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ئاسۆ گەشەکانی بەردەم کاروانی ڕۆژنامەنووسیی کوردی
قادر وریا
کییاروانی رۆژنامهنووس ییی کییوردی لهگییهڵ کۆتییایی هییاتنی سییهدهی نۆزدهیییهم دا کهوتییه رێ .سییهدهیهک دواتییری

لییه کاتێکییدا ،سییهدهی

بیسییتهمی جییێ دههێشییت و پێییێ دهنایییه سییهدهی  ،٢١چهنیید ئاسییۆیهکی گییهش هاتنییه سییهر رێییی.
الچوونی سێبهری دهسهاڵتی رێژیمی دیکتاتۆری بهعس لهسهر بهشی هیهره زۆری خیهڵک و خیهڵکی
باشییووری کوردسییتان یییهک لییهو ئاسییۆ گهشییانه بییوو .چونکییه بییه درووسییتبوونی دهسییهاڵتی کییوردی و
وهدیار کهوتنی ئازادی لهم بهشهی کوردستان ،ههلومهرجێکی نوێ بۆ رۆژنامهنووسیی کوردی هاتیه
کایهوه که بهرهکهت و شیوێنهوارهکانی هیهر بیهو بهشیهی کوردسیتان نهوێسیتا و بهشیهکانی دیکیهی
کوردستانیشی گرتهوه.
ئاسۆیهکی گهشی دیکه که له کۆتایی سهدهی بیستهم و سهرهتاکانی سهدهی  ،٢١خۆی نیشانی کورد و نهتیهوه بندهسیت و بیێ کیانیهکان
دا ،ئهو دهرهتانه بوو که له سۆنگهی پێشکهوتنی تێکنۆلۆژیای پێوهندییهکان پهیدا بوو .ئهم پێشکهوتنه ههروا بهردهوامه و ههتا دێ
خێراتر و سهرسووڕهێنهرتر دهبێ و ئیهم شانسهشیی بیۆ نهتیهوه بیێ دهوڵهتیهکان ،بزووتنیهوه رزگاریخوازهکیان و تهنانیهت تاکیهکانی
دروست کردوه که له جیهانی پێوهندیییهکان و سیهردهمی گهشیهی بیێ وێنیهی مییدیا دا ،دهنیگ و رهنگییان دییار بیێ و ههسیت بیه بیوونی
خۆیان بکهن.
دهسپێکی سهدهی دووههمی تهمهنی رۆژنامهنووسیی کوردی ههر تهنیا شایهدی دهوڵهمهنیدیی ئیهو کاروانیه لیه رووی زۆر بیوونی گۆڤیار و
رۆژنامه و پهرهگرتنی جۆراوجۆریی میدیای نووسراو نهبوو ،بهڵكوو لهدایکبوونی تهلهڤیزیۆنی کوردی و میدیای ئهلێکترۆنیشی لهگهڵدا
بوو .تهیار بوونی نهتهوهی کورد ،بزووتنهوه رزگاریخوازانهکهی و تاکه ههمیشه سهرکوتکراوهکهی به ئیامرازه نوێییهکانی راگهیانیدن و
پێوهندی ،توانای ئهوانی ،ههم له بهرپهرچدانهوهی هێیرش و پیهالمار و شیهپۆلهکانی مییدیای نیهیارانی دا ،بیهرهو ژوور بیردوه ،هیهم
هێزی ئهوانی له داکۆکی له زمان و کولتوور و ناسنامهی خۆیان دا ،زیاد کردوه .ههر بهم پێیه ،دهنگ و پهیامیشییان ،بیه پێچهوانیهی
رابردوو ،به هاسانی سنووره دهسکردهکان و مهودا زهمانی و مهکانییهکان دهبڕێ و بهردهنگی خیۆی دهدۆزێتیهوه.هیهر لیهو کاتیهشدا وای
کردوه میدیا و رۆژنامهنووسیی کوردی ،پێوهندییهکی ههراوتر له جارانی لهگهڵ تاکهکانی کۆمهڵ ههبێ ،ژمارهی بهردهنگ بهردهوام لیه
زیادبوون دابێ و پێوهندیی راگهیهن و بهردهنگ ،ببێته دووالیهنه.
سێههم ئاسۆی گهش له بهردهم رۆژنامهسیی کوردی که لهم سااڵنهی دوایی دا ،گیانێکی نوێی وهبهر ئهم کاروانه پڕشانازییه ناوهتهوه،
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گهشهی ههست و بیری نهتهوهیی له ههموو بهشهکانی کوردستان و الی ههر تاکێکی کورد له شوێنه جۆراوجۆرهکانی جیهانیه .گهشیانهوه
و بووژانهوهی ئهم گیانه نهتهوهییه که بۆخۆی بهرههمی بهرهوژوور چوونی وشیاری و ئاگایییه ،ههتا رادهیهکی زۆر ،قهرزداری گهشه
و ههڵدانی میدیا و پێوهندییهکانه.
داگیرکییهرانی کوردسییتان و زهوتکییهرانی مافییهکانی نهتییهوهی کییورد ،هییهروا کییه نییهیانتوانی بییه هییۆی سیینووره دهسییکردهکانیان و هێییزه
ئههریمهنییهکانیانهوه ،پێشی دهستراگهیشتنی کورد به بهرههمهکانی زانسیت و تێکنۆلۆژییای میۆدێرن بهتایبیهتی لیه بیواری مییدیایی و
پێوهندییهکاندا بگرن ،به دڵنیایییهوه ناشتوانن بهر بیه شیهپۆڵی بێئامیانی شیۆڕش و راپیهڕینی رزگاریخوازانیه بگیرن .گرنیگ ئهوهییه
خاوهنی میدیای کوردی و ههموو ئهوانهی له کاروانی رۆژنامهنووسیی کوردی دا بهشیداریی کاریگیهریان هیهییه ،ئیهو رێچکهییه بهرنیهدهن
که »کوردستان»ی دایک و میقداد میدحیهت بیهدرخانی پێشیهنگ ١١١ ،سیاڵ لهمهوبیهر ،لهسیهری رۆێشیتن .رێچکهییهک کیه دهکیرێ بیهم
جۆره بیخوێنینهوه :سوود وهرگرتن له کهرهسته و ئامێز و زانستی سهردهم له پێناوی رزگاریی خاک و نهتهوه و رۆیشتنی بهرهوپێشیهوه
شانبهشانی نهتهوه ئازاد و بهختهوهرهکان.
لە ژماره  ٦٧١ی رۆژنامهی “کوردستان”دا باڵو بۆتهوه
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  /ڕێکەوتی٢٥ :ی ئەپریلی ٢٢١٦
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رۆژنامەگەری كوردیو واقعی سیاسی
سهرتیپ جهوههر
لەیادی  ١١٧ساڵەی دەرچیوونی یەكەم رۆژنیامەی كیوردیی ،لەهەولێیرو سیلێمانی چەنید كۆبیوونەوەو مەراسییم بەو بیۆنەیەوە بەڕێوەچیوو،
لەهەموویان چەند پرسێك باسكرا ،دیارترینیان باسیكردنی ژییان و گیوزەرانی رۆژنامەنووسیان
و پێداگریی لەسەر ئازادی رۆژنامەگەریی و هاوكات داواكردن بوو لەرۆژنامەو رۆژنامەنووسیان
پیشەییانە كار بكەنو پرسە نەتەوەییو نیشتیمانییەكان لەرومیاڵكردنی هەواڵ و رووداوەكیان
لەبەرچاوبگرن ،بەتایبەتی كوردستان لەرووبەڕووبوونەوەدایە لەگەڵ تیرۆر.
ئەگەر تەماشییایەكی مێییژووی رۆژنییامەگەریی كییوردی بكەییین دەبینییین واقعیكییی سیاسییی تییاڵ
هاندەرو هۆكاری دەرچیوونی یەكەم رۆژنیامەی كیوردی بیووە ،واتە دەرچیوونی یەكەم رۆژنیامەی
كییوردی زادەی پێویسییتی بییوونی رۆژنییامەی كییوردی نەبییووە ،بەڵكییو رۆژنییامەكە پێویسییت بییووە بییۆ گەیانییدن و دەربڕینییی بەشیییك لەخەمو
مەینەتییەكانی گەلی كورد ،دواتر زیاتر ئەو رۆژنامەو گۆڤارانەی دەرچوون یان لەالیەن بزووتنەوەی رزگاریخوازیی كورد دەركراون ،تیا
دەگاتە راپەڕین كە دیسان رۆژنامەگەریی كوردی حزبیی یان بێالیەن نەبووە.
پرسییی پیشییەییانە كییاركردنی رۆژنییامەو رۆژنامەنووسییان لەكوردسییتان راسییتەوخۆ پەیوەنییدیی بەواقعییی سیاسیییو كییۆمەاڵیەتییەوە هەیە،
رەنییگە بتییوانین بڵییین زۆربەی هەرەزۆری رۆژنییامەگەریی كوردسییتان ئییاوێتەی بییاری سیاسییی بییوونو ئەجێنییدایەكی سیاسییی جییوڵینەری
سیییەرەكییانە ،لەبنەڕەتیییدا بیییۆ خسیییتنەڕووی سیاسیییەتیكی دییییاریكراو و ملمالنێیییی سیاسیییی لەكاركردنیییدایە ،دەتیییوانین بڵیییین رۆژنیییامەو
رۆژنیییامەگەریی لەواڵتیییانی پێشیییكەوتوو سیییەرباری تێكەڵیییییان لەگەڵ دۆخیییی سیاسیییی ،بەاڵم خیییۆ بەدووردەگیییرن لەهەر دەركەوتنێیییك
بەالیەكیاندا بخات ،چونكە سەرچاوەی دارایییان بیریتییە لەفیرۆشو ریكاڵمیی خۆییانو ئەوەنیدە پابەنیدو گیوێڕایەڵی ئەجێنیدای سیاسیی
نین ،بەاڵم لەكوردستان رۆژنامەگەریی بەشیوەیەكی گشتیی زیاتر رۆڵی تەوزیفو خسیتنەڕووی سیاسیەتی حزبێكیی دییاریكراو دەبینییت،
واتە رۆژنامەو تەلەفزیۆنو میدیاكان بەشێوەیەكی گشتیی رۆڵی ئۆرگانێكی حزب دەبیننو میدیاكارانی زۆربەیان رۆڵیی كیادرێكی حیزب
ببینن ،ئینجا راستەوخۆ بیت یان ناڕاستەوخۆ.
لەوانەیە حییزب لەمییاوەی  ٢٥سییاڵی رابییردوو لەپرسییی راگەیاندنییدا خییۆی گونجانییدبێت لەوەی راگەیانییدنەكەی لەئۆرگییانییەوە كییردووە
بەنائۆرگانییو میدیای سێبەر یان سێبەریكی «كراوە»ی دانابێت ،بەاڵم لەكۆتاییدا لەخزمەتی حزبیدا بەكارهیاتووەو كیاریكردووە ،ئەم
مییدیایە ئەوكیاتە كیارو ئەجێنیدا حیزبییەكەی تۆخیدەبێتەوە كە گیرژی سیاسیی لەكوردسیتان دروسیت دەبێیت ،واتە لەهێیورییو شیێنەییدا
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كەمتییر خۆدەخزێنێییتو دەردەكەوێییت بەاڵم كاتێییك هەڵبژاردنێییك یییان بییارگرژی سییەرهەڵدەدات بەڕوونییی ئەجێنییدای رۆژنییامەكە یییان
تەلەفزیۆنەكە دەردەكەوێت!
ئەم دۆخەی رۆژنامەگەریی كوردی پێیدا تێدەپەڕێت گرێدراوی كۆی بارودۆخی كوردستانە كە زۆربەی دامودەزگاكانی لەدۆخی سیاسیو
حزبی ئااڵون و تائێستا نەتوانراوە دامەزراوەییانە كاربكەن ،هەر لەدەسەاڵتی یاسا دانیانەوە بگیرە تادەگیاتە دەسیەاڵتەكانی قەزایییو
جێبەجێكردن ،بۆیە رۆژنامەگەری زادەی ئەم واقعەیە كە رەنگە هەموومان رەخنەی لێبگرین.
بەكییورتی ،دۆخییی رۆژنییامەگەرییو واقعییی رۆژنامەنووسییان گرێییدراوی واقعییی سیاسیییو ئییابوورییە لەكوردسییتان ،تائێسییتا زەمییینەیە
نەڕەخسییاوە رۆژنییامەگەریی لەسییەر فییرۆش و ریكاڵمییی خییۆی بژیێییتو بەردەوام بێییت ،ئەمەش رێگییری هەرە سییەرەكییە بییۆ دروسییتبوونی
میدیایە بتوانێت دوور لەئەجێندای حزبی پیشەییانە كاربكات.
سەرچاوە :ماڵپەڕی باسنیوز  /ڕێکەوتی٢٤ :ی ئەپریلی ٢٢١٥
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هێڵە سیاسییەكانی یەكەم ڕۆژنامەی كوردی و نەبوونی ستراتیژی ڕاگەیاندن لەمڕۆدا
بەهرۆز عەلی
ئەگەر چی یەكەم ڕۆژنامەی كوردی بە ناوی "كوردستان" لە نێوان سااڵنی  ١٧١١ - ١١٧١لە مەنفا بە شێوەی پچر پچیر دەركیراوە ،بەاڵم
تیییا ڕادەیەكیییی زۆر هێلیییی سیاسیییی و سیییتراتیژی دەركردنیییی بەدیكیییراوە ،بە پیییێچەوانەی
ڕۆژنییییامەگەری كییییوردی لەمییییرۆدا كە تییییا ئیسییییتاش سیاسییییەت و ئەر و مەبەسییییتەكانی و
سیستمەكەی ناڕۆشن و نادیارە ،ئەوەش بۆ لێهاتویی و بیلەمەتی هەر سێ سەرنووسیەرەكەی
(میقییداد-مەتییحەد بەدرخییان و عەبییدولڕەحمان بەدرخییان و سییورەیا ئەمییین عییالی بەدرخییان)
دەگەڕێتەوە ،كە خاوەنی بیرێكی فراوانی سیاسی و هۆشمەندییەكی مەعریفی قوڵبوون .
یەكەم ڕۆژنییامەی كییوردی ڕۆژنییامەی (كوردسییتان) لە خییولی یەكەمیییدا كە لە  ٢٢ی نیسییانی
 ١١٧١لە قاهیرە دەرچوێندراوە ،بەزمانێكی سادە پەییامەكەی خسیتووەتە ڕوو ،كە بیریتییە
لە داواكردنی هەنیدێ چاكسیازی سیاسیی ،لە رووی میرۆییە وە سیەبارەت بە نەتەوەی كیورد ،لە چوارچێیوەی دەسیەالتی عوسیمانیدا ،بە
جۆریك جەخت لە سەر مافی مرۆڤ دەكاتەوە لە ناو دەوڵەتی عوسمانی و پێدادەگرێت لەسەر دەست هەڵگیرتن لە زوڵیم و سیتەمكاری و
شیێوازی دواكەوتیویی دەرەبەگیایەتی دەرهەق بە هاواڵتیییانی كییورد ،هاوكیات پەییامێكی ڕۆشینی پێیییە بیۆ تیاكی كیورد كە خییۆی لە گەڵ
زانسییت و پیشییكەوتنەكان بگونجێنێییت و گرنگییی بە خوینییدەواری و فیربییوون بییدەن ،كەواتە هییێڵە سیاسییییەكەی ئەوەیە گرنگییی بە دوو
میحیییوەری سیییەرەكی داوە ،یەكەمیییییان چاكسیییازییە لە نیییاو دەوڵەتیییی عوسیییمانی و دووەمیشییییان هانیییدانی كیییوردەوارییە بیییۆ فێربیییوون و
خویندەواری ،ئەوەش ئەو ستراتیژەبووە كە ڕۆژنامەكەی لەسەر بونیاد نراوە ،بەاڵم ڕۆژنامەكە ،كە لە خولی دووەمەوە دەسیتپێدەكاتەوە
و عبدولرەحمان بەدرخان دەبێتە سەرنووسەر ،دۆخی سیاسی عوسمانلی گیۆرانی بەسیەردا دێیت و دەنگیی نیارەزایی نیاوخۆیی گەالنیی ژێیر
قەڵەمیڕەوی دەسیەاڵت فراوانتییر دەبیێ و داوای میافی زیییاتری چارەنووسسیازیی دەكەن و شۆرشیی مەشییروتە سیەهەڵدەدات ،هێلیی سیاسییی
ڕۆژنییامەكە دەگۆرێییت و لەم خییولەدا داوای جۆرێییك لە مییافی س یەربەخۆیی بییۆ نەتەوەی كییورد دەكییات ،كەواتە ئەگەر لە خییولی یەكەمییدا
ڕۆژنامەی كوردستان پەیامە سیاسیەكەی بیۆ چاكسیازی و چەختكیردن بووبێیت دەربیارەی میافی مرڤیی كیورد ،بە تیایبەتی میافی فیربیونی
زانست و خویندەواری ،ئەوا لە خولی دوومدا پەییامەكەی دەگیۆری بیۆ چەختكیردن لە سیەر میافی چارەنوسیی نەتەوەی كیورد ،هاوشییوەی
نەتەوەكانی تری ناو دەوڵەتی عوسمانی لە چوارچێوەی فیدرالی ،بەاڵم لە خولی سییەمدا ،لە سالی  ،١٧١١ - ١٧١٧كە سیورەیا ئەمیین
عالی بەدرخیان دەبێیتە سەرنووسیەر و هاوكیاتە لەگەڵ یەكالیبیوونەوەی جەنگیی جیهیانی یەكەم و هەڵوەشیانەوەی دەوڵەتیی عوسیمانی،
ڕۆژنییامەكە پەیییامە سیاسییییەكەی دەگۆریییت بییۆ سییەربەخۆی كییورد لە روی نەتەوەیییی و ئیییداری و حییوكمرانی ،چییونكە سییورەیا بەدرخییان
پێشیبینی ئەوە دەكییات عوسییمانلی كۆتیایی دێییت و نەتەوەكییانی ژێییر دەسیەاڵتی عوسییمانی ،سییەربە خیۆیی سیاسییی و ئیییداری وەردەگییرن و
ئامانجی بااڵی ئەوەیە ،كە هاوشێوەی دروسیتبووی قەوارەی سیاسیی و حیوكمرانی بیۆ ئەو نەتەوانە ،كیوردی
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قەوارەی سیاسیی و دەولەتداری خۆی ،بە تایبەتی چەخت لەسەر مەسەلەی المەركەزی حوكمرانی كیردووە ،لە الیەكیی تیرەوە سیەبارەت
بە پەیامی ئاراستەكراوەی بۆ میللەتی كورد ،ئەگەر لە خولی یەكەمدا ڕۆژنامەی كوردستان داوی فێربیوون و خوینیدەواری كردبێیت ،ئەوا
ڕۆژنامەكە لە خولی سییەمدا ،داوای گەشەكردنی سەنعەت و پیشەسازی و عەمرانی و پیشكەوتنی شارستانیتی دەكات.
بە پییوختییەكەی ڕۆژنییامەی كوردسییتان بەو شییێوە پچییر پچییر و الوازییییەی كە لە روی تەكنیییكەوە هەیبییووە و لە مەنفییا دەرچوینییدراوە و
چاپكراوە ،لە سەر سێ هیلی سیاسی ڕۆشن و دیار كاریكردوە ،بەاڵم لەمرۆدا ڕۆژنامەگەری كوردی بەهەموو چەشنەكانی حزبیی و ئەهلیی
و دەسییەاڵت و ئۆپۆزسیییۆننەوە ،سییەرای لە بییاربوونی ژییینگەی ڕۆشیینبیری و سیاسییی و تەكنەلییۆژی ،نەی توانیییوە سییتراتیژێكی ڕۆشیین و
هێڵێكی ساسیی نەتەوەیی و نیشتمانی پێكبهێنێت و لەسەر ئەو بنەمایانە برەوە بە گوتارو پەیامی خۆی بدات .
میییدیای كییودی لە هەرێمییی كوردسییتان هەنییدێ ئەركییی میییدیایی وە زانیییاری گەیانییدن و شیییكردنەوەی زانیییاری و كییات بەسییەربردن و
ئاگاداری پێشكەش كردوە ،بەاڵم گرفت و كەلین و كەموكورتیەكانیشی زۆرن .
تا ئێستا لە هەریمی كوردستان سیستمی ڕاگەیاندن ڕۆشن نییە كە ئایا سیستمی ڕاگەیاندن دیموكراسی و لیبیرالییە ییاخود دكتیاتۆری و
دەسییەالتخوازییە ،كەنییاڵ و دامەزراوەكییانی ڕاگەیانییدن لە ڕوی خاوەنییدارێتییەوە بەدەسییت كییێ وەیە؟ دەوڵەت یییا سییەمایەدار و كەرتییی
تیییایبەت ؟ ییییان حیییزب ؟ خاوەنیییداریتی كەنیییاڵی ڕاگەیانیییدن كە بەشیییێكی سیییەرەكی سیسیییتمی ڕاگەیانیییدن پێكیییدەهێنێت ،لە كوردسیییتان
تێكەڵەیەكە لە نێوان حزب و كەرتی تایبەت ،كە كەرتی تایبەت الوازترە و نەیتوانیوە زاڵ بیت بەسەر دامەزراوەی ڕاگەیاندن .
لە هەرێمی كوردستان ڕاگەیانیدنی نیشیتمانی نیییە كە خاوەنیداریتییەكەی بگەرییتەوە بیۆ دەوڵەت ،واتە بیۆ هەرێیم ،هەرێیم داراییی بیۆ
دابین بكات بەاڵم دەسیتی تییوەرنەدات ،لەبیری ئەوە هەرێیم و حكیومەتی هەرێیم ،دارییی گشیتی بیۆ ڕاگەیانیدنی حزبیی دەسیەاڵت دابیین
دەكییات ،بەبییێ ئەوەی سییتراتیژی نەتەوەی پەیرەوبكییات ،دەوڵەت لەسییەریەتی وە هەمییوو خزمەتگوزارییەكییانی تییر ،خزمەتگییوزاریی
ڕاگەیانییدن دابییین بكییات ،بەاڵم دەسییەاڵتی هەرێمییی كوردسییتان ،هەڵنەسییتاوە بە جیبەجیكردنییی ئەو ئەركەی ،بەڵكییو ئەو ئەركەی لە
بەرژەوەندی خۆی سپرادووە بە كەناڵی حزبەكانی خۆی ،ئەوەش ئەركەكەی پێچەوانە بۆتەوە ،لە بیری ئەوەی سیاسیەتی گشیتی خیزمەت
و بەرژەوەندی بااڵی جەماوەر جێبەجێ بكات ،بە پارەی گشتی پراكتیزەی بەرژەوەندی حزبی دەكات.
گرفتێكی تری ڕۆژنامەگەری لە كوردسیتان ئەوەیە كە زییاتر هەڵدەسیتیت بە ئەركیی گواسیتنەوەی زانییاری و هەواڵ ،بەاڵم وە پێوسیت
هەواڵ و زانیارییەكان شی ناكاتەوە ،بۆ رویانیدا ؟ قەربیارەی كاریگەریەكیانی چیین؟ سیوود و زیانەكیانی كامیانەن ؟ باگراوەنیدەكانیان
چیە ؟ و چارەسەرەكانی كامانەن ؟ رونتر ڕاگەیاندنی كوردی زیاتر كێشەكان دەگوازیتەوە و هەندێ جار خۆی دەبێتە بەشێك لە كێشەو
مالمالنی سیاسیەكان ،لە بری ئەوەی بێتە چاودیر بەسەریانەوە ،ئەوەش بۆتە هیۆی ئەوەی مالمالنیی سیاسیی بەو شیێوە توونیدوتیژیی و
ناتەندروستییە لە ئاستی سەركردایەتی الیەنەكان ،بگوازرێتەوە بۆ خەڵكی گشتی و شیرازەی ئاشتی كۆمەالیەتی بشێوێنێت.
لە الیەكی ترەوە ڕۆژنامەگەری كوردی نەبۆتە خاوەنی دامەزراوەی ڕاگەیاندنی تایبەتمەندی جۆراوجۆری لەروی جەماوەری بابەتی
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ڕۆژنامەنووسی ،كە لەمرۆدا گرنگیەكی زۆری هەیە ،نەتوانراوە دامەزراوەی پتەوی ڕاگەیاندنی تایبەتمەند بە شێوەی كامڵ دابمەزرێیت،
وە ڕاگەیاندنی تایبەتمەندی وەرزشی و ئابوری و سەربازی و خێزانی و مناالن و هتد ، ...تیاوەكو لەو رێیگەیەوە گرنگیی بە بیابەتی
تایبەت و جۆرەكانی جەماوەر و هاواڵتیان و ئارەزوومەندان بدات و خواستەكانیان بهینیتەدی .
دوای  ١١١ساڵ تیپەربوون بەسەر ڕۆژنامەگەری كوردی ،میدیای كوردی تا ئیستا كەناڵی ئاراستەكراوی بەزمانی غەیری كوردی نیییە بیۆ
نەتەوە و واڵتییانی تییر ،بە تییایبەتی بییۆ عەرەب و فییارس و تییور  ،تییاوەكو لەو رێگییایەوە ،گوتییار و پەیییامی نیشییتمانی كوردسییتانی
بگەیەنیتە پەیام وەرگر و گوتاروەرگری ئەو نەتەوانە ،كە ئامانج لێی ئاشناكردنیانە بە كەلتور و كێشیەی ڕەوای كیۆمەڵی كیوردەواری،
بە چێچەوانەی زۆربەی واڵتانی جیهانی و دەوروبەرمان ،كە گرنگییەكی زۆریان بەو جۆرە میدیایە داوە .
كەموكورتیەكی تری راگەیاندی كوردسیتان ،ئەوەیە ڕۆژنیامەنووس و ڕاگەیانیدن كیاری پرۆڤیشینەری وە پێچویسیت دروسیت نەكیروە ،كە
خاوەنی پیشەیی خۆی بێت و هەم شارەزایی و زمانزان بێت ،لە هەمان كاتدا بژێیوی ژییانی بۆدابینبكرێیت و پێویسیتی بە پیشیەی تیری
غەیری ڕۆژنامەنووسی نەبێت.
ئەمییانە كۆمەڵێییك كەمووكییورتی ئەمییرۆی ڕاگەیانییدنی كییوردیە ،كە چارەسییەركردیان كییارێكی زۆر ئاسییتەنگ نییییە ،هەنییدێك لە و چییارە
سییەریانە دەكەوێییتە سییەر حكییومەت و دەسییەالت و پیییداچوونەوەی بە سییایەتی میییدیایی گشییتی لە چوارچیییوەی سییتراتیژی حییوكمكردنی،
هەندێكیشی دەكەوێتەوە سەر كەناڵ و دامەزراوەكانی ڕاگەیاندن ،لە هەمان كاتیشدا بەشێكی دەكەوێتە سیەر ڕۆژنیامەنووس و مییدیاكار
خۆی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی لڤین  /ڕێکەوتی٢٣ :ی ئەپریلی ٢٢١٦
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هێزی میدیا لە یادی رۆژنامەگەری کوردیدا
ناسک سعید
قسییەکردن و مشییتومركردن لەسییەر کییاریگەریی هێییزە نییاوخۆیی و دەرەکیەکانییدا ،میییدیا توانیییویەتی کێبرکییێ لەگەڵ سییەرجەم هێزەکییانی
دیکەدا بکات .دیمەنە جۆراوجۆرەکانی میدیا وەک تاکە هێزی کیاریگەری جەمیاوەر سیەیر
دەکرێییت .لێییرەدا بێییینە سییەر قسەوباسییێک لەسییەر میییدیای کییوردی هەر لە چرکەسییاتی
دەرچونی یەکەم رۆژنامەی کوردیدیەوە هەتیا ئێسیتا کە بەقۆنیاغە جیاوازەکیانی گیوزەری
کیییردووە سیییەرنجمان بیییۆ هەنیییدێک پۆینیییت رائەکێشیییێت هێیییزی مییییدیای کیییوردی لەکیییام
ئاستەدایە .لە هەرێمی کوردستان ئامانجی میدیا بۆ چ مەرامێیک کارەکیانی خیۆی دەکیات
و جەماوەر بەرەو خۆی کێ

دەکات ،تا چەنید وەک سیەرچاوەیەکی بیاوەرپێکراو لەالیەن

هاونیشتیمانیان لێیی دەروانرێیت .مییدیای کیوردی گرنگیی بە چیۆنیەتی ییان چەنیدایەتی
ئەدات لە بەرهەمەکانیدا.
بەراوردکردنی ئاستی گەشەسەندنی میدیا و تەکنیکی میدیا لەگەڵ سەدەی رابردوودا لە ئاستێکدایە کە بەراوردکردنەکەی زۆر بەروونیی
دیییارە بەو مانییایەی تەکنیکییی میییدیا لەئێسییتادا لەوپەری گەشەسییەندایە بەاڵم لەرووی کییاریگەری و خزمەتکردنییی پرسییە نیشییتیمانی و
کۆمەاڵیەتیەکاندا کەمتر توانیویەتی رۆڵێکی ئیجابی وەک پێشووتر ببینێت .بەرپرسیارێتی نیشتیمانی لەهەموو کایەکاندا کەمتر درکی
پێییدەکرێت ،بەاڵم ئەگەر ئەم پرسیییارە ئاراسییتەی کەناڵەکییانی راگەیانییدن بکەییین بێگومییان هییی کامیییان خییۆی لەوەدا نییابینێتەوە کە
نەیتوانیوە خزمەتێکی دیار بە پرسە کۆمەاڵیەتی و نیشتیمانیەکان نەکات.
میدیای نوێ وەک فاکتەرێکی دەستپێکی شۆرشەکانی بەهاری عەرەبی رۆڵیی خیۆی بینیی بەاڵم لە کیۆمەڵگەی کوردییدا هەتیا ئێسیتا هیی
بەشێکی میدیا وەک رایەڵێیک بەکیارنەهێنراوە و سیودی لێیوەرنەگیراوە بەدەر بە مەرگ بردنیی کیات نەبێیت .پرسییاری جەوهەری لێیرەدا
ئەوەیە کێ وای کردوە میدیا ئەم رۆڵەی خۆی نەبینێت .کەمی رۆژنامەنوس یان توێژەری میدیای بە ئەزمون و پرۆفیشناڵن وای کیردووە
کە مییدیای کییوردی لە هەنییدێک کاتیدا زۆر بییێ ئاگاییییانە خیزمەت بە نەیییارانی خییۆی بکیات بەتییایبەت لە روومییاڵکردنی هەواڵەکییانی
بەرەکانی جەنگ دژ بە داع

ئەو بەڵگانەمان بینی.

لە یادی رۆژنامەگەری کوردی ئەمساڵدا هێندەی باس لە کەموكوڕی و بێئومێدیەکانی راگەیاندنی کوردی کرا نیو هێندە پالن و بەرنیامە
بۆ پێشخستنی داننەرا لەگەڵ ئەوەشدا هەر خیودی رۆژنامەنوسیانن کە قسیە لەسیەر کێشیەکان دەکەن و خۆشییان پشیکیان لە دروسیتبونی
ئەو گرفتانە هەیە .لەمەوە راستیەک دەبینرێت میدیای کوردی ئەو هێزە نیە بتوانێت کاریگەرو رۆڵێکی ئەرێنی هەبێت .لەکاتێکا لە

11

یادی  ١١١هەمین ساڵوەگەڕی ڕۆژنامەگەریی کوردی
واڵتانی دیکەدا میدیا راستگۆی خۆی لەدەست نەداوەو ئەو هێزیە کە جەماوەر و تەنانەت سیاسەتمەداران بۆ ئاراستەکردنی ئایدیا و
ئەجێندەکانیان سودی لێوەردەگرن.
دەکرێییت میییدیا رۆڵە سییەرەکیەکەی خییۆی وەربگییرێتەوە و ببێییتە ئەو سییەرچاوەیەی هییی هێزێکییی دیییکە نەتوانێییت لەکەداری بکییات ،بە
پێچەوانەوە پاوەری میدیا ،پاوەری دروستکردنی پەیوەندی نێوان هێزەکانی دیکە بێت و بیانخاتە ژێر رکێفی خۆیەوە.

سەرچاوە :ماڵپەڕی وێستگە  /ڕێکەوتی٢٣ :ی ئەپریلی ٢٢١٦
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بۆ یادى رۆژنامهگهرى كوردى
کەنعان بەهادين
له ٢٢ى نیسان ههموو ساڵ رۆژنامهنووسان یادێكیان بیر دهكهوێتهوه ،كه كهسایهتییهكى وهكو میقداد میدحهت بهدرخان له بنهماڵیهى
بهدرخانییهكان ،له پایتهختێكى گهورهى وهكو قاهیره رۆژنامهییهكى كیوردى دهركیردوه ،بیووه خیاڵى
دهستپێك و مێژووى راگهیاندنى میلهتێكى ستهم لێكراو .
كورد لهپێ

 ١١١ساڵ رۆژنامهییهكى بیهنێوى كوردسیتان دهركیرد ،تیا ئهمڕۆكیه كیه بیهدهیان دهزگیاى

راگهیاندن دامهزراوه ،بیرى له چى نهكردۆتهوه !!
لیییهو رۆژه گرنگیییهدا ئیییهوهتان بییییر دهخهمیییهوه ،كیییه كیییورد و رۆژنامهنووسیییان بیرییییان لیییه شیییتێك
نهكردۆتهوه ،ئهوی

دامهزرادنى كهناڵ و راگهیاندنى ئاڕاسته كراو (الموجه) ،بۆ ئهوهی بتیوانێ موخاتهبیهى ئیهو میلهتانیه بكیات كیه

له دۆزى نهتهوهكهى تێ نهگیشتوون .
بۆ نموونه ،كیشوهرێكى وهكو ئهوروپا له ئێسیتادا بییر لیهوه دهكهنیهوه ئهگیهر كیورد سیهربیهخۆیی رابگیهینێ زییان بیه رهوتیى سیاسیهتى
ئهوروپاییهكان دهگات ،چونكه ئهوان بییر لیهوه دهكهنیهوه كیاتێ جوگرافیاییه سیهر لیهنوێ دروسیت دهبێتیهوه ،ڕهنگیه شیهڕ و ئاشیووب
دروست ببێت ،بۆیه ئهوروپا له ناوچهكه هاوپهیمان و بهرژهوهندى زۆرى ههیه ،بۆ نموونه عێراقی

یهكێكه لهوان ،لێرهدا راگهیانیدن

گرنگى خۆى دهبینێت بۆ ئهوهى گهلى ئهوروپا لهههندێ بابهت تێ بگهینرێن كه كورد بییرى لیهوه كردۆتیهوه ئیهم شیهڕ و ئاشیووبه روو
نهدات ،بۆ نموونه له حاڵى ئهنجامدانى ریفراندۆم سهركردایهتى سیاسی كورد ئهوهى راگهیانیدووه كیه یهكیهمین الییهن كیه گفتوگۆییان
لهگییهڵ بكرێییت الیییهنى بهغدایییه ،ئییهوجا ههنییدێ پایتییهختى دیكییهى دراوسییێى كییوردان ،كهوایییه دهبێییت راگهیانییدنێكى بییههێز هییهبێت
ئهوروپاییهكان لهو ووردهكارییانه حاڵى بكرێن ،بۆ نموونه ڕۆژنامهیه ههبێت ،یاخود تى ڤییه  ،یان ماڵپهڕ .
یاخود راگهیاندنێكى تایبهت ههبێت و كاریگهر بێت بۆ ئهوهى جیهیانى عیهرهبی حیاڵى بكیرێن لیه ههنیدێ شیتى گرنیگ كیه تیا ئێسیتا
دهرههق به كورد بهههڵه تێ گهینراون .
ئیییهو هیییهنگاوهى بهدرخانیییییهكان سیییهرهتایی بیییوو ،رۆژنامهنووسیییانى كوردسیییتان تیییا ئێسیییتاش لیییهو شیییێوازه لۆكاڵیییییه دهرنیییهچوون ،
راگهیاندنهكان ئهگهر چی ئاسمانیشن بهاڵم له رووى بابهت و پهیام ههر لۆكاڵه .
سەرچاوە :ماڵپەڕی وێستگە  /ڕێکەوتی٢٣ :ی ئەپریلی ٢٢١٦
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لە یادی رۆژنامەگەری كوردیدا
هۆشیار عەبدوڵاڵ
یادی رۆژنامەگەری كوردی وە جەژنێكی نەریتی لێهاتوە بۆ پیرۆزبایی ،بۆ وەسف و ستایشی بێ پێز  ،بێ ئاگا لەوەی رۆژنامەگەری و
میییدیای كییوردی تییا دێییت لە خەمییی دروسییتكردنی نەتەوە و نیشییتیمان و كیییان دورتییر دەكەوێییتەوە
دەبێتە دەزگایەكی زەبەالح بە دەستی ئەو حیزب و ئەم حیزب لە نیاو حزبیشیدا فیاڵن بیاڵ و فیاڵن
كا و فیسار خان ،بێ ئاگا لەوەی لەبری دروستكردنی نەتەوە لەسەر ڕوپەر و شاشەكان میدیا و
رۆژنامەگەری خەریكی وێرانكردنی نەتەوە و جوانكردنی حیزب و سەركردە و بنەماڵەیە.
لەم یادەدا ،دیسان چەند بارەی دەكەینەوە كە كورد پێویستی بە میدیایی نیشتیمانی هەیە ،كیورد
پێویسییتی بەوە هەیە لە رێییگەی میییدیاوە وە نەتەوە دروسییت بێییت نە بەهییۆیەوە پەرت بێییت ،میییدیا و رۆژنییامەگەری دەبێییت خەمییی
نیشتیمان و هاونیشتیمانیانی بێت ،نە حیزب و دەموچاوە پەككەوتەوەكانی سیاسەت لە باشوری كوردستان.
كورد لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا وە نەتەوە ،پێویستی بە میدیایە هەیە بە زمانە زیندوەكانی دونیا داكۆكی لە قەزیەی ڕەوای كیورد
بكات نە دەزگای زەبەالحی زل زل بۆ ملمالنێی ناوخۆیی دروست بكات.
ئێستا سەردەمێكە،چەكی هەرە كاریگەری قەزیەی نەتەوەییمان دەبێت میدیا بێت ،دەبێ پەنجەرەی تیڤی و شاشەی میدیای ئەلیكترۆنیی
سەكۆی زیاتر نمایشكردن و بەرەوپێشبردنی دۆزی كورد بێت ،دەبێ چیدی میدیا بەس ناوخۆمان نەدوێنێ بەڵكو گفتوگیۆ لەگەڵ دەرەوەی
خۆشمان بكیات ،كیاتیەتی لەم سیاتەوەختە مێیژوییەی نەتەوەی كیورد لە باشیور و بیاكور و خۆرئیاوای واڵت وە هۆكیارێكی كیاریگەر لە
میدیا بڕوانین كە دەتوانێ خزمەتی قەزیەكەمان بكات نە بە مییدیای سیێبەری حیزبیی و شەخسیی خەریكیی خۆخیۆری بیین ،سیەرقاڵی
بەرهەمهێنانی ڕقێكی ئەستور بین لە یەكتری.
كارەساتە میدیایەكمان هەیەخەریكی دورستكردنی دوبەرەكیە لە نێوان دوو شار ،لەبری لەیە گرێدانی هەمیوو نیشیتیمان  ،كارەسیاتە
میدیا میلیشیای چە بە دەستی حیزب و ئامادەیە مێژوی دوێنیی و ئێسیتامان و ئاینیدەی نەتەوەی كیوردی

بكیاتە قوربیانی گروپێكیی

بچو .
میییدیا و رۆژنییامەگەری ئێسییتای كییوردی (پەراوێزێكییی بچییو وكەمییی نەبێییت هیییوا و رۆشییناییان تێییدایە) باقیییاتی هەم خۆیییان مییایەی
بێهیوابونن و هەم بەردەوام بێهیوایی بۆ كورد و قەزیە ڕەواكەی بەرهەمدەهێنن.
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ئێستا ئیدی رۆژنامە ئەهلیەكان دا ئەخرێن و حیزبیی و سیخوریەكان بەبەالش دەوەشێنرێن ،كەناڵە سێبەرەكان رۆژنامەنوسە باشەكان
دەگۆڕدرێن بۆ نرخێكی ماددی دیاریكراو ،ئێستا لەبری مانا و قەزیە و بابەتی بون پارە دەتوانێ كاریگەر بێت.
بە داخەوە ئەو ئاراستە سیاسیەی تا دوێنێ ئومێدێك بوو میدیایەكی ( النیكەم ) نزیكی حزبی كاریگەریان هەبێیت كە بتیوانێ رەخینەی
خۆشیان بكات ،بەم دواییانە ئەوانی بە هەمان فەلسەفەی پارتی و یەكێتی دەزگای ناوەندی میدیاییان دامەزراند و كۆمپانیا و دەزگا
میدیا كاریگەرەكانیان گۆڕی بۆ دەزگایەكی ستایشكاری حزبی بێ كاریگەر و بێ ناوەرۆ .
سییاڵیادی رۆژنییامەگەری ئییاوڕانەوەیە لە نائومێییدی ،نائومێییدیە كە لەبییری هۆشیییاری بەردەوام خەریكییی ((تاریكانییدن و دێوانییدن و
گەوجاندنە)) ،هەڵبەتە مەبەستم میدیا حزبی و سێبەرەكانە ،هەمویان ،بێ جیاوازی .
تەمەننیا دەكەم نەمیرین و رۆژێیك بێیت ،كیوردی

وە ئینگلییز (بیی بیی سیی) و وە ئەڵمیان (دی دەبلییو) و وە ئەمریكیی (سیی ئیێن

ئێن)ێك ،یا دەزگا و رۆژنامە و گۆڤار و رادێۆی نیشتیمانیی ناحیزبی هەبێت ،نەتەوە ئێستا پێویستی بە میدیای نیشتیمانی لەهەمیوو
شتێك زیاتر هەیە ،بە تایبەت نەتەوەیە هێشتا بەدوای سەربەخۆیی و كیان و پەرچەم و ئااڵی خۆیدا وێڵ بێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی لڤین  /ڕێکەوتی٢٣ :ی ئەپریلی ٢٢١٦
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ڕۆژنامەگەریی کوردە (زازا)کان ()٥٧٧١ - ٥٧٩١
ئیسماعیل تەنیا
عەلەوی ،ڕێباز یان ئایینزایەکی سۆفیگەریی تێکەڵ بە ڕێبازو ئایینزای هەمە چەشنەیە .ناوەکەشیان ،لەوەوە هاتووە؛کە ڕێزێکیی زۆرو
سنوور بەدەر ،لە خەلیفەی چوارەمی ئیسالم(عەلی کوڕی ئەبو تالیی ) کە دەکیاتە
ئیییامۆزای پێغەمیییبەر(میییحەمەد) ،دەگیییرن و بیییۆ پیییلەی خیییوایەتی بەرزی دەکەنەوە.
ڕێبازەکەیییان ،زی یاتر دنیییایی و مرۆڤییایەتییە .ڕێزێکییی زۆر بییۆ گەورەیییی مییرۆڤ و
دادپەروەری و یەکسانی ژن و پیاوو پاراسیتنی ژیینگە ،دادەنیێن .گرنگیی بە ڕۆژوو
گیییرتن و نیییوێژ کیییردن و حەج کیییردن ،وەک موسیییڵمانێکی ئاسیییایی ،نیییادەن .مەی
خیییواردنەوە الی ئەوان ،قەدەغەو گونیییاه نییییییە .هیییاتووچۆی میییزگەوت نییییاکەن،
چونکە؛ئیمیامی عەلیی کە کیوژراوە ،بیۆ نیوێژ کیردن ،بەڕێگیاوە بیووە بیۆ مییزگەوت.
جیییگە لە هیییاتووچۆ نەکردنیشیییی ،هیییی ڕێزێکیشیییی بیییۆ دانیییانێن ،چیییونکە الی
ئەوان؛لەسەرەتای دەرکەوتنی ئیسالم و باڵوبوونەوەی ،مزگەوت نەبیووە .زۆر دوای
کۆچی دواییی کردنیی پێغەمیبەر ،دروسیت کیراوە .باوەڕییان وایە؛گەر یەکێیک خیودا
پەرستی بکات و دوعاو نزا بکات ،ئەوە مەرج نییە هەر لە مزگەوت دروست بێت،
چییونکە خییودا لەهەمییوو شییوێنێک بییوونی هەیەو گوێشییی لە هەمییوو شییتێک دەبێییت.
ئەوان لە جیییاتی مییزگەوت ،لە خییانوو یییان هوتێلێییک کییۆدەبنەوەو خییودا پەرسییتی خۆیییان دەکەن .بەشییێوەیەکی ئاهەنییگ ئییامێز ،بەدەم
ئامێری ساز ژەنینەوە ،سرووتەکانیان ،جێ بەجێ دەکەن .بەم هۆڵ یان خانووە دەڵیێن؛(جەم) .هیی کتێبێکیی ئیایینی پیرۆزییان نیییە،
بەاڵم ڕێز لە هەموو کتێبە ئایینیەکانی وەک؛(قورئان و ئینجیل و تەورات) ،دەگرن .هەروەهیا دەڵیێن؛ئەم قورئیانەی کە ئێسیتا هەیە،
دەستکاری کراوە ،دەنا لە قورئانە ئەسڵییەکەی سەردەمی پێغەمبەر ،ناوی حەزرەتی عەلی تێدا هیاتووە .ئەوان؛چمکەکیانی وەک(نیوێژو
ڕۆژو حەج و زەکییات و بەهەشییت و دۆزەخ و حیجییاب و . . .تییاد) ،وەک مەفهییومی ئێسییتای ئیسییالم ،ڕەت دەکەنەوە .لەجیییاتی ئەمییانە،
ئەلتەرناتیفی تریان هەیە .وەک شیعەکان( ،ئەبوبەکری سەدیق و عومەری کوڕی خەتاب و عوسمانی کوڕی عەفان)ییان ،خیۆش ناوێیت،
بگییییرە ڕقیییییان لە ناوەکانیشیییییان ،دەبێییییتەوە ،چییییونکە ئەوان پێیییییان وایە؛لە دوای پێغەمییییبەر دەبییییووایە جێگییییرەوە هەر لە ئەهلییییی
بەیت(بنەماڵەی پێغەمبەر) بێت ،بەتایبەتی بۆ ئیمامی عەلی ،بێت ،بەاڵم لەالیەن ئەم سێ خەلیفەوە ،پاوان کراوە.
بەگوێرەی خەماڵندنەکانی ساڵی( ،)٢٢٢٢لە سەرتاسەری جیهاندا ،نیزیکەی سیێزدە ملییۆن کەس ،پەییڕەو کیاری ئەم ڕێبیازەن .هەڵیبەت
ئەم خەماڵندنە زۆر نادروستە ،چونکە؛ژمارەی ڕاستەقینەی ئەوان ،زۆر لەمە زیاترە .ئەوان ،بە کێشوەرەکانی ئاسیاو ئەفریقادا،
باڵوبوونەتەوەو لە واڵتانی وەک؛هیندستان و پاکستان و ئەفغانستان و تورکیاو عێراق و ئێران و سوریاو واڵتانی کەنداوو باشوری
ئەفریقاو . . . .تاد ،نیشتەجێن.
لەڕوی نەتەوەییشەوە؛(عەرەب و کوردو فارس و پاکستانی و هیندی و . . .تاد)ن .بە کوردە عەلەوییەکان دەگوترێت؛(زازا)( .زازا)،
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یەکێکە لە چوار دییالێکتە سیەرەکییەکەی زمیانی کیوردی .لەتورکییادا ،لەشیارەکانی وەک؛(ئیسیتانبول ،ئەنیقەرە ،ئەدەنە ،بیاڵ کەسیر،
ئەسکی شەهر ،بورسە ،ئەنتالیا ،ئایدن ،داماڵ ،ئەردەهیان) ،هەروەهیا لە بیاکوری کوردستانیشیدا ،لە شیارەکانی(ئەرزنجیان ،سییواس،
مەالتیە ،دەرسیم ،قەهرەمان مەڕەش) نیشتەجێن .بەگوێرەی ژماردنە نافەرمی و خەماڵنیدنەکان؛لە نیزیکەی بیسیتوپێنج ملییۆن کیورد لە
بییاکوری کوردسییتاندا ،نییزیکەی چییوار تییا پێیینج ملیۆنیییان ،عەلەوی(زازا)ن .ئەمییانە ،بە درێژایییی مێییژوو ،چەوسییێندراونەتەوەو هەوڵییی
قڕکردنییییان دراوە ،بەتیییایبەتی

لەسیییەردەمی هەردوو زلهێیییزی(عوسیییمانی و سیییەفەوی)دا( .زازا)کیییان ،بەهیییۆی ئەوەی لەگەڵ ئێیییرانیە

سییەفەویەکاندا ،هاوئییاینزان ،لەکییاتی ملمالنییێ و شییەڕی نێییوان ئەوانییدا ،داویییانەتە پییاڵ سییەفەویەکان .هەر بییۆیە لەالیەن خەلیییفە
عوسمانیەکانەوە ،کوشتوبڕ کراون .ئەوان پێچەوانەی تیورکە سیونییەکان ،هیی ڕێزێیک بیۆ خەلیفەکیانی عوسیمانی دانیانێن و بە کیافرو
زەندیق ناویان دەبەن .لە مێیژووی ڕاپەڕینەکیانی کوردیشیدا ،سیەرکردایەتی ڕاپەڕینیی دەرسییم( ،)١٧٣١ - ١٧٣٦بە ڕێبەرایەتیی(سیەید
ڕەزای دەرسیم)یان کردووە .لەم ڕاپەڕینەدا ،ئااڵی کوردستانیشیان بەرز کردۆتەوە.
لەڕوی کاری سیاسیشەوە ،بەشی زۆریان هەوادار یان ئەندامی(پارتی کۆمیاری خەڵیک-جمهیوریەت هالیک پارتیسیی)ن .ئەوانەی تیری ،
چەپ و کۆمۆنیسییت ،یییان لە ڕیزەکییانی(پییارتی کرێکییارانی کوردسییتان -پییێ .کییا .کییا)دان .لەبەر ئەم زوڵمییوزۆرە مێییژووییەی کە لەڕووی
نەتەوەیی و مەزهەبیییەوە ،لێییانکراوە ،لە سیااڵنی( )١٧٦٢بەدواوە ،ڕوییان لە دەرەوەی واڵت ،کیردووە .لێشیاوی ئەم کیۆچەش ،لەدوای
کودەتای سەربازی دوازدەی ئەیلولی( ،)١٧١٢بە ڕێبەرایەتی گەنەراڵ(کەنعان ئێڤرین) ،زۆر فراوانتر بووە.
بەگوێرەی خەماڵنیدنەکانی واڵتیی ئەڵمانییا ،نیزیکەی نییو ملییۆن عەلەوی لەم واڵتەدا ،دەژیین .لەسیەدا نەوەدو پێنجیی ،لە تورکییاوە،
هاتوون .لەم ژمارەیەدا ،نزیکەی( )٢٢٢ - ١٥٢هەزاریان ،لەڕوی نەتەوەییەوە ،کوردن .بەگوێرەی هەڵسەنگاندن و ڕاپۆرتەکیانی دەزگیای
پۆلیس و دادگای فیدراڵی ئەڵمانیا ،عەلەوییەکان بە کوردو تورکەوە ،لە هەموو موسڵمانی نەتەوەکیانی تیر ،بیێ کێشیەو بێیوەی تیرن.
زۆر بەڕێکوپێکی لەگەڵ یاساو ڕێسای مۆدێرنی واڵت هەڵدەکەن و ئەو سیسیتەمەی ژییان پەسیەند دەکەن کە لە ئەوروپیادا ،بەرقەرارە.
کیییوردە (زازا)کیییان لە ئەڵمانییییادا ،لەسیییاڵی( ،)١٧١٧یەکەم فیدراسییییۆنیان بەنیییاوی؛(فیدراسییییۆنی عەلەویەکیییان لە ئەڵمانییییا)دا،
دامەزرانیییدووە .دواتییییر ،فراوانتییییر بییییووەو بە هەمییییوو شییییارەکانی تییییردا ،باڵوبییییوونەتەوە .لە ئێسییییتادا ،زیییییاتر لە ( )١٢٥کییییۆمەڵەو
ناوەند(دەرنەگ)یان ،لەشارەکانی وەک؛(ئاوسیبۆرگ ،کیوێلن ،میاینز ،شیتوتگارت ،دیسیبۆرگ ،هیانۆڤەر ،بەرلیین ،هیامبۆرگ . . .تیاد)،
هەن .بییۆ ئەوەی منییداڵەکانیان لە کولتییورو زمییانی کییوردی نییابەلەد نەبیین ،بەدەیییان خوێنییدنگای فێربییوونی زمانیییان کییردۆتەوە ،کە
دیارترینیییان(ئینیسییتیوتی فێربییوونی زازا)یە لەشییاری فرانکفییۆرت .هاوشییێوەی ئەڵمانیییا ،لە واڵتییانی وەک؛(نەمسییا ،سویسییرا ،سییوید،
هۆڵەندا)شدا ،نیشتەجێن .لەوێندەرێ  ،کۆمەڵەو ناوەندی زمان و کولتوری خۆیان هەیە.
ئەم ڕەوەنییدە پەرشییوباڵوە ،لەبەر ئەوەی لە واڵت(تورکیییا)دا ،دەلیییڤەی ئەوەیییان بییۆ نەڕەخسییاوە چییاالکی کولتییوری و پاراسییتنی زمییان و
ڕۆژنامەگەریی ئەنجیام بیدەن ،لە هەنیدەران ،هەوڵ دەدەن قەرەبیووی ئەم زییانە بیکەنەوە کە لە ڕابیردوودا ،لێییان کەوتیووە .لەمیاوەی
نێوان سااڵنی()١٧٧٣ - ١٧٧٥دا ،چەندین گۆڤارو ڕۆژنامەو باڵوکراوەیان ،بەزمانی دایک(زازا) ،باڵو کردۆتەوە ،کە گرنگترینیان ،کە
ئێمە زانیاریمان لەسەر کۆکردونەتەوەو ڕوماڵمان کردوون ،ئەمانەن؛
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( -)١ئییاریە؛ گۆڤارێییک بییوو کییوردە(زازا)کییان ،لەسییاڵی()١٧١٥دا ،لە سییوید بەزمییانی کییوردی(دیییالێکتی زازا  -ڕێنووسییی التینییی)،
باڵویانکردۆتەوە.
( -)٢پیییا؛ گۆڤییارێکی وەرزی ،ڕۆشیینبیری ،ناڕێییک بییوو( ،جەمییاعەتێ کولتییوری زازا) ،لە سییوید(سییتۆکهۆڵم) ،بە زمییانی کییوردی(زازا-
التینی) ،لەساڵی ()١٧١١دا ،دەریانکردووە .ژمارە()١٢ی ،لە ئازاری ()١٧٧٢دا ،دەرچووە.
( -)٣زازایستان؛ باڵوکراوەیەک بوو ،لە سوید(ستۆکهۆڵم) ،بەزمانی کوردی(زازا  -التینی)و تورکی دەرچیووە .یەکەم ژمیارەی لە میانگی
نیسانی ()١٧٧١دا ،دەرچووە .ژمارە دوو ،بە دوازدە الپەڕە ،لە ( )١٧٧١دەرچووە .لەم ژمارەیەدا ،ئەدرەسی واڵتی ئەڵمانیای لەسەرە.
( -)٤باڵوکراوەی نەورۆز(نەورۆز یاینجیلیک)؛ باڵوکراوەیەکی سیاسی ،کولتوری ،مانگانە بووە .بەزمیانی کیوردی(کرمیانجی ژووروو ،زازا-
ڕێنووسیییی التینیییی)و تیییورکی ،لە تورکییییا (ئیسیییتانبول)دا ،دەرچیییووە .بەڕێوەبەر؛حوسیییێن ئالتیییاش .یەکەم ژمیییارەی بە ( )٦١الپەڕە،
لەساڵی()١٧٧١دا ،دەرچووە .ژمارە دوازدەی بە ()٦١الپەڕە ،لە مانگی ئارالییک(کیانوونی یەکەم)ی سیاڵی ()١٧٧٢دا ،دەرچیووە .لەسیەر
بەرگی ژمارە سێدا ،وێنەی (لینین)ی لەسەرە .لەڕووی ژمیارەی الپەڕەکیانیەوە ،جیۆرە تەنسییقێکی بیاش هەیە ،زۆربەی ژمارەکیان ()٦١
الپەڕەن .ئەم نووسییەرانە؛(بێریڤییان ئییازاد ،حوسییێن کییورەکچی ،ئەدییی پییۆاڵ ،سییەعید ڤەرۆژ ،جەمشییید ئییاتەش) ،بابەتیییان تێییدا
باڵوکردۆتەوە.
( -)٥وارە؛ گۆڤارێکی کولتوری مانگانە بوو ،بەزمانی کوردی(کرمانجی ژووروو ،زازا ،دملی-رێنووسی التینی) ،لە ئەڵمانیادا ،دەرچیووە.
یەکەم ژمارەی بە ()٤٤الپەڕە ،لە مایسی ()١٧٧٢دا ،دەرچووە .ژمارە ( )١٢بە ()١٧٢الپەڕە ،لەساڵی()١٧٧٦دا ،دەرچووە.
( -)٦سەرکەتن؛ لەسەر ئارمی (سەرکەتن)دا نووسراوە؛ کارکەرێن هەموو وەالتان و گەلێن بندەست یەک بن .گۆڤارێکی سیاسی مانگانە
بوو ،بەزمانی کوردی(کرمانجی ژووروو ،زازا  -رێنووسی التینی)و تورکی لە تورکیا (ئیستانبول)دا ،دەرچووە .بەرپرسیار؛شاهێن گولی.
یەکەم ژمییارەی بە ()٦١الپەڕە ،لە مییانگی مییارتی ()١٧٧٢دا ،دەرچییووە .ژمییارە پێنجییی بە ()١٤الپەڕە ،لە تشییرینی یەکەم و تشییرینی
دووەمیی()١٧٧٢دا دەرچییووە .ئەم نووسیەرانە؛(عەلییی حەییدەر الچییین ،پێیرو زارەک ،فەرهییاد بیاران ،خەمگییین سیەیدۆ) ،بابەتیییان تێییدا
باڵوکردۆتەوە .من ،هەر پێنج ژمارەکەم بینیووە.
( -)٧ڕاسییتیە؛ گۆڤییارێکی تییایبەت بییوو بە زمییان و ئەدەبیییات و کولتییوری کییوردە زازاکییان .بە زمییانی کییوردی (زازا  -التینییی)و تییورکی،
لەساڵی( ،)١٧٧١لە فەڕەنسادا ،دەرچووە .خاوەنی؛ئەبوبەکر پیاموکچو .ژمیارە دووی بە ()٢١الپەڕە لەسیاڵی()١٧٧١دا ،دەرچیووە .ژمیارە
سیییێ)٢٤( ،الپەڕە بیییوو لەسیییاڵی()١٧٧١دا ،دەرچیییووە .ژمیییارە چیییواری بە بیسیییت الپەڕە ،لەسیییاڵی ()١٧٧١دا ،دەرچیییووە .ژمیییارە حەوت،
()٣٢الپەڕە بوو ،لەساڵی ()١٧٧٢دا دەرچووە .من ئەم ژمارانەم بینیووە کە ئاماژەم پێکردوون.
( -)١دەسمااڵ سوورە؛ گۆڤارێکی تایبەت بوو بە زمان و ئەدەب و کولتوری زازاکان( .کۆمەال کۆمۆنیستا کرمانجی) ،بەزمانی کیوردی(زازا
 -التینی)و تورکی ،لەساڵی( ،)١٧٧٢لەئەڵمانیادا ،دەریانکردووە .ژمارە شەشی بە ()٥٢الپەڕە ،لەمارتی()١٧٧٣دا
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دەرچووە .ژمارە( ،)١٥بە ()٢٤الپەڕە ،لەساڵی()١٧٧٥دا ،دەرچووە.
( -)٧واخیت؛ باڵوکراوەیەکییی چانییدی و سیاسییی بیووە ،کییوردە زازاکیان بەزمییانی کییوردی(زازا  -التینییی) ،لە ئەڵمانیییادا ،دەریییانکردووە.
ژمارە سفر()٢ی بە چوار الپەڕە ،لەساڵی()١٧٧٢دا ،دەرچووە .ژمارە ()1ی بە هەشت الپەڕە ،لە حوزەیرانی ()١٧٧٢دا ،دەرچووە .ژمارە
( ،)٢هەشت الپەڕە بووە ،لە تەموزی()١٧٧٢دا دەرچووە .ژمارە ()٣ی ()٢٢الپەڕە بیووە ،لە تشیرینی یەکەمیی()١٧٧١دا دەرچیووە .ژمیارە
()٤ی ( )١٢الپەڕە بووە لە شوباتی ()١٧٧١دا دەرچووە .هەموو ئەم ژمارانەم بینیووە ،کە باسم کردوون.
هەروەها پاش ساڵی ()١٧٧٢ش ،کۆمەڵێک گۆڤارو ڕۆژنامەی تر دەرچوون ،حەز دەکەم لە پەراوێیزی ئەم بیابەتەدا ئاماژەییان پێبیدەم،
کە ئەمانەن؛
( -)١٢زولفەقییار؛ گۆڤییارا فیدراسیییۆنا عەلەویییانە لە ئەڵمانیییا .یەکەم ژمییارەی لە مییانگی ئییاب و ئەیلییولی( )١٧٧٣لەشییاری(کییوێلن)،
بەزمیییانی کیییوردی(زازا  -التینیییی)و تیییورکی دەرچیییووە .ژمیییارە ()٤١ی بە ()٦٢الپەڕە ،لە میییانگی ئیییاب و ئەیلیییولی ()٢٢٢١دا دەرچیییووە.
لێپرسراوی بەشی کوردی؛ئەرداڵ ئیر .دەستەی نووسەران؛ عیرفان دایئۆغۆ ،تورکەر ئال  ،حەسەن .ج .ئەرسەالن).
( -)١١تیجا سۆدرێ؛ بە مانای (تیشکی بەیان) دێیت .گۆڤیارێکی ڕۆشینبیریی ،وەرزییی ،گشیتی بیوو ،بەزمیانی کیوردی(زازا-التینیی) ،لە
ئەڵمانیییا (فرانکفییۆرت) ،دەرچییووە .یەکەم ژمییارەی لەسییاڵی()٥١٧٧دا ،دەرچییووە .ژمییارە ()٧ی لەسییاڵی ()٢٢٢١دا ،دەرچییووە .دەسییتەی
نووسەران؛ سەعید چیا ،هاوار تۆرنێ جەنگی ،محەمەد دۆغان ،یوشەن الشەر ،ک .فاسۆپێت ،خ .چەلکەر ،باقی ئیشچی).
( -)١٢سەما؛ گۆڤاری فیدراسیۆنی عەلەویە دیموکراتخوازەکانە .یەکەم ژمارەی لەساڵی()٢٢٢٢دا ،لەشاری دۆرتمونید ،دەرچیووە .زۆربەی
بابەتەکانی بەزمانی تورکی بوون ،لەهەر ژمارەیەکدا ،دوو تا سێ بابەتی بە زمانی کوردی (زازا-التینی) بووە.
( -)١٣چمییییا؛ گۆڤییییارێکی ئەدەبییییی و کولتییییوری بییییوو ،کییییوردە زازاکییییان بە زمییییانی کییییوردی(زازا  -التینییییی)و تییییورکی لە ئەڵمانیییییاو
لەشاری(ئاوسیبورگ) ،دەریانیدەکرد .یەکەم ژمیارەی بە بیسیت الپەڕە ،لە شیوباتی()٢٢٢٥دا ،دەرچیووە .ژمیارە پێنجیی ( )٤٢الپەڕە بیوو،
لەساڵی()٢٢٢٦دا ،دەرچووە.
زۆربەی گۆڤییارو باڵوکراوەکییان ،هەڵگییری فکییری چەپ و کۆمۆنیسییتی بییوون .بەشییی زۆریییان لە هەنییدەران دەرچییووینە .حەوت دانەیییان
لەئەڵمانیییا ،سییێ دانەیییان لە سییوید ،دوو دانەیییان لە تورکیییا ،یەک دانەیییان لە فەڕەنسییادا ،دەرچییووینە .بەشییی زۆریییان تەنهییا بە
دیالێکتی زازا بووینە .یەکەم باڵوکراوەی نێوان سااڵنی ( ،)١٧٧٣ - ١٧٧٥گۆڤاری(ئاریە)بوو ،کە لەساڵی( ،)١٧١٥لە سویددا دەرچووە.
بێجگە لەم باڵوکیراوانەی کە باسیمان کیردوون ،نووسیەرو ڕۆژنامەنووسیە زازاکیان ،لە زۆربەی گۆڤیارو رۆژنامەکیانی تیری کیوردی بیاکور،
بەشدار بووینەو بابەتیان تێدا باڵوکردۆتەوە ،بەاڵم ئەم باڵوکراوانە ،بە شێوەی گشتی تایبەت نەبووینە بە دیالێکتی(زازا)کانەوە
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستاننیت  /ڕێکەوتی٢٣ :ی ئەپریلی ٢٢١٦
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 ٥٥١ساڵ بەسەر دەرچوونی یەکەم رۆژنامەی ''کوردستان'' دا تێپەڕی.
کەمال گرویسی
مێژووی رۆژنامە و رۆژنامەوانی لە دنیادا زۆر کۆنە و تەمەنی دەگەڕێتەوە بۆ چەند سەدە لەمەوبەر .رۆمییەکیان باڵوکراوەکیانی دەوڵەت
بۆ خەڵکیان کە ناوی '' ئاکتا دیورنا'' بیوو ،لەسیەر بەرد ییان ئاسین هەڵدەقەنید و لە
شوێنە گشتییەکاندا هەڵیانداوەسی تا خەڵک بیانخوێننەوە.
لە چییین لە سییااڵنی  ٢٢٢تییا ٣٢٢ی دوای زایییین بنەمییاڵەی'' تییان'' کە ئیمپڕاتییۆڕی چییین
بوون نووسراوەکانی خۆیان بەناوی '' تیپاو'' بۆ کاربەدەستانی بەشیی قەزا و دادخیوایی
دەنارد و فەرمانەکان و یاسا نوێیەکانیان دەواندا دەنووسی.
دوای تانەکان ،بنەماڵەی'' تانگ'' لە ساڵەکانی ٧٢٢ی زایینیدا دەستنووسەکانیان بە ناوی '' کای وان زائۆ'' بە مانای بۆڵتێنی خەڵیک
لەسەر ئاوریشیم دەنووسیی و جیاڕچی بیۆ خەڵکیی دەخوێنیدەوە .دواتیر یەکەم رۆژنیامە مەدەنییەکیان لە سیەردەمی بنەمیاڵەی'' مینیگ'' لە
ساڵەکانی  ١٥١٢باڵو بوونەوە.
لە ئوروپا لە دەوڵەت شاری ''وێنیز'' ساڵی  ١٥٥٦مانگنامەیەکی دەستنووس بە ناوی '' نۆتیس سکرایت'' کە بابەتی سیاسی ،ئیابووری،
نیزامیی ،تێدا دەنووسرا ،بە ئوروپادا باڵو دەکراوە و دانەی بە '' گازێتا''یەک بوو.
رۆژنامە بە شێوازی نوێ و ئەمڕۆیی لە سەدەی شازدەی زایینییەوە و راست لە ساڵی  ١٦٢٥لە ''ستراسبۆرگ'' دەرچوو.
رۆژنامەی کوردستان هەرچەند نیزییک بە سیێ سیەدە دواتیر و بە هیممەتیی میقیداد مەدحەت بەدرخیان ،کیوڕی مییر بەدرخیان پاشیا ،کە
سییاڵی  ١١٧١چییووەتە میسییر و سییاڵی  ١١٧١رۆژن یامەی کوردسییتانی لە  ٥ژمییارەدا بییاڵو کییردووەتەوە .میقییداد مەدحەت بەدرخییان جییگە لە
رۆژنامەی کوردستان ،چاپخانەیەکیشیی بە نیاوی '' چاپخیانەی رۆژنیامەی کوردسیتان'' لە قیاهیرە بنییات نیاوە کە بە یەکەم چاپخیانەی
کوردی دەژمێردرێت .پاشان دوای هەڕەشەی سوڵتان عەبدولحەمیدی عوسمانی ،میسری بەجێهێشتووە و گەڕاوەتەوە ئەستەمبوڵ.
رۆژنییامەی کوردسییتان لە رۆژهەاڵتییی کوردسییتان لە سییەردەمی کۆمییاری کوردسییتاندا سییەریهەڵداوەو لەو دەم ڕا تائێسییتا لە حەوت دەورەی
جییییاوازدا چیییاپ و بیییاڵو بیییووەتەوە .دەورەی یەکەمیییی رۆژنیییامەی کوردسیییتان سیییەردەمی کۆمیییاری کوردسیییتانە و یەکەم ژمیییارەی رۆژی ٢٢ی
بەفرانباری ١٣٢٤ی هەتاویی چاپ و باڵو بووەتەوە.

