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 ئاسۆ گەشەکانی بەردەم کاروانی ڕۆژنامەنووسیی کوردی

 
 قادر وریا

  
 ی ده سییه کاتێکییدا،  لییه دواتییری  ک یه ده سییه. رێ  وتییه که دا م یییه نۆزده ی ده سییه هییاتنی کۆتییایی ڵ گییه له کییوردی یینووسیی رۆژنامه کییاروانی

. رێییی ر سییه  هاتنییه ش گییه کی ئاسییۆیه نیید چه ،٢١ ی ده سییه  نایییه ده پێییێ و هێشییت ده جییێ می بیسییته
 ڵکی خیه  و ڵک خیه زۆری  ره هیه شی به ر سه له عس به دیکتاتۆری رێژیمی اڵتی سه ده ری سێبه الچوونی
 و کییوردی اڵتی سییه ده درووسییتبوونی  بییه  چونکییه. بییوو  شییانه گه ئاسییۆ و لییه ک یییه کوردسییتان باشییووری

  هاتیه کوردی نووسیی رۆژنامه بۆ نوێ رجێکی لومه هه کوردستان، ی شه به م له ئازادی وتنی که دیار وه
 ی دیکیه کانی شیه به و وێسیتا نه کوردسیتان ی شیه به و بیه ر هیه کانی واره شیوێنه و ت که ره به  که  وه کایه

 . وه گرته کوردستانیشی
 

 کان کیانیه بیێ و سیت بنده  وه تیه نه و کورد نیشانی خۆی ،٢١ ی ده سه تاکانی ره سه و م بیسته ی ده سه کۆتایی  له  که  دیکه شی گه کی ئاسۆیه
 دێ تا هه و  وامه رده به روا هه  وتنه پێشکه م ئه. بوو یدا په کان ندییه پێوه ێکنۆلۆژیایت وتنی پێشکه ی سۆنگه  له  که بوو  تانه ره ده و ئه دا،

 کانی  تاکیه ت نانیه ته و کیان رزگاریخوازه  وه بزووتنیه کان، تیه وڵه ده بیێ  وه تیه نه بیۆ شیی شانسه م ئیه و بێ ده رتر رسووڕهێنه سه و خێراتر
 بیوونی  بیه سیت هه و بیێ دییار نگییان ره و نیگ ده دا، مییدیا ی وێنیه بیێ ی شیه گه می رده سیه و انک ندیییه پێوه جیهانی  له  که  کردوه دروست
 .ن بکه خۆیان

 
 و گۆڤیار بیوونی زۆر رووی  لیه  کاروانیه و ئیه نیدیی مه وڵه ده دی شایه نیا ته ر هه کوردی نووسیی رۆژنامه نی مه ته می دووهه ی ده سه سپێکی ده

 ڵدا گه له لێکترۆنیشی ئه میدیای و کوردی ڤیزیۆنی له ته دایکبوونی له ڵكوو به بوو، نه نووسراو میدیای ۆراوجۆرییج گرتنی ره په و  رۆژنامه
 و یانیدن راگه کانی نوێییه  ئیامرازه  به ی که رکوتکراوه سه  میشه هه  تاکه و ی که رزگاریخوازانه  وه بزووتنه کورد، ی وه ته نه بوونی یار ته. بوو
 م هیه ، بیردوه ژوور و ره بیه دا، یارانی نیه مییدیای کانی پۆله شیه و المار پیه و هێیرش ی وه رچدانه رپه به  له م هه وانی، ئه وانایت ندی، پێوه
 ی وانیه پێچه  بیه یامیشییان، په و نگ ده ، پێیه م به ر هه.  کردوه زیاد دا، خۆیان ی ناسنامه و کولتوور و زمان  له داکۆکی  له وانی ئه هێزی
 وای دا ش کاتیه و لیه ر هیه. وه دۆزێتیه ده خیۆی نگی رده به و بڕێ ده کان کانییه مه و مانی زه ودا مه و کان سکرده ده  سنووره هاسانی  به ردوو،راب

  لیه وام رده به نگ رده به ی ژماره بێ، هه ڵ کۆمه کانی تاکه ڵ گه له جارانی  له راوتر هه کی ندییه پێوه کوردی، نووسیی رۆژنامه و میدیا  کردوه
 . نه دووالیه  ببێته نگ، رده به و ن یه راگه ندیی پێوه و دابێ زیادبوون

 
  ، وه ته ناوه  پڕشانازییه  کاروانه م ئه ر به وه نوێی گیانێکی دا، دوایی ی سااڵنه م له  که کوردی سیی رۆژنامه م رده به  له ش گه ئاسۆی م سێهه
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  وه شیانه گه.  جیهانیه کانی جۆراوجۆره  شوێنه  له کورد تاکێکی ر هه الی و کوردستان کانی شه به موو هه  له یی وه ته نه بیری و ست هه ی شه گه
   شه گه رزداری قه زۆر، کی یه راده تا هه ، یه ئاگایی و وشیاری چوونی وژوور ره به می رهه به بۆخۆی  که  ییه وه ته نه  گیانه م ئه ی وه بووژانه و
 . کانه ندییه پێوه و میدیا ڵدانی هه و
 

  هێییزه و کانیان سییکرده ده  سیینووره هییۆی  بییه یانتوانی نییه  کییه روا هییه کییورد، ی وه تییه نه کانی مافییه رانی وتکییه زه و کوردسییتان رانی داگیرکییه
 و مییدیایی بیواری  لیه تی تایبیه به میۆدێرن تێکنۆلۆژییای و زانسیت کانی مه رهه به  به کورد یشتنی ستراگه ده پێشی ، وه  کانیانه نییه هریمه ئه

  ییه وه ئه گرنیگ. بگیرن  رزگاریخوازانیه ڕینی راپیه و شیۆڕش ئامیانی بێ پۆڵی شیه  بیه ر به ناشتوانن  وه یه دڵنیایی  به بگرن، کاندا ندییه پێوه
 ن ده رنیه به  ییه رێچکه و ئیه ، ییه هیه ریان کاریگیه شیداریی به دا کوردی نووسیی رۆژنامه کاروانی  له ی وانه ئه موو هه و کوردی میدیای نی خاوه
 م بیه کیرێ ده  کیه ک ییه رێچکه. رۆێشیتن ری سیه له ر، وبیه مه له سیاڵ ١١١ نگ، پێشیه درخانی بیه ت میدحیه میقداد و دایک ی«کوردستان«  که

  وه وپێشیه ره به رۆیشتنی و  وه ته هن و خاک رزگاریی پێناوی  له م رده سه زانستی و ئامێز و  سته ره که  له رگرتن وه سوود:  وه بیخوێنینه  جۆره
 .کان ره وه خته به و ئازاد  وه ته نه شانی شانبه

 
  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی ٦٧١  ژماره لە
 

 ٢٢١٦ی ئەپریلی ٢٥: ڕێکەوتی/  ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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  و واقعی سیاسی  رۆژنامەگەری كوردی
 

  ر وهه رتیپ جه هس
 

 بەڕێوەچیوو، بیۆنەیەوە بەو مەراسییم كۆبیوونەوەو چەنید سیلێمانی لەهەولێیرو كیوردیی، رۆژنیامەی یەكەم دەرچیوونی ساڵەی ١١٧ لەیادی
 رۆژنامەنووسیان گیوزەرانی و ژییان باسیكردنی دیارترینیان باسكرا، پرسێك چەند لەهەموویان

 رۆژنامەنووسیان لەرۆژنامەو بوو داواكردن وكاتها و رۆژنامەگەریی ئازادی لەسەر پێداگریی و
 رووداوەكیان و هەواڵ لەرومیاڵكردنی نیشتیمانییەكان و نەتەوەیی پرسە و بكەن كار پیشەییانە

 .تیرۆر لەگەڵ لەرووبەڕووبوونەوەدایە كوردستان بەتایبەتی لەبەرچاوبگرن،
 

 تییاڵ سیاسییی عیكیییواق دەبینییین بكەییین كییوردی رۆژنییامەگەریی مێییژووی تەماشییایەكی ئەگەر
 رۆژنیامەی یەكەم دەرچیوونی واتە بیووە، كیوردی رۆژنیامەی یەكەم دەرچیوونی هۆكاری هاندەرو
 و لەخەم بەشیییك دەربڕینییی و گەیانییدن بییۆ بییووە پێویسییت رۆژنییامەكە بەڵكییو نەبییووە، كییوردی رۆژنییامەی بییوونی پێویسییتی زادەی كییوردی

 تیا دەركراون، كورد رزگاریخوازیی بزووتنەوەی لەالیەن یان دەرچوون گۆڤارانەی ورۆژنامە ئەو زیاتر دواتر كورد، گەلی مەینەتییەكانی
 .نەبووە بێالیەن یان حزبیی كوردی رۆژنامەگەریی دیسان كە راپەڕین دەگاتە

 
 ،هەیە كییۆمەاڵیەتییەوە و سیاسییی بەواقعییی پەیوەنییدیی راسییتەوخۆ لەكوردسییتان رۆژنامەنووسییان رۆژنییامەو كییاركردنی پیشییەییانە پرسییی
 جییوڵینەری سیاسییی ئەجێنییدایەكی و بییوون سیاسییی بییاری ئییاوێتەی كوردسییتان رۆژنییامەگەریی هەرەزۆری زۆربەی بڵییین بتییوانین رەنییگە

 رۆژنیییامەو بڵیییین دەتیییوانین لەكاركردنیییدایە، سیاسیییی ملمالنێیییی و دییییاریكراو سیاسیییەتیكی خسیییتنەڕووی بیییۆ لەبنەڕەتیییدا سیییەرەكییانە،
 دەركەوتنێیییك لەهەر بەدووردەگیییرن خیییۆ بەاڵم سیاسیییی، دۆخیییی لەگەڵ تێكەڵیییییان سیییەرباری پێشیییكەوتوو لەواڵتیییانی رۆژنیییامەگەریی
 سیاسیی ئەجێنیدای گیوێڕایەڵی پابەنیدو ئەوەنیدە و خۆییان ریكاڵمیی و لەفیرۆش بیریتییە دارایییان سەرچاوەی چونكە بخات، بەالیەكیاندا

 دەبینییت، دییاریكراو حزبێكیی سیاسیەتی خسیتنەڕووی و وزیفتە رۆڵی زیاتر گشتیی بەشیوەیەكی رۆژنامەگەریی لەكوردستان بەاڵم نین،
 حیزب كیادرێكی رۆڵیی زۆربەیان میدیاكارانی  و دەبینن حزب ئۆرگانێكی رۆڵی گشتیی بەشێوەیەكی میدیاكان و تەلەفزیۆن رۆژنامەو واتە

 .ناڕاستەوخۆ یان بیت راستەوخۆ ئینجا ببینن،
 

 كییردووە لەئۆرگییانییەوە راگەیانییدنەكەی لەوەی گونجانییدبێت خییۆی راگەیاندنییدا لەپرسییی رابییردوو سییاڵی ٢٥ لەمییاوەی حییزب لەوانەیە
 ئەم كیاریكردووە، بەكارهیاتووەو حزبیدا لەخزمەتی لەكۆتاییدا بەاڵم دانابێت، ی«كراوە» سێبەریكی یان سێبەر میدیای و بەنائۆرگانیی

 شیێنەییدا و لەهێیوریی واتە دەبێیت، دروسیت كوردسیتانلە سیاسیی گیرژی كە تۆخیدەبێتەوە حیزبییەكەی ئەجێنیدا كیارو ئەوكیاتە مییدیایە
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 یییان رۆژنییامەكە ئەجێنییدای بەڕوونییی سییەرهەڵدەدات بییارگرژی یییان هەڵبژاردنێییك كاتێییك بەاڵم دەردەكەوێییت و خۆدەخزێنێییت كەمتییر
 ! دەردەكەوێت تەلەفزیۆنەكە

  و سیاسی لەدۆخی دامودەزگاكانی زۆربەی كە نەكوردستا بارودۆخی كۆی گرێدراوی تێدەپەڕێت پێیدا كوردی رۆژنامەگەریی دۆخەی ئەم
 و قەزاییی دەسیەاڵتەكانی تادەگیاتە بگیرە دانیانەوە یاسا لەدەسەاڵتی هەر كاربكەن، دامەزراوەییانە نەتوانراوە تائێستا و  ئااڵون حزبی

 .لێبگرین رەخنەی هەموومان رەنگە كە واقعەیە ئەم زادەی رۆژنامەگەری  بۆیە جێبەجێكردن،
 

 زەمییینەیە  تائێسییتا لەكوردسییتان، ئییابوورییە و سیاسییی واقعییی گرێییدراوی رۆژنامەنووسییان واقعییی و رۆژنییامەگەریی دۆخییی ،بەكییورتی
 دروسییتبوونی بییۆ سییەرەكییە هەرە رێگییری ئەمەش بێییت، بەردەوام و بژیێییت خییۆی ریكاڵمییی و فییرۆش لەسییەر رۆژنییامەگەریی نەڕەخسییاوە
 .كاربكات ەییانەپیش حزبی لەئەجێندای دوور بتوانێت میدیایە 

  
 ٢٢١٥ی ئەپریلی ٢٤: ڕێکەوتی/  وز  باسنیماڵپەڕی : سەرچاوە
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 هێڵە سیاسییەكانی یەكەم ڕۆژنامەی كوردی و نەبوونی ستراتیژی ڕاگەیاندن لەمڕۆدا

 
 بەهرۆز عەلی

   
 بەاڵم دەركیراوە، پچیر پچر شێوەی بە مەنفا لە ١٧١١ - ١١٧١ سااڵنی نێوان لە" كوردستان" ناوی بە كوردی ڕۆژنامەی یەكەم چی ئەگەر
 پیییێچەوانەی بە بەدیكیییراوە، دەركردنیییی سیییتراتیژی و سیاسیییی هێلیییی زۆر ڕادەیەكیییی تیییا

 و مەبەسییییتەكانی و ئەر  و سیاسییییەت ئیسییییتاش تییییا كە لەمییییرۆدا كییییوردی ڕۆژنییییامەگەری
 رنووسیەرەكەیسە سێ هەر بیلەمەتی و لێهاتویی بۆ ئەوەش نادیارە، و ناڕۆشن سیستمەكەی

( بەدرخییان عییالی ئەمییین سییورەیا و بەدرخییان عەبییدولڕەحمان و بەدرخییان مەتییحەد-میقییداد)
 . قوڵبوون مەعریفی هۆشمەندییەكی و سیاسی فراوانی بیرێكی خاوەنی كە دەگەڕێتەوە،

  
 نیسییانی ی ٢٢ لە كە یەكەمیییدا خییولی لە( كوردسییتان) ڕۆژنییامەی كییوردی ڕۆژنییامەی یەكەم
 بیریتییە كە ڕوو، خسیتووەتە پەییامەكەی سادە بەزمانێكی دەرچوێندراوە، قاهیرە لە ١١٧١
 بە عوسیمانیدا، دەسیەالتی چوارچێیوەی لە كیورد، نەتەوەی بە سیەبارەت وە میرۆییە رووی لە سیاسیی، چاكسیازی هەنیدێ داواكردنی لە

 و سیتەمكاری و زوڵیم لە هەڵگیرتن دەست لەسەر پێدادەگرێت و عوسمانی دەوڵەتی ناو لە دەكاتەوە مرۆڤ مافی سەر لە جەخت جۆریك
 گەڵ لە خییۆی كە كیورد تیاكی بیۆ پێیییە ڕۆشینی پەییامێكی هاوكیات كییورد، هاواڵتیییانی بە دەرهەق دەرەبەگیایەتی دواكەوتیویی شیێوازی
 وود بە گرنگییی ئەوەیە سیاسییییەكەی هییێڵە كەواتە بییدەن، فیربییوون و خوینییدەواری بە گرنگییی و بگونجێنێییت پیشییكەوتنەكان و زانسییت

 و فێربیییوون بیییۆ كیییوردەوارییە هانیییدانی دووەمیشییییان و عوسیییمانی دەوڵەتیییی نیییاو لە چاكسیییازییە یەكەمیییییان داوە، سیییەرەكی میحیییوەری
 دەسیتپێدەكاتەوە دووەمەوە خولی لە كە ڕۆژنامەكە، بەاڵم نراوە، بونیاد لەسەر ڕۆژنامەكەی كە ستراتیژەبووە ئەو ئەوەش خویندەواری،

 ژێیر گەالنیی نیاوخۆیی نیارەزایی دەنگیی و دێیت بەسیەردا گیۆرانی عوسمانلی سیاسی دۆخی سەرنووسەر، دەبێتە بەدرخان عبدولرەحمان و
 سیاسییی هێلیی سیەهەڵدەدات، مەشییروتە شۆرشیی و دەكەن چارەنووسسیازیی زیییاتری میافی داوای و دەبیێ فراوانتییر دەسیەاڵت قەڵەمیڕەوی
 یەكەمییدا خییولی لە ئەگەر كەواتە دەكییات، كییورد نەتەوەی بییۆ ەربەخۆییسیی مییافی لە جۆرێییك داوای خییولەدا لەم و دەگۆرێییت ڕۆژنییامەكە
 فیربیونی میافی تیایبەتی بە كیورد، مرڤیی میافی دەربیارەی بووبێیت چەختكیردن و چاكسیازی بیۆ سیاسیەكەی پەیامە كوردستان ڕۆژنامەی
 هاوشییوەی كیورد، نەتەوەی ارەنوسییچ میافی سیەر لە چەختكیردن بیۆ دەگیۆری پەییامەكەی دوومدا خولی لە ئەوا خویندەواری، و زانست

 ئەمیین سیورەیا كە ،١٧١١ - ١٧١٧ سالی لە سییەمدا، خولی لە بەاڵم فیدرالی، چوارچێوەی لە عوسمانی دەوڵەتی ناو تری نەتەوەكانی
 نی،عوسیما دەوڵەتیی هەڵوەشیانەوەی و یەكەم جیهیانی جەنگیی یەكالیبیوونەوەی لەگەڵ هاوكیاتە و سەرنووسیەر دەبێیتە بەدرخیان عالی

 بەدرخییان سییورەیا چییونكە حییوكمرانی، و ئیییداری و نەتەوەیییی روی لە كییورد سییەربەخۆی بییۆ دەگۆریییت سیاسییییەكەی پەیییامە ڕۆژنییامەكە
 و وەردەگییرن ئیییداری و سیاسییی خیۆیی سییەربە عوسییمانی، دەسیەاڵتی ژێییر نەتەوەكییانی و دێییت كۆتیایی عوسییمانلی دەكییات ئەوە پێشیبینی
 خیاوەنی بێیتە ئەوان وە  كیوردی  نەتەوانە، ئەو بیۆ حیوكمرانی و سیاسیی قەوارەی دروسیتبووی وەیهاوشێ كە ئەوەیە، بااڵی ئامانجی
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 سیەبارەت تیرەوە الیەكیی لە كیردووە، حوكمرانی المەركەزی مەسەلەی لەسەر چەخت تایبەتی بە خۆی، دەولەتداری و سیاسیی قەوارەی
 ئەوا كردبێیت، خوینیدەواری و فێربیوون داوی كوردستان ڕۆژنامەی كەمدایە خولی لە ئەگەر كورد، میللەتی بۆ ئاراستەكراوەی پەیامی بە

 .دەكات شارستانیتی پیشكەوتنی و عەمرانی و پیشەسازی و سەنعەت گەشەكردنی داوای سییەمدا، خولی لە ڕۆژنامەكە
  
 و دەرچوینییدراوە مەنفییا لە و هەیبییووە تەكنیییكەوە روی لە كە الوازییییەی و پچییر پچییر شییێوە بەو كوردسییتان ڕۆژنییامەی پییوختییەكەی بە

 ئەهلیی و حزبیی چەشنەكانی بەهەموو كوردی ڕۆژنامەگەری لەمرۆدا بەاڵم كاریكردوە، دیار و ڕۆشن سیاسی هیلی سێ سەر لە چاپكراوە،
 و ڕۆشیین سییتراتیژێكی توانیییوە نەی تەكنەلییۆژی، و سیاسییی و ڕۆشیینبیری ژییینگەی بییاربوونی لە سییەرای ئۆپۆزسیییۆننەوە، و دەسییەاڵت و
 . بدات خۆی پەیامی گوتارو بە برەوە بنەمایانە ئەو لەسەر و پێكبهێنێت نیشتمانی و نەتەوەیی ساسیی ڵێكیهێ
  

 و بەسییەربردن كییات و زانیییاری شیییكردنەوەی و گەیانییدن زانیییاری وە  میییدیایی ئەركییی هەنییدێ كوردسییتان هەرێمییی لە كییودی میییدیای
 . زۆرن وكورتیەكانیشیكەم و كەلین و گرفت بەاڵم كردوە، پێشكەش ئاگاداری

 
 و دكتیاتۆری ییاخود لیبیرالییە و دیموكراسی ڕاگەیاندن سیستمی ئایا كە نییە ڕۆشن ڕاگەیاندن سیستمی كوردستان هەریمی لە ئێستا تا

 كەرتییی و سییەمایەدار یییا دەوڵەت وەیە؟ كییێ بەدەسییت خاوەنییدارێتییەوە ڕوی لە ڕاگەیانییدن دامەزراوەكییانی و كەنییاڵ دەسییەالتخوازییە،
 كوردسیییتان لە پێكیییدەهێنێت، ڕاگەیانیییدن سیسیییتمی سیییەرەكی بەشیییێكی كە ڕاگەیانیییدن كەنیییاڵی خاوەنیییداریتی ؟ حیییزب ییییان ؟ تیییایبەت

 . ڕاگەیاندن دامەزراوەی بەسەر بیت زاڵ نەیتوانیوە و الوازترە تایبەت كەرتی كە تایبەت، كەرتی و حزب نێوان لە تێكەڵەیەكە
  
 بیۆ داراییی هەرێیم هەرێیم، بیۆ واتە دەوڵەت، بیۆ بگەرییتەوە خاوەنیداریتییەكەی كە نیییە تمانینیشی ڕاگەیانیدنی كوردستان هەرێمی لە

 دابیین دەسیەاڵت حزبیی ڕاگەیانیدنی بیۆ گشیتی دارییی هەرێیم، حكیومەتی و هەرێیم ئەوە لەبیری تییوەرنەدات، دەسیتی بەاڵم بكات دابین
 خزمەتگییوزاریی تییر، خزمەتگوزارییەكییانی هەمییوو وە  ەتیلەسییەری دەوڵەت پەیرەوبكییات، نەتەوەی سییتراتیژی ئەوەی بەبییێ دەكییات،

 لە ئەركەی ئەو بەڵكییو ئەركەی، ئەو جیبەجیكردنییی بە هەڵنەسییتاوە كوردسییتان، هەرێمییی دەسییەاڵتی بەاڵم بكییات، دابییین ڕاگەیانییدن
 خیزمەت گشیتی اسیەتیسی ئەوەی بیری لە بۆتەوە، پێچەوانە ئەركەكەی ئەوەش خۆی، حزبەكانی كەناڵی بە سپرادووە خۆی بەرژەوەندی

 .دەكات حزبی بەرژەوەندی پراكتیزەی گشتی پارەی بە بكات، جێبەجێ جەماوەر بااڵی بەرژەوەندی و
  

 پێوسیت وە  بەاڵم هەواڵ، و زانییاری گواسیتنەوەی ئەركیی بە هەڵدەسیتیت زییاتر كە ئەوەیە كوردسیتان لە ڕۆژنامەگەری تری گرفتێكی
 باگراوەنیدەكانیان ؟ كامیانەن زیانەكیانی و سیوود چیین؟ كاریگەریەكیانی قەربیارەی ؟ رویانیدا ۆب ناكاتەوە، شی زانیارییەكان و هەواڵ
 كێشەو لە بەشێك دەبێتە خۆی جار هەندێ و دەگوازیتەوە كێشەكان زیاتر كوردی ڕاگەیاندنی رونتر ؟ كامانەن چارەسەرەكانی و ؟ چیە

 و توونیدوتیژیی شیێوە بەو سیاسیی مالمالنیی ئەوەی هیۆی بۆتە ئەوەش وە،بەسەریانە چاودیر بێتە ئەوەی بری لە سیاسیەكان، مالمالنی
 .بشێوێنێت كۆمەالیەتی ئاشتی شیرازەی و گشتی خەڵكی بۆ بگوازرێتەوە الیەنەكان، سەركردایەتی ئاستی لە ناتەندروستییە

  
  بابەتی جەماوەری لەروی جۆراوجۆری تایبەتمەندی ڕاگەیاندنی دامەزراوەی خاوەنی نەبۆتە كوردی ڕۆژنامەگەری ترەوە الیەكی لە
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 دابمەزرێیت، كامڵ شێوەی بە تایبەتمەند ڕاگەیاندنی پتەوی دامەزراوەی نەتوانراوە هەیە، زۆری گرنگیەكی لەمرۆدا كە ڕۆژنامەنووسی،
 بیابەتی بە رنگییگ رێیگەیەوە لەو تیاوەكو ،... هتد و مناالن و خێزانی و سەربازی و ئابوری و وەرزشی تایبەتمەندی ڕاگەیاندنی وە 

 . بهینیتەدی خواستەكانیان و بدات ئارەزوومەندان و هاواڵتیان و جەماوەر جۆرەكانی و تایبەت
  

 بیۆ نیییە كوردی غەیری بەزمانی ئاراستەكراوی كەناڵی ئیستا تا كوردی میدیای كوردی، ڕۆژنامەگەری بەسەر تیپەربوون ساڵ ١١١ دوای
 كوردسییتانی نیشییتمانی پەیییامی و گوتییار رێگییایەوە، لەو تییاوەكو تییور ، و فییارس و عەرەب بییۆ تییایبەتی بە تییر، واڵتییانی و نەتەوە

 كیوردەواری، كیۆمەڵی ڕەوای كێشیەی و كەلتور بە ئاشناكردنیانە لێی ئامانج كە نەتەوانە، ئەو گوتاروەرگری و وەرگر پەیام بگەیەنیتە
 . داوە میدیایە جۆرە بەو زۆریان كیگرنگییە كە دەوروبەرمان، و جیهانی واڵتانی زۆربەی چێچەوانەی بە
  

 كە نەكیروە، دروسیت پێچویسیت وە  پرۆڤیشینەری كیاری ڕاگەیانیدن و ڕۆژنیامەنووس ئەوەیە كوردسیتان، راگەیاندی تری كەموكورتیەكی
 تیری شیەیپی بە پێویسیتی و بۆدابینبكرێیت ژییانی بژێیوی كاتدا هەمان لە بێت، زمانزان و شارەزایی هەم و بێت خۆی پیشەیی خاوەنی
 .نەبێت ڕۆژنامەنووسی غەیری

  
 چییارە و لە هەنییدێك نییییە، ئاسییتەنگ زۆر كییارێكی چارەسییەركردیان كە كییوردیە، ڕاگەیانییدنی ئەمییرۆی كەمووكییورتی كۆمەڵێییك ئەمییانە
 حییوكمكردنی، سییتراتیژی چوارچیییوەی لە گشییتی میییدیایی سییایەتی بە پیییداچوونەوەی و دەسییەالت و حكییومەت سییەر دەكەوێییتە سییەریانە

 مییدیاكار و ڕۆژنیامەنووس سیەر دەكەوێتە بەشێكی كاتیشدا هەمان لە ڕاگەیاندن، دامەزراوەكانی و كەناڵ سەر دەكەوێتەوە هەندێكیشی
 .خۆی
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 هێزی میدیا لە یادی رۆژنامەگەری کوردیدا 
 

 ناسک سعید
  

 هێزەکییانی سییەرجەم لەگەڵ کێبرکییێ توانیییویەتی میییدیا دەرەکیەکانییدا، و نییاوخۆیی هێییزە کییاریگەریی لەسییەر شییتومركردنم و قسییەکردن
 سیەیر جەمیاوەر کیاریگەری هێزی تاکە وەک میدیا جۆراوجۆرەکانی دیمەنە. بکات دیکەدا
 چرکەسییاتی لە هەر کییوردی میییدیای لەسییەر قسەوباسییێک سییەر بێییینە لێییرەدا. دەکرێییت
 گیوزەری جیاوازەکیانی بەقۆنیاغە کە ئێسیتا هەتیا کوردیدیەوە رۆژنامەی ەکەمی دەرچونی
 لەکیییام کیییوردی مییییدیای هێیییزی رائەکێشیییێت پۆینیییت هەنیییدێک بیییۆ سیییەرنجمان کیییردووە

 دەکیات خیۆی کارەکیانی مەرامێیک چ بۆ میدیا ئامانجی کوردستان هەرێمی لە. ئاستەدایە
 لەالیەن بیاوەرپێکراو اوەیەکیسیەرچ وەک چەنید تا دەکات، کێ  خۆی بەرەو جەماوەر و

 چەنیدایەتی ییان چیۆنیەتی بە گرنگیی کیوردی مییدیای. دەروانرێیت لێیی هاونیشتیمانیان
 . بەرهەمەکانیدا لە ئەدات

  
 بەروونیی زۆر بەراوردکردنەکەی کە ئاستێکدایە لە رابردوودا سەدەی لەگەڵ میدیا تەکنیکی و میدیا گەشەسەندنی ئاستی بەراوردکردنی

 و نیشییتیمانی پرسییە خزمەتکردنییی و کییاریگەری لەرووی بەاڵم گەشەسییەندایە لەوپەری لەئێسییتادا میییدیا تەکنیکییی مانییایەی وبە دیییارە
 درکی کەمتر کایەکاندا لەهەموو نیشتیمانی بەرپرسیارێتی. ببینێت پێشووتر وەک ئیجابی رۆڵێکی توانیویەتی کەمتر کۆمەاڵیەتیەکاندا

 کە نییابینێتەوە لەوەدا خییۆی کامیییان هییی  بێگومییان بکەییین راگەیانییدن کەناڵەکییانی ئاراسییتەی ارەپرسییی ئەم ئەگەر بەاڵم پێییدەکرێت،
 .نەکات نیشتیمانیەکان و کۆمەاڵیەتی پرسە بە دیار خزمەتێکی نەیتوانیوە

  
 هیی  ئێسیتا هەتیا کوردییدا کیۆمەڵگەی لە بەاڵم بینیی خیۆی رۆڵیی عەرەبی بەهاری شۆرشەکانی دەستپێکی فاکتەرێکی وەک نوێ میدیای
 لێیرەدا جەوهەری پرسییاری. نەبێیت کیات بردنیی مەرگ بە بەدەر لێیوەرنەگیراوە سیودی و بەکیارنەهێنراوە رایەڵێیک وەک میدیا بەشێکی
 کیردووە وای پرۆفیشناڵن و ئەزمون بە میدیای توێژەری یان رۆژنامەنوس کەمی. نەبینێت خۆی رۆڵەی ئەم میدیا کردوە وای کێ ئەوەیە

 هەواڵەکییانی روومییاڵکردنی لە بەتییایبەت بکیات خییۆی نەیییارانی بە  خیزمەت ئاگاییییانە بییێ زۆر کاتیدا هەنییدێک لە دیکییور مییدیای کە
 . بینی بەڵگانەمان ئەو داع  بە دژ جەنگ بەرەکانی

  
 بەرنیامە و نپال هێندە نیو کرا کوردی راگەیاندنی بێئومێدیەکانی و کەموكوڕی لە باس هێندەی ئەمساڵدا کوردی رۆژنامەگەری یادی لە
 دروسیتبونی لە پشیکیان خۆشییان و دەکەن کێشیەکان لەسیەر قسیە کە رۆژنامەنوسیانن خیودی هەر ئەوەشدا لەگەڵ داننەرا پێشخستنی بۆ
  لە لەکاتێکا. هەبێت ئەرێنی رۆڵێکی کاریگەرو بتوانێت نیە هێزە ئەو کوردی میدیای دەبینرێت راستیەک لەمەوە. هەیە گرفتانە ئەو
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  و ئایدیا ئاراستەکردنی بۆ سیاسەتمەداران تەنانەت و جەماوەر کە هێزیە ئەو نەداوەو لەدەست خۆی راستگۆی میدیا ادیکەد واڵتانی
 . لێوەردەگرن سودی ئەجێندەکانیان

  
 بە بکییات، لەکەداری نەتوانێییت دیییکە هێزێکییی هییی  سییەرچاوەیەی ئەو ببێییتە و وەربگییرێتەوە خییۆی سییەرەکیەکەی رۆڵە میییدیا دەکرێییت
 .خۆیەوە رکێفی ژێر بیانخاتە و بێت دیکە هێزەکانی نێوان پەیوەندی دروستکردنی پاوەری میدیا، پاوەری انەوەپێچەو
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 رى كوردى گه بۆ یادى رۆژنامه
 

 کەنعان بەهادين
  
 ى ماڵیه بنه   له درخان به ت میدحه میقداد كو وه كى تییه سایه كه  كه ، وه وێته كه ده بیر یادێكیان نووسان امهرۆژن ساڵ موو هه نیسان ى٢٢  له

 خیاڵى  بیووه ، ركیردوه ده كیوردى كى ییه رۆژنامه  قاهیره كو وه ى وره گه ختێكى پایته  له كان، درخانییه به
 . ولێكرا م سته تێكى میله یاندنى راگه مێژووى و ستپێك ده
  

 زگیاى ده یان ده بیه  كیه  مڕۆكیه ئه تیا ركیرد، ده كوردسیتان نێوى بیه كى ییه رۆژنامه ساڵ ١١١ پێ  له كورد
 !!  وه كردۆته نه چى  له بیرى ، زراوه دامه یاندن راگه
  

 شیییتێك  لیییه بیرییییان نووسیییان رۆژنامه و كیییورد  كیییه ، وه میییه خه ده بییییر تان وه ئیییه دا گرنگیییه  رۆژه و لیییه
  كیه بكیات  تانیه میله و ئیه ى بیه موخاته بتیوانێ ی وه ئه بۆ ،( الموجه) كراو  ئاڕاسته یاندنى راگه و ناڵ كه زرادنى دامه وی  ئه  ،وه كردۆته نه
 . گیشتوون نه تێ ى كه وه ته نه دۆزى  له
  
 تى سیاسیه وتیى ره  بیه زییان ینێ رابگیه خۆیی ربیه سیه كیورد ر گیه ئه  وه نیه كه ده  وه لیه بییر ئێسیتادا  له وروپا ئه كو وه رێكى كیشوه ، نموونه بۆ
 ئاشیووب و ڕ شیه  نگیه ڕه ، وه بێتیه ده دروسیت نوێ لیه ر سیه   جوگرافیاییه كیاتێ  وه نیه كه ده  وه لیه بییر وان ئه  چونكه گات، ده كان وروپاییه ئه

 یانیدن راگه دا لێره وان، له  كێكه یه عێراقی   نموونه بۆ ، یه هه زۆرى ندى وه رژه به و یمان هاوپه  كه ناوچه  له وروپا ئه  بۆیه ببێت، دروست
 روو  ئاشیووبه و ڕ شیه م ئیه  وه كردۆتیه  وه لیه بییرى كورد  كه ینرێن بگه تێ ت بابه ندێ هه له وروپا ئه لى گه ى وه ئه بۆ بینێت ده خۆى گرنگى
 گفتوگۆییان  كیه ن الییه مین كیه یه  كیه  یانیدووه راگه ى وه ئه كورد سیسیا تى ركردایه سه ریفراندۆم نجامدانى ئه حاڵى  له  نموونه بۆ دات، نه
 بێت هییه هێز بییه یانییدنێكى راگه بێییت ده  وایییه كه كییوردان، دراوسییێى ى دیكییه ختى پایتییه نییدێ هه وجا ئییه ، غدایییه به نى الیییه بكرێییت ڵ گییه له
 . ڕ ماڵپه یان  ، ڤییه تى یاخود بێت، هه   یه ڕۆژنامه  نموونه بۆ بكرێن، حاڵى  كارییانه وورده و له كان وروپاییه ئه
  

 ئێسیتا تیا  كیه گرنیگ شیتى نیدێ هه  لیه بكیرێن حیاڵى بی  ره عیه جیهیانى ى وه ئه بۆ بێت ر كاریگه و بێت هه ت تایبه یاندنێكى راگه یاخود
 . ینراون گه تێ  ڵه هه به كورد  به ق رهه ده
  

 ، چوون رنیییه ده  لۆكاڵیییییه  شیییێوازه و لیییه ئێسیییتاش تیییا كوردسیییتان نووسیییانى رۆژنامه بیییوو، تایی ره سیییه كان درخانیییییه به ى نگاوه هیییه و ئیییه
 .  لۆكاڵه ر هه یام په و ت بابه رووى  له اڵم به ئاسمانیشن چی ر گه ئه كان یاندنه راگه
 

 ٢٢١٦ی ئەپریلی ٢٣: ڕێکەوتی/    وێستگەماڵپەڕی : سەرچاوە

 



هەمین ساڵوەگەڕی ڕۆژنامەگەریی کوردی ١١١یادی   

 

 

14 

 

 
 لە یادی رۆژنامەگەری كوردیدا

 
 ەبدوڵاڵهۆشیار ع

  
 و رۆژنامەگەری لەوەی ئاگا بێ ، پێز بێ ستایشی و وەسف بۆ پیرۆزبایی، بۆ لێهاتوە نەریتی جەژنێكی وە  كوردی رۆژنامەگەری یادی

 دەكەوێییتەوە دورتییر كیییان و نیشییتیمان و نەتەوە دروسییتكردنی خەمییی لە دێییت تییا كییوردی میییدیای
 فیاڵن و بیاڵ فیاڵن حزبیشیدا نیاو لە حیزب ەمئ و حیزب ئەو دەستی بە زەبەالح دەزگایەكی دەبێتە
 و میدیا شاشەكان و ڕوپەر لەسەر نەتەوە دروستكردنی لەبری لەوەی ئاگا بێ خان، فیسار و كا 

 .بنەماڵەیە و سەركردە و حیزب جوانكردنی و نەتەوە وێرانكردنی خەریكی رۆژنامەگەری
  

 كیورد هەیە، نیشتیمانی میدیایی بە یپێویست كورد كە دەكەینەوە بارەی چەند دیسان یادەدا، لەم
 خەمییی دەبێییت رۆژنییامەگەری و میییدیا بێییت، پەرت بەهییۆیەوە نە  بێییت دروسییت نەتەوە وە  میییدیاوە رێییگەی لە هەیە بەوە پێویسییتی
 .كوردستان باشوری لە سیاسەت پەككەوتەوەكانی دەموچاوە و حیزب نە  بێت، هاونیشتیمانیانی و نیشتیمان

  
 كیورد ڕەوای قەزیەی لە داكۆكی دونیا زیندوەكانی زمانە بە هەیە میدیایە  بە پێویستی نەتەوە، وە  ناوەڕاستدا یرۆژهەاڵت لە كورد
 .بكات دروست ناوخۆیی ملمالنێی بۆ زل زل زەبەالحی دەزگای نە  بكات
  

 ئەلیكترۆنیی میدیای شاشەی و ڤیتی پەنجەرەی دەبێ بێت، میدیا دەبێت نەتەوەییمان قەزیەی كاریگەری هەرە سەردەمێكە،چەكی ئێستا
 دەرەوەی لەگەڵ گفتوگیۆ بەڵكو نەدوێنێ ناوخۆمان بەس میدیا چیدی دەبێ بێت، كورد دۆزی بەرەوپێشبردنی و نمایشكردن زیاتر سەكۆی
 لە كیاریگەر هۆكیارێكی وە  واڵت خۆرئیاوای و بیاكور و باشیور لە كیورد نەتەوەی مێیژوییەی سیاتەوەختە لەم كیاتیەتی بكیات، خۆشمان
 سیەرقاڵی بیین، خۆخیۆری خەریكیی شەخسیی و حیزبیی سیێبەری مییدیای بە نە  بكات قەزیەكەمان خزمەتی دەتوانێ كە بڕوانین میدیا

 .یەكتری لە بین ئەستور ڕقێكی بەرهەمهێنانی
  

 كارەسیاتە ، شیتیماننی هەمیوو گرێدانی لەیە  لەبری شار، دوو نێوان لە دوبەرەكیە دورستكردنی هەیەخەریكی میدیایەكمان كارەساتە
 گروپێكیی قوربیانی بكیاتە  كیوردی  نەتەوەی ئاینیدەی و ئێسیتامان و دوێنیی مێژوی ئامادەیە و حیزب دەستی بە چە  میلیشیای میدیا
 .بچو 

  
 مییایەی خۆیییان هەم باقیییاتی( تێییدایە رۆشییناییان و هیییوا نەبێییت وكەمییی بچییو  پەراوێزێكییی) كییوردی ئێسییتای رۆژنییامەگەری و میییدیا
 .بەرهەمدەهێنن ڕەواكەی قەزیە و كورد بۆ بێهیوایی بەردەوام هەم و وابوننبێهی
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 باشەكان رۆژنامەنوسە سێبەرەكان كەناڵە دەوەشێنرێن، بەبەالش سیخوریەكان و حیزبیی و ئەخرێن دا ئەهلیەكان رۆژنامە ئیدی ئێستا 
 .بێت كاریگەر دەتوانێ پارە بون تیبابە و قەزیە و مانا لەبری ئێستا دیاریكراو، ماددی نرخێكی بۆ دەگۆڕدرێن

  
 رەخینەی بتیوانێ كە هەبێیت كاریگەریان حزبی نزیكی(  النیكەم)  میدیایەكی بوو ئومێدێك دوێنێ تا سیاسیەی ئاراستە ئەو داخەوە بە

 دەزگا و كۆمپانیا و دامەزراند میدیاییان ناوەندی دەزگای یەكێتی و پارتی فەلسەفەی هەمان بە ئەوانی  دواییانە بەم بكات، خۆشیان
 .ناوەرۆ  بێ و كاریگەر بێ حزبی ستایشكاری دەزگایەكی بۆ گۆڕی كاریگەرەكانیان میدیا

  
 و دێوانییدن و تاریكانییدن)) خەریكییی بەردەوام هۆشیییاری لەبییری كە نائومێییدیە  نائومێییدی، لە ئییاوڕانەوەیە رۆژنییامەگەری سییاڵیادی
 . جیاوازی بێ هەمویان، بەرەكانە،سێ و حزبی میدیا مەبەستم هەڵبەتە ،((گەوجاندنە

  
 ئیێن سیی) ئەمریكیی وە  و( دەبلییو دی) ئەڵمیان وە  و( سیی بیی بیی) ئینگلییز وە  كیوردی  بێیت، رۆژێیك و نەمیرین دەكەم تەمەننیا

 لەهەمیوو  نیشتیمانی میدیای بە پێویستی ئێستا نەتەوە هەبێت، ناحیزبی نیشتیمانیی رادێۆی و گۆڤار و رۆژنامە و دەزگا یا ێك،(ئێن
 .بێت وێڵ خۆیدا ئااڵی و پەرچەم و كیان و سەربەخۆیی بەدوای هێشتا نەتەوەیە  تایبەت بە هەیە، زیاتر شتێك

 
 ٢٢١٦ی ئەپریلی ٢٣: ڕێکەوتی/  ماڵپەڕی لڤین  : سەرچاوە
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  (٥٧٧١ - ٥٧٩١)کان (زازا)ڕۆژنامەگەریی کوردە 

 
 ئیسماعیل تەنیا

 
 زۆرو ڕێزێکیی هاتووە؛کە لەوەوە ناوەکەشیان،. چەشنەیە هەمە ئایینزای ڕێبازو بە تێکەڵ سۆفیگەریی ئایینزایەکی نیا ڕێباز عەلەوی،
 دەکیاتە کە( تالیی  ئەبو کوڕی عەلی)ئیسالم چوارەمی خەلیفەی لە بەدەر، سنوور

. دەکەنەوە بەرزی خیییوایەتی پیییلەی بیییۆ و دەگیییرن ،(میییحەمەد)پێغەمیییبەر ئیییامۆزای
 و مییرۆڤ گەورەیییی بییۆ زۆر ڕێزێکییی. مرۆڤییایەتییە و دنیییایی اترزییی ڕێبازەکەیییان،
 ڕۆژوو بە گرنگیی. دادەنیێن ژیینگە، پاراسیتنی پیاوو و ژن یەکسانی و دادپەروەری

 مەی. نیییادەن ئاسیییایی، موسیییڵمانێکی وەک کیییردن، حەج و کیییردن نیییوێژ و گیییرتن
 نییییاکەن، میییزگەوت هیییاتووچۆی. نییییییە گونیییاه قەدەغەو ئەوان، الی خیییواردنەوە

. مییزگەوت بیۆ بیووە بەڕێگیاوە کیردن، نیوێژ بیۆ کیوژراوە، کە عەلیی نکە؛ئیمیامیچو
 الی چیییونکە دانیییانێن، بیییۆ ڕێزێکیشیییی هیییی  نەکردنیشیییی، هیییاتووچۆ لە جیییگە

 دوای زۆر. نەبیووە مزگەوت باڵوبوونەوەی، و ئیسالم دەرکەوتنی ئەوان؛لەسەرەتای
 خیودا یەکێیک ەروایە؛گ باوەڕییان. کیراوە دروسیت پێغەمیبەر، کردنیی دواییی کۆچی

 بێت، دروست مزگەوت لە هەر نییە مەرج ئەوە بکات، نزا دوعاو و بکات پەرستی
. دەبێییت شییتێک هەمییوو لە گوێشییی هەیەو بییوونی شییوێنێک لەهەمییوو خییودا چییونکە
 دەمبە ئییامێز، ئاهەنییگ بەشییێوەیەکی. دەکەن خۆیییان پەرسییتی خییودا کییۆدەبنەوەو هوتێلێییک یییان خییانوو لە مییزگەوت، جیییاتی لە ئەوان
 نیییە، پیرۆزییان ئیایینی کتێبێکیی هیی (. جەم)دەڵیێن؛ خانووە یان هۆڵ بەم. دەکەن بەجێ جێ سرووتەکانیان، ژەنینەوە، ساز ئامێری
 هەیە، ئێسیتا کە قورئیانەی دەڵیێن؛ئەم هەروەهیا. دەگرن ،(تەورات و ئینجیل و قورئان)وەک؛ ئایینیەکانی کتێبە هەموو لە ڕێز بەاڵم

 نیوێژو)وەک ئەوان؛چمکەکیانی. هیاتووە تێدا عەلی حەزرەتی ناوی پێغەمبەر، سەردەمی ئەسڵییەکەی قورئانە لە نادە کراوە، دەستکاری
 ئەمییانە، لەجیییاتی. دەکەنەوە ڕەت ئیسییالم، ئێسییتای مەفهییومی وەک ،(تییاد. . . و حیجییاب و دۆزەخ و بەهەشییت و زەکییات و حەج ڕۆژو

 ناوێیت، خیۆش ییان،(عەفان کوڕی عوسمانی و خەتاب کوڕی عومەری و سەدیق کریئەبوبە) شیعەکان، وەک. هەیە تریان ئەلتەرناتیفی
 ئەهلییییی لە هەر جێگییییرەوە دەبییییووایە پێغەمییییبەر دوای وایە؛لە پێیییییان ئەوان چییییونکە دەبێییییتەوە، ناوەکانیشیییییان، لە ڕقیییییان بگییییرە
 . کراوە پاوان خەلیفەوە، سێ ئەم لەالیەن بەاڵم بێت، عەلی، ئیمامی بۆ بەتایبەتی  بێت،( پێغەمبەر بنەماڵەی)بەیت

 هەڵیبەت. ڕێبیازەن ئەم کیاری پەییڕەو کەس، ملییۆن سیێزدە نیزیکەی جیهاندا، سەرتاسەری لە ،(٢٢٢٢)ساڵی خەماڵندنەکانی بەگوێرەی
 ئەفریقادا، ئاسیاو کێشوەرەکانی بە ئەوان،. زیاترە لەمە زۆر ئەوان، ڕاستەقینەی چونکە؛ژمارەی نادروستە، زۆر خەماڵندنە ئەم
  باشوری کەنداوو واڵتانی سوریاو و ئێران و عێراق تورکیاو و ئەفغانستان و پاکستان و وەک؛هیندستان واڵتانی لە وبوونەتەوەوباڵ

 . نیشتەجێن تاد،. . . . ئەفریقاو
  ،(زازا(. )زازا)دەگوترێت؛ عەلەوییەکان کوردە بە. ن(تاد. . . و هیندی و پاکستانی و فارس کوردو و عەرەب)نەتەوەییشەوە؛ لەڕوی
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 کەسیر، بیاڵ  ئەدەنە، ئەنیقەرە، ئیسیتانبول،)وەک؛ لەشیارەکانی لەتورکییادا،. کیوردی زمیانی سیەرەکییەکەی دییالێکتە چوار لە یەکێکە
 سییواس، ئەرزنجیان،)شیارەکانی لە کوردستانیشیدا، بیاکوری لە هەروەهیا ،(ئەردەهیان داماڵ، ئایدن، ئەنتالیا، بورسە، شەهر، ئەسکی

 لە کیورد ملییۆن بیسیتوپێنج نیزیکەی خەماڵنیدنەکان؛لە و نافەرمی ژماردنە بەگوێرەی. نیشتەجێن( مەڕەش قەهرەمان یم،دەرس مەالتیە،
 هەوڵییی چەوسییێندراونەتەوەو مێییژوو، درێژایییی بە ئەمییانە،. ن(زازا)عەلەوی ملیۆنیییان، پێیینج تییا چییوار نییزیکەی کوردسییتاندا، بییاکوری

 ئێیییرانیە لەگەڵ ئەوەی بەهیییۆی کیییان،(زازا. )دا(سیییەفەوی و عوسیییمانی)زلهێیییزی هەردوو لەسیییەردەمی بەتیییایبەتی  دراوە، قڕکردنییییان
 خەلیییفە لەالیەن بییۆیە هەر. سییەفەویەکان پییاڵ داویییانەتە ئەوانییدا، نێییوان شییەڕی و ملمالنییێ لەکییاتی هاوئییاینزان، سییەفەویەکاندا،
 کیافرو بە و دانیانێن عوسیمانی خەلیفەکیانی بیۆ ێیکڕێز هیی  سیونییەکان، تیورکە پێچەوانەی ئەوان. کراون کوشتوبڕ عوسمانیەکانەوە،

 سیەید)ڕێبەرایەتیی بە ،(١٧٣١ - ١٧٣٦)دەرسییم ڕاپەڕینیی سیەرکردایەتی کوردیشیدا، ڕاپەڕینەکیانی مێیژووی لە. دەبەن ناویان زەندیق
 . کردۆتەوە بەرز کوردستانیشیان ئااڵی ڕاپەڕینەدا، لەم. کردووە یان(دەرسیم ڕەزای

 
 تیری ، ئەوانەی. ن(پارتیسیی هالیک جمهیوریەت-خەڵیک کۆمیاری پارتی)ئەندامی یان هەوادار زۆریان بەشی ە،سیاسیشەو کاری لەڕوی
 لەڕووی کە مێییژووییەی زوڵمییوزۆرە ئەم لەبەر. دان(کییا. کییا. پییێ -کوردسییتان کرێکییارانی پییارتی)ڕیزەکییانی لە یییان کۆمۆنیسییت، و چەپ

 لەدوای کیۆچەش، ئەم لێشیاوی. کیردووە واڵت، دەرەوەی لە ڕوییان بەدواوە،( ١٧٦٢)سیااڵنی لە لێییانکراوە، مەزهەبیییەوە، و نەتەوەیی
 . بووە فراوانتر زۆر ،(ئێڤرین کەنعان)گەنەراڵ ڕێبەرایەتی بە ،(١٧١٢)ئەیلولی دوازدەی سەربازی کودەتای

 
 تورکییاوە، لە پێنجیی، ەوەدون لەسیەدا. دەژیین واڵتەدا، لەم عەلەوی ملییۆن نییو نیزیکەی ئەڵمانییا، واڵتیی خەماڵنیدنەکانی بەگوێرەی
 دەزگیای ڕاپۆرتەکیانی و هەڵسەنگاندن بەگوێرەی. کوردن نەتەوەییەوە، لەڕوی هەزاریان،( ٢٢٢ - ١٥٢)نزیکەی ژمارەیەدا، لەم. هاتوون
. تیرن بێیوەی کێشیەو بیێ تیر، نەتەوەکیانی موسڵمانی هەموو لە تورکەوە، کوردو بە عەلەوییەکان ئەڵمانیا، فیدراڵی دادگای و پۆلیس
. بەرقەرارە ئەوروپیادا، لە کە دەکەن پەسیەند ژییان سیسیتەمەی ئەو و هەڵدەکەن واڵت مۆدێرنی ڕێسای یاساو لەگەڵ بەڕێکوپێکی زۆر

 دا،(ئەڵمانییییا لە عەلەویەکیییان فیدراسییییۆنی)بەنیییاوی؛ فیدراسییییۆنیان یەکەم ،(١٧١٧)لەسیییاڵی ئەڵمانییییادا، لە کیییان(زازا) کیییوردە
 کییییۆمەڵەو( ١٢٥) لە زیییییاتر ئێسییییتادا، لە. باڵوبییییوونەتەوە تییییردا، شییییارەکانی هەمییییوو بە بییییووەو انتییییرفراو دواتییییر،. دامەزرانیییدووە

 ،(تیاد. . . هیامبۆرگ بەرلیین، هیانۆڤەر، دیسیبۆرگ، شیتوتگارت، میاینز، کیوێلن، ئاوسیبۆرگ،)وەک؛ لەشارەکانی یان،(دەرنەگ)ناوەند
 کە کییردۆتەوە، زمانیییان فێربییوونی خوێنییدنگای بەدەیییان نەبیین، نییابەلەد کییوردی زمییانی کولتییورو لە منییداڵەکانیان ئەوەی بییۆ. هەن

 سییوید، سویسییرا، نەمسییا،)وەک؛ واڵتییانی لە ئەڵمانیییا، هاوشییێوەی. فرانکفییۆرت لەشییاری یە(زازا فێربییوونی ئینیسییتیوتی)دیارترینیییان
 . هەیە خۆیان کولتوری و زمان ناوەندی کۆمەڵەو لەوێندەرێ ،. نیشتەجێن شدا،(هۆڵەندا

 
 و زمییان پاراسییتنی و کولتییوری چییاالکی نەڕەخسییاوە بییۆ ئەوەیییان دەلیییڤەی دا،(تورکیییا)واڵت لە ئەوەی لەبەر پەرشییوباڵوە، ەنییدەڕەو ئەم

 لەمیاوەی. کەوتیووە لێییان ڕابیردوودا، لە کە بیکەنەوە زییانە ئەم قەرەبیووی دەدەن هەوڵ هەنیدەران، لە بیدەن، ئەنجیام ڕۆژنامەگەریی
  کە گرنگترینیان، کە کردۆتەوە، باڵو ،(زازا)دایک بەزمانی باڵوکراوەیان، ڕۆژنامەو گۆڤارو چەندین دا،(١٧٧٣ - ١٧٧٥)سااڵنی نێوان
 ئەمانەن؛ کردوون، ڕوماڵمان کۆکردونەتەوەو لەسەر زانیاریمان ئێمە

 



هەمین ساڵوەگەڕی ڕۆژنامەگەریی کوردی ١١١یادی   

 

 

18 

 

 ،(التینییی یڕێنووسیی - زازا دیییالێکتی)کییوردی بەزمییانی سییوید لە دا،(١٧١٥)لەسییاڵی کییان،(زازا)کییوردە بییوو گۆڤارێییک ئییاریە؛ -(١) 
 . باڵویانکردۆتەوە

 
-زازا)کییوردی زمییانی بە ،(سییتۆکهۆڵم)سییوید لە ،(زازا کولتییوری جەمییاعەتێ) ،بییوو ناڕێییک ڕۆشیینبیری، وەرزی، گۆڤییارێکی پیییا؛ -(٢)

 . دەرچووە دا،(١٧٧٢) ئازاری لە ی،(١٢)ژمارە. دەریانکردووە دا،(١٧١١) لەساڵی ،(التینی
 
 میانگی لە ژمیارەی یەکەم. دەرچیووە تورکی و(التینی - زازا)کوردی بەزمانی ،(ستۆکهۆڵم)سوید لە ،بوو باڵوکراوەیەک زازایستان؛ -(٣)

 . لەسەرە ئەڵمانیای واڵتی ئەدرەسی ژمارەیەدا، لەم. دەرچووە( ١٧٧١) لە الپەڕە، دوازدە بە دوو، ژمارە. دەرچووە دا،(١٧٧١) نیسانی
 
-زازا ژووروو، کرمیانجی)کیوردی بەزمیانی .بووە مانگانە کولتوری، سیاسی، وکراوەیەکیباڵ ؛(یاینجیلیک نەورۆز)نەورۆز باڵوکراوەی -(٤)

 الپەڕە،( ٦١) بە ژمیییارەی یەکەم. ئالتیییاش بەڕێوەبەر؛حوسیییێن. دەرچیییووە دا،(ئیسیییتانبول) تورکییییا لە تیییورکی، و(التینیییی ڕێنووسیییی
 لەسیەر. دەرچیووە دا،(١٧٧٢) سیاڵی ی(یەکەم کیانوونی)کئارالیی مانگی لە الپەڕە،(٦١) بە دوازدەی ژمارە. دەرچووە دا،(١٧٧١)لەساڵی
( ٦١) ژمارەکیان زۆربەی هەیە، بیاش تەنسییقێکی جیۆرە الپەڕەکیانیەوە، ژمیارەی لەڕووی. لەسەرە ی(لینین) وێنەی سێدا، ژمارە بەرگی
 تێییدا بابەتیییان ،(ئییاتەش جەمشییید ڤەرۆژ، سییەعید پییۆاڵ، ئەدییی  کییورەکچی، حوسییێن ئییازاد، بێریڤییان)نووسییەرانە؛ ئەم. الپەڕەن

 . باڵوکردۆتەوە
 
. دەرچیووە ئەڵمانیادا، لە ،(التینی رێنووسی-دملی زازا، ژووروو، کرمانجی)کوردی بەزمانی بوو، مانگانە کولتوری گۆڤارێکی وارە؛ -(٥)

 . رچووەدە دا،(١٧٧٦)لەساڵی الپەڕە،(١٧٢) بە( ١٢) ژمارە. دەرچووە دا،(١٧٧٢) مایسی لە الپەڕە،(٤٤) بە ژمارەی یەکەم
 
 مانگانە سیاسی گۆڤارێکی. بن یەک بندەست گەلێن و وەالتان هەموو کارکەرێن نووسراوە؛ دا(سەرکەتن) ئارمی لەسەر سەرکەتن؛ -(٦)

. گولی بەرپرسیار؛شاهێن. دەرچووە دا،(ئیستانبول) تورکیا لە تورکی و(التینی رێنووسی - زازا ژووروو، کرمانجی)کوردی بەزمانی بوو،
 تشییرینی و یەکەم تشییرینی لە الپەڕە،(١٤) بە پێنجییی ژمییارە. دەرچییووە دا،(١٧٧٢) مییارتی مییانگی لە الپەڕە،(٦١) بە رەیژمییا یەکەم
 تێییدا بابەتیییان ،(سیەیدۆ خەمگییین بیاران، فەرهییاد زارەک، پێیرو الچییین، حەییدەر عەلییی)نووسیەرانە؛ ئەم. دەرچییووە دا(١٧٧٢)دووەمیی

 . نیووەبی ژمارەکەم پێنج هەر من،. باڵوکردۆتەوە
 
 تییورکی، و(التینییی - زازا) کییوردی زمییانی بە .زازاکییان کییوردە کولتییوری و ئەدەبیییات و زمییان بە بییوو تییایبەت گۆڤییارێکی ڕاسییتیە؛ -(٧)

 ژمیارە. دەرچیووە دا،(١٧٧١)لەسیاڵی الپەڕە(٢١) بە دووی ژمیارە. پیاموکچو خاوەنی؛ئەبوبەکر. دەرچووە فەڕەنسادا، لە ،(١٧٧١)لەساڵی
 حەوت، ژمیییارە. دەرچیییووە دا،(١٧٧١) لەسیییاڵی الپەڕە، بیسیییت بە چیییواری ژمیییارە. دەرچیییووە دا،(١٧٧١)لەسیییاڵی بیییوو ەالپەڕ(٢٤) سیییێ،

 . پێکردوون ئاماژەم کە بینیووە ژمارانەم ئەم من. دەرچووە دا(١٧٧٢) لەساڵی بوو، الپەڕە(٣٢)
 
 زازا)کیوردی بەزمانی ،(کرمانجی کۆمۆنیستا کۆمەال) .انزازاک کولتوری و ئەدەب و زمان بە بوو تایبەت گۆڤارێکی سوورە؛ دەسمااڵ -(١)
  دا(١٧٧٣)لەمارتی الپەڕە،(٥٢) بە شەشی ژمارە. دەریانکردووە لەئەڵمانیادا، ،(١٧٧٢)لەساڵی تورکی، و(التینی -
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 . دەرچووە دا،(١٧٧٥)لەساڵی الپەڕە،(٢٤) بە ،(١٥)ژمارە. دەرچووە
 
. دەریییانکردووە ئەڵمانیییادا، لە ،(التینییی - زازا)کییوردی بەزمییانی زازاکیان کییوردە ووە،بیی سیاسییی و چانییدی باڵوکراوەیەکییی واخیت؛ -(٧)

 ژمارە. دەرچووە دا،(١٧٧٢) حوزەیرانی لە الپەڕە، هەشت بە ی(1) ژمارە. دەرچووە دا،(١٧٧٢)لەساڵی الپەڕە، چوار بە ی(٢)سفر ژمارە
 ژمیارە. دەرچیووە دا(١٧٧١)یەکەمیی تشیرینی لە بیووە، الپەڕە(٢٢) ی(٣) ژمارە. دەرچووە دا(١٧٧٢)تەموزی لە بووە، الپەڕە هەشت ،(٢)
 . کردوون باسم کە بینیووە، ژمارانەم ئەم هەموو. دەرچووە دا(١٧٧١) شوباتی لە بووە الپەڕە( ١٢) ی(٤)
 

 پێبیدەم، اژەییانئام بیابەتەدا ئەم پەراوێیزی لە دەکەم حەز دەرچوون، تر ڕۆژنامەی گۆڤارو کۆمەڵێک ش،(١٧٧٢) ساڵی پاش هەروەها
 ئەمانەن؛ کە
 
 ،(کییوێلن)لەشییاری( ١٧٧٣)ئەیلییولی و ئییاب مییانگی لە ژمییارەی یەکەم .ئەڵمانیییا لە عەلەویییانە فیدراسیییۆنا گۆڤییارا زولفەقییار؛ -(١٢)

. دەرچیییووە دا(٢٢٢١) ئەیلیییولی و ئیییاب میییانگی لە الپەڕە،(٦٢) بە ی(٤١) ژمیییارە. دەرچیییووە تیییورکی و(التینیییی - زازا)کیییوردی بەزمیییانی
 (. ئەرسەالن. ج. حەسەن ئال ، تورکەر دایئۆغۆ، عیرفان نووسەران؛ دەستەی. ئیر کوردی؛ئەرداڵ بەشی ێپرسراویل
 
 لە ،(التینیی-زازا)کیوردی بەزمیانی بیوو، گشیتی وەرزییی، ڕۆشینبیریی، گۆڤیارێکی .دێیت( بەیان تیشکی) مانای بە سۆدرێ؛ تیجا -(١١)

 دەسییتەی. دەرچییووە دا،(٢٢٢١) لەسییاڵی ی(٧) ژمییارە. دەرچییووە دا،(٥١٧٧)لەسییاڵی رەیژمییا یەکەم. دەرچییووە ،(فرانکفییۆرت) ئەڵمانیییا
 (. ئیشچی باقی چەلکەر،. خ فاسۆپێت،. ک الشەر، یوشەن دۆغان، محەمەد جەنگی، تۆرنێ هاوار چیا، سەعید نووسەران؛

 
 زۆربەی. دەرچیووە دۆرتمونید، لەشاری دا،(٢٢٢٢)لەساڵی ژمارەی یەکەم. دیموکراتخوازەکانە عەلەویە فیدراسیۆنی گۆڤاری سەما؛ -(١٢)

 . بووە( التینی-زازا) کوردی زمانی بە بابەتی سێ تا دوو ژمارەیەکدا، لەهەر بوون، تورکی بەزمانی بابەتەکانی
 
 ئەڵمانیییییاو لە تییییورکی و(التینییییی - زازا)کییییوردی زمییییانی بە زازاکییییان کییییوردە بییییوو، کولتییییوری و ئەدەبییییی گۆڤییییارێکی چمییییا؛ -(١٣)

 بیوو، الپەڕە( ٤٢) پێنجیی ژمیارە. دەرچیووە دا،(٢٢٢٥)شیوباتی لە الپەڕە، بیسیت بە ژمیارەی یەکەم. دەریانیدەکرد ،(ئاوسیبورگ)لەشاری
 . دەرچووە دا،(٢٢٢٦)لەساڵی

 
 دانەیییان حەوت. دەرچییووینە هەنییدەران لە زۆریییان بەشییی. بییوون کۆمۆنیسییتی و چەپ فکییری هەڵگییری باڵوکراوەکییان، گۆڤییارو زۆربەی
 بە تەنهییا زۆریییان بەشییی. دەرچییووینە فەڕەنسییادا، لە دانەیییان یەک تورکیییا، لە دانەیییان دوو سییوید، لە دانەیییان سییێ یییا،لەئەڵمان
 . دەرچووە سویددا لە ،(١٧١٥)لەساڵی کە بوو،(ئاریە)گۆڤاری ،(١٧٧٣ - ١٧٧٥) سااڵنی نێوان باڵوکراوەی یەکەم. بووینە زازا دیالێکتی

 
 بیاکور، کیوردی تیری رۆژنامەکیانی گۆڤیارو زۆربەی لە زازاکیان، ڕۆژنامەنووسیە نووسیەرو کیردوون، سیمانبا کە باڵوکیراوانەی لەم بێجگە
 کانەوە(زازا)دیالێکتی بە نەبووینە تایبەت گشتی شێوەی بە باڵوکراوانە، ئەم بەاڵم باڵوکردۆتەوە، تێدا بابەتیان بووینەو بەشدار

 

 ٢٢١٦ئەپریلی ی ٢٣: ڕێکەوتی/  ماڵپەڕی کوردستاننیت  : سەرچاوە
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 .دا تێپەڕی'' کوردستان''ساڵ بەسەر دەرچوونی یەکەم رۆژنامەی  ٥٥١
 

 کەمال گرویسی
 

 دەوڵەت باڵوکراوەکیانی رۆمییەکیان. لەمەوبەر سەدە چەند بۆ دەگەڕێتەوە تەمەنی و کۆنە زۆر دنیادا لە رۆژنامەوانی و رۆژنامە مێژووی
 لە و هەڵدەقەنید ئاسین ییان بەرد لەسیەر ،بیوو'' دیورنا ئاکتا''  ناوی کە خەڵکیان بۆ

 .بیانخوێننەوە خەڵک تا هەڵیانداوەسی گشتییەکاندا شوێنە
 
 چییین ئیمپڕاتییۆڕی کە'' تییان'' بنەمییاڵەی زایییین دوای ی٣٢٢ تییا ٢٢٢ سییااڵنی لە چییین لە

 دادخیوایی و قەزا بەشیی کاربەدەستانی بۆ'' تیپاو''  بەناوی خۆیان نووسراوەکانی بوون
 .دەنووسی دەواندا نوێیەکانیان یاسا و رمانەکانفە و دەنارد

 
 خەڵیک بۆڵتێنی مانای بە'' زائۆ وان کای''  ناوی بە دەستنووسەکانیان دا زایینی ی٧٢٢ ساڵەکانی لە'' تانگ'' بنەماڵەی تانەکان، دوای
 لە'' مینیگ'' بنەمیاڵەی ەردەمیسی لە مەدەنییەکیان رۆژنیامە یەکەم دواتیر. دەخوێنیدەوە خەڵکیی بیۆ جیاڕچی و دەنووسیی ئاوریشیم لەسەر

 .بوونەوە باڵو ١٥١٢ ساڵەکانی
 
 ئیابووری، سیاسی، بابەتی کە'' سکرایت نۆتیس''  ناوی بە دەستنووس مانگنامەیەکی ١٥٥٦ ساڵی'' وێنیز'' شاری دەوڵەت لە ئوروپا لە

 .بوو یەک''گازێتا''  بە دانەی و دەکراوە باڵو ئوروپادا بە دەنووسرا، تێدا نیزامیی،
 

 .دەرچوو'' ستراسبۆرگ'' لە ١٦٢٥ ساڵی لە راست و یەوە زایینی شازدەی سەدەی لە ئەمڕۆیی و نوێ شێوازی بە رۆژنامە
 

 کە پاشیا، بەدرخیان مییر کیوڕی بەدرخیان، مەدحەت میقیداد هیممەتیی بە و دواتیر سیەدە سیێ بە نیزییک هەرچەند کوردستان رۆژنامەی
 لە جییگە بەدرخییان مەدحەت میقییداد. کییردووەتەوە بییاڵو ژمییارەدا ٥ لە کوردسییتانی امەیرۆژنیی ١١٧١ سییاڵی و میسییر چییووەتە ١١٧١ سییاڵی

 چاپخیانەی یەکەم بە کە نیاوە بنییات قیاهیرە لە'' کوردسیتان رۆژنیامەی چاپخیانەی''  نیاوی بە چاپخانەیەکیشیی کوردستان، رۆژنامەی
 .ئەستەمبوڵ گەڕاوەتەوە و بەجێهێشتووە یسریم عوسمانی، عەبدولحەمیدی سوڵتان هەڕەشەی دوای پاشان. دەژمێردرێت کوردی

 
 دەورەی حەوت لە تائێسییتا ڕا دەم لەو سییەریهەڵداوەو کوردسییتاندا کۆمییاری سییەردەمی لە کوردسییتان رۆژهەاڵتییی لە کوردسییتان رۆژنییامەی
 ی٢٢ رۆژی رەیژمیییا یەکەم و کوردسیییتانە کۆمیییاری سیییەردەمی کوردسیییتان رۆژنیییامەی یەکەمیییی دەورەی. بیییووەتەوە بیییاڵو و چیییاپ جییییاوازدا
 .بووەتەوە باڵو و چاپ هەتاویی ی١٣٢٤ بەفرانباری

https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/13083305_10204499866216685_4764853417319195992_n.jpg?oh=515a52caa4fd1f40477b4334477e3954&oe=57AC7198
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  و یۆسفی عەزیز. بلوریان غەنی قاسملوو، عەبدولرەحمانی ، تۆفیق ئەحمەد بەڕێزان سەردەمی لە کوردستان رۆژنامەی دووەمی دەورەی
 دووهەم چیاپی دوای لە و دەکیرێ چیاپ ێلی ژمیارەی ٥ دێمیوکرات فییرقەی چاپخیانەی بەهاوکاریی تەورێز لە... ئازەر ئەنجیری سەدیق
 .دەگیرێ یەوە پەهلەوی رژێمی الیەن لە یۆسفی عەزیزی کاک ژومارەی

 
 چیوار.. مەردوخی جەمیل حیسامی،سەید کەریم. تۆفیق ئەحمەد هاوکاری بە و سولەیمانی شاری لە کوردستان رۆژنامەی سێیەمی دەورەی
 . دەکرێتەوە باڵو و چاپ لی ژمارەی

 
 وتییا دەسییتیپێکرد کوردسییتان رۆژنییامەی چییوارەمی دەورەی پەهییلەوی، حکییوومەتی رووخییانی و ئێییران گەالنییی شۆڕشییی وتنیسییەرکە دوای

 و چیییاپ لە بەردەوامییین دێمیییوکرات الیەنەکیییانی لە هەرکیییام و هەیە درێیییژەی ئینشیییعاب، و بیییوون لەت جیییار دوو سیییەڕەڕای ئێسیییتاش
 .کوردستان رۆژنامەی باڵوکردنەوەی

 
 فێری کوردستانەوە رۆژنامەی لەڕێی کەس هەزاران. قوتابخانەیەکیشە سیاسییە، حیزبێکی ئۆرگانی ئەوەی سەرەڕای کوردستان رۆژنامەی
 باشیووری روونیاکبیری زۆر بۆ کوردستان رۆژنامەی بابەتەکانی رەوانی و پاراویی تەنانەت. بوون کوردی زمانی بە نووسین و خوێندنەوە
 مامۆسیتا: وەک مامۆستایانی کە رۆژنامەیەک دیارە. کردووە باسیان کووبوونەوەدا و کۆڕ زۆر لە و فێربوون لێ جێی بووەتە کوردستانی 

 کییاک وریییا، قییادر کییاک و ئاشییق مامۆسییتا و کاویییان فەتییاحی کییاک شییەڕەفکەندی،.د و قاسییملوو دوکتییور حەسییەنزادە، مامۆسییتا هییێمن،
 نیاوی لێیرەدا نیە ئەوە دەرفەتی کە دیکە نووسەری زۆر و ەفیشەڕ حەسەنی کاک ئەحمەدی، کورد بێهروزی کاک ، ئێراندوست فەیسەڵی
 . لێبکرێ چاوی قوتابخانە وەک دەبێ بۆوەی بنووسن، تێدا بابەتی بنووسرێ، هەموویان

 
 .کوردی رۆژنامەگەریی ساڵرۆژی هەژدەیەمین و سەت بێ پیرۆز و بەرز
 

 ٢٢١٦ی ئەپریلی ٢٢: ڕێکەوتی/  ماڵپەڕی حدک میدیا  : سەرچاوە
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 لە میقدار بەدرخانەوە تا سەدەی بێ مێژوویی
 

 مەجید حەقی
 
 نەتەوەکییانی جۆراوجییۆر، یرۆژنییامەگەر و چاپخییانە خییاوەن ببییوونە دەوڵەت خییاوەن نەتەوەکییانی کە کاتێکییدا لە لەمەوبەر سییاڵ ١١١ 

 دەکییردەوە، ئییاوەدان نەتەوەیییان - دەوڵەت بنەماکییانی و هەبییوو فەرمیییان رۆژنییامەی سەردەسییت
 رووی لە سییاڵ بەسییەدان نەتەوەیەکییی رۆژنییامەی یەکەم وەشییانی بە دەسییتی بەدرخییان میقییداد

 نەتەوەییە، ئێپیدێمیە ئەو سەر لە دانان قامک وێرای ئاسا خانی و کرد دابەشکراو رووحیەوە
 دیییکە، نەتەوەکییانی لە کییردن بییاس و جیهییانی باسییی و دەنییگ بەرباسییی هێنییانە بە هەوڵیییدا
 . بکات رێبەری نەتەوایەتی وشیاری و ئاگایی ەروازەید بەرەو خۆی نەتەوەی

 
 نەبیییوونی بەهیییۆی ئەو فرەچەشییینی و یەکسیییان زۆر ئاسیییتێکی تیییا کۆمەڵگیییا کە سیییاتەوە لەو

 بەسییەردا زۆری ئییاڵوگۆری کییوردی وەشییانی و رۆژنییامەگەری ئەمییرۆ، تییا نەبییوو دیییار تاکەکەسییی راگەیانییدنی و راگەیانییدن کەرەسییەکانی
 . هاتووە

 
 رۆشینبیریەوە ییان سیاسی رێکخراوێکی الیەن لە کوردی گۆڤارەکانی و رۆژنامە وەشان پێویستی کەرەسەی نەبوونی هۆی بە نجارا ئەگەر

 تیۆرە و پێوەنیدیەکان تەکنۆلۆژییای سیایەی لە ئەمیرۆ. دەکیرانەوە بیاڵو بیرکیراوەوە بەبەرپرساییەکی وشەکان هۆیەوە بەو و دەردەچوون
 تێیپەر مێژوو بێ دەورانێکی نووسین و چرکەیە چەند تەنیا بینەر یان خوێنەر و نووسین بیرکردنەوە، نێوان مەودای کۆمەاڵیەتیەکانەوە

 رێگییای لە خییۆی پەیییامی و خییۆی" رۆژنییامەی" خییاوەنی ببێییتە دەتوانێییت لە هەرکەسییێک کە واتییایە بەو مێییژوو بییێ دەورانییی. دەکییات
 سیسییتەمێکی و دەوڵەت،دەزگییا خییاوەنی کییورد کە رەوشییێکدا وەهییا لە .بگەیەنێییت خەڵییک لە زۆر ژمییارەیەکی بە تۆرەکۆمەاڵیەتیەکییانەوە

 و سیاسییی حیزبییی و رێکخییراو قەیرانخییوڵقێنەری فرەچەشیینی دەسییتی گیییرۆدەی و نیییە نەتەوەیییی رۆژنییامەگەری و پەروەردەیییی و سیاسییی
 وێکهەڵکردنێکیییی بە نگەیشیییت بیییۆ هیییاوبەش پەییییامی و نەتەوایەتیییی شوناسیییی قەیرانیییی کیییوردی رۆژنیییامەگەری جۆراوجیییۆرە رێکخیییراوی
 . دەکات تێپەر کەمی النی و نەتەوایەتی

 
 ئاشیتی پەیمانی" ستراتێژی بنەمای لەسەر و نەتەوەیی میدیایەکی بە پێویستی زیاترین رەنگە هەلومەرجەدا لەو کوردستان رۆژهەاڵتی
 مییدیایەکی بیوونی دەناڵییت رێبەرییدا و بیڕوا قەیرانیی دەسیت لە کوردستان رۆژهەاڵتی کە رەوشێکدا لە. هەبێت" کۆمەاڵیەتی و سیاسی

 لەو هەنگاونیان و ئەمیرۆییەو پێویسیتیەکی نەتەوایەتیی دییالۆگی ئیاوەدانکەرەوەی سیتراتێژیەکی بنەمیای سیەر لە هەمەگیر و فرەچەشن
 و نەتەوایەتییی خەبییاتی چییوونی بەرەوپییێ  پرۆسییەی بە خییزمەت دەتوانێییت تەشییکیالتیەوە و حیزبییی سیینووری دەرەوەی لە پێنییاوەدا
  دەتوانێت فرەمیدیایی و هۆشمەندانە تەکنۆلۆژی کەرەسەکانی بەکارهێنانی پێوەندیەدا لەو. بکات کوردستاندا بەشەی لەو رۆشنبیری
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 .بگەیەنێت خۆی ئاستی بەرزترین بە کارەکان بەهینەی
 

 بییڕوای و نەتەوایەتییی ەکگرتنیییی بییازنەی دەرەوەی لە دروشییمەکانیان سییەرەرای( رۆژهەاڵت) کوردسییتانیەکان رێکخییراوە و حیییزب ئەمییرۆ
 بیوونی سیەرەرای بتوانێیت کە بخوڵقێندرێت مدیایێک دەکرێ چۆن کە ئەوەیە پێوەندیەدا لەو گرنگ پرسی دەسوورێنەوە، دا کۆمەاڵیەتی
 کردنییی دیییاری لە خەڵییک بەشییداری و کوردسییتان گشییتی وپێشییڤەچوونی گەشییەکردن بە بکییات خییزمەت شییێوە باشییترین بە جیاوازیەکییان

 پێشییییڤەچوونی رەوتەکییییانی پێشییییبردنی بەرەو ئاسییییتەکاندا هەمییییوو لە تواناییەکییییان و زانیییییاری دابەشییییکردنی خۆیییییان، ووسیییییچارەن
 گەڕان بنێیین؟ هەنگیاو فرەچەشینیەکان یەکگرتیوویی مێیژووی بنیاتنیانی بەرەو مێژوویەوە بێ قەیرانی لە دەتوانین چۆن. کۆمەاڵیەتیدا

 نەتەوایەتیی راگەیانیدنی سیتراتێژی دانیانی لە هەیە تیایبەت گرنگیەکیی بەردەوام گەشیەی و گونجاو سیستەمێکی دامەزراندنی دوای بە
 ئاسییتی و مەدەنیییدا خەبییاتی و بەرگییری قۆنییاغی لە نەتەوایەتییی خاوەنییدارێتی پرسییی پێوەنییدیەدا لەو. کوردسییتاندا رۆژهەاڵتییی لە

 و تییایبەت گرنگیەکییی خییاوەنی شییارەزایان و پسییپۆران کردنییی بەشییداری و الیەنەکییان شییارەزایی و مرۆڤییی سیاسییی، ئییابووری، بەشییداری
 و حیییزب لە هەرکییام کوردسییتاندا رۆژهەاڵتییی لە تەشییکیالتی و سیاسییی دابەشییبوونی گرتنییی بەلەبەرچییاو سروشییتیە. سییازن چییارەنووس
 ئەوە گیرنگە اڵمبە. بینەوە نزییک پرسیە بەو خۆییانەوە تەشیكیالتی رکەبەری تیاکتیکی تەنیانەت و سیتراتێژی روانگەی لە ریکخراوەکان
 بە خیییزمەت بنەمیییای سیییەر لە و الیەنەکیییان هەمیییوو رێنیییوێنی نەتەوایەتیەکیییان هاوبەشیییە بەهیییا لەودا کە دابرێژرێیییت سیییتراتێژیەک

 هەسییتی گەشییەپێدانی و هاوکییاری و پییارێزی ژییینگە کولتییووری، دێموکراتیکەکییان، دامەزراوە کییۆمەاڵیەتی، ساسییی، بەرەوپێشییچوونی
 و هاوسییێ نەتەوەکییانی گەڵ لە هاوکییاری گەشییەپێدانی و هاوسییازی هاوکییات کوردسییتان رۆژهەاڵتییی لە دکییور نەتەوایەتییی یەکگرتییووی
 .بێت ئێراندا سیاسی جوغرافی لە هاوبەش
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 ئەو راگەیاندنە کوردییەی ژنان دەبێ دروستی بکەن
 

 یتروسکە سادق
  

 باسییان وابیزانم بیۆیە کیراوە، باس زۆر رۆژە ئەو مێژوی فەلسەفەو گازندەو و لەگلەیی کوردییە،و رۆژنامەگەری ساڵیادی هەینی ئەمرۆ
 چیییونکە نەبیییووە، شیییین لیییێ هیچییییان باسوخواسیییتەکان دڵنیاشیییم خیییۆم وەکیییوو باشیییترە،و نەکەمەوە

 نیییوێنەرایەتی نەیتوانییییوە و ێیییت،ب کیییوردی نەیتوانییییوە، تیییارادەیەکی کیییوردی مییییدیای لەئەنجامیییدا
 خیۆم کە( ٢٤کوردسیتان) تلەفزییۆنەی ئەو هەر هەیە،و هەوڵ بکیات، نەتەوەییی هاوبەشی خواستێکی

 و کیۆن نەریتیی هەنیدێک بیربکیاتەوە،و کوردسیتانی کە دەدا، ئەوە هەوڵی تێدادەکەم، بێژەری کاری
 و گشییتی رای بییۆ فشییار نیییوە،نەیتوا کییوردی میییدیای ئەوەش لەگەڵ بەزانییدووە، حزبیشییی بەرتەسییکی

 هاوبەشی رێکارێکی و میکانیزم لەسەر ئەوەی بۆ بکات، دروست کوردستان چوارپارچەی سەرکردەکانی
 یەکە، راسییتەقینەدا خواسییتی و لەنیاوەرۆک کوردسییتان لەهەرچوارپیارچەی کییورد دۆزی کە لەکاتێکیدایە ئەوەش کییۆبکرێنەوە، نەتەوەییی

 زەق داهییاتوو یەک و واڵت یەک کوردسییتان یەک واقیعییی نەیتییوانی میییدیا دەیییبەن،و لۆکالیییدا یبەئاقییارێک خەریییکە حزبەکییان بەاڵم
 .خەڵکەوە دادگای بداتە دەربچن، لێی ئەوانەی بکاتەوە،و

  
 پرسیی بیۆ ناسیەرکەوتوو نێیرینەی راگەیانیدنێکی هەڵەی بنەمیای لەسیەر دەتیوانن کورد راگەیاندکاری ژنانی رۆژەدا لەو پێموایە من جا
 نێیرینەیە،و مییدیاییەکی کیوردی مییدیای کە هێنابێیت، بەوە قەناعەتمیان دەبیێ هەموومیان ئیتیر. بگرێتەبەر دیکە رێکارێکی ەوەیینەت

 مییدیایەی لەو خۆیان پیاوان هەربۆیەش نێرینەن،و کوردی کۆمەڵگای گرنگەکانی بڕیارە کایەو هەموو کە ئەوەیە دەرهاویشتەی ئەوەش
 ئەو خیوێنەری الی پرسییار یەکەم رەنیگە. کیردووە دروسیتیان کەخۆییان دەکەن، خیواردنە ئەو بۆ پاگەندەپرۆ دەبەن، بەرێوەی کەخۆیان

 وایە دەردەکەون؟ تلەفزیییۆن شاشییەکانی لەسییەر کە نابینیییت، رەنگینییانە و جییوان کییچە و ژن هەمییوو ئەو کە بێییت، ئەوە نووسییراوەیە
 پرسییار بەاڵم بێیت، زیاتری  دەورووبەر واڵتانی لە ژن بێژەری رەنگە تانکوردس لەباشووری بەدیاریکراوی و لەکوردستان و دەیانبینم،
 دەکەن، کیار ماڵپەرەکانیدا گۆڤیارو رۆژنیامەو وەکوو نووسراوەکانی راگەیاندنە لە کە هەیە، ژنمان راگەیاندکاری چەند ئێمە کە ئەوەیە

 لەتلەفزیییۆنی ژن ئاشییکرایە، و ڕوون سییادەو وەاڵمەکە !!زۆرە ژنمییان راگەیانییدکاری شاشییەکاندا لەسییەر بییۆ بەاڵم دگمەنیین، لەراسییتیدا
 بیوونەوەرێکە بە کیوردی بینیراوی مییدیای بیاوری دەرەنجیامی نە ژنانە،و پێگەیشتنی دەرەنجامی نە ئیکسسواراتە،و و جوانکاری کوردیدا
 بییکەن راگەیانیدکار ببنە ەیانهەوێد کچانەی قوتابییە و ک  ئەو بڵێم واباشترە یان ژن راگەیاندکاری دەبێ ئەوەی هەربۆیە. ژن بەناو
 ئەوان هەرچییی واتییایەی بەو نەک ئەوەش بییروات، پێیییدا ئەوییی  تێپەریییوە، پێیییدا راگەیانییدکار نێییرینەی رەوتەی ئەو کە، ئەوەیە

 .کوردی میدیای ناڵەبارەی دۆخە ئەو هاوبەشی و شەریک دەبێتە خۆشی ئەوکات چونکە بیکات، ئەوی  کردوویانە
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  دەبێ کوردی میدیای کە تێبگەن دەبێ بکەن، بەهێز خۆیان باکگراوەندی دەبێ نەترسن، لێی بدەن،و لەسیاسەت نخۆیا دەبێ ژنان
 گەورەدا کوردستانی ناوخۆی ئابووری و کۆمەاڵیەتی و سیاسی رۆژانەی دیکەی لەکایەکانی و نەبێت، سەربەخۆ داگیرکەر بەرامبەر تەنیا

 هەسیت بەتوانیایەکی دەبیێ و هەبیێ بەهێیزی کەسیایەتییەکی دەبێ بەهێز راگەیاندکارێکی ەببێت دەیهەوێ کە کورد ژنی بێت، سەربەخۆ
 دەبییێ بگەرێییت، دیییکەدا کیارێکی بەدوای بکییات،و پاشەکشییە خیۆی جوانکییارییە ئیکسسییوارو کەهەسییتیکرد دەبیێ. بسییەپێنێت خییۆی پێکیراو

 . بێت پەراوێز چیتر نابێ بێت، کوردی راگەیاندنی ناوی سەرەکی ئەکتەرێکی
  

 کوردسیتان) تیڤیییەی ئەو بکیات،و دەربیاز پارچەیەک سنووری کە دەدات هەوڵ ماوەیەکە کوردی راگەیاندنی کە کرد باسم پێشتر وەکوو
 کە دەزانییییێ و دەتییییوانێ ژنە راگەیانییییدنکاری و ژنییییان ئەوە بەاڵم دەروات، ئاراسییییتەیەدا بەو هەر دەکەم، تێییییدا کییییاری خۆشییییم( ٢٤

 ژنیانی دەبیێ بیکەن، بەیەکتیر متمیانە سیاسیییەکان الیەنە چیۆن وەکیوو دەبیێ و نیاکرێ سیاسیییەوە وویلەر تەنیا کورد یەکپارچەکردنی
 راشیگرن، کیردن لەیەکتیر تەقە کوردییەکیان الیەنە بکیات، واڵتەکەی پییاوانی بەگشیتی هاوسیەرو و بڕا و باب بە متمانە کوردستانی 

 سیاسیی یەکگرتیووی لەگەڵ هاوتەریی  دەبیێ کیوردی میدیای هەربۆیە. وەنەکرا هی  کەواتا بکەن، کورد ژنی لە تەقە بڕا و باب هەتا
 . کوردستانە کچانی و دایک و خوشک الی هەر ئازارەکەشی و دەرد بکات،و کۆمەاڵیەتی  یەکگرتووی لەسەر کار
  

 گەشیبینییەکی ەرادەبەرول رەشیبینییەکی راگەیاندنی کوردستانە، خەڵکی متمانەکردنی بێ راگەیاندنی کوردی راگەیاندنی لەوانەش جگە
 راگەیانییدن لەگەڵ مییامەڵە خییۆیەوە دەروونییی و روح وەکییوو رێییک دەبییێ راگەیانییدکار ژنییی خییراپن، هەردووکییی ئەوەش و لەرادەبەدەرە،

 پێویسییتبوونی بێییت، سییپی رادەیە بەو ئەگەر لەراسییتیدا چییونکە دەکەن، باسییی میییدیا هەنییدێک کە نیییە، سییپی ئەوەنییدە جیهییان بکییات،
 و بیاوە، کوردسیتان باشیووری لەمییدیای لەهەنیدێک کە نییە، رەش ئەوەنیدەش ئەوەش دوای پرسییارەوە، ژێیر دەکەوێتە خۆی راگەیاندن
 میامەڵەیەکی دەبیێ هەردووکیانەو ژیان کە دەزانن باش ژنان. تێکداوە کوردیان تاکی خۆشەویستی ژیان و واڵتپارێزی هەستی و دەروون

 کچەکەی لەدایکبوونی لەگەڵ هەیە باوکی  دادەنێت،و دەست لەسەر کچەکەی هەیە، باوک انیندەز باش ئێمە. بکەن لەگەڵدا ئاقاڵنەی
 .ببینێت باوکەکە هەردوو دەبێ راگەیاندن کەواتا دەکات، رەشپۆشی
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 !دەست لە قوڕگی ئازادی رۆژنامەوانی بەردەن
 

 شید وان رهسیر
  

 رۆژنییامەگەری ئییازادی بەتییایەت و ئییازادی سییەر هەڕەشییەكانی بەداخەوە دەكەییینەوە، كییوردی رۆژنییامەگەری رۆژی كەیییادی رۆژانەدا لەم
 جیییاوازی شییوێنی و ناوەنیید لە و رۆژ بە رۆژ بەڵكییو نەبییوونەتەوە، كەم هەر نە  لەكوردسییتاندا
 .زیادبووندان لە هەرێمەكەمان

  
 و كوردسییتان هەرێمییی نێییودەوڵەتی؛ بێسیینوری رۆژنامەنوسییانی رێكخییراوی تیراپییۆر دوا بەپێییی
 رۆژنامەوانی ئازادی پۆلێنی كە جیهان واڵتی ١١٢ لەكۆی واڵتە هەمین ١٥١ لەریزبەندی عێراق
 رۆژنییامەوانی ئییازادی كە جیهانییدایە ناوچییانەی ئەو دواوەی دواوی لە بەواتییای؛ دەكییرێ، تێییدا
 .ەسەركوتكراو مەترسیدارو تێدا
  

 پیییێچەوانەی  لەهەرێیییم سیاسیییی دەسیییەاڵتی كە. دەكەم قیییوڵ نیگەرانیەكیییی بە هەسیییت دا كیییوردی رۆژنیییامەگەری سیییاڵەی ١١١ لەییییادی
 .خنكاندووە لەهەرێم رۆژنامەگەری ئازادی پێشووی، دروشمەكانی

  
 گیۆڕانی رادییۆی پەخشیی سیتگەكانیوی و ئیێن ئیێن كەی كەناڵی سەرەكی نوسینگەی پەالماری پارتی، كە وە،(٢٢١٥ / ١٢ / ١٢) رۆژی لە

 . قفڵدراون نوسینگەكانیان و نەرەخساندووە میدیایانە ئەو بۆ ئاسایی دۆخێكی تائێستا داوە، سۆران و دهۆ  هەولێرو لەشارەكانی
 

 اڵتیدەسییە ژێییر لەشییارەكانی سیاسییی بییابەتێكی رومییاڵی بەئییازادانە زۆر ناتوانێییت میییدیایە  و رۆژنییامەنوس هییی  تائێسییتا لەوكییاتەوە
 .بكات پارتی

 
 باشیتری دۆخێكیی بكیاتەوەو تەسلیم گۆڕن میدیای ئۆفیسەكانی پارتی دەكرد چاوەڕوانیان لەكوردستان رۆژنامەوانی ئازاداری خوازیارانی

 .بكات پاوان سێبەرەكانی و خۆی میدیاكانی بۆ تەنها ژینگەكە نە  بڕەخسێنێ رۆژنامەگەری ئازادی
  

 خسیتۆتە پەنیجەی بەوردی رادەربڕینیدا و میرۆڤ میافی ئیازادی سیااڵنەی لەراپیۆرتی ئەمریكیا دەرەوەی وەزارەتیی هەفتەیە ئەم سەرەتای
 بەداخسیتنی ئامیاژەدان سیەرباری كیردووەو دروسیتی لەهەرێیم رۆژنامەنوسیان و رۆژنامەگەری ئازادی بۆ پارتی گەورەیەی فشارە ئەو سەر

 . ئێن ئێن كەی و ئاڕتی ئێن كەناڵەكانی
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  حكومەتی بەاڵم كوردستان، پەرلەمانی لە ٢٢١٣ لەساڵی زانیاری بەدەستخستنی یاسای تێپەڕاندنی سەرەڕای"  دەڵێ راپۆرتەكە 
 نییاوخۆی حكییومەتی كە وا بەجییۆرێكی هێنییاوە خۆیییدا بەدوای جیاكییاریی ئەوەش یاسییایە، ئەو جێبەجێكردنییی بییۆ نەكییردوە كییاری هەرێییم

 دهۆ  هەولێرو لەشارەكانی بۆنمونە. زانیاری پێدانی بۆ راگەیاندن دەزگاكانی انلەنێو دەكەن جیاكاری حزبی بەرپرسانی و پارێزگاكان
 یەكێتییییە، و گییۆڕان زۆنییی كە سییلێمانی شییاری لە و پییارتی سییەربە كەناڵەكییانی دەدرێیینە بەزۆری بەرپرسییانەوە لەالیەن زانیارییەكییان
 ".یەكێتی سەربە كەناڵەكانی دەدرێنە زیاتر زانیارییەكان

  
 لە جیگە ناچێیت شیتێك لەهیی  لەكوردسیتان، رۆژنامەوانی ئازادی كپكردنی بۆ هەوڵدان دیموكراسییە،  سیستمی  پاسەوانی رۆژنامەنوس،

 .نەبێت سەركوتكەرەكان رژێمە  رەفتاری
  

 .نادات دیموكراسیەت سەرەتاییەكانی پرەنسیپە نێونەتەوەیی بەمافی گوێ كە دەكەین حكومەتێك لە باس ئێمە
  
 بە دژ گەورەییان تیاوانی گیۆڕان مییدیاكانی رۆژنامەنوسیانی و ئیازاد رۆژنامەنوسانی كە نیە بەوەوە پەیوەندی ئەوە ە؛روون هەڵبەتەوە 

 كە ئەوەیە هۆكییارەكە نەخێیر. كییراون قەدەغە سینوردارو سییۆران و هەولێیر و لەدهیۆ  بییۆیە كردبێیت هەرێمەكەمییان نیشیتمانی ئاسایشیی
 سیزادانەوە، و راونان سانسۆرو لەرێی پارتی حكومڕانی نیەو لێگرتنی رەخنە قبوڵكردنی یتوانا دەسەاڵتێك بەردەستی كەوتۆتە هەرێم
 گرتووە توند هەرێم لە رادەربڕینی ئازادی قوڕگی

 
 ٢٢١٦ی ئەپریلی ٢٢: ڕێکەوتی/  ماڵپەڕی لڤین  : سەرچاوە
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 ەی رۆژنامەگەری کوری داڵسا ٥٥١سەرەقەلەمێک لە یادی 

 
 کرەم دوکانیشاخەوان ئە

  
 دەسییتی سییڤیل هییاوالتی کە ماوەبەسییەرجوو، نەزانییی کەسییێکی بەسییەرۆکایەتیەکی زانییا پییرلە پەرەلەکوێخاوبەحسییاب هەيە هەرێمێکمییان

 ژییان جیاران جیاری وەک تیا نییە حەلێکیی  کەجیی بیۆمەرگ هەلەداوانیەتیی لە گیراوە لەبینەقاقای
 وەهامیان نەدەزگیایەکی هەیە نیشیتیمانی ێکینەکەنیال هەیە هەرێمێکمیان ، بیروات دا خۆی بەرێرەوی
 بەئەخیالقە پاشیاگەردانیەکی لەکوردسیتان دەگوزەرێ ئەوەی ، نەبێت سیاسیەکی  تاسەربەهیج هەیە
 بەردەوام رۆژانەمیییانەوەو کایەکیییانی نێیییو کێشیییاوەتە پەلییییان سیاسییییەکان و حییییزب هەمیییوو جیییونکە

 .هەیە ئامادەبونیان
 

 ئەمەش ، درۆۆۆ درۆیە نەبێیت الیەنێیک سیێبەی ییان ربەالیەنێکسیە نیە کەناکێک دەزگاو هیج رونتر
 وە ئەوەنابێیت ئەتەوێ تیۆ ئەوەی جیونکەی هەوالێکیشدا نەشرەی لەهەر هەرتاکێک سەر دەکرێتە زەخت کەپالەپەستۆی ترە خەتەرێکی

 وبرینیدار شیەهید رۆژنامەوسانی بۆ مرێزدائەنەوێن سەری دا کوردی رۆژنامەگەری سالەی ١١١ لەیادی بۆیە تەوە، دارێژراوە کابرا بەدلی
 رگەیانییدنکارو و رۆژنییامەنوس بەنییاوی پیاهەلواسیییوە کەخۆشیییان بەئەوانەی ، هاوپیشییەم و هییاورێ بۆرۆژنامەنوسییانی ئەنێییرم سییالو ،

 .بەهەلدێردامەبە بەنەزانی خۆشتان نە دەن تیک نەلێمان بکەن تر ئیشێکی برۆن ئەلیم پییان وێنەگر
 

 دەی دەکیانەوە۹٢ سیالی ناوەراسیتی لە هاورێییانی  ئیێمەو و پرۆفیسیرۆر لێکروینە خۆی ئێستا کەجی دانراوە رانخات لەبرخاتری کاکم
 کەزۆربەیییان ئەکەن بەرۆژانیامەس سیوکایەتی کەسیایەتی  و دەزگیا دییان و دەرئەخییا خیۆی ئەویی  کەجیی لەسیاحەکەدا لە خیولێنینەوە
 بکییا قورسییتری بگییرە بکییاو بەئەنییدامی بییون لەسییەرمەرجەکانی پێییداگری نرۆژنامەنوسییا لەسییەندیکای داواکییارم ، نییاکەن هەرباسییی

 .نیە ورگەیاندکار رۆژنامەنوس هیج من الی نەبێت رۆژنامەنوسانی  سەندیکای ئەندامی ئەوەی و لێدوربن تائەمانەمان
 

 :دوکانی ئەکرەم شاخەوان
 تی وله نێوده نوسنی رۆژنامه ۆنیفیردراسی ندامی ئه و کوردستان رۆژنامەنوسانی سەندیکای کارایی ئەندامی

  
 ٢٢١٦ی ئەپریلی ٢٢: ڕێکەوتی/    پێنوسەکانماڵپەڕی : سەرچاوە
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 مستەفا پاشا یاموڵکی و ئازادی رۆژنامەنوسی

 
 مەجید ساڵح

  
 لە نبیرییییا دیارەکیییانی کەسیییایەتییە و سیییلێمانی منەوەرانیییی هندسیییتان، بیییۆ دەخیییرێتەوە دور دور مەلییییک مەحمیییودی شیییێ  ئەوەی دوای

 داواکارییەکیانی یەکخسیتنی و سلێمانی کاروباری رێکخستنی بۆ کردەوە جەمعیەتێک دامەزراندنی
 حەسیەنی سیەید) مزگەوتی لە گەورەدا کۆبونەوەیەکی لە دا(١٧٢٢ / ٧ / ٢١) لە بو ئەوە. کورد

 جەمعیەتیییی) دامەزرانییدنی سیییەر لە بڕیییار ییییامولکی پاشییا مسیییتەفا سییەرۆکایەتی بە( مییوفتی
 بە ئەهلیی رۆژنیامەیەکی دەرکردنیی بیۆ بیو باش هەلێکی گۆڕانکارییە ئەم بۆیە درا،( کوردستان

. رۆژنیامەکە ئیمتیازی خیاوەن و سەرنوسەر بە بو پاشا مستەفا حاجی ،(کوردستان بانگی) ناوی
 .دەرچو لێ ژمارەی هەشت( ١٧٢٢) ئەیلولی( ٣٢) لە سلێمانی بۆ مەحمود شێ  گەڕانەوەی تا
 

 هەواڵییی کەمتییرین بەاڵم دەکییرایەوە، بییاڵو تێییدا کوردسییتانی مەلیکییی فەرمانەکییانی و ئاگییاداری و بەیانییات مییوهە رۆژنییامەکە دواتییر
 ئەمەییان دەکیرد رۆژنامەکەییان و پاشا مستەفا دژایەتی زۆر کە( خوارەکان جل) تورک الیەنگرانی دەکردەوە، باڵو رەسمی و تەشریفاتی

 و خیۆی نێیوان بیخەنە نیاکۆکی دەدا زۆرییان هەوڵیی دەخوێنید، رۆژنامەکەیان و پاشا امستەف لە و شێ  بنفکی رۆیشتنە و زانی هەل بە
 تونیدی وەاڵمێکی وتارەدا لەو دەنوسێ،( صداقەت و مەطبوعات) ناوی ژێر لە وتارێک کوردستاندا بانگی لە یاموڵکی مەحمودەوە، شێ 
 ئەو دواتیییر. شییییکاتەوە خیییوێنەر بیییۆ واجیباتەکیییانی و ئەرک و رۆژنیییامە گرنگیییی بە وتیییارەکەی سیییەرەتای دەداتەوە، خوارەکیییان جیییل

 شییێ  بییۆ خییۆی وەالئییی و دەکییاتەوە رەت رێککەوتییوە ئینگلیییز گەڵ لە و دەکییات ئیسییالم دژایەتییی بەوەی لەسییەریەتی کە پڕوپاگەنییدانەی
 .دەردەبڕێ مەحمود

 
 بیۆ رۆژنیامەکەی دەڵیێ پێییان و بیون نییدەکرد دژی زۆر جلخوارەکیان کە دەکیات( کوردسیتان بیانگی) دەرکردنیی لە بەرگیری سەرەتادا لە

 تەرجومیانی بۆ و نەبێ مەعاریفی زەمانەدا لەم قەومێ: "مەدەنی کۆمەڵگەیەکی بۆ بگوازێتەوە خێڵەکیەوە کۆمەڵگەیەکی لە کورد ئەوەیە
 ئەو ومەقە ئەو نەبییێ، حییوڕی غەزەتەیەکییی مەگبوعییاتێکی ئەغیییاری یییارو لە موسییتەخبەرات بییۆ و مەوجییودیەتی ئیعالنییی و ئەفکییاری
 بە نە و دەبیێ ئیعتبیارێکی نە و حیورمەت نە مەدەنیەتیدا جیهیانی لە کە ،(بەدەوی) دەڵێن پێی ،(مەدەنی) قەومی ناڵێن پێێ میللەتە
 ."ئەدرێ برەو فیعلی و قەول

 
 هەواڵییی و کییردن مەدح و کییردن ریییایی رۆژنییامە ئەرکییی دەڵییێ پێیییان گەلەوە، ئییازدی گرێییدەداتە رۆژنییامەوانی ئییازادی وتییارەکەدا لە

 :نەکرێت دروست بۆ بەندی و کۆت و بێ سەربەست دەبێ رۆژنامە بەڵکو نییە، تەشریفاتی
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  بۆ نەبێ، ریادا قەیدی ژێر لە بێ، سەربەست دەبێ رۆژنامەشی مەطبوعاتیشی، بێ، تەرەقی ئارەزوی و حوڕم بڵێ قەومێ هەر"
 ئیاخری و رییا فێیری مییللەت نەورسییدەگان کە زەیید و عەمیر دوحتەمە بیۆ بنوسیرێ، تیا الزمە هەرچی میللەت ئەفرادی کردنی عیبرەت

 لە عیادیلە حکیومەتێکی تەثبییت و تەحکییم بیۆ لێ و نەبێ مەخصوصی ستون و دەکا بەربا تەبدیدا و ئیستبدا باری ژێر لە قەومە ئەو
 بکرێ، ئیعالن و نەشر دائیمەن گانبوزور و قەوم رەئیسی پەسەندیدەی ئەقوال و مەشکورە ئیجرائات و حەرەکات ئەغیاردا یارو نەظەر
 لە وەکیو وەهیابو، و وەهیایە ماشیەڵاڵ و رۆییی فیسیارەکەس ئەوەیە، و ئەمەیە و هیات کەس فیاڵنە وئییال. نیاکرێ ئینکار فائیدەی ئەمە

 انیدنهەڵخەڵەت مییللەت بەوە نییە، چیاک ئەمە رییا، لە ڕوو دوو لە کەن پڕ غەزەتە شەخصی فائیدەی بۆ هەیە لێرە جێگایان بەعضە
 ".دەبێژرێ ریاکەری دەبێژرێ،

 
 هەرگییز بەاڵم دەکیاتەوە، بیاڵو بکیات نیشیتمان و گەل بە خیزمەت کە بیاش هەواڵێکیی هەمیو رۆژنیامەکەی راییدەگەیەنێت پاشیا مستەفا
 :خەڵک شکاندنی و زەم بۆ کەناڵێک نایکاتە

 
 بنیوێنێ، جیوانمەردییەک بیێ، خەبەردار بوعیاتمەط تیر تەرظێکیی بە ییاخود مەطبوعاتەوە واسیطەی بە شار بێتە کە کەسێک فەقەت
 و مەشیرو  ئیازاییەکی حەق لەسیەر ییاخود کردبیێ، ئیحییا زەدەی فەالکەت عیائیلەیەکی دابیێ، مەکتەب و مەدارس بۆ ئیعانەی مەثەلەن

 خیۆی وەظییفەی و هیاوار الیەکیدا هەمیوو بە خیۆی راسیتگۆیی زبان بە بە غەزەتە ئەوە مەدح بۆ هێنابێ، بەجێ مەقبولی عەدالەتیەکی
 بە بیوایە، موعتادمیان ئەگەر نیاکەین، لیێ حەز ئەشخاصیی  ذم نەمانوسیی ئیێمەش نەماندی ئێستا تا فەقەت. دەکا ئیفتخار و ئیظهار
 !.دەبوو؟ موئەلیفاتێکمان چەند ئێستا تا با ئەلف صرەی

 
 چییونکە بێییت، دڵگییران کەس نییابێ و رێییتدەگ کوڕییەکییان کەمییو لە رەخیینە رۆژنییامەکەی کە دەکییات لەوە بییاس دیییکەدا پەرەگرافێکییی لە

 :بکات سکااڵ دادگا لە دەتوانێت هەیە گلەیی هەرکەسێک و نەنوسراوەو کەس شکاندنی بەمەبەستی
 
 بیێ موضیڕ میللەت و حکومەت بۆ چشتێ کراوە، بەیان و ذکر  غەزەتەکەماندا نوسخەیەکی هەمو لە ئێستا وەکو وەلێ وەلێ بڵین دیسان"
 بە بەڵکیو شەخصییەت، بەڕەنیگ نە کرابیێ، ئیعتییاد مەغیزی بیێ بەر لە ییاخود قەصیدی کەسیانێکەوە چەند ەفطەر لە مەملەکەتدا لە

 نوسیینانە نەوعە لەم بیێ، نیەتیی حوسینی و بیێ حیاڵی لەمیانە کە ئەوانەی ئەمیینم. دەنوسرێ و نوسراوە نەصیحەت و ئیخطار نەوعی
 رای حاضیرە، مەحیکەمە بیێ، لێیوە شەخصییەتی بیۆنی ئەربیابێ  الیبە کە موباحثاتێیک بیالفر  چیونکە بیێ، میتەهەور و دڵگییر نابێ

 ".دەپرسرێ و دەبیسرێت کەسێک هەمو حقوق حوکمدارمانەوە، حضرەتی سایەی لە نەبەستراوە، شکایەت
 
 و بیدەن تێیک مەحمیود شیێ  و ئەو بەینیی دەیانەوێیت و دەگیرن لیێ رەخنەی کە کەسانەی ئەو دەکاتە دەمی روی وتارەکەیدا کۆتایی لە

 :دەڵێ پێیان
 
 هەر مەسیلەکەیە، ئەو هەر مەسیلەکم مین نەدەهیات، زبانیدا بە شیێخانیان نیاوی دەکرد، سەعیان لوقمە بۆ هەر کەسان زۆر وەقتە ئەو"

 :یادگار بە دەنوسین بۆ ئەمیان دەکڕوزێنەوە و دەبنەوە کرژ راست قصەی لە کە ئەوانەی. ناگۆڕێ قەڵەمم و دەست پیاوەم، ئەو
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 "السالم و دیارە.. ....هەڵبڕە دار
 

  کۆمەڵگایەکی لە ئازاد رۆژنامەی ئەرکەکانی و بکات رۆژنامەوانی ئازادی لە باس کە وتارە یەکەم پاشا مستەفا وتارەی ئەم دەکرێت
 .بکات دیاری دا ئازاد

 
 ٥-٤ ل ،١٧٢٢ یەکەمی تشرینی ٢٧ ،١٢ ژمارە کوردستان، بانگی صداقەت، و مەطبوعات پشا، مصطفی •
  

 ٢٢١٦ی ئەپریلی ٢٢: ڕێکەوتی/    سبەیماڵپەڕی : ەسەرچاو
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 ساڵەی ڕۆژنامەگەری كوردیدا ٥٥١دا لەیادی  ٤ - ٢٢لەیادی 
 
 ولێری هێدی هه

 
 و بەدرخییان مەدحەت میقییداد لەالیەن كە ، وە كرايییه كییوردیی ڕۆژنییامەگەریی یییادی ئاسییایی بەشییێوەیەكی سییاڵێك هەمییوو وە  ئەمییڕۆ

 دایك لییه تێیییدا كییوردیی مێییدیای ی ڕۆژه و ئییه. دەرچییوو لییێ ژمییارەی یەكەم بەدرخانیەكییان ەمییاڵەیبن
 .بوو ئاڵتوونی كی مێژوویه و نیشتمانیی و یی وه ته نه  رییه روه سه  له شێك به به بوو  كه بوو،

 
 وە  نەتەوەییەكەییدا دۆزە لەگەڵ بەگشیتی و كوردسیتنان هەرێمی لە ڕۆژنامەگەریی دۆخی ئێستای
 لەچوارچێیوەی و ڕۆژنامەگەریی دۆخی كە ، دەدرێت بۆ هەوڵی و هەیە ویستێك دی قەیرانێكی هەر

 لەبەرامییبەر دی قەیرانێكییی بە بكرئێییت و ببرێییت ترسیینا  دۆخێكییی بەرەو ڕاگەیاندنیییدا كییاریی
 .خەڵكیدا

 
 لەگەڵ و دەبردرێیت بەڕێوە نەزاندا كەسی نگیچ لەژێر و بازرگانی كەرستەیەكی وە  بەتایبەتی و میدیایی كاری ساڵ ١١١ دوای ئێستا

 ئەو بەڕێیوەبردنی ئامرازەكیانی و دەچێیت دواوە بەرەو ڕۆژنیامەگەری و مییدیا پێشیكەوتنی ژمارەكاندا گۆڕینی و ساڵێك هەر تێپەڕبوونی
 ی كایییه له  انییهلێد می  هییه ، ڕەوشییتە كە ، مرۆڤییایەتی بەنییرخەكەی كییایە و كییۆمەڵگە پەرژینییی تێكییدانی بییۆ هەم بەهێییزە مییاكینە

 .خەڵكدایە ئاسایی ژیانی بەرامبەر رگرتنی لەسەنگه و كرێت ده بۆ كاری ی هۆكاره و ئه ستدانی ده له
 

 و نەتەوەیییی هزریییی ناسییاندنی و خەڵییك ئەوكییاتەی هۆشیییاریی بییۆ بییوو گرینییگ و گەورە دەرچەیەكییی.... ڕۆژنییامەگەریی سییاڵوەگەڕیی
 ئازا پێنوسی ڵێك كۆمه  دایه هێزێكی ی وه به كرد بەهێزتر كورديی ڕۆشنبیری و ئیسالمی هانیجی بۆ توراسێك بووە دوایی كە ، نیشتمانی

 ی قینه ڕاسیته ركی ئیه سیتدانی ده له بێ به گرت ده خۆی ی كه پیشه له ڕێزی  ماوه بنه ڵێك كۆمه به میدیاكار  كه پێكرد، ستی ده  وشه باتی خه و
 و بوژانیدییەوە ئیسیالمیی شارسیتانێتی زوو هەر گۆڤیار و ڕۆژنیامە دەرچیوونی كە ، كەیینب بەوە شیانازیی دەبێیت ئیێمە هەرچەنیدە. خۆی

 مییدیایی ڕەوڕەوەی لەسیەر مێیژوو بەدرێژایی پەروەرانەی ئیسالم و نیشتمانیی ماڵە بنه ئەو و بەدرخانیەكان سەردەمی بۆ كرد چەكەرەی
 .پاكتر دەستێكی بۆ تەوەگواستراوە پاكەوە لەدەستێكی و ڕۆیشتوون بەرزیدا ڕەوشت پیشەی و
 

  ئێمیه  كیه ،  ئێیره  یشیته گه ئییدی ڕیوون تێپه ئەوكاتە سەرنوسەرانی و ئیمتیاز خاوەن ئەوكاتەی ژیانی قۆناغی چەندین بە ئەوەی دوای
 و مییدیایی كانی انسیتیهز ما بنیه ی زۆربه و كرێت ده ریی گه ڕۆژنامه مێژووی ر سه له كار و رێت گوزه ده خراپدا شێواندنێكی له و ژین ده تێیدا
 . ستداوه ده له نسپی پره
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  كییه ،  پێكییردووه سییتی ده( الییرحیم الییرحمن  اللییه بسییم)  بییه كوردسییتان ی ڕۆژنامییه كییانی رچووه ده  ژمییاره ی زۆربییه  گرینگییه  وه المییه به ی وه ئییه
  ڕۆیشیتووه ر وبه مه له ساڵ زار هه ی ماوه له ی ئاڵتونیه  وهمێژو و ئه و ئیسالمیی ریی روه سه پڕ مێژووی له  بڕاوه دانه شێكی به  ئێمه ی ڵگه كۆمه
 .  تێبینیه ند چه وێڕای شكست بێ به  هاتووه تائێستاش و
 

 ی كه پیشیه ڵ گیه له ناپیاكی و  وه ینیه بكه گشتی به میدیایی كاریی له كردن  ڵه مامه خالقی ئه له خت جه زۆر بێت ده نوسان ڕۆژنامه ی ئێمه  بۆیه
 و بیه  كیاره و به دان درێژه بۆ ناكرێت دی به باتێك خه دا مێژووه و له ساڵ ١١١ دوای ئێستای. شیاو نه كاریی بۆ ستبردن ده به ین هك نه خۆمان
 ی وه باڵوكردنیه به گرتبوو ندروستی ته نا ڕێی زۆر پێشوودا له ی وه ئه هۆی به وی  ئه  كردووه كزیی له ڕووی گۆڤار و  ڕۆژنامه ری خوێنه پێی
 ر خوێنییه  وه داخیه به  كیه ،  ئێسیتایه ی كیه مه رهه به مڕۆ ئیه  بۆییه ،  سیتداوه ده له ی میسیداقیه و ئیه تیی سیایه كه زڕانیدنی و ناڕاسیت واڵیی هیه

 .ربگیرێت وه  باڵوكراوانه و واڵ هه و له چێژ ناتوانێت و  بێزاربووه
 

 ٢٢١٦ی ئەپریلی ٢٢ڕێکەوتی /  ماڵپەڕی باسک نێت  : سەرچاوە
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 (کوردستان ) پیرۆزە رۆژی لەدایکبوونی رۆژنامەی 

 
 هیوا سەرهەنگ

  
 پڕۆسییەی بییایەخی پییڕ و گرنییگ دەسییتپێکێکی بە کییوردییە، رۆژنییامەی یەکەمییین دایکبییوونی لە رۆژی کە ١٢٧١ سییاڵی نیسییانی ی٢٢ رۆژی

 گەلەکەمانیدا مێیژووی لە بیوو مەزن وەرچەرخیانێکی و تدەژمێردرێ کوردستان خەڵکی رووناکبیری تەڤگەری و رۆژنامەگەری سەرهەڵدانی
 هەیە، کیورددا مێیژووی لە شییاوی و تیایبەت جێگەیەکیی دەکەیینەوە، سیاڵەی ١١١ سیاڵوەگەڕی ییادی ئەمیڕۆ کە کوردسیتان رۆژنامەی.. 

