژیىەوەیەکی لەم حۆسە 

شهگییەکەی لەوەدایە، کە هاوکاسیی  میذیاکاسو وەسگێڕەکاوی میذیای گ

کىسدی دەکاث ، لە کۆؼص ی بەسدەوامیاهذا بۆ باؼتر لەیەکتر گەیؽتن و 

باؼتر بەیەکتر گەیؽخنی کىسدصبان و هەجەوەکاوی دی، بەجایبەث 

 دساوظێکاهمان لەحیىگشافیاو هاوبەؼەکاهمان لە مێژوودا. 

 ەوەیە:میخۆدەکاوی ئەم جىێژیى

جىیژەسان لەم جىێژیىەوەیەدا بە پێڕەوکشدوی میخۆدی مێژوویی، بەؼێکی صۆس   

لەو ظەسچاوەو جىێژیىەوە جیۆسییاهەی کە پێؽتر چ بە کىسدی، یان غەسەبی، 

یان ئیىگلحزی دەسباسەی وەسگێڕان و وەسگێڕاوی میذیایی هىوظشاویان 

چاوڕووهییەکی بەظەسکشدەوەو هەوڵیاهذاوە لە ڕێیاهەوە ، بگەن بە بەس 

جیۆسیی و جێگەیؽخيێکی كىوڵتر بۆ گؽذ الیەهەکاوی پشط و کێؽەی 

 جىێژیىەوەکە  . 

 :بەش ی یەکەم

 چەمً و پێىاظەی وەسگێڕان:

وەسگێڕان بشیخییە لەگىاظدىەوەی گىجاس یان دەكێک لەصماهە  

ڕەظەهەکەیەوە کە پێی هىظشاوە بۆ صماهێکی جش بە پابەهذبىون بە 

بە ؼێىەیەکی گىهجاوو لێکچىوی ماها گىاظدىەوەی وؼەکان 

ڕەظەهەکاهیان بۆ ئەوەی هەبێخە هۆی گۆڕاهێک لە ماهای دەقی ڕەظەهذا، 

بىەچەی وؼەی وەسگێڕان دەگەڕێخەوە بۆ صماوی الجینی و ماهای گىاظدىەوە 

دەگەیەهێذ، بەاڵم وەسگێڕ ئەو کەظە یان ئامێرەیە کە گىجاس یان جێکعذ لە 

جش دەگىاصێخەوە، هەس کەظێکیؾ ؼێىاصی  صماوی ڕەظەهەوە بۆ صماهێکی

وەسگێڕاوی خۆی هەیەو وەسگێڕ دەبێذ لە وەسگێڕاوی وؼە بە وؼە خۆی 

 )بپاسیضێ چىهکە دەبێخە هۆی ؼکعتهێىان لە داڕؼخنی دەكەکەدا.)

, 2019 Richard Nordquist. 

ان هۆکاسێکی گشیىگە لە هێىان کۆمەڵگاکاهذا و یەکێکە لە وەسگێڕ  

چاالکییەکاوی مشۆیی، کە لە کۆهەوە کاسی لەظەس کشاوە. مشۆڤ ظشوؼدێکی 

کۆمەاڵیەحی هەیە و خەصی لە پێىەهذیکشدهە بە دەوسوبەسییەوە، بە جایبەحی 

لە کاحی کۆچ و گەؼخکشدن بۆ ؼىێيێکی دووس لە ژیىگەکەی خۆی، کاجێک 

بەوە بىوە ئاؼىای ئەو کۆمەڵگایە بێذ، بە ئاماهجی حیاحیا، پێىیعتی 

وەکى: باصسگاوی و ڕۆؼيبحری و ئاینی....هخذ، بۆ ئاؼىابىون ظەسەجا پێىیعتی 

بە جێگەیؽتن بىوە، ئاؼکشایە کە هۆکاسی ظەسەکی جێگەیؽتن لە یەکتری 

مىفىس،مدمذ صماهە، کە وەسگێڕان ڕۆلی خۆی بیيیىە.) 

  (.15-14،ؿ2006أخمذ،

لە دێش صەماهەوە بۆ مشۆڤ ڕوون بۆجەوە، کە صماهەکان و کەلخىسەکان   

جێهەڵکێص ی یەکذی دەبً و پەیىەهذییەکی ژیاسییان لەهێىاهذا هەیە . 

وەسگێڕاهیؾ لەم پشۆظەی بەخؽحن و وەسگشجىەدا بەؼذاسییەکی بەسچاوی 

https://www.thoughtco.com/richard-nordquist-1688331
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تی کشدووە. ئادەمحزاد لەو کاجەوە هەظتی بە گشهگیی وەسگێڕان کشد، کە صاهیىێ

خەڵکاهێک هەن حیاواص لە صماوی ئەو كعە دەکەن و ئەو حیاواصییەػ 

یەکێکە لە ڕێگشییەکاوی بەسدەم جێگەیؽتن و بەیەکگەیؽتن و ئاڵىگۆسی 

و ئەصمىون لەهێىان خۆی و ئەواوی دیکەدا. وەسگێڕان یەکێکە لە  بحرۆکە

هەسە و هەس لە کۆهەوە هەجا ئەمڕۆ گشهگی و بەسصیی ئەم هى  هىهەسە هاواصەکان

دیاسە، بە جایبەحی لە ظەسدەمی حیهاهگەساییذا، چىهکە هۆکاسێکە بۆ 

ئاڵىگۆڕی ڕۆؼيبحری و ؼاسظخاهیەث و داب و هەسیتی گەٌ و هەجەوە 

حیاحیاکاوی حیهان و ئاؼىایەحی لەهێىاهیاهذا. وەسگێڕان هۆکاسێکذ 

ظەسەکییە بۆ دامەصساهذوی مامەڵە و هاسیکاسیی باصسگاوی و پیؽەظاصی و 

اصی و دیپلۆماس ی لە هێىان واڵجاهذا، لە هەماهکاجذا هۆکاسێکی ظەسب

گشهگیؽە بۆ دەوڵەمەهذکشدن و پێشخعخنی صمان لە ڕێگای ؼاسظخاهیەث و 

 ( 18،ؿ2009ڕۆؼيبحری میللەجاوی جشەوە . )مىذي، حشمي، 

ی بۆ بەکاسدێذ کە  (Translation))وەسگێڕان( لە صماوی ئیىگلحزیذا وؼەی 

ظەدەکاوی هاوەڕاظخەوە وەسگحراوەو ئەویؾ  ڕەگىڕیؽەی لە ئیىگلحزیی 

بە واجا: گىاظدىەوە  (Translatus)دەچێخەوە ظەس وؼەی الجیىیی کۆن 

بەظىاسی کەڵەکی ئاوی . واجا ئەسکی وەسگێڕ گىاظدىەوەی ماهای وؼەکاهە 

    (.                                2020لەو کەهاسەوە بۆ ئەم کەهاسە.  )أظامت اظبر ، 

پێىاظەی صۆس و حۆساوحۆس بۆ وەسگێڕان کشاوە، هەهذێکیان حەخذ لەظەس 

ئەوە دەکەن، کە وەسگێڕان چاالکییەکی هێىان صماهەکاهە، هەهذێکی جشیان 

جیؽک دەخەهە ظەس الیەوی جێکعذ، پۆلێکیؾ الیەوی پێىەهذیکشدن یان 

 كۆهاؾەکاوی وەسگێڕان لەبەسچاو دەگشن .

 ( ڤیىای  هەس یەک لەVinay و داسبلىذ(  Darbelent   :دەڵێن

لە  Bبۆ صماوی   Aوەسگێڕان بشیخییە لە گىاظدىەوە لە صماوی 

پێىاو گىصاسؼخکشدن لە واكیؼ. ئەم پێىاظەیە هەمىو الیەهەکاوی 

وەسگێڕان هاگشێخەوە، بەڵکى وەسگێڕان دەخاجە چىاسچێىەی 

 صماهەوە.

  ە )ظلیعکۆفیدؾ(، لە پێىاظەی وەسگێڕاهذا حەخذ لەظەس ئەو

دەکاث، کە وەسگێڕان چاالکییەکی هىهەسییە و بشیخییە لە 

گىاظدىەوەی واجای ئەو پەیامەی، کە دەكێک لە خۆی 

 (45،ؿ2007گشجىوە.)ألبحر،

  ،)دەڵێذ: وەسگێڕان هىهەسێکی حىاهە، واجای )ـفاء خلىص ي

گىاظدىەوەی وؼەو واجا وؼێىاصەکان دەگەێىێذ لە صماهێکەوە 

ىەسی دەكە وەسگێڕدساوەکە هەظذ بۆ صماهێکی جش، پێىیعخە خىێ

بە ڕوووی دەكەکە بکاث، هەسوەک چۆن خىێىەسی صماوی 

 (2009ٌ،18ظەسچاوە هەظتی پێذەکاث. )غەلالف،

 هێرماهض(Hermans  دەڵێذ: وەسگێڕان پڕۆظەیەکی )

پێىەهذیکشدهە و حۆسێکە لە حۆسەکاوی ئاکاسی کۆمەاڵیەحی، 

چێخە لێرەدا حەخذ لەوە کشاوەجەوە، کە وەسگێڕان دە

 (46،ؿ2007)ألبحر، چىاسچێىەی پێىەهذیکشدهەوە.

( دەڵێذ:  هاوجابىووی دەق لە هێىان صماوی  Halliday)هالیذای  

ظەسچاوەو صماوی ئاماهجذا جەهیا بە هاوجابىووی ؼێىە )فۆسم(ی هەسدوو 

دەكەکە لە ئاظتی وؼەکان و ڕێضماهذا هایەجەدی، بەڵکى هاوجابىوهەکە 

هێى دەكەکە بگشێخەوە. وەسگێڕان گىاظدىەوەی دەبێذ هەمىو ئاظخەکاوی 

هضسو بۆچىون و ؼێىاص و صاهیاسییە بۆ گەیاهذوی واجاو دۆصیىەوەی هضیکتریً 

هاو واجا بە مەبەظتی دەبڕینی ئەصمىوهێک لەباسەی حیهان و دەوسوبەس لە 

هێىان صماوی ظەسچاوە و صماوی ئاماهجذا بەپێی فەسهەهگی صماهیی و 

ی صاسەکی بێ یان بە هىوظشاو. کەلخىوسی، چ بە ؼێىە

 ( 2009ٌ،20)غەلالف،

 کىسجەیەک دەسباسەی مێژووی وەسگێڕان :  

وەسگێڕان ڕێگایەکە بۆ لە یەکتر گەیؽتن و پێىەهذیکشدوی صماهیی و حۆسێکە 

لە چاالکی مشۆیی و هەسلە کۆهەوە مشۆڤ پەهای بۆ بشدووە بۆ 

پێىەهذییەکاوی دەظخەبەسکشدوی پێىیعخییەکاوی بە مەبەظتی ڕێکخعخنی 

لەگەڵ دەوسوبەسیذا. لە ظەسدەمی کۆهذا باصسگاهان ڕۆڵی گشهگییان لە 

وەسگێڕاهذا هەبىوە، چىهکە پێىیعذ بىوە باصسگان صماوی ئەو واڵجاهە 

بضاهێذ کە ظەسداوی کشدوون، ئەگەسها دەبىوایە خەڵکێک هەبً هاوکاسیان 

واڵجاهەی ڕێیان جێی بً و ؼاسەصابً لەصماوی باصسگاهەکان و صماوی ئەو ؼاسو 

 کەوجىوە.

( ظاڵ پ.ص 3000یەکێک لە دەكە کۆهەکاوی وەسگێڕدساو مێژووەکەی بۆ ) 

دەگەڕێخەوە، واجا بۆ ظەسدەمی فحرغەوهەکاوی میعش، کاجێک پؽکىەسان لە 

هاوچەی ئەظىان چەهذ دەظدىىوظێکی ئەو ظەسدەمەیان دۆصییەوە بە دوو 

، کە لەالیەن )ؼامبلیۆن( صمان هىوظشابىون، هەسوەها )بەسدی ڕەؼیذ(

ــەوە دۆصسایەوەو بۆ ظەسدەمی فحرغەون)بەجلیمۆس ی ظێیەم( دەگەڕێخەوەو 

بە هەس س ێ صماوی، یۆهاوی، هحرۆگلیفی، دیمۆجیلی، لەظەسی هىوظشاوە. 