20

یادی  ١١١هەمین ساڵوەگەڕی ڕۆژنامەگەریی کوردی
دەورەی دووەمی رۆژنامەی کوردستان لە سەردەمی بەڕێزان ئەحمەد تۆفیق ،عەبدولرەحمانی قاسملوو ،غەنی بلوریان .عەزیز یۆسفی و
سەدیق ئەنجیری ئازەر ...لە تەورێز بەهاوکاریی چاپخیانەی فییرقەی دێمیوکرات  ٥ژمیارەی لیێ چیاپ دەکیرێ و لە دوای چیاپی دووهەم
ژومارەی کاک عەزیزی یۆسفی لە الیەن رژێمی پەهلەوییەوە دەگیرێ.
دەورەی سێیەمی رۆژنامەی کوردستان لە شاری سولەیمانی و بە هاوکاری ئەحمەد تۆفیق .کەریم حیسامی،سەید جەمیل مەردوخی ..چیوار
ژمارەی لی چاپ و باڵو دەکرێتەوە.
دوای سییەرکەوتنی شۆڕشییی گەالنییی ئێییران و رووخییانی حکییوومەتی پەهییلەوی ،دەورەی چییوارەمی رۆژنییامەی کوردسییتان دەسییتیپێکرد وتییا
ئێسیییتاش سیییەڕەڕای دوو جیییار لەت بیییوون و ئینشیییعاب ،درێیییژەی هەیە و هەرکیییام لە الیەنەکیییانی دێمیییوکرات بەردەوامییین لە چیییاپ و
باڵوکردنەوەی رۆژنامەی کوردستان.
رۆژنامەی کوردستان سەرەڕای ئەوەی ئۆرگانی حیزبێکی سیاسییە ،قوتابخانەیەکیشە .هەزاران کەس لەڕێی رۆژنامەی کوردستانەوە فێری
خوێندنەوە و نووسین بە زمانی کوردی بوون .تەنانەت پاراویی و رەوانی بابەتەکانی رۆژنامەی کوردستان بۆ زۆر روونیاکبیری باشیووری
کوردستانی بووەتە جێی لێ فێربوون و لە زۆر کۆڕ و کووبوونەوەدا باسیان کردووە .دیارە رۆژنامەیەک کە مامۆستایانی وەک :مامۆسیتا
هییێمن ،مامۆسییتا حەسییەنزادە ،دوکتییور قاسییملوو و د.شییەڕەفکەندی ،کییاک فەتییاحی کاویییان و مامۆسییتا ئاشییق و کییاک قییادر وریییا ،کییاک
فەیسەڵی ئێراندوست  ،کاک بێهروزی کورد ئەحمەدی ،کاک حەسەنی شەڕەفی و زۆر نووسەری دیکە کە دەرفەتی ئەوە نیە لێیرەدا نیاوی
هەموویان بنووسرێ ،بابەتی تێدا بنووسن ،بۆوەی دەبێ وەک قوتابخانە چاوی لێبکرێ.
بەرز و پیرۆز بێ سەت و هەژدەیەمین ساڵرۆژی رۆژنامەگەریی کوردی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی حدک میدیا  /ڕێکەوتی٢٢ :ی ئەپریلی ٢٢١٦
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لە میقدار بەدرخانەوە تا سەدەی بێ مێژوویی
مەجید حەقی
 ١١١سییاڵ لەمەوبەر لە کاتێکییدا کە نەتەوەکییانی خییاوەن دەوڵەت ببییوونە خییاوەن چاپخییانە و رۆژنییامەگەری جۆراوجییۆر ،نەتەوەکییانی
سەردەسییت رۆژنییامەی فەرمیییان هەبییوو و بنەماکییانی دەوڵەت  -نەتەوەیییان ئییاوەدان دەکییردەوە،
میقییداد بەدرخییان دەسییتی بە وەشییانی یەکەم رۆژنییامەی نەتەوەیەکییی بەسییەدان سییاڵ لە رووی
رووحیەوە دابەشکراو کرد و خانی ئاسا وێرای قامک دانان لە سەر ئەو ئێپیدێمیە نەتەوەییە،
هەوڵیییدا بە هێنییانە بەرباسییی دەنییگ و باسییی جیهییانی و بییاس کییردن لە نەتەوەکییانی دیییکە،
نەتەوەی خۆی بەرەو دەروازەی ئاگایی و وشیاری نەتەوایەتی رێبەری بکات.
لەو سیییاتەوە کە کۆمەڵگیییا تیییا ئاسیییتێکی زۆر یەکسیییان و فرەچەشییینی ئەو بەهیییۆی نەبیییوونی
کەرەسییەکانی راگەیانییدن و راگەیانییدنی تاکەکەسییی دیییار نەبییوو تییا ئەمییرۆ ،رۆژنییامەگەری و وەشییانی کییوردی ئییاڵوگۆری زۆری بەسییەردا
هاتووە.
ئەگەر جاران بە هۆی نەبوونی کەرەسەی پێویستی وەشان رۆژنامە و گۆڤارەکانی کوردی لە الیەن رێکخراوێکی سیاسی ییان رۆشینبیریەوە
دەردەچوون و بەو هۆیەوە وشەکان بەبەرپرساییەکی بیرکیراوەوە بیاڵو دەکیرانەوە .ئەمیرۆ لە سیایەی تەکنۆلۆژییای پێوەنیدیەکان و تیۆرە
کۆمەاڵیەتیەکانەوە مەودای نێوان بیرکردنەوە ،نووسین و خوێنەر یان بینەر تەنیا چەند چرکەیە و نووسین دەورانێکی بێ مێژوو تێیپەر
دەکییات .دەورانییی بییێ مێییژوو بەو واتییایە کە هەرکەسییێک لە دەتوانێییت ببێییتە خییاوەنی "رۆژنییامەی" خییۆی و پەیییامی خییۆی لە رێگییای
تۆرەکۆمەاڵیەتیەکییانەوە بە ژمییارەیەکی زۆر لە خەڵییک بگەیەنێییت .لە وەهییا رەوشییێکدا کە کییورد خییاوەنی دەوڵەت،دەزگییا و سیسییتەمێکی
سیاسییی و پەروەردەیییی و رۆژنییامەگەری نەتەوەیییی نیییە و گیییرۆدەی دەسییتی فرەچەشیینی قەیرانخییوڵقێنەری رێکخییراو و حیزبییی سیاسییی و
رێکخیییراوی جۆراوجیییۆرە رۆژنیییامەگەری کیییوردی قەیرانیییی شوناسیییی نەتەوایەتیییی و پەییییامی هیییاوبەش بیییۆ گەیشیییتن بە وێکهەڵکردنێکیییی
نەتەوایەتی و النی کەمی تێپەر دەکات.
رۆژهەاڵتی کوردستان لەو هەلومەرجەدا رەنگە زیاترین پێویستی بە میدیایەکی نەتەوەیی و لەسەر بنەمای ستراتێژی "پەیمانی ئاشیتی
سیاسی و کۆمەاڵیەتی" هەبێت .لە رەوشێکدا کە رۆژهەاڵتی کوردستان لە دەسیت قەیرانیی بیڕوا و رێبەرییدا دەناڵییت بیوونی مییدیایەکی
فرەچەشن و هەمەگیر لە سیەر بنەمیای سیتراتێژیەکی ئیاوەدانکەرەوەی دییالۆگی نەتەوایەتیی پێویسیتیەکی ئەمیرۆییەو و هەنگاونیان لەو
پێنییاوەدا لە دەرەوەی سیینووری حیزبییی و تەشییکیالتیەوە دەتوانێییت خییزمەت بە پرۆسییەی بەرەوپییێ چییوونی خەبییاتی نەتەوایەتییی و
رۆشنبیری لەو بەشەی کوردستاندا بکات .لەو پێوەندیەدا بەکارهێنانی کەرەسەکانی تەکنۆلۆژی هۆشمەندانە و فرەمیدیایی دەتوانێت
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بەهینەی کارەکان بە بەرزترین ئاستی خۆی بگەیەنێت.
ئەمییرۆ حیییزب و رێکخییراوە کوردسییتانیەکان (رۆژهەاڵت) سییەرەرای دروشییمەکانیان لە دەرەوەی بییازنەی یەکگرتنییی نەتەوایەتییی و بییڕوای
کۆمەاڵیەتی دا دەسوورێنەوە ،پرسی گرنگ لەو پێوەندیەدا ئەوەیە کە چۆن دەکرێ مدیایێک بخوڵقێندرێت کە بتوانێیت سیەرەرای بیوونی
جیاوازیەکییان بە باشییترین شییێوە خییزمەت بکییات بە گەشییەکردن وپێشییڤەچوونی گشییتی کوردسییتان و بەشییداری خەڵییک لە دیییاری کردنییی
چارەنووسییییی خۆیییییان ،دابەشییییکردنی زانیییییاری و تواناییەکییییان لە هەمییییوو ئاسییییتەکاندا بەرەو پێشییییبردنی رەوتەکییییانی پێشییییڤەچوونی
کۆمەاڵیەتیدا .چۆن دەتوانین لە قەیرانی بێ مێژوویەوە بەرەو بنیاتنیانی مێیژووی یەکگرتیوویی فرەچەشینیەکان هەنگیاو بنێیین؟ گەڕان
بە دوای دامەزراندنی سیستەمێکی گونجاو و گەشیەی بەردەوام گرنگیەکیی تیایبەت هەیە لە دانیانی سیتراتێژی راگەیانیدنی نەتەوایەتیی
لە رۆژهەاڵتییی کوردسییتاندا .لەو پێوەنییدیەدا پرسییی خاوەنییدارێتی نەتەوایەتییی لە قۆنییاغی بەرگییری و خەبییاتی مەدەنیییدا و ئاسییتی
بەشییداری ئییابووری ،سیاسییی ،مرۆڤییی و شییارەزایی الیەنەکییان و بەشییداری کردنییی پسییپۆران و شییارەزایان خییاوەنی گرنگیەکییی تییایبەت و
چییارەنووس سییازن .سروشییتیە بەلەبەرچییاو گرتنییی دابەشییبوونی سیاسییی و تەشییکیالتی لە رۆژهەاڵتییی کوردسییتاندا هەرکییام لە حیییزب و
ریکخراوەکان لە روانگەی سیتراتێژی و تەنیانەت تیاکتیکی رکەبەری تەشیكیالتی خۆییانەوە بەو پرسیە نزییک بینەوە .بەاڵم گیرنگە ئەوە
سیییتراتێژیەک دابرێژرێیییت کە لەودا بەهیییا هاوبەشیییە نەتەوایەتیەکیییان رێنیییوێنی هەمیییوو الیەنەکیییان و لە سیییەر بنەمیییای خیییزمەت بە
بەرەوپێشییچوونی ساسییی ،کییۆمەاڵیەتی ،دامەزراوە دێموکراتیکەکییان ،کولتییووری ،ژییینگە پییارێزی و هاوکییاری و گەشییەپێدانی هەسییتی
یەکگرتییووی نەتەوایەتییی کییورد لە رۆژهەاڵتییی کوردسییتان هاوکییات هاوسییازی و گەشییەپێدانی هاوکییاری لە گەڵ نەتەوەکییانی هاوسییێ و
هاوبەش لە جوغرافی سیاسی ئێراندا بێت.
سەرچاوە :فەیس بووکی نووسەر  /ڕێکەوتی٢٢ :ی ئەپریلی ٢٢١٦
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ئەو راگەیاندنە کوردییەی ژنان دەبێ دروستی بکەن
تروسکە سادقی
ئەمرۆ هەینی ساڵیادی رۆژنامەگەری کوردییە،و لەگلەیی و گازندەو فەلسەفەو مێژوی ئەو رۆژە زۆر باس کیراوە ،بیۆیە وابیزانم باسییان
نەکەمەوە باشیییترە،و وەکیییوو خیییۆم دڵنیاشیییم باسوخواسیییتەکان هیچییییان لیییێ شیییین نەبیییووە ،چیییونکە
لەئەنجامیییدا مییییدیای کیییوردی تیییارادەیەکی نەیتوانییییوە ،کیییوردی بێیییت ،و نەیتوانییییوە نیییوێنەرایەتی
خواستێکی هاوبەشی نەتەوەییی بکیات ،هەوڵ هەیە،و هەر ئەو تلەفزییۆنەی (کوردسیتان )٢٤کە خیۆم
کاری بێژەری تێدادەکەم ،هەوڵی ئەوە دەدا ،کە کوردسیتانی بیربکیاتەوە،و هەنیدێک نەریتیی کیۆن و
بەرتەسییکی حزبیشییی بەزانییدووە ،لەگەڵ ئەوەش میییدیای کییوردی نەیتوانیییوە ،فشییار بییۆ رای گشییتی و
سەرکردەکانی چوارپارچەی کوردستان دروست بکات ،بۆ ئەوەی لەسەر میکانیزم و رێکارێکی هاوبەشی
نەتەوەییی کییۆبکرێنەوە ،ئەوەش لەکاتێکیدایە کە دۆزی کییورد لەهەرچوارپیارچەی کوردسییتان لەنیاوەرۆک و خواسییتی راسییتەقینەدا یەکە،
بەاڵم حزبەکییان خەریییکە بەئاقییارێکی لۆکالیییدا دەیییبەن،و میییدیا نەیتییوانی واقیعییی یەک کوردسییتان یەک واڵت و یەک داهییاتوو زەق
بکاتەوە،و ئەوانەی لێی دەربچن ،بداتە دادگای خەڵکەوە.
جا من پێموایە لەو رۆژەدا ژنانی راگەیاندکاری کورد دەتیوانن لەسیەر بنەمیای هەڵەی راگەیانیدنێکی نێیرینەی ناسیەرکەوتوو بیۆ پرسیی
نەتەوەیی رێکارێکی دیکە بگرێتەبەر .ئیتیر هەموومیان دەبیێ قەناعەتمیان بەوە هێنابێیت ،کە مییدیای کیوردی مییدیاییەکی نێیرینەیە،و
ئەوەش دەرهاویشتەی ئەوەیە کە هەموو کایەو بڕیارە گرنگەکانی کۆمەڵگای کوردی نێرینەن،و هەربۆیەش پیاوان خۆیان لەو مییدیایەی
کەخۆیان بەرێوەی دەبەن ،پرۆپاگەندە بۆ ئەو خیواردنە دەکەن ،کەخۆییان دروسیتیان کیردووە .رەنیگە یەکەم پرسییار الی خیوێنەری ئەو
نووسییراوەیە ئەوە بێییت ،کە ئەو هەمییوو ژن و کییچە جییوان و رەنگینییانە نابینیییت ،کە لەسییەر شاشییەکانی تلەفزیییۆن دەردەکەون؟ وایە
دەیانبینم ،و لەکوردستان و بەدیاریکراوی لەباشووری کوردستان رەنگە بێژەری ژن لە واڵتانی دەورووبەر زیاتری

بێیت ،بەاڵم پرسییار

ئەوەیە کە ئێمە چەند راگەیاندکاری ژنمان هەیە ،کە لە راگەیاندنە نووسراوەکانی وەکوو رۆژنیامەو گۆڤیارو ماڵپەرەکانیدا کیار دەکەن،
لەراسییتیدا دگمەنیین ،بەاڵم بییۆ لەسییەر شاشییەکاندا راگەیانییدکاری ژنمییان زۆرە!! وەاڵمەکە سییادەو ڕوون و ئاشییکرایە ،ژن لەتلەفزیییۆنی
کوردیدا جوانکاری و ئیکسسواراتە،و نە دەرەنجامی پێگەیشتنی ژنانە،و نە دەرەنجیامی بیاوری مییدیای بینیراوی کیوردی بە بیوونەوەرێکە
بەناو ژن .هەربۆیە ئەوەی دەبێ راگەیاندکاری ژن یان واباشترە بڵێم ئەو ک و قوتابییە کچانەی دەیانهەوێ ببنە راگەیانیدکار بییکەن
ئەوەیە کە ،ئەو رەوتەی نێییرینەی راگەیانییدکار پێیییدا تێپەریییوە ،ئەوییی
کردوویانە ئەوی

پێیییدا بییروات ،ئەوەش نەک بەو واتییایەی هەرچییی ئەوان

بیکات ،چونکە ئەوکات خۆشی دەبێتە شەریک و هاوبەشی ئەو دۆخە ناڵەبارەی میدیای کوردی.
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ژنان دەبێ خۆیان لەسیاسەت بدەن،و لێی نەترسن ،دەبێ باکگراوەندی خۆیان بەهێز بکەن ،دەبێ تێبگەن کە میدیای کوردی دەبێ
تەنیا بەرامبەر داگیرکەر سەربەخۆ نەبێت ،و لەکایەکانی دیکەی رۆژانەی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئابووری ناوخۆی کوردستانی گەورەدا
سەربەخۆ بێت ،ژنی کورد کە دەیهەوێ ببێتە راگەیاندکارێکی بەهێز دەبێ کەسیایەتییەکی بەهێیزی هەبیێ و دەبیێ بەتوانیایەکی هەسیت
پێکیراو خییۆی بسییەپێنێت .دەبیێ کەهەسییتیکرد ئیکسسییوارو جوانکییارییە خیۆی پاشەکشییە بکییات،و بەدوای کیارێکی دیییکەدا بگەرێییت ،دەبییێ
ئەکتەرێکی سەرەکی ناوی راگەیاندنی کوردی بێت ،نابێ چیتر پەراوێز بێت.
وەکوو پێشتر باسم کرد کە راگەیاندنی کوردی ماوەیەکە هەوڵ دەدات کە سنووری پارچەیەک دەربیاز بکیات،و ئەو تیڤیییەی (کوردسیتان
 )٢٤خۆشییییم کییییاری تێییییدا دەکەم ،هەر بەو ئاراسییییتەیەدا دەروات ،بەاڵم ئەوە ژنییییان و راگەیانییییدنکاری ژنە دەتییییوانێ و دەزانییییێ کە
یەکپارچەکردنی کورد تەنیا لەرووی سیاسیییەوە نیاکرێ و دەبیێ وەکیوو چیۆن الیەنە سیاسیییەکان متمیانە بەیەکتیر بیکەن ،دەبیێ ژنیانی
کوردستانی متمانە بە باب و بڕا و هاوسیەرو بەگشیتی پییاوانی واڵتەکەی بکیات ،الیەنە کوردییەکیان تەقە لەیەکتیر کیردن راشیگرن،
هەتا باب و بڕا تەقە لە ژنی کورد بکەن ،کەواتا هی نەکراوە .هەربۆیە میدیای کیوردی دەبیێ هاوتەریی لەگەڵ یەکگرتیووی سیاسیی
کار لەسەر یەکگرتووی کۆمەاڵیەتی

بکات،و دەرد و ئازارەکەشی هەر الی خوشک و دایک و کچانی کوردستانە.

جگە لەوانەش راگەیاندنی کوردی راگەیاندنی بێ متمانەکردنی خەڵکی کوردستانە ،راگەیاندنی رەشیبینییەکی لەرادەبەرو گەشیبینییەکی
لەرادەبەدەرە ،و ئەوەش هەردووکییی خییراپن ،ژنییی راگەیانییدکار دەبییێ رێییک وەکییوو روح و دەروونییی خییۆیەوە مییامەڵە لەگەڵ راگەیانییدن
بکییات ،جیهییان ئەوەنییدە سییپی نیییە ،کە هەنییدێک میییدیا باسییی دەکەن ،چییونکە لەراسییتیدا ئەگەر بەو رادەیە سییپی بێییت ،پێویسییتبوونی
راگەیاندن خۆی دەکەوێتە ژێیر پرسییارەوە ،دوای ئەوەش ئەوەنیدەش رەش نییە ،کە لەهەنیدێک لەمییدیای باشیووری کوردسیتان بیاوە ،و
دەروون و هەستی واڵتپارێزی و ژیان خۆشەویستی تاکی کوردیان تێکداوە .ژنان باش دەزانن کە ژیان هەردووکیانەو دەبیێ میامەڵەیەکی
ئاقاڵنەی لەگەڵدا بکەن .ئێمە باش دەزانین باوک هەیە ،کچەکەی لەسەر دەست دادەنێت،و باوکی
رەشپۆشی دەکات ،کەواتا راگەیاندن دەبێ هەردوو باوکەکە ببینێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی باسنیوز  /ڕێکەوتی٢٢ :ی ئەپریلی ٢٢١٦
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دەست لە قوڕگی ئازادی رۆژنامەوانی بەردەن!
سیروان رهشید
لەم رۆژانەدا كەیییادی رۆژی رۆژنییامەگەری كییوردی دەكەییینەوە ،بەداخەوە هەڕەشییەكانی سییەر ئییازادیو بەتییایەت ئییازادی رۆژنییامەگەری
لەكوردسییتاندا نە هەر كەم نەبییوونەتەوە ،بەڵكییو رۆژ بە رۆژو لە ناوەنییدو شییوێنی جیییاوازی
هەرێمەكەمان لە زیادبووندان.
بەپێییی دوا راپییۆرتی رێكخییراوی رۆژنامەنوسییانی بێسیینوری نێییودەوڵەتی؛ هەرێمییی كوردسییتان و
عێراق لەریزبەندی  ١٥١هەمین واڵتە لەكۆی  ١١٢واڵتی جیهان كە پۆلێنی ئازادی رۆژنامەوانی
تێییدا دەكییرێ ،بەواتییای؛ لە دواوی دواوەی ئەو ناوچییانەی جیهانییدایە كە ئییازادی رۆژنییامەوانی
تێدا مەترسیدارو سەركوتكراوە.
لەییییادی  ١١١سیییاڵەی رۆژنیییامەگەری كیییوردی دا هەسیییت بە نیگەرانیەكیییی قیییوڵ دەكەم .كە دەسیییەاڵتی سیاسیییی لەهەرێیییم پیییێچەوانەی
دروشمەكانی پێشووی ،ئازادی رۆژنامەگەری لەهەرێم خنكاندووە.
لە رۆژی ()٢٢١٥ / ١٢ / ١٢وە ،كە پارتی ،پەالماری نوسینگەی سەرەكی كەناڵی كەی ئیێن ئیێن و ویسیتگەكانی پەخشیی رادییۆی گیۆڕانی
لەشارەكانی هەولێرو دهۆ و سۆران داوە ،تائێستا دۆخێكی ئاسایی بۆ ئەو میدیایانە نەرەخساندووە و نوسینگەكانیان قفڵدراون.
لەوكییاتەوە تائێسییتا هییی رۆژنییامەنوس و میییدیایە ناتوانێییت زۆر بەئییازادانە رومییاڵی بییابەتێكی سیاسییی لەشییارەكانی ژێییر دەسییەاڵتی
پارتی بكات.
خوازیارانی ئازاداری رۆژنامەوانی لەكوردستان چاوەڕوانیان دەكرد پارتی ئۆفیسەكانی میدیای گۆڕن تەسلیم بكیاتەوەو دۆخێكیی باشیتری
ئازادی رۆژنامەگەری بڕەخسێنێ نە ژینگەكە تەنها بۆ میدیاكانی خۆی و سێبەرەكانی پاوان بكات.
سەرەتای ئەم هەفتەیە وەزارەتیی دەرەوەی ئەمریكیا لەراپیۆرتی سیااڵنەی ئیازادی میافی میرۆڤ و رادەربڕینیدا بەوردی پەنیجەی خسیتۆتە
سەر ئەو فشارە گەورەیەی پارتی بۆ ئازادی رۆژنامەگەری و رۆژنامەنوسیان لەهەرێیم دروسیتی كیردووەو سیەرباری ئامیاژەدان بەداخسیتنی
كەناڵەكانی ئێن ئاڕتی و كەی ئێن ئێن.
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راپۆرتەكە دەڵێ " سەرەڕای تێپەڕاندنی یاسای بەدەستخستنی زانیاری لەساڵی  ٢٢١٣لە پەرلەمانی كوردستان ،بەاڵم حكومەتی
هەرێییم كییاری نەكییردوە بییۆ جێبەجێكردنییی ئەو یاسییایە ،ئەوەش جیاكییاریی بەدوای خۆیییدا هێنییاوە بەجییۆرێكی وا كە حكییومەتی نییاوخۆی
پارێزگاكانو بەرپرسانی حزبی جیاكاری دەكەن لەنێوان دەزگاكانی راگەیاندن بۆ پێدانی زانیاری .بۆنمونە لەشارەكانی هەولێرو دهۆ
زانیارییەكییان لەالیەن بەرپرسییانەوە بەزۆری دەدرێیینە كەناڵەكییانی سییەربە پییارتیو لە شییاری سییلێمانی كە زۆنییی گییۆڕانو یەكێتییییە،
زانیارییەكان زیاتر دەدرێنە كەناڵەكانی سەربە یەكێتی".
رۆژنامەنوس ،پاسەوانی سیستمی دیموكراسییە ،هەوڵدان بۆ كپكردنی ئازادی رۆژنامەوانی لەكوردسیتان ،لەهیی شیتێك ناچێیت جیگە لە
رەفتاری رژێمە سەركوتكەرەكان نەبێت.
ئێمە باس لە حكومەتێك دەكەین كە گوێ بەمافی نێونەتەوەیی پرەنسیپە سەرەتاییەكانی دیموكراسیەت نادات.
هەڵبەتەوە روونە؛ ئەوە پەیوەندی بەوەوە نیە كە رۆژنامەنوسانی ئیازاد و رۆژنامەنوسیانی مییدیاكانی گیۆڕان تیاوانی گەورەییان دژ بە
ئاسایشیی نیشیتمانی هەرێمەكەمییان كردبێیت بییۆیە لەدهیۆ و هەولێیر و سییۆران سینوردارو قەدەغە كییراون .نەخێیر هۆكییارەكە ئەوەیە كە
هەرێم كەوتۆتە بەردەستی دەسەاڵتێك توانای قبوڵكردنی رەخنە لێگرتنی نیەو حكومڕانی پارتی لەرێی سانسۆرو راونان و سیزادانەوە،
قوڕگی ئازادی رادەربڕینی لە هەرێم توند گرتووە
سەرچاوە :ماڵپەڕی لڤین  /ڕێکەوتی٢٢ :ی ئەپریلی ٢٢١٦
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سەرەقەلەمێک لە یادی  ٥٥١ساڵەی رۆژنامەگەری کوری دا
شاخەوان ئەکرەم دوکانی
هەرێمێکمییان هەيە پەرەلەکوێخاوبەحسییاب پییرلە زانییا بەسییەرۆکایەتیەکی کەسییێکی نەزانییی ماوەبەسییەرجوو ،کە هییاوالتی سییڤیل دەسییتی
لەبینەقاقای گیراوە لە هەلەداوانیەتیی بیۆمەرگ کەجیی حەلێکیی

نییە تیا وەک جیاری جیاران ژییان

بەرێرەوی خۆی دا بیروات  ،هەرێمێکمیان هەیە نەکەنیالێکی نیشیتیمانی هەیە نەدەزگیایەکی وەهامیان
هەیە تاسەربەهیج سیاسیەکی نەبێت  ،ئەوەی دەگوزەرێ لەکوردسیتان پاشیاگەردانیەکی بەئەخیالقە
جیییونکە هەمیییوو حییییزب و سیاسییییەکان پەلییییان کێشیییاوەتە نێیییو کایەکیییانی رۆژانەمیییانەوەو بەردەوام
ئامادەبونیان هەیە.
رونتر هیج دەزگاو کەناکێک نیە سیەربەالیەنێک ییان سیێبەی الیەنێیک نەبێیت درۆیە درۆۆۆ  ،ئەمەش
خەتەرێکی ترە کەپالەپەستۆی زەخت دەکرێتە سەر هەرتاکێک لەهەر نەشرەی هەوالێکیشدا جیونکەی ئەوەی تیۆ ئەتەوێ ئەوەنابێیت وە
بەدلی کابرا دارێژراوە تەوە ،بۆیە لەیادی  ١١١سالەی رۆژنامەگەری کوردی دا سەری رێزدائەنەوێنم بۆ رۆژنامەوسانی شیەهید وبرینیدار
 ،سییالو ئەنێییرم بۆرۆژنامەنوسییانی هییاورێ و هاوپیشییەم  ،بەئەوانەی کەخۆشیییان پیاهەلواسیییوە بەنییاوی رۆژنییامەنوس و رگەیانییدنکارو
وێنەگر پییان ئەلیم برۆن ئیشێکی تر بکەن نەلێمان تیک دەن نە خۆشتان بەنەزانی بەهەلدێردامەبە.
کاکم لەبرخاتری خاتران دانراوە کەجی ئێستا خۆی لێکروینە پرۆفیسیرۆر و ئیێمەو هاورێییانی
خیولێنینەوە لە لەسیاحەکەدا کەجیی ئەویی خیۆی دەرئەخییا و دییان دەزگیا و کەسیایەتی

لە ناوەراسیتی سیالی ۹٢دەکیانەوە دەی

سیوکایەتی بەرۆژانیامەس ئەکەن کەزۆربەیییان

هەرباسییی نییاکەن  ،داواکییارم لەسییەندیکای رۆژنامەنوسییان پێییداگری لەسییەرمەرجەکانی بییون بەئەنییدامی بکییاو بگییرە قورسییتری بکییا
تائەمانەمان لێدوربن و ئەوەی ئەندامی سەندیکای رۆژنامەنوسانی نەبێت الی من هیج رۆژنامەنوس ورگەیاندکار نیە.
شاخەوان ئەکرەم دوکانی:
ئەندامی کارایی سەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستان و ئهندامی فیردراسیۆنی رۆژنامهنوسنی نێودهولهتی
سەرچاوە :ماڵپەڕی پێنوسەکان  /ڕێکەوتی٢٢ :ی ئەپریلی ٢٢١٦
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مستەفا پاشا یاموڵکی و ئازادی رۆژنامەنوسی
مەجید ساڵح
دوای ئەوەی شیییێ مەحمیییودی مەلییییک دور دور دەخیییرێتەوە بیییۆ هندسیییتان ،منەوەرانیییی سیییلێمانی و کەسیییایەتییە دیارەکیییانی بیرییییان لە
دامەزراندنی جەمعیەتێک کردەوە بۆ رێکخستنی کاروباری سلێمانی و یەکخسیتنی داواکارییەکیانی
کورد .ئەوە بو لە ()١٧٢٢ / ٧ / ٢١دا لە کۆبونەوەیەکی گەورەدا لە مزگەوتی (سیەید حەسیەنی
مییوفتی) بە سییەرۆکایەتی مسیییتەفا پاشییا ییییامولکی بڕیییار لە سیییەر دامەزرانییدنی (جەمعیەتیییی
کوردستان) درا ،بۆیە ئەم گۆڕانکارییە هەلێکی باش بیو بیۆ دەرکردنیی رۆژنیامەیەکی ئەهلیی بە
ناوی (بانگی کوردستان) ،حاجی مستەفا پاشا بو بە سەرنوسەر و خیاوەن ئیمتیازی رۆژنیامەکە.
تا گەڕانەوەی شێ مەحمود بۆ سلێمانی لە ( )٣٢ئەیلولی ( )١٧٢٢هەشت ژمارەی لێ دەرچو.
دواتییر رۆژنییامەکە هەمییو بەیانییات و ئاگییاداری و فەرمانەکییانی مەلیکییی کوردسییتانی تێییدا بییاڵو دەکییرایەوە ،بەاڵم کەمتییرین هەواڵییی
تەشریفاتی و رەسمی باڵو دەکردەوە ،الیەنگرانی تورک (جل خوارەکان) کە زۆر دژایەتی مستەفا پاشا و رۆژنامەکەییان دەکیرد ئەمەییان
بە هەل زانی و رۆیشتنە بنفکی شێ و لە مستەفا پاشا و رۆژنامەکەیان دەخوێنید ،هەوڵیی زۆرییان دەدا نیاکۆکی بیخەنە نێیوان خیۆی و
شێ مەحمودەوە ،یاموڵکی لە بانگی کوردستاندا وتارێک لە ژێر ناوی (مەطبوعات و صداقەت) دەنوسێ ،لەو وتارەدا وەاڵمێکی تونیدی
جیییل خوارەکیییان دەداتەوە ،سیییەرەتای وتیییارەکەی بە گرنگیییی رۆژنیییامە و ئەرک و واجیباتەکیییانی بیییۆ خیییوێنەر شییییکاتەوە .دواتیییر ئەو
پڕوپاگەنییدانەی کە لەسییەریەتی بەوەی دژایەتییی ئیسییالم دەکییات و لە گەڵ ئینگلیییز رێککەوتییوە رەت دەکییاتەوە و وەالئییی خییۆی بییۆ شییێ
مەحمود دەردەبڕێ.
لە سەرەتادا بەرگیری لە دەرکردنیی (بیانگی کوردسیتان) دەکیات کە جلخوارەکیان زۆر دژی دەکردنیی بیون و پێییان دەڵیێ رۆژنیامەکەی بیۆ
ئەوەیە کورد لە کۆمەڵگەیەکی خێڵەکیەوە بگوازێتەوە بۆ کۆمەڵگەیەکی مەدەنی" :قەومێ لەم زەمانەدا مەعاریفی نەبێ و بۆ تەرجومیانی
ئەفکییاری و ئیعالنییی مەوجییودیەتی و بییۆ موسییتەخبەرات لە یییارو ئەغیییاری مەگبوعییاتێکی غەزەتەیەکییی حییوڕی نەبییێ ،ئەو قەومە ئەو
میللەتە پێێ ناڵێن قەومی (مەدەنی) ،پێی دەڵێن (بەدەوی) ،کە لە جیهیانی مەدەنیەتیدا نە حیورمەت و نە ئیعتبیارێکی دەبیێ و نە بە
قەول و فیعلی برەو ئەدرێ".
لە وتییارەکەدا ئییازادی رۆژنییامەوانی گرێییدەداتە ئییازدی گەلەوە ،پێیییان دەڵییێ ئەرکییی رۆژنییامە ریییایی کییردن و مەدح کییردن و هەواڵییی
تەشریفاتی نییە ،بەڵکو رۆژنامە دەبێ سەربەست بێ و کۆت و بەندی بۆ دروست نەکرێت:
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"هەر قەومێ بڵێ حوڕم و ئارەزوی تەرەقی بێ ،مەطبوعاتیشی ،رۆژنامەشی دەبێ سەربەست بێ ،لە ژێر قەیدی ریادا نەبێ ،بۆ
عیبرەت کردنی ئەفرادی میللەت هەرچی الزمە تیا بنوسیرێ ،بیۆ تەمەدوح عەمیر و زەیید کە نەورسییدەگان مییللەت فێیری رییا و ئیاخری
ئەو قەومە لە ژێر باری ئیستبدا و تەبدیدا بەربا دەکا و ستون مەخصوصی نەبێ و لێ بیۆ تەحکییم و تەثبییت حکیومەتێکی عیادیلە لە
نەظەر یارو ئەغیاردا حەرەکات و ئیجرائات مەشکورە و ئەقوال پەسەندیدەی رەئیسی قەوم و بوزورگان دائیمەن نەشر و ئیعالن بکرێ،
ئەمە فائیدەی ئینکار نیاکرێ .وئییال فیاڵنە کەس هیات و ئەمەیە و ئەوەیە ،فیسیارەکەس رۆییی و ماشیەڵاڵ وەهیایە و وەهیابو ،وەکیو لە
بەعضە جێگایان لێرە هەیە بۆ فائیدەی شەخصی غەزەتە پڕ کەن لە دوو ڕوو لە رییا ،ئەمە چیاک نییە ،بەوە مییللەت هەڵخەڵەتانیدن
دەبێژرێ ،ریاکەری دەبێژرێ".
مستەفا پاشیا راییدەگەیەنێت رۆژنیامەکەی هەمیو هەواڵێکیی بیاش کە خیزمەت بە گەل و نیشیتمان بکیات بیاڵو دەکیاتەوە ،بەاڵم هەرگییز
نایکاتە کەناڵێک بۆ زەم و شکاندنی خەڵک:
فەقەت کەسێک کە بێتە شار بە واسیطەی مەطبوعاتەوە ییاخود بە تەرظێکیی تیر مەطبوعیات خەبەردار بیێ ،جیوانمەردییەک بنیوێنێ،
مەثەلەن ئیعانەی بۆ مەدارس و مەکتەب دابیێ ،عیائیلەیەکی فەالکەت زەدەی ئیحییا کردبیێ ،ییاخود لەسیەر حەق ئیازاییەکی مەشیرو و
عەدالەتیەکی مەقبولی بەجێ هێنابێ ،بۆ مەدح ئەوە غەزەتە بە بە زبان راسیتگۆیی خیۆی بە هەمیوو الیەکیدا هیاوار و وەظییفەی خیۆی
ئیظهار و ئیفتخار دەکا .فەقەت تا ئێستا نەماندی ئیێمەش نەمانوسیی ذم ئەشخاصیی حەز لیێ نیاکەین ،ئەگەر موعتادمیان بیوایە ،بە
صرەی ئەلف با تا ئێستا چەند موئەلیفاتێکمان دەبوو؟!.
لە پەرەگرافێکییی دیییکەدا بییاس لەوە دەکییات کە رۆژنییامەکەی رەخیینە لە کەمییو کوڕییەکییان دەگرێییت و نییابێ کەس دڵگییران بێییت ،چییونکە
بەمەبەستی شکاندنی کەس نەنوسراوەو و هەرکەسێک گلەیی هەیە دەتوانێت لە دادگا سکااڵ بکات:
"دیسان بڵین وەلێ وەلێ وەکو ئێستا لە هەمو نوسخەیەکی غەزەتەکەماندا ذکر و بەیان کراوە ،چشتێ بۆ حکومەت و میللەت موضیڕ بیێ
لە مەملەکەتدا لە طەرەف چەند کەسیانێکەوە قەصیدی ییاخود لە بەر بیێ مەغیزی ئیعتییاد کرابیێ ،نە بەڕەنیگ شەخصییەت ،بەڵکیو بە
نەوعی ئیخطار و نەصیحەت نوسراوە و دەنوسرێ .ئەمیینم ئەوانەی کە لەمیانە حیاڵی بیێ و حوسینی نیەتیی بیێ ،لەم نەوعە نوسیینانە
نابێ دڵگییر و میتەهەور بیێ ،چیونکە بیالفر

موباحثاتێیک کە بەالی ئەربیابێ بیۆنی شەخصییەتی لێیوە بیێ ،مەحیکەمە حاضیرە ،رای

شکایەت نەبەستراوە ،لە سایەی حضرەتی حوکمدارمانەوە ،حقوق هەمو کەسێک دەبیسرێت و دەپرسرێ".
لە کۆتایی وتارەکەیدا روی دەمی دەکاتە ئەو کەسانەی کە رەخنەی لیێ دەگیرن و دەیانەوێیت بەینیی ئەو و شیێ مەحمیود تێیک بیدەن و
پێیان دەڵێ:
"ئەو وەقتە زۆر کەسان هەر بۆ لوقمە سەعیان دەکرد ،نیاوی شیێخانیان بە زبانیدا نەدەهیات ،مین مەسیلەکم هەر ئەو مەسیلەکەیە ،هەر
ئەو پیاوەم ،دەست و قەڵەمم ناگۆڕێ .ئەوانەی کە لە قصەی راست کرژ دەبنەوە و دەکڕوزێنەوە ئەمیان بۆ دەنوسین بە یادگار:

30

یادی  ١١١هەمین ساڵوەگەڕی ڕۆژنامەگەریی کوردی
دار هەڵبڕە ......دیارە و السالم"
دەکرێت ئەم وتارەی مستەفا پاشا یەکەم وتارە کە باس لە ئازادی رۆژنامەوانی بکات و ئەرکەکانی رۆژنامەی ئازاد لە کۆمەڵگایەکی
ئازاد دا دیاری بکات.
• مصطفی پشا ،مەطبوعات و صداقەت ،بانگی کوردستان ،ژمارە  ٢٧ ،١٢تشرینی یەکەمی  ،١٧٢٢ل ٥-٤
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی  /ڕێکەوتی٢٢ :ی ئەپریلی ٢٢١٦
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لەیادی  ٤ - ٢٢دا لەیادی  ٥٥١ساڵەی ڕۆژنامەگەری كوردیدا
هێدی ههولێری
ئەمییڕۆ وە هەمییوو سییاڵێك بەشییێوەیەكی ئاسییایی یییادی ڕۆژنییامەگەریی كییوردیی كرايییهوە  ،كە لەالیەن میقییداد مەدحەت بەدرخییان و
بنەمییاڵەی بەدرخانیەكییان یەكەم ژمییارەی لییێ دەرچییوو .ئییهو ڕۆژهی مێییدیای كییوردیی تێیییدا لییهدایك
بوو ،كه بوو بهبهشێك له سهروهرییه نهتهوهیی و نیشتمانیی و مێژوویهكی ئاڵتوونی بوو.
ئێستای دۆخی ڕۆژنامەگەریی لە هەرێمی كوردسیتنان و بەگشیتی لەگەڵ دۆزە نەتەوەییەكەییدا وە
هەر قەیرانێكی دی ویستێك هەیە و هەوڵی بۆ دەدرێت  ،كە دۆخی ڕۆژنامەگەریی و لەچوارچێیوەی
كییاریی ڕاگەیاندنیییدا بەرەو دۆخێكییی ترسیینا ببرێییت و بكرئێییت بە قەیرانێكییی دی لەبەرامییبەر
خەڵكیدا.
ئێستا دوای  ١١١ساڵ كاری میدیایی و بەتایبەتی وە كەرستەیەكی بازرگانی و لەژێر چنگی كەسی نەزاندا بەڕێوە دەبردرێیت و لەگەڵ
تێپەڕبوونی هەر ساڵێك و گۆڕینی ژمارەكاندا پێشیكەوتنی مییدیا و ڕۆژنیامەگەری بەرەو دواوە دەچێیت و ئامرازەكیانی بەڕێیوەبردنی ئەو
مییاكینە بەهێییزە هەم بییۆ تێكییدانی پەرژینییی كییۆمەڵگە و كییایە بەنییرخەكەی مرۆڤییایەتی  ،كە ڕەوشییتە  ،هییهمی لێدانییه لهكایییهی
لهدهستدانی ئهو هۆكارهی كاری بۆ دهكرێت و لەسەنگهرگرتنی بەرامبەر ژیانی ئاسایی خەڵكدایە.
سییاڵوەگەڕیی ڕۆژنییامەگەریی ....دەرچەیەكییی گەورە و گرینییگ بییوو بییۆ هۆشیییاریی ئەوكییاتەی خەڵییك و ناسییاندنی هزریییی نەتەوەیییی و
نیشتمانی  ،كە دوایی بووە توراسێك بۆ جیهانی ئیسالمی و ڕۆشنبیری كورديی بەهێزتر كرد بهوهی هێزێكی دایه كۆمهڵێك پێنوسی ئازا
و خهباتی وشه دهستی پێكرد ،كه میدیاكار بهكۆمهڵێك بنهماوه ڕێزی لهپیشهكهی خۆی دهگرت بهبێ لهدهسیتدانی ئیهركی ڕاسیتهقینهی
خۆی .هەرچەنیدە ئیێمە دەبێیت شیانازیی بەوە بكەیین  ،كە دەرچیوونی ڕۆژنیامە و گۆڤیار هەر زوو شارسیتانێتی ئیسیالمیی بوژانیدییەوە و
چەكەرەی كرد بۆ سەردەمی بەدرخانیەكان و ئەو بنهماڵە نیشتمانیی و ئیسالم پەروەرانەی بەدرێژایی مێیژوو لەسیەر ڕەوڕەوەی مییدیایی
و پیشەی ڕەوشت بەرزیدا ڕۆیشتوون و لەدەستێكی پاكەوە گواستراوەتەوە بۆ دەستێكی پاكتر.
دوای ئەوەی بە چەندین قۆناغی ژیانی ئەوكاتەی خاوەن ئیمتیاز و سەرنوسەرانی ئەوكاتە تێپهڕیوون ئییدی گهیشیته ئێیره  ،كیه ئێمیه
تێیدا دهژین و لهشێواندنێكی خراپدا دهگوزهرێت و كار لهسهر مێژووی ڕۆژنامهگهریی دهكرێت و زۆربهی بنیهما زانسیتیهكانی مییدیایی و
پرهنسپی لهدهستداوه.
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ئییهوهی بهالمییهوه گرینگییه زۆربییهی ژمییاره دهرچووهكییانی ڕۆژنامییهی كوردسییتان بییه (بسییم اللییه الییرحمن الییرحیم) دهسییتی پێكییردووه  ،كییه
كۆمهڵگهی ئێمه بهشێكی دانهبڕاوه لهمێژووی پڕ سهروهریی ئیسالمیی و ئهو مێژووه ئاڵتونیهی لهماوهی ههزار ساڵ لهمهوبهر ڕۆیشیتووه
و تائێستاش هاتووه بهبێ شكست وێڕای چهند تێبینیه .
بۆیه ئێمهی ڕۆژنامهنوسان دهبێت زۆر جهخت لهئهخالقی مامهڵهكردن لهكاریی میدیایی بهگشتی بكهینیهوه و ناپیاكی لهگیهڵ پیشیهكهی
خۆمان نهكهین بهدهستبردن بۆ كاریی نهشیاو .ئێستای دوای  ١١١ساڵ لهو مێژووهدا خهباتێك بهدی ناكرێت بۆ درێژهدان بهو كیاره بیهو
پێی خوێنهری ڕۆژنامه و گۆڤار ڕووی لهكزیی كردووه ئهوی

بههۆی ئهوهی لهپێشوودا زۆر ڕێی نا تهندروستی گرتبوو بهباڵوكردنیهوهی

هیهواڵیی ناڕاسیت و زڕانیدنی كهسیایهتیی ئیهو میسیداقیهی لهدهسیتداوه  ،بۆییه ئیهمڕۆ بهرههمهكیهی ئێسیتایه  ،كیه بهداخیهوه خوێنییهر
بێزاربووه و ناتوانێت چێژ لهو ههواڵ و باڵوكراوانه وهربگیرێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی باسک نێت  /ڕێکەوتی ٢٢ی ئەپریلی ٢٢١٦
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پیرۆزە رۆژی لەدایکبوونی رۆژنامەی ( کوردستان )
هیوا سەرهەنگ
رۆژی ٢٢ی نیسییانی سییاڵی  ١٢٧١کە رۆژی لە دایکبییوونی یەکەمییین رۆژنییامەی کییوردییە ،بە دەسییتپێکێکی گرنییگ و پییڕ بییایەخی پڕۆسییەی
سەرهەڵدانی رۆژنامەگەری و تەڤگەری رووناکبیری خەڵکی کوردستان دەژمێردرێت و وەرچەرخیانێکی مەزن بیوو لە مێیژووی گەلەکەمانیدا
 ..رۆژنامەی کوردسیتان کە ئەمیڕۆ ییادی سیاڵوەگەڕی  ١١١سیاڵەی دەکەیینەوە ،جێگەیەکیی تیایبەت و شییاوی لە مێیژووی کیورددا هەیە،
چونکە سەرەتاو نۆبەرەی کۆششییکی پییرۆزە کە تائێسیتا رەوڕەوەکەی نەوەسیتاوە ،ئەگەرچیی دوژمنیان بیێ ئەنیدازە هەوڵیی تەفروتوونیا
کردن و وەستانی دەدەن.
رۆژنامەگەری شان بە شانی الیەنەکانیتری خەبات رۆڵیی گرنگیی خیۆی بینییوە بیۆ داکیۆکیکردن
لە پێناسەی مرۆڤی کورد و بووژاندنەوە و گەشەکردنی هەسیتی نەتەوایەتیی لە خەباتکردنیدا
بەردەوام بییییووە .هەر بییییۆیە خەڵکییییی کییییورد و گەورە پیییییاوانی بە چییییاوی رێییییزەوە رۆڵییییی
رۆژنامەگەرییان نرخاندووە  ..دەرکردنی یەکەم ژمارەی رۆژنامەی ( کوردسیتان ) لە قیاهیرەی
پایتەختی میسر ،دواتری لە ژنێڤ ،بەشیێک بیوو لەو هەوڵە دڵسیۆزانەیەی بەدرخانییەکیان
لە هەندەراندا دایان بۆ جێبەجێکردنی ئەرکە نەتەوەییەکانی خۆیان.
بە دەرچوونی ( ) ٣١ژمارە لە رۆژنامەی ( کوردستان ) بە هەڵوێستێکی نەتەوەیی و لەژێر فشار و هەڕەشەی داگیرکەرانیی کوردسیتانداو
بە ئەرک و مانییدووبوونێکی زۆرەوە ،خۆبەخشییانە بنییاغەی رۆژنییامەگەریی کوردییییان دامەزرانیید و کردیییانە سییەرچاوەی وریییا کییردنەوە و
شیکردنەوە و باڵوکردنەوی هۆش و هزری نەتەوایەتی و خەباتکردن بۆ بەدەستهێنانی مافەکانی گەلی کورد.
رۆژنامهی کوردستان  ٣١ژمارهی لێدهرچووه،
ژماره  ١تا  ٥له شاری قاهیره ،له ژماره  ٦تا  ١٧له ژنێف ،له  ٢٢تا  ٢٣له قاهیره،
ژماره  ٢٤له لهندهن ،ژمارهکانی  ٢٥تا  ٢٧له ڤۆڵکستۆن ،ژماره  ٣٢و  ٣١له ژنێف دهرچوو .دوا ژمارهکهی که  ٣١ه له
.٢٢ ١٧ / ٤ / ١٤
ههر شکۆدار بێت یادی ئهم رۆژه پیرۆزه  ...رۆژی دهرچوونی یهکهم ژمارهی رۆژنامهی کوردی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پێنوسەکان  /ڕێکەوتی٢٢ :ی ئەپریلی ٢٢١٦
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کورد و پرسی رۆژنامهگهری
ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ
ئهمساڵ کورد پێ دهنێتیه  ١١١سیاڵ کیه دهسیتوپهنچهی لهگیهڵ کاغیهزی رۆژنامیهدا گیهرمکردبێت .لیه سیهدهی پێشیوودا خیهونی سیهرهکی
نوخبهری خوێندهواری کورد ئهوهبووه ،که بتوانێت لهڕێگهی کاغهزهوه ،دهنگیی نهتهوهکیهی
بگهینێته ههموو ناوچهکانی کوردستان و جیهان .داگیرکهرانی کوردی بههیهموو شیێوهیهک
دژی دهنگی کیورد دهوهسیتانهوه ،ههرئهمیهش وایکیردووه کیه ،بنهماڵیهی بهدرخانییهکان بیۆ
دهرکردنیییی ڕۆژنامهییییهک هیییهزاران کیلۆمیییهتر لیییه زێیییدی خۆییییان دووربکهونیییهوه تیییاوهکو
ڕۆژنامهیهک دهربکهن .دیاره کارکردن له بواری ڕۆژنامهگهریدا بیۆ کیورد  ،شیتێکی ئێجگیار
زهحمییهت بییووه و بهشییێکی گرنگییی خییهباتی کوردایییهتی

بییووه .لهسییهدهی پێشییوودا پارتییه

کوردستانیهکان له ههموو پارچهکاندا ،هاندهر و کۆڵهکیهی سیهرهکی ڕۆژنامهگیهری کیوردی
بییوون .هییهموو پارتییه کوردیییهکان ،رۆژنامییهوانی ،بهشییێکی گرنگییی خییهباتیان بییووه .هییهتاوهکو ئێسییتاش لییه رۆژهییهاڵت و بییاکوری
کوردسییتاندا ،کییارکردن لییه بییواری رۆژنامهگهری،بهشییێکه لییه خییهباتی کوردایییهتی .گییهرچی لییه باشییوور و تاڕادهیییهکی

لییه رۆژئییاوا

رۆژنامهگهری زیاتر بۆته پیشه .له ههرێمی کوردستاندا سهرهتا رۆژنامهگهری هێشتا لهژێر سایهی حزبدا بوو ،بیهاڵم لیهماوهی چهنید
سیاڵی پێشیوودا ،رۆژنامهگیهری کیوردی ئییهم قۆناغیهی تێپهڕانید و کۆمیهڵێک رۆژنامیه و دهزگییای مییدیای ئیههلی زۆر دروسیتبوون .بییهاڵم
ئییهمرۆ بییههۆی قییهیرانی دارایییی و لهههمووشییی خراپتییر قییهیرانی رۆژنامییهی کاغییهزی ،دیسییانهوه رۆژنامهگییهری کییوردی لییهم ههرێمییهدا
ڕووبییهروی قییهیرانی گییهوره بۆتییهوه .دیییاره مهسییهلهی قییهیرانی کاغییهز ،قییهیرانێکی جیهانییییهو ڕووبییهروی هییهموو رۆژنامییهکانی جیهییان
بۆتهوه ،بهشێوهیهک تهنها لهمساڵدا چهندین رۆژنامه گهورهی جیهان و ناوچهکه داخران بۆ نموونیه رۆژنامیهی ئیندیپێنیدنی بیهریتانی
و سهفیری لوبنیانی بیههۆی ئیهم قهیرانیهوه داخیران .ئیهمڕۆ ئینتیهرنێت ئیهو ئیهژدیها گهورهییه کیه رۆژانیه تهمیهنی رۆژنامیهی کاغیهزی
دهخوات و تادێتی ئهم ئهژدیهایه گهورهتر و پهلی زیاتر دههاوێت .کوردستانی بهههمانشێوه لهم ترسه گهورهیه بیهدهر نیییه ،لیه
مساڵدا کۆمهڵێک رۆژنامه و گۆڤاری کوردی داخران .بهبروای من ئهم دوو کێشهیه ،گهورهترین ههڕهشهی گهورهن که ئیهمڕۆ ڕووبیهروی
رۆژنامهگییهری کییوردی دهبێتییهوه .دیییاره مهسییهلهی ئییازادی رادهربییرینی کێشییهیهکی تییره کییه ڕووبییهروی رۆژنامهگییهری بۆتییهوه ،بییهاڵم
بهتایبهتی له سلێمانی تارادهیهکی زۆر ئهم کێشهیه نییه ،هییوادارین لیه شیوێنهکانی تریشیدا ئیهم کێشیهیه چارهسیهر بکرێیت .گیهرچی
مهسیهلهی پرسیی ئیازادی ڕادهربیرین لیه سیاڵی  ٢٢١٥لیه تیهواوی جیهانیدا خیراپ بیوو ،ئهمیهش لیه دواییین راپیۆرتی رێکخیراوی ئییازادی
رۆژنامهگهری جیهاندا دهردهکهوێت .ئێمه لهم رۆژهدا دووباره سهری ڕێیز و نیوازش بیۆ بنهماڵیهی بیهدرخان دادهنیهوێنین ،چونکیه ئیهوان
بوون  ،توانیان لهناو سهده تاریک و خوێناوییهکانی ئیالی عوسیماندا ،چیرای روونیاکی و هیوابهخشیی ڕۆژنامهگیهری کیوردی ههڵبکیهن.
لهالیییهکی تریشییهوه هیییوادارین رۆژنامهگییهری کییوردی بتوانێییت قییهیرانی دارایییی و لهسییهرو ههمووشیییهوه قییهیرانی کاغییهز و ئینتییهرنێت
تێپهرێنێت ،چونکه لهههموو جیهاندا رۆژنامهگهری ئاوێنهی ههموو دهوڵهت و گهلێکی جیهان دێته ژماردن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ  /ڕێکەوتی٢٢ :ی ئەپریلی ٢٢١٦
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لهیادی دهرچوونی یهكهمین رۆژنامهی كوردیدا ساڵو لهبهدرخانییهكان
بورهان ئهمین
كوردستان وه یهكهمین رۆژنامهی رۆژانهی كوردی له ٢٢ی نیسانی ساڵی  ١١٧١لهتاراوگهو لهسیهر دهسیتی بنهماڵیهی بهدرخانییهكانیدا
دهرچییووێنراوه ،ئییهو رۆژنامهیییه بییوو بهوهرچییهرخانێكی مێژوویییی لههییهموو بوارهكییانی
ژیانی سیاسیو كۆمهاڵیهتیو كهلتووری لهههر چوار پارچیهی كوردسیتانو الپهڕهییهكی
زیییڕینو شییكۆداری بییۆ وشییهو بییواری روونییاكبیری كییوردیی تۆمییاركرد ،بییۆ تییاوتوێكردنی
كاریگهرییییهكانی رۆژنامییهی كوردسییتان لهسییهر چهنیید الیییهنێكی گرنگییی پێشییكهوتن
لهكوردسیییتان ،ههرییییه لهنووسیییهرانو رۆژنامهنووسیییان (محهمیییهد گیییۆران ،قیییهیس
قهرهداغی ،دڵشا یوسفو عهبدولڕهحمان فهرهادی) لهم راپۆرتهی كوردسیتانی نوێیدا
بیروبۆچوونی خۆیان دهخهنهڕوو.
خاتوو «دڵشا یوسف» كاریگهرییهكانی رۆژنامهكه لهبواری سیاسیو كۆمهاڵییهتیو كهلتورییدا وا لێكیدهداتیهوه كیه رۆژنامیهی كوردسیتان
نه ههر رابهرو پێشهنگی مێژووی رۆژنامهگهریی كوردییه ،بهڵكو رۆژنامهی دایكو زمانحاڵی گهلی كوردیشه ،دڵشا پێیوایه دهرچوونی
ئهم رۆژنامهیه نامهیه بووه بۆ دهسهاڵتی ئهوكاتهی عوسمانی وشۆڤێنییه رهگهزپهرستهكیان كهدهیانویسیت ناسینامهو شیوێنهواری گیهلی
كورد لهناوببهن ،كوردستان رۆڵی پڕبایهخی ههبووه لهبوژاندنهوهو زیندووكردنهوهی گییانی نیشیتیمانپهروهرییو كوردایهتییدا ،ئیهوكات
به باڵوكردنهوهی  ٢٢٢٢دانهی لهسهرتاسهری كوردستاندا ئهو كۆتو پێوهندانهی سهر كوردایهتی پچڕاندو ئهو سیاسهته دوژمنكارانهییهی
دژ بهگهلی كوردی لهژێر دروشمی ئیسالمهتیدا شكسیت پێهێنیا كیه دهیانویسیت گیهلی كیورد لهسیهر رووی زهمیین بسیڕنهوه ،جگیه لیهڕۆڵی
سیاسیو كۆمهاڵیهتییهكهشی ،ڕۆڵی ییهكجار میهزنی گێیڕاوه لیهبواری كیهلتورییو رۆشینبیری ،بهباڵوكردنیهوهی شییعرو پهخشیانو ئیهدهبی
كوردی ،ههورهها لهڕێی رووناكبیرانیهوه تیوانیی زمیانی كیوردی لهقسیهكردنهوه بكاتیه زمیانی نووسیین ،بیهمجۆرهش تیوانیی كهلیهپووری
كوردی لهونبوونو لهناوچوون بپارێزێت.
كوردستان یهكهمین رۆژنامهبوو كه دیوانی»مهمو زین»ی ئهحمهدی خانی باڵوكردهوهو وه ئهرشیفێك بۆ مێژوو هێشتییهوه.
خاتوو دڵشیا ،پیهیامو مهبهسیتی سهرپهرشیتیارانی رۆژنامهكیه بیهوه لێكدهداتیهوه كیه لیهپێناو كیوردو كوردسیتانو كێشیه رهواكیهی و بیۆ
هۆشیییاركردنهوهی میللییهت دروسییتبووه ،لییهم تییهوهرهدا وتییی :رۆژنامییهی كوردسییتان بییهكردار ئییهو پهیامییهی خییۆی گهیانیید كهلهپێناویییدا
دهرچووبیییوو ،ئهمیییهش لهسیییهرووتاری سیییهرۆكی نووسیییین(میقیییداد بیییهدرخان) لیییهژمارهی یهكیییهمی رۆژنامهكیییه بهئاشیییكرا دهردهكیییهوێت
كهنوسیییوویهتی ( ئییهم رۆژنامییهیییهم ناونییاوه كوردسییتان و تیایییدا زانسییت و هۆشیییاری بییۆ مرۆڤییی كییورد باڵودهكهینییهوه تییاكورد بزانێییت
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شهڕوشۆڕهكان لهكوێ ڕوو دهدهن ،وواڵته زلهێزهكان چ نهخشهیهكیان ههیه! كارووباری بازرگانی چیۆن بیهرێوهدهڕوا! كیاری بیاش لیهكوێ
دهكرێ) لهم ووتارهوه دهردهكهوێت كهرۆژنامهكه لهكردنهوهی الپهڕهیهكی مێژوویی بۆ گهلی كورد چهنده گرنگه.
یهكێتی سهرمهشق بوه

دهربارهی ڕۆڵی حیزب و هێزه سیاسییهكان لهپێشخستنی كاروانی رۆژنامهگهری كوردیدا «محهمهد گۆران» وتی :بێگومان دوای ڕاپیهڕین
تهنها رۆژنامهگهری حزبی ههبوو ،من ههمیشه ئهوهم گوتووه كه یهكێتی نیشتمانی كوردستان ،ئهگهر دهزگیا رۆژنامهوانیییهكانی لهگیهڵ
حزبهكانی دیكه بهراورد بكرێ ،سهرمهشیقه لیهو بیوارهدا ،بیهاڵم لهگیهڵ ئهوهشیدا نیاكرێ ئهوهنیهگوترێ كهرۆژنامهگیهری حزبیی لهگیهڵ
باشییهكانیشییی كییهمتر پهرژاوهتییه سییهر مهسییهله ژیییاری و نهتییهوهیی و مهدهنییییهكان ،رۆژنامهگییهری حزبییی لهكوردسییتان زیییاتر ئیشییی
لهسهرتۆخكردنهوهی كاری حزبی و بهپیرۆزكردنی مێیژووی حیزب و دروسیتكردنی كاریزمیا كیردووه ،كیهدهتوانم بڵیێم لهشیهڕی ناوخۆشیدا
رۆڵێكی زۆرخراپی گێڕا ،دهبوو جۆرێكی دیكه كاریان بكردبایه.
دیسانهوه »خاتوو دڵشا «دهرچوونی رۆژنامیهی «كوردسیتانی نیوێ» وه یهكیهمین رۆژنامیهی دوای ڕاپیهڕین وه تهواوكیهری قۆنیاغی
بنیاتنانی مێژووی رۆژنامهگیهری كیوردی دهزانیێ و واییدهبینێ كیه كوردسیتانی نیوێ درێژبوونیهوهی هیهنگاو و قۆنیاغی پیێ خیۆی بیوو،
الپهڕهیهكی نوێ و مێژوو و ئاسۆیهكی ڕوناكی بۆ گهلی كورد بنیاتنا ،وشهی كوردی توانی مهشخهڵی ڕونیاكی بخاتیه نێیو ئهوتاریكییهی
كهڕژێمی بهعسی لهباشووری كورستان عهیامێك بوو دروستی كردبوو ،جگهلهوهش توانی مێژوویهكی زیڕین بۆخیۆی دروسیت بكیات بیهوهی
كهیهكهمین رۆژنامهی ڕۆژانهی كوردی بوو لهدوای ڕاپهڕینی كوردستان لهم ههرێمه دهربچێت.
لهتییهوهری ئییازادی ڕادهربییڕین لهرۆژنامییهی كییوردی و حییزوری ئهوچهمكییه لهرۆژنامییهی حیزبییی و ئههلیییدا «محمییهد گییۆران» بییهمجۆره
دیدوبۆچوونی خۆی بهیان كرد ..من زۆر ڕاشكاوانه دهڵێم باوهڕم بهرۆژنامهگیهری سیهربهخۆو ئیههلی نیییه ،دوای مێیژووی زییاتر لهسیهد
ساڵهی رۆژنامهگهری كوردی شتێك بهوناوهوه نابینم ،ئهوهی پێی دهگوترێ رۆژنامهگهری سیهربهخۆ لهباشیووری كوردسیتان ییان سیێبهری
حزبییه یییا شییهڕی باڵبییاڵێنی حزبهكانییه یییا واڵتییانی ناوچهكییه و ئییهوروپا و ئهمهریكایییه بییۆ هییهبوونی زانیییاری و كردنییهوهی لینكێییك
لهكوردسییتان ،لییهڕێگای ڕێكخییراو و دهزگییای مییهدهنی و الیییهنی دیكییه ،یارمییهتی چهنیید كهسییانێك دهدهن و زانیییاری و پییاره دهبهخشیین و
لهبهرامبهریشییدا سییوود و قییازانج بییهوان دهگهیییهنن ،ئیییدی بهوجۆرهیییه« ،گییۆران» گازنییده لهرۆژنامییهی حیزبییی و ئییههلی دهكییاو دهڵییێ:
رۆژنامهگهری حزبی زیاتر كار و پڕۆژهی حكومهت باڵودهكاتهوه لهكوردستان كه ئهوه ئیشی ئهو نییه! ئهوانیهی لیهژێرناوی سیهربهخۆ و
ئههلی كاردهكهن ،زیاتر گرنگی بهكهسیێك ییان تاقمێیك ییان شیارێك دهدهن و لهبهرامبهریشیدا هیهوڵی شیكاندنی نیهیارهكانی خۆییان
دهدهن ،بهكورتی و بهكوردی رۆژنامهوانی كوردی و كاری میدیایی لهكوردستان ،لهئێستادا بیاش نیابینم و بههیهموویان نیهیانتوانیوه لیه
 ٢٤ساڵی ڕابردوودا تاكێكی ڕۆشنبیر و باوهڕبهخۆبوو دروست بكهن.
مقداد بهدرخان ڕابهره
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لهباسی قۆناغهكانی گهشهكردنی رۆژنامهگهری كوردیدا «قهیس قیهرهداغی» دوای ڕاپیهڕین بیهقۆناغی زێیڕین دهزانیێ ودهڵیی :كاتێیك
یادی رۆژنامهگهری كوردی دهكهینهوه دهبێ بهچاوی ڕێزهوه ئاماژه بهكاروانێكی رۆژنامهگهری كورد بكهین كیه ماندونهناسیانه هاتونهتیه
مهیدان و ههستیان بهلێپرسینهوهی مێژووی كردووه سهبارهت بیهبوونی كیهلێنێكی گیهوره لیهژیانی كلتیوری نهتهوهكیهیان كیاری مێژووییی
خۆیان ئهنجام داوه ،لێرهدا گرنگیه ئیهوهمان لیهیاد بێیت كیه كیورد داگیركیراو بیووهو زمانهكهشیی فیهرامۆش كیراوه لیهم سیۆنگهیهوه ئیهم
مهسییهله بایییهخی خییۆی وهردهگرێییت ،دهسییتپێكی رۆژنامهگییهری میللییهتانی جیهییان هییهر هییهموویان لهالیییهن دامییهزراوهی فهرمییییهوه بییووه
بهپاڵپشییتی دهسییهاڵت بییووه ،بۆیییه دهبییێ سییهردهمی زێییرین ببهخشییین بهوكهسییانهی بناغییهكانیان لێییداو لهپێشییی ههموویانییهوه بێگومییان
ڕابهری گهوره میقداد بهدرخانه و لهدوای ئهوانی كۆمهڵه نیاوێكی گیهورهی مهیدانهكیه ،ئێیوه قۆناخیهكانی گهشیهكردنیی رۆژنامهگیهری
كوردیتان جوان پۆلێن كردووهته سهر چوارقۆناخ كه دواترینیان قۆناخی دوای ڕاپهرین و دروستبوونی حكومهتی ههرێمی كوردستانه كه
تێیییدا دهبینییین چییۆن میییدیای كییوردی تهقینهوهیییهكی گییهورهی بییهخۆوه بینییی بییهجۆرێك كهئێسییتا هییهزاران رۆژنامییهوان لهمهیدانهكییهدا
دهبینرێن ،دهكرێ ئهوه بهبیری خۆمان بێنینهوه كهبوونی كیانی خیۆیی چیی گرنگیییه دهبهخشیێ بهدرووسیتبوونهوهی نهتیهوه لههیهموو
ڕوویهكهوهو بهبێ ئهم دهسهاڵته خۆییه نهدهكرا ئهم شۆڕشی رۆژنامهگهرییه بهچاو ببینین ،نهتهوهی تر ههن كه لهئهنجامی ژێردهسیتی
بهردهوام تهنانهت زمانی خۆشیان بزر كردووه لهبهرامبهردا دهبینین كورد بهپێچهوانهی ئهو نهتهوانه تهنانهت پیهرهیان داوه بیهزمانی
شیرینی كوردی و ههر لهژێردهستی و داگركراویشدا ڕێزیان بۆ زمانهكهكهیان داناوه.
قهرهداغی دهربارهی كاریگیهری رۆژنامیه بیۆ لێیك نزیككردنیهوهی زاراوهو دیالێكتیهكان ،ڕای واییه كهرۆژنامهگیهری كیوردی ڕۆڵیی ئیهرێنی
بینیییوه لییهبڕینی سیینووره دهسییتكردهكان ،جییاچی سیینووری سیاسییی بێییت لییهنێوان بهشییهكانی كوردسییتان یییان سیینووری نێییوان دیالێكتییه
جۆراوجۆرهكان بێت كهجاران بهئاستهم كوردێكی دیاربهكر لیهكوردێكی خانیهقین دهگهیشیت ،بیهاڵم ئێسیتا بیههۆی مییدیای پێشیكهوتووی
كوردییهوه كوردێك لهبهغدا بێ كێشه گوێ لهشریتی دهنگوباسی كرمانجی دهگرێت ،كهدیاره ئهمهش ههموو ئاواتهكه نیییه بیهڵكو ئێمیه
دهخیوازین كییارێكی وا بكرێییت كییهزمانێكی یییهكگرتووی كییوردی بێتهكایییهوه كهدیسییان میییدیای كییوردی و رۆژنامییهوانان لهئهنجامییدانی ئییهم
ئهركهدا پشكی شێریان بهردهكهوێ.
لهكۆتاییدا لهیادی  ١١٧ساڵهی رۆژنامهگهری كوردیدا بهشدارانی ئهم راپۆرته پیرۆزبایی خۆیان پێشیكهش بهنووسیهرو رۆژنامیهنووس و
خاوهن قهڵهم و میدیاكارو ڕوناكبیرانی كوردستان كرد و سیاڵویان بیۆ بنهماڵیهی بهردخانیییهكان نیارد كهلهسهردهسیتی ئیهوان یهكیهمین
رۆژنامهی رۆژانیهی كیوردی دهرچیوو ،هیهموویان كیۆ بیوون لهسیهر ئیهوهی دهرچیوونی یهكیهمین رۆژنامیهی كیوردی لیهباروزروفی ئهوسیادا
بایهخێكی گرنگی ههبووهو وه بناغهیه و بنیاتنانی مێژوویهكی پڕشنگدار بۆ رۆژنامهگهری كوردی تهماشادهكرێ.
سهبارهت بهڕۆڵی رۆژنامهگهریی كوردی لهماوهی زیاتر لهسهد ساڵی رابردووو كاریگهریی بهسیهر زمانیهوه »عهبیدولڕهحمان فیهرهادی»
وتی :لهو ماوهیهدا رۆژنامهنووسی كوردی زۆر پێشیكهوتنی گیهورهی بیهخۆوه بینییوه بهتایبیهت حیهفتاكان و ههشیتاكان هیهنگاوی گیهوره
لیییهم بیییوارهدا نیییراوه ،لیییهدوای سیییهربهخۆبوونی كیییوردی لهسیییهرهتای نهوهتهكانیییهوه ئیییهوهی رۆژنامهنووسییییی كیییوردی بیییهخۆوهی بینیییی
لهپێشكهوتن لهههموو بوارهكاندا پێشتر ئهوه نهبووه ،خۆتان دهزانن زمان بوونهوهرێكی زیندووهو ڕۆژانه لهگۆڕانكاری دایهو وشه هیهن
بههۆی پێشكهوتن و تهكنۆلۆجیاوه لهبار دهچن و نامێنن و ههر بهم هۆیهشهوه وشه و زاراوهی تازه دروست دهبن و بۆ ئهمهش حكومهت
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ڕۆڵی بهرچاوی دهبێت لهبایهخدان بهزمان و دروستكردنی دهزگای تایبهت بهزمان و لیژنهی پسپۆڕ بهزمان و بایهخیدان بیهزمان لیهڕێی
پهروهردهو سیستمی خوێندنیهوه ،بهداخیهوه ئێسیتا ئیهم سیااڵونه حكومیهت وه پێویسیت باییهخ بیهزمان نیادات ،هیهروهها رۆژنامیهكانی
ئێستامان زمانێكی كوردیی نالهبار بهكار دێنن و ههر رۆژنامهیه بهكهیفی خۆی ڕێنووسی خۆی دروستكردوهو وای كردووه پاشهگهردانی
لییهزمانی كوردیییدا ههسییتی پییێ بكرێییت و هییهروهها ههنییدێك پیهیامنێری رۆژنامییهو كهناڵییهكانی ڕاگهیانییدن كییهم ئییهزموونن و كوردییییان
زۆرخراپهو تهنانهت بهباشی ناتوانن ههواڵێكی ڕاست و دروسیت وه رۆژنامهنووسیێكی تیهواو بیهجوانی و بیێ ههڵیهی ڕێنیووس و زمیان
دابڕێژن ،بۆیه پێویسته ستافی رۆژنامهكان ههماههنگییان ههبێت و ئاگاداری یهكتربن و لهسهرڕێنووس و زمانێكی ییهكگرتوو رێككیهون
و بیروڕای تاكه كهسێك نهبێته هۆی ههڵسوڕانی رۆژنامهیه یان كهناڵێك لهڕووی زمان و ڕێنووس و ڕستهسازییهوه ،بهداخهوه ئێستا
ئهگییهر تهماشییای رۆژنامییهكانمان بكییهین ئییهوازوو ههسییت بهههڵییهی زۆرو نالییهباریی زمییانی كییوردی دهكییهین و پێویسییته ئهمییه بییهگرنگی
وهربگیرێت ،چونكه وا بڕوات نهوهی دواڕۆژمان نهوهیه دهبێت زمان و كوردییهكهی نهقۆاڵ و سهقهت دهبێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ  /ڕێکەوتی٢٢ :ی ئەپریلی ٢٢١٥
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یهكهم پێنوسی ژن ،گوزیده عهزیز خانم
چیمهن محهمهد رهشید
سهرهتایه بۆ مێژوی رۆژنامهوانیی ژنان . . .
بەپێی توێژینهوهیهكم کە لهسهر مێژوی رۆژنامهوانی ژنان به ناونیشانی ژن و رۆژنامهوانی كوردی له عێراقیدا لیهنێوان سیااڵنی (١٧١٤
  ،)١٧٣١ئەنجاممداوە ،پێداچونهوهم بۆ رۆژنامهو گۆڤارهكان كردوه.بێگومییان بییه هییهوڵی دڵسییۆزانی مێییژوی رۆژنامییهوانیی و كلتییور و فهرهییهنگی كییوردی دهتوانرێییت
توێژینهوه لیه بوارهكیانی رۆژنامهوانییدا بكرێیت كیه هیهوڵی زیندوكردنیهوهو كۆكردنیهوهی مێژوییان
داوه لییه رێگییهی كۆكردنییهوهو توێژینییهوهی رۆژنامییهو گۆڤارهكییان ،هەربییۆیە تییوێژهر بییه پێویسییتی
دهزانێت ههوڵ و كۆششی دڵسۆزانی كورد بخاته بیهرچاو كیه كردویانیه بیۆ كۆكردنیهوهی رۆژنامیهو
گۆڤارهكییان و توێژینییهوه لهبارهیانییهوه لەمییاوەی کییاتی تییوێژینەوەکەدا ،وه بییهڕێزان (رهفیییق سییاڵح ،سییدیق سییاڵح ،د .كوردسییتان
موكریانی ،نهوشیروان مستهفا ئهمین ،عەبدواڵ زهنگهنه ،عهلی ناجی كاكه حهمه عهتار ،سیروان بهكر سامی )...
ههندێك بهڕێز لهسهر لهسهر مێژوی رۆژنامهوانی كوردی نوسیویانه وه بهڕێزان (د.كهمال مهزههر ،نهوشیروان مستهفا ئهمین ،فیاروق
عهلی عومهر ،جهبار جهباری  )...ههوڵی ئهوان نهبوایه نه ئهم توێژینهوه و نه ئهم ئەنجامه نهئههاتنه دی.
 -ئامانجی تیوێژهری

لیهم توێژینهوهییه بریتیی بیوه لیه شییكردنهوهی نیاوهرۆكی رۆژنامیهكان لیهروی ئیهو وتیارو نوسیینانهی لهسیهر ژن

نوسراون ،ئهو كهسانهی لهسیهر ژن نوسییویانه ،چۆنییهتی بابهتیهكان ئهگیهر بابیهتی ژنیان هیهبوبێت چیۆن بیوه ،هیهروه ئامیانج لیهم
توێژینهوەیه وهاڵمیی ئیهو پرسییارانه بیو ئاییا ژن لهسیهرهتاكانی رۆژنامیهوانی كیوردی لیه عێراقیدا چیۆن بیوه ،ئاییا لیهو ماوهییهدا لەو
بارودۆخە ئابوری ،سیاسی ،كۆمهاڵیهتیو فهرههنگییهی ئهو كاتهدا دۆخی ژن چیۆن بیوه ،دۆخیی ژن لهرۆژنامهوانییدا چیۆن بیوه؟ ئامیانج
ئهوهیه سهرهتایه  ،دهسپێكێك و بناغهیه بێت بۆ تۆماركردنی مێژوی رۆژنامهوانی ژنان.
لهدوای ههڵدانهوهی الپهڕهكانی سهرجهم رۆژنامهكانی ئهو ماوه كاتیه ،چهند وتارێیك لیهبارهی ژنیهوه نوسیراوه ،بیهاڵم نوسیهرهكانیان
ژن نین یان بهناوی ژنهوه نیه.
یهكهم وتار لهالیهن ژنهوه نوسرابێت لهالیهن :گوزیده غزیز خانم بوه ،وتارهكهشی له ژماره ١٣ی رۆژنامهی ژیان له ٢٢ی نیسانی
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 ١٧٢٦و له الپهڕه  ١دا نوسراوه و لهالپهڕه  ٢دا تهواوكراوه:
ئهمهی خوارهوەش وتارهكهیهتی لهگهڵ ههڵسهنگاندنی توێژهر بۆ وتارهكه.
به قلم مدیره مكت كچان گوزیده غزیز خانم
نوسراوه:
ژن و تأثیراتی له حیاتی مهدهنیتدا
ژنێتی ،موجودیهتی كیه قسیمیكی تیری حییات و حتیی قسیمی مهمیی اشیغال كیردوه .نیابی تیأثیراتی ژن لیه حییات دا لیه پیی چیاو دور
بخریتوه .و ئهبی بكری بهرهبری برزبونهوهی او هنكاوانه كه لیه ریكیای میدنیت و ترقیی دا اهیاویژری _ ژن حییات مسیعودو دیسیان ژن
حیات رزیل اكات _ ام دوقوته كه دشمن یهكترن بهعلم و جهلی ژن دیته وجود ژن ام دواستعداده ههییه او ملتانیه كیه ام قسیمه بشیره
سو استعمال اكن ناتوانن له بالی جهالتی خویان رزكار ببن ومحكومی ام افتهن.
له ادبای فرانسز مادام الی (ژن مال اكات و ژن میال وییران أكیات) بهچیه بالغیت و زبیانیكی فصییح وه گیوتراوه اگیر بیخهینیه برجیاوی
تأمل او ملتانه كه ژن یتی یان بیزر كردوهتیهوه  ،خوییان بهرزكردوهتیهوه ژییرا ژن ملیت پیی اگهییهنی ( وژن و پییاو بیی اگهییهنی ) او
موجودیهتهیه كهله ژرهیه قهرهمانیكی كوره دی نیی تیه وجیود  .لیهو وقتانیهدا كهلهباوشیی شیفتقی خوییا بیهالی الییه و الوانیدن پیی
اگهیهنیت له موجودیتی مادی و معنوی خوی بشی ادات.
رجا ئهكم ژنیكی جاهل اتوانی له جیاتی خوی چی بدا به اوالدهكی؟
صبحینی اوالدهكهی اخاته ناو حیات جمعیهتهوه ابی بهچند مشكالت و اضطراب فیری ژیان بیت! وهبهبی به پیاو یانهبی!
بلی ،هرچند بو پی گهیاندنی ام نوعه منداله بی بهرانه مكت درمانیكه اما لهالی ههمموتان معلومه كه بهبی تحصیل ابتدائی تیالی و
بهبی تالی تحصیل عالی دهست ناكویت .ابی لهباوشی دایكیا زانستیكی ابتدائی وهر بگری تاوهكو بتوانی له مكتبدا تیواوی بكیا و ایتیر
اشكارهكه دایكی تی بهسر اوالدا تأپیراتی معنوی زیاتره لهمادیو كوابی مندال به قدرت و قوت و عجزو جهالتی دایك ئهژینریت.
نتیجه :ژن ،عضویكی مهمه كه پیاو دی نی ته دنیاوه و بیه سیعی خیوی پییاو پیی اگهییهنی وبیم لونیه لیه ریگاییهكی كیورت و بارییك و
راستوه اینیری بو مدنیت و ترقی امرو أبی ژنی كورد پی بكات كه صیبحهینی ومیی كیورد بیی تیهوجود و پاییهدار بییت ،بیه فكیری مین :
پباو به تهنها پی یه چون ناتوانی بگاته محل مقصودی خوی بهبی ژنی
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ژنهی كه ئهبیت بهژنی استقبال بروامهكه مندالهكانی پی بگهیهنی ابی ایتیر منیورو معتبیران كیورد لیه اسیارتی زنجییری تعصیبی خوییان
ازادی بكن و روناكی بدهن به نیتی.
ژن اوكاته مالیك و طنیك اداره ئهكاتو بم قسهیهم وا تی نهكهن كه ابی ژن سیالح شیوری

بیی وطنیی خیوی اداره بكیات .مقصیدم ژن

عضویكی وا مهمه كله هممو جهتی كو له قوهتی سالح زیاتر به قوتی ژكای خوی ابی مندالهكانی پی بگهیهنی و بم لونه حییاتی وطین
و ملت پایدار بكات.
اسالمیت ژن ناخاته امارتی چل كلیلوه .اصال اسالمیت مان ترقی نیه و هی قانونیكی نیه كه امر به جهالتی ژن بكات.
لهبر امه ،ای قوم محترم كوري ،ای او كوردانهی ارزوی اعالو پاییهداری قیومی كوردییان هییه گیوی بگیرن! جهیل و علیم دشیمن یكتیرن و
حرب اكن ایوه كه له گل پیاو خریكن ژنتان به بیرانایه.
مادام ایمرو له وضعیتیك داین كه هیشتا ام دوقوهتهمان توحید نكردوه همو وقتیك برامبری شرو شوی بی نتیجیه و امیل میهفرن ،وییان
كهفرین ژن یتی ش له گل خۆتان برن تاكو موازنه حاصل بهبی.
ههڵسهنگاندنێك
یهكهم لهروی شێوازهوه:
 بهڕێنوس و نوسین و خاڵبهندی ئهو كاته نوسراوه كه تێكهڵه له وشهی عهرهبی و كوردی. پهرهگرافی بهكار هێناوه.تێبینی /وه خۆی نوسیومهتهوه تهنیا:
 -١چهند ههڵهیهكی زۆر كهم پێكهوهلكانی ههندێك پیت ئهوی چهند دانهیهكی كهم پێدهچێت ههڵهی تایپ بێت.
 -٢له زۆر شوێن پیتی

له جیاتی پیتی گ نوسرابو یان بههۆی تهمهنی رۆژنامهكه وا ئهخوێنرایهوه.