 تەفروتوونیا هەوڵیی ەئەنیداز بیێ دوژمنیان ئەگەرچیی نەوەسیتاوە، رەوڕەوەکەی تائێسیتا کە پییرۆزە کۆششییکی نۆبەرەی سەرەتاو چونکە
 .دەدەن وەستانی و کردن

 
 داکیۆکیکردن بیۆ بینییوە خیۆی گرنگیی رۆڵیی خەبات الیەنەکانیتری شانی بە شان رۆژنامەگەری

 خەباتکردنیدا لە نەتەوایەتیی هەسیتی گەشەکردنی و بووژاندنەوە و کورد مرۆڤی پێناسەی لە
 رۆڵییییی رێییییزەوە چییییاوی بە پیییییاوانی گەورە و کییییورد خەڵکییییی بییییۆیە هەر. بییییووە بەردەوام

 قیاهیرەی لە(  کوردسیتان)  رۆژنامەی ژمارەی یەکەم دەرکردنی..  نرخاندووە رۆژنامەگەرییان
 بەدرخانییەکیان دڵسیۆزانەیەی هەوڵە لەو بیوو بەشیێک ژنێڤ، لە دواتری  میسر، پایتەختی

 .خۆیان نەتەوەییەکانی ئەرکە جێبەجێکردنی بۆ دایان هەندەراندا لە
 
 کوردسیتانداو داگیرکەرانیی هەڕەشەی و فشار لەژێر و نەتەوەیی هەڵوێستێکی بە(  کوردستان)  رۆژنامەی لە ژمارە(  ٣١) دەرچوونی بە
 و کییردنەوە وریییا سییەرچاوەی کردیییانە و دامەزرانیید کوردییییان رۆژنییامەگەریی بنییاغەی خۆبەخشییانە زۆرەوە، مانییدووبوونێکی و ئەرک بە

 . کورد گەلی مافەکانی بەدەستهێنانی بۆ خەباتکردن و ەتەوایەتین هزری و هۆش باڵوکردنەوی و شیکردنەوە
 

  ، رچووه لێده ی ژماره ٣١ کوردستان ی رۆژنامه
 

  ، قاهیره  له ٢٣ تا ٢٢  له ژنێف،  له ١٧ تا ٦  ژماره  له ، قاهیره شاری  له ٥ تا ١  ژماره
 

 له  ه ٣١  که ی که ژماره دوا. رچوو ده ژنێف  له ٣١ و ٣٢  هژمار ڤۆڵکستۆن،  له ٢٧ تا ٢٥ کانی ژماره ن، نده له  له ٢٤  ژماره
 ٢٢ ١٧/  ٤ /  ١٤. 

 
 .کوردی ی رۆژنامه ی ژماره م که یه رچوونی ده رۆژی.. .  پیرۆزه  رۆژه م ئه یادی بێت شکۆدار ر هه   
 

 ٢٢١٦ی ئەپریلی ٢٢: ڕێکەوتی/    پێنوسەکانماڵپەڕی : سەرچاوە
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  ری  گه کورد و پرسی رۆژنامه

 
   ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ

  
  کی ره سیه ونی خیه پێشیوودا ی ده سیه  لیه. رمکردبێت گیه دا رۆژنامیه زی کاغیه ڵ گیه له ی نچه سیتوپه ده  کیه سیاڵ ١١١  نێتیه ده پێ  کورد مساڵ ئه

 ی کیه وه ته نه نگیی ده ، وه زه کاغه ی ڕێگه له بتوانێت  که ، بووه وه ئه کورد واری خوێنده ری نوخبه
 ک یه شیێوه موو هیه به کوردی  رانی داگیرکه. جیهان و کوردستان کانی ناوچه موو هه  نێتهی بگه
 بیۆ  کان درخانییه به ی ماڵیه بنه کیه،  وایکیردووه ش میه رئه هه ، وه سیتانه وه ده کیورد نگی ده دژی
 کو تیییاوه  وه ونیییه دووربکه خۆییییان زێیییدی  لیییه تر کیلۆمیییه زاران هیییه ک ییییه ڕۆژنامه رکردنیییی ده
 ئێجگیار شیتێکی ، کیورد بیۆ ریدا گه ڕۆژنامه بواری  له کارکردن  دیاره. ن ربکه ده ک یه نامهڕۆژ
  پارتییه پێشییوودا ی ده سییه له.  بییووه تی  کوردایییه باتی خییه گرنگییی شییێکی به و  بییووه ت حمییه زه

 کیوردی ری گیه ڕۆژنامه کی ره سیه ی کیه کۆڵه و ر هانده کاندا، پارچه موو هه  له کان کوردستانیه
 بییاکوری و اڵت رۆژهییه  لییه ئێسییتاش کو تاوه هییه.  بییووه باتیان خییه گرنگییی شییێکی به وانی، رۆژنامییه  کان، کوردیییه  پارتییه موو هییه.  بییوون

 رۆژئییاوا  لییه کی  یییه تاڕاده و باشییوور  لییه رچی گییه. تی کوردایییه باتی خییه  لییه  شییێکه ری،به گه رۆژنامه بییواری  لییه کییارکردن کوردسییتاندا،
 نید چه ی ماوه لیه اڵم بیه بوو، حزبدا ی سایه ژێر له هێشتا ری گه رۆژنامه  تا ره سه کوردستاندا رێمی هه  له.  پیشه  بۆته زیاتر یر گه رۆژنامه
 اڵم بییه. دروسیتبوون  زۆر هلی ئیه مییدیای زگییای ده و  رۆژنامیه ڵێک کۆمیه و ڕانید تێپه ی قۆناغیه م ئییه کیوردی ری گیه رۆژنامه پێشیوودا، سیاڵی
 دا رێمییه هه م لییه کییوردی ری گییه رۆژنامه  وه دیسییانه زی، کاغییه ی رۆژنامییه یرانی قییه خراپتییر مووشییی هه له و دارایییی یرانی قییه هۆی بییه مرۆ ئییه

 جیهییان کانی رۆژنامییه موو هییه روی ڕووبییه و جیهانییییه یرانێکی قییه ز، کاغییه یرانی قییه ی له سییه مه  دیییاره.  وه بۆتییه  وره گییه یرانی قییه روی ڕووبییه
 ریتانی بیه ئیندیپێنیدنی ی رۆژنامیه  نموونیه بۆ داخران  که ناوچه و جیهان ی وره گه  رۆژنامه ندین چه مساڵدا له نها ته ک یه شێوه به ، وه بۆته
 یز کاغیه ی رۆژنامیه نی میه ته  رۆژانیه  کیه  ییه وره گه ژدیها ئیه و ئیه رنێت ئینتیه مڕۆ ئیه. داخیران  وه یرانیه قه م ئیه هۆی بیه لوبنیانی فیری سه و
  لیه  ، نیییه ر ده بیه  یه وره گه  ترسه م له  مانشێوه هه به کوردستانی .  هاوێت ده زیاتر لی په و تر وره گه  ژدیهایه ئه م ئه تادێتی  و خوات ده
  روی ڕووبیه مڕۆ ئیه   که ن وره گه ی شه ڕه هه ترین وره گه  یه، کێشه دوو م ئه من بروای به. داخران کوردی گۆڤاری و  رۆژنامه ڵێک کۆمه مساڵدا 

 اڵم بییه ، وه بۆتییه ری گییه رۆژنامه روی ڕووبییه  کییه  تییره کی یه کێشییه ربییرینی  راده ئییازادی ی له سییه مه  دیییاره.  وه بێتییه ده کییوردی ری گییه رۆژنامه
 رچی گیه. بکرێیت ر سیه چاره  هی کێشیه م ئیه تریشیدا کانی شیوێنه  لیه هییوادارین ، نییه  یه کێشه م ئه زۆر کی یه تاراده سلێمانی  له تی تایبه به
 ئییازادی رێکخیراوی راپیۆرتی دواییین  لیه ش میه ئه بیوو، خیراپ جیهانیدا واوی تیه  لیه ٢٢١٥ سیاڵی  لیه ربیرین ڕاده ئیازادی پرسیی ی له سیه مه

 وان ئیه  چونکیه وێنین، نیه دهدا درخان بیه ی ماڵیه بنه بیۆ نیوازش و ڕێیز ری سه  دووباره دا رۆژه م له  ئێمه. وێت که رده ده جیهاندا ری گه رۆژنامه
. ن ڵبکیه هه کیوردی ری گیه ڕۆژنامه خشیی هیوابه و روونیاکی چیرای عوسیماندا، ئیالی کانی خوێناوییه و تاریک  ده سه ناو له توانیان ، بوون
 رنێت ئینتییه و ز کاغییه انییر قییه  وه مووشیییه هه رو سییه له و دارایییی یرانی قییه بتوانێییت کییوردی ری گییه رۆژنامه هیییوادارین  وه تریشییه کی الیییه له

 .ژماردن  دێته جیهان لێکی گه و ت وڵه ده موو هه ی ئاوێنه ری گه رۆژنامه جیهاندا موو هه له  چونکه رێنێت، تێپه
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  كان  ییهدرخان به ی كوردیدا ساڵو له مین رۆژنامه كه رچوونی یه یادی ده له 
 

  مین بورهان ئه
  

 كانیدا درخانییه به ی ماڵیه بنه سیتی ده ر سیه له و تاراوگه له ١١٧١ ساڵی نیسانی ی٢٢  له كوردی ی رۆژانه ی رۆژنامه مین كه یه   وه كوردستان
 كییانی بواره موو هییه له مێژوویییی رخانێكی رچییه وه به بییوو  یییه رۆژنامه و ئییه ، رچییووێنراوه ده

 كی ییه ڕه الپه و كوردسیتان ی پارچیه چوار ر هه له لتووری كه و تی اڵیه كۆمه و سیاسی ژیانی
 تییاوتوێكردنی بییۆ تۆمییاركرد، كییوردیی روونییاكبیری بییواری و وشییه بییۆ شییكۆداری و زیییڕین
 وتن پێشییكه گرنگییی نێكی الیییه نیید چه ر سییه له كوردسییتان ی رۆژنامییه كانی رییییه كاریگه

 یس قیییه گیییۆران، د میییه محه)  نووسیییان رۆژنامه و نرا نووسیییه له   رییییه هه كوردسیییتان، له
 نوێیدا كوردسیتانی ی راپۆرته م له( رهادی فه حمان بدولڕه عه و یوسف دڵشا داغی، ره قه

 .ڕوو  نه خه ده خۆیان بیروبۆچوونی
 

 كوردسیتان ی رۆژنامیه  كیه  وه داتیه لێكیده وا لتورییدا كه و تی اڵییه كۆمه و سیاسی بواری له  كه رۆژنامه كانی رییه كاریگه «یوسف دڵشا» خاتوو
 رچوونی ده  پێیوایه دڵشا ، كوردیشه لی گه زمانحاڵی و دایك ی رۆژنامه ڵكو به ، كوردییه ریی گه رۆژنامه مێژووی نگی پێشه رو رابه ر هه   نه
 لی گیه واری شیوێنه و ناسینامه یانویسیت ده كه كیان رسته زپه گه ره  وشۆڤێنییه عوسمانی ی وكاته ئه اڵتی سه ده بۆ  بووه   یه نامه  یه رۆژنامه م ئه

 وكات ئیه تییدا، كوردایه و ریی روه نیشیتیمانپه گییانی ی وه زیندووكردنه و وه بوژاندنه له  بووه هه خی پڕبایه رۆڵی كوردستان ، ن ناوببه له كورد
 ی ییه دوژمنكارانه  ته سیاسه و ئه پچڕاندو تی كوردایه ر سه ی نهندا پێوه و كۆت و ئه كوردستاندا ری رتاسه سه له ی دانه ٢٢٢٢ ی وه باڵوكردنه  به
 ڕۆڵی لیه  جگیه ، وه بسیڕنه میین زه رووی ر سیه له كیورد لی گیه یانویسیت ده  كیه پێهێنیا شكسیت تیدا ئیسالمه دروشمی ژێر له كوردی لی گه به دژ

 بی ده ئیه و خشیان په شییعرو ی وه باڵوكردنیه به رۆشینبیری، و لتوریی هكی بواری لیه  گێیڕاوه زنی میه كجار ییه ڕۆڵی شی، كه تییه اڵیه كۆمه و سیاسی
 پووری لیه كه تیوانیی ش مجۆره بیه نووسیین، زمیانی  بكاتیه  وه كردنه قسیه له كیوردی زمیانی تیوانیی  وه رووناكبیرانیه ڕێی له ها وره هه كوردی،
 .بپارێزێت ناوچوون له و ونبوون له كوردی

 
 . وه هێشتییه مێژوو بۆ رشیفێك ئه   وه و وه باڵوكرده خانی دی حمه ئه ی«زین و م مه«دیوانی  كه بوو مهرۆژنا مین كه یه كوردستان

 
 بیۆ و ی واكیه ره  كێشیه و كوردسیتان كیوردو پێناو لیه  كیه  وه داتیه لێكده  وه بیه  كیه رۆژنامه رشیتیارانی رپه سه سیتی به مه و یام پیه دڵشیا، خاتوو

 پێناویییدا له كه یانیید گه خییۆی ی یامییه په و ئییه كردار بییه كوردسییتان ی رۆژنامییه: وتییی دا ره وه تییه م لییه ، دروسییتبووه ت میللییه ی وه هۆشیییاركردنه
 وێت كیییه رده ده ئاشیییكرا به  كیییه رۆژنامه می كیییه یه ی ژماره لیییه( درخان بیییه میقیییداد)نووسیییین رۆكی سیییه رووتاری سیییه له ش میییه ئه رچووبیییوو، ده
 بزانێییت تییاكورد  وه ینییه كه باڵوده كییورد مرۆڤییی بییۆ هۆشیییاری و زانسییت تیایییدا و كوردسییتان  ناونییاوه م یییه رۆژنامییه م ئییه)  تی نوسیییوویه كه
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 كوێ لیه بیاش كیاری! ڕوا ده رێوه بیه چیۆن بازرگانی كارووباری!  یه هه كیان یه خشه نه چ كان زلهێزه  وواڵته ن، ده ده ڕوو كوێ له كان ڕوشۆڕه شه
 . گرنگه  نده چه كورد لی گه بۆ مێژوویی كی یه ڕه الپه ی وه كردنه له  كه رۆژنامه كه وێت كه هرد ده  وه ووتاره م له( كرێ ده
 

   شق بوه رمه كێتی سه یه
 
 ڕین ڕاپیه دوای بێگومان: وتی «گۆران د مه محه» كوردیدا ری گه رۆژنامه كاروانی پێشخستنی له كان سیاسییه   هێزه و حیزب ڕۆڵی ی رباره ده
 ڵ گیه له كانی وانیییه رۆژنامه زگیا ده ر گه ئه كوردستان، نیشتمانی كێتی یه  كه  گوتووه م وه ئه  میشه هه من بوو، هه حزبی ری گه مهرۆژنا نها ته
 ڵ هگی له حزبیی ری گیه رۆژنامه كه گوترێ نیه وه ئه نیاكرێ شیدا وه ئه ڵ گیه له اڵم بیه دا،  بیواره و لیه  شیقه رمه سه بكرێ، راورد به  دیكه كانی حزبه 

 ئیشییی زیییاتر كوردسییتان له حزبییی ری گییه رۆژنامه كان، نییییه ده مه و یی وه تییه نه و ژیییاری  له سییه مه ر سییه   تییه رژاوه په متر كییه كانیشییی باشییه
 ناوخۆشیدا ڕی شیه له بڵیێم توانم ده كیه ، كیردووه كاریزمیا دروسیتكردنی و حیزب مێیژووی پیرۆزكردنی به و حزبی كاری ی وه رتۆخكردنه سه له

 . بكردبایه كاریان  دیكه جۆرێكی بوو ده گێڕا، زۆرخراپی رۆڵێكی
 

 قۆنیاغی ری واوكیه ته   وه ڕین ڕاپیه دوای  ی رۆژنامیه مین كیه یه   وه «نیوێ كوردسیتانی» ی رۆژنامیه رچوونی ده» دڵشا خاتوو«  وه دیسانه
 بیوو، خیۆی پیێ  قۆنیاغی و نگاو هیه ی وه درێژبوونیه نیوێ یكوردسیتان  كیه بینێ واییده و زانیێ ده كیوردی ری گیه رۆژنامه مێژووی بنیاتنانی

 ی وتاریكییه ئه نێیو  بخاتیه ڕونیاكی ڵی شخه مه توانی كوردی ی وشه بنیاتنا، كورد لی گه بۆ ڕوناكی كی ئاسۆیه و مێژوو و نوێ كی یه ڕه الپه
 ی وه بیه بكیات دروسیت بۆخیۆی زیڕین كی مێژوویه انیتو ش وه له جگه كردبوو، دروستی بوو یامێك عه كورستان باشووری له عسی به ڕژێمی كه
 .ربچێت ده  رێمه هه م له كوردستان ڕینی ڕاپه دوای له  بوو كوردی ی ڕۆژانه ی رۆژنامه مین كه یه كه
 
  مجۆره بییه «گییۆران د محمییه»  هلیییدا ئه و حیزبییی ی رۆژنامییه له  مكییه وچه ئه حییزوری و كییوردی ی رۆژنامییه له ربییڕین ڕاده ئییازادی ری وه تییه له

 د سیه له زییاتر مێیژووی دوای ، نیییه هلی ئیه خۆو ربه سیه ری گیه رۆژنامه به ڕم باوه ڵێم ده  ڕاشكاوانه زۆر من.. كرد یان به خۆی دیدوبۆچوونی
 ری سیێبه ییان نكوردسیتا باشیووری له خۆ ربه سیه ری گه رۆژنامه گوترێ ده پێی ی وه ئه نابینم،  وه وناوه به شتێك كوردی ری گه رۆژنامه ی ساڵه
 لینكێییك ی وه كردنییه و زانیییاری بوونی هییه بییۆ  ریكایییه مه ئه و وروپا ئییه و  كییه ناوچه واڵتییانی یییا    كانییه حزبه باڵبییاڵێنی ڕی شییه یییا  حزبییه
 و  خشیین به ده  پییاره و زانیییاری و ن ده ده سییانێك كه نیید چه تی یارمییه ، دیكییه نی الیییه و نی ده مییه زگییای ده و ڕێكخییراو ڕێگای لییه كوردسییتان، له
: ڵییێ ده كییاو ده هلی ئییه و حیزبییی ی رۆژنامییه له  گازنییده «گییۆران» ، یییه وجۆره به ئیییدی نن، یییه گه ده وان بییه قییازانج و سییوود ریشییدا رامبه به له

 و خۆ ربه سیه ژێرناوی هلی ی وانیه ئه!  نییه و ئه ئیشی  وه ئه  كه كوردستان له  وه كاته باڵوده ت حكومه ی پڕۆژه و كار زیاتر حزبی ری گه رۆژنامه
 خۆییان كانی یاره نیه شیكاندنی وڵی هیه ریشیدا رامبه به له و ن ده ده شیارێك ییان تاقمێیك ییان سیێك كه به گرنگی زیاتر ن، كه كارده هلی  ئه
 لیه  یانتوانیوه نیه یانموو هیه به و نیابینم بیاش ئێستادا له كوردستان، له میدیایی كاری و كوردی وانی رۆژنامه كوردی به و كورتی به ن، ده ده
 .ن بكه دروست خۆبوو ڕبه باوه و ڕۆشنبیر تاكێكی ڕابردوودا ساڵی ٢٤ 

 
   ره درخان ڕابه مقداد به
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 كاتێیك: ڵیی وده زانیێ ده زێیڕین قۆناغی بیه ڕین ڕاپیه دوای «داغی ره قیه یس قه» كوردیدا ری گه رۆژنامه كردنی شه گه كانی قۆناغه باسی له
  تیه هاتونه  ناسیانه ماندونه  كیه ین بكه كورد ری گه رۆژنامه كاروانێكی به  ئاماژه  وه ڕێزه چاوی به بێ ده  وه ینه كه ده كوردی ری گه رۆژنامه یادی
 مێژووییی كیاری یان كیه وه ته نه كلتیوری ژیانی لیه  وره گیه لێنێكی كیه بوونی بیه ت باره سه  كردووه مێژووی ی وه لێپرسینه به ستیان هه و یدان مه
 م ئیه  وه یه سیۆنگه م لیه  كیراوه رامۆش فیه شیی كه زمانه و بیووه داگیركیراو كیورد  كیه بێیت یاد لیه مان وه ئیه  گرنگیه دا لێره ، داوه نجام ئه ۆیانخ
  بییووه  وه رمییییه فه ی زراوه دامییه ن الیییه له موویان هییه ر هییه جیهییان تانی میللییه ری گییه رۆژنامه سییتپێكی ده گرێییت، ده ر وه خییۆی خی بایییه  له سییه مه
 بێگومییان  وه موویانییه هه پێشییی له لێییداو كانیان بناغییه ی سییانه وكه به خشییین ببه زێییرین می رده سییه بییێ ده  بۆیییه ، بییووه اڵت سییه ده پاڵپشییتی به
 ری گیه رۆژنامه كردنیی شیه گه كانی قۆناخیه  ئێیوه ، كیه یدانه مه ی وره گیه نیاوێكی  ڵه كۆمه وانی  ئه دوای له و  درخانه به میقداد  وره گه ری ڕابه

  كه  كوردستانه رێمی هه تی حكومه دروستبوونی و رین ڕاپه دوای قۆناخی دواترینیان  كه چوارقۆناخ ر سه  ته كردووه پۆلێن جوان كوردیتان
 دا كییه یدانه مه له انو رۆژنامییه زاران هییه ئێسییتا كه جۆرێك  بییه بینییی  خۆوه بییه ی وره گییه كی یییه وه قینه ته كییوردی میییدیای چییۆن بینییین ده تێیییدا
 موو هیه له  وه تیه نه ی وه درووسیتبوونه به خشیێ به ده   گرنگیییه چیی خیۆیی كیانی بوونی كه  وه بێنینه خۆمان بیری به  وه ئه كرێ ده بینرێن، ده

 سیتی ژێرده نجامی ئه له  كه ن هه تر ی وه ته نه ببینین، چاو به  رییه گه رۆژنامه شۆڕشی م ئه كرا ده نه  خۆییه  اڵته سه ده م ئه بێ به و وه كه ڕوویه
 زمانی بیه  داوه یان ره پیه ت نانه ته  وانه ته نه و ئه ی وانه پێچه به كورد بینین ده ردا رامبه به له  كردووه بزر خۆشیان زمانی ت نانه ته وام رده به

 . داناوه یان كه كه زمانه بۆ ڕێزیان داگركراویشدا و ستی ژێرده له ر هه و كوردی شیرینی
 
 رێنی ئیه ڕۆڵیی كیوردی ری گیه رۆژنامه كه  واییه ڕای كان، دیالێكتیه و زاراوه ی وه نزیككردنیه لێیك بیۆ  رۆژنامیه ری كاریگیه ی رباره ده داغی ره قه

  كتییهدیالێ نێییوان سیینووری یییان كوردسییتان كانی شییه به نێوان لییه بێییت سیاسییی سیینووری جییاچی كان، سییتكرده ده  سیینووره بڕینی لییه  بینیییوه
 وتووی پێشیكه مییدیای هۆی بیه ئێسیتا اڵم بیه یشیت، گه ده قین خانیه كوردێكی لیه كر دیاربه كوردێكی م ئاسته به جاران كه بێت كان جۆراوجۆره
  ئێمیه كوڵ بیه  نیییه  كه ئاواته موو هه ش مه ئه  دیاره كه گرێت، ده كرمانجی نگوباسی ده شریتی له گوێ  كێشه بێ غدا به له كوردێك  وه كوردییه

 م ئییه نجامییدانی ئه له وانان رۆژنامییه و كییوردی میییدیای دیسییان كه  وه كایییه بێته كییوردی كگرتووی یییه زمانێكی كییه بكرێییت وا كییارێكی خیوازین ده
 .  وێ كه رده به شێریان پشكی دا ركه ئه
 
 و نووس رۆژنامیه رو نووسیه به ش پێشیكه خۆیان زباییپیرۆ  راپۆرته م ئه شدارانی به كوردیدا ری گه رۆژنامه ی ساڵه ١١٧ یادی له كۆتاییدا له

 مین كیه یه وان ئیه سیتی رده سه له كه نیارد كان ردخانیییه به ی ماڵیه بنه بیۆ سیاڵویان و كرد كوردستان ڕوناكبیرانی میدیاكارو و م ڵه قه ن خاوه
 وسیادا ئه باروزروفی لیه كیوردی ی رۆژنامیه مین كیه یه رچیوونی ده ی وه ئیه ر سیه له بیوون كیۆ  موویان هیه رچیوو، ده كیوردی ی رۆژانیه ی رۆژنامه
 . كرێ ماشاده ته كوردی ری گه رۆژنامه بۆ پڕشنگدار كی مێژوویه بنیاتنانی و   یه بناغه   وه و بووه هه گرنگی خێكی بایه

 
 «رهادی فیه حمان بیدولڕه عه«  وه زمانیه ر سیه به ریی كاریگه و رابردوو ساڵی د سه له زیاتر ی ماوه له كوردی ریی گه رۆژنامه ڕۆڵی  به ت باره سه
  وره گیه نگاوی هیه شیتاكان هه و فتاكان حیه ت تایبیه به  بینییوه  خۆوه بیه ی وره گیه وتنی پێشیكه زۆر كوردی نووسی رۆژنامه دا یه ماوه و له: وتی
 بینیییی ی خۆوه بیییه كیییوردی نووسییییی رۆژنامه ی وه ئیییه  وه كانیییه ته وه نه تای ره سیییه له كیییوردی  خۆبوونی ربه سیییه دوای لیییه ، نیییراوه دا بیییواره م لیییه
 ن هیه  وشه و دایه گۆڕانكاری له  ڕۆژانه و زیندووه رێكی وه بوونه زمان زانن ده خۆتان ، بووه نه  وه ئه پێشتر كاندا بواره موو هه له وتن پێشكه له
 ت حكومه ش مه ئه بۆ و بن ده دروست  تازه ی زاراوه و  وشه  وه شه هۆیه م به ر هه و نامێنن و چن ده بار له  كنۆلۆجیاوه ته و وتن پێشكه هۆی به
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 ڕێی لیه زمان بیه خیدان بایه و زمان به پسپۆڕ ی لیژنه و زمان به ت تایبه زگای ده دروستكردنی و زمان به خدان بایه له بێت ده رچاوی به ڕۆڵی
 كانی رۆژنامیه ها روه هیه نیادات، زمان بیه خ باییه پێویسیت   وه ت حكومیه  سیااڵونه م ئیه ئێسیتا  وه داخیه به ، وه خوێندنیه سیستمی و رده روه په

 ردانی گه پاشه  كردووه  وای و دروستكردوه  خۆی ڕێنووسی  خۆی یفی كه به   یه رۆژنامه ر هه و دێنن كار به بار ناله  كوردیی  زمانێكی ئێستامان
 كوردییییان و زموونن ئییه م كییه یانییدن ڕاگه كانی ناڵییه كه و رۆژنامییه یامنێری هپیی نییدێك هه ها روه هییه و بكرێییت پییێ سییتی هه كوردیییدا  زمانی لییه

 زمیان و ڕێنیووس ی ڵیه هه بیێ و جوانی بیه واو تیه نووسیێكی رۆژنامه   وه دروسیت و ڕاست واڵێكی هه ناتوانن باشی به ت نانه ته و زۆرخراپه
 ون رێككیه كگرتوو ییه  زمانێكی و رڕێنووس سه له و كتربن یه داری ئاگا و ێتب هه نگییان ماهه هه كان رۆژنامه  ستافی  پێویسته  بۆیه دابڕێژن،

 ئێستا  وه داخه به ، وه سازییه ڕسته و ڕێنووس و زمان ڕووی له ناڵێك كه یان   یه رۆژنامه ڵسوڕانی هه هۆی  بێته نه سێك كه  تاكه بیروڕای و
 گرنگی بییه  مییه ئه  پێویسییته و ین كییه ده كییوردی زمییانی باریی نالییه زۆرو ی ڵییه هه به سییت هه وازوو ئییه ین بكییه كانمان رۆژنامییه ماشییای ته ر گییه ئه
 .بێت ده ت قه سه و قۆاڵ نه ی كه كوردییه و زمان بێت ده   یه وه نه دواڕۆژمان ی وه نه  بڕوات وا  چونكه ربگیرێت، وه
 

 ٢٢١٥ی ئەپریلی ٢٢: ڕێکەوتی/  ماڵپەڕی کوردستانی نوێ  : سەرچاوە
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 زیز خانم عه  ژن، گوزیده  م پێنوسی كه یه
 

 شید د ره مه ن محه چیمه
  
 . . .  ژنان  وانیی رۆژنامه  مێژوی بۆ   تایه ره سه
  

 ١٧١٤)  سیااڵنی نێوان لیه عێراقیدا  له  كوردی  وانی رۆژنامه و ژن  ناونیشانی  به ژنان  وانی رۆژنامه  مێژوی ر سه له کە كم یه وه توێژینه بەپێی
 . كردوه كان گۆڤاره و رۆژنامه بۆ م وه پێداچونه ئەنجاممداوە، ،(١٧٣١ -
 

 توانرێییت ده  كییوردی  نگی رهییه فه و كلتییور و  وانیی رۆژنامییه  مێییژوی  دڵسییۆزانی  وڵی هییه  بییه بێگومییان
 مێژوییان  ی وه دنیهكۆكر و وه زیندوكردنیه  وڵی هیه  كیه بكرێیت وانییدا رۆژنامه  كیانی بواره  لیه  وه توێژینه

  پێویسییتی  بییه ر تییوێژه هەربییۆیە كییان، گۆڤاره و رۆژنامییه  ی وه توێژینییه و وه كۆكردنییه  ی رێگییه  لییه  داوه
 و رۆژنامیه  ی وه كۆكردنیه بیۆ  كردویانیه  كیه رچاو بیه  بخاته كورد  دڵسۆزانی  كۆششی و وڵ هه  زانێت ده

 كوردسییتان. د سییاڵح، سییدیق سییاڵح، فیییق ره) ڕێزان بییه   وه  تییوێژینەوەکەدا، کییاتی ەیلەمییاو وه یانییه باره له  وه توێژینییه و كییان گۆڤاره
 ...(  سامی كر به سیروان تار، عه  مه حه  كاكه  ناجی  لی عه ، نه نگه زه عەبدواڵ مین، ئه فا مسته وشیروان نه ، موكریانی

 
 فیاروق مین، ئه فا مسته وشیروان نه ر، زهه مه مال كه.د) ڕێزان به   وه  یانهنوسیو  كوردی  وانی رۆژنامه  مێژوی ر سه له ر سه له ڕێز به ندێك هه
 . دی  هاتنه ئه نه  ئەنجامه م ئه  نه و  وه توێژینه م ئه  نه  بوایه نه وان ئه  وڵی هه...(   باری جه بار جه ر، عومه  لی عه
 
 ژن ر سیه له  ی نوسیینانه وتیارو و ئیه  روی لیه كان رۆژنامیه  رۆكی نیاوه  ی وه نهشییكرد  لیه  بیوه  بریتیی  ییه وه توێژینه م لیه ری  تیوێژه  ئامانجی -

 م لیه ئامیانج   روه هیه ، بیوه چیۆن بوبێت هیه ژنیان  تی بابیه ر گیه ئه كان تیه بابه  تی چۆنییه ، نوسییویانه ژن ر سیه له  ی سانه كه و ئه نوسراون،
  لەو دا ییه ماوه و لیه ئاییا ، بیوه چیۆن عێراقیدا  لیه  كیوردی  وانی رۆژنامیه  تاكانی ره سیه له ژن ئاییا بیو  پرسییارانه و ئیه  اڵمیی وه  وەیه توێژینه
 ئامیانج ؟ بیوه چیۆن وانییدا رۆژنامه له ژن  دۆخیی ، بیوه چیۆن ژن  دۆخی دا كاته و ئه  ی نگییه رهه فه و تی اڵیه كۆمه ، سیاسی ، ئابوری  بارودۆخە

 .ژنان  وانی رۆژنامه  مێژوی  تۆماركردنی بۆ بێت   یه بناغه و سپێكێك ده  ، تایه ره سه  یه وه ئه
 
 كانیان ره نوسیه اڵم بیه ، نوسیراوه  وه ژنیه  ی باره لیه وتارێیك ند چه  كاتیه،  ماوه و ئه  كانی رۆژنامه م رجه سه  كانی ڕه الپه  ی وه ڵدانه هه  دوای له
 . نیه  وه ژنه  ناوی به یان نین ژن
 
   نیسانی  ی٢٢  له ژیان  ی رۆژنامه  ی١٣  ژماره  له  شی كه وتاره ، بوه خانم غزیز  گوزیده: ن الیه له نوسرابێت  وه ژنه ن هالی له وتار م كه یه
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 : واوكراوه ته دا ٢  ڕه الپه له و  نوسراوه دا ١  ڕه الپه  له و ١٧٢٦
 
 . كه وتاره بۆ ر توێژه  نگاندنی ڵسه هه ڵ گه له  تی یه كه وتاره وەش خواره  ی مه ئه
 
  خانم غزیز  گوزیده كچان مكت   مدیره قلم  به
 

 : نوسراوه
 
  نیتدا ده مه  حیاتی  له  تأثیراتی  و ژن
 

 دور چیاو پیی   لیه دا حییات  لیه ژن  تیأثیراتی  نیابی.  كیردوه اشیغال  مهمیی  قسیمی  حتیی و حییات  تیری  قسیمیكی  كیه  تی موجودیه ، ژنێتی
 ژن دیسیان مسیعودو حییات ژن_   اهیاویژری دا  ترقیی و میدنیت  ریكیای  لیه  كه  هنكاوانه او  ی وه برزبونه  رهبری به  بكری  بی ئه و.  بخریتوه
  بشیره  قسیمه ام  كیه  ملتانیه او  ییه هه  دواستعداده ام ژن وجود  دیته ژن  جهلی و علم به كترن یه دشمن  كه   دوقوته ام_  اكات رزیل حیات
 .ن افته ام  ومحكومی ببن رزكار خویان  جهالتی  بالی  له اننناتو اكن استعمال  سو

      
  برجیاوی  ینیه بیخه اگیر  گیوتراوه  وه فصییح  زبیانیكی و بالغیت  چیه به( أكیات وییران میال ژن و اكات مال ژن)  الی مادام فرانسز  ادبای  له

 او(   نی ییه اگه  بیی پییاو و وژن)   نی ییه اگه  پیی ملیت ژن ژییرا  وه تیه وهرزكرد به خوییان ،  وه تیه كردوه بیزر یان  یتی ژن  كه  ملتانه او تأمل
  پیی الوانیدن و  الییه  الی بیه خوییا  شیفتقی  باوشیی له كه دا وقتانیه و لیه.  وجیود  تیه  نیی  دی  كوره  مانیكی قهره   یه ژره  له كه  یه ته موجودیه

 .ادات  بشی  خوی  معنوی و  مادی  موجودیتی  له نیت یه اگه
 
    ؟ كی اوالده  به بدا  چی  خوی  جیاتی  له  اتوانی جاهل  ژنیكی كم ئه رجا
 

 ! بی یانه پیاو  به  بی به وه! بیت ژیان  فیری اضطراب و مشكالت چند به  ابی  وه ته جمعیه حیات ناو  اخاته  ی كه اوالده  صبحینی
       
 و  تیالی  ابتدائی تحصیل  بی به  كه  معلومه مموتان هه  الی له اما  درمانیكه مكت   بهرانه  بی  همندال  نوعه ام  یاندنی گه  پی بو هرچند ، بلی
 ایتیر و بكیا  تیواوی مكتبدا  له  بتوانی كو تاوه  بگری ر وه  ابتدائی  زانستیكی دایكیا  باوشی له  ابی. ناكویت ست ده  عالی تحصیل  تالی  بی به

 .ژینریت ئه دایك  جهالتی عجزو و قوت و قدرت  به مندال  كوابی و مادی له  زیاتره  معنوی  تأپیراتی  اوالدا  سر به  تی دایكی  كه اشكاره
 

 و بارییك و كیورت  كی ریگاییه  لیه  لونیه وبیم  نی ییه اگه  پیی پییاو  خیوی  سیعی  بیه و  دنیاوه  ته  نی  دی پیاو  كه  مهمه  عضویكی ژن،:  نتیجه
:  مین  فكیری  بیه بییت، دار پاییه و وجود تیه  بیی كیورد  ومیی  ینی صیبحه  كه بكات  پی كورد  ژنی  أبی امرو  ترقی و دنیتم بو  اینیری  راستوه
 او میدنیت، و عیالم و مخصیو  موقی   بگاتیه  نیاتوانی ملت ژنی   بی به  خوی  مقصودی محل  بگاته  ناتوانی چون   یه  پی نها ته  به پباو
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 خوییان  تعصیبی  زنجییری  اسیارتی  لیه كیورد معتبیران منیورو ایتیر  ابی  نی یه بگه  پی  كانی منداله  كه بروامه استقبال  یژن به بیت ئه  كه  ی ژنه
 . نیتی  به ن بده  روناكی و بكن  ازادی

 
 ژن مقصیدم. بكیات  دارها  خیوی   وطنیی بیی شیوری  سیالح ژن  ابی  كه ن كه نه  تی وا م یه قسه بم كاتو ئه  اداره طنیك و مالیك  اوكاته ژن

 وطین  حییاتی  لونه بم و  نی یه بگه  پی  كانی منداله  ابی  خوی  ژكای  قوتی  به زیاتر سالح  تی قوه  له كو  جهتی هممو  كله  مهمه وا  عضویكی
 .بكات پایدار ملت و
 

 .بكات ژن  جهالتی  به امر  كه  نیه  كیقانونی هی  و  نیه  ترقی مان  اسالمیت اصال.  كلیلوه چل  امارتی  ناخاته ژن اسالمیت
         

 و یكتیرن دشیمن  علیم و جهیل! بگیرن  گیوی  هییه كوردییان  قیومی  داری پاییه اعالو  ارزوی  ی كوردانه او  ای كوري، محترم قوم  ای ، امه بر له
 . بیرانایه  به ژنتان خریكن پیاو گل  له  كه  ایوه اكن حرب
     
 وییان فرن، میه امیل و  نتیجیه  بی  شوی شرو  برامبری وقتیك همو  نكردوه توحید مان ته دوقوه ام هیشتا  كه داین یتیكوضع  له ایمرو مادام
 . بی به حاصل  موازنه تاكو برن خۆتان گل  له ش  یتی ژن فرین كه
  
  نگاندنێك ڵسه هه
 
 : وه شێوازه  روی له م كه یه
 
 . كوردی و  بی ره عه  ی وشه  له  ڵه تێكه  كه  نوسراوه  اتهك و ئه  ندی خاڵبه و نوسین و ڕێنوس به -
 . هێناوه كار به  گرافی ره په -
 

 :نیا ته  وه ته نوسیومه  خۆی   وه/  تێبینی
 
 .بێت تایپ  ی ڵه هه چێت پێده م كه  كی یه دانه ند چه وی  ئه پیت ندێك هه  لكانی وه پێكه م كه زۆر  كی یه ڵه هه ند چه -١
 . وه خوێنرایه ئه وا  كه رۆژنامه  نی مه ته  هۆی به یان نوسرابو گ  پیتی  جیاتی  له    پیتی شوێن زۆر  له -٢
 

 . وه ڕۆكه ناوه  روی  له  ته بابه م ئه  ی وه شیكردنه
 
 .ژنان بۆ كات ده"  عالی تحصیل"  بڕوانامه   هێنانی ست ده به ت نانه ته و خوێندن  گرنگی و ژن  باسی -
 .جارێكدا مو هه  له  هێناوه كار به  ی ژن  ی وشه -
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 تایی   چیوه بیر لیه ییان  وتوه نیه  ی كیه ناوه اڵم به  وتوه  وای  نسی ره فه  خانمێكی ڵێت ده  كه كات ئه باس ژن ر سه له   یه وته  یره سه  ی وه ئه -
  وه ئیه ش میه ئه فۆلكلیۆر،   وه ژن ر سه له یه، هه  الن گه  ی تهو  له( كات ئه وێران ماڵ ژن و كات ئه ماڵ ژن)  یه وته م ئه راستیدا له بكریت،

 .الن گه  كلتوری ر سه له  بوه هه  زانیاری دا مه رده سه و له خات رده ده
 .ن وه كورده  ی ئێمه پێ   له ن هه واڵتانێك  ی وه ئه ر سه له  یه هه  زانیاری دیسان كات، ئه تان میلله  باسی -
 .د قصه مه  ناگاته ژن  بێ ت میله و تنابێ ژن  بێ پیاو -
 
 :   وه بێنێت،  ڵگه كۆمه  به بڕوا تا بات ده هۆكار بۆ نا په بهێنێت  ڵگه كۆمه  به بڕوا وێت یه ده كاتێك -
 
 .دێنێت م رهه به باش  ی وه نه وار خوێنده  ژنی* 
 .بن ژندا  هوشیاری ڵ گه  له و ستن بوه  وی توندڕه  به ر رامبه به كات ئه كورد  ری وه منه  له داوا*
 .  بێت نه وار خوێنده و هوشیار ژن  نیه  وه ئه ڵ گه له ئیسالم ڵێت ده* 
 . ژنانه  داواكاری و خواست ئێستادا له  كه كات، ده  ی( ر جینده) كات ده پیاو و ژن  نگی هاوسه  باسی كۆتایشدا  له - 
  

 : تێبینی
   
 .١٧٢٦  سلێمانی  له  بوه كچان  دنگایخوێن  ری ڕێوەبه به خانم  گوزیده -١
 شیێك به و كوردییدا  وانی رۆژنامه  له  بوه هه  رۆڵی غدا به  مه رده سه و له  بوه  وه ئه  ی كه هۆكاره عێراقدا،  له  كوردی  زمانی  كارهێنانی  به -٢
 .بون غدا به  له كورد  رۆشنبیرانی   له
 .ین كه ئه ت مانه ئه  بونی نه به ست هه مان زۆربه  ی وه ئه ر به له بكرێت، تۆمار  هت بابه م ئه  وه ته مانه ئه  به  تكایه -٣
 .نم یه بگه چاپ  به  یه وه توێژینه م ئه نزیكدا  كی داهاتویه  له خسێت بڕه بۆم هیوام  به -٤
 گومیان  ی وه وینیه ره  بیه  پێویسیتی  مێژوی  كی یه وه دۆزینه ۆب اڵم به ، نجامداوه ئه مان یه وه توێژیه م ئه  ساڵێكه ند چه  ی ماوه  ی وه ئه ڵ گه له -٥
 و وه كۆكردنییه  لییه  ی ڕێزانییه به و ئییه تییا  وه كییرده بییاڵو  یه شییێوه م بییه مان مێژویییه  راسییتیه م ئییه  ی وه باڵبونییه پێ  لییه ش وه ئییه ر بییه له ، یییه هه

 . بڵێن نخۆیا  تێبینی  بوه هه رۆڵیان كوردیا  وانی رۆژنامه  ی وه شیكردنه
  

 ٢٢١٦ی ئەپریلی ٢١: ڕێکەوتی/    سبەیماڵپەڕی : سەرچاوە
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 .تێپەڕی کوردیدا ڕۆژنامەگەریی بەسەر ساڵ ١١١
 

 کیورد خیودی بیۆ لەوانەیە داگیرکراوە ئاخ و واڵت بێ نەتەوەیەکی بۆ ئەوی  ڕۆژنامەگەری، لە بەرەکەتە و پیت پڕ مێژووە ئەو بوونی
 کە دەردەکەوێ کیاتێ مێیژوویە ئەو مەزنیایەتیی و گرنگی بەاڵم نەبێ، گرنگ یان بەرچاو زۆر مەزنایەتییەیە، و مێژوو ئەو خاوەنی کە
 .بکەی بۆ هەڵسەنگاندنی و بکەی بابەتەکە لە چاو دەرەکی چاوێکی بە
 

 نەبییوونی هییۆی بە و نەیخوێنییدووە خییۆی زمییانی بە کییراوە، داگیییر پیرۆزییەکەیەتییی و اهێمیی هەرچییی و خییاک و زمییان کە نەتەوەیەک
 و چیییاالکی و هەوڵ بە کیییردووە دەسیییتی پیییێ  لەمەو سیییاڵ ١١١ حاڵەشیییەوە بەو نەبیییووە، دیاریکراویشیییی نووسیییینی خەتێکیییی دەوڵەت،
 بیییۆ هەوڵ دەکیییرێ لێیییوەکرا، باسییییان کە ەفیییاکتەران بەو سیییەرنجدان بە. ڕۆژنامەگەرییییدا و مییییدیایی واری لە خەبیییات بیییۆ بەرخیییودان
 پێکهێنیانی بیواری لە کیورد هەوڵەکیانی گرنگتیرین لە یەکێیک بە دیرۆکیدا لە سیەردەمە لەو ئەویی  کیوردی ڕۆژنامەگەریی دامەزراندنی
 ەیڕێییژ کە دەردەکەوێ زیییاتر کاتێییک مییژارەش ئەو گرنگییی. بکرێییت ئەژمییار خییۆی مافەکییانی بە گەیشییتن بەرەو و نەتەوەیییی شوناسییی

 .بزاندرێ سەردەمە لەو کورد خوێندەواریی
 

 کیوردە ڕۆژنیامەگەریی بیاوکی و ڕۆژنیامە دامەزرێنەرانیی نەگیۆڕی و نەبڕاوە و زۆر هەوڵی مژارە، ئەو بەرچاوەکانی خاڵە لە تر یەکێکی
 شیانازیی ئەمڕۆش بە تا کە نەخشاند کورد بۆ دیارییەکیان و نەسڵەمینەوە چەڵەمەیەکدا و تەنگ و کۆسپ هی  کارتێکەریی ژێر لە کە
 .دەزانن خەباتە ئەو و دیرۆکە ئەو بەمیراتگری خۆیان ال ئەو و ئەمال بێ کوردستان پارچەی چوار هەر و کوردستانە و کورد

 
 کیورد ڕۆژی لە هاوکارانمیان و ڕۆژهەاڵت کوردسیتانی ڕۆژنامەوانانی و گشتی بە کورد ڕۆژنامەوانانی لەسەرجەم پیرۆزبایی وێڕای لێرەدا

 نیاوە، کیوردی ڕۆژنیامەگەریی بیۆ هەنگاوێکییان ئەمڕۆ بە تا کۆنەوە لە جۆرەکان لە جۆرێک بە کە کەسانەی ئەو سەرجەم و ەتایبەتیب
 دۆخیی کە ئامیاژەیە بە پێویسیت کە ئەوەی سەرەڕای کوردی، ڕۆژنامەگەریی ساڵوەگەڕێ هەمین١١١ یادی لە گرتن ڕێز و بیرهێنانەوە بۆ

 بییواری لە پسییپۆڕ کەسییانی ڕەهەندیشییەوە زۆر لە و جیییاوازە لێییک پییارجە چییوار هەر لە کوردسییتان سییتایئێ لە کییوردی ڕۆژنییامەگەریی
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 کوردسییتانی لە بەتییایبەتی کییوردی ۆژنییامەگەریی لە شیییاویان و بەجییێ ڕەخیینەی کییوردی، ڕۆژنییامەگەریی هەروەهییا و کییوردی زمییانەوانیی
 ناکرێ باسەدا لەم و دەبیننەوە خۆی کوردیدا ڕۆژنامەگەریی ئەرکی ەهاهەرو و زمانەوانی ڕووی چەند لە ڕەخنانە ئەم کە هەیە باشوور

 لە مێییژوویەک کییورتە هەیە، تییایبەتی ڕاڤەی بە پێویسییتی و هەڵییدەگرێ زۆر ئییاوێ هەویییرە ئەم و بکەییین باسییە ئەو خەسارناسیییی
 .کورد ڕۆژی نەرانیخوێ دیدەی بەر دەخەینە ”رابەر مستەفا نوسینی کوردی، ڕۆژنامەگەری“ لە کوردی ڕۆژنامەگەریی

 
 :کوردی ڕۆژنامەگەریی لە مێژوویەک کورتە

 
 گیۆتەنبرگ داهێنیراوە گیۆتەنبەرگ یوحەنیان ئەڵمیانی مسیگەرێکی سەردەسیتی لە دا زاینی پانزەهەمی سەدەی لە چاپ ئامێری داهێنانی

 ئاینی پیرۆزی ئینجیلی کتێبی کاتی رتیدەستکو و سەرقاڵی لەبەر  پێنەبڕاوە دەسکەوتێکی و سود هی  هێنانەیدا دا لەو( ١٤٦١ -١٣٧١)
 چیاینی بازرگیانێکی الیەن لە تیری  هەوڵێکیی گیۆتەنبرگ لە بەر  بکیات تۆمیار لەسیەر خۆشیی نیاوی چیوە بییری تەنانەت داوە چاپ لە

 چییاپ بیوو دروسیت ژیانیدا بوارەکیانی هەمیوو لە مەزن شۆڕشییکی گیۆتەنبرگ داهێنیانەی بەو. هەبیووە  (١٢٥١ – ٧٧٢) شیینگ بیی بەنیاوی
 رۆژنیامە و گۆڤیار هینانە دا ئەو پاش ماوەیەک. دونیادا سەرانسەری لە شارستانیەت پێشوەچونی بەرەو لە بینی گرینگی ئێجگار رۆلێکی

 بییۆ دانییاوە مەرجەی پێیینج ئەم ئۆتییۆگروت ئەڵمییانی لێکییۆلەرەوەی ١٧٣١ لەسییاڵی. کییرانەوە بییاڵو و چییاپ پێییک و رێییک بەشییێوەیەکی
 :پێوەندیەکان تری هۆیەکانی لە ڕۆژنامە جیاکردنەوەی

 
 .دەربچیت جارێک هەفتەی کەمی الی دەوری بەشێوەیەکی -١
 بکات خۆی سەردەمی هەنوکەیەکانی کێشە  چارەسەری -٢
 بنوسرێت چاپ ئامێری بە -٣
 بکەویت دەستی خۆی پارەی بە بتوانی کەسێک هەمو -٤
  .بیت خەڵکەوە کۆمەاڵنی توێژەکانی و چین بە  پێوەندی جۆڕ هەمە ناوەرۆکی  پیویستە -٥
 

 و چیییاپ کیییارلۆس جیییۆن لەالیەن ١٦٢٧ لەسیییاڵی( رێلەیشییین) پێوەنیییدی نیییاوی بە ستراسیییبۆرگ شیییاری لە لەمییییژودا هەفتەنیییامە یەکەم
 ئییدوارد دەستی لەسەر دا ١٧٢٢/ ئازاری/١١ رۆژی لە( کرانت دێلی) بەناوی لەندەن لە رۆژانە رۆژنامەی یەکەم هەروەها باڵوکراوەتەوە،

 .کراوەتەوە باڵو و چاپ تکران
 

 دەرگییایەکی بەاڵم زەحییمەت و مەییینەت پییڕ دەرگییایەکی میسییر قییاهیرەی شییاری لە بەدرخییان مییدحەت میقییداد ١١٧١/ نیسییانی/٢٢ لەرۆژی
 کیاروانی  رۆژەوە لەو دامەزرانید( کوردسیتان) بەنیاوی کوردی رۆژنامەی یەکەم و سەرپشت خستە خۆی دیدەکەی ستەم گەڵە بۆ شارستانی
 ی بەپییێ. کوردسییتان کییوردو رزگییاری و ئییازادی بییۆ بەدرخییان ئامانجەکییانی و ئییاوات بەدیهینییانی بییۆ بەریییوەیە تێکۆشییان و تخەبییا

 دەرچوانیدنی ئەگەرچیی دەکیرا دابەش لیی کوردسیتان لە بەخیۆڕایی دانەی ٢٢٢٢ دەکرا چاپ لێ دانەی هەزار سێ رۆژنامەکە سەرچاوەکان
 چەندین بووە کورد گەلی ناحەزانی فشاری و زۆڵم هۆی بە کورد لێکراوی ستەم خەڵکی و خاک لە دوور قاهیرە لە کوردستان رۆژنامەی
 رۆژنیامەگەری دەرکردبییت نیاوی( سەرئێشەدا دوای بە گەڕان پیشەی) ناوی بە مێژودا لە ئەگەر پیشەیە ئەو پێکراوە جێگۆڕکێی جاری 
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 دواییی کیۆچی ئەوانەی ، کیوردی رۆژنیامەگەری مەییدانی سیوارەکانی ەشیۆر لە هەندێک!! مەرگدا دوای بە  بووە گەڕان ئەمڕۆش تا کوردی
 کییورد رۆژی) گۆڤییاری خییاوەنی ئەفەنییدی کەریییم عەبییدول(  ١١٧١ کوردسییتان رۆژنییامەی) خییاوەنی بەدرخییان مەدحەت میقییداد کییردوە یییان
 زاری گۆڤییاری) خییاوەنی نیموکریییا حییوزنی حسییین مێژونییوس( ١٧٢٢ کوردسییتان بانییگ گۆڤییاری) خییاوەنی یییامولکی پاشییا مسییتەفا( ١٧١٣

( نیزار گۆڤیاری خیاوەنی) سیەجادی عەالئەدیین ماموسیتا(  ١٧٣٧ گەاڵوێیژ گۆڤیاری) خیاوەنی ئەحیمەد ئیبراهیم ماموستا( ١٧٢٦ کرمانجی
 رۆژنیامەی) خیاوەنی ڕەنگەرێژی شەریف مەال( ژین رۆژانەی خاوەنی) شاعیر پیرەمیردی( رۆناهی گۆڤاری) خاوەنی مائی ئەنوەر ماموستا

 ( ١٧٥٤ هەتاو گۆڤاری) خاوەنی موکریانی گیو ماموستا(  ١٧٤٥ ازادیئ
 

 دا کیوردی رۆژنیامەگەری پێدانی گەشە لە کردووە بەشداری خۆیدا رۆژگاری لە دڵسۆزانە هونەرمەند رۆشنبیرو و نووسەر سەدان لە جگە
 ئەحییمەد/  کەرییم مییرزا ئەمینیی/  کەرییم ازامییر جەاللیی/  کەرییم میییرزا غەفیور/ بەرزنجیی مەعیروف/  گیۆران عەبیدوال ماموسیتا وەکیو
 سیالح/  مەم مەولیود میحەمەد/  وردی تۆفییق میحەمەد/  فەتیاح شیاکر ماموستا/  قانی  بەناوبانگ شاعیری/  مائی ئەنوەر مەال/ غەفور

 .تر دەیانی/  حەیدەری
 

 دامەزراوە بنەڕەتیی کیۆلەگەی سیێ لەسیەر ولەتدە بنەماکانی باسکراوە پیدیا جوریس سایدی لە وەکو چوارەم دەستەالتی رۆژنامەگەری،
 دەسیتەاڵتی ٢ دانیان یاسیا دەسیتەاڵتی لە ١ بیریتیە سیاسیی دەسیتەاڵتی سیاسیی دەستەاڵتی٭  نیشتمان یان هەریم٭  نەتەوە یان گەڵ

 کردنیی ڕینمیایی و  کیردنەوە هۆشییار لە هەیە کیاریگەری رۆلیی گشیتی بە رۆژنامەگەری ئەوەی لەبەر دادوەری دەستەالتی کردن جێبەجی
 کۆمەڵگیا رەوتیی بیارو   وایە ئیاوێنەیەک وەکیو گەری رۆژنیامە چونکە یاساکان لە گۆڕانکاری و گشتی ڕای دروستکدنی و کۆمەڵ تاکەکانی
 و دەسیتەالت شیێوازی سیەر لە خەلیک رای گواسیتنەوەی و هەمیوارکردن لەسەر هەیە راستەوخۆی کاریگەری ئەداتەوە تیا رەنگی بەردەوام
 رۆژنیامەگەری رۆژنیامەگەری جۆرەکیانی چوارەم دەستەاڵتی نراوە ناوی بۆیەش چونەوەیان بەدوادا و کوڕیەکان و کەم لەسەر دانال پەردە
 .ئەلەکترنی رۆژنامەگەری/  سەرکاغەز رۆژنامەگەری/  شاخ/  شار/  ئەهلی/  حیزبی/  حکومی/  نهێنی/  ئاشکرا

 
 چییرای بە خییوینەر جییاران ئییازاد میییدیای سییەر بە زاڵە حیزبییی میییدیای دایە یییرانقە لە کییورد رۆژنییامەگەری جۆرەکییانی هەمییو بەگشییتی

 رۆژنیامەی حییزب دونییا کەوتوەکیانی پێ  ووالتە لە لێدەگرن چەمۆلەی ئێستا کەچی دەگەرا حیزبەکان رۆژنامەی دوای لە گەنەگەرچک
 رۆژنیامەی خۆمیان الی بەالم تییایە حیزبیایەتی بچیوکی پانتیایەکی سیەربەخۆیە ، هەیە حییزب لە نزیک رۆژنامەی بەلکو نیە تایبەتی

 مەزاجییی بەپێییی دەبییی کرێکییارن دەکەن کییار حیزبەکییان رۆژنییامەی لە ئەوکەسییانەی بییۆ رێزمییدا لەگەل  کەمە خییوێنەری زۆرە حیزبەکییان
 سیەرکەدەی و بەدبەخیت نوسیی رۆژنامە نێوان هاوکێشەی ئەمڕۆ. بکەنەوە  باڵو تنیان پێکەو چاو و  وێنە  بکەن بۆ ووشەسازیان خاوەنکار
 لێیی و ناکیات لەچیارەی حەز سیەرکردە بکات فەرامۆشی و بگری لێ رەخنەی ئەگەر نوس رۆژنامە شێوەیە بەم حیزب ناو رۆیشتوی دەست
 سیەرکردە بکیات ناڕەوکیانی کیارە لە خۆشیی دەسیت بۆبکیات مەرای رۆژنامەنوس ئەگەر بەسەرەکەیتر ، ببڕیت نانیشی رەنگە نابیت خۆش
 لەییادی  .ئەدات لەدەسیت خیۆی خوێنیدەواری متمانەی و راستگۆیی رۆژنامەگەر بەالم. دەکات پشتگیری و ئەداتی پاداشی  اکاتن بیری لە
 مەیییدانی گۆمناوەکییانی سییەربازە گشییت ، مەرەکەب و قەڵەم شییەهیدانی بییۆ نەوازەش رێییزو سییەری کییوردی رۆژنییامەگەری سییالەی ١١١

 .دەنوێنم دا کوردی رۆژنامەگەری
 ٢٢١٦ی ئەپریلی ٢١: ڕێکەوتی/  ماڵپەڕی رۆژی کورد   :سەرچاوە
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 رؤزنامەنووسی لە کەرکوک
 

 بەهرۆز جەعفەر
  

 بیی  کوردییییدا روزنییامەکەریی سییاڵەی ۱۱۱ یییادی لە میوانبییووم، کەرکییوک ئاسییمانی لەکەنییاڵی بەیییانی سییەرلە (٢٢١٦ / ٤ / ٢١)ئیمییرو 
  :ووت خااڵنەمان ئەم کشتی بە دوخەکە و كەرکوک شاری
 
 سییتانداردی زمییانێکی کەچییی هەیە کییوردیی روزنییامەکەریی سییاڵە ئەونە و سییەت نییزیکەی وا *

  *. نییە کوردیی
 ئینسیانی کەسێتی بونیادی رووخاندنی لەسەر ئیشیان تەمەنیان ماوەی هەموو بە عروبه و بەعس
 وبەڵکی نیاکرێتەوە ئیاوەدان قوتابخیانە دوو پیردو دوو بە کەرکیوک بیویە شیارە، لەم کردووە کورد

 میییی دێرنی ئەقڵێکییییی ئەوەش ،ِ  بکرێییییت بینییییا شییییارە لەم ئینسییییان کەسییییێتی بەوەیە پێویسییییتی
  .ئەکەن داع  لەکەڵ سەیارە و بەنزین و نەوت قاچاخچێتی ناکرێت بەرپرسانە بەو دەوێ نەتەوەییانەی

 
 وەک روزنامەنووسیانی  بیویە جوکرافییایەکە، هەر فەرهەنکیی و ئیابوریی و سیاسییی و کومەاڵیەتی زروفی بەرهەمی رؤزنامەنووسی * 

 .نین یەکدەنک کوردییەکان حزبە
 قسییەو بەرانییبەردا لە. ئیهمییالکردووە روشیینبیری و هییونەری و روزنامەنووسییی و مەعریفییی کییایەی ئەنقەسییت بە شییارەکە بارێزکییاری* 

  .نییە و مردووە کەرکوک لە جددیی رەخنەی
 
 بە ٢٢٢٦ لە بین، میام رێبیازەکەی خوێنیدکاری یەکێتیین، فییعلەن ئەکەر کە وبی ئەوە روزنامەنووسیان و کەرکیوک كەناڵی ب  رێنماییم* 
 و سیێ بیو کیومەڵکە پێشیکەوتنی بی  و خی م لەسیەر هەبوو بەڵکەت ئەکەر دەکەوین بێ  كرتن خ  لە رەخنە رەخنەو بە ئێمە ووت منی
 ئیمیام کلتیوریی رێکخیراوی سیەیدولموحافز، کەرکیوک لە ئەکەم درک تورکییا و تیورکی رێکخیراوی ٤٢٢ ئیمیروکە مین دەی. مەکە لێ دووی

 بی  کیراوە هەرێیم بیودجەی بە بینیا کەورەتیرین جرجێکیدان، کیونە لە روزنامەنووسیان سەندیکای کەچی ئەکاتەوە کەرکوک لە خومەینی
 خ ییان،  بی کیردووە داکیرییان حزبیەکیان بەرپرسیە رزکیارکراوە، بیووە لیێ داعشی کە زەوی دونم هەزاران نایکاتەوە، روشنبیری کایەی
 .نەبێت بێدەنک خەڵکی  با نابم بێدەنک من چ ن
 
 کەس ئێسییتا کەچییی وەرکییرت تریییان پوسییتی و پەرلەمییان چییوونە لەکەرکییوک روزنامەنووسیییەوە بەنییاوی ماسییتاوچی کەسییی چەنیید* 

 كارمەنیده بی  اسسیوپ. کەرکیوک کەناڵی ب  سوپاس باسکرد، ترمان بابەتی زور هەروەها.  ناکات سەقافە و سەحافه لە خاوەندارێتی
 .ئەقڵە ئازادی زانی و ئازادی سەرەتای ئەوە مەترسن سەریان دێتە شت قسەو هەندێ بەرنامەکە دوای ئەزانم.. تێکوشەرەکانیان
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 بیری نەتەوەیی لە ڕۆژنامەی کوردستان  
 

  بێستون خدر
  

 نییاڤین رۆژهەاڵتییی نەتەوەکییانی الی بە ،دواتییر دەرکەوتبێییت ڕوونتییر پیشەسییازی شۆڕشییی گۆڕانکاریەکییانی لە وەینەتە بیییری ئەگەر
 بیییرە ئەو هەڵگییری شییوێن بییوونەتە عەرەبییی  و تییورک و کییورد کییات لەهەمییان. بایییدابێتەوە
 کییوردی  هەڵییبەتە. کییردووە ڕەنییگ ناوەراسییتی ڕۆژهەاڵتییی و هەڵییداوە سییەری کە نەتەوەییییە
 دووبەرەکیی و ناکۆکی لەبەر بەاڵم هەبووە، خۆی بە تایبەت میرنشینی دا١٧ سەدەی یلەسەرەتا
 تێیک ئیماڕاتەکانییان توانیوییانە ئاسیانی بە دەم ئەو زلهێیزی و کەر داگیر ،دەوڵەتانی خۆیان
 بە دەسیتی تر میللەتانی هاوشێوەی بە کوردی  کرد گەشەی چاکتر نەتەوەیی بیری کە. بشکێنن
 عەرەبیی میسیڕی پیایتەختی لە ئەوەی کارگەیشیتە هەتیا کیرد خیۆی رۆشنبیری و سیاسی چاالکی

 یەکەمییین ئاوەرەیییدا و غییوربەت لە( بەدرخییان مەدحەد میقییداد)کییورد نییاوداری رۆژنامەنووسییی
 .بکاتەوە باڵو( کوردستان)بەناوی کوردی رۆژنامەی

 
 و هاوکیاری بە بیوو، ئامیادەکرد بیۆ خیۆی بەدرخیان مەدحەد میقداد پڕ و چڕ بەشێوەیەکی وا کە پێشینەدا لە باش ئامادەکاریەکی دوای

 رۆژنییامەی ژمییارەی یەکەمییین لەمەوبەر سییاڵ١١٦ واتە ١١٧١ نیسییانی٢٢ لە توانیییان بییرای ی(بەدرخییان رەحمییان عبییدول) بەردەوامییی
 بیاڵو تێیدا ەرمێنیاشیئ و سودان و میسڕ خواسی و باس و هەواڵ کورد بە تایبەت هەواڵی لە جگە تیایدا کە بدەن، چاپ لە کوردستان
 راکێشیانی بیووە ئەوەش کیرد، کارەکیانی بە دەسیتی بیاش کیوالیتێکی بە کوردسیتان رۆژنیامەی کەوا پێیبکەین ئامیاژە دەبێیت ، کرابووەوە
 بیووە کوردسیتان رۆژنیامەی ئەمیڕۆ تیاکو کیاتەوە لەو بەهێیزەوە ئەوکیاریگەرە لەژێیر هەر بیۆیە. رۆژنیامەکە بیۆ جیهان گەالنی سەرەنجی

 و رۆشیینبیری و سیاسییی پێشییوەچوونی لە دانەبییڕێ کییورد کە وایکییرد ئەمەش. کییوردی گۆڤییاری و رۆژنییامە سییەدان بییوونی دروسییت نیییهەوی
 چییوار بە وواڵت، پێیینج لە ژمییارەی ٣١ کوردسییتان رۆژنییامەی تەمەنییی سییاڵ پێیینج مییاوەی لە جیهانییدا، نەتەوەکییانی لەپییاڵ کییۆمەاڵیەتی

 (فێربن زانست و هونەر و بکەن بەرپا راپەڕین کوردان)دروشمی ژێر لە کراوەبالو لێ فولسکاپ قەبارەی شێوە الپەڕەی
 

 لە بییووە نەتەوەییی  بیییری پییۆپی و لییق دەرکردنییی سییەرەتایی سییەردەمە ئەو هەروەهییا بەدرخییانی، کییوردایەتییەکەی پییر گیییانە لە جیگە
 رۆژنییامە کە کییردووە هەسییتی نووسییەر سییەر بییۆیە.هەبییووە دانەوەی رەنییگ نەتەوەی بیییری بابەتەکییان و نووسییین لە وکییات نییاوچەکە،لە
 روژنیامەگەری بیۆ سیەرەتایەکی ئەوە بەر لە شارسیتانی، وپێشیوەچوونی نەتەوەی بییری پەرەسەندنی بۆ کات هەموو پێویستە ئامرازێکی
 .بوو گران کاریکی کردنی و بردن پێ پەی پیشتر کە کرد دروست کوردی

 
  هەموو ئەو هەبوونی لەگەڵ بەڵگەیە باشترین ئەوە بەدرخان مەدحەد میقداد ەتیکوردای و نەتەوەیی قوڵی بیرێکی خاوەنی لەسەر
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 ئەوەتیا نەکردبیێ، دوژمین و داگیرکەر بۆ حیسابی و نەترساوە هەر بڵێی وەک ئەو ،دەبینین سەردەمەدا لەو کورد بۆ نارەحەتیە و ترس
 گەورە گۆڕانکیاریەکی سیەردەم ئەو بیۆ بەڕاسیتی دەنووسیێت اتێید کیوردی بیابەتی و هەواڵ دەکیاتەوە، باڵو رۆژنامە کوردستانەوە بەناوی
 شۆڕشییە پییاڵ لە بەڵکییو کوردسییتان، بییۆ ڕۆژنییامەگەری لەبییواری دەنرێییت دا دەسییتپێکێک بە بەتەنیییا نەک کوردسییتان رۆژنییامەی.بییوو

 شۆڕشی و خەبات بە بووە دان دریژە گۆڕانکاریە ئەو بڵێین دەدەین بەخۆمان ڕێگا بۆیە بووە، کوردایەتی هەستی جولێنەری کوردیەکاندا
 لە ئەوروپیی وواڵتیانی لە رۆژنامە مەوبەر لە ساڵ سەد سێ نزیکەی چاپدرا لە کوردستان ڕۆژنامەی کاتێک ئەوەی سەرەڕای.ئێمە گەلی

 و ژوارد چەنیدە قۆناخێکی بە کە لەبیربکەین کورد ئەوسای بارودۆخی ناشبێت بەاڵم کەوتبووین درەنگ ئێمە بوارە لەم چاپدرابوو،واتە
 جۆرێییک وبە ولەشییوێنێک هەرجییارە کییرد وای ئەوەش قەدەغەبییوو، ئاشییکرا بە کییوردایەتی باسییی لەنییاوچەکەدا بگییرە تێییدەپەڕی، تییاڵ

. کیورد بە دژ دەوڵەتیانی و ناوچەکە بۆ بوو بیرهێنانەوەک و ئاگاداریەک ڕۆژنامەیە ئەم دەرچوونی هاوکات بدرێت، چاپ لە رۆژنامەکە
 وسیەر نەکەن قەتییس لیێ ئیازادی ئەگەر خیۆیەتی سیاڵەی سیاڵەها کولتووری و نەریت و داب خاوەنی و فکرە نرۆش میللەتێکی کورد کە

 کەسیییانە تییاکە و سییەربەخۆ ودەستپێشییخەریەکی هەوڵ رۆژنییامەکە ئەوەی لەگەڵ. هەمیشییە داییییە پێشییکوتن هەوڵییی لە نەکرێییت، کییووت
 سیاسیی و نەتەوەییی گەورەییی هەرە ئامانجی دلنیاییەوە بە.کورد رۆژێی ئەوی خەباتی دەنگی سەکۆی بە بووە واییە پێم هاوکات. بووە
 ڕێگەییان کە شیکان، بەسیتەڵەکانە ئەو هەمیوو کوردسیتان رۆژنامەی چوونی دەر بە. هەبووە وکولتووریشی زمان پاراستنی و رۆشنبیری و
 و سەخت هەرە ساتە لە کورد، بیری رووناک و رنووسە دەیان کوردستان رۆژنامەی دوای. دەگرت کوردی گەری ڕۆژنامەی پێشوەچوونی لە

 . نەتەوەیی هەستی جۆشدانی و نیشتمانی بابەتی بالوکردنەوەی و نووسین بە دا بەخەبات دریژەیان پێشمەرگە باڵ لە دژوارەکان
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و رۆژنامەنووسانی  لەسەر رۆژنامەگەری کوردی« نکوردستا»وتووێژی رۆژنامەی 
 کورد، لەگەڵ سێ میدیاکاری رۆژهەاڵتی کوردستان

  
 
 
 
 
 
 
 سیەرجەم نەبووە؟بەجۆرێیک سیەربەخۆمان رەهاو رۆژنامەنووسی هیچکات بێ گەڵ لە ئێستاشی دەگوترێت کە هەیە باسێک: «کوردستان»

 راستە؟ چەندە قسە ئەم دەنووسن، کئایدۆلۆژیایە بیرۆکەو لە پێرەوی بە رۆژنامەنووسان
 

  واڵتیی  له  راستی  له میدیا،  له كان روانیه چاوه و میدیا  رۆلی  روانینه ده چون  كه  یه هه  وه به  ندی یوه په  پرسیاره م ئه :زادە محەمەد خالید
 م ئیه پشیت  لیه  ی وه ئیه و نرێت نیه مییدیا  كی چاالكییه هیی   بیه ندا خۆیان  ی وه ره ده  له  كه  ی وه به  یه هه  حیزبی و  تی حكوومه  روانینیكی  ئیمه

 م ئیه ر هیه. بێت هیه  خیۆی  ی بازنه  ی وه ره ده  له کە   چاالكیه ر هه ر سه  خاته ده گۆمان  كه « پیالنه  همی وه« داوه الس مه  خۆی  وه یه خوێندنه
  می چیواره  رۆكنیی   وه مییدیا  كیه  كیردوه  وای واڵت  لیه ژییان  كانی جومكیه  كیۆی  نییكرد  بزه قیه  بیه ش ته سیاسیه م ئه  ری به  گرتنه و  روانینه

  توانیویانیه  كیه  میدیایانیه و ئیه و  میدیاییانیه  چاالكییه و ئیه بون نیه م كه  مانه ئه  كۆی  ی وه ره ده  له اڵم به بگرێت، شكل  توانی نه  دیموكراسی
  ییه هه خۆ ربه سیه  ئیابووری  بیه  پێویسیتی خو ربه سیه  كی میدیاییه  بیوونێكی  كیه  نیه تێدا  گۆمانی اڵم به. بێنن ست ده  به ڵگا كۆمه  ندی زامه ره
 .ر به  گیراوته  بازنه و له  كه ناكرێت  واڵنه هه و ئه موو هه  له حاشا اڵم به
 

 تییاک پەروەدرەکردنییی واتە خییۆی سییتقینەیرا ئەرکییی بە دەتییوانین کە لەوەدایە لیبییراڵ یییان ئییازاد میییدیای گرینگییی :ئەحییمەدی رەحیییم
 دنیییا ئاسییتی لەسییەر میییدیا سییەرهەڵدانی مێییژووی. بکییات الیەنە بییێ بەدواچییوونی و تییاک مییافی لە بەرگییری خۆشییی و دانییێ وکییۆمەڵگە
 دەبیێ یپیشیەی رۆژنامەنووسیی و زانیاری وەرگرتنی بۆ بێت خەڵک ماڵی دەبێ راگەیاندن درگای و ئێستا لە بەر ساڵ٤١٢ بۆ دەگەریتەوە

 و حیییزب پاشییکۆی نەک بییێ کۆمەڵگییا ئاگییای بە ویژدانییی دەبییێ رۆژنییامەنووس راسییتیدا لە. بییێ دەسییەاڵت لە پشییت و خەڵییک لە رووی
 مییدیاکاری رێیژەی. هیاوڕاتم بێیت کورد میدیاکاری رەهای رۆحی وخاوەن الیەن بێ رۆژنامەنووسی نەبوونی لە مەبەست ئەگەر. دەسەاڵت

 دەوڵەمەنییدتر هەوڵییی دەبیێ بییۆیە هەیە، کەمییی زۆر ئەزمیوونی سییەربەخۆمان میییدیای و تێپەرنیابن دەسییت پەنجەکییانی لە سیەربەخۆمان
 ٦ خۆییدا مێیژووی لە مییدیا. دەبێیت پیارێزراوتر هیاوواڵتی میافی لیبراڵ میدیای و ئازاد میدیاکاری هەبوونی بە چونکە بدەین، کردنی
.  وەردەگرێیت دییکە بیردۆزەکیانی لە کەڵیک و نییە خۆی بە تایبەت بیردۆزێکی هی  خاوەنی کورد بەداخەوە. گوڕیوە میتودی یان بیردۆز
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 کە دەکەن ئەوە بییۆ کییار زاینییی ی١٧٢٤ سییاڵی لە رۆژنامەنووسییان جیهییانیی ئەنجییومەنی و سیینوور بییێ هەواڵنێرانییی کییۆمیتەی بییۆیە هەر
 .رنوەربگ زانیاری کێشە بێ بە بتوانن هەروەها و دەربڕین لە. بن ئازاد رۆژنامەنووسان

 
 هەبووە؟ کورد رووناکبیری سەر لە کاریگەریەکی چ ئەمە کوردییە، رۆژنامەنووسی تەمەنی ساڵ ١١٧: «کوردستان»
 

  وڵیه هه  ی وه ره ده  لیه و تیا   سیتی ده ر سیه  لیه  شیی كه بناغه  كیه  كوردیییه  نووسیی رۆژنامه  مێیژووی ، سیاڵه ١١٧  میژووی :زادە محەمەد خالید
  بیه  وه سیترێته به ده نووسیسیان رۆژنامه  ی بناغیه  ردی بیه رمان، وروبه ده  واڵتانی  له  كه  دایه كاتێك  له  مه ئه ، دانراوه كان حیزبیه و  حكوومی

 ماڵ بیه  بووه هیه  خیۆی  ری كاریگیه ش مێژووییه م ئیه. سییه كه تاكه  وڵێكی هیه كوردستان  له اڵم به ، واڵتانه و له حیزب و ت حكوومه  كانی وڵه هه
 كیورد  سیاسیی  ی وه بزووتنیه  تریبیونی  كیوردی ی نووسی رۆژنامه دا ت حاڵه باشترین  له و  بووبی نه  دراوسێی  واڵتانی  ری كاریگه مان هه  نگه ره

  ری كاریگیه  كیوردی  ینوسیی رۆژنامه ئێسیتا  لیه بێگۆمان.  بواره م ئه  وڵی هه بۆ  گره ڵنه حاشاهه  میژوویی  كی یه بناغه ئێستادا  له اڵم به ، بووه
  پرسیی  ی گۆرانكارییانیه و ئیه و كوردسیتان  ئێسیتای  سیاسیی  دۆخیی بیۆ  وه ڕێتیه بگه ش مه ئه  نگه ره ، یه هه پێشوو  ی ده سه ت نیسبه  به  باشتری
 . بینیوه  خووه  به  كه ناوچه  له كورد

 
 لەو دیموکراتییک، دەوڵەتێکیی نە و لەسەرکارە کوردی سیاسیی نەدەسەاڵتێکی کە رۆژهەاڵت واتە کوردستان لە لەوبەشە: «کوردستان»

 کییۆمەڵگەی بەتییایبەتی کییۆمەڵگە رەوتییی لەسییەر هەبییووە کاریگەرییییان چەنییدە رۆژنامەنووسییان فەرهەنگیییەدا و سیاسییی بێییدەرەتانی
 کوردستان؟

 
 سیەندیکای هەبیوونی جییاتی لە ئێسیتادا ئێرانیی لە. بەرن جوانیدا ئاراسیتەیەکی بە میدیا دەتوانن تاکەکان هەمیشە :ئەحمەدی رەحیم

 سییاڵی لە رۆژنامەوانییەکییان سییدندیکا. ڕادەربییڕین ئییازادی کردنییی بەرتەسییک بییۆ دانییاوە ئیئسییالمیان ئیرشییادی ئیییدارەی رۆژنامەنووسییان
 کیردن بەرگریی -٢ رۆژنامەنووسان پەروەردەکردنی-١ئەستۆیە؛ لە سەرەکییان ئەرکیی دوو و هەڵداوە سەریان فەرانسە لە زایینی ی١٧٢١
 رێیزی لە ئێیران ئیسیالمیی کۆماری بەاڵم نیە، زیندان رۆژنامەنووسان جێگەی بڵێم ئەوەش پێویستدا، کاتی لە وئازادییەکانیان ماف لە

 .رۆژنامەنووسان مافی پێشلکردنی بۆ دایە جیهان واڵتانی خەراپترین
 

  ی خۆماڵییانه و كراوه  نیمچه زا فه و له ، بووه  رێمه هه م ئه  سیاسی  دۆخی  ری كاریگه ژیر  له اڵت رۆژهه  نووسیی رۆژنامه :زادە محەمەد خالید
 و كوردسیتان  كۆمیاری تیا شیكا   سیمكۆی  ی كیه رینه راپه  ی مه رده سه  له ر هه بین، ده  نووسی رۆژنامه  كاری  ڵدانی رهه سه شاهید  وه كریته ده  كه
  خیۆی نێیو  لیه و واڵت  ی وه ره ده  لیه  وتیه ره م ئیه  دانی درێژه و  تاوی هه  ی٧٢  ی یه ده دواتر و ئێران  اویت هه  ی١٣٣٥  سالی  شۆرشی بۆ  وه وێشه له

 مان هییه  نییاتوانێ میییدیا  كییه تانه ره ده  پێیی  بییه ناكرێییت  وه لییه حاشیا اڵم بییه. دێیین پێییك  وانی رۆژنامییه  كیاری بییۆ  كییه ن تانییه ره ده و ئیه واڵت،
  تی تایبیه  قونیاغی نیدێك هه  لیه دا راسیتی  لیه ، وه بیته ده باڵو و چاپ ناجیگر  دۆخێكی  له  خوی چون ، بێ هه  وه كه دۆخه ر سه  به  ری كاریگه

  سیلیمی ته دا كیات مان هیه  لیه اڵم بیه. دەکیرێ  لێیی ڕوانی چیاوه  كیه  بێڵیی  جیێ  گشیتییه  رییه وكاریگه ئه  ناتوانێ اڵت رۆژهه  میدیای بێت، نه
 . نابێ ش كه اسییهسی  دۆخه
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( نیاحیزبی) هەیە سیەربەخۆمان رۆژنامەنووسی نە هێشتاکە دەگوترێت دا، کوردی رۆژنامەگەریی ساڵەی١١٧ لەخەسارناسی: «کوردستان»
 لەچیدایە؟ هۆکارەکانی و دەبینیت چۆن گرفتە دوو ئەم بەرێزت یەکگرتوو؟ زمانی نە
 

  هیوی  بیه راسیتیدا  لیه بێنرییت، ده یامنێر پیه  هاواڵتی و  هلی ئه  میدیای مان هه یا ئازاد  نیوا رۆژنامه  چاالكی ئێستا  له :زادە خالیدمحەمەد
 بیۆ تیان ره ده  تی حكوومیه و  حیزبیی  نووسیی رۆژنامه نیشیت ته  لیه  ی وه ئیه بۆ  وه ته كراوه باش  رگای ده كان تییه الیه كۆمه  توره و  جازی مه  زای فه

 سیورێت ڵده هه كان خسیییه شه توانا ر سه  له جار زۆر و باڵوه و پرش  رچی گه ئه میدیا  كاركردی  له  شه به م ئه ، وه هبكرێت ئازاد  میدیای  كاری
  نووسییی رۆژنامه  لیه  جگیه  كیه ڵێیت ده  كیه نییم  وه ئیه ڵ گیه  لیه مین.  كانی موكوریییه كه  رچاوگرتنی بیه  لیه  بیه  ییه هه  بیوونی ئێستا  له اڵم به

 ڵێك كۆمیه  ی وه كردنیه  بیه رابیردوودا  سیاڵی نید چه  لیه  وانه پێچه به راست نابنیرێت، تر میدیایی  چاالكی اڵت رۆژهه  له  تی حكوومه و  حیزبی
  نیه و  تییه حكوومیه  نیه  كیه  ڵداوه هه  ری سه  میدیایی  چاالكی  له فۆرمێك  نی ده مه  ڵگای كۆمه  رتی كه  به ر سه  ی باڵوكراوه و سایت ، نامه فته هه

 و وه واڵمدانیه  تیه هێناوه  حیزبیی زۆرجیار و هەیە  وه كانیه حیزبه ر سه  به  ری كاریگه ت نانه ته  میدیایه م ئه.  ئازاده  میدیای وی  ئه.  حیزبیه
  كانی سییتێنه به  رچی گییه ئه ت،گییر شییكڵیان  نوسیییی رۆژنامه  نییوێی  كی یییه وه نه  نی ده مییه  ڵگای كۆمییه  سییتێنی به  لییه.   وه كاردانییه و وه روونكردنییه
 ییان ده  كردنی رده روه پیه بیۆ بیوون   ییه قوتابخانه اڵم بیه بوو، نیه دا سیت ده ر بیه  لیه ئیمكانیات و  میاڵی  بیاری   وه ریان كاریگیه  كی میدیاییه
 کوردسیتان باشیووری  ی وانیه پێچه  به راست  مه ئه ، میدیایه  بوونی نه ڵكوو به  نیه، نووس رۆژنامه  بوونی نه اڵت رۆژهه  گرفتی. نووس رۆژنامه
  لیه بێگۆمیان  كیوردی  زمیانی  بیه ت باره سیه. گرین رنیه وه ند هه  به  ستێنه به م ئه  چاالكی ناكرێت  بۆیه  نیه نووس رۆژنامه اڵم به  یه هه میدیا
 م لیه مییدیا  دۆخیی كرێیت ده بوو، هه  خۆی  رۆلی میدیاش  نهزما م ئه  پاراستنی بۆ شاعیران و ران نووسه  وڵی هه و كان بیه ده ئه  چاالكییه پاڵ
 نووسیان رۆژنامه زمیان،  پاراسیتنی بیۆ رپرس به  ی زراوه دامه و سیستم  بوونی نه  له  كه ناكرێت  وه له حاشا اڵم به  بێ  خنه ره  ی جێگه  ستێنه به
  زاراوه  بییه نووسییین و پاراسییتن بییۆ  دراوه  نووسییی رۆژنامه  بییواری  لییه زۆر  وڵی هییه ش سییااڵنه و لییه ت نانییه ته ، پاراسییتووه شیییان زمانه م ئییه

 . هاواڵتی  به  زانیارییه  پێدانی ڵكوو به ، نیه زمان  پاراستنی نووس رۆژنامه  ركی ئه م كه یه  ی پله  به  رچی گه ئه كانی ، كوردییه
 

 بەداخەوە بەاڵم تێپەردەبێییت کوردیییدا رۆژنامەنووسییی وسیییرۆژنامەنو سییەرهەڵدانی مێییژووی بەسییەر سییاڵ١١٧ راسییتە :ئەحییمەدی ڕەحیییم
 پەروەردە،» دەبیێ، دروسیت رەهەنید سیێ بە یەکگرتیوو زمیانی بەرچیاو بەشێوەیەکی سەربەخۆ، میدیای نە هەیە یەکگرتوومان نەزمانی

 لە بکیات بیابەت و پیرس رزۆ بیۆ چیون دوا بە دەتوانێیت جیوان شێوازێکی بە سەربەخۆ میدیای بەاڵم «برۆکراسی سیستەمی راگەیاندن،
 .دێنێت بەرهەم سەربەخۆ میدیای سەربەخۆ رۆژنامەنووسی و دەزانن سوور هێڵی بە ئەوان دیکتاتۆری سیستەمی

 
 بیۆ شییاویان لەبیارو دۆخێکیی هەیەوهیچکیات جەنجاڵییان مێژووێکیی کە چییدایە لە رۆژنیامەوانی پیشیەی و رۆژنامە گرینگی: کوردستان

 نەرەخساوە؟
 
 ڵگا کۆمیه نیاو تاکی و ڵگا کۆمه ر سه له ری کاریگه  وه ینه لێبکه بیری  یکه وه له زیاتر زۆر ری گه رۆژنامه ی پێشه و رۆژنامه  دیاره :هاوار.ر.س
 اڵت سیه ده یئیاڵوگۆر  که ک یه شێوه  به  یه، رۆژنامه و ئه رچوونی ده واڵتی ی وه ره ده   چێته ده رفراوانتر به ی شێوه  به  رییه کاریگه و ئه و بێت ده
 هۆی ترین کی ره سه وی، شووره  روانینه ده کاتیک  نموونه بۆ. لمێنێ سه ده  وه ئه واڵتان اڵتی سه ده رانی به رێوه به ر سه له  رۆژنامه ری کاریگه و
 واڵتیانی  لیه. بیوو هێز به کی یه هرۆژنام بوونی نه و زا شاره و پسپۆر ری گه رۆژنامه کردنی نه  رده روه په  اڵته سه ده و ئه شکستی و چون ناو له
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 ری کاریگیه  رۆژنامیه و پیێ   چێتیه ده( م که زۆر شبێ هه ر گه ئه) ستێک ربه به هی  بێ ری گه رۆژنامه کاری دێموکراسی ن خاوه و دیموکراتیک
 ر بیه له دیکتیاتۆری و ئیسیتیبدادی نیواڵتیا  لیه اڵم بیه بێت ده سیاسی التی سه ده و ڵگا کۆمه ناو له زۆریشی کجار یه ی وه کاردانه و باش زۆر
 النی گیه شۆرشیی دوای لیه ئێیران  لیه  نموونیه بیۆ.  دراوه داخرانییان و چیوون ناو لیه ولی هه کات موو هه تی یه هه  رۆژنامه ی رییه کاریگه و ئه

 ی کێشیه وانی  رۆژنامیه دان سیه  بیه و داخیراون  وه تیه حکوومه ن الیه  له گوڤار و رۆژنامه یان ده  به  ته حکوومه م ئه کاری ر سه هاتنه و ئێران
  بیه بیێ ده ییان رچیێ ده  ئیسیتیبدادیانه  واڵتیه و لیه وێ یهیه ده ک ییه رۆژنامه کاتێیک. نیدکراون به و زینیدانی و پیێ   هاتۆتیه بیۆ منییان ئه

  اڵته سیه ده  و لیه گیرتن  خنیه ره و اڵت سیه ده  بیه ندی یوه په نابێ  وه کاته ده باڵویان ی وااڵنه هه و وتار و ئه یان و پێ   برواته وان خواستی
 اڵتی رۆژهیه  روانینیه ده کاتێیک  بۆییه ر هیه.  حکوومییه نی الییه زوومیی و منی ئیه گوشیاری ژێر لیه کیات موو هیه  واڵتانیه و له وان رۆژنامه. بێ

 زییاتر و بژێرێت ڵیده هه سیاسیی میژاری متر کیه ێیتچ ده ریی  ده  کیه ی وه ئیه و بینیین ده کیوردی گوڤیاری و رۆژنامیه می کیه  بیه زۆر کوردستان
 .  تییه اڵیه کۆمه بی ده ئه نگی رهه فه
 
 سیەرجەم نەبووە؟بەجۆرێیک سیەربەخۆمان رەهیاو رۆژنامەنووسیی هیچکیات بیێ گەڵ لە ئێستاشیی: دەگوترێت کە هەیە باسێک.کوردستان»

 راستە؟ چەندە قسە مئە دەنووسن، ئایدۆلۆژیایەک بیرۆکەو تەلە پێرەوی بە رۆژنامەنووسان
 
 رۆژی راستی، یشتنی تێگه کوردستان،» ی رۆژنامه کوو وه خۆ ربه سه ی رۆژنامه یان ده  به کورددا ری گه رۆژنامه مێژووی  له  ئێمه :هاوار.ر.س

 دوور  کیه  بووه هیه میان… هتید و» رزگیاری روناهی، زانیاری، کورد، زانیاری کۆری ژین، زبان، ، وه ژیانه کوردستان، بانگی کوردستان،
 سیتی هه ش وه ئیه ڵ گیه له و کیردووه کارییان کیوردی بی ده ئیه و زمیان و نگ رهیه فه و کولتیور  بیه ت خزمیه بیۆ نیا ته ک ئایدیۆلۆژیایه هی   له
 بکیات کیار خۆ ربه سیه نێکوا رۆژنامه یان  رۆژنامه  که بینرێت ده می که  به زۆر ئێستا اڵم به.  وه بزواندۆته کوردا تاکی ناو له تیان وایه ته نه
 کیردن وی پێیره ت ڵبیه هه! نووسین ده ت تایبیه کی ئایدیۆلۆژیایه  له وی پێره  به  که  راسته ش وه ئه. بات نه ی ڕیوه به حیزبێک یان نێک الیه و
 سییێکی که کییوو وه خۆیییدا کییاری ناو لییه وێ یهییه ده نووس رۆژنامییه کاتێییک اڵم بییه  سییه که موو هییه مییافی ت تایبییه ئیییدیۆلۆژێکی و ریان جییه  لییه

 .ڵگرێ هه م ڵه قه  نه الیه بێ و بێت خۆ ربه سه بێ ده گومان بێ بکات کار و بناسرێ پرۆفێشناڵ
 
 لەو دیموکراتییک، دەوڵەتێکیی نە لەسەرکارەو کوردی سیاسیی دەسەاڵتێکی نە کە رۆژهەاڵت واتە کوردستان لە لەوبەشە: «کوردستان»
 کییۆمەڵگەی بەتییایبەتی کییۆمەڵگە رەوتییی لەسییەر هەبییووە کاریگەرییییان چەنییدە رۆژنامەنووسییان وفەرهەنگیییەدا سیاسییی دەرەتییانی بییێ

 کوردستان؟
 
 و رۆژنامیه ری کاریگیه ژێر لیه تیاکوو  بووه  وه ره ده کوردی تیڤی ری کاریگه ژێر له پتر اڵت رۆژهه  له کوردی ڵگای کۆمه من رای به :هاوار.ر.س

 ئاسیتی و وادی سیه م کیه هۆی بیه کوردسیتان ی شیه به و لیه  وه داخیه به اڵم بیه  بووه هیه خیۆی ری کاریگیه وی  ئیه ت ڵبه هه دابێ، نووس رۆژنامه
 ری کاریگیه کرێت نیه پێشیوازی کیاتێکی  و کراوه لێنیه پێشیوازی بیا ده  کیه ی جۆره و ئه کان باڵڤۆکه و گوڤار و رۆژنامه ر سه له ڵک خه زانیاری

 سیاز کیان کورده نووسیه رۆژنامه و  رۆژنامیه بیۆ سیتی ربه به جۆرێیک موو هیه  به کات موو هه ئێرانێ  اسیسی اڵتی سه ده  دیاره. نابێ وتۆی ئه
  . دراوه کیوردی ی رۆژنامیه و گوڤیار رچیوونی ده تی مۆڵیه می کیه  بیه زۆر و   بیووه م سیته ئه زۆر کوردسیتان ی شه به و له ری گه رۆژنامه و  کردووه

 رای بییرو ربرینیی ده و نووسیین  لیه بوون  ڵه ئاوه ست ده هۆی به ئێران واڵتی ی وه ره ده  له اڵت رۆژهه کوردی نووسی رۆژنامه گومان بێ اڵم به
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 واڵتیی زۆر  لیه ڵکوو بیه کوردسیتان  لیه ک نیه ئێسیتاش.  بووه هه اڵت رۆژهه ناوخۆی ڵگای کۆمه ر سه له ریان کاریگه چڕتر و باشتر زۆر خۆی
 .کات ده و له پێشوازی زیاتر ڵگاش کۆمه تاکی و و بووه زاڵ کاندا باڵڤۆکه و نی مه چاپه یایدون ر سه به جازی مه دونیای تر
 