جیایذا باط لە ظەسکەوجً و ظەسوەسییەکاوی ئەم فحرغەوهە کشاوە.  ئەو 

ۆمەڵێک هامەی دیپلۆماس ی خؽخاهەی لە )جل الػماسهە( دۆصساوهەجەوە، ک

-1730پادؼا میعشییەکاوی لەظەس هەڵکۆڵشاوەو مێژووکەیان بۆ ظااڵوی 

ی پ.ص دەگەڕێخەوە. ئەو خؽخاهە بە دوو صماوی هحرۆگلیفی و صماوی  1348

 (. 20-19،ؿ2006هیس ی هىظشاوهەجەوە. .) مىفىس،مدمذ أخمذ،

یيیان، لە ظەسدەمی کۆن و هىێذا وەسگێڕی صۆس بەدەسکەوجً، گشهگتر 

پ.ص( بىو، کە کۆهتریً كىجابخاهەی 43-106دواهذەسی ڕۆماوی، )ؼیؽشۆن،

وەسگێڕان بۆ ئەو دەگەڕێخەوە. هەسوەها كەؼە)گحرۆم ظافشۆهیک(، کە 

 (.41،ؿ2010ئیىجیلی لە صماوی گشیکی بۆ صماوی الجینی وەسگێڕا.)بُم،

غەسەبە بیابان وؽیىەکاوی هیمچەدووسگەی غەسەبی ظااڵهە لە صظخان و 

هاویىذا بە مەبەظتی باصسگاوی و بەدەظتهێىاوی بژێىی خەسیکی کىێعخان و 

گەسمیان بىون بەسەو هاوچەکاوی ژێش دەظتی ظاظاهییەکان و میللەجاوی 

کىسدو فاسط و ئەسمەن و کلذان ، لەو هامىؼۆیەدا بەؼێک لە کەلخىوسو 

ە صمان و صاساوەی خۆیان گەیاهذووە بە خەڵکی ها غەسەبی ئەو هاوچاهەو ل

بەسامبەسدا  بەؼێک لە کەلخىوسو صمان و صاساوەی ئەو میللەجاهەیان لەگەڵ 

خۆیان بشدۆجەوە بۆ هاو کۆمەڵگەکاوی خۆیان . هەڵبەجە وەسگێڕان فاکخەسی 

هاوبەش ی ئەم کاسلێککشدهە صماهەواهییە بىوە)غبذالعالم 

 (.76،ؿ1987کفافي،

بىودایی بىو بە هاوی  یەکێ لە هاوداسجشینی وەسگێڕەکان لە مێژوودا، کاهیيێکی

کۆماساحیڤا، کە هەوڵێکی یەکجاس صۆسی دا بۆ وەسگێڕاوی جێکعخە 

بىداییەکان لە صماوی ظاوعکشیخییەوە بۆ صماوی چینی) هاؼم واظؼ 

،2020 .) 

لە ظەدەکاوی هاوەڕاظخذا داهیؽخىاوی ڕۆژئاوا دەظدیان دایە فێربىووی 

وەسگێڕان بۆ هەهذێک بابەث صماوی الجینی، ئەمەػ بىوە هۆی ظەسهەڵذاوی 
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لە صماوی الجیيییەوە بۆ بەؼێک لە دیالێکخەکاوی ئەوسوپا . بۆ همىوهە 

-بۆثیۆط((، لە الیەن The consolation of philosophyوەگێڕاوی کخێبی)

Boethius(و کخێبی )Ecclesiastical Historyبیذ (، لە الیەن(-Bede ، ــىە )

 دەی هۆی صاییىذا لە كەڵەم دەدەسێًبە دوو کاسی گشهگی وەسگێڕان لە ظە

 (.140،ؿ2007)ألبحر،

لە ظەدەکاوی دواصدە و ظێزدەؼذا ؼاسی )جۆلیذۆ(ی ئیعپاوی بىوە 

مەڵبەهذی کۆبىوهەوەی صاهایاوی ئەوسوپی و دەظدیاهکشد بە وەسگێڕاوی کخێبە 

فەلعەفی و ئایینی و صاوعتی و پضیؽکییەکان لە صماوی یۆهاوی وغیبری و 

ۆ صماوی )كؽخالی( ئیعپاوی و الجینی. هەسوەها لە ظەدەی غەسەبییەوە ب

چىاسدەمذا )گیىفشی چاوظەس( کاسەکاوی )بۆثیۆط( ــی لەصماوی الجینی و 

کاسەکاوی )ڕۆمان دی السۆص( ــی، لە صماوی فەڕەوعییەوە وەسگێڕایە ظەس صماوی 

ئیىگلحزی. حگە لەماهەػ هەهذێک لە بەسهەمەکاوی )گیۆفاوی بۆکاچیۆ(ی 

ەظىفی ئیخاڵیی وەسگێڕایە ظەس صماوی ئیىگلحزی.  چاکتریً وەسگێڕاهیؾ فەیل

کە لەو ظەسدەمەدا بۆ ئیىجیل کشابێذ دەدسێخە پاڵ صاهای ئیىگلحزی 

بەهاوباهگ )حۆن ویکڵیف( کە لە صماوی الجیيییەوە وەسگێڕایە ظەس صماوی 

 (    2020ئیىگلحزی. .) هاؼم واظؼ ،

ەسگێڕو وەسگێڕان صۆس صیادیکشد. پێؽتر بە لە مێژووی هىێؽذا، پێىیعتی بۆ و  

دسێژایی مێژوو کەظاوی وەسگێڕ لە ڕێگای وەسگێڕاوی دەظخییەوە کاسی 

وەسگێڕاهیان حێبەجێ دەکشد، بەاڵم لەگەڵ پێؽکەوجنی جەکىەلۆحیادا 

ؼێىاصێکی جشی وەسگێڕان ظەسیهەڵذا، کە ئەویؾ وەسگێڕاوی 

( لە IBMص، دا کۆمپاهیای)1954ئامێری)ئەلەکترۆوى( بىو، کاجێک لە ظاڵی 

)حۆسج جاون( یەکەم ئەصمىووی خۆی لەم بىاسەدا حێبەحێکشدو جىاهیی لە 

ڕظخە لە صماوی ڕووظییەوە وەسبگێڕێ بۆ ظەس صماوی  60ماوەی خىلەکێکذا 

 ئیىگلحزی.

ظاڵذا گۆگڵ  10ماوەی لە ظەسەجای ظەدەی بیعخىیەکیؽذاو جەنها لە 

لە حیهاهذاو پێکەوەی گشێذاهەوە  صمان 103جشاوعلەیذ دەظتی گەیؽذ بە 

، جىاهیی صۆس لە پێىیعخییەکاوی خەڵک لە بىاسی وەسگێڕاهذا دابیيبکاث. 

ئیعخا گۆگڵ جشاوعلەیذ لەجىاهایذایە کۆمەڵێک ڕظخە بەظەس یەکەوە بە 

  Barak,2016ؼێىەیەکی ئۆجۆماجیکی ) ئاماسی و هێىڕەٌ مەؼحن( وەسگێڕێذ  

بىاسەؼذا، صماوی کىسدی بە هەسدوو  و لەدوایحن پەسەظەهذهەکاوی ئەم

دایلێکتی هاوەهذ و باکىوسەوە، چىوهە لیعتی چەهذیً صماوی جشی 

میللەجاهەوەو صۆس بە ئاظاوی دەجىاهشێ جا ڕادەیەکی باػ کاسی وەسگێڕاوی پێ 

 بکشێذ.

 

 وەسگێڕان و صاوعتی وەسگێڕان:

گێڕان، یان گشهگە ظەسەجا ئاماژە بە حیاواصیی هێىان وەسگێڕان و صاوعتی وەس 

ئەو بحردۆصاهەی پێىەهذییان بە بحردۆصەکاوی وەسگێڕاهەوە هەیە بکەیً. 

وەسگێڕان کاسامەیی و ؼاسەصابىوهە لە کاسی وەسگێڕان و بشیخییە لە 

كۆهاؾەکاوی پێىەهذیذاس بە پڕۆظەی وەسگێڕان و چاسەظەسکشدوی هەمىو ئەو 

گێڕان، ئەو للەی گشفخاهەی دێىە ظەس ڕێگای وەسگێڕەکان. بەاڵم صاوعتی وەس 

صاوعخە، کە لێکۆلیىەوە لە وەسگێڕاهذا دەکاث، کەواجە ئەم صاوعخە پێىەهذی 

بە ئاؼىابىون بە کاسی ئەهجامذاوی وەسگێڕاهەوە هەیەو ئەو پێىەهذییاهە 

 (.31،ؿ2007دەدۆصێخەوە کە بە صاوعخەکاوی جشەوە دەیبەظدىەوە. )ألبحر،

وی و هەمىو ئەو بابەجاهەی، کە صاوعتی وەسگێڕان للێکە لە للەکاوی صماهەوا

پێىەهذییان بە وؼەظاصی ڕظخەظاصی و واجاهاس ی و صاوعتی بەساوسدکاسی لە 

صمان و ئەدەبذا هەیەو پەیىەهذییەکی ڕاظخەوخۆی بە کێؽەی ئەم 

جىێژیىەوەیەوە هیە بۆیە صۆسی لەظەس هادوێحن.   بەاڵم وەسگێڕان وەکى 

ڵ صمان وەک بىەمایەکی هضسی هىهەسو پیؽە، بشیخییە لە مامەڵەکشدن لەگە

و ڕۆؼيبحری، کە کاسیگەسیەکاوی بىەمای صمان و کاسیگەسیەکاوی بىەمای 

هضسیی کەس ی داهێىەس لەم بىاسەدا یەکذەگشهەوە. چىهکە داهێىان بشیخییە 

لە جىاوعتی گىاظدىەوەی باسودۆخ و بەسحەظخەکشدوی دیاسدەی ڕۆؼيبحری و 

جە پێىەهذی بە داهێىاهەوە هەیە، هضسی و ظیاس ی. بە هۆی ئەوەی ئەم بابە

کەواجە ئەسکی وەسگێڕ ئەسکێکی كىسظە و وەسگێڕاهیؾ لە داهان و هىوظینی 

کخێب ظەخخترە، چىهکە وەسگێڕ پابەهذی واجا و صۆس ؼتی جشە، بەاڵم داهەسی 

)مىهان،  کخێب ئاصادە لە هەڵبژاسدوی واجا و ؼێىاصەکاوی.

 (43،ؿ2002حىسج،

 

 وەسگێڕان :بىەماکاوی صاوعتی 

لە کەظێتی و ئەصمىون و ژیىگەی جىاوعتی وەسگێڕ بۆ جێگەیؽتن  - 1

 (..22-21،ؿ2005هىوظەسو خاوەوی دەقی ڕەظەن )أبى ًىظف،

ؼاسەصایی جەواوی وەسگێڕو ئاؼىایەجیی بە وؼەو صاساوەی هەسدوو صماوی  - 2

یەکەم و دووەم. هەسوەها دەظتڕاگەیؽخنی بە فەسهەهگی صماهیی 

او جا بەساهبەس بە هیچ وؼەو صاساوەیەکی هامۆ دۆؼذاهەمێنێ. بۆ مخماهەپێکش 

همىوهە جێکعخە پعپۆسییەکان بەوە دەهاظشێىەوە کە صماهێکی 

جایبەجمەهذیان هەیە و وەسگێری ئەو حۆسە بابەجاهە پێىیعخە لە پێىج 

ئاظخذا کاسامەیی بەدەظتهێىابێذ بۆ ئەوەی وەک  وەسگێڕێکی پشۆفیؽىاڵ 

ی وسدی لەظەس بابەجەکە هەبێذ، ؼاسەصایی و ئاؼىایەحی بە کاسبکاث: صاهیاسی

صاساوە جایبەجەکان ، جىاوعتی گەیؽتن بە ئەهجامگحریی لۆژیکیاهە، 

هاظیىەوەی حۆسو ژاهشەکاوی دەق و  جىاوعتی بەدەظتهێىاوی 

 (.263،ؿ 2003ظُلفُا ؾامحر،بەڵگەهامەکان)

صاها و ؼاسەصایاوی  جێگەیؽتن لە دەقی صماوی یەکەم )ظەسچاوە( . صۆسبەی -3

صاوعتی وەسگێڕان وای دەبیجن، کە خىێىذهەوەی دەكەکە لە هەهگاوی 

یەکەمی پڕۆظەی وەسگێڕاهذا، کاسێکی گشهگە و بە وەسگێڕاوی ظەسەجایی 

دەكەکە دادەهشێذ، بۆیە پێىیعخە وەسگێڕ لە ظەسەجادا هەمىو دەكەکە بە 

 وسدی بخىێىێخەوە.

ا ڕەچاوکشدوی الیەوی واجاو گشهگیپێذاوى، صۆسجشیً بایەخ بۆ واجایە: واج - 4

چىهکە گەیاهذوی واجا بە وسدی، گشهگترە لە وەسگێڕاوی وؼە بە وؼە، کە 

دەبێخە هۆی لە دەظخذاوی بەهای دەكەکە. بۆیە پێىیعخە وەسگێڕ گشهگی بە 

)وؼە بە وؼەی واجا ( بذاث، هەک )وؼە بە وؼەی ؼێىەو دەق(. 