شیكردنهوهی ئهم بابهته له روی ناوهڕۆكهوه.
 باسی ژن و گرنگی خوێندن و تهنانهت بهدهست هێنانی بڕوانامه "تحصیل عالی" دهكات بۆ ژنان. -وشهی ژن ی بهكار هێناوه له ههمو جارێكدا.
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 ئهوهی سهیره وتهیه لهسهر ژن باس ئهكات كه دهڵێت خانمێكی فهرهنسی وای وتوه بهاڵم ناوهكیهی نیهوتوه ییان لیهبیر چیوه تاییبكریت ،لهراستیدا ئهم وتهیه (ژن ماڵ ئهكات و ژن ماڵ وێران ئهكات) له وتهی گهالن ههیه ،لهسهر ژن وه فۆلكلیۆر ،ئهمیهش ئیهوه
دهردهخات لهو سهردهمهدا زانیاری ههبوه لهسهر كلتوری گهالن.
 باسی میللهتان ئهكات ،دیسان زانیاری ههیه لهسهر ئهوهی واڵتانێك ههن له پێ ئێمهی كوردهوهن. پیاو بێ ژن نابێت و میلهت بێ ژن ناگاته مهقصهد. كاتێك دهیهوێت بڕوا به كۆمهڵگه بهێنێت پهنا بۆ هۆكار دهبات تا بڕوا به كۆمهڵگه بێنێت ،وه :* ژنی خوێندهوار نهوهی باش بهرههم دێنێت.
*داوا له منهوهری كورد ئهكات بهرامبهر به توندڕهوی بوهستن و له گهڵ هوشیاری ژندا بن.
* دهڵێت ئیسالم لهگهڵ ئهوه نیه ژن هوشیار و خوێندهوار نهبێت.
 له كۆتایشدا باسی هاوسهنگی ژن و پیاو دهكات (جیندهر) ی دهكات ،كه لهئێستادا خواست و داواكاری ژنانه.تێبینی:
 -١گوزیده خانم بهڕێوەبهری خوێندنگای كچان بوه له سلێمانی .١٧٢٦
 -٢به كارهێنانی زمانی كوردی له عێراقدا ،هۆكارهكهی ئهوه بوه لهو سهردهمه بهغدا رۆڵی ههبوه له رۆژنامهوانی كوردییدا و بهشیێك
له رۆشنبیرانی كورد له بهغدا بون.
 -٣تكایه به ئهمانهتهوه ئهم بابهته تۆمار بكرێت ،لهبهر ئهوهی زۆربهمان ههست بهنهبونی ئهمانهت ئهكهین.
 -٤به هیوام بۆم بڕهخسێت له داهاتویهكی نزیكدا ئهم توێژینهوهیه به چاپ بگهیهنم.
 -٥لهگهڵ ئهوهی ماوهی چهند ساڵێكه ئهم توێژیهوهیهمان ئهنجامداوه ،بهاڵم بۆ دۆزینهوهیهكی مێژوی پێویسیتی بیه رهوینیهوهی گومیان
ههیییه ،لهبییهر ئییهوهش لییهپێ باڵبونییهوهی ئییهم راسییتیه مێژویییهمان بییهم شییێوهیه بییاڵو كییردهوه تییا ئییهو بهڕێزانییهی لییه كۆكردنییهوهو
شیكردنهوهی رۆژنامهوانی كوردیا رۆڵیان ههبوه تێبینی خۆیان بڵێن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی  /ڕێکەوتی٢١ :ی ئەپریلی ٢٢١٦
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بەرز و پیرۆز بێ ٥٥١هەمین ساڵوەگەڕی ڕۆژنامەگەریی کوردی

 ١١١ساڵ بەسەر ڕۆژنامەگەریی کوردیدا تێپەڕی.
بوونی ئەو مێژووە پڕ پیت و بەرەکەتە لە ڕۆژنامەگەری ،ئەوی

بۆ نەتەوەیەکی بێ واڵت و ئاخ داگیرکراوە لەوانەیە بیۆ خیودی کیورد

کە خاوەنی ئەو مێژوو و مەزنایەتییەیە ،زۆر بەرچاو یان گرنگ نەبێ ،بەاڵم گرنگی و مەزنیایەتیی ئەو مێیژوویە کیاتێ دەردەکەوێ کە
بە چاوێکی دەرەکی چاو لە بابەتەکە بکەی و هەڵسەنگاندنی بۆ بکەی.
نەتەوەیەک کە زمییان و خییاک و هەرچییی هێم یا و پیرۆزییەکەیەتییی داگیییر کییراوە ،بە زمییانی خییۆی نەیخوێنییدووە و بە هییۆی نەبییوونی
دەوڵەت ،خەتێکیییی نووسیییینی دیاریکراویشیییی نەبیییووە ،بەو حاڵەشیییەوە  ١١١سیییاڵ لەمەو پیییێ

دەسیییتی کیییردووە بە هەوڵ و چیییاالکی و

بەرخیییودان بیییۆ خەبیییات لە واری مییییدیایی و ڕۆژنامەگەرییییدا .بە سیییەرنجدان بەو فیییاکتەرانە کە باسییییان لێیییوەکرا ،دەکیییرێ هەوڵ بیییۆ
دامەزراندنی ڕۆژنامەگەریی کیوردی ئەویی

لەو سیەردەمە لە دیرۆکیدا بە یەکێیک لە گرنگتیرین هەوڵەکیانی کیورد لە بیواری پێکهێنیانی

شوناسییی نەتەوەیییی و بەرەو گەیشییتن بە مافەکییانی خییۆی ئەژمییار بکرێییت .گرنگییی ئەو مییژارەش کاتێییک زیییاتر دەردەکەوێ کە ڕێییژەی
خوێندەواریی کورد لەو سەردەمە بزاندرێ.
یەکێکی تر لە خاڵە بەرچاوەکانی ئەو مژارە ،هەوڵی زۆر و نەبڕاوە و نەگیۆڕی دامەزرێنەرانیی ڕۆژنیامە و بیاوکی ڕۆژنیامەگەریی کیوردە
کە لە ژێر کارتێکەریی هی کۆسپ و تەنگ و چەڵەمەیەکدا نەسڵەمینەوە و دیارییەکیان بۆ کورد نەخشاند کە تا بە ئەمڕۆش شیانازیی
کورد و کوردستانە و هەر چوار پارچەی کوردستان بێ ئەمال و ئەو ال خۆیان بەمیراتگری ئەو دیرۆکە و ئەو خەباتە دەزانن.
لێرەدا وێڕای پیرۆزبایی لەسەرجەم ڕۆژنامەوانانی کورد بە گشتی و ڕۆژنامەوانانی کوردسیتانی ڕۆژهەاڵت و هاوکارانمیان لە ڕۆژی کیورد
بەتایبەتی و سەرجەم ئەو کەسانەی کە بە جۆرێک لە جۆرەکان لە کۆنەوە تا بە ئەمڕۆ هەنگاوێکییان بیۆ ڕۆژنیامەگەریی کیوردی نیاوە،
بۆ بیرهێنانەوە و ڕێز گرتن لە یادی ١١١هەمین ساڵوەگەڕێ ڕۆژنامەگەریی کوردی ،سەرەڕای ئەوەی کە پێویسیت بە ئامیاژەیە کە دۆخیی
ڕۆژنییامەگەریی کییوردی لە ئێسییتای کوردسییتان لە هەر چییوار پییارجە لێییک جیییاوازە و لە زۆر ڕەهەندیشییەوە کەسییانی پسییپۆڕ لە بییواری
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زمییانەوانیی کییوردی و هەروەهییا ڕۆژنییامەگەریی کییوردی ،ڕەخیینەی بەجییێ و شیییاویان لە ۆژنییامەگەریی کییوردی بەتییایبەتی لە کوردسییتانی
باشوور هەیە کە ئەم ڕەخنانە لە چەند ڕووی زمانەوانی و هەروەها ئەرکی ڕۆژنامەگەریی کوردیدا خۆی دەبیننەوە و لەم باسەدا ناکرێ
خەسارناسیییی ئەو باسییە بکەییین و ئەم هەویییرە ئییاوێ زۆر هەڵییدەگرێ و پێویسییتی بە ڕاڤەی تییایبەتی هەیە ،کییورتە مێییژوویەک لە
ڕۆژنامەگەریی کوردی لە “ڕۆژنامەگەری کوردی ،نوسینی مستەفا رابەر” دەخەینە بەر دیدەی خوێنەرانی ڕۆژی کورد.
کورتە مێژوویەک لە ڕۆژنامەگەریی کوردی:
داهێنانی ئامێری چاپ لە سەدەی پانزەهەمی زاینی دا لە سەردەسیتی مسیگەرێکی ئەڵمیانی یوحەنیان گیۆتەنبەرگ داهێنیراوە گیۆتەنبرگ
( )١٤٦١ -١٣٧١لەو داهێنانەیدا هی سود و دەسکەوتێکی پێنەبڕاوە لەبەر سەرقاڵی و دەستکورتی کاتی کتێبی ئینجیلی پیرۆزی ئاینی
لە چاپ داوە تەنانەت بییری چیوە نیاوی خۆشیی لەسیەر تۆمیار بکیات بەر لە گیۆتەنبرگ هەوڵێکیی تیری

لە الیەن بازرگیانێکی چیاینی

بەنیاوی بیی شیینگ ( )١٢٥١ – ٧٧٢هەبیووە .بەو داهێنیانەی گیۆتەنبرگ شۆڕشییکی مەزن لە هەمیوو بوارەکیانی ژیانیدا دروسیت بیوو چییاپ
رۆلێکی ئێجگار گرینگی بینی لە بەرەو پێشوەچونی شارستانیەت لە سەرانسەری دونیادا .ماوەیەک پاش ئەو داهینانە گۆڤیار و رۆژنیامە
بەشییێوەیەکی رێییک و پێییک چییاپ و بییاڵو کییرانەوە .لەسییاڵی  ١٧٣١لێکییۆلەرەوەی ئەڵمییانی ئۆتییۆگروت ئەم پێیینج مەرجەی دانییاوە بییۆ
جیاکردنەوەی ڕۆژنامە لە هۆیەکانی تری پێوەندیەکان:
 -١بەشێوەیەکی دەوری الی کەمی هەفتەی جارێک دەربچیت.
 -٢چارەسەری کێشە هەنوکەیەکانی سەردەمی خۆی بکات
 -٣بە ئامێری چاپ بنوسرێت
 -٤هەمو کەسێک بتوانی بە پارەی خۆی دەستی بکەویت
 -٥پیویستە ناوەرۆکی هەمە جۆڕ پێوەندی بە چین و توێژەکانی کۆمەاڵنی خەڵکەوە بیت.
یەکەم هەفتەنیییامە لەمییییژودا لە شیییاری ستراسیییبۆرگ بە نیییاوی پێوەنیییدی (رێلەیشییین) لەسیییاڵی  ١٦٢٧لەالیەن جیییۆن کیییارلۆس چیییاپ و
باڵوکراوەتەوە ،هەروەها یەکەم رۆژنامەی رۆژانە لە لەندەن بەناوی (دێلی کرانت) لە رۆژی /١١ئازاری  ١٧٢٢/دا لەسەر دەستی ئییدوارد
کرانت چاپ و باڵو کراوەتەوە.
لەرۆژی /٢٢نیسییانی ١١٧١ /میقییداد مییدحەت بەدرخییان لە شییاری قییاهیرەی میسییر دەرگییایەکی پییڕ مەییینەت و زەحییمەت بەاڵم دەرگییایەکی
شارستانی بۆ گەڵە ستەم دیدەکەی خۆی خستە سەرپشت و یەکەم رۆژنامەی کوردی بەنیاوی (کوردسیتان) دامەزرانید لەو رۆژەوە کیاروانی
خەبییات و تێکۆشییان بەریییوەیە بییۆ بەدیهینییانی ئییاوات و ئامانجەکییانی بەدرخییان بییۆ ئییازادی و رزگییاری کییوردو کوردسییتان .بەپییێ ی
سەرچاوەکان رۆژنامەکە سێ هەزار دانەی لێ چاپ دەکرا  ٢٢٢٢دانەی بەخیۆڕایی لە کوردسیتان لیی دابەش دەکیرا ئەگەرچیی دەرچوانیدنی
رۆژنامەی کوردستان لە قاهیرە دوور لە خاک و خەڵکی ستەم لێکراوی کورد بە هۆی زۆڵم و فشاری ناحەزانی گەلی کورد بووە چەندین
جاری جێگۆڕکێی پێکراوە ئەو پیشەیە ئەگەر لە مێژودا بە ناوی (پیشەی گەڕان بە دوای سەرئێشەدا) نیاوی دەرکردبییت رۆژنیامەگەری
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کوردی تا ئەمڕۆش گەڕان بووە بە دوای مەرگدا!! هەندێک لە شیۆرە سیوارەکانی مەییدانی رۆژنیامەگەری کیوردی  ،ئەوانەی کیۆچی دواییی
یییان کییردوە میقییداد مەدحەت بەدرخییان خییاوەنی (رۆژنییامەی کوردسییتان  ) ١١٧١عەبییدول کەریییم ئەفەنییدی خییاوەنی گۆڤییاری (رۆژی کییورد
 )١٧١٣مسییتەفا پاشییا یییامولکی خییاوەنی (گۆڤییاری بانییگ کوردسییتان  )١٧٢٢مێژونییوس حسییین حییوزنی موکریییانی خییاوەنی (گۆڤییاری زاری
کرمانجی  )١٧٢٦ماموستا ئیبراهیم ئەحیمەد خیاوەنی (گۆڤیاری گەاڵوێیژ  ) ١٧٣٧ماموسیتا عەالئەدیین سیەجادی (خیاوەنی گۆڤیاری نیزار)
ماموستا ئەنوەر مائی خاوەنی (گۆڤاری رۆناهی) پیرەمیردی شاعیر (خاوەنی رۆژانەی ژین) مەال شەریف ڕەنگەرێژی خیاوەنی (رۆژنیامەی
ئازادی  ) ١٧٤٥ماموستا گیو موکریانی خاوەنی (گۆڤاری هەتاو ) ١٧٥٤
جگە لە سەدان نووسەر و رۆشنبیرو هونەرمەند دڵسۆزانە لە رۆژگاری خۆیدا بەشداری کردووە لە گەشە پێدانی رۆژنیامەگەری کیوردی دا
وەکیو ماموسیتا عەبیدوال گیۆران  /مەعیروف بەرزنجیی /غەفیور میییرزا کەرییم  /جەاللیی مییرازا کەرییم  /ئەمینیی مییرزا کەرییم  /ئەحییمەد
غەفور /مەال ئەنوەر مائی  /شاعیری بەناوبانگ قانی  /ماموستا شیاکر فەتیاح  /میحەمەد تۆفییق وردی  /میحەمەد مەولیود مەم  /سیالح
حەیدەری  /دەیانی تر.
رۆژنامەگەری ،دەستەالتی چوارەم وەکو لە سایدی جوریس پیدیا باسکراوە بنەماکانی دەولەت لەسیەر سیێ کیۆلەگەی بنەڕەتیی دامەزراوە
گەڵ یان نەتەوە ٭ هەریم یان نیشتمان ٭ دەستەاڵتی سیاسیی دەسیتەاڵتی سیاسیی بیریتیە  ١لە دەسیتەاڵتی یاسیا دانیان  ٢دەسیتەاڵتی
جێبەجی کردن دەستەالتی دادوەری لەبەر ئەوەی رۆژنامەگەری بە گشیتی رۆلیی کیاریگەری هەیە لە هۆشییار کیردنەوە و ڕینمیایی کردنیی
تاکەکانی کۆمەڵ و دروستکدنی ڕای گشتی و گۆڕانکاری لە یاساکان چونکە رۆژنیامە گەری وەکیو ئیاوێنەیەک وایە بیارو رەوتیی کۆمەڵگیا
بەردەوام رەنگی تیا ئەداتەوە کاریگەری راستەوخۆی هەیە لەسەر هەمیوارکردن و گواسیتنەوەی رای خەلیک لە سیەر شیێوازی دەسیتەالت و
پەردە الدان لەسەر کەم و کوڕیەکان و بەدوادا چونەوەیان بۆیەش ناوی نراوە دەستەاڵتی چوارەم جۆرەکیانی رۆژنیامەگەری رۆژنیامەگەری
ئاشکرا  /نهێنی  /حکومی  /حیزبی  /ئەهلی  /شار  /شاخ  /رۆژنامەگەری سەرکاغەز  /رۆژنامەگەری ئەلەکترنی.
بەگشییتی هەمییو جۆرەکییانی رۆژنییامەگەری کییورد لە قەیییران دایە میییدیای حیزبییی زاڵە بە سییەر میییدیای ئییازاد جییاران خییوینەر بە چییرای
گەنەگەرچک لە دوای رۆژنامەی حیزبەکان دەگەرا کەچی ئێستا چەمۆلەی لێدەگرن لە ووالتە پێ

کەوتوەکیانی دونییا حییزب رۆژنیامەی

تایبەتی نیە بەلکو رۆژنامەی نزیک لە حییزب هەیە  ،سیەربەخۆیە پانتیایەکی بچیوکی حیزبیایەتی تییایە بەالم الی خۆمیان رۆژنیامەی
حیزبەکییان زۆرە خییوێنەری کەمە لەگەل رێزمییدا بییۆ ئەوکەسییانەی لە رۆژنییامەی حیزبەکییان کییار دەکەن کرێکییارن دەبییی بەپێییی مەزاجییی
خاوەنکار ووشەسازیان بۆ بکەن وێنە و چاو پێکەو تنیان باڵو بکەنەوە .ئەمڕۆ هاوکێشەی نێوان رۆژنامە نوسیی بەدبەخیت و سیەرکەدەی
دەست رۆیشتوی ناو حیزب بەم شێوەیە رۆژنامە نوس ئەگەر رەخنەی لێ بگری و فەرامۆشی بکات سیەرکردە حەز لەچیارەی ناکیات و لێیی
خۆش نابیت رەنگە نانیشی ببڕیت  ،بەسەرەکەیتر ئەگەر رۆژنامەنوس مەرای بۆبکیات دەسیت خۆشیی لە کیارە ناڕەوکیانی بکیات سیەرکردە
لە بیری ناکات پاداشی ئەداتی و پشتگیری دەکات .بەالم رۆژنامەگەر راستگۆیی و متمانەی خوێنیدەواری خیۆی لەدەسیت ئەدات .لەییادی
 ١١١سییالەی رۆژنییامەگەری کییوردی سییەری رێییزو نەوازەش بییۆ شییەهیدانی قەڵەم و مەرەکەب  ،گشییت سییەربازە گۆمناوەکییانی مەیییدانی
رۆژنامەگەری کوردی دا دەنوێنم.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رۆژی کورد  /ڕێکەوتی٢١ :ی ئەپریلی ٢٢١٦
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رؤزنامەنووسی لە کەرکوک
بەهرۆز جەعفەر
ئیمییرو ( )٢٢١٦ / ٤ / ٢١سییەرلە بەیییانی لەکەنییاڵی ئاسییمانی کەرکییوک میوانبییووم ،لە یییادی  ۱۱۱سییاڵەی روزنییامەکەریی کوردییییدا بی
شاری كەرکوک و دوخەکە بە کشتی ئەم خااڵنەمان ووت :
* وا نییزیکەی سییەت و ئەونە سییاڵە روزنییامەکەریی کییوردیی هەیە کەچییی زمییانێکی سییتانداردی
کوردیی نییە* .
بەعس و عروبه بە هەموو ماوەی تەمەنیان ئیشیان لەسەر رووخاندنی بونیادی کەسێتی ئینسیانی
کورد کردووە لەم شیارە ،بیویە کەرکیوک بە دوو پیردو دوو قوتابخیانە ئیاوەدان نیاکرێتەوە بەڵکیو
پێویسییییتی بەوەیە کەسییییێتی ئینسییییان لەم شییییارە بینییییا بکرێییییتِ ،ئەوەش ئەقڵێکییییی میییی دێرنی
نەتەوەییانەی دەوێ بەو بەرپرسانە ناکرێت قاچاخچێتی نەوت و بەنزین و سەیارە لەکەڵ داع
* رؤزنامەنووسی

ئەکەن .

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

وەک

حزبە کوردییەکان یەکدەنک نین.
* بارێزکییاری شییارەکە بە ئەنقەسییت کییایەی مەعریفییی و روزنامەنووسییی و هییونەری و روشیینبیری ئیهمییالکردووە .لە بەرانییبەردا قسییەو
رەخنەی جددیی لە کەرکوک مردووە و نییە.
* رێنماییم ب كەناڵی کەرکیوک و روزنامەنووسیان ئەوە بیو کە ئەکەر فییعلەن یەکێتیین ،خوێنیدکاری رێبیازەکەی میام بین ،لە  ٢٢٢٦بە
منی ووت ئێمە بە رەخنەو رەخنە لە خ كرتن بێ

دەکەوین ئەکەر بەڵکەت هەبوو لەسیەر خی م و بی پێشیکەوتنی کیومەڵکە بیو سیێ و

دووی لێ مەکە .دەی مین ئیمیروکە  ٤٢٢رێکخیراوی تیورکی و تورکییا درک ئەکەم لە کەرکیوک ،سیەیدولموحافز رێکخیراوی کلتیوریی ئیمیام
خومەینی لە کەرکوک ئەکاتەوە کەچی سەندیکای روزنامەنووسیان لە کیونە جرجێکیدان ،کەورەتیرین بینیا بە بیودجەی هەرێیم کیراوە بی
کایەی روشنبیری نایکاتەوە ،هەزاران دونم زەوی کە داعشی لیێ بیووە رزکیارکراوە ،بەرپرسیە حزبیەکیان داکیرییان کیردووە بی خ ییان،
چ ن من بێدەنک نابم با خەڵکی بێدەنک نەبێت.
* چەنیید کەسییی ماسییتاوچی بەنییاوی روزنامەنووسیییەوە لەکەرکییوک چییوونە پەرلەمییان و پوسییتی تریییان وەرکییرت کەچییی ئێسییتا کەس
خاوەندارێتی لە سەحافه و سەقافە ناکات  .هەروەها زور بابەتی ترمان باسکرد ،سوپاس ب کەناڵی کەرکیوک .سیوپاس بی كارمەنیده
تێکوشەرەکانیان ..ئەزانم دوای بەرنامەکە هەندێ قسەو شت دێتە سەریان مەترسن ئەوە سەرەتای ئازادی و زانی ئازادی ئەقڵە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پێنوسەکان  /ڕێکەوتی٢١ :ی ئەپریلی ٢٢١٦
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بیری نەتەوەیی لە ڕۆژنامەی کوردستان
بێستون خدر
ئەگەر بیییری نەتەوەی لە گۆڕانکاریەکییانی شۆڕشییی پیشەسییازی ڕوونتییر دەرکەوتبێییت ،دواتییر بە الی نەتەوەکییانی رۆژهەاڵتییی نییاڤین
بایییدابێتەوە .لەهەمییان کییات کییورد و تییورک و عەرەبییی

بییوونەتە شییوێن هەڵگییری ئەو بیییرە

نەتەوەییییە کە سییەری هەڵییداوە و ڕۆژهەاڵتییی ناوەراسییتی ڕەنییگ کییردووە .هەڵییبەتە کییوردی
لەسەرەتای سەدەی ١٧دا میرنشینی تایبەت بە خۆی هەبووە ،بەاڵم لەبەر ناکۆکی و دووبەرەکیی
خۆیان ،دەوڵەتانی داگیر کەر و زلهێیزی ئەو دەم بە ئاسیانی توانیوییانە ئیماڕاتەکانییان تێیک
بشکێنن .کە بیری نەتەوەیی چاکتر گەشەی کرد کوردی

بە هاوشێوەی میللەتانی تر دەسیتی بە

چاالکی سیاسی و رۆشنبیری خیۆی کیرد هەتیا کارگەیشیتە ئەوەی لە پیایتەختی میسیڕی عەرەبیی
رۆژنامەنووسییی نییاوداری کییورد(میقییداد مەدحەد بەدرخییان) لە غییوربەت و ئاوەرەیییدا یەکەمییین
رۆژنامەی کوردی بەناوی(کوردستان) باڵو بکاتەوە.
دوای ئامادەکاریەکی باش لە پێشینەدا کە وا بەشێوەیەکی چڕ و پڕ میقداد مەدحەد بەدرخیان خیۆی بیۆ ئامیادەکرد بیوو ،بە هاوکیاری و
بەردەوامییی (عبییدول رەحمییان بەدرخییان)ی بییرای توانیییان لە ٢٢نیسییانی  ١١٧١واتە ١١٦سییاڵ لەمەوبەر یەکەمییین ژمییارەی رۆژنییامەی
کوردستان لە چاپ بدەن ،کە تیایدا جگە لە هەواڵی تایبەت بە کورد هەواڵ و باس و خواسی میسڕ و سودان و ئەرمێنیاشی تێیدا بیاڵو
کرابووەوە  ،دەبێیت ئامیاژە پێیبکەین کەوا رۆژنیامەی کوردسیتان بە کیوالیتێکی بیاش دەسیتی بە کارەکیانی کیرد ،ئەوەش بیووە راکێشیانی
سەرەنجی گەالنی جیهان بیۆ رۆژنیامەکە .بیۆیە هەر لەژێیر ئەوکیاریگەرە بەهێیزەوە لەو کیاتەوە تیاکو ئەمیڕۆ رۆژنیامەی کوردسیتان بیووە
هەوینییی دروسییت بییوونی سییەدان رۆژنییامە و گۆڤییاری کییوردی .ئەمەش وایکییرد کە کییورد دانەبییڕێ لە پێشییوەچوونی سیاسییی و رۆشیینبیری و
کییۆمەاڵیەتی لەپییاڵ نەتەوەکییانی جیهانییدا ،لە مییاوەی پێیینج سییاڵ تەمەنییی رۆژنییامەی کوردسییتان  ٣١ژمییارەی لە پێیینج وواڵت ،بە چییوار
الپەڕەی شێوە قەبارەی فولسکاپ لێ بالوکراوە لە ژێر دروشمی(کوردان راپەڕین بەرپا بکەن و هونەر و زانست فێربن)
جیگە لە گیییانە پییر کییوردایەتییەکەی بەدرخییانی ،هەروەهییا ئەو سییەردەمە سییەرەتایی دەرکردنییی لییق و پییۆپی بیییری نەتەوەیی

بییووە لە

نییاوچەکە،لە وکییات لە نووسییین و بابەتەکییان بیییری نەتەوەی رەنییگ دانەوەی هەبییووە.بییۆیە سییەر نووسییەر هەسییتی کییردووە کە رۆژنییامە
ئامرازێکی پێویستە هەموو کات بۆ پەرەسەندنی بییری نەتەوەی وپێشیوەچوونی شارسیتانی ،لە بەر ئەوە سیەرەتایەکی بیۆ روژنیامەگەری
کوردی دروست کرد کە پیشتر پەی پێ بردن و کردنی کاریکی گران بوو.
لەسەر خاوەنی بیرێکی قوڵی نەتەوەیی و کوردایەتی میقداد مەدحەد بەدرخان ئەوە باشترین بەڵگەیە لەگەڵ هەبوونی ئەو هەموو
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ترس و نارەحەتیە بۆ کورد لەو سەردەمەدا ،دەبینین ئەو وەک بڵێی هەر نەترساوە و حیسابی بۆ داگیرکەر و دوژمین نەکردبیێ ،ئەوەتیا
بەناوی کوردستانەوە رۆژنامە باڵو دەکیاتەوە ،هەواڵ و بیابەتی کیوردی تێیدا دەنووسیێت بەڕاسیتی بیۆ ئەو سیەردەم گۆڕانکیاریەکی گەورە
بییوو.رۆژنییامەی کوردسییتان نەک بەتەنیییا بە دەسییتپێکێک دا دەنرێییت لەبییواری ڕۆژنییامەگەری بییۆ کوردسییتان ،بەڵکییو لە پییاڵ شۆڕشییە
کوردیەکاندا جولێنەری هەستی کوردایەتی بووە ،بۆیە ڕێگا بەخۆمان دەدەین بڵێین ئەو گۆڕانکاریە دریژە دان بووە بە خەبات و شۆڕشی
گەلی ئێمە.سەرەڕای ئەوەی کاتێک ڕۆژنامەی کوردستان لە چاپدرا نزیکەی سێ سەد ساڵ لە مەوبەر رۆژنامە لە وواڵتیانی ئەوروپیی لە
چاپدرابوو،واتە لەم بوارە ئێمە درەنگ کەوتبووین بەاڵم ناشبێت بارودۆخی ئەوسای کورد لەبیربکەین کە بە قۆناخێکی چەنیدە دژوار و
تییاڵ تێییدەپەڕی ،بگییرە لەنییاوچەکەدا باسییی کییوردایەتی بە ئاشییکرا قەدەغەبییوو ،ئەوەش وای کییرد هەرجییارە ولەشییوێنێک وبە جۆرێییک
رۆژنامەکە لە چاپ بدرێت ،هاوکات دەرچوونی ئەم ڕۆژنامەیە ئاگاداریەک و بیرهێنانەوەک بوو بۆ ناوچەکە و دەوڵەتیانی دژ بە کیورد.
کە کورد میللەتێکی رۆشن فکرە و خاوەنی داب و نەریت و کولتووری سیاڵەها سیاڵەی خیۆیەتی ئەگەر ئیازادی لیێ قەتییس نەکەن وسیەر
کییووت نەکرێییت ،لە هەوڵییی پێشییکوتن داییییە هەمیشییە .لەگەڵ ئەوەی رۆژنییامەکە هەوڵ ودەستپێشییخەریەکی سییەربەخۆ و تییاکە کەسیییانە
بووە .هاوکات پێم واییە بووە بە سەکۆی دەنگی خەباتی ئەوی رۆژێی کورد.بە دلنیاییەوە ئامانجی هەرە گەورەییی نەتەوەییی و سیاسیی
و رۆشنبیری و پاراستنی زمان وکولتووریشی هەبووە .بە دەر چوونی رۆژنامەی کوردسیتان هەمیوو ئەو بەسیتەڵەکانە شیکان ،کە ڕێگەییان
لە پێشوەچوونی ڕۆژنامەی گەری کوردی دەگرت .دوای رۆژنامەی کوردستان دەیان نووسەر و رووناک بیری کورد ،لە ساتە هەرە سەخت و
دژوارەکان لە باڵ پێشمەرگە دریژەیان بەخەبات دا بە نووسین و بالوکردنەوەی بابەتی نیشتمانی و جۆشدانی هەستی نەتەوەیی .
سەرچاوە :ماڵپەڕی پێنوسەکان  /ڕێکەوتی٢١ :ی ئەپریلی ٢٢١٦
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وتووێژی رۆژنامەی «کوردستان» لەسەر رۆژنامەگەری کوردیو رۆژنامەنووسانی
کورد ،لەگەڵ سێ میدیاکاری رۆژهەاڵتی کوردستان

«کوردستان» :باسێک هەیە کە دەگوترێت ئێستاشی لە گەڵ بێ هیچکات رۆژنامەنووسی رەهاو سیەربەخۆمان نەبووە؟بەجۆرێیک سیەرجەم
رۆژنامەنووسان بە پێرەوی لە بیرۆکەو ئایدۆلۆژیایەک دەنووسن ،ئەم قسە چەندە راستە؟
خالید محەمەد زادە :ئهم پرسیاره پهیوهندی بهوه ههیه كه چون دهروانینه رۆلی میدیاو چاوهروانیهكان له میدیا ،له راستی له واڵتیی
ئیمه روانینیكی حكوومهتیو حیزبی ههیه بهوهی كه له دهرهوهی خۆیان دان بیه هیی چاالكییهكی مییدیا نیهنرێتو ئیهوهی لیه پشیت ئیهم
خوێندنهیهوه خۆی مهالس داوه»وههمی پیالنه» كه گۆمان دهخاته سهر ههر چاالكیه کە له دهرهوهی بازنهی خیۆی هیهبێت .هیهر ئیهم
روانینهو گرتنه بهری ئهم سیاسیهتهش بیه قیهبزه كردنیی كیۆی جومكیهكانی ژییان لیه واڵت وای كیردوه كیه مییدیا وه رۆكنیی چیوارهمی
دیموكراسی نهتوانی شكل بگرێت ،بهاڵم له دهرهوهی كۆی ئهمانه كهم نیهبون ئیهو چاالكییه میدیاییانیهو ئیهو میدیایانیه كیه توانیویانیه
رهزامهندی كۆمهڵگا به دهست بێنن .بهاڵم گۆمانی تێدا نیه كیه بیوونێكی میدیاییهكی سیهربهخو پێویسیتی بیه ئیابووری سیهربهخۆ ههییه
بهاڵم حاشا له ههموو ئهو ههواڵنه ناكرێت كه لهو بازنه گیراوته بهر.
رەحیییم ئەحییمەدی :گرینگییی میییدیای ئییازاد یییان لیبییراڵ لەوەدایە کە دەتییوانین بە ئەرکییی راسییتقینەی خییۆی واتە پەروەدرەکردنییی تییاک
وکییۆمەڵگە دانییێ و خۆشییی بەرگییری لە مییافی تییاک و بەدواچییوونی بییێ الیەنە بکییات .مێییژووی سییەرهەڵدانی میییدیا لەسییەر ئاسییتی دنیییا
دەگەریتەوە بۆ ٤١٢ساڵ بەر لە ئێستا و درگای راگەیاندن دەبێ ماڵی خەڵک بێت بۆ وەرگرتنی زانیاری و رۆژنامەنووسیی پیشیەیی دەبیێ
رووی لە خەڵییک و پشییت لە دەسییەاڵت بییێ .لە راسییتیدا رۆژنییامەنووس دەبییێ ویژدانییی بە ئاگییای کۆمەڵگییا بییێ نەک پاشییکۆی حیییزب و
دەسەاڵت .ئەگەر مەبەست لە نەبوونی رۆژنامەنووسی بێ الیەن وخاوەن رۆحی رەهای میدیاکاری کورد بێیت هیاوڕاتم .رێیژەی مییدیاکاری
سیەربەخۆمان لە پەنجەکییانی دەسییت تێپەرنیابن و میییدیای سییەربەخۆمان ئەزمیوونی زۆر کەمییی هەیە ،بییۆیە دەبیێ هەوڵییی دەوڵەمەنییدتر
کردنی بدەین ،چونکە بە هەبوونی میدیاکاری ئازاد و میدیای لیبراڵ میافی هیاوواڵتی پیارێزراوتر دەبێیت .مییدیا لە مێیژووی خۆییدا ٦
بیردۆز یان میتودی گوڕیوە .بەداخەوە کورد خاوەنی هی بیردۆزێکی تایبەت بە خۆی نییە و کەڵیک لە بیردۆزەکیانی دییکە وەردەگرێیت .
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هەر بییۆیە کییۆمیتەی هەواڵنێرانییی بییێ سیینوور و ئەنجییومەنی جیهییانیی رۆژنامەنووسییان لە سییاڵی ١٧٢٤ی زاینییی کییار بییۆ ئەوە دەکەن کە
رۆژنامەنووسان ئازاد بن .لە دەربڕین و هەروەها بتوانن بە بێ کێشە زانیاری وەربگرن.
«کوردستان» ١١٧ :ساڵ تەمەنی رۆژنامەنووسی کوردییە ،ئەمە چ کاریگەریەکی لە سەر رووناکبیری کورد هەبووە؟
خالید محەمەد زادە :میژووی  ١١٧سیاڵه ،مێیژووی رۆژنامهنووسیی كوردیییه كیه بناغهكهشیی لیه سیهر دهسیتی تیا و لیه دهرهوهی ههوڵیه
حكوومیو حیزبیهكان دانراوه ،ئهمه له كاتێك دایه كه له واڵتانی دهوروبهرمان ،بیهردی بناغیهی رۆژنامهنووسیسیان دهبهسیترێتهوه بیه
ههوڵهكانی حكوومهتو حیزب لهو واڵتانه ،بهاڵم له كوردستان هیهوڵێكی تاكهكهسییه .ئیهم مێژووییهش كاریگیهری خیۆی هیهبووه بیهاڵم
رهنگه ههمان كاریگهری واڵتانی دراوسێی نهبووبیو له باشترین حاڵهت دا رۆژنامهنووسیی كیوردی تریبیونی بزووتنیهوهی سیاسیی كیورد
بووه ،بهاڵم له ئێستادا بناغهیهكی میژوویی حاشاههڵنهگره بۆ ههوڵی ئهم بواره .بێگۆمان لیه ئێسیتا رۆژنامهنوسییی كیوردی كاریگیهری
باشتری به نیسبهت سهدهی پێشوو ههیه ،رهنگه ئهمهش بگهڕێتیهوه بیۆ دۆخیی سیاسیی ئێسیتای كوردسیتانو ئیهو گۆرانكارییانیهی پرسیی
كورد له ناوچهكه به خووه بینیوه.
«کوردستان» :لەوبەشە لە کوردستان واتە رۆژهەاڵت کە نەدەسەاڵتێکی سیاسیی کوردی لەسەرکارە و نە دەوڵەتێکیی دیموکراتییک ،لەو
بێییدەرەتانی سیاسییی و فەرهەنگیییەدا رۆژنامەنووسییان چەنییدە کاریگەرییییان هەبییووە لەسییەر رەوتییی کییۆمەڵگە بەتییایبەتی کییۆمەڵگەی
کوردستان؟
رەحیم ئەحمەدی :هەمیشە تاکەکان دەتوانن میدیا بە ئاراسیتەیەکی جوانیدا بەرن .لە ئێرانیی ئێسیتادا لە جییاتی هەبیوونی سیەندیکای
رۆژنامەنووسییان ئیییدارەی ئیرشییادی ئیئسییالمیان دانییاوە بییۆ بەرتەسییک کردنییی ئییازادی ڕادەربییڕین .سییدندیکا رۆژنامەوانییەکییان لە سییاڵی
١٧٢١ی زایینی لە فەرانسە سەریان هەڵداوە و دوو ئەرکیی سەرەکییان لە ئەستۆیە؛-١پەروەردەکردنی رۆژنامەنووسان  -٢بەرگریی کیردن
لە ماف وئازادییەکانیان لە کاتی پێویستدا ،ئەوەش بڵێم جێگەی رۆژنامەنووسان زیندان نیە ،بەاڵم کۆماری ئیسیالمیی ئێیران لە رێیزی
خەراپترین واڵتانی جیهان دایە بۆ پێشلکردنی مافی رۆژنامەنووسان.
خالید محەمەد زادە :رۆژنامهنووسیی رۆژههاڵت له ژیر كاریگهری دۆخی سیاسی ئهم ههرێمه بووه ،لهو فهزا نیمچه كراوهو خۆماڵییانهی
كه دهكریتهوه شاهید سهرههڵدانی كاری رۆژنامهنووسی دهبین ،ههر له سهردهمهی راپهرینهكیهی سیمكۆی شیكا تیا كۆمیاری كوردسیتانو
لهوێشهوه بۆ شۆرشی سالی ١٣٣٥ی ههتاوی ئێرانو دواتر دهیهی ٧٢ی ههتاویو درێژهدانی ئیهم رهوتیه لیه دهرهوهی واڵتو لیه نێیو خیۆی
واڵت ،ئیهو دهرهتانییهن كییه بییۆ كیاری رۆژنامییهوانی پێییك دێیین .بییهاڵم حاشیا لییهوه ناكرێییت بییه پێیی دهرهتانهكییه میییدیا نییاتوانێ هییهمان
كاریگهری به سهر دۆخهكهوه ههبێ ،چون خوی له دۆخێكی ناجیگر چاپو باڵو دهبیتهوه ،لیه راسیتی دا لیه ههنیدێك قونیاغی تایبیهتی
نهبێت ،میدیای رۆژههاڵت ناتوانێ ئهوكاریگهرییه گشیتییه جیێ بێڵیی كیه چیاوهڕوانی لێیی دەکیرێ .بیهاڵم لیه هیهمان كیات دا تهسیلیمی
دۆخه سیاسییهكهش نابێ.
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«کوردستان» :لەخەسارناسی ١١٧ساڵەی رۆژنامەگەریی کوردیدا ،دەگوترێت هێشتاکە نە رۆژنامەنووسی سیەربەخۆمان هەیە (نیاحیزبی)
نە زمانی یەکگرتوو؟ بەرێزت ئەم دوو گرفتە چۆن دەبینیت و هۆکارەکانی لەچیدایە؟
خالیدمحەمەد زادە :له ئێستا چاالكی رۆژنامهوانی ئازاد یا ههمان میدیای ئههلیو هاواڵتی پیهیامنێر دهبێنرییت ،لیه راسیتیدا بیه هیوی
فهزای مهجازیو توره كۆمهالیهتییهكان دهرگای باش كراوهتهوه بۆ ئیهوهی لیه تهنیشیت رۆژنامهنووسیی حیزبییو حكوومیهتی دهرهتیان بیۆ
كاری میدیای ئازاد بكرێتهوه ،ئهم بهشه له كاركردی میدیا ئهگهرچی پرشو باڵوهو زۆر جار له سهر توانا شهخسیییهكان ههڵدهسیورێت
بهاڵم له ئێستا بیوونی ههییه بیه لیه بیهرچاوگرتنی كهموكوریییهكانی .مین لیه گیهڵ ئیهوه نییم كیه دهڵێیت كیه جگیه لیه رۆژنامهنووسییی
حیزبیو حكوومهتی له رۆژههاڵت چاالكی میدیاییتر نابنیرێت ،راست بهپێچهوانه لیه چهنید سیاڵی رابیردوودا بیه كردنیهوهی كۆمیهڵێك
ههفتهنامه ،سایتو باڵوكراوهی سهر به كهرتی كۆمهڵگای مهدهنی فۆرمێك له چاالكی میدیایی سهری ههڵداوه كیه نیه حكوومیهتییهو نیه
حیزبیه .ئهوی میدیای ئازاده .ئهم میدیایه تهنانهت كاریگهری به سهر حیزبهكانیهوه هەیە و زۆرجیار حیزبیی هێناوهتیه واڵمدانیهوهو
روونكردنییهوهو كاردانییهوه  .لییه بهسییتێنی كۆمییهڵگای مییهدهنی نهوهیییهكی نییوێی رۆژنامهنوسیییی شییكڵیان گییرت ،ئهگییهرچی بهسییتێنهكانی
میدیاییهكی كاریگیهریان وه بیاری میاڵیو ئیمكانیات لیه بیهر دهسیت دا نیهبوو ،بیهاڵم قوتابخانهییه بیوون بیۆ پیهروهردهكردنی دهییان
رۆژنامهنووس .گرفتی رۆژههاڵت نهبوونی رۆژنامهنووس نیه ،بهڵكوو نهبوونی میدیایه ،ئهمه راست به پێچهوانیهی باشیووری کوردسیتان
میدیا ههیه بهاڵم رۆژنامهنووس نیه بۆیه ناكرێت چاالكی ئهم بهستێنه به ههند وهرنیهگرین .سیهبارهت بیه زمیانی كیوردی بێگۆمیان لیه
پاڵ چاالكییه ئهدهبیهكانو ههوڵی نووسهرانو شاعیران بۆ پاراستنی ئهم زمانه میدیاش رۆلی خۆی ههبوو ،دهكرێیت دۆخیی مییدیا لیهم
بهستێنه جێگهی رهخنه بێ بهاڵم حاشا لهوه ناكرێت كه له نهبوونی سیستمو دامهزراوهی بهرپرس بیۆ پاراسیتنی زمیان ،رۆژنامهنووسیان
ئییهم زمانهشیییان پاراسییتووه ،تهنانییهت لییهو سییااڵنهش هییهوڵی زۆر لییه بییواری رۆژنامهنووسییی دراوه بییۆ پاراسییتنو نووسییین بییه زاراوه
كوردییهكانی  ،ئهگهرچی به پلهی یهكهم ئهركی رۆژنامهنووس پاراستنی زمان نیه ،بهڵكوو پێدانی زانیارییه به هاواڵتی.
ڕەحیییم ئەحییمەدی :راسییتە ١١٧سییاڵ بەسییەر مێییژووی سییەرهەڵدانی رۆژنامەنووسییی رۆژنامەنووسییی کوردیییدا تێپەردەبێییت بەاڵم بەداخەوە
نەزمانی یەکگرتوومان هەیە نە میدیای سەربەخۆ ،بەشێوەیەکی بەرچیاو زمیانی یەکگرتیوو بە سیێ رەهەنید دروسیت دەبیێ« ،پەروەردە،
راگەیاندن ،سیستەمی برۆکراسی» بەاڵم میدیای سەربەخۆ بە شێوازێکی جیوان دەتوانێیت بە دوا چیون بیۆ زۆر پیرس و بیابەت بکیات لە
سیستەمی دیکتاتۆری ئەوان بە هێڵی سوور دەزانن و رۆژنامەنووسی سەربەخۆ میدیای سەربەخۆ بەرهەم دێنێت.
کوردستان :گرینگی رۆژنامە و پیشیەی رۆژنیامەوانی لە چییدایە کە مێژووێکیی جەنجاڵییان هەیەوهیچکیات دۆخێکیی لەبیارو شییاویان بیۆ
نەرەخساوە؟
س.ر.هاوار :دیاره رۆژنامهو پێشهی رۆژنامهگهری زۆر زیاتر لهوهیکه بیری لێبکهینهوه کاریگهری لهسهر کۆمهڵگا و تاکی نیاو کۆمیهڵگا
دهبێت و ئهو کاریگهرییه به شێوهی بهرفراوانتر دهچێته دهرهوهی واڵتی دهرچوونی ئهو رۆژنامهیه ،به شێوهیهک که ئیاڵوگۆری دهسیهاڵت
و کاریگهری رۆژنامه لهسهر بهرێوهبهرانی دهسهاڵتی واڵتان ئهوه دهسهلمێنێ .بۆ نموونه کاتیک دهروانینه شوورهوی ،سهرهکیترین هۆی
لهناو چون و شکستی ئهو دهسهاڵته پهروهرده نهکردنی رۆژنامهگهری پسپۆر و شارهزا و نهبوونی رۆژنامهیهکی بههێز بیوو .لیه واڵتیانی
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دیموکراتیک و خاوهن دێموکراسی کاری رۆژنامهگهری بێ هی بهربهستێک (ئهگهر ههشبێ زۆر کهم) دهچێتیه پیێ

و رۆژنامیه کاریگیهری

زۆر باش و کاردانهوهی یهکجار زۆریشی لهناو کۆمهڵگا و دهسهالتی سیاسی دهبێت بیهاڵم لیه واڵتیانی ئیسیتیبدادی و دیکتیاتۆری لهبیهر
ئهو کاریگهرییهی رۆژنامه ههیهتی ههموو کات ههولی لیهناو چیوون و داخرانییان دراوه .بیۆ نموونیه لیه ئێیران لیهدوای شۆرشیی گیهالنی
ئێران و هاتنهسهر کاری ئهم حکوومهته به دهیان رۆژنامهو گوڤار له الیهن حکوومهتیهوه داخیراون و بیه سیهدان رۆژنامیهوانی کێشیهی
ئهمنییان بیۆ هاتۆتیه پیێ

و زینیدانی و بهنیدکراون .کاتێیک رۆژنامهییهک دهیهیهوێ لیهو واڵتیه ئیسیتیبدادیانه دهرچیێ ییان دهبیێ بیه

خواستی وان برواته پێ

و یان ئهو وتار و ههوااڵنهی باڵویان دهکاتهوه نابێ پهیوهندی بیه دهسیهاڵت و رهخنیه گیرتن لیهو دهسیهاڵته

بێ .رۆژنامهوان لهو واڵتانیه هیهموو کیات لیهژێر گوشیاری ئیهمنی و زوومیی الییهنی حکوومییه .هیهر بۆییه کاتێیک دهروانینیه رۆژهیهاڵتی
کوردستان زۆر بیه کیهمی رۆژنامیهو گوڤیاری کیوردی دهبینیین و ئیهوهی کیه دهریی

دهچێیت کیهمتر میژاری سیاسیی ههڵیدهبژێرێت و زییاتر

فهرههنگی ئهدهبی کۆمهاڵیهتییه.
«کوردستان.باسێک هەیە کە دەگوترێت :ئێستاشیی لە گەڵ بیێ هیچکیات رۆژنامەنووسیی رەهیاو سیەربەخۆمان نەبووە؟بەجۆرێیک سیەرجەم
رۆژنامەنووسان بە پێرەوی تەلە بیرۆکەو ئایدۆلۆژیایەک دەنووسن ،ئەم قسە چەندە راستە؟
س.ر.هاوار :ئێمه له مێژووی رۆژنامهگهری کورددا به دهیان رۆژنامهی سهربهخۆ وهکوو رۆژنامهی «کوردستان ،تێگهیشتنی راستی ،رۆژی
کوردستان ،بانگی کوردستان ،ژیانهوه ،زبان ،ژین ،کۆری زانیاری کورد ،زانیاری ،روناهی ،رزگیاری «و هتید …میان هیهبووه کیه دوور
له هی ئایدیۆلۆژیایهک تهنیا بیۆ خزمیهت بیه کولتیور و فهرهیهنگ و زمیان و ئیهدهبی کیوردی کارییان کیردووهو لهگیهڵ ئیهوهش ههسیتی
نهتهوایهتیان لهناو تاکی کوردا بزواندۆتهوه .بهاڵم ئێستا زۆر به کهمی دهبینرێت که رۆژنامه یان رۆژنامهوانێک سیهربهخۆ کیار بکیات
و الیهنێک یان حیزبێک بهڕیوهی نهبات .ئهوهش راسته که به پێرهوی له ئایدیۆلۆژیایهکی تایبیهت دهنووسین! ههڵبیهت پێیرهوی کیردن
لییه جییهریان و ئیییدیۆلۆژێکی تایبییهت مییافی هییهموو کهسییه بییهاڵم کاتێییک رۆژنامییهنووس دهیهییهوێ لییهناو کییاری خۆیییدا وهکییوو کهسییێکی
پرۆفێشناڵ بناسرێ و کار بکات بێ گومان دهبێ سهربهخۆ بێت و بێ الیهنه قهڵهم ههڵگرێ.
«کوردستان» :لەوبەشە لە کوردستان واتە رۆژهەاڵت کە نە دەسەاڵتێکی سیاسیی کوردی لەسەرکارەو نە دەوڵەتێکیی دیموکراتییک ،لەو
بییێ دەرەتییانی سیاسییی وفەرهەنگیییەدا رۆژنامەنووسییان چەنییدە کاریگەرییییان هەبییووە لەسییەر رەوتییی کییۆمەڵگە بەتییایبەتی کییۆمەڵگەی
کوردستان؟
س.ر.هاوار :بهرای من کۆمهڵگای کوردی له رۆژههاڵت پتر لهژێر کاریگهری تیڤی کوردی دهرهوه بووه تیاکوو لیهژێر کاریگیهری رۆژنامیهو
رۆژنامهنووس دابێ ،ههڵبهت ئیهوی

کاریگیهری خیۆی هیهبووه بیهاڵم بهداخیهوه لیهو بهشیهی کوردسیتان بیههۆی کیهم سیهوادی و ئاسیتی

زانیاری خهڵک لهسهر رۆژنامهو گوڤار و باڵڤۆکهکان ئهو جۆرهی کیه دهبیا پێشیوازی لێنیهکراوهو کیاتێکی پێشیوازی نیهکرێت کاریگیهری
ئهوتۆی نابێ .دیاره دهسهاڵتی سیاسی ئێرانێ

ههموو کات به هیهموو جۆرێیک بهربهسیتی بیۆ رۆژنامیه و رۆژنامهنووسیه کوردهکیان سیاز

کردووه و رۆژنامهگهری لهو بهشهی کوردسیتان زۆر ئهسیتهم بیووه و زۆر بیه کیهمی مۆڵیهتی دهرچیوونی گوڤیار و رۆژنامیهی کیوردی دراوه.
بهاڵم بێ گومان رۆژنامهنووسی کوردی رۆژههاڵت له دهرهوهی واڵتی ئێران بههۆی دهست ئاوهڵه بوون لیه نووسیین و دهربرینیی بییرو رای
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خۆی زۆر باشتر و چڕتر کاریگهریان لهسهر کۆمهڵگای ناوخۆی رۆژههاڵت ههبووه .ئێسیتاش نیهک لیه کوردسیتان بیهڵکوو لیه زۆر واڵتیی
تر دونیای مهجازی بهسهر دونیای چاپهمهنی و باڵڤۆکهکاندا زاڵ بووهو و تاکی کۆمهڵگاش زیاتر پێشوازی لهو دهکات.
«کوردستان» لەخەسار ناسی ١١٧ساڵەی رۆژنامەگەری کوردی،دەگوترێیت:کە هێشیتاکە نە رۆژنامەنووسیی سیەربەخۆمان هەیە(نیاحیزبی)
نە زمانی یەکگرتوو؟بەرێزت ئەم دوو گرفتە چۆن دەبینیت؟هۆکارەکانی لەچیدایە؟
س.ر.هاوار :ناتوانین بڵێن نیمانه! ههمانه بهاڵم زۆر کهم! لهوانهیه یهکێک له هۆکارهکانی سیاسهتی ئهو دهزگا ههواڵنێر و رۆژنامانه
بێت .ئێستا زۆربهی رۆژنامهکانی کیوردی ییان زمانحیاڵی حییزب و الییهنێکن ییان الیهنگرانیه و بیه نیهفعی حیزبیکیی تایبیهت دهنووسین.
کاتێییک رۆژنامییه و تیڤییی حیزبییی بییوو بییێ گومییان رۆژنامهنووسییی حیییزبی

پییهروهرده دهکییات .یییهکێکی دی لییه هۆکارهکییانی کییهم بییوونی

رۆژنامهو رۆژنامهنووسی سهربهخۆ ئابووریه .رۆژنامهگهری پێشهیهکی پڕخهرج و بێ دهرامهده .کهوایه کاتێک نیازی ماڵی هاته ئیاراوه
یییان ناچییار بییه داخییران دهبێییت یییان دهبییێ پێییرهوی لییه حیییزب و الیییهنێک بکییات .زمییانی یییهکگرتووش بییهرای میین دهوڵییهتی یییهکگرتووی
پێویسته.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی و کورد  /ڕێکەوتی٧ :ی مەی ٢٢١٥
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بهدرخان و  ٥٥٩ساڵ له رۆژنامهگهریی
ئا /النه كاشان
رۆژنامهوانى – سلێمانى٢٢ :ی نیسانی ئهمساڵ  ١١٧ساڵ تێدهپهڕبێت بهسهر دهرچوونی یهكهمین رۆژنامهی نۆبیهره (كوردسیتان) كیه لیه
 ١١٧١ / ٤ / ٢٢دا له ئاوارهییدا جووته بیرا میقیداد بیهدرخان و عهبیدولڕهحمان بیهدرخان لیه چاپخانیهی دار ئیهلهالل لیه قیاهیره بیه
یارمهتی نووسهری ناوداری عهرهب جۆرجی زێدان چاپكراو بووه سهرقافڵهی رۆژنامهگهریی كوردی له كوردستاندا.
دهستپێشخهرییهكی تاكهكهسییانه بووه

رۆژنامییهی كوردسییتان ،یهكییهمین رۆژنامییهی كییوردی ئییههلی تاكهكهسییی بییووهو نییاوهخنێكی ئییهدهبی و رۆشیینبیری نییاوازهی هییهبووه ،ئییهم
تایبهتمهندییهشی وامان لێدهكات كه بۆچی یهكیهمین
رۆژنامیییهی كیییوردی ئیییهم تایبهتمهندیییییهی هیییهبووه،
میقییییداد بییییهردخان روونییییاكبیرێكی پایییییهدار بییییووهو
زانیوێتی كورد حكومهتی نییه ،هی دهزگایهكیی تیری
حكومهتی

نهبووه ئهركی دهركردنی رۆژنامهییه بیه

زمیییییانی كیییییوردی لهئهسیییییتۆ بگرێیییییت ،بۆییییییه خیییییۆی
دهستپێشخهری یهكهمین رۆژنامهی كوردی كردووه.
بیری نهتهوایهتی

شیعرهكانی حاجی قیادری كیۆیی زۆر كاریگیهری بهسیهر میقیداد مهدحیهت بیهدرخان-ییهوه هیهبووه بهتایبیهتی كیه حیاجی لیه ئهسیتهنبوڵ
ژیییاوهو زاراوهی جهریییدهو رۆژنامییهی لییه سییاڵی  ١١٧٢دا بییهكارهێناوهو دهڵێییت“ :قائیمییهو كییهس نایكڕێییت بییه پییولی رۆژنامییهی جهریییده
كهوتونهته قیمهت و شان) .د.شێركۆ میهنگوڕی مامۆسیتای زانكیۆ دهڵێیت :شییعرهكانی حیاجی قیادری كیۆیی رهنگدانیهوهی هیهبووه لهسیهر
باڵوبوونهوهو دهركردنی رۆژنامهی كوردستان ،بهتایبهت ئهو دهقانیهی بییری نهتیهوهیی تێیدا زاڵبیووه ،چونكیه ئیهو سیهردهمه سیهرهتای
چهكهرهكردنی بیری نهتهوهیی بووهو واڵتان دهیانویست بیری نهتهوهیی له شیعرو بابهتهكاندا بوونی ههبێت.
بۆچی رۆژنامهكه له میسر دهرچوو؟
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بۆ دهركردنی رۆژنامهی كوردستان ،میقداد مهدحهت بهدرخان چووه میسر ،چونكه لهو سهردهمهدا هی هێزو دهسهاڵتێك نهبوو پشیتگیری
له كورد بكات ،لهو سهردهمهدا میسر له دهسهاڵتی عوسمانییهكانی ییاخیبوو ،ئیازادی لیهو واڵتیهدا بیوونی هیهبوو ،ههربۆییه بنهماڵیهی
بهدرخانییییهكان قاهیرهیییان بییه شییوێنێكی گونجییاو زانییی بییۆ دهركردنییی رۆژنامهكییهیان .بییهاڵم كاتێییك دهوڵییهتی عوسییمانی پێییی زانییین،
رۆژنامهكه چووه ئهوروپا.
یهكهمین رۆژنامهی ئههلی بووه

دهربارهی ئاڕاستهو هێڵی كاركردنی رۆژنامهی (كوردستان)ی دایك بۆچوونی جیاواز ههیه ،ههندێك پێیوایه رۆژنامهكه ئۆرگیانی (حزبیی
ئیتیحادو تهرهقی) بووه .ههندێكی تری

پێیانواییه (بیه یارمیهتی الییهنی ماسیۆنی و ئهرمیهنی دهرچیووه) .بۆچیوونی تیری

ههییه كیه

دهڵێت :رۆژنامهكه پشتگیری ئینگلیزی ههبووه.
پاراستنی شوناس و زمان و كلتووری كوردی

ئهگییهرچی لییهڕووی مێییژووی دهرچوانییدنی یهكییهمین رۆژنامییهوه كییهمێك دوای ئییهو واڵتانییهی دهوروبییهرمانین ،بییهاڵم لییهڕووی شییوناس و
تایبهتمهندیی سهربهخۆیی رۆژنامهكه ،چهند ههنگاوێك پێ

ئهوان كهوتووین .ئهوهتا دهبینیین ،یهكیهمین رۆژنامیه بیه زمیانی تیوركی

(تهقویمی وهقای ) له  ،١١٣٢یهكهمین رۆژنامه به زمانی فارسی له ئێراندا (كاغژ اخبار) له  ١١٥١و یهكهمین رۆژنامهش له عیراقیدا
(زهورا) له  ١١٦٧دهرچووه ،كه ههرسێكیشیان بهپێچهوانهی (كوردستان)یهوه ،رۆژنامهی رهسمی بوون و زمانحاڵی دهسهاڵت بوون.
دروشمی رۆژنامهكه

له ژماره شهشی رۆژنامهی كوردستان-یهوه عهبدولڕهحمان بهدرخان بووهته سهرنووسهرو له ساڵی  ١١٧٧له جنێیف باڵوكراییهوه ،لێیرهوه
نوسین و شێوازی رۆژنامهكه گۆڕا .دروشمی رۆژنامهكهش له ژماره یهكهوه تا دوایین ژماره بریتیبیوو لیه (كردلیی ایقیاێ وتحێییل ێنایعیه
تشویق هانی ،ایچون شدمیلك) واته (كوردان راپهڕین بهرپابكهن و هونهرو زانست فێر بن).
رۆژنامهگهری كوردی

دهمێكییه كییورد یییادی رۆژنامهگییهری خییۆی سییااڵنه لییه ٢٢ی نیسییان دهكاتییهوهو وه پێیییهوه دیییاره ،سییاڵ لییهدوای سییاڵ ئییهم یییاده گییهرمتر
دهكرێتهوهو له میدیاكاندا بایهخی زۆرتری پێدهدرێت .ئهم بایهخپێدانه ،پهیوهندی به كارمهندو رۆژنامهنووسانی كوردستانهوه ههییه،
كه ئهوانی

دهیانهوێت هی نهبێت رۆژێك و جهژنێكی تایبهت بهخۆیان ههبێت.
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یادی ئهمساڵ  ٢٢١٥دهكاته ١١٧مین ساڵی رۆژنامهگیهری كیوردی ،لهوانهییه  ١١٧سیاڵ بیۆ مێیژووی رۆژنامهگیهری كیوردی زۆر بێیت ،بیهاڵم
ئهگهر خۆمان لهگهڵ واڵتانی دیكه بهگشتی و ئهوروپا بهتایبهتی بیهراورد بكیهین ،زۆر نیییهو گیهلێك كهمیه .یهكیهم رۆژنامیهی ئیهوان
بهناوی  Relation: Aller Furnemmenله كانونی دووهمیی  ١٦٢٧لیه شیاری ستراسیبورگ دهرچیوو .هیهر لیه ژمیارهی یهكیهوه،
كۆمهڵێك ههواڵی :كێلن ،ئهنتڤێرپێن ،رۆما ،ڤیهننا ،پراگی تێدا بوو .یهكهم سهرنووسهری ئهم رۆژنامهی سیهرهوه (یۆگیان كیارلۆس)ی
چاپچی بوو ،كه پێشتر رۆژنامهی دهستنووسی باڵودهكردهوه.
دامهزرێنهرانی رۆژنامهگیهری كیوردی لیه نیاوهڕۆ و هیهواڵ دانیان ،لهگیهڵ دامهزرێنیهرانی رۆژنامهگیهری ئیهوروپا ،جگیه لیه سیاڵهكان،
جیاوازیمان زۆر نییه ،چونكه له كوردستانی چاپچیییهكان هیهنگاوی زۆر گیهورهیان نیاو هیهر ئیهوانی