( نیاحیزبی)هەیە سیەربەخۆمان رۆژنامەنووسیی نە هێشیتاکە کە:کوردی،دەگوترێیت رۆژنامەگەری ساڵەی١١٧ ناسی لەخەسار «کوردستان»
 لەچیدایە؟ کانیدەبینیت؟هۆکارە چۆن گرفتە دوو ئەم یەکگرتوو؟بەرێزت زمانی نە
 
  رۆژنامانه و واڵنێر هه زگا ده و ئه تی سیاسه کانی هۆکاره  له کێک یه  یه وانه له! م که زۆر اڵم به  مانه هه!  نیمانه بڵێن ناتوانین :هاوار.ر.س
. نووسین ده ت تایبیه بیکییحیز فعی نیه  بیه و  نگرانیه الیه ییان نێکن الییه و حییزب زمانحیاڵی ییان کیوردی کانی رۆژنامه ی زۆربه ئێستا. بێت

 بییوونی م کییه کییانی هۆکاره  لییه دی کێکی یییه. کییات ده  رده روه پییه حیییزبی  نووسییی رۆژنامه گومییان بییێ بییوو حیزبییی  تیڤییی و رۆژنامییه کاتێییک
  ئیاراوه  هاته ماڵی یازین  کاتێک  وایه که.  ده رامه ده بێ و رج پڕخه کی یه پێشه ری گه رۆژنامه.  ئابووریه خۆ ربه سه نووسی رۆژنامه و رۆژنامه
 کگرتووی یییه تی وڵییه ده میین رای بییه کگرتووش یییه زمییانی. بکییات نێک الیییه و حیییزب  لییه وی پێییره بییێ ده یییان بێییت ده داخییران  بییه ناچییار یییان

 . پێویسته
 

 ٢٢١٥ی مەی ٧: ڕێکەوتی/  ماڵپەڕی کوردستانی و کورد  : سەرچاوە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



هەمین ساڵوەگەڕی ڕۆژنامەگەریی کوردی ١١١یادی   

 

 

55 

 

 
 

 ریی گه رۆژنامه  ساڵ له ٥٥٩و   درخان به
 

 كاشان  النه/ ئا
  

  لیه  كیه( كوردسیتان)  ره نۆبیه ی رۆژنامه مین كه یه رچوونی ده ر سه به ڕبێت په تێده ساڵ ١١٧ مساڵ ئه نیسانی ی٢٢: سلێمانى – وانى رۆژنامه
  بیه  قیاهیره  لیه لهالل ئیه دار ی چاپخانیه  لیه درخان بیه حمان بیدولڕه عه و  درخان بیه میقیداد بیرا  جووته ییدا ئاواره  له دا ١١٧١/  ٤/  ٢٢

 .كوردستاندا  له كوردی ریی گه رۆژنامه ی رقافڵه سه  بووه چاپكراو زێدان جۆرجی ب ره عه ناوداری ری نووسه تی یارمه
  

  بووه  سییانه كه كی تاكه رییه ستپێشخه ده
 

 م ئییه ، بووه هییه ی نییاوازه رۆشیینبیری و  بی ده ئییه خنێكی نییاوه و  بییووه سییی كه تاكه هلی ئییه كییوردی ی رۆژنامییه مین كییه یه كوردسییتان، ی رۆژنامییه
 مین كیه یه بۆچی  كه كات لێده وامان شی ندییه تمه تایبه

 ، بووه هیییه ی ندیییییه تمه تایبه م ئیییه كیییوردی ی رۆژنامیییه
 و  بییییووه دار پایییییه روونییییاكبیرێكی ردخان بییییه میقییییداد
 تیری كیی زگایه ده هی  ، نییه تی حكومه كورد زانیوێتی
  بیه   ییه رۆژنامه ركردنی ده ركی ئه  بووه نه تی  حكومه
 خیییییۆی  بۆییییییه بگرێیییییت، سیییییتۆ ئه له كیییییوردی زمیییییانی

 . كردووه كوردی ی رۆژنامه مین كه یه ری ستپێشخه ده
 

 تی وایه ته بیری نه
 

 نبوڵ سیته ئه  لیه حیاجی  كیه تی تایبیه به  هبوو هیه  وه ییه-درخان بیه ت دحیه مه میقیداد ر سیه به ری كاریگیه زۆر كیۆیی قیادری حاجی كانی شیعره
  ریییده جه ی رۆژنامییه پییولی  بییه نایكڕێییت س كییه و  قائیمییه“: ڵێییت ده و  كارهێناوه بییه دا ١١٧٢ سییاڵی  لییه ی رۆژنامییه و ریییده جه ی زاراوه و  ژیییاوه
 ر سیه له  بووه هیه ی وه نگدانیه ره كیۆیی ادریقی حیاجی كانی شییعره: ڵێیت ده زانكیۆ مامۆسیتای نگوڕی میه شێركۆ.د(. شان و ت قیمه  ته وتونه كه

 تای ره سیه  مه رده سیه و ئیه  چونكیه ، زاڵبیووه تێیدا یی وه تیه نه بییری ی قانیه ده و ئه ت تایبه به كوردستان، ی رۆژنامه ركردنی ده و  وه باڵوبوونه
 .بێت هه بوونی كاندا ته بابه شیعرو  له یی وه ته نه بیری یانویست ده واڵتان و  بووه یی وه ته نه بیری كردنی ره كه چه
 

 رچوو؟ میسر ده  له  كه بۆچی رۆژنامه
 

http://www.rozhnamawany.com/wp-content/uploads/2015/04/kurdistan-nwspeaper-rozhnamawany.com-yad117-sal.jpg
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 پشیتگیری بوو نه اڵتێك سه ده و هێز هی  دا مه رده سه و له  چونكه میسر،  چووه درخان به ت دحه مه میقداد كوردستان، ی رۆژنامه ركردنی ده بۆ
 ی ماڵیه بنه  ربۆییه هه بوو، هیه بیوونی دا واڵتیه و لیه ئیازادی ییاخیبوو، كانی عوسمانییه یاڵت سه ده  له میسر دا مه رده سه و له بكات، كورد  له
 زانییین، پێییی عوسییمانی تی وڵییه ده كاتێییك اڵم بییه. یان كییه رۆژنامه ركردنییی ده بییۆ زانییی گونجییاو شییوێنێكی  بییه یییان قاهیره كان درخانییییه به

 .وروپا ئه  چووه  كه رۆژنامه
 

  هلی بووه ی ئه مین رۆژنامه كه یه
 
 حزبیی) ئۆرگیانی  كه رۆژنامه  پێیوایه ندێك هه ، یه هه جیاواز بۆچوونی دایك ی(كوردستان) ی رۆژنامه كاركردنی هێڵی و  ئاڕاسته ی رباره ده

  كیه  ییه هه ی تیر بۆچیوونی(.  رچیووه ده نی رمیه ئه و  ماسیۆنی نی الییه تی یارمیه  بیه)  پێیانواییه تری  ندێكی هه.  بووه( قی ره ته و ئیتیحاد
 . بووه هه ئینگلیزی پشتگیری  كه رۆژنامه: ڵێت ده
 

 و كلتووری كوردی و زمان   پاراستنی شوناس
 
 و  شییوناس ڕووی لییه اڵم بییه رمانین، وروبییه ده ی واڵتانییه و ئییه دوای مێك كییه  وه رۆژنامییه مین كییه یه رچوانییدنی ده مێییژووی ڕووی لییه رچی گییه ئه

 تیوركی زمیانی  بیه  رۆژنامیه مین كیه یه بینیین، ده تا وه ئه. وتووین كه وان ئه پێ  نگاوێك هه ند چه ، كه رۆژنامه خۆیی ربه سه ندیی تمه تایبه
 عیراقیدا  له ش رۆژنامه مین كه یه و  ١١٥١  له( اخبار كاغژ) ئێراندا  له فارسی زمانی  به  رۆژنامه مین كه یه ،١١٣٢  له( قای  وه قویمی ته)
 .بوون اڵت سه ده زمانحاڵی و  بوون سمی ره ی رۆژنامه ، وه یه(كوردستان) ی وانه پێچه به رسێكیشیان هه  كه ، رچووه ده ١١٦٧  له( ورا زه)
 

  كه دروشمی رۆژنامه
 
  وه لێیره ، وه باڵوكراییه جنێیف  له ١١٧٧ ساڵی  له و ر رنووسه سه  ته بووه درخان به حمان بدولڕه عه  وه یه-كوردستان ی رۆژنامه شی شه  ژماره  له

  ێنایعیه وتحێییل ایقیاێ كردلیی)  لیه بریتیبیوو  ژماره دوایین تا  وه كه یه  ژماره  له ش كه رۆژنامه دروشمی. گۆڕا  كه رۆژنامه شێوازی و  نوسین
 (.بن فێر زانست و ر هونه و  ن رپابكه به ڕین راپه كوردان)  واته( شدمیلك ایچون هانی، تشویق

 
 ری كوردی گه رۆژنامه

 
 رمتر گییه  یییاده م ئییه سییاڵ  دوای لییه سییاڵ ، دیییاره  وه پێیییه   وه و وه كاتییه ده نیسییان  ی٢٢  لییه  سییااڵنه  خییۆی  ری گییه رۆژنامه  یییادی كییورد  مێكییه ده
 ، ییه هه  وه وردستانهك  نووسانی رۆژنامه ندو كارمه  به  ندی یوه په ، خپێدانه بایه م ئه. درێت پێده  زۆرتری  خی بایه میدیاكاندا  له و وه كرێته ده
 .بێت هه خۆیان به ت تایبه  ژنێكی جه و رۆژێك بێت نه هی   وێت یانه ده وانی  ئه  كه
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 اڵم بیه بێیت، زۆر  كیوردی  ری گیه رۆژنامه  مێیژووی بیۆ سیاڵ ١١٧  ییه وانه له ، كیوردی  ری گیه رۆژنامه ساڵی مین١١٧  كاته ده ٢٢١٥ مساڵ ئه  یادی
 وان ئیه  ی رۆژنامیه م كیه یه.  میه كه لێك گیه و نیییه زۆر ین، بكیه راورد بیه  تی تایبه به وروپا ئه و  گشتی به  دیكه  واڵتانی ڵ گه له خۆمان ر گه ئه
 ، وه كیه یه  ی ژمیاره  لیه ر هیه. رچیوو ده ستراسیبورگ  شیاری  لیه ١٦٢٧  میی دووه  كانونی  له Relation: Aller Furnemmen  ناوی به

  ی(كیارلۆس یۆگیان)  وه ره سیه ی رۆژنامه م ئه  ری رنووسه سه م كه یه. بوو تێدا  پراگی ننا، ڤیه رۆما، نتڤێرپێن، ئه لن،كێ: واڵی هه ڵێك كۆمه
 . وه كرده باڵوده  ستنووسی ده  ی رۆژنامه پێشتر  كه بوو،  چاپچی

 
 كان، سیاڵه  لیه  جگیه وروپا، ئیه  ری گیه رۆژنامه  رانی زرێنیه دامه ڵ گیه له دانیان، واڵ هیه و ڕۆ  نیاوه  لیه  كیوردی  ری گیه رۆژنامه  رانی زرێنه دامه

  زمیانی  بیه گۆڤارییان و رۆژنامیه وانی  ئیه ر هیه نیاو یان وره گیه زۆر  نگاوی هیه كان چاپچیییه كوردستانی   له  چونكه ، نییه زۆر جیاوازیمان
 .تری   ندێكی هه و  نیموكریا گیو مێردو پیره و  موكریانی  حوزنی حوسێن:   وه كرد رده ده  كوردی

 
 سیاڵ پێینج  ی ماوه لیه  كیه چیاپكرا، ١١٧١ سیاڵی  لیه كوردسیتان  ناوی بیه وان، ئیه  ی رۆژنامیه م كیه یه  دوای ساڵ ٢١٧  ئێمه  ی رۆژنامه م كه یه
  لیه  سیاڵه ٢١٧ و ئیه نها تیه هب جیاوازیمیان  ئێمیه. رچوو لێیده فولسیكاپ  ی ڕه الپیه چیوار  بیه جییا  شوێنی و واڵت پێنج  له  ی ژماره ٣١ نها ته
 ر سیه له  رێكیوپێكی  بیه زۆر ، رۆژنامیه م كیه یه  ركردنیی ده ڵ گیه له وان ئیه  كه ، یه وه له  وره گه  ره هه  جیاوازی ڵكو به ، نییه  رۆژنامه  ركردنی ده
  نییاوه ناوه پچڕپچییڕو زۆر  ئێمییه  ی«كوردسییتان» چی كییه وامن، رده بییه تائێسییتاش كانیییان گۆڤاره و رۆژنامییه  كی یییه  دوای لییه   یییه  ركردنییی ده
 و سیودان میسیرو واڵی هیه ش، ئێمیه  ی رۆژنامیه  ی ژمیاره م كه یه ین، بكه كان واڵه هه  جۆری له تر  راوردیێكی به  ورده ر گه ئه اڵم به چوو، رده ده

 . تێدایه  كوردستانی
 

 كتێبییی شییعرو ، ئیاینی و فه لسیه فه كتێبیی داستان، بوو مێك ده وان ئه  زمانی رچوو، ده وروپا ئه له  رۆژنامه م كه یه  ی وكاته له تر،  جیاوازی
  بووبییووه  چاپخانییه نووسییرا، ده رێنییووس   یییه به بییوو، نیید مه وڵه ده وكات، ئییه بییۆ وان ئییه زمییانی نووسییرا، پێده  ی رنامه فه سییه و  زانسییتی
 .نووسین و  وه خوێندنه  فێربوونی و وه باڵوكردنه و وان ئه  زمانی  وكردنی پته بۆ زۆرباش  كی تییه یارمه

 
 وروپا ئییه  كانی واڵتییه  واوی تییه له جیهییان،  چییاپكراوی  ی رۆژنامییه م كییه یه  رچوونی ده لییه ڵكو بییه ، نییییه  وه ره سییه  ی وانییه ئه ر هییه كان جیاوازییییه
 .بكا   یه نامه فته هه یان  رۆژنامه چ ڕێی چاوه كوێ له  یزانی ده وام هرد به وان ئه  ری خوێنه و رچوون ده وام رده به و میشه هه گۆڤار و رۆژنامه

 
 ریپۆرتیاژ، واڵ، هیه:   وه نگ ڕه میه هه  ژانیری بێ، هیه نگ ڕه میه هه  تی بابیه  پێویسیته  كه ، ی وه له  جگه ، رۆژنامه  كانی گرنگه  رجه مه له   یه

 .بێ ئاسان ر خوێنه بۆ وتنیشی گیركه وه یان كڕین و بزانرێ  رچوونی ده  كاتی  پێویسته بێ، هه هتد… گۆشه رڤیو، ئینته گوتار،
 
 كیورد،  ی ئێمه  كه ین، تێبگه و وه ینه بكه زیاتر چاومان  ی وه ئه بۆ  یوه گه كات وابزانم ساڵ، ١١٥ پاش و  كوردی  ری گه رۆژنامه  ی یادانه م له

 و بات خییه و شیۆڕش  یانییدنی راگه  نیدی مه وڵه ده  كی مێژووییییه اڵم بیه ، یییه هه شیارمان كییوردی ری گیه رۆژنامه  پچڕپچییڕی ژارو هیه  كی مێژوویییه
 ، نزمیی و  رزی بیه له  تی پڕییه  كیه كیات، ده  كیوردی  سیاسیی  باتی خیه كیوردو  مێژووی له زیاتر ، كوردی  ری گه رۆژنامه  مێژووی.  یه هه شاخمان

 . وه ڵسانه هه و وتن كه
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 درخان ت به دحه میقداد مه

 
   ناوێكی درخان به ت دحه مه میقداد ، زانراوه نه  دوایی  كۆچی و دایكبوون له  ساڵی ، پاشایه درخان به میر  كوڕی درخان به ت دحه مه میقداد
 .كانیان ڕۆڵه  نانیناو بۆ  رگرتووه وه كانیان نسییه ره فه له  مه رده سه و ئه  كانی كورده و كان عوسمانییه  ناونانه  شێوه م ئه ، یه ئاوێته

 
  كانی شیه ڕه هه  ترسی له  وه ئه پاش وه، ته باڵوكردووه  كوردستانی  ی رۆژنامه  ی ژماره پێنج  قاهیره له ١١٧١  ساڵی میسر،  ته چووه ١١٧  ساڵی

 ١. وه بنه نه زیندانیكردن و نجه شكه ئه  تووشی  براكانی م، ئه ر سه له  ی وه ئه بۆ  ئیستانبوڵ  وه ته ڕاوه گه(  عوسمانی  میدی بدولحه عه سوڵتان)
 

 نییدێك هه ون، رناكه سییه اڵم بییه ن، خۆشییبكه  یی وه تییه نه  شۆڕشییێكی بییۆ  مینییه زه ن ده وڵییده هه برایییدا  (گی بییه  لی عییه)  ڵ گییه له ١١٧٧  سییاڵی
 ١٧٢٦  سییاڵی ،”( قی ره تییه ئیتحییادو) پییارتی  یكان چاالكییه  ندامییه ئه له  كێكبووه یییه درخان بییه ت دحییه مه میقییداد“: ڵییێن ده كان مێژوونووسییه له
 .كرا  فی نه توركیا له  ی ڵوێسته هه و ئه ر سه له
 

  شییری نه  تی معیییه جه)  زرانییدنی دامه له  شییداریكردووه به  ئیسییتانبوڵ له  سییتووری ده  تی حكومییه  یانییدنی راگه پییاش   یییه ماوه و ١٧١٢  سییاڵی
 شیتێك هیی   دواوه بیه  سیاڵه و لیه اڵم بیه رسییم، ده  شیاری  ریفی سیه موته به  كیراوه   ییه ماوه ش، رچیاوه سه  ندێ هه پێی به( كوردی  عاریفی مه
 .نازانرێت  ژیانی  ی رباره ده
 

  ی نیهچاپخا)  ناوی بیه  كیشیی یه چاپخانه ، كوردیییه  بزاڤیی ری زرێنه دامه و نووس ڕۆژنامه مین كه یه  كه  ی وه له  جگه درخان به ت دحه مه میقداد
 . ژمێردرێت ده  كوردی  ی چاپخانه مین كه یه به  كه ، زراندووه دامه  قاهیره له( كوردستان  ی ڕۆژنامه

 
 مین كیه یه  ی وه باڵوبوونیه  ڵ گیه له  بۆییه ، زانییوه  باشیی به  نسیشیی ره فه  زمانی ، بی ره عه و  توركی  زمانی  و خۆی  زمانی له  جگه ت دحه مه میقداد
 درخان بییه ت دحییه مه میقییداد  قڵی عییه  شارسییتانیبوونی  كییه  وه تییه باڵوكردووه  نسییی ره فه  زمانی بییه  كییارتێكی كوردسییتاندا،  ی ڕۆژنامییه  ی ژمییاره

 .دات نیشانده
 

 كان درخانییه ی به ماڵه بنه
 
  بۆییه ئیسیالم، كانی ناوبانگیه به  ره هیه  ركرده سیه له كێك ییه لیید وه كیوڕی خالدی ر سه  وه چنه ده  یه ماڵه بنه و ئه ، رچاوه سه ندێك هه پێی به

 .برێن ده ناو خالید ی ماڵه بنه  به بار جارو
 

 ریان عومیه ئییبن ی زیره جیه شیاری كوردسیتان، بیۆ كیرد كۆچییان  وه بسیتانه ره عه  له ت هیجره دوای زوو ر هه كان درخانیه به ی وره گه  باپیره
 وایی رمانڕه فیه رۆژگیاری تا زیزی عه تی حكومه كرد حكومڕانییان ١١٤٧ تاساڵی ناسرا، زیزی عه  به  یه ماڵه بنه و ئه اڵتی سه ده دروستكرد،
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  لیه و عوسیمانی شیكری له خری فه ی ركرده سه  كرایه  وه سوڵتانه ن الیه له درخان به میر ١١٣٧ ساڵی بوون، خۆ ربه سه واو ته لیم سه سوڵتان
 خییراپ زۆر(  وه وره گییه لیی عییه د مییه حه مه كییوڕی) پاشییای ئیبییراهیم ن الیییه له كان توركییه دا ڕه هشیی و لییه شییداربوو به دا( Nisib) نگی جییه

 سینوری ی وه ئیه بیۆ رگرت وه تور  شكانی  له ڵكی كه و زیره جه بۆ  وه وێشه له كرو به دیار  وه كشانده خۆی ی كه هێزه درخان به میر شكێنران،
 .كرد لێ پێشوازیان رمی گه به  كه ناوچه لكی خه ی  هلێر و كاری هه  نێته یه بگه اڵتی سه ده
 

 دییار  لیه كان توركیه رێ،  وێتیه بكه كیوردان مییری دژی و بنێیت  وه پێكه شكرێك له پێدرا رمانی فه و نادۆل ئه مارشاڵی  كرایه پاشا ر عومه
 اڵی قییه  وه بكشییێته بییوو ناچییار درخان بییه اڵم بییه كرد،سییتیپێ ده نجام ئییه بییێ ڕی شییه ڕێ، وتنییه كه كییورد میییری دژی  وێوه لییه و وه كۆبونییه كر بییه

  رێگیه كرییت، ی دورگه  وه خرایه دور ئینجا و  وه مایه مانگ ش شه ری وروبه ده وێ له و وت كه  اڵكه قه رگری به مانگێك ند چه دوای ئێڤرا ،
 ڕینی راپیه ی وه دامركاندنیه له یان وره گیه رۆڵێكیی ی وانیه ئه كرییت  رێته به خۆیدا   ته له كانی پیاوه  له س كه د دووسه درخان به میر  به درا

 .ێبین كاندا گرێكه ی ١١٥٦ ساڵی
 
 درخان بیه سیاڵ  ده دوای واتیا ١١٦٦ ساڵی بێت، جێنشین وێ له پێدرا ی رێگه و نبوڵ سته ئه  وه هێنرایه درخان به میر دا وه ئه پاداشتی  له
 خا  بیه  دووره شیق دیمه  له عاتێك سه  كه  ساڵحیه گوندی  له پاشا درخان به. جێبوو نیشته شق دیمه  له دا ١١٧٢ ساڵی  له دوایی كۆچی تا

 . ه -یوبی ئه ددینی الحه سه گۆڕی نزیك ی كه گۆڕه سپێردرا،
 
  وه ه -عوسیمانی تیی حكومیه  بیه دژ ی وه بزوتنیه دروسیتكردنی  بیه  میشه هه  یه وره گه  ماڵه بنه م ئه جێهێشت، به خۆی دوای كوڕی ٧٢ درخان به
 بێیت   رچییه هه تواناییان و قام مه و پایه كان درخانییه به گشت: ڵێت ده ی كه قه ده  كه  یه هه درخان به  به ت تایبه كی یه شفره ریكبوون، خه

 .بوون ت ساره ئه و ندی به و وه دوورخستنه ی گیرۆده
 
 كامییل“ وتن كیه  پۆله شیه م ئیه دوای رمی گیه  بیه  درخانییه به دوو و ئیه روسییا  ردهروویكی ی كه واڵته كگرتنی یه پێناو له ژیانیدا دواساڵی  له
 زاق بیدولڕه عه ١٧١١ سیاڵی رۆم، رز ئه و دلیس به والی  كرانه  روسیاوه ن الیه له  دووانه م ئه ١٧١٧ ساڵی بوون ”گ به زاق بدولڕه عه و گ به
 . جۆرجیابوه فلیسی ته  له گی  به كامیل ڵێن ده كرا، ند به موسڵ  له كراو ستگیر ده  وه كانه توركه ن الیه  له گ به
 

 گرتنیییان رمانی فییه ڵبژاردنیان هییه دوای ر كسییه یه مانییدا، رله په  لییه كوردسییتان ری نوێنییه  بوونییه گ بییه ن سییه حه پاشییاو حسییێن ١٧٢١ سییاڵی
 پاشیایان حسیێن كان توركیه ر، سیه برده یی ئیاواره  بیه گییانمان ش شیه وێ لیه و كان شیاخاویه  ناوچیه ر بیه  بیرده نایان پیه وانی  ئه رچوو ده
 .كوشتیان  وه دزیه  به و كرد ستگیر ده
 
 نجام ئیه له و وه ماییه ی رییه ده ربه ده و ئیه دوای سیاڵ سیێ ، درخانیه به وی  ئه ، ه”گ به سلێمان“ ناوی ڵیانبوو گه له شاخ  له ی وانه له كێك یه
 .كرا ستگیر ده بوو، كان درخانیه به ی كوشته باوه دوژمنی  كه  وه رناخه شه ئاغای حمان وڕه ئه انیك سیخوڕه ن الیه له رگوڵ ده  له
 
  م كه یه كوردستانی ری رنوسه سه   یه ماوه و یه ماڵه بنه و ئه كانی مۆدێرنه  ره هه له بوو كێك یه  دیاره وا كه درخان به گی به حمان بدولڕه عه
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 ١٧٢٢ سیاڵی شیوباتی چیواری رۆژی  كیه كان الوه  توركه كۆنفراسی م كه یه بۆ  بوه كوردی فدی وه ندامانی ئه  له ككێ یه بوو كوردی ی رۆژنامه
 ڵیێن ده هێنیا، سویسیری ژنێكیی وێ  لیه ر هیه ژییاو سویسیرا له سااڵن  یانزه درخان به حمان بدولڕه عه ڵێت ده ی رباره ده سترا، به پاریس  له

  كراییه كانیدا یۆنانیه و تیور  نێیوان ڕی شیه كیاتی  لیه ، خوازبیووه وتن پێشكه بۆچونی و دیده ن خاوه و دیده ادونی و دووربین زۆر پیاوێكی
 درخان بیه میوڵكی و رماڵ بیه ی زۆره  زیانیه رو ره زه و ئه ر رامبه به توركیا تی حكومه ، كردووه فتاری ره باش زۆر وێ  له ئایدن، رفی سه موته
 . وه ببڕێته ی كه ماڵه بنه بۆ نشینی خانه توركی ی لیره ٢٢٢  نگانهما  بڕیاریداوه ، وتوه كه
 

 ٢٢١٥ی ئەپریلی ٢١: ڕێکەوتی/     PUK میديا پو ماڵپەڕی :  رچاوه سه
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 و حەڤدەیەمین ساڵڕۆژی رۆژنامەگەریی كوردی د  سە
 

 شەریف فەالح

 
  ی١٦٢٥  نیی ژوئە  میانگی  لە  ی(REDATION)  ندیی یشێن یان پێوە ریلە  ی رۆژنامە (John Cardus) یوهان كارلۆس  ی وە لەو كاتە
  گرنگیییی  گۆڕانكیییاریی  هیییۆی  ببێیییتە  بتیییوانێ  م باڵڤیییۆكە ئە  كە  وە كیییردە دە نە  وە لە  ، هیچكیییات بییییری وە باڵوكیییردە( ستراسیییبۆرگ)  لە  زایینیییی
و   م رۆژنیامە كە یە  ی وە باڵوبیوونە  د سیاڵ لە چوارسیە  ی میاوە  لە.  خشیێ ببە  ییان پیێ وارە و قە مو بییچ  سیاسیی  رینیی بە  و ئیاڵوگۆڕی  تی اڵیە كۆمە

و   زانییاری  یانیدنی گە  ییدانی و مە بیوار  كیانی گرنگە  ئیامرازە  كێیك لە   یە ، هێشیتا وە نێ داییدە  گشیتی  وڕای ر بیر سە  لە  كە  كانی رییە كاریگە
  . درێ م دە ڵە قە لە كان گشتییە  ندییە پێوە

 
 Post"بریتانییا،   لە ١٦٦٥  سیاڵی  لە" ئاكسفۆر گیزت"،  ڕانسە فە  لە ١٦٣١  ساڵی  لە" گزت"  بە  كرێ دونیا دە  كانی مین رۆژنامە كە یە  لە

– och inrike Tidnin gar" بە   میڕۆ ەە تیا ئە  كە  یە تیرین رۆژنیامە مێژینە لە  سیوئێدییە  م رۆژنیامە ئە)سیوئێد   لە ١٦٤٥  ساڵی  لە  
و ەالیفیێكس  ئامریكا  بۆشستۆنی  لە ١٦٧٢  ساڵی  لە (Publie Ocnenxes) "ئۆكورنسێر"، ( وامە ردە بە  خۆی  شانی وە  ستان لە راوە  بێ

هێنید،  :یین بكە  م واڵتانە ەب  ئاماژە  كرێ اڵتی  دە رۆژهە  كانی رۆژنامە  كانی نگە پێشە  لە .ین بكە  كانادا ئاماژە  لە ١٧٥٢  ساڵی  گزت لە
    بە یە دا رۆژنیامە ١١٧٢  سیاڵی  ژاپیۆنی  لە  لە.  وە دا باڵوكیردە ١١٢٢  سیاڵی  لە" ساما چار  ئی مبە بە"  ناوی  بە  خۆی  ی مین رۆژنامە كە یە

  كە  ی نیدییانە تمە و تایبە و ئە راورد بكرێن مڕۆدا بە ئە  كانی ڵ رۆژنامە گە لە  م رۆژنامانە ئە  كرێ نە  نگە رە.  وە باڵو كرایە"  ینچی  ینچی"  ناوی
ر  گە ئە. كیرا دە نە  دی وانیدا بە لە  ییانە نووسییدا هە رۆژنامە  ر پرسیی میبە ەە  و پرۆفیشیناڵ لە پسیپۆڕ  واڵنێرانیی و هە نووسیان رۆژنامە  مڕۆكە ئە

یین  بكە" اینكومنید زایتیونگن"  بە  ئامیاژە  بێ ین، دە ناو ببە  كی مڕۆییە و ئە ڕن مۆدێ  واتای بە  كی یە   رۆژنامە وە  مین رۆژنامە كە یە  وێ بمانهە
ییانبوو،  چاپیدا هە  كنیكیی و تە  پیشیە  لە  وتنێك كە و پێشیكە  شیە گە  هۆی  كان بە ئاڵمانییە.  وە دا باڵو كرایە ١٦٥٢  ساڵی  ئاڵمان لە  لە  كە

 ٧٢  ئاڵمیان نزییك بە  میدا لە ەهە ڤد هە  ی دە سیە  كیانی ییە كۆتا  بینیرا لە   دە روە ون، هە پێ  بیكە  دیكە  واڵتانی  لە  وە یە م بارە توانیان لە
  . وە كرایە و باڵو دە چاپ  رۆژنامە

 
  میی كە یە  تییمیی  واڵ دووهە  ی م، پیلە كە یە  ی رۆژدا پیلە  لە  میلییۆن دانە ١٥  ی رێیژە  چیین بە  واڵتیی  وە رۆژنیامە  و تیراژی  فرۆش  بواری  لە

و  م  سییێهە  ی رۆژ پییلە  لە  میلیییۆن دانە ٧٢  ، ژاپییۆنی  بە چییێ ردە رۆژدا دە  میلیییۆن لە ٧٢  تیییراژی  بە  كە  هێنییدە  دونیییا، واتە  دێموكراسییی
  ی م رۆژنیامە كە ، یە"یشێن رێلە"بڵێین   كرێ دا دە دیكە  كی ندییە پۆلێن بە  لە. من چوارە  ی پلە  نی میلیۆن تیراژ خاوە ٥٧  كانی  بە ئامریكاییە
ونییارادا  كە  و ئێرانییی رۆم   لە(  وە مێییژووییە  ی روانییگە  ت لە ڵییبە هە)كییان  مییین رۆژنامە كە یە  دوای  بە  بییێ ڵكییوو دە ، بە و نیییە  بییووە جیهییان نە

  نید شیوێنێكی چە  ستنووس لە دە  ی شێوە  بە" كتادیۆمائو"  ناوی  بە" ژولیۆس سزار"  ستی ر دە سە  ونارادا لە كە  رۆمی  كان لە رۆژنامە. ڕێین بگە
  ئێرانیی  لە. خیۆ گرتبیوو و سیێنایان لە سیزار  كیانی و بڕیارە رمان  و فە  و چاالكی و كار واسران ڵدە وار هە خوێندە  سانی كە  وەی شار بۆ خوێندنە

  ی یییان كارنییامە( روزنامییك)  نییاوی    بە یە كییان رۆژنییامە بابە  شیییری ردە ئە  ریی سییت پێشییخە دە  زایینیییدا بە  می سییێیە  ی دە سییە ونییاراش لە كە
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  تییایی تاهە هە  و رۆحانییییانی ربییار  شییا، دە  كییانی و بڕیارە  چییاالكی   بییوو لە  بریتییی  یە و رۆژنییامە ئە.  وە كییرایە كییان بییاڵو دە بابە  شیییری ردە ئە
و  سیان  نییا بیۆ كە تە"   روزنیامە"  كە  دا بیووە وە لە  رۆمیی  ی"ئۆكتادیۆمیا"ڵ  گە كیان لە ئێرانییە  ی(  رۆزنامە)  ت جیاوازیی ڵبە هە.  شتی ردە زە

نووسیان،  رۆژنامە  نیووكە اڵم هە بە.  وە بخیوێننە"   روزنیامە"بوو  یان نە وە ئە  ڵگا ئیزنی كۆمە  موو تاكێكی و هە نێردا دە  تی تایبە  لێپرسراوانی
  ی بۆنە  خۆی بە  ی سااڵنە  نووسان كۆنوانسیۆنی رۆژنامە  جیهانیی  نی نجومە ئە  و سااڵنێكە نێن  مڕۆ دادە ئە  انیك رۆژنامە  دایكی  بە" یشێن رێلە"
  خیۆی  شیانی وە  درێیژەی بە  فتا ساڵ توانی یشێن حە رێلە  ند كە رچە هە. با دە  ڕێوە ستراسبۆرگدا بە  شاری  لە" یشێن رێلە"  شانی و وە  رچوون دە
  كە  زانیاری  یاندنی و گە و میدیا  یاندن  راگە  بواری  ری و كاریگە  گرنگ  شێكی كوو بە ، وە ری گە رۆژنامە  بواری  كانی پۆلە اڵم ئاخۆ شە بە. بدا
و   رج لییومە چ هە  و لە  كوردسییتان  ئییێمە  نیشییتمانی  تە یشییتوونە و بارودۆخێكییدا گە م  ردە چ سییە  ، لە م نییاودێر كییراوە چییوارە  اڵتی سییە دە  بە

  ركوت و سیە  و داگیركیاری   و میاڵوێرانی  ڕ  شە  بری ژێر زە لە  میشە هە  ت كراو كە ت لە و لە داگیر   ؟ كوردستان، كوردستانی بارودۆخێكدا بووە
  كی یە شیێوە  بە  كیانی بییە ەد و ئە  ، جڤیاكی  ساسییی  نگیی رەە فە   لە سیە و مە  مێك پیرس ردە و چ سیە ، چ كاتێیك  راندا بیووە داگیركە  و كوشتاری
  نگی و پێشیە ر ستپێشخە سانێك دە ؟ چ كە وە و باڵو كرانە  رباس بە  وتنە دا كە و نامیلكە  نامە  فتە و حە و گۆڤار   رۆژنامە   شێوازی  و لە نووسراو 

  نكە و دییارن، چیو كیورددا روون   مێیژووی  لە  ارانەم پرسیی ئە  اڵمیی و داهێنیان بیوون؟ بێگومیان وە  و وشیە ییڤ  و پە  نووسین  لە  م كاروانە ئە
و  نگ  پێشییە  رۆڵییی  ن كە دە مییان بییۆ دە وە ئە  كییورد شییاهێدی  و رۆشیینبیریی  ری  گە رۆژنییامە  كییانی داهێنانە  و پییڕ لە سییك و كە زێییڕین   ڕە الپە
  و سیاسییی  ییی  وە تە ، نە كیداری چە  بیاتی خە  شێوازی  كان، چ لە ەدرخان بە  ری روە و نیشتمانپە  و رووناكبیر  چاال   ی ماڵە بنە  ی شكێنانە رچە

  لە. و ئاشیكران   روون  موو الیە و رۆشنبیریدا، بۆ هە   و چاندی  نگی  رەە فە  باتی خە  شێوازی  و چ لە  واكانی  رە  مافە  دستهێنانی كورد بۆ بە
كوردسیتاندا هیات،   بیاكووری  میان لە كە وە تە ر نە سیە بە  كە  ی مە سیتە و ئە  خت سیە  نیاغەمیوو قۆ و هە و پیاش ئە  نیۆزدە   ی دە سە  كانی كۆتاییە
  تیی وڵە و دە میا ئیارادا نە  كوردستان لە  باكووری  لە  كداری چە  باتی و خە و چاالكی   سیاسی   تێكی رفە و دە ل  و هە تان  رە هی  دە  ی وە پاش ئە
  بییاتی خە  كردنی واشییە و چە الڕێییدابردن   و بە كییوردان   یییی وە تە نە  و ژینۆسییایدی  وە  وسییاندنە و چە ركوت  سییە   یە مییوو شییێوە هە  بە  عوسییمانی

و  نییاودار   كی یە مییاڵە كییوو بنە كییان وە درخانە بە  ری وە رە و نیشییتمانپە دڵسییۆز   ی مییاڵە و بنە  ، ماڵبییات وە كییردە  تییاقی  كییوردانی  یییی وە تە نە
. بوو  وانی و رۆژنامە  نگی  رهە فە  باتی وی  خە ئە  كورد، كە  باتی خە  تر لە شێوازێكی  ڕێخستنی وە  بیری  وتنە بۆتان كە  ری ڤە دە  میرنشینێكی

  اوریلیی ئی٢٢درخان لە  ت بە میر مێقداد مێدحە ، ئە كوردی  ریی گە رۆژنامە  و چاالكڤانی دی  و ئە رووناكبیر  ستی ر دە سە  نجامدا لە ئە  لە  كە
میر مێقیداد  ئە .شان كرد وە  بە  ستی دە" كوردستان"  ناوی  بە  كوردی  ی م رۆژنامە كە میسر، یە  واڵتی  ختی ، پێتە قاهێرە  زایینیدا لە  ی١١٧١
  لە  زایینیی  ی١١٧١  ئیاوریلی  لە  كیوردی  م باڵڤیۆكی كە یە  گ، تیوانی بە  لیی میین عە ئە  درخیان، كیوڕی ت بە مێقداد مێدحە درخان ت بە مێدحە
كرمییانجیی   ی و زاراوە   كییوردی  زمییانی  و بە  (كوردسییتان  ی رۆژنییامە)كوردسییتان   نییاوی  دا بە تییاراوگە  و لە  میسییر  واڵتییی  ختییی ، پێتە قییاهێرە
  واڵتیانی  و زییاتر لە بیوون  ییی ردە روە و پە ، ئەدەبیی  نگیی رهە كوردسیتان فە  كیانی تە و بابە  سیتێن بە.  وە باڵو بكیاتە  توركی  و زمانی  سەروو 

:  بییۆ وێیینە  بیییانی  نییدین زمییانی ر چە سییە مێقییداد بە.  بییۆوە و بییاڵو دە  چییاپ  وتوونییامە دوو حە  ی شییێوە  و بە  و یوگۆسییالویدا میسییر، بریتانیییا 
  م باڵڤییۆكە ئە  ی كانییدا نووسییینگە نجە گە  وركەتیی  شۆڕشییی  می ردە سییە  ت لە ڵییبە هە. بییوو هە  باشییی  كی زایە شییارە  و تییوركی  بییی رە ، عە رانسییی فە
  . وە بێتە گ باڵو دە درخان بە یا بە سورە  ریی رنووسە سە  و بە مبۆل  ستە بۆ ئە  وە گوازرێتە ئە
 

بییر  لە  نیابێ  وە نەكوردسیتا  ی رۆژنیامە  ی بیارە  لە  خاڵێیك كە.  بیێ دە  ی درێیژە ١٧١١  كوردستان هەتا سیاڵی  ی رۆژنامە  ی وە و باڵوبوونە چاپ 
  لە  كە" كوردسیتان  ی رۆژنیامە  ی چاپخیانە"  نیاوی  بە    بیووە یە چاپخیانە  یە و رۆژنیامە ئە  ی چاپخیانە  كە  یە مە ، ئە خە بیایە  و جێگای  بكرێ 
ت  ن مێقییداد مێییدحە الیە  لە  كەكوردسییتان   ی رۆژنییامە  ی چاپخییانە  ر بە كییوردی  هە  ی مییین چاپخییانە كە یە  بییێ بێگومییان دە.  بییووە  قییاهێرە
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  ی رۆژنییامە  خییودی ٥و   ٤  ژمییارە  لە  كە  تێییك دایە بابە  ش لە گییرنگە  م خییاڵە ئە  ی رچاوە سییە. ین م بییدە ڵە قە لە  بنیییات نییراوە  وە درخییانە بە
نووس،  و رۆژنییامە ر، زماننییاس  تڤان، نووسییە دیپلۆمییات، سیاسییە ( ١٧٥١ - ١١٧٣)درخییان  مییین بە ت ئە الدە جە . كوردسییتاندا چییاپ بییووە

،  دایییك بییووە لە  تییوركیە  مبۆڵی سییتە ئە  شییاری  ری وروبە دە  كییان لە كوردییە  رچاوە سییە  زانیییاریی  پێییی  درخییان، بە بە  لییی مییین عە ت ئە الدە جە
  زانسییتگای  حقییووقی  ت، مامۆسییتای دەال جە.  زانییێ دە  سییووریە  ی"ماكتییاال"  دایكبییووی لە  بریتانیییا نییاوبراو بە  نیید ئێنسییكلۆپیدیای رچە هە
،  بییی رە عە:   وە  نییدین زمییانی سییەر چە بە  واوی تە  و ئاشیینایی واو بكییات  مییونی  تە  لە  خییۆی  خوێنییدنی  و تییوانی بییوو   تییوركیە  مبۆڵی سییتە ئە

  تی كییان حكییوومە توركە  مالیسییتە كە  تێییك كەكا  زایینییی  ی١٧٢٣  سییاڵی  درخییان لە ت بە الدە جە.  بییووە هە  نسیییدا رە و فە  ، ئاڵمییانی  رووسییی
  كیییورد لە  ییییی وە تە نە  كۆنفرانسییی  دا لە ١٧٢٧  لە. میسیییر  واڵتیییی  كییردە  و رووی  جێهێشیییت بە  ی یانیید، تیییوركیە ییییان راگە توركیە  كۆمییاریی

   درخیان وە ت بە الدە جە. كیان پێكهیات كوردە  ی وە بیزووتنە  و رێكخسیتنی  نگ كیردن بۆ هاوئاهە" خۆیبوون"  ناوی    بە یە یرووت، كۆمیتە بە
  لە  ئیاگری  رێمی هە  كوردانی  ی وە بزووتنە  و ئازادیی  خۆیی  ربە سە  ڵ پرسی گە ساڵ دواتر لە ٣ناوبراو . ڵبژێردرا هە  یە و كومیتە ئە  رۆكی سە

   . وروو بۆوە  رە ئارارات بە  كۆماری  ناوی  بە  توركیە
 

نیاو   لە  ت ناچیار بكیات كە الدە ویست جە یهە ئێران دە  ، شای وی هلە پە  زاشای رە. ئێران  ئارارات رۆیشتە  ی وە بزووتنە  تیشكس  ناوبراو دوای
 زۆر  بكیات بە  نیاوبژیوانی  نیاتوانێ  زانی  اڵم ناوبراو كاتێ پێكرد بە  كۆنسوولیشی  و پێشنیاری  وە  ئێراندا بمێنێتە  كانی كوردە  ی وە بزووتنە

  نجامیدا سیاڵی ئە  و لە بیوون  عێیراق نە  و لە ئە  ی وە میانە  بە  كیان رازی اڵم بریتانیاییە عێراق، بە  كردە  پاشان رووی. وت ركە دە واڵت وە  لە
  ی وە بیزووتنە  كسیتیش  دوای. ڕانیدبوو دا تێپە تاراوگە  و لە  تێیدا  ژیانی  ئاخری  ی یە دوو دە  ئەو شوێنێك كە  ، واتە سووریە  روویكردە ١٧٣١
  سیااڵنی  ی میاوە  ت لە الدە رخسیت، جە دە  كوردی  و زمانی نگ  رهە فە  بە  خۆی  ت هۆگریی الدە و عێراق، جە ، ئێران توركیە  كورد لە  یی وە تە نە

نید  چە  ی میاوە  هیاوار لە  گۆڤیاری.  وە ردەبیاڵو كی  و كیوردی  نسیی  ڕە فە:  كیانی زمانە  بە  سووریە  لە  ی"هاوار"  زایینیدا گۆڤاری  ی١٧٣٥ - ١٧٣٢
و  درخیان لە ت بە الدە جە. كیوردی كیرد  نووسیراوی و تێكسیتی نە فولكلیۆر  بییاتی دە ئە  بە  چیاوی بە  كی و هاریكیاریە   تی رچوونیدا یارمە ساڵ دە
ت  الدە جە.  دابڕێیژێ  كیوردی  بیۆ زمیانی  مایی و بنە  ری  پێوە  و رێزمانێكی  بكات  التین ئامادە  پیتی  بە  كوردی  و بێی  لف ئە  دا توانی یە ماوە
و بیاڵو  سیتێر چیاپ و ئە ، رۆژانیۆ  هیاوار، روونیاهی: كیوو وە  لێكیی گە درخیان، تیوانی باڵوكراوە ران بە كیامە  ی ڵ براكە گە ژیانیدا لە  ی ماوە  لە
و  مشیید  جە:  كیانی ناوە  بە  دوو منیداڵە  و ژییانە ئە  میی رهە بە. كیرد  نیدی ماوە درخیان زە ن بە وشیە ڵ رە گە لە ١٧٣٥  ت سیاڵی الدە جە.  وە نە بكە

  كیردۆتە  و رووی  هاتووە  و ئابووری  داری  نە  ت پڕووكێنی تاقە  زۆر گرفتی  ژیانیدا تووشی  كۆتایی  سااڵنی  ی ماوە  ت لە الدە جە. سینەم خان
  نیدین كتێبیی ت چە الدە جە. كات دە  دوایی  و كۆچی  بڕێ  دە  لێ  بڕستی  خۆشی دا نە ١٧٥١  جووالی  نگیما  لە  كە  ی وە هەتا ئە.  رزێڕی وە  كاری
  . نووسیوە  نسی ڕە ی فە  كوردی  نگێكی رەە ند فە و چە كوردستان   مێژووی  بواری  لە
 

  رانی دانە بنیاغە  كیورد، لە  و مێژوونووسیی دیی   اس، ئەن گ، شیاعێر، وشیە بە  لیی میین عە ئە  درخیان، كیوڕی ران بە كیامە درخیان ران بە كامە
  درخیان تیوانی ران بە زایینییدا كیامە  ی١٧٥٢  سیاڵی  لە.  یانیدووە چیاپ گە بە   نیدین گۆڤیاری ژیانیدا چە  ی ماوە  لە  كە  كوردە  نووسیی رۆژنامە
 ١٧٤٦تییا  ١٧٤٣  سییاڵی.  وە گییوتە دە  ی وانە  وێ لە  و خۆیشییی  وە  تەبكییا  رانسییە فە  سییووربۆنی  زانسییتگای  لە  كییوردی  بییی دە و ئە   زمییان  لقییی

و  "سیتێر ئە"  كیانی دا باڵوكراوە سیووریە  ناوبراو لە.  وە و باڵو كردە  التین چاپ  پێتی  و بە  نسی  رە و فە  كوردی   زمانی  بە  رۆژانۆی  ی باڵوكراوە
 یا مییر سیورە ئە .كیرد  درخیانی ت بە ، مێقیداد مێیدحە خیۆی  ی ا هاوكیارییەكی زۆری بیراكەد"كوردستان"  باڵڤۆكی  و لە  ی چاپ كرد" رووناهی"
  رچییاوی بە  دا رۆڵێكییی"ر سییێڤە"  ی وتننییامە رێككە  ركردنییی دە  لە  كە  یە سییانە و كە نییاوبراو لە.  درخییانە گ بە مییین بە ئە  یا، كییوڕی میییر سییورە ئە
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  لە  یا، خوێنیدنی میر سورە ئە.  كوردستان بووە  مێژووی  سیاسیی  ری یا، رێكخە میر سورە كورد ئە  ارانیناود  مێژووی  ری دانە  ی وتە  بە. بوو هە
  كی یا، شیارزاییە میر سیورە ئە.  وە كردە و باڵو دە  چاپ  و توركی   كوردی  زمانی  بە  كوردستانی  ی وێ  رۆژنامە ر لە و هە واو كرد مبۆڵ تە ستە ئە
دوو   ی شییێوە  بە  قییاهێرە  لە  ی"ژییین"  یا، گۆڤییاری میییر سییورە ئە.  بییووە و توركیییدا هە  ، فارسییی بییی رە ، عە نسییی رە فە:  كییانی نەزما  لە  واوی تە
.  ن بیووەكوردسیتا  ی رۆژنیامە  ی درێژە  و گۆڤارە ئە  گوایە  كە.  وە كردە و باڵو دە  چاپ  بی رە و عە   ، توركی كوردی:  كانی زمانە  و بە  وتوونامە حە

نگییدا چیاال   رهە فە  بواری  م لە و هە  سیاسی  بواری  م لە هە  كە  كوردانن  ی ناوبانگانە بە  ماڵە بنە  و نموونە درخان لە بە  ی ماڵە بێگومان بنە
  ، خزمتێكیی و رۆژنیامە گۆڤیار   چیاپی  و بە نگیی   رهە فە  بیاتی و خە   چیاالكی  خۆیاندا روویان كیردۆتە  سیاسیی  باتی خە  نای پە  و لە بوون 
  سیاسییی  و چیاالكیی كولتیور  پێیدانی رە پە  راستای  لە  یە ماڵە و بنە ئە  كانی و چاالكییە وڵ  هە.  كورد كردووە  ی وە تە نە  و گرنگیان بە نرخ  بە

  نیوێی  ی وارە و قە و فیۆرم   كوردستان  لە  كوردی  یزمیناسیۆنال  و بیری   ندێشە ئە  ڵدانی رهە سە  كانی گرنگە  هۆكارە  كێك لە یە  كورددا، بۆتە
  . و هەتا هەتایە رۆڵی ئەو بنەماڵیە كە وە  ئەستێرەی درەوشاوەی رۆژنامەگەریی كوردی دەدرەوشێتەوە، لەبیر ناكرێ خشیوە  بە  پێ
 

وردی نییاودێر كییراوە، لە هەرێمییی سییاڵ بەسییەر دەرچییوونی یەكەم رۆژنییامەی كییوردی كە وە  رۆژی رۆژنامەنووسیییی كیی ١١٧ئێسییتا پییاش 
كوردسیتان كە بە بەهەشیتی رۆژنامەنووسییی رۆژهەاڵت ناوبییانگی دەركیردوە، گەشیە و بەرەو پێشییڤەچوونێكی بەرچیاوی بینییوە و پییێگەی 

  .تایبەتی خۆی هەیە
 

بەسیییەر باشیییووری لە هەر چیییوارە پیییارچەی كوردسیییتان، بەهیییۆی ئەو هەلیییومەرج و بیییارودۆخە رەخسیییاوە سیاسیییی و كولتووریییییانەی كە 
كوردستاندا زاڵ بووە، رەوتی رۆژنامەگەریی كوردی و چاپەمەنی و نووسین بە زمانی دایكی لە هەموو بەشەكانی دیكە باشتر بووە و لە 

لە چەندین كتێ  و نامیلكەدا رەهەنید و الیەنە   چەندین قۆناغی جیاوازدا گەشانەوە و بووژانەوەی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە و دەكرێ
ۆراوجۆرەكانی، وە  سەرهەڵدان، قۆناغەكیانی گەشیە و الوازی، هەروەهیا سیەرهەڵدانی رۆژنیامەگەریی حیزبیی و ئەهلیی و سیەربەخۆ ج

  .بكرێن  بخرێنە بەرباس و تاوتوێ
 

عەرەبیی  ەوە ئەم رەوتە پێی ناوەتە قۆناغێكی نوێوە و لێرەدا ئیتر زمانی بێگانە و ١٧٧١بەتایبەتی لە دوای راپەڕینی بەشكۆی ساڵی 
و زمییانی كییوردی دەبێییتە چەقییی نووسییین و داهێنییان و گەلێییك رۆژنییامە، گۆڤییار و چییاپەمەنی و رادیییۆ و   لە زمییانی نووسییین دادەمییاڵرێ

و شەپۆلێكی تازە لە رۆژنامەگەریی كیوردی   ساڵە رەوتێكی نوێ 5ماوەی زیاتر لە . تەلەفزیۆن دێنە مەیدانی رۆژنامەگەریی كوردییەوە
دسییتان بەنییاوی رۆژنامەنووسیییی بیییاڵیەن و ئەهلییی سییەریهەڵداوە كە لە دەربییڕین و نووسییین و ئاراسییتەی سیاسیییی و لە باشییووری كور

كۆمەاڵیەتیدا بەتەواوەتی جیاوازە، هەرچەند هێشتا هەژمۆنیی حیزبی و حكوومی تێیانیدا هەسیت پێیدەكرێت، بەاڵم خیۆی لەخۆییدا بیۆ 
قۆناغەكیانی رۆژنیامەگەریی  .ەوتن و بەرو پێشیڤەچوونی كیۆمەڵگەی كوردسیتاننكیۆمەڵگەی كیوردی قۆنیاغێگی گرنیگ و نیشیانەی پێشیك

 بۆخسیتنە بەرباسیی رەوتیی رۆژنیامەگەری هیاوچەرخی كیوردی لە (كۆمیاری كوردسیتان)كوردی لە رۆژهەاڵتی كوردستان قۆنیاغی دەسیپێك 
و رەوتەكە بە دوو قۆنیاغی بەر لە  ەمیایە  بكەیینە بن ١٣٥٧ - ١٧٧٧سەركەوتنی شۆڕشیی گەالنیی ئێیران   رۆژهەاڵتی كوردستان، ئەكرێ

و میاوە  و بەرچیاوترین رەوت، ئەو سیەردەم  بەرلە سەركەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران، بە گوڕترین . و دوای شۆڕش دابەش بكەین شۆڕش 
ە بگیرە تیا دەگیات بە یەو"خۆی"و  كورتە بووە كە دەسەاڵتی كۆماری كوردستان ئەوی  لە ناوچەی باكوری رۆژهەاڵتی كوردستان لە ماكۆ 

و بە پشییتیوانیی دەسییەاڵتی  و تینێكییی بەرفییراوان و بە ئەندێشییەیەكی نەتەوەیییی  بەشییێك لە شییاری سییەقزی لەخییۆ گییرت، كە بە گییوڕ 
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سییەیفولقوزات، مامۆسییتا هەژار، : و رۆشیینبیری بە توانییا وەكییوو و لەسییەر دەسییتی چەنییدین ئەدییی ، شییاعیر  سیاسیییی كۆمییاری كوردسییتان 
چەنیدین ...و هتید ، خاڵەمین، عەبیاس حەقیقیی (ئاوات)، عەبدولڕەحمان زەبیحی، حەسەن قزڵجی، سەید كامیل ئیمامیمامۆستا هێمن

و ئەو  و بییاڵو كییردەوە، بەاڵم ئاسییتی وەشییان  وگییاڵی منییدااڵنیان چییاپ  و رۆژنامەیییان وەكییوو كوردسییتان، هەاڵڵە، نیشییتمان، گڕ گۆڤییار 
و  ەكییرایەوە لە شییارەكانی بییاكوری رۆژهەاڵتییی رۆژهەاڵت تێیینەپەڕی كە هۆكییارە دەرەكییی ناوچییانەی كە ئەم پەرتوكییانەی تێییدا بییاڵو د

  .ناوخۆییەكانی ببوونە هۆی رەخساندنی
 

و ئەدەبیی كییوردی بییووژایەوە،  و زمییان  و پەرتییوكی كییوردی هیاتنە مەیییدانی رۆشینبیری  چییاپەمەنی، كتێی    هەر لەو میاوە كییورتەدا پیۆلێ
و ئیییالم، بەاڵم ناڕاسییتەوخۆ  و رۆشیینبیرییە نەگەیشییتە شییارەكانی پارێزگاكییانی كوردسییتان، كرماشییان  هەرچەنیید ئەو تەوژمە ئەدەبییی 

و دامودەزگای حكیوومەتی  كاریگەری هەبووە، بە كپ كردنی ئەو هەلە لەالیەن دەسەاڵتی حكوومەتی پەهلەوییەوە رەوتەكەش راوەستاوە 
و توانیدنەوەیان لە یە   و كولتیووری نەتەوەكیانی ئێیران  ەسیت كردنیی زمیان پاشایەتی وە  ئاتاتۆر  لە توركیە هەوڵیی داو بیۆ یەكد

و فەرهەنگی لە رۆژهەاڵتی كوردسیتان، هەم گیورزی  و بێدەنگ كردنی رەوتی رۆشنبیری  و كپ  دیارە بە هێنانی ئەم روانگەیە . نەتەوەدا
لەگەڵ بییوونی هەسییتی نەتەوەیییی گەالنییی   ربەرەكییانێو هەم دەیهەویسییت بە و كولتییوری ئێرانییی دا  گییورچكبڕی لە پەیییكەری فەرهەنییگ 

و ئەندێشیەیە بیڕی  بەاڵم خرۆشی گەالنی تووڕەی ئێیران، جیووڵەی لە :(ی زایینی١٧١٢)ی هەتاوی ١٣٥٧قۆناغی شۆڕشی  .ئێراندا بكات
بیۆ . دژە مرۆییەكیانی هیات و پییالنە و كۆتیایی بە دەسیەاڵتی پەهیلەوی  و زەنگیدا سیەركەوت  و زەبیر و ئیرادەی جەماوەر بەسەر سەركوت  

ئەگەرچیی لەبەر كیاریگەریی . وتینێكی ترەوە رۆژنامەگەریی كوردی لە واڵتەكەماندا سەری هەڵدا هەلومەرج بە گوڕ  ماوەیە  سەرلەنوێ
و كییۆمەاڵیەتی بییوون، بەاڵم خێییرا سییەریان هەڵییدا و  و هەلییومەرجی تییایبەتی ئەو سییەردەمە، چاپەمەنییەكییان زۆرتییر سیاسییی  كییات 
بەشییانی رووداوكییان گەشییەیان كییرد و هرەكییام لە هێییز و الیەنە سیاسییییەكانی مەیییدانی رۆژهەاڵتییی كوردسییتان بییۆ خۆیییان خییاوەنی شان

هاوكیات بەشیێك لە هێیز و الیەن و رێكخیراوە سیاسیییەكانی ناوچكەكیانی دییكەی . چاپەمەنی و بیاڵو كیراوەی تیایبەت بە خۆییان بیوون
انیان قۆسیتەوە و گۆڤیار، بیاڵو كیراوە و نامیلكەكیانی خۆییان لە كوردسیتان بە چیاپ دەگەیانید و ئێرانی  ئەو دەرفەتە لەبارەی كوردست
و ناسییكی  و لەالیە  هەلییومەرجی ئەسییتەم  هێنییرا   كۆتییایی پییێ  ئەو مییاوە كییورتەش سییەرلەنوێ. رەوانەی ناوچكییانی دیكەیییان دەكییرد

. و بڵێسییەی ئییاوری شییەڕ زۆربەی دەرەتاەكییانی رەوانییدەوە وی ی هەتییا٦٢ ی هەتییاوی تییا نێوەڕاسییتی دەیەی٥٢سییاڵەكانی كۆتییایی دەیەی 
و نەتەوەییەكانی هێزە سیاسییەكانی رۆژهەاڵتیی ئێیران و ئەو دەرفەتیانەی كە بیۆ وتیووێژ لەگەڵ حكیوومەتی  وەاڵمی داخوازییە سیاسی 

و چەند هۆكیاری تیری  بیوونە هیۆی  شەڕی حكومەتی ئسیالمیی ئێران لەگەڵ عێراق . ناوەندە رەخسابوون، هەاڵیسانی شەڕی لێكەوتەوە
و كیۆمەاڵنی    و سیەركوت بیاڵ بەسیەر رەوتیی رۆشینبیری لە رۆژهەاڵتیی كوردسیتاندا بكێشیێ و هەوایەكیی پیڕلە تیرس  ئەوەی هەتا كەش 

ەوتیی و ر و كتێی  و رۆژنیامە و نووسیین بە زمیانی زگمیاكی قەدەغە بكیرێن، گۆڤیار  خەڵك لە سەرەتایی تررین مافە مرۆییەكان، خوێندن 
و رەوتییی رۆژنییامەگەری  و ئەمنیەتییی لە كوردسییتان هییاتە ئییاراوە  وهەوایەكییی تەژی لە سانسییۆر  و كەش  و وەشییان پێشیییان پێگیییرا چییاپ 

هەرچەند لەم قۆناغەدا جۆرێك لە ئەدەبی بەرگری و راپەڕێنخوازانە فۆرم دەگرێیت و . و وەستان بوو هاوچەرخی كوردی تووشی قەیران 
رۆژنامەنووسیی شاخ و حیزبیی بە نهێنیی چیاپ و بیاڵو دەكیرێنەوە، بەاڵم بە . او لەمالو لەوال چاپ و باڵو دەكرێنەوەبە نهێنی و ناوبەن

  .ئازادی ناگەنە دەستی خەڵك و قەدەغە دەكرێن
 

 نگییە و جوانپەرەست شقڵی ئەو بێدە و شاعیرێكی نەتەوەیی  ی هەتاوی ساڵێك بوو كە لە سەر هیمەتی پیرێكی ژیر ٦٣ بەاڵم ساڵی
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و بەڕاسییتی تێگەیشییتبوو كە  و ئەدەبییی رۆژهەاڵتییی كوردسییتانی هەڵكییرد  ئییااڵی فەرهەنیگ " سییروە"بە شیینەبای " هییێمن"و مامۆسییتا  شیكێنرا
و بیووژانەوەی رۆژنیامەگەریی  و نەتەوەیە  فەرهەنگی ئەو گەلەیە، دەنا حازر نەدەبیوو بیۆ خیزمەت بەم بیوارە  بنەمای بوونی هەر گەل 

و تێكۆشیانی كییارە  پیاش چەنیدین سیاڵ هەوڵ . و لە كیارەكەی وازی ئەهێنیا و تیوانجی دەورووبەرە قبیووڵی بكیات  انە كیوردی هەرچیی تی
و هەر بە تاقیانەیی میایەوە  و رۆشنبیری كیرد  و فەرهەنگ  و هاوەڵەكانی خزمەتێكی هەرە گرنگی بە ئەدەب  بەنرخەكەی هێمنی دڵسۆز 

سیروە . و هەڕەتەكیان رزگارییانی كیرد و كۆسیپ  و لە كەنید  بوو بە مامۆسیتایان " سروە"نوسی الو و چیرۆك و رەخنەگر و نووسەر زۆر شاعیر 
پییا ش تەمەنێكییی دوور و درێییژ لە خییزمەت بە رەوتییی ئەدەبییی و رۆژنییامەگەریی ئەدەبیییی كییورد و بڕێنییی چەنییدین قۆنییا ، لە گییۆڕینی 

كۆشانی فەرهەنگی بە تەواوەتی رووی لە الوازی كیرد و خیوێنەر و ساڵ تێ ٢٥ناوەرۆ ، شێواز و شوێنی كار، سەرەنجام پاش زیاتر لە 
ژمیارە، لەالیەن ئییدارەی فەرهەنیگ و ئیرشیادی ئیسیالمیی  ٢١١ی هەتیاوی دوای ١٣١٧تەریك كەوتنەوە و هاوینی سیاڵی   نووسەرانی لێ

  .ئێرانەوە بەهۆی گرفتی ماڵی بە یەكجاری داخرا و ئەو دەرەتانەش رەویەوە
 

و  و بە دامەزرانیی ئەنجیومەنە ئەدەبییەكیان  و رۆشینبیری  لەناو دونییای فەرهەنیگ   وتینێكی نوێ لەگەڵ گوڕ ٦٢نی دەیەی لە كۆتایییەكا
هیییاتە مەییییدانی " ئیییاوێنە"و دەستەخوشیییكێكی بەنیییاوی  و بیرمەنیییدانی كیییورد سیییروە لە تاقیییانەیی رزگییاری بیییوو  كۆبییونەوەی نووسیییەران 

و  و كوردە فەیلیەكان شانبەشانی سروە گەشیایەوە  و دڵسۆزانی كوردی دانیشتوی تاران  وسەران رۆژنامەگەریی كوردی كە لەسەر دەستی نو
. و چییاكی نوانیید و مییاكۆ رۆڵێكییی ئەكتیییڤ  و فەرهەنگییەكییان لە ئیییالمەوە بگییرە تییا دەگییاتە خییۆی  بە ئییاوڕدانەوە لە رەوتە ئەدەبییی 

و ئییاوێنە وە   لە یییاد بكەییین كە رەوتییی سییروە  نییابێ. ووس بەدەسییتانرۆژنییامەگەری لەو كییاتەدا ببییوو بە گۆڕەپانێییك بییۆ تییاودانی پێنیی
و كەم  كە هەتا هیاتووە ئاسیتی گۆڤیارەكە دابەزییوە . و نشێوبوون و قۆناغەكانی پێشوو تووشی هەوراز  رەوتێكی زیندوو، وەكوو سەردەم 

نووسیەری جییدیی كیورد لە ئییالم و كرماشیان و بەاڵم ئیاوێنەش بنبیڕ كیرا لە كاتێكیدا كیۆمەڵێكی بەرچیاو لە ئەدیی  و . هێزتر بۆتەوە
رەوتیی . كوردستان و ئازەربایجانی رۆژئاواوە تێیدا دەیانووسیی، پێشیی پێگییرا و پەنجەرەكیی تیر بە رووی نووسیین و داهێنانیدا داخیرا

ی سیەردەم بیوونە هیۆی و پێویسیتی و ئەكتییڤ بیوونی رەوتیی رۆشینبیری  و چیاالكییە فەرهەنگییەكیان  و بە بەهرە گەیشتنی هەوڵ  زەمان 
و فەرهەنیگ دۆسیتی وە   بەاڵم ئەمجیارە ئەو نەمیامە لە شیارێكی خنجییالنە . و ئەدەبیی كیوردی سەوز بیوونی نەمیامێكی تیری فەرهەنیگ 

و باوەشی بیۆ ییادی سەدسیاڵەی  نەمامی زرێبار كەوتە پەل هاویشتن . و لە سینگی ئەفسانەی دەروێشەوە روا "زرێبار"مەریوان لە لێواری 
و سییەربەخۆ لە  و تەقەالی زۆر وە  یەكەم چییاپەمەنیی خۆمییاڵی  دوای هەوڵ "زرێبییار"ئەمجییار گۆڤییاری. ژنییامەگەریی كییوردی گییرتەوەرۆ

و ڕاڤەییدا پاش بڕینی چەنیدین قۆنیاغی هەوراز و نشیێوی وە     و شێوازێكی نوێ رۆژهەاڵتی ئێران خۆی دەرخست كە ئێستاش لە فۆرم 
 لە دەرەوەی :ی هەتیاوی و قۆنیاغێكی گرنیگ٧٢و دەیەی  ٦٢كۆتیایی دەیەی  .هەر بەردەوامە... اڵی و راگرتن، نەبیوونی پشیتیوانەی می

ی هەتیییاوی ١٣٧٥و لە شیییاری سییینە سیییاڵی  و چیییاالكی نەوەسیییتان  و رۆژنامەگەرییییدا لە هەوڵ  و لە مەییییدانی رۆشییینبیری  زانكۆكیییانی  
و فارسی هاتنە مەیدانی رۆژنیامەگەری كیوردی، هەرچەنید بیۆ  نی كوردی بەدوو زما" سیروان"و پاشان حەوتونامەی  "ئاویەر"حەوتونامەی 

و جیناحەكیانی نیاو دەسیەاڵتی ئێیران، بەاڵم لە ئاسیتی خۆیانیدا خزمەتیی بەرچاوییان بە بیووژانەوەی  ماوەیە  بوون بە تریبیۆنی بیاڵ 
  .و ئەدەبی كوردی كرد و فەرهەنگ  رەوتی رۆشنبیری 

 
و هیاتنە ئیارای شییەپۆلی تیازەی روونیاكبیری بیۆ وەاڵمییدانەوە بە  ون لەگەڵ رەوتییی بەجیهیانی بیوون و هاوتەریی  بیو بەپێیی هەلیومەرج 

و  و بیژاردەی كۆمەڵگیا  و وشیاریی نەتەوەیی، سەرهەڵدانی چینی خوێندكار  وەاڵم، بەرز بوونەوەی ئاگایی   سەدان پرسیاری جیددیی بێ
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و ئێیران، بیارودۆخێكی  و هیاتنە ئیارای فەزایەكیی تیازەی سیاسیی لە كوردسیتان  چوونی كۆمەڵێكی بەرچاو لە الوانی كورد بیۆ زانكۆكیان 
و ئەنیییدامانی ئەنجومەنەكیییان نووسیییەران، شیییاعیران، رەخنەگیییران،  و هەڵسیییووڕێنەرانی رەوتیییی رۆشییینبیری  و بەڕێیییوەبەران  رەخسیییاند 

و  و لە هەر گۆشییە  لەنێییو زانكۆكییانی ئێییران  و بەتییایبەت و خوێنییدكاری لە دەرەوەی زانكییۆ  بیرمەنییدان، چاالكییانی سیاسییی، مەدەنییی 
و راڤەییی  و بە شیێوەیەكی ئاكیادێمی  و باڵوكیردنەوەی گۆڤیاری خوێنیدكاری  و كوردستان دەستیان دایە وەشان  قوژبنێكی زانكۆكانی ئێران 

وانیگە، بەییان، نیشیتمان، چییا، ر: و چەنیدین گۆڤیاری وەكیوو و ئەدەبییەكانیان شڕۆڤە دەكیرد  و رۆشنبیری  و مەسەلە نەتەوەیی  بابەت 
  .یان باڵو كردەوە...و هتد ترووسكە، برووسكە، رۆژانۆ، ئامانج، كرمانج، چرۆ، رۆژانۆ، نویسا، پەیڤ، تاڤگە، تەڵخا، رەوت، رچە 

 
ئەدەبییەوە، پێی گرت و خۆی خزاندە ناو بیازنەی چیاالكیی رۆژنیامەگەریی " مەهاباد"لە درێژەی ئەم رەوتەدا لە شاری مەهاباد گۆڤاری 

 .ئەم گۆڤارە هەتا ئێستاش هەر بەردەوامە و باڵو دەبێتەوە و یەكێك لەگۆڤارە زیندوو و چاال  و بەنرخەكانی رۆژهەاڵتی ئێرانە
 

و پێناسیەیەكی سیەدەمیانە و   دوای خوێنیدنەوەیەكی نیوێ :و قۆناغی ژۆرنالیستیی میۆدێڕنی كیوردی لە رۆژهەاڵتیی كوردسیتان ١٢دەیەی 
و هەمیییوو گۆڤیییارە " ئیییاویەر"ژنیییامەگەریی هیییاوچەرخی كیییورد لە رۆژهەاڵتیییی كوردسیییتان، پیییاش داخرانیییی حەوتوونیییاموی میییۆدێڕن لە رۆ

خوێنییدكارییەكان، شییەپۆلێكی تییازە و نوێخییواز و ئەمڕۆیییی لە رۆژنییامەگەریی كییوردی رەخنەگییر و پرسیییارخولقێن هییاتە ئییاراوە كەلە 
، دیدگا، كەرەفتوو، دەنگ، خوینیدكاری كیورد، ئاشیتی و چەنیدین "پیام مردم"، رۆژهەاڵت، ئاسۆ: چوارچێوەی حەوتوونامەگەلێكی وەكوو

رۆژنامە و گۆڤاری دیكە لە ناوچە كوردنشینەكانی ئێران شەپۆلێكی بەرین لە رەوتی تازەی رۆژنامەگەریی هیاوچەرخی كوردیییان بنییات 
و  ەجیهانیبوون، فیمینیزم، هاوواڵتی بیوون میافی میرۆڤ پرسی نەتەوەیی، ناسیۆنالیزم، ب: و تەوەرە گرنگەكانی رۆژ وە  نا، كە پرس 

ئەم قۆنییاغە دەتییوانین وەكییوو . پرسییە گییرنگە كۆمەاڵیەتییەكییان و ئەو دیییاردە و كەموكۆڕییییانەی لە كۆمەڵگییای كییوردی دان خییرانە روو
نییاغەدا رۆژنامەنووسییی بە چییونكە لەم قۆ. قۆنییاغی دەسییپێك و بنیاتنییانی رۆژنییامەگەریی مییۆدێڕنی كییوردی لە رۆژهەاڵت نییاودێر بكەییین

توێژێیییك لە . ئەزمیییوون و خوێنیییدەوار و شیییارەزا بە چەمیییك و میتیییۆدە هاوچەرخەكیییانی، هەواڵ، راپیییۆرت و وتارنووسیییین ئاشییینا بیییوون
. رۆژنامەنووسی رەخنەگر و پێكهاتە شكێن هاتنە مەییدان كە ئاراسیتە نووسیینیان ئاراسیتەیەكی رەخنەگیرانە و هاوكیات نەتەوەییی بیوو

شیێعر، چییرۆ ، رۆمیان، شیانۆ، : و ئێیران و رەوتە تازەكیانی ئەدەب وە  و قەیرانەكیانی نیاو كۆمەڵگیای كوردسیتان  ئیاڵوگۆڕ هەروەها 
  .و لێكۆڵینەوە و رەخنەی ئەدەبییان بە شێوەیەكی زانستی دایە بەر شرۆڤە  سینەمای كوردی 

 
ەشیتا هەرەچەنید بە لەداییك بیوونی بیووژانەوەی رەوتیی نیوێی سیەرەتای دەیەی ه  :قۆناغی رەوینەوەی دەرفەتەكان و داهاتووی نادییار

رۆژنامەگەریی كوردی لە رۆژهەاڵتی كوردستان دێیتە ئەژمیار، بەاڵم ئیاڵۆگۆڕە سیاسیییە ناوخۆیەكیانی ئێیران و داخرانیی فەزای سیاسییی 
قۆناغەكیانی پێشیوو لەالیەن دەزگیا ئەم رەوتەش وەكیوو .  كاریگەرییان لەسەر دانا و بوونە هیۆی ئەوەی كە ئەم قۆنیاغە كەم بخیایەنێ

ئەمنیەتی ی نیزامی و هەروەها دەزگای قەزایی حكوومەتی ئیسالمیی ئێرانەوە پیاش هیاتنە سیەركاری مەحمیوود ئەحیمەدی نیژاد پێشییان 
نیدانیان بیۆ و حیوكمی زی و رۆژنیامە نووسیان دەستبەسیە ر و دەستەی نووسیەران  حەفتەنامە و گۆڤار و نامیلكەكان داخران، ستاف . پێگیرا
رۆژنامەنووس و نووسیەرانی كیورد تیاوانی سییخوڕ، بەسیتراوە بە بێگیانە و دژبەری ئاسایشیی نەتەوەییی و ئاژاوەگێڕییان درایە . بڕایەوە
كەش و دۆخیی نائۆمێیدی، زینییدان دەستبەسیەر كیردن و تەنیانەت حییوكمی ئیعیدام بیۆ رۆژنامەنووسیانی كییورد بیاڵی بەسیەر نییاوچە . پیاڵ

بەرەو ئەمیال زۆرێیك لە رۆژنیامەنووس، چاالكیانی مەدەنیی و سیاسیی كەلە حەفتەنیامە و گۆڤیارە  ١٣١٥لە سیاڵی . شیاكورنشیینەكاندا كێ
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رۆژنامەنووسی كیورد لە  ١٢بە چەشنێك كە زیاتر لە . كوردییەكاندا چاالكییان دەكرد، دەستبسەر و رەوانەی گرتنگە و زیندانەكان كران
كە لەالیەن رێكخیییراوی هەواڵنیرانیییی بێسییینوورەوە ئێیییران وەكیییوو گەورەتیییرین زینیییدانی زینیییدانەكانی ئێرانیییدا بیییوون و هەر جیییارە 

دوو . رۆژنامەنووسانی جیهان لە قەڵەم دەدرا و كوردستان لە ئاستی ئێراندا زیترین پشیكی زینیدانیی رۆژنامەنووسیی زینیدانیی هەبیووە
ەوە 1831كەبوودوەند و عەدنان حەسیەنپوور كەلە سیاڵی  كەس لە رۆژنامەنووسانی چاال  و جیدیی كورد بەناوەكانی محەممەد سدیق

بەهۆی چاالكیی رۆژنامەوانییەوە دەستبەسەر كراون، ئیستا بە پێشینەترین رۆژنامەنووسیانی زینیدانیی ئێیران دێینە ئەژمیار و هەروا لە 
زینیدانیەكی سیاسیی بێیبەش بیووە و  زیندان دان و بەپێی دوایین زانیارییەكان محەممەد سدیق كەبوودوەند لە زۆریك لە مافەكانی هەر

سیاڵ  ١١سیاڵ لە  ٥هەتا ئێستا نەیانهێشتووە لە میافی مەرەخەسیی كەڵیك وەربگرێیت و چیاوی بە بنەمیاڵەكەی بكەوێیت و هەتیا ئێسیتا 
ێیبەش ی  وەكوو یەكێكی تر لە رۆژنامەنووسانی زیندانیی كورد لە زۆرێك لە مافەكانی ب"عەدنان حەسەنپوور. "حوكمەكەی تێپەڕاندووە

لە تەواوی ئەو رۆژنامە، حەفتەنیامە و گۆڤیارە . ساڵ. ... كراوە و پاش هەڵوشاندنەوەی حوكمی ئیعدامیی، ماوەی زیندانەكەی كرا بە 
هەتاوییییدا لە نیییاوچە كوردشییینیەكانی ئێیییران چیییاپ و بیییاڵو دەكیییرانەوە، تەنییییا  ١٢و  ٧٢مانگانیییامە و وەرزنامیییانەی كەلە دوو دەیەی 

لە ماوەی دوو دەیەی رابیردوودا ئەو هەمیوو هەوراز . ماون و بەردەوامن" زرێبار"و گۆڤاری ئەدەبیی و فەرهەنگیی " سیروان"حەفتەنامەی 
و نشێو و كەند و كۆسپانەی كە هاتوونەتە بەردەم توێژی رۆژنامەنووس و چاالكانی بیاڤی راگەیاندن لە رۆژهەاڵتی كوردستان، بەشیی 

ەتییایبەت شییاری سیینە بییوون، لەبەر ئەوەی كە زۆربەی ئەو حەفتەنامییانەی كە چییاپ و بییاڵو هەرە زۆریییان لە پارێزگییای كوردسییتان و ب
هەرچەند لە پارێزگاكانی كرماشان و ئییالم ئێسیتا چەنیدین حەفتەنیامە و گۆڤیاری مانگیانە چیاپ و بیاڵو . كراونەتەوە، لەو شارە بوون

ایە دەردەچن، تەنیا دوو الپەڕە بۆ زمیانی كیوردی تەرخیان كیراوە باڵو كراوە كە لەو دوو پارێزگ ٤٢دەكرێنەوە، بەاڵم لە كۆی نزیك بە 
 ١٣٧٢سیەرەتای سیاڵی . ملیۆن حەشیمەتی هاوواڵتیی كوردی هەر دوو پارێزگیاكە كە ئەویی  تیایبەتە بە شیێعر و ئەدەب ٤بۆ زیاتر لە 

ۆری بیۆ پارێزگیای كوردسیتان پەسیند بیاڵو كیراوەی جۆراوجی ١٢لەالیەن لێژنەی چاوەدێری بەسەر چاپەمەنییەكانی واڵت میۆڵەتی چیاپی 
. دانە لەو باڵڤۆكییانە دەسییت بەكییار بییوون و ئەوانییی دیكەیییان هەر لە چوارچێییوەی نییاودا مییاونەتەوە ٣كییرد كە هەتییا ئێسییتا بە فەرمییی 

ۆ، سییروان، دییار كیوهەن، نیدای گەڕووس، چیر: "هەرچەند ئێستا لە نیاوچە كوردنشیینەكانی ئێیران حەفتەنیامە و دوو حەفتەنامەكیانی
بەاڵم دەرەتانەكان رەویونەتەوە، قەڵەم بەدەسیەت و .. دیدگا، نیشتمان، سۆران، موبەشر، كرماشان، ندای ئازادی، نەوای كرماشان و 

هێشتووە، یان گۆشەنشیینی و دوورەپەرێزییان كیردۆتە پیشیە و كەش و دۆخیی تیرس و   رۆژنامەنووسانی جیدیی كورد یان واڵتیان بەجێ
هیییوایی بە داهییاتوو وە  ئاراسییتە و راسییتەڕێی رۆژنییامەگەریی كییوردی لە رۆژهەاڵتییی كوردسییتان لە   ێییدی و بییێتۆقانییدن زاڵە و نائوم

كە زمانحیاڵی حكیوومەتە زۆرەبەییان بە نیاڕكوپێكی و لەوپەڕی كێشیە و گرفتیدا " سیروان"ئەو بالوكراوانەش بێجەگەلە . قەڵەم دەدرێن
ساڵەی رۆژنامەگەریی كوردی دەكەینەوە، لە بارودۆخێكیدا بەرەو پێشیوازیی كیاروانی  ١١٧لە حاڵێكدا بەرەو یادی . چاپ و باڵو دەبنەوە

نەوەكییانی بەدرخییان، پیرەمێییرد، گیییوی موكریییانی، هەژار و هییێمن و دەیییان رۆژنییامەنووس و قەڵەم بەدەسییتی مەیییدانی رۆژنییامەگەریی 
ئەمییڕۆ لە نییاوچە كوردشییینەكانی ئێییران چییاپ و بییاڵو  كییوردی دەكەییینەوە كە هیچكییام لەو حەفتەنییامە، نییامیلكە و بییاڵو كییراوانەی كە

دەكرێنەوە، سەربەخۆ نین و لە ئەنجامدا چاوەڕوانیی ئەوە ناكرێت پرس و بیابەتە بەرباسیەكانی ئەمیڕۆی كیۆمەڵگی رۆژهەاڵتیی ئێیران 
بەرەو تیاریكی دەروات و  بەاڵم هەلیومەرجی ئێسیتای رۆژنامەنووسیی لە رۆژهەاڵت. وە  خۆیان شرۆڤە بكرێن و بۆ رای گشتی بگیوازرێنە

ئاسۆیەكی نادیاری هەیە، هاوكاتە لەگەڵ سانسۆر، بێدەرەتانی و نەبوونی پشتیوانیی ماڵی و قەیرانی خوێنەر و دەیان گرفتی دییكەی 
. وە  نەبییوونی ناوەنیید و رێكخراوێكییی داكۆكیكییار لە مییافە رەواكییانی رۆژنییامەنووس و راگەیانییدنكارانی كییورد لەو بەشییەی كوردسییتان

هییوایی خولقانیدووە،   ەالیەكی دیكەشەوە پەرتەوازەبوون، هەاڵتنی نووسیەر و رۆژنامەنووسیە جییدییەكان بیۆ هەنیدەران، كەشیێكی بیێل
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  هەرچەند بە گۆڕێنی سیماكانی دەسەاڵت لە ئێران و لەناو بەرەی بەناو ریفۆرمخواز لەناو كۆمەڵەی فەرهەنگی و رۆژنامەوانیدا هەندێ
بنەما و جەوهەركانی دەسەاڵت و ئاراستەی داڕێژراوی كاری فەرهەنگی و رۆژنیامەوانی ئەو دەرەتیان و دەرفەتیانە هیوا دەڕسكێن، بەاڵم 

رۆژنامەنووسان، مییدیاكار و چاالكیانی بییاڤی راگەیانیدنی كیوردی لە . هیوایی هەر درێژەی دەبێت  دەڕەوێننەوە و رەوتی نائومێدی و بێ
بیوون، بە گومیانەوە دەڕوانینە قۆنیاغی ئێسیتا و   ەش كە پەریوەی هەندەران و واڵتیانی دراوسیێرۆژهەاڵتی كوردستان لە ناوخۆ و ئەوان

و ئیاڵۆزی  وزە دەبینن، چیونكە رۆژنیامەگەریی كیوردی لە رۆژهەاڵتیی ئییران ئێسیتا لە قۆنیاغی قەییران   ئاسۆ و هیواكان كەمڕەنگ و بێ
شییوناس و   و بە ئاقییارێكی نادیییار و بییێ و قەڵەمەكییان دەسییتەمۆ كییراون  بەسییەریدا زاڵە   و دڵەڕاوكییێ و فەزایەكییی تییرس، گومییان  دایە 

بەاڵم كیاروانی نووسینین و داهێنیان و پەنیجەرە و رۆژنەكیانی دەستخسیتنی زانییاری و بیواری مییدیا و . چارەنووس نادیاردا رێگا دەبڕێت
یكەوە هەوڵی گەیاندنی دەنگ و رەنگ و خولیاكیانی ئەوانەی عاشقانە لەم بوارەدا كار دەكەن، كۆڵ نادەن و لە رەهەند و گۆشەنیگای د

كە ئەوی  فەزای مەجازی و رۆژنامەوانیی ئەلكترۆنی و ماڵپەڕ، ئاژانس و سایت و وێبالگنووسیی سیاسیی و فەرهەنگیییە . كۆمەڵ دەدەن
انی كیۆنترۆڵ و چیاوەدێری كە ئەمڕۆ بە جۆرێك جێگا و شوێنی بە میدیای كاغەزی لەق كردووە و هەتاڕادەیەكی  دەسیەاڵت و ناوەنیدەك

ئێسیتا مییدیاكار و رۆژنامەنووسیان و نووسیەرانی بیواری راگەیانیدن لە رۆژهەاڵتیی كوردسیتان رووییان كیردۆتە ئەم . كەمتر پێی دەوێیرن
ێبیار، گۆڤاری زر :سەرچاوە .بوارە و لێرەوە دەیانەوەی بوونی خۆیان بسەلمێن و هاواری كپكراوی كۆمەڵگاكەیان بگەیەننە دنیای دەرەوە

ی روانگە گۆڤیاری خوێنیدكاریی خوێنیدكارانی كیوردی  ٤٤ی حەفتەنامەی رۆژهەاڵت، ژمارە  ١٢٥گۆڤاری سروە ژمارە  ١٣١٥بەهاری  ١٥ژمارە 
  .زانكۆی تەورێز
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 .ساڵەی رۆژنامەگەریی کوردی ٥٥٩لە یادی 
 

 دارا خونچە
  

 و کیار ئەو هیۆی وە ئەگەر.. بیوومە بەشیدار فەرهەنگییی بواری چەندین لە هەمبووە کە ئەزموونەی و توانا ئەو پێی وە ئێستا تا ئەمن
 رۆژنیامەی و کوردسیتان رێگیای رۆژنامەی) نێو لە تایبەتی  وە رۆژنامەگەریی پانتایی نێو لە کە ئەرکانەشم

 پەییامی باشیترین ئەوە.. بیزانن رۆژنامەنووسیم وە خیوونەر هێنیدەک دانە جیاممئەن( ئەمڕۆ ماڵپەڕی و ئەمڕۆ
( رۆژنیامەنووس) وە کەسیانەی ئەو پێویسیتە ئییدی ئەوەیە؛ کیوردی رۆژنیامەگەریی سیاڵەی ١١٧  ییادی لە من

 و کوردی هەژارەکەی فەرهەنگە لە بووردن داوای و بکەنەوە خۆیان لە( رۆژنامەنووسیی) ناوی دەکرێن ناودێر
 :خوارێ هۆیانەی ئەو لەبەر ئەوی .. بکەن خۆیان میللەتەکەی

  
 رۆژنامەنووسیی ١٧  بێیژم ئەگەر نێیزیکە راستییەوە لە زۆر بەڵکە ١١٧  نەک نییە، سەربەخۆمان و ئازاد و ناحیزبیی رۆژنامەی یەک● 

 رۆژنیامەیەکی چەنید کەم الیەنی وە ئێستا دەبووایە نا ئەگەر! نییە سەربەخۆشمان و ئازاد
 کە هیاتیە رۆژنامەگەرییدا وەسەر گەڕەالوژێیەی ئەو نەک.. هەبووایە سەربەخۆمان و ئازاد
 ژێربەژێیر بنووسیی جیوان نیامەیەکی تەنانەت بزانی ئەوەی بێ دەبیتەوە راست کەسەی هەر

 هەموویان کە - بیانیی رێکخراوەکی یان نێوخۆ رێکخراوەکی یان حیزبەک لە پارە هێندەک
 - سییخوڕیین کیاری خەریکیی کوردسیتان ئیاوەدانکردنەوەی و گەشانەوە و هاوکاریی ناوی وە

 و ئیییازاد رۆژنیییامەیەکی) دەنووسییین سیییەری لە و دەردەکەن پیییێ رۆژنیییامەیەکی و وەردەگیییرن
 !!!(! سەربەخۆیە و ئەهلیی

 
 تەماشیا ژییان بژێیوی پەیداکردنی پیشەی و نووچەگەهانی کاری وەک تەنێ رۆژنامەنووسیی کاری رۆژنامەنووسان زۆری هەرە زۆربەی● 

 رێزمیانیی، و زمیانیی هەڵەی رێنیووس، هەڵەی) لە نەبیی پڕاوپیڕ بنووسین وتار یەک بتوانن هەن کەمیان لەوەی بێجگە ئەوە.. دەکەن
 پیشیان وەهیا خۆییان ئەوەی پێنیاو لە هەن زۆرییان کەچیی ،(پەرەگرافی  دانانی و دروستکردن هەڵەی تەنانەت و خاڵبەندیی هەڵەی
 وەڕگێیڕانە ئەو ڕێیی لە جیار زۆر.. وتارەکانییان نێیو دەتیرنجێننە گەورە گەورە قسەی و دەکوتن فەلسەفە لە دەو شارەزان زۆر کە بدەن
 لەو یەکەک قسیەی فێربیوونە دییکە زمیانەکی لە کەم زۆر قیچەکیی خۆییان هەر ییان کیوردی زمیانی سەر وەرگێڕدرانەتە کە پێزانەی بێ

 چەنیدبارە و دووبیارە خیواروخێچیی وە( هتید... و چۆمسیکی، ژییژک، فۆکۆیامیا، نیچە، ۆک،ل جۆن هۆبز، هابرماس،) چەقەچەقکەرانە
 !دەکەن پیس پێ ی(خاوێن و جوان) الپەڕەی چەندین و دەکەنەوە
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 دایکیشییان ی(کییژ ییان کیوڕ) وە خۆییان ئیدی و وەکارببەن دووەم ناوی وەک دایکیان ناوی نییە رۆژنامەنووسمان ١١٧  لەوەی بێجگە● 
 ناسیناوەکانیان ییان دووەمییان نیاوی هەن رۆژنامەنووسیشیمان زۆر ئێجگار ژمارەیەکی.. بهێنن باوبساالریی و نێرساالریی لە واز و نبزان
 هەسیت وەهیا دەژنەوی ناسیناوانە ئەو کە..   ن(پاشیدامایی و پیاوسیاالریی ییان دینییی یان ناوچەگەریی و گوندیی یان خێڵەکی) ناوی
 !دای یانئاغا دیوەخانی لە دەکەی

 
 هەرە زۆربەی کەچیی بیووە، دابەش ئێستا و پێشان ەکانی(سەفەویی و عوسمانیی) نێوان لە هەیە کوردایەتیی بزووتنەوەی لەوەتەی● 
 خییودی شییەیپوورژەنی هێنییدەکیان تەنییانەت بییزووتنەوەیەن ئەو دەربییاری و ستایشییکەر سیاسییەتبازان پاشییکۆی وەک رۆژنامەنووسییان زۆری

 !ەوییەکانیشنسەف و عوسمانییەکان
 
 شوشیتنەوەی و رەوشیتیی بیێ نیاوی وە کیورد ژنیی ١١٧ سیەتان وە باڵودەبیتەوە بەرفراوان شێوەیەکی بە کوردی رۆژنامەگەریی لەوەتەی● 

 چەندین رووبەڕووی و درانە دەروونیی و جەستەیی ئەشکەنجەی و ئازار و کرانە ئەتک و کوژرانە نێرساالران دەستی وە یپاوان ئابڕووی
 بەو بەرگییییرتن لە نەبییییووە ئەوتۆیییییان رۆڵەکییییی هەر نەک رۆژنامەنووسییییان کەچییییی.. بییییووینەوە پیاوسییییاالریی دیییییکەی یژییتونییییدوت

 !تێدا بوونە بەشداری  و هاندەر هێندەکیان بەڵکە ژنان سەر تاوانکارییانەی
 
 و دیکتییاتۆر نیییمچە و اکتاوکییارپ و تییاکڕەو یییان بییوونە دینیییی و خێڵەکیییی یییان تێکڕایییان کییوردان دیارەکییانی سییەرکردە سییاڵە  ١١٧● 

 لە پێنووسیەکانیان و دەیانپەرسیتن پەرستن وەک و بوونە دابەش وەسەریان رۆژنامەنووسان زۆری هەرە زۆربەی کەچی بوونە گەندەڵکار
 !ملکەچن و سەرشۆڕ بەرانبەریان

 
 رۆژنامەنووسییە و!( کوردزمیان) دەبێیژن کییورد وە و!( عێیراق کوردسیتانی) دەبێییژن باشیوور وە چەپەکیان نییاو وە رۆژنامەنووسیە هێشیتا● 

 واڵتە زمانەکیانی بەرانیبەر لە کیوردی  زمیانی هەمیشیە و دابیمەزرێ دیموکراسییی عێراقەکی لەوەیە چاویان هەر نەتەوەپەرستەکانی 
 ! دەبینن کەم وە کوردستان داگیرکەرەکانی

 
 :سەرێ  ئەوانەی هەموو سەرەڕای

 
 داعشیییە و دییکە حیزبەکیانی و بنەماڵەکەی و بارزانی) دەسەاڵتەکەی سایەی ژێر لە مەنووسرۆژنا سەتان وە و دەیان وە ئێستا تا● 

 و پیاوسیاالریی و خێڵەکییی و دینییی سانسیۆرە رێیی لە کیرانە، تییرۆر حیزبەکیان پاکتاوکیاریی و پاوانخوازیی رێی لە و( نێوخۆییەکان
 چاوییان و درانە دەروونییی و جەسیتەیی ئەشیکەنجەی و ئیازرا.. ادرانەسیز جوراوجیۆر شێوەی وە و کرانە دەستگیر داڕزایەکان دابونەریتە

 لە بیارزانی ئێسیتا کەچیی کیرانە، هەنیدەران پەڕاگەنیدەی و نیشیتیمانبەدەر و شیاربەدەر.. کرانە گۆشەگیر و نانبڕا.. کرایتەوە سۆر لێ
 تیرۆرکردنیی کێسیی تیایبەتیی  وە - ەنووسیانرۆژنام تێرۆکردنیی کێسی چەندین دیزەبەدرخۆنەکردنی و تاوانکارییانە هەموو ئەو پاش
 رۆژنیامەگەریی سیاڵەی ەمیین(١١٧) ییادی لە - تۆمەتبیارن تێییدا بنەمیاڵەکەی و بارزانی خودی کە رۆژنامەنووس ی(عوسمان سەردەشت)
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(!!! احەزاننیی دژی بەهێزبێییت سییەنگەرێكی كیوردی میییدیای دەكییرێ: )دەبێییژی( دیکتاتۆرەکیان و تۆتالیتییار سییەرۆکە نەریتییی وەک) کیوردی
 ئەزبەنییی،: )بێییژی پێییی راشییکاوانە و راسییتەوخۆ و بێتەدەنییگ لێییی نییاوێری رۆژنییامەنووس یەک یییان نییییە رۆژنییامەنووس یەک کەچییی

 مۆدێرنیانە و سیێکیوالر یاسیایەکی هەبیوونی و رۆژنیامەگەریی ئیازادیی و دەربڕین ئازادیی هەبوونی وە کوردی میدیای بەهێزی سەنگەری
 یەک نیاوێرن رۆژنامەنووسیان دەسیەاڵتداری تێییدا خیۆت کە دەڤەرەی لەو ئێسیتا.. برد رۆژنامەنووسانت وە کە دەیدەر بەو نەک دێتەدی
 ئەندێشییەئامێزانەی رەخنەیەکییی ئەگەر تەنییانەت یییان بگییری راشییکاوانە رەخیینەی و نەکییا ملییکەچ رۆژنامەنووسییەکی  هەر.. بییکەن فییزە

 !!!(!دەکرێ گوللە یدەو پڕی ئەوە بنووسی دەسەاڵتەکەت لەسەر ئەدەبیی 
  

 ٢٢١٥ی ئەپریلی ٢٢: ڕێکەوتی/    ئەمڕۆماڵپەڕی : سەرچاوە
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 ٥٧٩٢ – ٥١٧١ن یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی ستاردكو
 

 یووسف ئەحمەد منتک
  

 میدحت میقیداد میسیر الیەن لە ەتیاراوگ لە و کوردسیتان خیاکی لە دوور کیوردییە، رۆژنیامەگەری نیۆبەرەی یەکەمیین کوردستان ڕۆژنامەی
 .دەرچووە میسر – قاهیرەی لە کوردن، سیاسەتمەداروڕوناکبیری کوردپەروەرو بەدرخانییەکان، بنەماڵەی ئەندامی بدرخان

 
 قۆنییاغەی ئەم( . باڵوکییراوەتەوە لییی ژمییارەی ٣١ تێکڕایییی بە -١٧٢٢ نیسییانی ی -٤ تییا١١٧١ نیسییانی ی٢٢)  لە کوردسییتان ڕۆژنییامەی

 بەخییۆوە پێناسییە دوو باڵوکییراوەتەوە تیییادا کوردسییتانی یڕۆژنییامە
 ڕێنسانسیییی قۆنیییاغی -کیییورد سیییەرکوتکردنی قۆنیییاغی: دەگرێیییت

 شییییۆرش سییییەرجەم کییییاتەدا لەم.  کییییورد، کولتییییوری بییییوژانەوەی
 دڕنییدانەترین بە کوردسییتان، لەبییاکوری کییورد وسییەرهەڵدانەکانی

 سیتدە و عوسیمانی دووەمیی عبدوالحمیدی سوڵتان الیەن لە شێواز
 لەخیییاکی ییییا ولەنیییاودەبران دەکیییران سیییەرکوت وپێوەنیییدەکانی،

 ئیمپراتیییۆرییەتی ئاشیییکرایە. دەخیییرانەوە دوور داییییک نیشیییتمانی
 پیییاوە بە ڕۆژەی ئەم تییا بییوونییەوە لەدرووسییت عوسییمانی تییورکی

 بە مێییییژووەوە، زبڵییییدانی خییییرایە دەکییییراو نییییاوزەد نەخۆشییییەکە
 ئەوەش اسییراوە،ن ودواکەوتییوو بەربەری دڕنییدەو ئیمپراتیۆریەتێکی

 وەک دەکەن، پییادەی تیائیمرۆش کە تیورک باوی کولتورێکی بۆتە
 لە دونییییا هەمیییوو دەناسیییرێتەوە، تیییورک حیییوکمڕانی ناسییینامەی
 داخیییراوە کولتیییورە لەم نەییییانتوانییوە تیییورک تەنییییا گۆڕانیییدایە،

 وناوچەکەشییان نەتەوەکیان دەرەوە، بێینە یان پەرستانەیە ڕەگەز
 .کردووە ئالۆزی وکێسە لە تژی خۆیان لەگەل

 
 عوسییمانییەکان خراپەکییاری لە تییا نهێنییی کییاری و خۆریکخسییتن بییۆ خەڵییک هانییدانی بە دەکەن دەسییت کییورد میرانییی ١١٧٦ لەسییالی

 .کردبوون نیشتەجێی ئەستەنبول لە بردبوو کوردەکانی میرە زۆربەی حکومەت ئەوکات بەدووربن،
 

 دەبێت جی نیشتە لەوێ رومیس والتی ڕوودەکاتە بدرخان مدحت میر ١١٧٧ لەسالی
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  ڕوبەڕوو کوردو لە کردن بەرگری بەمەبەستی دوونیاو، بە دۆزەکەیان ناساندنی کوردو گەلی مافەڕەواکانی و بەرژەوەندیی پێناوی لە
 ئەم بیۆ کیوردایەتی، راسیتی ڕێیی سیەر خسیتنە و گەلەکەی ڕۆلەکیانی هۆشییارکردنەوەی وە عوسمانی، سوڵتانی سیاسەتەکانی بوونەوەی

 .دەدات بەخەبات بەردەوامی میسر پایتەختی قاهیرەی لە امانجانەئ
 
 (١١٧١ نیسانی ی٢٢)  لە دەکاتەوە، ڕۆژنامەیەک لەدەرکردنی بیر مەبەستە ئەم بۆ
 
 (.کوردستان ڕۆژنامەی)  بەناوی دەردەکات ڕۆژنامەیەک کورددا مێژووی لە جار یەکەمین بۆ هیالل، چاپخانەی لە قاهیرە لە
 

 ئەسیەنتبول بیۆ بیردووتییەوە فشیار ژێیر لە عوسیمانی سیوڵتانی دەلیێن تیر چوونیکی بۆ دەکەوێت، نەخۆش بەگ مدحت میر سالێک دوای
 دەچێتە مەبەستە ئەم بۆ دەکات کوردستان ڕۆژنامەی دەرکردنی پەرشتی سەر برای عبدالرحمانی میر بەدوا لەوە. کردووە بەسەری دەست
 .کەوێتەوە وورد سولتان دەسەالتی سنووری لە تا سویسرا

 
 و کیردن دژایەتیی کەوتبیوونە شیێوەیەک هەمیوو بە وەسیتاندنی بیۆ دەزانی، خۆیان سەرسەختی دووژمنی بە ڕۆژنامەکەیان عوسمانییەکان
 جییاوازدا شیوێنی و کیات چەنیدین لە کوردسیتانیان ڕۆژنامەی خۆیان سالمەتی ڕۆژنامەکەو بەردەوامی بۆ بەدرخانییەکانی  لەناوبردنی،

 .تەوەبالوکردۆ
 

 :کوردستان ڕۆژنامەی
 
 جەرییدەیا نڤیسیاندن تێیت جیارەکی ڕۆژ پازدە: نوسراوە. دەرچووە( سم٥ ،٥x٣٢ ،٢٥ -قەبارەی و اڵپەڕە - ٤ - بە -٣١ تا١)  ژمارە لە

 ارسییف تەرزی سیەر لە ئیارامی ڕێنووسیی بۆتیان، جزییرەی شیێوەزاری ژوورو، کرمیانجی کوردی زمان( ٣تا١)  ژمارە لە سەرەتا. کوردییە
 جییاوازە، کیان ژمیارە تییراژی. عەرەبیی بێیی ئەلفیا واتە ئارامی ڕێنووسی هەمان بە دەبێت زیاد تورکی زمانی ەوە( ٤)  ژمارە لە بووە،
 نەدۆزراوەتەوە،( ١٧)  ژمیارە ئیسیتا تیا. خەڵکیی بیدەنە بەبەالش تیا کوردسیتان دەنێرمە: نووسراوە و تیراژەکە بڕی ژمارەیەک هەر لە

 بە بەدرخییان میییری هەردوو. نووسییراوە قییرووش( ١٢)  سییااڵنە ئییابوونەی. کوردسییتانە ڕۆژنییامەی ژمییارەی( ٣٢)  ەسییتەد لەبەر ئەوەی
 دا تیورکی عەرەبیی، فارسیی، فرەنسیی،: وەک زمانەکیانی لە شیارەزاییان کیوردی، لەزمانی جگە قەلەم، دەدرانە زانا ڕۆشنبیرو کەسانی
 .هەبووە

 
 زۆرییەکیانی و زوڵیم کیوردو گەلیی ڕەوای کێشیەی سیەر دەخسیتە تیشکیان کە بوون بابەتانە لەم ترزیا کوردستان رۆژنامەی بابەتەکانی
 چەنیید سییەرەتا. خ. د پێغەمییبەر وفەرمییوودەی ئییایەت خییانی، وزینییی مەم شییاعیران، شییعری ڕوو، دەخسییتە عوسییمانییەکانی دەسییەاڵتی
 مەبەسیتی. سەری دەکردە هێرشیان نووسین بە ئیتر پێنادات، ێیگو زانیان کە بەالم نووسی، دووەم عبدالحمیدی سوڵتان بۆ نامەیەکیان
 .بوو کوردان هۆشیارکردنەوەی و خوێندەواری فێری بۆ زیاتر ڕۆژنامە
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  نێردراوەتەوە دانەی( ٢٢٢٢)  چاپکراوە، بدرخان مدحت میقداد میر الیەن لە میسر پایتەختی قاهیرەی لە(  ٥ تا ١) ژمارە لە -١
 لەژمیارە ئیتیر. {مدحت مقداد} پاشازادە بدرخان ومحرری صاح  - غزەتەسی( کوردستان) مصردە -عنوان: سراوەنوو لەسەری. کوردستان

 . دەرچووە جیاواز وشوێنێکی کات چەند لە بدرخان مدحت مقداد برای بدرخانی عبدالڕحمن میر الیەن لە( ٣١ تا ٦) 
 نێیییردراوەتەوە ی دانە( ٢٢٢٢)  دەرچیییووە، جنێیییف لە بیییدرخان عبیییدالرحمن لەالیەن کوردسیییتان ڕۆژنیییامەی( ١١ تیییا٦)  ژمیییارە لە -٢

( ١١تیا١٦)  ژمیارە لە. عبیدالرحمن پاشیازادە بیدرخان ومحیرری صیاح  -غزەتەسیی( کوردستان) جنوەدە: نووسراوە وا عنوان کوردستان،
 :زیادکراوە ش ئەدرێسە ئەم

 (KURDISTAN- Adresse: Rue de carouge, n7, GENEVE ( suisse.)) 