واوکشدوی وەسگێڕاهەکەی چەهذ حاسێک هەسوەها دەبێذ وەسگێڕ لە دوای جە

بە وسدی بابەجە وەسگێڕدساوەکە بخىێىێخەوەو بە ظەسحذاهەوە 

بەحۆسێ چاوبخؽێيێخەوە بە الیەوی داڕؼتن و پێکهاجەی وؼەو ڕظخەکاهذا 

کە هەمان کاسیگەسیی جێکعتی یەکەمی هەبێذ لەظەس خىێىەسی خۆی. لە 

ڕان، گىاظدىەوەی دەقی جیۆسیی صماهەواهیذا مەبەظذ و ئاماهج لە وەسگێ

گىجشاوە، بەاڵم لە جیۆسیی لێکذاهەوەدا، مەبەظذ و ئاماهج گەیاهذوی واجای 

گىجشاوەکەیە، هەک دەكەکەی : "ماهاو واجا، ظادە یان ئاڵۆص، ئەو 

ئاماهجەیە کە صمان دەیەوێذ بەدییبهێىێذ، کە جىخمی ظەسەکییە لە 
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ان پەیىەهذیی هێىان مشۆڤەکاهذا، هەسئەوەیؾ کۆجا ئام اهجی وەسگێڕاهە)ماٍس

ش،  (.121، ؿ2001لىدًٍش

وسدیی لە گىاظدىەوەی واجای دەكە ڕەظەهەکە و بابەجیبىون لە  - 5

وەسگێڕاهیذا: هاکشێذ وەسگێڕ بە هیچ ؼێىەیەک بە ئاسەصووی خۆی واجای 

دەكە ڕەظەهەکە بگۆڕێذ، چىهکە وەسگێڕ حێگای مخماهەیە، واجا پێىیعخە 

او بحرۆکەی بابەجەکە وەسبگێڕێذ و ڕەچاوی ئەوە وەسگێڕ بەبێ گۆڕاهکاسی واج

بکاث، کە واژە حەظخەیەو واجاػ ڕۆخە، هاکشێذ حەظخە بەبێ ڕۆح 

 بگىاصسێخەوە. 

یەکێخیی دەق : پێىیعخە وەسگێڕ پاسێضگاسی هاسمۆهیای دەق و  - 6

یەکگشجىویی بحرۆکەکاوی هاو دەكەکە بکاث و ڕەچاوی ظشوؼتی پێکهاجەی 

و دووەم بکاث. هەسوەها بایەخذان بە خاڵبەهذیؾ هەسدوو صماوی یەکەم 

 الیەهێکی گشهگی ئەم پشۆظێعەیە.

ڕەچاوکشدوی گىهجاهذوی کەلخىوسی: ئەوەی وەسگێڕی پڕۆفیؽىاڵ بایەخ  - 7

بە حیاواصییەکاوی هێىان ڕۆؼيبحریی صمان و کۆمەڵگاکان دەداث، بەجایبەحی 

ەڵ و ئیذیەمذا، لە لە کاحی وەسگێڕاوی هەهذێ دەظخەواژەو ڕظخەی وەکى مەج

هەوڵی ئەوەدایە کە هەمان ئەو کاسیگەسییە لەظەس وەسگشەکەی حیبهێڵێذ 

کە دەق و گىجشاوە ڕەظەهەکە لەالی وەسگشی خۆی حێیهێؽخىوە. بۆ 

بەدەظتهێىاوی ئەم ئاماهجەػ گىهجاهذهێکی کەلخىوسیی لە کاحی وەسگێڕاهذا 

اهبیىیی  هێىان پێىیعخە بۆ پشکشدهەوەی کەلێن و حیاواصییەکان لە حیه

عخحن  گشووپی وەسگشی دەقی ڕەظەن و گشووپی وەسگشی وەسگێڕاوەکە) هَش

 (. 14،ؿ1998دوسٍى،

دیاسیکشدوی حۆسی وەسگێڕاهەکە : پێىیعخە وەسگێڕ حۆسی ئەو وەسگێڕاهە  - 8

دیاسبکاث، کە کاسی جێذا دەکاث، بۆ ئەوەی پابەهذی ؼێىاصی وەسگێڕاهێکی 

ڕاوی بابەحی ئەدەبی حیاواصە لە وەسگێڕاوی گىهجاو بێذ، بۆ همىوهە وەسگێ

 بابەحی صاوعتی، هەسوەها بۆ بابەجەکاوی جشیؾ.

پعپۆڕێتی لە حۆسێکی وەسگێڕاهذا : ئەمە لە بىەما هەسە گشهگەکاوی  - 9

وەسگێڕاهە، چىهکە یاسمەحی وەسگێڕ دەداث بۆ وەسگێڕاهێکی ڕاظذ و دسوظذ و 

 خێرای بێ کێؽەو دووس لە هەڵە. 

 ەسگێڕان :حۆسەکاوی و 

بەمەبەظتی ئاظاهکشدوی پڕۆظێس ی وەسگێڕان و گەیؽتن بە ئاماهجی  

خىاظتراو بەبێ کێؽە، پعپۆڕان حۆسەکاوی وەسگێراهیان بەم ؼێىەیە پۆلێن 

 کشدووە :

 یەکەم: پۆلیىکشدن بە پێی صمان کە ئەم حۆساهە دەگشێخەوە:

یلێکخێکی وەسگێڕان لە هەمان صماهەوە : واجا وەسگێڕاوی دەكێکی لە دا -أ

صماهێکەوە بۆ دایلێکخێکی جشی هەمان ئەو صماهە، بۆ همىوهە وەسگێڕاوی 

دەكێکی ئەدەبی صماوی کىسدی لە ؼێىەصاسی کشماهجیی ظەسوو بۆ ؼێىەصاسی 

 کشماهجیی هاوەڕاظذ.

وەسگێڕان لە صماهێکەوە بۆ صماهێکی جش: لەم حۆسەدا وەسگێڕ دەكێک لە  -ب 

 وص وەسدەگێڕێذ.صماهێکەوە بۆ صماهێکی جەواو حیا

 دووەم: پۆلیىکشدن بە گىێشەی ڕێگاکاوی وەسگێڕان کە بشیخییە لە : 

وەسگێڕان بە هىوظحن : واجا وەسگێڕاوی دەكێکی هىوظشاو لە صماهێکەوە بۆ  -أ 

صماهێکی دی بە ظەسلەهىێ هىوظیىەوەی ، کە صیاجش هضیکذەبێخەوە لە کاسێکی 

 ىەوەی پێىیعخە. داهێىەساهەو هىهەسو جىاوعدێکی بااڵی داڕؼد

وەسگێڕاوی صاسەکی)خێرا( : کە لە پەیىەهذیکشدوی صاسەکیی هێىان  -ب 

کەظێک، یان کۆمەڵە کەظێک و کەظاوی دیذا بەکاسدێذ و پؽذ 

دەبەظخێذ بە دەهگ و ئاخاوجً هەک بە هىوظحن. بەکاسهێىاوی وەسگێڕاوی 

سی و خێرا بۆ پێىەهذیکشدن لە هێىان هىێىەساوی گەالهذا لە ڕووی ئابىو 

ظیاس ی و وەسصش ی و کۆهگشە خۆحێی و هێىدەوڵەجییەکاهذا، بەؼێىەیەکی 

(. هەسوەها ئەم حۆسە وەسگێڕاهە لە 2022فشاوان باڵوە.   ) ولُذ خالذ، 

بىاسی خضمەجگىصاسییە مەدەهییەکاهیؽذا بەظىودە، وەک وەسگێراوی 

ئاخاوجىەکان لە بەسدەمی دادوەسان و پضیؽکاهذا، یان بۆ ڕێبەسیکشدوی 

گەؼدیاساوی بیاوی و وەفذە دیپلۆماظییەکان، هەسوەها بۆ هاسیکاسیکشدوی 

(. ,pp1-112011Baranyai,داواکاساوی مافی پەهابەسی لە واڵجاوی بیاهیذا) 

هەهذێ حاسیؾ وەسگێڕاهەکە لە صماوی ئاخاوجىەوە بۆ صماوی ئاماژەی 

 هابیعخان دەبێذ.

 ظێیەم: پۆلێىکشدن بە پێی حۆسی دەكەکە: 

گێڕاوی ئەدەبی: گشهگتریً حۆسی وەسگێڕاهە، کە بابەجەکاوی وەکى وەس  -أ 

ؼیػش و پەخؽان بە هەمىو حۆسەکاهییەوە دەگشێخەوە. پڕۆظەی وەسگێڕان 

لەم مەیذاهەدا کاسێکی یەکجاس كىسط و ظەخخە. ئەم حۆسەی وەسگێڕان 

وەکى ئەوە وایە، کە دەكێکی ؼیػشی، یان هەس بەسهەمێکی ئەدەبی جش لە 

وەسگێڕی بابەحی ئەدەبی ظەسەڕای وسیایی و ڕاظخگۆیی لە  ڕێژیخەوە.هىێىە داب

وەسگێڕاهذا جاسادەیەک ئاصادە لە مامەڵە کشدهیذا لەگەڵ ئەو دەكە 

ئەدەبیەدا کە وەسیذەگێڕێ و دەجىاهێذ ؼدێک لێرە بعڕێخەوەو ؼدێک لەوێ 

صیاد بکاث، جا ڕادەی داڕؼدىەوەی واجاکان بەپێی یاظاو ڕیعاکاوی صماوی 

(. بۆیە ئەو پەساوێضی ئاصادییەی 59-44ەم) ساجب مؽلب،ب،ث،ؿدوو 

وەسگێڕی ئەدەبی هەیەحی، خیاهەجێکی ئاسەصوومەهذاهە هییە لە دەكە 

ڕەظەهەکە بەڵکى خیاهەجێکی هاچاسییە کە ظشوؼتی دەقی ئەدەبی و ؼیػشی 

ظەپاهذویەحی چىهکە دەقی وەسگێردساو ظەسباسی ئەوەی بىەچەیەکی ڕەظەوی 

ەخۆیذا صادەو بەسهەمی ئەصمىوهێکی جایبەث و کەلخىوسو هەیە، خۆی ل

 صماهێکی حیاواصیؽە.

وەسگێڕاوی صاوعتی: ئەم حۆسەؼیان جا ڕادەیەک گشهگە، بەاڵم هاگاجە  -ب 

گشهگی وجایبەجمەهذییەی وەسگێڕاوی ئەدەبی و کاسی داهێىان. ئەسکی وەسگێڕ لە 

وؼەو دەظخەواژەو  وەسگێڕاوی صاوعدیذا بشیخییە لە گىاظدىەوەی هەمىو ئەو 

بحرۆکەو ڕاظخییاهەی، کە لە دەكە ڕەظەهەکەدا هەن، بەبێ دەظخکاسی و 

گۆڕیً. پێىیعخە وەسگێڕ صاهیاسی و ؼاسەصاییەکی باش ی هەبێذ دەسباسەی ئەو 

لە پشۆظەی وەسگێڕاوی صاوعدیذا وەسگێڕ ئاصادیی خۆی  صاوعخەو صاساوەکاوی.

ەیەکی کەظایەجیی خۆی جێذا صۆس ظىىسداس دەکاث و ڕێگە هاداث هیچ ئاماژ 

دەسکەون ، چىهکە پابەهذبىون بە )وسدییەکی صۆسەوە( مەسجی وەسگێڕاوی 

صاوعخییە، بۆ ظەملاهذوی ئەمەػ جەنها ظەسهج ڕادەکێؽحن بۆ دەسەهجامە 

خشاپ و صیاهبەخؽەکاوی وەسگێڕاوی هەڵەی هێماو صاساوە صاوعخییەکان، 

ئامادەکشدوی دەسماهێک یان هاوکێؽەیەکی کیمیایی یان بحرکاسی، ؼێىاصی 

 -109،ؿ ؿ2000چۆهێتی کاسپێکشدوی ئامێرێکی کاسەبایی)فائضة اللاظم،

120.) 

وەسگێڕاوی ئابىوسی: لەم ظەسدەمەدا کاسوباسی باصسگاوی بە ؼێىەیەکی  -پ 

صۆس فشاوان، ڕاظخەوخۆو هاڕاظخەوخۆ لە هێىان واڵجاوی حیهاهذا لە 

جە پێىیعخییەکی هاچاسی بۆ هاوظەهگی بشەودایە، بۆیە وەسگێڕاوی ئابىوسی بۆ 
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لە بەسژەوەهذیی هاوبەش ی هێىان کۆمپاهیاو بضوعماهەکاوی واڵجە 

 حیاواصەکاوی دوهیادا.

وەسگێڕاوی ئایینی: ئەم حۆسەی وەسگێڕان هۆکاسێکی گشهگە بۆ  -ث 

باڵوکشدهەوەی ڕێىىمایی و ظشووجە ئاییيیەکان بۆ ئەو کەظاهەی لە ؼىێنی 

 ە لەگەڵ صماوی ڕەظەوی ئاییىەکە.جشن و صماهیان حیای

وەسگێڕاوی یاظایی: حۆسێکی گشهگی وەسگێڕاهە و پایەیێکی گەوسەی لە هاو  -ج 

کۆمەڵ و هێىان کۆمەڵگەو واڵجە حیاواصەکاهذا هەیە. لەو ظۆهگەیەوە کە 

پێىیعخە صاهیاسی دەسباسەی یاظا و گشێبەظذ و پەیماهىامەکاوی هێىان 

حیادا ڕوون و ئاؼکشا بێذ، ڕۆژ بە ڕۆژ هاوهیؽخماهیاوی واڵجاوی حیا 

 پێىیعتی بۆ ئەم حۆسە وەسگێڕاهە لە صیادبىوهذایە .