رۆژنامیهو گۆڤارییان بیه زمیانی

كوردی دهردهكرد وه  :حوسێن حوزنی موكریانی و پیرهمێردو گیو موكریانی و ههندێكی تری .
یهكهم رۆژنامهی ئێمه  ٢١٧ساڵ دوای یهكیهم رۆژنامیهی ئیهوان ،بیهناوی كوردسیتان لیه سیاڵی  ١١٧١چیاپكرا ،كیه لیهماوهی پێینج سیاڵ
تهنها  ٣١ژمارهی له پێنج واڵت و شوێنی جییا بیه چیوار الپیهڕهی فولسیكاپ لێیدهرچوو .ئێمیه جیاوازیمیان بهتیهنها ئیهو  ٢١٧سیاڵه لیه
دهركردنی رۆژنامه نییه ،بهڵكو جیاوازی ههره گهوره لهوهیه ،كه ئیهوان لهگیهڵ دهركردنیی یهكیهم رۆژنامیه ،زۆر بیه رێكیوپێكی لهسیهر
دهركردنییی یییه لییهدوای یییهكی رۆژنامییهو گۆڤارهكانیییان تائێسییتاش بییهردهوامن ،كییهچی «كوردسییتان»ی ئێمییه زۆر پچڕپچییڕو ناوهنییاوه
دهردهچوو ،بهاڵم ئهگهر ورده بهراوردیێكی تر لهجۆری ههواڵهكان بكهین ،یهكهم ژمیارهی رۆژنامیهی ئێمیهش ،هیهواڵی میسیرو سیودان و
كوردستانی تێدایه.
جیاوازی تر ،لهوكاتهی یهكهم رۆژنامه لهئهوروپا دهرچوو ،زمانی ئهوان دهمێك بوو داستان ،كتێبیی فهلسیهفهو ئیاینی ،شییعرو كتێبییی
زانسییتی و سییهفهرنامهی پێدهنووسییرا ،زمییانی ئییهوان بییۆ ئییهوكات ،دهوڵهمهنیید بییوو ،بهیییه رێنییووس دهنووسییرا ،چاپخانییه بووبییووه
یارمهتییهكی زۆرباش بۆ پتهوكردنی زمانی ئهوان و باڵوكردنهوهو فێربوونی خوێندنهوه و نووسین.
جیاوازییییهكان هییهر ئهوانییهی سییهرهوه نییییه ،بییهڵكو لییهدهرچوونی یهكییهم رۆژنامییهی چییاپكراوی جیهییان ،لهتییهواوی واڵتییهكانی ئییهوروپا
رۆژنامهو گۆڤار ههمیشهو بهردهوام دهرچوون و خوێنهری ئهوان بهردهوام دهیزانی لهكوێ چاوهڕێی چ رۆژنامه یان ههفتهنامهیه بكا.
یه لهمهرجه گرنگهكانی رۆژنامه ،جگه لهوهی ،كه پێویسیته بابیهتی ههمیهڕهنگ هیهبێ ،ژانیری ههمیهڕهنگ وه  :هیهواڵ ،ریپۆرتیاژ،
گوتار ،ئینتهرڤیو ،گۆشه…هتد ههبێ ،پێویسته كاتی دهرچوونی بزانرێ و كڕین یان وهگیركهوتنیشی بۆ خوێنهر ئاسان بێ.
لهم یادانهی رۆژنامهگهری كوردی و پاش  ١١٥ساڵ ،وابزانم كات گهیوه بۆ ئهوهی چاومان زیاتر بكهینهوهو تێبگهین ،كه ئێمهی كیورد،
مێژوویییهكی هیهژارو پچڕپچییڕی رۆژنامهگیهری كییوردی شیارمان ههیییه ،بیهاڵم مێژووییییهكی دهوڵهمهنیدی راگهیانییدنی شیۆڕش و خییهبات و
شاخمان ههیه .مێژووی رۆژنامهگهری كوردی ،زیاتر لهمێژووی كیوردو خیهباتی سیاسیی كیوردی دهكیات ،كیه پڕییهتی لهبیهرزی و نزمیی،
كهوتن و ههڵسانهوه.
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میقداد مهدحهت بهدرخان

میقداد مهدحهت بهدرخان كوڕی میر بهدرخان پاشایه ،ساڵی لهدایكبوونو كۆچی دوایی نهزانراوه ،میقداد مهدحهت بهدرخان ناوێكی
ئاوێتهیه ،ئهم شێوه ناونانه عوسمانییهكانو كوردهكانی ئهو سهردهمه لهفهرهنسییهكانیان وهرگرتووه بۆ ناونانی ڕۆڵهكانیان.
ساڵی  ١١٧چووهته میسر ،ساڵی  ١١٧١لهقاهیره پێنج ژمارهی رۆژنامهی كوردستانی باڵوكردووهتهوه ،پاش ئهوه لهترسی ههڕهشیهكانی
(سوڵتان عهبدولحهمیدی عوسمانی) گهڕاوهتهوه ئیستانبوڵ بۆ ئهوهی لهسهر ئهم ،براكانی تووشی ئهشكهنجهو زیندانیكردن نهبنهوه١.
سییاڵی  ١١٧٧لهگییهڵ (عییهلی بییهگی) برایییدا ههوڵییدهدهن زهمینییه بییۆ شۆڕشییێكی نهتییهوهیی خۆشییبكهن ،بییهاڵم سییهرناكهون ،ههنییدێك
لهمێژوونووسییهكان دهڵییێن“ :میقییداد مهدحییهت بییهدرخان یییهكێكبووه لهئهندامییه چاالكییهكانی پییارتی (ئیتحییادو تییهرهقی)” ،سییاڵی ١٧٢٦
لهسهر ئهو ههڵوێستهی لهتوركیا نهفی كرا.
سییاڵی  ١٧١٢و ماوهیییه پییاش راگهیانییدنی حكومییهتی دهسییتووری لهئیسییتانبوڵ بهشییداریكردووه لهدامهزرانییدنی (جهمعیییهتی نهشییری
مهعاریفی كوردی) بهپێی ههندێ سهرچیاوهش ،ماوهییه كیراوه بهموتهسیهریفی شیاری دهرسییم ،بیهاڵم لیهو سیاڵه بیهدواوه هیی شیتێك
دهربارهی ژیانی نازانرێت.
میقداد مهدحهت بهدرخان جگه لهوهی كه یهكهمین ڕۆژنامهنووسو دامهزرێنهری بزاڤیی كوردیییه ،چاپخانهیهكیشیی بیهناوی (چاپخانیهی
ڕۆژنامهی كوردستان) لهقاهیره دامهزراندووه ،كه بهیهكهمین چاپخانهی كوردی دهژمێردرێت.
میقداد مهدحهت جگه لهزمانی خۆیو زمانی توركیو عهرهبی ،زمانی فهرهنسیشیی بهباشیی زانییوه ،بۆییه لهگیهڵ باڵوبوونیهوهی یهكیهمین
ژمییارهی ڕۆژنامییهی كوردسییتاندا ،كییارتێكی بییهزمانی فهرهنسییی باڵوكردووهتییهوه كییه شارسییتانیبوونی عییهقڵی میقییداد مهدحییهت بییهدرخان
نیشاندهدات.
بنهماڵهی بهدرخانییهكان

بهپێی ههندێك سهرچاوه ،ئهو بنهماڵهیه دهچنهوه سهر خالدی كیوڕی وهلیید ییهكێك لهسیهركرده هیهره بهناوبانگیهكانی ئیسیالم ،بۆییه
جارو بار به بنهماڵهی خالید ناو دهبرێن.
باپیره گهورهی بهدرخانیهكان ههر زوو دوای هیجرهت له عهرهبسیتانهوه كۆچییان كیرد بیۆ كوردسیتان ،شیاری جیهزیرهی ئییبن عومیهریان
دروستكرد ،دهسهاڵتی ئهو بنهماڵهیه به عهزیزی ناسرا ،تاساڵی  ١١٤٧حكومڕانییان كرد حكومهتی عهزیزی تا رۆژگیاری فیهرمانڕهوایی
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سوڵتان سهلیم تهواو سهربهخۆ بوون ،ساڵی  ١١٣٧میر بهدرخان لهالیهن سوڵتانهوه كرایه سهركردهی فهخری لهشیكری عوسیمانی و لیه
جییهنگی ( )Nisibدا بهشییداربوو لییهو ش یهڕهدا توركییهكان لهالیییهن ئیبییراهیم پاشییای (كییوڕی مهحهمییهد عییهلیی گییهورهوه) زۆر خییراپ
شكێنران ،میر بهدرخان هێزهكهی خۆی كشاندهوه دیار بهكرو لهوێشهوه بۆ جهزیرهو كهڵكی له شكانی تور وهرگرت بیۆ ئیهوهی سینوری
دهسهاڵتی بگهیهنێته ههكاری و لێرهی خهلكی ناوچهكه بهگهرمی پێشوازیان لێ كرد.
عومهر پاشا كرایه مارشاڵی ئهنادۆل و فهرمانی پێدرا لهشكرێك پێكهوه بنێیت و دژی مییری كیوردان بكهوێتیه رێ ،توركیهكان لیه دییار
بییهكر كۆبونییهوهو لییهوێوه دژی میییری كییورد كهوتنییهڕێ ،شییهڕی بییێ ئییهنجام دهسییتیپێكرد ،بییهاڵم بییهدرخان ناچییار بییوو بكشییێتهوه قییهاڵی
ئێڤرا  ،دوای چهند مانگێك بهرگری قهاڵكه كهوت و لهوێ دهوروبهری شهش مانگ مایهوه و ئینجا دور خرایهوه دورگهی كرییت ،رێگیه
درا به میر بهدرخان دووسهد كهس له پیاوهكانی لهته خۆیدا بهرێته كرییت ئهوانیهی رۆڵێكیی گیهورهیان لهدامركاندنیهوهی راپیهڕینی
ساڵی  ١١٥٦ی گرێكهكاندا بینێ.
له پاداشتی ئهوهدا میر بهدرخان هێنرایهوه ئهستهنبوڵ و رێگهی پێدرا لهوێ جێنشین بێت ،ساڵی  ١١٦٦واتیا دوای ده سیاڵ بیهدرخان
تا كۆچی دوایی له ساڵی  ١١٧٢دا له دیمهشق نیشتهجێبوو .بهدرخان پاشا له گوندی ساڵحیه كه سهعاتێك له دیمهشیق دووره بیهخا
سپێردرا ،گۆڕهكهی نزیك گۆڕی سهالحهددینی ئهیوبی -ه.
بهدرخان  ٧٢كوڕی دوای خۆی بهجێهێشت ،ئهم بنهماڵه گهورهیه ههمیشه بیه دروسیتكردنی بزوتنیهوهی دژ بیه حكومیهتیی عوسیمانی -هوه
خهریكبوون ،شفرهیهكی تایبهت به بهدرخان ههیه كه دهقهكهی دهڵێت :گشت بهدرخانییهكان پایهو مهقام و تواناییان ههرچییه بێیت
گیرۆدهی دوورخستنهوهو بهندی و ئهسارهت بوون.
له دواساڵی ژیانیدا لهپێناو یهكگرتنی واڵتهكهی روویكیرده روسییا ئیهو دوو بهدرخانییه بیه گیهرمی دوای ئیهم شیهپۆله كیهوتن “كامییل
بهگ و عهبدولڕهزاق بهگ” بوون ساڵی  ١٧١٧ئهم دووانه لهالیهن روسیاوه كرانه والی بهدلیس و ئهرز رۆم ،سیاڵی  ١٧١١عهبیدولڕهزاق
بهگ له الیهن توركهكانهوه دهستگیر كراو له موسڵ بهند كرا ،دهڵێن كامیل بهگی له تهفلیسی جۆرجیابوه.
سییاڵی  ١٧٢١حسییێن پاشییاو حهسییهن بییهگ بوونییه نوێنییهری كوردسییتان لییه پهرلهمانییدا ،یهكسییهر دوای هییهڵبژاردنیان فییهرمانی گرتنیییان
دهرچوو ئهوانی

پیهنایان بیرده بیهر ناوچیه شیاخاویهكان و لیهوێ شیهش مانگییان بیه ئیاوارهیی بردهسیهر ،توركیهكان حسیێن پاشیایان

دهستگیر كرد و به دزیهوه كوشتیان.
یهكێك لهوانهی له شاخ لهگهڵیانبوو ناوی “سلێمان بهگ”ه ،ئهوی بهدرخانیه ،سیێ سیاڵ دوای ئیهو دهربهدهرییهی ماییهوهو لهئیهنجام
له دهرگوڵ لهالیهن سیخوڕهكانی ئهوڕهحمان ئاغای شهرناخهوه كه دوژمنی باوهكوشتهی بهدرخانیهكان بوو ،دهستگیر كرا.
عهبدولڕهحمان بهگی بهدرخان كهوا دیاره یهكێك بوو لهههره مۆدێرنهكانی ئهو بنهماڵهیهو ماوهیه سهرنوسهری كوردستانی یهكهم
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رۆژنامهی كوردی بوو یهكێك له ئهندامانی وهفدی كوردی بوه بۆ یهكهم كۆنفراسی توركه الوهكان كیه رۆژی چیواری شیوباتی سیاڵی ١٧٢٢
له پاریس بهسترا ،دهربارهی دهڵێت عهبدولڕهحمان بهدرخان یانزه سااڵن لهسویسیرا ژییاو هیهر لیهوێ ژنێكیی سویسیری هێنیا ،دهڵیێن
پیاوێكی زۆر دووربین و دونیا دیدهو خاوهن دیدهو بۆچونی پێشكهوتن خوازبیووه ،لیه كیاتی شیهڕی نێیوان تیور و یۆنانیهكانیدا كراییه
موتهسهرفی ئایدن ،لهوێ زۆر باش رهفتاری كردووه ،حكومهتی توركیا بهرامبهر ئهو زهرهرو زیانیه زۆرهی بیهرماڵ و میوڵكی بیهدرخان
كهوتوه ،بڕیاریداوه مانگانه  ٢٢٢لیرهی توركی خانهنشینی بۆ بنهماڵهكهی ببڕێتهوه.
سهرچاوه :ماڵپەڕی پو میديا  / PUKڕێکەوتی٢١ :ی ئەپریلی ٢٢١٥
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سەد و حەڤدەیەمین ساڵڕۆژی رۆژنامەگەریی كوردی
شەریف فەالح
لەو كاتەوەی یوهان كارلۆس ) (John Cardusرۆژنامەی ریلەیشێن یان پێوەندیی) (REDATIONی لە میانگی ژوئەنیی ١٦٢٥ی
زایینیییی لە (ستراسیییبۆرگ) باڵوكیییردەوە ،هیچكیییات بییییری لەوە نەدەكیییردەوە كە ئەم باڵڤیییۆكە بتیییوانێ ببێیییتە هیییۆی گۆڕانكیییاریی گرنگیییی
كۆمەاڵیەتیو ئیاڵوگۆڕی بەرینیی سیاسییو بییچمو قەوارەییان پیێ ببەخشیێ .لە میاوەی چوارسیەد سیاڵ لە باڵوبیوونەوەی یەكەم رۆژنیامەو
كاریگەرییەكانی كە لە سەر بیروڕای گشیتی داییدەنێ ،هێشیتا وە یەكێیك لە ئیامرازە گرنگەكیانی بیوارو مەییدانی گەیانیدنی زانییاریو
پێوەندییە گشتییەكان لەقەڵەم دەدرێ .
لە یەكەمین رۆژنامەكانی دونیا دەكرێ بە "گزت" لە ساڵی  ١٦٣١لە فەڕانسە" ،ئاكسفۆر گیزت" لە سیاڵی  ١٦٦٥لە بریتانییا"Post ،
"– och inrike Tidnin garلە ساڵی  ١٦٤٥لە سیوئێد (ئەم رۆژنیامە سیوئێدییە لەمێژینەتیرین رۆژنیامەیە كە ەە تیا ئەمیڕۆ بە
بێ راوەستان لە وەشانی خۆی بەردەوامە)" ،ئۆكورنسێر )" (Publie Ocnenxesلە ساڵی  ١٦٧٢لە بۆشستۆنی ئامریكاو ەالیفیێكس
گزت لە ساڵی  ١٧٥٢لە كانادا ئاماژە بكەین .لە پێشەنگەكانی رۆژنامەكانی رۆژهەاڵتی

دەكرێ ئاماژە بەم واڵتانە بكەیین :هێنید،

یەكەمین رۆژنامەی خۆی بە ناوی "بەمبەئی ساما چار" لە سیاڵی  ١١٢٢دا باڵوكیردەوە .لە ژاپیۆنی

لە سیاڵی  ١١٧٢دا رۆژنیامەیە بە

ناوی "ینچی ینچی" باڵو كرایەوە .رەنگە نەكرێ ئەم رۆژنامانە لەگەڵ رۆژنامەكانی ئەمڕۆدا بەراورد بكرێنو ئەو تایبەتمەنیدییانەی كە
ئەمڕۆكە رۆژنامەنووسیانو هەواڵنێرانیی پسیپۆڕو پرۆفیشیناڵ لە ەەمیبەر پرسیی رۆژنامەنووسییدا هەییانە لەوانیدا بەدی نەدەكیرا .ئەگەر
بمانهەوێ یەكەمین رۆژنامە وە رۆژنامەیەكی بەواتای مۆدێڕن و ئەمڕۆییەكی ناو ببەین ،دەبێ ئامیاژە بە "اینكومنید زایتیونگن" بكەیین
كە لە ئاڵمان لە ساڵی  ١٦٥٢دا باڵو كرایەوە .ئاڵمانییەكان بە هۆی گەشیەو پێشیكەوتنێك كە لە پیشیەو تەكنیكیی چاپیدا هەییانبوو،
توانیان لەم بارەیەوە لە واڵتانی دیكە پێ

بیكەون ،هەروە دەبینیرا لە كۆتاییەكیانی سیەدەی هەڤدەهەمیدا لە ئاڵمیان نزییك بە ٧٢

رۆژنامە چاپو باڵو دەكرایەوە .
لە بواری فرۆش و تیراژی رۆژنیامەوە واڵتیی چیین بە رێیژەی  ١٥میلییۆن دانە لە رۆژدا پیلەی یەكەم ،پیلەی دووهەمیی
دێموكراسییی دونیییا ،واتە هێنییدە كە بە تیییراژی  ٧٢میلیییۆن لە رۆژدا دەردەچییێ ،ژاپییۆنی
ئامریكاییەكانی

واڵتیی یەكەمیی

بە  ٧٢میلیییۆن دانە لە رۆژ پییلەی سییێهەم و

بە  ٥٧میلیۆن تیراژ خاوەنی پلەی چوارەمن .لە پۆلێن بەندییەكی دیكەدا دەكرێ بڵێین "رێلەیشێن" ،یەكەم رۆژنیامەی

جیهییان نەبییووەو نیییە ،بەڵكییوو دەبییێ بە دوای یەكەمییین رۆژنامەكییان (هەڵییبەت لە روانییگەی مێییژووییەوە) لە رۆم و ئێرانییی كەونییارادا
بگەڕێین .رۆژنامەكان لە رۆمی كەونارادا لە سەر دەستی "ژولیۆس سزار" بە ناوی "ئوكتادیۆما" بە شێوەی دەستنووس لە چەنید شیوێنێكی
شار بۆ خوێندنەوەی كەسانی خوێندەوار هەڵدەواسرانو كارو چاالكیو فەرمان و بڕیارەكیانی سیزارو سیێنایان لەخیۆ گرتبیوو .لە ئێرانیی
كەونییاراش لەسییەدەی سییێیەمی زایینیییدا بە دەسییت پێشییخەریی ئەردەشیییری بابەكییان رۆژنییامەیە بە نییاوی (روزنامییك) یییان كارنییامەی
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ئەردەشیییری بابەكییان بییاڵو دەكییرایەوە .ئەو رۆژنییامەیە بریتییی بییوو لە چییاالكی و بڕیارەكییانی شییا ،دەربییار و رۆحانییییانی هەتاهەتییایی
زەردەشتی .هەڵبەت جیاوازیی (رۆزنامە )ی ئێرانییەكیان لەگەڵ "ئۆكتادیۆمیا"ی رۆمیی لەوەدا بیووە كە "روزنیامە " تەنییا بیۆ كەسیان و
لێپرسراوانی تایبەتی دەنێرداو هەموو تاكێكی كۆمەڵگا ئیزنی ئەوەیان نەبوو "روزنیامە " بخیوێننەوە .بەاڵم هەنیووكە رۆژنامەنووسیان،
"رێلەیشێن" بە دایكی رۆژنامەكانی ئەمڕۆ دادەنێن و سااڵنێكە ئەنجومەنی جیهانیی رۆژنامەنووسان كۆنوانسیۆنی سااڵنەی خۆی بە بۆنەی
دەرچوون و وەشانی "رێلەیشێن" لە شاری ستراسبۆرگدا بەڕێوە دەبا .هەرچەند كە رێلەیشێن حەفتا ساڵ توانی درێیژەی بە وەشیانی خیۆی
بدا .بەاڵم ئاخۆ شەپۆلەكانی بواری رۆژنامەگەری ،وەكوو بەشێكی گرنگ و كاریگەری بواری راگەیاندن و میدیا و گەیاندنی زانیاری كە
بە دەسییەاڵتی چییوارەم نییاودێر كییراوە ،لە چ سییەردەم و بارودۆخێكییدا گەیشییتوونەتە نیشییتمانی ئییێمە كوردسییتان و لە چ هەلییومەرج و
بارودۆخێكدا بووە؟ كوردستان ،كوردستانی داگیر و لەت لەت كراو كە هەمیشە لەژێر زەبری شەڕ و میاڵوێرانی و داگیركیاری و سیەركوت
و كوشتاری داگیركەراندا بیووە ،چ كاتێیك و چ سیەردەمێك پیرس و مەسیەلە فەرەەنگیی ساسییی ،جڤیاكی و ئەدەبییەكیانی بە شیێوەیەكی
نووسراو و لە شێوازی رۆژنامە و گۆڤار و حەفتەنامە و نامیلكەدا كەوتنە بەرباس و باڵو كرانەوە؟ چ كەسانێك دەستپێشخەرو پێشیەنگی
ئەم كاروانە لە نووسین و پەییڤ و وشیەو داهێنیان بیوون؟ بێگومیان وەاڵمیی ئەم پرسییارانە لە مێیژووی كیورددا روون و دییارن ،چیونكە
الپەڕە زێییڕین و كەسییكو پییڕ لە داهێنانەكییانی رۆژنییامەگەری و رۆشیینبیریی كییورد شییاهێدی ئەوەمییان بییۆ دەدەن كە رۆڵییی پێشییەنگ و
رچەشكێنانەی بنەماڵەی چاال و رووناكبیر و نیشتمانپەروەری بەدرخانەكان ،چ لە شێوازی خەبیاتی چەكیداری ،نەتەوەییی و سیاسییی
كورد بۆ بەدستهێنانی مافە رەواكانی و چ لە شێوازی خەباتی فەرەەنگی و چاندی و رۆشنبیریدا ،بۆ هەموو الیە روون و ئاشیكران .لە
كۆتاییەكانی سەدەی نیۆزدە و پیاش ئەو هەمیوو قۆنیاغە سیەخت و ئەسیتەمەی كە بەسیەر نەتەوەكەمیان لە بیاكووری كوردسیتاندا هیات،
پاش ئەوەی هی دەرەتان و هەل و دەرفەتێكی سیاسی و چاالكی و خەباتی چەكداری لە باكووری كوردستان لە ئیارادا نەمیاو دەوڵەتیی
عوسییمانی بە هەمییوو شییێوەیە سییەركوت و چەوسییاندنەوە و ژینۆسییایدی نەتەوەیییی كییوردان و بە الڕێییدابردن و چەواشییەكردنی خەبییاتی
نەتەوەیییی كییوردانی تییاقی كییردەوە ،ماڵبییات و بنەمییاڵەی دڵسییۆز و نیشییتمانپەرەوەری بەدرخانەكییان وەكییوو بنەمییاڵەیەكی نییاودار و
میرنشینێكی دەڤەری بۆتان كەوتنە بیری وەڕێخستنی شێوازێكیتر لە خەباتی كورد ،كە ئەوی

خەباتی فەرهەنگی و رۆژنامەوانی بوو.

كە لە ئەنجامدا لە سەر دەستی رووناكبیرو ئەدی و چاالكڤانی رۆژنامەگەریی كوردی ،ئەمیر مێقداد مێدحەت بەدرخان لە ٢٢ی ئیاوریلی
١١٧١ی زایینیدا لە قاهێرە ،پێتەختی واڵتی میسر ،یەكەم رۆژنامەی كوردی بە ناوی "كوردستان" دەستی بە وەشان كرد .ئەمیر مێقیداد
مێدحەت بەدرخان مێقداد مێدحەت بەدرخیان ،كیوڕی ئەمیین عەلیی بەگ ،تیوانی یەكەم باڵڤیۆكی كیوردی لە ئیاوریلی ١١٧١ی زایینیی لە
قییاهێرە ،پێتەختییی واڵتییی میسییر و لە تییاراوگەدا بە نییاوی كوردسییتان (رۆژنییامەی كوردسییتان) و بە زمییانی كییوردی و زاراوەی كرمییانجیی
سەروو و زمانی توركی باڵو بكیاتەوە .بەسیتێن و بابەتەكیانی كوردسیتان فەرهەنگیی ،ئەدەبیی و پەروەردەییی بیوونو زییاتر لە واڵتیانی
میسییر ،بریتانیییا و یوگۆسییالویدا و بە شییێوەی دوو حەوتوونییامە چییاپ و بییاڵو دەبییۆوە .مێقییداد بەسییەر چەنییدین زمییانی بیییانی بییۆ وێیینە:
فەرانسییی ،عەرەبیییو تییوركی شییارەزایەكی باشییی هەبییوو .هەڵییبەت لە سییەردەمی شۆڕشییی ت یوركە گەنجەكانییدا نووسییینگەی ئەم باڵڤییۆكە
ئەگوازرێتەوە بۆ ئەستەمبۆل و بە سەرنووسەریی سورەیا بەدرخان بەگ باڵو دەبێتەوە .
چاپ و باڵوبوونەوەی رۆژنامەی كوردستان هەتا سیاڵی  ١٧١١درێیژەی دەبیێ .خاڵێیك كە لە بیارەی رۆژنیامەی كوردسیتانەوە نیابێ لەبییر
بكرێ و جێگای بیایەخە ،ئەمەیە كە چاپخیانەی ئەو رۆژنیامەیە چاپخیانەیە بیووە بە نیاوی "چاپخیانەی رۆژنیامەی كوردسیتان" كە لە
قییاهێرە بییووە .بێگومییان دەبییێ یەكەمییین چاپخییانەی كییوردی

هەر بە چاپخییانەی رۆژنییامەی كوردسییتان كە لە الیەن مێقییداد مێییدحەت
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بەدرخییانەوە بنیییات نییراوە لەقەڵەم بییدەین .سییەرچاوەی ئەم خییاڵە گییرنگەش لە بابەتێییك دایە كە لە ژمییارە  ٤و  ٥خییودی رۆژنییامەی
كوردسییتاندا چییاپ بییووە .جەالدەت ئەمییین بەدرخییان ( )١٧٥١ - ١١٧٣دیپلۆمییات ،سیاسییەتڤان ،نووسییەر ،زماننییاس و رۆژنییامەنووس،
جەالدەت ئەمییین عەلییی بەدرخییان ،بە پێییی زانیییاریی سییەرچاوە كوردییەكییان لە دەوروبەری شییاری ئەسییتەمبۆڵی تییوركیە لەدایییك بییووە،
هەرچەنیید ئێنسییكلۆپیدیای بریتانیییا نییاوبراو بە لەدایكبییووی "ماكتییاال"ی سییووریە دەزانییێ .جەالدەت ،مامۆسییتای حقییووقی زانسییتگای
ئەسییتەمبۆڵی تییوركیە بییوو و تییوانی خوێنییدنی خییۆی لە مییونی تەواو بكییات و ئاشیینایی تەواوی بەسییەر چەنییدین زمییانی وە  :عەرەبییی،
رووسییی ،ئاڵمییانی و فەرەنسیییدا هەبییووە .جەالدەت بەدرخییان لە سییاڵی ١٧٢٣ی زایینییی كاتێییك كە كەمالیسییتە توركەكییان حكییوومەتی
كۆمییاریی توركیەییییان راگەیانیید ،تیییوركیەی بەجێهێشیییت و رووی كییردە واڵتیییی میسیییر .لە  ١٧٢٧دا لە كۆنفرانسییی نەتەوەییییی كیییورد لە
بەیرووت ،كۆمیتەیە بە ناوی "خۆیبوون" بۆ هاوئاهەنگ كیردن و رێكخسیتنی بیزووتنەوەی كوردەكیان پێكهیات .جەالدەت بەدرخیان وە
سەرۆكی ئەو كومیتەیە هەڵبژێردرا .ناوبراو  ٣ساڵ دواتر لەگەڵ پرسی سەربەخۆیی و ئازادیی بزووتنەوەی كوردانی هەرێمی ئیاگری لە
توركیە بە ناوی كۆماری ئارارات بەرەوروو بۆوە .
ناوبراو دوای شكستی بزووتنەوەی ئارارات رۆیشتە ئێران .رەزاشای پەهلەوی ،شای ئێران دەیهەویست جەالدەت ناچیار بكیات كە لە نیاو
بزووتنەوەی كوردەكانی ئێراندا بمێنێتەوە و پێشنیاری كۆنسوولیشی پێكرد بەاڵم ناوبراو كاتێ زانی نیاتوانێ نیاوبژیوانی بكیات بە زۆر
لە واڵت وەدەركەوت .پاشان رووی كردە عێراق ،بەاڵم بریتانیاییەكیان رازی بە میانەوەی ئەو لە عێیراق نەبیوون و لە ئەنجامیدا سیاڵی
 ١٧٣١روویكردە سووریە ،واتە ئەو شوێنێك كە دوو دەیەی ئاخری ژیانی تێیدا و لە تاراوگەدا تێپەڕانیدبوو .دوای شكسیتی بیزووتنەوەی
نەتەوەیی كورد لە توركیە ،ئێرانو عێراق ،جەالدەت هۆگریی خۆی بە فەرهەنگ و زمانی كوردی دەرخسیت ،جەالدەت لە میاوەی سیااڵنی
١٧٣٥ - ١٧٣٢ی زایینیدا گۆڤاری "هاوار"ی لە سووریە بە زمانەكیانی :فەڕەنسیی و كیوردی بیاڵو كیردەوە .گۆڤیاری هیاوار لە میاوەی چەنید
ساڵ دەرچوونیدا یارمەتی و هاریكیاریەكی بەچیاوی بە ئەدەبییاتی فولكلیۆرو تێكسیتی نەنووسیراوی كیوردی كیرد .جەالدەت بەدرخیان لەو
ماوەیەدا توانی ئەلف و بێی كوردی بە پیتی التین ئامادە بكات و رێزمانێكی پێوەری و بنەمایی بیۆ زمیانی كیوردی دابڕێیژێ .جەالدەت
لە ماوەی ژیانیدا لەگەڵ براكەی كیامەران بەدرخیان ،تیوانی باڵوكراوەگەلێكیی وەكیوو :هیاوار ،روونیاهی ،رۆژانیۆ و ئەسیتێر چیاپو بیاڵو
بكەنەوە .جەالدەت سیاڵی  ١٧٣٥لەگەڵ رەوشیەن بەدرخیان زەماوەنیدی كیرد .بەرهەمیی ئەو ژییانە دوو منیداڵە بە ناوەكیانی :جەمشیید و
سینەم خان .جەالدەت لە ماوەی سااڵنی كۆتایی ژیانیدا تووشی زۆر گرفتی تاقەت پڕووكێنی نەداری و ئابووری هاتووەو رووی كیردۆتە
كاری وەرزێڕی .هەتا ئەوەی كە لە مانگی جووالی  ١٧٥١دا نەخۆشی بڕستی لێ دەبڕێ و كۆچی دوایی دەكات .جەالدەت چەنیدین كتێبیی
لە بواری مێژووی كوردستان و چەند فەرەەنگێكی كوردی ی فەڕەنسی نووسیوە .
كامەران بەدرخیان كیامەران بەدرخیان ،كیوڕی ئەمیین عەلیی بەگ ،شیاعێر ،وشیەناس ،ئەدیی و مێژوونووسیی كیورد ،لە بنیاغەدانەرانی
رۆژنامەنووسیی كوردە كە لە ماوەی ژیانیدا چەنیدین گۆڤیاری بە چیاپ گەیانیدووە .لە سیاڵی ١٧٥٢ی زایینییدا كیامەران بەدرخیان تیوانی
لقییی زمییان و ئەدەبییی كییوردی لە زانسییتگای سییووربۆنی فەرانسییە بكییاتەوە و خۆیشییی لەوێ وانەی دەگییوتەوە .سییاڵی  ١٧٤٣تییا ١٧٤٦
باڵوكراوەی رۆژانۆی بە زمانی كوردی و فەرەنسی و بە پێتی التین چاپ و باڵو كردەوە .ناوبراو لە سیووریەدا باڵوكراوەكیانی "ئەسیتێر"و
"رووناهی"ی چاپ كرد و لە باڵڤۆكی "كوردستان"دا هاوكیارییەكی زۆری بیراكەی خیۆی ،مێقیداد مێیدحەت بەدرخیانی كیرد .ئەمییر سیورەیا
ئەمیییر سییورەیا ،كییوڕی ئەمییین بەگ بەدرخییانە .نییاوبراو لەو كەسییانەیە كە لە دەركردنییی رێككەوتننییامەی "سییێڤەر"دا رۆڵێكییی بەرچییاوی
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هەبوو .بە وتەی دانەری مێژووی ناودارانی كورد ئەمیر سورەیا ،رێكخەری سیاسیی مێژووی كوردستان بووە .ئەمیر سورەیا ،خوێنیدنی لە
ئەستەمبۆڵ تەواو كردو هەر لەوێ

رۆژنامەی كوردستانی بە زمانی كوردی و توركی چاپ و باڵو دەكردەوە .ئەمیر سیورەیا ،شیارزاییەكی

تەواوی لە زمانەكییانی :فەرەنسییی ،عەرەبییی ،فارسیییو توركیییدا هەبییووە .ئەمیییر سییورەیا ،گۆڤییاری "ژییین"ی لە قییاهێرە بە شییێوەی دوو
حەوتوونامەو بە زمانەكانی :كوردی ،توركی و عەرەبی چاپ و باڵو دەكردەوە .كە گوایە ئەو گۆڤارە درێژەی رۆژنیامەی كوردسیتان بیووە.
بێگومان بنەماڵەی بەدرخان لەو نموونە بنەماڵە بەناوبانگانەی كوردانن كە هەم لە بواری سیاسیو هەم لە بواری فەرهەنگییدا چیاال
بوون و لە پەنای خەباتی سیاسیی خۆیاندا روویان كیردۆتە چیاالكی و خەبیاتی فەرهەنگیی

و بە چیاپی گۆڤیار و رۆژنیامە ،خزمتێكیی

بەنرخ و گرنگیان بە نەتەوەی كورد كردووە .هەوڵ و چاالكییەكانی ئەو بنەماڵەیە لە راستای پەرەپێیدانی كولتیورو چیاالكیی سیاسییی
كورددا ،بۆتە یەكێك لە هۆكارە گرنگەكانی سەرهەڵدانی ئەندێشە و بیری ناسیۆنالیزمی كوردی لە كوردستان و فیۆرم و قەوارەی نیوێی
پێ بەخشیوە و هەتا هەتایە رۆڵی ئەو بنەماڵیە كە وە ئەستێرەی درەوشاوەی رۆژنامەگەریی كوردی دەدرەوشێتەوە ،لەبیر ناكرێ.
ئێسییتا پییاش  ١١٧سییاڵ بەسییەر دەرچییوونی یەكەم رۆژنییامەی كییوردی كە وە رۆژی رۆژنامەنووسیییی ك یوردی نییاودێر كییراوە ،لە هەرێمییی
كوردسیتان كە بە بەهەشیتی رۆژنامەنووسییی رۆژهەاڵت ناوبییانگی دەركیردوە ،گەشیە و بەرەو پێشییڤەچوونێكی بەرچیاوی بینییوە و پییێگەی
تایبەتی خۆی هەیە .
لە هەر چیییوارە پیییارچەی كوردسیییتان ،بەهیییۆی ئەو هەلیییومەرج و بیییارودۆخە رەخسیییاوە سیاسیییی و كولتووریییییانەی كە بەسیییەر باشیییووری
كوردستاندا زاڵ بووە ،رەوتی رۆژنامەگەریی كوردی و چاپەمەنی و نووسین بە زمانی دایكی لە هەموو بەشەكانی دیكە باشتر بووە و لە
چەندین قۆناغی جیاوازدا گەشانەوە و بووژانەوەی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە و دەكرێ لە چەندین كتێ و نامیلكەدا رەهەنید و الیەنە
ج ۆراوجۆرەكانی ،وە سەرهەڵدان ،قۆناغەكیانی گەشیە و الوازی ،هەروەهیا سیەرهەڵدانی رۆژنیامەگەریی حیزبیی و ئەهلیی و سیەربەخۆ
بخرێنە بەرباس و تاوتوێ بكرێن .
بەتایبەتی لە دوای راپەڕینی بەشكۆی ساڵی  ١٧٧١ەوە ئەم رەوتە پێی ناوەتە قۆناغێكی نوێوە و لێرەدا ئیتر زمانی بێگانە و عەرەبیی
لە زمییانی نووسییین دادەمییاڵرێ و زمییانی كییوردی دەبێییتە چەقییی نووسییین و داهێنییان و گەلێییك رۆژنییامە ،گۆڤییار و چییاپەمەنی و رادیییۆ و
تەلەفزیۆن دێنە مەیدانی رۆژنامەگەریی كوردییەوە .ماوەی زیاتر لە  5ساڵە رەوتێكی نوێ و شەپۆلێكی تازە لە رۆژنامەگەریی كیوردی
لە باشییووری كوردسییتان بەنییاوی رۆژنامەنووسیییی بیییاڵیەن و ئەهلییی سییەریهەڵداوە كە لە دەربییڕین و نووسییین و ئاراسییتەی سیاسیییی و
كۆمەاڵیەتیدا بەتەواوەتی جیاوازە ،هەرچەند هێشتا هەژمۆنیی حیزبی و حكوومی تێیانیدا هەسیت پێیدەكرێت ،بەاڵم خیۆی لەخۆییدا بیۆ
كیۆمەڵگەی كیوردی قۆنیاغێگی گرنیگ و نیشیانەی پێشیكەوتن و بەرو پێشیڤەچوونی كیۆمەڵگەی كوردسیتانن .قۆناغەكیانی رۆژنیامەگەریی
كوردی لە رۆژهەاڵتی كوردستان قۆنیاغی دەسیپێك (كۆمیاری كوردسیتان )بۆخسیتنە بەرباسیی رەوتیی رۆژنیامەگەری هیاوچەرخی كیوردی لە
رۆژهەاڵتی كوردستان ،ئەكرێ سەركەوتنی شۆڕشیی گەالنیی ئێیران  ١٣٥٧ - ١٧٧٧بكەیینە بنەمیایە و رەوتەكە بە دوو قۆنیاغی بەر لە
شۆڕش و دوای شۆڕش دابەش بكەین .بەرلە سەركەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران ،بە گوڕترین و بەرچیاوترین رەوت ،ئەو سیەردەم و میاوە
كورتە بووە كە دەسەاڵتی كۆماری كوردستان ئەوی لە ناوچەی باكوری رۆژهەاڵتی كوردستان لە ماكۆ و "خۆی"یەوە بگیرە تیا دەگیات بە
بەشییێك لە شییاری سییەقزی لەخییۆ گییرت ،كە بە گییوڕ و تینێكییی بەرفییراوان و بە ئەندێشییەیەكی نەتەوەیییی و بە پشییتیوانیی دەسییەاڵتی
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سیاسیییی كۆمییاری كوردسییتان و لەسییەر دەسییتی چەنییدین ئەدی ی  ،شییاعیر و رۆشیینبیری بە توانییا وەكییوو :سییەیفولقوزات ،مامۆسییتا هەژار،
مامۆستا هێمن ،عەبدولڕەحمان زەبیحی ،حەسەن قزڵجی ،سەید كامیل ئیمامی(ئاوات) ،خاڵەمین ،عەبیاس حەقیقیی و هتید...چەنیدین
گۆڤییار و رۆژنامەیییان وەكییوو كوردسییتان ،هەاڵڵە ،نیشییتمان ،گڕوگییاڵی منییدااڵنیان چییاپ و بییاڵو كییردەوە ،بەاڵم ئاسییتی وەشییان و ئەو
ناوچییانەی كە ئەم پەرتوكییانەی تێییدا بییاڵو دەكییرایەوە لە شییارەكانی بییاكوری رۆژهەاڵتییی رۆژهەاڵت تێیینەپەڕی كە هۆكییارە دەرەكییی و
ناوخۆییەكانی ببوونە هۆی رەخساندنی .
هەر لەو میاوە كییورتەدا پیۆلێ چییاپەمەنی ،كتێی و پەرتییوكی كییوردی هیاتنە مەیییدانی رۆشینبیری و زمییان و ئەدەبیی كییوردی بییووژایەوە،
هەرچەنیید ئەو تەوژمە ئەدەبییی و رۆشیینبیرییە نەگەیشییتە شییارەكانی پارێزگاكییانی كوردسییتان ،كرماشییان و ئیییالم ،بەاڵم ناڕاسییتەوخۆ
كاریگەری هەبووە ،بە كپ كردنی ئەو هەلە لەالیەن دەسەاڵتی حكوومەتی پەهلەوییەوە رەوتەكەش راوەستاوە و دامودەزگای حكیوومەتی
پاشایەتی وە ئاتاتۆر لە توركیە هەوڵیی داو بیۆ یەكدەسیت كردنیی زمیان و كولتیووری نەتەوەكیانی ئێیران و توانیدنەوەیان لە یە
نەتەوەدا .دیارە بە هێنانی ئەم روانگەیە و كپ و بێدەنگ كردنی رەوتی رۆشنبیری و فەرهەنگی لە رۆژهەاڵتی كوردسیتان ،هەم گیورزی
گییورچكبڕی لە پەیییكەری فەرهەنییگ و كولتییوری ئێرانییی دا و هەم دەیهەویسییت بەربەرەكییانێ لەگەڵ بییوونی هەسییتی نەتەوەیییی گەالنییی
ئێراندا بكات .قۆناغی شۆڕشی ١٣٥٧ی هەتاوی (١٧١٢ی زایینی ):بەاڵم خرۆشی گەالنی تووڕەی ئێیران ،جیووڵەی لەو ئەندێشیەیە بیڕی
و ئیرادەی جەماوەر بەسەر سەركوت و زەبیرو زەنگیدا سیەركەوت و كۆتیایی بە دەسیەاڵتی پەهیلەوی و پییالنە دژە مرۆییەكیانی هیات .بیۆ
ماوەیە سەرلەنوێ هەلومەرج بە گوڕوتینێكی ترەوە رۆژنامەگەریی كوردی لە واڵتەكەماندا سەری هەڵدا .ئەگەرچیی لەبەر كیاریگەریی
كییات و هەلییومەرجی تییایبەتی ئەو سییەردەمە ،چاپەمەنییەكییان زۆرتییر سیاسییی و كییۆمەاڵیەتی بییوون ،بەاڵم خێییرا سییەریان هەڵییدا و
شانبەشییانی رووداوكییان گەشییەیان كییرد و هرەكییام لە هێییز و الیەنە سیاسییییەكانی مەیییدانی رۆژهەاڵتییی كوردسییتان بییۆ خۆیییان خییاوەنی
چاپەمەنی و بیاڵو كیراوەی تیایبەت بە خۆییان بیوون .هاوكیات بەشیێك لە هێیز و الیەن و رێكخیراوە سیاسیییەكانی ناوچكەكیانی دییكەی
ئێرانی

ئەو دەرفەتە لەبارەی كوردستانیان قۆسیتەوە و گۆڤیار ،بیاڵو كیراوە و نامیلكەكیانی خۆییان لە كوردسیتان بە چیاپ دەگەیانید و

رەوانەی ناوچكییانی دیكەیییان دەكییرد .ئەو مییاوە كییورتەش سییەرلەنوێ كۆتییایی پییێ هێنییرا و لەالیە هەلییومەرجی ئەسییتەم و ناسییكی
سییاڵەكانی كۆتییایی دەیەی ٥٢ی هەتییاوی تییا نێوەڕاسییتی دەیەی ٦٢ی هەتییاوی و بڵێسییەی ئییاوری شییەڕ زۆربەی دەرەتاەكییانی رەوانییدەوە.
وەاڵمی داخوازییە سیاسی و نەتەوەییەكانی هێزە سیاسییەكانی رۆژهەاڵتیی ئێیران و ئەو دەرفەتیانەی كە بیۆ وتیووێژ لەگەڵ حكیوومەتی
ناوەندە رەخسابوون ،هەاڵیسانی شەڕی لێكەوتەوە .شەڕی حكومەتی ئسیالمیی ئێران لەگەڵ عێراق و چەند هۆكیاری تیری

بیوونە هیۆی

ئەوەی هەتا كەش و هەوایەكیی پیڕلە تیرس و سیەركوت بیاڵ بەسیەر رەوتیی رۆشینبیری لە رۆژهەاڵتیی كوردسیتاندا بكێشیێ و كیۆمەاڵنی
خەڵك لە سەرەتایی تررین مافە مرۆییەكان ،خوێندن و نووسیین بە زمیانی زگمیاكی قەدەغە بكیرێن ،گۆڤیار و رۆژنیامەو كتێی و رەوتیی
چییاپ و وەشییان پێشیییان پێگیییراو كەش وهەوایەكییی تەژی لە سانسییۆر و ئەمنیەتییی لە كوردسییتان هییاتە ئییاراوە و رەوتییی رۆژنییامەگەری
هاوچەرخی كوردی تووشی قەیران و وەستان بوو .هەرچەند لەم قۆناغەدا جۆرێك لە ئەدەبی بەرگری و راپەڕێنخوازانە فۆرم دەگرێیت و
بە نهێنی و ناوبەناو لەمالو لەوال چاپ و باڵو دەكرێنەوە .رۆژنامەنووسیی شاخ و حیزبیی بە نهێنیی چیاپ و بیاڵو دەكیرێنەوە ،بەاڵم بە
ئازادی ناگەنە دەستی خەڵك و قەدەغە دەكرێن .
بەاڵم ساڵی ٦٣ی هەتاوی ساڵێك بوو كە لە سەر هیمەتی پیرێكی ژیر و شاعیرێكی نەتەوەیی و جوانپەرەست شقڵی ئەو بێدەنگییە
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شیكێنراو مامۆسییتا "هییێمن" بە شیینەبای "سییروە" ئییااڵی فەرهەنیگ و ئەدەبییی رۆژهەاڵتییی كوردسییتانی هەڵكییرد و بەڕاسییتی تێگەیشییتبوو كە
بنەمای بوونی هەر گەل و نەتەوەیە فەرهەنگی ئەو گەلەیە ،دەنا حازر نەدەبیوو بیۆ خیزمەت بەم بیوارە و بیووژانەوەی رۆژنیامەگەریی
كیوردی هەرچیی تیانە و تیوانجی دەورووبەرە قبیووڵی بكیات و لە كیارەكەی وازی ئەهێنیا .پیاش چەنیدین سیاڵ هەوڵ و تێكۆشیانی كییارە
بەنرخەكەی هێمنی دڵسۆز و هاوەڵەكانی خزمەتێكی هەرە گرنگی بە ئەدەب و فەرهەنگ و رۆشنبیری كیرد و هەر بە تاقیانەیی میایەوە
زۆر شاعیر و نووسەرو رەخنەگرو چیرۆكنوسی الو "سروە" بوو بە مامۆسیتایان و لە كەنید و كۆسیپ و هەڕەتەكیان رزگارییانی كیرد .سیروە
پییا ش تەمەنێكییی دوور و درێییژ لە خییزمەت بە رەوتییی ئەدەبییی و رۆژنییامەگەریی ئەدەبیییی كییورد و بڕێنییی چەنییدین قۆنییا  ،لە گییۆڕینی
ناوەرۆ  ،شێواز و شوێنی كار ،سەرەنجام پاش زیاتر لە  ٢٥ساڵ تێكۆشانی فەرهەنگی بە تەواوەتی رووی لە الوازی كیرد و خیوێنەر و
نووسەرانی لێ تەریك كەوتنەوە و هاوینی سیاڵی ١٣١٧ی هەتیاوی دوای  ٢١١ژمیارە ،لەالیەن ئییدارەی فەرهەنیگ و ئیرشیادی ئیسیالمیی
ئێرانەوە بەهۆی گرفتی ماڵی بە یەكجاری داخرا و ئەو دەرەتانەش رەویەوە .
لە كۆتایییەكانی دەیەی  ٦٢لەگەڵ گوڕوتینێكی نوێ لەناو دونییای فەرهەنیگ و رۆشینبیری و بە دامەزرانیی ئەنجیومەنە ئەدەبییەكیان و
كۆبییونەوەی نووسیییەران و بیرمەنیییدانی كیییورد سیییروە لە تاقیییانەیی رزگییاری بیییوو و دەستەخوشیییكێكی بەنیییاوی "ئیییاوێنە" هیییاتە مەییییدانی
رۆژنامەگەریی كوردی كە لەسەر دەستی نووسەران و دڵسۆزانی كوردی دانیشتوی تاران و كوردە فەیلیەكان شانبەشانی سروە گەشیایەوە و
بە ئییاوڕدانەوە لە رەوتە ئەدەبییی و فەرهەنگییەكییان لە ئیییالمەوە بگییرە تییا دەگییاتە خییۆی و مییاكۆ رۆڵێكییی ئەكتیییڤ و چییاكی نوانیید.
رۆژنییامەگەری لەو كییاتەدا ببییوو بە گۆڕەپانێییك بییۆ تییاودانی پێن یووس بەدەسییتان .نییابێ لە یییاد بكەییین كە رەوتییی سییروەو ئییاوێنە وە
رەوتێكی زیندوو ،وەكوو سەردەم و قۆناغەكانی پێشوو تووشی هەوراز و نشێوبوون .كە هەتا هیاتووە ئاسیتی گۆڤیارەكە دابەزییوە و كەم
هێزتر بۆتەوە .بەاڵم ئیاوێنەش بنبیڕ كیرا لە كاتێكیدا كیۆمەڵێكی بەرچیاو لە ئەدیی و نووسیەری جییدیی كیورد لە ئییالم و كرماشیان و
كوردستان و ئازەربایجانی رۆژئاواوە تێیدا دەیانووسیی ،پێشیی پێگییرا و پەنجەرەكیی تیر بە رووی نووسیین و داهێنانیدا داخیرا .رەوتیی
زەمان و بە بەهرە گەیشتنی هەوڵ و چیاالكییە فەرهەنگییەكیان و ئەكتییڤ بیوونی رەوتیی رۆشینبیری و پێویسیتیی سیەردەم بیوونە هیۆی
سەوز بیوونی نەمیامێكی تیری فەرهەنیگ و ئەدەبیی كیوردی .بەاڵم ئەمجیارە ئەو نەمیامە لە شیارێكی خنجییالنە و فەرهەنیگ دۆسیتی وە
مەریوان لە لێواری "زرێبار"و لە سینگی ئەفسانەی دەروێشەوە روا .نەمامی زرێبار كەوتە پەل هاویشتن و باوەشی بیۆ ییادی سەدسیاڵەی
رۆژنییامەگەریی كییوردی گییرتەوە .ئەمجییار گۆڤییاری"زرێبییار"دوای هەوڵ و تەقەالی زۆر وە یەكەم چییاپەمەنیی خۆمییاڵی و سییەربەخۆ لە
رۆژهەاڵتی ئێران خۆی دەرخست كە ئێستاش لە فۆرم و شێوازێكی نوێ و ڕاڤەییدا پاش بڕینی چەنیدین قۆنیاغی هەوراز و نشیێوی وە
راگرتن ،نەبیوونی پشیتیوانەی میاڵی و  ...هەر بەردەوامە .كۆتیایی دەیەی  ٦٢و دەیەی ٧٢ی هەتیاوی و قۆنیاغێكی گرنیگ :لە دەرەوەی
زانكۆكیییانی

و لە مەییییدانی رۆشییینبیری و رۆژنامەگەرییییدا لە هەوڵ و چیییاالكی نەوەسیییتان و لە شیییاری سییینە سیییاڵی ١٣٧٥ی هەتیییاوی

حەوتونامەی "ئاویەر"و پاشان حەوتونامەی "سیروان" بەدوو زمانی كوردی و فارسی هاتنە مەیدانی رۆژنیامەگەری كیوردی ،هەرچەنید بیۆ
ماوەیە بوون بە تریبیۆنی بیاڵ و جیناحەكیانی نیاو دەسیەاڵتی ئێیران ،بەاڵم لە ئاسیتی خۆیانیدا خزمەتیی بەرچاوییان بە بیووژانەوەی
رەوتی رۆشنبیری و فەرهەنگ و ئەدەبی كوردی كرد .
بەپێیی هەلیومەرج و هاوتەریی بیوون لەگەڵ رەوتییی بەجیهیانی بیوون و هیاتنە ئیارای شییەپۆلی تیازەی روونیاكبیری بیۆ وەاڵمییدانەوە بە
سەدان پرسیاری جیددیی بێ وەاڵم ،بەرز بوونەوەی ئاگایی و وشیاریی نەتەوەیی ،سەرهەڵدانی چینی خوێندكار و بیژاردەی كۆمەڵگیا و
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چوونی كۆمەڵێكی بەرچاو لە الوانی كورد بیۆ زانكۆكیان و هیاتنە ئیارای فەزایەكیی تیازەی سیاسیی لە كوردسیتان و ئێیران ،بیارودۆخێكی
رەخسیییاند و بەڕێیییوەبەران و هەڵسیییووڕێنەرانی رەوتیییی رۆشییینبیری و ئەنیییدامانی ئەنجومەنەكیییان نووسیییەران ،شیییاعیران ،رەخنەگیییران،
بیرمەنییدان ،چاالكییانی سیاسییی ،مەدەنییی و خوێنییدكاری لە دەرەوەی زانكییۆ و بەتییایبەت لەنێییو زانكۆكییانی ئێییران و لە هەر گۆشییە و
قوژبنێكی زانكۆكانی ئێران و كوردستان دەستیان دایە وەشان و باڵوكیردنەوەی گۆڤیاری خوێنیدكاری و بە شیێوەیەكی ئاكیادێمی و راڤەییی
بابەت و مەسەلە نەتەوەیی و رۆشنبیری و ئەدەبییەكانیان شڕۆڤە دەكیرد و چەنیدین گۆڤیاری وەكیوو :روانیگە ،بەییان ،نیشیتمان ،چییا،
ترووسكە ،برووسكە ،رۆژانۆ ،ئامانج ،كرمانج ،چرۆ ،رۆژانۆ ،نویسا ،پەیڤ ،تاڤگە ،تەڵخا ،رەوت ،رچە و هتد...یان باڵو كردەوە .
لە درێژەی ئەم رەوتەدا لە شاری مەهاباد گۆڤاری "مەهاباد" پێی گرت و خۆی خزاندە ناو بیازنەی چیاالكیی رۆژنیامەگەریی ئەدەبییەوە،
ئەم گۆڤارە هەتا ئێستاش هەر بەردەوامە و باڵو دەبێتەوە و یەكێك لەگۆڤارە زیندوو و چاال و بەنرخەكانی رۆژهەاڵتی ئێرانە.
دەیەی  ١٢و قۆناغی ژۆرنالیستیی میۆدێڕنی كیوردی لە رۆژهەاڵتیی كوردسیتان :دوای خوێنیدنەوەیەكی نیوێ و پێناسیەیەكی سیەدەمیانە و
میییۆدێڕن لە رۆژنیییامەگەریی هیییاوچەرخی كیییورد لە رۆژهەاڵتیییی كوردسیییتان ،پیییاش داخرانیییی حەوتوونیییاموی "ئیییاویەر" و هەمیییوو گۆڤیییارە
خوێنییدكارییەكان ،شییەپۆلێكی تییازە و نوێخییواز و ئەمڕۆیییی لە رۆژنییامەگەریی كییوردی رەخنەگییر و پرسیییارخولقێن هییاتە ئییاراوە كەلە
چوارچێوەی حەوتوونامەگەلێكی وەكوو :رۆژهەاڵت ،ئاسۆ" ،پیام مردم" ،دیدگا ،كەرەفتوو ،دەنگ ،خوینیدكاری كیورد ،ئاشیتی و چەنیدین
رۆژنامە و گۆڤاری دیكە لە ناوچە كوردنشینەكانی ئێران شەپۆلێكی بەرین لە رەوتی تازەی رۆژنامەگەریی هیاوچەرخی كوردیییان بنییات
نا ،كە پرس و تەوەرە گرنگەكانی رۆژ وە  :پرسی نەتەوەیی ،ناسیۆنالیزم ،بەجیهانیبوون ،فیمینیزم ،هاوواڵتی بیوون میافی میرۆڤ و
پرسییە گییرنگە كۆمەاڵیەتییەكییان و ئەو دیییاردە و كەموكۆڕییییانەی لە كۆمەڵگییای كییوردی دان خییرانە روو .ئەم قۆنییاغە دەتییوانین وەكییوو
قۆنییاغی دەسییپێك و بنیاتنییانی رۆژنییامەگەریی مییۆدێڕنی كییوردی لە رۆژهەاڵت نییاودێر بكەییین .چییونكە لەم قۆنییاغەدا رۆژنامەنووسییی بە
ئەزمیییوون و خوێنیییدەوار و شیییارەزا بە چەمیییك و میتیییۆدە هاوچەرخەكیییانی ،هەواڵ ،راپیییۆرت و وتارنووسیییین ئاشییینا بیییوون .توێژێیییك لە
رۆژنامەنووسی رەخنەگر و پێكهاتە شكێن هاتنە مەییدان كە ئاراسیتە نووسیینیان ئاراسیتەیەكی رەخنەگیرانە و هاوكیات نەتەوەییی بیوو.
هەروەها ئیاڵوگۆڕ و قەیرانەكیانی نیاو كۆمەڵگیای كوردسیتان و ئێیران و رەوتە تازەكیانی ئەدەب وە  :شیێعر ،چییرۆ  ،رۆمیان ،شیانۆ،
سینەمای كوردی و رەخنەی ئەدەبییان بە شێوەیەكی زانستی دایە بەر شرۆڤە و لێكۆڵینەوە .
قۆناغی رەوینەوەی دەرفەتەكان و داهاتووی نادییار :سیەرەتای دەیەی هەشیتا هەرەچەنید بە لەداییك بیوونی بیووژانەوەی رەوتیی نیوێی
رۆژنامەگەریی كوردی لە رۆژهەاڵتی كوردستان دێیتە ئەژمیار ،بەاڵم ئیاڵۆگۆڕە سیاسیییە ناوخۆیەكیانی ئێیران و داخرانیی فەزای سیاسییی
كاریگەرییان لەسەر دانا و بوونە هیۆی ئەوەی كە ئەم قۆنیاغە كەم بخیایەنێ .ئەم رەوتەش وەكیوو قۆناغەكیانی پێشیوو لەالیەن دەزگیا
ئەمنیەتی ی نیزامی و هەروەها دەزگای قەزایی حكوومەتی ئیسالمیی ئێرانەوە پیاش هیاتنە سیەركاری مەحمیوود ئەحیمەدی نیژاد پێشییان
پێگیرا .حەفتەنامە و گۆڤار و نامیلكەكان داخران ،ستاف و دەستەی نووسیەران و رۆژنیامە نووسیان دەستبەسیە رو حیوكمی زینیدانیان بیۆ
بڕایەوە .رۆژنامەنووس و نووسیەرانی كیورد تیاوانی سییخوڕ ،بەسیتراوە بە بێگیانە و دژبەری ئاسایشیی نەتەوەییی و ئاژاوەگێڕییان درایە
پیاڵ .كەش و دۆخیی نائۆمێیدی ،زینییدان دەستبەسیەر كیردن و تەنیانەت حییوكمی ئیعیدام بیۆ رۆژنامەنووسیانی كییورد بیاڵی بەسیەر نییاوچە
كورنشیینەكاندا كێشیا .لە سیاڵی  ١٣١٥بەرەو ئەمیال زۆرێیك لە رۆژنیامەنووس ،چاالكیانی مەدەنیی و سیاسیی كەلە حەفتەنیامە و گۆڤیارە
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كوردییەكاندا چاالكییان دەكرد ،دەستبسەر و رەوانەی گرتنگە و زیندانەكان كران .بە چەشنێك كە زیاتر لە  ١٢رۆژنامەنووسی كیورد لە
زینیییدانەكانی ئێرانیییدا بیییوون و هەر جیییارە كە لەالیەن رێكخیییراوی هەواڵنیرانیییی بێسییینوورەوە ئێیییران وەكیییوو گەورەتیییرین زینیییدانی
رۆژنامەنووسانی جیهان لە قەڵەم دەدرا و كوردستان لە ئاستی ئێراندا زیترین پشیكی زینیدانیی رۆژنامەنووسیی زینیدانیی هەبیووە .دوو
كەس لە رۆژنامەنووسانی چاال و جیدیی كورد بەناوەكانی محەممەد سدیق كەبوودوەند و عەدنان حەسیەنپوور كەلە سیاڵی 1831ەوە
بەهۆی چاالكیی رۆژنامەوانییەوە دەستبەسەر كراون ،ئیستا بە پێشینەترین رۆژنامەنووسیانی زینیدانیی ئێیران دێینە ئەژمیار و هەروا لە
زیندان دان و بەپێی دوایین زانیارییەكان محەممەد سدیق كەبوودوەند لە زۆریك لە مافەكانی هەر زینیدانیەكی سیاسیی بێیبەش بیووە و
هەتا ئێستا نەیانهێشتووە لە میافی مەرەخەسیی كەڵیك وەربگرێیت و چیاوی بە بنەمیاڵەكەی بكەوێیت و هەتیا ئێسیتا  ٥سیاڵ لە  ١١سیاڵ
حوكمەكەی تێپەڕاندووە" .عەدنان حەسەنپوور"ی

وەكوو یەكێكی تر لە رۆژنامەنووسانی زیندانیی كورد لە زۆرێك لە مافەكانی بێیبەش

كراوە و پاش هەڵوشاندنەوەی حوكمی ئیعدامیی ،ماوەی زیندانەكەی كرا بە  ... .ساڵ .لە تەواوی ئەو رۆژنامە ،حەفتەنیامە و گۆڤیارە
مانگانیییامە و وەرزنامیییانەی كەلە دوو دەیەی  ٧٢و  ١٢هەتاوییییدا لە نیییاوچە كوردشییینیەكانی ئێیییران چیییاپ و بیییاڵو دەكیییرانەوە ،تەنییییا
حەفتەنامەی "سیروان" و گۆڤاری ئەدەبیی و فەرهەنگیی "زرێبار" ماون و بەردەوامن .لە ماوەی دوو دەیەی رابیردوودا ئەو هەمیوو هەوراز
و نشێو و كەند و كۆسپانەی كە هاتوونەتە بەردەم توێژی رۆژنامەنووس و چاالكانی بیاڤی راگەیاندن لە رۆژهەاڵتی كوردستان ،بەشیی
هەرە زۆریییان لە پارێزگییای كوردسییتان و بەتییایبەت شییاری سیینە بییوون ،لەبەر ئەوەی كە زۆربەی ئەو حەفتەنامییانەی كە چییاپ و بییاڵو
كراونەتەوە ،لەو شارە بوون .هەرچەند لە پارێزگاكانی كرماشان و ئییالم ئێسیتا چەنیدین حەفتەنیامە و گۆڤیاری مانگیانە چیاپ و بیاڵو
دەكرێنەوە ،بەاڵم لە كۆی نزیك بە  ٤٢باڵو كراوە كە لەو دوو پارێزگایە دەردەچن ،تەنیا دوو الپەڕە بۆ زمیانی كیوردی تەرخیان كیراوە
بۆ زیاتر لە  ٤ملیۆن حەشیمەتی هاوواڵتیی كوردی هەر دوو پارێزگیاكە كە ئەویی تیایبەتە بە شیێعر و ئەدەب .سیەرەتای سیاڵی ١٣٧٢
لەالیەن لێژنەی چاوەدێری بەسەر چاپەمەنییەكانی واڵت میۆڵەتی چیاپی  ١٢بیاڵو كیراوەی جۆراوجیۆری بیۆ پارێزگیای كوردسیتان پەسیند
كییرد كە هەتییا ئێسییتا بە فەرمییی  ٣دانە لەو باڵڤۆكییانە دەسییت بەكییار بییوون و ئەوانییی دیكەیییان هەر لە چوارچێییوەی نییاودا مییاونەتەوە.
هەرچەند ئێستا لە نیاوچە كوردنشیینەكانی ئێیران حەفتەنیامە و دوو حەفتەنامەكیانی" :سییروان ،دییار كیوهەن ،نیدای گەڕووس ،چیرۆ،
دیدگا ،نیشتمان ،سۆران ،موبەشر ،كرماشان ،ندای ئازادی ،نەوای كرماشان و  ..بەاڵم دەرەتانەكان رەویونەتەوە ،قەڵەم بەدەسیەت و
رۆژنامەنووسانی جیدیی كورد یان واڵتیان بەجێ هێشتووە ،یان گۆشەنشیینی و دوورەپەرێزییان كیردۆتە پیشیە و كەش و دۆخیی تیرس و
تۆقانییدن زاڵە و نائومێییدی و بییێ هیییوایی بە داهییاتوو وە ئاراسییتە و راسییتەڕێی رۆژنییامەگەریی كییوردی لە رۆژهەاڵتییی كوردسییتان لە
قەڵەم دەدرێن .ئەو بالوكراوانەش بێجەگەلە "سیروان" كە زمانحیاڵی حكیوومەتە زۆرەبەییان بە نیاڕكوپێكی و لەوپەڕی كێشیە و گرفتیدا
چاپ و باڵو دەبنەوە .لە حاڵێكدا بەرەو یادی  ١١٧ساڵەی رۆژنامەگەریی كوردی دەكەینەوە ،لە بارودۆخێكیدا بەرەو پێشیوازیی كیاروانی
نەوەكییانی بەدرخییان ،پیرەمێییرد ،گیییوی موكریییانی ،هەژار و هییێمن و دەیییان رۆژنییامەنووس و قەڵەم بەدەسییتی مەیییدانی رۆژنییامەگەریی
كییوردی دەكەییینەوە كە هیچكییام لەو حەفتەنییامە ،نییامیلكە و بییاڵو كییراوانەی كە ئەمییڕۆ لە نییاوچە كوردشییینەكانی ئێییران چییاپ و بییاڵو
دەكرێنەوە ،سەربەخۆ نین و لە ئەنجامدا چاوەڕوانیی ئەوە ناكرێت پرس و بیابەتە بەرباسیەكانی ئەمیڕۆی كیۆمەڵگی رۆژهەاڵتیی ئێیران
وە خۆیان شرۆڤە بكرێن و بۆ رای گشتی بگیوازرێنە .بەاڵم هەلیومەرجی ئێسیتای رۆژنامەنووسیی لە رۆژهەاڵت بەرەو تیاریكی دەروات و
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.
لەالیەكی دیكەشەوە پەرتەوازەبوون ،هەاڵتنی نووسیەر و رۆژنامەنووسیە جییدییەكان بیۆ هەنیدەران ،كەشیێكی بیێ هییوایی خولقانیدووە،
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هەرچەند بە گۆڕێنی سیماكانی دەسەاڵت لە ئێران و لەناو بەرەی بەناو ریفۆرمخواز لەناو كۆمەڵەی فەرهەنگی و رۆژنامەوانیدا هەندێ
هیوا دەڕسكێن ،بەاڵم بنەما و جەوهەركانی دەسەاڵت و ئاراستەی داڕێژراوی كاری فەرهەنگی و رۆژنیامەوانی ئەو دەرەتیان و دەرفەتیانە
دەڕەوێننەوە و رەوتی نائومێدی و بێ هیوایی هەر درێژەی دەبێت .رۆژنامەنووسان ،مییدیاكار و چاالكیانی بییاڤی راگەیانیدنی كیوردی لە
رۆژهەاڵتی كوردستان لە ناوخۆ و ئەوانەش كە پەریوەی هەندەران و واڵتیانی دراوسیێ بیوون ،بە گومیانەوە دەڕوانینە قۆنیاغی ئێسیتا و
ئاسۆ و هیواكان كەمڕەنگ و بێ وزە دەبینن ،چیونكە رۆژنیامەگەریی كیوردی لە رۆژهەاڵتیی ئییران ئێسیتا لە قۆنیاغی قەییران و ئیاڵۆزی
دایە و فەزایەكییی تییرس ،گومییان و دڵەڕاوكییێ بەسییەریدا زاڵە و قەڵەمەكییان دەسییتەمۆ كییراون و بە ئاقییارێكی نادیییار و بییێ شییوناس و
چارەنووس نادیاردا رێگا دەبڕێت .بەاڵم كیاروانی نووسینین و داهێنیان و پەنیجەرە و رۆژنەكیانی دەستخسیتنی زانییاری و بیواری مییدیا و
ئەوانەی عاشقانە لەم بوارەدا كار دەكەن ،كۆڵ نادەن و لە رەهەند و گۆشەنیگای دیكەوە هەوڵی گەیاندنی دەنگ و رەنگ و خولیاكیانی
كۆمەڵ دەدەن .كە ئەوی

فەزای مەجازی و رۆژنامەوانیی ئەلكترۆنی و ماڵپەڕ ،ئاژانس و سایت و وێبالگنووسیی سیاسیی و فەرهەنگیییە