 دەرچووبێیت ئەوان لەگەل( ١٧)  ژمیارە ئەگەر ،!دەرچیوون جنێف لە بەیەکەوە( ١٧تا٦) ژمارە لە کە لەوەدەکەن باس سەرچاوە دەکهێن
)  ژمیارە تیا بگیرین سیەبر نەبیین، هەڵە تووشیی بیۆئەوەی بەاڵم هەیە، وانیی ئەدریسی و اڵپەڕەکان ژمارەی قەبارەو ڕەنگ هەمان ئەوا
 لەسییەر کییاری ئینجییا بیین دەسییت لەبەر دیمکۆمێنییت بەڵییگەو وئەکادیمیییدادەبێت زانسییتی لێکییۆلینەوەی ەل چییونکە دەدۆزرێییتەوە، ەش( ١٧

 .بکرێت
 :نووسراوە ئەدرێس. کوردستان نێردراوە ی دانە( ٢٢٢)  دەرچووە، قاهیرە لە جار دووەم بۆ( ٢٣ تا٢٢)  ژمارە لە -٣

 (KURDISTAN- Adresse:Boite- special N-679 CAIRE.) 

 :Address) : نووسییییییراوە ئەدرێییییییس. کوردسییییییتان بییییییۆ نێییییییردراوە دانە( ٢٢٢٢. ) دەرچییییییووە لنییییییدەن لە( ٢٤)  ژمییییییارە -٤

ABDULRAHMAN BEDRIKHAN- 75- Prince Square- London .) 
: ) نووسییراوە ئەدرێییس. کوردسییتان بییۆ نێییردراوە دانە( ٢٢٢)  دەرچییووە، فۆلکسییتۆن بریتانیییا، خییواروی لە( ٢٧ تییا٢٥)  ژمییارە لە -٥

Address: year Bay Crescent- 5 Fast CLIN- FOLKSTONE- ANGLETERRO.) و ٢١)  ژمارەکیانی لە 
 .ئەنگلیترۆ -فۆلکستۆن: نووسراوە تەنها( ٢٧
 .دەرچووەتەوە جنێف -سویسرا لە جار دووەم بۆ( ٣١و٣٢)  ژمارەکانی -٦
 

 :بووە چاپ لێ کوردستانی ڕۆژنامەی چاپخانەکانی
 
 .چاپکراوە هیالل چاپخانەی لە قاهیرە لە (٣ تا١)  کانی ژمارە -١
 .چاپکراوە کوردستان جریدەی چاپخانەی لە قاهیرە لە( ٥و٤)  کانی ژمارە -٢
 .چاپکراوە موسلمانا، وقنجیا تفاق جەمعیەتا چاپخانەی لە جنێف لە( ١١تا٦)  ژمارەکانی -٣
 .نییە ەرلەس چاپخانەی ناوی بەاڵم چاپکراوە، قاهیرە لە( ٢١و٢٢)  ژمارەکانی -٤
 .چاپکراوە هیندیە چاپخانەی لە قاهیرە لە( ٢٣و٢٢)  ژمارەکانی -٥
 .نییە لەسەر چاپخانەی ناوی چاپکراوە لندەن لە( ٢٤)  ژمارە -٦
 .نییە لەسەر چاپخانەی ناوی بەاڵم  دەرچووە، فۆڵکستۆن لە( ٢٧-٢٦-٢٥)  کانی ژمارە -٧
 .چاپکراوە انتقام چاپخانەی لە دەرچووە، فۆلکستۆن لە( ٢٧و ٢١)  کانی ژمارە -١
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 بە پێشیەوە، دێیتە گرنیگ پرسێکی لێرەدا چاپکراوە، انتقام چاپخانەی لە ئەوانی  بەالم دەرچووە، جنێف لە( ٣١و٣٢)  ژمارەکانی -٧
 اریهۆکی ئەگەر دەرچیوون، جییاواز واڵتیی دوو لە و چیاپکراون چاپخیانە یەک لە کوردسیتان رۆژنامەی دووایی ژمارەی چوار ئەم تایبەت
 ژییانی شیوێنی نەزانینیی بیۆ لێتێکیدانیانە سیەر تەنهیا ئیالوگۆرە لەم مەبەست عوسمانی؟، سوڵتانی پیاوانی لە بێت وخۆپاراستن ئەمنی

( ١٧٢٤ نیسیییانی -ی٤) لە لێییدەرچووە، ژمییارەی( ٣١)  سیییاڵدا چییوار مییاوەی لە. کوردسییتان ڕۆژنیییامەی دەرچییوونی ڕۆژنییامەکەو خییودانی
 (.١. )وەستاوە ئیتر دەرچووە،( ٣١)  دواژمارەی

 
 بەڕێییوەبردنی ئەرکییی نامێنیییت کەسییێک و دەکییات زینییدانی بەدرخانییەکییان بنەمییاڵەی ئەنییدامانی زۆربەی عوسییمانی سییوڵتانی کاتێییک

 بەنییدکردنی بە( کوردسییتان ڕۆژنییامەی) گەلەکەمییان رۆشیینبیری خەبییاتی پرشنگداروگەشییەی مەشییخەڵە ئەو ئەسییتۆ، بگییرێتە ڕۆژنییامەکە
 .دەهێنرێ تەمەنی بە دووایی ڵەبنەما ئەندامانی

 
 :وچاپکردنەوەی کوردستان ڕۆژنامەی دۆزینەوەی

 
 چیاپی بە بیدۆزنەوەو ژمیارەی( ٣٢)  ئەنجیام و بگەڕێین بەدوایدا لێکردن وای کوردستان رۆژنامەی پەرۆشی گەلەکەمان دڵسۆزیکی چەند

 .بکەنەوە رەتی هەبوو ەڕۆژنامەک بە سەبارەت پێشتر هەالنەی بۆچوونە ئەگەرو ئەم هەموو بگەیەنن،
 

 :دۆزییەوە ژمارەکانی جۆرە بەم ئەلمانیا لە فوئاد کەمال دکتۆر سەرەتا
 
-١٢) ژمارەکیانی. خسیتووە بەدەسیت ژمیارەی( ٢٦)  ئەلمانیا -ماربۆرگ شاری پەرتووکخانەی لە( ١٧٦١)  هاوینی لە: یەکەم چاپی - ١
 لە بەغییدا لە( ١٧٧٢)  سییالی لە نووسیییوە، بییۆ پێشییەکی کییۆکردۆتەوەو ژمارەکییانی( ٢٦)  تەوای نەکەوتییووە، دەسییت( ١٧-١١-١٧-١٢

 (.٣. )هەیە بەرلیندا شاری پەرتووکخانەی لە چاپە ئەم ئێستا(. ٢. )کردووە یەکەمی چاپی ئیخال  ئۆفسێتی چاپخانەی
 لە کیردۆتەوە چیاپ فوئیادی کەمیال. د یەکەمی چاپی هەمان ،(١٧٧١)  لەسالی بۆزارسالن ئەمین محمد کورد نووسەری: دووەم چاپی -٢

 لە چیاپەش ئەم بەرگیدا، دوو لە التینی پیتی سەر وەریگێڕاوەتە و عەرەبی ڕێنووسی دوو هەر کوردی زمانی بە سوید، -ئوپساال شاری
 (٤. ) هەیە دا بەرلین شاری پەرتووکخانەی

 -فوئیاد کەمیال دکتیۆر چیاپەکەی ردسیتان،کو رۆژنیامەی سەدسیالەی ییادی بەبیۆنەی( ١٧٧١)  سیالی لە زامیدار محمیود: سیێهەم چاپی -٣
 (.٥. )کردۆتەوە چاپ هەولێر لە دۆزراوەی تازە دووژمارەی لەگەل

 .فوئاد کەمال دکتۆر بە داویە زامدار محمود کورد ڕوناکبیری( ١٧)  ژمارە -٤
 .دۆزیویەتییەوە ئەنقەرە ئەرشیفخانەکانی لە خۆی فوئاد کەمال. د( ١١) ژمارە -٥
 ٢١)  ڕۆژانیی دهیۆک لە بەدرخیان ڤیسیتیڤاڵی لە دۆزیتیییەوە، نەمسا ئەرشیفخانەکانی لە جەلیل، جەلیلێ. د( ١٢- ١٢)  ژمارەکانی -٦
 .کراوە کەمال دکتۆر بە پێشکەش ئەنجامدرا، بەدرخان دەزگای الیەن لە( ٢٢٢٥ ی٤ -٢٣ تا
 
 ( ٣٢)  هەر دووجار بەدرخان باڵوکردنەوەی و چاپ دەزگای سەرۆکی( بدرخان حمید -ئەبوبکر حمید: )پێنجەم و وچوارەم چاپی -٧ 



هەمین ساڵوەگەڕی ڕۆژنامەگەریی کوردی ١١١یادی   

 

 

77 

 

 -دووەم چیاپی: نووسیراوە وا چاپەکیان لەسیەر فوئیاد، کەمیال دکتیۆر یەکەمی چاپی لەسەر کردۆتەوە چاپ کوردستانی ڕۆژنامەی ژمارەی
 .٢٢٢٦ -تاران -سێهەم چاپی. ٢٢٢٥ -قاهیرە

 
 .لەداهاتوودا ژمارەیەش ئەم کەوتنی دەست بەهیوای ،(١٧) لەژمارە جگە

 
 دییاری( نیسیان ی٢٢)  رۆژی خەزنەدار، میارف. د پرۆفیسیۆر پێشینیاری بە( ١٧٦١)  سالی کوردی، ڕۆژنامەگەری ساڵڕۆژی بە سەبارەت

 (.٦. )دەناسرێت کوردی ڕۆژنامەگەری بەیادی رۆژە ئەم کاتەوە لەم کوردی، ڕۆژنامەگەری ڕۆژی بە کرا
 

 ئێسیتا کە راگەیانیدم پێییان ئەنجیام میاربۆرگ، پەرتوووکخانەی لە کوردستان امەیرۆژن ئۆرگیناڵەکانی ژمارەی بەدواداچوونی بۆ بەندە
 .بەرلین شاری لە مەرکەزی پەرتووکخانەی بردراونەتە نەماون وێ لە
 

 :١٧٢٧-١٧٢١: کوردستان ڕۆژنامەی دووەمی خوولی
 

 بیلەچ -ئیازیزی ئەحیمەد ناسراوبە -١٧٣٢ -١١١٣ -بەدرخان سورەیا)  ،(١٧٢١)  لەسالی الوەکان تورکە مەشروتییەتی ڕاگەیاندنی دوای
 هیی  ئێسیتا تیا بەالم دەرکیردۆتەوە، ئەسیتەمبۆڵ لە کوردسیتانی ڕۆژنیامەی دووەم جاری بۆ( ١٧٢٧ -١٧٢١)  ساڵەکانی نێوان لە( شیرکۆ

 .نییە لەبەردەست ژمارەیەکی
 

 :١٧١١ -١٧١٧: کوردستان ڕۆژنامەی سێهەمی خوولی
 
 -ئەیلییولی -١٢)  ڕێککەوتییی لە ی( یەک)  ژمییارەی دەردەکییاتەوە، کوردسییتان ڕۆژنییامەی قییاهیرە لە بەدرخییان سییورەیا سییێهەم جییاری بییۆ

 هەرییازدە لێیدەرچووە، ژمارەی( ١١)  سەرجەم. چووە دەر( ١٧١١ -دووەمی کانوونی -٢١)  ڕێککەوتی لە ی( ١١)  ژمارە. دەرچووە( ١٧١٧
)  بەنیاوی( ١٧٧١)  لەسیاڵی کەمیال دکتیۆر. فوئیاد کەمیال دکتۆر بە دراوە (بەنەجۆ ناسراو – کایە بیوک نەجمەدین) الیەن لە ژمارەی

 .کردۆتەوە چاپی سلێمانی لە( ١٧١١ -١٧١٧ سێهەم دەوری کوردی رۆژنامەی یەکەمین کوردستان
 

 کوردسیتان ڕۆژنیامەی ڕۆشینایی ژێیر لە کۆمەالیەتییەکانیدا، تیۆڕە و ماسییمیدیاوئەننتەرنێت لەسیەردەمی ومیۆدێرینەدا، نوێی لەسەردەمی
 بە باشیی وپێشیکەوتنێکی گەشیە کورییەکانیشییەوە، و کەم هەمیوو بە لەمیڕۆدا، کوردی ڕۆژنامەگەری بەدرخانییەکان، بنەمالەی وفیکری
 کییورد و داهییاتوو مێییژووی بەدرێژایییی بەدرخانییەکییان، بنەمییاڵەی جییوامێرانی بەرزەفییری رۆحییی بییۆ دروود سییاڵو لێییرەوە بینیییوە، خییۆوە

 .دەبێت ئەوان اریقەرزارب منەتبارو
 

 ڕۆژنییامەی لەسییەر وتییاریکم ٦ ژمییارە پێشییهات گۆڤییاری لە ٢٢٢٤ حییوزەیرانی لە کییوردی ڕۆژنییامەگەری سییاڵەی ١٢٦ یییادی لە: تێبینییی
 چەنید و تیایبەتی، بە ٢٢٢٦ -تیاران چیاپی -بەدرخیان دەزگیای سیێهەمی چیاپی ڕۆشینایی ژێیر لە لیرەدا باڵوکردبۆوە، دایک کوردستانی
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 بیکەم خزمەتێیک تیوانیبێتم بەهییوام نووسی، بەرفراوانەم یەچڕو لێکۆلینەوە ئەم ووردتر و نوێتر زانیاری و وتارەکە تر سەرچاوەیەکی
 .بێت دایک کوردستانی ڕۆژنامەی بەرزی لەئاست

 
 :پەراوێز

 
. ٢٢٢٦ -تیاران -ێهەمسی چیاپی بەدرخیان، وباڵوکردنەوەی چاپ دەزگای -فوئاد کەمال. د -پێشەکی کۆکردنەوەو: کوردستان -٢ - ١ - ١  
 .لێوەرگیراوە سوودی نووسینە ئەم سەرەکی سەرچاوەی یەکەم وەک کوردستان، چاپەی ئەم
 
 ٢٧ ڕێککەوتیی لە بەیانی دەقیقەی ٤٦ ،٧ کات هەینی، ڕۆژی لە کیل، شاری پەرتووکخانەی لە هێلگا خاتوو نامەی وەاڵمی -٤ -٣ - ٢
- ٢٢١٢ - ٤. 
 
 ل ،٢٢٢١ -سیلێمانی -یەکەم بەرگی ،١٧١١ -١١٧١ -کوردی ڕۆژنامەگەری مێژووی لە اڵپەرەیەک چەند :ئەمین مستەفا نەوشێروان -٥ - ٣
٢١. 
 
 زانیییین ناوەنییدی الیەن لە( ٢٢٢٤)  سییالی کییوردی ڕۆژنییامەگەری لەیییادی مانهییایم، لەشییاری کۆڕێییک بییابەتی: خەزنەدار جەمییال -٦ - ٤

 .سازکرابوو مانهایم -ئەلمانی - کوردی وڕۆشنبیری
 

 ٢٢١٥ی جووالی ٣ :ڕێکەوتی/    کوردستان نێتماڵپەری : چاوەسەر
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 ە ساڵیادی رۆژنامەگەری كوردیدال
 

 ئەنوەر ئەسەدزادە
 

 نووسیینی و بەرێیت پیێ  بەرەو كۆمەڵگا گەشەی ئاستی توانیویەتی كە بووە بوارانە لەو یە  هەمیشە دەركەوتنی بەستێنەكانی و نوسین
 فیكیری ئاسیتی گەشیەكردنی هۆكیاری بیوونەتە بەردەوام بیوێری  ئیازادو میقەڵە سانسۆڕو بێ

 جیییاوازدا ئاسییتی لە شیییاوی لێزانینییی و شییارەزایی و چییاوكراوەیی ئەوەش ئەنجییامی كۆمەڵگییاو
 لەالیەن بووە تا بیرەكان كردنی كپ و قەڵەمەكان شكاندنی و نووسین لە رێگری. لێكەوتۆتەوە

 مێیژووی كەم ئیێمە بیووەو ئارادا لە جیاواز بەشێوەی وردستانك داگیركەرەكانی دەسەاڵتە هێزە
 و چیاوەدێری بیێ ئیازادانەو بەشیێوەیەكی كیورد بەدەسیتانی قەڵەم كە دەناسین كوردستان لە وا

 خولقانیدنی هیۆی بیووبێتە دا ئەنجامیدا لە و كردبێیت پێنووسیەكانیان ئاوێتەی بیریان سانسۆڕ
 رژیییمە دەسییەاڵتی ژێییر لە كییورد بەدەسییتانی قەڵەم بییووە تییا. گرنییگ و شیییاو ئایییدیایەكی

 لێشیاردراوەتەوە قەڵەمەكانیان ئاسا تاڵەبان بووەو لەسەریان سانسۆڕ چەكی داگیركەرەكاندا
 رۆژنییامەگەری  بییواری تییایبەت هۆكییاری زۆر بەهییۆی. رۆژنییامەگەرییە بییواری نوسییین بوارەكییانی لە یە  دیییارە. نووسیییویانە بەنهێنییی
 بییۆ ئەوەیییان دەرەفەتییی مەوداو بەكەمییی زۆر رۆژهەاڵت كوردسییتانی لە كییورد رۆژنامەنووسییانی. تەگەرە و  سییپكۆ لە بییووە پییڕ بەردەوام
 رۆژنامەكیانەوە لەرێیگەی كیورد گەلیی نەهامەتییەكیانی و ئیازار و خۆییان رەواكیانی خواسیتە لە بیكەن تەعبیر ئاشكرا بە تاكوو خولقاوە
 میاونەتەوەو نهێنیی بە كە هەیە بیوونی دا بوارەكیان گشیت لە كورد شارۆمەندانی اردانیئاز و گەندەڵی و مافی بێ دەیان. باس بەر بێننە

 دووپیات لە كیردن رێگیری و چارەسیەركردن مەبەسیتی بە بێت دەنگدانەوە و  سوژەیە  بیكەنە كورد رۆژنامەنووسانی كە نەبووە مەودایە 
 هەیە ئێسیتاكەدا لە ئەوەشیی زۆرجیار پێینەدراوەو گەشیەی ێیگەیر پێویسیت وە  كیوردی رۆژنیامەگەری و نووسین بواری بەگشتی. بوونەوە
 .ناكات كۆمەڵگا ئازارەكانی و نەهامەتیی تەواوی لە تەعبیر بوترێ دەتوانرێ

 
 بنەمییاڵەی لەالیەن میسییر واڵتییی پێتەختییی قییاهیری لەشییاری كییوردی رۆژنییامەی یەكەمییین ئاوریلییدا، ی٢٢ لەرۆژی پییێ  لەوە سییاڵ ١١٧

. كییوردی رۆژنامەنووسییی هەنگییاوی یەكەمییین و مێژوویییی خییاڵی بییووە ئەمەش و دەرچییوو بەدرخییانەوە مەدحەت قییدادمی بەدرخانییەكییانەوەو
 و گرفیت تووشیی بوارەكانیدا لەزۆربەی و رێگەییی هاتۆتە دژواری ئازارو گەلێك ساڵە ١١٧ ئەم لەماوەی كورد گەلی كە نییە لەوەدا گومان
 و لەگرفیت نەبیووە كێشە بێ دیكە بوارەكانی باقی لەگەڵ هاوشان كە بووە بوارانە لەو یە  كوردی  رۆژنامەگەری بواری بۆتەوە، كێشە

 لەبییاقی نەبێییت قۆناغییدا دوو یە  لە تەنیییا كییورد گەلییی مێییژووەدا ئەم بەسییەر بخشییێنن چاوێییك بەكییورتی ئەگەر. دژواری و سییەختی
 چاوێیك بمیانهەوێ ئەگەر ئێسیتاكەش. باڵوبیۆتەوە و چیاپ نهێنییدا لەژییانی و سیەختی پەڕی لەو و لەشاخ كوردی رۆژنامەگەریی تەمەنیدا
 رۆژنییامە و رۆژنامەنووسییان كە لەالمییان دەبێییتەوە بەرجەسییتە راسییتییە ئەو لەئێرانییدا كییوردی رۆژنییامەوانی دۆخییی بەسییەرە بخشییێنین
 .بوونەتەوە رووبەڕوو كێشە و گرفت لەگەڵ بەردەوام كوردییەكان
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 بەسیەر خەفەقیانی سانسیۆرو فەزای ئیسیالمی كۆماری كاتێك لەهەموو زیاتر كە دەكەینەوە وییەمێژو رۆژە ئەو یادی لەكاتێكدا ئێستاكە
 ژییانی الیەنەكیانی و سوچ هەموو سانسۆر دیاردەی دیكتاتۆرلێدراو ئێرانی لە. سەپاندووە راگەیاندندا بواری چاالكانی و رۆژنامەنووسان

 شیێوەی تونیدترین رووبەڕووی رۆژنامەكان و رۆژنامەنووسان كراوەو سەركوت  بیرجیاوازییە جۆرە هەر تەنیوەتەوەو كۆمەڵگای تاكەكانی
 ئەم خەڵكیی كوردستان، سەر دەگەڕێتەوە جێگەی ئەو تا ترساویی، فەزایەكی خولقاندنی و رێگری ئەم گشت سەرباری. دەبنەوە سەركوت
 مەجیال لەهەنیدێكی وەرگرتیووە، كەڵكییان خولقاوە نبۆیا كەمەی دەرفەتە لەو رۆژنامەنووسان و بەدەستان قەڵەم بەتایبەتی ناوچەیەو

 و كیونتڕۆڵ سانسیۆڕو تیغیی گۆڤیارانە و رۆژنیامە ئەم كە ئەوەی لەگەڵ. بووین رۆژنامەوگوڤار چەندین باڵوبوونەوەی شاهیدی ئێمە كورت
 كە بینییان خۆییان بەچیاوی وانهەمیو و پێیڕەوانەبینین مەجالەشی ئەو ئیسالمی كۆماری بەاڵم بووە، بەسەرەوە هەمەالیەنەیان چاوەدێری

 . لەئێراندا سەركوت دەزگای و دام هەڕەشەی بەر كەوتنە رۆژنامەنووسان و داخران رۆژنامەكان یە  بەدوای یە 
 

 بەم چاوەدێرییدایەو لەژێیر ئیسیالمییەوە كۆمیاری ئەمنییەكیانی دەزگیا و دام لەالیەن بەتونیدی زۆر خیۆی تایبەتمەنیدی بەهیۆی كوردستان
 كۆمییاری. بكییات گەشییە و بەرێوەبچێییت نییاوچەیە لەم رۆژنییامەگەری كییاری پرۆفیشییناڵ هەمەالیەنەو بەشییێوەیەكی نەبییووە المەجیی شییێوەیە
 بە بەگشیتی مییدیاكان و چاپەمەنییەكیان و راگەیانیدنەكان ئیازادیی چیاودێری لەبیواری حكومەتەكانە لەخراپترین یەكێك ئێران ئیسالمی
 لەالیەن بەتونیدی رەخنەئیامێز هەواڵێكی و بابەت هەر باڵوكردنەوەی لەئەگەری و دەكرێن ۆنتڕۆلك ئیرشادەوە وەزارەتی لەالیەن تووندی

 ئیامرازێكی بكیاتە فەزا كیردنەوەی تەنیگ داوە هەوڵیی لەكوردسیتاندا بەردەوام ئیسیالمی كۆمیاری. دەبینەوە بەروڕووییان ودەزگاكانەوە دام
 كە ئابورییانەی و سیاسیی و كیۆمەاڵیەتی خەسیارە لەو كۆمەڵێیك لەقیاودانی و كیردن باس هەروەها رەخنەو و نوسین نەهێشتنی بۆ سەركوت
 وە  نێونەتەوەییەكیان راپیۆرتە بەپێیی ئیسیالمی كۆمیاری. نیاوخۆدا لەئاسیتی ئیسیالمییە كۆمیاری نادیمۆكراتیكەكانی سیاسەتە بەرامەی
 ئییازادانە بەشییێوەی تییاكوو رۆژنامەنووسییان بییۆ ەوەنەكییردۆت رێییگەی شییێوەیە  هییی  بە رژیییمە ئەم نییاولێبراوەو رۆژنامەنووسییان زینییدانی
 تیاوانی بە تەنییا ئیسیالمی كۆماری لەزیندانەكانی كورد نوووسی رۆژنامە چوار ئێستاكە هەر. بخەنەڕوو كێشەكان و كوڕی و كەم و بنووسن
 كوردییەشییی پەڕەِ  مییاڵ ەنییدچ ئەوە تەحەمییولی ئیسییالمی كۆمییاری تەنییانەت. دەبەن بەسییەر زیندانەكانییدا لە نوسییین و راگەیانییدن كییاری
 بەرێیوەبەرانی گرتنیی و سیایتەكان داخسیتنی و فیلتێیر دانانی بە دەخستەڕوو مرۆڤی مافی پێشێلكارییەكانی و هەواڵ جۆرێك بە كە نەكرد
 .رەوانەبینین پێ كەمەشی چەند هەر دەرفەتە ئەو
  
 بیواری چیاالكی و رۆژنیامەنووس كۆمەڵێیك پێگەیشیتنی یدیشاه ئێمە كوردی رۆژنامەگەری ساڵیادی هەمین ١١٧ لە ئێستاكە ئاشكرایە پڕ

 ببیوە بەدرخیان مەدەحەت كە رێبیازەدایە ئەو لەپێنیاو هەنگاوەكانییان راشیكاوانە دەقیۆزنەوەو دەرفەتەكیان چكۆلەترین كە راگەیاندنین
 سیەرپۆش بەتەواوی كراتییكنادێمۆ واڵتیانی كە نیادات مەجیال ئیتیر راگەیانیدنەوە بەهیۆی سیەردەم بەخۆشیحاڵیەوە. هەمیشەیی خەونی
 و راپۆرت ناوەبەناوەی باڵوكردنەوەی كارە ئەم زیندووی هەرە نموونەی. واڵتەكەیان دانیشتوانی لەدژی پێشێلكارییەكانیان لەسەر دابنێن

. ەتەوەیییدانێون لەئاسیتێكی دەنگیدانەوەی و كوردسیتان خەڵكیی لەدژی ئیسالمییە كۆماری مرۆییەكانی دژە كردەوە لەقاودانی هەواڵەكانی
 هەوڵیی دەبیێ بەردەمییان، رێگرییەكیانی گشیت سیەرباری رۆژهەاڵت كوردسیتانی لە كیوردی رۆژنامەنووسیی رۆژنیامەو كە بیوترێ پێویستە
 . راگەیاندن لە بوارە ئەم گەشەی و نوێ ئەزمونێكی هێنانەدی بۆ و راگەیاندن لەكاری بوارە بەم پەرەپێدان بۆ بدەن زیاتر

 
 ٢٢١٥ی ئەپریلی ٢١: ڕێکەوتی/  سۆی کوردستان  ماڵپەڕی ئا: سەرچاوە
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 ریی كوردی گه یڤێک بۆ ساڵڕۆژی ڕۆژنامه په
 

 خالید عەزیزی
  

 كیورد ناوداری ری تێكۆشه درخان، به د دحه مه مێقداد باتی خه و وڵ هه  به جار م كه یه بۆ ڕدا مه بانه سێی ڕۆژی  له مڕۆ ئه  له ر به ساڵ ١٢٧
 بیارودۆخی. بیوو داییك  لیه كوردسیتان ناوی به كوردی ێ ڕۆژنامه م كه یه میسر، ی قاهیره شاری له
 و درێ نییه ڵچوونی هیه و شییه گه  بیه بیوار  كییه  بیوه جۆرێک بییه كیوردان ژییانی ی وه وسییانه چه  لیه پیڕ
.  وه ڕێتیییه بگه  وه پاشیییه و ره  بیییه زۆرجیییار  كیییه  وایلێكیییردوه زۆرداری و تیییاریكی ری سیییێبه م رده هیییه
 خۆشیكردبوو مان وه تواندنیه و ناوبردن له  له مرخیان جۆرێك به كوردستان ری داگیركه نیتا وڵه ده
  لییه رگرتن بییه و واری كییورده لتوری كییه و زمییان كارهێنانی بییه  لییه ڕێگییرتن و مییدروون ده  بییه  كییه
 واری ئاسییه ئاكامییدا  لییه ویسییت یییان ده یی وه تییه نه ی وه خۆناسییینه و  وه بوونییه وشیییاری و ڵییدان هه
 نگاری ره بیه گیانی  كه  وایكردوه  ملیه زۆره و زۆرداری و ئه ر هه. مێنێ نه كورد ناوی به   یه وه ته نه

 مێییژوو بتییوانێ  كییه وێ ڵكییه هه ناویییدا  لییه وا رونییاكبیری وشیییارو  ی ڕۆڵییه و بسییتێنێ ره په کوردسییتانیاندا نییاو  لییه  وه رچدانییه رپه به و
 . وه پالبنێته وژور ره سه ران داگیركه زی حه ڕۆباری ئاوی و  وه دروستبكاته

 
 درگیای  توانیویانیه شیاكاریان نید چه یان شاكارێك  به  كه  ی رانه روه نیشتمانپه  ره تێكۆشه و ئه نین م كه کوردستاندا کوردو مێژوویی ناو  له

 یی رقافڵه سیه مێیداڵیای ش میه به و مێژووییی کی تاییه ره سیه سیتپێكی ده خیاڵی  ببنیه و وه نیه بکه یان  ڵگاکیه کۆمه و وه تیه نه ی شه گه بۆ بوارێك
 ر گییه ئه.  کییراوه رۆکییدا به  بییه یان ویسییتی ل گییه هییزری بیییرو ری دارێییژه و ری روه نیشییتمانپه و تی كوردایییه پییانی گۆڕه دورودرێییژی كییاروانێكی

  لۆنیده چیاو کانی جێیه نیشته و ناڤین اڵتی ڕۆژهه ی هكۆن  ته شارستانیه ن خاوه  وه ته نه م ئه مێژووی دراوی گاڵه درگای بتڵیسی فخانی ره شه
 و م میه چیرۆكیی  هیۆنراوه نی خیاوه خیانیی زن میه ری هۆنیه وی  ئه دوای له  وه ئه پشت، ی ره گازه ر سه  خسته مادستانی  زاگڕۆسی كانی رزه به

 ر گیه. یی وه تیه نه هزرڤانیانی كیاروانی نگی پێشیه  وهبی چانیدو كوردانیدا مێشیكی نیاو  لیه یی وه تیه نه بییری رای گیه تروسیكایی م كیه یه زین،
 و یی ئیاواره  لیه درخان بیه د دحیه مه مێقیداد  وه ئیه  وه بینیبێتیه وارییان كورده ی ناسینامه و وه ناسیینه قامی شه ڕاسته زن مه خانی و فخان ره شه

  بیوه بیردوو كانی عوسیمانیه زراوی  كیه چێكیرد ڕ پیه ر سیه له انێكیكوردست كردبوو، یان وازه رته په و ر ده به واڵت ران داگیركه  كه  وه تاراوگه
 ناوی بیه کوردی ی ڕۆژنامه م که یه نانی ناو.  لێنراوه کوردستانی یی ر گه ڕۆژنامه ناوی مڕۆ ئه ی وه ئه و كوردی یڤی په بۆ زێڕین كی تایه ره سه

  کیه ی ییه خۆزگه و ئیه. بینین نیه خۆ ربه سیه کوردسیتانێکی دروستکردنی بۆ  هی ڕۆژنامه و ئه نی خاوه ی خۆزگه بۆ  که رچاوه سه ناکرێ کوردستان
 ی وشیه  وه لێزانییه  بیه گ  بیه مێقیداد بێگومیان.  بیۆدراوه قوربانی ملیۆن به  بگره و زاران هه و تی یه که وه ته نه هیوای و ون خه ئێستاش تا هه

 .  ڵبژاردوه هه دان، نجه شکه ئه ئازارو و رئێشه سه هۆی  بێته ده کارهێنای به و سته ربه به کوردستان باکوری  له ش نوکه تا  که کوردستان
 
   نگه ڕه و جێ به کارێکی  تایه ره سه و  له  وه لێوردبوونه و گ به مێقداد ی که نگاوه هه کانی نده هه ڕه و بارودۆخ کردنی شرۆڤه و نگاندن ڵسه هه
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 بیۆ  کیه  یه  نوسیراوه م ئیه ک وه کیورتی کی یه نوسیراوه توانیای  نیه و رک ئیه  نیه وا کارێکی دڵنیام ش وه له اڵم  به. بێت ی  نووکه هه رکێکی ئه
 . رخانکراوه ته کوردی ی ڕۆژنامه م که یه دایکبوونی  له ی ساڵه مین ه١٢٧ ی وه یادکرنه

 
 مسییاڵ ئه  دیکییه کی واتایییه به. جیهانییدا  لییه ری گییه ڕۆژنامه ی سییاڵه ٤٢٢ ڵ گییه  لییه  هاوکاتییه کییوردی ری گییه ڕۆژنامه سییاڵی مین فته دوهه سییه

 جیار م کیه یه بۆ  که  وه نه که ده( Relation -یشن ریله)چاپکراو ی ڕۆژنامه م که یه رچونی ده ی ساڵه د چوارسه یادی جیهان نوسانی ڕۆژنامه
 ییان کوردسیتان ی ڕۆژنامیه بیوونی دایک لیه.  وه راییهباڵوک و چیاپ  دا ڤده هه ی ده سه له و ستارسبۆرگ شاری  له  وه ه"کالۆس جۆهان" ن الیه  له

 باسیێکی ردێڕی سیه تیوانی ده بۆخیۆی کوردستان،  له ک نه  تاراوگه  له وی  ئه و دساڵ سێسه نزیک پاش کوردی ری گه ڕۆژنامه بێژین  چێتره
 سیتپێکی ده پیاش سیاڵ ٣٢٢ نزییک  کیه وه ینه که ده ک تایه ره سیه ییادی  ئێمیه مڕۆ ئیه  واتیه که. بێیت  وه لێوردبوونیه و ڕامیان  لیه پڕ دورودرێژی
 و ئیه رچاوگرتنی بیه له به و بنچینیه و ئیه ر سیه له تێڕامانمان و نگاندن ڵسه هه بێ ده بێگومانی  و پێکردوه ستی ده جیهاندا  له نوسی  ڕۆژنامه
 .بێت  یه ڕاستی

 
 حاشیا كی ییه وه ته نه مێژووییی دا ی بڵێسیه و ڕوناكیایی ر بیه  له مڕۆ ئه  ئێمه  كه داگیرسان كیان چرایه كان درخانیه به پێ  و مه له ساڵ ١٢٧

 و وتن كییه  لییه ڕایگرتییوو   پێوه بییه مێژوومییان، ی تینانییه به چییرا و ئییه ڕوناكییایی  كییه   یییه وه ته نه بینییین، ده نفالكراو ئییه درو ربییه ده لێكییراوو
  لیه  بیوه شیێک به و بیوه وام رده بیه زۆر و م كیه كوردی نوسیی ڕۆژنامه گدا به قدادمێ ی  یه دڵسۆزانه  وڵه هه و ئه دوای به. پاراست ناوچوونی له
  سییاڵه دوو ک یییه  وه ئییه اڵم بییه بێییت،  ئییاواره و در ربییه ده  میشییه هه  كییه نوسییرابێت وا كییورد ی چاره لییه   وه نیید رچه هه.  نگاری ره بییه باتی خییه
 داهیاتووی ئاسیۆی  لیه هییوا تروسیکایی و سپێ ناچه ردا سه به ی ه"پار به م خۆزگه مساڵ ئه ر هه" ڵێ ده  که ی کوردییه نده وپه ئه مان که وه ته نه
 کانی تاکییه بییوونی مانییدوو و تێکۆشییان و پێشییه له کۆسییپمان نییدو که  لییه پییڕ درێییژوو دورو ڕێگییای هێشییتا اڵم بییه کییرێ، ده دیی بییه مان کییه گه
 تر زێیده مێژووییی تی رپرسیایه به و  گرانتیره جیاران  لیه رکی ئیه ری گیه ڕۆژنامه دا سیتێنه بیه و لیه.  پێویسیته زییاتر جاران لیه مانی که وه ته نه
 .ستۆ ئه  وێته که ده
 

 گرنگتییرین.  نیاوه  وه پێشییه بیۆ گرنگیی نگاوی هییه لێك گیه و خیۆی ڕێبییازی و ڕێچكیه ر سییه  وتۆتیه كه کیوردی ری گییه ڕۆژنامه و یڤ پیه كیاروانی
 گۆڤییاری و  ڕۆژنامییه نییدین چه  كییه  كوردسییتانه كۆمییاری می رده سییه قۆنییاخی سییتپێك، ده قۆنییاخی پییاش كییوردی ری گییه  ڕۆژنامییه كانی قۆناخییه
 پێگرتنییی و گڕوگیاڵ می رده سیه  بیه كییرێ ده  مه رده سیه م ئیه.  وه باڵوكرانیه دا مانییگ ییانزده ی میاوه  لیه كوردسییتان نیدی ڵبه مه  لیه جۆراوجیۆر
 .دابنێێین كوردی نوسی  ڕۆژنامه

 
 و  وه داڕشیتنه و ڵیدان هه می رده سیه كوردسیتان باشیوری ڕینی ڕاپیه پیاش و یلول ئیه شۆڕشیی می رده سیه كوردسیتان كۆمیاری می رده سه دوای به

 كیانی بواره  لیه و نیا رچاوی بیه و زن میه نگاوی هیه كیوردی نوسیی  ڕۆژنامیه ڕین ڕاپیه پیاش می رده سیه  له.  یه كوردی نوسی ڕۆژنامه خۆناسینی
  یتوانیوه نیه  پیشیه و اڵت سیه ده   وه هێشیتا كوردسیتانی نوسیی ڕۆژنامه رچی گه ئه. رپێ سه  وته كه و دا پۆلی شه دا یستنب و دیتن و نوسین
 تییاپۆی ری گییه ڕۆژنامه كییانی بوراه و كانییاڵ ی زۆربییه و نییابینرێ كوردسییتان  لییه خۆ ربه سییه ی ڕۆژانییه ی ڕۆژنامییه هێشییتاش و بناسییێنێ خییۆی
 مڕۆ ئیه. بینین نیه ڕابیردوودا ساڵی  دوانزه  ده ی ماوه  له نوسی  ڕۆژنامه خێرای ی شه گه ڕاستی ناتوانین اڵم به ، هی سیاسی هێزی و اڵت سه ده
 كیوردی زمیانی و  وه نه كه باڵوده كوردی یڤی په ڕادیۆ و ڤیزیۆنی له ته ناڵی كه ، ڕۆژنامه گۆڤار، یان ده به ران نده هه  له چ و كوردستان  له چ
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 خسیتوین پاشیی وه وتن پێشیكه له و  پاندوه سیه دا میه لی گیه ر سیه به یی وه ته نه و سیاسی كیانی بوونی نه مێژوو، ری ده قه  ر گه ئه. شێنن وه ده
 یی وه تیه نه لی یكیه هه ی وه دروسیتكردنه و  وه بنیاتنانیه و نیادا مێیژوو  بیه  ره ده قیه و ئیه وامی رده بیه بیواری مڕۆ ئیه كیورد تاكی وشیاری  وه ئه

 ڕاگیرێ،  وه تیه نه رمانی هیه و ستان وه نه كاروانی یتوانی نه ڕابردوو كانی ترسناكه  لوله رده گه باو گژه ر گه ئه و مێستایی ئه دروشمی  كردۆته
 .ناخرێ كی په دانێك  هۆڵبه سه و لوكه گێژه هی   به  كاروانه م ئه دوا به مه  له و  چیدیكه

 
  وه خۆییه ژوور له کانی اڵته سه ده تی توانیویه  ڕۆژنامه ندێکجار هه و پاندوه سه خۆی ی ناسنامه جیهاندا  له  م چواره اڵتی سه ده ک وه ، ڕۆژنامه

 تیا و میه نده چه اڵتی سیه ده کیوردی ری گه ڕۆژنامه دی ئه  یه وه ئه پرسیار دا لێره. بکات یان وه لێپرسینه ڕاپێچی م النیکه یان و بێنێ چۆکدا به
 ئاییا  بیڕێ؟ رییان ده وه ڕێزه بیه و   تیانیه بابه و بێیژێ کان ڕاسیتیه  بوێرانیه تی توانیوییه  نده تاچه پێنێ؟ بسه خۆی تی یویهتوان ک یه ڕاده چ
  یتوانیوه نیه  کوردیییه ری گیه ڕۆژنامه نیاوی ی وه ئه بێژین بێجیاوازی و بێ هه کوردستان کانی ڕۆژنامه م رجه سه له مان ڕوانیه چاوه و ئه کرێ ده

 ڕوی ڕوبیه  وه کوردسیتانه باشیوری ڕینی ڕاپیه پیاش  لیه  پرسییاره و ئیه  وه منیه ی ڕوانگیه  لیه بگیرێ؟ خیۆی ی ڕاسیتینه جێگیای  لیه خۆی شوێنی
 ایوێیڕ   بیووه ک ریییه گه ڕۆژنامه کوردی ری گه ڕۆژنامه  که چێ نه بیرمان له  وه تریشه الی و له ک الیه  له  وه ئه.  وه بێته ده کوردی ری گه ڕۆژنامه
  لیییه ر هیییه ڕین ڕاپیییه پیییێ  کیییوردیی ری گیییه ڕۆژنامه.  بیییوه شیییدا وه ته نه پاراسیییتنی و رگری بیییه ری نگه سیییه  لیییه بات خیییه ی دیکیییه کیییانی بواره
 . وه بوونه جیهانی  هاته ستکراوی ربه به  به  وه دایکبوونیه له
 
 کان ڕۆژنامیه دوخیی و شیوێن پیۆلینی بیێ ده تا ره سیه  وه پرسییاره ژێیر  ینیه بخه کیوردی ری گیه ڕۆژنامه وێ بمانیه مڕۆدا ئیه ڕۆژگاری  له ر گه ئه
 سیێ و شیوێن سیێ به کیوردی مڕۆی ئیه ری گیه ڕۆژنامه کیرێ ده مین دیتنیی  به. ڕو ینه بخه کانمان ڕوانیه چاوه و ڕابمێنین لێان وجا ئه و ین بکه
 ژێیر  لیه و ئیازاد دۆخێکیی  لیه و ن هیه کوردسیتان باشیوری  لیه  که ی یاندنانه ڕاگه زگا ده و ڕۆژنامه و ئه م كه یه. بکرێ ش دابه لێکجیا دۆخی
 ری سیێبه ژێر لیه و کوردسیتان کیانی داگیرکراواه  پارچیه  لیه  کیه ی زگایانیه ده و ڕۆژنامیه و ئیه م دوهیه. چین رده ده کوردییدا اڵتی سه ده ری سێبه
 و ری گیه ڕۆژنامه م سیێهه. شێنن مه ده خۆیان باتی خه تۆقاندندا و ستر ری سێبه ژێر له و ترسی مه پڕ دۆخێکی  له و ردا داگیرکه اڵتی سه ده

 . یه هه تریان زێده کی ییه ئاواڵه ست ده و ئازادیی  و چن رده ده اڵت وه ی وه ره ده  له زیاتر  که رنێتی ئینته مێدیای
 

 کیانی بواره موو هیه  لیه.  دییوه  وه خۆییه به وه تیه چۆنیه و تی ندییه چه ڕووی  له رچاوی به ی شه گه کوردستان باشوری  له کوردی ری گه ڕۆژنامه
 کوردسیتان ی ئیازاده  شیه به و ئیه ری گیه ڕۆژنامه ئێسیتاش تیا ی وه ئیه اڵم  بیه. بینیرێ ده دییار ڵدانێکی هه و شه گه چاپکراودا و وبیستن بینین
 هێشییتا باشیور ری گییه ڕۆژنامه بێیژم  باشیتره یییان.  کانه اڵتداره سیه ده  حزبییه و اڵت سیه ده به یی سیتراوه به بکییات ربیاز ده لییێ خیۆی  یتوانیوه نیه

 ر هیه ییا نیێ داده ش"هلی ئیه" و خۆ ربه سیه به خیۆی گواییا  کیه ی وه ئیه. ڵێ ڵیده هه پێیدا و کات ده اڵت سه ده له رگری به و حزبیه ری گه ڕۆژنامه
 بیوروژێنێ ڵگا کۆمه نێو کانی ڕاستیه بتوانێ  که  نیه ی ئازادییه و ئه یانی   یه وه پشته له اڵتێکی سه ده یان حزب و نیه خۆ ربه سه دا بنچینه له
 ییان  میه که مان  وه پێشیه  بێنێتیه سینگ و رموێ بپیه خۆییدا به  کیه وا نوسیی ڕۆژنامه  که  یه وه ئه ش دیکه کی ڕاستیه.  وه بپێچێته اڵت سه ده  له و
 و ره بیه ڵگایان کۆمیه  کیه  وه بچنیه دا دییارده نیدێک هه گژ بیه و ن ببیه  بڤیه نیدێک هه بیۆ سیت ده  بوێرانیه بتیوانن  ی وانه  ئه من که  . نیمانه ر هه

 خۆییان تی تایبیه دۆخیی پاراسیتنی بیۆ وێ یانیه ده  کیه زۆرن ر کیه پینه رو داپۆشیه رو ڵده پێداهه نوسی  ڕۆژنامه ردا رامبه به له.  بردوه داڕزان
 وای بژیوی ی کێشه و کوردستان ناجێگیری باری بگوترێ بێ ده  شدا ڕاستیانه و ئه موو هه ڵ گه له. ن بده ڵک خه نیشانی سپی به کان شاییه ڕه

 وی  ئییه و اڵت سییه ده ک وه خییۆی ری گییه  ڕۆژنامه  مه ئاسییته دا جییۆره و لییه دۆخێکییی  لییه. بێییت اڵت سییه ده خۆری سیینده ده نوس ڕۆژنامییه  کییه  کییردوه
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 ژیییان دۆخییی جێگیربییوونی و کییوردی اڵتی سییه ده ی وه کگرتنییه یه و کوردسییتان ی شییه مبه ئه کانی ونهچ پێشییڤه. پێنێ بسییه م چییواره اڵتی سییه ده
 مکیور رێکی پاڵنیه تیوانێ ده ری گه ڕۆژنامه وکاری  ڕۆژنامه بۆ  دیموکراتیانه کی یاسایه سپاندنی چه و داڕشتن گرنگتر ش وانه له کوردستان له
 رک ئیه و خۆیی ربه سیه کۆنیاخی بیۆ خۆری سنده ده و مۆیی سته ده کۆناخی  له بازدان نجام ره سه و دکور نوسی ڕۆژنامه یی ئاواڵه ست ده بۆ بێت
 .خۆگری وه
 

 ریان گیه ڕۆژنامه رکی ئیه وێ بیانهه ی نوسانه ڕۆژنامه و ئه.  یه هه جیای واوی ته به دۆخێکی ران داگیرکه اڵتی سه ده ری سێبه ژێر ری گه ڕۆژنامه
  جیۆره ر هیه و ن کیه ئاورده  بیه یاری  وه ئه ربڕن، ده ران خوێنه بۆ کان ڕاستیه و بدوێن کان کوڕیه موو که و کێشه  له  انهبوێر و ن بکه جێ جێبه
.  وه بکاتیه گرتنییا و تۆقاندن ترۆرو نادیارو نوسی چاره توشی توانێ ده کان تیه اڵیه کۆمه و سیاسی  کێشه وروژاندنی و له ک ریه ستپێشخه ده
 و کیراون ران داگیرکیه کانی شیه ڕه چاڵه نیاو و دادگیا می رده به ڕاپێچی ی رانه نوسه و نوس ڕۆژنامه و ئه نین م که دا ڕابردوو اڵیس ند چه  له
. هیاتوون ئیازار توشیی! اڵت وه یی وه تیه نه ئاسایشی ترسی مه  خستنه و جیاخوازی و تی وایه ته نه ستی هه وروژاندنی تاوانی  به ت تایبه به
 بیێ ده  وه ببیننیه خۆییان دا وه تیه نه ناوچونی لیه و وه توانیه  لیه رگری بیه دۆخیی  لیه  کیه ی وانیه  ئه ت تایبیه به نوس ڕۆژنامیه ئاوادا کیدۆخێ  له

 ملیی خۆپیارێزن و ر رکزکه سه نوسی ڕۆژنامه  که ش وانه ئه و بدوێن ر خوێنه ڵ گه له هێمادار وخۆو ناڕاسته شێوازی به و ن بکه سانسۆر خۆیان
 بن لیه بۆخیۆی ئیازادی بوونی نیه ر بیه له کیورد نوسیی ڕۆژنامه  لێیره. دنیێن داده پێنوسیان و م ده ر سه له مبێن ده و بژێرن ڵده هه نگی بێده ێیڕ

 ری وروژێنیه  ڕاشیکاونه و اڵت سیه ده ری ڕکابه  ببێته بتوانێ کورد نوسی ڕۆژنامه  که ی وه ئه ڕوانی چاوه  واته که ، وه ته پلیشاوه اڵتدا سه ده پێی
 . نیه خۆیدا جێی   له كی ڕوانیه چاوه بێت، کان ڕاستیه ری نیشانده رو ماوه جه کانی خواسته

 
 ڵیدا، هه ری سیه کوردسیتان  لیه خیت وه نیگ دره چیاپکراو ی ڕۆژنامیه چیۆن ک وه . ییه رنێتی ئینته نوسیی ڕۆژنامه گیوترا ک روه هیه م سیێهه شی به

  نوکیه  ییه هه ی وه ئیه. خسیا ڕه بیۆ رگرتنیمیان لێوه ڵک کیه تی رفیه ده نیگ دره ییان کیوردو ی ئێمیه الی  شیتهی گه نیگ دره ئینتیرنێتی  ی ڕۆژنامه
 زۆرتییر و  وه کرێنییه نوێده  فتانییه هه یییان  ڕۆژانییه  کییه ڕاسییتن نێوه کرمییانجی و ژوورو کرمییانجی ی زاراوه ردوو هییه  بییه کییوردی سییایتی نییدین چه
 و ئیه رانی نوسیه یی ئاواڵیه سیت ده و ئیازادی بیوونی ڕای ره سه. شێنرێ وه ده تێدا بییان ده ئه و تی اڵیه کۆمه متر که و هزری و سیاسی تی بابه

 نییاو  لییه بێگومییان. بیین کییوردی ڤانی ڕۆژنامییه مڕۆی ئییه کانی پێداویسییتیه ری واڵمییده  توانیویانییه م کییه کی یییه ڕاده به  وه داخییه به  سییایتانه
 تی سیاسییه داکۆکیکییاری رو ڵییده هه پێییدا ر هییه وان ئییه  وه ناوه لییه و وه ره ده لییه  چونکییه وه ناگرێتییه کییان حزبیییه  سییایته  که باسییه)کاندا سییایته
 اڵم بییه نییوێ داهێنییانی و چوون پێشییڤه بییۆ ن ده ده هێییژا وڵێکی هییه و وانین ڕۆژنامییه کانی پڕنسیییپه نییدی پابه نییدێکیان هه(  یانن کییه حزبه
 ر هیه ڤانی ڕۆژنامیه کانی پڕنسییپه  بێگوێدانیه  سیایتانه و لیه نیدێک هه. ری گه ڕۆژنامه پڕنسیپی  به یند پابه  له تاڵن به   یان دیکه ندێکی هه
 زۆر  کیه ی ودیاردانه له کێک یه.   وه بکۆڵنه ی که ناڕاستیه و ڕاستی  له ی وه بێئه وه نه که ده باڵوی بکرێ  وانه ڕه بۆیان واڵێک هه یان تێک بابه
 لییێ خییۆی یییانی  و کێیییه نییازانێ سییایتی  نی خییاوه و وه کاتییه ده بییاڵو ت بابییه نییاو نیید چه به رێک نوسییه  یییه وه هئ بێ لێچێییده زی کۆڵمییه جییار

 نیاو  لیه  دیکیه کی ییه دیارده.  نییه گرنیگ بیۆی سیایتی  نی خیاوه و  وه نیه که باڵوده ت بابیه ناو مان هه به س که ند چه یانی  کات، نده بێخاوه
  لیه ت بابیه مان هیه ی وه باڵوبوونیه  میه ئه بیۆ هۆکیاری . ه  و کیرده باڵوییان ی وه ئیه پیاش  له  ته بابه ی وه سڕینه و البردن کاندا کوردییه سایته

  لیه.  دیکیه هیۆی لێک گیه و تێک بابیه ی وه سیڕینه ر سیه له دیکیه سایتێکی یان س که ڵ گه له وتن ڕێکه ، که نوسراوه ناڕاستی دا، دیکه سایتێکی
  واییه وه ئه کیو وه ی وه سیڕینه و  وه تییه خوێندویه و تی بینیوییه  وه ره خوێنیه و چاپکراوه  یه وه ئه مانای به شێنرا وه  که تێک هباب  وه منه ی ڕوانگه
  کیه  ییه وه ئه( کوردسیتانن ی وه ره ده لیه ی وانیه ئه)کان سیایته رانی نوسیه ی وره گیه کۆسیپێکی!.  وه یتیه کۆبکه ک یه ڕۆژنامه ی ڕه الپه بازاڕ له بچی
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 وێ ناکیه رگوێ بیه وخۆ ڕاسیته ریان ماوه جیه نگیی ده و نیین کان پێشیهاته ڕوداوو ری بینیه رو بیسه خۆیان و کانن ڕوداوه ی ڕاستینه ی وه ره ده له
 و وێ کییه جێییده  ریکییه خه ئینترنێتییی ری گییه ڕۆژنامه کورتی بییه. نییێ داده نوسییان ڕۆژنامه رو نوسییه ر سییه له رێنی نییه ری کاریگییه بێگومییان ش مییه ئه
 . خات ده دیار به خۆی گرانایی نگوو سه
 
 ری گییه ڕۆژنامه نی مییه ته ر سییه به سییاڵ101 رچی گییه. نییوێ قۆنییاخێکی و م رده سییه تای ره سییه  تییه پێناوه کییوردی ری گییه ڕۆژنامه ک، ریه سییه له

.  وه بیواره م ئیه  ته پێناوه کورد جیهان ری گه نامهڕۆژ پاش ساڵ د سێسه  که چی نه بیرمان له و دواین  له زۆر هێشتا اڵم به  ڕیوه تێپه کوردیدا
  لیه بیوون ش بێبیه نجام ره سیه و یی وه تیه  نه کییانی و اڵت سیه ده بوونی نیه و کوردستان  له داگیرکاری و یی  سته ژێرده دۆخی ش وه ئه ڕای ره سه

 مڕۆدا ئییه قۆناخی لییه. کییوردی ری گییه ڕۆژنامه ی ڕێچکییه ر هسیی  وتنییه که نه بییۆ یین بناخییه و کی ره سییه هۆکییاری ، دیموکراتیانییه و ئییازاد وااڵیییی
 ی بارودۆخییه و ئییه پێی بییه یی وه تییه نه رکی ئییه کییو وه  وه کییه الیه  لییه. لینگبییدا خییۆی سییپی ئه بییێ ده دا ره بییه نیید چه  لییه کییوردی ری گییه ڕۆژنامه

  دڵسییۆزانه و  وه باڵوبکاتییه یی وه تییه نه وشیییاری و بێییت  وه تییه نه یی وه تییه نه ئاسایشییی پاراسییتنی نییدی پابه  کییه ره گه  تێدایییه مانی کییه وه ته نه
 و لییه و بپییارێزێ خییۆی کوردسییتانی و واری کییورده ی ناسیینامه  وه ۆشییه ره په به و بییدات کییوردی زمییانی پێدانی شییه گه و پاراسییتن وڵی هییه

 اڵت سیه ده  ی ڵیه په و ڵیه هه و ربخیات ده ڵک خیه بیۆ کان خراوهدا  دیواره ودیو ئه کانی ڕاستیه و کوڕی موو که  ڕاشکاونه و بوێرانه  وه شه الیدیکه
  دیکیه کیانی بواره گشیت کوو روه هیه ری  گیه ڕۆژنامه بیواری  لیه ها روه هیه.  وه بچێتیه کانیدا وێڵیه چه و وتی چیه گژ به  تیانه بابه و نیشانبدات
 . ستۆو ئه  وتۆته که شکێنی ڕچه و تی وایه پێشڕه و وه بیناکردنه رکی ئه باشور  له کوردی ری گه ڕۆژنامه

  
 مێقیداد بیۆ ویسیتی خۆشه و مگیداری ئه سیاڵوی زاران هیه كوردسیتان ی ڕۆژنامیه ی ژماره م كه یه رچونی ده ساڵڕۆژی مین ه١٢٧  له دا کۆتایی  له
 . کوردی ری گه ڕۆژنامه ری دانه بناخه رو دروستکه رو داهێنه درخانی به د  دحه مه
  

  وه ته باڵوکراوه  دێمانه  له م که یه جاری  ته بابه م ئه: تێبینی
 

 ٢٢٢٥ی ئەپریلی ٣٢: ڕێکەوتی/  وێبالگی خالید عەزیزی  : سەرچاوە
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 ند دێڕێک و چه”کوردستان“ى  رۆژنامه
 

 د ممه شۆڕش محه: ئا
 
  ناچاالککراوە نووسین لێدوان كراو هاوپۆلنه, وانی رۆژنامه مێژووی 
  

 کى یییه ماڵه بنه سییتى ده ر سییه له( کوردسییتان) ناوى بییه کییوردى ى رۆژنامییه مین کییه یه ١١٧١ / ٤ / ٢٢  لییه رو وبییه مه له سییاڵ ١١٤: وانى رۆژنامییه
  وه عوسمانییه تى وڵه ده ن الیه له کورد لى گه دا مه ده و له. بوون دایک له  هاته خۆى زێدى  له دوور و تاراوگه واڵتی له رووناکبیر شۆڕشگێڕو

 کان درخانییییه به  ماڵییه بنه  نییده رچه هه بییوو،  غییه ده قه لییێ خییۆى زمانى بییه کردنیشییى قسه ت نانییه ته و وه وسییێنرایه چه ده ک یه شییێوه موو هییه به
 سیتى هه اڵم بیه هیاتبوون،  وره گیه شکسیتی تووشیى ١١٤٧ سیاڵى  لیه بۆتیان و جزییره میرنشیینى مییرى پاشیاى درخان بیه تى میرایه کاتى له

 و کردن شییه گه  لییه رۆژ بییه رۆژ کییورد لى گییه کانى مافییه سییتهێنانى ده به بییۆ سیاسییى باتى خییه  بییه دانیییان درێژه و ییان وه تییه هن و شۆڕشییگێرى
 رکردنیى ده  لیه بیرییان ى(درخان بیه عبیدالرحمان و درخان بیه ت دحیه مه میقداد) پاشا درخان به کوڕانى ردوو هه بوو وه ئه وتندابوو، پێشکه
 ن الییه له کوردسیتان ناوى بیه کیوردى ى ڕۆژنامیه م کیه یه میسیر ختى پایتیه ى قیاهیره  لیه دا ١١٧١ / ٤ / ٢٢ ڕۆژى  لیه و وه کیرده ک یه رۆژنامه

 .رچوو ده  وه ه(درخان به ت دحه مه میقداد)
  

 ؟ درخان کێیه ت به دحه میقداد مه
 

 بییۆ  وه ڕێتییه گه ده  نییاوه و ئییه دیبان ئییه و نووسییان مێییژوو ىپێ بییه ، بۆتانییه میییرى پاشییای درخان بییه میییر کییوڕی درخان بییه ت دحییه مه میقییداد
  له کان عوسمانییه دا مه رده سه و له که ى ناوانه و له ک یه ڵه تێکه
 ت دحییییه مه میقییییداد ، ریییییانگرتووه وه  وه کانه نسییییییه ره فه  نییییاوه
 هۆشیییار روونییاکبیرو سییێکى که شۆرشییگێڕیدا پاڵ لییه درخان بییه
  له  واڵته و له میسر،  چۆته ١١٧١ ساڵی  له ى وه ئه دواى و بووه
 ١١٧١  نیسیییانى ى٢٢  لیییه تیییا بێیییت ده وام رده بیییه کانى وڵیییه هه
 و به و کات رده ده کوردستان ى رۆژنامه ى ژماره م که یه  قاهیره له

  واڵتیییه و لیییه   کیییه ڕۆژنامه ى٥  ژمیییاره رکردنیییى ده تیییا  یه شیییێوه
 ڵتانسییییییو زۆرى ختییییییى زه هۆى بییییییه دواتییییییر ، وه مێنێتییییییه ده
 بێییت ده ناچییار ى کییه ماڵه بنه دژى لییه عوسییمانی میییدی بدولحه عه

 ئیتحیادو) پیارتى  لیه بیوونى نیدام ئه بیانووى بیه ١٧٢٦ سیاڵى  لیه و دات ده خۆى باتى خه  به  درێژه وێ  له اڵم به ، نبوڵ سته ئه  وه ڕێته بگه
 کیوردی، عاریفی مه شری نه تی معیه جه زراندنی دامه له کات ده شداری به ١٧١٢ ساڵی  له دواتر تورکیا، ى وه ره ده بۆ کرێت ده فی نه( قی ره ته
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 د تحییه مه میقییداد ، بییووه رسیییم ده شییاری ریفی سییه موته ک یییه ماوه درخان بییه ت دحییه مه میقییداد  کییه ن کییه ده  وه لییه بییاس ش رچاوه سییه نییدێک هه
 رانى نیگییه ى جێگییه ى وه ئییه اڵم بییه ، زانیییوه باشییى به نسییى ره فه و بى هر عییه و تییورکى زمییانى  لییه ک ریییه هه دایییک زمییانى  لییه  جگییه درخان بییه

 کیاتى  شێوه مان هه به  بووه دایک له ى که نازانرێت چۆن ک روه هه ئێستا تا هه  که  یه وه ئه  نووسانه رۆژنامه ت تایبه به کوردو مێژوونووسانى
 . نازانرێت و نادیاره شى که مردنه

 
 رچوون؟ کوێ ده و له رچووه ى لێ ده ند ژماره ى کوردستان چه رۆژنامه

 
 بییراى درخانى بییه عبییدالرحمان و درخان بییه ت دحییه مه میقییداد  لییه ک ریییه هه سییتى ده ر سییه له و رچووه لێییده ى ژمییاره ٣١ کوردسییتان ى رۆژنامییه

 زۆرى هۆى بیه اڵم بیه ، رچووه ده  قاهیره  له ى٦  هژمار تا  که رۆژنامه ى ژماره م که یه ١١٧١ / ٤ / ٢٢  له ، رچووه ده جیاواز شوێنێکى ند چه له
 لیێ( ٢٣ - ٢٢) ى ژمیاره و قیاهیره بیۆ  وه تیه راوه گه تیر جیارێکى دواتیر  رچیووه ده( جنێیف) لیه( ١٧)  ژماره تا( ٧) ى ژماره  له  وه کانه فشاره
 دواییین و رچییووه ده وێ لییه ى(٢٧ - ٢٥)  ژمییاره و فۆلکسییتۆن شییارى بییۆ  وه ته گواسییتراوه دواتییر و رکییراوه ده ن نییده له  لییه ٢٤ ى ژمییاره  رکییراوه ده

  لییه نیدێک هه ئێستاشیدا  لیه و هیاتووه  کییه رۆژنامه نى میه ته  بیه کۆتیایى دا ١٧٢٤ / ٤ / ١٤ روارى بیه  لییه و(جنێیف)شیارى  وه چۆتیه شیى ژماره
 .پارێزراون ن نده له و جنێف کانى کتێبخانه  له کانى سڵییه ئه  نوسخه

 
 چى پێکهاتبوو؟ وردستان لهى ک رۆژنامه

 
 بوو گرنگ ى وه ئه اڵم به باش، کى یه پاره  به پێویستى کراو رده ده خۆى زێدى  له دوور کانى ژماره مى رجه سه رچى گه ئه کوردستان ى رۆژنامه

 هیر” نوسیراوه دا کیه ڕۆژنامه مى کیه یه ى ڕه الپیه له ، رچیووه ده کامیڵ کى یه شێوه به بى ره عه پیتى  به و کوردى زمانى به  که رۆژنامه  که بوو وه ئه
 بیۆ بنێردرێیت لیێ تییراژى زار هیه دوو ى جیاره ر هیه“ ى وه ئیه واتاى بیه ”خلکیی ن بیده  بره بێ کوردستانى ریکم اراى ، جریده هزار دوو جار

 .”ڵکى خه  بدرێته دا پاره بێ به و کوردستان
 
 کردن  ئاماژه ڵ گه له و نوسراوه  وره گه رێنووسێکى  به  که رۆژنامه رى به ڕێوه به ئیمتیازو ن خاوه و که ڕۆژنامه ناوى مدا، که یه ى ڕه الپه  له ر هه
 زمانى بیه و وه تیه باڵوکراوه  مه رده سیه و ئیه روونیاکبیرى و بى ده ئیه تى بابیه نیدین چه دا کیه رۆژنامه ناو لیه ى، کیه ژماره رچوونى ده روارى به  به

 و کوردسیتان  نێیردراوه لیێ تییراژى  سیوریاوه ختى پایتیه شیقى دیمه ى رێگیه  لیه چاپکردنیشى دواى و نووسراوه نىکا ته بابه کرمانجى کوردى
 . شکراوه دابه رندا خوێنه ر سه به
 
 گیران و قیورس رکێکى ئه رچى گه ئه تر، واڵتێکى  له داو یه شێوه و له خێکى وه ساته  له ک یه رۆژنامه رکردنى ده بوترێت دا لێره  گرنگه ى وه ئه
 و مان کیه وه ته نه سیاسیى و کلتیوورى و تى اڵییه کۆمه و روونیاکبیرى و مێژووییى بیوارى  بیه  بیووه  وره گیه تێکى خزمه اڵم به ، بووه ت حمه زه و

 .بکرێت تۆمار کورد ناوى جیهانیدا رى گه رۆژنامه مێژووى  له ى وه به  بووه ش وره گه تێکى خزمه
  

 ٢٢١٤ی جووالی ٢٧: ڕێکەوتی/    رنیوز ماوه هج ڕى ماڵپه:  رچاوه سه
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 چەند راستییەکی مێژوویی دەربارەی کوردستان یەکەم رۆژنامەی کوردی

   كانی ژین رییــه وه یاده
  

 ساڵح بێچار -تارق کەمال: ئا
 

 پیایتەختی لەقیاهیرەی یکیورد رۆژنیامەی یەکەمیین وەک( کوردسیتان) رۆژنیامەی٢٢/٤/١١٧١ لەڕۆژی لەمەوبەرو سیاڵ( ١١٦) شیازدە سەدو
 .باڵوکرایەوە میسر

 
 بەم دانیییاو کیییوردی رۆژنیییامەگەریی بنیییاغەی بەدرخیییان مەدحەت میقییداد

 کییوردی گەلییی رزگییاریخوازی خەبییاتی گەورەیە داهێنییانە و دەستپێشییخەری
 .بااڵ ئاستێکی گەیاندە

 
 لەتیاراوگەو کوردسیتان رۆژنیامەی دەرچوونی هەلومەرجەدا و سەردەم لەو
 پێیینج تەمەنیییدا ژمییارەی ویەک سییی( ٣١) لەتێکییڕای کە شییێوەیەی بەو
 کیورد لەنەتەوەی مێیژوو بەدریژاییی کە گەورەیەیە زوڵیمە ئەو بەڵگەی لەالیەک ئەمە گوێزرایەوە، باڵوکردنەوەی و دەرچوون شوێنی جار

 . کوردە نیرۆژنامەنووسا دەستەی یەکەم بێوێنەی قوربانیدانی و پشوودرێژی نیشانەی دیکەشەوە لەالیەکی کراوەو
 

 لەناوەوەو سااڵنە و(کوردی رۆژنامەگەریی رۆژی) کراوەتە کوردی رۆژنامەی یەکەمین دەرچوونی رۆژی وەک نیسان ی( ٢٢) رۆژی هەربۆیە
 .دەکرێتەوە یادی بەشکۆوە کوردستان دەرەوەی

  
  دوایییی  کییۆچی و لەدایکبییوون  سییاڵی. پاشییایە بەدرخییان میییر  کییوڕی بەدرخییان مەدحەت میقییداد رەش، کییۆنێ لەئەرشیییڤی کییێ ، قەڵەم -١

 لەفەرەنسیییەکانیان سەردەمە ئەو  کوردەکانی و عوسمانییەکان ناونانە شێوە ئەم ئاوێتەیە،  ناوێکی بەدرخان مەدحەت میقداد. نەزانراوە
 .رۆڵەکانیان  ناونانی بۆ وەرگرتووە

 
  هەڕەشیەکانی  لەترسیی ئەوە پیاش. باڵودەکیاتەوە کوردسیتان  یرۆژنامە  ژمارەی پێنج قاهیرە لە ١١٧١  ساڵی میسر، هاتۆتە ١١٧١  ساڵی
 .نەبن کردن  زیندانی ئەشکەنجەو  تووشی  براکانی ئەم لەسەر  بۆئەوەی ئەستەمبوڵ، ئەگەڕێتەوە  عوسمانی  عەبدولحەمیدی سوڵتان

 
 هەنییدێک. نییاکەون سییەر بەاڵم ن،بییکە خییۆش  نەتەوەیییی  شۆڕشییێکی بییۆ زەمییینە ئەدەن هەوڵ برایییدا  بەگییی  عەلییی لەگەڵ ١١٧٧  سییاڵی

 ١٧٢٦  سییاڵی. » تەرەقییی ئیتحییادو» پییارتی  چاالکەکییانی ئەنییدامە لە بییووە  یەکییێ بەدرخییان مەدحەت میقییداد ئەڵییێن لەمێژوونووسییەکان
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 دەکیا  ریبەشدا لەئەستەمبوڵ  دەستووری  حکومەتی  راگەیاندنی پاش ماوەیەک و ١٧١٢  ساڵی. کرا  نەفی لەتورکیا  هەڵوێستەی ئەو لەسەر
 بەاڵم.  دەرسییم  شیاری  بەموتەسیەریفی کیراوە میاوەیەک سیەرچاوە  هەنیدێ بەپێیی( کوردی  مەعاریفی  نەشری  جەمعیەتی)  لەدامەزراندنی

 دامەزرێینەری و رۆژنامەنووس یەکەمین کە  جگەلەوەی بەدرخان مەدحەت میقداد نازانرێت،  ژیانی  دەربارەی شتێک هی  بەدواوە ساڵە لەو
  کیوردی  چاپخیانەی بەیەکەمیین کە دامەزرانیدووە، لەقیاهیرە( کوردسیتان  رۆژنامەی  چاپخانەی)  بەناوی  چاپخانەیەکیشی کوردییە  بزاڤی

 . ئەژمێردرێت
  
 رۆژنامە کوردستان -٢
 

 ١١٧١ فۆکستون لەندەن، جنێڤ، قاهیرە،
 شمدیلك وتحصیل ایقاڤ كوردلری ایچون تشویق صنایعە
 .کوردییە جەریدەیا نڤیساندن، تێت جارەکی ڕۆژا پازدە
 (.٥-١) ژمارە میدحەت، میقداد پاشازادە بەدرخان: محرری و صاح 

 (.٣١-٦) ژمارە بەدرخان، عەبدولڕەحمان
 . الپەڕەیە( ٤) ،( سم ٣٢,٥×٢٥،٥: )پێوانە

 . ئینتیقام هیندییە، موسلمانان، وقەنجیا تفاق جەمعیەتا کوردستان، هیالل،: چاپخانە
 (.جنێف( )٣١-٣٢)ژ ،(فۆکستون( )٢٧-٢٥)ژ ،(لەندن( )٢٤) ژ ،(قاهیرە( )٢٣-٢٢)ژ ،(جنێف( )١٧-٦)ژ ،(قاهیرە)( ٥-١)ژ: جێگا
 .تورکی ،(بۆتان و جزیر زاراوەی) کوردی: زمان

 .عەرەبی: ڕێنووس
 .دەرچووە لێ ژمارەی( ٣١: )ژمارەکان
 (. ١١٧١ نیسان ٢٢) ١٣١٥ زیلقەعدە ٣٢ڕێکەوتی شەممەی پێنج ،(١)ژمارە

 (.١٧٢٢ نیسانی ی١٤)١٣٢٢ محرم ی٦ ،(٣١)مارەژ
 دەکییا، ئەوە بییۆ ئامییاژە دیییکە سییەرچاوەی. دەرچییووبێ بەردەوام ،١٧٢٦ سییاڵی تییا  رۆژنییامەیە ئەم دەکەن ئامییاژە وا سییەرچاوە هەنییدێ

 بەدواوە( ٤) رەژما لە. دادەنێ ئەهلی سەربەخۆی بەڕۆژنامەیەکی هەیە دیکەش هی بووبێ، دەرچوونی لەپشت کوردی نهێنی ڕێکخراوێکی
 .بووە بەتورکی بەشێکی

. ٢٢٢٢ بەهیاری  ،(١) ژمیارە کوردسیتان، ڕۆژنامەنووسیانی سیەندیکای ،(گۆڤیار) رۆژنامەڤیانی: بیڕوانە زانییاری، بەدەسیتهێنانی پتر بۆ
 .بووە کوردی رۆژنامەی یەکەمین ی(کوردستان)بە تایبەت ژمارەیەکی

 یەکەمیین کوردسیتان ،(فوئیاد کەمیال. د: )کیراونەتەوە چیاپ دووبیارە زاتیانە ئەم یەنلەال ،(کوردسیتان) ڕۆژنیامەی ئەسیڵییەکانی ژمارە
 . ١٧٧٢ بەغدا کوردی، رۆژنامەی
 .١٧٧١ هەولێر، ڕۆشنبیری، وەزارەتی چاپخانەی دایک، ی(کوردستان) زامدار، مەحموود
 .چاپکراوەتەوە سوید لە بەرگ بەدوو پێشین، کوردییا ڕۆژناما کوردستان ئارسالن، بۆز ئەمین محەمەد

  مستەفا پێداچوونەوەی عەبدولکەریم، شێرزاد تورکییەکەی بەشە وەرگێرانی ،(١٧٢٢-١١٧١) کوردی ڕۆژنامەی یەکەمین کوردستان
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 .٢٢٢٢ سلێمانی، داناز، چاپخانەی گەالوێژ، ڕووناکبیریی و ئەدەبیی بنکەی هەورامی، عوسمان زەنگەنە،
 چیییاپی بەدرخیییان، عەبیییدولڕەحمان ژییییانی و تیییورکییەکەی وەرگێیییڕانە لەگەڵ زییییوەتەوەودۆ ی(١١ ، ١٧) ژمیییارە هەردوو: مالمیسیییانژ
 :بڕوانە. کردۆتەوە

-MALMISANIJ, ABDURRAHMAN BEDIRHAN VE ILK KURT GAZETESI KURDISTAN 

(SAYI:17VE 18 ،SWEDEN, 1992 .تەنهیا - دووجیار ژمارەکیانی هەمیوو بەدرخیان، وباڵوکیردنەوەی چیاپ دەزگای لەالیەن 
 :چاپکراوەتەوە - نییە دیار ئێستا هەتا کە نەبێ( ١٧) ژمارە
 .٢٢٢٥ قاهیرە، ئەلیوسف، ڕوز دەزگای چاپخانەی دووەم، چاپی ،١٧٢٢-١١٧١ کوردی ڕۆژنامەی یەکەمین کوردستان ،(د) فوئاد کەمال
 .٢٢٢٦ تاران، سێیەم، چاپی ،١٧٢٢-١١٧١ کوردی ڕۆژنامەی یەکەمین کوردستان ،(د) فوئاد کەمال

  
 ١٧٢١ ئەستەمبۆڵ ڕۆژنامە کوردستان -٣
 
 ڕۆژی پاشا( شەوکەت مەحمود) کە دەرچووە، ئەستەمبۆڵ لە دا،٢٤/٧/١٧٢١ لە عوسمانی مەشروتیەتی ڕاگەیاندنی دوای ڕۆژنامەیە، ئەم
 ،(بلییۆکی ائاغیی بەکییر) بەنییدیخانەی خییراوەتە گیییراوە بەسییەردا بەدرخییان، سییورەیا و ئەسییتەمبوڵ چییووەتە لەشییکرەوە بە ٣١/٣/١٣٢٥

 .داخراوە ڕۆژنامەکە
 

 .بووە( بەدرخان سورەیا) بدرخان پریا: خاوەن
 

 یەکەمین کە کردووە، بۆ وا ئاماژەیان ،(سجادی عەالئەددین و زەکی ئەمین: )وەکوو نووسەرانی بووە ڕۆژنامەیە ئەم لەبارەی هەر دیارە
 ١٥ ی( ١) ژمیارە سیەروتارێکی پاڵپشیتی بە تۆمیارکراوە لێیرەدا ەیزانیاریییان ئەو دەرچووبێ، ئەستەمبۆڵ لە و بووبێت کوردی ڕۆژنامەی

 .کردۆتەوە چاپی دا١٧٧١ لەساڵی( فوئاد کەمال.د) کە سێیەم، خولی ی(کوردستان) ڕۆژنامەی ١٣٣٥ ئەلقەعدەی ژی
( EAU)  ئەتیییاتورک زانکیییۆی کتێبخیییانەی لە ڕۆژنیییامەیە ئەم ی(٤ و ٣)  ژمیییارە کەوتیییووە، دەسیییتمان الپەڕەیەی سیییێ ئەو پێیییی بە

 .پارێزراوە
  
 کردستان -٤
 

 ١٧١٧ قاهیرە رۆژنامە
 کرمانجایا جریدەیی دیخەبتت رە کرمانجا قنجیا دەردکەفیت جارەکی رۆژا پازدە

 سیدر کردغزتە ایدەر انتشار کوندەبر واونب  مدافعە کردلرک
 بەدرخان پوریا: خاوەن
 . ستوون سێ الپەڕەی هەر الپەڕە،( ٤)و( سم٤١×٢١،٥: )پێوانە

 . قاهیرە/الهول ابی: چاپخانە
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 .میسر -قاهیرە: جێگا
 

 (.باکوور کرمانجی) کوردی تورکی،: زمان
 . عەرەبی: رێنووس
 . نییە: وێنە
 . غروش( ١: )نرخ
 

 : ژمارەکان
 

 (.١٧١٧ ایلول ١٢) ١٣٣٥ القعدە ژی ی١٥ ،١ژمارە
 (.١٧١١ دووەم کانوونی ٢١) ١٣٣٦ الثانی ربی  ١٥ ،١١ ژمارە
 
( ١١) ،( ١٧١٤ / ١ / ٢٢ - ١٧٤٣ نەجیۆ بە ناسیراو بیوكایە نەجمەدین) کوردستان باکوری قارەمانی پێشمەرگەی بەهۆی اد،فوئ کەمال.د

 بە پێشیوو ناوونیشیانی هەمیان بە کیوردی ڕۆژنیامەی یەکەمیین سێیەمی دەورەی وەک رۆژنامەیەش ئەم کەوت، چنگ رۆژنامەیە لەم ژمارە
 .باڵوکراوەتەوە کوردیی ڕۆژنامەنووسیی ساڵەی سەد یادی بۆنەی

 
 ٢٢١٤ی ئەپریلی ٢٤: رێکەوتی  /  کوردستانی نوێماڵپەڕی : سەرچاوە
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 مێژووی ڕۆژنامەگەریی کوردی
 

 :رۆژنامەگەری سەرهەڵدانی مێژووی
 

 گیۆتەنبرگ. داهێنیراوە گگیۆتەنبەر یوحەنیان ئەڵمیانی مسیگەرێکی سەردەستی لە زایینیدا پانزەهەمی سەدەی لە چاپ ئامێری داهێنانی
 و سیەرقاڵی لەبەر  پێنەبیڕاوە دەسیکەوتێکی و سود هی  هێنانەیدا دا لەو( ١٤٦١ -١٣٧١)

 داوە چیاپ لە( پەرەسیتی خاچ ئایینی پیرۆزی کتێبی) ئینجیلی کتێبی کاتێ. دەستکورتی
 تیری  هەوڵێکی گۆتەنبرگ لە بەر . بکات تۆمار لەسەر خۆشی ناوی چوە بیری تەنانەت

 داهێنییانەی بەو. هەبیووە  (١٢٥١ – ٧٧٢) شیینگ بیی بەنیاوی چینیی بازرگیانێکی یەنال لە
 ئێجگیار ڕۆلێکیی چاپ. بوو دروست ژیاندا بوارەکانی هەموو لە مەزن شۆڕشێکی گۆتەنبرگ
 مییاوەیەک. دونیییادا سەرانسییەری لە شارسییتانییەت بەرەوپێشییوەچوونی لە بینییی گرینگییی
 .کرانەوە باڵو و چاپ ڕێکوپێک بەشێوەیەکی ڕۆژنامە و گۆڤار هینانە، دا ئەو پاش

 
 ڕۆژنامەکیییان,  بانگەشیییەیە و جیییاڕدان و زانییییاری، هەواڵ، داگیییری باڵڤیییۆکێکە ڕۆژنیییامە
 هەواڵ لە بیاس ڕۆژنامەکیان لە ، دەدرێین چیاپ لە جارێک حەوتەی یان ڕۆژانە بەگشتی

 ووتیار نیامەڕۆژ لە کەسەشی ئەو ، بوارەکان زۆرینەی لە دەکرێن ڕووداوەکان و چاالکی و
 و هەواڵ خوێنیدنەوەی بیۆ دەکەن ڕۆژنیامە ئارەزووی خەڵکی  زۆربەی ، ڕۆژنامەنووس یان ڕۆژنامەوان دەڵێن پێێ دەنووسێت هەواڵ یان

 لەم داوە، زۆری هەوڵیی خۆناسینیدا، لەسەرەتای خوێنەوارەکانییەوە، و ڕۆشنبیر لەالیەن نەتەوە، وە  کوردی ،. ناوخۆ چاالکیەکانی
 هەڕەتییی لەوپەڕی کییوردی، ڕۆژنییامەگەریی بییوواری هەنییوکە، و داوە زۆری هەوڵییی بییوارەدا، لەو و نەکەوێییت دووا یهییانییە،ج باڵڤییۆکە

 .پێشکەوتنیدایە
 

 :بیستدا سەدەی سەرەتای و نۆزدە سەدەی لەکۆتایی کوردییەکان، گۆڤارە و ڕۆژنامە ناوی
 

 :ڕۆژنامەی کوردستان
 

 و بەدرخیان مییدحەد میقیداد تێکۆشیانی بە ١١٧١ نیسیانی ی٢٢ لە ژمیارەی یەکەم کە بیوو ردیکیو ڕۆژنیامەی یەکەم کوردسیتان ڕۆژنامەی
 ڕۆشیینبیری و نەتەوەیییی خەبییاتێکی وەکییوو کوردسییتان ڕۆژنیامەی باڵوکییردنەوەی دەسییتپێکی. چییاپکرا قاهیرەیمیسییر لە بەدرخیان جەالدەت
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 لەالیەن هەروەهییا و کوردییەکییان دەزگییا هەمییوو لەالیەن کوردسییتان ڕۆژنییامەی دەرخسیینتی دەسییتپێکی ڕۆژی ئەمییڕۆکە. نرخانییدن دێییتە
 .دەکرێ پیرۆز و کراوە قەبووڵ کوردی ڕۆژنامەگەریی سەرەتای وەکوو کوردستانیشەوە هەرێمی حکوومەتی

 
 :ڕۆژنامەی کورد تەعاون و تەرەقی غەزەتەسی

 
 ١٧٢١ دووەمیی تشیرینی ی٧ لە دەرچیووە، تەنبوڵئەس لە تورکی و کوردی زمانی دوو بە( غەزەتەسی تەرەقی و تەعاون کورد) ڕۆژنامەی
 ئەحییمەد سەرنووسییەرەکەی و بییووە - شییاعیر پیرەمێییردی- بەگ تۆفیییق حییاجی ئیمتیییاز خییاوەنی. بییووە بەردەوام ١٧٢٧ حییوزەیرانی تییاکوو
 سیەرۆکی مزینیشیە عەبیدولقادری شیێ  کە بیووە - جمعیتیی ترقی و تعاون کورد - کورد کۆمەڵەی دەنگی دەمەدا لەو. بووە پاشا جەمیل
 .بووە

 
 .بوو( شاعیر پیرەمێردی) بەگ تۆفیق حاجی ئیمتیاز خاوەنی. دەرچووە ئەستەنبوڵ لە کات  ڕەسملی ڕۆژنامەی
 .دەریدەکرد بەگ سەبری فایق لەگەڵ پیرەمێرد کە( محیط مصور) موحیت مسەوڕ ڕۆژنامەی
 دەرچووە، تورکی و یکورد زمانی دوو بە ١٧١٧ و ١٧١١ سااڵنی لە ئەستەنبوڵ لە ژین گۆڤاری

 [.٥.]بوو خاوەنی ئێرانی حسێنی سەید ڕۆژنامەیە ئەم دەردەچوو، تاران لە شەمس ڕۆژنامەی
 

 یەکەم. چیاپکرا لیێ ژمیارەی ٥٥٣ ژیین ڕۆژنیامەی. ژییان ڕۆژنیامەی درێژکراوەیەکیی وەک. چاپیدەکرد سلێمانی لە خۆی کە ژین  رۆژنامەی
 و سیائی  جەمییل خۆیشیی دوای. گەیاند ی١٢١٥ ژمارە بە و بەردەوامبوو دا ١٧٥٢ لە کرد ایییدو کۆچی تا و دەرکرد دا١٧٣٧ لە ژمارەکەی
 لە ژیین بینکەی ئەمیڕۆکە(. ١٧١٤) کۆتیاییی ژمیارەی گەیانیدیانە ١٧٦٣ سیاڵی تیا بەرودوا زرنیگ ئەحیمەد و گیۆران و بەگ ئەمین نووری
 [٦]ژین گۆڤاری بەناوی گۆڤارێکدان دەرکردنی هەوڵی لە سلێمانی

 
 .دەردەچوون تاران لە کە «سرخ شفق» ڕۆژنامەی و فەرهەنگ ۆڤاریگ
 

 «حوڕییەت» و «ئیقدام» ڕۆژنامەی
 .دەردەچوو جەودەتەوە عەبدوڵاڵ لەالیەن ١٧١٢-١٧٢٤ ساڵەکانی لە ئەستەنبوڵ لە ئیجتیهاد گۆڤاری

 دەردەچوو تورکیا لە ناجی موعەلیم مامۆستا ی«حقیقت ترجماتی» ڕۆژنامەی
 

 بییااڵی خوێنییدنی دەرچییووانی لە کە حەیییدەرییەوە، ئیبییراهیم کییوڕی حەیییدەری داوود لەالیەن دەردەچییوو، پییاریس لە کە تییان ڕۆژنییامەی
 بوو فەڕەنسا

 
 ١٧١٣ «کورد ڕۆژی گۆڤاری» خاوەنی ئەفەندی کەریم عەبدول
 ١٧٢٢ «کوردستان بانگی گۆڤاری» خاوەنی یامولکی پاشا مستەفا
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 ١٧٢٦ «کرمانجی زاری گۆڤاری» وەنیخا موکریانی حوزنی حوسێن مێژوونووس
 ١٧٣٧ «گەاڵوێژ گۆڤاری» خاوەنی ئەحمەد ئیبراهیم ماموستا
 «نزار گۆڤاری» خاوەنی سەجادی عەالئەدین ماموستا
 «رۆناهی گۆڤاری» خاوەنی مائی ئەنوەر ماموستا
 ١٧٤٥ «ئازادی رۆژنامەی» خاوەنی ڕەنگەرێژی شەریف مەال
 ١٧٥٤ هەتاو ۆڤاریگ» خاوەنی موکریانی گیو ماموستا 
 

 ڕۆژنیامەی ، ڕۆژنیامەکەیە سەرنووسیەری ش عەبیدوڵاڵ سیەالم وەهەروەها خەباتە ڕۆژنامەی ئیمتیازی خاوەن عەبدوڵاڵ، عەلی:  خەبات
 ٤٢٢٢ لە زۆرتیر کە دادەنرێیت کوردسیتان ڕۆژنامەکیانی کیۆنترین لە بەیەکیێ و کوردسیتان دیمیوکراتی پیارتی زمانحاڵی و ئۆرگان خەبات
 [١.(]دەرچووە ١٧٥٧ نیسانی ی٤ لە خەبات ڕۆژناممەی ژمارەی یەکەم,  وەشانکراوە لێ ژمارەی

 
 ژمیارە. دەردەکرێیت کوردسیتانەوە نیشیتمانیی یەکێتیی لەالیەن کوردستان هەرێمی لە ڕۆژانەیە ڕۆژنامەیەکی:  نوێ کوردستانی ڕۆژنامەی
 ڵکی خیه ی کیه ینهِ  ر راپیه دوای ی رۆژانیه ی رۆژنامیه م کیه یه  بیووه و  باڵوکیرایەوە و چیاپ ١٧٧٢ دووەمیی کانوونی ی١٢ لە ڕۆژنامەکە سفری

 و واڵ هیه ی رۆژنامیه واتای بیه   رۆژنامیه رکردنیی ده سیەردەمە و ئیه بیۆ  کیه رچوون، ده لیه  وامه رده به تائێستاش  که ١٧٧١ ئاداری له کوردستان
 سیتران ییشەوە ٢٢٢٧ لەسیاڵی و مەسعوومە فوئاد دوکتۆر ڕۆژنامەکە تیازیئیم خاوەن. بوو نه ئاسان کارێکی ریی، گه رۆژنامه دواداچوونی به

 لە. نووسییینن سیکرتارییەتی ئەنیدامی ریم کیه د میه محه ک،. شییرین لی، عیه کیاروان لە هەریەک و ڕۆژنیامەکەیە سەرنووسیەری عەبیدولاڵ
 کییاوە و عیییززەت مەال مەحمییود و ەوانییدزیڕ فریییاد و عەبییدولقادر فەرەیییدون و بییاییز ئەرسییەالن لە هەریەک ڕۆژنامەکەشییدا مێییژووی

 لە بییریتیین کە دەکییات چییاپ ڕۆژنییامەکەدا لەگەڵ پاشییکۆیەک چەنیید گۆڤییارەکە ئێسییتادا لە. بییوون گۆڤییارەکە سەرنووسییەری مییوحەممەد
 پاشیکۆی نیوح، کەشیتیی پاشیکۆی کاکێشیان، پاشیکۆی نیوێ، کوردسیتانی خێزانیی پاشکۆی ستادیۆم، پاشکۆی هوونەر، و ئەدەب پاشکۆی

 .ئەدگار پاشکۆی هەروەها و گەنج، کوردستانی
 

 کوردییدا ڕۆژنیامەوانی پێیدانی گەشیە لە کردووە بەشداری خۆیدا ڕۆژگاری لە دڵسۆزانە هونەرمەند و ڕۆشنبیر و نووسەر سەدان لە جگە
 ئەحییمەد کەریییم، زامیییر ئەمینییی کەریییم، میییرزا جەاللییی کەریییم، میییرزا غەفییور بەرزنجییی، مەعییرووف گییۆران، عەبییدواڵ ماموسییتا وەکییوو

 سییالح مەم، مەولییود مییحەمەد وردی، تۆفیییق مییحەمەد فەتییاح، شییاکر ماموسییتا قییان ، بەناوبانییگ شییاعیری مییائی، ئەنییوەر مەال غەفییوور،
 .تر دەیانی و حەیدەری

  
 ٢٢١٤ فێبریویریی ١٧: رێکەوتی/    دەنگی ئێمەماڵپەڕی : سەرچاوە
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 ندەواری میدیاییو نەبوونی خوێ رۆژنامەنووسی لە کوردستان
 

 مادح ئەحمەدی
  

 (کوردی رۆژنامەی یەکەم دەرچوونی ساڵەی ١١٦ بۆنەی بە)
  
 کە دەگەیین ئەنجامە بەو سەردەمە ئەو بۆ گەڕانەوە بە بەاڵم کرد، پێ دەستی تاراوگەوە لە کورد بۆ رۆژنامەگەریی ئەزموونی ئەگەرچی 

 روونیاکبیری بزاڤییی و کیورد مییژووی لە بیوو گەورە وەرچەرخیانێکی و باش دەسپێکێکی
 بنەمیییاڵەی لەالیەن) «کوردسیییتان» رۆژنیییامەی ژمیییارەی یەکەم دەرکردنیییی.  دا کیییورد

 ئییاپریلی ی٢٢ لە( «بییدرخان مەدحەت مێقییداد» سەرنووسییەری بە بییدرخانییەکانەوە
 بیوو مەزن پیڕ هەنگیاوێکی میسیر، پیایتەختی قیاهیری لە ١١٧١ ساڵی( نیسان ی٢٢)
 لە کە کوردسیتان رۆژنامەی ژمارەی چەند ئەو کە ئەوەیە رگرنگت لەوەش. دەم ئەو بۆ

 ژێر کوردنشینەکانی ناوچە لە بەشێک و ئەستەمبوڵ رەوانەی نهێنی بە دەرچوو قاهیرە
 وەک دەکیییرێ ئەمەش. کیییراوە دابەش و کیییراوەتەوە عوسیییمانی ئیمپراتیییۆری دەسیییەاڵتی
. کوردسیتانە رۆژنیامەی بەهێزەکیانی خیاڵە لە یەکێیک و ئەژمیار ەبێیت گشیتی رای کیردنەوەی وشییار و رێکخسیتن و رۆشینگەریی بیۆ هەوڵێک
 . دەدا دەورووبەری رووداوەکانی و شەڕ هەواڵی بە گرنگی زۆر سەردەمەدا لەو کە ئەوەیە کوردستان، رۆژنامەی دیکەی بەهێزی خاڵێکی

 
 دەسییتپێکی حییاڵەش بەو بییوو، لەدایییک دا ئابنۆرمییاڵ سیاسییی ییی کییۆمەاڵیەتی هەلییومەرجێکی لە و تییاراوگە لە کوردسییتان رۆژنییامەی ڕاسییتە

 دەسیتپێکی کیوردی، رۆژنامەگەریی بێژین دەتوانین سەرەوە تایبەتمەندییانەی ئەو بەپێی و بووە باش بناغەیەکی کورد بۆ رۆژنامەگەریی
 هیۆی دەبینە تانکوردسی ناسیەقامگیر دۆخیی و سیاسیییەکان ئیاڵوگۆڕە باشیە، دەسیتپێک ئەم بەپیێچەوانەی. هەبیووە پرۆفیشیناڵی و کارامە
 کیاروانی ئەوەی هیۆی بیووەتە ئەمە. بەر بگیرێتە ناسروشتی ئاراستەیەکی و البدا رەیل لە کوردستان لە رۆژنامەگەری قەتاری کە ئەوەی

 نەکیردنە گەشیە ئەم هۆکارەکیانی. نەکیات گەشیە نیاوچەکە نەتەوەکیانی هاوشیانی دا، سروشتی پرۆسەیەکی ناو لە کوردی ڕۆژنامەگەریی
 زۆری کیاتێکی و ورد بەدواداچیوونی قۆناغگەلە ئەو لەسەر قسەکردن بێگومان. هاوبەشن زۆریشیان بەشێکی و جیاوازن اغەکانقۆن بەپێی
 کۆمەڵێیک دەستی بە کە کوردستان لە ڕاگەیاندن و ڕۆژنامەگەریی ئەمڕۆی دۆخی لەسەر قسەکردنە مەبەستە، زیاتر لێرەدا ئەوەی. دەوێ

 .دەناڵێنێ کوشندەوە نەخۆشی
 
 ئەم. بینیوە بەخۆیەوە بەرچاوی پێشکەوتنی و گەشە کوردستان، لە رۆژنامەگەریی پیشەی و راگەیاندن رابردوودا، ساڵی چەند ماوەی لە

 دیییارە، پێییوە پاشییاگەردانی و سییەروبەریی بییێ لە جۆرێییک کە ئاسییتێک گەیشییتووەتە و زۆرە زۆر چەنییدایەتییەوە، رووی لە کییردنە گەشییە
 . کراوە رەچاو پیشەییەکان و جیهانی ستانداردە بێژین ناتوانین و نەکردووە گەشەی پێویست وەک ایەتییچۆن رووی لە بەپێچەوانەوە
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 بەردەوام دەکییرێ، راگەیانییدن کەرەسییەکانی و میییدیا سییەیری ئییامرازییەوە و شییکڵی روانگەیەکییی لە کوردسییتان لە هێشییتا کە پێیییەی بەو
 توانیایی و ئیماکانیات هەرکەس هیاتووە لێ وای. بیوونە زییاد لە رووی رێیژەیە ئەو ناسروشیتی بەشیێوەیەکی و دەبین زۆر میدیاکان ژمارەی
 بەکیاری خۆناسیاندن و خیۆی پیێگەی بەهێزکردنیی بیۆ و دەکیاتەوە راگەیانیدن دەزگیایەکی پیشیەییەکان، پێوەرە گوێدانە بێ هەبێ دارایی
 ریشیەکانی ،(دەبینرێ زەقی بە کوردستان باشووری لە کە) کێشەگەلە ئەم. دەدات نەیارەکانی پەالماری خۆشی ویستی بەگوێرەی و دێنێ

 تێگەیشیییتنە ئەم دەرکەوتەکییانی. زاڵە دا کوردسییتان لە میییدیا رۆڵییی و ئەرک بە بەرانییبەر کە هەڵەی تێگەشییتنە ئەو بییۆ ئەگەڕێییتەوە
 و هەبیێ راگەیانیدنی ەزگیایەکید کامەییان هەر و رۆژنامەنووس ببنە... و ئاسایی کەسانی سیاسەتوان، بازرگان، کە کردووە وای هەڵەیە
 و نەبییێ وەاڵمییدەر چۆنییایەتییە ڕووی لە میییدیایی گەشییەی کە سروشییتییە دا حاڵەتێییک وەهییا لە. هەبییێ الیەنێکییی رۆژنییامەوانی کییارتی

 شیێوازێکی ڕادەیەک تیا و کیرانەوە راگەیانیدن دەزگیای و تەلەفزییۆنی کەنیاڵی هەنیدێ رابیردوودا سیاڵی چەنید ماوەی لە. بێ ناستاندارد
 نەییانتوانیوە و ئەودان و ئەم سێبەری ژێر لە هەر میدیاگەلە لەو ژمارەیەک حاڵەش بەو بەاڵم ئاراوە، هێنا دا کوردی میدیای لە تازەیان

 لە پیشیەیی سیتانداردی هێشیتا کە ئەوەیە سیەلمێنەری ئەمەش بگێیڕن، پرۆفیشناڵ میدیایەکی وەک خۆیان رۆڵی راستەقینە، مانای بە
 چییە؟ گرفتەکە ئاخۆ کە بەرباس دێتە پرسیارە ئەو لێرەدا بۆیە. ناکرێ ڕەچاو کوردستان لە دا راگەیاندن

 
 کیوردی راگەیانیدنی لەگەڵیدابێ ئەمڕۆشیی کە دیکە گرفتی چەند الی بۆ دەکێشێ رامان سەرەوە، پرسیارەی ئەم وەاڵمی بە بوون خەریک

 بەشیەکانی هەمیوو بەسیەر زاڵ سیاسیی هەلیومەرجی و سیاسیی دۆخیی بەردەممیان، دێیتە لێیرەدا کە گرفت یەکەم. دەناڵێنێ دەستییەوە بە
 هۆکیییارە ئەم. دا جیاوازەکیییان بیییوارە لە کوردسیییتان کیییۆمەڵگەی گەشیییەکردنی لەبەردەم بیییووە رێگیییر مێیییژوو بەدرێژاییییی کە کوردسیییتانەوە
 زۆر دۆخەدا ئەم کیاریگەریی ژێیر لە و هەیە و هەبیووە دا کوردسیتان لە مییدیایی وشییاریی و راگەیاندن گەشەی رەوتی بەسەر رەنگدانەوەی

 هێیزی خیاوەن کیورد ئەوەی هۆی بووتە و دایە رابردوو لە ریشەی کە تیۆریکە قەیرانێکی دووەم، گرفتی. ئاراوە هاتوونەتە دیکە گرفتی
 نەبییووین، نخۆمییا کیییانی و دەوڵەت خییاوەن کە بییۆنەوە بەو ئییێمە دیییکە بەواتییایەکی. نەبییێ دا راگەیانییدن بییواری لە پرۆفیشییناڵ مرۆیییی

 بەردەوام بیۆیە دا، راگەیانیدن بیواری لە بیین بەهێیز زانسیتی و ئاکادیمی ناوەندیی خاوەن ناوچەکە واڵتانی لەگەڵ هاوشان نەمانتوانیوە
 گەشییەمان پیشییەییەکان سییتاندارد گییوێرەی بە و دراوە دەرخییوارد دیکەمییان نەتەوەکییانی بەرهەمییی و ژیییاوین دا تیۆریییک قەیرانێکییی لە

 هەر لە دەبیین بکەیین سیەیر ئەگەر ئێسیتا. حیزبەکیانن دا، کوردسیتان لە راگەیانیدن بوونی پیشەیی بەردەم دیکەی گرفتێکی .نەکردووە
 ژمیارەیەک فەرمیی شیێوەی بە حییزبگەلە لەم کیام هەر هەیە، بوونییان سیاسیی الیەنیی و حییزب زۆر ژمیارەیەکی کوردستان پاڕچەی چوار

 دەییان بە کامیان هەر نافەرمی  شێوەی بە ،...(و رۆژنامە گۆڤار، تەلەفزیۆن، رادیۆ، لکترۆنی،ئێ ماڵپەڕی) هەیە راگەیاندنی دەزگای
 تیۆمەت کیردنەوەی بیاڵو و ئەو و ئەم کردنی ئەزیەت جار هەندێ و نافەرمییەکان پەیامە گەیاندنی بۆ هەیە سێبەریان و الوەکی کەناڵی

 لەبیاتی قۆرغکاریەش ئەم. بێ دروست کوردستان لە راگەیاندن کاری پانتای لە قۆرغکاری لە جۆرێک کردووە وای ئەمە... . و جوێن و
 و بێسییەروبەرەیی و دەنییێ هەنگییاو پییێچەوانەدا بەئاراسییتەی بەرێ، پرۆفیشیینااڵنە ئاراسییتەیەکی بەرەو میییدیایی، کییاری ئاراسییتەی ئەوەی
 رۆژنیامەگەریی بەسیەر شیاخ گوتیاری و رۆژنیامەگەریی یکیاریگەری الچیوونی لەبەردەم رێگرە هەروەها. هێناوە بەرهەم بوارەدا لەم بشێوی
 کە بیین دەربیاز نەتەوانە ئەوە کیاریگەریی ژێیر لە نەمانتوانیوە هێشتا کە ئەوەیە کوردستان لە رۆژنامەگەریی دیکەی گرفتێکی. شارەوە

 عەرەب راگەیانیدنی دونییای و رییرۆژنیامەگە کیاریگەریی بە هەست زەقی بە کوردستان باشووری لە. کراوە دابەش بەسەردا کوردستانیان
 شیێوازی و کیاریگەریی رۆژهەاڵت لە. دییارە کیوردییەوە مییدیای بەسیەر تیورک کیاریگەریی بیاکور لە. دەکرێ کوردییەکانەوە میدیا بەسەر

 .بەسەرەوەیە عەرەبمان کاریگەریی رۆژاواش لە و بەسەرەوەیە فارسییەکانمان راگەیاندنە کارکردنی
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 تیا. یە(Media Literacy) مییدیایی خوێنیدەواریی نەبیوونی کوردستان لە ئێمە ئەمڕۆی سەرەکی کێشەی ە،کێشەگەل ئەم سەرەڕای
 لەو و دیییکە واڵتییانی راگەیانییدنی و رۆژنییامەگەریی کییاروانی ئاسییت بگەییینە نییاتوانین نەکەییین، گەشییە الیەنەوە لەم قییووڵ بەشییێوەیەکی
 بەو كە لێهیاتوویی بە بەسیتوو پشیت تێگەیشیتنێكی»: واتە گشیتی شیێوەیەكی بە میدیایی خوێندەواریی. هەبێ خۆمان قسەی مەیدانەدا

 رسیانه سیواد شیكرخواه، يیونس دكتر. )«بناسرێ بكرێتەوەو جیا لێك میدیاكان بەرهەمیی جۆرەكانی میدیاو جۆرەكانی دەتوانرێ  پێیە
 میییدیاییەكان ئییامرازە لە كەڵییك سییتەقینەوەرا تێگەیشییتنێكی سییۆنگەی لە ئەوەی بییۆ یارمەتیییدەرە میییدیایی خوێنییدەواریی( چیسییت؟ ای

 . بهێنین بەكاریان و وەربگرین
 

 و ئەر  و مییدیا لە تێنەگەیشیتن هۆی بە كە دەردەكەوێ بۆمان بكەین، كوردی میدیای لە چاو خوێندنەوەیەدا ئەم تیشكی ژێر لە ئەگەر
 رۆژنییامەگەریی و راگەیانییدن لە ئەمییڕۆ بێسییەروبەرەییە ئەم. سییەیرین بێسییەروبەرەییەكی بییینەری بییوارەدا لەم ئییێمە ئێسییتا قازانجەكییانی

 بێسییەروبەرییە ئەم سییەرەكیی هۆكییاری. بییدرێتەوە لێییك هۆكارەكییانی و  بگیییرێ پییێ پێشییی پێویسییتە كە دیییاردەیە  بییۆتە دا كییوردی
 كییاری بە بەرانییبەر اكییوردد تییاكی تەنییانەت و كوردییەكییان الیەنە و كۆڕوكییۆمەڵ نێییوان لە پێویسییتە كە كولتییوورەی ئەو بییۆ دەگەڕێییتەوە
 مییییدیاییەکان ئیییامرازە لەگەڵ گرووپیییی و رێكخراوەییییی بەرژەوەنیییدی گیییوێرەی بە. نیییییە بیییوونی هەبیییێ، رۆژنیییامەگەریی و  راگەیانیییدن
 . دا حیزبەكان و تا  دەسەاڵتی خزمەت لە ئامرازێك بۆتە ئێمەدا كۆمەڵگەی لە راگەیاندن رووەوە لەم. دەجووڵینەوە