)وەسگێڕاوی ئامێری( ئەلیکترۆوی : ئەو حۆسەی وەسگێڕاهەیە، کە خىدی  -چ 

کۆمپیىجەس وؼەو ڕظخەو دەكەکان وەسدەگێڕێذ و حیاواصە لەو وەسگێڕاهەی 

ەڵبەجە وەسگێڕاوی ئەلیکترۆوی کە بە هاوکاسیی کۆمپیىجەس ئەهجامذەدسێذ. ه

بەسدەوام پێىیعخیی بە پێذاچىوهەوەو پاکژکشدهەوە هەیە چىهکە پشۆظەکە 

بەجەواوی پؽذ بە بڕێکی صۆس هاوکێؽەو میخۆدی صاوعتی ئاماس دەبەظتێ و 

 ,Albat 2012 ,بەجەواوی دووسە لە کاسیگەسیی هەظذ و ظۆصی مشۆیی. )

Thomas Fritz ) 

: پێىیعخییەکاوی ظەسدەم ئەم حۆسەی وەسگێڕاهەی وەسگێڕاوی میذیایی –ح 

ظەپاهذووە، ئەمەػ لە ئەهجامی پێؽکەوجنی جەکىۆلۆحیاو باڵوبىوهەوەی 

دەیان حۆسی ئامشاصی میذیایی لە هەسدوو حۆسی هەسیتی و هىێ، کە لە 

ڕێگەیاهەوە هەواڵ و صاهیاسی بە ؼێىەیەکی صۆس خێرا لە هێىان واڵجان و 

و دەبىەوەو پێىیعخە دەظبەجێ وەسگێڕاهیان بۆ میللەجاوی حیهاهذا باڵ 

 چەهذیً صمان ببۆ بکشێ، بەوەػ بایەخی وەسگێڕاوی میذیایی صۆس صیاجش بىوە.

 

 گشهگیی وەسگێڕان: 

مشۆڤ لە کۆهەوە هەظتی بە گشهگی وەگێڕان کشدووەو پڕۆظەی وەسگێڕان   

لە هێىان ؼاسظخاهییە کۆهەکاهذا هەبىوە، غەسەب و یۆهاهییەکان گشهگی 

صۆسیان بەم بىاسە داوەو دەیان کخێبی حۆساوحۆسی یەکتریان وەسگێڕاوەجە 

 ظەس صماهەکاوی خۆیان. 

یەوە لە صۆس بىاسی ژیاوی لەم ظەسدەمەیؽذا وەسگێڕان بەوپەڕی ؼایعخەی

ڕۆژاهەماهذا بەؼذاسە، هەس لە کاؾەصی ڕێبەسی بەکاسبشدوی دەسماهەوە جا 

هامیلکەی ڕێبەسی چۆهیەجیی بەکاسهێىاوی ئامێرە کاسەبایی و ئەلیکترۆهیەکاوی 

هاوماڵ جا دەگاث بە ئاگاداسبىوهمان لە هەواڵ وپێؽهاجەکاوی دهیاو 

ن، ظیىەما، ؼاهۆ، ڕۆمان، دەقی دەوسوبەسمان. وەسگێڕان لە جەلەڤضیۆ 

یاظایی، جەکىیکی یان ئایینی، لە کۆهفشاوغ و کخێبی گەوسەو مىذااڵهذا 

کاسایە، ئەم ئامادەییە خۆی لە خۆیذا ئاکاسێکی گشهگی کۆمەڵگایەکی کشاوەیە 

لە بىاسە حیاحیاکاهذا. وەسگێڕان لە ظەسدەمی مۆدێشهەدا بۆجە پێىیعخییەکی 

پێؽکەوجىەی کە ڕێخۆؼکەسو هاوکاسە بۆ ئەوەی هاچاسی بۆ ئەو کشاهەوەو 

مشۆڤەکان بخىاهً لە بىاسە جەکىیکی و صاوعتی و کۆمەاڵیەحی و کەلخىوسییە 

حۆساوحۆسەکاهذا بژیً . وەسگێڕان چیذی جەهیا پشظێکی ؼێىاصهاس ی و 

صماهەواوی هییە، بەڵکى پشظێکی کەلخىوسی و ؼاسظخاهییە، کە هاکشێ هیچ 

بەڕووی ئەواوی دیذا بکشێخەوەو پێیان ئاؼىا بێذ کۆمەڵگەیەک بەبێ ئەو، 

و لەگەڵیاهذا بە جێڕواهینی پێکەوەیی ژیاهبکاث.) مفعفی الخعىاوي، 

2011.) 

لەبەس ڕۆؼىایی هەمىو ئەوەی پێؽتر باظکشا، دەجىاهیحن بڵێحن ، گشهگیی 

 وەسگێڕان بۆ ئەم ظەسدەمە لەم چەهذ خاڵەدا چڕ دەبێخەوە :

صاهیاسی لە هێىان  گىاظدىەوەی فەسهەهگ و .1

 ؼاسظخاهییەجەکاهذا، لە صماهێکەوە بۆ صماهێکی جش.

وەسگێڕان هۆکاسێکی گشهگی پێىەهذیکشدهە لە هێىان گەالهذاو  .2

یاسمەجییان دەداث بۆ گىصاسؼخکشدن لە خىدی خۆیان و 

 خەون و ماف و ئاواجەکاهیان.

وەسگێڕان پاڵپؽدێکی بەهێزە بۆ بىاسی گەؼخىگىصاس، کاجێک کە  .3

 ی و ڕێىماییەکان بە صماوی گەؼدیاس پێؽکەػ دەکشێذ.صاهیاس 

وەسگێڕان یاسمەجیذەسە بۆ خێرا گىاظدىەوەی هەواڵ لە  .4

  ظەساوعەسی حیهاهذا.

وەسگێڕان لە الیەک هەلی کاس بۆ وەسگێڕەکان دەڕەخعێنێ و  .5

لەالیەکیؾ هاوکاسە بۆ جاکەکان و کاسئاظاهییان بۆدەکاث 

پی پەهابەسان و بەجایبەحی لە دادگاو هەخۆشخاهەو کەم

 فشۆکەخاهەو هۆجێل و کۆهفشاوعەکاهذا.

وەسگێڕان یاسمەجیی خىێىذکاسان دەداث لە گەیؽتن بە  .6

ظەسچاوەی صاهیاسیی صۆسو حیاحیا لەبىاسی خىیىذن و 

 جىێژیىەوەکاهییاهذا.

 وەگێڕان ڕۆڵێکی گشهگی لە پاساظخنی ئاؼخیی حیهاهیذا هەیە. .7

بەهاوچەسخکشدوی  وەسگێڕان هۆکاسێکە بۆ دەوڵەمەهذکشدن و  .8

 صماوی هەجەوەو کەمیىەکان لە دوهیادا. 

وەگێڕان ڕایەڵەیەکی بەجحن و هۆکاسێکی کاسیگەسە بۆ جێپەڕاهذوی  .9

ئەو بەسبەظخە صماهییەی ڕێگە لە پێىەهذیکشدوی هێىان هەجەوە 

 و میللەجان دەگشێذ.

وەسگێڕان لە مامەڵەکشدن لەگەڵ ئامێرە ئەلیکترۆهییەکان و  .10

 اهییاهذا ئاظاهکاسیی صۆسمان بۆ دەکاث. صماوی پشۆگشامەک

 کێؽەو گشفخەکاوی وەسگێڕان :

 کێؽەو گشفخەکاوی وەسگێڕان صۆسو هەمەحۆسن، بەسچاوجشیيیان بشیدیحن لە:

گشفتی گؽتی: وەک ئەوی لەدەقی ڕەظەهذا، صۆسبەی وؼەکان  .1

هاڕوون و ئالۆصبً، یان چاپەکەی هاڕێک بێ و وهەڵەی جایپ و 

ێ یان لەڕووی داڕؼتن و ڕظخەظاصییەوە ڕێىىوس ی صۆسی جیذا ب

 الواص بێذ.

گشفتی وؼە باوەکان: ئەم گشفخە بە گشهگتریً و دیاسجشیً  .2

گشفخەکاوی وەسگێڕان لە كەڵەم دەدسێذ، کە لە هەس صماهێکذا 

هەهذێ وؼە هەن لە چىاسچێىەی دەكذا لە ؼىێنی حیاحیادا 

بەکاسدێً و واجایان بە حیاواصی ؼىێنی لە ڕظخەکەدا 

ڕێذ، بۆیە پێىیعخە وەسگێڕ بخىاهێذ واجای ڕاظذ دەگۆ 

ودسوظتی ئەو وؼەیە لەو ؼىێىەی لێیەحی بە جەواوی 

 دیاسیبکاث، ئەگەس ها، دەکەوێخە داوی هەڵەی صۆس ظەخخەوە.

لە صۆسبەی صماهەکاهذا هەهذێً وؼە هەن وەسهاگێڕدسێً، کە   .3

ئەمەؼیان یەکێکە لە گشفخەکان و وا لە وەسگێڕ دەکەن وەکى 

 بیاهگىاصێخەوە.خۆی 

خاڵبەهذی: ئەمەػ گشفخێکی جشە، کە سووبەڕووی وەسگێڕ  .4

دەبێخەوە، پڕۆظەی بەکاسهێىاوی خاڵبەهذی لە صماهێکەوە بۆ 
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صماهێکی جش حیاواصە، بۆیە پێىیعخە وەسگێڕ صۆس وسیا بێ لە 

 .داهاوی هیؽاهەکاوی خاڵبەهذیذا لە ؼىێنی گىهجاوو دسوظخذا 

https://bit.ly/3MuCoz0   دیاسە کە لە وەسگێڕاهذا بە یاظاو

سێعاي صماوى دووەم  بابەجەکە دادەڕێژسێخەوە، کەواجە 

پێىیعخە وەسگێڕ وسیا بێ و ڕێعاکاوی خاڵبەهذیی صماوى دووەم 

 ڕەچاوبکاث هەک هی صماوی یەکەم .

وەسگێڕ حیاواصیی ڕێضمان لە صماهێکەوە بۆ صماهێکی دی، ئەمەػ  .5

ڕووبەڕووی دیاسدەیەکی كىسط و گشان دەکاجەوە ، بەجایبەحی 

ئەگەس هەیخىاوی پێکهاجەکاوی هاو دەكەکە بە ؼێىەیەکی ڕاظذ 

و دسوظذ بگىاصێخەوە، مەبەظذ لە پێکهاجەکان ڕظخە و 

ڕیضبىووی کەسەظخەکاوی هاو ڕظخەن، هەسوەها بە گىێشەی 

ئاظخەکاوی جشی صمان، دەهگعاصی، وؼەظاصی، 

 (.  17-16، ؿ2005ابى ظُف و هبت معػذ،اظاصی...هخذ )واج

هەس صماهێً ظەس بە حۆسێً ڕۆؼيبحری و کەلخىوسی  .6

دیاسیکشاوە، کاجێً وەسگێڕ دەكێً لە صماهێکەوە وەسدەگێڕێذ، 

هاجىاهێذ ڕۆؼيبحریی ئەو دەكە بەو ؼێىە کاسیگەسییە 

وەسبگێڕێذ، کە خاوەن دەكە ڕەظەهەکە وێىای کشدووە، بۆیە 

اواصییە دەبێخە مایەی کێؽە بۆ وەسگێڕ. ئەم حی

)  https://bit.ly/3vD3Bc5( 

 

 بەش ی دووەم

 وەسگێڕاوی میذیایی

 یەکەم : چەمً و پێىاظە:

و  وەسگێڕاوی میذیایی حۆسێکە لە حۆسەکاوی وەسگێڕان، لەگەڵ ظەسهەڵذان  

لەڕووی چەهذێتی و چۆهێدییەوە پێؽکەوجنی و میذیادا دەسکەوجىوەو 

پەسەیعەهذووە. داواکاسیی دەصگاکاوی ڕاگەیاهذن بۆ دامەصساهذوی وەسگێڕی 

میذیایی صیادی کشدووە، بەسهەم و هاوەسۆکی باش ی میذیایی وەسگش بۆخۆی 

ڕادەکێؽێذ، بۆیە ئێعخا وەگێڕان ڕووبەسێکی فشاواوی لە پیؽەی میذیادا 

ذن بە بەسدەوامی  لەظەس ئاظتی حیهان لە داگحرکشدووەو بابەجەکاوی ڕاگەیاه

ڕێگای ئاژاوعەکاوی دەهگ وباط و ڕۆژهامە و کەهاڵە حیاحیاکاهەوە بە صماوی 

حیاحیا دەگىاصسێىەوە وهەمىویان گشهگییەکی صۆس بە وەگێڕاوی ئەو هەواڵ و 

 ڕووداواهە دەدەن، کە لە حیهاهذا دەگىصەسێً.

اسی ڕاگەیاهذهذا دەبیيێخەوەو بەم ؼێىەیە وەسگێڕ خۆی لە چىاسچێىەی بى   

میذیاکاسیؾ هاچاسە ملمالوێ لەگەڵ گێژاوی وەسگێڕاهذا بکاث، ئەمەػ 

وادەکاث پێىیعذ بێذ وەسگێڕ میذیا بخىێنێ و میذیاکاسیؾ صمان و 

وەسگێڕان. وەسگێڕاوی میذیایی پەهجەسەیەکە بۆ بیيینی حیهاوی دەسەوەو 

وی میذیایی لەو صاساواهەیە کە هەمىو ڕووداوەکاوی. ئەگەسچی صاساوەی وەسگێڕا

صۆس هاظشاوو باو هییە، بەاڵم پڕۆظەی وەسگێڕاوی میذیایی بۆ ژاهشە 

حیاحیاکاوی میذیا لە چىاسچێىەی دەصگاکاوی میذیادا، پڕۆظەیەکی فشاوان 

 و باڵوە لەظەس ئاظتی حیهان .

