
 

ڕاگەیاندنی ڕۆژنامەوانی 
کانوونی دوامی ٢٠١٧ 

دەزگای روئیا دەست پێشخەری دەرکردنی باڵوکراوەیەکی پەروەردەیی 'دەفتەری سەرنجەکانی 
کانی روئیا' ڕادگەیەنێت.  

دەزگای روئیا خۆشحاڵە بە ڕاگەیاندنی دەستپێکردنی کارەکانی باڵوکراوەیەکی پەروەردەیی نوێی 
خۆی بەناوی ' دەفتەری سەرنجەکانی روئیا'،  ئەمەش دەسپێشخەری باڵوکراوەیەکی پەروەردەییە 
کە سااڵنە تەنھا  دوو" ژمارە "ەی لێ باڵو دەکاتەوە. بۆ ھەر ژمارەیەکی باڵوکراوەکەش 
ھونەرمەندێکی بەناوبانگ، ئەمیندار و سەرپەرشتیارێک یان ڕەخنەگرێک ھەڵدەستێت 
بەھەڵبژاردنی پێنج  کورتە تێکست کە بەھۆی گەشەسەندویی و توانای داھێنەرانەیانەوە وەک 
رەگەزێکی سەرەکی ھونەری دەستنیشان کراون. دواتر ئەم تێکستانە وەردەگێڕدرێنە سەر زمانی 
عەرەبی، کە لە زۆربەی حاڵەتەکاندا بۆیەکەمین جار دەبێت  وەردەگێڕدرێنە سەر زمانی عەرەبی و 
پەرتوکەکەش بە بێ بەرامبەر بەسەر کۆر و کۆمەڵە ھونەریەکاندا دابەشدەکرێت لە ناو واڵتی 
عێراق و رۆژھەاڵتی ناوەاستی گەورەدا. ئامەنجی ئەم پرۆژەیەش بریتیە لە فەراھەمکردنی کۆمەڵە 
سەرچاوەیەک  بۆ قوتابخانە و کۆمەڵە ھونەریەکان و ھەموو ئەم کەسانەش کە لەمەوبەر شارەزایی 
و پەیوەندیەکیان ،ئەگەر کەمیش بووبێت، لەگەڵ تێکستە ھونەریە پەروەردەییەکاندا ھەبووە. ئەم 
زنجیرەیە لە ڕککەوتی ١٩ کانوونی دووەمی ٢٠١٧ دا لە شاری ھەولێر دەست پێدەکات، بۆئەوەی 
ھاوکات بێت لەگەڵ یەکەمین نماییشکردنەوەی پێشانگای دەزگای روئیا 'جوانی شاراوە' لە بیناڵی  

شاری ڤینیسیا لە ساڵی ٢٠١٥. 

یەکەمین ناوونێشانی زنجیرەکە بریتیە لە "ھونەر و ئامانجەکانی": پێنج وتار سەبارەت بە ھونەری 
ھاوچەرخ لە الیەن خاتو جۆناثان واتکینسەوە بۆ ئەم زنجیرەیە ھەڵبژێردراون. لە سەرەتادا  
دووھەزار ٢٠٠٠ نوسخەی لێ چاپدەکریت، سەرەکیترین ئامانجی ئەم پڕۆژەیە لەوەدا خۆی 
دەبینێتەوە کە سەرچاوەی پێوێست بۆ زۆرترین خوێنەری عەرەبی بەردەست بێت. جۆناثان واتکینز 
بەڕێوەبەری پێشانگای 'ئایکۆنە' لە شاری بێرمەنگھامی بەریتانی و ھەماھەنگ و ھاوکاریشە 
لەگەڵ دەزگای ڕوئیادا. ئەم ژمارەیەی 'دەفتەری سەرنجەکانی روئیا  وتارێکی دەستپێکی خاتو 



جۆناثان واتکینز دەگرێتەخۆ بەناوی' ھونەر و ئامانجەکانی' لە گەڵ ئەم پێنج تێکستە ئەدەبیەی 
خوارەوە: 

 جۆن بێرگەر، رێگاکانی بینین، بەشی یەکەم، (١٩٧٢). 1.

ئالفرێد گێل، تۆڕی فۆگێلەکان: فێل وەک کاری ھونەری و کاری ھونەریش وەک 2.
فێڵ، ئەم وتارە یەکەم جار لە گۆڤاری  رۆشەنبیری ماددیدا باڵوکرایەوە(١٩٩٦) 

میشال ویلبێک، نەخشە و ھەرێم، "پێشەکی: (٢٠١٠) 3.