كە ئەمڕۆ بە جۆرێك جێگا و شوێنی بە میدیای كاغەزی لەق كردووە و هەتاڕادەیەكی دەسیەاڵت و ناوەنیدەكانی كیۆنترۆڵ و چیاوەدێری
كەمتر پێی دەوێیرن .ئێسیتا مییدیاكار و رۆژنامەنووسیان و نووسیەرانی بیواری راگەیانیدن لە رۆژهەاڵتیی كوردسیتان رووییان كیردۆتە ئەم
بوارە و لێرەوە دەیانەوەی بوونی خۆیان بسەلمێن و هاواری كپكراوی كۆمەڵگاكەیان بگەیەننە دنیای دەرەوە .سەرچاوە :گۆڤاری زرێبیار،
ژمارە  ١٥بەهاری  ١٣١٥گۆڤاری سروە ژمارە  ١٢٥ی حەفتەنامەی رۆژهەاڵت ،ژمارە  ٤٤ی روانگە گۆڤیاری خوێنیدكاریی خوێنیدكارانی كیوردی
زانكۆی تەورێز.
سەرچاوە :ماڵپەڕی باس نێوز  /ڕێکەوتی٢١ :ی ئەپریلی ٢٢١٥
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لە یادی  ٥٥٩ساڵەی رۆژنامەگەریی کوردی.
دارا خونچە
ئەمن تا ئێستا وە پێی ئەو توانا و ئەزموونەی کە هەمبووە لە چەندین بواری فەرهەنگییی بەشیدار بیوومە ..ئەگەر وە هیۆی ئەو کیار و
ئەرکانەشم کە لە نێو پانتایی رۆژنامەگەریی وە تایبەتی لە نێو (رۆژنامەی رێگیای کوردسیتان و رۆژنیامەی
ئەمڕۆ و ماڵپەڕی ئەمڕۆ) ئەنجیامم دانە هێنیدەک خیوونەر وە رۆژنامەنووسیم بیزانن ..ئەوە باشیترین پەییامی
من لە ییادی  ١١٧سیاڵەی رۆژنیامەگەریی کیوردی ئەوەیە؛ ئییدی پێویسیتە ئەو کەسیانەی وە (رۆژنیامەنووس)
ناودێر دەکرێن ناوی (رۆژنامەنووسیی) لە خۆیان بکەنەوە و داوای بووردن لە فەرهەنگە هەژارەکەی کوردی و
میللەتەکەی خۆیان بکەن ..ئەوی لەبەر ئەو هۆیانەی خوارێ:
● یەک رۆژنامەی ناحیزبیی و ئازاد و سەربەخۆمان نییە ،نەک  ١١٧بەڵکە زۆر لە راستییەوە نێیزیکە ئەگەر بێیژم  ١٧رۆژنامەنووسیی
ئازاد و سەربەخۆشمان نییە! ئەگەر نا دەبووایە ئێستا وە الیەنی کەم چەنید رۆژنیامەیەکی
ئازاد و سەربەخۆمان هەبووایە ..نەک ئەو گەڕەالوژێیەی وەسەر رۆژنامەگەرییدا هیاتیە کە
هەر کەسەی راست دەبیتەوە بێ ئەوەی بزانی تەنانەت نیامەیەکی جیوان بنووسیی ژێربەژێیر
هێندەک پارە لە حیزبەک یان رێکخراوەکی نێوخۆ یان رێکخراوەکی بیانیی  -کە هەموویان
وە ناوی هاوکاریی و گەشانەوە و ئیاوەدانکردنەوەی کوردسیتان خەریکیی کیاری سییخوڕیین -
وەردەگیییرن و رۆژنیییامەیەکی پیییێ دەردەکەن و لە سیییەری دەنووسییین (رۆژنیییامەیەکی ئیییازاد و
ئەهلیی و سەربەخۆیە!!!)!
● زۆربەی هەرە زۆری رۆژنامەنووسان کاری رۆژنامەنووسیی تەنێ وەک کاری نووچەگەهانی و پیشەی پەیداکردنی بژێیوی ژییان تەماشیا
دەکەن ..ئەوە بێجگە لەوەی کەمیان هەن بتوانن یەک وتار بنووسین پڕاوپیڕ نەبیی لە (هەڵەی رێنیووس ،هەڵەی زمیانیی و رێزمیانیی،
هەڵەی خاڵبەندیی و تەنانەت هەڵەی دروستکردن و دانانی پەرەگرافی ) ،کەچیی زۆرییان هەن لە پێنیاو ئەوەی خۆییان وەهیا پیشیان
بدەن کە زۆر شارەزان دەو لە فەلسەفە دەکوتن و قسەی گەورە گەورە دەتیرنجێننە نێیو وتارەکانییان ..زۆر جیار لە ڕێیی ئەو وەڕگێیڕانە
بێ پێزانەی کە وەرگێڕدرانەتە سەر زمیانی کیوردی ییان هەر خۆییان قیچەکیی زۆر کەم لە زمیانەکی دییکە فێربیوونە قسیەی یەکەک لەو
چەقەچەقکەرانە (هابرماس ،هۆبز ،جۆن لۆک ،نیچە ،فۆکۆیامیا ،ژییژک ،چۆمسیکی ،و ...هتید) وە خیواروخێچیی دووبیارە و چەنیدبارە
دەکەنەوە و چەندین الپەڕەی (جوان و خاوێن)ی پێ پیس دەکەن!
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● بێجگە لەوەی  ١١٧رۆژنامەنووسمان نییە ناوی دایکیان وەک ناوی دووەم وەکارببەن و ئیدی خۆییان وە (کیوڕ ییان کییژ)ی دایکیشییان
بزانن و واز لە نێرساالریی و باوبساالریی بهێنن ..ژمارەیەکی ئێجگار زۆر رۆژنامەنووسیشیمان هەن نیاوی دووەمییان ییان ناسیناوەکانیان
ناوی (خێڵەکی یان گوندیی و ناوچەگەریی یان دینییی ییان پیاوسیاالریی و پاشیدامایی)ن  ..کە ئەو ناسیناوانە دەژنەوی وەهیا هەسیت
دەکەی لە دیوەخانی ئاغایان دای!
● لەوەتەی بزووتنەوەی کوردایەتیی هەیە لە نێوان (عوسمانیی و سەفەویی)ەکانی پێشان و ئێستا دابەش بیووە ،کەچیی زۆربەی هەرە
زۆری رۆژنامەنووسییان وەک پاشییکۆی سیاسییەتبازان ستایشییکەر و دەربییاری ئەو بییزووتنەوەیەن تەنییانەت هێنییدەکیان شییەیپوورژەنی خییودی
عوسمانییەکان و سەفەوییەکانیشن!
● لەوەتەی رۆژنامەگەریی کوردی بە شێوەیەکی بەرفراوان باڵودەبیتەوە وە سیەتان  ١١٧ژنیی کیورد وە نیاوی بیێ رەوشیتیی و شوشیتنەوەی
ئابڕووی یپاوان وە دەستی نێرساالران کوژرانە و ئەتک کرانە و ئازار و ئەشکەنجەی جەستەیی و دەروونیی درانە و رووبەڕووی چەندین
تونییییدوتیژیی دیییییکەی پیاوسییییاالریی بییییووینەوە ..کەچییییی رۆژنامەنووسییییان نەک هەر رۆڵەکییییی ئەوتۆیییییان نەبییییووە لە بەرگییییرتن بەو
تاوانکارییانەی سەر ژنان بەڵکە هێندەکیان هاندەر و بەشداری بوونە تێدا!
●  ١١٧سییاڵە سییەرکردە دیارەکییانی کییوردان تێکڕایییان یییان خێڵەکیییی و دینیییی بییوونە یییان تییاکڕەو و پاکتاوکییار و نیییمچە دیکتییاتۆر و
گەندەڵکار بوونە کەچی زۆربەی هەرە زۆری رۆژنامەنووسان وەسەریان دابەش بوونە و وەک پەرستن دەیانپەرسیتن و پێنووسیەکانیان لە
بەرانبەریان سەرشۆڕ و ملکەچن!
● هێشیتا رۆژنامەنووسیە وە نییاو چەپەکیان وە باشیوور دەبێییژن (کوردسیتانی عێیراق!) و وە کییورد دەبێیژن (کوردزمیان!) و رۆژنامەنووسییە
نەتەوەپەرستەکانی

هەر چاویان لەوەیە عێراقەکی دیموکراسییی دابیمەزرێ و هەمیشیە زمیانی کیوردی

لە بەرانیبەر زمانەکیانی واڵتە

داگیرکەرەکانی کوردستان وە کەم دەبینن!
سەرەڕای هەموو ئەوانەی سەرێ :
● تا ئێستا وە دەیان و وە سەتان رۆژنامەنووس لە ژێر سایەی دەسەاڵتەکەی (بارزانی و بنەماڵەکەی و حیزبەکیانی دییکە و داعشیییە
نێوخۆییەکان) و لە رێی پاوانخوازیی و پاکتاوکیاریی حیزبەکیان تییرۆر کیرانە ،لە رێیی سانسیۆرە دینییی و خێڵەکییی و پیاوسیاالریی و
دابونەریتە داڕزایەکان دەستگیر کرانە و وە شێوەی جوراوجیۆر سیزادرانە ..ئیازرا و ئەشیکەنجەی جەسیتەیی و دەروونییی درانە و چاوییان
لێ سۆر کرایتەوە ..نانبڕا و گۆشەگیر کرانە ..شیاربەدەر و نیشیتیمانبەدەر و پەڕاگەنیدەی هەنیدەران کیرانە ،کەچیی ئێسیتا بیارزانی لە
پاش ئەو هەموو تاوانکارییانە و دیزەبەدرخۆنەکردنی چەندین کێسی تێرۆکردنیی رۆژنامەنووسیان  -وە تیایبەتیی

کێسیی تیرۆرکردنیی

(سەردەشت عوسمان)ی رۆژنامەنووس کە خودی بارزانی و بنەمیاڵەکەی تێییدا تۆمەتبیارن  -لە ییادی ()١١٧ەمیین سیاڵەی رۆژنیامەگەریی
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کیوردی (وەک نەریتییی سییەرۆکە تۆتالیتییار و دیکتاتۆرەکیان) دەبێییژی( :دەكییرێ میییدیای كیوردی سییەنگەرێكی بەهێزبێییت دژی نیاحەزان)!!!
کەچییی یەک رۆژنییامەنووس نییییە یییان یەک رۆژنییامەنووس نییاوێری لێییی بێتەدەنییگ و راسییتەوخۆ و راشییکاوانە پێییی بێییژی( :ئەزبەنییی،
سەنگەری بەهێزی میدیای کوردی وە هەبوونی ئازادیی دەربڕین و ئیازادیی رۆژنیامەگەریی و هەبیوونی یاسیایەکی سیێکیوالر و مۆدێرنیانە
دێتەدی نەک بەو دەردەی کە وە رۆژنامەنووسانت برد ..ئێسیتا لەو دەڤەرەی کە خیۆت تێییدا دەسیەاڵتداری رۆژنامەنووسیان نیاوێرن یەک
فییزە بییکەن ..هەر رۆژنامەنووسییەکی
ئەدەبیی

ملییکەچ نەکییا و رەخیینەی راشییکاوانە بگییری یییان تەنییانەت ئەگەر رەخنەیەکییی ئەندێشییەئامێزانەی

لەسەر دەسەاڵتەکەت بنووسی ئەوە پڕی دەوی گوللە دەکرێ!!!)!
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئەمڕۆ  /ڕێکەوتی٢٢ :ی ئەپریلی ٢٢١٥
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كوردستان یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی ٥٧٩٢ – ٥١٧١
یووسف ئەحمەد منتک
ڕۆژنامەی کوردستان یەکەمیین نیۆبەرەی رۆژنیامەگەری کیوردییە ،دوور لە خیاکی کوردسیتان و لە تیاراوگە لە الیەن میسیر میقیداد میدحت
بدرخان ئەندامی بنەماڵەی بەدرخانییەکان ،کوردپەروەرو سیاسەتمەداروڕوناکبیری کوردن ،لە قاهیرەی – میسر دەرچووە.
ڕۆژنییامەی کوردسییتان لە ( ٢٢ی نیسییانی ١١٧١تییا  -٤ی نیسییانی  -١٧٢٢بە تێکڕایییی  ٣١ژمییارەی لییی باڵوکییراوەتەوە)  .ئەم قۆنییاغەی
ڕۆژنییامەی کوردسییتانی تیییادا باڵوکییراوەتەوە دوو پێناسییە بەخییۆوە
دەگرێیییت :قۆنیییاغی سیییەرکوتکردنی کیییورد -قۆنیییاغی ڕێنسانسیییی
بییییوژانەوەی کولتییییوری کییییورد . ،لەم کییییاتەدا سییییەرجەم شییییۆرش
وسییەرهەڵدانەکانی کییورد لەبییاکوری کوردسییتان ،بە دڕنییدانەترین
شێواز لە الیەن سوڵتان عبدوالحمیدی دووەمیی عوسیمانی و دەسیت
وپێوەنیییدەکانی ،سیییەرکوت دەکیییران ولەنیییاودەبران ییییا لەخیییاکی
نیشیییتمانی داییییک دوور دەخیییرانەوە .ئاشیییکرایە ئیمپراتیییۆرییەتی
تییورکی عوسییمانی لەدرووسییت بییوونییەوە تییا ئەم ڕۆژەی بە پیییاوە
نەخۆشییییەکە نییییاوزەد دەکییییراو خییییرایە زبڵییییدانی مێییییژووەوە ،بە
ئیمپراتیۆریەتێکی دڕنییدەو بەربەری ودواکەوتییوو ناسییراوە ،ئەوەش
بۆتە کولتورێکی باوی تیورک کە تیائیمرۆش پییادەی دەکەن ،وەک
ناسییینامەی حیییوکمڕانی تیییورک دەناسیییرێتەوە ،هەمیییوو دونییییا لە
گۆڕانیییدایە ،تەنییییا تیییورک نەییییانتوانییوە لەم کولتیییورە داخیییراوە
ڕەگەز پەرستانەیە یان بێینە دەرەوە ،نەتەوەکیان وناوچەکەشییان
لەگەل خۆیان تژی لە کێسەو ئالۆزی کردووە.
لەسییالی  ١١٧٦میرانییی کییورد دەسییت دەکەن بە هانییدانی خەڵییک بییۆ خۆریکخسییتن و کییاری نهێنییی تییا لە خراپەکییاری عوسییمانییەکان
بەدووربن ،ئەوکات حکومەت زۆربەی میرە کوردەکانی بردبوو لە ئەستەنبول نیشتەجێی کردبوون.
لەسالی  ١١٧٧میر مدحت بدرخان ڕوودەکاتە والتی میسرو لەوێ نیشتە جی دەبێت
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لە پێناوی بەرژەوەندیی و مافەڕەواکانی گەلی کوردو ناساندنی دۆزەکەیان بە دوونیاو ،بەمەبەستی بەرگری کردن لە کوردو ڕوبەڕوو
بوونەوەی سیاسەتەکانی سوڵتانی عوسمانی ،وە هۆشییارکردنەوەی ڕۆلەکیانی گەلەکەی و خسیتنە سیەر ڕێیی راسیتی کیوردایەتی ،بیۆ ئەم
ئامانجانە لە قاهیرەی پایتەختی میسر بەردەوامی بەخەبات دەدات.
بۆ ئەم مەبەستە بیر لەدەرکردنی ڕۆژنامەیەک دەکاتەوە ،لە ( ٢٢ی نیسانی )١١٧١
لە قاهیرە لە چاپخانەی هیالل ،بۆ یەکەمین جار لە مێژووی کورددا ڕۆژنامەیەک دەردەکات بەناوی ( ڕۆژنامەی کوردستان).
دوای سالێک میر مدحت بەگ نەخۆش دەکەوێت ،بۆ چوونیکی تیر دەلیێن سیوڵتانی عوسیمانی لە ژێیر فشیار بیردووتییەوە بیۆ ئەسیەنتبول
دەست بەسەری کردووە .لەوە بەدوا میر عبدالرحمانی برای سەر پەرشتی دەرکردنی ڕۆژنامەی کوردستان دەکات بۆ ئەم مەبەستە دەچێتە
سویسرا تا لە سنووری دەسەالتی سولتان دوور کەوێتەوە.
عوسمانییەکان ڕۆژنامەکەیان بە دووژمنی سەرسەختی خۆیان دەزانی ،بیۆ وەسیتاندنی بە هەمیوو شیێوەیەک کەوتبیوونە دژایەتیی کیردن و
لەناوبردنی ،بەدرخانییەکانی

بۆ بەردەوامی ڕۆژنامەکەو سالمەتی خۆیان ڕۆژنامەی کوردسیتانیان لە چەنیدین کیات و شیوێنی جییاوازدا

بالوکردۆتەوە.
ڕۆژنامەی کوردستان:
لە ژمارە ( ١تا  -٣١بە  - ٤ -اڵپەڕە و قەبارەی٥ ،٣٢x٥ ،٢٥ -سم) دەرچووە .نوسراوە :پازدە ڕۆژ جیارەکی تێیت نڤیسیاندن جەرییدەیا
کوردییە .سەرەتا لە ژمارە ( ١تا )٣زمان کوردی کرمیانجی ژوورو ،شیێوەزاری جزییرەی بۆتیان ،ڕێنووسیی ئیارامی لە سیەر تەرزی فارسیی
بووە ،لە ژمارە (  )٤ەوە زمانی تورکی زیاد دەبێت بە هەمان ڕێنووسی ئارامی واتە ئەلفیا بێیی عەرەبیی .تییراژی ژمیارە کیان جییاوازە،
لە هەر ژمارەیەک بڕی تیراژەکە و نووسراوە :دەنێرمە کوردسیتان تیا بەبەالش بیدەنە خەڵکیی .تیا ئیسیتا ژمیارە (  )١٧نەدۆزراوەتەوە،
ئەوەی لەبەر دەسییتە (  )٣٢ژمییارەی ڕۆژنییامەی کوردسییتانە .ئییابوونەی سییااڵنە (  )١٢قییرووش نووسییراوە .هەردوو میییری بەدرخییان بە
کەسانی ڕۆشنبیرو زانا دەدرانە قەلەم ،جگە لەزمانی کیوردی ،شیارەزاییان لە زمانەکیانی وەک :فرەنسیی ،فارسیی ،عەرەبیی ،تیورکی دا
هەبووە.
بابەتەکانی رۆژنامەی کوردستان زیاتر لەم بابەتانە بوون کە تیشکیان دەخسیتە سیەر کێشیەی ڕەوای گەلیی کیوردو زوڵیم و زۆرییەکیانی
دەسییەاڵتی عوسییمانییەکانی دەخسییتە ڕوو ،شییعری شییاعیران ،مەم وزینییی خییانی ،ئییایەت وفەرمییوودەی پێغەمییبەر د .خ .سییەرەتا چەنیید
نامەیەکیان بۆ سوڵتان عبدالحمیدی دووەم نووسی ،بەالم کە زانیان گوێی پێنادات ،ئیتر بە نووسین هێرشیان دەکردە سەری .مەبەسیتی
ڕۆژنامە زیاتر بۆ فێری خوێندەواری و هۆشیارکردنەوەی کوردان بوو.

74

یادی  ١١١هەمین ساڵوەگەڕی ڕۆژنامەگەریی کوردی
 -١لە ژمارە ( ١تا  ) ٥لە قاهیرەی پایتەختی میسر لە الیەن میر میقداد مدحت بدرخان چاپکراوە )٢٢٢٢ ( ،دانەی نێردراوەتەوە
کوردستان .لەسەری نووسراوە :عنوان -مصردە( کوردستان) غزەتەسی  -صاح ومحرری بدرخان پاشازادە{ مقداد مدحت} .ئیتیر لەژمیارە
(  ٦تا  )٣١لە الیەن میر عبدالڕحمن بدرخانی برای مقداد مدحت بدرخان لە چەند کات وشوێنێکی جیاواز دەرچووە .
 -٢لە ژمیییارە ( ٦تیییا  )١١ڕۆژنیییامەی کوردسیییتان لەالیەن عبیییدالرحمن بیییدرخان لە جنێیییف دەرچیییووە )٢٢٢٢ ( ،دانە ی نێیییردراوەتەوە
کوردستان ،عنوان وا نووسراوە :جنوەدە( کوردستان) غزەتەسیی -صیاح ومحیرری بیدرخان پاشیازادە عبیدالرحمن .لە ژمیارە ( ١٦تیا)١١
ئەم ئەدرێسە ش زیادکراوە:
( .))KURDISTAN- Adresse: Rue de carouge, n7, GENEVE ( suisse

هێندەک سەرچاوە باس لەوەدەکەن کە لە ژمارە( ٦تا )١٧بەیەکەوە لە جنێف دەرچیوون! ،ئەگەر ژمیارە (  )١٧لەگەل ئەوان دەرچووبێیت
ئەوا هەمان ڕەنگ قەبارەو ژمارەی اڵپەڕەکان و ئەدریسی وانیی هەیە ،بەاڵم بیۆئەوەی تووشیی هەڵە نەبیین ،سیەبر بگیرین تیا ژمیارە (
 )١٧ەش دەدۆزرێییتەوە ،چییونکە لە لێکییۆلینەوەی زانسییتی وئەکادیمیییدادەبێت بەڵییگەو دیمکۆمێنییت لەبەر دەسییت بیین ئینجییا کییاری لەسییەر
بکرێت.
 -٣لە ژمارە ( ٢٢تا  )٢٣بۆ دووەم جار لە قاهیرە دەرچووە )٢٢٢ ( ،دانە ی نێردراوە کوردستان .ئەدرێس نووسراوە:
( .)KURDISTAN- Adresse:Boite- special N-679 CAIRE

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

(

Address:

.) ABDULRAHMAN BEDRIKHAN- 75- Prince Square- London

 -٥لە ژمییارە ( ٢٥تییا  )٢٧لە خییواروی بریتانیییا ،فۆلکسییتۆن دەرچییووە )٢٢٢ ( ،دانە نێییردراوە بییۆ کوردسییتان .ئەدرێییس نووسییراوە( :
 .)Address: year Bay Crescent- 5 Fast CLIN- FOLKSTONE- ANGLETERROلە ژمارەکیانی (  ٢١و
 )٢٧تەنها نووسراوە :فۆلکستۆن -ئەنگلیترۆ.
 -٦ژمارەکانی ( ٣٢و )٣١بۆ دووەم جار لە سویسرا -جنێف دەرچووەتەوە.
چاپخانەکانی ڕۆژنامەی کوردستانی لێ چاپ بووە:
 -١ژمارە کانی ( ١تا  )٣لە قاهیرە لە چاپخانەی هیالل چاپکراوە.
 -٢ژمارە کانی ( ٤و )٥لە قاهیرە لە چاپخانەی جریدەی کوردستان چاپکراوە.
 -٣ژمارەکانی ( ٦تا )١١لە جنێف لە چاپخانەی جەمعیەتا تفاق وقنجیا موسلمانا ،چاپکراوە.
 -٤ژمارەکانی ( ٢٢و )٢١لە قاهیرە چاپکراوە ،بەاڵم ناوی چاپخانەی لەسەر نییە.
 -٥ژمارەکانی ( ٢٢و )٢٣لە قاهیرە لە چاپخانەی هیندیە چاپکراوە.
 -٦ژمارە (  )٢٤لە لندەن چاپکراوە ناوی چاپخانەی لەسەر نییە.
 -٧ژمارە کانی (  )٢٧-٢٦-٢٥لە فۆڵکستۆن دەرچووە ،بەاڵم ناوی چاپخانەی لەسەر نییە.
 -١ژمارە کانی (  ٢١و )٢٧لە فۆلکستۆن دەرچووە ،لە چاپخانەی انتقام چاپکراوە.
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 -٧ژمارەکانی ( ٣٢و )٣١لە جنێف دەرچووە ،بەالم ئەوانی

لە چاپخانەی انتقام چاپکراوە ،لێرەدا پرسێکی گرنیگ دێیتە پێشیەوە ،بە

تایبەت ئەم چوار ژمارەی دووایی رۆژنامەی کوردسیتان لە یەک چاپخیانە چیاپکراون و لە دوو واڵتیی جییاواز دەرچیوون ،ئەگەر هۆکیاری
ئەمنی وخۆپاراستن بێت لە پیاوانی سوڵتانی عوسمانی؟ ،مەبەست لەم ئیالوگۆرە تەنهیا سیەر لێتێکیدانیانە بیۆ نەزانینیی شیوێنی ژییانی
خییودانی ڕۆژنییامەکەو دەرچییوونی ڕۆژنیییامەی کوردسییتان .لە مییاوەی چییوار سیییاڵدا (  )٣١ژمییارەی لێییدەرچووە ،لە( ٤ی -نیسیییانی )١٧٢٤
دواژمارەی (  )٣١دەرچووە ،ئیتر وەستاوە.)١( .
کاتێییک سییوڵتانی عوسییمانی زۆربەی ئەنییدامانی بنەمییاڵەی بەدرخانییەکییان زینییدانی دەکییات و کەسییێک نامێنیییت ئەرکییی بەڕێییوەبردنی
ڕۆژنییامەکە بگییرێتە ئەسییتۆ ،ئەو مەشییخەڵە پرشنگداروگەشییەی خەبییاتی رۆشیینبیری گەلەکەمییان( ڕۆژنییامەی کوردسییتان) بە بەنییدکردنی
ئەندامانی بنەماڵە دووایی بە تەمەنی دەهێنرێ.
دۆزینەوەی ڕۆژنامەی کوردستان وچاپکردنەوەی:
چەند دڵسۆزیکی گەلەکەمان پەرۆشی رۆژنامەی کوردستان وای لێکردن بەدوایدا بگەڕێین و ئەنجیام (  )٣٢ژمیارەی بیدۆزنەوەو بە چیاپی
بگەیەنن ،هەموو ئەم ئەگەرو بۆچوونە هەالنەی پێشتر سەبارەت بە ڕۆژنامەکە هەبوو رەتی بکەنەوە.
سەرەتا دکتۆر کەمال فوئاد لە ئەلمانیا بەم جۆرە ژمارەکانی دۆزییەوە:
 - ١چاپی یەکەم :لە هاوینی (  )١٧٦١لە پەرتووکخانەی شاری ماربۆرگ -ئەلمانیا (  )٢٦ژمیارەی بەدەسیت خسیتووە .ژمارەکیانی( -١٢
 )١٧-١١-١٧-١٢دەسییت نەکەوتییووە ،تەوای (  )٢٦ژمارەکییانی کییۆکردۆتەوەو پێشییەکی بییۆ نووسیییوە ،لە سییالی (  )١٧٧٢لە بەغییدا لە
چاپخانەی ئۆفسێتی ئیخال

چاپی یەکەمی کردووە .)٢( .ئێستا ئەم چاپە لە پەرتووکخانەی شاری بەرلیندا هەیە.)٣( .

 -٢چاپی دووەم :نووسەری کورد محمد ئەمین بۆزارسالن لەسالی (  ،)١٧٧١هەمان چاپی یەکەمی د .کەمیال فوئیادی چیاپ کیردۆتەوە لە
شاری ئوپساال -سوید ،بە زمانی کوردی هەر دوو ڕێنووسی عەرەبی و وەریگێڕاوەتە سەر پیتی التینی لە دوو بەرگیدا ،ئەم چیاپەش لە
پەرتووکخانەی شاری بەرلین دا هەیە)٤ ( .
 -٣چاپی سیێهەم :محمیود زامیدار لە سیالی (  )١٧٧١بەبیۆنەی ییادی سەدسیالەی رۆژنیامەی کوردسیتان ،چیاپەکەی دکتیۆر کەمیال فوئیاد-
لەگەل دووژمارەی تازە دۆزراوەی لە هەولێر چاپ کردۆتەوە.)٥( .
 -٤ژمارە (  )١٧ڕوناکبیری کورد محمود زامدار داویە بە دکتۆر کەمال فوئاد.
 -٥ژمارە(  )١١د .کەمال فوئاد خۆی لە ئەرشیفخانەکانی ئەنقەرە دۆزیویەتییەوە.
 -٦ژمارەکانی (  )١٢- ١٢د .جەلیلێ جەلیل ،لە ئەرشیفخانەکانی نەمسا دۆزیتیییەوە ،لە ڤیسیتیڤاڵی بەدرخیان لە دهیۆک ڕۆژانیی ( ٢١
تا ٤ -٢٣ی  )٢٢٢٥لە الیەن دەزگای بەدرخان ئەنجامدرا ،پێشکەش بە دکتۆر کەمال کراوە.
 -٧چاپی وچوارەم و پێنجەم( :حمید ئەبوبکر -حمید بدرخان) سەرۆکی دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی بەدرخان دووجار هەر ( )٣٢
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ژمارەی ڕۆژنامەی کوردستانی چاپ کردۆتەوە لەسەر چاپی یەکەمی دکتیۆر کەمیال فوئیاد ،لەسیەر چاپەکیان وا نووسیراوە :چیاپی دووەم-
قاهیرە .٢٢٢٥ -چاپی سێهەم -تاران.٢٢٢٦ -
جگە لەژمارە(  ،)١٧بەهیوای دەست کەوتنی ئەم ژمارەیەش لەداهاتوودا.
سەبارەت بە ساڵڕۆژی ڕۆژنامەگەری کوردی ،سالی (  )١٧٦١بە پێشینیاری پرۆفیسیۆر د .میارف خەزنەدار ،رۆژی ( ٢٢ی نیسیان) دییاری
کرا بە ڕۆژی ڕۆژنامەگەری کوردی ،لەم کاتەوە ئەم رۆژە بەیادی ڕۆژنامەگەری کوردی دەناسرێت.)٦( .
بەندە بۆ بەدواداچوونی ژمارەی ئۆرگیناڵەکانی رۆژنامەی کوردستان لە پەرتوووکخانەی میاربۆرگ ،ئەنجیام پێییان راگەیانیدم کە ئێسیتا
لە وێ نەماون بردراونەتە پەرتووکخانەی مەرکەزی لە شاری بەرلین.
خوولی دووەمی ڕۆژنامەی کوردستان:١٧٢٧-١٧٢١ :
دوای ڕاگەیاندنی مەشروتییەتی تورکە الوەکان لەسالی (  ( ،)١٧٢١سورەیا بەدرخان -١٧٣٢ -١١١٣ -ناسراوبە ئەحیمەد ئیازیزی -بیلەچ
شیرکۆ) لە نێوان ساڵەکانی (  )١٧٢٧ -١٧٢١بۆ جاری دووەم ڕۆژنیامەی کوردسیتانی لە ئەسیتەمبۆڵ دەرکیردۆتەوە ،بەالم تیا ئێسیتا هیی
ژمارەیەکی لەبەردەست نییە.
خوولی سێهەمی ڕۆژنامەی کوردستان:١٧١١ -١٧١٧ :
بییۆ جییاری سییێهەم سییورەیا بەدرخییان لە قییاهیرە ڕۆژنییامەی کوردسییتان دەردەکییاتەوە ،ژمییارەی ( یەک) ی لە ڕێککەوتییی (  -١٢ئەیلییولی-
 )١٧١٧دەرچووە .ژمارە (  )١١ی لە ڕێککەوتی (  -٢١کانوونی دووەمی )١٧١١ -دەر چووە .سەرجەم (  )١١ژمارەی لێیدەرچووە ،هەرییازدە
ژمارەی لە الیەن (نەجمەدین بیوک کایە – ناسراو بەنەجۆ) دراوە بە دکتۆر کەمیال فوئیاد .دکتیۆر کەمیال لەسیاڵی (  )١٧٧١بەنیاوی (
کوردستان یەکەمین رۆژنامەی کوردی دەوری سێهەم  )١٧١١ -١٧١٧لە سلێمانی چاپی کردۆتەوە.
لەسەردەمی نوێی ومیۆدێرینەدا ،لەسیەردەمی ماسییمیدیاوئەننتەرنێت و تیۆڕە کۆمەالیەتییەکانیدا ،لە ژێیر ڕۆشینایی ڕۆژنیامەی کوردسیتان
وفیکری بنەمالەی بەدرخانییەکان ،ڕۆژنامەگەری کوردی لەمیڕۆدا ،بە هەمیوو کەم و کورییەکانیشییەوە ،گەشیە وپێشیکەوتنێکی باشیی بە
خییۆوە بینیییوە ،لێییرەوە سییاڵو دروود بییۆ رۆحییی بەرزەفییری جییوامێرانی بنەمییاڵەی بەدرخانییەکییان ،بەدرێژایییی مێییژووی داهییاتوو و کییورد
منەتبارو قەرزارباری ئەوان دەبێت.
تێبینییی :لە یییادی  ١٢٦سییاڵەی ڕۆژنییامەگەری کییوردی لە حییوزەیرانی  ٢٢٢٤لە گۆڤییاری پێشییهات ژمییارە  ٦وتییاریکم لەسییەر ڕۆژنییامەی
کوردستانی دایک باڵوکردبۆوە ،لیرەدا لە ژێیر ڕۆشینایی چیاپی سیێهەمی دەزگیای بەدرخیان -چیاپی تیاران ٢٢٢٦ -بە تیایبەتی ،و چەنید
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سەرچاوەیەکی تر وتارەکە و زانیاری نوێتر و ووردتر ئەم لێکۆلینەوە یەچڕو بەرفراوانەم نووسی ،بەهییوام تیوانیبێتم خزمەتێیک بیکەم
لەئاست بەرزی ڕۆژنامەی کوردستانی دایک بێت.
پەراوێز:
 -٢ - ١ - ١کوردستان :کۆکردنەوەو پێشەکی -د .کەمال فوئاد -دەزگای چاپ وباڵوکردنەوەی بەدرخیان ،چیاپی سیێهەم -تیاران.٢٢٢٦ -
ئەم چاپەی کوردستان ،وەک یەکەم سەرچاوەی سەرەکی ئەم نووسینە سوودی لێوەرگیراوە.
 -٤ -٣ - ٢وەاڵمی نامەی خاتوو هێلگا لە پەرتووکخانەی شاری کیل ،لە ڕۆژی هەینی ،کات  ٤٦ ،٧دەقیقەی بەیانی لە ڕێککەوتیی ٢٧
 .٢٢١٢ - ٤ -٥ - ٣نەوشێروان مستەفا ئەمین :چەند اڵپەرەیەک لە مێژووی ڕۆژنامەگەری کوردی ،١٧١١ -١١٧١ -بەرگی یەکەم -سیلێمانی ،٢٢٢١ -ل
.٢١
 -٦ - ٤جەمییال خەزنەدار :بییابەتی کۆڕێییک لەشییاری مانهییایم ،لەیییادی ڕۆژنییامەگەری کییوردی سییالی (  )٢٢٢٤لە الیەن ناوەنییدی زانیییین
وڕۆشنبیری کوردی  -ئەلمانی -مانهایم سازکرابوو.
سەرچاوە :ماڵپەری کوردستان نێت  /ڕێکەوتی٣ :ی جووالی ٢٢١٥
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لە ساڵیادی رۆژنامەگەری كوردیدا
ئەنوەر ئەسەدزادە
نوسینو بەستێنەكانی دەركەوتنی هەمیشە یە لەو بوارانە بووە كە توانیویەتی ئاستی گەشەی كۆمەڵگا بەرەو پیێ

بەرێیتو نووسیینی

بێ سانسۆڕو قەڵەمی ئیازادو بیوێری بەردەوام بیوونەتە هۆكیاری گەشیەكردنی ئاسیتی فیكیری
كۆمەڵگییاو ئەنجییامی ئەوەش چییاوكراوەییو شییارەزاییو لێزانینییی شیییاوی لە ئاسییتی جیییاوازدا
لێكەوتۆتەوە .رێگری لە نووسینو شكاندنی قەڵەمەكانو كپ كردنی بیرەكان تا بووە لەالیەن
هێزە دەسەاڵتە داگیركەرەكانی كوردستان بەشێوەی جیاواز لە ئارادا بیووەو ئیێمە كەم مێیژووی
وا لە كوردستان دەناسین كە قەڵەم بەدەسیتانی كیورد بەشیێوەیەكی ئیازادانەو بیێ چیاوەدێریو
سانسۆڕ بیریان ئاوێتەی پێنووسیەكانیان كردبێیتو لە ئەنجامیدا دا بیووبێتە هیۆی خولقانیدنی
ئایییدیایەكی شیییاو و گرنییگ .تییا بییووە قەڵەم بەدەسییتانی كییورد لە ژێییر دەسییەاڵتی رژیییمە
داگیركەرەكاندا چەكی سانسۆڕ لەسەریان بووەو تاڵەبان ئاسا قەڵەمەكانیان لێشیاردراوەتەوە
بەنهێنییی نووسیییویانە .دیییارە یە لە بوارەكییانی نوسییین بییواری رۆژنییامەگەرییە .بەهییۆی زۆر هۆكییاری تییایبەت بییواری رۆژنییامەگەری
بەردەوام پییڕ بییووە لە كۆسییپ و تەگەرە .رۆژنامەنووسییانی كییورد لە كوردسییتانی رۆژهەاڵت زۆر بەكەمییی مەوداو دەرەفەتییی ئەوەیییان بییۆ
خولقاوە تاكوو بە ئاشكرا تەعبیر بیكەن لە خواسیتە رەواكیانی خۆییانو ئیازار و نەهامەتییەكیانی گەلیی كیورد لەرێیگەی رۆژنامەكیانەوە
بێننە بەر باس .دەیان بێ مافیو گەندەڵیو ئازاردانی شارۆمەندانی كورد لە گشیت بوارەكیان دا بیوونی هەیە كە بە نهێنیی میاونەتەوەو
مەودایە نەبووە كە رۆژنامەنووسانی كورد بیكەنە سوژەیە و دەنگدانەوە بێت بە مەبەسیتی چارەسیەركردنو رێگیری كیردن لە دووپیات
بوونەوە .بەگشتی بواری نووسینو رۆژنیامەگەری كیوردی وە پێویسیت رێیگەی گەشیەی پێینەدراوەو زۆرجیار ئەوەشیی لە ئێسیتاكەدا هەیە
دەتوانرێ بوترێ تەعبیر لە تەواوی نەهامەتییو ئازارەكانی كۆمەڵگا ناكات.
 ١١٧سییاڵ لەوە پییێ

لەرۆژی ٢٢ی ئاوریلییدا ،یەكەمییین رۆژنییامەی كییوردی لەشییاری قییاهیری پێتەختییی واڵتییی میسییر لەالیەن بنەمییاڵەی

بەدرخانییەكییانەوەو میقییداد مەدحەت بەدرخییانەوە دەرچییوو و ئەمەش بییووە خییاڵی مێژووییییو یەكەمییین هەنگییاوی رۆژنامەنووسییی كییوردی.
گومان لەوەدا نییە كە گەلی كورد لەماوەی ئەم  ١١٧ساڵە گەلێك ئازارو دژواری هاتۆتە رێگەیییو لەزۆربەی بوارەكانیدا تووشیی گرفیتو
كێشە بۆتەوە ،بواری رۆژنامەگەری كوردی

یە لەو بوارانە بووە كە هاوشان لەگەڵ باقی بوارەكانی دیكە بێ كێشە نەبیووە لەگرفیتو

سییەختیو دژواری .ئەگەر بەكییورتی چاوێییك بخشییێنن بەسییەر ئەم مێییژووەدا گەلییی كییورد تەنیییا لە یە دوو قۆناغییدا نەبێییت لەبییاقی
تەمەنیدا رۆژنامەگەریی كوردی لەشاخو لەو پەڕی سیەختیو لەژییانی نهێنییدا چیاپو باڵوبیۆتەوە .ئێسیتاكەش ئەگەر بمیانهەوێ چاوێیك
بخشییێنین بەسییەرە دۆخییی رۆژنییامەوانی كییوردی لەئێرانییدا ئەو راسییتییە بەرجەسییتە دەبێییتەوە لەالمییان كە رۆژنامەنووسییانو رۆژنییامە
كوردییەكان بەردەوام لەگەڵ گرفتو كێشە رووبەڕوو بوونەتەوە.
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ئێستاكە لەكاتێكدا یادی ئەو رۆژە مێژووییە دەكەینەوە كە زیاتر لەهەموو كاتێك كۆماری ئیسیالمی فەزای سانسیۆرو خەفەقیانی بەسیەر
رۆژنامەنووسانو چاالكانی بواری راگەیاندندا سەپاندووە .لە ئێرانی دیكتاتۆرلێدراو دیاردەی سانسۆر هەموو سوچ و الیەنەكیانی ژییانی
تاكەكانی كۆمەڵگای تەنیوەتەوەو هەر جۆرە بیرجیاوازییە سەركوت كراوەو رۆژنامەنووسانو رۆژنامەكان رووبەڕووی تونیدترین شیێوەی
سەركوت دەبنەوە .سەرباری گشت ئەم رێگریو خولقاندنی فەزایەكی ترساویی ،تا ئەو جێگەی دەگەڕێتەوە سەر كوردستان ،خەڵكیی ئەم
ناوچەیەو بەتایبەتی قەڵەم بەدەستانو رۆژنامەنووسان لەو دەرفەتە كەمەی بۆیان خولقاوە كەڵكییان وەرگرتیووە ،لەهەنیدێكی مەجیال
كورت ئێمە شاهیدی باڵوبوونەوەی چەندین رۆژنامەوگوڤار بووین .لەگەڵ ئەوەی كە ئەم رۆژنیامە و گۆڤیارانە تیغیی سانسیۆڕو كیونتڕۆڵو
چاوەدێری هەمەالیەنەیان بەسەرەوە بووە ،بەاڵم كۆماری ئیسالمی ئەو مەجالەشی پێیڕەوانەبینینو هەمیووان بەچیاوی خۆییان بینییان كە
یە بەدوای یە رۆژنامەكان داخرانو رۆژنامەنووسان كەوتنە بەر هەڕەشەی دامو دەزگای سەركوت لەئێراندا.
كوردستان بەهیۆی تایبەتمەنیدی خیۆی زۆر بەتونیدی لەالیەن دامو دەزگیا ئەمنییەكیانی كۆمیاری ئیسیالمییەوە لەژێیر چاوەدێرییدایەو بەم
شییێوەیە مەج یال نەبییووە بەشییێوەیەكی هەمەالیەنەو پرۆفیشییناڵ كییاری رۆژنییامەگەری لەم نییاوچەیە بەرێوەبچێییتو گەشییە بكییات .كۆمییاری
ئیسالمی ئێران یەكێك لەخراپترین حكومەتەكانە لەبیواری چیاودێری ئیازادیی راگەیانیدنەكانو چاپەمەنییەكیانو مییدیاكان بەگشیتی بە
تووندی لەالیەن وەزارەتی ئیرشادەوە كۆنتڕۆل دەكرێنو لەئەگەری باڵوكردنەوەی هەر بابەتو هەواڵێكی رەخنەئیامێز بەتونیدی لەالیەن
دامودەزگاكانەوە بەروڕووییان دەبینەوە .كۆمیاری ئیسیالمی بەردەوام لەكوردسیتاندا هەوڵیی داوە تەنیگ كیردنەوەی فەزا بكیاتە ئیامرازێكی
سەركوت بۆ نەهێشتنی نوسینو رەخنەو هەروەها باس كیردنو لەقیاودانی كۆمەڵێیك لەو خەسیارە كیۆمەاڵیەتیو سیاسییو ئابورییانەی كە
بەرامەی سیاسەتە نادیمۆكراتیكەكانی كۆمیاری ئیسیالمییە لەئاسیتی نیاوخۆدا .كۆمیاری ئیسیالمی بەپێیی راپیۆرتە نێونەتەوەییەكیان وە
زینییدانی رۆژنامەنووسییان نییاولێبراوەو ئەم رژیییمە بە هییی شییێوەیە رێییگەی نەكییردۆتەوە بییۆ رۆژنامەنووسییان تییاكوو بەشییێوەی ئییازادانە
بنووسنو كەمو كوڕیو كێشەكان بخەنەڕوو .هەر ئێستاكە چوار رۆژنامە نوووسی كورد لەزیندانەكانی كۆماری ئیسیالمی تەنییا بە تیاوانی
كییاری راگەیانییدنو نوسییین لە زیندانەكانییدا بەسییەر دەبەن .تەنییانەت كۆمییاری ئیسییالمی تەحەمییولی ئەوە چەنیید مییاڵِپەڕە كوردییەشییی
نەكرد كە بە جۆرێك هەواڵو پێشێلكارییەكانی مافی مرۆڤی دەخستەڕوو بە دانانی فیلتێیرو داخسیتنی سیایتەكانو گرتنیی بەرێیوەبەرانی
ئەو دەرفەتە هەر چەند كەمەشی پێ رەوانەبینین.
پڕ ئاشكرایە ئێستاكە لە  ١١٧هەمین ساڵیادی رۆژنامەگەری كوردی ئێمە شاهیدی پێگەیشیتنی كۆمەڵێیك رۆژنیامەنووسو چیاالكی بیواری
راگەیاندنین كە چكۆلەترین دەرفەتەكیان دەقیۆزنەوەو راشیكاوانە هەنگاوەكانییان لەپێنیاو ئەو رێبیازەدایە كە مەدەحەت بەدرخیان ببیوە
خەونی هەمیشەیی .بەخۆشیحاڵیەوە سیەردەم بەهیۆی راگەیانیدنەوە ئیتیر مەجیال نیادات كە واڵتیانی نادێمۆكراتییك بەتەواوی سیەرپۆش
دابنێن لەسەر پێشێلكارییەكانیان لەدژی دانیشتوانی واڵتەكەیان .نموونەی هەرە زیندووی ئەم كارە باڵوكردنەوەی ناوەبەناوەی راپۆرتو
هەواڵەكانی لەقاودانی كردەوە دژە مرۆییەكانی كۆماری ئیسالمییە لەدژی خەڵكیی كوردسیتانو دەنگیدانەوەی لەئاسیتێكی نێونەتەوەیییدا.
پێویستە بیوترێ كە رۆژنیامەو رۆژنامەنووسیی كیوردی لە كوردسیتانی رۆژهەاڵت سیەرباری گشیت رێگرییەكیانی بەردەمییان ،دەبیێ هەوڵیی
زیاتر بدەن بۆ پەرەپێدان بەم بوارە لەكاری راگەیاندنو بۆ هێنانەدی ئەزمونێكی نوێ و گەشەی ئەم بوارە لە راگەیاندن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاسۆی کوردستان  /ڕێکەوتی٢١ :ی ئەپریلی ٢٢١٥
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پهیڤێک بۆ ساڵڕۆژی ڕۆژنامهگهریی كوردی
خالید عەزیزی
 ١٢٧ساڵ بهر له ئهمڕۆ له ڕۆژی سێی بانهمهڕدا بۆ یهكهم جار به ههوڵ و خهباتی مێقداد مهدحهد بهدرخان ،تێكۆشهری ناوداری كیورد
لهشاری قاهیرهی میسر ،یهكهم ڕۆژنامهێ كوردی بهناوی كوردسیتان لیه داییك بیوو .بیارودۆخی
پیڕ لیه چهوسییانهوهی ژییانی كیوردان بییهجۆرێک بیوه كییه بیوار بیه گهشییهو هیهڵچوونی نییهدرێ و
هیییهردهم سیییێبهری تیییاریكی و زۆرداری وایلێكیییردوه كیییه زۆرجیییار بیییهرهو پاشیییهوه بگهڕێتیییهوه.
دهوڵهتانی داگیركهری كوردستان بهجۆرێك مرخیان له لهناوبردن و تواندنیهوهمان خۆشیكردبوو
كییه بییه دهمییدروون و ڕێگییرتن لییه بییهكارهێنانی زمییان و كییهلتوری كییوردهواری و بییهرگرتن لییه
ههڵییدان و وشیییاری بوونییهوه و خۆناسییینهوهی نهتییهوهیی دهیییان ویسییت لییه ئاكامییدا ئاسییهواری
نهتهوهیه بهناوی كورد نهمێنێ .ههر ئهو زۆرداری و زۆرهملیه وایكردوه كه گیانی بیهرهنگاری
و بهرپهرچدانییهوه لییه نییاو کوردسییتانیاندا پهرهبسییتێنێ و ڕۆڵییهی وشیییارو رونییاكبیری وا لییه ناویییدا ههڵكییهوێ كییه بتییوانێ مێییژوو
دروستبكاتهوه و ئاوی ڕۆباری حهزی داگیركهران سهرهوژور پالبنێتهوه.
له ناو مێژوویی کوردو کوردستاندا كهم نین ئهو تێكۆشهره نیشتمانپهروهرانهی كه به شاكارێك یان چهنید شیاكاریان توانیویانیه درگیای
بوارێك بۆ گهشهی نهتیهوهو کۆمهڵگاکیهیان بکهنیهوهو ببنیه خیاڵی دهسیتپێكی سیهرهتاییهکی مێژووییی و بهمیهش مێیداڵیای سیهرقافڵهیی
كییاروانێكی دورودرێییژی گۆڕهپییانی كوردایییهتی و نیشییتمانپهروهری و دارێییژهری بیییرو هییزری گییهل ویسییتییان بییه بهرۆکییدا کییراوه .ئهگییهر
شهرهفخانی بتڵیسی درگای گاڵهدراوی مێژووی ئهم نهتهوه خاوهن شارستانیهته كۆنهی ڕۆژههاڵتی ناڤین و نیشتهجێیهکانی چیاو لۆنیده
بهرزهكانی زاگڕۆسی مادستانی خسته سهر گازهرهی پشت ،ئهوه لهدوای ئهوی

هۆنیهری میهزن خیانیی خیاوهنی هیۆنراوه چیرۆكیی میهم و

زین ،یهكیهم تروسیكایی گیهرای بییری نهتیهوهیی لیه نیاو مێشیكی كوردانیدا چانیدو بیوه پێشیهنگی كیاروانی هزرڤانیانی نهتیهوهیی .گیهر
شهرهفخان و خانی مهزن ڕاستهشهقامی ناسیینهوه و ناسینامهی كوردهوارییان بینیبێتیهوه ئیهوه مێقیداد مهدحیهد بیهدرخان لیه ئیاوارهیی و
تاراوگهوه كه داگیركهران واڵت بهدهر و پهرتهوازهیان كردبوو ،كوردستانێكی لهسیهر پیهڕ چێكیرد كیه زراوی عوسیمانیهكانی بیردوو بیوه
سهرهتایهكی زێڕین بۆ پهیڤی كوردی و ئهوهی ئهمڕۆ ناوی ڕۆژنامهگهریی کوردستانی لێنراوه .ناو نانی یهکهم ڕۆژنامهی کوردی بیهناوی
کوردستان ناکرێ سهرچاوهکه بۆ خۆزگهی خاوهنی ئهو ڕۆژنامهیه بۆ دروستکردنی کوردسیتانێکی سیهربهخۆ نیهبینین .ئیهو خۆزگهییهی کیه
ههتا ئێستاش خهون و هیوای نهتهوهکهیهتی و ههزاران و بگره بهملیۆن قوربانی بیۆدراوه .بێگومیان مێقیداد بیهگ بیه لێزانییهوه وشیهی
کوردستان که تا نوکهش له باکوری کوردستان بهربهستهو بهکارهێنای دهبێته هۆی سهرئێشهو ئازارو ئهشکهنجهدان ،ههڵبژاردوه.
ههڵسهنگاندن و شرۆڤهکردنی بارودۆخ و ڕهههندهکانی ههنگاوهکهی مێقداد بهگ و لێوردبوونهوه لهو سهرهتایه کارێکی بهجێ و ڕهنگه
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ئهرکێکی ههنووکهی

بێت .بهاڵم لهوهش دڵنیام کارێکی وا نیه ئیهرک و نیه توانیای نوسیراوهیهکی کیورتی وهک ئیهم نوسیراوهیه کیه بیۆ

یادکرنهوهی ١٢٧همین ساڵهی له دایکبوونی یهکهم ڕۆژنامهی کوردی تهرخانکراوه.
سییهدوههفتهمین سییاڵی ڕۆژنامهگییهری کییوردی هاوکاتییه لییه گییهڵ  ٤٢٢سییاڵهی ڕۆژنامهگییهری لییه جیهانییدا .بهواتایییهکی دیکییه ئهمسییاڵ
ڕۆژنامهنوسانی جیهان یادی چوارسهد ساڵهی دهرچونی یهکهم ڕۆژنامهی چاپکراو(ریلهیشن )Relation -دهکهنهوه که بۆ یهکیهم جیار
له الیهن "جۆهان کالۆس"هوه له شاری ستارسبۆرگ و لهسهدهی ههڤدهدا چیاپ و باڵوکراییهوه .لیهدایک بیوونی ڕۆژنامیهی کوردسیتان ییان
چێتره بێژین ڕۆژنامهگهری کوردی پاش نزیک سێسهدساڵ و ئهوی له تاراوگه نهک له کوردستان ،بۆخیۆی دهتیوانی سیهردێڕی باسیێکی
دورودرێژی پڕ لیه ڕامیان و لێوردبوونیهوه بێیت .کهواتیه ئیهمڕۆ ئێمیه ییادی سیهرهتایهک دهکهینهوهکیه نزییک  ٣٢٢سیاڵ پیاش دهسیتپێکی
ڕۆژنامه نوسی له جیهاندا دهستی پێکردوهو بێگومانی

دهبێ ههڵسهنگاندن و تێڕامانمان لهسیهر ئیهو بنچینیهو بهلهبیهرچاوگرتنی ئیهو

ڕاستییه بێت.
 ١٢٧ساڵ لهمهو پێ بهدرخانیهكان چرایهكیان داگیرسان كه ئێمه ئهمڕۆ له بیهر ڕوناكیایی و بڵێسیهی دا مێژووییی نهتهوهییهكی حاشیا
لێكییراوو دهربییهدرو ئییهنفالكراو دهبینییین ،نهتهوهیییه كییه ڕوناكییایی ئییهو چییرا بهتینانییهی مێژوومییان ،بییهپێوه ڕایگرتییوو لییه كییهوتن و
لهناوچوونی پاراست .بهدوای ئهو ههوڵه دڵسۆزانهیهی مێقداد بهگدا ڕۆژنامهنوسیی كوردی كیهم و زۆر بیهردهوام بیوه و بهشیێک بیوه لیه
خییهباتی بییهرهنگاری .ههرچهنیید وه لییهچارهی كییورد وا نوسییرابێت كییه ههمیشییه دهربییهدر و ئییاواره بێییت ،بییهاڵم ئییهوه یییهک دوو سییاڵه
نهتهوهکهمان ئهوپهندهکوردییهی که دهڵێ "ههر ئهمساڵ خۆزگهم بهپار"هی بهسهردا ناچهسپێ و تروسیکایی هییوا لیه ئاسیۆی داهیاتووی
گهکییهمان بییهدیی دهکییرێ ،بییهاڵم هێشییتا ڕێگییای دورو درێییژوو پییڕ لییه کهنییدو کۆسییپمان لهپێشییهو تێکۆشییان و مانییدوو بییوونی تاکییهکانی
نهتهوهکهمانی لیهجاران زییاتر پێویسیته .لیهو بیهسیتێنهدا ڕۆژنامهگیهری ئیهرکی لیه جیاران گرانتیره و بهرپرسیایهتی مێژووییی زێیدهتر
دهکهوێته ئهستۆ.
كیاروانی پیهیڤ و ڕۆژنامهگییهری کیوردی كهوتۆتیه سییهر ڕێچكیهو ڕێبییازی خیۆی و گیهلێك هییهنگاوی گرنگیی بیۆ پێشییهوه نیاوه .گرنگتییرین
قۆناخییهكانی ڕۆژنامییه گییهری كییوردی پییاش قۆنییاخی دهسییتپێك ،قۆنییاخی سییهردهمی كۆمییاری كوردسییتانه كییه چهنییدین ڕۆژنامییه و گۆڤییاری
جۆراوجیۆر لیه مهڵبهنیدی كوردسییتان لیه میاوهی ییانزده مانییگ دا باڵوكرانیهوه .ئیهم سیهردهمه دهكییرێ بیه سیهردهمی گڕوگیاڵ و پێگرتنییی
ڕۆژنامه نوسی كوردی دابنێێین.
بهدوای سهردهمی كۆمیاری كوردسیتان سیهردهمی شۆڕشیی ئیهیلول و پیاش ڕاپیهڕینی باشیوری كوردسیتان سیهردهمی ههڵیدان و داڕشیتنهوه و
خۆناسینی ڕۆژنامهنوسی كوردییه .له سیهردهمی پیاش ڕاپیهڕین ڕۆژنامیه نوسیی كیوردی هیهنگاوی میهزن و بیهرچاوی نیا و لیه بوارهكیانی
نوسین و دیتن و بیستن دا شهپۆلی دا و كهوته سهرپێ .ئهگهرچی ڕۆژنامهنوسیی كوردسیتانی هێشیتا وه دهسیهاڵت و پیشیه نیهیتوانیوه
خییۆی بناسییێنێ و هێشییتاش ڕۆژنامییهی ڕۆژانییهی سییهربهخۆ لییه كوردسییتان نییابینرێ و زۆربییهی كانییاڵ و بوراهكییانی ڕۆژنامهگییهری تییاپۆی
دهسهاڵت و هێزی سیاسییه ،بهاڵم ناتوانین ڕاستی گهشهی خێرای ڕۆژنامه نوسی له ماوهی ده دوانزه ساڵی ڕابیردوودا نیهبینین .ئیهمڕۆ
چ له كوردستان و چ له ههندهران بهدهیان گۆڤار ،ڕۆژنامه ،كهناڵی تهلهڤیزیۆنی و ڕادیۆ پهیڤی كوردی باڵودهكهنهوه و زمیانی كیوردی
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دهوهشێنن .ئهگهر قهدهری مێژوو ،نهبوونی كیانی سیاسی و نهتهوهیی بهسیهر گیهلی میهدا سیهپاندوه و لهپێشیكهوتن وهپاشیی خسیتوین
ئهوه وشیاری تاكی كیورد ئیهمڕۆ بیواری بیهردهوامی ئیهو قیهدهره بیه مێیژوو نیادا و بنیاتنانیهوه و دروسیتكردنهوهی ههیكیهلی نهتیهوهیی
كردۆته دروشمی ئهمێستایی و ئهگهر گژهباو گهردهلوله ترسناكهكانی ڕابردوو نهیتوانی كاروانی نهوهستان و هیهرمانی نهتیهوه ڕاگیرێ،
چیدیكه و له مهبهدوا ئهم كاروانه به هی گێژهلوكهو سههۆڵبهدانێك پهكی ناخرێ.
ڕۆژنامه ،وهک دهسهاڵتی چوارهم له جیهاندا ناسنامهی خۆی سهپاندوهو ههندێکجار ڕۆژنامه توانیویهتی دهسهاڵتهکانی لهژوور خۆییهوه
بهچۆکدا بێنێ و یان النیکهم ڕاپێچی لێپرسینهوهیان بکات .لێرهدا پرسیار ئهوهیه ئهدی ڕۆژنامهگهری کیوردی دهسیهاڵتی چهندهمیهو تیا
چ ڕادهیهک توانیویهتی خۆی بسهپێنێ؟ تاچهنده توانیوییهتی بوێرانیه ڕاسیتیهکان بێیژێ و بابهتیانیه و بیهڕێزهوه دهرییان بیڕێ؟ ئاییا
دهکرێ ئهو چاوهڕوانیهمان لهسهرجهم ڕۆژنامهکانی کوردستان ههبێ و بێجیاوازی بێژین ئهوهی نیاوی ڕۆژنامهگیهری کوردیییه نیهیتوانیوه
شوێنی خۆی لیه جێگیای ڕاسیتینهی خیۆی بگیرێ؟ لیه ڕوانگیهی منیهوه ئیهو پرسییاره لیه پیاش ڕاپیهڕینی باشیوری کوردسیتانهوه ڕوبیهڕوی
ڕۆژنامهگهری کوردی دهبێتهوه .ئهوه له الیهک لهو الی تریشهوه لهبیرمان نهچێ که ڕۆژنامهگهری کوردی ڕۆژنامهگهریییهک بیووه وێیڕای
بوارهکیییانی دیکیییهی خیییهبات لیییه سیییهنگهری بیییهرگری و پاراسیییتنی نهتهوهشیییدا بیییوه .ڕۆژنامهگیییهری کیییوردیی پیییێ

ڕاپیییهڕین هیییهر لیییه

لهدایکبوونیهوه به بهربهستکراوی هاته جیهانی بوونهوه.
ئهگهر له ڕۆژگاری ئیهمڕۆدا بمانیهوێ ڕۆژنامهگیهری کیوردی بخهینیه ژێیر پرسییارهوه سیهرهتا دهبیێ پیۆلینی شیوێن و دوخیی ڕۆژنامیهکان
بکهین و ئهوجا لێان ڕابمێنین و چاوهڕوانیهکانمان بخهینهڕو .به دیتنیی مین دهکیرێ ڕۆژنامهگیهری ئیهمڕۆی کیوردی بهسیێ شیوێن و سیێ
دۆخی لێکجیا دابهش بکرێ .یهكهم ئهو ڕۆژنامهو دهزگا ڕاگهیاندنانهی که لیه باشیوری کوردسیتان هیهن و لیه دۆخێکیی ئیازاد و لیه ژێیر
سێبهری دهسهاڵتی کوردییدا دهردهچین .دوهیهم ئیهو ڕۆژنامیهو دهزگایانیهی کیه لیه پارچیه داگیرکراواهکیانی کوردسیتان و لیهژێر سیێبهری
دهسهاڵتی داگیرکهردا و له دۆخێکی پڕ مهترسی و لهژێر سێبهری ترس و تۆقاندندا خهباتی خۆیان دهمهشێنن .سیێههم ڕۆژنامهگیهری و
مێدیای ئینتهرنێتی که زیاتر له دهرهوهی وهاڵت دهردهچن و ئازادیی و دهست ئاواڵهییهکی زێدهتریان ههیه.
ڕۆژنامهگهری کوردی له باشوری کوردستان گهشهی بهرچاوی له ڕووی چهندییهتی و چۆنیهتیهوه بهخۆییهوه دییوه .لیه هیهموو بوارهکیانی
بینین وبیستن و چاپکراودا گهشهو ههڵدانێکی دییار دهبینیرێ .بیهاڵم ئیهوهی تیا ئێسیتاش ڕۆژنامهگیهری ئیهو بهشیه ئیازادهی کوردسیتان
نیهیتوانیوه خیۆی لییێ دهربیاز بکییات بهسیتراوهیی بهدهسیهاڵت و حزبییه دهسیهاڵتدارهکانه .یییان باشیتره بێیژم ڕۆژنامهگییهری باشیور هێشییتا
ڕۆژنامهگهری حزبیهو بهرگری لهدهسهاڵت دهکات و پێیدا ههڵیدهڵێ .ئیهوهی کیه گواییا خیۆی بهسیهربهخۆ و "ئیههلی"ش دادهنیێ ییا هیهر
لهبنچینهدا سهربهخۆ نیهو حزب یان دهسهاڵتێکی لهپشتهوهیه یانی

ئهو ئازادییهی نیه که بتوانێ ڕاستیهکانی نێو کۆمهڵگا بیوروژێنێ

و له دهسهاڵت بپێچێتهوه .ڕاستیهکی دیکهش ئهوهیه که ڕۆژنامهنوسیی وا کیه بهخۆییدا بپیهرموێ و سینگ بێنێتیه پێشیهوهمان کهمیه ییان
ههر نیمانه .کهمن ئهوانهی بتیوانن بوێرانیه دهسیت بیۆ ههنیدێک بڤیه ببیهن و بیهگژ ههنیدێک دییاردهدا بچنیهوه کیه کۆمیهڵگایان بیهرهو
داڕزان بردوه .لهبهرامبهردا ڕۆژنامه نوسی پێداههڵدهرو داپۆشیهرو پینهکیهر زۆرن کیه دهیانیهوێ بیۆ پاراسیتنی دۆخیی تایبیهتی خۆییان
ڕهشاییهکان بهسپی نیشانی خهڵک بدهن .لهگهڵ ههموو ئهو ڕاستیانهشدا دهبێ بگوترێ باری ناجێگیری کوردستان و کێشهی بژیوی وای
کییردوه کییه ڕۆژنامییهنوس دهسییندهخۆری دهسییهاڵت بێییت .لییه دۆخێکییی لییهو جییۆرهدا ئاسییتهمه ڕۆژنامهگییهری خییۆی وهک دهسییهاڵت و ئییهوی
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دهسییهاڵتی چییوارهم بسییهپێنێ .پێشییڤهچونهکانی ئهمبهشییهی کوردسییتان و یهکگرتنییهوهی دهسییهاڵتی کییوردی و جێگیربییوونی دۆخییی ژیییان
لهکوردستان لهوانهش گرنگتر داڕشتن و چهسپاندنی یاسایهکی دیموکراتیانه بۆ ڕۆژنامه وکاری ڕۆژنامهگهری دهتیوانێ پاڵنیهرێکی مکیور
بێت بۆ دهست ئاواڵهیی ڕۆژنامهنوسی کورد و سهرهنجام بازدان له کۆناخی دهستهمۆیی و دهسندهخۆری بیۆ کۆنیاخی سیهربهخۆیی و ئیهرک
وهخۆگری.
ڕۆژنامهگهری ژێر سێبهری دهسهاڵتی داگیرکهران دۆخێکی بهتهواوی جیای ههیه .ئهو ڕۆژنامهنوسانهی بیانههوێ ئیهرکی ڕۆژنامهگیهریان
جێبهجێ بکهن و بوێرانه له کێشهو کهموو کوڕیهکان بدوێن و ڕاستیهکان بۆ خوێنهران دهربڕن ،ئهوه یاری بیه ئاوردهکیهن و هیهر جیۆره
دهستپێشخهریهک لهو وروژاندنی کێشه سیاسی و کۆمهاڵیهتیهکان دهتوانێ توشی چارهنوسی نادیارو ترۆرو تۆقاندن و گرتنییا بکاتیهوه.
له چهند ساڵی ڕابردوو دا کهم نین ئهو ڕۆژنامهنوس و نوسهرانهی ڕاپێچی بهردهمی دادگیا و نیاو چاڵهڕهشیهکانی داگیرکیهران کیراون و
بهتایبهت به تاوانی وروژاندنی ههستی نهتهوایهتی و جیاخوازی و خستنه مهترسی ئاسایشی نهتیهوهیی وهاڵت! توشیی ئیازار هیاتوون.
له دۆخێکی ئاوادا ڕۆژنامیهنوس بهتایبیهت ئهوانیهی کیه لیه دۆخیی بیهرگری لیه توانیهوهو لیهناوچونی نهتیهوهدا خۆییان ببیننیهوه دهبیێ
خۆیان سانسۆر بکهن و بهشێوازی ناڕاستهوخۆو هێمادار لهگهڵ خوێنهر بدوێن و ئهوانهش که ڕۆژنامهنوسی سهرکزکهر و خۆپیارێزن ملیی
ڕێی بێدهنگی ههڵدهبژێرن و دهمبێن لهسهر دهم و پێنوسیان دادهدنیێن .لێیره ڕۆژنامهنوسیی کیورد لهبیهر نیهبوونی ئیازادی بۆخیۆی لیهبن
پێی دهسهاڵتدا پلیشاوهتهوه ،کهواته چاوهڕوانی ئهوهی که ڕۆژنامهنوسی کورد بتوانێ ببێته ڕکابهری دهسیهاڵت و ڕاشیکاونه وروژێنیهری
خواستهکانی جهماوهرو نیشاندهری ڕاستیهکان بێت ،چاوهڕوانیهكی له جێی خۆیدا نیه.
بهشی سیێههم هیهروهک گیوترا ڕۆژنامهنوسیی ئینتهرنێتیییه .وهک چیۆن ڕۆژنامیهی چیاپکراو درهنیگ وهخیت لیه کوردسیتان سیهری ههڵیدا،
ڕۆژنامهی ئینتیرنێتی

درهنیگ گهیشیته الی ئێمیهی کیوردو ییان درهنیگ دهرفیهتی کیهڵک لێوهرگرتنیمیان بیۆ ڕهخسیا .ئیهوهی ههییه نوکیه

چهنییدین سییایتی کییوردی بییه هییهردوو زاراوهی کرمییانجی ژوورو و کرمییانجی نێوهڕاسییتن کییه ڕۆژانییه یییان ههفتانییه نوێدهکرێنییهوه و زۆرتییر
بابهتی سیاسی و هزری و کهمتر کۆمهاڵیهتی و ئهدهبییان تێدا دهوهشێنرێ .سهرهڕای بیوونی ئیازادی و دهسیت ئاواڵیهیی نوسیهرانی ئیهو
سییایتانه بهداخییهوه بهڕادهیییهکی کییهم توانیویانییه واڵمییدهری پێداویسییتیهکانی ئییهمڕۆی ڕۆژنامییهڤانی کییوردی بیین .بێگومییان لییه نییاو
سییایتهکاندا(باسییهکه سییایته حزبیییهکییان ناگرێتییهوه چونکییه لییهدهرهوهو لییهناوهوه ئییهوان هییهر پێییدا ههڵییدهرو داکۆکیکییاری سیاسییهتی
حزبهکییهیانن) ههنییدێکیان پابهنییدی پڕنسیییپهکانی ڕۆژنامییهوانین و هییهوڵێکی هێییژا دهدهن بییۆ پێشییڤهچوون و داهێنییانی نییوێ بییهاڵم
ههندێکی دیکهیان بهتاڵن له پابهندی به پڕنسیپی ڕۆژنامهگهری .ههنیدێک لیهو سیایتانه بێگوێدانیه پڕنسییپهکانی ڕۆژنامیهڤانی هیهر
بابهتێک یان ههواڵێک بۆیان ڕهوانه بکرێ باڵوی دهکهنهوه بێئهوهی له ڕاستی و ناڕاستیهکهی بکۆڵنهوه .یهکێک لهودیاردانهی کیه زۆر
جییار کۆڵمییهزی لێچێییدهبێ ئهوهیییه نوسییهرێک بهچهنیید نییاو بابییهت بییاڵو دهکاتییهوهو خییاوهنی سییایتی

نییازانێ کێیییهو یییانی خییۆی لییێ

بێخاوهندهکات ،یانی چهند کهس بهههمان ناو بابیهت باڵودهکهنیهوه و خیاوهنی سیایتی

بیۆی گرنیگ نییه .دیاردهییهکی دیکیه لیه نیاو

سایتهکوردییهکاندا البردن و سڕینهوهی بابهته له پیاش ئیهوهی باڵوییان کیردهوه .هۆکیاری

بیۆ ئهمیه باڵوبوونیهوهی هیهمان بابیهت لیه

سایتێکی دیکهدا ،ناڕاستی نوسراوهکه ،ڕێکهوتن لهگهڵ کهس یان سایتێکی دیکیه لهسیهر سیڕینهوهی بابیهتێکو گیهلێک هیۆی دیکیه .لیه
ڕوانگهی منهوه بابهتێک که وهشێنرا بهمانای ئهوهیه چاپکراوهو خوێنیهرهوه بینیوییهتی و خوێندویهتییهوه و سیڕینهوهی وهکیو ئهوهواییه
بچی لهبازاڕ الپهڕهی ڕۆژنامهیهک کۆبکهیتیهوه! .کۆسیپێکی گیهورهی نوسیهرانی سیایتهکان(ئهوانیهی لیهدهرهوهی کوردسیتانن) ئهوهییه کیه
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لهدهرهوهی ڕاستینهی ڕوداوهکانن و خۆیان بیسهرو بینیهری ڕوداوو پێشیهاتهکان نیین و دهنگیی جیهماوهریان ڕاسیتهوخۆ بیهرگوێ ناکیهوێ
ئهمییهش بێگومییان کاریگییهری نییهرێنی لهسییهر نوسییهرو ڕۆژنامهنوسییان دادهنییێ .بییهکورتی ڕۆژنامهگییهری ئینترنێتییی خهریکییه جێییدهکییهوێ و
سهنگوو گرانایی خۆی بهدیار دهخات.
لهسییهریهک ،ڕۆژنامهگییهری کییوردی پێناوهتییه سییهرهتای سییهردهم و قۆنییاخێکی نییوێ .گییهرچی 101سییاڵ بهسییهر تهمییهنی ڕۆژنامهگییهری
کوردیدا تێپهڕیوه بهاڵم هێشتا زۆر له دواین و لهبیرمان نهچی که سێسهد ساڵ پاش ڕۆژنامهگهری جیهان کورد پێناوهته ئیهم بیوارهوه.
سهرهڕای ئهوهش دۆخی ژێردهستهیی و داگیرکاری له کوردستان و نیهبوونی دهسیهاڵت و کییانی نهتیهوهیی و سیهرهنجام بێبیهش بیوون لیه
وااڵیییی ئییازاد و دیموکراتیانییه ،هۆکییاری سییهرهکی و بناخییهیین بییۆ نهکهوتنییه س یهر ڕێچکییهی ڕۆژنامهگییهری کییوردی .لییهقۆناخی ئییهمڕۆدا
ڕۆژنامهگییهری کییوردی لییه چهنیید بییهرهدا دهبییێ ئهسییپی خییۆی لینگبییدا .لییه الیهکییهوه وهکییو ئییهرکی نهتییهوهیی بییهپێی ئییهو بارودۆخییهی
نهتهوهکییهمانی تێدایییه گهرهکییه پابهنییدی پاراسییتنی ئاسایشییی نهتییهوهیی نهتییهوه بێییت و وشیییاری نهتییهوهیی باڵوبکاتییهوه و دڵسییۆزانه
هییهوڵی پاراسییتن و گهشییهپێدانی زمییانی کییوردی بییدات و بهپهرهۆشییهوه ناسیینامهی کییوردهواری و کوردسییتانی خییۆی بپییارێزێ و لییهو
الیدیکهشهوه بوێرانهو ڕاشکاونه کهموو کوڕی و ڕاستیهکانی ئهودیو دیواره داخراوهکان بیۆ خیهڵک دهربخیات و ههڵیهو پهڵیهی دهسیهاڵت
نیشانبدات و بابهتیانه بهگژ چیهوتی و چهوێڵیهکانیدا بچێتیهوه .هیهروهها لیه بیواری ڕۆژنامهگیهری