 
 مانیا بە نیاتوانین نووسیراودا، راگەیانیدنی بیواری لە تایبەتی بە دەیبین، دا کوردستان لە راگەیاندن گۆڕەپانی لە کە ئەوەی پێیە بەم

 پیشییەییەوە رووی لە کە کییوردی رۆژنییامەگەریی مێییژووی دەسییپێکی بەپییێچەوانەی. دابنێییین لەسییەر رۆژنییامەگەریی نییاوی پیشییەییەکەی
. بگییرێتەبەر راسییتەقینە بەمانیای خییۆی پیشیەیی رێچییکەی نەیتوانییوە کوردسییتان لە راگەیانیدن بییێ لەگەڵ ئێستاشیی باشییە، دەسیپێکێکی
 بییۆیەش میییدیاییە، خوێنییدەواریی نەبییوونی دا کوردسییتان لە راگەیانییدن بەردەم سییەرەکی کۆسییپی ئاسییتەنگ، و گرفییت کۆمەڵێییک سییەرەڕای
 بیاش تایبەتمەنیدی کۆمەڵێک دەیبین ئەوەی تیکور بە. یە«رەشنامەنووسی» چەمکی بێ، دۆخە ئەم دەربڕی بتوانێ کە چەمک باشترین

 .رەشنامەنووسییە بۆرییە، و زۆر ئەم بەڵکوو نییە، رۆژنامەگەریی ئەمە بێژین دەکرێ و هەیە خراپی و
  
  وه بۆته باڵو دا"کوردستان" ی رۆژنامه ی ٦٣٢  ژماره  له
 

 ٢٢١٤ی ئەپریلی ٢٢: ڕێکەوتی/  ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 قۆناغەكانی رۆژنامەگەریی كوردی لە كوردستانی ئێران دا
 

 شەریف فەالح: نووسينى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ناچاالککراوە نووسین لێدوان وانی رۆژنامه مێژووی
  

 كە بییووە كییورتە مییاوە و  سییەردەم ئەو رەوت، بەرچییاوترین و  گییوڕترین بە ئێییران، گەالنییی شۆڕشییی سییەركەوتنی بەرلە: وانى رۆژنامییه
 شیاری لە بەشیێك بە دەگیات تیا بگیرە یەوە”خیۆی“ و  ماكۆ لە ئێران كوردستانی باكوری ناوچەی لە ئەوی  كوردستان كۆماری دەسەاڵتی
 كۆمییاری سیاسیییی دەسییەاڵتی پشییتیوانیی بە و  نەتەوەیییی ئەندێشییەیەكی بە و بەرفییراوان تینێكییی و  گییوڕ بە كە گییرت، لەخییۆ سییەقزی

 هییێمن، مامۆسییتا هەژار، مامۆسییتا سییەیفولقوزات،“: وەكییوو توانییا بە رۆشیینبیری و  شییاعیر ئەدییی ، نچەنییدی دەسییتی لەسییەر و  كوردسییتان
 گۆڤار چەندین…هتد و ”هێدی و  حەقیقی عەباس خاڵەمین، ،(ئاوات) ئیمامی كامیل سەید قزڵجی، حەسەن زەبیحی، عەبدولڕەحمان

 كە ناوچیانەی ئەو و  وەشیان ئاسیتی بەاڵم كردەوە، باڵو و  چاپ ااڵنیانمند وگاڵی گڕ نیشتمان، هەاڵڵە، كوردستان، وەكوو رۆژنامەیان و 
 ناوخۆییەكییانی و  دەرەكییی هۆكییارە كە تێیینەپەڕی رۆژهەاڵت كوردسییتانی بییاكوری شییارەكانی لە دەكییرایەوە بییاڵو تێییدا پەرتووكییانەی ئەم

 .رەخساندنی هۆی ببوونە
  

 بییووژایەوە، كییوردی ئەدەبیی و  زمییان و  رۆشینبیری مەیییدانی هیاتنە كییوردی یپەرتییوك و  كتێی  چییاپەمەنی،  پیۆلێ كییورتەدا میاوە لەو هەر
 ناڕاسییتەوخۆ بەاڵم ئیییالم، و  كرماشییان كوردسییتان، پارێزگاكییانی شییارەكانی نەگەیشییتە رۆشیینبیرییە و  ئەدەبییی تەوژمە ئەو هەرچەنیید
 حكیوومەتی دەزگای دام و  راوەستاوە رەوتەكەش پەهلەوییەوە حكوومەتی دەسەاڵتی لەالیەن هەلە ئەو كردنی كپ بە هەبووە، كاریگەری
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 هەوڵەكیانی توانیدنەوەیان و  ئێیران نەتەوەكیانی كولتووری و  زمان كردنی یەكدەست هەوڵی توركیە پێشووی حكوومەتی وە  پاشایەتی
 .گەڕ حشتە خۆی

 
 لە كیوردی رۆژنیامەگەریی رەوتیی اوییتەمومژ و تاریك قۆناغی بە ئێران لە ١٣٥٧ شۆڕشی سەرەتای هەتا هەتاوییەوە ی١٣٢٥ ساڵی لە

 هیی  دەبیوون، چیاپ نهێنیی بە كە شیاخ لە سیاسییەكان رێكخراوە و حیزب باڵوكراوەی و نامیلكە جیالە و ئەژمار دێتە ئێران كوردستانی
 .نەبووە چاپ ساڵدا ٣٥ لە زیاتر ماوەی لە فەرمی بە تر باڵوكراوەیەكی

 
 :٥٧ شۆڕشی قۆناغی

 
 و  سیەركەوت زەنگیدا و زەبیر و  سیەركوت بەسیەر جەمیاوەر ئییرادەی و  بڕی ئەندێشەیە و لە جووڵەی ئێران، وڕەیتو گەالنی خرۆشی بەاڵم
 .هات مرۆییەكانی دژە پیالنە و  پەهلەوی دەسەاڵتی بە كۆتایی

 
 .هەڵدا سەری واڵتەكەماندا لە كوردی رۆژنامەگەریی ترەوە وتینێكی گوڕ بە هەلومەرج  سەرلەنوێ ماوەیە  بۆ
 
 بەاڵم بییوون، كییۆمەاڵیەتی و  سیاسییی زۆرتییر چاپەمەنییەكییان سییەردەمە، ئەو تییایبەتی هەلییومەرجی و  كییات كییاریگەریی لەبەر ەگەرچیییئ

 بیۆ ئێیران كوردسیتانی مەییدانی سیاسیییەكانی الیەنە و هێیز لە هەركیام و كیرد گەشیەیان رووداوكان شانبەشانی و هەڵدا سەریان خێرا
 .بوون خۆیان بە تایبەت كراوەی وباڵ و چاپەمەنی خاوەنی خۆیان

 
 و قۆسیتەوە كوردستانیان لەبارەی دەرفەتە ئەو ئێرانی  دیكەی ناوچكەكانی سیاسییەكانی رێكخراوە و الیەن و هێز لە بەشێك هاوكات
 .دەكرد دیكەیان ناوچكانی رەوانەی و دەگەیاند چاپ بە كوردستان لە خۆیان نامیلكەكانی و كراوە باڵو گۆڤار،

 
 تیا هەتیاوی ی٥٢ دەیەی كۆتیایی سیاڵەكانی ناسیكی و  ئەسیتەم هەلیومەرجی لەالیە  و  هێنرا  پێ كۆتایی  سەرلەنوێ كورتەش اوەم ئەو

 هێزە نەتەوەییەكانی و  سیاسی داخوازییە وەاڵمی. رەواندەوە دەرەتاەكانی زۆربەی شەڕ ئاوری بڵێسەی و  هەتاوی ی٦٢ دەیەی نێوەڕاستی
 .لێكەوتەوە شەڕی هەاڵیسانی رەخسابوون، ناوەندە حكوومەتی لەگەڵ وتووێژ بۆ كە دەرفەتانەی ئەو و رانئێ كوردستانی سیاسیەكانی

 
 و  تییرس پییڕلە هەوایەكییی و  كەش هەتییا ئەوەی هییۆی بییوونە تییری  هۆكییاری چەنیید و  عێییراق لەگەڵ ئێییران ئسیییالمیی حكییومەتی شییەڕی

 مرۆییەكییان، مییافە تییررین سییەرەتایی لە خەڵییك كییۆمەاڵنی و   بكێشییێ دائێرانییدا كوردسییتانی لە رۆشیینبیری رەوتییی بەسییەر بییاڵ سییەركوت
 وهەوایەكیی  كەش و پێگییرا پێشیان وەشان و  چاپ رەوتی و كتێ  و رۆژنامە و  گۆڤار بكرێن، قەدەغە زگماكی زمانی بە نووسین و  خوێندن
 .هات وەستان و  قەیران تووشی كوردی هاوچەرخی رۆژنامەگەری رەوتی و  ئاراوە هاتە كوردستان لە ئەمنیەتی و  سانسۆر لە تەژی

 
  باڵو و چاپ لەوال لەمالو ناوبەناو و نهێنی بە و دەگرێت فۆرم راپەڕێنخوازانە و بەرگری ئەدەبی لە جۆرێك قۆناغەدا لەم هەرچەند



هەمین ساڵوەگەڕی ڕۆژنامەگەریی کوردی ١١١یادی   

 

 

100 

 

 .دەكرێن قەدەغە و خەڵك ەستید ناگەنە ئازادی بە بەاڵم دەكرێنەوە، باڵو و چاپ نهێنی بە حیزبی و شاخ رۆژنامەنووسیی. دەكرێنەوە
 

 بێیدەنگییە ئەو شیقڵی جوانپەرەسیت و  نەتەوەییی شیاعیرێكی و  ژییر پیرێكیی هیمەتیی سەر لە كە بوو ساڵێك هەتاوی ی٦٣ ساڵی بەاڵم
 بنەمیای كە تێگەیشیتبوو بەڕاستی و  هەڵكرد ئێرانی كوردستانی ئەدەبی و  فەرهەنگ ئااڵی ”سروە“ شنەبای بە ”هێمن“ مامۆستا و شكێنرا
 كیوردی رۆژنیامەگەریی بیووژانەوەی و  بیوارە بەم خیزمەت بیۆ نەدەبیوو حیازر دەنا گەلەیە، ئەو فەرهەنگی نەتەوەیە  و  گەل هەر بوونی
 .ئەهێنا وازی كارەكەی لە و  بكات قبووڵی دەورووبەرە توانجی و  تانە هەرچی

 
 و  فەرهەنگ و  ئەدەب بە گرینگی هەرە خزمەتێكی هاوەڵەكانی و  دڵسۆز هێمنی بەنرخەكەی كارە تێكۆشانی و  هەوڵ ساڵ چەندین پاش

 و  كەنید لە و  مامۆسیتایان بە بیوو ”سروە“ الو چیرۆكنوسی و  رەخنەگر و نووسەر و  شاعیر زۆر مایەوە تاقانەیی بە هەر و  كرا رۆشنبیری
 .كرد رزگاریانی هەڕەتەكان و  كۆسپ

 
 لە قۆنییا ، چەنییدین بڕێنییی و كییورد ئەدەبیییی رۆژنییامەگەریی و فەرهەنگییی رەوتییی بە خییزمەت لە درێییژ و دوور تەمەنێكییی پییاش سییروە
 و كیرد الوازی لە رووی تەواوەتیی بە فەرهەنگیی تێكۆشیانی سیاڵ ٢٥ لە زییاتر پیاش سەرەنجام كار، شوێنی و شێواز ناوەرۆ ، گۆڕینی
 ئیرشیادی و فەرهەنیگ ئییدارەی لەالیەن ژمیارە، ٢١١ دوای هەتیاوی ی١٣١٧ سیاڵی هاوینی و كەوتنەوە تەریك  لێ نووسەرانی و خوێنەر
 .رەویەوە دەرەتانەش ئەو و داخرا یەكجاری بە ماڵی گرفتی بەهۆی ئێرانەوە ئیسالمیی

 
 و  ئەدەبییەكیان ئەنجیومەنە دامەزرانیی بە و  رۆشینبیری و  فەرهەنیگ دونییای لەناو  نوێ وتینێكی گوڕ لەگەڵ ٦٢ دەیەی كۆتایییەكانی لە

 مەیییدانی هییاتە ”ئییاوێنە“ بەنییاوی دەستەخوشییكێكی و  بییوو رزگییاری تاقییانەیی لە سییروە كییورد بیرمەنییدانی و  ووسییەرانن كۆبییونەوەی
 و  گەشیایەوە سروە شانبەشانی فەیلیەكان كوردە و  تاران دانیشتوی كوردی دڵسۆزانی و  نووسەران دەستی لەسەر كە كوردی رۆژنامەگەریی

 .نواند چاكی و  ئەكتیڤ رۆڵێكی ماكۆ و  خۆی دەگاتە تا بگرە ئیالمەوە لە ەرهەنگییەكانف و  ئەدەبی رەوتە لە ئاوڕدانەوە بە
 

 رەوتێكی وە  ئاوێنە و سروە رەوتی كە بكەین یاد لە  نابێ.بەدەستان پێنووس تاودانی بۆ گۆڕەپانێك بە ببوو كاتەدا لەو رۆژنامەگەری
 هێزتیر كەم و  دابەزییوە گۆڤیارەكە ئاسیتی هیاتووە هەتیا كە. نشیێوبوون و  هەوراز توشیی پێشیوو قۆناغەكیانی و  سەردەم وەكوو زیندوو،
 و كوردسیتان و كرماشان و ئیالم لە كورد جیدیی نووسەری و ئەدی  لە بەرچاو كۆمەڵێكی كاتێكدا لە كرا بنبڕ ئاوێنەش بەاڵم. بۆتەوە

 .داخرا داهێناندا و نووسین وویر بە تر پەنجەرەكی و پێگیرا پێشی دەیانووسی، تێیدا رۆژئاواوە ئازەرباجانی
 

 بیوونە سیەردەم پێویسیتیی و  رۆشینبیری رەوتیی بیوونی ئەكتیڤ و  فەرهەنگییەكان چاالكییە و  هەوڵ گەیشتنی بەهرە بە و  زەمان رەوتی
 وە  دۆسیتی گفەرهەنی و  خنجیالنە شارێكی لە نەمامە ئەو ئەمجارە بەاڵم. كوردی ئەدەبی و  فەرهەنگ تری نەمامێكی بوونی سەوز هۆی

 سەدسیاڵەی ییادی بۆ باوەشی و  هاویشتن پەل كەوتە زرێبار نەمامی. روا دەروێشەوە ئەفسانەی سینگی لە و ”زرێبار“ لێواری لە مەریوان
 .گرتەوە كوردی رۆژنامەگەریی
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 كە دەرخسیت خیۆی ئێران یكوردستان لە سەربەخۆ و  خۆماڵی چاپەمەنیی یەكەم وە  زۆر تەقەالی و  هەوڵ دوای”زرێبار”گۆڤاری ئەمجار
 میاڵی پشیتیوانەی نەبیوونی راگرتن، وە  نشێوی و هەوراز قۆناغی چەندین بڕینی پاش ڕاڤەییدا و   نوێ شێوازێكی و  فۆرم لە ئێستاش

 .بەردەوامە هەر … و
 

 :گرینگ قۆناغێكی هەتاوی، ی٧٢ دەیەی سەرەتای و ٦٢ دەیەی دووەمی نیوەی
 
 ی١٣٧٥ سییاڵی سیینە شییاری لە و  نەوەسییتان چییاالكی و  هەوڵ لە رۆژنامەگەریییدا و  رۆشیینبیری ەیییدانیم لە و  زانكۆكییانی  دەرەوەی لە

 كیوردی، رۆژنیامەگەریی مەییدانی هیاتنە فارسیی و  كیوردی زمانی دوو بە ”سیروان“ حەفتەنامەی پاشان و ”ئاویەر“ حەوتونامەی هەتاوی
 خزمەتیی خۆیانیدا ئاسیتی لە بەاڵم ئێیران، حكیوومەتی دەسیەاڵتی نیاو جیناحەكیانی و  بیاڵ زمانحیاڵی بە بیوون میاوەیە  بیۆ هەرچەند
 .كرد كوردی ئەدەبی و  فەرهەنگ و  رۆشنبیری رەوتی بووژانەوەی بە بەرچاویان

 
 بە وەاڵمییدانەوە بیۆ روونیاكبیری تیازەی شییەپۆلی ئیارای هیاتنە و  بیوون بەجیهیانی رەوتییی لەگەڵ بیوون هاوتەریی  و  هەلیومەرج بەپێیی
 و  كۆمەڵگیا بیژاردەی و  خوێندكار چینی سەرهەڵدانی نەتەوەیی، وشیاریی و  ئاگایی بوونەوەی بەرز وەاڵم،  بێ جیددیی یاریپرس سەدان
 بیارودۆخێكی ئێیران، و  كوردسیتان لە سیاسیی تیازەی فەزایەكیی ئیارای هیاتنە و  زانكۆكیان بیۆ كورد الوانی لە بەرچاو كۆمەڵێكی چوونی

 رەخنەگیییران، شیییاعیران، نووسیییەران، ئەنجومەنەكیییان ئەنیییدامانی و  رۆشییینبیری رەوتیییی هەڵسیییووڕێنەرانی و  بەڕێیییوەبەران و  رەخسیییاند
 قییوژبنێكی و  گۆشییە هەر لە و  زانكۆكییانی لەنێییو بەتییایبەت و  زانكییۆ دەرەوەی لە خوێنییدكاری و  مەدەنییی سیاسییی، چاالكییانی بیرمەنییدان،
 و  بیابەت راڤەییی و  ئاكیادێمی شیێوەیەكی بە و  خوێنیدكاری گۆڤیاری اڵوكیردنەوەیب و  وەشیان دایە دەستیان كوردستان و  ئێران زانكۆكانی
 چییا، نیشیتمان، بەییان، تیاڤگە، روانیگە،“: وەكیوو گۆڤیاری چەنیدین و  دەكرد شڕۆڤە ئەدەبییەكانیان و  رۆشنبیری و  نەتەوەیی مەسەلە

 پەیڤ، كورد، خویندكاری دەنگ، ئاشتی، نویسا، چرۆ، ج،كرمان ئامانج، رۆژانۆ، برووسكە، رچە، رەوت، میراجی، تەڵخا، ترووسكە،
 .كردەوە باڵو یان…هتد و ”  رۆژەڤ و هەرەوەرز بووژان، رۆژامە،

 
 ئەدەبییەوە، رۆژنیامەگەریی چاالكیی بازنەی ناو خزاندە خۆی و گرت پێی ”مەهاباد“ گۆڤاری مەهاباد شاری لە رەوتەدا ئەم درێژەی لە
 و ئێیرانە كوردسیتانی بەنرخەكیانی و چیاال  و زینیدوو لەگۆڤیارە یەكێیك و دەبێیتەوە بیاڵو و بەردەوامە هەر ئێسیتاش هەتا گۆڤارە ئەم
 .دەكات كار ئەدەبیدا و فەرهەنگی ئاراستەی بە هەر
 

 :ئێران لە كوردی مۆدێڕنی ژۆرنالیستیی قۆناغی و ١٢ دەیەی
 

 پییاش ئێییران، كوردسییتانی لە كییورد هییاوچەرخی نییامەگەرییرۆژ لە مییۆدێڕن و سییەردەمیانە پێناسییەیەكی و  نییوێ خوێنییدنەوەیەكی دوای
 كییوردی رۆژنییامەگەریی لە ئەمڕۆیییی و نوێخییواز و تییازە شییەپۆلێكی خوێنییدكارییەكان، گۆڤییارە هەمییوو و ”ئییاویەر“ حەفتەنییامەی داخرانییی
 كوردسیتان، پەییام میردم، مپییا ئاسیۆ، رۆژهەاڵت،“: وەكوو حەفتەنامەگەلێكی چوارچێوەی كەلە ئاراوە هاتە پرسیارخولقێن و رەخنەگر
 لە بەریین شیەپۆلێكی ئێیران كوردنشیینەكانی ناوچە لە دیكە گۆڤاری و رۆژنامە چەندین و ”تاران لە ئاشتی كەرەفتوو، دیدگا، راسان،
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 زم،ناسیۆنالی نەتەوەیی، پرسی: وە  رۆژ گرینگەكانی تەوەرە و  پرس كە نا، بنیات كوردییان هاوچەرخی رۆژنامەگەریی تازەی رەوتی
 دان كییوردی كۆمەڵگییای لە كەموكۆڕییییانەی و دیییاردە ئەو و كۆمەاڵیەتییەكییان گییرینگە پرسییە و  مییرۆڤ مییافی فیمینیییزم، بەجیهییانیبوون،

 .روو خرانە
 
 لەم چییونكە. بكەییین نییاودێر ئێییران لە كییوردی مییۆدێڕنی رۆژنییامەگەریی بنیاتنییانی و دەسییپێك قۆنییاغی وەكییوو دەتییوانین قۆنییاغە ئەم

 ئاشینا وتارنووسیین و راپیۆرت هەواڵ، هاوچەرخەكانی، میتۆدە و چەمك بە شارەزا و خوێندەوار و ئەزموون بە نامەنووسیرۆژ قۆناغەدا
 هاوكیات و رەخنەگیرانە ئاراستەیەكی نووسینیان ئاراستە كە مەیدان هاتنە شكێن پێكهاتە و رەخنەگر رۆژنامەنووسی لە توێژێك. بوون

 .بوو نەتەوەیی
 

 شیانۆ، رۆمیان، چییرۆ ، شیێعر،: وە  ئەدەب تازەكیانی رەوتە و ئێیران و  كوردسیتان كۆمەڵگیای نیاو قەیرانەكیانی و  ئیاڵوگۆر هەروەها
 .لێكۆڵینەوە و  شرۆڤە بەر دایە زانستی شێوەیەكی بە ئەدەبییان رەخنەی و  كوردی سینەمای

 
 :نادیار داهاتووی و دەرفەتەكان رەوینەوەی قۆناغی

 
 ئەژمیار، دێیتە ئێیران كوردستانی لە كوردی رۆژنامەگەریی نوێی رەوتی بووژانەوەی بوونی لەدایك بە ەندهەرەچ هەشتا دەیەی سەرەتای
 قۆنیاغە ئەم كە ئەوەی هیۆی بیوونە و دانیا لەسەر كاریگەرییان سیاسیی فەزای داخرانی و ئێران ناوخۆیەكانی سیاسییە ئاڵۆگۆڕە بەاڵم
 . بخایەنێ كەم
 
 ئێیرانەوە ئیسیالمیی حكیوومەتی قەزاییی دەزگیای هەروەهیا و نیزامیی ی ئەمنیەتی دەزگا لەالیەن ێشووپ قۆناغەكانی وەكوو رەوتەش ئەم
 نووسیەران دەسیتەی و  سیتاف داخیران، نامیلكەكان و گۆڤار و حەفتەنامە. پێگیرا پێشیان نژاد ئەحمەدی مەحموود سەركاری هاتنە پاش

 و بێگیانە بە بەسیتراوە سییخوڕ، تیاوانی كورد نووسەرانی و رۆژنامەنووس. ایەوەبڕ بۆ زیندانیان حوكمی و  دەستبەسەر رۆژنامەنووسان و 
 .پاڵ درایە ئاژاوەگێڕیان و نەتەوەیی ئاسایشی دژبەری

 
 نییاوچە بەسییەر بییاڵی كییورد رۆژنامەنووسییانی بییۆ ئیعییدام حییوكمی تەنییانەت و كییردن دەستبەسییەر زینییدان نائۆمێییدی، دۆخییی و كەش

 گۆڤیارە و حەفتەنیامە كەلە سیاسیی و مەدەنیی چاالكیانی رۆژنیامەنووس، لە زۆرێیك ئەمیال بەرەو ١٣١٥ سیاڵی لە. كێشیا كورنشیینەكاندا
 لە كیورد رۆژنامەنووسی ١٢ لە زیاتر كە چەشنێك بە. كران زیندانەكان و گرتنگە رەوانەی و دەستبسەر دەكرد، چاالكییان كوردییەكاندا
 زینیییدانی گەورەتیییرین وەكیییوو ئێیییران بێسییینوورەوە هەواڵنیرانیییی ێكخیییراویر لەالیەن كە جیییارە هەر و بیییوون ئێرانیییدا زینیییدانەكانی

 .هەبووە زیندانیی رۆژنامەنووسی پشكی زیاترین ئێراندا ئاستی لە كوردستان و دەدرا قەڵەم لە جیهان رۆژنامەنووسانی
 
 و ١٥ سیااڵنی كەلە حەسیەنپوور نعەدنیا و كەبوودوەند سدیق محەممەد بەناوەكانی كورد جیدیی و چاال  رۆژنامەنووسانی لە كەس دوو
 و ئەژمیار دێینە ئێیران زینیدانیی رۆژنامەنووسیانی پێشیینەترین بە ئیسیتا كیراون، دەستبەسیەر رۆژنیامەوانییەوە چیاالكیی بەهۆی ەوە١٦
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 اسیییسی زینییدانیەكی هەر مافەكییانی لە زۆریییك لە كەبوودوەنیید سییدیق محەمییمەد زانیارییەكییان دوایییین بەپێییی و دان زینییدان لە هەروا
 .بكەوێت بنەماڵەكەی بە چاوی و وەربگرێت كەڵك مەرەخەسی مافی لە نەیانهێشتووە ئێستا هەتا و بووە بێبەش

 
 رێكخیراوی رێگیای لە نییزام بەدژی پڕوپاگەنیدە تیاوانی بە ”كوردسیتان مرۆڤیی میافی رێكخراوی“ بەرپرسی كەبوودوەند سەدیق محەممەد
 بە تاكەكەسیی زینیدانی لە راگییران مانیگ ٧ دوای و دەستبەسیەر ١٣١٦ پووشیپەڕی ی ١٢ یرێكەوت كوردستان، مرۆڤی مافی لە پشتیوانی

 .تێپەڕاندووە ئێوین زیندانی لە حوكمەكەی لە ساڵ ٥ ئێستا هەتا و درا حوكم زیندان ساڵ ١١
 

 و سیینە شییاری لە دوممەر پیییام حەفتەنییامەی سەرنووسییەری و ئیمتیییاز خییاوەن كییورد، مرۆڤییی مییافی چییاالكی و رۆژنییامەوان كەبوودوەنیید،
 میافی پرسیی بووژانیدنەوەی وەڕێخسیتنی كەلە جییدییانەیە كەسیە لەو یە  ”كوردسیتان مرۆڤیی میافی رێكخیراوی“ دامەزرێنەری هەروەها
 .هەبووە بەرچاوی رۆڵی تاكەكەسییەكان ئازادییە و ماف بە ئێران كوردنشینەكانی ناوچە لە كورد هاوواڵتییانی كردنی ئاشنا و مرۆڤ

 
  پییێ ئیتالیییای چییاپەمەنیی خەاڵتییی هەروەهییا و( هێمییت هییێلمەن) بەنییدكراو رۆژنامەنووسییانی خەاڵتییی دوو ٢٢٢٧ سییاڵی دوەنییدكوبوو

 .بەخشراوە
 
 پییاش و كییراوە بێییبەش مافەكییانی لە زۆرێییك لە كییورد زینییدانیی رۆژنامەنووسییانی لە تییر یەكێكییی وەكییوو ییی ”حەسییەنپوور عەدنییان“

 .بڕایەوە بۆ زیندانی ساڵ ١٢ حوكمی سەرەنجام دۆسیەكەی، قۆناغی چەندین نیبڕی و ئیعدام حوكمی هەڵوشاندنەوەی
 

 نهێنییدا دادگیایەكی لە سیاڵ هەمیان جیۆزەردانی ی٢٢ رێكەوتیی و دەستبەسیەر ١٣١٥ سیاڵی رێبەنیدانی ی٥ رێكەوتی حەسەنپوور عەدنان
 دییوانی لەالیەن ١٣١٦ رەزبەری ی٣٢ رێكەوتیی. یەوەبیڕا بیۆ ئیعیدامی حیوكمی ”محارب“ تاوانی بە مەریوانەوە ئینقالبی دادگای لەالیەن
 و مییرۆڤ مییافی چاالكییانی و بنەمییاڵە عەدنییان، خییودی نییاڕەزایەتیی بەهییۆی دواتییر. كییرا پەسییند حییوكمە ئەو واڵتەوە بەرزی بییااڵی

 سیەرەنجام و وەهەڵوەشیایە رۆژنامەنووسیە ئەو ئیعیدامی حیوكمی ١٣١٧ پووشیپەڕی ی١٧ رێكەوتیی پارێزەرەكەی، و كورد رۆژنامەنووسانی
 .دەستبەسەرە سنە ناوەندیی زیندانی لە ئێستا و بڕایەوە بۆ زیندانیی ساڵ ١٢ حوكمی

 
: دووەم ،٢٢٢٧ سیاڵی لە سینوور  بیێ رێپیۆرتێرانی چیاپەمەنیی ئازادیی خەاڵتی: یەكەم پێدراوە، نێودەوڵەتیی خەاڵتی دوو ئێستا هەتا

 .٢٢٢٧ ساڵی لە ئیتالیا چاپەمەنیی ئازادیی خەاڵتی
 
 چیاالكی و نووسیەر رۆژنیامەنووس، ئەو زۆرن رابیردوودا سیاڵی ١٢ میاوەی لە دان زیندان لە ئێستا كە كوردە رۆژنامەنووسە دوو لەو جیا

 مییاوەی بییۆ جۆراوجییۆر تییاوانی بە هەركییام و دەستبەسییەر كە ئێییران كوردسییتانی لە كییوردی چییاپەمەنیی بیییاڤی چاالكییانەی و فەرهەنگییی
 نیزامییەكیانی و ئەمنیەتیی ناوەنیدە گوشیاری و زەخیت لەژێیر و گییانی ئەمنیەتیی نەبوونی بەهۆی یان بوون، زینداندا لە ساڵ چەندین

 ئێییران دراوسییێی واڵتییانی لە یییان و ئورووپییا بەر بییردۆتە پەنایییان یییان هێشییتووە،  بەجییێ واڵتیییان ناچییاری بە ئێرانییدا حكییوومەتی
 .گیرساونەتەوە
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 كوردشینیەكانی نیاوچە لە هەتاوییدا ١٢ و ٧٢ دەیەی دوو كەلە وەرزنامانەی و مانگانامە ڤارەگۆ و حەفتەنامە رۆژنامە، ئەو تەواوی لە
 .بەردەوامن و ماون ”زرێبار“ فەرهەنگیی و ئەدەبیی گۆڤاری و ”سیروان“ حەفتەنامەی تەنیا دەكرانەوە، باڵو و چاپ ئێران

 
 چاالكیانی و رۆژنامەنووس توێژی بەردەم هاتوونەتە كە كۆسپانەی و كەند و نشێو و هەوراز هەموو ئەو رابردوودا دەیەی دوو ماوەی لە

 لەبەر بیوون، سینە شیاری بەتیایبەت و كوردسیتان پارێزگیای لە زۆرییان هەرە بەشی ئێران، كوردنشینەكانی ناوچە لە راگەیاندن بیاڤی
 .بوون شارە لەو كراونەتەوە، باڵو و چاپ كە حەفتەنامانەی ئەو زۆربەی كە ئەوەی

 
 نزییك كیۆی لە بەاڵم دەكرێنەوە، باڵو و چاپ مانگانە گۆڤاری و حەفتەنامە چەندین ئێستا ئیالم و كرماشان پارێزگاكانی لە هەرچەند

 میلیییۆن 8 لە زیییاتر بییۆ كییراوە تەرخییان كییوردی زمییانی بییۆ الپەڕە دوو تەنیییا دەردەچیین، پارێزگییایە دوو لەو كە كییراوە بییاڵو ٤٢ بە
 .ئەدەب و شێعر بە تایبەتە ئەوی  كە پارێزگاكە ودو هەر كوردی هاوواڵتیی حەشیمەتی

 
 پارێزگیای بۆ جۆراوجۆری كراوەی باڵو ١٢ چاپی مۆڵەتی واڵت چاپەمەنییەكانی بەسەر چاوەدێری لێژنەی لەالیەن ١٣٧٢ ساڵی سەرەتای
 نیاودا چوارچێیوەی لە هەر ییاندیكە ئەوانی و بوون بەكار دەست باڵڤۆكانە لەو دانە ٣ فەرمی بە ئێستا هەتا كە كرد پەسند كوردستان
 .ماونەتەوە

 
 نیدای نیشیتمان، دییار، كیوهەن، دییار سییروان،“: حەفتەنامەكیانی دوو و حەفتەنیامە ئێیران كوردنشینەكانی ناوچە لە ئێستا هەرچەند
 ،(وەرزشیی) ەهێیزب رۆژان، كرماشیان، نەوای ئازادی، ندای كرماشان، موبەشر، بیستوون، ماد، ئاوای هاوار، سۆران، دیدگا، گەڕووس،

 و هەژێین بەرهەم، گەشیە، مەهابیاد، زرێبیار،: گۆڤارەكیانی و كوردسیتان پەییام سیەیمەڕە، كردسیتان، جیامعە اییالم، مهیر امیروز، غرب
  بەجیێ واڵتییان ییان كیورد جییدیی رۆژنامەنووسیانی و بەدەسیەت قەڵەم رەوییونەتەوە، دەرەتانەكیان بەاڵم دەبنەوە، باڵو و چاپ ”ژیوار

 بە هیییوایی  بییێ و نائومێییدی و زاڵە تۆقانییدن و تییرس دۆخییی و كەش و پیشییە كییردۆتە دوورەپەرێزیییان و گۆشەنشییینی یییان هێشییتووە،
 .دەدرێن قەڵەم لە ئێران كوردستانی لە كوردی رۆژنامەگەریی راستەڕێی و ئاراستە وە  داهاتوو

 
 بەدرخییان، نەوەكییانی كییاروانی پێشییوازیی بەرەو دابارودۆخێكیی لە دەكەییینەوە، كییوردی رۆژنییامەگەریی سییاڵەی ١١٣ یییادی حاڵێكییدا لە

 كە دەكەییینەوە كییوردی رۆژنییامەگەریی مەیییدانی بەدەسییتی قەڵەم و رۆژنییامەنووس دەیییان و هییێمن و هەژار موكریییانی، گیییوی پیرەمێییرد،
 و نیین سیەربەخۆ ێنەوە،دەكیر بیاڵو و چیاپ ئێران كوردشینەكانی ناوچە لە ئەمڕۆ كە كراوانەی باڵو و نامیلكە حەفتەنامە، لەو هیچكام

 و بكیرێن شیرۆڤە خۆییان وە  ئێیران كوردستانی كۆمەڵگای ئەمڕۆی بەرباسەكانی بابەتە و پرس ناكرێت ئەوە چاوەڕوانیی ئەنجامدا لە
 .بگوازرێنەوە گشتی رای بۆ
 

 و مییاڵی پشییتیوانیی نینەبییوو و بێییدەرەتانی سانسییۆر، لەگەڵ هاوكییاتە ئێییران كوردسییتانی لە كییوردی رۆژنییامەگەریی سییاڵەی ١١٣ یییادی
 و رۆژنیییامەنووس رەواكیییانی میییافە لە داكۆكیكیییار رێكخراوێكیییی و ناوەنییید نەبیییوونی وە  دییییكەی گرفتیییی دەییییان و خیییوێنەر قەیرانیییی

 .كوردستان بەشەی لەو كورد راگەیاندنكارانی
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 و هەنیدەران پەرییوەی كە ئەوانەش و نیاوخۆ لە ئێیران كوردسیتانی لە كیوردی راگەیاندنی بیاڤی چاالكانی و میدیاكار رۆژنامەنووسان،
 رۆژنیامەگەریی چیونكە دەبیینن، وزە  بیێ و كەمڕەنیگ هیواكیان و ئاسیۆ و ئێسیتا قۆنیاغی دەڕوانینە گومیانەوە بە بیوون،  دراوسێ واڵتانی
 و  زاڵە بەسییەریدا  دڵەڕاوكییێ و  گومییان تییرس، فەزایەكییی و  دایە ئییاڵۆزی و  قەیییران قۆنییاغی لە ئێسییتا ئیییران كوردسییتانی لە كییوردی

 .دەبڕێت رێگا نادیاردا چارەنووس و شوناس  بێ و نادیار ئاقارێكی بە رەوتەكە و  كراون دەستەمۆ قەڵەمەكان
 

 :ئێران كوردستانی لە چاپەمەنی لە تر قۆناغێكی مەجازی، چاپەمەنیی
 

 رۆژنیامەنووس لە بەرچیاو بەشیێكی انیگیر و كوردییەكان جۆراوجۆرە باڵڤۆكە و حەفتەنامە یەكی دوای لە یە  داخرانی لەگەڵ هاوكات
 وەڕێخسییتنی دایە دەسییتیان لەنییاوخۆ هێنییدێكی  و واڵت دەرەوەی لە چاالكییانە لەو كۆمەڵێییك كییوردی، چییاپەمەنیی بیییاڤی چاالكییانی و

 الی بیۆ سفیار و كیورد بەردەنگانی و خوێنەر لە زۆرێك سەرنجی مەجازیدا دونیای لە توانیویانە و شیكاری خەبەری، وێبالگی و ماڵپەڕ
 بیارەوە لەم ئێسیتا هەتیا كە میاڵپەڕانە لەو بەشیێك. بیكەن رووماڵ ئێران كوردستانی رووداوەكانی و زانیاری و هەواڵ و راكێشن خۆیان
 بەییان، تیایمز، رۆژهەاڵت پێكتییڤ، پیرێس كیوردی  رەوانییووز، رۆژهەاڵت، فیۆر نیووز، رێنێسانس دیمانە،“ لە بریتیتن بوون چاال 

 كە ئەدەبییی و فەرهەنگییی دیییكەی وێبالگییی و مییاڵپەڕ دەیییان و” … و رۆژ شییرۆڤەی و نییووچە ناوەنییدی خۆرنیییووز، ا،كوردپیی بەیییانی،
 .بكەنەوە پڕ ئێران كوردستانی رۆژنامەنووسیی بواری بۆشاییانەی لەو بەشێك توانیویانە

 
 :سەرچاوەكان

 
 .انتار ی١٣١٤ ساڵی چاپی مۆدێڕن، رۆژنامەنووسیی كتێبی بەختیار، كەریمی ی
 .ئینتێرنێت ئێران، كوردستانی لە كوردی رۆژنامەنووسیی خەسارناسیی وتاری جەالل، شافیعی ی
 .١٣١٦ ساڵی یەكەم، دەوری سنە، رۆژهەاڵت، حەفتەنامەی ی
 .ئینتێرنێت بابەت سەد، نەگەیشتینە هیچكات شەهابەدین، شێخی ی
 .”روز“ تییئینێرنێ ماڵپەڕی كوردستان، لە چاپەمەنی ساڵی كاوە، قورەیشی ی
 .١٣٧٢ ساڵی سیروان، حەفتەنامەی قازی، ئەحمەد لەگەڵ وتووێژ ئێران، كوردستانی لە دیكە چاپەمەنییەكانی و سروە ی
  

 ٢٢١٤ی دێسەمبەری ١: ڕێکەوتی/  وێژان   ڕى ماڵپه:  رچاوه سه
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مێژوو   وی رێڕه   هنگ ، ره وه دۆزرێته كوردی ده  ی م رۆژنامه كه یه  ی باره له  نوێ  زانیاریی
 بگۆڕێت

 
 كرێت گومانییده ئێسییتا  چی كییه بییوو، رۆژێییك ر سییه له مشییتومڕمان  كییوردییەوە ی رۆژنامییه م كییه یه رچییوونی ده ی باره لییه  :  نییه نگه زه بییدوڵاڵ عه

    بێت  ساڵ به  كه جیاوازییه
 

  ر وهه رتیپ جه سه: وتن چاوپێكه
  

  رۆژی پرسیی له بێیت، ده رابیردوو  ی وانیه پێچه واو تیه جۆرێك بیه مێیژوو،   وییی رێڕه  گیۆڕینی  هیۆی  بێتیه ده  نیوێ زانیاریی  ی وه دۆزینه زۆرجار
  ی رۆژنامیه م كیه یه  ی ژمیاره م كیه یه  كیه  دانراوه  رۆژه و ئه ریشدا گه رۆژنامه 
 تائێسیتا  و وكاتیه له اڵم بیه  ،١١٧١  نیسانی  ی٢٢  له  رچووه ده  لێ كوردی 

 و لیه  سیااڵنه  و رۆژێكیه اڵم بیه ، رۆژه و ئیه ر سه له نین كۆ  ووم هه دروست
  .چێت ده ڕێوه به كوردی  ری گه رۆژنامه یادی  رۆژه

 
 و دیكۆمێنییت  ی وه دۆزینییه به  نگییه ره  كییه  یییدابووه په   مقۆمقۆیییه ئێسییتا

 كییوردی  ی رۆژنامییه  ی ژمییاره م كییه یه  رچییوونی ده  رۆژی  نییوێ  ی نامییه ڵگه به 
 نووس رۆژنامییه بگۆڕێییت،  یییه هه ش دیكییه كییاریی وورده  نییدێ هه  و كییه رۆژنامه  رچییوونی ده  شییوێنی ڵكو بییه  وه ئییه   نییه بێییت، ردا سییه به نیگییۆڕا 

  ی قسیه به یەو هیی ژماره دوو م ئه  ی وه لێكدانه و رگێڕان وه  ریكی خه  ، وه ته دۆزیوه  كوردستانی  ی رۆژنامه  ی دیكه  ی ژماره دوو  نه نگه زه  بدولاڵ عه
 نیید چه  وه یییه وباره له ش ئێمییه ، یییه هه  وه كوردسییتانه   ی ڕۆژنامییه به نییدی یوه په  كییه بگۆڕێییت  مێییژووه و ئییه  واوی تییه به  زۆره ری گییه ئه   خییۆی

  :لێكرد  پرسیارێكمان
  
 ی؟ كهب بۆ پێشینمان ی(كوردستان)   ی رۆژنامه ی وه دۆزینه باسێكی كورتی  به بكرێت ر گه ئه * 

 
 میارف. د تا ره سیه!  پێچیووه سیاڵێكی( ٧٢) ی میاوه ، بیووه دوورودرێیژ  زۆر و پێچووه كی یه ماوه( كوردستان) ی رۆژنامه  ی وه دۆزینه چیرۆكی -
 ، نوسییوه( لتیأخیا) ی رۆژنامیه  لیه بی ره عیه زمیانی  به  زانیاری  له پڕ  وتارێكی  وه یه باره و له دا،١٧٦١  ساڵی نیسانی ی١٧  له دار، زنه خه 

 ر نووسیه.  وه تیه باڵوكراوه  سیاڵه و ئیه( براییی)  ی رۆژنامیه   لیه كیوردی زمیانی  بیه وتاری مان هه ،٤ / ٢٢ رۆژی  له  واته دواتر، رۆژی   دوو
  تاقییه م ئییه ی وه لییه نچاوپۆشییی  بییه كییات، ده( كوردسییتان)   ی(١) ژمییاره ی وه دۆزینییه  دووبییاره و  وه ونبوونییه تی چۆنیییه باسییی  یییدا كه وتاره له

.  بیووه پیارێزراو( ت سیۆڤیه زانسیتی كادیمیای ئیه اڵتناسی ڕۆژهه  ئامۆژگای ی خانه نامه) له جیهانی می دووه نگی جه تا  كه رۆژنامه  ی یه ژماره
  . وه بكرێته یادی  سااڵنه و كوردی ری گه رۆژنامه   رۆژی یان ژن جه  بكرێته  رۆژه م ئه  كراوه پێشنیاز مارف. د ی وتاره  م له
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  بیه  دابیوو ی(كوردسیتان)  ی ییه ژماره م ئیه كی فۆتۆییه ، وتیاره م ئیه نووسیینی  و واڵت بیۆ ی وه ڕانه گه له ر به دار، زنه خه مارف. د وسا ئه ر هه
  مۆسیكۆ  له رووسی زمانی  به فریقا، ئه و ئاسیا النی گه   گۆڤاری له و  نوسیبوو ر سه له تێكی بابه  ساڵه و ئه ر هه وی  ئه ر، زهه مه مال كه.د
  .  وه باڵویكردۆته 

 
 شكاند  ی نگییه بێده و ئه فوئاد مال كه. د
  
 ی نگیییه بێده و ئیه فوئیاد مال كیه. د  بیوو  وه ئیه ڕی، پیه تێده نگیی ده بێ بیه  زۆر نووسیی رۆژنامه ری وه یاده  وادیاره دا(١٧٦٧) ساڵی له اڵم به
 نیدی مه وڵه ده نیاورۆ   بیه و كیورت وتیارێكی ، وه تیه باڵوكراوه( روناكی)   ناوی به  كه( النور)  ی رۆژنامه پاشكۆی می كه یه  ی ژماره له شكاند، 
  وه ئیه ، یانیدووه راگه رانی خوێنیه و ران توێژه  به ،(كوردستان)  ی رۆژنامه  ی ژماره( ٣١) له  ی ژماره ٢٦ ی وه دۆزینه واڵی هه تێیدا نووسیبوو، 
  ی رۆژنامیه  مین كیه یه كوردسیتان) ناوی بیه ی كیه كتێبه بیۆ كی پێشیه  كردبووه  بۆكراوی  ئاماژه وتاری دا١٧٧٢ ئاداری  ی١١  یانی به  دوای له بوو 

 دیین عییزه . د كیوو وه ی دیكیه ری نووسیه لێك كۆمیه دواتیر  سیاڵی ییان  سیاڵه و ئیه  ر هه ، كردبۆوه چاپ  ی كه ژماره ٢٦ دووتوێیدا له و( كوردی
  كیه رۆژنامه  ر سیه له وردییان زانیاریی  دیكه سی كه ند چه و باری جه بار جه هید شه  و سندی درخان به و عدوڵاڵ سه اڵح سه و سوڵ ره فا مسته
 و  وه تیه اوهكر   رۆژه م ئیه ییادی وروپا ئیه شیوێنانی نیدێ هه و غیدا به له و كوردستان  له  سااڵنه عسی  به رژێمی می رده سه له دواتری  ، داوه
 بیۆ .  بیراوه  ڕێوه بیه بیۆ ی بۆنیه ییان و  وه تیه كراوه نووسییی رۆژنامه پیشیانگای  بیارودۆخ  پێی بیه جیاری  نیدێ هه ، راگییراوه رز به  یاده و ئه

  لیه   ییه ر هیه ، اڵهسی و ئیه تیا  كیه  كۆكردبیۆوه شیمان تانه بابه و ئیه  موو هیه ت نانیه ته و دا ٢٢٢٢  سیاڵی له  ئێمیه ران تیۆژه زیاتری زانیاری
 ر سیه له راییان  كیه ش دیكیه سیی كه لێك گیه و زامیدار حمود میه  و مین ئیه فا مسته وشێروان نه و لیل جه لیلێ جه و بۆزئارساڵن مین ئه  د مه محه

: ناوونیشیانی ژێر لیه ، كیه نامهرۆژ رایی بیه كانی ژماره  له( ٧) گۆڕكێی  رێنووس پاڵ له خۆیشمان،  وه له  جگه ، بووه هه م كه یه ی(كوردستان)  
 ، وه كانیانییه جیاوازه  ڕۆكییه ناوه  بییه مان، مانییه ئه موو هییه نووسیییبوو،  زانیاریمان لییه پییڕ تێكی بابییه(  روونییاكی بییۆ  وه تاركییییه له كوردسییتان)  
 دا سیاڵه و لیه(  فوئیاد مال كیه. د) كیاتێ بیوو وه ئیه ، وه كیرده بیاڵو كوردسیتان  نوسانی رۆژنامه  ندیكای سه( ڤانی رۆژنامه)  گۆڤاری له  دووباره 
  بۆییه  راكێشیابوو، رنجی سیه زۆر  كیه پرۆژه بینیبوو، ی كه گۆڤاره ی یه ژماره  م ئه  دیاره وا رگرتبوو، وه  مانی رله په رۆكی سه پۆستی ولێر هه له 

 كیا، ده  باسیی  دیكیه رنیی براده و خۆشیناو هیدی مه هید شیه و جاڕ نیه شێرزاد . د و یس شاوه نووری رۆژ. د كوو وه رانی براده له ڵێك كۆمه الی
  وه نزیكیه له ر هیه   نیه بوو وه ئیه بیناسیم،  وه نزیكیه له و ببیینم فوئیاد  مال كیه. د تیا دام هیانی زۆر دواییان ی ڕێزه به و ئه  بیرمه ت نانه ته
  !.   یانه هه  یه پرۆژه م ئه بۆ بێت، نه  دیكه ی پرۆژه هی  بۆ یان پاره  ر گه ئه وان ئه ، بكه واو ته  یه پرۆژه م ئه گوت خۆمی  به  ڵكو به ناسیم 

 
 کوردییەوە رۆژنامەگەریی لەبارەی نوێتر  زانیاری

  
 دا لێره نوێ ، بۆچوونی و گفتوگۆ ها روه هه دێنێ، خۆیدا دوای به  نوێ  ی وه توێژینه دواتر  وه بدۆزرێته  وه نووكه  له رشتێك هه  كه  دیاره * 

 ی سیااڵنه م لیه  كیه كرد نیه  پاشیكۆیه و ئیه ییان كیارت، و ئیه بیۆ  كتان ییه ئاماژه هی   ئێوه بینین ده مان كه باسه كڕۆكی ناو  بچینه ی وه له  ر به
  .؟  ناردووه سانی كه ندێ هه  بۆ  ی كه رۆژنامه پاڵ  له ت، میدحه میقداد خۆی كاتی و  وه ته دۆزراوه  دوایی

 
   ر سه له نوێتری  زانیاری ساڵ  دوای  به ساڵ ر هه   نه ی، وه دۆزینه  دوای ی ،(كوردستان)ی رۆژنامه بێگومان ێی،ڵ ده راست تۆ -
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 ی كارتیه و ئیه  نموونیه به.  وه نووسیرێته ده و وه خوێنرێتیه ده  ڵیه هه به  ی كیه دیرۆكه جیارانی  نیدێ هه ڵكو به بێت، ده ئاشكرا یان  وه دۆزرێته ده
 میقیداد)  وه كیه الیه  لیه  چونكیه ، یه هه خۆی  كه رۆژنامه بااڵی د قه  به  خۆی گرنگی  بڵێین توانین ده شیان وه ئه  كه ، كردووه بۆی تان ئاماژه 
 كیارتێكی  نیاردووه اڵتناسیانی رۆژهه و زانیا و خیۆی دۆسیتانی و فییق ره  بیۆ  كیه ،( كوردستان) كی یه ژماره ر هه ڵ گه له( درخان به ت میدحه 
 ش كارتیه م ئیه گرنگییی.  بیووه  نسیی ره فه زمانی بیه  كیه كارته  چونكیه  بیووبن، زان  نسیی ره فه  بیێ ده ش سیانه كه و ئیه  دیاره ، ناردووه ڵ گه له 
 كانی مافه  تكردنیو زه و ی كه واڵته دانیشتووانی ی ژماره له باسی رژمێریی سه  داتاو به كوردێك بووبێت جار مین كه یه بۆ  یه وانه له  دایه وه له 

. د ر هیه   ش میه ئه ڵكو بیه ، وه تیه دۆزراوه نه  دوایییه م به ڵێن، ده ندێك هه كوو وه  ، كارته  م ئه  وه دیكه كی الیه له. كردبێت خۆی ی كه وه ته نه
 ی نجیه په   نیده رچه هه كراوییدا بیۆ  هئاماژ وتاری  له ، وه هێنابوویه(پیترسبۆرگ  سانت) ی كه كتێبخانه ی(كوردستان) ڵ گه له دار زنه خه مارف
 دا ١٧٧٣    سیاڵی له بوو وه ئیه دواخسیتبوو،  دیكه تێكی رفه ده بۆ ی وه باڵوكردنه   دیاره وا اڵم به ، راكێشاوه  یه نامه یان كارت و ئه بوونی هه بۆ
  نیییه گرنگ بڵێم  وێ مه ده دا لێره.  داینێ ی نامه و ئه یستخستن ده و بوون هه ی مژده  دا(نوێ بیری) ی فتانه هه ی رۆژنامه ی(٤٥)  ژماره  له و
 مال كیه.د) ڕێزان بیه ردوو هیه له  جاران ند چه دوایی سااڵنی له خۆم كو وه ست، رده به  وه ته خستوویه  و  وه ته دۆزیوه ی رۆژنامه و  نامه و ئه كێ

 مان كییه رۆژنامه مێژوومییان  ی رچاوانه سییه م ئییه بییوو ده  دیكییه كێكی یییه ، ایییهبون نه وانی  ئییه ر گییه ئه  ، بیسییتووه( دار زنییه خه مییارف. د و فوئییاد
 خۆمیان  نیده وه ئه نیاوێ پێیی   واتیه كه!  وه بخوێنینیه مێژوومان ی رچاوانه سه م ئه چۆنی چۆن  ئێمه   یه وه ئه گرنگ ڵكو به ست، رده به  وه بخاته
 و راسیت به ی كیه رۆكه ناوه  و  كیه كارته نیاو كیانی ئاماژه  یه وه ئه گرنگ ڵكو به ، وه ته دۆزیوه ی نامه  م ئه كێ و ی كه ین، بكه ت غڵه سه  وه مه به

  لیه كیاركردنی می رده سیه  رێكیی براده  بیه  داوییه میارف. د ن الییه له ی وه دۆزینیه دوای بۆكراو،  ئاماژه  كارتی  نموونه به.  وه بخوێنینه دروستی
  لیه خۆیشیی میارف . د بی، ره عیه زمیانی ر سیه  تیه رگێڕاوه وه بیۆی وی  ئیه ، بیووه نیاو ی(بۆیكۆ  نتین كۆنسته)  كه اڵتناسیی، رۆژهه ئامۆژگای

 كۆلێجی لیه ،(بۆیكیۆ)ی كیه رگێڕانه وه  راسیتی له دڵنییایی بیۆ ، وه خواردۆتیه نه ئاوی دڵی  ش نده وه به ڵكو به كوردی،  به  كردوویه  وه بییه ره عه
 جیدی بدولمه عه سوڵتان له باس تیایدا كه  یه نامه م ئه.  داوه نیشان نسیشی فره زمانی شی به زایانی شاره   به غدا، به زانستگای بیاتی ده ئه
 ی نییاوه و ئییه بینییین ده دا، رچاوه سییه  نییدێ هه له ، دواوه بییه نووسیییی رۆژنامه ی سییاڵه د سییه له كییا، ده( درخان بییه)   میییر حییووكمرانی می رده سییه
  نیده چه حووكمییان می رده سیه  و حیووكم ش سیوڵتانه دوو و ئیه  دییاره ،(میید بدولحه عه)  تیه كراوه  ڵیه هه به   كه كارته ناو ی(دجی بدولمه عه)
  .  یه ڵه هه مین دووه ی وه ئه و  راسته   كه مه كه یه ی ناوه و ئه! جیاوازن كتر یه له
 
 كرێ، پێییده سییتی ستاوده ده وا   یییه وێنه بینیمییان خۆمییان چاوی بییه كوردیییدا ووسیییین رۆژنامه ی سییاڵه د سییه رۆژانییی  لییه  نییده وه ئه ر هییه   نییه
 كاتێیك نووسیی، ده ژێر لیه ی(درخان بیه بیدولڕحمان عه) نیاوی  بوو هیه  دیكه هی نا، داده یان(ت میدحه میقداد)  به كان باڵوكراوه له  ندێ هه
  نیه  ییه وێنه م ئیه وت ركیه ده بۆمیان دواجیار كرد،  وه لێكۆلینه به  ستمان ده ی وه كردنه كالیی یه بۆ كرد،  مێژووییه  ڵه هه م به  ستمان هه   ئێمه
   كێكییه یه وی  ئییه  كییه ، بییووه( گ بییه حری بییه) ی وێنییه  مییه ئه  ڵكو بییه ، یشییه(درخان بییه حمان بییدولڕه عه) هییی  نییه و  ه(ت میدحییه میقییداد)   هییی
 سییاڵیادی مییین ه(١١٥) رۆژی لییه  نائاسییییه ی وه ئییه  اڵم بیه بیین، ئاسییایی  پرسییانه و ئییه موو هیه  هییی وانه له  ئێییره تییا. درخانییان بییه  ماڵباتی لیه

 اڵم بیه ، وه كرێتیه باڵوده  پێكیییه و رێیك و جیوان  چاپیه  م بیه و شیێوه م به( كان درخانییه به لبوومی ئه) كتێبی كاتێ كوردی،  نووسیی رۆژنامه
  كیه ی ،(گ به حری به) ی وێنه ژێر له  ونده ئه ر هه    نه نرێ، داده( درخان به بدولڕحمان عه) شوێنی له( گ به حری به)   ی وێنه رۆ  ناوه به
  وا( درخان بییه حمان بییدولڕه عه) ی قینه راسییته  كی یییه وێنه نیید چه چی كییه ،(پاشییا عوسییمان)  نووسییراوه ، وه تییه باڵوكراوه   كییه لبوومه ئه له ر هییه
. ڵێییت ده( خییانم ڵێ وزه سییه)  مێكییه ده وا ، كییه  كوردسییتان، نووسییانی رۆژنامه ندیكای سییه ی(نووس رۆژنامییه) ڤییاریگۆ  كانی ڕه الپییه دووتوێی لییه
 چیاودێری ژێر له  چونكه كرد،  وه درخانه به  ت الده جه خانی م سینه  به ندیمان یوه په دا ٢٢١٣ / ٥ / ٢  له دواییان  ی قه زه  ڵه هه م ئه ر سه له
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 ی وه باڵوكردنییه و  وه راسییتكردنه  یمانی پییه  سییۆزو و بییوو دڵ  بییه ی ئێمییه كانی بووچوونییه بییوو دیییار وا ، وه تییه باڵوكراوه   مییهلبوو ئه م ئییه و ئییه
  ! تێ داوینه   وه باره له كی یه وه روونكردنه

 
   ڵێی؟ ده چ( كوردستان) ی رۆژنامه می سێیه ی وره ده ی باره له ی ئه * 
  
 كانی ڕه الپیه اڵم بیه ، داوه پیێ وامی رده بیه( درخان بیه یا سیوره)   دواتیر  كیه كیرا ده باسیی وێ لیه و لێیره چیی ر گه هئ( كوردستان) ی رۆژنامه -

 دا سیاڵه م لیه ، بووه نیه ئارادا لیه  و كردووین نیه تۆمیار بۆ ی(خوول)   یان(  وره ده)  ی واژه سته ده ١٧٧٧  ساڵی پێ  نووسیی رۆژنامه  مێژووی
 و كیورت وتیارێكی ی وه باڵوكردنیه و نووسیین  بیه وی  ئیه پێداوین،  كوردی نووسیی رۆژنامه ی دیكه كی دیارییه ی مژده( فوئاد مال كه.د)  بووه
  ی خوولیه م ئیه كرد رییده ده ن نیده له  لیه د حمیه ئه ئیبیراهیم مامۆسیتا  وسیا ئه  كیه( كوردسیتان ی چریكیه) نیاوی  بیه گۆڤارێك لیه  زانییاری  پڕ
  .   وه ته كردووینه سا  بۆ  وه كانییه خووله سێ ر هه  به  كوردی   ی رۆژنامه م كه یه  نووسی رۆژنامه  مێژووی  نی الیه زۆر یش كه رۆژنامه 

 
 بێت ده كوردی نووسیی رۆژنامه مێژووی بۆ خێری

  
  سیتی ده   یه رگه پێشیمه رێی لیه  كیه كیا ده سیتانكورد  ی رۆژنامیه ی ژمیاره  ١١ وتنی سیتكه ده تی چۆنییه له باس یدا وتاره م له( فوئاد مال كه.د) 
 دا(١٧٧٦) سیاڵی له و  ناسیراوه(جۆ نیه) بیه تییدا كوردایه ی وه بزووتنه  نێو له  یه(بیووكایا دین جمه نه) ناوی ش، یه رگه پێشمه و ئه ، وتووه كه 
 بێیت، ده كیوردی نووسییی رۆژنامه مێیژووی بیۆ خێیری  كیه  هكیردوو ی وه ئیه  پێشیبینی  دییاره وا ناسیێنی، ده دكتیۆری  به( الل جه مام) نابی جه 
 ی رچاوه سیه ڵێك كۆمیه ، كیراوه هید شه توركیا كانی زیندانه له دواتر   چونكه م، به ده ناوی وا  بۆیه ،(جۆ نه) هید شه دواتر ساڵێك بوو وه ئه 
  لیه مال كیه. د بوو وه ئیه بیێ، ده تێیدا ی(كوردسیتان) ی مه سیێیه یخیوول  و ئیه ی ژمیاره( ١١) و هێنێ ده مال كه. د بۆ كان عوسمانییه می رده سه 
( ١١ و ١٧)    ژمیاره ردوو هیه و كوردسیتان می سیێیه خیولی ی كه ژماره( ١١)ر هه  و خۆی ی نووسینه م ئه كوردیدا نووسیی رۆژنامه ی ساڵه( ١٢٢)  

 مین كیه یه كوردسیتان)   نیاوی  بیه كتێبێكیدا دووتوێی له زانیاری له پڕ و كورت كی كییه پێشه  ڵ گه له ،(كوردستان) می كه یه خوولی ی رۆژنامه
  ی(٣)  ژماره لیه جیار مین كیه بۆیه   مالم كیه. د كیراوی بیۆ  ئامیاژه وتیاری خیۆی كیاتی مین.  وه كاته باڵوده ( م سێیه ی وره ده ی كوردی ی رۆژنامه
 ی نووسییینه م لییه ، وه خوێندۆتییه ، وه تییه باڵوكراوه   دووبییاره چییوو، رده ده شییاخ لییه  كییه كوردسییتان، رانی نووسییه  كێتی یییه ی(كوردسییتان)  گۆڤییاری
 ر هیه   نیه خیواروو، كرمیانجی  بیه  كراوه  وه خۆیه فوئاد  مال كه.د ن الیه له كوردستان  ی رۆژنامه( كی یه)  ژماره  روتاری سه  واوی ته دوكتۆردا

 بیۆ ڵێیت ده  رۆژه ر هه  عوسمانی  تی حكومه ڵێت ده و كات ده  رۆمی ١٣١٣  ساڵی  باسی ، درخانه به ی وه نه  كه یا سوره د حمه ئه  وێدا له  نده وه ئه
 بیۆچ كیات ده خیراپ  خیۆی  عوسیمانی  تی حكومه مادام وتیان  ی ناكات باش ی شتێك و كات ده   درۆیه  رۆژه ر هه  م، ده وڵده هه واڵت   ی چاكه
  ی چاكیه  پێناوی لیه  ی وه ئیه بیۆ كیار  وتنیه كه  نهێنیی  بیه كیورد  واڵتیی   ی چاكه بۆ  وه ه(١١٧٦)١٣١٣  ساڵی له ببین، خراپ و ئه ڵ گه له  ش ئێمه
 درخان بیه  میر  كوڕی گ به ت دحه مه بێت شت هه به  جێگای میر  كوڕی(١١٧٧)   ١٣١٤  ساڵی بڵێت،  ئێمه به باش و راست  رێی تێبكۆشێت  كورددا
 كیرد ده كیورد ر رامبیه به  ختیان دبیه به عوسیمانیی كانی سیوڵتانه ركیرد، ده  ی(كوردسیتان)    ی رۆژنامیه  قاهیره  له یسر،م بۆ چوو  وه بۆتانه  له
  ی رۆژنامیه و  قیاهیره  چۆتیه درخان بیه  میقداد  رۆمیی ١٣١٤  ساڵی ناچار ڵێن ده ها روه ن،هه كاربكه  نهێنی  به ناچاربوون وان ئه  وه ئه ر به له
 و ئییه  بییرای وت، خۆشییكه نه  گ بییه ت دحییه مه سییاڵێك پییاش: نووسییراوه یییدا ژماره م كییه یه  روتاری سییه  م كییه یه  لییه وێییدا له ر هییه ، وهركییردو ده
 موو هیه میید بدولحه عه سیوڵتان  كاتێیك: ڵیێ ده ئینجیا ، وه ركرده ده  ی(كوردستان)  ی رۆژنامه  نوێ رله سه   سویسره  چووه گ به حمان بدولڕه عه
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  نیدی به  لیه درخان بیه   میاڵی موو هیه بیوو رپا بیه ت شیروتییه مه كاتێیك بكیات، ر ده  ییه رۆژنامه و ئه  ما نه س كه كرد، ند به  درخانی به  ماڵی
  ی(ردسیتانكو)مبۆڵ سیته ئه   لیه گ بیه یا سیوره درخان بیه مییر  ی وه نیه بات خیه  به  وه كرده ستیان ده  كورد  واڵتی  ی چاكه بۆ  وه دیسانه رچوون ده
 گیرت  مبوڵی سیته ئه  خیۆی  شیكری له به پاشیا ت وكه شیه حمود میه كاتێیك( ١٧٢٧  نیسیانی  ی١٢) ١٣٢٥    سیاڵی  مارتی  ی٣١  رۆژی پاش ركرد، ده
 دووری و كیرد  ندیخانیه به  ی وانیه ره واڵتیی باشیی سیانی كه لێك گیه.  دامیاڵی  خیۆی  ڕووی  لیه   ی رده پیه ( وتن پێشكه و كگرتن یه  ی ڵه كۆمه)

( دادا ژی كوردسیتانی  یێ رییده جه  «بلیۆكی ئاغیا كر به» ڤی ناڤێ پسێ حه ئاڤێت و كر ئیتیهام   ره ئیرتیجعێ ژی گ به یا سوره)  وه خستنه
 ی ۆژنامییهر  ، وه یییه«بڵییۆكی ئاغییا كر بییه» نییدی ناوه ی ندیخانییه به  دایییه فڕێیییان كییردو  تاوانبییار رسییتی په كۆنه به گیشیییان به یا سییوره  واتییه
  .هتد.  داخست یشیان«كوردستان»
 
 جێی   له فوئاد مال كه.د كانی بۆچوونه موو هه بێ، كوردستان  ی رۆژنامه  می سێیه  خوولی می كه یه  ژماره  ی روتاره سه م ئه  پێی به  واته كه * 

  لیه م دووه خیولی ی وانیه له ت ژمیاره( 2) خۆشیت ی وه ئیه دوای ڵێیی ده چیی  ئێسیتا ی ئیه ، رچیووه ده  وره ده( ٣) به( كوردستان)  كه  بووه خۆی
 ؟ وه ته هێناوه توركیا 

 
 ئێستا كو تاوه  كه ، كه مه كه یه  خولی  ی ژماره(  ٣١) و ئه ی ژماره( ٣٢)  ڵ گه له هاوكات و(كوردستان) ی مه سێیه  خولی  ی یه ژماره( ١١) و ئه  -
 موویان هیه ر هیه  وه ئێمیه ن الییه له خیۆی فوئیاد مال كیه. د  هاوكیاریی  و هانیدان به و  سته رده به ادائێست  له ، نییه دیار ی(١٧)  ژماره نها ته 
 دڵییی ر سییه له  بییووه داخێییك ی وه دۆزرانییه نه  میشییه سێیه  ی وره ده رچی هییه  ، وه تییه كراوه نییوێ رێنووسیییان كانی  كوردییییه كییوردی،  تییه كراونه 
  وتووه كیه نه رچاو بیه مان ییه وره ده و ئیه كی ییه ژماره هیی  ئێستا تا  كه   وه داخه به زۆر: ڵێ ده  وه یه باره له خۆی مال كه. د تا وه ئه موومان، هه 

( ٣) وان ئیه  كیه گوتبیووم پێییان( ژیین  ی بنكیه)  لیه هاوڕێییانم ٢٢١١    سیاڵی له  ختانه خۆشیبه.  بنووسیین شیتێك  وه ییه باره و لیه بتوانین  تا
 شییوێنی و  وه دۆزینییه تی چۆنیییه ر سییه له وتۆم ئییه كی زانیارییییه ی وه ئییه  بێ بییه ، وه تییه دۆزیوه میییان دووه  خییوولی( ٤ و ٣)كییانی ارهژم  ی ڕه الپییه 
 كوردسییتان، نووسییانی رۆژنامه ندیكای سییه ی(نووس رۆژنامییه)گۆڤییاری  ی(٢٤ و ٢٣) ژمییاره جووت لییه و رگییرتن وه لییێم بڵییێن، پییێ پاراسییتنی 

 م، دووه خیوولی  وه تیه ماوه كیرد، ممان سیێیه و م كیه یه  خیوولی  باسی   وه ره سه  له  كه  ئێمه.  وه باڵومكردنه بووم، ری رنووسه سه خۆم وسا ئه  كه
  ١٧٢٧ - ١٧٢١  سیاڵی  لیه كوردسیتان  ی رۆژنامیه  كیه لماند یسیه ده  نها تیه بوو، نیه  زۆری نرخێكی م دووه خوولی مێژووی بۆ  یه ڕه الپه  سێ  م ئه
  سیاڵی  لیه  كیه یانیدم راگه پێی( ژین ی بنكه) رۆكی سه ی(ساڵح فیق ره)   مامۆستا دا ٢٢١٢ مموزی ته  له ، یه هه می  دووه  خوولی و  رچووه ده 
 اڵم بیه م، بكه تێدا  شداری به باشبوو پێیان وانی  رئه هه خرێت، رێكده  توركیا  له( كورد  ڕۆژی)  گۆڤاری  به ت تایبه  كۆنفرانسێكی دا ٢٢١٣  
  وڵی هییه  جێیه نیشییته كوردسییتان  بییاكووری  لییه  كییه( مالمیسییانیژ)   كییورد  ری لێكۆڵییه  ی ڕێگییه له ناچییاربووم  ڕوانی چییاوه مانییگ( ٥)  دوای 
 بووانی  ادهئامی و مین بیۆ  بۆییه كردبیوو باتم خیه زۆر( كیورد  رۆژی)    گۆڤیاری ر سیه له مین پێشتر  چونكه. م بده  كۆنفرانسه و له شداربوون به 

  لیه ئكییدم ته زۆر وێیدا له چیوونم  لیه ر بیه مبۆل، سیته ئه  چوومیه  ٢٢١٣ / ٣ / ١٥  لیه نجام ره سیه  بیم، شدار به دا كۆنفرانسه م له بوو  گرنگ
 رانی نووسیه  وره گیه و مییرا حوسیێن   وه هاوڕێیانی و  مێرد پیره ر سه له بوو هه زانیاریم بڕۆم  ی وه له ر به ،  وه كرده ده كوردی  كانی رۆژنامه
( د حمیه ئه ج ره فیه)  ی كه گۆڕسیتانه  چوومیه هاوكیات  ، ژییاوه لێیی(  مێیرد پیره) كیه(  تا ئیه)  ی دورگیه  چوومیه م ره فه سیه م له   تور ،  ی دیكه
 كیوردان  لیه ، بیووه كان درخانیییه به ی ژینگه جێی ش كه ڕه گه  و ئه ، نێژراوه لێی كۆیی قادری حاجی  كه مبۆڵ سته ئه( كۆیی  قادی)كی ڕه گه له
  . وه بدۆزێته كورد  رابوردووی  و مێژوو ر سه له شوێنان م له شت زۆر توانێ ده بێت هه مادی  توانای   ی وه ئه
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 كورت  بۆ كانم رامه مه  به یشتن گه بۆ رێگام وێدا له ر هه دواتر كرد،  وه زیاده   به خۆم كاری  مبۆڵ سته ئه  ی كه كۆنفرانسه له بێت رچۆنێك هه
 كیرد،   وه ییه باره  لیه پرسییارم رچاو، بیه  وتیه كه میم دووه خیوولی ی ه(كوردسیتان)   و ئیه  كانی ژماره لیه   یه كی یه  ڕه الپه كی یه وێنه ، وه بووه

  بیووه  چۆنێیك ر هه ئیدی نێ بده كترۆنیملی ئه  ی وێنه یان ن بكه كۆپی بۆم  داوامكرد بوو، هه  كه رۆژنامه( ٤ و ٣)كانی ژماره ردوو هه دیاربوو
  .رمگرت وه
 
 ڕێن گه ده عوسمانی   تی وڵه ده رشیفی ئه  له 
  
 مێیژووی بیۆ دڵسیۆزن، ڵكی خه و لێكۆڵیار   یه ژماره  وانه ئه كرابووم،  ت داوه( كوردۆلۆژیێ باتێن خه كۆما) ناوی به گرووپێك ن الیه له من
 بێت هییه  وه كییورده  بییه نییدی یوه په  رچی هییه ڕێن، گییه ده عوسییمانی   تی وڵییه ده رشیییفی ئه نییاو  لییه  ن كییه ده كییار یان كییه ته میلله دروسییتی و راسییت 

 وڵ هیه  به مان كه رۆژنامه ی یه ژماره دوو و ئه ، وه ته دۆزیوه  نوێیشیان شتی و  یه هه یان باڵوكراوه ، وه نه كه ده باڵوی دواتر و ن كه ده  رشیفی ئه
  .وت كه چنگ( بایكۆشا  تاهیر)   و( كۆچ ر نه یه) و( بۆزكورت رهات سه)، كه ڵه كۆمه ی جوانانه و ئه  كۆششی و
 
  ه(كوردسیتان) لۆگیۆی ژێیر  لیه بیینم وتبوون، كیه سیتم ده  ی ییه ژماره   دوو و له م وه وردبوونه و كوردستان بۆ م وه هاتنه  دوای بێت رچۆنێك هه
 خییۆم  ی وه لێكدانییه به  كییه بێییت، ١١٧١ پییێ  چییوو بییۆ وای م نییده زه مه   مێییژووه و ئییه  ی وه خوێندنییه به ، وهنووسییرا رۆمییی ١٣١٣ سییاڵی  كییه نوێیه 
  . داناوه ١١٧٦  به رۆمی ی( ١٣١٣)ساڵی مالی  كه.د  كات ستپێده ده ئادار له رۆمی مێژووی  چونكه ١١٧٧ - ١١٧٦  كاته ده 

 
 ،٤ / ٢٢ ییان ٤ / ٢١  واتیه ، بیووه رۆژێیك نها تیه ر سیه له مشیتومڕمان  گفتوگۆو كوردی یی نامهرۆژ م كه یه رچوونی ده ی باره  له  ئێمه پێشتر

  وه تییه دۆزیومه میین  ی یییه ژماره م لییه بكرێییت، ورد  ی وه لێكۆڵینییه   پێویسییته  بۆیییه بێییت،  سییاڵ به  كییه جیاوازیه كرێت گومانییده ئێسییتا  چی كییه 
 كیوڕانی ی(درخان بیه عبیدالرحمن و درخان بیه میقیداد و ن سیه حه  و لیل خیه)  وتاری  دا یه ژماره دوو م له رۆژ،   نه ، ساڵه به  كه جیاوازییه 
 عوسییمانی، می رده سییه دادی  تییی زاره وه الی  شییكاتێكه وابییزانم و كییات ده  كان درخانیییه به  گرفتییی و كێشییه  باسییی ، وه تییه باڵوكراوه( درخان بییه)  
 م ئیه.  وه میه كه باڵوده مووی هیه  وه كیه یه ر سیه به وسیا ئه ، تێداییه چیی  بیزانین كیوردی، زمیانی ر سیه  گێڕنه رده وه بۆ م یه ژماره دوو م ئه ئێستا 
 بیۆ   نیاردووه  ی نامیه م كیه یه  خیولی( كوردستان)  ی رۆژنامه له  كه درخان، به   عالی مین ئه  نموونه  به ، تێدایه  یشی دیكه شتی زۆر  یه رۆژنامه 

 خیۆی ئیمیزای  بیه مین  الی  ی رۆژنامه م له اڵم به تاح، فه شێ  لیف ئه  ناوی به  داناوه خوازراوی یان نهێنی  ناوی وێدا له درخان، به میقداد
 ت الده جییه زوری خییه  كاتییه ده  كییه درخان، بییه خییان م سییینه  بییاپیری  درخان، بییه سییالح محمیید ش مییه له  جگییه.  وه تییه باڵوكراوه تێییدا نووسییینی 
 رگی بیه ر سیه له تی پاشیایه  جلیی  بیه  ییه هه  ی وێنیه  ی وه ئیه پاشیا نعان كیه  حوسێن ها روه هه.  وه باڵوكردۆته تێدا نوسینی وی  ئه ن،درخا به 
  .ش دیكه ڵێكی كۆمه  ، وه باڵوكردۆته تێدا نوسینی وی  ئه كورد،  رۆژی گۆڤاری ی(٢) ژماره 

 
  .؟ رچووه ده  دیكه قۆناغێكی   له  یه رۆژنامه م ئه  واته كه * 

 
  كه عوسیمانییه  توركییه  زمانه  به نووسین  ی ڕێژه  یه رۆژنامه م له اڵم به  ، توركییه و كوردی زمانی ردوو هه به  كه رۆژنامه بێگومان،  ڵێ به*  

  . زیاتره  كه كوردییه  زمانه  به نووسین  له
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 بیرنجیی ئیۆن: ) نووسیراوه تیوركی زمانی بیه  كیه رۆژنامه ر سیه له اڵم بیه  ، تێیداكراوه  ی ڵیه هه ١٣١٣ ساڵی ی كه مێژووه بڵێت بووبێت هه  نگه ره
  (.یێ یازده  سااڵ: ) نووسراوه  وه نیشتییه ته له كوردی  زمانی  به(  نه سه 

 
 خۆیشییدا  كاتی لیه ، وه میه بكه م كیه  ی هاكیه به له ییان م تێكبیده كیوردی  ری گیه رۆژنامه  رۆژی  ی پییرۆزه  رۆژه و ئه  ویستووه م نه من رحاڵ هه به
  . یه هه ها ئاوه قێكی ده ، رچووه ده مبۆڵ سته ئه   له كوردستان  ی رۆژنامه  یگوتووه نه  وه خۆیه له گ به كی زه مین ئه 

 
  جیۆره و ئیه ر سیه له مین ، بیووه وام رده بیه ١٧٢٦  سیاڵی تیا  ییه رۆژنامه  م ئیه ڵیێن ده م كیه یه  خیولی ی باره له ران توێژه له ندێ هه  مانه له  جگه

 ژێر لیه  كیه كۆڕه  بیووانی شیدار به له نیدێك هه كیرد ده سیتم هه اڵم بیه بڵیێم،  شت زۆر  وه باره م له ویست مه ده گرت، ولێر هه له كۆڕێكم  پرسانه 
 رابگیرن،  زانسیتی بۆچوونی لیه گیوێ بوو نیه سیتیان به میه  نده وه ئه م تێكبده  كوردی ی رۆژنامه م كه یه مێژووی بوو ستیان به مه جیاوازدا  ناوی 

 و بڵیێم  شیت نیدێ هه پچڕپچیڕی  بیه دانیابوو، بیۆیم ی ییه ماوه و لیه ر بیه م كیه كۆره  لێكیردم واییان كیرد، زانسیتیان  درێكی غیه  پێموایه  بۆیه
 لیێ  كانم زانیاریییه  وێ نامیه مین ین، بكیه  پرسیه و هئی ر سیه له جیددی  گفتوگیۆی   بێن زانكۆ  مامۆستایانی و پسپۆڕان وێ مه ده من ، وه بیبڕمه
  زانییاری و نامیه ڵگه به زاران هیه م كیه كی رجییه خه و  پیاره  بیه رن وه  باشیه  تواناتان  ئێوه ڵێن ده باكور كوردانی  وتوومه من بكرێ، رزان هه
 زانكیۆی رۆكی سیه كردبوو داواشم و ویست مه ده دا كۆڕه م له ، گرنگه زۆر   مه ئه  دیاره! ناوێ لێتان هیچمان  ئێمه ست، رده به  ینه خه ده نوێتان 
  بیه   گواییه  كیه ش ره بیراده و ئیه هاتبوو، نه وی  ئه  كه  وه داخه به نم یه پێرابگه  بووان ئاماده پێ  له ی یامه په و ئه تا بێ ئاماده دین اڵحه سه 

 رۆكی سیه  یانیده گه م یامیه په و ئیه دواتیری . بیوو تر لیه په  بیه مووان هیه له نیشیتبوودا وێ لیه خیۆی ی كه ئیشیه پیاڵ  لیه و، ئه تی رایه نوێنه
  كیه خۆشیحاڵم ئێسیتاش  بسیووتێ، كادیمیا ئیه حیاڵی  بیه دڵیم  وه دامه  اڵم وه وای بكات، درێژی ن مه ته خوا وی ، ئه كوردی، كادیمیای ئه 
 وا  ییه ئێوه ی كیه رۆژنامه ی(نیوێ كوردسیتانی)  وانیه له كێك یه  یه هه   وروژاندوومه من  ی وه ئه ر سه له دواداچوون به  الوه ندێ هه له وا بینم ده 
  .م كه لێده ستخۆشیتان ده چێت، ده دا پرسه و ئه دوای به 

 
 ڵیێم ده و  وه میه كه ده ی هدووبیار مین اڵم بیه ، ییه ڵه هه كیوردی  ری گه رۆژنامه   ی رۆژه و ئه بڵێم هانمبدات وڵیدابێت هه بووبێت هه ڵك خه  نگه ره
  دوای ین، بكییه ورد ی وه لێكۆڵینییه  پێویستیشییه اڵم بییه ، كییردووه  راگرتنییی پیییرۆز ر سییه له ڕم شییه خییۆم میین و  پیییرۆزه میین الی  رۆژه و ئییه 
  .بگۆڕێت شت   ندێ هه راستی  كرێ ده و ون كه رده ده كان راستییه ورد  ی وه لێكۆڵینه 

 
  كانه درخانیه به هی ش یه رۆژنامه م ئه سڵدا ئه له
  
  .رچووبێت؟ ده قی ره ته و  ئیتیحاد كی یه رۆژنامه  پاشكۆی   وه كوردستان  ی رۆژنامه  پێتوانییه*  

 
 م هب  و( قی ره ته و ئیتیحاد)  به های ئاوه كی ندییه یوه په هی  كوردستان   ی رۆژنامه ، كردووه باس و تاوتوێ پێشتر شمان یه له سه مه م ئه - 

 بووبێیت (  سیتی ربه سه)  ی رۆژنامیه پاشیكۆی  یه وانه له  كه  چووه ش وه ئه بۆ  بیرم من  ها روه هه ، كوردییه كی یه رۆژنامه ڵكو به ، نییه  یه شێوه
  كیه رۆژنامه   ی نوسیخه تائێسی نید رچه هه ، تێیدابووه كیورد ر سه له  وتاری یان ده  اڵم به ، بووه توركی زمانی  به(  ستی ربه سه)  ی رۆژنامه بێت،
 ی رۆژنامییه و ئییه ر سییه له وردی كییاری زۆر ژی، ده واڵت  ی وه ره ده  لییه و   نییاوه( ورۆزی نییه رێنییاس)  كییه بییرادرێكم اڵم بییه ، نییییه سییت رده به
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 ت، فعیه ره  زاده والن میه  گواییه نیێ، داده كانی درخانیییه به  ی رۆژنامه  م دووه  به كوردستان  ی ڕۆژنامه  دوای  له  و ئه ، كردووه  یه( ستی ربه سه)  
  بیووه  كیه رۆژنامه ر سیه له نیاوی ١٧٢٢  سیاڵی تیا یی ونكه شیوێنه  بیۆ ر هیه ، ندییه قشیبه نه خالییدی والنا میه  ی وه نه و  كورده ر هه وی  ئه   كه
 تیا  ت نانیه ته ، ركیردووه ده یان(ت فعه ره  زاده والن مه) ناوی  هب اڵم به   كانه درخانیه به هی ش یه رۆژنامه م ئه سڵدا ئه له اڵم به ، ریكردووه ده 
 شمان چمكه و ئه ی وه یاندنه گه و ئه كاری ورده و  وه لێكدانه ندێ هه  پێی   به اڵم به.  بووه ر رنووسه سه  جێگری( درخان به ت الده جه)   یه ماوه 
  . بوو ت حمه زه ال 

 
 و  سیته ده ر بیه له ئێسیتا ی ژمیاره دوو و ئه بینن ده كو وه رچووبێت، ده  قۆنا  به( كوردستان)  ی رۆژنامه م كه یه  كه  یه هه شم وه ئه  ی بیرۆكه من
 دوای  مجاری كه یه  قۆناغی رچوونی ده ی نیشانه  كه ڵه قه ته پێ  ی(٢٦٤)   و ئه یه وانه له ، نوسراوه ری سه له( ٤ ی ٢٦٤) و( ٣ ی ٢٦٤)  ژماره 

 مبۆڵ سیته ئه   لیه  شیرووته مه دوای  لیه دواتیری  ، وه یشیه وه ره ده ی ژمیاره( ٣١)  م بیه بووبێیت، ی(١٧٢٦) سیاڵی پیێ  جاری م كه هی رچوونی ده
 داسییوڵتان  ١٧٢٦  سییاڵی له بینییین ده  چونكییه دانییابێ، ر سییه له كییرد،  لێییوه باسییم  ی یه شییێوه م بییه كانیییان ژماره  وه ركرابێتییه ده  دیكییه  جییارێكی
 بیۆ نیاردنی و كیردن   شیتی كه  سیواری و كیردن ری ده ربیه ده و گیرت  وه كانیشییانه تكاره خزمه   بیه كانی، درخانیه به خێزانی موو هه میدعبدالح
  تهشیرو مه  كیه ١٧٢١    سیاڵی له و بێیت سیتا راوه ٢٦٤  ی ژماره لیه   كیه رۆژنامه  وكاتیه ئه  ئییدی بیوو، س كه زار هه  سێ یان ژماره  وانه ئه دوور،
 ٢٦٤ ) و( ٣ یی ٢٦٤) و( ٢   یی ٢٦٤) و( ١ ی ٢٦٤)  واته ، ركردووه ده خۆیان  ی كه رۆژنامه  دووباره  و مبۆڵ سته ئه  وه ته نه راوه گه  دووباره  بووه
 مال كیه. د. زانیم ده  نزیكتیر  بیه مووان هیه له  ییه نده زه مه و ئیه مین رچیووبن، ده یی (٦ - ٢٦٤)   و(  ٥ - ٢٦٤)ی ژمیاره ردوو هه ر گه ئه ،(٤ -
 و ر نووسیه له  نیدێ هه ، وه تیه داوه تیی ره خۆیشیی ر هیه اڵم بیه ، بیووه وام رده بیه ١٧٢٤    سیاڵی تیا ڵێت ده( ر رامزوه)  پاڵپشتی  به ری  زهه مه
( پاشیا زوان ره)   كوشیتنی ر سیه لیه كان درخانیییه به ش یه سیاڵه و ئیه ، بیووه وام رده بیه  ١٧٢٦  سیاڵی تا( كوردستان) ڵێن ده ش دیكه رانی تۆژه
 مبۆڵ سیته ئه له  كیوردی  ی رۆژنامیه م كیه یه ڵێیت ده  گ بیه كیی زه مین ئیه  ی وه ئیه  رباری سیه   میه ئه ، وه تیه دوورخراونه و  دروستبووه بۆ یان كێشه
  . بێت ێدات بێت ده دروستی راستی ندێ هه  داویه ( كی زه مین ئه) ی زانیارانه و ئه  وایه پێم ، رچووه ده
 

 ، بیووه  مبۆڵ سیته ئه  لیه  ییه چاپخانه م ئیه  كه  رچووه ده ت ئیخوه  ی چاپخانه  له  یه رۆژنامه م ئه  نووسراوه  كه رۆژنامه ر سه له  دیكه كی زانیارییه
 و ئیه بیێ ده پرسیم ده دا لێیره مین ، بیووه كان درخانیییه به  ی واده خانیه هیی   كیه چاپخانه  كیه  كیردووه  ی ئامیاژه  یه رۆژنامه م ئه  وه ئه ر هه   نه
 كی ییه چاپخانه یان وه ئیه ییان چیاپ پیێ  قیاهیره  له كوردستانیان   ی رۆژنامه  ی٤ و ٣  ی ژماره  كه بێ نه  یه چاپخانه و ئه مان هه  یه چاپخانه 

  . كانه درخانییه به  ی ماڵه بنه  ی دیكه
 
  گووتیوم پێیی ها روه هیه ، چیاپكراوه  ییه چاپخانه و لیه  الییه كتێبیێكم  مین وتی پێداوم، گرنگی زۆر ی دیكه كی زانیارییه( ورۆزی نه رێناس) 
 ئینجیا ، كیردووه پیتچنییانییان كیاری  ییه چاپخانه و له  بووه  ساڵ ١٥   بۆ ١٣ نێوان له نیان مه ته  كه درخان به ران كامه و درخان به ت الده جه 

 پیتچنیی  وه ماڵه له ڵێت ده كات ده  باسی درخان به رۆشن  ركردووه ده   هاواری ١٧٣٢  ساڵی درخان به ت الده هج  كه هات بۆ م وه ئه  ی بیرۆكه  من
  .بووبێت نه فێر  كاری رزه هه می رده سه له ر گه ئه بكات تایپ فێری  خۆی  ساڵی ٤٢ بۆ ٣٥  نی مه ته له  ناكرێ  واته كه كرد، ده( هاوار)   بۆ
 

 ئكیییدی ته به زۆر  روتاری سییه م كییه یه  لییه كوردسییتان  ی رۆژنامییه  لییه خییۆی درخان بییه ت میدحییه میقییداد هییات، بییۆ شییم دیكه كی یییه بیرۆكه
   ج بله) ، گووتووه وای ر هه دا(نوو رۆژا)ی رۆژنامه  له ی (درخان به  ت الده جه) ، مه كه یه من  ی رۆژنامه  واته(  ولیه عه من جریدا)ڵێت ده
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  . داوه وای یك یه ئاماژه( شێركۆ
 
  مه كه یه من  ی یه ژماره و ئه
 
  .ڵناگرێت؟ هه جیاواز  مانای دوو(  مه كه یه) و ئه  باشه * 

 
  میه كه یه مین  ی ییه ژماره و ئه تی وتویه بڵێین توانین ده  هاتووه مێشكمدا   به  یه بیرۆكه م ئه منی !  ی كه ده راست تۆش ڵێ به ڵێم ده دا لێره - 
 یییان(كوردسییتان) می كییه یه  ی رۆژنامییه  وه ره ده لییه ی وه ئییه پییاڵ  لییه كان درخانییییه به  وه یتییه بده لێییك  وای شییتوانی ده ، یییه ژماره م هكیی یه  واتییه 
 نیینهێ  بیه عوسیمانی ئیمپراتۆرییای ی دیكیه شیوێنێكی له كوردسیتان   ی رۆژنامیه نیاوی  به ر هه یان دیكه كی یه رۆژنامه  وه ناوه  له ، ركردووه ده 
  . ركردبێت ده 

 
  وه میه بكه( كوردۆلیۆژیێ باتێن خیه كۆما) ی ویستانه خۆنه و ئه الی بۆ   دیكه ری فه سه بدات پێ م رێگه  نییه  وه ئه هی ڵم باخه ئێستادا له من
 و  دووره لییێ ئێسییتادا  لییه انیشییم(فوئییاد مال كییه. د)  كییه   وه داخییه  بییه ، وه مییه بكه ڵ گییه له یان پرسییانه و ئییه و م بكییه ڵ گییه له باتیان خییه  و

 واڵت و گوشیم ده كانی سیته ده و هاریكارم  ئێستاوه  له  ر هه من  وه بكاته بۆ مان گرێیانه و ئه ڕموێ په راده خۆی له سێكی  كه  ر هه ینێ، نایگه
 .دان ئاوه
 

 ٢٢١٣ی مەی ١: ڕێکەوتی/    کوردستانی نوێماڵپەڕی : سەرچاوە
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 کوردی و چەند سەرەنجێک نامەگەریرۆژی رۆ
 

 هیوا گوڵ محەمەدی
 

 ئیامرازی لەمەوپیاش سیاڵ ١١٥  بێگومیان. تێپەڕانید سیاڵی ١١٥  و کوردیە ڕۆژنامەگەری پێکردنی دەست شاڵرۆژی ٢٢١٣/  ٤/  ٢٢  ڕۆژی
 و ڕۆژنییییامەگەری و بییییو ڕۆژنییییامە تەنیییییا کۆمەڵگییییا بە باسییییەکان و دەنییییگ و زانیییییاری گەیانییییدنی
 .بو دا ئەستو لە گرانیان ئەرکیکی و کار نڕۆژنامەوانا

 
  وەک، هەیە، جیییییاوازی بەشییییی چەنییییدین مێییییدیاش و میییییدیا لە بەشییییێکە ڕۆژنییییامەگەری ئەمییییڕۆ
 ...(. و تویتر بلۆگ، فەیسبوک،)ئینترنێت( ڕەنگ و دەنگ)تەلەفزیون( دەنگ)ڕادیو

 
 تیوانی دەییان بیون اتئیمکانی و جەسیارەت خاوەن یان بون تایبەت پسپۆڕی کە ئەوانە تەنیا جاران

 نیوچەی و تیایبەت  و نیاوەرۆک بە بیابەتی بە ڕوژنامەکان الپەڕەی دەکرانەوە، باڵو زەحمەت بە نوسینەکانی  و بنوسن رۆژنامەکان بۆ
 .دەڕازاندرانەوە گرینگ

 
 دەنیگ مێدیا نێوان لە. دا نکردنەویا باڵو لە دوادەکەون ڕۆژنامەکان کە جیهان قوژبنەکانی هەموو دەگەنە زوو ئەوەندە نوچەکان ئەمڕۆ

 بگەیەنێییتە زووتیر نییوچەکە ڕادییو ییان تەلەفزیییون کیامە هەیە پێشیبڕکێ و دەبیینەوە بیاڵو سیات و ئییان بە نوچەکیان دا ڕەنگیەکیانی  و
 .بینەرانی و بیسەران

 
 لیوکس شیتێکی ڕۆژنیامە جیاران ئەگەر. بکیرێنەوە ڕەش ڕۆژنامەکیان الپەڕەی ئەوەیە گرینگ دەنوسێ، چی کێ کە نیە گرینگ ئیتر ئیستا
 و خەڵیک ئەدرێینە خیۆڕای بە ڕوژنامەکیان رۆژئیاوا واڵتیانی زۆربەی لە نمیوونە بیۆ ئەمیڕۆ نەبو خۆێندنەوەی ئیمکانی کەس هەموو و بو

 .نیە خۆێنەریان
 

 سییەرچاوە و یمێییدیای سییەرچاوە هەمییوو ئەو الیەکیتییرەوە لە و کییردوە لییێ وا ڕۆژنامەکییانی کە خێییرایەیە پێوەنییدیە ئەو الیەک لە ئەمە
 .بن کەڵک بێ و تێکەڵ خراپ و چاک بابەتی و بابەتەکان هەموو خۆێندنەوەی نەگاتە خۆێنەر کردوە وایان جۆراجۆرانە

 
 یییان ئەلکترونییی الپەڕی لە وایە جییاری. گییرینگە سییەردێڕ و نییاگیردرێ بەرچییاو لە نییاوەروک ڕۆژنامەگەریییدا کییاری لە ئیسییتا بەداخەوە
 .جیاوازە زور دا بابەتەکە ناوەرۆکی لەگەڵ کە ئەبینین ێڕیکسەرد ڕۆژنامەیەکدا کاخەزی

 



هەمین ساڵوەگەڕی ڕۆژنامەگەریی کوردی ١١١یادی   

 

 

116 

 

 بیینەران و خیۆێنەران بە ییان کۆمەڵگا، بە راستیەکانە گەیاندنی تایبەتی بە ڕۆژنامە و گشتی بە مێدیا گرینگەکانی ئەرکە لە یەکێک
 .بیسەران و
 
 هەروەهیا. کیێ کیۆێ، لە چیۆن، کەی، لە، بیریتین کە ێبگیر چیاو بەر لە خیااڵنە ئەو ڕۆژنیامەوان کە گرینگە نوچەیەکدا گەیاندنی لە

 بەرزکیردنەوەی دەبیێ بەڵکیو کەسیەکان، تیاکە کەسیایەتی ڕوشیاندنی ییان ڕوخانیدن هۆکاری نەبنە نوسینەکان یان نوچەکان کە گرینگە
 .بێت مەبەست کۆمەڵگا زانیاری ئاستی

 
 نییە، دییار پێوە پسپۆڕییان تەلەفزیونیەکان و رادیوی بەرنامە. دایە قەیران لە بەشەکانیەوە هەموو بە کوردی ڕۆژنامەگەری بەداخەوە

 بە گرینگییی بکییرینەوە، پییڕ تەلەفزیونیەکییان و ڕادیییوی بەرنییامە بکییڕێتەوە، ڕەش روژنامەکییان الپەڕەی ئەدرێ هەوڵ تەنیییا زوری بە
 .نادرێ پەیامەکە گەیاندنی و ەکەبەرنام ئامانجی بە گرینگی نادرێ، مێدیایی و ڕۆژنامەگەری ئەرکی بە گرینگی نادرێ، ناوەروک

 
 کارییان پسیپۆڕ ڕۆژنیامەوانی ١٢٢ و هەبیێ تەلەفزیونیمیان کانیاڵی ٢ ئیێمە باشیترە. کێشیەکەیە لە بەشیێک کیوردی مێدیای ژمارەی زوری
 .نەبێ تێدا کارزانیان و پسپۆڕ رۆژنامەوانی ٢ و هەبێ کاناڵمان ١٢٢  نەک بکەن تێدا

 
 نیاوی بە هەیە کەسیێک. جییاوازن کیردن گێل خۆ و الیەنگری بەاڵم بن الیەنگر مێدیا و ڕوژنامەوان بیدە نیە، بێالیەنی بە بڕوام من  

 بەاڵم بێییت الیەنێییک بە سییەر ڕۆژنییامەوان کە نیییە کێشییە هیییج ئەمە.  دەکییات الیەنێییک و فکییر لە الیەنگییری بییێالیەنەوە رۆژنییامەوانی
 .بپارێزن الیەن یەک امبەردەو بەاڵم بێالیەنین، ئێمە نەڵین نەکەن، چەواشەکاری

 
 کانیاڵێکی خیۆیەتی میافی حیزبێیک. دا تایبەتی بەرژەوەندی پێناو لە نەک بێت سەداقەت و ڕاستی بنەمای لەسەر رۆژنامەگەری مەرجە

 .ڕۆژنامەگەریدا ناوی ژێر لە بێنێ کار بە تایبەت مەبەستی بۆ مێدیایە ئەو نابی بەاڵم هەبێ تەلەفزیونی
 
 تەلەفزییونی کانیاڵی خاوەن زیاترە ومەعنەویان مادی ئیمکاناتی ئێمە حیزبەکانی لە زور کە حیزبانەی ئەو دا پێشکەوتو وەاڵتانی لە
 خێیرا و بکەۆێ دەست پارەیان هێندێک ئەوەی بۆ ئەدەن باجێک هەموو حیزبەکان ئێمە الی لە چی کە نین خۆیان بە تایبەت ڕادیوی و

 لەسیەر مەترسیی ئەوا خیۆ، تیایبەتی مێدیای خاوەن دەبێتە کەسەو هەر کاتێک ێگومانب. بکەنەوە تەلەفزیونی کاناڵێکی پارەیەش بەو
 .دەکا زیاد دیموکراسیی 

 
 و کیراوین بەش بەش و بندەسیت هێشیتا نەتەوە وەک ئێمە کە داخە جێگەی کوردیدا رۆژنامەگەری پێکردنی دەست ساڵەی ١١٥  یادی لە

 بە سیەبارەت زانییاری و هەواڵ کیردنەوەی کیۆ یەکگرتیوی ناوەنیدێکی و سەربەخۆ و ادئاز ڕۆژنامەوانانی یەکیەتی ئازاد، مێدیای خاوەن
 .نین جیهان و کوردستان ڕوداوەکانی

 
  جێگەی دا حیزبی پارێزی بەرژەوەندی پێناو لە تەنیا کوردستان ڕوداوەکانی و نوجە خستنی پشتگوێ بۆ کوردی میدیای کەمتەرخەمی
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 .یەک وەک کوردستان ڕوداوەکانی هەموو گەیاندنی و گواستنەوە بە سەبارەت پرسیارنبەر کوردی میدیای و نیە کردن قەبوڵ
 

 و کییار و ئەرک تێکییدانی تەنیییا دامەزرانییدوە سییێبەریان میییدیای چەنیید و هەیە خییۆی بە تییایبەت میییدیایەکی و حیییزبە هەر کە ئەوەی
 .کوردیە میدیاگەری بەرپرسیارەتی

 
 گەنییدەڵی تەلەزیییونی، کانییاڵیکی و رادیییو یییان ئێعتبییار بە ڕۆژنییامەیەکی کاتێییک واتییایە بەو بییو، چییوارەم دەسییەاڵتی مێییدیا جییاران

 بیوەتە مییدیا ئەمیڕۆ. دەسیەاڵتدارە ییان دەسیەاڵت ئەو هێنانی هەرەس هۆکاری دەبونە دەکرد، ئاشکرا دەسەاڵتدارێکیان یان دەسەاڵتێک
 کردنیی پەڕو و پیینە هەوڵیی ڕاسیتیەکان دەرخسیتنی جییاتی ەل ئیێمە مێیدیاکانی. دا ئیێمە وەاڵتیی لە کەم النیی دەسیەاڵت، لە بەشێک
 .ئەدەن گەندەڵکاران و گەندەڵی

 
 پیێ  گەالن ژییانی پیێکەوە بکیات، پتەو دیموکراتی کولتوری ئەتوانێ میدیا. هەیە خۆیان تایبەتمەندی و گرینگی مێدیاگەری و مێدیا
 خسیتنی وەگەڕ بیۆ مافەکانییان بە گەیشیتن بیۆ داواکاریەکانییان، ۆبی دا کۆمەڵگیا وەشییاری لە و بکیاتەوە نییزک لێک کولتورکان بخات،

 .بێت کاریگەری و روڵ خاوەن دیموکراتیکەکان جواڵنەوە
 

 ٢٢١٣ی ئەپریلی ٢٢: ڕێکەوتی/  ماڵپەڕی هەڵوێست  : سەرچاوە
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  و لووتکه ره ڵكشان به نووسیی کوردی هه کاروانی رۆژنامه
 

 قادر وریا
  
 نگانی پێشیه ی وه بیرکردنیه و روانیین ی نوێنگه  که کاروانێک. کاروانێک وتنی ڕێکه وه سپێکی ده یادی  وه وینه که ده ساڵێک ر هه وریلیئا ی٢٢

 و سیتی بنده  لیه ئێسیتاش تیا چیی ر گیه ئه  که ک یه وه ته نه.  که یه وه ته نه رزگاریخوازیی باتی خه
  بیه رۆژ ڵکوو بیه ، سیتاوه وه رنه هه ک نیه ی کیه باته خه ماڵ به ، بووه نه رزگاری  شکراوی دابه واڵت
 ئاورییییل، ی22  کیییاروانی وتنی ڕێکیییه وه  بیییه  کیییه باتێک خیییه.  نیییاوه تری وره گیییه نگاوی هیییه رۆژ
 و رۆشییینبیری و فکیییری نیییدی هه ره خیییۆی، کانی نیییده هه ره ر سیییه  خسیییته ی دیکیییه نیییدێکی هه ره

 .زانستخوازی
 
  لییه درخان بییه ت میدحییه میقییداد سییتی ده ر سییه  لییه کییوردی ووسیییین رۆژنامه ر وبییه مه له سییاڵ١١٥

 گڕ  له دایک ی"کردستان" ئاورگی یهێشت نه و گرت وی ئه ی  رێچکه برای، حمانی بدولره عه دواتر. بوو دایک  له دا واڵتی دووره و یی ئاواره
 .وێ بکه  کڵپه و
 
  ی ندێشییه ئه  و ومیرنشییینی تی میرایییه  لییه.  دیییاره  وه یانییه که وه ته نه مێییژووی  هبیی یان نجییه جێپه بییواردا زۆر  لییه درخانیان، بییه دانی خانییه  

 کیوردی لفوبێی ئه  له مشوورخواردن  گاته ده تا  بگره ڕا کوردستان له پارێزگاری ی"ڕ شه سبابی ئه"نانی وه پێکه و کوردی تی وڵه ده بنیاتنانی
 کانی تیه خزمه ی پۆپیه چڵه بگیوترێ ر گیه ئه  نییه درۆ اڵم بیه. یان که وه ته نه زمانی  به سینوو ڕۆژنامه و خوێندن و  قوتابخانه ڕێخستنی وه و
 و کگرتن ییه وازی بانگیه و سیتی بنده سیت ده  له هاوار  چونکه. خست ڕێیان وه دا ١١٧١ ئاوریلی ی٢٢  له  که  که  یه کاروانه و ئه ر هه وان، ئه

 وان ئیه.  وه کیرده بیاڵو شیار شاربه و واڵت  بیه واڵت ، رۆژنامیه ڕی ڕووپیه ر سیه له و کیوردی زمیانی  بیه رزگارییان بۆ بات خه و رابوون بانگی
 لمێنن بسیه راگرتبیوو، دا خۆییان سیتی بنده  لیه کوردیان ی وه ته نه و خاک ی وانه ئه تی تایبه  به  دیکه کانی وه ته نه و تان وڵه ده   به بوو ده
 و سیتن بنده  کیه ن بکیه چ اڵم بیه ، نیییه وان ئه دوای  له بێ، نه وان ئه پێ   له ر گه ئه و  ته شارستانیه و مێژوو و زمان ن خاوه کوردی   که
 لێیی رگیز هیه و بیڕۆن دا پێیی  کیه کیورد ئیازادیخوازی و  سیاسیی و روونیاکبیر م ده ر بیه  خسیته کیان رێگاییه زییاتر، ش مه له! تان؟ ره بێده
 .ن ده النه
 