ویل سێلف، ئایا دەوڵەمەندی زۆر   دەبێتە ھٶکار بۆ پشت گوێخستن و تێکدانی  4.
تەیت مۆدێرن" ئەم وتارە بۆ یەکەم جار لە رٶژنامەی گاریانی بەریتانی (٢٠١٤) 

گەیڤن بڕاون و دانیێل باومان، ' مردنی داھاتو' بۆ یەکەم جار لە گۆڤاری  سپایکدا 5.
باڵوکرابوویووە.(٢٠١٤). 

   حەماسێکی زۆر گەورە ھەبوو بٶ دەستکردن بەباڵوکردنەوەی دەفتەری سەرنجەکان. یەکەمجار، 
ئەمە  ئەرکی دەزگای روئیایە کە پردێکی پەیوەندی لە نێوان ھەرێمە شەراویەکاندا دروست بکات 
لە  عێراق و رۆژھەاڵتی ناوەڕاست بەگشتی. بەتایبەتیش عێراق ھەروەھا سەرانسەری جیھان. 
سەرەڕای فەراھەمبوونی ھەلی گەورەتر بۆ دەستکەوتنی زانیاری وەدەست ھێنراو  کە بەھۆی 
تۆری ئینتەرنێت و پێشکەوتنە تەکنەلۆجیەکانیترەوە خوڵقاوە، کەچی لە ڕۆژھەاڵتی ناوەڕاستدا  
تاوەکو ئێستاشی لەگەڵدابێت دەستکەوتنی تێکستی ھونەری پەروەردەیی باش لە بەر ھۆکارە 
کٶمەاڵیەتی و ئابوریەکان ھەرسنوردارە، یەکێک لە ھۆکارە ھەرە سنوردارکەرەکان بریتیە لە 
بێبەھرەبوونی ھونەرمەندە عێراقیەکان لە زمانی واڵتانی ئەوروپای رۆژئاوا. دووەم، بەشێوەیەکی 
گشتی ھەڵی دەستکەوتنی سکۆڵەرشیپ و زەمالەی خوێندن بەبەردەوامی لەکەمبوونەوەدایە، 
کەدەبێتە ھۆکاری دورخستنەوەی ھێزو توانای داھێنەرانەی کۆمەڵەکان  و تاکاکەسانی ھونەرمەند 
بۆ ئەوەی بە ئازادی بیر بکەنەوە بەبێ سانسۆر. جەنگان لەگەڵ ئەم کار و بابەتانە پێویستی بە 
ژمارەیەک گەشەسەندن و پێشکەوتن ھەیە،وەک ھەبوونی قوتابخانەی باش و مامۆستاو مەنھەجی 
دیراسەی نوێکراوە. 'دەفتەری سەرنجەکانی' دەزگای روئیا خوازیارە  بەجۆرێک لە جۆرەکان 

بەشداری بکات لە م ھەوڵ و کۆششە. 

لە وتەی دەست پێکیدا بۆ یەکەمین ژمارەی 'دەفتەری سەرنجەکان'ی روئیا، دەزگا دەڵێ :  " 
ئەوەمان بەھزردا ھات  کە زۆربەی تێکستەکان لە سەر ھونەر، بەھەموو جۆرەکانیەوە، بەزمانی 
عەرەبی بەردەست نین. ئەوە ئەم پردی پەیوەندیەیە کە ئێمە  خەریکین  بونیادی دەنێین،  لە رێگەی 
ژمارە لە دوای ژمارەی  دەفتەرتەری دەفتەری سەرنجەکانەوە، ئێمە ھەوڵدەدەین  بۆئەوەی پێشەنگ 
و کەسایەتیە جیھانیە لێھاتوەکانی بواری ھونەر  لە ھونەرمەند  و نووسەر و رەخنەگرەکان و 
ئاڵوگۆڕی  زانیاریەکانیان بکەن  لە گەڵ شارەزاو ھونەرمەندە عەرەبەکاندا، ئێمە پێمان وایەکە ئەمە 

یەکێکە لە ئەزموونە گرینگەکان". 



ژمارەیەک لە باڵوکەرەوەکان و نووسەرە ھونەریەکان لە رووی گەورەیی و سەخاوەت مەندی 
خۆیانەوە ھەڵساون بە ئامادەکردنی خەرجیە پێویستەکان بۆ ئەوەی باڵوکروەی 'دەفتەری 
سەرنجەکانی' دەزگای روئیا بتوانێت دەست بەکارەکانی خۆی بکات. بەشێوەیەکی سەرەکی دەزگای 
رووئیا لە  ھەر ساڵێکدا تەنھا دوو ژمارە لە 'دەفتەری سەرنجەکان' باڵو دەکاتەوە. بەشداربووانی  
ژمارەی دەھاتووی ئەم گۆڤارە بریتین لە ھونەرمەندان: ھیوا .ک. و قادر عتییە ھەروەھا ئەمیندارو 
سەرپەرشتیاران ھەریەک لە ماری موراکیۆل ڤێنێتا پۆرتێر و ئەنێتا سزیالک  وبەرێوەبەری 
ھونەری مۆزاخانەی( مۆزاخانەی ھونەری ھاوچەرخ ) ( .S.M.A.K )یش  بەرێز فیلیپ ڤان 
کەوتێرن ھەڵساوە بەھەڵبژاردنی کۆمەلە تێکستێک کە بریتین لە چەند پارچە تێکستێکی ھونەری 
ھەریەک لە ئیریت ڕۆگۆف، ھیتۆ ستێیرل، گایاتری سپیڤاک و میخائیل باختین، وردەکاریەکانی 