هیهروهکوو گشیت بوارهکیانی دیکیه

ڕۆژنامهگهری کوردی له باشور ئهرکی بیناکردنهوهو پێشڕهوایهتی و ڕچهشکێنی کهوتۆته ئهستۆو.
له کۆتایی دا له ١٢٧همین ساڵڕۆژی دهرچونی یهكهم ژمارهی ڕۆژنامیهی كوردسیتان هیهزاران سیاڵوی ئهمگیداری و خۆشهویسیتی بیۆ مێقیداد
مهدحهد بهدرخانی داهێنهرو دروستکهرو بناخهدانهری ڕۆژنامهگهری کوردی.
تێبینی :ئهم بابهته جاری یهکهم له دێمانه باڵوکراوهتهوه
سەرچاوە :وێبالگی خالید عەزیزی  /ڕێکەوتی٣٢ :ی ئەپریلی ٢٢٢٥
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رۆژنامهى “کوردستان”و چهند دێڕێک
ئا :شۆڕش محهممهد
مێژووی رۆژنامهوانی ,هاوپۆلنهكراو لێدوان نووسین ناچاالککراوە
رۆژنامییهوانى ١١٤ :سییاڵ لهمهوبییهرو لییه  ١١٧١ / ٤ / ٢٢یهکییهمین رۆژنامییهى کییوردى بییهناوى (کوردسییتان) لهسییهر دهسییتى بنهماڵهیییهکى
شۆڕشگێڕو رووناکبیر لهواڵتی تاراوگهو دوور له زێدى خۆى هاته لهدایک بوون .لهو دهمهدا گهلى کورد لهالیهن دهوڵهتى عوسمانییهوه
بههییهموو شییێوهیهک دهچهوسییێنرایهوهو تهنانییهت قسهکردنیشییى بییهزمانى خییۆى لییێ قهدهغییه بییوو ،ههرچهنییده بنهماڵییه بهدرخانییییهکان
لهکاتى میرایهتى بیهدرخان پاشیاى مییرى میرنشیینى جزییرهو بۆتیان لیه سیاڵى  ١١٤٧تووشیى شکسیتی گیهوره هیاتبوون ،بیهاڵم ههسیتى
شۆڕشییگێرى و نهتییهوهییان و درێژهدانیییان بییه خییهباتى سیاسییى بییۆ بهدهسییتهێنانى مافییهکانى گییهلى کییورد رۆژ بییهرۆژ لییه گهشییهکردن و
پێشکهوتندابوو ،ئهوهبوو ههردوو کوڕانى بهدرخان پاشا (میقداد مهدحیهت بیهدرخان و عبیدالرحمان بیهدرخان)ى بیرییان لیه دهرکردنیى
رۆژنامهیهک کیردهوهو لیه ڕۆژى  ١١٧١ / ٤ / ٢٢دا لیه قیاهیرهى پایتیهختى میسیر یهکیهم ڕۆژنامیهى کیوردى بیهناوى کوردسیتان لهالییهن
(میقداد مهدحهت بهدرخان)هوه دهرچوو.
میقداد مهدحهت بهدرخان کێیه؟

میقییداد مهدحییهت بییهدرخان کییوڕی میییر بییهدرخان پاشییای میییرى بۆتانییه ،بییهپێى مێییژوو نووسییان و ئییهدیبان ئییهو نییاوه دهگهڕێتییهوه بییۆ
تێکهڵهیهک لهو ناوانهى کهلهو سهردهمهدا عوسمانییهکان له
نییییاوه فهرهنسییییییهکانهوه وهریییییانگرتووه ،میقییییداد مهدحییییهت
بییهدرخان لییهپاڵ شۆرشییگێڕیدا کهسییێکى روونییاکبیرو هۆشیییار
بووهو دواى ئهوهى له ساڵی  ١١٧١چۆته میسر ،لهو واڵته له
ههوڵیییهکانى بیییهردهوام دهبێیییت تیییا لیییه ٢٢ى نیسیییانى ١١٧١
لهقاهیره یهکهم ژمارهى رۆژنامهى کوردستان دهردهکات و بهو
شیییێوهیه تیییا دهرکردنیییى ژمیییاره ٥ى ڕۆژنامهکیییه لیییهو واڵتیییه
دهمێنێتییییییهوه ،دواتییییییر بییییییههۆى زهختییییییى زۆرى سییییییوڵتان
عهبدولحهمیییدی عوسییمانی لییهدژى بنهماڵهکییهى ناچییار دهبێییت
بگهڕێتهوه ئهستهنبوڵ ،بهاڵم لهوێ

درێژه به خهباتى خۆى دهدات و لیه سیاڵى  ١٧٢٦بیهبیانووى ئهنیدام بیوونى لیه پیارتى (ئیتحیادو

تهرهقی) نهفی دهکرێت بۆ دهرهوهى تورکیا ،دواتر له ساڵی  ١٧١٢بهشداری دهکات لهدامهزراندنی جهمعیهتی نهشری مهعاریفی کیوردی،
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ههنییدێک سییهرچاوهش بییاس لییهوه دهکییهن کییه میقییداد مهدحییهت بییهدرخان ماوهیییهک موتهسییهریفی شییاری دهرسیییم بییووه ،میقییداد مهتحییهد
بییهدرخان جگییه لییه زمییانى دایییک ههریییهک لییه زمییانى تییورکى و عییهرهبى و فهرهنسییى بهباشییى زانیییوه ،بییهاڵم ئییهوهى جێگییهى نیگییهرانى
مێژوونووسانى کوردو بهتایبهت رۆژنامهنووسانه ئهوهیه که ههتا ئێستا ههروهک چۆن نازانرێت کهى لهدایک بووه بهههمان شێوه کیاتى
مردنهکهشى نادیارهو نازانرێت .
رۆژنامهى کوردستان چهند ژمارهى لێ دهرچووهو لهکوێ دهرچوون؟

رۆژنامییهى کوردسییتان  ٣١ژمییارهى لێییدهرچووهو لهسییهر دهسییتى ههریییهک لییه میقییداد مهدحییهت بییهدرخان و عبییدالرحمان بییهدرخانى بییراى
لهچهند شوێنێکى جیاواز دهرچووه ،له  ١١٧١ / ٤ / ٢٢یهکهم ژمارهى رۆژنامهکه تا ژماره ٦ى له قاهیره دهرچووه ،بیهاڵم بیههۆى زۆرى
فشارهکانهوه له ژمارهى ( )٧تا ژماره ( )١٧لیه(جنێیف) دهرچیووه دواتیر جیارێکى تیر گهراوهتیهوه بیۆ قیاهیرهو ژمیارهى ( )٢٣ - ٢٢لیێ
دهرکییراوه ژمییارهى  ٢٤لییه لهنییدهن دهرکییراوهو دواتییر گواسییتراوهتهوه بییۆ شییارى فۆلکسییتۆن و ژمییاره ()٢٧ - ٢٥ى لییهوێ دهرچییووهو دواییین
ژمارهشیى چۆتیهوه شیارى(جنێیف)و لییه بیهروارى  ١٧٢٤ / ٤ / ١٤دا کۆتیایى بیه تهمیهنى رۆژنامهکییه هیاتووهو لیه ئێستاشیدا ههنیدێک لییه
نوسخه ئهسڵییهکانى له کتێبخانهکانى جنێف و لهندهن پارێزراون.
رۆژنامهى کوردستان لهچى پێکهاتبوو؟

رۆژنامهى کوردستان ئهگهرچى سهرجهمى ژمارهکانى دوور له زێدى خۆى دهردهکراو پێویستى به پارهیهکى باش ،بهاڵم ئهوهى گرنگ بوو
ئهوهبوو که رۆژنامهکه بهزمانى کوردى و به پیتى عهرهبى بهشێوهیهکى کامیڵ دهرچیووه ،لهالپیهڕهى یهکیهمى ڕۆژنامهکیهدا نوسیراوه”هیر
جار دوو هزار جریده ،اراى ریکم کوردستانى بێ بره بیدهن خلکیی” بیهواتاى ئیهوهى “هیهر جیارهى دوو هیهزار تییراژى لیێ بنێردرێیت بیۆ
کوردستان و بهبێ پارهدا بدرێته خهڵکى”.
ههر له الپهڕهى یهکهمدا ،ناوى ڕۆژنامهکهو خاوهن ئیمتیازو بهڕێوهبهرى رۆژنامهکه به رێنووسێکى گهوره نوسراوهو لهگهڵ ئاماژه کردن
به بهروارى دهرچوونى ژمارهکیهى ،لیهناو رۆژنامهکیهدا چهنیدین بابیهتى ئیهدهبى و روونیاکبیرى ئیهو سیهردهمه باڵوکراوهتیهوهو بیهزمانى
کوردى کرمانجى بابهتهکانى نووسراوهو دواى چاپکردنیشى لیه رێگیهى دیمهشیقى پایتیهختى سیوریاوه تییراژى لیێ نێیردراوه کوردسیتان و
بهسهر خوێنهرندا دابهشکراوه.
ئهوهى گرنگه لێرهدا بوترێت دهرکردنى رۆژنامهیهک له ساتهوهخێکى لهو شێوهیهداو له واڵتێکى تر ،ئهگهرچى ئهرکێکى قیورس و گیران
و زهحمهت بووه ،بهاڵم خزمهتێکى گیهوره بیووه بیه بیوارى مێژووییى و روونیاکبیرى و کۆمهاڵییهتى و کلتیوورى و سیاسیى نهتهوهکیهمان و
خزمهتێکى گهورهش بووه بهوهى له مێژووى رۆژنامهگهرى جیهانیدا ناوى کورد تۆمار بکرێت.
سهرچاوه :ماڵپهڕى جهماوهرنیوز  /ڕێکەوتی٢٧ :ی جووالی ٢٢١٤
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چەند راستییەکی مێژوویی دەربارەی کوردستان یەکەم رۆژنامەی کوردی
یادهوهرییــهكانی ژین
ئا :تارق کەمال -ساڵح بێچار
سەدو شیازدە ( )١١٦سیاڵ لەمەوبەرو لەڕۆژی ١١٧١/٤/٢٢رۆژنیامەی (کوردسیتان) وەک یەکەمیین رۆژنیامەی کیوردی لەقیاهیرەی پیایتەختی
میسر باڵوکرایەوە.
میقییداد مەدحەت بەدرخیییان بنیییاغەی رۆژنیییامەگەریی کیییوردی دانیییاو بەم
دەستپێشییخەریو داهێنییانە گەورەیە خەبییاتی رزگییاریخوازی گەلییی کییوردی
گەیاندە ئاستێکی بااڵ.
لەو سەردەمو هەلومەرجەدا دەرچوونی رۆژنیامەی کوردسیتان لەتیاراوگەو
بەو شییێوەیەی کە لەتێکییڕای ( )٣١سییی ویەک ژمییارەی تەمەنیییدا پێیینج
جار شوێنی دەرچوونو باڵوکردنەوەی گوێزرایەوە ،ئەمە لەالیەک بەڵگەی ئەو زوڵیمە گەورەیەیە کە بەدریژاییی مێیژوو لەنەتەوەی کیورد
کراوەو لەالیەکی دیکەشەوە نیشانەی پشوودرێژیو قوربانیدانی بێوێنەی یەکەم دەستەی رۆژنامەنووسانی کوردە .
هەربۆیە رۆژی ( )٢٢ی نیسان وەک رۆژی دەرچوونی یەکەمین رۆژنامەی کوردی کراوەتە (رۆژی رۆژنامەگەریی کوردی)و سااڵنە لەناوەوەو
دەرەوەی کوردستان بەشکۆوە یادی دەکرێتەوە.
 -١قەڵەم کییێ  ،لەئەرشیییڤی کییۆنێ رەش ،میقییداد مەدحەت بەدرخییان کییوڕی میییر بەدرخییان پاشییایە .سییاڵی لەدایکبییوونو کییۆچی دوایییی
نەزانراوە .میقداد مەدحەت بەدرخان ناوێکی ئاوێتەیە ،ئەم شێوە ناونانە عوسمانییەکانو کوردەکانی ئەو سەردەمە لەفەرەنسیییەکانیان
وەرگرتووە بۆ ناونانی رۆڵەکانیان.
ساڵی  ١١٧١هاتۆتە میسر ،ساڵی  ١١٧١لە قاهیرە پێنج ژمارەی رۆژنامەی کوردسیتان باڵودەکیاتەوە .پیاش ئەوە لەترسیی هەڕەشیەکانی
سوڵتان عەبدولحەمیدی عوسمانی ئەگەڕێتەوە ئەستەمبوڵ ،بۆئەوەی لەسەر ئەم براکانی تووشی ئەشکەنجەو زیندانی کردن نەبن.
سییاڵی  ١١٧٧لەگەڵ عەلییی بەگییی برایییدا هەوڵ ئەدەن زەمییینە بییۆ شۆڕشییێکی نەتەوەیییی خییۆش بییکەن ،بەاڵم سییەر نییاکەون .هەنییدێک
لەمێژوونووسییەکان ئەڵییێن میقییداد مەدحەت بەدرخییان یەکییێ بییووە لە ئەنییدامە چاالکەکییانی پییارتی «ئیتحییادو تەرەقییی« .سییاڵی ١٧٢٦
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لەسەر ئەو هەڵوێستەی لەتورکیا نەفی کرا .ساڵی  ١٧١٢و ماوەیەک پاش راگەیاندنی حکومەتی دەستووری لەئەستەمبوڵ بەشداری دەکیا
لەدامەزراندنی (جەمعیەتی نەشری مەعاریفی کوردی) بەپێیی هەنیدێ سیەرچاوە میاوەیەک کیراوە بەموتەسیەریفی شیاری دەرسییم .بەاڵم
لەو ساڵە بەدواوە هی شتێک دەربارەی ژیانی نازانرێت ،میقداد مەدحەت بەدرخان جگەلەوەی کە یەکەمین رۆژنامەنووسو دامەزرێینەری
بزاڤی کوردییە چاپخانەیەکیشی بەناوی (چاپخانەی رۆژنامەی کوردسیتان) لەقیاهیرە دامەزرانیدووە ،کە بەیەکەمیین چاپخیانەی کیوردی
ئەژمێردرێت.
 -٢کوردستان رۆژنامە
قاهیرە ،جنێڤ ،لەندەن ،فۆکستون ١١٧١
صنایعە تشویق ایچون كوردلری ایقاڤ وتحصیل شمدیلك
پازدە ڕۆژا جارەکی تێت نڤیساندن ،جەریدەیا کوردییە.
صاح و محرری :بەدرخان پاشازادە میقداد میدحەت ،ژمارە (.)٥-١
عەبدولڕەحمان بەدرخان ،ژمارە (.)٣١-٦
پێوانە ٣٢,٥×٢٥،٥( :سم)  )٤( ،الپەڕەیە.
چاپخانە :هیالل ،کوردستان ،جەمعیەتا تفاق وقەنجیا موسلمانان ،هیندییە ،ئینتیقام.
جێگا :ژ(( )٥-١قاهیرە) ،ژ(( )١٧-٦جنێف) ،ژ(( )٢٣-٢٢قاهیرە) ،ژ( ( )٢٤لەندن) ،ژ(( )٢٧-٢٥فۆکستون) ،ژ(( )٣١-٣٢جنێف).
زمان :کوردی (زاراوەی جزیر و بۆتان) ،تورکی.
ڕێنووس :عەرەبی.
ژمارەکان )٣١( :ژمارەی لێ دەرچووە.
ژمارە( ،)١پێنج شەممەی ڕێکەوتی ٣٢زیلقەعدە  ٢٢( ١٣١٥نیسان .)١١٧١
ژمارە(٦ ،)٣١ی محرم ١٤(١٣٢٢ی نیسانی .)١٧٢٢
هەنییدێ سییەرچاوە وا ئامییاژە دەکەن ئەم رۆژنییامەیە تییا سییاڵی  ،١٧٢٦بەردەوام دەرچییووبێ .سییەرچاوەی دیییکە ئامییاژە بییۆ ئەوە دەکییا،
ڕێکخراوێکی نهێنی کوردی لەپشت دەرچوونی بووبێ ،هی دیکەش هەیە بەڕۆژنامەیەکی سەربەخۆی ئەهلی دادەنێ .لە ژمارە ( )٤بەدواوە
بەشێکی بەتورکی بووە.
بۆ پتر بەدەسیتهێنانی زانییاری ،بیڕوانە :رۆژنامەڤیانی (گۆڤیار) ،سیەندیکای ڕۆژنامەنووسیانی کوردسیتان ،ژمیارە ( ،)١بەهیاری .٢٢٢٢
ژمارەیەکی تایبەت بە(کوردستان)ی یەکەمین رۆژنامەی کوردی بووە.
ژمارە ئەسیڵییەکانی ڕۆژنیامەی (کوردسیتان) ،لەالیەن ئەم زاتیانە دووبیارە چیاپ کیراونەتەوە( :د .کەمیال فوئیاد) ،کوردسیتان یەکەمیین
رۆژنامەی کوردی ،بەغدا .١٧٧٢
مەحموود زامدار( ،کوردستان)ی دایک ،چاپخانەی وەزارەتی ڕۆشنبیری ،هەولێر.١٧٧١ ،
محەمەد ئەمین بۆز ئارسالن ،کوردستان ڕۆژناما کوردییا پێشین ،بەدوو بەرگ لە سوید چاپکراوەتەوە.
کوردستان یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی ( ،)١٧٢٢-١١٧١وەرگێرانی بەشە تورکییەکەی شێرزاد عەبدولکەریم ،پێداچوونەوەی مستەفا
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زەنگەنە ،عوسمان هەورامی ،بنکەی ئەدەبیی و ڕووناکبیریی گەالوێژ ،چاپخانەی داناز ،سلێمانی.٢٢٢٢ ،
مالمیسیییانژ :هەردوو ژمیییارە ()١١ ، ١٧ی دۆزییییوەتەوەو لەگەڵ وەرگێیییڕانە تیییورکییەکەی و ژییییانی عەبیییدولڕەحمان بەدرخیییان ،چیییاپی
کردۆتەوە .بڕوانە:
-

MALMISANIJ, ABDURRAHMAN BEDIRHAN VE ILK KURT GAZETESI KURDISTAN

 .SWEDEN, 1992 ،(SAYI:17VE 18لەالیەن دەزگای چیاپ وباڵوکیردنەوەی بەدرخیان ،هەمیوو ژمارەکیانی دووجیار  -تەنهیا
ژمارە ( )١٧نەبێ کە هەتا ئێستا دیار نییە  -چاپکراوەتەوە:
کەمال فوئاد (د) ،کوردستان یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی  ،١٧٢٢-١١٧١چاپی دووەم ،چاپخانەی دەزگای ڕوز ئەلیوسف ،قاهیرە.٢٢٢٥ ،
کەمال فوئاد (د) ،کوردستان یەکەمین ڕۆژنامەی کوردی  ،١٧٢٢-١١٧١چاپی سێیەم ،تاران.٢٢٢٦ ،
 -٣کوردستان ڕۆژنامە ئەستەمبۆڵ ١٧٢١
ئەم ڕۆژنامەیە ،دوای ڕاگەیاندنی مەشروتیەتی عوسمانی لە ١٧٢١/٧/٢٤دا ،لە ئەستەمبۆڵ دەرچووە ،کە (مەحمود شەوکەت) پاشا ڕۆژی
 ١٣٢٥/٣/٣١بە لەشییکرەوە چییووەتە ئەسییتەمبوڵ و سییورەیا بەدرخییان ،بەسییەردا گیییراوە خییراوەتە بەنییدیخانەی (بەکییر ئاغییا بلییۆکی)،
ڕۆژنامەکە داخراوە.
خاوەن :پریا بدرخان (سورەیا بەدرخان) بووە.
دیارە هەر لەبارەی ئەم ڕۆژنامەیە بووە نووسەرانی وەکوو( :ئەمین زەکی و عەالئەددین سجادی) ،ئاماژەیان وا بۆ کردووە ،کە یەکەمین
ڕۆژنامەی کوردی بووبێت و لە ئەستەمبۆڵ دەرچووبێ ،ئەو زانیاریییانەی لێیرەدا تۆمیارکراوە بە پاڵپشیتی سیەروتارێکی ژمیارە ( )١ی ١٥
ژی ئەلقەعدەی  ١٣٣٥ڕۆژنامەی (کوردستان)ی خولی سێیەم ،کە (د.کەمال فوئاد) لەساڵی ١٧٧١دا چاپی کردۆتەوە.
بە پێیییی ئەو سیییێ الپەڕەیەی دەسیییتمان کەوتیییووە ،ژمیییارە (  ٣و )٤ی ئەم ڕۆژنیییامەیە لە کتێبخیییانەی زانکیییۆی ئەتیییاتورک ()EAU
پارێزراوە.
 -٤کردستان
رۆژنامە قاهیرە ١٧١٧
پازدە رۆژا جارەکی دەردکەفیت قنجیا کرمانجا رە دیخەبتت جریدەیی کرمانجایا
کردلرک مدافعە واونب

کوندەبر انتشار ایدەر کردغزتە سیدر

خاوەن :پوریا بەدرخان
پێوانە٤١×٥،٢١( :سم) و( )٤الپەڕە ،هەر الپەڕەی سێ ستوون.
چاپخانە :ابی الهول/قاهیرە.
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جێگا :قاهیرە -میسر.
زمان :تورکی ،کوردی (کرمانجی باکوور).
رێنووس :عەرەبی.
وێنە :نییە.
نرخ )١( :غروش.
ژمارەکان:
ژمارە١٥ ،١ی ژی القعدە  ١٢( ١٣٣٥ایلول .)١٧١٧
ژمارە  ١٥ ،١١ربی الثانی  ٢١( ١٣٣٦کانوونی دووەم .)١٧١١
د.کەمال فوئاد ،بەهۆی پێشمەرگەی قارەمانی باکوری کوردستان (نەجمەدین بیوكایە ناسیراو بە نەجیۆ )١١( ، )١٧١٤ / ١ / ٢٢ - ١٧٤٣
ژمارە لەم رۆژنامەیە چنگ کەوت ،ئەم رۆژنامەیەش وەک دەورەی سێیەمی یەکەمیین ڕۆژنیامەی کیوردی بە هەمیان ناوونیشیانی پێشیوو بە
بۆنەی یادی سەد ساڵەی ڕۆژنامەنووسیی کوردیی باڵوکراوەتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ  /رێکەوتی٢٤ :ی ئەپریلی ٢٢١٤
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مێژووی ڕۆژنامەگەریی کوردی
مێژووی سەرهەڵدانی رۆژنامەگەری:
داهێنانی ئامێری چاپ لە سەدەی پانزەهەمی زایینیدا لە سەردەستی مسیگەرێکی ئەڵمیانی یوحەنیان گیۆتەنبەرگ داهێنیراوە .گیۆتەنبرگ
( )١٤٦١ -١٣٧١لەو داهێنانەیدا هی سود و دەسیکەوتێکی پێنەبیڕاوە لەبەر سیەرقاڵی و
دەستکورتی .کاتێ کتێبی ئینجیلی (کتێبی پیرۆزی ئایینی خاچ پەرەسیتی) لە چیاپ داوە
تەنانەت بیری چوە ناوی خۆشی لەسەر تۆمار بکات .بەر لە گۆتەنبرگ هەوڵێکی تیری
لە الیەن بازرگیانێکی چینیی بەنیاوی بیی شیینگ ( )١٢٥١ – ٧٧٢هەبیووە .بەو داهێنییانەی
گۆتەنبرگ شۆڕشێکی مەزن لە هەموو بوارەکانی ژیاندا دروست بوو .چاپ ڕۆلێکیی ئێجگیار
گرینگییی بینییی لە بەرەوپێشییوەچوونی شارسییتانییەت لە سەرانسییەری دونیییادا .مییاوەیەک
پاش ئەو داهینانە ،گۆڤار و ڕۆژنامە بەشێوەیەکی ڕێکوپێک چاپ و باڵو کرانەوە.
ڕۆژنیییامە باڵڤیییۆکێکە داگیییری هەواڵ ،زانییییاری ،و جیییاڕدان و بانگەشیییەیە  ,ڕۆژنامەکیییان
بەگشتی ڕۆژانە یان حەوتەی جارێک لە چیاپ دەدرێین  ،لە ڕۆژنامەکیان بیاس لە هەواڵ
و چاالکی و ڕووداوەکان دەکرێن لە زۆرینەی بوارەکان  ،ئەو کەسەشی لە ڕۆژنیامە ووتیار
یان هەواڵ دەنووسێت پێێ دەڵێن ڕۆژنامەوان یان ڕۆژنامەنووس  ،زۆربەی خەڵکی

ئارەزووی ڕۆژنیامە دەکەن بیۆ خوێنیدنەوەی هەواڵ و

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

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

ڕۆژنامەی کوردسیتان یەکەم ڕۆژنیامەی کیوردی بیوو کە یەکەم ژمیارەی لە ٢٢ی نیسیانی  ١١٧١بە تێکۆشیانی میقیداد مییدحەد بەدرخیان و
جەالدەت بەدرخیان لە قاهیرەیمیسییر چییاپکرا .دەسییتپێکی باڵوکییردنەوەی ڕۆژنیامەی کوردسییتان وەکییوو خەبییاتێکی نەتەوەیییی و ڕۆشیینبیری
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دێییتە نرخانییدن .ئەمییڕۆکە ڕۆژی دەسییتپێکی دەرخسیینتی ڕۆژنییامەی کوردسییتان لەالیەن هەمییوو دەزگییا کوردییەکییان و هەروەهییا لەالیەن
حکوومەتی هەرێمی کوردستانیشەوە وەکوو سەرەتای ڕۆژنامەگەریی کوردی قەبووڵ کراوە و پیرۆز دەکرێ.
ڕۆژنامەی کورد تەعاون و تەرەقی غەزەتەسی:

ڕۆژنامەی (کورد تەعاون و تەرەقی غەزەتەسی) بە دوو زمانی کوردی و تورکی لە ئەستەنبوڵ دەرچیووە ،لە ٧ی تشیرینی دووەمیی ١٧٢١
تییاکوو حییوزەیرانی  ١٧٢٧بەردەوام بییووە .خییاوەنی ئیمتیییاز حییاجی تۆفیییق بەگ -پیرەمێییردی شییاعیر  -بییووە و سەرنووسییەرەکەی ئەحییمەد
جەمیل پاشا بووە .لەو دەمەدا دەنگی کۆمەڵەی کورد  -کورد تعاون و ترقی جمعیتیی  -بیووە کە شیێ عەبیدولقادری شیەمزینی سیەرۆکی
بووە.
ڕۆژنامەی ڕەسملی کات لە ئەستەنبوڵ دەرچووە .خاوەنی ئیمتیاز حاجی تۆفیق بەگ (پیرەمێردی شاعیر) بوو.
ڕۆژنامەی مسەوڕ موحیت (مصور محیط) کە پیرەمێرد لەگەڵ فایق سەبری بەگ دەریدەکرد.
گۆڤاری ژین لە ئەستەنبوڵ لە سااڵنی  ١٧١١و  ١٧١٧بە دوو زمانی کوردی و تورکی دەرچووە،
ڕۆژنامەی شەمس لە تاران دەردەچوو ،ئەم ڕۆژنامەیە سەید حسێنی ئێرانی خاوەنی بوو.]٥[.
رۆژنامەی ژین کە خۆی لە سلێمانی چاپیدەکرد .وەک درێژکراوەیەکیی ڕۆژنیامەی ژییان .ڕۆژنیامەی ژیین  ٥٥٣ژمیارەی لیێ چیاپکرا .یەکەم
ژمارەکەی لە ١٧٣٧دا دەرکرد و تا کۆچی دواییی کرد لە  ١٧٥٢دا بەردەوامبوو و بە ژمارە ١٢١٥ی گەیاند .دوای خۆیشیی جەمییل سیائی و
نووری ئەمین بەگ و گیۆران و ئەحیمەد زرنیگ بەرودوا تیا سیاڵی  ١٧٦٣گەیانیدیانە ژمیارەی کۆتیاییی ( .)١٧١٤ئەمیڕۆکە بینکەی ژیین لە
سلێمانی لە هەوڵی دەرکردنی گۆڤارێکدان بەناوی گۆڤاری ژین[]٦
گۆڤاری فەرهەنگ و ڕۆژنامەی «شفق سرخ» کە لە تاران دەردەچوون.
ڕۆژنامەی «ئیقدام» و «حوڕییەت»
گۆڤاری ئیجتیهاد لە ئەستەنبوڵ لە ساڵەکانی  ١٧١٢-١٧٢٤لەالیەن عەبدوڵاڵ جەودەتەوە دەردەچوو.
ڕۆژنامەی «ترجماتی حقیقت»ی مامۆستا موعەلیم ناجی لە تورکیا دەردەچوو
ڕۆژنییامەی تییان کە لە پییاریس دەردەچییوو ،لەالیەن داوود حەیییدەری کییوڕی ئیبییراهیم حەیییدەرییەوە ،کە لە دەرچییووانی خوێنییدنی بییااڵی
فەڕەنسا بوو
عەبدول کەریم ئەفەندی خاوەنی «گۆڤاری ڕۆژی کورد» ١٧١٣
مستەفا پاشا یامولکی خاوەنی «گۆڤاری بانگی کوردستان» ١٧٢٢
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مێژوونووس حوسێن حوزنی موکریانی خاوەنی «گۆڤاری زاری کرمانجی» ١٧٢٦
ماموستا ئیبراهیم ئەحمەد خاوەنی «گۆڤاری گەاڵوێژ» ١٧٣٧
ماموستا عەالئەدین سەجادی خاوەنی «گۆڤاری نزار»
ماموستا ئەنوەر مائی خاوەنی «گۆڤاری رۆناهی»
مەال شەریف ڕەنگەرێژی خاوەنی «رۆژنامەی ئازادی» ١٧٤٥
ماموستا گیو موکریانی خاوەنی «گۆڤاری هەتاو ١٧٥٤
خەبات  :عەلی عەبدوڵاڵ ،خاوەن ئیمتیازی ڕۆژنامەی خەباتە وەهەروەها سیەالم عەبیدوڵاڵ ش سەرنووسیەری ڕۆژنیامەکەیە  ،ڕۆژنیامەی
خەبات ئۆرگان و زمانحاڵی پیارتی دیمیوکراتی کوردسیتان و بەیەکیێ لە کیۆنترین ڕۆژنامەکیانی کوردسیتان دادەنرێیت کە زۆرتیر لە ٤٢٢٢
ژمارەی لێ وەشانکراوە  ,یەکەم ژمارەی ڕۆژناممەی خەبات لە ٤ی نیسانی  ١٧٥٧دەرچووە]١[).
ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ :ڕۆژنامەیەکی ڕۆژانەیە لە هەرێمی کوردستان لەالیەن یەکێتیی نیشیتمانیی کوردسیتانەوە دەردەکرێیت .ژمیارە
سفری ڕۆژنامەکە لە ١٢ی کانوونی دووەمیی  ١٧٧٢چیاپ و باڵوکیرایەوە و بیووه یهکیهم رۆژنامیهی رۆژانیهی دوای راپیهرِینهکیهی خیهڵکی
کوردستان لهئاداری  ١٧٧١که تائێستاش بهردهوامه لیهدهرچوون ،کیه بیۆ ئیهو سیەردەمە دهرکردنیی رۆژنامیه بیهواتای رۆژنامیهی هیهواڵ و
بهدواداچوونی رۆژنامهگهریی ،کارێکی ئاسان نهبوو .خاوەن ئیمتیازی ڕۆژنامەکە دوکتۆر فوئاد مەسعوومە و لەسیاڵی  ٢٢٢٧ییشەوە سیتران
عەبیدولاڵ سەرنووسیەری ڕۆژنیامەکەیە و هەریەک لە کیاروان عیهلی ،شییرین .ک ،محهمیهد کیهریم ئەنیدامی سیکرتارییەتی نووسییینن .لە
مێییژووی ڕۆژنامەکەشییدا هەریەک لە ئەرسییەالن بییاییز و فەرەیییدون عەبییدولقادر و فریییاد ڕەوانییدزی و مەحمییود مەال عیییززەت و کییاوە
مییوحەممەد سەرنووسییەری گۆڤییارەکە بییوون .لە ئێسییتادا گۆڤییارەکە چەنیید پاشییکۆیەک لەگەڵ ڕۆژنییامەکەدا چییاپ دەکییات کە بییریتیین لە
پاشکۆی ئەدەب و هوونەر ،پاشکۆی ستادیۆم ،پاشکۆی خێزانیی کوردسیتانی نیوێ ،پاشیکۆی کاکێشیان ،پاشیکۆی کەشیتیی نیوح ،پاشیکۆی
کوردستانی گەنج ،و هەروەها پاشکۆی ئەدگار.
جگە لە سەدان نووسەر و ڕۆشنبیر و هونەرمەند دڵسۆزانە لە ڕۆژگاری خۆیدا بەشداری کردووە لە گەشیە پێیدانی ڕۆژنیامەوانی کوردییدا
وەکییوو ماموسییتا عەبییدواڵ گییۆران ،مەعییرووف بەرزنجییی ،غەفییور میییرزا کەریییم ،جەاللییی میییرزا کەریییم ،ئەمینییی میییرزا کەریییم ،ئەحییمەد
غەفییوور ،مەال ئەنییوەر مییائی ،شییاعیری بەناوبانییگ قییان  ،ماموسییتا شییاکر فەتییاح ،مییحەمەد تۆفیییق وردی ،مییحەمەد مەولییود مەم ،سییالح
حەیدەری و دەیانی تر.
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەنگی ئێمە  /رێکەوتی١٧ :ی فێبریویری ٢٢١٤

94

یادی  ١١١هەمین ساڵوەگەڕی ڕۆژنامەگەریی کوردی

رۆژنامەنووسی لە کوردستانو نەبوونی خوێندەواری میدیایی
مادح ئەحمەدی
(بە بۆنەی  ١١٦ساڵەی دەرچوونی یەکەم رۆژنامەی کوردی)
ئەگەرچی ئەزموونی رۆژنامەگەریی بۆ کورد لە تاراوگەوە دەستی پێکرد ،بەاڵم بە گەڕانەوە بۆ ئەو سەردەمە بەو ئەنجامە دەگەیین کە
دەسپێکێکی باش و وەرچەرخیانێکی گەورە بیوو لە مییژووی کیوردو بزاڤییی روونیاکبیری
کیییورد دا .دەرکردنیییی یەکەم ژمیییارەی رۆژنیییامەی «کوردسیییتان» (لەالیەن بنەمیییاڵەی
بییدرخانییەکانەوە بە سەرنووسییەری «مێقییداد مەدحەت بییدرخان») لە ٢٢ی ئییاپریلی
(٢٢ی نیسان) ساڵی  ١١٧١لە قیاهیری پیایتەختی میسیر ،هەنگیاوێکی پیڕ مەزن بیوو
بۆ ئەو دەم .لەوەش گرنگتر ئەوەیە کە ئەو چەند ژمارەی رۆژنامەی کوردسیتان کە لە
قاهیرە دەرچوو بە نهێنی رەوانەی ئەستەمبوڵو بەشێک لە ناوچە کوردنشینەکانی ژێر
دەسیییەاڵتی ئیمپراتیییۆری عوسیییمانی کیییراوەتەوەو دابەش کیییراوە .ئەمەش دەکیییرێ وەک
هەوڵێک بیۆ رۆشینگەرییو رێکخسیتنو وشییار کیردنەوەی رای گشیتی بێیتە ئەژمیارو یەکێیک لە خیاڵە بەهێزەکیانی رۆژنیامەی کوردسیتانە.
خاڵێکی بەهێزی دیکەی رۆژنامەی کوردستان ،ئەوەیە کە لەو سەردەمەدا زۆر گرنگی بە هەواڵی شەڕو رووداوەکانی دەورووبەری دەدا.
ڕاسییتە رۆژنییامەی کوردسییتان لە تییاراوگەو لە هەلییومەرجێکی کییۆمەاڵیەتی ی ی سیاسییی ئابنۆرمییاڵدا لەدایییک بییوو ،بەو حییاڵەش دەسییتپێکی
رۆژنامەگەریی بۆ کورد بناغەیەکی باش بووەو بەپێی ئەو تایبەتمەندییانەی سەرەوە دەتوانین بێژین رۆژنامەگەریی کیوردی ،دەسیتپێکی
کارامەو پرۆفیشیناڵی هەبیووە .بەپیێچەوانەی ئەم دەسیتپێک باشیە ،ئیاڵوگۆڕە سیاسیییەکانو دۆخیی ناسیەقامگیر کوردسیتان دەبینە هیۆی
ئەوەی کە قەتاری رۆژنامەگەری لە کوردستان لە رەیل البداو ئاراستەیەکی ناسروشتی بگیرێتە بەر .ئەمە بیووەتە هیۆی ئەوەی کیاروانی
ڕۆژنامەگەریی کوردی لە ناو پرۆسەیەکی سروشتیدا ،هاوشیانی نەتەوەکیانی نیاوچەکە گەشیە نەکیات .هۆکارەکیانی ئەم گەشیە نەکیردنە
بەپێی قۆناغەکان جیاوازنو بەشێکی زۆریشیان هاوبەشن .بێگومان قسەکردن لەسەر ئەو قۆناغگەلە بەدواداچیوونی وردو کیاتێکی زۆری
دەوێ .ئەوەی لێرەدا زیاتر مەبەستە ،قسەکردنە لەسەر دۆخی ئەمڕۆی ڕۆژنامەگەرییو ڕاگەیاندن لە کوردستان کە بە دەستی کۆمەڵێیک
نەخۆشی کوشندەوە دەناڵێنێ.
لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا ،راگەیاندنو پیشەی رۆژنامەگەریی لە کوردستان ،گەشەو پێشکەوتنی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە .ئەم
گەشییە کییردنە لە رووی چەنییدایەتییەوە ،زۆر زۆرەو گەیشییتووەتە ئاسییتێک کە جۆرێییک لە بییێ سییەروبەرییو پاشییاگەردانی پێییوە دیییارە،
بەپێچەوانەوە لە رووی چۆنایەتیی وەک پێویست گەشەی نەکردووەو ناتوانین بێژین ستانداردە جیهانیو پیشەییەکان رەچاو کراوە.
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بەو پێیییەی کە هێشییتا لە کوردسییتان لە روانگەیەکییی شییکڵیو ئییامرازییەوە سییەیری میییدیاو کەرەسییەکانی راگەیانییدن دەکییرێ ،بەردەوام
ژمارەی میدیاکان زۆر دەبینو بەشیێوەیەکی ناسروشیتی ئەو رێیژەیە رووی لە زییاد بیوونە .وای لێهیاتووە هەرکەس ئیماکانیاتو توانیایی
دارایی هەبێ بێ گوێدانە پێوەرە پیشیەییەکان ،دەزگیایەکی راگەیانیدن دەکیاتەوەو بیۆ بەهێزکردنیی پیێگەی خیۆیو خۆناسیاندن بەکیاری
دێنێو بەگوێرەی ویستی خۆشی پەالماری نەیارەکانی دەدات .ئەم کێشەگەلە (کە لە باشووری کوردستان بە زەقی دەبینرێ) ،ریشیەکانی
ئەگەڕێییتەوە بییۆ ئەو تێگەشییتنە هەڵەی کە بەرانییبەر بە ئەرکو رۆڵییی میییدیا لە کوردسییتاندا زاڵە .دەرکەوتەکییانی ئەم تێگەیشیییتنە
هەڵەیە وای کردووە کە بازرگان ،سیاسەتوان ،کەسانی ئاسایی و ...ببنە رۆژنامەنووسو هەر کامەییان دەزگیایەکی راگەیانیدنی هەبیێو
کییارتی رۆژنییامەوانی الیەنێکییی هەبییێ .لە وەهییا حاڵەتێییکدا سروشییتییە کە گەشییەی میییدیایی لە ڕووی چۆنییایەتییە وەاڵمییدەر نەبییێو
ناستاندارد بێ .لە ماوەی چەنید سیاڵی رابیردوودا هەنیدێ کەنیاڵی تەلەفزییۆنیو دەزگیای راگەیانیدن کیرانەوەو تیا ڕادەیەک شیێوازێکی
تازەیان لە میدیای کوردیدا هێنا ئاراوە ،بەاڵم بەو حاڵەش ژمارەیەک لەو میدیاگەلە هەر لە ژێر سێبەری ئەمو ئەودانو نەییانتوانیوە
بە مانای راستەقینە ،رۆڵی خۆیان وەک میدیایەکی پرۆفیشناڵ بگێیڕن ،ئەمەش سیەلمێنەری ئەوەیە کە هێشیتا سیتانداردی پیشیەیی لە
راگەیاندندا لە کوردستان ڕەچاو ناکرێ .بۆیە لێرەدا ئەو پرسیارە دێتە بەرباس کە ئاخۆ گرفتەکە چییە؟
خەریک بوون بە وەاڵمی ئەم پرسیارەی سەرەوە ،رامان دەکێشێ بۆ الی چەند گرفتی دیکە کە ئەمڕۆشیی لەگەڵیدابێ راگەیانیدنی کیوردی
بە دەستییەوە دەناڵێنێ .یەکەم گرفت کە لێیرەدا دێیتە بەردەممیان ،دۆخیی سیاسییو هەلیومەرجی سیاسیی زاڵ بەسیەر هەمیوو بەشیەکانی
کوردسیییتانەوە کە بەدرێژاییییی مێیییژوو رێگیییر بیییووە لەبەردەم گەشیییەکردنی کیییۆمەڵگەی کوردسیییتان لە بیییوارە جیاوازەکیییاندا .ئەم هۆکیییارە
رەنگدانەوەی بەسەر رەوتی گەشەی راگەیاندنو وشییاریی مییدیایی لە کوردسیتاندا هەبیووەو هەیەو لە ژێیر کیاریگەریی ئەم دۆخەدا زۆر
گرفتی دیکە هاتوونەتە ئاراوە .گرفتی دووەم ،قەیرانێکی تیۆریکە کە ریشەی لە رابردوو دایەو بووتە هۆی ئەوەی کیورد خیاوەن هێیزی
مرۆیییی پرۆفیشییناڵ لە بییواری راگەیانییدندا نەبییێ .بەواتییایەکی دیییکە ئییێمە بەو بییۆنەوە کە خییاوەن دەوڵەتو کیییانی خۆمییان نەبییووین،
نەمانتوانیوە هاوشان لەگەڵ واڵتانی ناوچەکە خاوەن ناوەندیی ئاکادیمیو زانسیتی بەهێیز بیین لە بیواری راگەیانیدندا ،بیۆیە بەردەوام
لە قەیرانێکییی تیۆریییکدا ژیییاوینو بەرهەمییی نەتەوەکییانی دیکەمییان دەرخییوارد دراوەو بە گییوێرەی سییتاندارد پیشییەییەکان گەشییەمان
نەکردووە .گرفتێکی دیکەی بەردەم پیشەیی بوونی راگەیانیدن لە کوردسیتاندا ،حیزبەکیانن .ئێسیتا ئەگەر سیەیر بکەیین دەبیین لە هەر
چوار پاڕچەی کوردستان ژمیارەیەکی زۆر حییزبو الیەنیی سیاسیی بوونییان هەیە ،هەر کیام لەم حییزبگەلە بە شیێوەی فەرمیی ژمیارەیەک
دەزگای راگەیاندنی هەیە (ماڵپەڕی ئێلکترۆنی ،رادیۆ ،تەلەفزیۆن ،گۆڤار ،رۆژنامە و ،)...بە شێوەی نافەرمی

هەر کامیان بە دەییان

کەناڵی الوەکیو سێبەریان هەیە بۆ گەیاندنی پەیامە نافەرمییەکانو هەندێ جار ئەزیەت کردنی ئەم و ئەو و بیاڵو کیردنەوەی تیۆمەت
و جوێن و . ...ئەمە وای کردووە جۆرێک لە قۆرغکاری لە پانتای کاری راگەیاندن لە کوردستان دروست بێ .ئەم قۆرغکاریەش لەبیاتی
ئەوەی ئاراسییتەی کییاری میییدیایی ،بەرەو ئاراسییتەیەکی پرۆفیشیینااڵنە بەرێ ،بەئاراسییتەی پییێچەوانەدا هەنگییاو دەنییێو بێسییەروبەرەییو
بشێوی لەم بوارەدا بەرهەم هێناوە .هەروەها رێگرە لەبەردەم الچیوونی کیاریگەریی رۆژنیامەگەرییو گوتیاری شیاخ بەسیەر رۆژنیامەگەریی
شارەوە .گرفتێکی دیکەی رۆژنامەگەریی لە کوردستان ئەوەیە کە هێشتا نەمانتوانیوە لە ژێیر کیاریگەریی ئەوە نەتەوانە دەربیاز بیین کە
کوردستانیان بەسەردا دابەش کراوە .لە باشووری کوردستان بە زەقی هەست بە کیاریگەریی رۆژنیامەگەرییو دونییای راگەیانیدنی عەرەب
بەسەر میدیا کوردییەکانەوە دەکرێ .لە بیاکور کیاریگەریی تیورک بەسیەر مییدیای کیوردییەوە دییارە .لە رۆژهەاڵت کیاریگەرییو شیێوازی
کارکردنی راگەیاندنە فارسییەکانمان بەسەرەوەیەو لە رۆژاواش کاریگەریی عەرەبمان بەسەرەوەیە.
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سەرەڕای ئەم کێشەگەلە ،کێشەی سەرەکی ئەمڕۆی ئێمە لە کوردستان نەبیوونی خوێنیدەواریی مییدیایی ()Media Literacyیە .تیا
بەشییێوەیەکی قییووڵ لەم الیەنەوە گەشییە نەکەییین ،نییاتوانین بگەییینە ئاسییت کییاروانی رۆژنییامەگەرییو راگەیانییدنی واڵتییانی دیییکەو لەو
مەیدانەدا قسەی خۆمان هەبێ .خوێندەواریی میدیایی بە شیێوەیەكی گشیتی واتە« :تێگەیشیتنێكی پشیت بەسیتوو بە لێهیاتوویی كە بەو
پێیە دەتوانرێ جۆرەكانی میدیاو جۆرەكانی بەرهەمیی میدیاكان لێك جیا بكرێتەوەو بناسرێ»( .دكتر يیونس شیكرخواه ،سیواد رسیانه
ای چیسییت؟) خوێنییدەواریی میییدیایی یارمەتیییدەرە بییۆ ئەوەی لە سییۆنگەی تێگەیشییتنێكی راسییتەقینەوە كەڵییك لە ئییامرازە میییدیاییەكان
وەربگرینو بەكاریان بهێنین.
ئەگەر لە ژێر تیشكی ئەم خوێندنەوەیەدا چاو لە میدیای كوردی بكەین ،بۆمان دەردەكەوێ كە بە هۆی تێنەگەیشیتن لە مییدیاو ئەر و
قازانجەكییانی ئێسییتا ئییێمە لەم بییوارەدا بییینەری بێسییەروبەرەییەكی سییەیرین .ئەم بێسییەروبەرەییە ئەمییڕۆ لە راگەیانییدنو رۆژنییامەگەریی
كییوردیدا بییۆتە دیییاردەیە كە پێویسییتە پێشییی پییێ بگیییرێ و هۆكارەكییانی لێییك بییدرێتەوە .هۆكییاری سییەرەكیی ئەم بێسییەروبەرییە
دەگەڕێییتەوە بییۆ ئەو كولتییوورەی كە پێویسییتە لە نێییوان كۆڕوكییۆمەڵ و الیەنە كوردییەكییانو تەنییانەت تییاكی كییورددا بەرانییبەر بە كییاری
راگەیانیییدنو رۆژنیییامەگەریی هەبیییێ ،بیییوونی نیییییە .بە گیییوێرەی بەرژەوەنیییدی رێكخراوەییییی و گرووپیییی لەگەڵ ئیییامرازە مییییدیاییەکان
دەجووڵینەوە .لەم رووەوە راگەیاندن لە كۆمەڵگەی ئێمەدا بۆتە ئامرازێك لە خزمەت دەسەاڵتی تا و حیزبەكان دا.
بەم پێیە ئەوەی کە لە گۆڕەپانی راگەیاندن لە کوردستاندا دەیبین ،بە تایبەتی لە بیواری راگەیانیدنی نووسیراودا ،نیاتوانین بە مانیا
پیشییەییەکەی نییاوی رۆژنییامەگەریی لەسییەر دابنێییین .بەپییێچەوانەی دەسییپێکی مێییژووی رۆژنییامەگەریی کییوردی کە لە رووی پیشییەییەوە
دەسیپێکێکی باشییە ،ئێستاشیی لەگەڵ بییێ راگەیانیدن لە کوردسییتان نەیتوانییوە رێچییکەی پیشیەیی خییۆی بەمانیای راسییتەقینە بگییرێتەبەر.
سییەرەڕای کۆمەڵێییک گرفییت و ئاسییتەنگ ،کۆسییپی سییەرەکی بەردەم راگەیانییدن لە کوردسییتاندا نەبییوونی خوێنییدەواریی میییدیاییە ،بییۆیەش
باشترین چەمک کە بتوانێ دەربڕی ئەم دۆخە بێ ،چەمکی «رەشنامەنووسی»یە .بە کورتی ئەوەی دەیبین کۆمەڵێک تایبەتمەنیدی بیاش
و خراپی هەیەو دەکرێ بێژین ئەمە رۆژنامەگەریی نییە ،بەڵکوو ئەم زۆر و بۆرییە ،رەشنامەنووسییە.
له ژماره  ٦٣٢ی رۆژنامهی "کوردستان"دا باڵو بۆتهوه
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  /ڕێکەوتی٢٢ :ی ئەپریلی ٢٢١٤
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قۆناغەكانی رۆژنامەگەریی كوردی لە كوردستانی ئێران دا
نووسينى :شەریف فەالح

مێژووی رۆژنامهوانی لێدوان نووسین ناچاالککراوە
رۆژنامییهوانى :بەرلە سییەركەوتنی شۆڕشییی گەالنییی ئێییران ،بە گییوڕترین و بەرچییاوترین رەوت ،ئەو سییەردەم و مییاوە كییورتە بییووە كە
دەسەاڵتی كۆماری كوردستان ئەوی لە ناوچەی باكوری كوردستانی ئێران لە ماكۆ و “خیۆی”یەوە بگیرە تیا دەگیات بە بەشیێك لە شیاری
سییەقزی لەخییۆ گییرت ،كە بە گییوڕ و تینێكییی بەرفییراوان و بە ئەندێشییەیەكی نەتەوەیییی و بە پشییتیوانیی دەسییەاڵتی سیاسیییی كۆمییاری
كوردسییتان و لەسییەر دەسییتی چەنییدین ئەدیی  ،شییاعیر و رۆشیینبیری بە توانییا وەكییوو“ :سییەیفولقوزات ،مامۆسییتا هەژار ،مامۆسییتا هییێمن،
عەبدولڕەحمان زەبیحی ،حەسەن قزڵجی ،سەید كامیل ئیمامی (ئاوات) ،خاڵەمین ،عەباس حەقیقی و هێدی” و هتد…چەندین گۆڤار
و رۆژنامەیان وەكوو كوردستان ،هەاڵڵە ،نیشتمان ،گڕوگاڵی مندااڵنیان چاپ و باڵو كردەوە ،بەاڵم ئاسیتی وەشیان و ئەو ناوچیانەی كە
ئەم پەرتووكییانەی تێییدا بییاڵو دەكییرایەوە لە شییارەكانی بییاكوری كوردسییتانی رۆژهەاڵت تێیینەپەڕی كە هۆكییارە دەرەكییی و ناوخۆییەكییانی
ببوونە هۆی رەخساندنی.
هەر لەو میاوە كییورتەدا پیۆلێ چییاپەمەنی ،كتێی و پەرتییوكی كییوردی هیاتنە مەیییدانی رۆشینبیری و زمییان و ئەدەبیی كییوردی بییووژایەوە،
هەرچەنیید ئەو تەوژمە ئەدەبییی و رۆشیینبیرییە نەگەیشییتە شییارەكانی پارێزگاكییانی كوردسییتان ،كرماشییان و ئیییالم ،بەاڵم ناڕاسییتەوخۆ
كاریگەری هەبووە ،بە كپ كردنی ئەو هەلە لەالیەن دەسەاڵتی حكوومەتی پەهلەوییەوە رەوتەكەش راوەستاوە و دام دەزگای حكیوومەتی
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پاشایەتی وە حكوومەتی پێشووی توركیە هەوڵی یەكدەست كردنی زمان و كولتووری نەتەوەكیانی ئێیران و توانیدنەوەیان هەوڵەكیانی
خۆی حشتە گەڕ.
لە ساڵی ١٣٢٥ی هەتاوییەوە هەتا سەرەتای شۆڕشی  ١٣٥٧لە ئێران بە قۆناغی تاریك و تەمومژاویی رەوتیی رۆژنیامەگەریی كیوردی لە
كوردستانی ئێران دێتە ئەژمار و جیالە نامیلكە و باڵوكراوەی حیزب و رێكخراوە سیاسییەكان لە شیاخ كە بە نهێنیی چیاپ دەبیوون ،هیی
باڵوكراوەیەكی تر بە فەرمی لە ماوەی زیاتر لە  ٣٥ساڵدا چاپ نەبووە.
قۆناغی شۆڕشی :٥٧
بەاڵم خرۆشی گەالنی تووڕەی ئێران ،جووڵەی لەو ئەندێشەیە بڕی و ئییرادەی جەمیاوەر بەسیەر سیەركوت و زەبیرو زەنگیدا سیەركەوت و
كۆتایی بە دەسەاڵتی پەهلەوی و پیالنە دژە مرۆییەكانی هات.
بۆ ماوەیە سەرلەنوێ هەلومەرج بە گوڕوتینێكی ترەوە رۆژنامەگەریی كوردی لە واڵتەكەماندا سەری هەڵدا.
ئەگەرچییی لەبەر كییاریگەریی كییات و هەلییومەرجی تییایبەتی ئەو سییەردەمە ،چاپەمەنییەكییان زۆرتییر سیاسییی و كییۆمەاڵیەتی بییوون ،بەاڵم
خێرا سەریان هەڵدا و شانبەشانی رووداوكان گەشیەیان كیرد و هەركیام لە هێیز و الیەنە سیاسیییەكانی مەییدانی كوردسیتانی ئێیران بیۆ
خۆیان خاوەنی چاپەمەنی و باڵو كراوەی تایبەت بە خۆیان بوون.
هاوكات بەشێك لە هێز و الیەن و رێكخراوە سیاسییەكانی ناوچكەكانی دیكەی ئێرانی

ئەو دەرفەتە لەبارەی كوردستانیان قۆسیتەوە و

گۆڤار ،باڵو كراوە و نامیلكەكانی خۆیان لە كوردستان بە چاپ دەگەیاند و رەوانەی ناوچكانی دیكەیان دەكرد.
ئەو ماوە كورتەش سەرلەنوێ كۆتایی پێ هێنرا و لەالیە هەلیومەرجی ئەسیتەم و ناسیكی سیاڵەكانی كۆتیایی دەیەی ٥٢ی هەتیاوی تیا
نێوەڕاستی دەیەی ٦٢ی هەتاوی و بڵێسەی ئاوری شەڕ زۆربەی دەرەتاەكانی رەواندەوە .وەاڵمی داخوازییە سیاسی و نەتەوەییەكانی هێزە
سیاسیەكانی كوردستانی ئێران و ئەو دەرفەتانەی كە بۆ وتووێژ لەگەڵ حكوومەتی ناوەندە رەخسابوون ،هەاڵیسانی شەڕی لێكەوتەوە.
شییەڕی حكییومەتی ئسیییالمیی ئێییران لەگەڵ عێییراق و چەنیید هۆكییاری تییری

بییوونە هییۆی ئەوەی هەتییا كەش و هەوایەكییی پییڕلە تییرس و

سییەركوت بییاڵ بەسییەر رەوتییی رۆشیینبیری لە كوردسییتانی ئێرانییدادا بكێشییێ و كییۆمەاڵنی خەڵییك لە سییەرەتایی تییررین مییافە مرۆییەكییان،
خوێندن و نووسین بە زمانی زگماكی قەدەغە بكرێن ،گۆڤار و رۆژنامەو كتێ و رەوتی چاپ و وەشان پێشیان پێگییراو كەش وهەوایەكیی
تەژی لە سانسۆر و ئەمنیەتی لە كوردستان هاتە ئاراوە و رەوتی رۆژنامەگەری هاوچەرخی كوردی تووشی قەیران و وەستان هات.
هەرچەند لەم قۆناغەدا جۆرێك لە ئەدەبی بەرگری و راپەڕێنخوازانە فۆرم دەگرێت و بە نهێنی و ناوبەناو لەمالو لەوال چاپ و باڵو
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دەكرێنەوە .رۆژنامەنووسیی شاخ و حیزبی بە نهێنی چاپ و باڵو دەكرێنەوە ،بەاڵم بە ئازادی ناگەنە دەستی خەڵك و قەدەغە دەكرێن.
بەاڵم ساڵی ٦٣ی هەتاوی ساڵێك بوو كە لە سەر هیمەتیی پیرێكیی ژییر و شیاعیرێكی نەتەوەییی و جوانپەرەسیت شیقڵی ئەو بێیدەنگییە
شكێنراو مامۆستا “هێمن” بە شنەبای “سروە” ئااڵی فەرهەنگ و ئەدەبی كوردستانی ئێرانی هەڵكرد و بەڕاستی تێگەیشیتبوو كە بنەمیای
بوونی هەر گەل و نەتەوەیە فەرهەنگی ئەو گەلەیە ،دەنا حیازر نەدەبیوو بیۆ خیزمەت بەم بیوارە و بیووژانەوەی رۆژنیامەگەریی كیوردی
هەرچی تانە و توانجی دەورووبەرە قبووڵی بكات و لە كارەكەی وازی ئەهێنا.
پاش چەندین ساڵ هەوڵ و تێكۆشانی كارە بەنرخەكەی هێمنی دڵسۆز و هاوەڵەكانی خزمەتێكی هەرە گرینگی بە ئەدەب و فەرهەنگ و
رۆشنبیری كرا و هەر بە تاقانەیی مایەوە زۆر شاعیر و نووسەرو رەخنەگر و چیرۆكنوسی الو “سروە” بیوو بە مامۆسیتایان و لە كەنید و
كۆسپ و هەڕەتەكان رزگاریانی كرد.
سییروە پییاش تەمەنێكییی دوور و درێییژ لە خییزمەت بە رەوتییی فەرهەنگییی و رۆژنییامەگەریی ئەدەبیییی كییورد و بڕێنییی چەنییدین قۆنییا  ،لە
گۆڕینی ناوەرۆ  ،شێواز و شوێنی كار ،سەرەنجام پیاش زییاتر لە  ٢٥سیاڵ تێكۆشیانی فەرهەنگیی بە تەواوەتیی رووی لە الوازی كیرد و
خوێنەر و نووسەرانی لێ تەریك كەوتنەوە و هاوینی سیاڵی ١٣١٧ی هەتیاوی دوای  ٢١١ژمیارە ،لەالیەن ئییدارەی فەرهەنیگ و ئیرشیادی
ئیسالمیی ئێرانەوە بەهۆی گرفتی ماڵی بە یەكجاری داخرا و ئەو دەرەتانەش رەویەوە.
لە كۆتایییەكانی دەیەی  ٦٢لەگەڵ گوڕوتینێكی نوێ لەناو دونییای فەرهەنیگ و رۆشینبیری و بە دامەزرانیی ئەنجیومەنە ئەدەبییەكیان و
كۆبییونەوەی نووسییەران و بیرمەنییدانی كییورد سییروە لە تاقییانەیی رزگییاری بییوو و دەستەخوشییكێكی بەنییاوی “ئییاوێنە” هییاتە مەیییدانی
رۆژنامەگەریی كوردی كە لەسەر دەستی نووسەران و دڵسۆزانی كوردی دانیشتوی تاران و كوردە فەیلیەكان شانبەشانی سروە گەشیایەوە و
بە ئاوڕدانەوە لە رەوتە ئەدەبی و فەرهەنگییەكان لە ئیالمەوە بگرە تا دەگاتە خۆی و ماكۆ رۆڵێكی ئەكتیڤ و چاكی نواند.
رۆژنامەگەری لەو كاتەدا ببوو بە گۆڕەپانێك بۆ تاودانی پێنووس بەدەستان.نابێ لە یاد بكەین كە رەوتی سروەو ئاوێنە وە رەوتێكی
زیندوو ،وەكوو سەردەم و قۆناغەكیانی پێشیوو توشیی هەوراز و نشیێوبوون .كە هەتیا هیاتووە ئاسیتی گۆڤیارەكە دابەزییوە و كەم هێزتیر
بۆتەوە .بەاڵم ئاوێنەش بنبڕ كرا لە كاتێكدا كۆمەڵێكی بەرچاو لە ئەدی و نووسەری جیدیی كورد لە ئیالم و كرماشان و كوردسیتان و
ئازەرباجانی رۆژئاواوە تێیدا دەیانووسی ،پێشی پێگیرا و پەنجەرەكی تر بە رووی نووسین و داهێناندا داخرا.
رەوتی زەمان و بە بەهرە گەیشتنی هەوڵ و چاالكییە فەرهەنگییەكان و ئەكتیڤ بیوونی رەوتیی رۆشینبیری و پێویسیتیی سیەردەم بیوونە
هۆی سەوز بوونی نەمامێكی تری فەرهەنگ و ئەدەبی كوردی .بەاڵم ئەمجارە ئەو نەمامە لە شارێكی خنجیالنە و فەرهەنیگ دۆسیتی وە
مەریوان لە لێواری “زرێبار”و لە سینگی ئەفسانەی دەروێشەوە روا .نەمامی زرێبار كەوتە پەل هاویشتن و باوەشی بۆ ییادی سەدسیاڵەی
رۆژنامەگەریی كوردی گرتەوە.
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ئەمجار گۆڤاری”زرێبار”دوای هەوڵ و تەقەالی زۆر وە یەكەم چاپەمەنیی خۆماڵی و سەربەخۆ لە كوردستانی ئێران خیۆی دەرخسیت كە
ئێستاش لە فۆرم و شێوازێكی نوێ و ڕاڤەییدا پاش بڕینی چەندین قۆناغی هەوراز و نشێوی وە راگرتن ،نەبیوونی پشیتیوانەی میاڵی
و … هەر بەردەوامە.
نیوەی دووەمی دەیەی  ٦٢و سەرەتای دەیەی ٧٢ی هەتاوی ،قۆناغێكی گرینگ:
لە دەرەوەی زانكۆكییانی

و لە مەیییدانی رۆشیینبیری و رۆژنامەگەریییدا لە هەوڵ و چییاالكی نەوەسییتان و لە شییاری سیینە سییاڵی ١٣٧٥ی

هەتاوی حەوتونامەی “ئاویەر”و پاشان حەفتەنامەی “سیروان” بە دوو زمانی كیوردی و فارسیی هیاتنە مەییدانی رۆژنیامەگەریی كیوردی،
هەرچەند بیۆ میاوەیە بیوون بە زمانحیاڵی بیاڵ و جیناحەكیانی نیاو دەسیەاڵتی حكیوومەتی ئێیران ،بەاڵم لە ئاسیتی خۆیانیدا خزمەتیی
بەرچاویان بە بووژانەوەی رەوتی رۆشنبیری و فەرهەنگ و ئەدەبی كوردی كرد.
بەپێیی هەلیومەرج و هاوتەریی بیوون لەگەڵ رەوتییی بەجیهیانی بیوون و هیاتنە ئیارای شییەپۆلی تیازەی روونیاكبیری بیۆ وەاڵمییدانەوە بە
سەدان پرسیاری جیددیی بێ وەاڵم ،بەرز بوونەوەی ئاگایی و وشیاریی نەتەوەیی ،سەرهەڵدانی چینی خوێندكار و بیژاردەی كۆمەڵگیا و
چوونی كۆمەڵێكی بەرچاو لە الوانی كورد بیۆ زانكۆكیان و هیاتنە ئیارای فەزایەكیی تیازەی سیاسیی لە كوردسیتان و ئێیران ،بیارودۆخێكی
رەخسیییاند و بەڕێیییوەبەران و هەڵسیییووڕێنەرانی رەوتیییی رۆشییینبیری و ئەنیییدامانی ئەنجومەنەكیییان نووسیییەران ،شیییاعیران ،رەخنەگیییران،
بیرمەنییدان ،چاالكییانی سیاسییی ،مەدەنییی و خوێنییدكاری لە دەرەوەی زانكییۆ و بەتییایبەت لەنێییو زانكۆكییانی و لە هەر گۆشییە و قییوژبنێكی
زانكۆكانی ئێران و كوردستان دەستیان دایە وەشیان و باڵوكیردنەوەی گۆڤیاری خوێنیدكاری و بە شیێوەیەكی ئاكیادێمی و راڤەییی بیابەت و
مەسەلە نەتەوەیی و رۆشنبیری و ئەدەبییەكانیان شڕۆڤە دەكرد و چەنیدین گۆڤیاری وەكیوو“ :روانیگە ،تیاڤگە ،بەییان ،نیشیتمان ،چییا،
ترووسكە ،تەڵخا ،میراجی ،رەوت ،رچە ،برووسكە ،رۆژانۆ ،ئامانج ،كرمانج ،چرۆ ،نویسا ،ئاشتی ،دەنگ ،خویندكاری كورد ،پەیڤ،
رۆژامە ،بووژان ،هەرەوەرز و رۆژەڤ ” و هتد…یان باڵو كردەوە.
لە درێژەی ئەم رەوتەدا لە شاری مەهاباد گۆڤاری “مەهاباد” پێی گرت و خۆی خزاندە ناو بازنەی چاالكیی رۆژنیامەگەریی ئەدەبییەوە،
ئەم گۆڤارە هەتا ئێسیتاش هەر بەردەوامە و بیاڵو دەبێیتەوە و یەكێیك لەگۆڤیارە زینیدوو و چیاال و بەنرخەكیانی كوردسیتانی ئێیرانە و
هەر بە ئاراستەی فەرهەنگی و ئەدەبیدا كار دەكات.
دەیەی  ١٢و قۆناغی ژۆرنالیستیی مۆدێڕنی كوردی لە ئێران:
دوای خوێنییدنەوەیەكی نییوێ و پێناسییەیەكی سییەردەمیانە و مییۆدێڕن لە رۆژنییامەگەریی هییاوچەرخی كییورد لە كوردسییتانی ئێییران ،پییاش
داخرانییی حەفتەنییامەی “ئییاویەر” و هەمییوو گۆڤییارە خوێنییدكارییەكان ،شییەپۆلێكی تییازە و نوێخییواز و ئەمڕۆیییی لە رۆژنییامەگەریی كییوردی
رەخنەگر و پرسیارخولقێن هاتە ئاراوە كەلە چوارچێوەی حەفتەنامەگەلێكی وەكوو“ :رۆژهەاڵت ،ئاسیۆ ،پییام میردم ،پەییام كوردسیتان،
راسان ،دیدگا ،كەرەفتوو ،ئاشتی لە تاران” و چەندین رۆژنامە و گۆڤاری دیكە لە ناوچە كوردنشیینەكانی ئێیران شیەپۆلێكی بەریین لە
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رەوتی تازەی رۆژنامەگەریی هاوچەرخی كوردییان بنیات نا ،كە پرس و تەوەرە گرینگەكانی رۆژ وە  :پرسی نەتەوەیی ،ناسیۆنالیزم،
بەجیهییانیبوون ،فیمینیییزم ،مییافی مییرۆڤ و پرسییە گییرینگە كۆمەاڵیەتییەكییان و ئەو دیییاردە و كەموكۆڕییییانەی لە كۆمەڵگییای كییوردی دان
خرانە روو.
ئەم قۆنییاغە دەتییوانین وەكییوو قۆنییاغی دەسییپێك و بنیاتنییانی رۆژنییامەگەریی مییۆدێڕنی كییوردی لە ئێییران نییاودێر بكەییین .چییونكە لەم
قۆناغەدا رۆژنامەنووسی بە ئەزموون و خوێندەوار و شارەزا بە چەمك و میتۆدە هاوچەرخەكانی ،هەواڵ ،راپیۆرت و وتارنووسیین ئاشینا
بوون .توێژێك لە رۆژنامەنووسی رەخنەگر و پێكهاتە شكێن هاتنە مەیدان كە ئاراستە نووسینیان ئاراستەیەكی رەخنەگیرانە و هاوكیات
نەتەوەیی بوو.
هەروەها ئیاڵوگۆر و قەیرانەكیانی نیاو كۆمەڵگیای كوردسیتان و ئێیران و رەوتە تازەكیانی ئەدەب وە  :شیێعر ،چییرۆ  ،رۆمیان ،شیانۆ،
سینەمای كوردی و رەخنەی ئەدەبییان بە شێوەیەكی زانستی دایە بەر شرۆڤە و لێكۆڵینەوە.
قۆناغی رەوینەوەی دەرفەتەكان و داهاتووی نادیار:
سەرەتای دەیەی هەشتا هەرەچەند بە لەدایك بوونی بووژانەوەی رەوتی نوێی رۆژنامەگەریی كوردی لە كوردستانی ئێیران دێیتە ئەژمیار،
بەاڵم ئاڵۆگۆڕە سیاسییە ناوخۆیەكانی ئێران و داخرانی فەزای سیاسیی كاریگەرییان لەسەر دانیا و بیوونە هیۆی ئەوەی كە ئەم قۆنیاغە
كەم بخایەنێ.
ئەم رەوتەش وەكوو قۆناغەكانی پێشوو لەالیەن دەزگا ئەمنیەتی ی نیزامیی و هەروەهیا دەزگیای قەزاییی حكیوومەتی ئیسیالمیی ئێیرانەوە
پاش هاتنە سەركاری مەحموود ئەحمەدی نژاد پێشیان پێگیرا .حەفتەنامە و گۆڤار و نامیلكەكان داخیران ،سیتاف و دەسیتەی نووسیەران
و رۆژنامەنووسان دەستبەسەر و حوكمی زیندانیان بۆ بڕایەوە .رۆژنامەنووس و نووسەرانی كورد تیاوانی سییخوڕ ،بەسیتراوە بە بێگیانە و
دژبەری ئاسایشی نەتەوەیی و ئاژاوەگێڕیان درایە پاڵ.
كەش و دۆخییی نائۆمێییدی ،زینییدان دەستبەسییەر كییردن و تەنییانەت حییوكمی ئیعییدام بییۆ رۆژنامەنووسییانی كییورد بییاڵی بەسییەر نییاوچە
كورنشیینەكاندا كێشیا .لە سیاڵی  ١٣١٥بەرەو ئەمیال زۆرێیك لە رۆژنیامەنووس ،چاالكیانی مەدەنیی و سیاسیی كەلە حەفتەنیامە و گۆڤیارە
كوردییەكاندا چاالكییان دەكرد ،دەستبسەر و رەوانەی گرتنگە و زیندانەكان كران .بە چەشنێك كە زیاتر لە  ١٢رۆژنامەنووسی كیورد لە
زینیییدانەكانی ئێرانیییدا بیییوون و هەر جیییارە كە لەالیەن رێكخیییراوی هەواڵنیرانیییی بێسییینوورەوە ئێیییران وەكیییوو گەورەتیییرین زینیییدانی
رۆژنامەنووسانی جیهان لە قەڵەم دەدرا و كوردستان لە ئاستی ئێراندا زیاترین پشكی رۆژنامەنووسی زیندانیی هەبووە.
دوو كەس لە رۆژنامەنووسانی چاال و جیدیی كورد بەناوەكانی محەممەد سدیق كەبوودوەند و عەدنیان حەسیەنپوور كەلە سیااڵنی  ١٥و
١٦ەوە بەهۆی چیاالكیی رۆژنیامەوانییەوە دەستبەسیەر كیراون ،ئیسیتا بە پێشیینەترین رۆژنامەنووسیانی زینیدانیی ئێیران دێینە ئەژمیار و
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هەروا لە زینییدان دان و بەپێییی دوایییین زانیارییەكییان محەمییمەد سییدیق كەبوودوەنیید لە زۆریییك لە مافەكییانی هەر زینییدانیەكی سیاسییی
بێبەش بووە و هەتا ئێستا نەیانهێشتووە لە مافی مەرەخەسی كەڵك وەربگرێت و چاوی بە بنەماڵەكەی بكەوێت.
محەممەد سەدیق كەبوودوەند بەرپرسی “رێكخراوی میافی مرۆڤیی كوردسیتان” بە تیاوانی پڕوپاگەنیدە بەدژی نییزام لە رێگیای رێكخیراوی
پشتیوانی لە مافی مرۆڤی كوردستان ،رێكەوتی ١٢ی پووشیپەڕی  ١٣١٦دەستبەسیەر و دوای  ٧مانیگ راگییران لە زینیدانی تاكەكەسیی بە
 ١١ساڵ زیندان حوكم درا و هەتا ئێستا  ٥ساڵ لە حوكمەكەی لە زیندانی ئێوین تێپەڕاندووە.
كەبوودوەنیید ،رۆژنییامەوان و چییاالكی مییافی مرۆڤییی كییورد ،خییاوەن ئیمتیییاز و سەرنووسییەری حەفتەنییامەی پیییام مەردوم لە شییاری سیینە و
هەروەها دامەزرێنەری “رێكخیراوی میافی مرۆڤیی كوردسیتان” یە لەو كەسیە جییدییانەیە كەلە وەڕێخسیتنی بووژانیدنەوەی پرسیی میافی
مرۆڤ و ئاشنا كردنی هاوواڵتییانی كورد لە ناوچە كوردنشینەكانی ئێران بە ماف و ئازادییە تاكەكەسییەكان رۆڵی بەرچاوی هەبووە.
كوبوودوەنیید سییاڵی  ٢٢٢٧دوو خەاڵتییی رۆژنامەنووسییانی بەنییدكراو (هییێلمەن هێمییت) و هەروەهییا خەاڵتییی چییاپەمەنیی ئیتالیییای پییێ
بەخشراوە.
“عەدنییان حەسییەنپوور”ی ی