 باتی خییه و کییوردی نووسیییی رۆژنامه دا، سییاڵه ١١٥ و ئییه ی مییاوه  لییه. بییرێ راده دا کییوردی ی رۆژنامییه م کییه یه رچییوونی ده ر سییه  بییه سییاڵ ١١٥
  کییه  یییه هه یان سییتانه ره که و ئیمکانییات و لییه مێک کوردی ،النیکییه میییدیاکارانی ئێسییتا.  بڕیییوه جۆراوجۆریییان قۆنییاغی کییورد ی وه تییه نه
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 و بیووه ق لیه پیێ جێیی زی، کاغیه ی رۆژنامیه جیهیان، شیوێنی زۆر ک وه کوردسیتانی   لیه ئێسیتا.  یانیه هه وتوو پێشکه جیهانی میدیاکارانی
 و سیییتان ده مبه ڵه قه ئێسیییتا. ن وه پێشیییه رییییزی یدانیییداری مه کان، تیییییه الیه کۆمه تۆڕه و لێکترۆنی ئیییه مییییدیای و ڤیزیۆنی لیییه ته کانیییاڵی
 و ل هیه دروسیتبوونی و جیهیان  بیه یان که کوردسیتانه ی وه گرێدرانیه و ندی پێوه کانی ئامرازه وتنی پێشکه هۆی  به کوردی ، ڤانانی رۆژنامه

 و ئییازار و  ندیخانییه به  چوونییه نیید چه ر هییه.  داوه  ملهییوڕی و دیکتییاتۆری نگی زه وه شییه  بییه دڕیییان یانییدن، دنیاگه  بییه نییگ ده تی رفییه ده
 وا ر هیه کوردسیتان ی زۆربیه  له  مه رده سه م ئه مرۆڤی ژیانێکی و یی وه ته نه رزگاریی اکردنیداو و نووسین کوردی به ر سه  له دران نجه شکه ئه

  ییه یامانه په و ئیه ڵگری هیه وا ر هیه.  پیێ   چێتیه ده رزانه ربه سیه و  وامه رده به ر هه مان، که نووسییه رۆژنامه کاروانی  اڵم به ، یه هه ی درێژه
 و هل جیه مانی نیه داواکیاری  تاوه ره سیه  لیه ر هیه کیوردی نووسییی رۆژنامه ڵێ بیه. ڕوو  خستوونیه ، وه مه یه نۆزده ی ده سه کانی کۆتاییه  له  که
 دابییووه، بایی تییه و ئاشییتی ڵ گییه  لییه ، ویسییتوه تانی میللییه نێییوان تیی برایییه بییووه، وتن پێشییکه و زانسییت خوازیییاری ، بییووه واری خوێنییده نه
 . کردوه داوا کوردی  ی وه ته نه کانی رۆڵه ستوێکدانی ده و کوردستان ی وه کبوونه یه 

 
 جۆرێیک  به ، بووه ندتر مه وڵه ده  هاتوه تا و  بووه کورد یی وه ته نه ی وه بزووتنه گوتاری و یام په کوردی، نووسیی رۆژنامه گوتاری و یام په
 ش کاته و له ر هه.  کردوه خۆی ی ئاوێته کوردستانی کانی جۆراوجۆره    وه بزووتنه و  و ڵ کۆمه کانی وتنخوازه پێشکه توێژه و چین داوای  که
 بایی ته مرۆڤ، مافی  له داکۆکی و مرۆڤدۆستی دیمۆکراسیخوازی، کانی جیهانییه  وه بزووتنه   له جیهانی، وتنی پێشکه و مودێرنیزم  له دا
 ڵ گیه  لیه ئێسیتامان، نووسییی رۆژنامه کیاروانی.    رگرتیوه وه ری یگیهکار هتید، و پیاو و ژن کسانیی یه الن، گه ئاشتیی  به ژیانی وه پێکه و
 و شینی چه  فیره  بیه  وه واڵمدانیه وڵی هیه  له  ، وه ته داماوه ستی بنده  له رزگاری بۆ بات خه قۆناغی  له روا هه کورد ی وه ته نه  که دا ش وه ئه
  کیه تی تایبیه  بیه ، نیییه ری بێبیه و دوور بیه موکووڕی که و الوازی واوی، ناته  له  نهکاروا م ئه.   دایه خۆی نگی رده به و ڵگه کۆمه نگیی ره فره
 پێیی ،  بیووه داییک  لیه دا، واڵتیداگیرکراو و شیکراو به و زۆرلێکیراو و سیت بنده کی ییه وه ته نه باتی خه و ژیان بارودۆخی و رج لومه هه  له
 . دایه  لووتکه و ره به ڵکشان هه  له کورد مڕۆی ئه نووسیی رۆژنامه و میدیا ، وه کانیه الوازییه موو هه  به اڵم به.  داوه ی ناسه هه و  ڵگرتوه هه
 
  کیه ڵکێک خیه و  وه ته نه چن، ده وپێ  ره به  که بێ   ڵکێک خه و وه ته نه ری نوێنه و روخسار و زمان توانێ ده و تی توانیویه ، کاروانه م ئه 

 ، کاروانییه م بییه شییانازی بییا. داوه یان دیکییه کانی وه تییه نه  بییه  وه یشییتنه گه و رزگییاری بییۆ بات خییه بڕیییاری   وه لێبڕاوییییه  و ئاگییایی بییه
 و میییدیا ئییازادبوونی  لییه داکییۆکی بییین،  پشییتیوانی دا ئاسییتێک  موو هییه  لییه و ین بکییه  وه سییوارچاکانییه و نگان پێشییه ی، کییه ره زرێنه دامه

 بییا. بیانپییارێزین ، دا دواوه بییۆ  وه ڕاندنییه گه و  تیییرۆر  و زنجیرکییردن کیییی ره ده و نێوخییۆیی شییااڵوی ر رامبییه به  ین،لییه بکه میییدیاکارانمان
 چونکیه بپیارێزین، خۆمیان چیاوی ی گلێنیه ک وه مییدیامان، بیواری کانی رمایه سیه بیا نووسییمان، رۆژنامه ندی مه وڵه ده رمانی خه و زموون ئه
 .بین دڵنیا وپێشچوونیان ره به  له و ین بکه ر به سته ده خۆمان ی وه ته نه و ڵ کۆمه زیندوویی توانین ده  که  دایه  ته حاله م  له  نیا ته
 

 کیار  بیه دا  لێیره  و  گرتیوه رم وه مین ، هیاتوه کیار  بیه پێشیتر  که یه واژه سیته ده و  کوردیییه رۆمیانێکی نیاوی"  لوتکیه و ره بیه ڵكشان هه)*("
 (ر نووسه. ) هێناوه

  
 ٢٢١٣ی ئەپریلی ٢١: ڕێکەوتی/  ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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  رۆژنامەنووسیی کوردی لە بارودۆخێکی زۆر خراپ دایه: نامۆ عەبدوڵاڵ، رۆژنامەنووس
 

 مادح ئەحمەدی: دیمانە
  

 رۆژنامەنووسییانی ەڵەیکییۆم سییااڵنەی خەاڵتییی ئەمسییاڵ کە بییوو کەسییانە لەو یەکێییک کییورد رۆژنامەنووسییی ،«عەبییدوڵاڵ نییامۆ»: ئامییاژە
 ئامیادەبوونی بە سیپیدا کۆشیکی ئێوارەخیوانێکی لە نیاوبراو. بەخشیرا پیێ سپییان کۆشکی

 و سییییناتۆر و وەزییییر لە زۆر ژمیییارەیەکی و ئەمریکیییا سیییەرکۆماری ،«ئۆبامیییا بیییاراک»
 رۆژنامەنووسییێکی عەبییدوڵاڵ نییامۆ.  وەرگییرت خەاڵتەی ئەم سییپی کۆشییکی کاربەدەسییتانی
 ئاژانسییی و تییایمز نیویییۆرک رۆژنییامەی: وەک جیهییانی میییدیای ەنییدچ بییۆ و سییەربەخۆیە
 بییواری لە ماسییتەرە بروانییامەی هەڵگییری نییاوبراو. کییردوە کییاری... و  رۆیییتەرز هەواڵییی

 دا«کوردستان» ژمارەی لەم. دەخوێنێت نیویۆرک لە کۆلۆمبیا زانکۆی لە و رۆژنامەنووسی
 رەوشییی هەروەهییا و سییپی کۆشییکی رۆژنامەنووسییانی کییۆمەڵەی سییااڵنەی خەاڵتییی یوەرگرتنیی بە سییەبارەت نییاوابراو، لەگەڵ وتووێژێکمییان

 .سازداوە کوردستاندا لە رۆژنامەنووسی ئێستا
 

 دەدرێ؟ کەسانێک چ بە و چییە سپی کۆشکی رۆژنامەنووسانی کۆمەڵەی خەاڵتی: کوردستان
 

 کە ئەمریکیی دۆالری هەزار پێینج لە بیوو بریتیی ەرمگیرتو مین  که سپی کۆشکی رۆژنامەنووسانی کۆمەڵەی خەاڵتەی و ئه :عەبدوڵاڵ نامۆ
 زانکیۆیەکی چەنید بە دەدرێیت خەاڵتە ئەو. ئەمریکیا زانکۆکیانی لە رۆژنیامەگەری خوێنیدکاری بیۆ دایە( سکۆڵەرشییپ) زەمیالە شێوەی لە

 سیااڵنە. رۆژنامەگەرییدا بیواری ەل ماسیتەرم خوێنیدکاری مین تیایدا کە کۆلۆمبیایە، زانکۆی زانکۆیانە لەو یەکێک. ئەمریکا بەناوبانگی
 .درا من بە خەاڵتە ئەو ئەمساڵ،. وەردەگرێت خەاڵتە ئەو کۆلۆمبیا زانکۆی لە خوێندکار یەک

 
 خەاڵتە ئەو کە کیوردن رۆژنامەنووسیی یەکەم ئێیوە و نیا، ییان وەربگرێ، خەاڵتە ئەو هەبوو کەسمان  کورددا نێو لە پێشتر: کوردستان
 وەردەگرن؟

 
 . دەدرێت ساڵە بیست نزیکەی هەموو و تازەیە خەاڵتە ئەم :عەبدوڵاڵ نامۆ

 ئەم ئێستا تا نەبینی م دیکه کوردێکی هی  بکەم، رابردوو ساڵی کانی براوه ناوی سەیری تا سەری چوومە تازە کە سایتەکەیان، بەپێی
 . پێدرابێت خەاڵتەی
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 بیوون واڵتگەلێیک چ خەڵکیی بزانیی ئەگەر وەرگرت خەاڵتیان ەک کەسانەی ئەو و دەدرێ کەس چەند بە سااڵنە خەاڵتە ئەم: کوردستان
 بوون؟ نەوەیەک چ بە سەر یا
 

 نێوەڕاسیت رۆژهەاڵتیی لە. بیوون ئەمریکیا خەڵکیی  دیکیه براوەکیانی زۆربەی.  درا کەس شیانزە بە خەاڵتەکە سیاڵ ئەم :عەبیدوڵاڵ نامۆ
 . درا من بە تەنیا

 
 رۆژنامەنووسییە؟ کە پیشەکەت بۆ دەگەڕێتەوە یان بوونت، کورد بۆ دەگەڕێتەوە کرای خەاڵت تۆ کە ئەوەی هۆکاری:  کوردستان

 
 خوێنییدکاری دەبێییت یەکەم،. شییتن دوو خەاڵتە ئەم بییردنەوەی مەرجەکییانی. نییییە بییوونەوە کییورد بە پێوەنییدی هیییج نییا :عەبییدوڵاڵ نییامۆ

 تییۆ تییا کییردوتن کە بکەیییت کییارانە ئەو باسییی وسیییتبنو ئینگلیییزی بە کییورت وتییارێکی دەبێییت دووەم،. ئەمریکییا لە بیییت رۆژنییامەگەریی
 .کاندیدەکاندا نێوان لە دەکەن هەڵسەنگاندن و وەردەگرن کارەکانت سیڤی زانکۆەوە رێگەی لە پاشان. بکات خەاڵتە ئەو شایستەی

 
 روانگەیەکیی لە مەوێدە بیۆیە. دەخیوێنن راگەیانیدن ئەمریکیا لە پسیپۆڕی شیێوەی بە ئێیوە. دەرێ بێیینە خەاڵتەکە باسی لە: کوردستان

 دەکەی؟ کوردستان لە راگەیاندن و رۆژنامەنووسی لە چاو چۆن روانگەوە لەم. باسەکە نێو بچین پسپۆڕییانەوە
 

 ئاسیتی نێیوان لە بەراورد شیێوەیەک هیی  بە نیاتوانین بێگومیان. خراپیدایە زۆر بیارودۆخێکی لە کیوردی رۆژنامەنوسییی :عەبیدوڵاڵ نامۆ
 ئیێمە. کورتە تەمەنی کوردی میدیای. گشتی شێوەیەکی بە ئەمریکا میدیای و خۆرئاوا میدیای لەگەڵ بکەین دیکور میدیای پرۆفێشناڵی
 بەدی ئاشییکرا بە کوردیییدا میییدیای لە ئەمییانە هەمییوو کییاریگەری. زاڵە بەسییەریدا خێڵەکییییەت و دیکتییاتۆریەت کە هەیە مێژوویەکمییان

 هەواڵەکانی زۆربەی. بۆچوون لە( راستی) فاکت جیاکردنەوەی بۆ توانا نەبوونی لە بریتییە کوردی میدیای گرفتی گەورەترین. دەکرێت
 لە کە وەاڵم و پرسییار درێیژی دییداری بە دەکردێنەوە پڕ رۆژنامەکان الپەڕەی زۆربەی. بەرپرسن ئەو و بەرپرس ئەم قسەی کوردستان
 دییدارێکی بیدەرەوە هەڵ نمیوونە، بیۆ تیایمز، نیوییۆرک نیالپەڕەکیا هەمیوو. دەکرێیت بەدی دەگیمەن بە ئەمریکییدا پرۆفیشیناڵی میدیای
. دەکییڕن ئەو و ئەم قسیەی پروپاگەنیدەو رۆژانە فاکیت هێنیانی بەدەسیت جییاتی لە خەڵکیی کوردسیتان لە. نیادۆزیتەوە وەاڵم و پرسییار
 مییدیای پرۆفێشیناڵەکانی پێویسیتە گرنگتیر، لەهەمیووی. هەیە کات بە پێویستی و نییە ئاسان چاککردنی زۆرەو گرفتی کوردی میدیای
 . رەخنە قبوڵکردنی و گۆڕان بۆ تێدابێت ئامادەییان کوردی

 
 درێیژەدا لە و گشیی رای سیەر لە دانان کاریگاری بۆ بەهێز فاکتۆرێکی بۆتە کوردستاندا کۆمەڵکەی لە راگەیاندن وایە پێت:  کوردستان
 بێ؟ دەسەاڵت چوارەمی کۆڵەکەی راستەقینە مانای بە توانیویەتی

 
 چ  ئەوەیییه پرسیییارەکە بەاڵم. دەکییات دروسییت گشییتی ڕای سییەر لە کییاریگەریی گەورەتییرین بەردەوام میییدیا بێگومییان :عەبییدوڵاڵ نییامۆ

 خەڵیک رۆشنبیرکردنی لە دەگۆڕێت کاریگەرییەکەی راستی، جیاتی لە بکاتەوە باڵو بۆچوون و پرۆپاگەندە کە میدیایەک کاریگەرییەک؟
  مێشکی شۆرینەوەی و ئایدۆلۆژی کاریگەرییەکی بۆ خراپە چی و باشە چی دەدات بریار خۆی کە وەئازادە عەقڵی دروستکردنی و
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 . دەکات دووەمیان زیاتر کوردی میدیای من بەڕای. خەڵکی
 

 لە رۆژنامەنووسییی و راگەیانیدن گرفتەکیانی کوردسیتان، لە دا رۆژنامەنووسیی ئەزمیوونی سیەر بە سیاڵ ١١٤ تێپەڕینیی پیاش: کوردستان
 دەبینی؟ چیدا لە ردستانکو
 

 تییویژێنەوە بە پێویسییتی ئەوە. بکەییین باسیییان بەیەک یەک لێییرەدا نییاتوانین و زۆرن کییوردی راگەیانییدنی گرفتەکییانی :عەبییدوڵاڵ نییامۆ
 تەنییا(. چییرۆک) سیتۆری دەوترێیت پێیی لێیرە ئەوەی دۆزینەوەی بۆ ناکات ماندوو خۆی کوردی میدیای گشتی بەشێوەیەکی بەاڵم. هەیە
 درێیژی بیابەتی. چیییە پەرەگیراف و چییە رستە نازانێت هێشتا گشتی، بەشێوەیەکی کوردی، میدیای. باڵودەکاتەوە ئەو و ئەم چوونیبۆ

 و کیوێیەوە لە بیکەر نازانییت. دەخیوات گێیژ سیەرەت. رسیتەیەکە چەنید هەمیووی دەبینییت دەخوێنیتەوە کوردستان نووسەرەکانی باشترین
 زۆرن، گرفتەکییان وتیم وەکیو. بەیەکەوە بەسیتراوە و( واو) و فیاریزە بە بیابەتەکە هەمیوو دانیراوە وقتەنی بەدەگیمەن کیوێیە، لە فرمیان
 کەسیێک ئەوەی لەگەڵ دەکەنەوە بیاڵوی کوردسیتان سیایتەکانی هەواڵەی ئەو لەنێیوان بیکەم جییاوازی بتیوانم نیییە ئاسیان مین بۆ ئێستا
 . دەکاتەوە باڵوی فەیسبوک لە بۆخۆی

 
 بەردەم گەورەی گرفتێکیییی رۆژنامەنووسیییی پەروەردی و راهێنیییان بیییۆ کیییارامە ناوەنیییدی نەبیییوونی و ناپڕۆفیشیییناڵی ئاییییا:  کوردسیییتان

 نییە؟ کوردستاندا لە راگەیاندن و رۆژنامەنووسیی
 

 لە تانکوردسی زانکۆکیانی راگەیاندنی بەشی من، زانیاریی بەپێی. گەورەوەیە گرفتێکی باش راهێنانی ناوەندی نەبوونی :عەبدوڵاڵ نامۆ
 بگەیەنن پێ کوردستان راگەیاندنی دەزگاکانی بۆ باشتر کادیری ناتوانن و الوازن زۆر پراکتیڤدا ئاستی

 
 . وه بۆته باڵو دا" کوردستان" ی رۆژنامه ی٥١٣  ژماره  له 
 

 ٢٢١٢ی مەی ٢١: ڕێکەوتی/  ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ساڵەی رۆژنامەنووسیی كوردی ٥٥٢ی كوردی بە بۆنەی یادی گرفتەكانی بەردەم راگەیاندن
 

 مادێح ئەحمەدی
 

 خەبیات لە رەهەنیدێك وە  هەبیووەو بەرچاوی دەورێكی دا واڵتێك نەتەوەو هەر كەلتووریی كۆمەاڵتی، سیاسی، خەباتی لە راگەیاندن
 گەشیەی بەردەوام پێیدراوەو تایبەتی بایەخی واڵتانەوە زۆربەی لەالیەن لێكراوەو چاوی

 لە كەڵییك توانیویییانە رووەوە دوو لە مەبەسییتە ئەم بییۆ پێشییكەوتوو واڵتییانی. سییتاندوە
 :وەربگرن میدیا

 
 توانیوییانە نیاوخۆییەوە رووی لە كە الیەنیانەی و دەسیەاڵت ئەو: نیاوخۆیی رەهەندی -١

 و سیاسییییەت لەگەڵ گشییییتی رای كە بییییووە مەبەسیییتە بەو وەربگییییرن، میییییدیا لە كەڵیییك
 كەڵكیان ئامرازی شێوەیەكی بە كە نییە مانایە بەو ئەمە. بێنن بەكاری جیهانی كۆمەڵگای بە بەرانبەر و بخەن رێك خۆیان پالنەكانی

 كەنییاڵی لە واڵتەكەیییان نەتەوەییەكییانی ئامییانجە و سییتراتیژی پێییی بە توانیییوانە كە مانییایەیە بەو بەڵكییوو وەرگرتبییێ، ماسییمیدیا لە
 .هێناوە پێك زیندوویان كۆمەڵێكی و بكەن كەناڵیزە تواناییەكان بكەنەوەو بەرز روویەكەوە هەموو لە خەڵك وشیاری ئاستی میدیاوە

 
 كە هەوڵیانیداوە بەردەوام كیردوە دیپلۆماسیییان مییدیاوە رێگەی لە كە الیەنانەی و واڵت ئەو دەرەكییەوە لەرووی: دەرەكی رەهەندی -٢
 پێی شوێن كاناڵەوە لەو و بدەن خۆیان كۆمەاڵیەتییەكانی و  كولتووری وری،ئابو سیاسی، تایبەتمەندییە بە برەو جیهانیدا ئاستی لە

 سیۆنگەیەوە لەم واتە. بێینن بەكیاری دیپلۆماسییدا لە و بیكەن زاڵ خۆییان هێژمیۆنی بیكەنەوەو دا جیهیان واڵتانی خەڵكی نێو لە خۆیان
 و فەرمییەكیان نێردراوە بەرپرسایەتیی و ئەر  میدیا، رۆڵی بە ئاماژە بە و پێ  بردۆتە خۆیان نەتەوەییەكانی و ستراتیژی ئامانجە

 .كردۆتەوە كەم دیپلۆماتەكانیان
 

 ١١٢ تێپەڕینیی پیاش هێشیتا كیورد كە دەگەیین ئاكیامە بەو كیوردی میدیای و راگەیاندن سەر بخەینە تیشك بنەمایە ئەم سەر لە ئەگەر
 دەربخیا خیۆی نەیتوانیوە جیهاندا ئاستی لە چاپییەوە باڵوكراوەی بواری لە تەنانەت دا، كوردی رۆژنامەی یەكەم دەرچوونی بەسەر ساڵ
 نەیتوانییوە ماوەتەوەو رێكخراوەییدا و حیزبی بۆچوونی چوارچێوەی لە زیاتر كوردستانیشدا نێوخۆی ئاستی لە و هەبێ وتن بۆ قسەی و

 . ئێلێكترۆنی و وێنەیی میدیای بە بگات چ تا كوردی كۆمەڵگای گشتیی رای سەر بكاتە كار دیموكراتیك بنەمایەكی لەسەر
 

 . كاریگەرن سەرەكی هۆكارێكی چەند بێگومان بارەوە لەم چی؟ بۆ دەگەڕێتەوە مەسەلەیە ئەم هۆكاری كە بێ ئەوە پرسیار رەنگە لێرەدا
 :خۆارەوەیە شێوەی بەم هۆكارەكان. یەكدی خۆڵقاندنی سەر لە بوون كاریگەر هەیەو پێوەندییان یەكدی لەگەڵ هەركام هۆكارانە ئەم
 

  میدیایی خوێندەواری: یەكەم

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx2c6xiazMAhWLVxQKHZ6lAxMQjRwIBw&url=https://presskurd.wordpress.com/2010/11/22/kurds-and-mediatic-diplomacy/&psig=AFQjCNHjpBP-qoyjwAdaNW0ib9BUIpTfHw&ust=1461752187074478
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 پێیییە بەو كە لێهیاتوویی بە بەسییتوو پشیت تێگەیشییتنێكی: واتە گشیتی شییێوەیەكی بە( Media Literacy) مییدیایی خوێنیدەواری
 (١.)بیانناسی بكەیتەوەو جیا لێك میدیایانە ئەم بەرهەمی جۆرەكانی میدیاو جۆرەكانی دەتوانرێ

 
 و وەربگییری میییدیاییەكان ئییامرازە لە كەڵییك راسییتەقینەوە تێگەیشییتنێكی سییۆنگەی لە ئەوەی بییۆ رمەتیییدەرەیا میییدیایی خوێنییدەواری
 . بهێنی بەكاریان

 
 ئەر  و مییدیا لە تێنەگەیشیتن هۆی بە كە دەردەكەوێ بۆمان بكەین، كوردی میدیای لە چاو خوێندنەوەیەدا ئەم تیشكی ژێر لە ئەگەر

 رۆژنیامەگەریی و راگەیانیدن لە سیەروبەرەییە بیێ ئەم. سیەیرین سیەروبەرەییەكی بیێ بیینەری بیوارەدا لەم ئێمە ئێستا قازانجەكانی، و
 لە سیەروبەرییە بێ ئەم سەرەكی هۆكاری. بدرێنەوە لێك هۆكارەكانی و بگیرێ پێ پێشی پێویستە كە دیاردەیە  بۆتە ئێستا دا كوردی

 و كۆڕوكیۆمەڵ نێیوان لە پێویسیتە كە كولتیوورەی ئەو واتە. راگەیانیدن ەركییئ و كیار بیۆ ئیێمە روانینی شێوەی بۆ دەگەڕێتەوە سەرەتادا
 بیێ لەگەڵیدا ئێستاشی. نییە بوونی هەبێ، رۆژنامەگەریی و راگەیاندن كاری بە بەرامبەر دا كورد تاكی تەنانەت و كوردییەكان الیەنە

 لەگەڵییی گرووپییی و رێكخراوەیییی بەرژەوەنییدی رەیگییوێ بە. دەكییرێ راگەیانییدن كییاری لە چییاو ئییامرازی شییێوەیەكی بە كوردسییتاندا لە
 حیاڵەتەدا لەم. دا حیزبەكیان و تیا  دەسیەاڵتی خیزمەت لە ئامرازێیك بۆتە ئێمەدا كۆمەڵگای لە راگەیاندن رووەوە لەم. دەجووڵینەوە

 دەوری لە كەس چەنید دەكیاتەوەو بارەگایە  بگا، تێ راگەیاندن پیشەی و میدیا لە ئەوەی بێ بە هەبێ پارەی كەس هەر كە دەبینین
 تایبەتمەنییدییەكانی پێییی بە بییوارە لەم پێناسییەیە  كە نییییە وەهییاش ناوەنییدێكی هییی . دەكییا دەر باڵوكییراوەیە  كۆدەكییاتەوەو خییۆی

 دەكییرێ، بییابەتەكە لە چییاو بەرژەوەنییدی پێییی بە كە دا حاڵەتێییك لەوەهییا. بكییرێ پەیییڕەوی ئەوەی بییۆ روو بخییاتە كییوردی كۆمەڵگییای
 هەنیدێ دەبینیی تێیانیدا دەگیمەن بە كە دەكیرێن دەر باڵوكیراوە رۆژنیامەو دەیان بە دەكرێنەوە، ئێنتێرنێتی ماڵپەڕی سهدان به دەبینین

 باڵڤیۆ  دەییان رۆژانە كە لەوەیە باشیتر زۆر هەبیێ پێكمان و رێك باڵوكراوەی چەند ئێمە. بگرن لەبەرچاو راگەیاندن گشتی پرەنسپیی
 .نەیخوێنێتەوە كەسی  و دەربچێ

 
 مێژوویی و سیاسی هۆكاری: ەمدووه

 
 بە نەیتوانیییوە بییۆیە بەركەوتییوە، خەسییاری بوارەكانییدا تەواوی لە بێگومییان نەبییووە، سییەربەخۆ دەسییەاڵتێكی خییاوەن ئەوەی لەبەر كییورد

 دەتییوانێ ئەمە بییۆیە. بییێ راگەیانییدن بییواری دەتییوانێ بییوارانەش لەو یە  بێگومییان. ببینییێ خییۆیەوە بە پێشییكەوتن پێویسییت گییوێرەی
 . بێ كوردی راگەیاندنی پاشكەوتنی دیكەی ۆكارێكیه
 
 لە كە كەسیانەی ئەو بڵێیین دەتیوانین نەبیووە، راگەیاندنیدا بیواری لە بیااڵ فێركیاریی و ئاكادمییك ناوەندی خاوەن كورد ئەوەی بەر لە

 بۆشیاییەدا لەم بیۆیە ێنیاپەڕێ،ت دەسیت قامكەكیانی لە ژمارەییان ههییه، شیارەزاییان كوردسیتان لە دا رۆژنامەگەری و راگەیاندن بواری
. بیوون... و بازرگیان ییا رۆمیاننووس، و شیاعیر ییا سیاسیەتوان، ییا كە كیردوە رۆژنامەگەریییان كیاری مەیدانەوەو هاتوونەتە كەسانێك
 یراگەیانیدن لە ناپسیپۆریەتی سیەرهەڵدانی هیۆی بیۆتە ئەمە داخەوە بە بەاڵم نەگیرین، چیاو لەبەر كەسانە ئەم رۆڵی نابێ ئەگەرچی
 .ژیاوە تێدا كوردی كە سیاسییە دۆخە و رابردوو ئەو بۆ دەگەڕێتەوەو بەشێكی ناپسپۆریەتییەش ئەم هۆكاری. دا كوردی
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 تیۆریك قەیرانی: سێهەم
 
 .گرتوە كوردی راگەیاندنی بەرۆكی تیۆریك قەیرانێكی ئێستا دووهەم و یەكەم هۆكاری گرتنی چاو بەر لە بە
 

 لێكبیدرێتەوە، و بیۆچی دەگەڕێیتەوە بنەمیادا لە كە ئەوەی ییا بكەیین، دەستنیشیان تییۆریكە قەییرانە مئە هۆكارەكانی بمانهەوێ ئەگەر
 ئەو بەرهەمییی بەشییێكی داروه، پییێ ئامییاژەی لەسییەرەوە وە  هەر دۆخە ئەو چییونكە. بخشییێنین مێییژوودا بە چاوێییك پێویسییتە سییەرەتا

 كیییورد بیییۆ هەلەی ئەو قەت سیییەپاوە، كیییورددا سیییەر بە كە وییەیمێیییژو بیییارودۆخە ئەو. بیییووە زاڵ كیییورددا سیییەر بە كە رابیییردووەیەیە
 كە ئەوەی هۆی بۆتە ئەمەش. پێ  بچێتە جیهاندا ئاستی لە دیکه واڵتانی نەتەوەو لەگەڵ هاوشان نەتەوەیە  وە  كە نەڕەخساندوە

 لەو یەكێییك. نەبییێ وتیین بییۆ كیقسییەیە جیهییان ئاسییتی لە بییوارانەدا لەو دا ئێسییتاش لە و بییێ دواوە لە دا بوارەكییان زۆربەی لە كییورد
 خیۆیەوە بە وەهیا پێشیكەوتنێكی نەیتوانیوە رابردووەدا ئەو سێبەری لەژێر كورد راگەیاندنی واتە. میدیایە و راگەیاندن بواری بوارانە،
 ئەوەی بیۆ ەوەدەگەڕێت سەرەتادا لە ئەمەش. بێ دەرباز ئێستا قەیراناوییەی دۆخە لەو تازەوەو قۆناغێكی نێو بخزێنێتە خۆی كە ببینێ
 كییاری لە بیۆیە. بكییا پەروەردە راگەیانیدن، كییاری بە تیایبەت پرۆفیشییناڵ مرۆییی هێییزی ئاكادێمییك شییێوەیەكی بە نەیتوانییوە كیورد كە

 رووی لە نەهیییاتووین قەت. خیییراون پشیییتگوێ بكیییرێن، رەچیییاو پێویسیییتە كە پرەنسییییپانەی ئەو كوردییییدا رۆژنیییامەگەریی و راگەیانیییدن
. بیدەین خەڵك گشتی رای بە ئاراستە و بكەین راگەیاندن كاری پێیە بەو و بكەین كۆمەڵگا بۆ خوێندنەوە ژییەوەسایكۆلۆ و سۆسیۆلۆژی

 و مییدیاكان نێیوان لە متمیانەیی بیێ جۆرێیك واتە. چیووە تێیك كۆمەڵگیا و مییدیا و دەسەاڵت و میدیا نێوان هاوسەنگیی حاڵەتەدا لەم
 رای و سیاسیەت بە پێیدان ئاراسیتە لە كیوردی مییدیای كیاریگەریی بیێ ئەمەش. بووە وستدر دا خەڵك و میدیاكان نێوان لە و دەسەاڵت
 .لێكەوتووەتەوە دا كوردستان لە گشتیی

 
 شارەوە رۆژنامەگەری بەسەر شاخ رۆژنامەگەریی كاریگەریی: چوارەم

 
 مییدیای كۆمەڵێك خاوەن خۆی بۆ ەنێكالی و حیزب هەر دا شاخ قۆناغی لە. كردوە تێپەڕ شاخ لە درێژی قۆناغێكی كوردی راگەیاندنی

 ئاراسیتەی و گوتیار. بیوون تیایبەت الیەنێكیی ییان حیزبێیك زمانحیاڵی كیام هەر میدیاگەلە ئەم. بووە.. و رادیۆ گۆڤار، رۆژنامە،: وە 
 مییدیا ئەم یەتێكئەقڵ. كردوە تایبەت رێبازێكی و بیر بۆ كاریان هەركام بووەو شۆڕگێڕانە گوتارێكی میدیاگەلە، جۆرە ئەم كردنی كار
 كییاركردن پێیوەری هەروەهیا. بیووە دییاریكراودا بیازنەیەكی لە نەبیووەو تیێكەڵ شیار لەگەڵ رۆژانە كە بیردووە بەڕێیوە راگەیانیدنانەی و

 سییەرەوە لە و ویسیتوویەتی حییزب كە بیووە چوارچێییوەیەدا لەو كیردن كیار پێیوەر تەنییا بەڵكییوو نەبیووە، مێتۆدییك و بیوون پرۆفیشیناڵ
 و رۆژنامەنووسیییان بیییووە، زاڵ دا كوردسیییتان لە كە بیییارودۆخەی ئەو هیییۆی بە قۆنیییاغە ئەم لەگەڵ هاوكیییات. دراوە ەسیییەرل بڕییییاری

 كۆمەڵێیك لە كیردن پێیڕەوی بە مەدەنیییانەوەو سییمایەكی بە كە نەبیووە دەرەتانەییان ئەو كوردسیتان شیارەكانی لە كیورد رووناكبیرانی
 لە سیەپاندوەو خیۆی بیووەو زاڵ شیاخ راگەیاندنی گوتاری بارودۆخەدا ئەم ئاكامی لە. بكەن كوردی بە راگەیاندن كاری زانستی پێوەری

 هیاتنی كۆتیایی پیاش كوردسیتان، باشیووری لە نمیوونە بیۆ. بنەمیا بە ببیێ دواتیر و بكیا گەشیە كە نەبیووە دییكە گوتیارێكی بەرانبەردا
 راگەیانیدنی بنەمیایە ئەو سیەر لە بنەمیاو دبێیتە حیزبیی نیدنیراگەیا مێتیۆدی و گوتیار واڵت، لە پارچەیە ئەم رزگاری و شاخ قۆناغی
 گییۆڕێ، دێییتە لێییرەدا كە ئییاڵوگۆڕێكی. شییار بییۆ دەگییوازرێتەوە شییاخ راگەیانییدنی جۆرێییك بە قۆنییاغەدا لەم واتە. دەسییتێنێ پەرە كییوردی
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 گەشیەیەكی راگەیانیدن دەزگاكیانی چەنیدایەتییەوە رووی لە دەبێیتەوەو كەمڕەنگ شاخ دروشماوییەی حاڵەتە ئەو تاڕادەیە  كە ئەوەیە
 بییۆنەوە بەم. كردبییا گەشییەی چۆنییایەتییەوە رووی لە قۆنییاغەدا لەم كییوردی راگەیانییدنی دەبییا كە لێییرەدایە كێشییەكە. دەكەن بەربییاڵو
 ئەوانەش دەكەن، كییار جیییاوازتر تییاڕادەیە  كە دەبینییین دیییكە باڵڤییۆكی كۆمەڵێییك ئەگەر. زاڵە شییاخ رۆژنییامەگەریی سییێبەری ئێسییتاش
 ئەو بەرانییبەر لە دژكردەوەیەكییدا ئاكییامی لە زیییاتر بەڵكییوو نییین، میییدیایی قییووڵی تێگەیشییتنێكی و پیشییەیی پرۆفیشییناڵی بەرهەمییی
 .هەڵداوە سەریان بارودۆخەدا

 
  حیزبی راگەیاندنی و ئازاد راگەیاندنی چەمكی: پێنجەم

 
 نێیوان لە زۆر ملمالنێیەكیی و كێشیە زاڵە، دا كوردسیتان لە یامیید كاركردی و رۆڵ بە بەرانبەر كە هەڵەیهی تێگەیشتنە ئەو ئاكامی لە

 وای ملمالنێییە ئەم. ئیارادایە لە «حیزبیی راگەیانیدنی» و «ئازاد راگەیاندنی» دەڵێن پێیان كە بەرەدا دوو ئاستی لە راگەیاندنەكان
 كە ئاراسیییتەیە ئەو بەرهەمیییی ئەمەش. دەدا فێیییڕۆ بە زۆر توانیییاییەكی و وزە رۆژانە هەڵبیییداو سیییەر نالەبیییار هەڤڕكێیەكیییی كە كییردوە

 ئەم هیییۆی بە... كۆمەڵگیییاو بەرژەوەنیییدی و نەتەوەییییی ئاسایشیییی تەواوەتیییی بە لێیییرەدا. بەر گرتووییییانەتە كوردسیییتاندا لە مییییدیاكان
 زگیییادە بەڕێیییوەبەرانی و مییییدیاكاران نیییاو لە واقیعبینیییانە تێگەیشیییتنێكی ئەگەر دڵنییییاییەوە بە. پەراوێیییزەوە خیییراوەتە ملمالنێییییەوە

 .نەدەهات لێ وای دۆخە ئەم هەبایە، كوردستان لە راگەیاندن جۆربەجۆرەكانی
  
 ئییازادی بەاڵم بیین، تییایبەت تییاكێكی یییان رێكخییراو بە سییەر رەنییگە راگەیانییدنەكان»: دەڵییێ كە هەیە نرخییی بە وتەیەكییی «ئییانۆن» 

 بیۆ بگیوازنەوە راسیتییەكان دەبێ حاڵەتێكدا هەر لە راگەیاندنەكان كە دەگەیەنێ ئەوە ئانۆن وتەی ئەم( ٢.)«خەڵكە هی باڵوكردنەوە
 هەمیوو كیاری سیەرەكیی تەوەری كۆمەڵگیا و خەڵیك گشتیی بەرژەوەندی دەبێ واتە. بن خەڵك خەمەكانی و دەرد ئاوێنەی كۆمەڵگاو ناو

 بڵینیدگۆی بیوونەتە ەكیانن،حیزب بە سەر كە راگەیاندنانەی ئەو دا، كوردستان لە وتەیە ئەم پێچەوانەی بە. بێ راگەیاندن دەزگاكانی
 وەر راگەیانیدن دەزگاكیانی لە كەڵیك ئامرازێیك وە  خیۆی حیزبیی بەرژەوەندی گوێرەی بە الیەنەكان لە كام هەر و حیزبەكان تایبهتی
 وەدژكیردە كردنییان كیار سەرەكیی ئاراستەی و سەرەكی تەوەری ناسراون ئازاد میدیای بە كە میدیاگەلەی ئەو بەرانبەریشدا لە دەگرێ،

 .پەراوێزە كەوتووەتە كۆمەڵگا و خەڵك گشتیی مافی نێوانەدا لەم. حیزبەكان خودی و حیزبەكان میدیای بە بەرانبەر نیشاندانە
 

 عەرەبی و توركی فارسی، میدیای كاریگەری: شەشەم
 

 كە ئەوەی لەبەر نێیوەدا ملە. عەرەبیییە و تیوركی فارسیی، مییدیای كیاریگەری كیوردی راگەیانیدنی بەردەم گرفتەكیانی لە دییكە یەكێكی
 بەسیەر خۆییان شیتی كە هەوڵیانیداوە هەمیشیە بااڵدەسیت نەتەوەی وە  ئەوانی  بوون، فارس و عەرەب تور ، كوردستان داگیركەرانی

 جییییاوازەو عەرەب و تیییور  و فیییارس لەگەڵ كیییوردی  كۆمەڵگیییای. بیییدەن خۆییییان ی...كولتیییوورو زمیییان، بە بیییرەو و بسیییەپێنن كیییورددا
 هەبیوون كە كەسیانەش ئەو و نەبیووین راگەیانیدن كیاری بە تایبەت هێزی خاوەن خۆمان بۆ كە ئێمەش. هەیە     خۆی تایبەتمەندیی
 لە دەبییێ ئییێمە. كییوردییەوە راگەیانییدنی نێییو هییاتووەتە ئەوان كییاریگەریی و بییوون عەرەب و فییارس و تییور  زانكۆكییانی پەروەردەی
 كییاری ئاراسییتەی پێیییە بەو و  كییورد تییاكی و كییوردی كۆمەڵگییای تایبەتمەنییدییەكانی بییڕوانینە سۆسیییۆلۆژییە و سییایكۆلۆژی روانگەیەكییی
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 الی بە كە شییتەی ئەو چییونكە. باڵوكردنەوەیییان شییێوازی ئەوجییار و بابەتەكییان بە بییدەین گرنگییی و بكەییین دیییاری راگەیانییدنەكانمان
 جیۆرە بەو دا كیوردی كۆمەڵگیای لە پێیدەدا، رنگییگ بەردەنیگەكەی خیۆێنەرو گیرنگەو عەربیییەوە ییان و فارسی یان توركی رۆژنامەیەكی

 و ئەدەبییات زاڵبیوونی هۆی بە و ناگیرێ لەبەرچاو شتە ئەو ئێمەدا باڵوكراوەكانی رۆژنامەو لە زۆرێك لە بێ لەگەڵدا ئێستاشی. نییە
 ئەو ئێسیییتاش. ەوەئەوان كیییاری شیییێوازی و راگەیانیییدن كیییاریگەریی ژێیییر كەوتیییووینەتە جۆرێیییك بە ئیییێمەدا، بەسیییەر ئەوان كولتیییووری

 زمانەكییانی لە بەشییێكیان دەوتییرێنەوە زانكۆكانییدا لە و وەردەگییرین لییێ كەڵكییییان راگەیاندنییدا كییاری بییواری لە ئییێمە كە سییەرچاوانەی
 ژنێیك ییان تەقییوەتەوە، بۆمبێیك وێینە بیۆ یان. كوردی زمانی سەر وەرگێڕدراونەتە ناتەواو شێوەیەكی بە توركییەوە و فارسی عەربی،
 شیێوە ئەم. «دەسیووتێنێ خیۆی ژنێیك.. لە» ،«دەتەقێیتەوە بۆمبێیك.. لە» دەنووسین ئیێمە راگەیانیدنەكانی زۆربەی تاندوە،سیوو خۆی

 واتیه. نیییە شیێوەیە بەو كوردییدا لە بەاڵم باوە، عەرەبی زمانی تایبەتمەندییەكانی پێی بە دا عەربی راگەیاندنی لە لێدانە مانشێت
 و بگیری پیێ پێشیی دەبیێ بسیووتێنێ، خیۆی ژنێیك ییا بتەقێیتەوە بۆمبێیك بڕییارە ئەگەر. باوه بیداعهره زمانی له دهربڕینه شێوه ئهم

 !!بدا روو نەهێڵی
 
 بیوونەتە ئەمیانە. كوردیین راگەیاندنی بەردەم سەرەكییەكانی گرفتە لە پێدرا، ئاماژەیان سەرەوە لە كە هۆكارەی چەند ئەم گشتیی بە
 سیاسیەتدانان لە گێیڕان رۆڵ و گشیتیی رای رێكخسیتنی خیانەی بچێتە بكا، دەرباز قۆناغە ئەم نەتوانی كوردی راگەیاندنی ئەوەی هۆی
 ئەوەی و دا كوردسیتان لە( yellow journal)زەرد رۆژنیامەگەریی دیاردەی سەرهەڵدانی هۆی بوونەتە گرفتانە ئەم ئێستا هەر. دا
 ئەم سیەلمێنەری ناپرسیێ لێییان كەس دەمێنینەوەو دا فرۆشییەكان مەرۆژنا بەردەم لە چاپییەكان باڵوكراوە لە زۆر رێژەیەكی رۆژانە كە

 .راستییەیە
 

 كیارو لە چیاو نەریتیییەوە روانگەیەكیی لە واتە. بگیۆڕدرێ پێویسیتە كولتیوورە ئەم هەڵەیەو راگەیاندن پیشەی بۆ ئێمە روانینی شێوەی
 وەرگییراوەو راگەیانیدن لە كەڵیك حیزبەكیان و تیا  اڵتیدەسیە بە كردن خزمەت بۆ ئامرازێك وە  بۆیە. دەكەین بوارە ئەم ئەركەكانی

 قۆناغێكی لە كوردی راگەیاندنی بەردەوام كە كۆسپانەیە لەو یەكێك كوردستان باشووری لە رۆانینە شێوە ئەم زاڵبوونی. لێكراوە چاوی
 یییان رۆژنییامە یییان ڤزیۆنێییكتەلە هەركییام دەتییوانن حیزبەكییان. لێكەوتییووەتەوە سییەروبەرەیی بییێ تەنییانەت راگرتییوەو قەیراناویییدا
 هەرە مەترسییەكی ئەمە. بكەن پاوان رادیۆ رۆژنامەو و گۆڤار چەندین و تەلەفزیۆن چەند حیزبێك هەر ئەوەی نە هەبێ، رادیۆیەكیان
 .داهاتوودا لە كورد بزووتنەوەی و كورد نەتەوەیی ئاسایشی سەر بۆ گەورەیە

  
 :سەرچاوە

 
 نیوز مدیا سایت وب چیست؟ ایرسانە سواد یونس، دكتر شكرخواە، -١
 ٣٣   ،١٣١٢ سال ایران، روزنامە انتشاراتی موسسە اول، زادە، قازچی اكبر علی: ترجمە حرفەای، روزنامەنگاری دیوید، رندال، -٢
 

 ٢٢١٢ی ئەپریلی ٢٢: ڕێکەوتی/  ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ەاڵتی كوردستاندارۆژنامەنووسیی شاخ لە رەوتی رۆژنامەنووسیی رۆژه
 

 كوێستان فتووحی
 
 
 کوردیییه نووسییی رۆژنامه ی ساڵه ١١٢ ی بۆنه به که دا سم رێوڕه دوو له ران، خوێنه رنجی سه ر به دهخرێته لێرهدا که وتاره م ئه
 دێمیییوکراتی حیزبیییی سیاسیییی ری فتیییه ده ی بنکیییه لیییه و کۆییییه شیییاری لیییه وه،

 :کراوه ش پێشکه چوون ڕێوه به کوردستان،
 
 شاخ رۆژنامەنووسیی لە ەبەستم
 

 ئەم نیازانم ئەگەرچیی. بیووە پەییدا نیە لەمێژ «شاخ رۆژنامەنووسیی» چەمكی
 هێنیراوە، بەكار دا كوێ لە و كەسێكەوە چ لەالیەن و كەی جار، یەكەم چەمكە
 زایینیی ی١٢ دەیەی لە ایبەتیتی بە پێشیتر، دییارە. هێنیراوە بەكار چەمكێك وەكوو وە، ە١٧٧١ راپەڕینی دوای لە كە تێدەگەم وا بەاڵم
 بەرامیییبەر لە نیییاوانەش جیییۆرە ئەم. دەهێنیییران بەكیییار شیییاخ باڵوكراوەكیییانی ییییا «شیییاخ چیییاپەمەنیی» وە  دەسیییتەواژەی و زاراوە دا،
 ئەدەبییاتی نێیو هیاتبوونە دییكە، زاراوەی و نیاو كۆمەڵێیك زاراوانەش، و نیاو جیۆرە لەم بەر. هەڵیدا سیەریان دا «شیار رۆژنامەكانی»
. «شیۆرش مامۆسیتای» ییان «شیۆرش قوتابخیانەی» ،«شیۆرش نەخۆشیخانەی» نمیوونە بیۆ. بیوو لەگەڵیدا شۆرشییان پاشگری كە دیكور

 هەرێمییی بییوو، خەبییات سییەمبولی شییاخ،. بییوون پەیییدا دا، حكییوومەتی و دەوڵەتییی دامەزراوەی و دەزگییا بەرامییبەر لە نییاوانە ئەم دیییارە
 كیوردەوە دژە حكیوومەتی فەرمیانی و رێوشیوێن پێیی بە كە بیوو شیوێنە ئەو داگیركیراو، شیاری شیار،. بیوو كیورد شۆرشی دەسەاڵتدارەتیی

 شیار لە. هەبیوو سەربەسیتی و ئیازادی هەبیوو، پێشیمەرگە و شیۆرش هەبیوو، دیكتیاتۆری و سیتەم لە یاخیبوون شاخ، لە. دەچوو بەڕیوە
 و شۆرشیگێڕان مینیبەری دەردەچیوون، شیاخ لە وكیراوانەیباڵ و گۆڤیار و كتێی  ئەم. هەبوو سانسۆر و سەركوت دیكتاتۆری، زەنگی و زەبر

 باڵو كوردستانیان تێكۆشەرانی و خەباتگێڕان ئاواتەكانی و خۆزگە و كوردەكان پارتە سیاسیی بیروڕای و هەڵوێست. بوون ئازادیخوازان
 ئییازادی لە و بییكەن خەڵییك دڵییی قسییەی نەیانییدەتوانی ئەگینییا ئیشییارەدا، و رەمییز تییوێی لە مەگەر شییار، چییاپەمەنیی بەاڵم. دەكییردەوە
 شییار، هییی. بییوون جیییاواز دەكییرا، چییاپ پییێ شییاخیان و شییار رۆژنییامەی كە ئیمكانییاتێكی  و ئییامراز و كەرەسییتە دیییارە. بییوون بێییبەش

 .بوون بچوو  ساكارو و سادە شاخ هی. بوون گەورە و پێشكەوتوو
 

 كوردستان رۆژهەاڵتی لە شاخ رۆژنامەنووسیی
 

  نێوان لە جیاوازی خۆیەتی جێی كە. دەكرێ سەیریان یە  وەكوو شاخ، لە و( تاراوگە)  دوورەواڵتی لە ووسیرۆژنامەن كاری زۆرجار
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 سیێ بە كوردسیتان، رۆژهەاڵتیی لە شیاخ رۆژنامەنووسییی بچین، مەسەلەكە بۆ روانگەیەوە لەم ئەگەر. دابنرێ رۆژنامەیە جۆرە دوو ئەم
 .دەبێ تێپەڕ دا قۆنا 

 
 ئێران ی١٧٧٧ شۆرشی ركەوتنیسە پێ : یەكەم قۆناغی

 
 كوردسییتان رۆژهەاڵتییی لە رۆژنامەنووسییی جییۆر سییێ ئێییران گەاڵنییی ی١٧٧٧ شۆرشییی سییەركەوتنی تییا كوردسییتانەوە كۆمییاری رووخییانی لە

 :هەبووە
 

 : دەگرێتەوە هەوأل دوو كە شایەتییەوە، رێژیمی الیەن لە پێدراو رێگە كوردیی رۆژنامەنووسیی: ئەلف
 

 فارسیی و كیوردی زمیانی بە و، بیۆتەوە اڵبیاڵو ژمارەی ١٥ تاران لە دا١٧٥٢  و ١٧٥١ سااڵنی لە كە ،«خۆرنشین» یحەوتوونامە یەكەم،
 .دەرچووە
 لە ١٧٦٤ هەتیا وە١٧٥٧ سیاڵی لە بووە، ئیمتیازی خاوەن و بەڕێوەبەر زەمانی بەدی  عەبدولحەمید كە «كوردستان» رۆژنامەی: دووهەم
 . باڵودەكرایەوە رانئێ دەرەوەی لە و دەردەچوو تاران

 
 نێوخیۆی لە كوردسیتان دیمیوكراتی حیزبیی تێكۆشیەرانی و رێبەران هەوڵێكی چەند لە بریتییە كە نهێنی، بە كوردی رۆژنامەنووسیی: ب

 (.گەالوێژ ی٢١ كودیتای دوای لە تەورێز شاری لە نهێنی بە كوردستان رۆژنامەی چاپی نموونە وە ) ئێران
 لە و ئورووپا لە باكۆ، لە كوردستان دیموكراتی حیزبی ی«كوردستان» رۆژنامەی دەرچوونی كە ی تاراوگە ەل كوردی رۆژنامەنووسیی: ج

 .دەگرێتەوە جیاوازدا، دەورەوی سێ لە بەغدا
 
 باڵوكیراوەی نمیوونە بیۆ: بكەیین ناودێرییان شیاخ لە كوردی رۆژنامەنووسیی بە دەكرێ كە دەبینرێن هەوڵ هێندێك خانەیەدا، لەم هەر 
 اڵ ژمیارەی یە  بلوورییان، غەنی و قزڵجی حەسەنی مامۆستا الیەن لە دا كوردستان كۆماری رووخانی دوای بە ١٧٤١ ساڵی كە «ێگار»
 .بۆتەوە باڵو
 
 اڵبیاڵو ژمیارەیەكی چەنید دا ١٧٦٧ و ١٧٦٦ سیااڵنی لە كوردسیتان دیمیوكراتی حیزبی شۆرشگێڕی كومیتەی كە «تیشك» باڵوكراوەی یان

 .كردۆتەوە
 
 بەبیێ و شیۆرش دەسیەاڵتی ژێیر نیاوچەی لە كوردسیتان، لە چیونكە بنێیین داییان دا شاخ رۆژنامەنووسیی خانەی لە دەكرێ بۆیە انەئەم
 .دەردەچوون حكوومەتێك، هی  ئاگاداریی و ئیزن

 
  باشووری خاكی یقوواڵی لە بوونیان نیشتەجێ هەتا چیاكان بۆ كوردستان رۆژهەاڵتی حیزبەكانی كشانەوەی دوای لە: دووهەم قۆناغی
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 (:٧٢ دەیەی نێوەڕاستەكانی هەتا ١٧١٢ لە) دا كوردستان
 
 .دەگرێتەوە كوردستان رۆژهەاڵتی لە شاخ رۆژنامەنووسیی مێژووی لە قۆنا  گرنگترین و دیارترین راستیدا لە قۆناغە ئەم
 

 :قۆناغە ئەم تایبەتمەندییەكانی لە هێندێك
 
 رادییۆی دوو تیایبەتی بە. شیاخەوە رۆژنامەنووسییی نێو دێتە بكا، دا ماڵێك هەر بە سەر انێدەتو كە خێرا راگەیەنێكی وە  رادیۆ، -١

 -.دەگێڕا گرنگیان دەورێكی ،(كۆمەڵە بە سەر)ئێران شۆرشی دەنگی رادیۆی و( دیموكرات حیزبی بە سەر)ئێران كوردستانی دەنگی
 
 .دەبوونەوە باڵو و چاپ سەرەتایی ئیمكاناتی و تەكەرەس بە و شاخاوی ناوچەی لە و چیا لە كوردییەكان باڵوكراوە -٢
 
 دەكیرێ و هەبیووە كە نیاحیزبی نمیوونەیەكی تەنیا. بوون سیاسییەكان رێكخراوە و حیزب بە سەر باڵوكراوەكان، زۆری هەرە زۆربەی -٣

 .بووە دا ١٧١٥ و ١٧١٤ ااڵنیس لە شاسوارییەوە موحسین الیەن لە «چیا نووسەری» گۆڤاری ژمارەی ٣ باڵوبوونەوەی بكەین پێ ئاماژەی
 
 حیزبیی ئورگیانی «كوردسیتان» تەنیانەت. بوون گۆڤار زۆربەیان نێوەرۆكەوە، و فۆرم رووی لە بوونەتەوە، باڵو چاپەمەنییانەی ئەو -٤

 لە شییاخ، نالەبییاری هەلییومەرجی هییۆی بە و دەرچییووە مانگییانە شییێوەی بە. بییووە لەسییەر رۆژنییامەی نییاوی كە كوردسییتانی  دیمییوكراتی
 .دەرچووە دا بچوو  قەوارەیەكی

 
 رۆژهەاڵتی لە نهێنی بە بوون، ئیسالمی كۆماری ئۆپۆزیسیۆنی سیاسییەكانی رێكخراوە و حیزب بە سەر كە هۆیەوە بەم باڵوكراوەكان -٥

 .دیتوویانن سیاسییەكان حیزبە الیەنگرانی لە كەم ژمارەیەكی تەنیا و بوونەتەوە باڵو كوردستان
 
 حیزبەكیان تێكۆشیانی و پێشیمەرگە چیاالكیی و حیزبیی بەیاننیامەی و سیاسی وتاری بە داوە بایەخیان زۆرتر ۆكەوە،نێوەر باری لە -٦
 .واڵت دەرەوەی لە
 
 :دەكرێ بەدی دا باڵوكراوەكان نێو لە جۆراوجۆری -٧
 
 رێكخییراوی ،(كییۆمەڵە) كومونیسییت حیزبییی دیمییوكرات، حیزبییی: جۆراوجییۆرن رێكخییراوی و حیییزب بە سییەر سیاسییییەوە، بییاری لە: لییفئە

 .هەبووە خۆیان بە تایبەت جۆراوجۆری چاپەمەنیی هەركامیان یەكسانی، كۆمەڵەی كورتی  ماوەیەكی بۆ خەبات،
 
 گۆڤیاری وە . هەبیێ دیكەییان جۆراوجۆری گۆڤاری بووە سیاسی كە ئورگان باڵوكراوەی لە جگە داوە هەوڵیان حیزبانە لەو كام هەر: ب

 . نێوخۆیی دئۆلۆژیك،ئی هونەری، و فەرهەنگی
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 میاوەی بیۆ حییزبە ئەم شارسیتانی رێكخراوەكیانی لە زۆر لەوەی جیگە چیونكە. بەردەكەوێ پشیكی زۆرتیرین دیمیوكرات حیزبی نێوەدا لەم
 الوان، بە تیایبەت گۆڤیاری هەواڵنیامە، كیردۆتەوە، باڵوییان شیاخ لە و هەبیووە خۆییان بە تایبەت باڵوكراوەی و ئورگان ساڵێك چەند
 .هەبووە گشتییان رۆشنبیریی بە تایبەت پێشمەرگە، بە تتایبە

 
 كەمیی بە سیەرەتاوە لە دا ئورگان باڵوكراوەی لە تایبەتی بە حیزبیدا، چاپەمەنیی لە نووسەرانەوە ناوی بە نووسین باڵوكردنەوەی -١

 بەدی( خیوازراو نیاوی ییا راسیتەقینە وینیا جیا) نووسەران ناوی دا، گشتییەكان و ئەدەبی گۆڤارە باڵوبوونەوەی لەگەڵ دواتر. دەبینرێ
 رێبەرایەتیییی ئێییران، كوردسییتانی دیمییوكراتی حیزبییی و كومونیسییت حیزبییی ئورگییانی لە قۆنییاغەدا، ئەم كۆتییایی سییااڵنی لە. دەكییرێ
 .دەكەوێ بەرچاو نووسەران ناوی دا، شۆرشگێڕ

 
 كییاری بیووبێ، دەورێكیشیییان ئەگەر. هەیە رۆڵییان رینكەمتی قۆنییاغەدا لەم شیاخ رۆژنامەنووسییی بەڕێییوەبردنی و نووسیین لە ژنیان، -٧

 .ناكرێەم بەدی دیار كەسێكی بەڕێوەبەر و نووسەر وە  بەاڵم. بووە شاخ رادیۆكانی لە بێژەری و حیزبەكان چاپەمەنیی لە تایپ
 :ئێستا تا ەوە١٧٧٢ دەیەی نێوەڕاستەكانی لە: سێهەم قۆناغی

 
 دێینە عێیراق، و ئێیران نێیوان سینوورییەكانی شیاخاوییە ناوچە لە كوردستان رۆژهەاڵتی نیحیزبەكا ەوە،١٧٧٢ دەیەی نێوەڕاستەكانی لە
 :دێ حیزبانەدا ئەو رۆژنامەنووسیی بەسەر گۆڕانێك چەند. كوردستان باشووری خاكی قوواڵیی نێو
 
 دەگیرسێنەوە، شارەكان نزیك لە و دادەگەڕێن سەرسنوور چیاكانی لە -١
 
 عێییراق، كوردسییتانی چاپخانەكییانی لە زیییاتر و كییامپیوتێر خییاوەنی دەبیینە دێیینن، تەكسیییر و تایییپ بە ەرۆژنییام دەركردنییی لە واز -٢

 دەكەن، چاپ رۆژنامەكانیان
 وەردەگرن، جۆراوجۆر رەنگی جار هێندێك و وێنە لە كەڵك و دەكەنەوە گەورەیان دەگۆڕن، رۆژنامەكانیان فۆرمی -٣
 ئاسیانتر هەم لەسیەریان، دەبیێ كیاریگەریی بیوارەوە دوو لە ئەمەش و رادەگا ئینترنێت ەب دەستیان بەرە بەرە ،٢٢٢٢ ساڵی دوای لە -٤
 دەسیت دەگەیەنینە باڵوكراوەكانییان خێراتیر ماڵپەڕەكانییانەوە، هیۆی بە و ئییمەیلەوە رێگیای لە هەم دێینن، بەدەست زانیاری پێشوو لە

 خوێنەرانیان،
 داخراوییی لە كوردسیتان رۆژهەاڵتیی حیزبەكیانی كوردییەكیانی رۆژنیامە و گۆڤیار لە هێندێك فاكتەردا، كۆمەڵێك كاریگەریی ژێر لە -٥

 .دەبن كراوەتر جاران لە و دەكەنەوە دوور رادەیە  تا ئیدئۆلۆژیك و سیاسی
 پێشیتری  دییارە. دەبین داییك لە كوردسیتان رۆژهەاڵتیی منیدااڵنی و ژنیان بە تیایبەت گۆڤیاری قۆنیاغەدا، ئەم دووهەمی دەیەی لە -٦
 تایبەت باڵوكراوەی نموونەی دا شایەتی رێژیمی رووخانی دوای یەكەمی ساڵی دوو یە  لە هەم و كوردستان كۆماری سەردەمی لە مهە)
 .دەبنەوە باڵو بەبەردەوامی گۆڤارانە جۆرە ئەم ئەمجارە بەاڵم. نەكردبوو تێپەڕی ژمارە ١ - ٢ لە كە هەبوو، كۆمەڵ توێژێكی بە
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 ژێییر لە كە نەسییڵێك. تییاراوگە لە كوردسییتان رۆژهەاڵتییی رۆژنامەنووسیییی گۆڕەپییانی نێییو دێیینە نوێییوە ێكیییروانین بە تییازە نەسییڵێكی -٧
 .دان ئێران رۆژنامەنووسیی پێشكەوتنەكانی كاریگەریی

 سیایتی و گۆڤیار بۆخۆییان سیەربەخۆ گرووپیی و كەسیان و دێیتەدەر حیزبەكیان بیازنەی لە رۆژنامەنووسیی كیاری و باڵوكراوە و گۆڤار -١
 .دەخەن وەڕێ كوردستان رۆژهەاڵتی پرسەكانی لە باس بۆ ربەخۆسە
 .تاراوگە لە كوردستان رۆژهەاڵتی كوردیی رۆژنامەنووسیی كاروانی نێو دێتە ئەلكترۆنی میدیای و تەلەڤیزیۆنی ئاسمانیی كاناڵی -٧
 هەرێمییی لە رۆژنامەنووسیییی كییاری بە تییێكەڵ هەبییوو، شییاخیان رۆژنامەنووسیییی ئەزمییوونی رۆژنامەنووسییانەی لەو بەرچییاو بەشییێكی -١٢

 .دەبن كوردستان
 بەڕێییوەبەری وە  و رۆژنامەكییان و گۆڤییار لە دیزاینێییر، نووسییەران، دەسییتەی ئەنییدامی وەرگێییڕ، نووسییەر، وە  ژنییان، بەرە بەرە -١١

 .دەكەون دیار تەلەڤیزیۆنی، و رادیۆیی بەرنامەی
 بە دەدرێییتەوە، لییێ ئاوڕیییان قۆنییاغەدا، لەم خرابییوون، پشییتگۆێ دا شییترپێ قۆناغەكییانی لە كە رەهەنیید و دیییاردە و چەمییك زۆر -١٢

 .فەرهەنگیدا و كۆمەاڵیەتی و فكری بواری لە تایبەتی
 

 :ئاكام
 
 رۆژهەاڵتیی لە كیوردی رۆژنامەنووسییی لە سەرەكی بەبەشێكی( بارستاییەوە باری لە هەم ماوەوە، باری لە هەم)شاخ رۆژنامەنووسیی -١

 ،دەژمێردرێ كوردستان
 بەسیەریدا خەبیاتخوازی خسیڵەتی و، ئازاد رۆژنامەنووسییەكی نە  بووە، حیزبی و سیاسی رۆژنامەنووسییەكی شاخ، رۆژنامەنووسیی -٢
 .بووە زاڵ
 هیییۆی بە نە  چیییوون بەڕێیییوە كوردسیییتان شۆرشیییگێڕی و نەتەوەییییی بیییزووتنەوەی لە بەشیییدار ئەدیبیییی و سیاسیییی كەسیییانی هیییۆی بە -٣

 پسپۆر، و حیرفەیی رۆژنامەنووسانی
 گەیانییدنی لە گرنگییی دەورێكییی رادیییۆ هەبییووە، كییاغەزی رۆژنییامەی باڵوبییوونەوەی رێگییای سییەر لە كە جۆراوجییۆر بەربەسییتی هییۆی بە -٤

 .گێڕاوە دا شاخ راگەیاندنی پەیامی
 رۆژنامەنووسیییەوە یدیكە رێوشوێنەكانی و مانشێت و تیتر دیزاین، رەنگ، و وێنە بەكاربردنی فۆرم، باری لە شاخ، رۆژنامەنووسیی -٥

 .فۆرم جوانیی نە  بووە نێوەرۆ  و پەیام گەیاندنی گرنگ هەبووە، زۆری كووڕیی و كەم
 و تێكۆشییان و نفییووز نییاوچەی بەرینیییی و حیییزبەكە گەورەیییی تێكۆشییان، درێییژی رابییردووی هییۆی بە كوردسییتان، دیمییوكراتی حیزبییی -٦

 .هەبووە كوردستان رۆژهەاڵتی لە شاخ رۆژنامەنووسیی لە رۆڵی زۆرترین سی،رۆژنامەنوو كاری بە بایەخدانی و خەباتەكەی پێویستی
 رۆژنامەنووسییی لە كە رادییۆ، و كیاغەزی رۆژنیامەی وە  پێشیوو راگەیەنەكیانی رۆڵیی پێشیكەوتوو، و ئەمڕۆییی راگەیەنیی داهاتنی -٧

 یەكەم قسیەی ئاسیمانی كانیاڵی و( ئینترنێتیی یمیاڵپەڕ) ئەلكترۆنیی مییدیای ئێسیتا و كیردۆتەوە كەم وەرگییراوە، لێ كەڵكیان دا شاخ
 .دەكەن

 نزیكبوونەوەی لێك سیاسییەكان، و جوغرافیایی سنوورە بوونەوەی كەمرەنگ پێوەندییەكان، تێكنۆلۆژیی پێشكەوتنی) بەجیهانیبوون -١
 لە كوردسیتان رۆژهەاڵتیی رانیتێكۆشیە تێكۆشیانی و ژییان ئەمڕۆی هەلومەرجی و بارودۆخ هەروەها و( مرۆڤەكان روانینی و بیركردنەوە
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 نێوخیۆء تیاراوگەء ء شیاخ ڕۆژنامەنووسییی نێیوان سینووری. پرسییار ژێیر هێنیاوەتە شیاخی رۆژنامەنووسییی چەمكیی كوردسیتان، باشووری
 ئەمییڕۆی و شییاخ دوێنێییی رۆژنامەنووسییانی ئییێمە لە سییەرنجە، شیییاوی و گرنییگ زۆر شییتێكی راسییتییە ئەم. شییێواندووە واڵتییی دەرەوەی
 .هەبێ نوێدا هەلومەرجی لە خۆمان ئەركی و راگەیاندن بۆ نوێمان خوێندنەوەیەكی دەخوازێ گەنشینتاراو

 
 ٢٢١٢ی مەی ٧: ڕێکەوتی/  ماڵپەری کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ؟! ستداوه ده له( تیان ئونوسه)نووس  رۆژنامه  و كچانی ژنان
 
 حمود شۆخان مه

 
 مین كیه یه ، كیه بواره  زای شاره و ر روه نیشتیمانپه و دڵسۆز  سانی كه له ڵێك كۆمه  ستی ده ر سه له مێژوویدابوو  رۆژێكی له روو وبه مه له  اڵس( ١١٤)

 دا مانه رده وسیه له  ییه رۆژنامه و ئیه  رچوونی ده  رچی گه ئه ڵك، خه  ستی رده به  وته كه  كوردی  ی رۆژنامه
  رێچكییه  ری واوكیه ته كان جۆره لییه جۆرێك بیه و كیوردان بییۆ بیوو  ترسیی پرمه و سییتم ئه لێك گیه  كیارێكی

  جێگییای  وه ئێستاشییه به و خۆیییدا  كاتی لییه  مییه ئه بییوو،( ١١٧١)   سییااڵنی  ی كییه كوردانه  شۆرشییگێرییه
 نابێیت، تنگر خنیه ره  ی شایسیته  وه كانیییه خراپییه و بیاش موو هه به و كورد بۆ  یه وره گه  كی شانازییه

  ئێسییتای  می رده سییه  مێییژووی  گرتنییه خنه ره و قسییه و  سییته ڵوه هه و رسییورمان سه  جێگییای  ی وه ئییه اڵم بییه
 مییرۆڤ جییاران لێك گییه جۆرێك بییه ، یییه وێرانه  هێنییده  كییه  یاندنییه راگه و وانی رۆژنامییه  كییاری  بییواری
 و مدا كه نوسییینه و بییاس  كرۆكی لییه ر كسییه یه میین  رچی گییه ئه كییات، ده پێشییوتر  مێییژووی  ی نده رمه شییه

 زبییر  زمییانێكی  نییاگوترێ  پێییی  مییه ئه  پێموایییه اڵم بییه كان، برینییه ر سییه خسته سییتم ده وخۆ راسییته
  یسیێكی كه(  مێیینیه)  نووسیێكی رۆژنامه   وه مین كان جۆره لیه جۆرێك بیه ییان بیژیم، دا كیه واقیعه له و سیێكبم كه خیۆم كاتێكدا له نووسیندا له

 .لمێنم بسه  كه نووسینه  راستی  ی وه ئه بۆ مباشب
 
  بۆتیه تیر  كیارێكی و  پیشیه ر هیه   وه ئێسیتادا له  كیه زۆربیوون نووسمان رۆژنامه و  وانی رۆژنامه  زگای ده  هێنده  ساڵێكه ند چه دا رێمه هه م له

 نووسیان رۆژنامه و رۆژنامیه واڵتان لیه زۆرێك لیه  كیه كاتێكیدا لیه  میه ئه ربردن، سیه به كیات و وكیار ئی   بوونی نیه یان رێكردن به ژیان و  پیشه
 تیان حكومیه و  رپاكردووه بیه شۆرشییان واڵتیدا له نیدێك هه له و  وه واڵتیه و ئیه  ڵكی خه و ت حكومه ر سه به چاودێر و م چواره  اڵتی سه ده  ته بوونه

  واتێكییداوه شیییان كه كاره  بگییره ببینێییت م چییواره  اڵتی سییه ده  رۆڵییی  یتوانیییوه رنییه هه   نییه  بییواره م ئییه منییدا  ی رێمییه هه م لییه  چی كییه ، گۆریییووه
 اڵم بیه م، قسیانه م ئیه بیۆ  زۆره داران  اڵی گه   وه م ڵگه به من راستیدا له بوون، ئێشه ر سه  تووشی اڵتی  سه ده و ت حكومه و ڵك خه جۆرێك به
 هاو بیه له  دوره كان مرۆڤیه  تی سیایه كه  داركردنی كیه له و ناوهێنیان  كیه  یه هه  وانی رۆژنامه  ئیتیكی  ماكانی بنه به ڕم باوه هێشتا خۆم   وه من
  پرسیه موو هیه و ئیه  بیوونی  ڵێ بیه ، ییه هه  وه پێكیه نیدییان یوه په واو تیه واو تیه مكن چیه دوو  كیه  تی مرۆڤایه و  ری رۆژناگه  پرسی  ماكانی بنه
  ییه وه كانه یاندنه گه  نجامی ئیه له موو هیه كرێیت ده ئیختیسیاب ، سیوتێنرێ ده ، گییرێ ده ، كیوژری ده ر سیه له  ڵكیی خیه  رۆژانیه  كیه  ی ترسیداره مه
  روونییی ده  خۆشییی نه نها تییه و  نییییه هییی   كییه واڵه هه( ١)  ژمییاره  ی رۆژنامییه له تا ره سییه كوژرێییت ده ژنێییك كاتێكییدا له   روه هییه ، ڵییه هه به
 تاوانبیارو و شیفرۆش له  ته كراوه  ژنه و ئه  وایلێهاتووه  كه زعه وه( ١٢)  ژماره  ی رۆژنامه  گاته ده تا روات ده روات ده  واڵه هه م ئه  ڵدابووه گه له
 واو تییه  دواداچوونێكی بییه  بوونی نییه  هۆی بییه  تێدانییییه  واڵبوونی هییه  كانی زه گییه ره رتاپا سییه  كییه واڵه هه  چونكییه دراون، پێكییدا  ماڵییه بنه دوو
  لیه  كه  ی وه له یبینین ده مووان هه  تی یه كه نجامه ئه  وه ئه كان سیاسیه  پرسه بۆ وا ئه بێت بچوو   كی یه نموونه  مه ئه ر گه خۆئه ، وه یدانییه مه
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 و ڵكن خیییه  ی ینیییهزۆر  داوای و پیییرس كانی  چیرۆكیییه نه خۆییییانن   وه كانیییدا راپۆرته و  واڵ هیییه له  راسیییتگۆیی نه كانیییدا رۆژنامه له زۆرێیییك
 .بێت نه(  حافی صه  بقی سه)  ی كه باوه  مۆدیله له  جگه  وه كاته باڵویده  كه  یه هه  وه به  بروای ش كه نووسه رۆژنامه نه
 

  الی  كیه بێت یه شیێوهو به نابێیت  ری گیه رۆژنامه  كیاری  بواری  كه یشتوو تێگه وه له  ی سانه وكه له زۆرێك  می خه  بۆته  كه بێت  مه خه و ئه  تائێره
 كیوا ژنیان،  نگیی ره و نگ ده كوا دا رایه سه كاروان و ند نێوه م له  دی ئه  كه ، زیاتره  نده وه ئه دوو من  می خه وا ئه ، كرێ ده ر سه له  كاری خۆمان
 كچانێیك و ژنان  لێهاتوویی و توانا له دا لێره من ، بووه سته رجه به شێكیدا به چ  له دا كه بواره له وان ئه  رۆڵی  دی ئه كان، مێینه  نووسه رۆژنامه

 سیت ده  كانی نجیه په له من كیه  هێنیده كان نموونیه  كیه  چیی بڵێین اڵم به ژنان،  كانی پرسه  مێژووی بۆ شانازین  جێگای زۆر  كه  وه مه ناكه م كه
   ییه نوكته به  وه مه قسیانه و ئیه  واوی تیه  سیتی به مه نیاو  چوونیه بیۆ مین كانیدا، خنه ره م رده به له ست ربه به  نابنه وادا  باسێكی له و رن تێناپه

  كردووه ئامیاده  خیۆی  تونیدوتۆڵ زۆر و  بیووه واڵێك هه  دواداچوونی به له رۆژێكیان"  هاتووه هاورێم  نووسێكی رۆژنامه ر سه به  كه م كه ستپێده ده
  وه ئیه: " پێیوتیووه  وه كیه یه نه خه رده زه به  كیانی كوڕه  هاورێ له كێك یه  چی كه ، پێدابووه له  ی كاله جووتێك و بلوز  بانتۆڵ  كورتی به و  كوردی به

 پییاو،  وی ئیه بیۆ بن سیاده  دێرێكیی نید چه نها تیه ر گیه ئه م كیه پیاوه  هیاورێ  ی یه قسیه م ئیه ،"تێدانابینم تت ئونوسه پیاویت،  ڵێی ئه  چییه
 بێت، هیه نگیم ره و نیگ ده وان ئیه   وه بێت، هه رۆڵم وان ئه   وه م، كاربكه وان ئه   وه وێت مه ده وا كه بوو ئازار به لێك گه ژن  منی بۆ اڵم به

  ی كیه ویسیتیان  ی كیه و وێیت ده كان رنجراكێشیه سه  ڵیه بووكه   وه ژنییان  رۆڵیی و ژن وان ئیه  میشیه هه   وه  چی كیه نگم، بجه وان ئه   وه  بگره
 نێكیان الییه ر هیه و گرن ڵیده زۆرهه  باسیی و قسیه  مانیه ئه  رچی گیه ئه بیروانن،  لێیی وێت یانه ده خۆیان  ی چاوه و به و ن بكه  ریی سه زیانكرد حه

 وا كیه  ییه وه ئه ، ییه كه یه وره گه  داخیه  جێگیای  ی وه ئیه اڵم به ، یه وه پشتیانه له  مێژووی و  روونی ده و  تی اڵیه كۆمه  باكگراوندی   دونیایه بگریت
 بیاش بێیت ده بییزانن  پێویسیته  كیه  رشیتێكی هه رله به بێیت ده وا ئیه كن كاربیه ریدا گه رۆژنامه  كاری  بواری له وێت بیانه ر گه ئه كچانێك و ژنان
  ری بێبیه  وه بیواره و ئیه نیاو  هاتیه بێیت  رچاوی بیه له روونا   رۆژی   وه بێت ده وا ئه بوو  بازاری روو  واته بوو جوان ر گه ئه"  كه بزانن  وه ئه

 زۆرێك لیه ئێسیتا   روه هیه  كیه ناموسیی ،  ی له سیه مه جیاران زۆر و  ی كیه جوانییه و  سیێتی كه ر سیه له كان باسیه و  قسه و توانج و  تانه له نابێت
 دا قۆناغانییه و بییه  ی نووسییانه رۆژنامه و لییه مبیی كێك یییه خییۆم  نگییه ره  كییه  وه ناشییارمه لێتییان بینییین، ده و بیسییتین ده  یانییدنی راگه  زگاكانی ده لییه

  كییه وانێك ئییه هێشییتا كوردیییدا،  میییدیای ناو لییه بێت نییه دیییار و  وره گییه  هێنییده پیییاوان  ی پێگییه و  رۆڵ كاتێكییدا له پرسییم ده  بۆیییه رۆیشییتووم،
 مان قیه حه و ئیه بێیت ده  ئییدی ییدا، قۆناغه م لیه  ی گیه رۆژنامیه  كیاری  مێیژووی بیۆ ش گیه  كی رووییه  ببنه بێت  یانتوانی نه دا ونێوه له ن زۆرینه
 ر هیه  بیوونی  كاتی له  كه ین بكه بواردا مان هه له تواناكانیان  بوونی نه و كچان و ژنان  رچاوی به  رۆڵی  بوونی نه ر سه له یی له گه  كه پێبدرێت
 م لییه كاتێكییدا له تان، پێگییه و  رۆڵ كییوا باشییتان شیییاوو  سییی كه كییوا  كییه رێگایییان ر سییه  كۆسییپی  كرێتییه ده  وه ئییه كان پرسییه ر سییه له گرفتێكییدا

  رۆڵیی ر سیه له ئیسیتیفهام و  خنه ره و پرسیار له رمانێك خه  ی هێنده برێن، ده رێوه به  وه كانه نێرینه ن الیه له كان بواره  ی زۆربه كه دا یه ڵگه كۆمه
  ژنییانی  كێتی یییه  یانییدنی راگه  لییه  وانی رۆژنامییه  كییاری بۆخییۆم میین كییرد، باسییم  وه ره سییه له  ی وانییه ئه موو هییه له ر ده بییه  بۆیییه ، یییه هه وان ئییه

  ی نیده وه ئه جۆرێك بیه ، میه دووه  ماڵی بڵێم توانم ده  وه راستگۆییه به و  له موجامه  بێ  چونكه م، ده پێده  درێژه دا وه ژیانه  ی رۆژنامه و كوردستان
 هاوكیار زۆر كانمیدا كوڕه  هاوكیاره  ڵ گیه له تیر  زگاكانی ده لیه ندێك هه له جیا و ئارامترم تر  ی نده وه ئه دوو شدا شوێنه و له ئارامم  وه ماڵه له
 .ترم
 

 ٢٢١٢ی ئەپریلی ٢٧: ڕێکەوتی/    ماڵپەڕی ژیانەوە: سەرچاوە
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 مێژووی ڕۆژنامەوانی

 
 مستەفا رابەر

  
 دییاری خیاوێنکردن بیۆ هۆکارێیک هیی . نووسیین سیتانداردی شیێوازی بە بگیات تیا هەبێیت خاوێنکردن بە پێویستی لەوانەیە وتارە ئەم 

 . وتارە ئەم باشترکردنی بۆ بدەن یارمەتی تکایە. نەکراوە
 سیییەدەی لە چیییاپ ئیییامێری داهێنیییانی: رۆژنیییامەگەری سیییەرهەڵدانی دەربیییارەی کیییورت سیییەرەتایەکی
 گیۆتەنبرگ داهێنیراوە گیۆتەنبەرگ حەنیانیو ئەڵمیانی مسیگەرێکی سەردەسیتی لە دا زاینیی پانزەهەمی

 دەسیتکورتی و سیەرقاڵی لەبەر  پێنەبیڕاوە دەسیکەوتێکی و سیود هیی  هێنانەیدا دا لەو( ١٤٦١ -١٣٧١)
 بکات تۆمار لەسەر خۆشی ناوی چوە بیری تەنانەت داوە چاپ لە ئاینی پیرۆزی ئینجیلی کتێبی کاتی

  (١٢٥١ - ٧٧٢) شییینگ بییی بەنییاوی چییاینی نێکیبازرگییا الیەن لە تییری  هەوڵێکییی گییۆتەنبرگ لە بەر 
 بەرەو لە بینیی گرینگی ئێجگار رۆلێکی چاپ بوو دروست ژیاندا بوارەکانی هەموو لە مەزن شۆڕشیکی گۆتەنبرگ داهێنانەی بەو. هەبووە

 بیاڵو و چیاپ پێیک و ێیکر بەشیێوەیەکی رۆژنامە و گۆڤار هینانە دا ئەو پاش ماوەیەک. دونیادا سەرانسەری لە شارستانیەت پێشوەچونی
 تییری هۆیەکییانی لە ڕۆژنییامە جیییاکردنەوەی بییۆ دانییاوە مەرجەی پێیینج ئەم ئۆتییۆگروت ئەڵمییانی لێکییۆلەرەوەی ١٧٣١ لەسییاڵی. کییرانەوە

 :پێوەندیەکان
 

 .دەربچیت جارێک هەفتەی کەمی الی دەوری بەشێوەیەکی -١
 بکات خۆی سەردەمی هەنوکەیەکانی کێشە  چارەسەری -٢
 بنوسرێت چاپ یئامێر بە -٣
 بکەویت دەستی خۆی پارەی بە بتوانی کەسێک هەمو -٤
  .بیت خەڵکەوە کۆمەاڵنی توێژەکانی و چین بە  پێوەندی جۆڕ هەمە ناوەرۆکی  پیویستە -٥
 

 و چیییاپ کیییارلۆس جیییۆن لەالیەن ١٦٢٧ لەسیییاڵی( رێلەیشییین) پێوەنیییدی نیییاوی بە ستراسیییبۆرگ شیییاری لە لەمییییژودا هەفتەنیییامە یەکەم
 ئییدوارد دەستی لەسەر دا ١٧٢٢/ ئازاری/١١ رۆژی لە( کرانت دێلی) بەناوی لەندەن لە رۆژانە رۆژنامەی یەکەم هەروەها وەتەوە،باڵوکرا
 .کراوەتەوە باڵو و چاپ کرانت

 
 دەرگیایەکی بەاڵم زەحیمەت و مەیینەت پیڕ دەرگیایەکی میسیر قیاهیرەی شیاری لە بەدرخیان میدحەت میقیداد ١١٧١/ نیسانیی ٢٢ لەرۆژی

 کیاروانی  رۆژەوە لەو دامەزرانید( کوردسیتان) بەنیاوی کوردی رۆژنامەی یەکەم و سەرپشت خستە خۆی دیدەکەی ستەم گەڵە بۆ ارستانیش
 ی بەپییێ. کوردسییتان کییوردو رزگییاری و ئییازادی بییۆ بەدرخییان ئامانجەکییانی و ئییاوات بەدیهینییانی بییۆ بەریییوەیە تێکۆشییان و خەبییات

 دەرچوانیدنی ئەگەرچیی دەکیرا دابەش لیی کوردسیتان لە بەخیۆڕایی دانەی ٢٢٢٢ دەکرا چاپ لێ انەید هەزار سێ رۆژنامەکە سەرچاوەکان
  چەندین بووە کورد گەلی ناحەزانی فشاری و زۆڵم هۆی بە کورد لێکراوی ستەم خەڵکی و خاک لە دوور قاهیرە لە کوردستان رۆژنامەی
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  رۆژنامەگەری دەرکردبیت ناوی( سەرئێشەدا دوای بە گەڕان پیشەی) اوین بە مێژودا لە ئەگەر پیشەیە ئەو پێکراوە جێگۆڕکێی جاری 
 دواییی کیۆچی ئەوانەی ، کیوردی رۆژنیامەگەری مەییدانی سیوارەکانی شیۆرە لە هەندێک!! مەرگدا دوای بە  بووە گەڕان ئەمڕۆش تا کوردی
 کییورد رۆژی) گۆڤییاری خییاوەنی ئەفەنییدی یییمکەر عەبییدول(  ١١٧١ کوردسییتان رۆژنییامەی) خییاوەنی بەدرخییان مەدحەت میقییداد کییردوە یییان
 زاری گۆڤییاری) خییاوەنی موکریییانی حییوزنی حسییین مێژونییوس( ١٧٢٢ کوردسییتان بانییگ گۆڤییاری) خییاوەنی یییامولکی پاشییا مسییتەفا( ١٧١٣

( رنیزا گۆڤیاری خیاوەنی) سیەجادی عەالئەدیین ماموسیتا(  ١٧٣٧ گەاڵوێیژ گۆڤیاری) خیاوەنی ئەحیمەد ئیبراهیم ماموستا( ١٧٢٦ کرمانجی
 رۆژنیامەی) خیاوەنی ڕەنگەرێژی شەریف مەال( ژین رۆژانەی خاوەنی) شاعیر پیرەمیردی( رۆناهی گۆڤاری) خاوەنی مائی ئەنوەر ماموستا
 ( ١٧٥٤ هەتاو گۆڤاری) خاوەنی موکریانی گیو ماموستا(  ١٧٤٥ ئازادی
 دا کیوردی رۆژنیامەگەری پێدانی گەشە لە کردووە ریبەشدا خۆیدا رۆژگاری لە دڵسۆزانە هونەرمەند رۆشنبیرو و نووسەر سەدان لە جگە
 ئەحییمەد/  کەرییم مییرزا ئەمینیی/  کەرییم مییرازا جەاللیی/  کەرییم میییرزا غەفیور/ بەرزنجیی مەعیروف/  گیۆران عەبیدوال ماموسیتا وەکیو
 سیالح/  مەم مەولیود مەدمیحە/  وردی تۆفییق میحەمەد/  فەتیاح شیاکر ماموستا/  قانی  بەناوبانگ شاعیری/  مائی ئەنوەر مەال/ غەفور

 .تر دەیانی/  حەیدەری
 

 دامەزراوە بنەڕەتیی کیۆلەگەی سیێ لەسیەر دەولەت بنەماکانی باسکراوە پیدیا جوریس سایدی لە وەکو چوارەم دەستەالتی رۆژنامەگەری،
 دەسیتەاڵتی ٢ دانیان یاسیا دەسیتەاڵتی لە ١ بیریتیە سیاسیی دەسیتەاڵتی سیاسیی دەستەاڵتی٭  نیشتمان یان هەریم٭  نەتەوە یان گەڵ

 کردنیی ڕینمیایی و  کیردنەوە هۆشییار لە هەیە کیاریگەری رۆلیی گشیتی بە رۆژنامەگەری ئەوەی لەبەر دادوەری دەستەالتی کردن جێبەجی
 کۆمەڵگیا رەوتیی بیارو   وایە ئیاوێنەیەک وەکیو گەری رۆژنیامە چونکە یاساکان لە گۆڕانکاری و گشتی ڕای دروستکدنی و کۆمەڵ تاکەکانی

 و دەسیتەالت شیێوازی سیەر لە خەلیک رای گواسیتنەوەی و هەمیوارکردن لەسەر هەیە راستەوخۆی کاریگەری ئەداتەوە تیا رەنگی ردەوامبە
 رۆژنیامەگەری رۆژنیامەگەری جۆرەکیانی چوارەم دەستەاڵتی نراوە ناوی بۆیەش چونەوەیان بەدوادا و کوڕیەکان و کەم لەسەر الدان پەردە
 .ئەلەکترنی رۆژنامەگەری/  سەرکاغەز رۆژنامەگەری/  شاخ/  شار/  ئەهلی/  حیزبی/  حکومی/  نهێنی/  ئاشکرا

 
 چییرای بە خییوینەر جییاران ئییازاد میییدیای سییەر بە زاڵە حیزبییی میییدیای دایە قەیییران لە کییورد رۆژنییامەگەری جۆرەکییانی هەمییو بەگشییتی

 رۆژنیامەی حییزب دونییا کەوتوەکیانی پێ  ووالتە لە گرنلێدە چەمۆلەی ئێستا کەچی دەگەرا حیزبەکان رۆژنامەی دوای لە گەنەگەرچک
 رۆژنیامەی خۆمیان الی بەالم تییایە حیزبیایەتی بچیوکی پانتیایەکی سیەربەخۆیە ، هەیە حییزب لە نزیک رۆژنامەی بەلکو نیە تایبەتی

 مەزاجییی بەپێییی دەبییی کرێکییارن دەکەن کییار حیزبەکییان رۆژنییامەی لە ئەوکەسییانەی بییۆ رێزمییدا لەگەل  کەمە خییوێنەری زۆرە حیزبەکییان
 سیەرکەدەی و بەدبەخیت نوسیی رۆژنامە نێوان هاوکێشەی ئەمڕۆ. بکەنەوە  باڵو تنیان پێکەو چاو و  وێنە  بکەن بۆ ووشەسازیان خاوەنکار
 لێیی و ناکیات لەچیارەی حەز سیەرکردە بکات فەرامۆشی و بگری لێ رەخنەی ئەگەر نوس رۆژنامە شێوەیە بەم حیزب ناو رۆیشتوی دەست
 سیەرکردە بکیات ناڕەوکیانی کیارە لە خۆشیی دەسیت بۆبکیات مەرای رۆژنامەنوس ئەگەر بەسەرەکەیتر ، ببڕیت نانیشی رەنگە نابیت شخۆ
 لەییادی  .ئەدات لەدەسیت خیۆی خوێنیدەواری متمانەی و راستگۆیی رۆژنامەگەر بەالم. دەکات پشتگیری و ئەداتی پاداشی  ناکات بیری لە
  مەیدانی گۆمناوەکانی سەربازە گشت ، مەرەکەب و قەڵەم شەهیدانی بۆ نەوازەش رێزو سەری دیکور رۆژنامەگەری سالەی ١١١

 .دەنوێنم دا کوردی رۆژنامەگەری
 

 ویکیپیدیاوە ئازادی ئینسایکڵۆپیدیای لە
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 ریی گه رۆژنامه  ساڵ له ٥٥١و   درخان به
  

 ورديدای ك مین رۆژنامه كه رچونی یه ر ده سه بێت به ڕده ساڵ تێپه ٥٥١
  
 دا ١١٧١/  ٤/  ٢٢  لییه  كییه( كوردسییتان)  ره نۆبییه ی رۆژنامییه مین كییه یه رچییونی ده ر سییه به بێت ڕده تێپییه سییاڵ ١١٥ مسییاڵ، ئه نیسییانى ى٢٢
 دار ی چاپخانه له درخان به حمان بدولڕه عه و درخان به میقداد برا  جوته ییدا ئاواره له
 چیاپكراو، زێیدان جیۆرجی ب ره عیه نیاوداری ری نوسیه تی یارمیه به  قاهیره لیه لهالل ئه
 .كوردستاندا له كوردی ریی گه رۆژنامه ی رقافڵه سه  بووه

 
  بووه  سییانه كه تاكه كی رییه ستپێشخه ده                                       

 
 م ئییه  بووه هییه ی نییاوازه رۆشیینبیری و بی ده ئییه یخنێك نییاوه و  بییووه سییی كه  تاكییه هلی ئییه كییوردی ی رۆژنامییه مین كییه یه كوردسییتان، ی رۆژنامییه
 و  داربووه پاییه روونیاكبیرێكی ردخان بیه میقیداد ، بووه هیه ی خاسیێته م ئیه كیوردی ی رۆژنامیه مین كه یه بۆچی  كه كات لێده وامان شی خاسێته
 سییتۆ ئه له كیوردی زمانی بییه   ییه رۆژنامه كردنییر ده ركی ئییه  بووه نیه تی  حكومییه تیری كی زگاییه ده هییی  ، نیییه تی حكومییه كیورد تی زانیوییه
 .  كردووه كوردی ی رۆژنامه مین كه یه ری ستپێشخه ده خۆیی  بۆیه بگرێت،

 
 تی وایه ته نه بیری

 
 نبیوڵ سیته ئه له حیاجی  كیه تی تایبیه به  بووه هیه  وه نیه ه-درخان بیه ت دحیه مه میقیداد ر سیه به ری كاریگیه زۆر كیۆیی قیادری حاجی كانی شیعره
  ریییده جه ی رۆژنامییه بولی بییه نایكڕێییت س كییه و  قائیمییه» : ڵێییت ده و  كارهێناوه بییه دا ١١٧٢ سییاڵی له ی رۆژنامییه و ریییده جه ی زاراوه و  ژیییاوه
 ر سیه له  بووه هیه ی وه نگدانیه ره كیۆیی قیادری حیاجی كانی شییعره: ڵێیت ده زانكیۆ مامۆسیتای نگوری میه شێركۆ.د(. شان و ت قیمه  ته وتونه كه

 تای ره سیه  مه رده سیه و ئیه  چونكیه ، بیووه زاڵ تێیدا یی وه تیه نه بییری ی قانیه ده و ئه ت تایبه به كوردستان، ی رۆژنامه ركردنی ده و  وه باڵبوونه
 .بێت هه بوونی كاندا ته بابه شیعرو له یی وه ته نه بیری یانویست ده واڵتان و  بووه یی وه ته نه بیری كردنی ره كه چه
 
 م كیه یه ی-درخان بیه ت دحیه مه میقیداد ر سیه به كیۆیی قیادری حیاجی كانی شیعره ری كاریگه زانكۆش، مامۆستای سوڵ ره هێرش.د بۆچوونی به
  پێشیییوابووه و  بییووه كییورد روونییاكبیرانی نگی پێشییه له قییادر حییاجی  وپێیییه به بینرێییت، ده ڕوونی بییه  وه كوردسییتانه ی رۆژنامییه ری رنووسییه سه

 .شارستانی وتنی پێشكه و یی وه ته نه بیری ندنی سه ره په بۆ  ره كاریگه ئامرازێكی  رۆژنامه
 

 رچوو؟ ده میسر له  كه رۆژنامه بۆچی
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 پشیتگیری بوو نه اڵتێك سه ده و هێز هی  دا مه رده سه و له  چونكه میسر،  چووه درخان به ت دحه مه میقداد كوردستان، ی رۆژنامه ركردنى ده بۆ
 بوو، هیه بیوونی دا واڵتیه و لیه ئیازادی ییاخیبوو، كانی عوسیمانییه اڵتی سیه ده له میسیر دا مه رده سیه و لیه: وتیی سیاڵح سدیق.  كاتب كورد له
 عوسیمانی تی وڵیه ده كاتێیك اڵم بیه. یان كیه رۆژنامه ركردنیی ده بۆ زانی گونجاو شوێنێكی به یان قاهیره كان درخانییه به ی ماڵه بنه  ربۆیه هه
 .وروپا ئه  چووه  كه رۆژنامه ن،زانی پێی
 

  بووه هلی ئه ی رۆژنامه مین كه یه
 
 حزبیی) ئۆرگیانی  كیه رۆژنامه  پێیواییه ندێك هه ، یه هه جیاواز بۆچونی دایك ی(كوردستان) ی رۆژنامه كاركردنی هێڵی و  ئاراسته ی رباره ده

: ڵێیت ده  كیه  ییه هه ش دیكیه بۆچیوونی(.  رچوه ده نی رمه ئه و ماسۆنی نی الیه تی یارمه به)  پێیانوایه ندێكیتری  هه.  بوه( قی ره ته و ئیتیحاد
 كوردسیتانی ی رۆژنامیه: ڵێیت ده سیوڵ ره هێیرش.د  وه بۆچوونانیه و ئیه موو هیه ی وانیه پێچه به اڵم بیه ، بووه هه ئینگلیزی پشتیگیری  كه رۆژنامه
 نێت ییه ناگه  وه ئیه مانیای دا، مه رده سیه و لیه  وه حزبێكیه ن الییه له   ییه رۆژنامه دانیتیی یارمه ی وپێییه به ، بیووه هلی ئیه كی یه رۆژنامه دایك،
 و وار خوێنییده بژێرێكی سییته ده ی رۆشیینبیرییانه سیییی كه تاكه وڵی هییه می رهییه به  كییه رۆژنامه: وتیشییی.  بییووه  كییه حزبه ئۆرگییانی  كییه رۆژنامه
 ڵكو بییه ، نییییه  وه سیاسییییه دیییاریكراوی گروپێكییی و رێكخییراو و حییزب هی  بییه وخۆی سییتهرا نییدیی یوه په ، كییورده ی مه رده وسییه ئه هۆشیییاری

  ییه رۆژنامه مین كیه یه كچیۆن وه كوردسیتان ی رۆژنامه  مجۆره به.  ستیپێكردووه ده كانی دیبه ئه رووناكبیرو ویی عنه مه و ماددی و سی كه توانای به
 .كوردییدا نوسیی رۆژنامه مێژوی له هلیی  ئه ی رۆژنامه مین كه یه  بێته ده  هاوكات كوردی، زمانی به
 

 كوردی لتوری كه و زمان و شوناس پاراستنی
 
 و شییوناس ڕووی لییه اڵم بییه رمانین، وروبییه ده ی واڵتانییه و ئییه دوای مێك كییه  وه رۆژنامییه مین كییه یه رچوانییدنی ده مێییژووی ڕووی لییه رچی گییه ئه

 تیوركی زمانی بیه  رۆژنامیه مین كیه یه بینیین، ده تا وه ئیه. وتوین كیه وان ئیه پیێ  نگاوێك هیه ند چه ، هك رۆژنامه خۆیی ربه سه ندیی تمه تایبه
 عیراقیدا له ش رۆژنامیه مین كیه یه و ١١٥١  لیه( اخبیار كیاغژ) ئێرانیدا له فارسیی زمانی بیه  رۆژنامه مین كه یه ،١١٣٢  له( قای  وه قویمی ته)
 .بوون اڵت سه ده زمانحاڵی و بون سمی ره ی رۆژنامه ، وه ه(كوردستان) ی وانه پێچه به رسێكیشیان هه  كه ، رچوه ده ١١٦٧  له( ورا زه)
 
  بۆتیه هاوكیات ، بیووه  سیییانه كه تاكه و خۆ ربه سیه كی رییه ستپێشیخه ده و وڵ هه  كه رۆژنامه ی وه ئه ڵ گه له  پێیوایه هێرش.د ، وه یه روانگه م له

 سیاسیی، یی، وه تیه نه ی وره گیه ئامانجی   روه هه. كورد رۆژێی وێ ئه باتی خه وتی ره سیاسیی و فیكری كانی جیاوازه  نگه ره و نگ ده ری مینبه
 .  بووه هه كوردیشی لتوری كه و زمان و شوناس پاراستنی رۆشنبیری،

 
 ستدا؟ ده له ندارێتی خاوه ی كه

 
 نیدارێتی خاوه تی بابیه كانی ره پێوه لیه كێك ییه  چونكیه ، خۆبووه ربه سیه ، بووه هه ێكیر پێوه ند چه  یه رۆژنامه و ئه: ڵێت ده نگوڕی مه شێركۆ.د

 و سانسیۆر و  خنیه ره روا هیه. «م كه رده ده خۆم گیرفانی ر سه له  یه رۆژنامه و ئه»: ڵێت ده كانیدا روتاره سه له كێك یه له درخان به میقداد و  بووه
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  كیه پێینج  ژمیاره تیا  ییه رۆژنامه و ئیه ركردنیی ده تای ره سیه له تی  تایبیه به ، بیووه  ییه رۆژنامه و ئیه یشوناس بڕین راده و ئازادی و تا  رۆڵی
 چێییت، رده ده نییدارێتی خاوه له  یییه رۆژنامه و ئییه نامێنێییت، ری رنووسییه سه له كاتێییك اڵم بییه.  بییووه ری رنوسییه سه درخان بییه ت دحییه مه میقییداد

 .كات ده دیاری حزبێك بیروبۆچوونی  كه   یه رۆژنامه بۆ  وه گوازرێته ده  وه هلییه ئه خۆی ربه سه كی یه رۆژنامه له
 

  كه رۆژنامه دروشمی
 
  وه لێییره ، وه باڵوكرایییه جنێف لییه ١١٧٧ سییاڵی له و ر رنووسییه سه  بۆتییه درخان بییه حمان بییدولڕه عه  وه ه-كوردسییتان ی رۆژنامییه شییی شه  ژماره لییه

  صینایعه وتحصییل ایقیا  كردلیی)  له بریتیبوو  ژماره دواین تا  وه كه یه  ژماره له ش كه رۆژنامه دروشمی.  گۆرا  كه رۆژنامه شێوازی و نوسین
 (.بن فێر زانست و ر هونه و ن رپابكه به رین راپه كوردان)  واته( شدمیلك ایچون هانی، تشویق

 
 كوردی ری گه رۆژنامه رشیفی ئه

 
 تی حكومییه بێژی وتییه ولێر، هییه شییاری  لییه ر وبییه مه له   یییه ماوه كییوردی، ری گییه رۆژنامه رشیییفی ئه انییدنیزر دامه سییتی به مه به وڵێكییدا هه  لییه
 .كرد یان پرسه و ئه تاوتوێی و  كۆبۆوه نووس رۆژنامه و دی  ئه و ر نوسه   یه ژماره ڵ گه له كوردستان رێمی هه
 
 رێمی هیه تی حكومیه یی ئامیاده ییی، دزه فین سیه رێكیخسیتبوو، كوردسیتان نووسانی رۆژنامه ندیكای سه ولێری هه لقی  كه دا یه وه كۆبوونه و له
 . كه رشیفخانه ئه زراندنی دامه پێناو له   هاوكارییه موو هه شكردنی پێشكه بۆ ربڕی ده
 
 هۆی بیه كوردسیتان دیبیانی ئیه و ر نوسیه و رۆشینبیر  لیه زۆرێیك: یانید رایگه رێم هیه تی حكومیه بێژی وتیه نوسییدا، رۆژنامه كی ییه كۆنگره  له

 مواردا ناهییه بارودۆخێكی لییه توانییا پێی بییه و  گرتییووه خۆیییان رشیییفی ئه  بییه سییتیان ده رابییردوودا،  لییه كوردسییتان تی تایبییه بییارودۆخی
 . پاراستوویانه

 
 .لێبكرێت پارێزگارییان و  وه كۆبكرێنه دا شایسته شوێنێكی  له  پێویسته و مانن كه وه ته نه رشیفی ئه  رشیفانه ئه و ئه: وتیشی

 
  لیه داواشیی كیات، ده كیوردی كلتوری و زمان  به ت خزمه  كه  یه پڕۆژه و له رێم هه تی حكومه پاڵپشتی ی وه دوپاتكردنه وێڕای یی دزه فین سه

 .هاوكاریكردنیان ستی به مه به ن بكه زیرانی وه نی نجومه ئه ی ئاراسته و  وه نه كۆبكه راپۆرتێكدا  له كانیان پێشنیازه كرد بووان ئاماده
  لییه: یانیید راگه ی PUKmedia  بییه نوسییان، رۆژنامه ندیكای سییه ولێری هییه لقییی رۆكی سییه ریم بدولكییه عه سییمكۆ ، وه یییه باره و لییه ر هییه

 .ڕوو خرانه پێزی  هب پێشنیازی ندین چه و كرا كوردی ری گه رۆژنامه رشیفی ئه زراندنی دامه ی باره له فراوان كی گفتوگۆیه دا كه وه كۆبوونه
 ین كییه ده كوردسییتانی رێمی هییه زیرانییی وه نی نجومییه ئه ی ئاراسییته راپۆرتێكییدا دوتییوێی  لییه و  وه ینییه كه كۆده كان پێشیینیازه م رجه سییه: وتیشییی

 . كه پڕۆژه رخستنی سه ستی به مه به
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 كوردى ری گه رۆژنامه
 
 رمتر گییه  یییاده م ئییه سییاڵ  دوای سییاڵ ، دیییاره  وه پێیییه   وه و وه كاتییه ده نیسییان  ی٢٢  لییه  سییااڵنه  خییۆی  ری گییه رۆژنامه  یییادی كییورد  مێكییه ده
  كه ، یه هه  وه كوردستانه  نووسانی رۆژنامه ندو كارمه به  ندی یوه په ، خپێدانه بایه م ئه. درێ پێده  زۆرتری  خی بایه میدیاكاندا له و وه كرێته ده
 .   بێ هه خۆیان به ت تایبه  ژنێكی جه و كرۆژێ بێ نه هی   وێ یانه ده وانی  ئه
 