وەسگێڕاوی میذیایی هىهەس و صاوعذ و پشاکخیکە، بەهشە، مەؼم و پیؽەیە. 

ڕان هەم هىهەسەو هەم پیؽەیە. چەهذیً وجاس و کخێب کە بە وەسگێ

صماهەکاوی غەسەبی و ئیىگلحزی باڵوکشاوهەجەوە، بە هاوهیؽاوی "هىهەسی 

غبذ الباقي الفافي، وەسگێڕان" یان "پیؽەی وەسگێڕان" هاویان بشدووە.)

لە بىاسی وەسگێڕاوی هەمىو حۆسەکاوی هەواڵ و ژاهشە (. 67،ؿ2002

ڕاپۆسث و وجاسو سیپۆسجاژی ظیاس ی، ئابىوسی، هىهەسی، میذیاییەکان ، 

صاوعتی و وەسصش ی و فیلم و دساما ، لە صماوی ڕەظەهەوە بۆ صماوی دووەم . )  

https://bit.ly/3vCm9tb   پڕۆظەی وەسگێڕاوی میذیایی بەپێی ظشوؼتی .)

دێذ و لە میذیایەکەوە بۆ یەکی دی دەصگاو ئامشاصەکە گۆڕاوی بەظەسدا 

 حیاواصە.

هاوەسۆن لە پڕۆظەی وەسگێڕاوی میذیایذا، یان هىوظشاوە هەسوەن لە 

ڕۆژهامەکاهذا، کە ڕۆژهامەێً وێڕای صماهە ڕەظەهەکەی خۆی، بەصماهێکی 

جشیؾ باڵوی دەکاجەوە. لە ڕادیۆؼذا وەسگێڕان بە ؼێىەی ئاخاوجً دەبێذ، 

کی دیاسیکشاو كعە دەکاث و لەدوای دەسبڕینی بۆ همىوهە کەظێً بە صماهێ

ڕظخەیەن، یان چەهذ ڕظخەیەن ڕادەوەظتێ و وەسگێڕێک پەیڤەکاوی 

وەسدەگێڕێذ ظەس صماوی دووەم و بەم ؼێىەیە بەسدەوام دەبێذ، یان دەهگی 

وەسگێڕ ؼاهبەؼاوی دەهگی ئاخێىەس پەخؾ دەکشێذ. لە جەلەڤضیۆهیؽذا بە 

بابەجە وەسگێڕدساوەکە لە ژێشەوەی ظکشیً س ێ ڕێگە حێبەجێ دەکشێذ : یان 

هاوکاحی پەیڤینی ئاخێىەسەکە دەهىوظشێذ،  یان بە هەمان ڕێگەی 

وەسگێڕاوی ڕادیۆییە، یاخىد دۆبالژکشدوی دەهگەکەو هاوکاجکشدوی لەگەڵ 

 )لیپعیىگ( حىوڵەی دەم و لێىی ئاخێىەسدا حێبەحیذەکشێذ.

 دووەم:  گشهگیی وەسگێڕاوی میذیایی :

ژەکان پێمان دەڵێن؛ وەسگێڕاوی میذیایی گشهگی و بایەخێکی گؽذ ئاما

یەکجاس صۆسی پەیذاکشدووە. بۆ پؽدیىاهیی ئەو بۆچىوهەػ ئەم ڕاظخییاهە 

 دەخەیىەڕوو:

وەسگێڕان لە میذیای حەماوەسیذا، هۆکاسی خێراجشکشدن و  .1

فشاواهترکشدوی ڕووبەسی باڵوبىوهەوەو گەیاهذوی صاهیاسی و 

ەوەػ بۆجە هۆی بەخؽینی ظیفەحی هەواڵە لە دوهیادا، ئ

هەهىوکەیی و خێرایی و گؽخگحری و بەسدەوامی بە پەیامی 

 میذیایی.

وەسگێڕان لە میذیای حەماوەسیذا،فاکخەسێکی صۆس گشهگی  .2

هاوکاسیکشدوی ڕابەساوی ڕاو هضسە لە هاو کۆمەڵگە حیاواصەکاهذا، 

بەوەی کە لەڕێی وەسگێڕاهەوە ظاث بەظاث صاهیاسیی پێىیعدیان 

 پێ دەگاث.

جىێژیىەوە صاوعخییەکان ئەو ڕاظخییەیان یەکال کشدووەجەوە کە؛  .3

کەهاڵەکاوی پەیىەهذیی حەماوەسیی ئەلیکترۆوی و پێگەو 

ماڵپەڕەکاوی میذیای هىێ و ظۆؼیاملیذیا، صەمیىەیەکی صۆس 

 لەباسیان بۆ وەسگێڕان ظاصکشدووە.

فەجێکی پەهابشدن بۆ وەسگێڕان لە ڕێی میذیای دێشیً و هىێىە، دەس  .4

صۆسی بۆ بحرمەهذو صاهایان و ئایذیۆلۆحیعخەکان سەخعاهذووە 

کە بحرو باوەڕەکاوی خۆیان همایؽبکەن و هەوڵی دڵىیاکشدهەوەو 

ڕاصیکشدوی صۆسجشیً ڕیژەی حەماوەس بذەن.)غىك ابشاهیم ، 

 ( 24،23، ؿ  2019

هەمىو حیهان وابەظخەی دیاسدەو ڕووداوەکاهً و ئەو ڕووداو و  .5

ڕێگای هۆکاسە حیاحیاکاوی ڕاگەیاهذهەوە  دیاسداهەػ لە

دەگىاصسێىەوەو پێىیعذ دەکاث وەسبگێڕدسێىە ظەس صماهە 

 حیهاهییە ظەسەکییەکان، بۆ ئەوەی ئاماهجی خۆیان بپێکً.

https://bit.ly/3MuCoz0
https://bit.ly/3MuCoz0
https://bit.ly/3vD3Bc5
https://bit.ly/3vCm9tb
https://bit.ly/3vCm9tb
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دەصگاکاوی میذیا باصهەی پێىەهذیکشدوی حیهاهحن، بۆیە هاوەسۆکە  .6

وەسگێردساوەکان حێگای بایەخی حەماوەسن لە حیهاهذا. ) 

https://bit.ly/3xJXg17 ) 

ڕای گؽتی حیهان لە ڕێگای خىێىذهەوەی هاوەسۆکی بابەجە  .7

وەسگێڕدساوەکاوی میذیاوە هۆؼیاسی دەسباسەی مژاسێً، یان 

 گشفخێکی حیهاوی دەظخەبەس دەکاث.

صۆسبەی گشفخەکان ئاظدێکی حیهاهییان هەیە، بۆ همىوهە پەجای  .8

ئەگەس وەسگێڕاوی میذیایی هەبىایە، هەمىو بابەجەکاوی کۆسۆها 

پێىەهذیذاس بەو هەخۆؼییە بە ئاظاوی هەدەگەیؽدىە ملیاسەها 

 خەڵکی ظەس صەوی.

 

 ظێیەم : حۆسەکاوی وەسگێڕاوی میذیایی:

الپەڕەکاوی ڕۆژهامە و گۆڤاس و پێگە ئەلیکترۆهییە ڕۆژهامەیی و ڕادیۆ و   

جەلەڤضیۆهەکان، هەس هەمىویان هاوەسۆن)پەیام(ی میذیایی پەخؾ و باڵو 

دەکەهەوە، هەس دەصگاو ئامشاصیکی میذیاییؾ حەماوەسی جایبەث بە خۆی 

ؾ هەیە، بە پێی حیاواصی ظشوؼتی میذیاکە ، وەسگێڕاهە میذیاییەکاهی

 حیاواصو هەمەحۆسن :

 حۆسەکاوی وەسگێڕان بەپێی دەصگاو ئامڕاصەکاوی میذیا: .1

A.   وەسگێڕان بۆ ڕۆژهامە و گۆڤاسەکان:  لەم حۆسەدا پێىیعخە

وەسگێڕ بەپێی مەسحەکاوی پەخؾ و باڵوکشدهەوەی ئەم 

باڵوکشاواهە کاسی وەسگێڕان حێبەجێ بکاث، بەؼێىەیەن 

ڕۆژهامەو گۆڤاسو باڵوکشاوەکان پڕۆظەی وەسگێڕان بۆ دەكەکاوی 

لە کۆپییەکی ظەسبەخۆی هەمان ڕۆژهامە، یان گۆڤاسدا 

 دەبێذ.

B. :وەسگێڕان بۆ جەلەڤضیۆن کە بشیخییە لە 

  وەسگێڕاوی دەقی جەلەڤضیۆوی لە چىاسچێىەی دیاسیکشدوی حۆسی

دەكەکەوە دەبێذ، کە ئایا دەقی پشۆگشامی گفخىگۆیە، یان دەقی 

 جشە.هەواڵییە، یان بەسهامەی 

  لە دوای دیاسیکشدوی هاوەسۆکی ئەو دەكەی، کە لە ڕێگای

جەلەڤضیۆهەوە پێؽکەػ دەکشێذ، ظەسهجی ظیىاسیۆکە دەدسێذ 

 و هەمىو دەكە گىێضساوەکە جیایذا دەسدەهێىذسێذ.

  هەمىو ئەو دەكەی، کە لە چىاسچێىەی ظکشینی جەلەڤضیۆهەوە

دەکشێذ، پێىیعخە لە هەمان کاجذا لەگەڵ ئاخاوجنی 

 کشاودا گىهجاو بێذ.پەخؽ

  پشۆظەی هىوظینی دەقی وەسگێڕدساو لە خىاسەوەی ظکشیً لە

کاجێکذا دەبێذ، کە وجە ظەسەکییەکەی صماهە ڕەظەهەکە 

 بهێڵذسێخەوە.

  لە کاجێکذا، کە وەسگێڕان بۆ دەكە میذیاییەکە وجە

ظەسەکییەکە الدەباث، دەهگی وجەی وەسگێڕدساو لەگەڵیذا 

 لێکذەدسێذ.

 بە چشکە و بەؼێً لە چشکە ڕێً بێذ،  چەهذ ظیىاسیۆکە

پڕۆظەی مۆهخاج بۆ دەكە میذیاییەکە لەظەس جەلەڤضیۆن ڕێکتر 

 دەبێذ.

C وەسگێڕان بۆ ڕادیۆ: کاجێک باط لە ڕادیۆ دەکەیً واجا باس ی هاوەڕۆکی .

بیعتراوو بیعخنی بێ بیىحن و جەماؼاکشدن دەکەیً کە پشۆظەی 

ذ. صۆسحاس گىێمان لە پەیامێکە وەسگێڕاهەکە جەهیا لەڕێگەی دەهگەوە دەبێ

لە ڕادیۆوە، کەظێک بە صماهێکی دیاسیکشاو كعە دەکاث و پاؼان کەمێک 

بێذەهگ دەبێذ و کەظێکی دی، بەصماهێکی دی هەمان ئەو كعاهەدەکاجەوە. 

یان صۆس حاس هاوکاث هەسدووک) ئاخێىەس و وەسگێڕ( پێکەوە بە دوو صماوی 

ؼىپێؽیان هەیەو هاو ؼاوی حیا دەدوێً و جەنها چەهذ چشکەیەک پا

یەکذی پەیامەکەمان پێ دەگەێجن. ئەم ؼێىاصەی دواییان صۆس صیاجش باویەحی 

 و بەکاسدێذ.

D وەسگێڕان بۆ پێگە ئەلیکترۆهییە میذیاییەکان: ئاؼکشایە لەم .

ظەسدەمەدا پێگە ئەلیکترۆهییەکان بە ؼێىەیەکی فشاوان صۆس بىویىە و 

ەکاوی ظەس پێگە ئەلیکترۆهییە پڕۆظەی وەسگێڕاوی دەكە باڵوکشاو 

میذیاییەکان لە ڕێگای ئەو لیىکەوەیە، کە هەمان پێگە دایذەهێذ. 

https://bit.ly/36LBkb2 ) 

.  حۆسەکاوی وەسگێڕان بەپێی ئەو هاوەسۆن و پەیامەی، کە دەصگاو 2

پەیامێً و دوو پەیام ئامڕاصەکاوی میذیا پەخؽیان دەکەن: هۆکاسەکان 

پەخؾ هاکەن، بەڵکى ڕۆژاهە دەیان و ظەدان ژاهشی حیاحیا وەسدەگێڕن و 

 پەخؽیان دەکەن، بۆ همىوهە:

 .وەسگێڕاوی هەواڵە حۆساوحۆسەکان 

 .ڕاپۆسث و وجاس و لێکۆلیىەوە 

 .وەسگێڕاوی بابەجە ئەدەبییەکان 

لە ڕێگای .  حۆسەکاوی وەسگێڕان بەپێی چۆهیەحی خعدىەڕووی پەیامەکان 3

دەصگاو ئامڕاصەکاوی میذیاوە: دەصگاو ئامڕاصەکاوی میذیا بە هۆی حیاواصییان 

لەگەڵ یەکتر، هەس یەکەیان ڕێگا و ؼێىاصی جایبەحی خۆیان لە پەخؾ و 

 ( https://bit.ly/3MnDInrباڵوکشدهەوەی پەیامەکاهذا هەیە.)