وەكییوو یەكێكییی تییر لە رۆژنامەنووسییانی زینییدانیی كییورد لە زۆرێییك لە مافەكییانی بێییبەش كییراوە و پییاش

هەڵوشاندنەوەی حوكمی ئیعدام و بڕینی چەندین قۆناغی دۆسیەكەی ،سەرەنجام حوكمی  ١٢ساڵ زیندانی بۆ بڕایەوە.
عەدنان حەسەنپوور رێكەوتی ٥ی رێبەنیدانی سیاڵی  ١٣١٥دەستبەسیەر و رێكەوتیی ٢٢ی جیۆزەردانی هەمیان سیاڵ لە دادگیایەكی نهێنییدا
لەالیەن دادگای ئینقالبی مەریوانەوە بە تاوانی “محارب” حیوكمی ئیعیدامی بیۆ بیڕایەوە .رێكەوتیی ٣٢ی رەزبەری  ١٣١٦لەالیەن دییوانی
بییااڵی بەرزی واڵتەوە ئەو حییوكمە پەسییند كییرا .دواتییر بەهییۆی نییاڕەزایەتیی خییودی عەدنییان ،بنەمییاڵە و چاالكییانی مییافی مییرۆڤ و
رۆژنامەنووسانی كورد و پارێزەرەكەی ،رێكەوتیی ١٧ی پووشیپەڕی  ١٣١٧حیوكمی ئیعیدامی ئەو رۆژنامەنووسیە هەڵوەشیایەوە و سیەرەنجام
حوكمی  ١٢ساڵ زیندانیی بۆ بڕایەوە و ئێستا لە زیندانی ناوەندیی سنە دەستبەسەرە.
هەتا ئێستا دوو خەاڵتی نێودەوڵەتیی پێدراوە ،یەكەم :خەاڵتی ئازادیی چیاپەمەنیی رێپیۆرتێرانی بیێ سینوور لە سیاڵی  ،٢٢٢٧دووەم:
خەاڵتی ئازادیی چاپەمەنیی ئیتالیا لە ساڵی .٢٢٢٧
جیا لەو دوو رۆژنامەنووسە كوردە كە ئێستا لە زیندان دان لە میاوەی  ١٢سیاڵی رابیردوودا زۆرن ئەو رۆژنیامەنووس ،نووسیەر و چیاالكی
فەرهەنگییی و چاالكییانەی بیییاڤی چییاپەمەنیی كییوردی لە كوردسییتانی ئێییران كە دەستبەسییەر و هەركییام بە تییاوانی جۆراوجییۆر بییۆ مییاوەی
چەندین ساڵ لە زینداندا بوون ،یان بەهۆی نەبوونی ئەمنیەتیی گییانی و لەژێیر زەخیت و گوشیاری ناوەنیدە ئەمنیەتیی و نیزامییەكیانی
حكییوومەتی ئێرانییدا بە ناچییاری واڵتیییان بەجییێ هێشییتووە ،یییان پەنایییان بییردۆتە بەر ئورووپییا و یییان لە واڵتییانی دراوسییێی ئێییران
گیرساونەتەوە.
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لە تەواوی ئەو رۆژنامە ،حەفتەنامە و گۆڤارە مانگانامە و وەرزنامانەی كەلە دوو دەیەی  ٧٢و  ١٢هەتاوییدا لە نیاوچە كوردشینیەكانی
ئێران چاپ و باڵو دەكرانەوە ،تەنیا حەفتەنامەی “سیروان” و گۆڤاری ئەدەبیی و فەرهەنگیی “زرێبار” ماون و بەردەوامن.
لە ماوەی دوو دەیەی رابردوودا ئەو هەموو هەوراز و نشێو و كەند و كۆسپانەی كە هاتوونەتە بەردەم توێژی رۆژنامەنووس و چاالكیانی
بیاڤی راگەیاندن لە ناوچە كوردنشینەكانی ئێران ،بەشی هەرە زۆرییان لە پارێزگیای كوردسیتان و بەتیایبەت شیاری سینە بیوون ،لەبەر
ئەوەی كە زۆربەی ئەو حەفتەنامانەی كە چاپ و باڵو كراونەتەوە ،لەو شارە بوون.
هەرچەند لە پارێزگاكانی كرماشان و ئیالم ئێستا چەندین حەفتەنامە و گۆڤاری مانگانە چاپ و باڵو دەكرێنەوە ،بەاڵم لە كیۆی نزییك
بە  ٤٢بییاڵو كییراوە كە لەو دوو پارێزگییایە دەردەچیین ،تەنیییا دوو الپەڕە بییۆ زمییانی كییوردی تەرخییان كییراوە بییۆ زیییاتر لە  8میلیییۆن
حەشیمەتی هاوواڵتیی كوردی هەر دوو پارێزگاكە كە ئەوی تایبەتە بە شێعر و ئەدەب.
سەرەتای ساڵی  ١٣٧٢لەالیەن لێژنەی چاوەدێری بەسەر چاپەمەنییەكانی واڵت مۆڵەتی چاپی  ١٢باڵو كراوەی جۆراوجۆری بۆ پارێزگیای
كوردستان پەسند كرد كە هەتا ئێستا بە فەرمی  ٣دانە لەو باڵڤۆكانە دەست بەكار بوون و ئەوانی دیكەییان هەر لە چوارچێیوەی نیاودا
ماونەتەوە.
هەرچەند ئێستا لە ناوچە كوردنشینەكانی ئێیران حەفتەنیامە و دوو حەفتەنامەكیانی“ :سییروان ،دییار كیوهەن ،دییار ،نیشیتمان ،نیدای
گەڕووس ،دیدگا ،سۆران ،هاوار ،ئاوای ماد ،بیستوون ،موبەشر ،كرماشان ،ندای ئازادی ،نەوای كرماشیان ،رۆژان ،بەهێیز (وەرزشیی)،
غرب امیروز ،مهیر اییالم ،جیامعە كردسیتان ،سیەیمەڕە ،پەییام كوردسیتان و گۆڤارەكیانی :زرێبیار ،مەهابیاد ،گەشیە ،بەرهەم ،هەژێین و
ژیوار” چاپ و باڵو دەبنەوە ،بەاڵم دەرەتانەكیان رەوییونەتەوە ،قەڵەم بەدەسیەت و رۆژنامەنووسیانی جییدیی كیورد ییان واڵتییان بەجیێ
هێشییتووە ،یییان گۆشەنشییینی و دوورەپەرێزیییان كییردۆتە پیشییە و كەش و دۆخییی تییرس و تۆقانییدن زاڵە و نائومێییدی و بییێ هیییوایی بە
داهاتوو وە ئاراستە و راستەڕێی رۆژنامەگەریی كوردی لە كوردستانی ئێران لە قەڵەم دەدرێن.
لە حاڵێكییدا یییادی  ١١٣سییاڵەی رۆژنییامەگەریی كییوردی دەكەییینەوە ،لە بارودۆخێكییدا بەرەو پێشییوازیی كییاروانی نەوەكییانی بەدرخییان،
پیرەمێییرد ،گیییوی موكریییانی ،هەژار و هییێمن و دەیییان رۆژنییامەنووس و قەڵەم بەدەسییتی مەیییدانی رۆژنییامەگەریی كییوردی دەكەییینەوە كە
هیچكام لەو حەفتەنامە ،نامیلكە و باڵو كراوانەی كە ئەمڕۆ لە ناوچە كوردشینەكانی ئێران چیاپ و بیاڵو دەكیرێنەوە ،سیەربەخۆ نیین و
لە ئەنجامدا چاوەڕوانیی ئەوە ناكرێت پرس و بابەتە بەرباسەكانی ئەمڕۆی كۆمەڵگای كوردستانی ئێیران وە خۆییان شیرۆڤە بكیرێن و
بۆ رای گشتی بگوازرێنەوە.
یییادی  ١١٣سییاڵەی رۆژنییامەگەریی كییوردی لە كوردسییتانی ئێییران هاوكییاتە لەگەڵ سانسییۆر ،بێییدەرەتانی و نەبییوونی پشییتیوانیی مییاڵی و
قەیرانیییی خیییوێنەر و دەییییان گرفتیییی دییییكەی وە نەبیییوونی ناوەنییید و رێكخراوێكیییی داكۆكیكیییار لە میییافە رەواكیییانی رۆژنیییامەنووس و
راگەیاندنكارانی كورد لەو بەشەی كوردستان.
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رۆژنامەنووسان ،میدیاكار و چاالكانی بیاڤی راگەیاندنی كیوردی لە كوردسیتانی ئێیران لە نیاوخۆ و ئەوانەش كە پەرییوەی هەنیدەران و
واڵتانی دراوسێ بیوون ،بە گومیانەوە دەڕوانینە قۆنیاغی ئێسیتا و ئاسیۆ و هیواكیان كەمڕەنیگ و بیێ وزە دەبیینن ،چیونكە رۆژنیامەگەریی
كییوردی لە كوردسییتانی ئیییران ئێسییتا لە قۆنییاغی قەیییران و ئییاڵۆزی دایە و فەزایەكییی تییرس ،گومییان و دڵەڕاوكییێ بەسییەریدا زاڵە و
قەڵەمەكان دەستەمۆ كراون و رەوتەكە بە ئاقارێكی نادیار و بێ شوناس و چارەنووس نادیاردا رێگا دەبڕێت.
چاپەمەنیی مەجازی ،قۆناغێكی تر لە چاپەمەنی لە كوردستانی ئێران:
هاوكات لەگەڵ داخرانی یە لە دوای یەكی حەفتەنامە و باڵڤۆكە جۆراوجۆرە كوردییەكان و گیرانی بەشیێكی بەرچیاو لە رۆژنیامەنووس
و چاالكییانی بیییاڤی چییاپەمەنیی كییوردی ،كۆمەڵێییك لەو چاالكییانە لە دەرەوەی واڵت و هێنییدێكی

لەنییاوخۆ دەسییتیان دایە وەڕێخسییتنی

ماڵپەڕ و وێبالگی خەبەری ،شیكاری و توانیویانە لە دونیای مەجازیدا سەرنجی زۆرێك لە خوێنەر و بەردەنگانی كیورد و فیارس بیۆ الی
خۆیان راكێشن و هەواڵ و زانیاری و رووداوەكانی كوردستانی ئێران رووماڵ بیكەن .بەشیێك لەو میاڵپەڕانە كە هەتیا ئێسیتا لەم بیارەوە
چاال بوون بریتیتن لە “دیمانە ،رێنێسانس نیووز ،فیۆر رۆژهەاڵت ،رەوانییووز ،كیوردی

پیرێس پێكتییڤ ،رۆژهەاڵت تیایمز ،بەییان،

بەیییانی ،كوردپ یا ،خۆرنیییووز ،ناوەنییدی نییووچە و شییرۆڤەی رۆژ و …” و دەیییان مییاڵپەڕ و وێبالگییی دیییكەی فەرهەنگییی و ئەدەبییی كە
توانیویانە بەشێك لەو بۆشاییانەی بواری رۆژنامەنووسیی كوردستانی ئێران پڕ بكەنەوە.
سەرچاوەكان:
ی كەریمی بەختیار ،كتێبی رۆژنامەنووسیی مۆدێڕن ،چاپی ساڵی ١٣١٤ی تاران.
ی شافیعی جەالل ،وتاری خەسارناسیی رۆژنامەنووسیی كوردی لە كوردستانی ئێران ،ئینتێرنێت.
ی حەفتەنامەی رۆژهەاڵت ،سنە ،دەوری یەكەم ،ساڵی .١٣١٦
ی شێخی شەهابەدین ،هیچكات نەگەیشتینە سەد ،بابەت ئینتێرنێت.
ی قورەیشی كاوە ،ساڵی چاپەمەنی لە كوردستان ،ماڵپەڕی ئینێرنێتیی “روز”.
ی سروە و چاپەمەنییەكانی دیكە لە كوردستانی ئێران ،وتووێژ لەگەڵ ئەحمەد قازی ،حەفتەنامەی سیروان ،ساڵی .١٣٧٢
سهرچاوه :ماڵپهڕى وێژان  /ڕێکەوتی١ :ی دێسەمبەری ٢٢١٤
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زانیاریی نوێ لهبارهی یهكهم رۆژنامهی كوردی دهدۆزرێتهوه ،رهنگه رێڕهوی مێژوو
بگۆڕێت
عهبییدوڵاڵ زهنگهنییه :لییهبارهی دهرچییوونی یهكییهم رۆژنامییهی كییوردییەوە مشییتومڕمان لهسییهر رۆژێییك بییوو ،كییهچی ئێسییتا گومانییدهكرێت
جیاوازییهكه بهساڵ بێت
چاوپێكهوتن :سهرتیپ جهوههر
زۆرجار دۆزینهوهی زانیاریی نیوێ دهبێتیه هیۆی گیۆڕینی رێڕهوییی مێیژوو ،بیهجۆرێك تیهواو پێچهوانیهی رابیردوو دهبێیت ،لهپرسیی رۆژی
رۆژنامهگهریشدا ئهو رۆژه دانراوه كیه یهكیهم ژمیارهی یهكیهم رۆژنامیهی
كوردی لێ دهرچووه له ٢٢ی نیسانی  ،١١٧١بیهاڵم لهوكاتیهو تائێسیتا
دروست ههموو كۆ نین لهسهر ئیهو رۆژه ،بیهاڵم رۆژێكیهو سیااڵنه لیهو
رۆژه یادی رۆژنامهگهری كوردی بهڕێوهدهچێت.
ئێسییتا مقۆمقۆیییه پهیییدابووه كییه رهنگییه بهدۆزینییهوهی دیكۆمێنییت و
بهڵگهنامییهی نییوێ رۆژی دهرچییوونی یهكییهم ژمییارهی رۆژنامییهی كییوردی
گییۆڕانی بهسییهردا بێییت ،نییه ئییهوه بییهڵكو شییوێنی دهرچییوونی رۆژنامهكییهو ههنییدێ ووردهكییاریی دیكییهش ههیییه بگۆڕێییت ،رۆژنامییهنووس
عهبدولاڵ زهنگهنه دوو ژمارهی دیكهی رۆژنامهی كوردستانی دۆزیوهتهوه ،خهریكی وهرگێڕان و لێكدانهوهی ئهم دوو ژمارهییهیەو بهقسیهی
خییۆی ئهگییهری زۆره بهتییهواوی ئییهو مێییژووه بگۆڕێییت كییه پهیوهنییدی بهڕۆژنامییهی كوردسییتانهوه ههیییه ،ئێمییهش لهوبارهیییهوه چهنیید
پرسیارێكمان لێكرد:
* ئهگهر بكرێت به كورتی باسێكی دۆزینهوهی رۆژنامهی (كوردستان)ی پێشینمان بۆ بكهی؟
 چیرۆكی دۆزینهوهی رۆژنامهی (كوردستان) ماوهیهكی پێچووهو زۆر دوورودرێیژ بیووه ،میاوهی ( )٧٢سیاڵێكی پێچیووه! سیهرهتا د .میارفخهزنهدار ،له ١٧ی نیسانی ساڵی ١٧٦١دا ،لهو بارهیهوه وتارێكی پڕ له زانیاری به زمیانی عیهرهبی لیه رۆژنامیهی (التیأخی) نوسییوه،
دوو رۆژی

دواتر ،واته له رۆژی  ،٤ / ٢٢ههمان وتاری بیه زمیانی كیوردی لیه رۆژنامیهی (براییی) ئیهو سیاڵه باڵوكراوهتیهوه .نووسیهر

لهوتارهكهیییدا باسییی چۆنیییهتی ونبوونییهوه و دووبییاره دۆزینییهوهی ژمییاره()١ی (كوردسییتان) دهكییات ،بییه چاوپۆشییین لییهوهی ئییهم تاقییه
ژمارهیهی رۆژنامهكه تا جهنگی دووهمی جیهانی له(نامهخانهی ئامۆژگای ڕۆژههاڵتناسی ئیهكادیمیای زانسیتی سیۆڤیهت) پیارێزراو بیووه.
لهم وتارهی د .مارف پێشنیاز كراوه ئهم رۆژه بكرێته جهژن یان رۆژی رۆژنامهگهری كوردی و سااڵنه یادی بكرێتهوه.
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ههر ئهوسا د .مارف خهزنهدار ،بهر لهگهڕانهوهی بیۆ واڵت و نووسیینی ئیهم وتیاره ،فۆتۆییهكی ئیهم ژمارهییهی (كوردسیتان)ی دابیوو بیه
د.كهمال مهزههر ،ئهوی

ههر ئهو ساڵه بابهتێكی لهسهر نوسیبوو و لهگۆڤاری گهالنی ئاسیا و ئهفریقا ،به زمانی رووسی له مۆسیكۆ

باڵویكردۆتهوه.
د .كهمال فوئاد ئهو بێدهنگییهی شكاند
بهاڵم لهساڵی ()١٧٦٧دا وادیاره یادهوهری رۆژنامهنووسیی زۆر بیهبێ دهنگیی تێدهپیهڕی ،ئیهوه بیوو د .كیهمال فوئیاد ئیهو بێدهنگیییهی
شكاند ،لهژمارهی یهكهمی پاشكۆی رۆژنامهی (النور) كه بهناوی (روناكی) باڵوكراوهتیهوه ،وتیارێكی كیورت و بیه نیاورۆ دهوڵهمهنیدی
نووسیبوو ،تێیدا ههواڵی دۆزینهوهی  ٢٦ژمارهی له( )٣١ژمارهی رۆژنامهی (كوردستان) ،به توێژهران و خوێنیهرانی راگهیانیدووه ،ئیهوه
بوو لهدوای بهیانی ١١ی ئاداری ١٧٧٢دا وتاری ئاماژه بۆكراوی كردبووه پێشیهكی بیۆ كتێبهكیهی بیهناوی (كوردسیتان یهكیهمین رۆژنامیهی
كوردی) و لهدووتوێیدا  ٢٦ژمارهكهی چاپ كردبۆوه ،ههر ئیهو سیاڵه ییان سیاڵی دواتیر كۆمیهلێك نووسیهری دیكیهی وهكیوو د .عییزهدیین
مستهفا رهسوڵ و سهاڵح سهعدوڵاڵ و بهدرخان سندی و شههید جهبار جهباری و چهند كهسی دیكه زانیاریی وردییان لهسیهر رۆژنامهكیه
داوه ،دواتری لهسهردهمی رژێمی بهعسی سااڵنه لهكوردستان و لهبهغیدا و ههنیدێ شیوێنانی ئیهوروپا ییادی ئیهم رۆژه كراوهتیهوه و
ئهو یاده بهرز راگییراوه ،ههنیدێ جیاری

بیهپێی بیارودۆخ پیشیانگای رۆژنامهنووسییی كراوهتیهوه و ییان بۆنیهی بیۆ بیهڕێوه بیراوه .بیۆ

زانیاری زیاتری تیۆژهران ئێمیه لهسیاڵی  ٢٢٢٢دا و تهنانیهت هیهموو ئیهو بابهتانهشیمان كۆكردبیۆوه كیه تیا ئیهو سیاڵه ،هیهر ییه لیه
محهمهد ئهمین بۆزئارساڵن و جهلیلێ جهلیل و نهوشێروان مستهفا ئیهمین و میهحمود زامیدار و گیهلێك كهسیی دیكیهش كیه راییان لهسیهر
(كوردستان)ی یهكهم ههبووه ،جگه لهوه خۆیشمان ،لهپاڵ رێنووس گۆڕكێی ( )٧له ژمارهكانی بیهرایی رۆژنامهكیه ،لیهژێر ناوونیشیانی:
(كوردسییتان لهتاركییییهوه بییۆ روونییاكی) بابییهتێكی پییڕ لییهزانیاریمان نووسیییبوو ،هییهموو ئهمانییهمان ،بییه ناوهڕۆكییه جیاوازهكانیانییهوه،
دووباره لهگۆڤاری (رۆژنامهڤانی) سهندیكای رۆژنامهنوسانی كوردسیتان بیاڵو كیردهوه ،ئیهوهبیوو كیاتێ (د .كیهمال فوئیاد) لیهو سیاڵهدا
لهههولێر پۆستی سهرۆكی پهرلهمانی وهرگرتبوو ،وا دیاره ئهم ژمارهیهی گۆڤارهكهی بینیبوو ،پرۆژهكیه زۆر سیهرنجی راكێشیابوو ،بۆییه
الی كۆمهڵێك لهبرادهرانی وهكوو د .رۆژ نووری شاوهیس و د .شێرزاد نیهجاڕ و شیههید مههیدی خۆشیناو و برادهرنیی دیكیه باسیی دهكیا،
تهنانهت بیرمه ئهو بهڕێزهی دواییان زۆر هیانی دام تیا د .كیهمال فوئیاد ببیینم و لهنزیكیهوه بیناسیم ،ئیهوهبوو نیه هیهر لهنزیكیهوه
ناسیم بهڵكو به خۆمی گوت ئهم پرۆژهیه تهواو بكه ،ئهوان ئهگهر پارهیان بۆ هی پرۆژهی دیكه نهبێت ،بۆ ئهم پرۆژهیه ههیانه!.
زانیاری نوێتر لەبارەی رۆژنامەگەریی کوردییەوە
* دیاره كه ههرشتێك له نووكهوه بدۆزرێتهوه دواتر توێژینهوهی نوێ بهدوای خۆیدا دێنێ ،ههروهها گفتوگۆ و بۆچوونی نوێ  ،لێرهدا
بهر لهوهی بچینه ناو كڕۆكی باسهكهمان دهبینین ئێوه هی ئاماژهییهكتان بیۆ ئیهو كیارت ،ییان ئیهو پاشیكۆیه نیهكرد كیه لیهم سیااڵنهی
دوایی دۆزراوهتهوه و كاتی خۆی میقداد میدحهت ،له پاڵ رۆژنامهكهی بۆ ههندێ كهسانی ناردووه ؟.
 -تۆ راست دهڵێی ،بێگومان رۆژنامهی(كوردستان)ی  ،دوای دۆزینهوهی ،نه ههر ساڵ به دوای ساڵ زانیاری نوێتری لهسهر
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دهدۆزرێتهوه یان ئاشكرا دهبێت ،بهڵكو ههنیدێ جیارانی

دیرۆكهكیهی بهههڵیه دهخوێنرێتیهوهو دهنووسیرێتهوه .بهنموونیه ئیهو كارتیهی

ئاماژهتان بۆی كردووه ،كه ئهوهشیان دهتوانین بڵێین گرنگی خۆی به قهد بااڵی رۆژنامهكه خۆی ههیه ،چونكیه لیه الیهكیهوه (میقیداد
میدحهت بهدرخان) لهگهڵ ههر ژمارهیهكی (كوردستان)  ،كیه بیۆ رهفییق و دۆسیتانی خیۆی و زانیا و رۆژههاڵتناسیانی نیاردووه كیارتێكی
لهگهڵ ناردووه ،دیاره ئیهو كهسیانهش دهبیێ فهرهنسیی زان بیووبن ،چونكیه كارتهكیه بیهزمانی فهرهنسیی بیووه .گرنگییی ئیهم كارتیهش
لهوهدایه لهوانهیه بۆ یهكهمین جار بووبێت كوردێك بهداتاو سهرژمێریی باسی لهژمارهی دانیشتووانی واڵتهكهی و زهوتكردنی مافهكانی
نهتهوهكهی خۆی كردبێت .لهالیهكی دیكهوه ئهم كارته ،وهكوو ههندێك دهڵێن ،بهم دوایییه نهدۆزراوهتیهوه ،بیهڵكو ئهمیهش هیهر د.
مارف خهزنهدار لهگهڵ (كوردستان)ی كتێبخانهكهی (سانت پیترسبۆرگ)هێنابوویهوه ،له وتاری ئاماژه بیۆ كراوییدا ههرچهنیده پهنجیهی
بۆ ههبوونی ئهو كارت یان نامهیه راكێشاوه ،بهاڵم وا دیاره باڵوكردنهوهی بۆ دهرفهتێكی دیكه دواخسیتبوو ،ئیهوهبوو لهسیاڵی  ١٧٧٣دا
و له ژماره ()٤٥ی رۆژنامهی ههفتانهی (بیری نوێ)دا مژدهی ههبوون و دهستخستنی ئهو نامهی داینێ .لێرهدا دهمهوێ بڵێم گرنگ نیییه
كێ ئهو نامه و رۆژنامهی دۆزیوهتهوه و خستوویهتهوه بهردهست ،وهكو خۆم لهسااڵنی دوایی چهند جاران لههیهردوو بیهڕێزان (د.كیهمال
فوئییاد و د .مییارف خهزنییهدار) بیسییتووه ،ئهگییهر ئییهوانی

نهبونایییه ،یییهكێكی دیكییه دهبییوو ئییهم سییهرچاوانهی مێژوومییان رۆژنامهكییهمان

بخاتهوه بهردهست ،بهڵكو گرنگ ئهوهیه ئێمه چۆن چۆنی ئهم سهرچاوانهی مێژوومان بخوێنینیهوه! كهواتیه پێیی نیاوێ ئهوهنیده خۆمیان
بهمهوه سهغڵهت بكهین ،كهی و كێ ئهم نامهی دۆزیوهتهوه ،بهڵكو گرنگ ئهوهیه ئاماژهكیانی نیاو كارتهكیه و ناوهرۆكهكیهی بهراسیت و
دروستی بخوێنینهوه .بهنموونه كارتی ئاماژه بۆكراو ،دوای دۆزینیهوهی لهالییهن د .میارف داوییه بیه برادهرێكیی سیهردهمی كیاركردنی لیه
ئامۆژگای رۆژههاڵتناسیی ،كه (كۆنستهنتین بۆیكۆ)ی نیاو بیووه ،ئیهوی

بیۆی وهرگێڕاوهتیه سیهر زمیانی عیهرهبی ،د .میارف خۆیشیی لیه

عهرهبییهوه كردوویه به كوردی ،بهڵكو بهوهندهش دڵی ئاوی نهخواردۆتیهوه ،بیۆ دڵنییایی لهراسیتی وهرگێڕانهكیهی(بۆیكیۆ) ،لیهكۆلێجی
ئهدهبیاتی زانستگای بهغدا ،به شارهزایانی بهشی زمانی فرهنسیشی نیشان داوه .ئهم نامهیه كهتیایدا باس لهسوڵتان عهبدولمهجیدی
سییهردهمی حییووكمرانی میییر (بییهدرخان) دهكییا ،لهسییهد سییاڵهی رۆژنامهنووسیییی بییهدواوه ،لهههنییدێ سییهرچاوهدا ،دهبینییین ئییهو نییاوهی
(عهبدولمهجید)ی ناو كارتهكه بهههڵیه كراوهتیه (عهبدولحهمیید) ،دییاره ئیهو دوو سیوڵتانهش حیووكم و سیهردهمی حووكمییان چهنیده
لهیهكتر جیاوازن! ئهو ناوهی یهكهمهكه راسته و ئهوهی دووهمین ههڵهیه.
نییه هییهر ئهوهنییده لییه رۆژانییی سییهد سییاڵهی رۆژنامهنووسیییی كوردیییدا بییهچاوی خۆمییان بینیمییان وێنهیییه وا دهستاودهسییتی پێییدهكرێ،
ههندێ لهباڵوكراوهكان به (میقداد میدحهت)یان دادهنا ،هی دیكه هیهبوو نیاوی (عهبیدولڕحمان بیهدرخان)ی لیهژێر دهنووسیی ،كاتێیك
ئێمه ههستمان بهم ههڵه مێژووییه كرد ،بۆ یهكالیی كردنهوهی دهستمان بهلێكۆلینهوه كرد ،دواجیار بۆمیان دهركیهوت ئیهم وێنهییه نیه
هییی (میقییداد میدحییهت)ه و نییه هییی (عهبییدولڕهحمان بییهدرخان)یشییه ،بییهڵكو ئهمییه وێنییهی (بییهحری بییهگ) بییووه ،كییه ئییهوی یهكێكییه
لیهماڵباتی بییهدرخانییان .تییا ئێییره لهوانهییه هیهموو ئییهو پرسییانه ئاسییایی بیین ،بیهاڵم ئییهوهی نائاسییییه لییهرۆژی ()١١٥همییین سییاڵیادی
رۆژنامهنووسیی كوردی ،كاتێ كتێبی (ئهلبوومی بهدرخانییهكان) بهم شیێوهو بیهم چاپیه جیوان و رێیك و پێكیییه باڵودهكرێتیهوه ،بیهاڵم
بهناوهرۆ وێنهی (بهحری بهگ) لهشوێنی (عهبدولڕحمان بهدرخان) دادهنرێ ،نه ههر ئهونده لهژێر وێنهی (بهحری بهگ)ی  ،كیه
هییهر لهئهلبوومهكییه باڵوكراوهتییهوه ،نووسییراوه (عوسییمان پاشییا) ،كییهچی چهنیید وێنهیییهكی راسییتهقینهی (عهبییدولڕهحمان بییهدرخان) وا
لییهدووتوێی الپییهڕهكانی گۆڤییاری (رۆژنامییهنووس)ی سییهندیكای رۆژنامهنووسییانی كوردسییتان ،كییه ،وا دهمێكییه (سییهوزهڵێ خییانم) دهڵێییت.
لهسهر ئهم ههڵه زهقهی دواییان له  ٢٢١٣ / ٥ / ٢دا پهیوهندیمان به سینهم خانی جهالدهت بهدرخانهوه كرد ،چونكه لهژێر چیاودێری
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ئییهو ئییهم ئهلبوومییه باڵوكراوهتییهوه ،وا دیییار بییوو بووچوونییهكانی ئێمییهی بییه دڵ بییوو و سییۆزو پییهیمانی راسییتكردنهوه و باڵوكردنییهوهی
روونكردنهوهیهكی لهبارهوه داوینهتێ!
* ئهی لهبارهی دهورهی سێیهمی رۆژنامهی (كوردستان) چ دهڵێی؟
 رۆژنامهی (كوردستان) ئهگهر چیی لێیرهو لیهوێ باسیی دهكیرا كیه دواتیر (سیورهیا بیهدرخان) بیهردهوامی پیێ داوه ،بیهاڵم الپیهڕهكانیمێژووی رۆژنامهنووسیی پێ ساڵی  ١٧٧٧دهستهواژهی (دهوره) یان (خوول)ی بۆ تۆمیار نیهكردووین و لیهئارادا نیهبووه ،لیهم سیاڵهدا
بووه(د.كهمال فوئاد) مژدهی دیارییهكی دیكهی رۆژنامهنووسیی كوردی پێداوین ،ئیهوی

بیه نووسیین و باڵوكردنیهوهی وتیارێكی كیورت و

پڕ زانییاری لیهگۆڤارێك بیه نیاوی (چریكیهی كوردسیتان) كیه ئهوسیا مامۆسیتا ئیبیراهیم ئهحمیهد لیه لهنیدهن دهرییدهكرد ئیهم خوولیهی
رۆژنامهكهشی زۆر الیهنی مێژووی رۆژنامهنووسی یهكهم رۆژنامهی كوردی به ههر سێ خوولهكانییهوه بۆ سا كردووینهتهوه.
خێری بۆ مێژووی رۆژنامهنووسیی كوردی دهبێت
(د.كهمال فوئاد) لهم وتارهیدا باس لهچۆنییهتی دهسیتكهوتنی  ١١ژمیارهی رۆژنامیهی كوردسیتان دهكیا كیه لیهرێی پێشیمهرگهیه دهسیتی
كهوتووه ،ئهو پێشمهرگهیهش ،ناوی (نهجمهدین بیووكایا)یه لهنێو بزووتنهوهی كوردایهتییدا بیه(نیهجۆ)ناسیراوه و لهسیاڵی ()١٧٧٦دا
جهنابی (مام جهالل) به دكتیۆری دهناسیێنی ،وا دییاره پێشیبینی ئیهوهی كیردووه كیه خێیری بیۆ مێیژووی رۆژنامهنووسییی كیوردی دهبێیت،
ئهوهبوو ساڵێك دواتر شههید (نهجۆ) ،بۆیه وا ناوی دهبهم ،چونكه دواتر لهزیندانهكانی توركیا شههید كیراوه ،كۆمیهڵێك سیهرچاوهی
سهردهمی عوسمانییهكان بۆ د .كهمال دههێنێ و ( )١١ژمیارهی ئیهو خیوولی سیێیهمهی (كوردسیتان)ی تێیدا دهبیێ ،ئیهوهبوو د .كیهمال لیه
( )١٢٢ساڵهی رۆژنامهنووسیی كوردیدا ئهم نووسینهی خۆی و ههر( )١١ژمارهكهی خیولی سیێیهمی كوردسیتان و هیهردوو ژمیاره ( ١٧و )١١
رۆژنامهی خوولی یهكهمی (كوردستان) ،لهگهڵ پێشهكییهكی كورت و پڕ لهزانیاری لهدووتوێی كتێبێكیدا بیه نیاوی (كوردسیتان یهكیهمین
رۆژنامهی كوردی ی دهورهی سێیهم) باڵودهكاتهوه .مین كیاتی خیۆی وتیاری ئامیاژه بیۆ كیراوی د .كیهمالم بۆیهكیهمین جیار لیهژماره ()٣ی
گۆڤییاری (كوردسییتان)ی یییهكێتی نووسییهرانی كوردسییتان ،كییه لییهشییاخ دهردهچییوو ،دووبییاره باڵوكراوهتییهوه ،خوێندۆتییهوه ،لییهم نووسییینهی
دوكتۆردا تهواوی سهروتاری ژماره (یهكی) رۆژنامهی كوردستان لهالیهن د.كهمال فوئاد خۆیهوه كراوه بیه كرمیانجی خیواروو ،نیه هیهر
ئهوهنده لهوێدا ئهحمهد سورهیا كه نهوهی بهدرخانه ،باسی ساڵی  ١٣١٣رۆمی دهكات و دهڵێت حكومهتی عوسمانی ههر رۆژه دهڵێیت بیۆ
چاكهی واڵت ههوڵدهدهم ،ههر رۆژه درۆیه دهكات و شتێكی باش ناكات ی وتیان مادام حكومهتی عوسیمانی خیۆی خیراپ دهكیات بیۆچ
ئێمهش لهگهڵ ئهو خراپ ببین ،لهساڵی )١١٧٦(١٣١٣هوه بۆ چاكهی واڵتیی كیورد بیه نهێنیی كهوتنیه كیار بیۆ ئیهوهی لیهپێناوی چاكیهی
كورددا تێبكۆشێت رێی راست و باش بهئێمه بڵێت ،ساڵی )١١٧٧( ١٣١٤كوڕی میر جێگای بهههشت بێت مهدحهت بهگ كوڕی میر بیهدرخان
له بۆتانهوه چوو بۆ میسر ،له قاهیره رۆژنامیهی (كوردسیتان)ی دهركیرد ،سیوڵتانهكانی عوسیمانیی بهدبیهختیان بهرامبیهر كیورد دهكیرد
لهبهر ئهوه ئهوان ناچاربوون به نهێنی كاربكهن،ههروهها دهڵێن ناچار ساڵی  ١٣١٤رۆمیی میقداد بیهدرخان چۆتیه قیاهیره و رۆژنامیهی
دهركییردووه ،هییهر لهوێییدا لییه یهكییهم سییهروتاری یهكییهم ژمارهیییدا نووسییراوه:پییاش سییاڵێك مهدحییهت بییهگ نهخۆشییكهوت ،بییرای ئییهو
عهبدولڕهحمان بهگ چووه سویسره سهرلهنوێ رۆژنامهی (كوردستان)ی دهركردهوه ،ئینجیا دهڵیێ :كاتێیك سیوڵتان عهبدولحهمیید هیهموو
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ماڵی بهدرخانی بهند كرد ،كهس نهما ئهو رۆژنامهییه دهر بكیات ،كاتێیك مهشیروتییهت بیهرپا بیوو هیهموو میاڵی بیهدرخان لیه بهنیدی
دهرچوون دیسانهوه بۆ چاكهی واڵتی كورد دهستیان كردهوه به خیهبات نیهوهی مییر بیهدرخان سیورهیا بیهگ لیه ئهسیتهمبۆڵ(كوردسیتان)ی
دهركرد ،پاش رۆژی ٣١ی مارتی سیاڵی ١٢( ١٣٢٥ی نیسیانی  )١٧٢٧كاتێیك میهحمود شیهوكهت پاشیا بهلهشیكری خیۆی ئهسیتهمبوڵی گیرت
(كۆمهڵهی یهكگرتن و پێشكهوتن) پیهردهی لیه ڕووی خیۆی دامیاڵی .گیهلێك كهسیانی باشیی واڵتیی رهوانیهی بهندیخانیه كیرد و دووری
خستنهوه (سورهیا بهگ ژی ئیرتیجعێ ره ئیتیهام كر و ئاڤێت حهپسێ ناڤێ ڤی «بهكر ئاغیا بلیۆكی» جهرییدهیێ كوردسیتانی ژی دادا)
واتییه سییورهیا بهگیشیییان بهكۆنهپهرسییتی تاوانبییار كییردو فڕێیییان دایییه بهندیخانییهی ناوهنییدی «بییهكر ئاغییا بڵییۆكی»یییهوه ،رۆژنامییهی
«كوردستان»یشیان داخست  .هتد.
* كهواته بهپێی ئهم سهروتارهی ژماره یهكهمی خوولی سێیهمی رۆژنامهی كوردستان بێ ،ههموو بۆچوونهكانی د.كهمال فوئاد له جێی
خۆی بووه كه (كوردستان) به( )٣دهوره دهرچیووه ،ئیهی ئێسیتا چیی دهڵێیی دوای ئیهوهی خۆشیت ( )2ژمیارهت لهوانیهی خیولی دووهم لیه
توركیا هێناوهتهوه؟
 ئهو ( )١١ژمارهیهی خولی سێیهمهی (كوردستان)و هاوكات لهگهڵ ( )٣٢ژمارهی ئهو ( )٣١ژمارهی خولی یهكهمهكه ،كه تاوهكو ئێستاتهنها ژماره ()١٧ی دیار نییه ،له ئێستادا بهردهسته و بههانیدان و هاوكیاریی د .كیهمال فوئیاد خیۆی لهالییهن ئێمیهوه هیهر هیهموویان
كراونهتییه كییوردی ،كوردییییهكانی

رێنووسیییان نییوێ كراوهتییهوه ،هییهرچی دهورهی سێیهمیشییه نهدۆزرانییهوهی داخێییك بییووه لهسییهر دڵییی

ههموومان ،ئهوهتا د .كهمال خۆی لهبارهیهوه دهڵێ :زۆر بهداخهوه كه تا ئێستا هیی ژمارهییهكی ئیهو دهورهییهمان بیهرچاو نهكیهوتووه
تا بتوانین لیهو بارهییهوه شیتێك بنووسیین .خۆشیبهختانه لهسیاڵی  ٢٢١١هاوڕێییانم لیه (بنكیهی ژیین) پێییان گوتبیووم كیه ئیهوان ()٣
الپییهڕهی ژمارهكییانی( ٣و  )٤خییوولی دووهمیییان دۆزیوهتییهوه ،بییهبێ ئییهوهی زانیارییییهكی ئییهوتۆم لهسییهر چۆنیییهتی دۆزینییهوه و شییوێنی
پاراسییتنی پییێ بڵییێن ،لییێم وهرگییرتن و لییهجووت ژمییاره( ٢٣و )٢٤ی گۆڤییاری(رۆژنامییهنووس)ی سییهندیكای رۆژنامهنووسییانی كوردسییتان،
كهئهوسا خۆم سهرنووسهری بووم ،باڵومكردنهوه .ئێمه كه له سهرهوه باسی خیوولی یهكیهم و سیێیهممان كیرد ،ماوهتیهوه خیوولی دووهم،
ئهم سێ الپهڕهیه بۆ مێژووی خوولی دووهم نرخێكی زۆری نیهبوو ،تیهنها دهیسیهلماند كیه رۆژنامیهی كوردسیتان لیه سیاڵی ١٧٢٧ - ١٧٢١
دهرچووه و خوولی دووهمی

ههیه ،له تهمموزی  ٢٢١٢دا مامۆستا (رهفیق ساڵح)ی سهرۆكی (بنكهی ژین) پێی راگهیانیدم كیه لیه سیاڵی

 ٢٢١٣دا كۆنفرانسێكی تایبهت به گۆڤاری (ڕۆژی كورد) له توركیا رێكدهخرێت ،ههرئهوانی پێیان باشبوو بهشداری تێدا بكهم ،بیهاڵم
دوای ( )٥مانییگ چییاوهڕوانی ناچییاربووم لهڕێگییهی لێكۆڵییهری كییورد (مالمیسییانیژ) كییه لییه بییاكووری كوردسییتان نیشییتهجێیه هییهوڵی
بهشداربوون لهو كۆنفرانسه بدهم .چونكه پێشتر مین لهسیهر گۆڤیاری (رۆژی كیورد) زۆر خیهباتم كردبیوو بۆییه بیۆ مین و ئامیادهبووانی
گرنگ بوو لهم كۆنفرانسهدا بهشدار بیم ،سیهرهنجام لیه  ٢٢١٣ / ٣ / ١٥چوومیه ئهسیتهمبۆل ،بیهر لیه چیوونم لهوێیدا زۆر تهئكییدم لیه
رۆژنامهكانی كوردی دهكردهوه  ،بهر لهوهی بڕۆم زانیاریم ههبوو لهسهر پیرهمێرد و هاوڕێیانی وه حوسیێن رامیی و گیهوره نووسیهرانی
دیكهی تور  ،لهم سیهفهرهم چوومیه دورگیهی (ئیهتا) كیه(پیرهمێیرد) لێیی ژییاوه ،هاوكیات چوومیه گۆڕسیتانهكهی (فیهرهج ئهحمیهد)
لهگهڕهكی(قادی كۆیی) ئهستهمبۆڵ كه حاجی قادری كۆیی لێی نێژراوه ،ئهو گهڕهكهش جێی ژینگهی بهدرخانیییهكان بیووه ،لیه كیوردان
ئهوهی توانای مادی ههبێت دهتوانێ زۆر شت لهم شوێنان لهسهر مێژوو و رابوردووی كورد بدۆزێتهوه.
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ههرچۆنێك بێت لهكۆنفرانسهكهی ئهستهمبۆڵ كاری خۆم به زیادهوه كرد ،دواتر ههر لهوێدا رێگام بۆ گهیشتن به مهرامهكانم بۆ كورت
بووهوه ،وێنهیهكی الپهڕه یهكی یه لیهژمارهكانی ئیهو (كوردسیتان)هی خیوولی دووهمیم كهوتیه بیهرچاو ،پرسییارم لیه بارهییهوه كیرد،
دیاربوو ههردوو ژمارهكانی( ٣و  )٤رۆژنامهكه ههبوو ،داوامكرد بۆم كۆپی بكهن یان وێنهی ئهلیكترۆنیم بدهنێ ئیدی ههر چۆنێیك بیووه
وهرمگرت.
له ئهرشیفی دهوڵهتی عوسمانی دهگهڕێن
من لهالیهن گرووپێك بهناوی (كۆما خهباتێن كوردۆلۆژیێ) داوهت كرابووم ،ئهوانه ژمارهیه لێكۆڵیار و خهڵكی دڵسیۆزن ،بیۆ مێیژووی
راسییت و دروسییتی میللهتهكییهیان كییار دهكییهن لییه نییاو ئهرشیییفی دهوڵییهتی عوسییمانی دهگییهڕێن ،هییهرچی پهیوهنییدی بییه كییوردهوه هییهبێت
ئهرشیفی دهكهن و دواتر باڵوی دهكهنهوه ،باڵوكراوهیان ههیه و شتی نوێیشیان دۆزیوهتهوه ،ئهو دوو ژمارهیهی رۆژنامهكهمان به هیهوڵ
و كۆششی ئهو جوانانهی كۆمهڵهكه(،سهرهات بۆزكورت) و (یهنهر كۆچ) و (تاهیر بایكۆشا ) چنگ كهوت.
ههرچۆنێك بێت دوای هاتنهوهم بۆ كوردستان و وردبوونهوهم لهو دوو ژمارهییهی دهسیتم كیهوتبوون ،بیینم لیه ژێیر لۆگیۆی (كوردسیتان)ه
نوێیهكییه سییاڵی  ١٣١٣رۆمییی نووسییراوه ،بهخوێندنییهوهی ئییهو مێییژووه مهزهنییدهم وای بییۆ چییوو پییێ

 ١١٧١بێییت ،كییه بهلێكدانییهوهی خییۆم

دهكاته  ١١٧٧ - ١١٧٦چونكه مێژووی رۆمی لهئادار دهستپێدهكات د.كهمالی ساڵی( )١٣١٣ی رۆمی به  ١١٧٦داناوه.
پێشتر ئێمه له بارهی دهرچوونی یهكهم رۆژنامهیی كوردی گفتوگۆو مشیتومڕمان لهسیهر تیهنها رۆژێیك بیووه ،واتیه  ٤ / ٢١ییان ،٤ / ٢٢
كییهچی ئێسییتا گومانییدهكرێت جیاوازیهكییه بهسییاڵ بێییت ،بۆیییه پێویسییته لێكۆڵینییهوهی ورد بكرێییت ،لییهم ژمارهیییهی میین دۆزیومهتییهوه
جیاوازییهكه بهساڵه ،نه رۆژ ،لهم دوو ژمارهیهدا وتاری (خیهلیل و حهسیهن و میقیداد بیهدرخان و عبیدالرحمن بیهدرخان)ی كیوڕانی
(بییهدرخان) باڵوكراوهتییهوه ،باسییی كێشییهو گرفتییی بهدرخانیییهكان دهكییات و وابییزانم شییكاتێكه الی وهزارهتییی دادی سییهردهمی عوسییمانی،
ئێستا ئهم دوو ژمارهیهم بۆ وهردهگێڕنه سیهر زمیانی كیوردی ،بیزانین چیی تێداییه ،ئهوسیا بهسیهر یهكیهوه هیهمووی باڵودهكهمیهوه .ئیهم
رۆژنامهیه زۆر شتی دیكهیشی تێدایه ،به نموونه ئهمین عالی بهدرخان ،كه لهرۆژنامهی (كوردستان) خیولی یهكیهم نامیهی نیاردووه بیۆ
میقداد بهدرخان ،لهوێدا ناوی نهێنی یان خوازراوی داناوه بهناوی ئهلیف شێ فهتاح ،بهاڵم لهم رۆژنامهی الی مین بیه ئیمیزای خیۆی
نووسییینی تێییدا باڵوكراوهتییهوه .جگییه لهمییهش محمیید سییالح بییهدرخان ،بییاپیری سییینهم خییان بییهدرخان ،كییه دهكاتییه خییهزوری جییهالدهت
بهدرخان ،ئهوی

نوسینی تێدا باڵوكردۆتهوه .ههروهها حوسێن كیهنعان پاشیا ئیهوهی وێنیهی ههییه بیه جلیی پاشیایهتی لهسیهر بیهرگی

ژماره()٢ی گۆڤاری رۆژی كورد ،ئهوی نوسینی تێدا باڵوكردۆتهوه ،كۆمهڵێكی دیكهش.
* كهواته ئهم رۆژنامهیه له قۆناغێكی دیكه دهرچووه؟.
* بهڵێ بێگومان ،رۆژنامهكه بهههردوو زمانی كوردی و توركییه ،بهاڵم لهم رۆژنامهیه ڕێژهی نووسین به زمانه توركییه عوسیمانییهكه
لهنووسین به زمانه كوردییهكه زیاتره.
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رهنگه ههبووبێت بڵێت مێژووهكهی ساڵی  ١٣١٣ههڵیهی تێیداكراوه ،بیهاڵم لهسیهر رۆژنامهكیه بیهزمانی تیوركی نووسیراوه( :ئیۆن بیرنجیی
سهنه) به زمانی كوردی

لهتهنیشتییهوه نووسراوه( :سااڵ یازدهیێ).

بهههرحاڵ من نهم ویستووه ئهو رۆژه پییرۆزهی رۆژی رۆژنامهگیهری كیوردی تێكبیدهم ییان لهبههاكیهی كیهم بكهمیهوه ،لیهكاتی خۆیشییدا
ئهمین زهكی بهگ لهخۆیهوه نهیگوتووه رۆژنامهی كوردستان له ئهستهمبۆڵ دهرچووه ،دهقێكی ئاوهها ههیه.
جگه لهمانه ههندێ لهتوێژهران لهبارهی خیولی یهكیهم دهڵیێن ئیهم رۆژنامهییه تیا سیاڵی  ١٧٢٦بیهردهوام بیووه ،مین لهسیهر ئیهو جیۆره
پرسانه كۆڕێكم لهههولێر گرت ،دهمهویست لهم بارهوه زۆر شت بڵیێم ،بیهاڵم ههسیتم دهكیرد ههنیدێك لهبهشیدار بیووانی كۆڕهكیه لیهژێر
ناوی جیاوازدا مهبهستیان بوو مێژووی یهكهم رۆژنامهی كوردی تێكبدهم ئهوهنده میهبهسیتیان نیهبوو گیوێ لیهبۆچوونی زانسیتی رابگیرن،
بۆیه پێموایه غیهدرێكی زانسیتیان كیرد ،واییان لێكیردم كۆرهكیهم بیهر لیهو ماوهییهی بیۆیم دانیابوو ،بیه پچڕپچیڕی ههنیدێ شیت بڵیێم و
بیبڕمهوه ،من دهمهوێ پسپۆڕان و مامۆستایانی زانكۆ بێن گفتوگیۆی جیددی لهسیهر ئیهو پرسیه بكیهین ،مین نامیهوێ زانیاریییهكانم لیێ
ههرزان بكرێ ،من وتوومه كوردانی باكور دهڵێن ئێوه تواناتان باشیه وهرن بیه پیاره و خهرجییهكی كیهم هیهزاران بهڵگهنامیهو زانییاری
نوێتان دهخهینه بهردهست ،ئێمه هیچمان لێتان ناوێ! دیاره ئهمه زۆر گرنگه ،لهم كۆڕهدا دهمهویست و داواشم كردبوو سیهرۆكی زانكیۆی
سهاڵحهدین ئامادهبێ تا ئهو پهیامهی لهپێ ئامادهبووان پێرابگهیهنم بهداخهوه كه ئهوی

نههاتبوو ،ئیهو بیرادهرهش كیه گواییه بیه

نوێنهرایهتی ئهو ،لیه پیاڵ ئیشیهكهی خیۆی لیهوێ دانیشیتبوو لههیهمووان بیه پهلیهتر بیوو .دواتیری

ئیهو پهیامیهم گهیانیده سیهرۆكی

ئهكادیمیای كوردی ،ئهوی  ،خوا تهمهن درێژی بكات ،وای وهاڵم دامهوه دڵیم بیه حیاڵی ئیهكادیمیا بسیووتێ ،ئێسیتاش خۆشیحاڵم كیه
دهبینم وا لهههندێ الوه بهدواداچوون لهسهر ئهوهی من وروژاندوومه ههیه یهكێك لهوانیه (كوردسیتانی نیوێ)ی رۆژنامهكیهی ئێوهییه وا
بهدوای ئهو پرسهدا دهچێت ،دهستخۆشیتان لێدهكهم.
رهنگه خهڵك ههبووبێت ههوڵیدابێت هانمبدات بڵێم ئهو رۆژهی رۆژنامهگهری كیوردی ههڵهییه ،بیهاڵم مین دووبیارهی دهكهمیهوه و دهڵیێم
ئییهو رۆژه الی میین پیییرۆزه و میین خییۆم شییهڕم لهسییهر پیییرۆز راگرتنییی كییردووه ،بییهاڵم پێویستیشییه لێكۆڵینییهوهی ورد بكییهین ،دوای
لێكۆڵینهوهی ورد راستییهكان دهردهكهون و دهكرێ راستی ههندێ شت بگۆڕێت.
لهئهسڵدا ئهم رۆژنامهیهش هی بهدرخانیهكانه
* پێتوانییه رۆژنامهی كوردستان وه پاشكۆی رۆژنامهیهكی ئیتیحاد و تهرهقی دهرچووبێت؟.
 ئهم مهسهلهیهشمان پێشتر تاوتوێ و باس كردووه ،رۆژنامهی كوردستان هی پهیوهندییهكی ئاوههای به (ئیتیحاد و تهرهقی) و بهمشێوهیه نییه ،بهڵكو رۆژنامهیهكی كوردییه ،ههروهها من بیرم بۆ ئهوهش چووه كه لهوانهیه پاشیكۆی رۆژنامیهی (سهربهسیتی) بووبێیت
بێت ،رۆژنامهی (سهربهستی) به زمانی توركی بووه ،بهاڵم دهیان وتاری لهسهر كیورد تێیدابووه ،ههرچهنید ئێسیتا نوسیخهی رۆژنامهكیه
بهردهسییت نییییه ،بییهاڵم بییرادرێكم كییه (رێنییاس نییهورۆزی) نییاوه و لییه دهرهوهی واڵت دهژی ،زۆر كییاری وردی لهسییهر ئییهو رۆژنامییهی
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(سهربهستی)یه كردووه ،ئهو له دوای ڕۆژنامهی كوردستان به دووهم رۆژنامهی بهدرخانیییهكانی دادهنیێ ،گواییه میهوالن زاده رهفعیهت،
كه ئهوی

ههر كورده و نهوهی میهوالنا خالییدی نهقشیبهندییه ،هیهر بیۆ شیوێنهونكهیی تیا سیاڵی  ١٧٢٢نیاوی لهسیهر رۆژنامهكیه بیووه

دهریكردووه ،بهاڵم لهئهسڵدا ئهم رۆژنامهیهش هی بهدرخانیهكانه بهاڵم به ناوی (مهوالن زاده رهفعهت)یان دهركیردووه ،تهنانیهت تیا
ماوهیه (جهالدهت بهدرخان) جێگری سهرنووسهر بووه .بهاڵم به پێی ههندێ لێكدانهوه و وردهكاری ئهو گهیاندنهوهی ئهو چمكهشمان
ال زهحمهت بوو.
من بیرۆكهی ئهوهشم ههیه كه یهكهم رۆژنامهی (كوردستان) بهقۆنا دهرچووبێت ،وهكو دهبینن ئهو دوو ژمیارهی ئێسیتا لهبیهر دهسیته و
ژماره ( ٢٦٤ی  )٣و ( ٢٦٤ی  )٤لهسهری نوسراوه ،لهوانهیهئهو ()٢٦٤ی پێ تهقهڵهكه نیشانهی دهرچوونی قۆناغی یهكهمجاری دوای
دهرچوونی یهكهم جاری پیێ

سیاڵی ()١٧٢٦ی بووبێیت ،بیهم( )٣١ژمیارهی دهرهوهیشیهوه ،دواتیری

لیه دوای مهشیرووته لیه ئهسیتهمبۆڵ

جییارێكی دیكییه دهركرابێتییهوه ژمارهكانیییان بییهم شییێوهیهی باسییم لێییوه كییرد ،لهسییهر دانییابێ ،چونكییه دهبینییین لهسییاڵی  ١٧٢٦داسییوڵتان
عبدالحمید ههموو خێزانی بهدرخانیهكانی ،بیه خزمهتكارهكانیشییانهوه گیرت و دهربیهدهری كیردن و سیواری كهشیتی كیردن و نیاردنی بیۆ
دوور ،ئهوانه ژمارهیان سێ ههزار كهس بیوو ،ئییدی ئهوكاتیه رۆژنامهكیه لیهژمارهی  ٢٦٤راوهسیتا بێیت و لهسیاڵی  ١٧٢١كیه مهشیروته
بووه دووباره گهراوهنهتهوه ئهستهمبۆڵ و دووباره رۆژنامهكهی خۆیان دهركردووه ،واته ( ٢٦٤ی  )١و ( ٢٦٤یی  )٢و ( ٢٦٤یی  )٣و ( ٢٦٤
  ،)٤ئهگهر ههردوو ژمیارهی( ) ٥ - ٢٦٤و ()٦ - ٢٦٤ییمهزههری

دهرچیووبن ،مین ئیهو مهزهندهییه لههیهمووان بیه نزیكتیر دهزانیم .د .كیهمال

به پاڵپشتی (رامزوهر) دهڵێت تیا سیاڵی  ١٧٢٤بیهردهوام بیووه ،بیهاڵم هیهر خۆیشیی رهتیی داوهتیهوه ،ههنیدێ لهنووسیهر و

تۆژهرانی دیكهش دهڵێن (كوردستان) تا سیاڵی  ١٧٢٦بیهردهوام بیووه ،ئیهو سیاڵهیهش بهدرخانیییهكان لیهسیهر كوشیتنی (رهزوان پاشیا)
كێشهیان بۆ دروستبووه و دوورخراونهتیهوه ،ئهمیه سیهرباری ئیهوهی ئیهمین زهكیی بیهگ دهڵێیت یهكیهم رۆژنامیهی كیوردی لهئهسیتهمبۆڵ
دهرچووه ،پێم وایه ئهو زانیارانهی (ئهمین زهكی) داویه ههندێ راستی دروستی دهبێت تێدا بێت .
زانیارییهكی دیكه لهسهر رۆژنامهكه نووسراوه ئهم رۆژنامهیه لهچاپخانهی ئیخوهت دهرچووه كه ئیهم چاپخانهییه لیه ئهسیتهمبۆڵ بیووه،
نه ههر ئهوه ئهم رۆژنامهیه ئامیاژهی كیردووه كیه چاپخانهكیه هیی خانیهوادهی بهدرخانیییهكان بیووه ،مین لێیرهدا دهپرسیم دهبیێ ئیهو
چاپخانهیه ههمان ئهو چاپخانهیه نهبێ كه ژمارهی  ٣و ٤ی رۆژنامهی كوردستانیان له قیاهیره پیێ چیاپ ییان ئیهوهیان چاپخانهییهكی
دیكهی بنهماڵهی بهدرخانییهكانه.
(رێناس نهورۆزی) زانیارییهكی دیكهی زۆر گرنگی پێداوم ،وتی مین كتێبیێكم الییه لیهو چاپخانهییه چیاپكراوه ،هیهروهها پێیی گووتیوم
جهالدهت بهدرخان و كامهران بهدرخان كه تهمهنیان لهنێوان  ١٣بۆ  ١٥ساڵ بووه لهو چاپخانهییه كیاری پیتچنییانییان كیردووه ،ئینجیا
من بیرۆكهی ئهوهم بۆ هات كه جهالدهت بهدرخان ساڵی  ١٧٣٢هاواری دهركردووه رۆشن بهدرخان باسی دهكات دهڵێت لهماڵهوه پیتچنیی
بۆ (هاوار) دهكرد ،كهواته ناكرێ لهتهمهنی  ٣٥بۆ  ٤٢ساڵی خۆی فێری تایپ بكات ئهگهر لهسهردهمی ههرزهكاری فێر نهبووبێت.
بیرۆكهیییهكی دیكهشییم بییۆ هییات ،میقییداد میدحییهت بییهدرخان خییۆی لییهرۆژنامییهی كوردسییتان لییه یهكییهم سییهروتاری زۆر بهتهئكیییدی
دهڵێت(جریدا من عهولیه) واته رۆژنامهی من یهكهمه( ،جهالدهت بهدرخان)ی
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شێركۆ) ئاماژهیهكی وای داوه.
ئهو ژمارهیهی من یهكهمه
* باشه ئهو (یهكهمه) دوو مانای جیاواز ههڵناگرێت؟.
 لێرهدا دهڵێم بهڵێ تۆش راست دهكهی! منی ئهم بیرۆكهیه به مێشكمدا هاتووه دهتوانین بڵێین وتویهتی ئهو ژمارهییهی مین یهكهمیهواتییه یهك یهم ژمارهیییه ،دهشییتوانی وای لێییك بدهیتییهوه بهدرخانییییهكان لییهپییاڵ ئییهوهی لییهدهرهوه رۆژنامییهی یهكییهمی (كوردسییتان)یییان
دهركردووه ،له ناوهوه رۆژنامهیهكی دیكهیان ههر به نیاوی رۆژنامیهی كوردسیتان لهشیوێنێكی دیكیهی ئیمپراتۆرییای عوسیمانی بیه نهێنیی
دهركردبێت.
من لهئێستادا باخهڵم هی ئهوه نییه رێگهم پێ بدات سهفهری دیكه بۆ الی ئهو خۆنهویستانهی (كۆما خیهباتێن كوردۆلیۆژیێ) بكهمیهوه
و خییهباتیان لهگییهڵ بكییهم و ئییهو پرسییانهیان لهگییهڵ بكهمییهوه ،بییه داخییهوه كییه (د .كییهمال فوئییاد)یشییمان لییه ئێسییتادا لییێ دووره و
نایگهینێ ،ههر كهسێكی لهخۆی رادهپهڕموێ ئهو گرێیانهمان بۆ بكاتهوه من ههر له ئێستاوه هاریكارم و دهسیتهكانی دهگوشیم و واڵت
ئاوهدان.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ  /ڕێکەوتی١ :ی مەی ٢٢١٣
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رۆژی رۆنامەگەری کوردی و چەند سەرەنجێک
هیوا گوڵ محەمەدی
ڕۆژی  ٢٢١٣ / ٤ / ٢٢شاڵرۆژی دەست پێکردنی ڕۆژنامەگەری کوردیە و  ١١٥سیاڵی تێپەڕانید .بێگومیان  ١١٥سیاڵ لەمەوپیاش ئیامرازی
گەیانییییدنی زانیییییاری و دەنییییگ و باسییییەکان بە کۆمەڵگییییا تەنیییییا ڕۆژنییییامە بییییو و ڕۆژنییییامەگەری و
ڕۆژنامەوانان کار و ئەرکیکی گرانیان لە ئەستو دا بو.
ئەمییییڕۆ ڕۆژنییییامەگەری بەشییییێکە لە میییییدیا و مێییییدیاش چەنییییدین بەشییییی جیییییاوازی هەیە ،وەک،
ڕادیو(دەنگ) تەلەفزیون(دەنگ و ڕەنگ) ئینترنێت(فەیسبوک ،بلۆگ ،تویتر و .)...
جاران تەنیا ئەوانە کە پسپۆڕی تایبەت بون یان خاوەن جەسیارەت و ئیمکانیات بیون دەییان تیوانی
بۆ رۆژنامەکان بنوسن و نوسینەکانی بە زەحمەت باڵو دەکرانەوە ،الپەڕەی ڕوژنامەکان بە بیابەتی بە نیاوەرۆک و تیایبەت و نیوچەی
گرینگ دەڕازاندرانەوە.
ئەمڕۆ نوچەکان ئەوەندە زوو دەگەنە هەموو قوژبنەکانی جیهان کە ڕۆژنامەکان دوادەکەون لە باڵو کردنەویان دا .لە نێوان مێدیا دەنیگ
و ڕەنگیەکیانی

دا نوچەکیان بە ئییان و سیات بیاڵو دەبیینەوە و پێشیبڕکێ هەیە کیامە تەلەفزیییون ییان ڕادییو نییوچەکە زووتیر بگەیەنێییتە