 اڵم بیه بیێ، زۆر  كیوردی  ری گیه رۆژنامه  مێیژووی بیۆ سیاڵ ١١٥  ییه وانه له ، كیوردی  ری گیه رۆژنامه سیاڵی میین١١٥  كاتیه ده ٢٢١٣ مساڵ ئه  یادی
 وان ئیه  ی رۆژنامیه م كیه یه.  میه كه لێك گیه و نیییه زۆر یین، بكیه راورد به  تی تایبه به وروپا ئه و  گشتی به  دیكه  واڵتانی ڵ گه له خۆمان ر گه ئه
 ، وه كییه یه  ی ژماره لییه ر هییه. رچییوو ده ستراسییبورگ  شییاری له ١٦٢٧  مییی دووه  كانونی لییه Relation: Aller Furnemmen  ناوی بییه
  ی(كیارلۆس یۆگیان) وه ره سیه ی رۆژنامیه م ئیه  ری سهرنوو سه م كه یه. بوو تێدا  پراگی ننا، ڤیه رۆما، نتڤێرپێن، ئه كێلن،: واڵی هه ڵێك كۆمه

 .  وه كرده باڵوده  ستنووسی ده  ی رۆژنامه پێشتر  كه بوو،  چاپچی
 

 كان، سییاڵه له  جگییه وروپا، ئییه  ری گییه رۆژنامه  رانی زرێنییه دامه ڵ گییه له دانییان، واڵ هییه و ڕۆ  ناوه لییه  كییوردی  ری گییه رۆژنامه  رانی زرێنییه دامه
  زمانی بییه گۆڤاریییان و رۆژنامییه وانی  ئییه ر هییه نییاو یان وره گییه زۆر  نگاوی هییه كان چاپچییییه كوردسییتانی  له  چونكییه ، نییییه زۆر نجیاوازیمییا

 .ش دیكه  ندێكی هه و  موكریانی گیو مێردو پیره و  موكریانی  حوزنی حوسێن:   وه كرد رده ده  كوردی
 
 نیا تیه ساڵ پێنج  ی ماوه له  كه چاپكرا، ١١٧١ ساڵی له كوردستان  ناوی به وان، ئه  ی رۆژنامه م هك یه  دوای ساڵ ٢١٧  ئێمه  ی رۆژنامه م كه یه
  ركردنی ده لیه  سیاڵه ٢١٧ و ئیه نیا تیه به جیاوازیمیان  ئێمیه. رچوو لێیده فولسیكاپ  ی ڕه الپیه چوار بیه جییا  شوێنی و واڵت پێنج له  ی ژماره ٣١

 ر سیه له  ڕێكوپێكی بیه زۆر ، رۆژنامیه م كه یه  ركردنی ده ڵ گه له وان ئه  كه ، یه وه له  وره گه  ره هه  جیاوازی من،  بڕوای به ڵكو به ، نییه  رۆژنامه
  نییاوه ناوه پچڕپچییڕو زۆر  ئێمییه  ی«كوردسییتان» چی كییه وامن، رده بییه تائێسییتاش كانیییان گۆڤاره و رۆژنامییه  كی یییه  دوای لییه   یییه  ركردنییی ده
 و سیودان میسیرو واڵی هه ش، ئێمه  ی رۆژنامه  ی ژماره م كه یه ین، بكه كان واڵه هه  جۆری له  دیكه  راوردیێكی به  ورده ر گه ئه ماڵ به چوو، رده ده

 .  تێدایه  كوردستانی
 

 كتێبیی شیعرو ، ئاینی و فه سهل فه كتێبیی داستان، بوو مێك ده وان ئه  زمانی رچوو، ده وروپا ئه له  رۆژنامه م كه یه  ی وكاته له ، دیكه  جیاوازی
  بووبییووه  چاپخانییه نووسییرا، ده رێنییووس   یییه به بییوو، نیید مه وڵه ده وكات، ئییه بییۆ وان ئییه زمییانی نووسییرا، پێده  ی رنامه فه سییه و  زانسییتی
 .نووسین و  وه خوێندنه  فێربوونی و وه باڵوكردنه و وان ئه  زمانی  وكردنی پته بۆ زۆرباش  كی تییه یارمه

 
 وروپا ئییه  كانی واڵتییه  واوی تییه له جیهییان،  چییاپكراوی  ی رۆژنامییه م كییه یه  رچوونی ده لییه ڵكو بییه ، نییییه  وه ره سییه  ی وانییه ئه ر هییه كان یاوازییییهج

 . بكا   یه نامه فته هه یان  رۆژنامه چ ڕێی چاوه كوێ له  یزانی ده وام رده به وان ئه  ری خوێنه و رچوون ده وام رده به و میشه هه گۆڤار و رۆژنامه
 ریپۆرتیاژ، واڵ، هیه:   وه نگ ڕه میه هه  ژانیری بێ، هیه نگ ڕه میه هه  تی بابیه  پێویسیته  كه ، ی وه له  جگه ، رۆژنامه  كانی گرنگه  رجه مه له   یه

 .  بێ ئاسان ر خوێنه ۆب وتنیشی گیركه وه یان كڕین و بزانرێ  رچوونی ده  كاتی  پێویسته بێ، هه هتد... گۆشه رڤیو، ئینته گوتار،
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 كیورد،  ی ئێمه  كه ین، تێبگه و وه ینه بكه زیاتر چاومان  ی وه ئه بۆ  یوه گه كات وابزانم ساڵ، ١١٥ پاش و  كوردی  ری گه رۆژنامه  ی یادانه م له
 و بات خییه و شیۆڕش  یانییدنی راگه  دینی مه وڵه ده  كی مێژووییییه اڵم بیه ، یییه هه شیارمان كییوردی ری گیه رۆژنامه  پچڕپچییڕی ژارو هیه  كی مێژوویییه
 .  یه هه شاخمان

 
 و وتن كییه ، نزمییی و  رزی بییه له  تی پڕیییه  كییه كییات، ده  كییوردی  سیاسییی  باتی خییه كییوردو  مێژووی لییه زیییاتر ، كییوردی  ری گییه رۆژنامه  مێییژووی

 . وه ڵسانه هه
 

 نیگەرانە يونامى
 

 بە دژ پێشیێلكارییەكانی بەرامیبەر گونجیاو میكیانیزمێكی دانیانی مەبەستی بە وردستان،ك رۆژنامەنووسانی سەندیكای ر وبه مه له   یه ماوه
 نییوێنەری. سییازكرد نییاوخۆ وەزارەتییی و ئاسییای  نییوێنەرانی و رۆژنامەنووسییان نێییوان لە گفتوگییۆیەكی دەدرێیین، ئەنجییام رۆژنامەنووسییان

 .ژنامەنووسانرۆ بە دژ پێشێلكاری“ بە بەرامبەر نیگەرانین دەڵێ هەرێمی  لە یونامی
 

 و رۆژنامەنووسییان نێییوان لە گفتوگییۆیە  ”رۆژنامەنوسییی ئییازادی  چەسییپاندنی  زامنییی رۆژنامەنوسییی  لەئییازادی رێزگییرتن“ بەناونیشییانی
 دەزگاكیانی و نیاوخۆ وەزارەتیی نیوێنەری و رۆژنامەنووسیان نێیوان دیالۆگەی لەو هاوكات چوو، بەڕێوە هەولێر شاری لە ناوخۆ وەزارەتی
 .باس بەر خرایە رۆژنامەنوسی ئازادی پرسی و یاسا سەروەری و پێشێلكارییەكان بارەی لە خۆیان بۆچوونی ئاسای 

 
 بەرەو بیارودۆخەكە هەركیات واتە سیاسیەوە بارودۆخی بە گرێدراوە زۆرجار رۆژنامەنووسی رەوشی پێیانوابوو رۆژنامەنووسان لە بەشێك
 وەزارەتیی بەتیایبەتی پەیوەندیدار الیەنی لەسەر پێویستە بۆیە دەبێت، زیاد ووسانی رۆژنامەن بە بەرامبەر پێشێلكاری  رۆیشت گرژی
 .هەڵبسێت خۆی بەرپرسیارێتی بە ناوخۆ

 
 نیە پێشێلكاری باشەو لەسەد سەد رۆژنامەنووسی رەوشی ناڵێین ئێمە“ رايگەیاند ناوخۆ وەزارەتی نوێنەری تاریق حاكم بەرامبەردا، لە

 لێكیۆڵینەوە بەدڵنییایەوە نەكیراوە، لەگەڵكیدا لێكیۆڵینەوەی نیاوخۆ وەزارەتیی لە كەس نییە مانیایە بەو بەاڵم هەبوە، پێشێلكاری بەلێ
 .”هەبووە

 
 و گفتوگیۆ و دانیشیتن بە بەهەمیوالیەكەوە، پێویسیتە ئەوا ئیێمە ئەسیتۆی بكەوێتە% ١٢ بەرپرسیارێتیەكە ئەگەر“ وتیشی تاریق حاكم

 .”بكرێتەوە كەم پێشێلكاری بتوانین كەم بەالنی بدەین هەوڵ راسپاردەكان،
 
 لە نەتەوەیەكگرتووەكیان، سیەربە یونیامی رێكخیراوی نیوێنەری و هەرێیم سیەرۆكایەتی و حكومەت لە هەريەكە نوێنەری گفتوگۆیەدا لەو

 هەنیدێ اولەچی كوردسیتان هەرێمیی“ رايگەیاند كوردستان، لە یونامی نوێنەری نەكدی كۆرنیلۆیس.. بەشداریانكرد كوردستانی  هەرێمی
  هەمووالیە  هیوادارین، نیگەرانیە مایەی دەدرێت، ئەنجام رۆژنامەنووسان بە بەرامبەر پێشلێكاری جار هەندێ بەاڵم باشە ناوچە
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 .”بن یاساكان پابەندی
 
 میترۆ و ندیكا سه
 
 دا٢٢١٢ سیاڵی ی ماوه لیه  داوه وه بیه ی امیاژهئ تیاییدا  وه باڵوكیرده خیۆی ی سیااڵنه راپۆرتی نوسان رۆژنامه مافی له داكۆكی بۆ میترۆ ری نته سه
 میتییرۆ ی راپۆرتییه و ئییه ڵێییت ده نوسییانی  رۆژنامه ندیكای سییه سییلێمانی لقییی سییكرتێری ، كییراوه نوس رۆژنامییه ١٣٢ ر رامبییه به پێشییلێكاری١٧٢
 . سپییه  نه و  شه ڕه نه
 
 و ئییه ر سییه له خییۆی ی سییااڵنه راپییۆرتی نوسییان رۆژنامه فیما لییه داكییۆكیكردن بییۆ میتییرۆ ری نته سییه سییلێمانی، شییاری له ٢٢١٣ تای ره سییه

 .یاند راگه  كراوه نوسان رۆژنامه ر رامبه به ی پێشێڵكارییانه
 
 و بییووه نوس رۆژنامییه ١٣٢  كییراوه ر رامبییه به پێشییێلكارییان ی نوسییانه رۆژنامه و ئییه ی ژمییاره  ره نته سییه و ئییه ٢٢١٢ سییاڵی راپییۆرتی پێی بییه

 .پێكهاتون جۆر جۆراو تی حاڵه له كانی  پێشێلكارییه
 
 مێشیی خۆڵه به میتیرۆ ری نته سیه ی كیه راپۆرته كوردسیتان نوسیانی رۆژنامه  ندیكای سیه  سلێمانی  لقی  سكرتێری ر نوه ئه كاروان  وه خۆشییه الی
 . كراوه نوس رۆژنامه ١٣٢ ر رامبه به  پێشێلكاری  تی حاڵه ١٧٢ دا ٢٢١٢ ساڵی له ڕوو ته خراوه  وه ئه تیایدا  كه بات ناوده

 
 . سپییه  نه و  شه ڕه نه ، مێشییه خۆڵه  راپۆرتێكی میترۆ  ری نته سه  ی راپۆرته و ئه: وت یPUKmedia  به ر نوه ئه كاروان

 
 ش شیه له نوسیان رۆژنامه  ندیكای سیه  سیلێمانی  لقیی  لیه  ئێمیه تۆمیاركراون،   ماییه بنه چ ر سه له  پێشێلكارییه موو هه و ئه م تێناگه:  وتیشی
 ، كیراوه ر رامبیه به پێشیێلكاریم  بڵیێ  هاتووه نیه نوسیێك رۆژنامه هیی   چونكیه ، كردوه نیه تۆمیار كمان پێشیێلكارییه هی  ٢٢١٢  كۆتایی  مانگی
 ، پێشیێلكارییه  ی كه  مانه ئه كات، ده نوسان رۆژنامه  الماردانی په و  فون له ته  ی شه ڕه هه له باس یدا كه راپۆرته له میترۆ ری نته سه كاتێكدا له

 .پێشێلبكرێت كان ته حاڵه له تێك حاڵه له نوس رۆژنامه  مافی  یه وه ئه  پێشێلكاری
 

  نییه هیاوجۆر و هیاوڕا   یه شیێوه هی  بیه میتیرۆ  ری نته سیه  ی راپۆرتیه م ئیه: وت شیی وه ئه نوسیان رۆژنامه ندیكای سه سلێمانی لقی سكرتێری
 . وه ینه كه ده  باڵوی نووسان رۆژنامه  ندیكای سه   وه  ئێمه  كه  ی هراپۆرت و ئه  ڵ گه له
 

 ؟ چیه ١٦٧ ی كێشه
 

 زەوی نیسییان ى ٢٢ تییا ئەگەر: دەڵێییت و سییلێمانی شییارەوانی دەداتە هۆشییداری كوردسییتان رۆژنامەنووسییانی سییەندیكای نەقیبییی جێگییری
 .دەبێت توندمان هەڵوێستی ئەوا ،هەیە زەوییان وەرگرتنی فەرمانی رۆژنامەنووسانەی ئەو نەدرێتە
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 شەشییەمی كییابینەی وادەی هییاتنی كۆتییایی پییێ : راگەیانیید ی بە كوردسییتان، رۆژنامەنووسییانی سییەندیكای نەقیبییی جێگییری داودی شییوان
 رۆژنامەنووسییانی بییۆ زەوی پییارچە ١٦٧ بۆدابەشییكردنی وەرگییرت رەزامەنییدیمان سییاڵح، بەرهەم.د سییەرۆكایەتی بە هەرێییم حكییومەتی

 قبیوڵ كە ئاسیتەی ئەو گەیشیتووەتە بیۆیە دەكیات، پیێ دەسیتیمان دەسیتی تائێسیتا كیاتەوە لەو سیلێمانی شیارەوانی سلێمانی، گایپارێز
 .ناكرێت

 
 ناگرێیت، خیۆی ئیمزاكیانی لە رێیز حكیومەت كە بووە الدروست گومانیان رۆژنامەنووسان كە ئاستەی ئەو گەیشتووەتە مەسەلەكە: وتیشی
 رێیكەوتە ئەو لەدوای ئەوا نەكیاتەوە، یەكالییی كەیسیە ئەو سیلێمانی شیارەوانی ٢٢١٣/  ٤/  ٢٢ تیا ئەگەر ییندەدە هۆشیداری ئێمە بۆیە

 .وەردەگرین تر هەڵوێستی
 

 بەرپرسییارێتیەكەی خیۆی دەبێیت و سیلێمانی شیارەوانی ئەسیتۆی دەكەوێیتە بەرپرسیارێتیەكەی رووبدات، كاردانەوەیە  هەر: راشیگەیاند
 .هەڵبگرێت

 
 پارێزگیای ناوخۆی كاروباری بەڕێوەبەراتی بۆ كە داواكاریەكدا لە كوردستان، رۆژنامەنووسانی سەندیكای سلێمانی لقی ترەوە لەالیەكی
 لەبەردەم مەدەنییییانە مییانگرتنێكی بە بیییدەن مۆڵەتیییان ،٢٢١٣/  ٥/  ٢ رۆژی كە دەكییات بەڕێیییوبەرایەتیە لەو داوا نییاردووە، سییلێمانی

 كە سیلێمانی لقیی رۆژنامەنووسیی ١٦٧ بیۆ تەرخیانكراو زەوی دابەشیكردنی دواكەوتنیی بەهیۆی ئەویی  سیلێمانی، شیارەوانی سەرۆكایەتی
 .شارەوانی وەزارەتی و حكومەت سەرۆكایەتی لەالیەن هەیە زەوییان وەرگرتنی فەرمانی

 
 ر گیه ئه: یانید راگه ی  PUKmedia بیه كوردسیتان نوسیانی رۆژنامه ندیكای سه سلێمانی لقی سكرتێری ر نوه ئه كاروان  وه، خۆیشیه الی

 سیلێمانی وانی شیاره بینیای م رده بیه  لیه میایس ی٢ رۆژی وا ئه گرین رنه وه سلێمانی وانی شاره تی رۆكایه سه  له یجابی اڵمێكی وه و ناچاربین
 .بێن  وه نوسانه هرۆژنام ی واكه ره  داواكارییه م ده به ی وه ئه بۆ نین یه گه راده نوسان رۆژنامه ری رتاسه سه مانگرتنێكی

 
 درخان به ت دحه مه میقداد

 
  نیاوێكی درخان بیه ت دحیه مه میقیداد ، زانراوه نیه  دواییی  كیۆچی و دایكبوون له  ساڵی پاشایه، درخان به میر  كوڕی درخان به ت دحه مه میقداد
 .كانیان ڕۆڵه  ناونانی بۆ  رگرتووه وه كانیان نسییه ره هف له  مه رده سه و ئه  كانی كورده و كان عوسمانییه  ناونانه  شێوه م ئه ، یه ئاوێته

 
  ترسیییی له  وه ئیییه پیییاش وه، تیییه باڵوكردووه  كوردسیییتانی  ی رۆژنامیییه  ی ژمیییاره پێییینج  قاهیره لیییه ١١٧١  سیییاڵی میسیییر،  تیییه چووه ١١٧١  سیییاڵی
 و نجه شییكه ئه  تووشییی  براكییانی م، ئییه ر سییه له  ی وه ئییه بییۆ  ئیسییتانبوڵ  وه تییه ڕاوه گه(  عوسییمانی  میییدی بدولحه عه سییوڵتان)  كانی شییه ڕه هه

 . وه بنه نه زیندانیكردن
 

  ندێك هه ون، رناكه سه اڵم به ن، خۆشبكه  یی وه ته نه  شۆڕشێكی بۆ  مینه زه ن ده وڵده هه برایدا  (گی به  لی عه)  ڵ گه له ١١٧٧  ساڵی



هەمین ساڵوەگەڕی ڕۆژنامەگەریی کوردی ١١١یادی   

 

 

145 

 

 ر سیه له ١٧٢٦  ساڵی ،(" قی ره ته ئیتحادو) پارتی  كانی چاالكه  ندامه ئه له  كێكبووه یه ندرخا به ت دحه مه میقداد: "ڵێن ده كان مێژوونووسه له
 .كرا  فی نه توركیا له  ی ڵوێسته هه و ئه
 

  شییری نه  تی معیییه جه)  زرانییدنی دامه له  شییداریكردووه به  ئیسییتانبوڵ له  سییتووری ده  تی حكومییه  یانییدنی راگه پییاش   یییه ماوه و ١٧١٢  سییاڵی
 شیتێك هیی   دواوه بیه  سیاڵه و لیه اڵم بیه رسییم، ده  شیاری  ریفی سیه موته به  كیراوه   ییه ماوه ش، رچاوه سیه  ندێ هه پێی به( كوردی  عاریفی مه
 .نازانرێت  ژیانی  ی رباره ده
 

  ی چاپخانیه)  ناوی بیه  كیشیی یه چاپخانه ، ییهكوردی  بزاڤیی ری زرێنه دامه و نووس ڕۆژنامه مین كه یه  كه  ی وه له  جگه درخان به ت دحه مه میقداد
 . ژمێردرێت ده  كوردی  ی چاپخانه مین كه یه به  كه ، زراندووه دامه  قاهیره له( كوردستان  ی ڕۆژنامه

 
 مین كیه یه  ی وه باڵوبوونیه  ڵ گیه له  بۆییه ، زانییوه  باشیی به  نسیشیی ره فه  زمانی ، بی ره عه و  توركی  زمانی  و خۆی  زمانی له  جگه ت دحه مه میقداد
 درخان بییه ت دحییه مه میقییداد  قڵی عییه  شارسییتانیبوونی  كییه  وه تییه باڵوكردووه  نسییی ره فه  زمانی بییه  كییارتێكی كوردسییتاندا،  ی ڕۆژنامییه  ی ژمییاره

 .دات نیشانده
 

 كان درخانییه به ی ماڵه بنه
 
  بۆییه ئیسیالم، كانی ناوبانگیه به  ره هیه  ركرده سیه له كێك ییه لیید وه كیوڕی خالدی ر سه  وه چنه ده  یه ماڵه بنه و ئه ، رچاوه سه ندێك هه پێی به

 .برێن ده ناو خالید ی ماڵه بنه  به بار جارو
 

 ریان عومیه ئییبن ی زیره جیه شیاری كوردسیتان، بیۆ كیرد كۆچییان  وه بسیتانه ره عه  له ت هیجره دوای زوو ر هه كان درخانیه به ی وره گه  باپیره
 وایی رمانڕه فیه رۆژگیاری تا زیزی عه تی حكومه كرد حكومڕانییان ١١٤٧ تاساڵی ناسرا، زیزی عه  به  یه ماڵه بنه و ئه اڵتی سه ده دروستكرد،
  لیه و عوسیمانی شیكری له خری فه ی ركرده سه  كرایه  وه سوڵتانه ن الیه له درخان به میر ١١٣٧ ساڵی بوون، خۆ ربه سه واو ته لیم سه سوڵتان
 خییراپ زۆر(  وه وره گییه لیی عییه د مییه حه مه كییوڕی) پاشییای ئیبییراهیم ن الیییه له كان توركییه دا ڕه شییه و لییه شییداربوو به دا( Nisib) نگی جییه

 سینوری ی وه ئیه بیۆ رگرت وه تور  شكانی  له ڵكی كه و زیره جه بۆ  وه وێشه له كرو به دیار  وه كشانده خۆی ی كه هێزه درخان به میر شكێنران،
 .كرد لێ پێشوازیان رمی گه به  كه ناوچه لكی خه ی  لێره و كاری هه  نێته یه بگه اڵتی سه ده
 

 دییار  لیه كان توركیه رێ،  وێتیه بكه كیوردان مییری دژی و بنێیت  وه پێكه شكرێك له پێدرا رمانی فه و نادۆل ئه مارشاڵی  كرایه پاشا ر عومه
 اڵی قییه  وه بكشییێته بییوو ناچییار درخان بییه اڵم بییه سییتیپێكرد، ده نجام ئییه بییێ یڕ شییه ڕێ، وتنییه كه كییورد میییری دژی  وێوه لییه و وه كۆبونییه كر بییه

  رێگیه كرییت، ی دورگه  وه خرایه دور ئینجا و  وه مایه مانگ ش شه ری وروبه ده وێ له و وت كه  اڵكه قه رگری به مانگێك ند چه دوای ئێڤرا ،
 ڕینی راپیه ی وه دامركاندنیه له یان وره گیه رۆڵێكیی ی وانیه ئه كرییت  رێته به خۆیدا   ته له كانی اوهپی  له س كه د دووسه درخان به میر  به درا

 .ێبین كاندا گرێكه ی ١١٥٦ ساڵی
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 درخان بیه سیاڵ  ده دوای واتیا ١١٦٦ ساڵی بێت، جێنشین وێ له پێدرا ی رێگه و نبوڵ سته ئه  وه هێنرایه درخان به میر دا وه ئه پاداشتی  له
 .جێبوو نیشته شق دیمه  له دا ١١٧٢ ساڵی  له دوایی ۆچیك تا
 
 . ه -یوبی ئه ددینی الحه سه گۆڕی نزیك ی كه گۆڕه سپێردرا، خا  به  دووره شق دیمه  له عاتێك سه  كه  ساڵحیه گوندی  له پاشا درخان به
  وه ه -عوسیمانی تی حكومیه  بیه دژ ی وه بزوتنیه دروسیتكردنی  بیه  میشیه هه  یه وره گه  ماڵه بنه م ئه جێهێشت، به خۆی دوای كوڕی ٧٢ درخان به
 بێیت   رچییه هه تواناییان و قام مه و پایه كان درخانییه به گشت: ڵێت ده ی كه قه ده  كه  یه هه درخان به  به ت تایبه كی یه شفره ریكبوون، خه

 .بوون ت ساره ئه و ندی به و وه دوورخستنه ی گیرۆده
 
 كامییل" وتن كیه  پۆله شیه م ئیه دوای رمی گیه  بیه  درخانییه به دوو و ئیه روسییا  روویكیرده ی كیه واڵته كگرتنی یه پێناو له ژیانیدا دواساڵی  له
 زاق بیدولڕه عه ١٧١١ سیاڵی رۆم، رز ئیه و دلیس به والی  كرانه  روسیاوه ن الیه له  دووانه م ئه ١٧١٧ ساڵی بوون" گ به زاق بدولڕه عه و گ به
 . جۆرجیابوه فلیسی ته  له گی  به كامیل ڵێن ده كرا، ند به موسڵ  له كراو ستگیر ده  وه كانه توركه ن الیه  له گ به
 

 گرتنیییان رمانی فییه ڵبژاردنیان هییه دوای ر كسییه یه مانییدا، رله په  لییه كوردسییتان ری نوێنییه  بوونییه گ بییه ن سییه حه پاشییاو حسییێن ١٧٢١ سییاڵی
 پاشیایان حسیێن كان توركیه ر، سیه برده یی ئیاواره  بیه مانگییان ش شیه وێ لیه و كان شیاخاویه  ناوچیه ر بیه  بیرده نایان پیه وانی  ئه رچوو ده
 .كوشتیان  وه دزیه  به و كرد ستگیر ده
 
  لیه نجام ئه له و وه مایه ی ریه ده ربه ده و ئه دوای ساڵ سێ ، درخانیه به وی  ئه ، ه"گ به سلێمان" ناوی ڵیانبوو گه له شاخ  له ی وانه له كێك یه
 .كرا ستگیر ده بوو، كان درخانیه به ی كوشته باوه دوژمنی  كه  وه رناخه شه ئاغای حمان وڕه ئه كانی سیخوره ن الیه له رگوڵ ده
 
 م كیه یه یكوردسیتان ری رنوسیه سه   ییه ماوه و ییه ماڵه بنه و ئیه كانی مۆدێرنه  ره هه له بوو كێك یه  دیاره وا كه درخان به گی به حمان بدولڕه عه

 ١٧٢٢ سیاڵی شیوباتی چیواری رۆژی  كیه كان الوه  توركه كۆنفراسی م كه یه بۆ  بوه كوردی فدی وه ندامانی ئه  له كێك یه بوو كوردی ی رۆژنامه
 ڵیێن ده ،هێنیا سویسیری ژنێكیی وێ  لیه ر هیه ژییاو سویسیرا له نالسا  یانزه درخان به حمان بدولڕه عه ڵێت ده ی رباره ده سترا، به پاریس  له

  كراییه كانیدا یۆنانیه و تیور  نێیوان ڕی شیه كیاتی  لیه ، خوازبیووه وتن پێشكه بۆچونی و دیده ن خاوه و دیده دونیا و دووربین زۆر پیاوێكی
 درخان بیه یمیوڵك و رماڵ بیه ی زۆره  زیانیه رو ره زه و ئه ر رامبه به توركیا تی حكومه ، كردووه فتاری ره باش زۆر وێ  له ئایدن، رفی سه موته
 . وه ببڕێته ی كه ماڵه بنه بۆ نشینی خانه توركی ی لیره ٢٢٢  مانگانه  یاریداوهڕب ، وتوه كه
 

 بەدرخان باڵوکردنەوەی و چاپ دەزگای
 

 .دامەزراوە سلێمانی لەشاری ٢٢٢٢ لەساڵی ئازادە گشتی رۆژنامەوانی هونەری دەزگایەکی کە بەدرخان، باڵوکردنەوەی و چاپ دەزگای
 ".بەدرخان" باڵوکردنەوەی و چاپ دەزگای ناونا دەزگاکەمان بنەماڵەیە لەو رێزگرتنێک وەک:  هاتووه دا زگاكه ده ڕی ماڵپه  له   وه

 :کورتی بە بەدرخان دەزگای چاالکییەکانی
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 .٢٢٢٤ / ٤ / ٢٢ - ٢١ سلێمانی -بەدرخان یەکەمی فێستیڤاڵی -١
 ٢٢٢٥ / ٤ / ٢٣ - ٢٢ - ٢١ دهۆک -بەدرخان دووەمی فێستیڤاڵی -٢
 ٢٢.٢٦ / ٤ / ٢٣ - ٢٢ - ٢١ هەولێر - بەدرخان سێیەمی فێستیڤاڵی -٣
 .٢٢٢٧ / ٤ / ٢٣ - ٢٢ بەرلین - بەدرخان چوارەمی فێستیڤاڵی -٤
 .٢٢٢١ / ٤ / ٢٢ - ٢١ قاهیرە - بەدرخان پێنجەمی فێستیڤاڵی -٥
 . ٢٢٢٧ / ١٢ / ٢٢ - ١٧ یۆنان -بەدرخان شەشەمی فێستیڤاڵی -٦
 .٢٢١٢ / ٦ / ٣٢ - ٢٧ ئەمریکا – بەدرخان حەوتەمی یڤاڵیفێست -٧
 فەرەنسا / پاریس – بەدرخان هەشتەمی فێستیڤاڵی -١
 .٢٢١٢ / ٣ / ٢٣ - ٢١ تبلیسی - جۆرجیا - بەدرخان نۆیەمی فێستیڤاڵی - ٢٢١١ / ٧ / ١٢ -٧
 

 لەسیەدەی کیورد" کۆنفڕانسیی بەریتانییا، ەڕەنسیا،ف سیوید، ئەڵمانییا، ئێیران،: "کیردووە واڵتانە ئەم بۆ رۆژنامەنووسی گەشتی چەندین
 ئەفسیانە، فۆلکلیۆر، رۆمیان، منیدااڵن، مێژووییی،" هەمەجیۆری کتێبی ١٦٥ کتێ  چاپکردنی -. کازانتزاکی" کریت" یۆنان،" یەک و بیست

 .دەکات فڕانکفۆڕت لە کتێ  نێودەوڵەتی پێشانگای لە بەشداری سااڵنە -...". شیعر کوردی، ناوی یادەوەری،
 

 .پێکهاتووە بەرگ ١٢ لە" اربیل موسوعە" هەولێر ئینسکلۆپیدیای چاپکردنی
 

 .بەرهەمهێناوە دیکۆمێنتاری فیلمی ١٢ لە زیاتر
 .دەرچووە سلێمانی لە ٢٢٢٢ / ١٢ / ٢٢ لە و کوردستان لە ئازادە باڵوکراوەی یەکەمین کە بەدرخان هەفتەنامەی لە ژمارە ١٦٥ تائێستا

 
 ٢٢٢٢ / ١٢ / ٢٢ لە بەدرخییان ئەحییمەد ئەبییوبەکر حەمییید رۆژنییامەنووس و نووسییەر لەالیەن بەدرخییان نەوەیباڵوکییرد و چییاپ دەزگییای

 .دەزگایەیە ئەو بەرپرسی بەڕێوەبەری ئێستا تاکو دامەزراوەو
 
  وه كرێته ده ریی گه رۆژنامه یادی رۆژدا ١٢  له
 
 رز بیه  ییاده و ئیه رۆژ 10  بیه نوسیان رۆژنامه ندیكای سه سلێمانی لقی ،"نكوردستا" كوردی ی رۆژنامه م كه یه رچوونی ده ی ساڵه ١١٥ یادی له
 :چن ده ڕێوه به  یه شێوه م به كان چاالكییه  كه نرخێنێت ده
 

 :یەكەم چاالكی
 

 كۆمەاڵیەتی یانەی بەرامبەر/ئەرین هۆتێل هۆڵی -سلێمانی -شەممە( ٢٢١٣ / ٤ / ١٣) رۆژی
 اشنیوەڕۆپ ی٤ سەعات تا سەرلەبەیانی ی١٢ سەعات
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 :روانگەی لە باس  سێ( 8) بە شیكردنەوەی و( مرۆییەكان بەها و كوردی میدیای) بابەتی بە تایبەت كۆنفرانسێكی سازكردنی
 
 فەوزی سامان.د          یاسایی -١
 فەرەج محمد نەجات دكتۆرە     كۆمەاڵیەتی -٢
 سیوەیلی سامان        دەروونی -٣
 

 :دووەم چاالكی
 

 كۆمەاڵیەتی یانەی بەرامبەر/ئەرین هۆتێل هۆڵی -سلێمانی -یەكشەممە( ٢٢١٣ / ٤  / ١٤) ڕۆژی
 ئێوارە ی٦ تا پاشنیوەڕۆ ی٣ سەعات

 كوردستان ڕۆژئاوای میدیاكارانی كۆڕبەندی
 .نیشتەجێن كوردستان هەرێمی لە و كوردستانن ڕۆژئاوای خەڵكی میدیاكارانەی ئەو رۆژنامەنووسانەی گفتوگۆی دیدارو

 
 :هەمسێ چاالكی

 
 كۆمەاڵیەتی یانەی بەرامبەر/ئەرین هۆتێل هۆڵی -سلێمانی -دووشەممە( ٢٢١٣ / ٤ / ١٥) ڕۆژی

 ئێوارە ی٦ تا پاشنیوەڕۆ ی٣ سەعات
 

 :روانگەی لە باس  سێ( ٣) بە شیكردنەوەی و( كاركردندا گرێبەستی چوارچێوەی لە رۆژنامەنووس مافی) سمیناری
 
 ساڵح رەفیق مامۆستا       ئیداری -١
 حەسەن ئەمیرە خاتوو       یاسایی -٢
 بەگ تۆفیق زانا    راگەیاندن -٣
 

 :چوارەم چاالكی
 

 كۆمەاڵیەتی یانەی بەرامبەر/ئەرین هۆتێل هۆڵی -سلێمانی -سێشەممە(٢٢١٣ / ٤ / ١٦) ڕۆژی
 ئێوارە ی٦ تا پاشنیوەڕۆ ی٣ سەعات

 .ڕۆژهەاڵت میدیاكارانی كۆڕبەندی
 

 .نیشتەجێن كوردستان هەرێمی لە و كوردستانن ڕۆژهەاڵتی خەڵكی میدیاكارانەی ئەو نەیرۆژنامەنووسا گفتوگۆی دیدارو
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 :پێنجەم چاالكی

 
 راپەرین دەروازەی( رانیە) شەممە چوار( ٢٢١٣ / ٤ / ١٧) ڕۆژی

 نیوەڕۆ ی١٢ تا سەرلەبەیانی ی١٢ سەعات
 (رۆژنامەنووسان بە زانیاری پێدانی و فەرمانگەكان بەڕێوەبەری مامەڵەكردنی چۆنیەتی) سیمناری
 دەكرێت پێشكەش( عبدالله عەدالەت) رۆژنامەنووس لەالیەن

 
 :شەشەم چاالكی

 
 صادق سید قەزای -شەممە پێنج( ٢٢١٣ / 4٤ / ١١) ڕۆژی

 سەرلەبەیانی ی١٢ سەعات
 (حمەغری  ئەنوەر) رۆژنامەنووس بۆ فۆتۆگرافی پێشانگایەكی كردنەوەی

 
 :حەوتەم چاالكی

 
 شەهید هەڵەبجەی-شەممە(٢٢١٣ / ٤ / ٢٢) ڕۆژی

 
 شییاری سییەردانی و سییلێمانی بییۆ توركیییاوە لە میییدیاكار خانمییانی لە گروپێییك داوەتكردنییی مێیییینە، هانییدانی رێكخییراوی بەهاوكییاری
 شیارەكە تراژییدیای ناسیاندنی نیاوچەیەو ئەو خەڵكیی لەگەڵ قسەكردن و بەكۆمەڵەكان وگۆڕە شەهیدان مۆنۆمێنتی شەهیدو هەڵەبجەی
 .خۆیانەوە كانیلەكەناڵە

 
 :هەشتەم چاالكی

 
 شەهید هەڵەبجەی-شەممە( ٢٢١٣ / ٤ / ٢٢) ڕۆژی

 (رەشید شەماڵ) هونەرمەند بۆ كاریكاتێری پێشانگای كردنەوەی
 

 :نۆیەم چاالكی
 

 -سلێمانی -یەكشەممە(٢٢١٣ / ٤ / ٢١) ڕۆژی
 كۆمەاڵیەتی یانەی بەرامبەر/ئەرین هۆتێل هۆڵی
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 پاشنیوەڕۆ ی٤ اتسەع تا سەرلەبەیانی ی١٢ سەعات
 كوردستان هەرێمی توركیاو میدیاكارانی خانمانی كۆنفرانسی

 كوردستانەوە توركیاو دیدیاكارانی خانمانی لەالیەن دەكرێت پێشكەش تێدا باسی چوار
 

 :دەیەم چاالكی
 

 سلێمانی-دووشەممە(٢٢١٣ / ٤ / ٢٢) ڕۆژی
 .بوون سلێمانی لقی ئەندامی كە شەهید ەنووسیرۆژنام دوو لە كوردستان رۆژنامەنووسانی سەندیكای رێزلێنانی

 
 :یازدەیەم چاالكی

 
 سلێمانی-سێشەممە( ٢٢١٣ / ٤ / ٢٣) ڕۆژی

 (.فتاح محمد) هونەرمەند كوردستان رۆژنامەنووسانی سەندیكای لۆگۆی دیزاینەری رێزلێنانی مەراسیمی
 

 ٢٢١٣ی ئەپریلی ٢٢: ڕێکەوتی/  ماڵپەڕی کوردستانی نوێ  : سەرچاوە
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 اڵتی کوردستان ڕۆژهه  نوسیی کوردی له بیبلیۆگرافیای ڕۆژنامه
  

 :کوردستان اڵتی ڕۆژهه کانی باڵوکراوه و  ڕۆژنامه و گۆڤار  له ندێک هه
 

 جوتیار حاجی تۆفیق: کردنی ئاماده
 

 زۆری  ره هیه شیی به و  ریکیردوه ده ئینگلیزییی زمیانی  بیه ری لۆتیه سییحی مه میسیۆنێکی دا ١٧١٢ ساڵی  له: میشنێری کوردستان گۆڤاری)*( 
 ڵکی خیه و هاباد میه ی وێنه یدا ژماره لێک گه  له و کوردستان اڵتی ڕۆژهه و موکریان ی ناوچه و هاباد مه شاری  به بوون ت تایبه کانی وتاره
 م ئیه ی ژمیاره لێک گیه خۆی کۆششی و وڵ هه  به نپور سه حه میری ئه دوکتۆر}.  بووه وام رده به ١٧٢١ ساڵی تاکو هه.  وه ته باڵوکراونه هاباد مه

 .{ نوسیوه  رباره ده کیشی یه وه لێکۆڵینه و  ستخستوه ده ی گۆڤاره
 

 : بڕوانه
Amir Hassanpour, Kurdistan Missionary, svensk-Kurdisk Journal, nr. 8, 1987, 16-17 . 

 
 1003 سیاڵی دا رچاوه سیه ندێک هه  له}.  ریکردوه ده خوی شاری  له درخان به زاق ڕهبدول عه دا ١٧١٣ ساڵی  له: کوردستان ی ڕۆژنامه)*( 

 . { نوسراوه١٧١٢ دا دیکه ندێکی هه له و
 

 .  ریانکردوه ده ورمێ  له دا١٧١٤ ئاپریلی مانگی  له ڵمانی ئه میسیۆنێرێکی ند چه  :کوردستان گۆڤاری)*( 
 
.  رکیراوه ده دا ١٧١٤ ئیاپریلی  لیه و  ییه هه م گۆڤیاره م ئیه کی ییه  ژمیاره: تی نوسییویه دا کیان کورده کتێبیی  لیه مینۆرسیکی. ف. ڤ پرۆفیسۆر}

 بغیداد، خزندار، معروف الدکتور:  له وقدم  علیه علق و  ترجمه انطباعات، و مالحظات االکراد مینورسکی،. ف. ڤ الپروفیسور،:  بڕوانه
٤٤   ،١٧٦١ }. 

 
  لییه ورمییێ،  شییاری لیه( ١٧٥٧ / ٧ / ١٤ غییداد، به یییی ١١٧٥ / ٧ / ١ هاباد، میه) تورجییانی دی مییه محه ال میه ن الیییه له: کییورد ی ڕۆژنامیه)*( 
 ڕۆژی لیه ی ژماره م که یه  که ی ڕه باوه و ئه  ته یشتومه گه زانیاریی ندێک هه پێی به.  رکراوه ده شوکاکدا خانی سمایل ی که وه بزوتنه می رده سه
 ١٧٢٢ / ٦ / ١  ممه شیه پێینج ڕۆژی  لیه ی ژمیاره م دووه و( ١٣٢١ خیرداد ی١٢  بیه ر رامبیه به ١٣٤٢ والی شیه ی٥) ١٧٢٢ / ٦ / ١   ممه شیه پێنج
 دی حمیه ئه ال میه ،( ناسراوه قزڵجی  به پاشتر) تورجانی دی مه محه ال مه.  رکراوه ده دا( ١٣٢١ خرداد ی١٧  به ر رامبه به ١٣٤٢ والی شه ی١٢)

 رکردنییدا ده  لیه شیدارییان به  دیکیه سیی که نید چه و کاریی هیه دین مالیه جه د میه محه و( قزڵجیی دی مه محه ال مه کیبچو برا)  زاده تورجانی
 .  رکراوه لێده ی ژماره چوار نها ته.  کردوه
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 کیام نازانرێیت و رگییراون وه زایانه ناشیاره ردووکیان هیه کیۆپیی اڵم بیه ، وه تیه باڵوکراوه  یه ڕۆژنامه م ئه ی ژماره( دوو) ی کڵێشه تائێستا* 
 و( ١٣٥٢ تهیران، ، رضیائیه تیاری  ییا جهیان اول جنیگ در اییران اوضیا  تمیدن، محمید) کتێبیی  لیه میان کیه یه! رکیراون ده ی که و ن ژماره
 (.١١ ل ،(١٧١٢) ١٣٦٢ ،٧  ژماره کوردستان، ی گرشه گۆڤاری)  له میان دووه

 
 ی ربیاره ده زانییاریی ی وه کۆکردنیه  وتمیه که یی شیێنه  بیه م وده ئیه بیوو، خوێندنم ساڵی م دووه و مخوێند ده غداد به زانکۆی  له  ١٧١٧ ساڵی}
 ال میه بییۆگرافیی ی ربیاره ده ک ییه کورته  که زانی پێویستم  به  وه یه بۆنه و به نوسی، ی رباره ده کم یه وه لێکۆڵینه نجام ره سه و  یه ڕۆژنامه م ئه
 فا مسیته شیوکور ال میه و ریم کیه ال میه ی میه حه  کاکیه ڕێنیوێنیی  بیه ئیدی.  وه مه باڵویبکه دا که وه لێکۆڵینه ڵ گه له و بنوسم قزڵجی دی مه محه

 دی مییه محه ال مییه کیوڕی) ن سییه حه  کییه  وه بدۆزمیه غییداد به شییاری ی( اعظمییه) کی ڕه گییه  لییه قزڵجیی دی مییه محه ال مییه ی کیه کۆنه  ماڵییه تیوانیم
 ی کیوڕه و لیه سیودم بچیوکترین و کردم نیه کی هاوکاریییه  جیۆره هیی  سیتی، ده سیتی ده و هیاتوچۆ جیار نیدین چه پیاش .ژیا ده تێدا( قزڵجی

 کردبیوو فارسییی کی یه رچاوه سیه نید چه بیۆ م ئامیاژه  کیه ی وه ئیه ر بیه له اڵم به نارد، هاوکاری ی ڕۆژنامه بۆ م که وه لێکۆڵینه پاشتر. بینی نه
 بیوو، گومیان جێیی کوردییدا ی ڕۆژنامیه  لیه فارسییی تی بابیه و بیوون نگیدا جه  له ئێران و عیراق  که وه ئه بیانوی به  که ڕۆژنامه رپرسانی به

 کم یییه کورته دا کییه وتاره راوێزی پییه  لییه و نوسییی( قزڵجییی دی مییه محه ال مییه) بیییۆگرافیی  ی ربییاره ده وتییارێکم دواتییر!  وه کردبووه نییه باڵویییان
 مام، نیه وی  ئیه مای تیه به مین و ڕی تێپیه مانیگ نید چه ی میاوه. کیاروان گۆڤیاری بۆ ناردم پۆستدا  به و نوسی( کورد) ی ڕۆژنامه ی رباره ده
 موزی تیه ،٦٦  ژمیاره کیاروان، گۆڤیاری قزڵجیی، د میه محه ال میه تۆفییق، جوتییار:  بڕوانیه.  وه کردبیووه باڵوییان دا( ٦٦)  ژمیاره  لیه چی که

  . {١٢ ی ١ ل ،١٧١١
 

 ند هۆشیمه علیی غیالم مییرزا ن الییه  لیه  سینه شیاری  لیه ؟(١٧٢٧) ١٣٢١ سیاڵی  له سیاسی، و اجتماعی  نامه هفته: ئارارات ی نامهڕۆژ)*( 
  اداره کردسیتان، در مطبوعیات  تاریخچیه:  بڕوانیه ی رباره ده}.  رکراوه لێده ی ژماره ؟ ٤ ، رکراوه ده توانا ناصر هاوکاریی  به و کرمانشاهی

 { ١٣٧٤ ، سنه کردستان، اسالمی ارشاد و فرهنگ کل
 

 ١٧٤٣ جیوالی میانگی تای ره سیه  لیه ی ژمیاره م کیه یه.  رچیووه ده کیوردی زمیانی  بیه ، بیووه. ک. ژ ی ڵیه کۆمه ئۆرگیانی: نیشتمان گۆڤاری)*( 
 و بیحییی زه حمانی بییدولڕه عه رشییتیی رپه سییه  بییه ، رامینییه ئه ری گییه لیفه خه ی چاپخانییه  لییه ورێز تییه  لییه نهێنییی  بییه  گۆڤییاره م ئییه.  رکییراوه ده

 ی ژمیاره( نیۆ) م رجه سیه.  رکیراوه ده. ک. ژ ی ڵیه کۆمه ی دیکیه نیدامێکی ئه نید چه و  لییزاده وه حمودی میه و ندی سه شاپه دی  مه  محه هاریکاریی
 ی وه لێکۆڵینیه لێک گیه و سیتخراون ده کیانی ژماره موو هیه.  رکیراوه ده دا ١٧٤٤ هاری بیه  لیه رگیدا به ک ییه  له ی٧ و ١ و ٧  ژماره.  رکراوه لێده
 .  نوسراوه  رباره ده
 

 ی ژمیاره ک ییه  تاقیه نیشیتمان، گۆڤیاری سیتانی  وه پیاش ، وه ندییه سیه شاپه دی  میه  محه ن  الییه  له دا ١٧٤٤ ئۆگوسیتی   له: ئاوات گۆڤاری)*( 
 . دابنرێت. ک. ژ ی  ڵه  کۆمه کانی  وهباڵوکرا   له کێک یه  به  گۆڤاره م ئه کرێت ده.  رکراوه لێده

 
( دوو) نها تیه  وه ه(کوردسیتان باشوری  له. ک. ژ ی ڵه کۆمه) لقی ن الیه  له سلێمانی،  له دا ١٧٤٤ ساڵی ری ئۆکتۆبه  له: ڕاستی نگی ده)*( 
 نیید چه هاوکاریی بییه بییووه، ردسییتانکو باشییوری  لییه. ک. ژ ی ڵییه کۆمه لقییی لێپرسییراوی  کییه د حمییه ئه ئیبییراهیم. ) رکراوه لێییده ی ژمییاره
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  چونکیه اڵم بیه رکیراوه، ده  وه شیاره و ئیه ڕونیاکبیرانی ن الییه له و سیلێمانی  لیه  ییه باڵوکراوه م ئیه ند رچه هه}(  ریکردوه ده   دیکه ڕوناکبیرێکی
 .  { کردوه بۆ م ئاماژه دا لێره  یه هه  وه. ک. ژ ی ڵه کۆمه  به ندیی یوه په
 

  ییه ڕۆژنامه م ئیه.  رکراوه ده دا( ١٧٤٥ / ٢ / ٢٦)  ١٣٢٣ اسفند ی٧  ممه شه دوو ڕۆژی  له ی ژماره م که یه(: کوهستان ی نامه) ی  ڕۆژنامه)*( 
 ی نزیکیه و  بیووه وام رده بیه ١٧٤٧ ئیاپریلی میانگی تاکو هیه.  رکراوه ده فارسی  به تاران،  له  وه یه(اڵنی رده ئه ئیسماعیلی دوکتۆر) ن الیه  له
 . رچووه لێده ی ژماره ١٥
 

 .  رکراوه ده دا(١٧٤٥ ری ئۆکتۆبه تای ره سه ی ر سێپتێمبه کۆتایی) ١٣٢٤ ری زبه ڕه  له: کورد هاواری گۆڤاری)*( 
 

 ی ڕۆژنامیه:  بڕوانه ی رباره ده}.   رکراوه ده فارسی  به تاران  له  وه پوره ئازاد ئاغا ن الیه له دا١٧٤٥ ری دیسێمبه مانگی  له: ماد گۆڤاری)*( 
ROJA NU (نو ڕۆژا)، ٤ ل ،١٧٤٦ / ١ / ١٤ ،٦٦  ژماره }. 

 دی  میه  محه ید  سیه ی که ره رنوسیه سه.  رکراوه ده هاباد مه  له دا ١٧٤٥ / ١٢ / ٦  ممه شه پێنج ڕۆژی  له ی ژماره م که یه: کوردستان گۆڤاری)*( 
 و  وه تیه بالوکراوه ی ژمیاره( ١١: )تی نوسیویه وردی تۆفیق د مه محه}.  رکراوه لێده ی ژماره ١٦  که  وایه پێیان س که ندێک هه. بووه میدی  حه
  لییه ری گییه ڕۆژنامه وردی، تۆفیییق د مییه محه:  بڕوانییه.  وتوه کییه کی پییه کوردسییتان کۆمییاری تیکچییوونی دوای ١٧٤٦ می کییه یه کییانوونی  لییه

 . { ٤٣ ل ،١٧٦٧ / ١٢ / ٣ ینی هه ،٢٧٢  ژماره النور، یی ڕووناکی گۆڤاری کوردستانا،
 
میییدی   دی حه  مییه  ید محه  سییه.  رکییراوه هاباد ده مییه  دا لییه١٧٤٦ / ١ / ١٢  ممه شییه پێیینج ڕۆژی  لییه ی ژمییاره م کییه یه: کوردسییتان ی  ڕۆژنامییه)*(  
  ڕاسیتی ی له ناوه دوا ژماره  که  ومانی نییهگ.  رچووه ی لێده ژماره( ١١٤)  گوتویانه  ئاگایان لێیه  وه نزیکه  له  ی که وانه ئه.  ری بووه رنوسه سه

د تۆفیق وردی،  مه محه:  بڕوانه.  وه ته ی لی بالوکراوه ژماره( ١١٣: )تی د تۆفیق وردی نوسیویه مه محه}.  رکراوه دا ده١٧٤٦ری  مانگی دیسێمبه
 .{ ٤٣، ل ١٧٦٧ / ١٢ / ٣ینی  ، هه٢٧٢  کوردستانا، گۆڤاری ڕووناکی یی النور، ژماره  ری له گه ڕۆژنامه

 
نی  سیه ن حه الیه  بۆکان، له  دا له( 4411مارتی  تای ره سه ی ری فێبروه کۆتایی) 4231  ی مه شه ڕه  له ی ژماره م که یه:   اڵڵه   هه گۆڤاری)*( 

 . رچووه دا ده(4411تای مای  ره کۆتایی ئاپریل ی سه) 4231ڕی  مه بانه  ی له2  ژماره.  رکراوه ده  وه قزڵجییه
 

ر  سیه له.  رکیراوه ده  وه ره  نجیری ئیازه  ن سیدیق ئیه الیه له 4411 / 2 / 34  ممه ی ڕۆژی پێنج شه م ژماره که یه  :گۆڤاری هاواری نیشتمان)*( 
 (. وانانی دیموکرات تی جه ی بیری ییکه وه ره بالوکه: ) نوسراوه  که رگی گۆڤاره به
 
گۆڤیار   ی ی بیه شیێوه ژماره  ک یه( هاواری نیشتمان)  که  کردوه  وه ی بۆ ئه دا ئاماژه( بی کوردی ده مێژووی ئه)کتێبی   الدین سجادی له عه* 
م،  بی کیوردی، چیاپی دووه ده الدین سیجادی، مێیژووی ئیه عیه :  بڕوانیه}. رکراوه ی لێیده ی دیکه ند ژماره چه  کو ڕۆژنامه و پاشان وه  رچووه ده
 . {141، ل 4494غداد،  به
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ی بییری الوانیی کوردسیتان  وه ره یی و بالوکیه فتیه کی هه ییه روژنامه: "تی نوسییویه( هیاواری نیشیتمان)  ت به باره د تۆفیق وردی سه هم محه* 
ی گوڤیار چیاپ  وینیه  نجا بیه ک ئیه ییه نید ژماره ، دوای چه وه کرایه بالوئه( هاباد سابالخ یی مه)  له( نجیری هید صدیق ئه شه)ن  الیه  له. بوو
د تۆفیییق وردی،  مییه محه:  بڕوانییه}".   وتوه کی کییه دا پییه( 4411)سییالی   ر لییه ری بییوو، هییه ک نووسییه ره سییه( محمیید توفیییق وردی. )کییرا ئییه

 .{12، ل 4414 / 42 / 2ینی  ، هه342  کوردستانا، گۆڤاری ڕووناکی یی النور، ژماره  ری له گه ڕۆژنامه

 
 ی قالییه مامییه) بییاغی ده بییدولقادر عه ڵ گییه له و کییرد ن نییده له بییۆ فۆنم لییه ته  وه سییتۆکهۆڵمه  لییه 3221 / 42 / 41یانیی ڕۆژی  به رله سییه}* 
 کیرد، وتوێژمیان ر ئیازه نجیری ئیه سدیق و نیشتمان هاواری گۆڤاری و. ک. ژ ی ڵه کۆمه  به ند یوه په باسی ندێک هه  به ت باره سه( باغی ده

  دانیه 200 تییراژی  بیه و خیۆی ی پاره  به ی گۆڤاره م ئه ر ئازه نجیری ئه سدیقی: گوتی ماننیشت هاواری گۆڤاری  به ت باره سه  قاله  مامه
 شیییدا گۆڤاره و لییه ناسییرابو، ئێییران ی تییوده حیزبییی نگری الیییه و دۆسییت ک وه ر ئییازه نجیری ئییه سییدیق دا مییه ده و لییه ی وه ئییه ر بییه له. چییاپکرد

 اڵم بیه ، لێچیاپکردبوو میشیی که نید رچه هه و کرد نیه  کیه گۆڤاره  لیه پێشیوازیی ڵک خیه دیئیی ، وه باڵوکردبیوه ی جیۆره و لیه تی بابیه ندێک هه
  ییه هه نیازم گوتبو دی مه محه قازی  به چاپبکات  که گۆڤاره ی وه له ر به ر ئازه نجیری ئه سدیقی. فرۆشرا نه بۆی و  وه مایه خۆی الی ی زۆربه

 دیمیوکراتیی  بیه بیڕوات تیۆ بێیت ده اڵم بیه ، نیییه مانیعێیک هیی  ، باشیه: گوتبیوی قیازی . م ربکیه ده  رۆکه ناوه و به و  جۆره و له گۆڤارێکی
 ...(. یت بکه قبوڵ ڵک خه ی خنه ڕه و بیت نه ران نیگه گیرا ت که گۆڤاره رۆکی ناوه  له  خنه ڕه ر گه ئه و بێت هه
 

 4231ڕی  پوشیپه  ی لیه2  ژمیاره.  رکراوه دا ده4411 / 1 / 34  ممه شه ک یه  ڕۆژی له ی ژماره م که یه: کورد مندااڵنی گڕوگاڵی گۆڤاری)*( 
 . رچووه دا ده(تای جوالی ره کۆتایی جون ی سه)
 

ی حیوکمڕانیی  بیوو بێیت و لیه میاوه( ئیاگری)نیاوی   ییه م باڵوکراوه چم ئه وای بۆ ده}؟ 4411 هاباد، مه(: Agir ی ئاگر) ی باڵوکراوه)*( 
   ییه و باڵوکراوه رانی کوردم بۆ نیاوی ئیه رنجی ڕوناکبیران و لێکۆڵه وتارێکی کورتدا سه  له 4441ساڵی   یانی باسهشا. رکرابێت کۆماردا ده
   ممه  ، پێنجشیه4144   ی كوردسیتانی نیوێ، ژمیاره  رو شیوێن، ڕۆژنامیه  كی بێسه  یه  ند گۆڤار و ڕۆژنامه  جوتیار تۆفیق، چه:  بڕوانه.  ڕاکێشاوه

 .{42 ل، 4441 / 1 / 32
 

  رکیراوه، لیه دا ده(4411 / 1 / 33) 4231ڕی  ی پوشیپه4  ممه ڕۆژی شیه  له  ی کوردستاندا که ی ڕۆژنامه14  مارهژ  له: زانست گۆڤاری)*( 
 گۆڤییارێکی   یییه هه ی وه ئییه نیییازی  کییه  یانییدوه ڕایگه تیایییدا و  وه تییه باڵوکراوه  وه سییوڵییه ڕه دڵشییادی ن الیییه  لییه ک ئاگادارییییهدا (3)  ڕه الپییه

 بی، ده ئییه تی بابییه  بییه  کییه کییردوه ران نوسییه  لییه هاوکییاریی داوای  وه یییه بۆنه و بییه جییا ربکییات، ده  وه هZansist زانسییت ناوی بییه  مانگانییه
 : یه جۆره م به  ئاگادارییه و ئه قی ده. بنێرن  که گۆڤاره بۆ یی رده روه په و تی اڵیه کۆمه زانستی،

 
 زانین بۆ

 زانست
Zansist  
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. وی کیه رده ده وه یییک ژماره میانگی  وه 4231 سیالی ری پووشیپه میانگی  لیه  بیه ده ئه تربیتی تی، الیه کومه زانستی، گوواریکی زانست گوواری
 وواریگی ری فتیه ده نگ رهیه فه ت وزاره) نشیانی  بیه تربیتیی تی الییه کومه زانستی ادبی مقاالتی ین که ده تکا کوردستان رزی به رانی نوسه  له

 .بکری رج ده دا زانست گوواری  له تا بنیرن بومان( زانست
 امتیاز نی خاوه و مسئول مدیری
 رسولی دلشاد

 
 کۆمیاری کانی ڕۆژنامیه و گۆڤیار نیاوی ڕییزی  لیه ی کیه ناوه  پێویسیته وا ئیه رکرابێیت، ده  گۆڤیاره م ئیه  ئاگاداریییه، م ئیه پیاش و بێت ر گه ئه

 .بنوسرێت کوردستاندا
 

 دام بڕواییه و له. بردوه ی یه باڵوکراوه م ئه ناوی کدا جێیه ند چه  له یوبیان ئه یدوڵاڵی عوبه دوکتۆر}؟ 4411: کورد نگی ده ی اڵوکراوهب)*( 
 .{ یه هه ی رباره ده زیاتری زانیاریی   که
 

مزینی و  زیز شیه الوێژ و دوکتیۆر عیه لی گیه ر عهدوکتۆ.  رکراوه باکۆ ده  دا له4419 / 43 / 1  له ی ژماره م که یه: کوردستان ی ڕۆژنامه)*( 
ی  ی ڕۆژنامییه ڕه چییوار الپییه  لییه(  ڕه ک الپییه یییه)  لییه  بریتییی بییووه  یییه م ڕۆژنامه کی ئییه یییه ر ژماره هییه.  ریییانکردوه ده  حیمییی قییازی دوکتییۆر ڕه

زیز  الوێژ و دوکتیۆر عییه لی گییه دوکتیۆر عیه:  لییهکانی بریتیی بیوون  ره نوسییه. ربایجیان ی دیمیوکراتی ئازه ی ئۆرگیانی فیرقییه( ربایجیان ئازه)
  و ژمیاره 4412 / 3 / 44  ی لیه 334  ژمیاره.  سیی دیکیه ند که ڵماشی و چه فا شه یوبی، مسته ریمی ئه که  حیمی قازی مزینی و دوکتۆر ڕه شه

:  بڕوانییه}.  رکراوه ی لێییده ژمییاره( 4229)و   وام بییووه رده بییه 4412تاکو هییاوینی سییاڵی  هییه. رچییوون  دا ده 4411 / 4 / 43  ی لییه 199
:  ها بڕوانیه روه هیه{ }332، ل4491غیداد،  نوسیی کوردییدا، به ڕۆژنامه  یشتنی ڕاسیتی و شیوێنی لیه د، تێگه حمه ر ئه زهه مال مه دوکتۆر که

 . {422یی  424، ل 4449م، سوید یی ستۆکهۆڵم،  رگی دووه ، به وه ریمی حسامی، پێداچوونه که
 

  .؟، سنه4411: ی ڕاوێژ اوهباڵوکر)*( 
 

  لیه ، وه ندییه سیه شاپه دی میه محه و بیحی زه حمانی بدولڕه عه ن الیه له دا4411مانگی جوالی ساڵی   له(: 42  ژماره) نیشتمان گۆڤاری)*( 
 ئۆرگیانی: ) نوسییویانه دا کیه گۆڤاره نیاوی ژێیر  لیه.  رکیراوه ده  فیید حه تیفی لیه شیێ  هاوکیاریی  بیه( سلێمانی شاری نزیک) ک سیته گوندی
 گۆڤیاری  بیه ی تییانیه بابه کی ندیییه یوه په هیی  نیشیتمان ی ییه ژماره م ئیه  وه تیه لێکمداوه مین کو وه.(. ک. ژ ی ڵه کۆمه تی مه مقاوه تی هزه نه

  بیه  ێیژه در  توانراویشیه  نیه و  وه تیه وهزیندوب. ک. ژ ی ڵیه کۆمه  نیه نیشتمان ی یه ژماره م به.  نییه  وه ه.( ک. ژ ی ڵه کۆمه ئۆرگانی) نیشتمان
  مزه هیه. عییراق ییی کورد دیموکراتی پارتی ر سه ته کراوه هێرش دا گۆڤاره م له  که  رنجه سه جێی.  وه بدرێته نیشتمان گۆڤاری ی وه رکردنه ده
 وتیارێکی دا 4411ری  م، دیسیێمبه کیه ی یه، سیاڵ3  ژمیاره ،(میرۆڤ) گۆڤاری  له( عیراق یی کورد دیموکراتی پارتی) سکرتێری ی بدوڵاڵ عه

  تییه بووه میییدا دووهه ی وره ده  لییه نیشییتمان گۆڤییاری: "تی گوتویییه تیایییدا و  نوسیییوه  (نیشییتمان گۆڤییاری ی یییه ژماره) م ئییه دژی  لییه تونییدی
 ".چی ئاژاوه ک یه سته ده زمانحاڵی
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 تییای  کیه ی رجیه لومه هه و ئیه و نیشیتمان ی ییه ژماره م ئیه ی ربیاره ده نگییگر و کیورت زانییاریی وتیاردا ند چه  له ندی سه شاپه دی مه محه* 
  ژمیاره چیاپی کانی نهێنییه یی بیحی زه رهاتی سه به و ژیان راوێزی په  له ندی، سه شاپه دی مه محه:  بڕوانه  نمونه بۆ. ڕو  ته خستوه  رکراوه ده
  ندی، لییه سییه دی شاپه مییه محه:  ها بڕوانییه روه هییه. 431یییی  434، ل 3223هاری  ، بییه4  نووسییان، ژمییاره ی نیشییتمان، گۆڤییاری ڕۆژنامه( 42)
 . 24ی  21، ل 3223ڕی  مه ، بانه43  ، گۆڤاری هاوار، ژماره(ما مامۆستا عوله)بیحی  حمانی زه بدولڕه رهاتی عه سه راوێزی ژیان و به په
 
ی دوای (42)  ژمییاره: "تی ی نیشییتمان نوسیییویه یییه م ژماره ی ئییه ربییاره هدا د( ڕوونییاکی)گۆڤییاری   لییه 4414 سییاڵی وردی تۆفیییق د مییه محه* 

د تۆفیییق وردی،  مییه محه:  بڕوانییه}".  رچییووه ده( 4411)ک سییالی . ی یییی ژ لییه تی کومه ن نهضییتی مقاومییه الیییه هاباد له تیکچییونی کومییاری مییه
 . {12، ل 4414 / 42 / 2ینی  ، هه342  کوردستانا، گۆڤاری ڕووناکی یی النور، ژماره  ری له گه ڕۆژنامه

 
  ورده نیدێک هه و  کیردوه نیشیتمان ی ییه ژماره م ئیه بیۆ ی ئامیاژه کانییدا رییه وه بیره شیی به نید چه  لیه ریم که میرزا فوری غه  رنجه سه جێی* 

  لیه  دوره زۆر  میه ئه!  بیووه تێیدا( هید فه) سیێداردانی له ی بیاره ر ده وتیارێکی گواییا تی نوسییویه ها روه هیه.  تۆمیارکردوه ی ربیاره ده زانیاریی
:  بڕوانیه}   !! دراوه  سیێداره دا له4414رییی  ی فێبروه41هیدی  لیه  ، فه رکیراوه دا ده4411 جیوالی میانگی  لیه  گۆڤاره م ئه  چونکه ، وه ڕاستییه

 . {41، ل 4441انی، زی ژیانم، سلێم ز و دابه ڵبه ی مێژووی پڕ هه کاڵفه  تاڵی له ره ریم، سه فوری میرزا که غه
 

 شیاری نزییک) ک سییته گونیدی  لیه (4411ری  تای نۆڤێمبه ره ر ی سه کۆتایی ئۆکتۆبه) 4239 ری ڵوه زه خه مانگی  له: ڕێگا ی باڵوکراوه)*( 
  لیه.  رکراوه لێیده ی ارهژمی ک یه  تاقه.  رکراوه ده  فید حه تیفی له شێ  هاوکاریی  به و بلوریان نی  غه و قزڵجی نی سه حه ن الیه له( سلێمانی

. ک. ژ ی ڵیه کۆمه ڵ گیه له ی تیانیه بابه کی ندیییه یوه په هی  اڵم به ،(کورد ژیانی ی له کومه اورگانی: ) نوسراوه دا یه باڵوکراوه م ئه ناوی ژێر
 و  وه لێکدانیه!  وه نه سیاغبکه. ک. ژ ی ڵیه کۆمه نیاوی  ییه باڵوکراوه م ئیه نیاوی پێی بیه  ویسیتویانه س کیه ندێک هه  که  رنجه سه جێی!  نییه دا

 زایی شیاره مترین کیه  کیه سیێک که!!  نیییه  دیکیه هیچی  والوه به بێئاگایی  له ، یه باڵوکراوه م ئه پێی به. ک. ژ ی ڵه کۆمه ناوی ی وه ساغکردنه
 ی ڵیه کۆمه دا4411 / 1 / 41  لیه کوردستان وکراتیدیم حیزبی زراندنی دامه  به  که  ڕۆشنه ال له ی وه ئه بێت، هه. ک. ژ ی ڵه کۆمه ی رباره ده
 ئێیران تی حکومه  که ی وه ئه بۆ( ڕێگا) رکردنی ده کاتی  که  باسکردوه ی وه ئه ڕۆشنی  به زۆر بلوریان نی غه  وه له جیا. هات کۆتایی. ک. ژ
 ییان( کیورد ژییانی ی لیه کومه) ک وه همییی وه کینیاوێ هیاتون کوردسیتان، دیمیوکراتی حیزبیی نێیو ری تێکۆشیه سانی که گرتنی  وه وێته که نه
 .بووه کوردستان دیموکراتی حیزبی ی وه زیندوکردنه ستیان به مه وان ئه گینا ئه  .داناوه ر سه له
 
 ی ربیاره ده کرنجێ سیه نید چه تۆفییق، جوتییار:  بڕوانیه ، ربڕییوه ده  رباره ده خۆمم بیروڕای و  نوسیوه وتارێکم  یه باڵوکراوه م ئه ی رباره ده* 

 . 44یی  42، ل 4441 / 2 / 31  ممه ، پێنج شه4113  ژماره نوێ، کوردستانی ی ڕۆژنامه ڕێگا، ی باڵوکراوه
   :وه ته باڵوکراوه دا کتێبه دوو م له زانیارییدا ندێک هه ڵ گه له( ڕێگا) ی باڵوکراوه ی ڕه الپه م که یه کۆپیی* 
 
 .221، ل 4449م، سوید یی ستۆکهۆڵم،  رگی دووه ، به وه ریمی حسامی، پێداچوونه که -4

 .291، ل 4449کۆک، سوید یی ستۆکهۆڵم،  نی بلوریان، ئاڵه غه -3
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 گۆڤیاری می کیه یه ی ژماره: "تی نوسیویه دا 441یی  441 ل  له( کاندا رییه وه بیره نێو  به شتێک گه) کتێبی له حسامی ریمی که  رنجه سه جێی}
  بیه ری وهیه گه حامییدی کیاک و  منیه الی  لیه ی ژمیاره  تاقیه و  رچیوه ده  وه بلوریانیه نی غیه کاک و قزڵجی نی سه حه ککا ن الیه  له  که ڕێگا
 یشیدا 135 ل  لیه ها روه هیه"  وه کردۆتیه بیاڵوی و  کیردوه ی کڵێشیه دا ئیاڵکۆک  له من ی ئیجازه و پرس بێ به و رگرتبووم وه لێی ت مانه ئه

.  گرتوه نیه چیاو ر بیه له نیشی مه چاپه ریتی نه و داب( جوتیار یی دا کۆک ئاڵه کتێبی کردنی ئاماده  له) ری وهه گه حامیدی کاک: تی نوسیویه
 تۆزقاڵێیک ر گیه ئه حامیید کیاک.  کیردوه چیاپی دا ئاڵکۆک  له بکا من  به پرس ی وه ئه بێ ، رگرتوه وه من  له ت مانه ئه  به ی ڕێگا گۆڤاری

 مین  بیه پیرس  بواییه ده ، کردباییه چیاو ره ناسییارانی و ر نووسیه نێوان هاوکاریی ئوسوڵی و  بایه زا شاره نی مه اپهچ شێوازی و داب ڵ گه له
. {411و  441، ل 4449ستۆکهۆڵم،  یی سوید کاندا، رییه وه بیره نێو  به شتێک گه حسامی، ریمی که:  بڕوانه.  کردبایه چاپی م وده ئه و بکا
   

   .ریکردوه ده ؟ سنه  له زیری وه معتمد ریم که د مه همح: کردستان صدی)*( 
 

ڕۆژی   می لیه که ی ساڵی یه1  ژماره (.پور آزد ناصر: مسئول مدیر و امتیاز صاح )  نوسراوه  که ڕۆژنامه ر سه  له: زاگروس ی ڕۆژنامه)*( 
 . رکراوه ده تاران  له و  بووه فارسی  به  یه ڕۆژنامه م ئه.  رکراوه ده دا( 4222مهر  41) 4414 / 42 / 1  ممه دوو شه

 
 وکیییل دکتییر: داخلییی مییدیر) ،(معرفییت عبدالحمییید: امتیییاز صییاح  و مییدیر)  نوسییراوه  کییه ڕۆژنامه ر سییه  لییه: خۆرنشییین ی ڕۆژنامییه)*( 

.  رکیییراوه ده دا4414 / 1 / 44  ممه شیییه ڕۆژی  لیییه ی ژمیییاره م کیییه یه. رییییانکردوه ده تیییاران  لیییه( کیییوردی و فارسیییی) زمیییانی ه(. کردسیییتانی
 تییادا میان رهیه به  دیکیه ری نوسیه و شیاعیر لێک گیه و میوکری دی میه محه دوکتۆر و کوردستانی کیلی وه دوکتۆر و ت عریفه مه مید بدولحه عه

   .بێترکرا لێده شی دیکه ی ژماره  وادیاره.  رکراوه ده دا 4413 / 44 / 43ممه  ڕۆژی چوار شه  ی له41  ژماره.  وه ته باڵوکردوه
 

 فارسیی و کیوردی  بیه میوکری دی میه محه دوکتۆر رشتیی رپه سه  به  وه ئێرانه ڕادیۆی ی ئیداره ن الیه له 4413 ساڵی(: بغستان) گۆڤاری)*( 
 . رکراوه ده
 
 ساڵی ر مانگه که خانی د حمه ئه. ) ریکردوه ده  سنه شاری  له( د رشه ئه ساالر  به ناسراو) ر مانگه که خانی د حمه ئه: سنندج ی ڕۆژنامه)*(  

 (. کۆچیدواییکردوه 4412
 

فارسییی   بیه  شیاری سینه  ؟ لیه4412 سیاڵی  لیه موشییری موسیا مییر و پیور ئیازاد ناسیر ن الییه  لیه ئیاریز ی ڕۆژنامیه: آریز ی ڕۆژنامه)*( 
 .{941، چاپ و صحافی پیام،   4294سنندج،   برهان ایازی، ائینه:  ی بڕوانه رباره ده} .رکراوه ده
 

.  سیتاوه وه تیای کوده پیاش  . ریکیردوه ده فارسیی زمیانی بیه ، سینه شاری  له 4412 ساڵی مونیعی بدولحوسێن عه: غرب ندی ی ڕۆژنامه)*( 
 موا رده بیه 4499 سیاڵی تاکو هیه یان جاره م ئه.  وه ته کراوه رکردنی ده  به ست ده  فتانه هه کی یه ڕۆژنامه ک وه و نوێ رله سه ساڵ ند چه پاش
 واڵ هییه و ت حکومییه زگاکییانی داموده ی(اعییالن) و ئاگییادری  بییه زیییاتر کانی ڕه الپییه ڕۆشیینبیری، و بی ده ئییه تی بابییه و وتییار وێییڕای.  بییووه

 .{941، چاپ و صحافی پیام،   4294 سنندج،  ائینه ایازی، برهان:  بڕوانه ی رباره ده}.  وه ته پڕکراوه
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 .  ریکردوه ده فارسی  به تاران  له فشاری ئه یموری ته ؟4412 ساڵی(: کان دهکور یی کوردان) کردان ی ڕۆژنامه)*(  
 

 ڕی میه بانه ی1  ممه شیه ک ییه ڕۆژی  لیه ی ژماره مین که یه م، دووه ی وره ده کوردستان، دیموکراتی حیزبی ئۆرگانی: کوردستان ی ڕۆژنامه)*( 
نی بلوریییان، سییدیقی  غیه.  رکییراوه ربایجیان ده ی دیمییوکراتی ئازه نییی فیرقییهکی نهێ یییه چاپخانه  ورێز لیه تییه  لیه( 4411 / 1 / 31) 4222
 / 2 / 41) 4411 / 1 / 1  ؟ی لیه1  ژمیاره.  رییان کیردوه زیزی یوسفی و قیادری یوسیفی ده حمانی قاسملو، عه بدولڕه ر، عه نجیری ئازه ئه

  لییه  وه ئێرانییه تی وڵییه ده ن الیییه  لییه ، وه باڵوبکرێتییه ی وه لییه ر بییه یپێنجیی  ژمییاره ، رکراوه لێییده ی ژمییاره پێیینج نها تییه.  رکییراوه ده دا(4222
 .  گیراوه ردا سه ستیبه ده ربایجاندا ئازه دیموکراتی ی فیرقه ی که چاپخانه

 
: ری نوسیهر سه و( فرهیی مهیی  بیه ناسیراو) مانی دیعولزه بیه مید بدولحه عه: لێپرسراو مدیری و ئیمتیاز نی خاوه: کوردستان ی ڕۆژنامه)*( 
 . رکیراوه دا ده4414 / 1 / 34  لیه ی ژمیاره م کیه یه.  رییانکردوه ده فارسییی و کیوردی  بیه تاران  له ، بووه  زاده مفتی سدیقی د مه محه دوکتۆر
حمان مفتیی  ولڕهبید عه  د سدیقی مفتیی زاده، مه مانی، دوکتۆر محه دیعولزه مید به بدولحه عه.  وام بووه رده به 4413 / 9 / 1مانگی  تاکو هه
ری  نید شیاعیر و نوسیه و شیێ  کیانلویی میالنیی، ئیحسیان نیوری پاشیا و هیێمن و چه سیره دینی، خه ، شوکروڵاڵی بابان، عابد سیراجه زاده
 دا( 4214ی اسیفند 1) 4412 / 3 / 39  ممه ڕۆژی چوارشیه  لیه  کیه  ییه م ڕۆژنامه ی ئیه449  ژمیاره.  وه تیه میان تیادا باڵوکردوه رهه به  دیکه
  وه تیه باڵوکراونه جۆراوجیۆر تی بابیه و وتیار لێک گیه دا ییه ژماره و له(. گۆران) کۆچیدوایی ی ساڵه م که یه یادی بۆ  بووه ت تایبه ، رکراوه ده
 . گۆران یادی بۆ بوون ت تایبه زۆریان شی به  که
 
.  دایبووه لییه جییوانڕۆ ی ناوچییه  لییه  دشییه گونییدی  لییه 4443 ڵیسیا ، مفتییییه بییدوڵاڵی عه ال مییه کییوڕی  زاده مفتییی سییدیقی د مییه محه دوکتیۆر* 

 کیوردیی بی ده ئیه و زمیان مامۆسیتای تیاران زانکیۆی  لیه مێک رده سه.  بووه کوردی بی ده ئه و مێژو و زمان زای شاره نوس، ڕۆژنامه و ر لێکۆڵه
 کرماشییان شییاری نی ره یسییولقه وه گۆڕسییتانی  لییه دواتییر ڕۆژی و  کییردوه کۆچیییدوایی تییاران  لییه 4411 / 44 / 39  ممه شییه دوو ڕۆژی.  بییووه

 .  نێژراوه
 و وتیار ر سیه له تێبینییم و رنج سیه و  دییوه م ییه ڕۆژنامه م ئیه کانی ژماره ی زۆربه زانیاریی کۆڕی ی کتێبخانه  له غداد، به  له 4411 ساڵی}

 .{ نوسیوه کانی ره نوسه ناوی و کان ته بابه
 

فرانباری  ، بیه12ڕ کوردسیتان، ژ }. ک ژ ، نهێنیی، ڕۆنییۆ، ییه4224ی  مه شیه ڕه کوردسیتان، دیمیوکراتی حیزبی :کوردستان ی ڕۆژنامه)*( 
 .{2، ل 4211

 
.  ریکییردوه ده کوردسیتان دیمیوکراتی حیزبیی ی باڵوکییراوه ک وه( تۆفییق د حمیه ئه) ئیسیحاقی بییدوڵاڵی عه: بیارزانی دیسیان ی باڵوکیراوه)*( 
 ی ژمیییاره شییت هه زانیییاریی نییدێک هه پێییی  بییه.  رچیییووه ده دا 4413 / 2 / 34  ی لییه1  و ژمییاره 4413 ریییی وهفێبر  لییه ی ژمییاره م کییه یه
 . رکراوه لێده

 
 و  4411 ریی فێبروه مانگی  له ی ژماره مین که یه.  رکراوه ده قاسملو، حمان بدولڕه عه دوکتۆر ن الیه  له پراگ  له: کوردستان ی ڕۆژنامه)*( 
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 . رکراوه دا ده 4492ری  سێپتێمبه  ی له31  ژماره
 

 و  رشیتییکردوه رپه سه میوعینی سیلێمانی ، ریکیردوه ده سیلێمانی  له کوردستان دیموکراتی حیزبی ئینقیالبیی ی کۆمیته: ڕۆژ ی باڵوکراوه)*( 
 ی ژماره م که یه(. کوردستان یموکراتید حزبی ی2 لکی ئۆرگانی: ) نوسراوه دا که باڵوکراوه ناوی ژێر  له.  نوسیوه کانی ته بابه زۆری خۆیشی

ی  ڕه م الپیه کیه کیۆپیی یه}.  رکیراوه دا ده 4419ری  جێنیوه  ی له م ژماره و سێهه 4411ری  نۆڤێمبه  ی له م ژماره و دووه 4411 ری ئۆکتۆبه  له
 . وه ته دا باڵوکراوه( 231م، ل  رگی دووه ریمی حسامی، به که: ، نوسینی وه پێداچوونه)کتێبی   له( ڕۆژ)ی  باڵوکراوه

  عبدللیه}  . رکراوه ی لێیده سێ ژمیاره.  ریانکردوه دا ده 4419  ی ئینقیالبیی حیزبی دیموکراتی کوردستان له کۆمیته: ی تیشک باڵوکراوه)*( 
 .{11و  11ل . م که رگی یه تێکۆشان، به  ده ، نیو سه حسن زاده

 
 نید چه و ندی سیه شاپه دی میه محه و بیحیی زه حمانی بیدولڕه عه ن الییه  لیه غیداد به شاری  له  یه ڕۆژنامه م ئه: کێتی یه ڕێگای ی ڕۆژنامه)*( 

( 24)  و ژمیاره 4494 ئیاپریلی  لیه ی ژمیاره م کیه یه.  رچووه لێده ی ژماره ک یه مانگی. کرا رده ده  وه ره ئازه و فارس و کورد ی دیکه ڕوناکبیری
تی یییی تێکۆشییان یییی  کیییه یه: )نوسییرا دا ده کییه ژێییر نییاوی ڕۆژنامه  لییه.  رچییووه ده 4492ری  نۆڤێمبییه  ی بووبێییت لییه دوا ژمییاره  وا دیییاره  کییه
کیانی  چاپکراوه  نووسی کوردیدا، لیه ڕۆژنامه  یشتنی ڕاستی و شوێنی له د، تێگه حمه ر ئه زهه مال مه که. د:  ی بڕوانه رباره ده}(. وتن رکه سه

 . {331ل  ،4491غداد،  کۆڕی زانیاری کورد، به
 

م  م گۆڤیاره ی ئیه خیۆم سیێ ژمیاره}.  رکراوه دا ده 4494 / 1 / 33  ی له1  ژماره.  رکراوه ده کوردی  به  سنه شاری  له:  ستێره ئه گۆڤاری)*( 
 .{بوو هه
 

م  کیه م یه ی دووه وره ده.  رکراوه ێیدهی ل ژماره( 32)دا  یه وره م ده له.  رکراوه دا ده 4214ردانی  جۆزه  ی له م ژماره که یه: ر گۆڤاری تێکۆشه)*( 
 . رزییه و گۆڤارێکی وه  وامه رده تا ئێستا به.  رکراوه دا ده 4214ی  لیوه خاکه  ی له ژماره

 
 4494 / 1 / 44  ممه ی ڕۆژی شیه م ژمیاره دووه.  رکیراوه زمیانی کیوردی و فارسیی ده  بیه  شاری سنه  له  یه م ڕۆژنامه ئه: ی هیوا ڕۆژنامه)*( 

 ".  کورده لی گه نگی ده هیوا: " نوسراوه دا که ڕۆژنامه ناوی ژێر  له.  رچووه ده( 4211ی اردیبهشت 34)
 

  بیه ی ژمیاره م کیه یه ، رچووه لێیده ی ژمیاره دوو شاسیواری، محسین ؟،4494.  ریکیردوه ده شاسیواری موحسین کرماشان،: گڕوگاڵ گۆڤاری)*( 
 .{ریفی شه دی حمه ئه ستنوسێکی ده:  رچاوه سه}.  بووه رسیفا و کوردی  به ی ژماره م دووه و کوردی

 
 قزڵجیییی نی سیییه حه.  رچیییووه ده  وه کیییورده ڕونیییاکبیرانی  لیییه ک یه سیییته ده ن الییییه له تیییاران  لیییه 4494ییییی  4491: ڕاسیییتی ی باڵوکیییراوه)*( 
 .{ریفی شه دی حمه ئه ستنوسێکی ده:  رچاوه سه}.  رشتییکردوه رپه سه
 

 ر یی  ئۆکتۆبه) 4211ری  ڵوه زه خه  ی له2  ژماره ئێران، کوردستانی دیموکراتی حیزبی هابادی مه شارستانی ی کۆمیته: وا پێشه گۆڤاری)*( 
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 . رچووه ی لێده ژماره 31.  رکراوه دا ده( 4412هاری  به) 4213ردانی  ڕ یی جۆزه مه بانه  ی له31و ژ ( 4494ر  نۆڤێمبه
 

  له ی ژماره م که یه(.  له کومه یی ایران کردستان زحمتکشان انقالبی سازمان ارگان: )نوسرا ده دا که ۆڤارهگ ناوی ژێر  له: شۆڕش گۆڤاری)*( 
  بیه  م گۆڤیاره ئیه.  رکراوه ی لێیده سیێ ژمیاره.  رچیووه دا ده 4412ری  فێبیروه  ی له م ژماره و دووه( 4211آبان ماه ) 4494 ری نۆڤێمبه مانگی

تکێشیانی کوردسیتانی  حمه ی شۆڕشیگێڕی زه ڵیه حیزبیی کۆمۆنیسیتی ئێیران و کۆمه  ی کیه وه ی دواییدا پاش ئیه اڵنهم سا له}.  رچووه فارسی ده
  سییتی بییه تکێشییانی کوردسییتانی ئێییران ده حمه ی شۆڕشییگێڕی زه ڵییه کۆمه  وه ه(3222ری  ئۆکتۆبییه)مییانگی   ، لییه وه نیید باڵێکییه چه  ئێییران بوونییه

  وه کیییه یه  ژمیییاره  کیییانی لیییه ی ژماره و زنجییییره( م ی دووه وره ده)نوسیییرێت  ده  کیییه ر گۆڤاره سیییه له.  وه تیییه هکردو  م گۆڤیییاره ی ئیییه وه رکردنیییه ده
  .{ ژماره( 11)  ته یشتووه کانی گه ژماره 3221تاکو مانگی جوالی ساڵی  هه.  وه ته ستیپێکردوه ده
 

 کییوردی و فارسییی  بییه ،(ئێییران کوردسییتانی تکێشییانی حمه زه شۆڕشییگێڕی ی ڵییه کۆمه) سیاسیییی و تیییۆری ئۆرگییانی: و پێشییڕه گۆڤییاری)*( 
ی 42) 4414 / 1 / 4  ممه ڕۆژی شیه  ی لیه م ژماره و دووه( 4212ی تیر 4) 4414 / 1 / 33  ممه شه دوو ڕۆژی  له ی ژماره م که یه. کرا رده ده

  تکێشیانی کوردسیتانی ئێیران بوونیه حمه شۆڕشیگێڕی زه ی ڵیه حیزبی کۆمۆنیستی ئێیران و کۆمه  ی که وه پاش ئه}.  رچووه دا ده( 4212مرداد 
فارسیی و   و چ بیه رکردنیی گۆڤیاری پێشیڕه ده  له  وامه رده به(  ڵه کۆمه)ناوی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران  ، ئێستا باڵێکیان به وه ند باڵێکه چه

 شیی ژماره دوو دا ییه وره ده م لیه ها روه هه ،344ته  ووهیشت کانی گه ی کوردی ژماره(و پێشڕه) 3221ری  تاکو مانگی سێپتێمبه هه. کوردی  چ به
   .{ رچووه لێده فارسی  به
 

 : نگ پێشه گۆڤاری)*( 
 

 کیوردی  شییعری و وتیار ییدا ژماره ندێک هه  له. کرد ریده ده فارسی  به( داران ربه سه) ئێران کانی کۆمۆنیسته کێتی یه: جیهان گۆڤاری)*( 
 .  وه کرانه باڵوده

 
 ، رکردوه لێیده ی ژمیاره دوو هاباد میه لقیی ئێیران کوردسیتانی دیمیوکراتی حیزبیی ژنیانی شکیالتی ته: کوردستان ژنانی نگی ده اریگۆڤ)*( 
 . رچووه ده دا( 4412ری  ری یی فێبروه جێنیوه) 4211ندانی  ڕێبه  ی له3  ژماره

 
ری ییی میارس  فێبیروه) 4211ی  مه شیه ڕه  ی لیه2  ژمیاره ، دوهریکیر ده ئێیران کوردسیتانی دیمیوکراتی حیزبیی: نیشیتمان هیاواری گۆڤاری)*( 
 . رچووه ده دا( 4412

 
هاری  بیه 4  ژمیاره. کرا چاپیده تیاران  لیه نهێنیی  بیه ئێیران، کوردسیتانی دیمیوکراتی حیزبیی تیارانی ی کۆمیتیه: کیورد نگی ده گۆڤاری)*( 
 . رچووه ده 4494ئۆگوستی  1  و ژماره 4494

 
 . رچووه ده 4414یی  4494 سااڵنی ئێران، کوردستانی دیموکراتی حیزبی ی بانه شارستانی ی کۆمیته :هید شه گۆڤاری)*( 
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 . رکراوه لێده ی ژماره 1.  4211 ئێران، کوردستانی دیموکراتی حیزبی ی سنه شارستانی ی کۆمیته:  رگه پێشمه زانیاریی گۆڤاری)*(  
 . ریکردوه ده ئێران کوردستانی دیموکراتی الوانی کێتی یه هاباد، مه: الوێژ گه گۆڤاری)*( 

 
 .  رکراوه ده 4412 ساڵی ئێران، کوردستانی دیموکراتی الوانی کێتی یه هاباد، مه: الوان نگی ده گۆڤاری)*( 

 
یییی  4414.  رکراوه ی لێییده ژمییاره 42ی حیزبییی دیمییوکراتی کوردسییتانی ئێییران، نزیکییی  قز ی شارسییتانی سییه کۆمیتییه: رۆز کییه گۆڤییاری نه)*( 
4413. 

 
.  رکراوه ی لێیده ژمیاره 42، 4212زسیتانی  4ی شارسیتانی شینۆی حیزبیی دیمیوکراتی کوردسیتانی ئێیران، ژ کۆمیتیه: شین  گۆڤاری کێله)*( 
 .شین  کێله  ی بووه که رکرا و دواتر ناوه ده( ندۆڵ ڕه)ناوی   ی به م ژماره که یه
 

 . رکراوه ی لێده ژماره 42، 4414تای  ره ی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران، سه  هد غه ی شارستانی نه کۆمیته: کێتی گۆڤاری یه)*( 

 .4414، الوانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران،  بانه: ی الوان گۆڤاری ڕوانگه)*( 
 

 .4412یی  4413، ژ 1، ئێران کوردستانی دیموکراتی حیزبی ی پیرانشار شارستانی ی کۆمیته: پڵینگ ی واڵنامه هه گۆڤاری)*( 
 . رکراوه لێده ی ژماره 1 ئێران، کوردستانی دیموکراتی حیزبی: ئارارات گۆڤاری)*( 

 
 ئێران کوردستانی دیموکراتی حیزبی بۆکانی شارستانی ی کۆمیته:  غه ره ته گۆڤاری)*( 

 
 شییاخ  لیه پاشیان و سینه  شیاری لیه تا ره سیه 4412ییی  4414 سیااڵنی فییدائی، سیازمانی کوردسیتانی ی شیاخه ئۆرگیانی: ل گیه ڕێگیای)*( 
 . رکراوه ده
 

  کیه ی سیاسیییانه  تیه بابه و وتیار و ئه. کرا ده ده تاران  له کوردی  به بوو، ئێران ی توده حیزبی ندیی ناوه ئۆرگانی: ردم مه ی ڕۆژنامه)*( 
 ها روه هه.  وه کرانه بالوده وێدا له و کوردی  کرانه ده ، ننوسرا ده( فارسی  به) ئێران ی توده حیزبی ئۆرگانی ی«ردم مه ی نامه» ی ڕۆژنامه  له
  ژمیاره.  ر کیراوه ده 4494 / 42 / 32  ممه هشی سیێ ڕۆژی ی ژمیاره م کیه یه.  وه کراییه باڵوده تیادا بییشی ده ئه تی بابه ندێک هه و واڵ هه  ورده
 کیانی ژماره  لیه اڵم بیه ، نوسیراوه( ردم میه) نها تیه تای ره سیه کیانی مارهژ ر سیه  لیه.  رکیراوه دهدا  4412 / 1 / 1  ممه ک شه ڕۆژی یه  ی له34

 و عیر شیه نید چه و رانی میاوه نی سیه حه و قزڵجیی نی سه حه.  رچووه لێده ی ژماره (14) م رجه سه(. ردم مه ی نامه)  ته بووه ی که ناوه دواییدا
  . داوه نجام ئه کانی کاره زۆری شی به قزڵجی نی سه حه.  نووسیوه تیایاندا  دیکه رێکی نووسه

 
 ماڵپەڕی گاگەش: سەرچاوە
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 می کۆماری دێمۆکراتی کوردستان  رده  نوسیی کوردی سه  ڕۆژنامه
 

 ٥٧٤٩ - ٥٧٤٢  
 
  

 کتێبی ی  وه  خوێندنه
 (١٧٤٧ - ١٧٤٢ کوردستان دێمۆکراتی کۆماری می  رده  سه کوردی نوسیی  ڕۆژنامه) 

 ی کانی  ڵه   هه   له ندێک   هه ی  وه  نهڕاستکرد و  وه پێداچونه ی
 

 جوتیار حاجی تۆفیق: نوسینی
 
'' حوسییێن هیمییدادی. د'' ،  ییییه  ڕه  الپه( 211)کتێبێکییی '' 4419 - 4413کوردسییتان  دێمییۆکراتی کۆمییاری می  رده  سییه کییوردی نوسیییی  ڕۆژنامه'' 

   کیه   کیراوه   وه  ئیه بیۆ   ئامیاژه ی  وه  نیاوه رگی  بیه ر  سیه  له.   چیاپیکردوه  سلێمانی   له 3223 ساڵی  م  رده  سه خشی  په و چاپ زگای  ده و   تی نوسیویه
 ددین  عییزه. د. پ رشیتی  رپه  سه   بیه سیلێمانی زانکیۆی   لیه زمیان کۆلیجی نی  نجومه  ئه بۆ   وه  ره  نوسه ن  الیه  له   دکتۆرایه کی  یه  نامه   کتیبه م  ئه''

 .''  کراوه  ئاماده سوڵ  ڕه فا  مسته
 
 : شکراوه دابه سڵدا فه چوار ر سه به  کتێبه م ئه
 
 . "4419 - 4413 اڵت ڕۆژهه کوردستانی دێمۆکراسی و نگی رهه فه و رده روه په و ربازی سه و ئابووری مێژووی" ی م که یه سڵی فه
 ".انکوردست دێمۆکراتی کۆماری نووسیی ڕۆژنامه و  چاپخانه" ی م دووه سڵی فه
 ڵ گییه له باشییوور کوردسییتانی رانی نووسییه هاوکییاری کۆمییارو ی وه ره ده  لییه فارسییی زمییانی  بییه کییوردیی نووسیییی ڕۆژنامه" ییی م سییێیه سییڵی فه

 ".کۆماردا نوسیی ڕۆژنامه
 ".کوردی بیاتی ده ئه کۆمارو می رده سه نووسیی ڕۆژنامه" ی م چواره سڵی فه
 
   بیه   کیه ی  وه  ئیه پیاش. وت  سیتمکه  ده دا 3221 / 43 / 41ڕۆژی    اڵم مین لیه  ، بیه  وه  ته  و باڵوکراوه   دا چاپکراوه 3223   له   که  کتێبه ند  رچه   هه

 بڵیێم ش  وه  ئه تبێ  ده.   وه  مه  بکه ڕون زیاتر کانی  باسه   له ندێک   هه و   وه  مه  بکه ڕاست کانی  ڵه   هه   له شێک  به   که  بڕیارمدا ،  وه  خوێندمه وردیی
   کردوه  نیه   وه  ئیه بیۆ ی  ئامیاژه   شی که ره نوسه خودی! نا؟ یان   یه   هه دا   کتێبه م  ئه ڵ  گه  له جیاوازیی نازانم و   دیوه  نه م  دوکتۆراکه ی  نامه من   که
   کتێبیه م  ئیه قیی  ده پێی  بیه کانم  رنجه  سیه   وه  ئیه ر  بیه  له!   کیردوه تییادا گۆڕانکیاریی ییان   چیاپکردوه خیۆی ک  وه ی  دوکتۆراکیه ی  نامیه ئاخۆ   که
 !  دوکتۆراکه ی  نامه پێی  به ک  نه نوسم،  ده
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 : ڕو   مه  بخه  که  کتێبه ی  رباره  ده گشتیی رنجێکی  سه ند  چه   که زانم  ده پێویستی  به تا  ره  سه
 
 :م   که  یه
 

   کیه   مومان ڕۆشینه   الی هیه. ''4419 - 4413ن کوردسیتا دێمیۆکراتی کۆمیاری می  رده  سیه کیوردی نوسییی  ڕۆژنامه''    ییه  جۆره م  به   که  کتێبه ناوی
زرانیدنی و   ڕۆژی دامه   به 4411 / 4 / 33وتی  ڕێکه  ممه ر ڕۆژی سێ شه  گه  ئه.   ساڵێک بوه   متر له  ی حوکمڕانیی کۆماری کوردستان، که  ماوه

نی   میه  کۆمیاری کوردسیتان ته   تیوانین بڵێیین کیه  وا ده  ڕۆژی کۆتیایی هیاتنی دابنێیین، ئیه   بیه 4411 / 43 / 49وتی  ڕێکه  همم ڕۆژی سێ شه
تیاکو    هیه 4413سیاڵی )  ییه  وه  م لێکۆڵینه  وێت، سینوری مێژوییی ئیه  کیه  رده  دا ده  کیه  نیاوی کتێبه   ک لیه  روه   اڵم هیه  به.   مانگ بوه( 44)ی   نزیکه
ی   کییه  مێژوییه   سیینوره   چونکییه!   یییه   ک هه  دا، ناکۆکییییه  کییه  خییودی نییاوی کتێبه   ر لییه   بڵێییین هییه   ی کییه  وه  ئییه   ینییه  گه  دا ده  لێییره.   ه( 4419سییاڵی 

ک   نیه( 4411 / 43 / 49تاکو    هه 4411 / 4 / 33)ی نێوان   ماوه   کاته  ده'' می کۆماری دێمۆکراتی کوردستان  رده  نوسیی کوردی سه  ڕۆژنامه'' 
   لیه ی  کیه  وه  لێکۆڵینه  کیه   کیردوه ی  وه  ئیه باسیی کیورتی   بیه دا(43)   ڕه  الپیه   لیه ،  کیه  کتێبه تای  ره  سیه  له ر  نوسیه ند  رچه   هه(. 4419 - 4413)

م   اڵم ئییییه  ، بییییه4419 / 2 / 24   لییییه کان  قازییییییه درانی  سییییێداره  له ڕۆژی تاکو    هییییه کات  سییییتپێده  ده   وه  ه''.ک. ژ ی  ڵییییه  کۆمه'' زرانییییدنی  دامه
:   بوایییه   م جییۆره  ی بییه  کییه  ر ناوه  گییه  ئه   بییۆ نمونییه!   نییاکۆکی تێدایییه   کییه  نییاوی کتێبه   البنێییت کییه  وه   و ڕاسییتییه  ناتوانێییت ئییه   یییه  وه  ڕونکردنه

ی   وه  یدا ئییه  که  کییه  پێشییه   و لییه 4411 / 43 / 49 - 4411 / 4 / 33ۆمییاری دێمییۆکراتی کوردسییتان می ک  رده  نوسیییی کییوردی سییه  ڕۆژنامه'' 
رین، کت  ری ییه  واوکه  و ته   یه    هه   وه  که  یه  واویان به  کی ته  ندییه  یوه  و کۆماری کوردستان په'' .ک. ی ژ  ڵه  کۆمه''  ی  وه  ر ئه  به  له    وه  ته  ڕونبکردایه

رنجێکی   س سییه  وسیا کیه  ئه. بکرێییت. ک. ی ژ  ڵیه  کۆمه ی   کیانی دیکیه  گۆڤیاری نیشییتمان و باڵوکراوه   تادا بیاس لیه  ره  سییه  له   کیه   واپێویسیت بیوه
می کۆمیاری دێمیۆکراتی   رده  نوسییی کیوردی سیه  ڕۆژنامیه''   : ش بواییه  م جیۆره  ی بیه  کیه  ر ناوه  گه  ت ئه  نانه  ته. بو  ده  ی نه  و جۆره  ی له  گرانه  خنه  ڕه

. ک. ی ژ  ڵیه  کی کۆمه  ییه  هیی  باڵوکراوه   چونکیه!   نوسیراوه   و کتێبیه  ر ئیه  سیه  له   ی کیه  وه  ک دروستتر بو له  یه  تاڕاده'' 4411 -4412کوردستان 
(    کیه  وه  لێکۆڵینه ییان) ش  کیه  کتێبه !4419ساڵی    ته  ناوه  ی  پێی نهکی کۆماری کوردستان  یه  و هی  باڵوکراوه   کراوه  رنه  ده 4412پێ  ساڵی 

 .  مه  رده  سه و  ئه'' کانی  مێژوییه   ڕوداوه'' ک  نه'' کوردستان دێمۆکراتی کۆماری می  رده  سه کوردی نوسیی  ڕۆژنامه''    به   ته  تایبه
 

 :م  دوه
 

 ویلییام ی''The Kurdish Republic of 1946'' کتێبیی   لیه سیودی خۆ و  ڕاسیته  " رچاوه  سیه کیو  وه"   کتێبیه م  ئیه ری  نوسیه بیو باشتر
 یییان  ده   لییه   کیه  یییه ربگرتا  وه( 3)ڤێڵییت،  ڕۆز ئارشیێ ی" The Kurdish Republic of Mahabad"  ها وه  ر    هییه( 4)ئێگڵتیۆن،
 و   ڵیییه   هه   لیییه پیییڕ   رگێڕانیییه  وه و  لیییه ڵکو  بیییه!  وه  کانیانیییه  ئینگلیزییه   تێکسیییته   لیییه ک  نیییه اڵم  بیییه ،  رگرتیییوه  وه   وه  لێیانیییه زانییییاریی دا  ڕه  الپیییه
 ی  وه  نیاوه   لیه ییداکردنیان  په م  ناکیه ڕی   باوه. ستێت  پێببه پشتیان ناتوانێت رگیز   هه  مرۆڤ  زانستیدا ی  وه  لێکۆڵینه   له  که   وه  موکوڕییانه  که

 کانی  کتێبخانییه   لییه و س  کییه نییدێک   هه ی  کتێبخانییه   لییه ئێگڵتییۆن ویلیییام ی  کییه  کتێبه بییزانم میین کییو  وه! بوبێییت خت  سییه   هێنییده یکییارێک واڵت
 تییا ،  رمگرتییوه  وه سییلێمانی گشییتیی ی  کتێبخانییه   لییه جییار نییدین  چه 4442 -4419سییااڵنی   نمونییه بییۆ. بێییت  ده یییدا  په کوردسییتان زانکۆکییانی
 مامۆسیتا ی کیه بییه ره عه  رگێڕانیه وه  لیه سیود یتوانیی ده یاخود.   ماوه م  کۆپییه و  ئه ئێستاش تا   که کۆپیکرد، م  که  کتێبه م  رجه  سه نجارێکیا

 ی کیه ێژهدر  وتیاره( 2.) باشیتره دی مه سیه دی میه محه ید سیه ی که فارسیییه و کیوردیی  رگێڕانیه وه  لیه زۆر  کیه ربگرێت، وه تحوڵاڵ فه رجیس جه
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 ئینگلیزییییدا گۆڤییاری نیید  چه   لییه و   نامیلکییه ک  وه دواتییر اڵم  بییه ،  وه  تییه  باڵوکراوه 4419 سییاڵی مجار  کییه  یه رچی  گییه  ئه ییی "ڤێڵییت  ڕۆز ئارشییێ"
 (1.)  وه  ته  چاپکراوه نوێ  رله  سه
 

 :م  سێیه
 
 سیانی  که ی  وه  لێکۆڵینیه و وتیار   لیه   کیه   گرافانیه  ره  په و  ئیه قیی  ده و کیان  گۆڤاره و   امیهڕۆژن ی  کڵێشه و کان  سه  که ی  وێنه ر  گه  ئه دا  کتێبه م  له

 ک  دوکتۆراییه ی  نامیه بیۆ   کیه نیین   نیده  وه  ئه ی  که  ره  نوسیه کانی  رنجه  سیه و   وه  ڕونکردنیه و   وه  لێکدانیه بینیین  ده ین،  البیده رگییراون،  وه   وه  دیکه
 مییرۆڤ  کاتێییک.   بگرتایییه دا  کییه  وه  لێکۆڵینه   لییه زیییاتری کی  پانتاییییه ،  کتێبییه م  ئییه ری  نوسییه ی  وه  ڕونکردنییه و   وه  لێکدانییه بییوا  ده! ن  بکهشیی  به
 دێڕێیک نید  چه   بیه چی  که ، وه  ته   ایهڕونبکران زیاتر بوا  ده   که رچاوی  به   دێنه وتۆ  ئه تی  بابه و باس لێک  گه   وه  خوێنێته  ده   که  کتێبه وردیی  به
 . { وه ته ڕونبکرانایه زیاتر پێویستبو  که م که ده  باسانه و له ندێک هه بۆ  ئاماژه پاشان}! ڕێکراون  به  وه  مه  که کی  زانیارییه   به و
 

 :م  چواره
 
 گۆڤیاری نیشیتمان، گۆڤیاری: )   وه  تیه  کۆڵڕاوه کوردسیتان کۆمیاری می  رده  سیه کانی  ڕۆژنامیه و گۆڤیار   لیه ، ندییه  ڕیزبه   جۆره م  به دا  کتێبه م  له