 

 وەسگێڕاوی میذیایی ظەسکەوجىو: چىاسەم: مەسحەکاوی

ؼاسەصایاوی بىاسی صمان و وەسگێڕاوی میذیایی لەظەس چەهذ مەسحێک بۆ 

وەسگێڕاهێکی ظەسکەوجىوی بێ گحروگشفذ، کۆکً، کە دەبىە هۆی باؼتر 

 گەیاهذوی هاوەڕۆک و مەبەظتی پەیامی میذیایی: :

 . پێىیعخە ڕظخەکان کىسث وڕاظخەوخۆو بێ پێچىپەها بً. 1

 بێ بەدووسبێذ لە هەهذێ ئاوەڵىاو ظیفاث و وؼەی ئاڵۆص.. دە2

. هابێ باسبکشێذ بە هاوو هاصهاوی صۆسو كەبەی بێ کەڵک کە ڕۆڵێکی 3

 گشهگیان هیە لە گەیاهذوی پەیامەکەدا.

. پێىیعخە بەدووس بێذ لە دەظخەواژەی كەدبڕو هاوبڕی ڕظخەکان کە صیان 4

 دەگەێجن بە ئاظتی جێگەیؽتن لە پەیامەکە.

 دەبێذ بەدووس بێذ لە وؼەو دەسبڕینی بشیىذاسکەسو هابەجێ . .5

. دەبێ ڕیضماهەکەی دسوظذ بێ و هابێ لەڕووی داڕؼدىەوە ئاڵۆصو 6

 جەمىمژاوی بێذ.

 . دەبێ بەدووس بێذ لە داجاو ئاماسو ژماسەی صۆسو كەبە كەبە.7

 

 پێىجەم : کێؽەکاوی وەسگێڕاوی میذیایی:

لە ظەسەجای ظەدەی ڕابشدووەوە ئامشاصەکاوی میذیا بىوهەجە باؼتریً 

گۆڕەپاوی کاسلێککشدوی پەیامەکان لە هاو چحن و جىێژە حیاحیاکاوی 

https://bit.ly/3xJXg17
https://bit.ly/3xJXg17
https://bit.ly/36LBkb2
https://bit.ly/36LBkb2
https://bit.ly/3MnDInr
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کۆمەڵگەدا لە ڕووی ئایینی و بضوغ و باصاڕگەسی و ئایذیۆلۆحیا و ظیاظەث 

ی و ڕۆؼيبحرییەوە. ئەو ظەسدەمەی کە ئێمە جێیذا دەژیً بە هاظشاوە بە چاخ

جەكیىەوەی مەغشیفی و خێرایی لێؽاوی صاهیاسی ، کە  ڕۆڵی وەسگێڕان و 

گشهگییەکەی لەگىاظدىەوەی ئەم کەلەپىوسە مەغشیفیە 

لەؼاسظخاهێدیەکەوە بۆ ؼاسظخاهیەجێکی جش ، لەواڵجاوی بەسهەمهێىەوە بۆ 

واڵجاوی بەکاسبەس دەسدەکەوێذ ، چىهکە وەسگێڕان جەنها کشداسی گۆڕیً و 

وؼەو دەظخەواژە هیە لە صماهێکەوە بۆ صماهێکی دی، بەڵکى گىاظدىەوەی 

پشۆظەی گىاظدىەوەی ماهاو مەبەظخەکاهەو چاالکییەکی صاوعخیی 

مەغشیفییە کە یاسمەحی پشۆظەی پیخاهذوی کەلچەسی دەداث لەهێىان 

فەسهەهگە حیاواصەکاهذا. بۆیە حێی خۆیەحی بڵێحن : وەسگێڕاوی میذیایی 

ظیاسێخییەو کێؽەو ڕێگشییەکاهیص ی هەمەحۆسن: ئەسکێکی ظەخذ و پڕ بەسپش 

 (31، ؿ2004غبذ املجُذ ؼىشي،) 

بۆ دیاسیکشدوی کێعەکاوی وەسگێڕاوی میذیایی پێىیعخە بضاهیحن ئەواهە کێن 

کە کاسی وەسگێڕان دەکەن؟ ئایا ڕۆژهامەهىوظاهً و باسودۆخی پیؽەی 

ڕۆژهامەهىوس ی وای لێکشدوون لەظەسەخۆ لە ڕۆژهامەهىوس ی دووس 

کەوهەوە و بچىە بىاسی وەسگێڕان؟ بەم ؼێىەیە ئەم حۆسە وەسگێڕاهە دەبىە ب

هیمچە وەسگێڕ، یان ئەواهە وەسگێڕن و هەوڵذەدەن لە بىاسی وەسگێڕاوی 

میذیاییذا کاسبکەن. بەؼێىەیەکی گؽتی صۆس گشهگە وەسگێڕی میذیایی 

 ؼاسەصایەکی باش ی لە هەسدوو صاوعتی وەسگێڕان و میذیادا هەبێذ. 

 گتریً کێؽەکاوی ئەم بىاسە بشیخحن لە:گشیى

A.  خێرایی و کەمیی کاث لە بەسدەم وەسگێڕی میذیایی بە هۆی

 ظشوؼتی کاسی میذاییەوە.

B.  بەهۆی ئەوەی میذیا باط لە هەمىو بابەجێً دەکاث هەس لە

ئەجۆمەوە جا دەگاجە ظیاظەث و صاهیاسی و مێژوو و 

لە وؼە و  ئەدەب....هخذ، لێرەدا وەسگێڕ ڕووبەڕووی بڕێکی صۆس 

صاساوە و دەظخەواژەی حۆساوحۆس دەبێخەوە، کە پێىیعخە صۆس بە 

وسدی و صاوعخییاهە مامەڵەیان لەگەڵذا بکاث ووەسیاهبگێڕێذ بۆ 

 صماوی دووەم.

C.  خێرایی پێؽکەوجً و گۆڕاوی صماهەکاوی حیهان و ظەسهەڵذاوی

  وؼە و صاساوەی هىێ، کە وەسگێڕاهیان کاسێکی ظەخذ و گشاهە. 

D. یی وؼە لە صماهەکاهذا، یەکێکی جشە لە گشفخە گەوسەکاوی فشەواجا

 وەسگێڕاوی میذیایی.

E.  هەبىووی هەواڵێً لە ظەسچاوەی حیاحیاوە و بە ؼێىەو

هاوەڕۆکی حیاواص کە پێىیعذ بە گەڕان و کىەکشدوی صیتر دەبێذ 

بۆ گەیؽتن بە ڕاظتی و دسوظتی،  ئەمەػ وەسگێڕ صۆس ماهذوو 

 (. https://bit.ly/39fC0q3دەکاث. ) 

F.  کاسیگەسیی ئەحەهذاو ئایذیۆلۆحیای دەصگای میذیایی لەظەس

پشۆظەی وەسگێڕان: هەس دەصگایێکی میذیایی ئاساظخە و 

ئایذیۆلۆحیای جایبەث بە خۆی هەیە و وەسگێڕیؾ کە هاچاسە 

بابەجە پابەهذیان بێذ، پێىیعخە صۆس وسد بێذ لە وەسگێڕاوی 

حیاحیاکاهذا، بە جایبەحی ظیاظییەکان و هەڵبژاسدوی صاساوەی 

گىهجاو لەگەڵ ئاساظخە و ئایذیۆلۆحیای دەصگاکەدا، ئەمەػ 

لەخۆیذا دەبێخە حۆسێً لە گشفذ بۆ وەسگێڕ کە هاجىاهێذ ئاصاد 

 بێذ لە وەسگێڕاهذا.

 ؼەؼەم: خەظڵەجەکاوی وەسگێڕی ظەسکەوجىو لە بىاسی میذیادا:

وی وەسگێڕی ظەسکەوجىو حۆساوحۆسن، هەس بابەجێً پێىیعتی خەظڵەجەکا

بە خەظڵەجێکی دیاسیکشاو هەیە، بابەجەکاوی میذیاػ جایبەجمەهذی خۆیان 

هەیە، بۆیە وەسگێڕی میذیایؾ خەظڵەحی جایبەث بەخۆی هەیە، کە 

 گشهگتریيیان ئەماهەی خىاسەوەن:

ذ و پێىیعخە وەسگێڕی میذیایی خاوەن ڕۆؼيبحرییەکی فشاوان بێ .1

ئاگاداسی هەمىو للە حیاحیاکاوی ڕۆؼيبحری و گؽذ ژاهشە 

 ڕۆژهامەواهییەکان بێذ.

پێىیعخە وەسگێری میذیایی وەک هەمىو وەسگێڕێکی ئەدەبی و  .2

صاوعتی، ؼاسەصاییەکی جەواوی لە هەسدوو صماوی یەکەم و 

 دووەمذا هەبێذ. 

بەجەواوی و دسووظتی لە هاوەڕۆکی پەیامە میذیاییەکان خاڵی  .3

و هەس ؼدێکی ال ڕوون هەبىو، پشظیاس بکاث و داوای بێذ 

 ڕووهکشدهەوە لە کەظاوی پعپۆس بکاث.

پؽذ بە فەسهەهگە حیاحیاکان ببەظخێذ ، چىهکە فەسهەهگ  .4

وەکى چەکێک وایە بۆ وەسگێڕ و ئامشاصی گىاظدىەوەیە لە 

 .(2020مهذي ،  صماهێً بۆ صماهێکی جش.) لبنی

ن لەگەڵ صماوی میذیادا: ؼاسەصایە لە حۆهێخیی هەڵعىکەوجکشد .5

صاهحن و ئاؼىابىون بە گىصاسؼذ و صاساوە ڕۆژهامەهىوس ی و 

میذیاییەکان، بە جایبەحی ئەو صاساواهەی، کە ئاژاوعەکاوی هەواڵ 

 و ڕۆژهامە بیاهییەکان بەکاسیان دەهێجن.

خێرایی هەڵعىکەوجکشدن لەگەڵ بەبەجەکاوی میذیادا، واجا  .6

ە وەسگێڕاوی هەواڵ و ڕەچاوکشدوی گشهگیی کاث، چىهکە ل

ڕاپۆسجذا بىاسی بۆ چاوەڕێکشدن هامێنێ، خۆ ئەگەس واهەبێ 

بابەجەکە دەبێخە هەواڵێکی کۆن. بۆیە پێىیعخە وەسگێڕی 

میذیایی فاکخەسی کاث لەبەسچاو بگشێذ و ڕەچاوی پاهخایی 

دیاسیکشاو بۆ باڵوکشدهەوەی بابەجەکەی وکاحی دەظدىیؽاهکشاو 

 بۆ پەخؽکشدهیان، بکاث.

سەصایی و هاظینی ڕەهەهذی ڕۆؼيبحری و ظیاس ی و ؼا .7

کۆمەاڵیەحی ئەو واڵث و هەسێمەی، کە وەسگێڕ جێیذا کاس دەکاث، 

هەسوەها ؼاسەصایی لە نهێىییەکاوی یاسیکشدن بە وؼە و 

صاساوەکان، چىهکە میذیا بە بەسدەوامی بێالیەن هییە، هەهذێً 

 حاس وؼەو صاساوەکان بۆ حێبەحێکشدوی مەسامی ظیاس ی و 

 ڕۆؼيبحری و کۆمەاڵیەحی دیاسیکشاو بەکاسدێً.