ژمارەی دووەم بۆ ساڵی ٢٠١٧ لە بەھاری داھاتودا ڕادەگەیەندرێن. 

                                           - کۆتایی – 

چەند سەرنجێک بۆ نووسەران: 

  تکایە بۆ سەرجەم پرس و پرسیارە رۆژنامەوانیەکان پەیوەندی بکەن بە  رییس و 
کۆمپانیا: 

  rosanna@reesandco.com /رۆسانا ھاوکینس

تێل:(0)44+   7910092634(0)44+\2031378776 

لەبارەی دەزگای روئیاوە     

  دەزگای روئیا رێکخراوێکی تۆمارکراوی قازانج نەویستی ناحکومی عێراقیە و لە 
ساڵی ٢٠١٢ دا بە مەبەستی یارمەتیدان و دەوڵەمەندکردنی بواری رۆشەنبیری لە 
عێراق و دروستکردنی پردێکی رۆشەنبیریانەی عێراق لەگەڵ جیھاندا دامەزراوە. 
ئامانجی ھەرە سەرەکی دەزگای روئیا بریتیە لە بڕەودان بە بواری  ڕۆشەنبیری 
عێراق، لە کاتێکدا کە ئەولەویەتەکان تەرکیز لەسەر شتیتر دەکەنەوە. ھەروەھا دەزگاکە 
ئامانجیەتی کە ببێتە سەکۆیەک  عێراقیەکان بەگشتی و الوانی عێراقیش بەتایبەتی 
بتوانن لەم سەکۆیە سودمەند بن و لە رێگەی ئەم سەکۆیەوە بەشداری لە بۆنەو روداوە 
ھونەریە نێودەوڵەتیەکاندا بکەن. سەرەڕای ھاوکاریکردنی کار و پڕۆژە ھونەریە 
ناوخۆییەکانی عێراق، کە ئامانج لەم ھاوکاریکردنەش بریتیە لە دروستکردنی تۆڕیکی 
پەیوەندیکردن و ھەماھەنگی لە نێوان ئەم رۆشەنبیریە لۆکاڵیانەی عێراق کە لەتوانایاندا 

ھەیە بەشداری لە گەشە و پەرەپێدانی کۆمەڵگەی مەدەنیدا بکەن لە عێراق. 



 دەزگای روئیا دەستپێشخەری و راسپاردەکانی دەخاتە روو بۆ پڕۆژەی داھێنەرانە لە 
بواری  کارە ھونەریەکانی بینراو ، بینراو وبیستراو ھەروەھا ھونەری ئەداکردندا. 
دەزگای روئیا دەزگایەکی رێگەپێدراو بووە بۆ بەشداریکردن لە بەشی واڵتی عێراق لە 
بیناڵی پەنجاوپێنجەمین و پەنجاوشەشەمینی نێودەوڵەتی شاری ڤینیسیای ئیتاڵی لە 
مانگەکانی ئایاری سااڵنی ٢٠١٣ و ٢٠١٥ دا. دەزگای روئیا لە ساڵی ٢٠١٥ دا 
ھەماھەنگی کرد لە گەڵ ھونەرمەندی ناسراوی جیھانی (ئای ویوی) بۆ باڵوکردنەوەی 
کۆمەڵێک وێنەی ھونەری عێراقی لە یەکێک لەباڵوکراوە ھەرە گرینگەکانی جیھاندا لە 
ژێر ناوونیشانی شوێنەوارەکانی مانەوە لە ژیاندا کە ئاوارەکانی عێراق كێشابوونیان و 
ھونەر مەند ئای ویوی ھەڵیبژاردبوون. دەزگای روئیا لە مانگی ئازاری ساڵی ٢٠١٥ 
دا دەستیکرد بە یەکەمین پرۆژەی چارەسەرکردن لە ڕێگەی دراماوە لە شاری بەغدا 
بەھاوکاری و پشتگیری سەندوقی شازادە کالوسی بەریتانی.  دەزگای روئیا لە مانگی 
نیسانی ساڵی ٢٠١٦ دا دەستیکرد بە باڵوکردنەوەی یەکەمین سەرژمێری  بەردەستی 
ھونەرمەندە ھاوچەرخە عێراقیەکان لە سەر تۆڕی ئینتەرنێتدا کە دەتوندرێت لە سەر 
 .( https://ruyafoundation.org/en/artists) :ئەم ڕایەڵەی خوارەوەدا  دەست بکەوێت
جگەلەمەش لە ئێستادا پێگەی ئەلیکترۆنی-دۆمەینی- دەزگای روئیا بریتیە لە 
سەکۆیەکی زیندوی ھونەر لە  سەر ئاستی عێراقدا.  لە سەر ئەم پێگەیەدا بەشێوەیەکی 
بەردەوام و بەرنامەرێژکراو چاوپێکەوتن لە گەڵ ھونەرمەندە رەسەن و 
تازەپێگەیشتوەکانی عێراقدا باڵو دەکرێنەوە جا ھونەرمەندەکان لە  ناو عێراقدا بن یان 
لە تاراوگەدا گیرسابووبێتنەوە، سەرجەمی ئەم کارانەش لە پێناوی برەودان بە دایەلۆگ 
و ئاڵوگۆڕکردنی بیروڕاو پاراستنی ئیمکانیەتی ھاوکاری و ھەماھەنگی ھەموو الیەکە. 