 ی  ڕۆژنامییه ئنجییا ،(کوردسییتان گۆڤییاری کییورد، منییدااڵنی گڕوگییاڵی گۆڤییاری ،  اڵڵییه   هه گۆڤییاری نیشییتمان، هییاواری گۆڤییاری کییورد، هییاواری
 ( 1.)  نوسیوه ی(نکوهستا) ی  ڕۆژنامه ی  رباره  ده ویشدا  ئه دوای  به و( کوردستان)
 

 :  یه   م هه  م تێبینیانه  ئه   شه  و به  ت به  باره  سه
 
 ری  نوسیه.   وه  بکۆڵێتیه کان  باسیه و ڕوداو   لیه( مێژوییی ی  زنجیره) پێی  به ر  لێکۆڵه   که   واباشتره جار ی  زۆربه زانستییدا ی  وه  لێکۆڵینه   له -4
 یین،  ده  ده رنج  سیه کاتێیک اڵم  بیه. بکیات و  یڕه  پیه میتیۆد مان   هیه تی  ویسیتویه ،  بیۆکردوه ی  ئامیاژه دا(41)   ڕه  الپیه   لیه ک  روه   هیه ش  کتێبه م  ئه
 جیا  بییه یکان  ڕۆژنامییه و جیا  بییه کییان  گۆڤاره وسییا  ئه   چاوبکردایییه  ڕه ی  وه  ئییه ر  گییه  ئه. بکییات   میتییۆده و  ئییه وی  یڕه  پییه دروسییتیی   بییه  یتوانیوه  نییه
 مێژوییی ی  زنجییره کیانی   گۆڤاره بیۆ ت  نانیه  ته  . وه  کۆڵییه  لێیانیده رودوا  به و نا  داده مێژوییان ی  زنجیره پێی  به مویانی   هه ڵکو  به! نا  ده  دانه
! کۆتیایی   خسیته   ده نه ی(کوردسیتان) گۆڤیاری و اننیشیتم هیاواری گۆڤیاری دوای   خسیته  ده  نه ی  اڵڵیه   هه گۆڤیاری گینا  ئه ،  گرتوه  نه رچاو  به  له

 ی  ربیاره  ده پاشیان ،  ڕیزبکرداییه رودوا  بیه ییان(  ژمیاره مین  کیه  یه) رچیونی  ده مێیژوی پێی  بیه کانی  ڕۆژنامیه و گۆڤیار م  رجه  سیه   کیه وابو باشتر
 :  بکرانایه ڕیز   جۆره م  به کان  نامهڕۆژ و گۆڤار بوا  ده   پێیه و   به.    بنوسیایه یانی   که   ریه    هه
 
 . رکراوه دا ده4412تای مانگی جوالی  ره سه  ی له م ژماره که گۆڤاری نیشتمان، یه( 4)

 4232ی اسیییفند 9  ممه ڕۆژی دو شیییه  ی لیییه م ژمیییاره کیییه ، یه(ی کوهسیییتان نامیییه)ییییان ( گی کوهسیییتان فتیییه ی هه نامیییه)ی   ڕۆژنامیییه( 3)
 . اوهرکر دا ده(31/3/4411) 

 . رکراوه دا ده(4411ری  تای ئۆکتۆبه ره ر ی سه کۆتایی سێپتێمبه) 4231ری  زبه ڕه  ی له م ژماره که گۆڤاری هاواری کورد، یه( 2) 
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 . رکراوه دا ده4411 / 43 / 1  ممه ڕۆژی پێنج شه  ی له م ژماره که گۆڤاری کوردستان، یه( 1)

 .  رکراوه دا ده4411 / 4 / 42  ممه ڕۆژی پێنج شه  لهی  م ژماره که ی کوردستان، یه  ڕۆژنامه( 1)

 . رکراوه دا ده( 4411تای مارتی  ره ری ی سه کۆتایی فێبروه) 4231  ی مه شه ڕه  ی له م ژماره که ، یه  اڵڵه   گۆڤاری هه( 1)

 . اوهرکر دا ده4411 / 2 / 34  ممه ڕۆژی پێنج شه  ی له م ژماره که گۆڤاری هاواری نیشتمان، یه( 9)

 . رکراوه دا ده 4411 / 1 / 34  ممه ک شه یه  ی له ڕۆژی م ژماره که گۆڤاری گڕوگاڵی مندااڵنی کورد، یه( 1)
 
   لییه کێک  یییه  به ش  گۆڤییاره م  ئییه   چونکییه ،  بنوسیییایه ی(ئییاوات) گۆڤییاری ی  ربییاره  ده نیشییتمان، گۆڤییاری دوای وخۆ  ڕاسییته بییو پێویسییت -٢

  وه ندییه سیه شاپه دی  میه  محه ن  الییه  له دا4411 ئۆگوسیتی   لیه نیشیتمان، گۆڤیاری ستانی  وه پاش و نرێت  داده. ک. ژ ی  ڵه  کۆمه کانی  باڵوکراوه
 .{ گۆڤاره م ئه باسی ر سه وه چمه ده دواتر}.  رکراوه لێده ی ژماره ک یه  تاقه

 
 ، هاتوه ی (Agir ی ئاگر) ناوی کوردستاندا کۆماری کانی ڕۆژنامه و رگۆڤا ناوی ڕیزی  له دا، وه لێکۆڵینه و وتار و کتێ  ندێک هه له -2
 The Kurdish'' کتێبییی ، رچاوانه سییه و ئییه گرنگترینییی. نوسییرابێت ی ربییاره ده وتۆ ئییه کی زانیارییییه هیچکامیانییدا  لییه ی وه ئییه بێ بییه

Republic of 1946''و رنج سیه کوردسیتان، کۆمیاری می  رده  سیه کیوردی نوسییی  مهڕۆژنا    بیه   تیه  تایبه  کیه دا کتێبیه م لیه بیوا ده( 1.) ه 
 کانی ڕۆژنامه و گۆڤار ناوی ڕیزی  له ی ناوه و ئه  وه خۆیه له ئێگڵتۆن ویلیام  که دام ڕه باوه و له.  بنوسرایه( ئاگر) ی رباره ده ک یه وه ڕونکردنه
 نیاوی  ییه باڵوکراوه م ئیه چیم ده بیۆ وای.  رگرتیوه وه  مه رده سیه و ئیه زای رهشیا سیانی که  لیه کیانی ناوه ڵکو بیه! نوسیوه نه دا کوردستان کۆماری

 و ڕونیاکبیران رنجی سیه کورتیدا وتیارێکی  لیه 4441 سیاڵی  باسیه شیایانی}  .رکرابێت ده کۆماردا حوکمڕانیی ی ماوه له و بێت بو( ئاگری)
 (9.){ ڕاکێشاوه  وه ئه بۆ کوردم رانی لێکۆڵه

 
دا (3)  ڕه الپیه  رکیراوه، لیه دا ده(4411 / 1 / 33) 4231ڕی  ی پوشیپه4  ممه ڕۆژی شیه  لیه  دا کیه"کوردسیتان"ی  ڕۆژنامهی 14  ژماره  له -1

 ناوی بیه  مانگانیه گۆڤیارێکی   ییه هه ی وه ئیه نییازی  کیه  یاندوه ڕایگه تیایدا و  وه ته باڵوکراوه  وه یه"سوڵی ڕه دڵشادی" ن الیه  له ک ئاگادارییه
 زانسییتی، بی، ده ئییه تی بابییه  بییه  کییه کییردوه ران نوسییه  لییه هاوکییاریی داوای  وه یییه بۆنه و بییه جییا ربکییات، ده  وه ه"Zansist زانسییت"

 : یه جۆره م به  ئاگادارییه و ئه قی ده. بنێرن  که گۆڤاره بۆ یی رده روه په و تی اڵیه کۆمه
 

 بۆ زانین
 زانست

Zansist  
 

. وی کیه رده ده وه یییک ژماره میانگی  وه 4231 سیالی ری پووشیپه میانگی  لیه  بیه ده ئه تربیتی تی، الیه ومهک زانستی، گوواریکی زانست گوواری
 گیوواری ری فتیه ده نگ رهیه فه ت وزاره) نشیانی  بیه تربیتیی تی الییه کومه زانستی ادبی مقاالتی ین که ده تکا کوردستان رزی به رانی نوسه  له

 .بکری رج ده دا زانست اریگوو  له تا بنیرن بومان( زانست
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 رسولی دلشاد امتیاز نی خاوه و مسئول مدیری
 
" کییورد منییدااڵنی گڕوگییاڵی گۆڤییاری" دوای  لییه ی کییه ناوه  پێویسییته وا ئییه رکرابێییت، ده  گۆڤییاره م ئییه  ئاگادارییییه، م ئییه پییاش و بێییت ر گییه ئه

 ی که ناوه  وه خۆمانه  له ناتوانین ،  خراوه ستنه ده و  وه ته دۆزراوه نه  گۆڤاره م هئ کی یه ژماره هی  ئێستا تا  که ی وه ئه ر به له اڵم به بنوسرێت،
   ! ین تۆماربکه کوردستاندا کۆماری می رده سه کانی ڕۆژنامه و گۆڤار ناوی ڕیزی  له
 
 414ل )  نوسیراوه( ی کوهسیتان نامیه)ی  رهربیا ده  ڕه الپیه( 31)ه، "کانی کۆماری کوردستان گۆڤار و ڕۆژنامه"ی  رباره ده  دا که م کتێبه له -1
ی  ربییاره ده  ڕه الپییه( 41)  متر لییه اڵم کییه بییه!  رکییراوه ده" فارسییی"زمیانی   و بییه" تییاران"  لییه  یییه و ڕۆژنامه حاڵێکییدا ئییه  ، لییه(441تاکو ل  هیه

کانی کۆمییاری  گۆڤییار و ڕۆژنامییه"ی بییارهر ده  کتێبێکی ئییاوادا کییه بێییت لییه ئایییا ده!  ی کۆمییاری کوردسییتان نوسییراوه"کوردسییتان"ی  ڕۆژنامییه
  کیه  رنجه سیه جێیی! بێیت کوردستان ی ڕۆژنامه ی رباره ده  ڕه الپه( 41)اڵم  بێت، به( ی کوهستان نامه)ی  رباره ده  ڕه الپه( 31)ه، "کوردستان

 و گرنیگ  ره هیه  کاره لیه کێک ییه: "تی نوسییویه داگرافی ره په م کیه یه  له ، وه ته کۆڵیوه ی"کوردستان" ی ڕۆژنامه  له کاتێک  کتێبه م ئه ری نوسه
 وڵییدانێکی هه ، ه(کوردسییتان) ی ڕۆژنامییه رکردنییی ده  وه کلتورییییه و ڕۆشیینبیری ڕوی  لییه کوردسییتان دێمییۆکراتی کۆمییاری کانی خییه بایه پییڕ
  کیه ره گه زۆری وی عنیه مه و میاددی کی ییهتوانا و قیورس رکێکی ئیه  کیه کیوردی، ی ڕۆژانه کی یه ڕۆژنامه بۆ بو دانانێک بناغه بو، وتو رکه سه

  نگییه السیه و ئیه لماندنی سیه بیۆ  دیکیه راوردێکی بیه!  ڕێکراوه بیه  نیده وه به نها تیه چیۆن ، بیوه گرنیگ  هێنیده  ییه ڕۆژنامه و ئیه  که  باشه...". 
  رنجه جێیی سیه.  رکراوه ی لێده ژماره( 42)  متر له که( نی کوهستا نامه)اڵم  ، به رکراوه ی لێده ژماره( 441) کوردستان ی ڕۆژنامه  که  یه وه ئه
   که نامه فته هه یان که ڕۆژنامه ناوی  که دا جێیانه و ئه مو هه له اڵم به ، نوسراوه( کوهستان ی نامه) ی رباره ده  ڕه الپه( 31)دا  م کتێبه له  که

 روتاری سیه  لیه اڵم بیه(! کوهسیتان) ک نیه ، بیوه( کوهسیتان  گی فتیه هه ی نامیه) ی کیه ناوه ی که ڕاسیتییه!   نوسراوه( کوهستان) نها ته  هاتوه،
 پاشیان}. بینوسیین  جیۆره و بیه ر هیه تیوانین ده ش ئێمیه و  نوسراوه( کوهستان ی نامه) نها ته دا دیکه وتاری ندێک هه  له و یدا ژماره م که یه
 .{زانم ده پێویست  به  نده مه ئه ر هه دا لێره ، باسه م ئه ر سه  وه چمه ده
 
 م بیه کردن نیه رک ده. نوسیراون  ڵیه هه  بیه( کان زاینیییه) مێیژوه کوردسیتان ی ڕۆژنامیه کانی ژماره  له ندێک هه ر سه له  داوه رنجم سه کو وه -1

 و ئییه ی ژمییاره( 11) پییکییۆ میین ئێسییتا تییا!  نوسیییوه یان یییه ڕۆژنامه و ئییه ی ربییاره ده  کییه  بییردوه دا ڵییه هه  بییه ی وانییه له س کییه زۆر  تییه حاڵه
 مێییژوی نها تییه( دوایییی کییانی ژماره ت تایبییه به)  ژمییاره نییدێک هه ر سییه له.  نوسیییوه  ربییاره ده تێبینیییم و رنج سییه و  وتوه سییتکه ده م یییه ڕۆژنامه

 کیه زایینییه  مێژوه ی ژماره ێکند هه ر سه له اڵم به.  نوسراوه زایینی  و کۆچی و تاوی هه مێژوی شی ژماره لێک گه ر سه له.  نوسراوه تاوی هه
 :م که ده  وانه له ک یه دانه ند چه بۆ  ئاماژه ( نمونه ک وه) دا لێره.  نوسراوه  ڵه هه  به
 
  ی ژانوییه44  ییه و ژماره ر خیودی ئیه سیه اڵم له ، بیه رکیراوه دا ده4411 / 4 / 42  ممه شیه پێینج ڕۆژی  لیه کوردسیتان ی ڕۆژنامه ی ژماره م که یه

 . نوسراوه 4411
 . نوسراوه 4411  ی ژانویه42  یه و ژماره ر ئه سه ، له رکراوه دا ده 4411 / 4 / 43  ممه ڕۆژی شه  ی له3  ژماره

 . نوسراوه 4411  ی ژانویه32  یه و ژماره ر ئه سه ، له رکراوه دا ده 4411 / 4 / 44  ممه ڕۆژی شه  لهی 1  ژماره
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 :م پێنجه

 
 ر گیه ئه. چاوبکرێیت ڕه وردی بیه بێیت ده و  گرنگه خاڵێکی ، وه کانیه زانیارییه گشت به  رچاوه سه سنیشانکردنی ده کادیمیدا ئه ی وه لێکۆڵینه  له

 خیۆم الی مین. نوسیراون نه دروسیتیی و واوی ته به کان رچاوه سه  له ندێک هه بینین ده ین، بده  کتێبه م ئه کانی رچاوه سه و راوێز په تی دیقه
 :م که ده  وانه له دوان بۆ  ئاماژه نها ته دا لێره اڵم به ، سنیشانکردوه ده  وانه له م دانه ند چه
 
  دا لییه(313)ل   و لییه  رگرتییوه یان وه کییانی گۆڤییاری بییه ژماره  کێک لییه یییه  سییوڵی سییودی لییه ی دڵشییادی ڕه دا بییۆ ژیاننامییه(314)ل   لییه -4

نییاوی   ر و نییه نییاوی نوسییه  بینییین نییه ده". 12، ل 4411، 411یان، ژ  گ بییه: " دوهی بییۆ کییر ئامییاژه  م جییۆره دا بییه(11)  راوێزی ژمییاره پییه
 ! نوسیوه ی نه که وتاره

 
ریق  د فییه مییه محه  کییه  ییییه کێکیان وتییوێژێکی ڕۆژنامه ، یییه ک کییردوه یه رچاوه نیید سییه ی بییۆ چه دا ئامییاژه(4)راوێزی  پییه  ، لییه(11)ل   لییه -3
:  سنیشیانکراوه ده  م جیۆره بیه  که رچاوه وێیدا سیه له.  دا سیازیانکردوه"ندی سیه دی شاپه میه محه"ڵ  گه له 4443د ساڵی  حمه ژاڵ ئه ن و که سه حه
:  بینوسیییایه  م جییۆره بییه  ڕاسییتتر و دروسییتتر بییو کییه". 9 ، ل4443 / 1 / 31، 31ی ئییااڵی ئییازادی، ژ ندی، ڕۆژنامییه سییه دی شاپه مییه محه"
ی ئیااڵی  د، ڕۆژنامه حمه ژاڵ ئه ن و که سه ریق حه د فه مه محه: کردنی ندی، ئاماده سه دی شاپه مه راو محهناس ربازی نه ڵ سه گه ک له گفتوگۆیه"

دو   و وتیوێژه ئیه   ڕاسیتیدا  لیه  وه، کرا ی بیۆ نیه دا ئامیاژه  کتێبیه  م نید لیه رچه هه". 9 ، ل4443 / 1 / 31، 31  م، ژمیاره ئیازادی، خیولی دوه
  لیه ن سیه حه ریق فه د مه محه  باسه شایانی.  وه ته باڵوکراوهدا 4443 / 1 / 24، 31  ژماره  ، له مان ڕۆژنامه هه  له ی ی دیکه که شه ، به شه به

 (1.) نوسیوه نییدا مه چاپه کاری بواری  له ندی سه شاپه دی مه محه ڕۆڵی ی رباره ده شدا"نوێ کوردستانی" ی ڕۆژنامه
 

 :م شه شه
 
 خیاڵێکی   رگیراوه لێیوه سیودیان دا کیه وه لێکۆڵینه   له که ی دۆکۆمێنتانه و  وێنه و ئه ی رچاوه سه سنیشانکردنی ده میداکادی ئه ی وه لێکۆڵینه  له

دا (13)ل   لیه ها روه هیه.  کراوه نیه کان وێنیه  لیه هیچکیام ی رچاوه سیه بیۆ  ئامیاژه دا کتێبه م له. چاوبکرێت ڕه  وه ته مانه ئه به بێت ده و  گرنگه
و  کیو مین بیزانم کیۆپیی ئیه وه! ی کردبێیت که رچاوه ی بیۆ سیه ئاماژه  ی وه بێ ئه وێت، به که رچاو ده به. ک. ی ژ  ڵه  کی کۆمه یه یاننامه بهکۆپیی 

کی  ییه شدا کۆپیی وێنه(32)ل   له( 4.) رگرتوه دی، وه مه دی سه مه ید محه سه: ، نوسینی"نگاهی به تاری  مهاباد"کتێبی   ی له یه یاننامه به
ی (114)ل   لیه  ی ییه و وێنه ئیه  دڵنییام کیه!  کردوه وی  نیه ی ئیه که رچاوه ی بیۆ سیه وێت کیه ئامیاژه کیه رچاو ده به. ک. ی ژ ڵه می کۆمه رده سه

ک  سیتییهڕا  زانیم پێویسیتی ده  دا بیه لێیره( 42.) رگرتیوه ریمی، وه لی کیه عیه: ، نوسیینی"بیحی حمان زه بدولڕه رهاتی عه سه ژیان و به"کتێبی 
ن، .(ک. ی ژ ڵیه کۆمه)ورانیی چیاالکیی یان هیی ده زۆربه  ، که نرخی دیکه ی زۆر به ند وێنه و چه  یه و وێنه ئه  که  یه وه وی  ئه ڕو، ئه  مه بخه
  وه تیه مانه ئه  بیه 4441وتێن، سیاڵی  بفیه  یهێشیتبو ری پاراسیتبونی و نه ده ربیه یی و ده ها ژییانی ئیاواره ندی پاش سیاڵه سه دی شاپه مه محه
 کمان ییه دانه نید چه کیان ییه وێنه ر هیه  لیه" خیاک" زگیای ده  له پاشان. م بکه شیان وره گه و  وه لێبگرمه یان وێنه ر سکانه  به  که من  به داینی
 ئاگیاداریی  بیه دواتیر.  وه دهڕانی گه ندیی سه شاپه دی مه محه بۆ کانم کراوه وره گه  کۆپییه  له ندێک هه و کان ئۆریگناڵه وێنه و کرد کۆپی لێ
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  لیه کانی وێنیه پاشیان بو وه ئیه. بو هیه ی کیه کتێبه چیاپکردنی نیازی م وده ئه  که نارد، ریمی که لی عه بۆ کیانم یه دانه( ند چه) کۆپیی خۆی
  لیه  وێنانیه و ئیه  !بیرکرابو لیه" کان هوێن نی خاوه" ک وه ندی سه شاپه دی مه محه ناوی بو، ک هۆیه ر هه به اڵم به دانابو، یدا که کتێبه پاشکۆی
 .دا دانراون 191و  112، 114، 111، 119 ل  له دا"بیحی زه حمان بدولڕه عه رهاتی سه به و ژیان" کتێبی

 
 :م وته حه
 
( مێژوییی ی پێشیینه) بیۆ  هئامیاژ ییی زنجیره و ورد کی یه شێوه  به رچی هه رله به  که کات ده زیاد  وه به  جۆره م له ی وه لێکۆڵینه های به و نرخ
  بیه رچی گیه ئه تادا، ره سیه  لیه  کیه بیو تر زانسیتییانه و باشیتر شیدا کتێبه م لیه. وه لێیبکۆڵێتیه سیتێتی به مه  که ره نوسه  که بکرێت  باسه و ئه

 کۆمیاری  رلیه به) کوردسیتان اڵتیی ڕۆژهیه  لیه کیوردی نوسییی ڕۆژنامه ی پێشیینه بیۆ  ئامیاژه کیدا یه ڕه الپه ند چه دوتوێی  له ، بوایه کورتیی 
 پێویسیت و ورد زانییاریی کامیانیدا هیی   لیه اڵم بیه ون، کیه ده رچاو به  جۆره و له ی ئاماژه جێدا ندێک هه  له ند رچه هه.  بکرایه( کوردستان

  که ریفی شه دی حمه ئه وتارێکی ند چه  به ستن پشتبه به دا(414) ل  له نمونه بۆ. نین مێژویی ی زنجیره ی شێوه  به کان باسه و نوسراون نه
 نزیییک  لییه  نییه و دور لییه  نییه نییدێکیان هه  کییه  نوسیییوه ی ڕۆژنامییه و گۆڤییار نیید چه نییاوی ، وه تییه باڵویکردوه دا"ر ئابیییده" ی نامییه فته هه  لییه
 بیۆ م نامیه  وه ڕوه م لیه} !  وه ته بۆکردونه جێی کوردیدا نوسی ڕۆژنامه نێو  له خۆڕایی  له ریفی شه دی حمه  ئه و  نییه  وه کورده  به ندییان یوه په
  وه لیه  که باسیه دا لێیره ی وه ئیه بیۆ اڵم بیه نوسییوم، بیۆ کراویان باسینه و سود به زانیاریی کانمدا نامه اڵمی وه له.  ناردوه زا شاره سی که ند چه

 کان، رچاوه سییه ی زۆربییه: "تی نوسیییویه دا(19) ل  لییه  ها روه هییه. {خۆیییان شییوێنی و کییات بییۆ گییرم ده ڵیان هییه کێشییێت، نه  درێییژه زیییاتر
 ی وه نییه ی یییه جوامێرانه  وڵییه هه و ئییه پییاڵ  نییه ده ده ، وه مێژووییییه ڕووی  لییه اڵتییدا، ڕۆژهه کوردسییتانی  لییه  چاپخانییه و نووسیییی ڕۆژنامه

 کیوردی ی ڕۆژنامه مین که یه  وڵیداوه هه دا(4442) یساڵ  له  که ،(خوی) شاری  له( درخان به زاق بدولڕه عه) تی تایبه  به و کان درخانیه به
 سیاڵی  لیه  کیه  نیییه  وه لیه ئاگیای  کتێبیه م ئیه ری نوسیه  کیه وێت کیه رده ده بۆمیان دا لێیره...".  وه باڵوبکاته( کوردستان) ناوی  به ئێراندا  له

  ره هیه شیی به و  رکیردوه ده ئینگلیزییی زمیانی  بیه" شینێریمی کوردسیتان" ناوی بیه ی مانگانیه گۆڤیارێکی ری لۆته سیحی مه میسیۆنێکی دا4442
 و هاباد میه ی وێنیه ییدا ژماره لێک گیه  لیه و کوردسیتان اڵتی ڕۆژهیه و موکرییان ی ناوچیه و هاباد مه شاری  به بون ت تایبه کانی وتاره زۆری
 کانی تیه بابه مو هیه  چونکیه اڵم بیه ، چیاپکراوه ریکا میه ئه  لیه و  بیوه ئینگلیزیی  به  گۆڤاره م ئه رچی گه ئه.  وه ته باڵوکراونه هاباد مه ڵکی خه
  لیه ناکرێیت نێیردراون،  وه هاباده مه  له کانی وێنه و وتار زۆری شی به و  یه هه  وه هاباده مه شاری و کوردستان اڵتی ڕۆژهه  به ندییان یوه په

  وه ئیه بیۆ  ئامیاژه شیدا رچاوه سه نیدێک هه  لیه  .کرێت نیه بیۆ ی ئامیاژه سیتانداکورد اڵتی ڕۆژهه کانی باڵوکراوه و  ڕۆژنامه و گۆڤار ناوی ڕیزی
  رنجه سیه جێیی.  رکیردوه ده  وه"کوردستان" ناوی  به گۆڤارێکیان ورمێ  له دا4441 ئاپریلی مانگی  له ڵمانی ئه میسیۆنێرێکی ند چه  که  کراوه
  لییه  وه، یییه(قزڵجییی دی مییه محه ال مییه) ن الیییه له ورمییێ  لییه کییه  نوسیییوه" کییورد" ی ڕۆژنامییه ی ربییاره ده دێڕێکییی نیید دا چه(11)و ( 19) ل  لییه
   ! رکراوه ده دا(ڕۆژێک و مانگ و ساڵ چ)  له  یه ڕۆژنامه و ئه  ینوسیوه نه وێدا له ، رکراوه ده شوکاکدا خانی سمایل ی که وه بزوتنه می رده سه
  

 : که بهکتێ نێو کانی ڵه هه  له ندێک هه ی وه ڕاستکردنه
 
ی (4413الوێژی  ی گیه31)دا (31)ل   اڵم لیه بیه".  زراوه دا دامیه4413یلولی  ی ئیه41  کیاف لیه. ڵی ژێ کۆمیه"تی  دا نوسیویه(43) ل  له* 

 .  نوسیوه
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وی زرانیییدنی و نیییا و مێیییژوی دامه.( ک. ی ژ ڵیییه کۆمه)واوی  نیییاوی تیییه  وردیی لیییه کم دا بیییه ییییه وه لێکۆڵینه  وپێ  لیییه میییه ندسیییاڵ له چه
 / 1 / 41  وتی ڕێکییه  ممه ک شییه لییه ڕۆژی یییه. ک. ی ژ ڵییه کۆمه  کییه  لماندومه سییه  وه ڵگییه به وێییدا به له( 44.) وه تییه کانیم کۆڵیوه ره زرێنییه دامه

الوێژ  ی گیه31  کیه  بوا بیزانیاییه ها ده روه هه. 4413یلولی  ی ئه41ک  ، نه زراوه  تاوی دامه ی هه4234الوێژی  ی گه31  ر به رامبه به 4413
 (!یلول ی ئه41)ک  ، نه(ی ئاب41)  کاته ده
 
 ییان ده  لیه ها روه هه. ن"کورد ی وه ژیانه" ی کورتکراوه." ک. ژ ی ڵه کۆمه" ناوی ی(ک) و( ژ) پیتی  که دا وای بۆچوه(19)و ( 31)ل   له* 
 واوی تیه نیاوی  لیه  ه."ک. ژ ی ڵیه کۆمه" ی ربیاره ده  کیه میدا یه وه هلێکۆڵین  و لیه.  نوسییوه ی"کیورد ی وه ژیانه ی ڵه کۆمه" ر هه شدا دیکه ی ڕه الپه
.  بیوه(کوردسیتان ی وه ژیانیه ی ڵیه کۆمه) ی کیورتکراوه. ک. ژ ی ڵیه کۆمه  کیه  لماندومه سیه  وه ڵگیه به به وێدا له.  وه ته کۆڵیوه م.ک. ژ ی ڵه کۆمه
 : کان ڵگه به  له کێک یه ش مه ئه
 
 وتیارێکی  لیه ، بیوه. ک. ژ ی ڵیه کۆمه تیی رکردایه سه کانی دیاره و چاالک  ندامه ئه و ران زرێنه دامه  له کێک یه  که بیحی زه حمانی بدولڕه عه

 ی ڵیه هه ،.ک. ژ ی ڵیه کۆمه نیاوی  بیه ت باره سیه ، وه تیه باڵویکردوه دا"بات خه" ی ڕۆژنامه  له بیی ره عه  به 4412 ساڵی  که نرخدا به و کورت
 The Middle East"  گۆڤیاری  لیه 4419سیاڵی   یدا که و وتاره ئارشێ ڕۆزڤێڵت له  چونکه( 43.) وه ته ڕاستکردوه ی"تڕۆزڤێڵ ئارشێ"

Journal"لیه بیحیی زه حمانی بیدولڕه عه( 42".)کیورد یی ی یی ژییان یی ی یی  ڵیه کۆمه: " نوسییوه  جیۆره م بیه ی کیه ناوه ، وه تیه کردوه باڵوی دا  
. ژ ی ڵیه کۆمه دروسیتی نیاوی: "تی نوسییویه ئنجیا ، نوسییوه ی کیه ناوه  ڵه هه به ڕوزڤێڵت ئارشی  که  کردوه  وه ئه بۆ ی ئاماژه خۆیدا ی که وتاره
  کییه ییین ده ده رنج سییه( 41".)کییورد ژیییانی ک نییه کردسییتان، احیییاء حییزب  بێتییه ده  کییه کوردسییتان، ی وه ژیانییه ی ڵییه کۆمه:  یییه جۆره م بییه. ک
 تی زانیوییه  چونکیه نوسییوه، بی  ره عیه و کیوردی  بیه ی کیه ناوه چی که ، نوسیوه بیی ره عه  به ی که وتاره رچی گه ئه بیحی زه حمانی بدولڕه عه
 تی ویسیتویه ڵکو بیه!  وه ڕاستبکاته ڕۆزڤێڵت ئارشێ ی ڵه هه  که  بوه نه  وه ئه ستی به مه نها ته  دیاره.  نوسراوه  ڵه هه  به ی که ناوه جار لێک گه
   ! وه بێته نه  ندباره چه  یه ڵه هه  و ئه  چیدیکه و ڕابکێشێت  وه ئه بۆ کوردی  ڕوناکبیرانی و مێژونوس رنجی سه
 
د   ممیه  موحه -3. وی  لیه  حمیانی حه  ڕه -4: )بیون   مانیه  ورییان بیو، ئه  دا ده(  ڵه  کۆمه)زراندنی   دامه  ی له  وانه  ئه: "تی  دا نوسیویه(31) ل   له*  
 -9. حمانی ئیمیامی  بیدولڕه  عه -1(. ری  ڕگیه  زه)ر    حوسیێنی فروهیه -1. بیحی  حمانی زه  ڕه -1   .وا زاده  دی نانه  ممه  موحه -2. فی  ره  شه مین  ئه

 ".جمیرحا -43.  دی یاهو  ممه  موحه -44. ندی  زیزی زه  عه -42. دی عیلمی  حمه  ئه -4. بدڵاڵی داودی  ال عه  مه -1. قاسمی قادری
 
، 4411سیاڵی    ویلییام ئیگلتیۆن جیونێر، کۆمیاری کیورد لیه: "تی  دا نوسییویه (1)راوێزی   پیه  ، له(11)ل    دا، لیه  م باسیه  ی ئیه  درێژه  ر له   هه
 و  تێداییه ریسیی  موده ریقاد ناوی کاندا  ناوه  له دا،  که  یه فارسی   رگێڕانه  وه  له .311ف، ل . ، و411 ، ل4 صمدی، ب   محمد   رگێڕانی سید  وه

 ".   یه نی تێدا ندی  زه زیزی  عه ناوی
 

 ویلییام ی  کیه  کتێبه ی  که  فارسیییه و کیوردی   انیهرگێر  وه ر  بیه   ته  بردوه نای  په   .ک. ژ ی ڵه  کۆمه رانی  زرێنه  دامه ناوی بۆ ین  ده  ده رنج  سه دا  لێره
 دی میه محه ید سیه.  زۆره کجار ییه موکڕییان کیه و  ڵیه هه  رگێڕانیه وه دو و ئیه حاڵێکدا  له  . ریگێڕاوه وه ید مه سه دی مه محه ید سه  که ئێگڵتۆن،

 بیۆ کی پاشکۆیه ربگێڕێت، وه ئێگڵتۆن ویلیام ی که کتێبه ق قاوده ده و  وه ته مانه ئه  به  که  وه ئه بریتی له دا که فارسییه  رگێڕانه وه  له دی مه سه
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    انییهرگێر  وه  لییه  کییه ی ناوانییه و ئییه ی که ڕاسییتییه!  رامۆشییکردوه فه شییی که ئۆریگیناڵه  کتێبییه گرنگییی شییی به نیید چه و  ادکردوهزییی  کییه کتێبه
! نوسییونی ییدا که کتێبه  لیه ئێگڵتیۆن ویلییام  کیه نیین  ناوانه و ئه و نوسراون  وه یه"رسی موده بدولقادر عه" زمانی  له نوسراون، دا که فارسییه

  وه رسیییه موده بیدولقادر عه زمیانی  لیه  ناوانیه و ئیه  کیه کردوه نیه  وه بیه رکیی ده و  ڕیوه تێپیه شیدا کتێبه م ئیه ری نوسیه ر سیه به  ییه ڵه هه م هئ}
 دی میه محه دی سیه ی ڵیه هه  وه ئیه ، نوسیراوه نه رسیی موده بیدولقادر عه نیاوی دا کیه کوردییه  چاپیه  لیه  کیه ی وه ئیه ش وه له جیا. { !تۆمارکراون

 م  کیه نی  الییه ،  بواییه سیتدا  ده ر  بیه  له ی"ئێگڵتۆن ویلیام" ی که کتێبه ی  که  ئینگلیزییه   قه  ده ر  گه  ئه ی ڕه باوه و ئه  ینه گه ده دا لێره!  بوه دی مه سه
 !نوسراون چۆن کان  ناوه وێدا  له   که بو  ده دڵنیا   وه  له
 

 :  نوسیوه   جۆره م  به ی"ک. ژ ی  ڵه  کۆمه" کانی ره  زرێنه  دامه ناوی دا،(422)   ره  الپه   له یدا،  که  کتێبه پاشکۆی  له تۆنئێگڵ ویلیام ی  که  ڕاستییه
 ئیمامی، حمان  هبدولڕ  عه ،(ری  ڕگه  زه) ر   فروهه حوسێن بیحی،  زه حمان  ڕه ،  زاده وا  نانه د  مه  محه فی،  ره  شه مین  ئه د  مه  محه الوی،  حه حمان  ڕه"

 ( 41(".)عیراق ڵکی  خه) میرحاج یاهو، د  مه  محه ندی،  زه زیز  عه عیلمی، د  حمه  ئه ریسی،  موده قادر داودی، بدولاڵ  عه ال  مه قادری، قاسم
 
 رانی  زرێنیه  دامه یزیڕ  لیه نیاوی ئێگڵتیۆن ویلییام   کیه ی  وانیه  له سیێک  که نید  چه ،  وه  تیه  لێمکۆڵیوه و بیوم ریک  خیه   وه  باسیه م  بیه من ک  وه اڵم  به

 مین  ئیه د  میه  محه الوی،  حیه حمیان  ڕه: "ک  وه بون،  نیه ر  زرێنیه  دامه ی  سیته  ده  له و   وه  ڵیه  کۆمه  به   کیردوه نیدییان  یوه  په دواتیر ،  نوسییوه دا  ڵه  کۆمه
 ران  زرێنیه  دامه ناوی ڕیزی   له خۆشناو فا  مسته ناوی جار ندێک   هه و میرحاج ناوی   که ها روه   هه". هویا د  مه  محه عیلمی، د  حمه  ئه فی،  ره  شه

 و ڕێنییوێنی سییتی  به  مه  به و   بییوه ڵ  گییه  له یشییان"زیز  بدولعییه  عه ت  عیییزه" ت  نانییه  ته. بییون هییوا حیزبییی ری  نوێنییه و نییدام  ئه وان  ئییه ،  نوسیراوه
 میاڵی   لیه ڕۆژێیک نید  چه و هاباد مه شاری   چنه  ده 4413 / 1 / 42    ممه شه پێنج ڕۆژی ئێران، کوردستانی   له کورد وناکبیرانیڕ هاوکاریی
 ڕونییاکبیرو   سییه  که   لییه ک  یه  سییته  ده  به چاویییان   وه  بیحیییه  زه حمانی  هبییدولڕ  عه و ر   فروهییه حوسییێن ڕێگییای   لییه.   وه  مێننییه  ده ر   فروهییه حوسییێن
   لیه" هییوا حیزبیی" لقێکیی بێیت  ده نیازییان تا  ره  سیه وان  ئیه. ن  کیه  ده ڵیدا  گه  له بیروڕایان ئاڵوگۆڕی و وێت  که  ده هاباد مه شاری کانی  چاالکه
 ڵ  گیه  له   کیه زرێنن  دابمیه   دیکیه ڕێکخراوێکیی   که ی  هڕ  باوه و  ئه   نه  گه  ده ،  که  رجه  لومه   هه نگاندنی  ڵسه   هه و وتوێژ پاش. زرێنن  دابمه موکریان

 ی  وه  ژیانییه ی  ڵییه  کۆمه."ک. ژ ی  ڵییه  کۆمه4413 / 1 / 41   ممه شییه ک یییه ڕۆژی نجام  ره  سییه. بیین هاوئامییانج و   رنامییه  هاوبه دا" هیییوا حیزبییی"
 سیێ پیاش( 41. )بژێردرێن  ڵیده   هه   ڵه  کۆمه سکرتێری   به بیحی  زه حمانی  ڕهبدول  عه و رۆک  سه   به ر   فروهه حوسێن. زرێنن  مه  داده" کوردستان

 کوردسییتان دیمییوکراتی حیزبییی ،.ک. ژ ی  ڵییه  کۆمه ماکانی  بنییه ر  سییه  له 4411 / 1 / 41    ممه شییه پێیینج ڕۆژی وام،  رده  بییه تێکۆشییانی سییاڵ
 .زرێنرێت  مه  داده
 
   کیه م  ده و  ئیه ر   هیه زرێنرێت،  دابمیه ک. ژ ی  ڵیه  کۆمه ی  وه  لیه ر  بیه نیدی  زه زیز  عه   چونکه ،  بوه  نه   ڵه  کۆمه رانی  زرێنه  دامه  له ش"ندی  زه زیز  عه"
 و   وه  ره  ده   تیه  چونه   کیه  حیزبه   لیه خیۆی ڕی  هاوبیروبیاوه سیی  که نید  چه ڵ  گیه  له ،  کیردوه کارییان   وه  ه"کوردسیتان ئیازادیخوازی حیزبی" ناوی  به
  (49.)کردوه جیاکاریان  به
 
می کۆمیییاری کوردسیییتان  رده کانی سیییه گۆڤیییار و ڕۆژنامیییه%( 42دی ی  وه دا نیییه سیییه له)تی  توانیوییییه  کیییه  ربڕییییوه دا وای ده(42) ل  لییه* 
 ی  ند ژماره ی کوردستان چه ی ڕۆژنامه مارهژ( 441)  ئاخۆ له!  وه ته و چۆنی لێکداوه  کوێ هێناوه  ی له یه و ڕێژه نازانم ئه! ستبێنێت ده به
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ی   نامیه)ی  نید ژمیاره ها چه روه ؟ هیه وتوه و کیه سیت ئیه ی ده نید ژمیاره کانی گۆڤیاری کوردسیتان چه م ژماره رجه سه  ؟ یان له وتوه و که ست ئه ده
ی (و گۆڤیاری گڕوگییاڵی منیدااڵنی کییورد   اڵڵییه   کوهسیتان، گۆڤیاری هییاواری کیورد، گۆڤییاری هیاواری نیشییتمان، گۆڤیاری ئییاوات، گۆڤیاری هه

  کتێبیه م ئیه ری نوسیه بیو باشیتر.  دوره  وه ڕاسیتییه  له و  تیادایه ڕۆیی زیاده ،%(42)  ، واته یه و ڕێژه ئه  دام که ڕه وباوه له.. ؟ وتوه ستکه ده
 ! وه ته لێکبدایه ی نه الیه و ئه  ڕیالیستیانه و وردتر

 
". ئێرانیییان داگیرکییرد   وه  یمانانییه  ناوی هێییزی هاوپه  ت و ئینگلسییتان بییه  دا سییۆڤیه 4414یلولی   ی ئییه31   لییه" :تی  دا نوسیییویه(33)ل   لییه* 

ک   ر ئێیران، نیه  سیه  دا شااڵویان کرده 4414 / 1 / 31وتی  ڕێکه  ممه ڕۆژی دو شه  ریتانیا له   ت و به  کێتی سۆڤیه  کانی یه  ی هێزه  که  ڕاستییه
 .4414ی یلول  ی ئه31

 
 ی وه جوواڵنیه ڕۆشینبیریدا بیواری  لیه:"تی دا نوسییویه(24)و ( 21)ل   ی کۆماری کوردسیتاندا لیه"نگی رهه و فه رده روه باری په"باسی   له*  

  هلی الیدین، صیالح ری  شیانۆگه... کیران نمیای  کیوردیی ری شیانۆگه سیێ دا کورتیه  وماوه لیه و بینیی  خیۆوه  بیه ی تیازه تینێکی گڕو شانۆیی
 م  دووه ری  شیانۆگه...  هێنیاوه سیت ده به ی وره گیه وتنێکی رکه سیه و کیراوه ش پێشیکه هاباد میه شیاری  له  که ، ده مه محه قازی وا پێشه نووسینی

: " تی  نوسییویه دا(12) ل   لیه".  ...شیکراوه  پێشکه هاباد میه  له و  ده  میه  محه قیازی وا  پێشیه نووسیینی   لیه   که ،  ه(نیشتمان دایکی)ناونیشانی  به
 و شیکراوه پێشکه میۆلێیر نوسیینی  لیه( ئیجبیاری بیبی تیه)نیاوی  به شاهپوور بیرستانی ده  له 4411  له قز، سه شاری  له م، سێیه ری شانۆگه
 نوسییبێتی، د  میه  محه قیازی ی  هو  لیه   یه   هه گومان( نیشتمان دایکی) ریی  شانۆگه...  بووه کان ژاره هه  خوێندکاره بۆ ش که رییه شانۆگه داهاتی

 ".   کردوه شیان  پێشکه دا  دیکه کانی  شاره و هاباد مه  له و   بینیوه ڕۆڵی ناوبراودا ری  شانۆگه   له   بیستوه م(موکری ران  کامه)  له خۆم بۆ من
 : وه مه بکه ڕون ندێکیان هه م ده وڵده هه. ڵکراون تێکه ڕوداوێک و باس ند چه دا لێره

 
 ڕییزی  له دا کتێبه م له  ڵه هه  به و کراون نه ش پێشکه کوردستاندا کۆماری می رده سه  له  نیشتمان دایکی و دین الحه سه ریی شانۆگه ی م که هی

 نید چه  لیه ، ییه هه من الی کۆپییان  که ئێران تی وڵه ده مێژویی ی نامه ڵگه به ندێک هه پێی به! دانراون کۆماردا کانی ڕۆشنبیرییه  چاالکییه
 زرانیدنی دامه  لیه ر بیه  واتیه) 4413 رییی فێبروه میانگی  لیه  که  کراوه  وه ئه بۆ  ئاماژه و  هاتوه" دین الحه سه"ریی شانۆگه ناوی کیاندا یه دانه
  بیه تیی سیوکایه دا ایشیهنم و لیه  کیه  نوسراویشیه.  کیراوه ش پێشیکه  وه ه"دین الحه سیه" ناوی بیه ک رییه شیانۆگه هاباد مه  له.( ک. ژ ی ڵه کۆمه
 دایکیی" ریی شیانۆگه.  بیوه الواز  وه رۆکیشیه ناوه و ری هونیه ڕوی   لیه  نمایشیه و ئیه  کیه  کیراوه ش وه ئیه باسیی ها روه هیه ، کراوه ئێران سوپای
  لیه پاشیان و هاباد میه اریشی  لیه تا ره سیه  وه ه.(ک. ژ ی ڵیه کۆمه) نیدامانی ئه ن الییه  لیه دا 4411 سیاڵی ئیاپریلی مانگی  له ی "نیشتمان

 .  کراوه ش پێشکه  شنۆ  له دوایی  و  ده غه نه
 
:   ینوسییایه  نه   وه  دڵنیایییه  به وا دا(24)   لیه   بیوا  ده نوسییبێتی، د  مه  محه قازی" نیشتمان دایکی" تێکستی   که   بوه  دڵنیانه   وه  له ر  گه  ئه ی م دوه
 ". کراوه ش  پێشکه هاباد مه  له و  ده  مه  محه قازی وا  پێشه نوسینی   له   که ،  ه(نیشتمان دایکی) انیناونیش  به م  دوه ری  شانۆگه"

 
  نی  غه.   نێردراوه هاباد مه بۆ   وه  کوردستانه باشوری  له" نیشتمان دایکی" ریی  شانۆگه تێکستی لمێنن  یسه  ده    که ن   هه   وه  ڕونکردنه زۆر ی م سێیه
  کردبێت، باسی وردیی  به وا   که   سه  که م  که  یه و دا  رییه  شانۆگه و  ئه رهێنانی  ده و کردن  ئاماده   له   بوه   هه گرنگی ڕۆڵێکی   که یانبلور



هەمین ساڵوەگەڕی ڕۆژنامەگەریی کوردی ١١١یادی   

 

 

172 

 

 و  ئیه مزانی  نیه مین   کیه" یشیتمانن دایکیی" ناوی  بیه وتبوو  سیتکه  ده کی  یه  نومایشینامه. ک. ژ تی  رکردایه  سیه: "تی  نوسیویه کانیدا  رییه  وه  بیره  له
 و   هێنییاوه سییلێمانی  له وی ئییه" د  حمییه  ئه میرحییاج" وابییوو الم میین اڵم  بییه ،  هییاتووه   وه  رمێنییه  گه  له گییوترا  ده. هییاتبوو   کوێوه  لییه   یه  نومایشیینامه

 ( 41".)  ڵه  کۆمه   به تی  داوییه
 

 و لیه  کیه ڕۆشینبیریی کی چاالکیییه ناکرێیت ، وه کوردسیتانه کۆمیاری وی مڕه ڵیه قه نێیو  وتبوه کیه نه( قز سیه)شیاری  که ی وه ئه ر به له ی م چواره
  !  وه لێکبدرێته کوردستان کۆماری ڕۆشنبیریی  کی چاالکییه ک وه درابێت، نجام ئه دا شاره و له دا مه ده
 

 هابادو میه   لیه و   بینییوه ڕۆڵیی نیاوبراودا ری  شیانۆگه   لیه   بیسیتوه م(ریمیوک ران  کامیه) لیه خیۆم بیۆ مین: "تی  نوسیویه   که ش  وه  ئه ی م پێنجه
 42 نی  میه  ته   مه  ده و  ئه موکری ران  کامه!   نییه   وه  ڕاستییه ر  سه  به فڕی و   یه  ڵه   هه واو  ته کی  زانیارییه".   کردوه شیان  پێشکه دا  دیکه کانی  شاره
   داییه  وه  له   که  یره  سیه! ؟  کیردوه دا  رییه  شیانۆگه و  لیه شیداریی  به و"   دیکیه کانی  شاره" و هاباد مه   ته  یاندوه  گه خۆی ۆنچ نازانم جا ،  بوه سااڵن
 و  لیه میوکری ران  کامیه   کیه   مبیسیتوه  نه و   وه  تیه  خوێندوه م  نه کدا  جێیه هی   له"!   بیستوه م(موکری ران  کامه)   له خۆم بۆ من: "تی  نوسیویه   که

 اڵم  بیه ،  وه  تیه  گێراومه بیۆ خیۆی ژییانی کانی  رهاته  سیه  به جیار لێک  گیه و   ناسییومه   وه  نزیکه  له خۆم من ت  نانه  ته! هاباد مه   چوبێته دا  سااڵنه
 لیه   کیه کیردوم بیۆ ی  وه  ئیه باسیی جیار لێک  گیه اڵم  بیه. هاباد میه   چوبێته دا. ک. ژ ی  ڵه  کۆمه چاالکیی می  رده  سه  له   که   بیستوه  لێمنه رگیز   هه
ولێر    سییلێمانی و هییه  له 4411سییاڵی  جییوالی مییانگی   رییه  شییانۆگه و  ئییه.   کییردوه شییداریی  به ر  کتییه  ئه ک  وه( نیشییتماندا ڕێی  لییه) ریی  شییانۆگه  

 (44.)  شکراوه  پێشکه
 
مهابیادێ   چاوی خۆی له  ی به و ڕۆژگاره ، ئیگلتۆن ئه(دایکی نیشتمان)نمایشی : "تی دا نوسیویه(44)زی راوێ په  ، له(11) ل  له ی م شه شه

 کۆنسییوڵی ک وه  کییه ی کاتییه و ئییه وی  ئییه هاباد، مییه  تییه چوه 4414ی ویلیییام ئێگڵتییۆن سییاڵی  که ڕاسییتییه...".   تی و باسییی کییردووه دیوویییه
 و ئیه کانی تییه سیایه که و کوردسیتان کۆمیاری ی ربیاره ده زانییاریی  کیه  بیوه  وه ئیه بیۆ شیی که ردانه هس. کاریکردوه ورێز ته شاری  له مریکی ئه
  لیه ئێگڵتیۆن ویلییام. ر سیه  تیه وتوه که کوردسیتانی کۆمیاری  لیه  وه لێکۆڵینیه ی بیرۆکیه پێ  وه لیه سیاڵ نید چه  و ئیه چونکه.  وه کۆبکاته  مه ده

 سیرۆسیی.  بیوه ڵ گیه له" بیبی حیه سیرۆسیی" کیات ی زۆربیه مهابیاددا ردانی سیه کاتی لیه  کیه کیردوه  وه ئیه بیۆ ی ئاماژه یدا که کتێبه کیی پێشه
 ویلییام بێگومیان.  بوه هیه دیاری ڕۆڵێکی نیشتماندا دایکی نمایشی  له و ئه.  بوه هاباد مه ڵکی خه و کورد باوکی و مریکی ئه دایکی بیبی حه

 !دیبێتی خۆی چاوی به ک نه ، نوسیوه ی نمایشه و ئه ی رباره ده  وه وه ئه زمانی  له ئێگڵتۆن
 
وێدا ناوی نهێنییی   له. کرێت  دیده  قی تێدا به  ی زه  ڵه   ند هه  چه   که   ندی نوسیوه  سه  دی شاپه  مه  ی محه  کی ژیاننامه  یه  دا کورته(392) ل   له* 
". 134ر  آذه. ش. م: "  بیوه   م جیۆره  ی بیه  که  ی ناوه  که  ڕاستییه(. اذر. م: )  نوسیوه   م جۆره  ک دا به .ی ژ  ڵه  نێو کۆمه  ندی له  سه  دی شاپه  مه  محه

می   ده  نیدین جیار بیه  ندی چه  سیه  دی شاپه  میه  محه".   دایک بیوه  هاباد لیه شاری میه  دا له(ز4423)ساڵی   ، له  م ڕوناکبیره  ئه: "تی  ئینجا نوسیویه
 ک  وه ر  گیه  ئه (32.)  دایکبوه  دا لیه" 4432پیایزی سیاڵی "   لیه   کیه   وه  تیه  ی دوپات کردوه  وه  بۆی نوسیوم، ئه   شیدا که  و نامانه  م و لهپێی گوتو

 !   ساڵ بوه( 44)نی   مه  ته   وه  ک ه. ی ژ  ڵه  نێو کۆمه   ته  ی چوه  مه  و ده  ئه   واته  که! دایک بوبێت  له 4423ساڵی    نوسراوه دا  کتێبه و  له
 

  پاشان ،  کردوه نوسیی  رۆژنامه و نی  مه  چاپه کاری  به ستی  ده( نیشتمان) گۆڤاری  له تادا  ره  سه  له: "تی  یهدا نوسیو(392)ل   ر له   پاشان هه
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 پێ   لییه   بییوه سییتۆ  ئه  له ی  چاپخانییه بردنی  ڕێوه  بییه رکی  ئییه دا ڕیسییی  موده قییادری و میییدی  حه دی  مییه  موحه ید  سییه پاڵ  لییه کۆمییاردا می  رده  سییه  له
 ".    کردوه چاپ لێ ی ژماره سێ و نوسیویه( مزی  ڕه) نازناوی  به و  رکردوه  ده ی(ئاوات) گۆڤاری   وڵیداوه   هه ڵێ  ده خۆی کو  وه ر   هه   وه  شه  وه  ئه
!   هێنیاوه کاری  بیه" …خواسیتراو نیاوی نازنیاو، هێما،" ی  وشه جێی  له یان س  که ناوی ک  وه نازانرێت و   نییه ڕۆشن( مزی  ره) ی  وشه دا  لێره
 دی  میه  محه   کیه   چیبوه   خواستراوه  ناوه و  ئه   بینوسیایه و   وه  ته  ڕونیبکردایه   که بو باشتر ،  خواستراوه ناوی" مزی  ڕه" ی  وشه  له ستی  به  مه ر  گه  ئه

 ،  ییه  ڵه   هه وا  ئیه تی،  نوسییویه( نیاو کیو  وه" )مزی  ڕه" نازناوی  به   که   چوه بۆ وای ری   گه  ئه! ؟  کاریهێناوه  به خۆی ناوی بریتی  له ندی  سه  شاپه
 ،  کراوه  رنیه  لێده ی  ژمیاره سیێ" ئیاوات" گۆڤیاری ها روه   هیه.   نوسییوه دا  گۆڤاره و  له وتاری   وه  ه"ئازاد" نازناوی  به ندی  سه  شاپه دی  مه  محه   چونکه
 .  رکراوه  لێده ی  ژماره ک  یه   تاقه ڵکو  به
 
 سیاڵێک(   ده)   کیه ی  زانیارییانیه و  به ستن  پشتبه  به من ،  نوسیوه   وه  گۆڤاره م  ئه ت  بابه  له یان  ڵه   هه زانیاریی ش  دیکه سی  که زۆر ی  وه  رئه  به  له
 :نوسم  ده ئاوات گۆڤاری ی  رباره  ده ک  یه  کورته دا  لێره ،  رگرتوه  وه ندیم  سه  شاپه دی  مه  محه خودی  له  وپێ  مه  له
 

 و لیه. هاباد میه  وه یباتیه ده و کڕێیت ده  بچکۆالنه چاپی ئامێرێکی. ک. ژ ی ڵه کۆمه نیشتمان، گۆڤاری ی(4و  1و  9)  ژماره رچونی ده پاش
  لیه. چین ده ورمیێ و ره بیه  ڵیه کۆمه گرنگی کارێکی جێکردنی جێبه بۆ قازی قاسمی و سوڵی ڕه دڵشادی و بیحی زه حمانی هبدولڕ عه دا کاتانه
  نیه یانخه ده و ن بیه ده تارانییان و ره بیه دواتیر ورێز، ته  نه یانبه ده و کرێن سگیرده ده  وه ئێرانه تی حکومه ربازی سه ک یه سته ده ن الیه له ڕێگا

 .ستێت وه ده نیشتمان گۆڤاری هاوڕێکانی و بیحی زه حمانی بدولڕه عه گیرانی  به.  وه زیندانه
 
 ئۆگوسیتی مانگی  لیه بێت،  نیه خیاڵیی.( ک. ژ ی  ڵیه  کۆمه ئۆرگیانی) نیشیتمان گۆڤیاری جێیی   کیه ی  وه  ئیه سیتی  به  مه  به ندی سیه شاپه دی مه محه

 هیێمن شییعرێکی و" ئازاد" نازناوی  به!( دوورم برای) ناوی  به خشانێکی په ندی  سه  شاپه دا   ڤارهگۆ و  له. کات رده ده" ئاوات" گۆڤاریدا 4411
 دا  گۆڤییاره و  لییه ن،  بکییه چییاپی نیشییتماندا گۆڤییاری نییوێی ی  ژماره  لییه   بییوه نیییاز   کییه   دیکییه تێکی  بابییه و شیییعر نیید  چه و ژار   هییه شیییعرێکی و

 و   بیانگکردوه ندییان سیه شاپه دی میه محه   ڵیه  کۆمه رپرسیانی  به  له س  که ند  چه ئاوات، ی  یه  ژماره و  ئه ی  وه  اڵوبونهب پاش( 34.)  وه  ته کا باڵوده
 وی   ئییه!   وهرکییرد  ده   ڵییه  کۆمه ی  سییتانه  ره  که و ئییامێر و  بییه گۆڤییارێکی ،  ڵییه  کۆمه رانی  ڕابییه نییدیی  زامه  ڕه بێ  بییه چییۆن   کییه   لێگرتییوه یان  خنییه  ڕه
 ! ربکات  ده لێ ی  دیکه ی  ژماره و بێت وام  رده  به ری  سه  له   یتوانیوه  نه ئیدی.   قبوڵکردوه یانی  که  خنه  ڕه و باسکردون بۆ خۆی ی  که  سته  به  مه
 زییاتری"   ژمیاره ک  ییه"  لیه   کیه کیرد ئکییدی  تیه و کیردوم بیۆ ی  گۆڤیاره م  ئیه رکردنیی  ده چیۆنێتی باسیی جیار نیدین  چه ندی  سیه  شاپه دی  مه  محه
 .   رکراوه  لێده ی  ژماره( سێ)   نوسراوه وتاردا و کتێ  ندێک هه  له   ڵه   هه به و   کردوه  رنه  لێده

 
 ".  دایک بوه  ز دا له4432   له: "تی  و نوسیویه   بیحی نوسیوه  حمانی زه  هِ  بدولڕ  ی عه  کی ژیاننامه  یه  دا کورته(319)ل   له* 

 
ژێر   لیه   مین کیرد،   دا پرسیاری له مه وده له. بیحی دروستکرد  حمانی زه  بدولڕه  ری عه  یکه  سلێمانی په  ند زاهیر سدیق له  رمه  هونه   4449ساڵی 
دایک   لیه 4441بیحیی سیاڵی   حمانی زه  بیدولڕه  عه   ی کیه  ڕه  و بیاوه  ئیه   یشیتمه  نیدێک زانییاریی گه   پێی هه  دا چی بنوسین؟ منی  به  که  ره  یکه  په

بیۆ " 4412 -4441( ما  عولیه)بیحی   حمان زه  هِ  بدولڕ  ی کورد عه  وره  ر و ڕوناکبیری گه  تێکۆشه: "دا نوسیمان  که  ره  یکه  ژێر په  ئیدی له. بوبێت
 :  یه   هه کم  هی  ڵگه  به ند  چه ،  هِ  ر  باوه جێی زیاتر 4441   ی که  وه  دڵنیابون له
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 / 1 / 41   ژار لیه  هیه  ی کیه   و پێییه  بیه". مین باوخۆشیتر بیو  ن لیه   میه  ته  بیحیی به  زه: "تی  دا نوسییویه(41)، ل "چێشتی مجێور"  ژار له    هه -4
 ی  وه  ئیه جیار نیدین  چه ندی  سیه  شاپه دی  میه  محه اه روه   هیه.   بوه دایک  له   ساڵه و  ئه پێ  ساڵێک ند چه بیحی  زه   واته  که.   دایکبوه  لهدا  4434
   لیه ندی  سیه  شاپه دی  میه  محه کیرد، بیۆ م  ئاماژه پێشتری  کو  روه   هه.   بوه تر  وره  گه و  له ساڵ سێ تا دو بیحی  زه   که   وه  ته  دوپاتکردوه من الی
 .{ زانم  ده پێویست   به   نده  وه  ئه ر   هه دا  لێره اڵم به زۆرن   وه  یه  باره و  هل ش  دیکه ی  ڵگه  به}.  دایکبوه  له دا(4432 ساڵی پایزی)
 
.   دا کیردوه(هیێمن)کردنی   رده  روه  پیه   ی له"وزی  دی فه  حمه  ال ئه  مه"و باسی ڕۆڵی   ی نوسیوه "هێمن"ی   کی ژیاننامه  یه  دا کورته(311) ل   له* 

لی   دی حیییاجی عیییه  حمیییه  ال ئه  ی میییه  باره  لیییه:"تی  دا نوسییییویه(31)   راوێزی ژمیییاره  پیییه  و له(312)ل   دا، لیییه  باسیییه و  ی ئیییه  درێژه  پاشیییان لیییه
   یه  وه  ئه یر  سه".   مردوه دا4432ری ساڵی   وروبه  ده  و ل ه  ساباڵ  دانیشتوه  له    ، که  ی نووسیووه  نده  وه  ر ئه   الدین سجادی هه عال   وه  ییه  بجه  ڵه   هه
   بیه هیێمن بێیت  ده   واتیه  که ،  ڕاسیته   سیاڵه و  ئه  که دابنێین وا ر  گه  ئه   باشه!   دروسته ک  یه  ڕاده چ تا   ساڵه و  ئه   که   وه  ته  کۆڵیوه  نه ی  وه  له هی 
 ! خوێندبێتی و  ئه الی" ساڵیی دو"

 
 میدا  وه  لێکۆڵینه و وتیار نید  چه  له و   کیردوه تۆمیار خیۆم الی زانییارییم نیدێک   هه وزی  فیه دی  حمیه  ئه ال  میه کانی  شییعره و ژییان   بیه ت  باره  سه

 :  رچاو به  مه خه ده کی یه پوخته دا  لێره( 33. )  وه  ته  باڵوکردوه کیم  یه  کورته
 
   بیوه کێک  ییه دا حمود  میه شێ  تی  حکومه می  رده  سه  له.   دایکبوه  له   بجه  ڵه   هه نزیک یلێی  بابه  عه گوندی  له 4191 ساڵی وزی  فه دی  حمه  ئه ال  مه
 سییلێمانی ،  مییه  وده  ئه ی  دیکییه ری  تێکۆشییه زۆر ک  وه حمود،  مییه شییێ  ی  کییه  ته  حکومه چییونی ناو  لییه پییاش. سییلێمانی می  وده  ئییه کانی  ره  وه  منییه   لییه
 و  ئیه مێرمنیدااڵنی و منیدااڵن فێرکردنیی و   رده  روه  پیه   بیه وێ  لیه.   وه  گیرسیێته  ده نید  که حیاجی گونیدی  له کریان،مو ی  ناوچه  له و جێبێڵێت  به
 و  ئیه شیاگردی مان  کیه  وه  ته  نه ی  دیکیه ری  تێکۆشیه ڕونیاکبیرو لێک  گیه و قزڵجیی نی  سیه  حه هیێمن، د، میه محه قازی. بێت  ده ریک  خه   وه  ره  ڤه  ده
 .بون
 

 مێیژووی پییاوانی   وره  گیه  له   کێکه  یه من بڕوای  به وزی  فه: "تی  نوسیویه دا" ڕوون و تاریک" دیوانی تای  ره  سه    له  کانیدا،  رییه  وه  بیره  له هێمن
 زاخیییانی  ڕه تی  پاتشیییایه می  رده  سیییه  له ی  انیییهکورد   الوه و  ئیییه.   وه  بیرچۆتیییه  له خۆشیییی و وتان  فیییه کانی  واره  شیییوێنه م  کیییه  داخه  که کوردسیییتان،

 قیازی وا  پێشیه تی  تایبیه  به. و  ئیه کانی  شیاگرده شیاگردی ییا بیون وزی  فه شاگردی وخۆ  ڕاسته کرد،یا  ده تیان  کوردایه   ئازایانه... ویدا  هله په
 بیۆ بیوو؟   چکیاره بیوو؟ کیێ سیولیمانی الی  میه یا وزی  فه دی  حمه  ئه ال  مه.   بووه وزی  فه شاگردی   که کرد  ده   وه  وه  به شانازی   هید شه دی  مه  موحه
 لیسییالمی  شێخه ڵ  گییه  له   وه  عیراقییه کوردسییتانی  له و   ییه سییولیمانی شییاری ڵکی  خییه گییوت ییان  ده... نییازانم ببییوو؟   ئێمییه نییدی  ڵبه  مه ی  ڕیوه  پیه
 4233-4412 سیاڵی  له خیۆی بیۆ... بو   هه لێ کچێکی و   کردبۆوه  ماره وی  ئه ی  که  ژنه لیسالم  شێخه مردنی پاش. موکریان   هاتۆته... دا  وره  گه
   کیه  زاینییه   دا سیاڵه"تارییک و ڕوون  "لیه    کیه   رنجه  جێیی سیه}( 32".)  نێیژراوه بورهیان شیێخی قای  خانیه   لیه و مرد ند  حاجیکه گوندی  له دا
 .{  ه"4233"ی   که  ، ڕاستییه4433   ته  بوه   که  تاوییه   هه   ساڵه   که   ی چاپه  ڵه   هه   وه  اڵم ئه  به.   هدروستیی نوسراو  به
 هیچیی اڵم  بیه ،  نوسییوه مییدی  حه دی  میه  محه ید  سیه ی  ربیاره  ده کورتی زانیاریی ندێک   هه شدا  دیکه ی  ڕه  الپه ند  چه و (214 - 319)ل   له* 
 می  رده  سیه ڕونیاکبیرانی و ران  نوسیه ناسیراوترین  له کێک  ییه مییدی  حه دی  میه  محه ید  سیه کاتێکیدا  له   که ،  نوسیوه  نه و  ئه بیۆگرافیی ی  رباره  ده

  ی  رباره  ده ێویستپ ی ڕاده تا دا  کتێبه م  له بوا  ده.   بوه کوردستان ی  ڕۆژنامه و کوردستان گۆڤاری ری  رنوسه  سه و کوردستان کۆماری
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 .   بنوسرایه ی  ژیاننامه
 
 ید  سییه بیۆگرافیی  بییه ت  باره  سییه زانیییاریم نییدێک   هه و   کییردوه   وه  سییه  که نیید  چه  به نییدیم  یوه  په فییاکس، و ئیمایییل و   نامییه  به   وه  خۆمییه الی میین
 ی  وه  ئیییه ی  ژیاننامیییه کی  ییییه  کورته نرخییییدا  به وتارێکی  لیییه ریفی  شیییه دی  حمیییه  ئه ها روه   هیییه.   کیییردوه یاداشیییت خیییۆم الی مییییدی  حه دی  میییه  محه

ید   یزوڵاڵ، کییوڕی سییه  ید فییه  یییدوڵاڵ، کییوڕی سییه  د کییوڕی عوبه  مییه  ید محه  سییه: ر ژیییانی  سییه   مییه  خه  دا تیشییکێک ده  وا لێییره( 31.)   وه ته نوسیییوه
  لیه  ی مرۆڤێکیی ڕونیاکبیر و پیاک و دڵسیۆز بیوه وه ر ئیه بیه له.   دایکبوه  قز له  ی سه  اشالوجهگوندی د  له 4422   شوکوروڵاڵی پارسانیا، ساڵی

دری  ربیه تی و ده ینیه پیاش کۆمیار توشیی مه. ی کوردسیتان  ری گۆڤاری کوردستان و ڕۆژنامیه  رنوسه  سه  ته می کۆماری کوردستاندا کراوه  رده  سه
.   نێیژراوه غییاس بیاقری دی  میه  محه شیێ  گۆڕسیتانی   له و   کردوه دوایی کۆچی   سنه شاری   له 4494 / 1 / 39وتی  ینی ڕێکه ڕۆژی هه   . بوه
 .مان  که  وه  ته  نه گومناوی ری  تێکۆشه و ڕوناکبیر زاران   هه   له   کێکه  یه میدی  حه دی  مه  محه ید  سه
 
سیاڵی   لیه    م ڕووناکبیره  ئه: "تی  دا نوسیویه(21)   راوێزی ژماره  په  ، له(14)ل   و له  ی هێناوه "ر  نجیری ئازه  سدیق ئه"دا ناوی (13)ل   له* 

  ڕووت لیه مامیه  دا له4411   ساڵی له  هێدی پێی وایه:" تی  نوسیویه   کی دیکه  یه  رچاوه  پێی سه  دا به(13)ل   پاشان له". دا تیرۆر کرا 4411
 بوو کێک  یه ر  ئازه نجیری  ئه دیق  سه: "تی  نوسیویه شدا(44)ل   له".   د تۆفیق دا تێدا چوه حمه ڕۆیی ئه ره هنجامی س ئه  کوردستانی باشوور له

 و  داوه خوێنیدن   بیه ی  ره  پیه وێ  لیه و تاران بۆ   وه  ته  خراوه دوور ،  قوتابخانه مامۆستای کو  وه پاشتری  کۆمارو می  رده  سه کانی  ره  تێکۆشه   له
 ی(  تیوده)حیزبیی ڵ  گه   له زۆر کی  یه  ماوه ی  وه  ئه دوای بوو، باشوور کوردستانی ی  ئاواره کۆمار ڕووخانی پاش... زانستگا مامۆستای   ته وهبو

 :ون  که  رچاوده  به ق  زه ی  ڵه   هه ند  چه دا  لێره". کرد کاری مارکسیدا
 
 د  حمیه  ئه بریاری  بیه دا4411میانگی میای   تای  ره سیه ر له  نجیری ئیازه  سیدیق ئیه   ی کیه  ڕه  و باوه  ئه   ته  یشتومه  ندێک زانیاریی گه   پێی هه  به -4

   وکاره  لیه سیتیان  ده ش  دیکیه سیی  که نید  چه.   تیرۆرکیراوه( تۆفییق د  حمیه  ئه بیرازای) ن  سه  حه ید  سه ستی  ده  به و"ئیسحاقی بدوڵاڵی  عه" توفیق
 !ژیاندان   له ش  دیکه وانی  ئه و مردون ندێکیان   هه   که   بوه   هه دا  تیرۆریستییه

 
 !نگ   رهه  فه تی  زاره  وه   له   بوه" ر  رمانبه  فه" ند  کارمه ڵکو  به ،  بوه  نه" زانستگا مامۆستای" ر  ئازه نجیری  ئه سدیق -3
 
   تیه یاندوه  گه خیۆی کۆمیار ڕوخیانی دوای ڵکو  به کوردستان، باشوری   ته هاتوه نه کوردستان کۆماری ڕوخانی پاش ر  ئازه نجیری  ئه سدیق -2

.   ڕزگیاریبوه زینیدان و گرتن  له و   کردوه گوم خۆی   وجۆره  به و مامۆستا   ته  بوه ، وه تارانه نزیک  وێته که ده  که( گلندوک) گوندی   له و تاران
 بییۆ" معینیی سیلێمانی" پێشینیاری و داوا ر  سیه  له دا4411ری سییاڵی  میانگی ئۆکتۆبیه  لیه. 4411 سیاڵی تاکو هییه  ژییاوه تاران لیه ر هیه ئییدی
 وه  ێتیهِ  ر  بگیه   یتوانیوه  نیه دواتیر و اڵدزێ  قه ی  ناوچه   ته هاتوه   وه  تارانه   له کوردستان، دیموکراتی حیزبی ی  کۆنگره مین  دوه   له شداریی  به
 (31.) کردوه رنوگمی  سه تۆفیق د  حمه  ئه نجام  ره  سه. بدات خۆی تێکۆشانی   هب   درێژه تی  ویستویه و  
   .   ڕاسته" ئێران ی  توده حیزبی" ،  یه  ڵه   هه" مارکسی ی(  توده) حیزبی" -1
 
  4423: ) نوسیوه  م جۆره هوی ب دایکبون و مردنی ئه وێدا ساڵی له ، له شاعیری نوسیوه" قیقی حه"ی کی ژیاننامه یه دا کورته(324)ل  له* 
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 .4441ک  ، نه دا کۆچی دوایی کردوه(4449 / 4 / 41) 4291 / 42 / 31  قیقی له ی حه که ڕاستییه(. ز4441 -
 
جێیی   و لیه  ی کۆچییدواییکردوه کیه  یزانیوه اڵم نیه ، بیه شیاعیری نوسییوه" ید کیامیلی ئیمیامی سیه"ی  کی ژیاننامیه ییه دا کورته(321)ل  له* 

 . کردوه دوایی کۆچیدا 4414 / 1 / 39  ید کامیلی ئیمامی له ڕۆژی سه.  ی پرسیاری داناوه نیشانه  که مێژوه
 
  لیه بینیین ده". ز ؟ یی 4439 هێیدی: "تی نوسیویه وێدا له.  نوسیوه حسامی ئاغای خالید ی ژیاننامه ی رباره ده کی یه کورته دا(312)ل  له* 
 ری نوسیه ت نانیه ته ژی، ده ولێر هیه شیاری  لیه ئێستا حسامی ئاغای خالید حاڵێکدا  له  که!  داناوه پرسیاری ی نیشانه( مردنی)ساڵی جێی
 خالیید میادام".  وامیه رده به نووسیینی  شییعر  لیه و میاوه ژیاندا  له مڕۆی  ئه تا: "تی دا نوسیویه(313)ل  له و  زانیوه ی وه ئه ش کتێبه م ئه

 جێی لیه پرسییار ی نیشیانه   بوا ده نیه و  بکرداییه دایکبونی لیه مێیژوی بیۆ  ی ئامیاژه نها تیه بیوا ده ، نداییهژیا له ئێسیتا تاکو هه حسامی ئاغای
 ( 31!)مێژوی مردنی دابنێت

 
نیید  دا چه لێییره".  رچییووه دا ده4411ی ئییاداری 9  ممه دوو شییه  ی لییه مین ژمییاره کییه ی کوهسییتان یه  ڕۆژنامییه: "تی دا نوسیییویه(492)ل  لییه* 

ی 31) ر بیه رامبیه به 4232ی اسفند 9  ممه ، ڕۆژی دو شه(ی کوهستان  نامه )ی  مین ژماره که م ی یه که یه: زانم پێویست ده  ک به یه وه هڕونکردن
 !! 4411ی ئاداری 9ک  ، نه رکراوه ده( 4411ری  فێبروه

 
  لیه  ، بیۆ نمونیه نوسییوه  ڵه هه ی به(ی کوهستان نامه)ی  ژمارهندێک  کاندا مێژوی هه راوێزه په  دا، له ڕه ند الپه چه  له  رنجه م ی جێی سه دوه
ی   نامیه)ی  ژمیاره" مین کیه یه"ر  گیه ئه  باشیه". 4411ی شوباتی 41، (3)کوهستان، ژ : "تی دا نوسیویه(34)  راوێزی ژماره په  دا له(344)ل 

!  رکیراوه دا ده 4411ی شیوباتی 41  ی له ژماره" مین دوه"، چۆن ( دا نوسراوه م کتێبه ک له وه)رکرابێت،  دا ده4411ی ئاداری 9  له( کوهستان
: تی دا نوسییویه{(19)  راوێزی ژمیاره پیه( 334)ل   ها لیه روه هیه}( 22)  راوێزی ژماره په  یشدا له(332)ل   له!  ڕۆیشتوه نه  ودواوه ره خۆ به

ی شیوباتی 41، 11کوهسیتان، ژ : "تی دا نوسییویه(12)راوێزی  پیه  له( 334)ل   ر له هه"! 4411می  ی کانونی دووه41، 11کوهستان، ژ "
 .{ سنیشان کردوه م الی خۆم ده م جۆره ی له ی دیکه ڵه ند هه ها چه روه هه}"! 4411

 
 و بیییۆگرافیی ئییه  ک لییه یه ی تییوانیبێتی گۆشییه وه ، بییێ ئییه سییوڵی نوسیییوه ی دڵشییادی ڕه ربییاره نیید دێڕێکییی ده دا چه(312)و ( 314)ل   لیه* 

غیدا  ڵ رژێمیی به گیه سیتی له یلوولیدا ده شۆڕشیی ئه  لیه: "... تی نوسییویه  وه ه(سیوڵ فا ڕه دین مسیته عییزه. د)زمیانی   وێدا له له.  وه ڕونبکاته
،  رتیونرگ سیودی لیێ وه  م کتێبیه ری ئیه ی نوسیه رچاوانه و سیه دوان لیه  کیه  یه وه یر ئه سه". دا کوژرا4411  ستی شۆڕش له ده  ڵ کردو به تێکه
!   بوه نییه  وه ، ئاگیای لییه وه تییه  یخوێندونه وردییی نه  بییه  اڵم چونکیه ، بییه سیوڵی تێدایییه ژییانی دڵشییادی ڕه  ت بییه باره نیدێک زانیارییییان سیه هه
.  ی بیۆکردوه ئامیاژه"  کان رچاوه سیه  کێک لیه ک ییه وه"دا (341)ل   لیه  م کتێبیه ری ئیه نوسیه  ، که ژاره ی هه(چێشتی مجێور)کێکیان کتێبی  یه
وی  ئیه.   وی کیردوه کانی ژییانی ئیه سیوڵی نوسییوه و باسیی دواسیاڵه ی دڵشیادی ڕه رباره کی ده یه دا کورته(111)ل    یدا، له و کتێبه ژار له هه
ک  دا وه ی دیکیه ڕه نیدین الپیه و چه( 11)ل   لیه  ییه، کیه(دی مه دی سیه مه ید محه سه: )، نوسینی"هاباد تاری  مه  نگاهی به"یان کتێبی  دیکه
بیرای )سیوڵی حمانی ڕه بیدولڕه زمیانی عه  دا لیه(499ی  491)ل   ییدا لیه و کتێبه دی لیه مه دی سیه میه ید محه سیه.  رگرتوه سودی لێوه  رچاوه سه

و  دی لیه مه دی سیه مه حهید م سه.  تی ک ناساندویه یه و تا ڕاده  وه ته سوڵی نوسیوه ی دڵشادی ڕه کی ژیاننامه یه ، کورته وه یه(سوڵی دڵشادی ڕه
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تاوی  ی هیه4219سیاڵی ". شید  دسیت افیراد بیارزانی کشیته  شمسی به 4219دلشاد در حدود سال : "تی دا نوسیویه(499)ل    یدا، له کتێبه
 ( 39.)4411  کاته ده
 
م "نی قزڵجییی سییه حه"ی  ننامییهژیا  کییو میین لییه وه".  هید بییوه دا شییه4411  نی قزڵجییی لییه سییه حه: "تی دا نوسیییویه(312)و ( 424) ل  لییه* 

 . هیدکراوه دا شه4411ری ساڵی  مانگی ئۆکتۆبه  له  ی که ڕه و باوه ئه  ته یشتومه ، گه وه ته کۆڵیوه
 
 بیۆ هێڵم جێیده  وه ئیه ڵکو بیه بنوسیم،   کتێبیه و ئیه نیدیی خاڵبه و ڕێنیوس و وانیی زمانیه نی الیه ی رباره ده هی   نییه نیازم من ند رچه هه* 
 :رچاو به  مه خه ده کورت زۆر کی تێبینییه ند چه رنجمدا سه دوا  له اڵم به  ، بوارانه و ئه پسپۆری انیس که
 
 م بیه ی که رباسیه سه نیاوی دا(14)ل  لیه  نمونیه بیۆ.  کارهێناوه به کوردستان کۆماری کانی ره ڕابه بۆ( رانی سه) ی وشه دا ڕه الپه ند چه  له -4

( ران سیه)ی وشیه دا ڕۆشنبیریمان و سیاسیی زمانی  له  که  ڕۆشنه مومان هه الی". ت حکومه رانی سه دانی سێداره  له و دادگایی:" نوسیوه  جۆره
 کۆمیاری کانی ره ڕابیه  کیه  واییه پێیی  کتێبیه م ئیه ری نوسیه ر گیه ئه. هێنیین ده کاری بیه زان ناحیه و دوژمنان ی ره به بۆ و  تیڤه نێگه کی یه وشه

 کانی رپرسیه به ، کانی رکرده سه رانی، ڕابه: )ک وه ی وشه بوا ده بون، کوردستان و کورد رانی داگیرکه دژی و بون لدا گه ی ره به  له کوردستان
 (!رانی سه) ک نه  کاربهێنایه به...( 

 
.  نوسییوه ییان"ژار هیه" و" نهیێم" نها ته ، نوسیوه خۆیان ناوی کاتێک دا کانیان مه رهه به و شیعر و کتێ   له ی "ژار هه" چ و" هێمن" چ -3
 خۆییان رچی، هه  له ر به ردوکیان، هه حاڵێکدا  له.  نوسراوه" موکریانی ژار هه" و" موکریانی هێمن"دا ڕه الپه یان ده  له دا، کتێبه م له چی که
 "!موکریانی" ک نه  زانیوه" کوردستانی" به
 
.  هێنیراوه کار بیه ی..." بیاکوور کوردسیتانی باشیوور، کوردسیتانی اڵت، ڕۆژهیه ردسیتانیکو: "ی واژه سیته ده دا ڕه الپیه ییان ده   له ها روه هه -2
  بیه نانیه دان..."  تورکییا کوردسیتانی عییراق، کوردسیتانی ئێیران، کوردسیتانی" ی واژه سیته ده  کیه  واییه پێیی  کتێبیه م ئیه ری نوسیه ر گه ئه

 وا ئیه!  هێنیاون کاری بیه  (متر کیه) ییدا که وه لێکۆڵینه  لیه  بۆییه رانن داگیرکیه ازانجیقی  بیه  کیه کن یه واژه سته ده و کوردستان یی پارچه پارچه
  بییه  واوه تییه نییانێکی دان ییی ..." بییاکوور کوردسییتانی باشییوور، کوردسییتانی اڵت، ڕۆژهییه کوردسییتانی" ی واژه سییته ده  کییه  بیزانیایییه بییوا ده

  شیه به بیۆ کردن ئاماژه بۆ  واژه سته ده دروستترین و باشترین بزانێت، واڵت ک یه  به کوردستان  که سێک که بۆ! کوردستاندا یی پارچه پارچه
 کوردسیتان  واتیه ،"کوردسیتان ڕۆژئیاوای کوردسیتان، اڵتی ڕۆژهه کوردستان، باکوری کوردستان، باشوری: "بنوسێت  که  یه وه ئه جیاجیاکانی

   . هتد... وه باکوره  ته وتوه که ی دیکه یشێک به ، وه باشوره  ته وتوه که شێکی به و  واڵته ک یه
 

 خیییۆم الی م  کتێبیییه و  ئیییه نێیییو ی  دیکیییه ی  ڵیییه   هه نیییدین  چه ،  وه   تیییه کردونه ڕاسیییتم و کیییردون بیییۆ م  ئامیییاژه دا  لێیییره   کیییه ی  اڵنیییه   هه م  لیییه جییییا
 دا  لێیره نیازانم پێویسیتی  به اڵم  بیه زیاترن، ی  وه  شیکردنه و لێدوان ی  همای ی  که  ره  نوسه ی  وه  لێکدانه و باس زۆر ها روه   هه.   ستنیشانکردوه  ده
   موکوڕییانیه  که و   ڵیه   هه   شینه  چه و  ئیه   کیه   ییه  وه  ئه   اڵنه   هه و  ئه ی  وه  ڕاستکردنه   له کیشیم  ره  سه ستی  به  مه. م  بده   باسه م  به   درێژه زیاتر   وه  له
  وڵ   هه زیاتر رچی   هه و   وه  کرێنه  نه"   باره ند  چه" وی  له و   لێره   نادروستانه و ناڕاست   زانیارییه و  ئه   چیدیکه و ڕێت  په  تێنه اندارم  سه  به
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 .  وه  بنوسنیه دروستیی و ڕاستی  به و  ڵه هه بێ به مان  که  وه  ته  نه مێژوی ین  بده
 
 :کان  راوێزه  په
 

1- William Eagleton, Jr., The Kurdish Republic of 1946, Oxford University Press ،London, 1963  
2- Archie Roosevelt, Jr., The Kurdish Republic of Mahabad, The Middle East Journal, Volume1, 

July 1947, nmuber3. 

 شییاری  لییه ئییاراس زگییای ده}. 4492 بیییروت، ، الطلیعییه دار ، اللییه فییتح جییرجیس: ت ،4411 مهابییاد  جمهوریییه االبیین، ایگلییتن ولیییم( 2)
 .{ وه ته چاپیکردوه نوێ رله سه دا 3222 ساڵی  له ولێر، هه
ی  2  ژمیاره: تێبینیی}.  وه تیه باڵوکراوه ق قاوده ده ش، به دو  به دا (Kurdistan Times) ی گۆڤاری 1و  2  ژماره  له  بۆ نمونه( 1)
 .{ رکراوه دا ده 4441ری  نۆڤێمبه  ی  له 1  و ژماره 4442ری  ێسێمبهد  له  م گۆڤاره ئه

" کوردوسیتان"   بیه   کانییان  ناوه کوردسیتاندا، کۆمیاری می رده سیه ی"کوردسیتان ی  ڕۆژنامیه" و" کوردسیتان گۆڤاری"تای ره سه کانی ژماره  له( 1)
 بوسیتان، ره عه پاکوسیتان،: )بنوسیین نابێیت چیۆن ک روه هیه ، ییه ڵه هه وه نیییهوا زمانه و ڕێزمیانی باری له  ه(و) و ئه نوسینی  که.   نوسراوه

   لیه و   داوه  نه ی  ه(واو) و  ئه تی  دیقه ،  وه  ته  کۆڵیوه ی یه  ڕۆژنامه و گۆڤار و  له کاتێک   کتێبه م  ئه ری  نوسه   که   رنجه  سه جێی  ...(. هیندوستان
 !   نوسیوه  نه   وه  یه  باره  له کی  یه  وه  ڕونکردنه   وه  یه(ڕێزمانی) ڕوی
  ژمیاره  لیه اڵم بیه ، نوسیراوه( کوردوسیتان)  بیه ی کیه ناوه ی4  ژمیاره تاکو هیه کوردسیتان ی ڕۆژنامیه کی یه  ژماره  له  داوه تم دیقه خۆم کو وه}
 . { نوسراوه( کوردستان)  به  دواوه  به( 42)

(6 ) William Eagleton Jr, The Kurdish Republic of 1946, P.10I. 

 / 1 / 32   ممه  ، پێنجشییه4144   ی کوردسییتانی نییوێ، ژمییاره  رو شییوێن، ڕۆژنامییه  کی بێسییه  یییه  نیید گۆڤییار و ڕۆژنامه  جوتیییار تۆفیییق، چه( 9)
 .42 ، ل4441

، 111 ی کوردستانی نیوێ، ژ  ری، ڕۆژنامه  گه  و ڕۆژنامه  سواری بواری چاپخانه   هِ  ندی شۆڕ  سه  دی شاپه  مه  ن، محه  سه  ریق حه  د فه  مه  محه( 1)
42 / 4 / 4442. 

 .114،  4292تاری  مهاباد، مهاباد، انتشارات رهرو،   سید محمد صمدی، نگاهی به( 4)

 .4444، سوید، "ما مامۆستا عوله"بیحی  حمانی زه بدولڕه رهاتی عه سه ریمی، ژیان و به لی که عه( 42)

} وه   دا باڵوکیرده(کوردسیتانی نیوێ)ی   ڕۆژنامیه   کیم لیه  ییه  ، کاتی خیۆی کورته  کم نوسیوه  یه  وه  لێکۆڵینه. ک. ی ژ  ڵه  کۆمه   به ت  باره  سه( 44)
و  1   ڕه  ، الپیه 4449 / 1 / 9   ممه  ، دوشیه4124   ی کوردستان، کوردستانی نوێ، ژمیاره  وه  ی ژیانه  ڵه  ر کۆمه  جوتیار تۆفیق، تیشکێک بۆسه

ک   ییه  وه  نید ڕونکردنه  جوتییار، چه:   وانهِ  بڕ}.   وه  باڵوم کرده  وه ندێک زانیاریی دیکه هه  نوێ به  رله  دا سه(گزینگ)گۆڤاری    ، پاشتر له {44
 .{24 -21، 3224هاری  ، به24   ، گۆڤاری گزینگ، ژماره.ک. ی ژ  ڵه  ی کۆمه  رباره  ده

   ی ئااڵی ئازادی، ژمیاره  نامه  فته   هه   کیم له  یه  و کورته  ه(حیزبی ئازادیخوازی کوردستان)ی   رباره  ده  م که  یه  وه  لێکۆڵینهو   ئه:   روها بڕوانه   هه
 .  وه  ته  دا باڵو کردوه( 4441 / 43 / 42) 444   و ژماره( 4441 / 43 / 2) 441

 .  2 ،  4412مارت  41   ، الجمعه443بات، العدد   خه   ، جریدهبیحی  زه: رد علی کراس السید أرشی روزفلت، بقلم( 43)

 ،   ک، گۆڤاری ئاینده  یه  وه  ند ڕونکردنه  ی ئارشێ ڕۆزڤێڵت و چه  که  که  بیحی بۆ نامیله  اڵمی زه  جوتیار حاجی تۆفیق، وه: )  ها بڕوانه روه   هه
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   لیه سیاڵح سیدیق ر  لێکۆڵیه رو  نوسیه بیحیی،  زه حمانی  بیدولڕه  عه ی  وتیاره و  ئیه   کیه   باسه شایانی}(. 414 -411 ، ل3222، ساڵی 12   ژماره
 .{جوتیار -   نوسیوه کانم  راوێزه  په و   وه  ڕونکردنه نها  ته من وێدا  له ،  بیرکراوه  له ناوی دا  که  گۆڤاره   له و کوردی   به تی  کردویه   وه  بییه  ره  عه

(31 ) Archie Roosevelt, Jr., The kurdish Republic of Mahabad, P 250 

 . 2،  4412مارت  41   ، الجمعه443 العدد بات،  خه   جریده( 41)
(31 ) William Eagleton Jr, The Kurdish Republic of 1946, P.133. 

 (.4441 / 1 / 44رێکیی گومنیاو، کوردسیتانی نیوێ،   ر تێکۆشیه   جوتیار تۆفیق، حسین فروهیه: )  ر، بڕوانه   ی حوسێن فروهه  رباره  ده( 41)
 (. 414 -421 ، ل 3222، سیاڵی 43   ، ژمیارهئاڤاشیین گۆڤیاری گومنیاو، رێکی  تێکۆشیه ر   فروهیه حسیێن تۆفییق، حیاجی جوتییار)ها روه   هیه
 .{کرا  رده  ده ستۆکهۆڵم   له التینی پیتی  به   گۆڤاره م  ئه}
 
 گونیدی  لیه 4141 سیاڵی.  بیوه موکرییان نیدی ڵبه مه وتوی ڵکیه هه ڕونیاکبیرێکی ، ناسیراوه ڵمانی  ئیه زيز عیه  بیه  کیه ندی زه زيز عه (49)

  تیه چوه میسییۆنێرێکدا نید چه ڵ گیه له دا4431 - 4431سیااڵنی   لیه.  بوه دایک له ، وه هاباده مه شاری نزیک  وێته که ده  که ندان، زه قالوێی
 زا شیاره یاسیادا  لیه ی وه ئیه ر بیه له.  بیوه ریک خیه  وه سیاسیییه کاری بیه و کوردسیتان   وه تیه ڕاوه گه پاشان ی،ت خوێندویه ک یه ماوه و وروپا ئه
  لییه کی یییه ڵبژارده هه 4431 سییاڵی.  زانیییوه  تییورکی و فارسییی و ڵمانی ئییه و ئینگلیییزی زمییانی. نییدی زه زیز دوکتۆرعییه  گوتییوه پێیییان ، بییوه
 .  وه کراته باڵو و  کراوه چاپ 4411 ساڵی و کوردی  به  کردوه ئینجیل کانی ته ئایه

 
  تیه وتوه که موکریانیدا دارانی تمه سیاسیه و ڕونیاکبیران ڵ گیه له جار لێک گه  بۆیه ، زانیوه وتنخواز پێشکه و نوێخواز  به خۆی ندی زه زيز عه

. ر دادوه  تیه بوه و تیاران  تیه چوه پاشیان ، بوه ورێز ته  له ک یه ماوه دا 1946 کوردستان دیموکراتی کۆماری می رده سه  له.  وه تونده وتوێژی
 .  کردوه دوایی کۆچی تاران  له دا 4493 / 9 / 41  ڕۆژی

 
 .21 ، ل4449م، ستۆکهۆڵ ی، ژیانم سیاسی کانی  رهاته  سه  به - کۆک  ئاڵه بلوریان، نی  غه( 41)
 :  بڕوانه" نیشتمان یدایک" شانۆیی ی  رباره  ده زیاتر زانیاری بۆ ها روه هه
 ".31 - 32 ، ل4441هاری  ، به9  ژماره گزینگ، گۆڤاری نیشتیمان، دایکی شانۆی ر  سه  له ک  یه  کورته رشی،  فه برایمی"

 :   بڕوانه( ڕێی نیشتماندا  له)ریی  ی شانۆگه رباره بۆ زانیاری زیاتر ده( 44)

 .24ی  21، ل 4442، ئاپریلی ساڵی 39  نگین، ژماره ان دا، گۆڤاری ڕهڕێی نیشتم  ی له ریم، شانۆنامه فا ساڵح که مسته -4

 .4/1/4412، 4221  ی عیراق، ژماره رزنجی، ڕۆژنامه یاسین قادر به -3

 (.19، ل 3224ولێر،    ، هه4419تا    وه  کۆنه  بیاتی کوردیدا له  ده  ئه  رهاد پیرباڵ، مێژوی شانۆ له   فه. د)

 ڵ گیه له و کیرد سیلێمانی بیۆ فۆنم لیه ته  وه سیتۆکهۆڵمه  لیه یی سیوید کاتی بیه یی ڕۆ پاشنیوه ی1کاتژمێر  3221 / 4 / 34  ممه ڕۆژی شه( 32)
 ی باره لیه  دیکیه جیارێکی وباسیدا قسه نێیو  لیه. لێکیرد پرسیارم ژیانیی نی الیه ندێک هه  به ت باره سه و مکرد قسه ندیدا سه شاپه دی مه محه

 و  دایکبوه لیه اد4432 پیاییزی  لیه  کیه دڵنییایکردم و  وه دامیه وپێشیی مه له سیاڵ نید چه اڵمی وه مان هه و پرسیارمکرد  وه دایکبونیه له مێژوی
 کانی ریییه روه بیره زۆری شیی به دۆسیتێک، نید چه هاوکیاریی  بیه ندی سه شاپه دی مه محه دواییدا ی سااڵنه م له}.  دروسته و ڕاست  مێژوه و ئه
  رخی هاوچه مێژوی  له لێنێک که و وه باڵوبکرێنه   رییانه وه بیره و ئه  ژیاندایه  له خۆی تاکو هه خوازم ئاواته . وه ته نوسیوه خۆی
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  .{ وه پڕبکاته مان که وه ته نه
 
 :  وانهِ  ، بر  وه  ته  دا باڵوکردوه"تئاوا"گۆڤاری   ژار شیعری له   هه   که   کردوه   وه  ی بۆ ئه  دا ئاماژه"  اڵڵه   هه"گۆڤاری    نی قزڵجی له  سه  حه( 34)

 .41 ، ل4231ڕی   مه  ، بانه2   ، ژماره  اڵڵه   ژار، گۆڤاری هه   ناوبانگی کورد هه  قزڵجی، شاعری ملیی و به. ح

 ".ویشدا نووسیم گۆواری ئاواتیشی چاپ کرد و من له  ڵه کۆمه: "تی دا نوسیویه 34، ل (تاریک و ڕوون)  ها هێمن له روه هه

 :  وانهِ  وزی بڕ  دی فه  حمه  ال ئه  ی مه  رباره  ده( 33)

، 4449 / 3 / 44، 324   ی ڕێگییای کوردسییتان، ژمییاره  وێت، ڕۆژنامییه  لێییدان ناکییه  له   نی قزڵجییی دڵێکییه  سییه  جوتیییار حییاجی تۆفیییق، حه -4
 .2راوێزی   په

- 13، ل 3222، سیاڵی 42   نی قزڵجیی، گۆڤیاری ئاڤاشیین، ژمیاره  سیه  ی حهکان  میه   رهه  ژیان و به  ک له  یه  جوتیار حاجی تۆفیق، کورته -3
 .{چو  رده  ستۆکهۆڵم ده  پیتی التینی له  به   م گۆڤاره  ئه}. 1راوێزی   ، په43

 .44، ل 4491وا،   ی پێشه  کانی بنکه  باڵوکراوه  هێمن، تاریک و ڕوون، له( 32)

، 41   و گۆڤیاری کوردسیتان، گۆڤیاری هیاوار، ژمیاره  ری ڕۆژنامیه   رنوسیه  مییدی سه  دی حه  میه  حه  ید مه  ریفی، سیه  دی شیه  حمیه  ئه:   بڕوانه( 31)
 .34 - 49، ل 3221ندانی   ڕێبه

کانی  ی سیاڵه وه تێکۆشیان و جواڵنیه  ک لیه ییه ڕه الپه"نیاوی   واڵتی سوید کتێبێکی به  له 3222دی خزری ساڵی  مه محه  شایانی باسه( 31)
ه و "ر نجیری ئیازه سیدیقی ئیه"ی ژییان و تێکۆشیانی  ربیاره شیی زۆری ده به  کیه  وه بیاڵو کیرده  "ی حیزبی دیموکراتی کوردسیتان4411ی  4412

گینا  ، ئیه ی چیاپی زۆره ڵیه هه  و کتێبیه ئیه  وه داخیه به}. رنگومکردنی کانی ژییانی و چیۆنێتیی سیه ر دوا سیاڵه سه  ته تیایدا ڕۆشنایی خستوه
 . {نوسراون  نرخ و گرنگن و ڕاستگۆیانه به کانی باسه

 . وه ته کانی خۆی باڵوکردوه شیعره  وه یه"هێدی"نازناوی   و پاشتر به" شێواو"نازناوی   می کۆماردا به رده سه خالید ئاغای حسامی له( 31)

 دی میییه محه ها روه هیییه.  وه میییه که باڵویده اتێکییید رفه ده  لیییه و  وه ته نوسییییوه خیییۆم الی م"سیییوڵی ڕه دڵشیییادی" ی ژیاننامیییه کی ییییه کورته( 39)
 شیی پێشکه یادگیاریی بیۆ نزیکیی کی هاوڕێییه ک وه سیوڵی ڕه دڵشیادی خیۆی کیاتی  کیه تێ داومیه وی ئه نرخی به زۆر کی یه وێنه ندی سه شاپه
 . کردوه

 
 !تێبینی

 
 - 4413 کوردسییتان دێمییۆکراتی کۆمییاری می  رده  سییه کییوردی نوسیییی  ڕۆژنامه) کتێبییی لییه گرافێکم ره پییه و  ڕسییته ر هییه مییدا یه وه لێکۆڵینه م لییه

 . کردوه نه ستکاریم ده جۆرێک هی   به و  وه ته نوسیمه خۆی کو وه رگرتبێت، وه( 4419
 
  

 3221 مارتی :ڕێکەوت  / ماڵپەڕی گاگەش : سەرچاوە
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 !هەڵوەستەیەکی جیددی لەسەر میدیای کوردی.. ی نیساندا٢٢لە  
 

 .سوڵ هێرش ره. د: ن
 

 وانیدنی دانه وێیڕای  وه بۆنەشه م به ساڵ، ١١٥  گاته ده كوردی نوسیی رۆژنامه نی مه ته ئەمساڵدا، نیسانی ی٢٢ له  :سلێمانى - وانى رۆژنامه
 كیورد مییدیاكارانی و نوس رۆژنامیه له پیرۆزبیایی ، كه بواره نگانی پێشه و هید شه بۆ رێز ری سه
 و ره بیییه كیییوردی نوسییییی رۆژنامه نگاونانی هیییه سیییاڵی  ێتیییهبب مسیییاڵ ئه هیواخیییوازم و م كیییه ده

.. كوردسیتاندا رێمی هیه له( م چیواره اڵتی سیه ده) دروسیتبونی و كارا و چاودێر كی نوسییه رۆژنامه
 :زانم ده پێویست به  وه خواره ی نگاوانه هه م ئه گرنگەش ئامانجە ئەم هێنانەدیی لەپێناو

 
 . كه اڵته سه ده رسێ هه ی وه لێكجیاكردنه بۆ كاركردن* 
 
 .نوسی رۆژنامه كاری م رده به كانی جیاوازه  نگه ئاسته هێشتنی نه بۆ وڵدان هه* 
 
 گیییانی ڵ گییه له جۆرێ بییه ن، خییه رێكده رێمییدا هه له نوسییی رۆژنامه كییاری ی یاسییایانه و ئییه ی بڕگییه و نیید به  بییه  وه پێداچونییه و مواركردن هییه* 
 .بگونجێن دیموكراسیدا ژیانی و م رده سه
 
 .كوردستاندا رێمی هه له زانیاری ستهێنانی ده به مافی به ت تایبه كی یاسایه رچواندنی ده له كردن له په* 
 
 .ن ببه  دیكه قی ده بۆ نا په   نه ن، بكه  بواره و به ست یوه په یاساكانی به كار نوسیدا رۆژنامه تاوانی بواری له رێم هه دادگاكانی* 
 
 .كوردستاندا له اڵتدا سه ده و میدیا نێوان له رپرسیارێتی هاوبه كی ندییه یوه په و یشتن لێكتێگه ڵی هرای دروستكردنی* 
 
 كردنی اڵڵیییه گه   روه هیییه ن، بیییده یان كه پیشیییه به  ره پیییه پتیییر و ن بیییده یی پیشیییه و ئێتیكیییی نی الییییه به گرنگیییی رێم هیییه نوسیییانی رۆژنامه* 
 . یه هه تی تایبه ریی كاریگه ف ره شه كی یه یماننامه په
 
  ئاراسییته مو هییه تری چییه  بكرێتییه ندیكا سییه و بكرێییت كوردسییتاندا له نوسییان رۆژنامه رێكخراوبییونی بواری لییه چاكسییازی بییدرێت وڵ هییه* 

 .رێمدا هه له كوردی نوسیی رۆژنامه دنیای نێو كانی جیاوازه
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 .روەکانەوە هەمو لە هەرێمدا، نیپەیمانگاکا و زانکۆ لە راگەیاندن بەشەکانی پێشخستنی بۆ هەوڵدان* 
 
 راپرسییی رێكی نته سیه قام، شیه و رایگشتی ر سه له كوردی میدیای ریی كاریگه ر سه له زودا زو ی ماوه له و ورد داتای ی وه كۆكردنه پێناو له* 

 .نێت یه بگه نجام ئه به  وه یه باره و له راپرسی وام رده به و زرێت دابمه زانستی و چاال 
 
 میییدیای ی باره لییه گرنییگ و سییتیار هه ی وه توێژینییه وام رده بییه  كییه بواره رانی تییوێژه و بێت هییه میییدیایی ی وه توێژینییه رێكی نته سییه  گییهگرن* 

 .ن بكه ش پێشكه  وه كوردییه
 
 تیییاكو كان پێویسیییتیه هل  تیییره كێكی ییییه یانیییدنی  راگه بیییواری كانی نیییه گمه ده كتێبه و  وه توێژینیییه رگێڕانیییی وه رێكی نته سیییه ی وه كردنیییه* 

 .لێی بن ند سودمه  وه خوێننه ده دایك زمانی به نها ته ی وانه ئه ت تایبه به كورد، نوسانی رۆژنامه
 
 .. رێم هه ی وه ناوه و  وه ره ده له نوسی رۆژنامه پێویستی خولی ی وه كردنه* 
 
 .میدیاکاران بۆ بیانی زمانی فێربونی كۆرسی کردنەوەی* 
 

 ٢٢١٣ی ئەپریلی ٢٢: ڕێکەوتی/  ەڕی رۆژنامەوانی  ماڵپ: سەرچاوە
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  كیه  وه داتیه لێكده وا لتورییدا كه و تی اڵیه كۆمه و سیاسی بواری له  كه رۆژنامه كانی رییه كاریگه «یوسف دڵشا» خاتوو
 و دایییك ی رۆژنامییه ڵكو بییه ، كوردییییه ریی گییه رۆژنامه مێییژووی نگی پێشییه رو رابییه ر هییه   نییه كوردسییتان ی رۆژنامییه
  وشیۆڤێنییه عوسیمانی ی وكاته ئه اڵتی سه ده بۆ  بووه   یه نامه  یه رۆژنامه م ئه رچوونی ده ، كوردیشه لی گه زمانحاڵی

  وهبو هیه خی پڕباییه رۆڵیی كوردسیتان ، ن ناوببیه له كورد لی گه واری شوێنه و ناسنامه یانویست ده كه كان رسته زپه گه ره
 ی دانیه ٢٢٢٢ ی وه باڵوكردنیه  بیه وكات ئیه تییدا، كوردایه و ریی روه نیشیتیمانپه گییانی ی وه زیندووكردنیه و وه بوژاندنه له
 دژ ی یییه دوژمنكارانه  ته سیاسیه و ئیه پچڕانیدو تی كورداییه ر سییه ی ندانیه پێوه و كیۆت و ئیه كوردسیتاندا ری رتاسیه سه له
 مییین زه رووی ر سییه له كییورد لی گییه یانویسییت ده  كییه پێهێنییا شكسییت تیدا ئیسییالمه دروشییمی ژێر لییه كییوردی لی گییه به

 رۆشینبیری، و لتوریی كه بواری له  گێڕاوه زنی مه كجار یه ڕۆڵی شی، كه تییه اڵیه كۆمه و سیاسی ڕۆڵی له  جگه ، وه بسڕنه
 كیییوردی زمیییانی تیییوانیی  وه كبیرانیییهروونا ڕێی لیییه ها وره هیییه كیییوردی، بی ده ئیییه و خشیییان په شییییعرو ی وه باڵوكردنیییه به
 .بپارێزێت ناوچوون له و ونبوون له كوردی پووری له كه توانیی ش مجۆره به نووسین، زمانی  بكاته  وه كردنه قسه له
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