پێىیعخە وەسگێڕی میذیایی بە بەسدەوامی لە هەوڵی  .8

هىێکشدهەوەی صماهە میذیاییەکەیذا بێذ، چىهکە صماهێکە لە 

پێؽکەوجنی خێرادایە، بەجایبەحی لەگەڵ ظەسهەڵذان و 

باڵوبىوهەوەی میذیای هىێذا. وەسگێڕاوی میذیایی پیؽەیەکە کە 

ڕاهێىان و مەؼم و خۆ هىێکشدهەوە لەظەس بىەمای  جەهیا بە

بەهشەو خەص بەدی دێذ و الیەوی حىاهىاس ی و داهێىاوی جێذایە، 

چىهکە داهێىان گشهگتریً جىخمە لە هىهەسداو ظیفەحی هەسە 

دیاسی میذیاػ دیىە هىهەسییەکەیەحی. )د. مدمذ غىاوي، 

 (2، ؿ 1996

 

https://bit.ly/39fC0q3
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 : لە میذیادا  خەوجەم : چەهذ همىوهەیەکی وەسگێڕاوی هەڵە

دا بە بەیاهىامەیەک مەسحەکاوی  دەوڵەجاوی  1945ی   7لەماهگی  .1

هاوپەیمان بۆ خۆبەدەظخەوەداوی هێزەکاوی ژاپۆن ساگەێىذسا کە داوای 

خۆبەدەظخەوەداوی بێ مەسجی ژاپۆوی جیذا کشابىو. لە بڕگەیەکیؽیذا 

ن ، دەبێخە ڕاگەیىذسابىو کە هەس کاسداهەوەیەکی هەسێىیی بەسپشظاوی ژاپۆ 

هۆکاسی ماڵىیشاهیی بۆیان . هەس ئەوکاث سۆژهامەواهان لە پشیغ 

کۆهفشاوعێکذا پشظیاسی خۆبەدەظخەوەداوی بێ مەسحیان لە ظەسۆک 

وەصیشاوی ژاپۆن کشد، ئەویؾ کە لەو باسودۆخە ئاڵۆصەدا ڕێپێذساو هەبىو 

لە کۆمێيخم هیە (.  -لێذوان بذاث، وەاڵمی جەنها ئەمە بىو: )مۆکۆظاحعۆ 

کۆمێيخم  - No commentصماوی ئیىگلحزیذا ئەو وؼە ژاپۆهییە، حگە لە ) 

هیە( چەهذ واجایەکی جشیؾ دەبەخؽێذ وەک :) ڕەجکشدهەوە( و 

)گىێپێىەدان( . ئاژاوعە هەواڵییەکاوی ژاپۆن، وؼەکەیان بە واجای  ) 

گىێی پێ هادەم ( وەسگێڕایە ظەس   -سەجکشدهەوە( و )ؼایاوی کۆمێيذ هیە 

بۆ     "No Comment" ی ئیىگلحزی، لە کاجێکذا کە جەنها دەظخەواژەیصماو

ئەو ظاث و ؼىێىە دسوظذ بىو . ئەم وەسگێڕاهە هەالیە وەک ئاگشی هاو 

پىوػ وپەاڵػ، صۆس بەخحرایی بەهاو ئاژاوعەکاوی هەواڵذا جەؼەهەیکشد . 

ئەوەػ بىوە هۆی بێزاسیی ظەسکشدە ئەمشیکییەکان و وایان لێکذایەوە کە 

ەساوی ژاپۆن صۆس لەخۆ بایی بىون و  چیذی بىاسیان بۆ چاسەظەسی ظ

ڕۆژ دوو  10دیپلۆماس ی و کۆجایی هێىان بە ؼەڕ، هەماوە. ئیذی پاػ جەنها 

 گەوسە ؼاسی ژاپۆن بە بۆمبی ئەجۆمی خاپىوسکشان  

https://bit.ly/3uD8KRX  

حێمی کاسجەسی ظەسۆکی ئەو کاحی ویالیەجە یەکگشجىوەکاوی  1977ظاڵی  .2

ئەمەسیکا، لە ظەسداهێکیذا بۆ پۆڵۆهیای کۆمۆهیعتی ، بە ئیىگلحزی وحی : 

)مً دەمەوێ خەصوئاسەصووەکاوی ئایىذەی گەلی پۆڵۆهیا بضاهم (. ئەو 

ئەمەسیکاوە هاوگەؼتی ظەسۆک بىو، ئەو وەسگێڕەی کە لەوەصاسەحی دەسەوەی 

مً خەصم لە ڕظخەیەی ظەسۆکی بەم واجایە وەسگێڕا بۆ پۆڵۆوی : ) 

مً ! (. هەسوەها كعەیەکی جشی حێمی کاسجەس کە وجبىوی )  پۆڵۆهییەکاهە

( بە )چەوث(ی وەسگێڕا بۆ ) مً بەخخەوەسم کە  بەخخەوەسم کە لە پۆڵۆهیام

ئاؼىابىوم بە ؼىێنی جایبەحی پۆڵۆهیا! (. بۆ حاسی ظێهەمیؾ هەڵەیەکی 

 When I Left the گەوسەجشی کشد بۆ كعەیەکی جشی  کاسجەس کە وحی : )

United States  -  کاحێ کە ویالیەجە

    https://bit.ly/3ATSMH9( . دەظخم لە ظەسۆکایەجیی ئەمشیکا هەڵگشث کاحێ کە( و بەم واجایە وەسگێڕا ) یەکگشجىوکاهم حێهێؽذ

مفذس: البِذ ألابُض ًبدث إحشاءاث غٌض الشئِغ مً " :هەواڵێکی دەسباسەی  جڕامپ و کۆؼکی ظپی ، بەم هاوهیؽاهە باڵوکشدبۆوە CNN ڤێرژهە غەسەبیەکەی .3

راجش اوهیؽاهە وەسگێڕدساوە وەک ئاگشی هاو پىوػ و پەاڵػ، لەهاو کەهاڵەکاوی میذیای غەسەبیذا باڵوبۆوەو لەهاو جۆڕە کۆمەاڵیەجییەکاهیؽذا خێمىفبه". ئەم ه

اظخییەکەی وا س جەؼەهەیکشد. بە گىێشەی ئەو هاوهیؽاهە وەسگێڕدساوە بێذ کۆؼکی ظپی وا خەسیکً لە ڕێکاسەکاوی لەظەسکاس الداوی ظەسۆک دەکۆڵىەوە . کەچی 

ەکەم( دەبیيیحن هیەو کاسێکی لەو حۆسە لە دەظخەاڵحی کۆهگشێعذایە هەک کۆؼکی ظپی . کە دەگەڕێیىەوە ظەس ڤێرژهە ئیىگلحزییەکەی هەواڵەکە )واجا جێکعتی ی

 :هىوظشاوە

 

 " Sources: White House lawyers research impeachment – " :مدامى البِذ ألابُض یخذاسظىن مىلىع املعاءلتمفادس: کە بە صماوی غەسەبی دەبێخە  "

" واجا پاسێضەسەکان ظەسكاڵی ڕێىؼىێىە یاظاییەکاوی ظەسچاوەکان: پاسێضەساوی کۆؼکی ظپی جاووجىێی پشس ی لێپێچیەهەوە دەکەنبەکىسدیؾ دەبێخە: " 

ظەهذهەوە بکاث. بەسپشظیاسێخیی ئەم بەدخاڵییە لە ئەظخۆی وەسگێڕە  سووبەڕووبىوهەوەی ڕێکاسی لەظەس کاس الداوی ظەسۆکً ئەگەس بێذ و کۆهگشێغ داوای مخماهە

 – یبدثیان بە "  "Research"و وؼەی کۆؼکی ظپیالداوەو جەنها فۆکەظیان خعخۆجە ظەس هاوی  پاسێضەساهیان – lawyers دایە کە وؼەی CNN غەسەبەکاوی

 ttps://cnn.it/3It0FVp جاووجىێ دەکاث.  –ەو وؼەیە بەم حۆسەیە  "ًخدشي، ًذسط " وەسگێڕاوە، لەکاجێکذا لەم حێىڕێیەدا واجای دسووظتی ئدەکۆڵىەوە

  : همىوهەی وەسگێڕاوی )هەڵە( لە سیکالم و ژاهشەکاوی هاو میذیاو ظۆؼیاٌ میذیادا  .4

 : لە ئیىگلحزییەوە بۆ کىسدی

 دەكەکە بە ئیىگلحزی  وەسگێڕاوی هەڵە بۆ کىسدی وەسگێڕاوی دسووظذ

 it rains cats and dogs وا پؽیلەو ظەگەکان دەباسێً بەخىڕ دەباسێذباساهێکی  

 That's just what I needed ئەمە ڕێک ئەوەیە کە دەمىیعذ  هەس لەمەم کەمبىو 

 ?What's cooking   چی لێ دەهێن ؟ چیخان لەژێش ظەسدایە؟

  Keep the change گۆڕاهکاسیەکە بپاسێضە ئەو پاسەیەی ماوەجەوە هەڵیگشە بۆ خۆث

 

 : لە غەسەبییەوە بۆ کىسدی

 وەسگێڕاوی دسووظذ وەسگێڕاوی هەڵە بۆ کىسدی دەكەکە بە غەسەبی

 باڵىذەکەن دایان لە ؼەكلەی باڵ بالىذەکان لە ئاظماهذا جەساؼیان دەکشد. کاهذ العیىس جدلم في العماء  

 ئەی ئەواهەی لە ئەظپی بەخذ گالون  بەخخخاهە.ئەی ئەواهەی کەبابخان ئەظپی  ایها الزیً کبا بکم فشط الخظ

https://bit.ly/3uD8KRX
https://bit.ly/3ATSMH9


 Journal of the University of Garmian 9 (3), 2022 

  
Page 313 

 
  

هەمىو بەیاهییەک دؼام لەگەڵ خۆما  کىذ آخز دؼا ـباح کل یىم

 دەبشد

هەمىو بەیاهییەک ئاوێکم بەخۆمذا دەکشد  ــ 

 هەمىو بەیاهییەک خۆمذەدایە بەس ؼاوەس.

 

 

 لە ئیىگلحزییەوە بۆ غەسەبی

 دەكە ئیىگلحزییەکە وەسگێراوی هەڵە بۆ غەسەبی واجا وەسگێڕاهە هەڵەکە وەسگێڕاوی دسووظذ

 CHICKEN BURGER دحاج بلشي                مشیؽکە ماهگا                           بێرگەسی مشیؽک

 بەڕووڵە خەیاسی لىبىاوی )

 خەیاسی وسدو هاظک.(

 LEBANESE BABY CUCUMBER خُاس العفل اللبىاوي !خەیاسی مىذاڵی لىبىاوی

 LADIES SLIPPER العُذاث الىػاٌ !خاهماوی هەغل   هەغلی( خاهمانظٌۆ ) 

   MEN SLIPPER الشحاٌ ؼبؽب !پیاوان هەغلً   . ظٌۆ ) هەغلی ( پیاوان

خڕۆکە ماظذ بە حاجشەو 

 ڕۆوی ؼل

ماظذ جۆپ حاجشە لە 

 !هەوجذا

 LABNEH BALL ZATAR IN OIL اللبىت الىشة الضغتر في الىفغ

 FOOD COURT الؿزاء املدىمت  خۆساک دادگا هۆڵی هاهخىاسدن

دابەؼکەسی ئاوی ظاسدو گەسم 

 لەگەڵ ئەمباسی ئاو

دابەؼکەسی ئاوی گەسم و 

ظاسد لەگەڵ ئەهجىمەوی 

 وەصیشان

مىصع املُاه العاخىت والباسدة 

 مؼ مجلغ الىصساء

HOT & COLD WATER 

DISPENSER WITH CABINET 

 CARROT AUSTRALIA ظماظم اوظتر غلُه سێضەجەماجەی نهێيیم بپا گێزەسی ئىظترالیا

دەسدی  1كەباسەی میمۆسی  جحرا بایذ 1كەباسەی ڕام: 

 ظیل

 :RAM SIZE: 1 TB مشك العل 1حجم الزاهشة 

 Made in Turkey ـىؼ في دًک سومي لە كەٌ دسوظخکشاوە    لە جىسکیا دسوظخکشاوە

 

 

 : لە غەسەبییەوە بۆ ئیىگلحزی 

 وەسگێڕاهە دسووظخەکە واجا هەڵەکەی وەسگێراهە هەڵەکەی بۆ ئیىگلحزی  دەكە غەسەبییەکە

 فشۆؼخنی پەلەوەسی ظەسبڕدساو فشۆؼخنی کىؼخنی مشیؽک SALE OF CHICKEN MURDER بُؼ الذواحً املزبىخت

 دەهکۆڵەی ظپی خۆؼەویعخیی ظپی white love خب أبُض

گیای یەوعىون) دەهکۆڵەی  خۆؼەویعتی لەبحر بکە forget love ًيعىن خب

 ئەهیغ(

 یەک کیلۆی جێکەڵ کیلۆیەک کێؽەو گشفذ Kilo problem   کیلى مؽکل 

 باسودۆخی ظەخذ صەسفی كاهحرە  Cairo envelope ظشوف كاهشة

 

 ئەهجامەکان 

وەسگێڕاهەوە، بەاڵم صاوعتی وەسگێڕان، پیؽەی وەسگێڕان کاسامەیی وؼاسەصابىوهە لە کاسی وەسگێڕان و چاسەظەسکشدوی هەمىو ئەو گشفخاهەی دێىە ڕێگای  (1

 ئەو للەی صاوعخە، کە لێکۆڵیىەوە لە وەسگێڕاهذا دەکاث و ئەو پێىەهذییاهە دەدۆصێخەوە، کە بە صاوعخەکاوی جشەوەی دەبەظخێخەوە.

ێڕاوی، بەڵکى پێىیعخە ئیؾ لەو گشهگتریً بىەما لە وەسگێڕاهذا ، پعپۆڕییە، واجا هاکشێذ وەسگێڕ دەظذ بۆ هەمىو بابەجێک بباث بە مەبەظتی وەسگ (2

 بابەجاهەدا بکاث، کە پعپۆڕە جیایاهذا.