لەبارەی پێشانگای 'جوانی شاراوە'وە لە قەاڵی ھەولێر 

لە کانوونی دووەمی ساڵی ٢٠١٧ دا دەزگای روئیا ھەڵدەستێت بە نماییشکردنی یەکەمین 
نماییشکردنەوەی پێشانگای 'جوانی شاراوە' بۆ یەکەمین جار لە واڵتی عێراقدا، ئەم پێشانگایە لە 
بنەرەتدا وەک بەشێک لە پێشانگای بەشی واڵتی عێراق لە پەنجاوشەشەمین بیناڵی شاری ڤینیسیا لە 
 ( S.M.A.K. ) واڵتی ئیتاڵیادا نماییشکراوە لە ساڵی ٢٠١٥. دوای گوێزرانەوەی پێشانگاکە بۆ
(پێشانگای ھونەری ھاوجەرخ )  لە ساری گێنت لە مانگی ئایاری ساڵی ٢٠١٦، پێشانگاکە 
بٶ ]ارێکیتر لە قەاڵی ھەولێر لە ماڵی بازرگانێکی سەدەی ھەژدەھەمدا، ماڵی بازرگان ساڵح 
چەلەبی کماێێش دەكرێتەوە. قەاڵی ھەولێر لە ساڵی ٢٠١٤ لە لیستی رێکخراوی یونسکۆ-  
UNESCO دا وەک میراتێکی مرۆڤایەتی  جیھانی تۆمارکراوە. ئەم شوێنەوارە مێژووییە 
دەوردراوە بە شورەیەکی بەھێز و لە سەر لوتکەی گردێکی بەرزی شێوە ھێلکەیی  دامەزراوە و 
بەسەر فەزای شاری ھەولێردا دەڕوانێت. پێشانگای 'جوانی شاراوە'، ئەمە بٶ یەکەمین جار دەبێت 

https://ruyafoundation.org/en/artists


کە پێشانگایەکی نێودەوڵەتی لەم شوێنەدا دەكرێتەوە ھەروەھا نماییشی پێشانگاکە جارێکیتر 
رێکخراوەتەوە بۆ ئەوەی لەگەڵ کەش و ژینگە نوێیەکەیدا بگونجێت، و لەم چوارچێوەیەشدا ھەر 

کارێکی ھونەری لە سەر کەرەستەو کەل و پەلی خۆجێیی نماییشکراوە. 

پێشانگای 'جوانی شاراوە' لە الیەن ھونەرمەند (فیلیپ  ڤان کەوتێرن) ەوە سەرپەرستی دەکرێت،ئەو 
بەڕێوەبەری ( مۆزەخانەی ھونەری ھاوچەرخ - S.M.A.K )ە. ئەم پێشانگایە پێنج ھونەرمەندی 
ھاوچەرخی عێراقی دەگرێتە خۆ لە سەرانسەری عێراق و ھەندەرانیشەوە. ھەروەھا پێشانگاکە 
ھاوبەش و ھاوکات دەبێت لە گەڵ نماێێشکردنی زیاتر لە ٥٠٠ تابلۆ کە  لە الیەن ئاوارەکانی 
باکوری  عێراقەوە کێشراون. نماییشی پێشانگاکە لە ١٩ کانوونی دووەمەوە دەست پێدەکات و لە ١٦ 

شوباتی ٢٠١٧ کۆتایی پێدێت. 