 ظشوؼتی میذیا و ئایذیۆڵۆحیاو ئەحەهذای دەصگای میذیا، کاسیگەسییان بەظەس پڕۆظەی وەسگێڕاهەوە دەبێذ. (3

 گشهگە وەسگێڕی میذیایی ؼاسەصایی جەواوی لە هەسدوو صاوعتی )وەسگێڕان( و )میذیا (دا هەبێذ. (4

وی صۆس گشهگە وەسگێڕ بەگؽتی و بەجایبەجیؾ وەسگێڕی میذیایی، ؼاسەصای کەلخىوسو داب و هەسیذ و ئیذیۆم و مێژووی هەسدوو هەجەوەی خاوەن صما (5

 یەکەم و دووەم بێذ بۆ ئەوەی خۆی و وەسگشی پەیامەکەیص ی هەکەوهە دۆخی بەدخاڵیبىون و خشاپ جێگەیؽدىەوە.  

 ڕاظپاسدەو پێؽيیاصەکان:

 اهێکی صۆس صیاجش بە خىێىذوی وەسگێڕاوی میذیایی و ڕاهێىاوی چڕو پڕی خىێىذکاساوی بەؼەکاوی ڕاگەیاهذن لە صاهکۆکاوی کىسدظخاهذا.بایەخذ .1
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 ڕاهێىان و مەؼلپێکشدوی میذیاکاسان لە خىلی چڕوپڕی جەکىیکەکاوی وەسگێراوی میذیاییذا. .2

 سگێراوی میذیایی و ئاؼىاکشدهیان بە صاسەوەو دەظخەواژە میذیاییەکان.ڕاهێىاوی پعپۆساوی وەسگێڕان لەظەس گؽذ ؼێىاصو ڕێگەکاوی وە .3

 

 : ظەسچاوەکان     

 بە صماوی کىسدی:

، چاپخاهەی 2009لێکۆڵیىەوەیەکی واجاظاصییە، دەصگای جىێژیىەوەو باڵوکشدهەوەی مىکشیاوی، چاپی یەکەم، -. غەلالف، پەسویً غىظمان معخەفا، واجاو وەسگێڕان1

 لێر.ڕۆژهەاڵث، هەو 

 بە صماوی غەسەبی و ئیىگلحزی:

 اللاهشة. 2005أبى ًىظف، اًىاط و أخشون، مبادئ الترحمت و أظاظُاتها،  .1

اتها   .2  اللاهشة.  2007مذخل الى غلم الترحمت، جشحمت، غلي ابشاهُم املىىفي، املشهض اللىمي للترحمت، العبػت الاولى -ألبحر، أمباسو أوجاسو، الترحمت و هظٍش

خ الترحمت، جشحمت، غلي ولفذ، املشهض اللىمي للترحمت العبػت الاولى،   بُم، أهعىوي، .3  اللاهشة،. 2010املىهج في جأٍس

ت الػاملُت لليؽش .4  .1996لىهجمان، العبػت الثالثت،  -د. مدمذ غىاوي، فً الترحمت، مىخبت لبىان والؽشهت املفٍش

 ساجب مؽلب، الترحمان املدترف،ـىاغت الترحمت وأـىلها، داس الشاجب،ب.ث.   .5

ض، "حػلُم الترحمت الػلمُت والخلىُت"، جشحمت د. غبذ هللا مدمذ إحبُلى و د. غلي إبشاهُم املىىفي، حامػت امللً ظػ .6  . 2003ىد، ظُلفُا ؾامحرو بحًر

 . 2002، هِعان 1، الػذد 11جشحمان، املجلذ غبذ الباقي الفافي، الترحمت غلم أم فً أم خشفت، مجلت  .7

 .1987 ،داس الىخاب الػشبي، 2غبذ العالم هفافي،  في الادب امللاسن، ط .8

 .2004، 1غبذ املجُذ ؼىشي، فً الترحمت إلاغالمُت في وظائل الاجفاٌ الجماهحري، داس الفىش الػشبي، اللاهشة، ط  .9

،  غىك إبشاهُم غىك، الترحمت إلاغالمُت و إؼيالُاث .10 لُا الػاملُت، املجلذ ألاٌو إلاظخخذام، مجلت دساظاث إغالمُت، ولُت إلاغالم بجامػت افٍش

 . 2019الػذد الشابؼ، واهىن الثاوي 

ب، الػذد  -فائضة اللاظم " الترحمت املخخففت: فشوس ي .11  -109، ؿ ؿ  2000، واهىن ألاٌو 20غشبي"، جشحمت د. مدمذ أخمذ ظجى مجلت الخػٍش

120. 

عخحن دو  .12  .1998سٍى، "الترحمت : أهي هلل لؿىي أم هلل ثلافي؟ " جشحمت د. سها سداوي، مشهض الخىثُم التربىي الفشوس ي، دمؽم، هَش

ت أم ـُاؾت حذًذة، جشحمت د. مدمذ هبُل الىداط الخمص ي، مجلت الخػٍشب .13 ل: الترحمت هلل للػالماث اللؿٍى ش، الترحمت والخأٍو ان لىدًٍش ، ماٍس

/22الػذد   . 2001دٌعمبر  ، واهىن ألاٌو

اث وجعبُلاث. جشحمت .14  .2009هؽام غلي حىاد.  مىذي، حشمي. مذخل إلى دساظاث الترحمت: هظٍش

ت و الخعبُم، داس الىماٌ للعباغت واليؽش،  .15  اللاهشة. 2006مىفىس، مدمذ أخمذ، الترحمت بحن الىظٍش

ا ابشاهُم، العبػت الا  .16  ، اللاهشة.2002ولى مىهان، حىسج، غلم اللؿت و الترحمت، جشحمت أخمذ صهٍش

17.  Albat, Thomas Fritz. "Systems and Methods for Automatically Estimating a Translation Time." US Patent 0185235, 19 July 

2012.https://bit.ly/3l2cmYB.pdf. 

18.  Baranyai, T. (2011). The role of translation and interpretation in diplomatic communication. SKASE Journal of Translation and 

Interpretation, Volumes/JTI06/pdf_doc/01.pdf. 

 پێگە ئەلیکترۆهییەکان :

  10.3.2022،  جم إلاظالع غلُه في 2020هِعان  1أظامت اظبر، اهلار خُاة واخذة : خٌى ألادب والترحمت،  .1

https://www.jadaliyya.com/Details/40883 online   

 .  onlineاملىاسة لإلظدؽاساث   https://bit.ly/36LBkb2،  11.3.2022أهىاع الترحمت إلاغالمُت، جم إلاظالع غلُه في  .2

  Onlineاملىاسة لإلظدؽاساث.    10.3.2022https://bit.ly/3xJXg17 جم إلاظالع غلُه فيأهمُت الترحمت إلاغالمُت لىظائل إلاغالم   .3

     https://bit.ly/3vCm9tb،  15.3.2022الترحمت إلاغالمُت ، جم إلاظالع غلُه في  .4

فها، أهىاغها، ـػىباتها    .5  مبخػث للذساظاث وإلاظدؽاساث ألاوادًمُت.     https://bit.ly/3L8cKzQ  15.3.2022 جم إلاظالع غلُه فيالترحمت، حػٍش

Online  

  onlineاي غشبي .   https://bit.ly/389pmrZ، 10.3.2022لبنی مهذي، ماهي ـفاث مترحم ألاخباس في الىظائل إلاغالمُت؟ جم إلاظالع غلُه في  .6

 .   Translate onlineمىكؼ الترحمت ألاٌو في الىظً الػشبي،   https://bit.ly/3MuCoz0.  10.3.2022ماهي مؽاول الترحمت، جم إلاظالع غلُه في  .7

 مىكؼ املىاسة لألظدؽاساث  )https://bit.ly/3vD3Bc5.)  10.3.2022مؽىالث الترحمت و ـػىباتها، جم إلاظالع غلُه في  .8

 .  https://bit.ly/3rKXkKw  online،  12.3.2022ه في ی،  جم الاظالع غل2011، وظُفت الترحمت في الػالم الخذًث،  ی الخعىاو  یمفعف .9

https://bit.ly/3l2cmYB
https://www.jadaliyya.com/Details/40883
https://bit.ly/36LBkb2
https://bit.ly/3xJXg17
https://bit.ly/3xJXg17
https://bit.ly/3vCm9tb
https://bit.ly/3L8cKzQ
https://bit.ly/389pmrZ%20لب
https://bit.ly/389pmrZ%20لب
https://bit.ly/3MuCoz0
https://bit.ly/3vD3Bc5
https://bit.ly/3rKXkKw
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خ الترحمت، مؤظعت الىىس للثلافت وإلاغالم ، جم إلاظالع غلُه في  .11   https://bit.ly/3K5oUbC    online   11.3.2022هاؼم واظؼ الصم ، جأٍس

   onlineفت املثلف.یصخ https://bit.ly/3OvR0QP،  20.4.2022ولُذ خالذ اخمذ، اظاظُاث الترحمت ومؤهالث املترحم ، جم إلاظالع غلُه في  .11

12-  Barak Turovsky,2016,” Found in translation: More accurate, fluent sentences in Google Translate”, Retrieved 15.3.2022,  online, 

https://bit.ly/3LjUhAo 

13 - Richard Nordquist (November 10, 2019), "Translation: Definition and Examples https://bit.ly/3EzSSTX, online, Retrieved 15.3.2022. 

14- Marie Lebert – Publications, Marie Lebert, 25, march,2022, A short history of translation and translators, Retrieved at 13.4.2022 

https://bit.ly/3xMkc00, online. 

15- William Craig: The Fall of Japan BBS Publishing Corporation, 1997, Retrieved at 13.5.2022 https://bit.ly/3uD8KRX. 

16-  https://bit.ly/3ATSMH9, Retrieved at 11.5.2022. 

17- Sources: White House lawyers research impeachment - CNNPolitics, Retrieved at 14.5.2022. 

 

 

 

 

 

 

  هابػادأو الترحمت إلاغالمُت جلىُاث 

   ملخق البدث:

ىظُم غالكاتهم الترحمت هي وظُلت للخىاـل فیما بحن الافشاد و الؽػىب غً ظشیم اللؿت. وهى هىع مً اليؽاط إلاوعاوي الزي غمل غلُه البؽش مىز اللذم لخ

ت فؽملذ حىاهب مخخلفت مً الخُاة )ظىاء واهذ مادًت أو غللُت مؼ البِئت املدُعت وجلبُت اخخُاحاتهم املػِؽُت.  خ البؽٍش جُا غبر جاٍس الترحمت: جعىسث جذٍس

لذ إلى غفشها هزا الزي ًىظش إلیها مً وحهت هظش غل مُت وفىُت، أو سوخُت( و اـبدذ لها مبادئ واللىاهحن ومػایحر خاـت بها وجشسخذ جذسیجیا ، ختی ـو

اث والخلىُاث وألابػاد. واخذة مً أهثر املجاالث الخعاظت  التي جلػب فیها الترحمت دوسا فأـبدذ الترحمت غلما معخل ال بدذ راتها، لها الػذًذ مً الىظٍش

: ان لى مفادس غلمُتمهما حذا، هي الاغالم  بيل مظاهشها وأدواتها وأظالُبها. هىا خاولىا كذس املعخعاع و بدعب مایدیده بدث هظشي مً هزا الىىع واظدىادا إ

خها ، وأهىاغها، وجلىُاتها، فأهمُتها  والػلباث التي ف الخاـت بالترحمت ، ثم بدثىا في جاٍس جىاحه املترحمحن  وخففىا  هذسط و هخػمم كلیال في املفاهُم والخػاٍس

 .والىىسدي الخللُذي والجذًذغشلىا همارج الخعاء الترحمت في إلاغالم الػشبیي ففال کامال مً بدثىا للترحمت في مجاٌ إلاغالم بخفاـیلها و 
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Abstract: 

The translation is a means of communicating between individuals and people through language. It is the kind of human 

activity that humans have worked on since ancient times to organize their relationships with the surrounding environment 

and meet their living needs.  

Translation: Gradually evolved throughout the history of mankind, and included different aspects of life (whether physical, 

mental , or spiritual) with many principles, laws , and criteria gradually established, until it reached our time seen from a 

scientific and artistic point of view, translation became an independent science, with many theories, techniques, and 

dimensions.  

One of the most sensitive areas in which translation plays a very important role in the media is all its manifestations, tools , 

and methods.  

According to the field of theoretical research, based on scientific sources: we tried to study the concepts and definitions of 

translation, and then we discussed its history, types, techniques, importance , and obstacles facing translators. We then 

devoted a full chapter of our research to the topic of translation in the field of media. 

Keywords: Translation, Technique, media. 

 

                                                     
1
 Assistant Professor. Media techniques. Erbil Technical Management College.Erbil Polytechnic University.Erbil. Iraq. 

bahat.ali@epu.edu.iq.. 
2
 Assistant Professor. Media techniques. Erbil Technical Management College.Erbil Polytechnic University.Erbil. Iraq. 

azadramazan@epu.edu.iq 

https://bit.ly/3K5oUbC
https://bit.ly/3OvR0QP
https://bit.ly/3LjUhAo
https://bit.ly/3EzSSTX
https://bit.ly/3xMkc00
https://bit.ly/3uD8KRX
https://bit.ly/3ATSMH9
https://edition.cnn.com/2017/05/19/politics/donald-trump-white-house-lawyers-research-impeachment/index.html
mailto:bahat.ali@epu.edu.iq
mailto:azadramazan@epu.edu.iq