بیسەران و بینەرانی.
ئیستا ئیتر گرینگ نیە کە کێ چی دەنوسێ ،گرینگ ئەوەیە الپەڕەی ڕۆژنامەکیان ڕەش بکیرێنەوە .ئەگەر جیاران ڕۆژنیامە شیتێکی لیوکس
بو و هەموو کەس ئیمکانی خۆێندنەوەی نەبو ئەمیڕۆ بیۆ نمیوونە لە زۆربەی واڵتیانی رۆژئیاوا ڕوژنامەکیان بە خیۆڕای ئەدرێینە خەڵیک و
خۆێنەریان نیە.
ئەمە لە الیەک ئەو پێوەنییدیە خێییرایەیە کە ڕۆژنامەکییانی وا لییێ کییردوە و لە الیەکیتییرەوە ئەو هەمییوو سییەرچاوە مێییدیایی و سییەرچاوە
جۆراجۆرانە وایان کردوە خۆێنەر نەگاتە خۆێندنەوەی هەموو بابەتەکان و بابەتی چاک و خراپ تێکەڵ و بێ کەڵک بن.
بەداخەوە ئیسییتا لە کییاری ڕۆژنامەگەریییدا نییاوەروک لە بەرچییاو نییاگیردرێ و سییەردێڕ گییرینگە .جییاری وایە لە الپەڕی ئەلکترونییی یییان
کاخەزی ڕۆژنامەیەکدا سەردێڕیک ئەبینین کە لەگەڵ ناوەرۆکی بابەتەکە دا زور جیاوازە.
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یەکێک لە ئەرکە گرینگەکانی مێدیا بە گشتی و ڕۆژنامە بە تایبەتی گەیاندنی راستیەکانە بە کۆمەڵگا ،ییان بە خیۆێنەران و بیینەران
و بیسەران.
لە گەیاندنی نوچەیەکدا گرینگە کە ڕۆژنیامەوان ئەو خیااڵنە لە بەر چیاو بگیرێ کە بیریتین لە ،کەی ،چیۆن ،لە کیۆێ ،کیێ .هەروەهیا
گرینگە کە نوچەکان یان نوسینەکان نەبنە هۆکاری ڕوخانیدن ییان ڕوشیاندنی کەسیایەتی تیاکە کەسیەکان ،بەڵکیو دەبیێ بەرزکیردنەوەی
ئاستی زانیاری کۆمەڵگا مەبەست بێت.
بەداخەوە ڕۆژنامەگەری کوردی بە هەموو بەشەکانیەوە لە قەیران دایە .بەرنامە رادیوی و تەلەفزیونیەکان پسپۆڕییان پێوە دییار نییە،
بە زوری تەنیییا هەوڵ ئەدرێ الپەڕەی روژنامەکییان ڕەش بکییڕێتەوە ،بەرنییامە ڕادیییوی و تەلەفزیونیەکییان پییڕ بکییرینەوە ،گرینگییی بە
ناوەروک نادرێ ،گرینگی بە ئەرکی ڕۆژنامەگەری و مێدیایی نادرێ ،گرینگی بە ئامانجی بەرنامەکە و گەیاندنی پەیامەکە نادرێ.
زوری ژمارەی مێدیای کیوردی بەشیێک لە کێشیەکەیە .باشیترە ئیێمە  ٢کانیاڵی تەلەفزیونیمیان هەبیێ و  ١٢٢ڕۆژنیامەوانی پسیپۆڕ کارییان
تێدا بکەن نەک  ١٢٢کاناڵمان هەبێ و  ٢رۆژنامەوانی پسپۆڕ و کارزانیان تێدا نەبێ.
من بڕوام بە بێالیەنی نیە ،دەبی ڕوژنامەوان و مێدیا الیەنگر بن بەاڵم الیەنگری و خۆ گێل کیردن جییاوازن .کەسیێک هەیە بە نیاوی
رۆژنییامەوانی بییێالیەنەوە الیەنگییری لە فکییر و الیەنێییک دەکییات  .ئەمە هیییج کێشییە نیییە کە ڕۆژنییامەوان سییەر بە الیەنێییک بێییت بەاڵم
چەواشەکاری نەکەن ،نەڵین ئێمە بێالیەنین ،بەاڵم بەردەوام یەک الیەن بپارێزن.
مەرجە رۆژنامەگەری لەسەر بنەمای ڕاستی و سەداقەت بێت نەک لە پێناو بەرژەوەندی تایبەتی دا .حیزبێیک میافی خیۆیەتی کانیاڵێکی
تەلەفزیونی هەبێ بەاڵم نابی ئەو مێدیایە بۆ مەبەستی تایبەت بە کار بێنێ لە ژێر ناوی ڕۆژنامەگەریدا.
لە وەاڵتانی پێشکەوتو دا ئەو حیزبانەی کە زور لە حیزبەکانی ئێمە ئیمکاناتی مادی ومەعنەویان زیاترە خاوەن کانیاڵی تەلەفزییونی
و ڕادیوی تایبەت بە خۆیان نین کە چی لە الی ئێمە حیزبەکان هەموو باجێک ئەدەن بۆ ئەوەی هێندێک پارەیان دەست بکەۆێ و خێیرا
بەو پارەیەش کاناڵێکی تەلەفزیونی بکەنەوە .بێگومان کاتێک هەر کەسەو دەبێتە خاوەن مێدیای تیایبەتی خیۆ ،ئەوا مەترسیی لەسیەر
دیموکراسیی زیاد دەکا.
لە یادی  ١١٥ساڵەی دەست پێکردنی رۆژنامەگەری کوردیدا جێگەی داخە کە ئێمە وەک نەتەوە هێشیتا بندەسیت و بەش بەش کیراوین و
خاوەن مێدیای ئازاد ،یەکیەتی ڕۆژنامەوانانی ئازاد و سەربەخۆ و ناوەنیدێکی یەکگرتیوی کیۆ کیردنەوەی هەواڵ و زانییاری سیەبارەت بە
ڕوداوەکانی کوردستان و جیهان نین.
کەمتەرخەمی میدیای کوردی بۆ پشتگوێ خستنی نوجە و ڕوداوەکانی کوردستان تەنیا لە پێناو بەرژەوەندی پارێزی حیزبی دا جێگەی
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قەبوڵ کردن نیە و میدیای کوردی بەرپرسیارن سەبارەت بە گواستنەوە و گەیاندنی هەموو ڕوداوەکانی کوردستان وەک یەک.
ئەوەی کە هەر حیییزبە و میییدیایەکی تییایبەت بە خییۆی هەیە و چەنیید میییدیای سییێبەریان دامەزرانییدوە تەنیییا تێکییدانی ئەرک و کییار و
بەرپرسیارەتی میدیاگەری کوردیە.
جییاران مێییدیا دەسییەاڵتی چییوارەم بییو ،بەو واتییایە کاتێییک ڕۆژنییامەیەکی بە ئێعتبییار یییان رادیییو و کانییاڵیکی تەلەزیییونی ،گەنییدەڵی
دەسەاڵتێک یان دەسەاڵتدارێکیان ئاشکرا دەکرد ،دەبونە هۆکاری هەرەس هێنانی ئەو دەسیەاڵت ییان دەسیەاڵتدارە .ئەمیڕۆ مییدیا بیوەتە
بەشێک لە دەسیەاڵت ،النیی کەم لە وەاڵتیی ئیێمە دا .مێیدیاکانی ئیێمە لە جییاتی دەرخسیتنی ڕاسیتیەکان هەوڵیی پیینە و پەڕو کردنیی
گەندەڵی و گەندەڵکاران ئەدەن.
مێدیا و مێدیاگەری گرینگی و تایبەتمەندی خۆیان هەیە .میدیا ئەتوانێ کولتوری دیموکراتی پتەو بکیات ،پیێکەوە ژییانی گەالن پیێ
بخات ،کولتورکان لێک نییزک بکیاتەوە و لە وەشییاری کۆمەڵگیا دا بیۆ داواکاریەکانییان ،بیۆ گەیشیتن بە مافەکانییان بیۆ وەگەڕ خسیتنی
جواڵنەوە دیموکراتیکەکان خاوەن روڵ و کاریگەری بێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هەڵوێست  /ڕێکەوتی٢٢ :ی ئەپریلی ٢٢١٣
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کاروانی رۆژنامهنووسیی کوردی ههڵكشان بهرهو لووتکه
قادر وریا
٢٢ی ئاوریلی ههر ساڵێک دهکهوینهوه یادی دهسپێکی وهڕێکهوتنی کاروانێک .کاروانێک که نوێنگهی روانیین و بیرکردنیهوهی پێشیهنگانی
خهباتی رزگاریخوازیی نهتهوهیهکه .نهتهوهیهک که ئهگیهر چیی تیا ئێسیتاش لیه بندهسیتی و
واڵت دابهشکراوی رزگاری نهبووه ،بهاڵم خهباتهکیهی نیهک ههرنهوهسیتاوه ،بیهڵکوو رۆژ بیه
رۆژ هیییهنگاوی گیییهورهتری نیییاوه .خیییهباتێک کیییه بیییه وهڕێکیییهوتنی کیییاروانی 22ی ئاورییییل،
رهههنیییدێکی دیکیییهی خسیییته سیییهر رهههنیییدهکانی خیییۆی ،رهههنیییدی فکیییری و رۆشییینبیری و
زانستخوازی.
١١٥سییاڵ لهمهوبییهر رۆژنامهنووسیییی کییوردی لییه سییهر دهسییتی میقییداد میدحییهت بییهدرخان لییه
ئاوارهیی و دوورهواڵتی دا له دایک بوو .دواتر عهبدولرهحمانی برای ،رێچکهی ئهوی گرت و نهیهێشت ئاورگی "کردستان"ی دایک له گڕ
و کڵپه بکهوێ.
خانییهدانی بییهدرخانیان ،لییه زۆر بییواردا جێپهنجییهیان ب یه مێییژووی نهتهوهکهیانییهوه دیییاره .لییه میرایییهتی ومیرنشییینی و ئهندێشییهی
بنیاتنانی دهوڵهتی کوردی و پێکهوهنانی"ئهسبابی شهڕ"ی پارێزگاری لهکوردستان ڕا بگره تا دهگاته مشوورخواردن له ئهلفوبێی کیوردی
و وهڕێخستنی قوتابخانه و خوێندن و ڕۆژنامهنووسی به زمانی نهتهوهکهیان .بیهاڵم درۆ نییه ئهگیهر بگیوترێ چڵهپۆپیهی خزمهتیهکانی
ئهوان ،ههر ئهو کاروانهیه که که له ٢٢ی ئاوریلی  ١١٧١دا وهڕێیان خست .چونکه هاوار له دهسیت بندهسیتی و بانگیهوازی ییهکگرتن و
بانگی رابوون و خهبات بۆ رزگارییان بیه زمیانی کیوردی و لهسیهر ڕووپیهڕی رۆژنامیه ،واڵت بیه واڵت و شاربهشیار بیاڵو کیردهوه .ئیهوان
دهبوو به دهوڵهتان و نهتهوهکانی دیکه به تایبهتی ئهوانهی خاک و نهتهوهی کوردیان لیه بندهسیتی خۆییان دا راگرتبیوو ،بسیهلمێنن
که کوردی خاوهن زمان و مێژوو و شارستانیهته و ئهگهر له پێ ئهوان نهبێ ،له دوای ئهوان نیییه ،بیهاڵم چ بکیهن کیه بندهسیتن و
بێدهرهتان؟! لهمهش زییاتر ،رێگاییهکیان خسیته بیهر دهم روونیاکبیر و سیاسیی و ئیازادیخوازی کیورد کیه پێیی دا بیڕۆن و هیهرگیز لێیی
النهدهن.
 ١١٥سییاڵ بییه سییهر دهرچییوونی یهکییهم رۆژنامییهی کییوردی دا رادهبییرێ .لییه مییاوهی ئییهو  ١١٥سییاڵهدا ،رۆژنامهنووسیییی کییوردی و خییهباتی
نهتییهوهی کییورد قۆنییاغی جۆراوجۆریییان بڕیییوه .ئێسییتا میییدیاکارانی کوردی ،النیکییهمێک لییهو ئیمکانییات و کهرهسییتانهیان ههیییه کییه
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میدیاکارانی جیهانی پێشکهوتوو ههیانیه .ئێسیتا لیه کوردسیتانی

وهک زۆر شیوێنی جیهیان ،رۆژنامیهی کاغیهزی ،جێیی پیێ لیهق بیووهو

کانیییاڵی تهلیییهڤیزیۆنی و مییییدیای ئیییهلێکترۆنی و تۆڕهکۆمهالیهتیییییهکان ،مهیدانیییداری رییییزی پێشیییهوهن .ئێسیییتا قهڵهمبهدهسیییتان و
رۆژنامهڤانانی کوردی  ،به هۆی پێشکهوتنی ئامرازهکانی پێوهندی و گرێدرانیهوهی کوردسیتانهکهیان بیه جیهیان و دروسیتبوونی هیهل و
دهرفییهتی دهنییگ بییه دنیاگهیانییدن ،دڕیییان بییه شییهوهزهنگی دیکتییاتۆری و ملهییوڕی داوه .هییهر چهنیید چوونییه بهندیخانییه و ئییازار و
ئهشکهنجهدران له سهر بهکوردی نووسین و داواکردنی رزگاریی نهتهوهیی و ژیانێکی مرۆڤی ئهم سهردهمه له زۆربیهی کوردسیتان هیهر وا
درێژهی ههیه ،بهاڵم کاروانی رۆژنامهنووسییهکهمان ،ههر بهردهوامه و سیهربهرزانه دهچێتیه پیێ  .هیهر وا هیهڵگری ئیهو پهیامانهییه
که له کۆتاییهکانی سهدهی نۆزدهیهمهوه ،خستوونیه ڕوو .بیهڵێ رۆژنامهنووسییی کیوردی هیهر لیه سیهرهتاوه داواکیاری نیهمانی جیههل و
نهخوێنییدهواری بییووه ،خوازیییاری زانسییت و پێشییکهوتن بییووه ،برایییهتیی نێییوان میللییهتانی ویسییتوه ،لییه گییهڵ ئاشییتی و تییهبایی دابییووه،
یهکبوونهوهی کوردستان و دهستوێکدانی رۆڵهکانی نهتهوهی کوردی داوا کردوه.
پهیام و گوتاری رۆژنامهنووسیی کوردی ،پهیام و گوتاری بزووتنهوهی نهتهوهیی کورد بووه و تا هاتوه دهوڵهمهندتر بووه ،به جۆرێیک
که داوای چین و توێژه پێشکهوتنخوازهکانی کۆمهڵ و و بزووتنهوه جۆراوجۆرهکانی کوردستانی ئاوێتهی خۆی کردوه .ههر لهو کاتهش
دا له مودێرنیزم و پێشکهوتنی جیهانی ،له بزووتنهوه جیهانییهکانی دیمۆکراسیخوازی ،مرۆڤدۆستی و داکۆکی له مافی مرۆڤ ،تهبایی
و پێکهوهژیانی به ئاشتیی گهالن ،یهکسانیی ژن و پیاو و هتید ،کاریگیهری وهرگرتیوه .کیاروانی رۆژنامهنووسییی ئێسیتامان ،لیه گیهڵ
ئهوهش دا که نهتهوهی کورد ههروا له قۆناغی خهبات بۆ رزگاری له بندهستی داماوهتهوه ،له هیهوڵی واڵمدانیهوه بیه فیره چهشینی و
فرهرهنگیی کۆمهڵگهو بهردهنگی خۆی دایه .ئهم کاروانه له ناتهواوی ،الوازی و کهموکووڕی بیهدوور و بێبیهری نیییه ،بیه تایبیهتی کیه
له ههلومهرج و بارودۆخی ژیان و خهباتی نهتهوهییهکی بندهسیت و زۆرلێکیراو و بهشیکراو و واڵتیداگیرکراو دا ،لیه داییک بیووه  ،پێیی
ههڵگرتوه و ههناسهی داوه .بهاڵم به ههموو الوازییهکانیهوه ،میدیا و رۆژنامهنووسیی ئهمڕۆی کورد له ههڵکشان بهرهو لووتکه دایه.
ئهم کاروانه ،توانیویهتی و دهتوانێ زمان و روخسار و نوێنهری نهتهوه و خهڵکێک بێ که بهرهوپێ

دهچن ،نهتهوه و خیهڵکێک کیه

بییه ئاگییایی و لێبڕاوییییهوه بڕیییاری خییهبات بییۆ رزگییاری و گهیشییتنهوه بییه نهتییهوهکانی دیکییهیان داوه .بییا شییانازی بییهم کاروانییه،
دامهزرێنهرهکییهی ،پێشییهنگان و سییوارچاکانییهوه بکییهین و لییه هییهموو ئاسییتێک دا پشییتیوانی بییین ،داکییۆکی لییه ئییازادبوونی میییدیا و
میییدیاکارانمان بکهین،لییه بهرامبییهر شییااڵوی نێوخییۆیی و دهرهکیییی زنجیرکییردن و تیییرۆر و گهڕاندنییهوه بییۆ دواوهدا ،بیانپییارێزین .بییا
ئهزموون و خهرمانی دهوڵهمهندی رۆژنامهنووسییمان ،بیا سیهرمایهکانی بیواری مییدیامان ،وهک گلێنیهی چیاوی خۆمیان بپیارێزین ،چونکیه
تهنیا لهم حالهته دایه که دهتوانین زیندوویی کۆمهڵ و نهتهوهی خۆمان دهستهبهر بکهین و له بهرهوپێشچوونیان دڵنیا بین.
(*)"ههڵكشان بیهرهو لوتکیه" نیاوی رۆمیانێکی کوردیییه و دهسیتهواژهیهکه پێشیتر بیه کیار هیاتوه ،مین وهرم گرتیوه و لێیره دا بیه کیار
هێناوه( .نووسهر)
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  /ڕێکەوتی٢١ :ی ئەپریلی ٢٢١٣
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نامۆ عەبدوڵاڵ ،رۆژنامەنووس :رۆژنامەنووسیی کوردی لە بارودۆخێکی زۆر خراپ دایه
دیمانە :مادح ئەحمەدی
ئامییاژە« :نییامۆ عەبییدوڵاڵ» ،رۆژنامەنووسییی کییورد یەکێییک لەو کەسییانە بییوو کە ئەمسییاڵ خەاڵتییی سییااڵنەی کییۆمەڵەی رۆژنامەنووسییانی
کۆشکی سپییان پیێ بەخشیرا .نیاوبراو لە ئێوارەخیوانێکی کۆشیکی سیپیدا بە ئامیادەبوونی
«بیییاراک ئۆبامیییا» ،سیییەرکۆماری ئەمریکیییا و ژمیییارەیەکی زۆر لە وەزییییر و سییییناتۆر و
کاربەدەسییتانی کۆشییکی سییپی ئەم خەاڵتەی وەرگییرت .نییامۆ عەبییدوڵاڵ رۆژنامەنووسییێکی
سییەربەخۆیە و بییۆ چەنیید میییدیای جیهییانی وەک :رۆژنییامەی نیویییۆرک تییایمز و ئاژانسییی
هەواڵییی رۆیییتەرز و ...کییاری کییردوە .نییاوبراو هەڵگییری بروانییامەی ماسییتەرە لە بییواری
رۆژنامەنووسی و لە زانکۆی کۆلۆمبیا لە نیویۆرک دەخوێنێت .لەم ژمارەی «کوردستان»دا
وتووێژێکمییان لەگەڵ نییاوابراو ،سییەبارەت بە وەرگرتنیی خەاڵتییی سییااڵنەی کییۆمەڵەی رۆژنامەنووسییانی کۆشییکی سییپی و هەروەهییا رەوشییی
ئێستا رۆژنامەنووسی لە کوردستاندا سازداوە.
کوردستان :خەاڵتی کۆمەڵەی رۆژنامەنووسانی کۆشکی سپی چییە و بە چ کەسانێک دەدرێ؟
نامۆ عەبدوڵاڵ :ئهو خەاڵتەی کۆمەڵەی رۆژنامەنووسانی کۆشکی سپی که مین وەرمگیرت بریتیی بیوو لە پێینج هەزار دۆالری ئەمریکیی کە
لە شێوەی زەمیالە (سکۆڵەرشییپ) دایە بیۆ خوێنیدکاری رۆژنیامەگەری لە زانکۆکیانی ئەمریکیا .ئەو خەاڵتە دەدرێیت بە چەنید زانکیۆیەکی
بەناوبانگی ئەمریکا .یەکێک لەو زانکۆیانە زانکۆی کۆلۆمبیایە ،کە تیایدا مین خوێنیدکاری ماسیتەرم لە بیواری رۆژنامەگەرییدا .سیااڵنە
یەک خوێندکار لە زانکۆی کۆلۆمبیا ئەو خەاڵتە وەردەگرێت .ئەمساڵ ،ئەو خەاڵتە بە من درا.
کوردستان :پێشتر لە نێو کورددا کەسمان هەبوو ئەو خەاڵتە وەربگرێ ،ییان نیا ،و ئێیوە یەکەم رۆژنامەنووسیی کیوردن کە ئەو خەاڵتە
وەردەگرن؟
نامۆ عەبدوڵاڵ :ئەم خەاڵتە تازەیە و هەموو نزیکەی بیست ساڵە دەدرێت.
بەپێی سایتەکەیان ،کە تازە چوومە سەری تا سەیری ناوی براوهکانی ساڵی رابردوو بکەم ،هی کوردێکی دیکهم نەبینی تا ئێستا ئەم
خەاڵتەی پێدرابێت.
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کوردستان :ئەم خەاڵتە سااڵنە بە چەند کەس دەدرێ و ئەو کەسانەی کە خەاڵتیان وەرگرت ئەگەر بزانیی خەڵکیی چ واڵتگەلێیک بیوون
یا سەر بە چ نەوەیەک بوون؟
نامۆ عەبیدوڵاڵ :ئەم سیاڵ خەاڵتەکە بە شیانزە کەس درا .زۆربەی براوەکیانی دیکیه خەڵکیی ئەمریکیا بیوون .لە رۆژهەاڵتیی نێوەڕاسیت
تەنیا بە من درا.
کوردستان :هۆکاری ئەوەی کە تۆ خەاڵت کرای دەگەڕێتەوە بۆ کورد بوونت ،یان دەگەڕێتەوە بۆ پیشەکەت کە رۆژنامەنووسییە؟
نییامۆ عەبییدوڵاڵ :نییا هیییج پێوەنییدی بە کییورد بییوونەوە نییییە .مەرجەکییانی بییردنەوەی ئەم خەاڵتە دوو شییتن .یەکەم ،دەبێییت خوێنییدکاری
رۆژنییامەگەریی بیییت لە ئەمریکییا .دووەم ،دەبێییت وتییارێکی کییورت بە ئینگلیییزی بنووسیییت باسییی ئەو کییارانە بکەیییت کە کییردوتن تییا تییۆ
شایستەی ئەو خەاڵتە بکات .پاشان لە رێگەی زانکۆەوە سیڤی کارەکانت وەردەگرن و هەڵسەنگاندن دەکەن لە نێوان کاندیدەکاندا.
کوردستان :لە باسی خەاڵتەکە بێیینە دەرێ .ئێیوە بە شیێوەی پسیپۆڕی لە ئەمریکیا راگەیانیدن دەخیوێنن .بیۆیە دەمەوێ لە روانگەیەکیی
پسپۆڕییانەوە بچین نێو باسەکە .لەم روانگەوە چۆن چاو لە رۆژنامەنووسی و راگەیاندن لە کوردستان دەکەی؟
نامۆ عەبیدوڵاڵ :رۆژنامەنوسییی کیوردی لە بیارودۆخێکی زۆر خراپیدایە .بێگومیان نیاتوانین بە هیی شیێوەیەک بەراورد لە نێیوان ئاسیتی
پرۆفێشناڵی میدیای کوردی بکەین لەگەڵ میدیای خۆرئاوا و میدیای ئەمریکا بە شێوەیەکی گشتی .میدیای کوردی تەمەنی کورتە .ئیێمە
مێژوویەکمییان هەیە کە دیکتییاتۆریەت و خێڵەکییییەت بەسییەریدا زاڵە .کییاریگەری هەمییوو ئەمییانە لە میییدیای کوردیییدا بە ئاشییکرا بەدی
دەکرێت .گەورەترین گرفتی میدیای کوردی بریتییە لە نەبوونی توانا بۆ جیاکردنەوەی فاکت (راستی) لە بۆچوون .زۆربەی هەواڵەکانی
کوردستان قسەی ئەم بەرپرس و ئەو بەرپرسن .زۆربەی الپەڕەی رۆژنامەکان پڕ دەکردێنەوە بە دییداری درێیژی پرسییار و وەاڵم کە لە
میدیای پرۆفیشیناڵی ئەمریکییدا بە دەگیمەن بەدی دەکرێیت .هەمیوو الپەڕەکیانی نیوییۆرک تیایمز ،بیۆ نمیوونە ،هەڵ بیدەرەوە دییدارێکی
پرسییار و وەاڵم نیادۆزیتەوە .لە کوردسیتان خەڵکیی لە جییاتی بەدەسیت هێنیانی فاکیت رۆژانە پروپاگەنیدەو قسیەی ئەم و ئەو دەکییڕن.
میدیای کوردی گرفتی زۆرەو چاککردنی ئاسان نییە و پێویستی بە کات هەیە .لەهەمیووی گرنگتیر ،پێویسیتە پرۆفێشیناڵەکانی مییدیای
کوردی ئامادەییان تێدابێت بۆ گۆڕان و قبوڵکردنی رەخنە.
کوردستان :پێت وایە راگەیاندن لە کۆمەڵکەی کوردستاندا بۆتە فاکتۆرێکی بەهێز بۆ کاریگاری دانان لە سیەر رای گشیی و لە درێیژەدا
توانیویەتی بە مانای راستەقینە کۆڵەکەی چوارەمی دەسەاڵت بێ؟
نییامۆ عەبییدوڵاڵ :بێگومییان میییدیا بەردەوام گەورەتییرین کییاریگەریی لە سییەر ڕای گشییتی دروسییت دەکییات .بەاڵم پرسیییارەکە ئەوەیییه چ
کاریگەرییەک؟ میدیایەک کە پرۆپاگەندە و بۆچوون باڵو بکاتەوە لە جیاتی راستی ،کاریگەرییەکەی دەگۆڕێت لە رۆشنبیرکردنی خەڵیک
و دروستکردنی عەقڵی ئازادەوە کە خۆی بریار دەدات چی باشە و چی خراپە بۆ کاریگەرییەکی ئایدۆلۆژی و شۆرینەوەی مێشکی
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خەڵکی .بەڕای من میدیای کوردی زیاتر دووەمیان دەکات.
کوردستان :پیاش تێپەڕینیی  ١١٤سیاڵ بە سیەر ئەزمیوونی رۆژنامەنووسیی دا لە کوردسیتان ،گرفتەکیانی راگەیانیدن و رۆژنامەنووسییی لە
کوردستان لە چیدا دەبینی؟
نییامۆ عەبییدوڵاڵ :گرفتەکییانی راگەیانییدنی کییوردی زۆرن و نییاتوانین لێییرەدا یەک بەیەک باسیییان بکەییین .ئەوە پێویسییتی بە تییویژێنەوە
هەیە .بەاڵم بەشێوەیەکی گشتی میدیای کوردی خۆی ماندوو ناکات بۆ دۆزینەوەی ئەوەی لێیرە پێیی دەوترێیت سیتۆری (چییرۆک) .تەنییا
بۆچوونی ئەم و ئەو باڵودەکاتەوە .میدیای کوردی ،بەشێوەیەکی گشتی ،هێشتا نازانێت رستە چییە و پەرەگیراف چیییە .بیابەتی درێیژی
باشترین نووسەرەکانی کوردستان دەخوێنیتەوە دەبینییت هەمیووی چەنید رسیتەیەکە .سیەرەت گێیژ دەخیوات .نازانییت بیکەر لە کیوێیەوە و
فرمیان لە کیوێیە ،بەدەگیمەن نیوقتە دانیراوە هەمیوو بیابەتەکە بە فیاریزە و (واو) و بەسیتراوە بەیەکەوە .وەکیو وتیم گرفتەکییان زۆرن،
ئێستا بۆ مین ئاسیان نیییە بتیوانم جییاوازی بیکەم لەنێیوان ئەو هەواڵەی سیایتەکانی کوردسیتان بیاڵوی دەکەنەوە لەگەڵ ئەوەی کەسیێک
بۆخۆی لە فەیسبوک باڵوی دەکاتەوە.
کوردسیییتان :ئاییییا ناپڕۆفیشیییناڵی و نەبیییوونی ناوەنیییدی کیییارامە بیییۆ راهێنیییان و پەروەردی رۆژنامەنووسیییی گرفتێکیییی گەورەی بەردەم
رۆژنامەنووسیی و راگەیاندن لە کوردستاندا نییە؟
نامۆ عەبدوڵاڵ :نەبوونی ناوەندی راهێنانی باش گرفتێکی گەورەوەیە .بەپێی زانیاریی من ،بەشی راگەیاندنی زانکۆکیانی کوردسیتان لە
ئاستی پراکتیڤدا زۆر الوازن و ناتوانن کادیری باشتر بۆ دەزگاکانی راگەیاندنی کوردستان پێ بگەیەنن
له ژماره ٥١٣ی رۆژنامهی "کوردستان" دا باڵو بۆتهوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  /ڕێکەوتی٢١ :ی مەی ٢٢١٢
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گرفتەكانی بەردەم راگەیاندنی كوردی بە بۆنەی یادی  ٥٥٢ساڵەی رۆژنامەنووسیی كوردی
مادێح ئەحمەدی
راگەیاندن لە خەباتی سیاسی ،كۆمەاڵتی ،كەلتووریی هەر نەتەوەو واڵتێك دا دەورێكی بەرچاوی هەبیووەو وە رەهەنیدێك لە خەبیات
چاوی لێكراوەو لەالیەن زۆربەی واڵتانەوە بایەخی تایبەتی پێیدراوەو بەردەوام گەشیەی
سییتاندوە .واڵتییانی پێشییكەوتوو بییۆ ئەم مەبەسییتە لە دوو رووەوە توانیویییانە كەڵییك لە
میدیا وەربگرن:
 -١رەهەندی نیاوخۆیی :ئەو دەسیەاڵت و الیەنیانەی كە لە رووی نیاوخۆییەوە توانیوییانە
كەڵیییك لە میییییدیا وەربگییییرن ،بەو مەبەسیییتە بییییووە كە رای گشییییتی لەگەڵ سیاسییییەت و
پالنەكانی خۆیان رێك بخەن و بەرانبەر بە كۆمەڵگای جیهانی بەكاری بێنن .ئەمە بەو مانایە نییە كە بە شێوەیەكی ئامرازی كەڵكیان
لە ماسییمیدیا وەرگرتبییێ ،بەڵكییوو بەو مانییایەیە كە توانیییوانە بە پێییی سییتراتیژی و ئامییانجە نەتەوەییەكییانی واڵتەكەیییان لە كەنییاڵی
میدیاوە ئاستی وشیاری خەڵك لە هەموو روویەكەوە بەرز بكەنەوەو تواناییەكان كەناڵیزە بكەن و كۆمەڵێكی زیندوویان پێك هێناوە.
 -٢رەهەندی دەرەكی :لەرووی دەرەكییەوە ئەو واڵت و الیەنانەی كە لە رێگەی مییدیاوە دیپلۆماسیییان كیردوە بەردەوام هەوڵیانیداوە كە
لە ئاستی جیهانیدا برەو بە تایبەتمەندییە سیاسی ،ئابووری ،كولتووری و كۆمەاڵیەتییەكانی خۆیان بدەن و لەو كاناڵەوە شوێن پێی
خۆیان لە نێو خەڵكی واڵتانی جیهیان دا بیكەنەوەو هێژمیۆنی خۆییان زاڵ بیكەن و لە دیپلۆماسییدا بەكیاری بێینن .واتە لەم سیۆنگەیەوە
ئامانجە ستراتیژی و نەتەوەییەكانی خۆیان بردۆتە پێ

و بە ئاماژە بە رۆڵی میدیا ،ئەر و بەرپرسایەتیی نێردراوە فەرمییەكیان و

دیپلۆماتەكانیان كەم كردۆتەوە.
ئەگەر لە سەر ئەم بنەمایە تیشك بخەینە سەر راگەیاندن و میدیای كیوردی بەو ئاكیامە دەگەیین كە كیورد هێشیتا پیاش تێپەڕینیی ١١٢
ساڵ بەسەر دەرچوونی یەكەم رۆژنامەی كوردی دا ،تەنانەت لە بواری باڵوكراوەی چاپییەوە لە ئاستی جیهاندا نەیتوانیوە خیۆی دەربخیا
و قسەی بۆ وتن هەبێ و لە ئاستی نێوخۆی كوردستانیشدا زیاتر لە چوارچێوەی بۆچوونی حیزبی و رێكخراوەییدا ماوەتەوەو نەیتوانییوە
لەسەر بنەمایەكی دیموكراتیك كار بكاتە سەر رای گشتیی كۆمەڵگای كوردی تا چ بگات بە میدیای وێنەیی و ئێلێكترۆنی.
لێرەدا رەنگە پرسیار ئەوە بێ كە هۆكاری ئەم مەسەلەیە دەگەڕێتەوە بۆ چی؟ لەم بارەوە بێگومان چەند هۆكارێكی سەرەكی كاریگەرن.
ئەم هۆكارانە هەركام لەگەڵ یەكدی پێوەندییان هەیەو كاریگەر بوون لە سەر خۆڵقاندنی یەكدی .هۆكارەكان بەم شێوەی خۆارەوەیە:
یەكەم :خوێندەواری میدیایی
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خوێنیدەواری مییدیایی ( )Media Literacyبە شییێوەیەكی گشیتی واتە :تێگەیشییتنێكی پشیت بەسییتوو بە لێهیاتوویی كە بەو پێیییە
دەتوانرێ جۆرەكانی میدیاو جۆرەكانی بەرهەمی ئەم میدیایانە لێك جیا بكەیتەوەو بیانناسی)١(.
خوێنییدەواری میییدیایی یارمەتیییدەرە بییۆ ئەوەی لە سییۆنگەی تێگەیشییتنێكی راسییتەقینەوە كەڵییك لە ئییامرازە میییدیاییەكان وەربگییری و
بەكاریان بهێنی.
ئەگەر لە ژێر تیشكی ئەم خوێندنەوەیەدا چاو لە میدیای كوردی بكەین ،بۆمان دەردەكەوێ كە بە هۆی تێنەگەیشیتن لە مییدیا و ئەر
و قازانجەكانی ،ئێستا ئێمە لەم بیوارەدا بیینەری بیێ سیەروبەرەییەكی سیەیرین .ئەم بیێ سیەروبەرەییە لە راگەیانیدن و رۆژنیامەگەریی
كوردی دا ئێستا بۆتە دیاردەیە كە پێویستە پێشی پێ بگیرێ و هۆكارەكانی لێك بدرێنەوە .هۆكاری سەرەكی ئەم بێ سیەروبەرییە لە
سەرەتادا دەگەڕێتەوە بۆ شێوەی روانینی ئیێمە بیۆ كیار و ئەركیی راگەیانیدن .واتە ئەو كولتیوورەی كە پێویسیتە لە نێیوان كۆڕوكیۆمەڵ و
الیەنە كوردییەكان و تەنانەت تاكی كورد دا بەرامبەر بە كاری راگەیاندن و رۆژنامەگەریی هەبێ ،بوونی نییە .ئێستاشی لەگەڵیدا بیێ
لە كوردسییتاندا بە شییێوەیەكی ئییامرازی چییاو لە كییاری راگەیانییدن دەكییرێ .بە گییوێرەی بەرژەوەنییدی رێكخراوەیییی و گرووپییی لەگەڵییی
دەجووڵینەوە .لەم رووەوە راگەیاندن لە كۆمەڵگای ئێمەدا بۆتە ئامرازێیك لە خیزمەت دەسیەاڵتی تیا و حیزبەكیان دا .لەم حیاڵەتەدا
دەبینین كە هەر كەس پارەی هەبێ بە بێ ئەوەی لە میدیا و پیشەی راگەیاندن تێ بگا ،بارەگایە دەكیاتەوەو چەنید كەس لە دەوری
خییۆی كۆدەكییاتەوەو باڵوكییراوەیە دەر دەكییا .هییی ناوەنییدێكی وەهییاش نییییە كە پێناسییەیە لەم بییوارە بە پێییی تایبەتمەنییدییەكانی
كۆمەڵگییای كییوردی بخییاتە روو بییۆ ئەوەی پەیییڕەوی بكییرێ .لەوەهییا حاڵەتێییك دا كە بە پێییی بەرژەوەنییدی چییاو لە بییابەتەكە دەكییرێ،
دەبینین به سهدان ماڵپەڕی ئێنتێرنێتی دەكرێنەوە ،بە دەیان رۆژنیامەو باڵوكیراوە دەر دەكیرێن كە بە دەگیمەن تێیانیدا دەبینیی هەنیدێ
پرەنسپیی گشتی راگەیاندن لەبەرچاو بگرن .ئێمە چەند باڵوكراوەی رێك و پێكمان هەبیێ زۆر باشیتر لەوەیە كە رۆژانە دەییان باڵڤیۆ
دەربچێ و كەسی

نەیخوێنێتەوە.

دووهەم :هۆكاری سیاسی و مێژوویی
كییورد لەبەر ئەوەی خییاوەن دەسییەاڵتێكی سییەربەخۆ نەبییووە ،بێگومییان لە تەواوی بوارەكانییدا خەسییاری بەركەوتییوە ،بییۆیە نەیتوانیییوە بە
گییوێرەی پێویسییت پێشییكەوتن بە خییۆیەوە ببینییێ .بێگومییان یە لەو بییوارانەش دەتییوانێ بییواری راگەیانییدن بییێ .بییۆیە ئەمە دەتییوانێ
هۆكارێكی دیكەی پاشكەوتنی راگەیاندنی كوردی بێ.
لە بەر ئەوەی كورد خاوەن ناوەندی ئاكادمییك و فێركیاریی بیااڵ لە بیواری راگەیاندنیدا نەبیووە ،دەتیوانین بڵێیین ئەو كەسیانەی كە لە
بواری راگەیاندن و رۆژنامەگەری دا لە كوردسیتان شیارەزاییان ههییه ،ژمارەییان لە قامكەكیانی دەسیت تێنیاپەڕێ ،بیۆیە لەم بۆشیاییەدا
كەسانێك هاتوونەتە مەیدانەوەو كیاری رۆژنامەگەریییان كیردوە كە ییا سیاسیەتوان ،ییا شیاعیر و رۆمیاننووس ،ییا بازرگیان و ...بیوون.
ئەگەرچی نابێ رۆڵی ئەم كەسانە لەبەر چیاو نەگیرین ،بەاڵم بە داخەوە ئەمە بیۆتە هیۆی سیەرهەڵدانی ناپسیپۆریەتی لە راگەیانیدنی
كوردی دا .هۆكاری ئەم ناپسپۆریەتییەش بەشێكی دەگەڕێتەوەو بۆ ئەو رابردوو و دۆخە سیاسییە كە كوردی تێدا ژیاوە.
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سێهەم :قەیرانی تیۆریك
بە لە بەر چاو گرتنی هۆكاری یەكەم و دووهەم ئێستا قەیرانێكی تیۆریك بەرۆكی راگەیاندنی كوردی گرتوە.
ئەگەر بمانهەوێ هۆكارەكانی ئەم قەییرانە تییۆریكە دەستنیشیان بكەیین ،ییا ئەوەی كە لە بنەمیادا دەگەڕێیتەوە بیۆچی و لێكبیدرێتەوە،
سییەرەتا پێویسییتە چاوێییك بە مێییژوودا بخشییێنین .چییونكە ئەو دۆخە هەر وە لەسییەرەوە ئامییاژەی پییێ داروه ،بەشییێكی بەرهەمییی ئەو
رابیییردووەیەیە كە بە سیییەر كیییورددا زاڵ بیییووە .ئەو بیییارودۆخە مێیییژووییەی كە بە سیییەر كیییورددا سیییەپاوە ،قەت ئەو هەلەی بیییۆ كیییورد
نەڕەخساندوە كە وە نەتەوەیە هاوشان لەگەڵ نەتەوەو واڵتانی دیکه لە ئاستی جیهاندا بچێتە پێ  .ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی كە
كییورد لە زۆربەی بوارەكییان دا لە دواوە بییێ و لە ئێسییتاش دا لەو بییوارانەدا لە ئاسییتی جیهییان قسییەیەكی بییۆ وتیین نەبییێ .یەكێییك لەو
بوارانە ،بواری راگەیاندن و میدیایە .واتە راگەیاندنی كورد لەژێر سێبەری ئەو رابردووەدا نەیتوانیوە پێشیكەوتنێكی وەهیا بە خیۆیەوە
ببینێ كە خۆی بخزێنێتە نێو قۆناغێكی تازەوەو لەو دۆخە قەیراناوییەی ئێستا دەرباز بێ .ئەمەش لە سەرەتادا دەگەڕێتەوە بیۆ ئەوەی
كە كیورد نەیتوانییوە بە شییێوەیەكی ئاكادێمییك هێییزی مرۆییی پرۆفیشییناڵ تیایبەت بە كییاری راگەیانیدن ،پەروەردە بكییا .بیۆیە لە كییاری
راگەیانیییدن و رۆژنیییامەگەریی كوردییییدا ئەو پرەنسییییپانەی كە پێویسیییتە رەچیییاو بكیییرێن ،پشیییتگوێ خیییراون .قەت نەهیییاتووین لە رووی
سۆسیۆلۆژی و سایكۆلۆژییەوە خوێندنەوە بۆ كۆمەڵگا بكەین و بەو پێیە كاری راگەیاندن بكەین و ئاراستە بە رای گشتی خەڵك بیدەین.
لەم حاڵەتەدا هاوسەنگیی نێوان میدیا و دەسەاڵت و مییدیا و كۆمەڵگیا تێیك چیووە .واتە جۆرێیك بیێ متمیانەیی لە نێیوان مییدیاكان و
دەسەاڵت و لە نێوان میدیاكان و خەڵك دا دروست بووە .ئەمەش بیێ كیاریگەریی مییدیای كیوردی لە ئاراسیتە پێیدان بە سیاسیەت و رای
گشتیی لە كوردستان دا لێكەوتووەتەوە.
چوارەم :كاریگەریی رۆژنامەگەریی شاخ بەسەر رۆژنامەگەری شارەوە
راگەیاندنی كوردی قۆناغێكی درێژی لە شاخ تێپەڕ كردوە .لە قۆناغی شاخ دا هەر حیزب و الیەنێك بۆ خۆی خاوەن كۆمەڵێك مییدیای
وە  :رۆژنامە ،گۆڤار ،رادیۆ و ..بووە .ئەم میدیاگەلە هەر كیام زمانحیاڵی حیزبێیك ییان الیەنێكیی تیایبەت بیوون .گوتیار و ئاراسیتەی
كار كردنی ئەم جۆرە میدیاگەلە ،گوتارێكی شۆڕگێڕانە بووەو هەركام كاریان بۆ بیر و رێبازێكی تایبەت كردوە .ئەقڵیەتێك ئەم مییدیا
و راگەیانیدنانەی بەڕێیوە بیردووە كە رۆژانە لەگەڵ شیار تیێكەڵ نەبیووەو لە بیازنەیەكی دییاریكراودا بیووە .هەروەهیا پێیوەری كییاركردن
پرۆفیشیناڵ بیوون و مێتۆدییك نەبیووە ،بەڵكییوو تەنییا پێیوەر كیار كیردن لەو چوارچێییوەیەدا بیووە كە حییزب ویسیتوویەتی و لە سییەرەوە
بڕییییاری لەسیییەر دراوە .هاوكیییات لەگەڵ ئەم قۆنیییاغە بە هیییۆی ئەو بیییارودۆخەی كە لە كوردسیییتان دا زاڵ بیییووە ،رۆژنامەنووسیییان و
رووناكبیرانی كیورد لە شیارەكانی كوردسیتان ئەو دەرەتانەییان نەبیووە كە بە سییمایەكی مەدەنیییانەوەو بە پێیڕەوی كیردن لە كۆمەڵێیك
پێوەری زانستی كاری راگەیاندن بە كوردی بكەن .لە ئاكامی ئەم بارودۆخەدا گوتاری راگەیاندنی شیاخ زاڵ بیووەو خیۆی سیەپاندوەو لە
بەرانبەردا گوتیارێكی دییكە نەبیووە كە گەشیە بكیا و دواتیر ببیێ بە بنەمیا .بیۆ نمیوونە لە باشیووری كوردسیتان ،پیاش كۆتیایی هیاتنی
قۆناغی شاخ و رزگاری ئەم پارچەیە لە واڵت ،گوتیار و مێتیۆدی راگەیانیدنی حیزبیی دبێیتە بنەمیاو لە سیەر ئەو بنەمیایە راگەیانیدنی
كییوردی پەرە دەسییتێنێ .واتە لەم قۆنییاغەدا بە جۆرێییك راگەیانییدنی شییاخ دەگییوازرێتەوە بییۆ شییار .ئییاڵوگۆڕێكی كە لێییرەدا دێییتە گییۆڕێ،

125

یادی  ١١١هەمین ساڵوەگەڕی ڕۆژنامەگەریی کوردی
ئەوەیە كە تاڕادەیە ئەو حاڵەتە دروشماوییەی شاخ كەمڕەنگ دەبێیتەوەو لە رووی چەنیدایەتییەوە دەزگاكیانی راگەیانیدن گەشیەیەكی
بەربییاڵو دەكەن .كێشییەكە لێییرەدایە كە دەبییا راگەیانییدنی كییوردی لەم قۆنییاغەدا لە رووی چۆنییایەتییەوە گەشییەی كردبییا .بەم بییۆنەوە
ئێسییتاش سییێبەری رۆژنییامەگەریی شییاخ زاڵە .ئەگەر كۆمەڵێییك باڵڤییۆكی دیییكە دەبینییین كە تییاڕادەیە جیییاوازتر كییار دەكەن ،ئەوانەش
بەرهەمییی پرۆفیشییناڵی پیشییەیی و تێگەیشییتنێكی قییووڵی میییدیایی نییین ،بەڵكییوو زیییاتر لە ئاكییامی دژكردەوەیەكییدا لە بەرانییبەر ئەو
بارودۆخەدا سەریان هەڵداوە.
پێنجەم :چەمكی راگەیاندنی ئازاد و راگەیاندنی حیزبی
لە ئاكامی ئەو تێگەیشتنە هەڵەیهی كە بەرانبەر بە رۆڵ و كاركردی مییدیا لە كوردسیتان دا زاڵە ،كێشیە و ملمالنێیەكیی زۆر لە نێیوان
راگەیاندنەكان لە ئاستی دوو بەرەدا كە پێیان دەڵێن «راگەیاندنی ئازاد» و «راگەیانیدنی حیزبیی» لە ئیارادایە .ئەم ملمالنێییە وای
كییردوە كە هەڤڕكێیەكیییی نالەبیییار سیییەر هەڵبیییداو رۆژانە وزە و توانیییاییەكی زۆر بە فێیییڕۆ دەدا .ئەمەش بەرهەمیییی ئەو ئاراسیییتەیە كە
مییییدیاكان لە كوردسیییتاندا گرتووییییانەتە بەر .لێیییرەدا بە تەواوەتیییی ئاسایشیییی نەتەوەییییی و بەرژەوەنیییدی كۆمەڵگیییاو ...بە هیییۆی ئەم
ملمالنێییییەوە خیییراوەتە پەراوێیییزەوە .بە دڵنییییاییەوە ئەگەر تێگەیشیییتنێكی واقیعبینیییانە لە نیییاو مییییدیاكاران و بەڕێیییوەبەرانی دەزگیییا
جۆربەجۆرەكانی راگەیاندن لە كوردستان هەبایە ،ئەم دۆخە وای لێ نەدەهات.
«ئییانۆن» وتەیەكییی بە نرخییی هەیە كە دەڵییێ« :راگەیانییدنەكان رەنییگە سییەر بە رێكخییراو یییان تییاكێكی تییایبەت بیین ،بەاڵم ئییازادی
باڵوكردنەوە هی خەڵكە» )٢(.ئەم وتەی ئانۆن ئەوە دەگەیەنێ كە راگەیاندنەكان لە هەر حاڵەتێكدا دەبێ راسیتییەكان بگیوازنەوە بیۆ
ناو كۆمەڵگاو ئاوێنەی دەرد و خەمەكانی خەڵك بن .واتە دەبێ بەرژەوەندی گشتیی خەڵیك و كۆمەڵگیا تەوەری سیەرەكیی كیاری هەمیوو
دەزگاكانی راگەیاندن بێ .بە پێچەوانەی ئەم وتەیە لە كوردستان دا ،ئەو راگەیاندنانەی كە سەر بە حیزبەكیانن ،بیوونەتە بڵینیدگۆی
تایبهتی حیزبەكان و هەر كام لە الیەنەكان بە گوێرەی بەرژەوەندی حیزبیی خیۆی وە ئامرازێیك كەڵیك لە دەزگاكیانی راگەیانیدن وەر
دەگرێ ،لە بەرانبەریشدا ئەو میدیاگەلەی كە بە میدیای ئازاد ناسراون تەوەری سەرەكی و ئاراستەی سەرەكیی كیار كردنییان دژكیردەوە
نیشاندانە بەرانبەر بە میدیای حیزبەكان و خودی حیزبەكان .لەم نێوانەدا مافی گشتیی خەڵك و كۆمەڵگا كەوتووەتە پەراوێزە.
شەشەم :كاریگەری میدیای فارسی ،توركی و عەرەبی
یەكێكی دییكە لە گرفتەكیانی بەردەم راگەیانیدنی كیوردی كیاریگەری مییدیای فارسیی ،تیوركی و عەرەبیییە .لەم نێیوەدا لەبەر ئەوەی كە
داگیركەرانی كوردستان تور  ،عەرەب و فارس بوون ،ئەوانی

وە نەتەوەی بااڵدەسیت هەمیشیە هەوڵیانیداوە كە شیتی خۆییان بەسیەر

كیییورددا بسیییەپێنن و بیییرەو بە زمیییان ،كولتیییوورو...ی خۆییییان بیییدەن .كۆمەڵگیییای كیییوردی لەگەڵ فیییارس و تیییور و عەرەب جییییاوازەو
تایبەتمەندیی خۆی

هەیە .ئێمەش كە بۆ خۆمان خاوەن هێزی تایبەت بە كیاری راگەیانیدن نەبیووین و ئەو كەسیانەش كە هەبیوون

پەروەردەی زانكۆكییانی تییور و فییارس و عەرەب بییوون و كییاریگەریی ئەوان هییاتووەتە نێییو راگەیانییدنی كییوردییەوە .ئییێمە دەبییێ لە
روانگەیەكییی سییایكۆلۆژی و سۆسیییۆلۆژییە بییڕوانینە تایبەتمەنییدییەكانی كۆمەڵگییای كییوردی و تییاكی كییورد و بەو پێیییە ئاراسییتەی كییاری
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راگەیانییدنەكانمان دیییاری بكەییین و گرنگییی بییدەین بە بابەتەكییان و ئەوجییار شییێوازی باڵوكردنەوەیییان .چییونكە ئەو شییتەی كە بە الی
رۆژنامەیەكی توركی یان فارسی و ییان عەربیییەوە گیرنگەو خیۆێنەرو بەردەنیگەكەی گرنگیی پێیدەدا ،لە كۆمەڵگیای كیوردی دا بەو جیۆرە
نییە .ئێستاشی لەگەڵدا بێ لە زۆرێك لە رۆژنامەو باڵوكراوەكانی ئێمەدا ئەو شتە لەبەرچاو ناگیرێ و بە هۆی زاڵبیوونی ئەدەبییات و
كولتیییووری ئەوان بەسیییەر ئیییێمەدا ،بە جۆرێیییك كەوتیییووینەتە ژێیییر كیییاریگەریی راگەیانیییدن و شیییێوازی كیییاری ئەوانەوە .ئێسیییتاش ئەو
سییەرچاوانەی كە ئییێمە لە بییواری كییاری راگەیاندنییدا كەڵكییییان لییێ وەردەگییرین و لە زانكۆكانییدا دەوتییرێنەوە بەشییێكیان لە زمانەكییانی
عەربی ،فارسی و توركییەوە بە شێوەیەكی ناتەواو وەرگێڕدراونەتە سەر زمانی كوردی .یان بیۆ وێینە بۆمبێیك تەقییوەتەوە ،ییان ژنێیك
خۆی سیووتاندوە ،زۆربەی راگەیانیدنەكانی ئیێمە دەنووسین «لە ..بۆمبێیك دەتەقێیتەوە»« ،لە ..ژنێیك خیۆی دەسیووتێنێ» .ئەم شیێوە
مانشێت لێدانە لە راگەیاندنی عەربی دا بە پێی تایبەتمەندییەكانی زمانی عەرەبی باوە ،بەاڵم لە كوردییدا بەو شیێوەیە نیییە .واتیه
ئهم شێوه دهربڕینه له زمانی عهرهبیدا باوه .ئەگەر بڕییارە بۆمبێیك بتەقێیتەوە ییا ژنێیك خیۆی بسیووتێنێ ،دەبیێ پێشیی پیێ بگیری و
نەهێڵی روو بدا!!
بە گشتیی ئەم چەند هۆكارەی كە لە سەرەوە ئاماژەیان پێدرا ،لە گرفتە سەرەكییەكانی بەردەم راگەیاندنی كوردیین .ئەمیانە بیوونەتە
هۆی ئەوەی راگەیاندنی كوردی نەتوانی ئەم قۆناغە دەرباز بكا ،بچێتە خیانەی رێكخسیتنی رای گشیتیی و رۆڵ گێیڕان لە سیاسیەتدانان
دا .هەر ئێستا ئەم گرفتانە بوونەتە هۆی سەرهەڵدانی دیاردەی رۆژنیامەگەریی زەرد( )yellow journalلە كوردسیتان دا و ئەوەی
كە رۆژانە رێژەیەكی زۆر لە باڵوكراوە چاپییەكان لە بەردەم رۆژنامە فرۆشییەكان دا دەمێنینەوەو كەس لێییان ناپرسیێ سیەلمێنەری ئەم
راستییەیە.
شێوەی روانینی ئێمە بۆ پیشەی راگەیاندن هەڵەیەو ئەم كولتیوورە پێویسیتە بگیۆڕدرێ .واتە لە روانگەیەكیی نەریتیییەوە چیاو لە كیارو
ئەركەكانی ئەم بوارە دەكەین .بۆیە وە ئامرازێك بۆ خزمەت كردن بە دەسیەاڵتی تیا و حیزبەكیان كەڵیك لە راگەیانیدن وەرگییراوەو
چاوی لێكراوە .زاڵبوونی ئەم شێوە رۆانینە لە باشووری كوردستان یەكێك لەو كۆسپانەیە كە بەردەوام راگەیاندنی كوردی لە قۆناغێكی
قەیراناویییدا راگرتییوەو تەنییانەت بییێ سییەروبەرەیی لێكەوتییووەتەوە .حیزبەكییان دەتییوانن هەركییام تەلەڤزیۆنێییك یییان رۆژنییامە یییان
رادیۆیەكیان هەبێ ،نە ئەوەی هەر حیزبێك چەند تەلەفزیۆن و چەندین گۆڤار و رۆژنامەو رادیۆ پاوان بكەن .ئەمە مەترسییەكی هەرە
گەورەیە بۆ سەر ئاسایشی نەتەوەیی كورد و بزووتنەوەی كورد لە داهاتوودا.
سەرچاوە:
 -١شكرخواە ،دكتر یونس ،سواد رسانەای چیست؟ وب سایت مدیا نیوز
 -٢رندال ،دیوید ،روزنامەنگاری حرفەای ،ترجمە :علی اكبر قازچی زادە ،اول ،موسسە انتشاراتی روزنامە ایران ،سال ،١٣١٢
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  /ڕێکەوتی٢٢ :ی ئەپریلی ٢٢١٢

127

٣٣

یادی  ١١١هەمین ساڵوەگەڕی ڕۆژنامەگەریی کوردی

رۆژنامەنووسیی شاخ لە رەوتی رۆژنامەنووسیی رۆژهەاڵتی كوردستاندا
كوێستان فتووحی

ئه م وتاره که لێرهدا دهخرێته به ر سه رنجی خوێنه ران ،له دوو رێوڕه سم دا که به بۆنه ی  ١١٢ساڵه ی رۆژنامه نووسییی کوردیییه
وه ،لیییه شیییاری کۆییییه و لیییه بنکیییه ی ده فتیییه ری سیاسیییی حیزبیییی دێمیییوکراتی
کوردستان ،به ڕێوه چوون پێشکه ش کراوه:
مەبەست لە رۆژنامەنووسیی شاخ
چەمكی «رۆژنامەنووسیی شاخ» لەمێژ نیە پەییدا بیووە .ئەگەرچیی نیازانم ئەم
چەمكە یەكەم جار ،كەی و لەالیەن چ كەسێكەوە و لە كوێ دا بەكار هێنیراوە،
بەاڵم وا تێدەگەم كە لە دوای راپەڕینی ١٧٧١ە وە ،وەكوو چەمكێك بەكار هێنیراوە .دییارە پێشیتر ،بە تیایبەتی لە دەیەی ١٢ی زایینیی
دا ،زاراوە و دەسیییتەواژەی وە «چیییاپەمەنیی شیییاخ» ییییا باڵوكراوەكیییانی شیییاخ بەكیییار دەهێنیییران .ئەم جیییۆرە نیییاوانەش لە بەرامیییبەر
«رۆژنامەكانی شیار» دا سیەریان هەڵیدا .بەر لەم جیۆرە نیاو و زاراوانەش ،كۆمەڵێیك نیاو و زاراوەی دییكە ،هیاتبوونە نێیو ئەدەبییاتی
كوردی كە پاشگری شۆرشییان لەگەڵیدا بیوو .بیۆ نمیوونە «نەخۆشیخانەی شیۆرش»« ،قوتابخیانەی شیۆرش» ییان «مامۆسیتای شیۆرش».
دیییارە ئەم نییاوانە لە بەرامییبەر دەزگییا و دامەزراوەی دەوڵەتییی و حكییوومەتی دا ،پەیییدا بییوون .شییاخ ،سییەمبولی خەبییات بییوو ،هەرێمییی
دەسەاڵتدارەتیی شۆرشی كیورد بیوو .شیار ،شیاری داگیركیراو ،ئەو شیوێنە بیوو كە بە پێیی رێوشیوێن و فەرمیانی حكیوومەتی دژە كیوردەوە
بەڕیوە دەچوو .لە شاخ ،یاخیبوون لە سیتەم و دیكتیاتۆری هەبیوو ،شیۆرش و پێشیمەرگە هەبیوو ،ئیازادی و سەربەسیتی هەبیوو .لە شیار
زەبر و زەنگی دیكتاتۆری ،سەركوت و سانسۆر هەبوو .ئەم كتێی و گۆڤیار و باڵوكیراوانەی لە شیاخ دەردەچیوون ،مینیبەری شۆرشیگێڕان و
ئازادیخوازان بوون .هەڵوێست و بیروڕای سیاسیی پارتە كوردەكان و خۆزگە و ئاواتەكانی خەباتگێڕان و تێكۆشەرانی كوردستانیان باڵو
دەكییردەوە .بەاڵم چییاپەمەنیی شییار ،مەگەر لە تییوێی رەمییز و ئیشییارەدا ،ئەگینییا نەیانییدەتوانی قسییەی دڵییی خەڵییك بییكەن و لە ئییازادی
بێییبەش بییوون .دیییارە كەرەسییتە و ئییامراز و ئیمكانییاتێكی

كە رۆژنییامەی شییار و شییاخیان پییێ چییاپ دەكییرا ،جیییاواز بییوون .هییی شییار،

پێشكەوتوو و گەورە بوون .هی شاخ سادە و ساكارو بچوو بوون.
رۆژنامەنووسیی شاخ لە رۆژهەاڵتی كوردستان
زۆرجار كاری رۆژنامەنووسی لە دوورەواڵتی ( تاراوگە) و لە شاخ ،وەكوو یە سەیریان دەكرێ .كە جێی خۆیەتی جیاوازی لە نێوان
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ئەم دوو جۆرە رۆژنامەیە دابنرێ .ئەگەر لەم روانگەیەوە بۆ مەسەلەكە بچین ،رۆژنامەنووسییی شیاخ لە رۆژهەاڵتیی كوردسیتان ،بە سیێ
قۆنا دا تێپەڕ دەبێ.
قۆناغی یەكەم :پێ

سەركەوتنی شۆرشی ١٧٧٧ی ئێران

لە رووخییانی كۆمییاری كوردسییتانەوە تییا سییەركەوتنی شۆرشییی ١٧٧٧ی گەاڵنییی ئێییران سییێ جییۆر رۆژنامەنووسییی لە رۆژهەاڵتییی كوردسییتان
هەبووە:
ئەلف :رۆژنامەنووسیی كوردیی رێگە پێدراو لە الیەن رێژیمی شایەتییەوە ،كە دوو هەوأل دەگرێتەوە:
یەكەم ،حەوتوونامەی «خۆرنشین» ،كە لە سااڵنی  ١٧٥١و ١٧٥٢دا لە تاران  ١٥ژمارەی اڵبیاڵو بیۆتەوە و ،بە زمیانی كیوردی و فارسیی
دەرچووە.
دووهەم :رۆژنامەی «كوردستان» كە عەبدولحەمید بەدی زەمانی بەڕێوەبەر و خاوەن ئیمتیازی بووە ،لە سیاڵی ١٧٥٧وە هەتیا  ١٧٦٤لە
تاران دەردەچوو و لە دەرەوەی ئێران باڵودەكرایەوە.
ب :رۆژنامەنووسیی كوردی بە نهێنی ،كە بریتییە لە چەند هەوڵێكی رێبەران و تێكۆشیەرانی حیزبیی دیمیوكراتی كوردسیتان لە نێوخیۆی
ئێران (وە نموونە چاپی رۆژنامەی كوردستان بە نهێنی لە شاری تەورێز لە دوای كودیتای ٢١ی گەالوێژ).
ج :رۆژنامەنووسیی كوردی لە تاراوگە ی كە دەرچوونی رۆژنامەی «كوردستان»ی حیزبی دیموكراتی كوردستان لە باكۆ ،لە ئورووپا و لە
بەغدا لە سێ دەورەوی جیاوازدا ،دەگرێتەوە.
هەر لەم خانەیەدا ،هێندێك هەوڵ دەبینرێن كە دەكرێ بە رۆژنامەنووسیی كوردی لە شیاخ ناودێرییان بكەیین :بیۆ نمیوونە باڵوكیراوەی
«رێگا» كە ساڵی  ١٧٤١بە دوای رووخانی كۆماری كوردستان دا لە الیەن مامۆستا حەسەنی قزڵجی و غەنی بلوورییان ،یە ژمیارەی اڵ
باڵو بۆتەوە.
یان باڵوكراوەی «تیشك» كە كومیتەی شۆرشگێڕی حیزبی دیمیوكراتی كوردسیتان لە سیااڵنی  ١٧٦٦و  ١٧٦٧دا چەنید ژمیارەیەكی اڵبیاڵو
كردۆتەوە.
ئەمانە بۆیە دەكرێ لە خانەی رۆژنامەنووسیی شاخ دا داییان بنێیین چیونكە لە كوردسیتان ،لە نیاوچەی ژێیر دەسیەاڵتی شیۆرش و بەبیێ
ئیزن و ئاگاداریی هی حكوومەتێك ،دەردەچوون.
قۆناغی دووهەم :لە دوای كشانەوەی حیزبەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان بۆ چیاكان هەتا نیشتەجێ بوونیان لە قوواڵیی خاكی باشووری
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كوردستان دا (لە  ١٧١٢هەتا نێوەڕاستەكانی دەیەی :)٧٢
ئەم قۆناغە لە راستیدا دیارترین و گرنگترین قۆنا لە مێژووی رۆژنامەنووسیی شاخ لە رۆژهەاڵتی كوردستان دەگرێتەوە.
هێندێك لە تایبەتمەندییەكانی ئەم قۆناغە:
 -١رادیۆ ،وە راگەیەنێكی خێرا كە دەتوانێ سەر بە هەر ماڵێك دا بكا ،دێتە نێو رۆژنامەنووسییی شیاخەوە .بە تیایبەتی دوو رادییۆی
دەنگی كوردستانی ئێران(سەر بە حیزبی دیموكرات) و رادیۆی دەنگی شۆرشی ئێران(سەر بە كۆمەڵە) ،دەورێكی گرنگیان دەگێڕا-.
 -٢باڵوكراوە كوردییەكان لە چیا و لە ناوچەی شاخاوی و بە كەرەستە و ئیمكاناتی سەرەتایی چاپ و باڵو دەبوونەوە.
 -٣زۆربەی هەرە زۆری باڵوكراوەكان ،سەر بە حیزب و رێكخراوە سیاسییەكان بوون .تەنیا نمیوونەیەكی نیاحیزبی كە هەبیووە و دەكیرێ
ئاماژەی پێ بكەین باڵوبوونەوەی  ٣ژمارەی گۆڤاری «نووسەری چیا» لە الیەن موحسین شاسوارییەوە لە سااڵنی  ١٧١٤و  ١٧١٥دا بووە.
 -٤ئەو چاپەمەنییانەی باڵو بوونەتەوە ،لە رووی فۆرم و نێوەرۆكەوە ،زۆربەیان گۆڤار بوون .تەنیانەت «كوردسیتان» ئورگیانی حیزبیی
دیمییوكراتی كوردسییتانی

كە نییاوی رۆژنییامەی لەسییەر بییووە .بە شییێوەی مانگییانە دەرچییووە و بە هییۆی هەلییومەرجی نالەبییاری شییاخ ،لە

قەوارەیەكی بچوو دا دەرچووە.
 -٥باڵوكراوەكان بەم هۆیەوە كە سەر بە حیزب و رێكخراوە سیاسییەكانی ئۆپۆزیسیۆنی كۆماری ئیسالمی بوون ،بە نهێنی لە رۆژهەاڵتی
كوردستان باڵو بوونەتەوە و تەنیا ژمارەیەكی كەم لە الیەنگرانی حیزبە سیاسییەكان دیتوویانن.
 -٦لە باری نێوەرۆكەوە ،زۆرتر بایەخیان داوە بە وتاری سیاسی و بەیاننیامەی حیزبیی و چیاالكیی پێشیمەرگە و تێكۆشیانی حیزبەكیان
لە دەرەوەی واڵت.
 -٧جۆراوجۆری لە نێو باڵوكراوەكان دا بەدی دەكرێ:
ئەلییف :لە بییاری سیاسییییەوە ،سییەر بە حیییزب و رێكخییراوی جۆراوجییۆرن :حیزبییی دیمییوكرات ،حیزبییی كومونیسییت (كییۆمەڵە) ،رێكخییراوی
خەبات ،بۆ ماوەیەكی كورتی

كۆمەڵەی یەكسانی ،هەركامیان چاپەمەنیی جۆراوجۆری تایبەت بە خۆیان هەبووە.

ب :هەر كام لەو حیزبانە هەوڵیان داوە جگە لە باڵوكراوەی ئورگان كە سیاسی بووە گۆڤاری جۆراوجۆری دیكەییان هەبیێ .وە گۆڤیاری
فەرهەنگی و هونەری ،ئیدئۆلۆژیك ،نێوخۆیی.
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لەم نێوەدا حیزبی دیمیوكرات زۆرتیرین پشیكی بەردەكەوێ .چیونكە جیگە لەوەی زۆر لە رێكخراوەكیانی شارسیتانی ئەم حییزبە بیۆ میاوەی
چەند ساڵێك ئورگان و باڵوكراوەی تایبەت بە خۆییان هەبیووە و لە شیاخ باڵوییان كیردۆتەوە ،هەواڵنیامە ،گۆڤیاری تیایبەت بە الوان،
تایبەت بە پێشمەرگە ،تایبەت بە رۆشنبیریی گشتییان هەبووە.
 -١باڵوكردنەوەی نووسین بە ناوی نووسەرانەوە لە چاپەمەنیی حیزبیدا ،بە تایبەتی لە باڵوكراوەی ئورگان دا لە سیەرەتاوە بە كەمیی
دەبینرێ .دواتر لەگەڵ باڵوبوونەوەی گۆڤارە ئەدەبی و گشتییەكان دا ،ناوی نووسەران (جیا نیاوی راسیتەقینە ییا نیاوی خیوازراو) بەدی
دەكییرێ .لە سییااڵنی كۆتییایی ئەم قۆنییاغەدا ،لە ئورگییانی حیزبییی كومونیسییت و حیزبییی دیمییوكراتی كوردسییتانی ئێییران ،رێبەرایەتیییی
شۆرشگێڕ دا ،ناوی نووسەران بەرچاو دەكەوێ.
 -٧ژنیان ،لە نووسیین و بەڕێییوەبردنی رۆژنامەنووسییی شیاخ لەم قۆنییاغەدا كەمتیرین رۆڵییان هەیە .ئەگەر دەورێكیشیییان بیووبێ ،كییاری
تایپ لە چاپەمەنیی حیزبەكان و بێژەری لە رادیۆكانی شاخ بووە .بەاڵم وە نووسەر و بەڕێوەبەر كەسێكی دیار بەدی ناكرێەم.
قۆناغی سێهەم :لە نێوەڕاستەكانی دەیەی ١٧٧٢ەوە تا ئێستا:
لە نێوەڕاستەكانی دەیەی ١٧٧٢ەوە ،حیزبەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان لە ناوچە شیاخاوییە سینوورییەكانی نێیوان ئێیران و عێیراق ،دێینە
نێو قوواڵیی خاكی باشووری كوردستان .چەند گۆڕانێك بەسەر رۆژنامەنووسیی ئەو حیزبانەدا دێ:
 -١لە چیاكانی سەرسنوور دادەگەڕێن و لە نزیك شارەكان دەگیرسێنەوە،
 -٢واز لە دەركردنییی رۆژنییامە بە تایییپ و تەكسیییر دێیینن ،دەبیینە خییاوەنی كییامپیوتێر و زیییاتر لە چاپخانەكییانی كوردسییتانی عێییراق،
رۆژنامەكانیان چاپ دەكەن،
 -٣فۆرمی رۆژنامەكانیان دەگۆڕن ،گەورەیان دەكەنەوە و كەڵك لە وێنە و هێندێك جار رەنگی جۆراوجۆر وەردەگرن،
 -٤لە دوای ساڵی  ،٢٢٢٢بەرە بەرە دەستیان بە ئینترنێت رادەگا و ئەمەش لە دوو بیوارەوە كیاریگەریی دەبیێ لەسیەریان ،هەم ئاسیانتر
لە پێشوو زانیاری بەدەست دێینن ،هەم لە رێگیای ئییمەیلەوە و بە هیۆی ماڵپەڕەكانییانەوە ،خێراتیر باڵوكراوەكانییان دەگەیەنینە دەسیت
خوێنەرانیان،
 -٥لە ژێر كاریگەریی كۆمەڵێك فاكتەردا ،هێندێك لە گۆڤیار و رۆژنیامە كوردییەكیانی حیزبەكیانی رۆژهەاڵتیی كوردسیتان لە داخراوییی
سیاسی و ئیدئۆلۆژیك تا رادەیە دوور دەكەنەوە و لە جاران كراوەتر دەبن.
 -٦لە دەیەی دووهەمی ئەم قۆنیاغەدا ،گۆڤیاری تیایبەت بە ژنیان و منیدااڵنی رۆژهەاڵتیی كوردسیتان لە داییك دەبین .دییارە پێشیتری
(هەم لە سەردەمی كۆماری كوردستان و هەم لە یە دوو ساڵی یەكەمی دوای رووخانی رێژیمی شایەتی دا نموونەی باڵوكراوەی تایبەت
بە توێژێكی كۆمەڵ هەبوو ،كە لە  ١ - ٢ژمارە تێپەڕی نەكردبوو .بەاڵم ئەمجارە ئەم جۆرە گۆڤارانە بەبەردەوامی باڵو دەبنەوە.
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 -٧نەسییڵێكی تییازە بە روانینێكییی نوێییوە دێیینە نێییو گۆڕەپییانی رۆژنامەنووسیییی رۆژهەاڵتییی كوردسییتان لە تییاراوگە .نەسییڵێك كە لە ژێییر
كاریگەریی پێشكەوتنەكانی رۆژنامەنووسیی ئێران دان.
 -١گۆڤار و باڵوكراوە و كیاری رۆژنامەنووسیی لە بیازنەی حیزبەكیان دێیتەدەر و كەسیان و گرووپیی سیەربەخۆ بۆخۆییان گۆڤیار و سیایتی
سەربەخۆ بۆ باس لە پرسەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان وەڕێ دەخەن.
 -٧كاناڵی ئاسمانیی تەلەڤیزیۆنی و میدیای ئەلكترۆنی دێتە نێو كاروانی رۆژنامەنووسیی كوردیی رۆژهەاڵتی كوردستان لە تاراوگە.
 -١٢بەشییێكی بەرچییاو لەو رۆژنامەنووسییانەی ئەزمییوونی رۆژنامەنووسیییی شییاخیان هەبییوو ،تییێكەڵ بە كییاری رۆژنامەنووسیییی لە هەرێمییی
كوردستان دەبن.
 -١١بەرە بەرە ژنییان ،وە نووسییەر ،وەرگێییڕ ،ئەنییدامی دەسییتەی نووسییەران ،دیزاینێییر ،لە گۆڤییار و رۆژنامەكییان و وە بەڕێییوەبەری
بەرنامەی رادیۆیی و تەلەڤیزیۆنی ،دیار دەكەون.
 -١٢زۆر چەمییك و دیییاردە و رەهەنیید كە لە قۆناغەكییانی پێشییتر دا پشییتگۆێ خرابییوون ،لەم قۆنییاغەدا ،ئاوڕیییان لییێ دەدرێییتەوە ،بە
تایبەتی لە بواری فكری و كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیدا.
ئاكام:
 -١رۆژنامەنووسیی شاخ(هەم لە باری ماوەوە ،هەم لە باری بارستاییەوە) بەبەشێكی سەرەكی لە رۆژنامەنووسییی كیوردی لە رۆژهەاڵتیی
كوردستان دەژمێردرێ،
 -٢رۆژنامەنووسیی شاخ ،رۆژنامەنووسییەكی سیاسی و حیزبی بووە ،نە رۆژنامەنووسییەكی ئازاد و ،خسیڵەتی خەبیاتخوازی بەسیەریدا
زاڵ بووە.
 -٣بە هیییۆی كەسیییانی سیاسیییی و ئەدیبیییی بەشیییدار لە بیییزووتنەوەی نەتەوەییییی و شۆرشیییگێڕی كوردسیییتان بەڕێیییوە چیییوون نە بە هیییۆی
رۆژنامەنووسانی حیرفەیی و پسپۆر،
 -٤بە هییۆی بەربەسییتی جۆراوجییۆر كە لە سییەر رێگییای باڵوبییوونەوەی رۆژنییامەی كییاغەزی هەبییووە ،رادیییۆ دەورێكییی گرنگییی لە گەیانییدنی
پەیامی راگەیاندنی شاخ دا گێڕاوە.
 -٥رۆژنامەنووسیی شاخ ،لە باری فۆرم ،بەكاربردنی وێنە و رەنگ ،دیزاین ،تیتر و مانشێت و رێوشوێنەكانی دیكەی رۆژنامەنووسیییەوە
كەم و كووڕیی زۆری هەبووە ،گرنگ گەیاندنی پەیام و نێوەرۆ بووە نە جوانیی فۆرم.
 -٦حیزبییی دیمییوكراتی كوردسییتان ،بە هییۆی رابییردووی درێییژی تێكۆشییان ،گەورەیییی حیییزبەكە و بەرینیییی نییاوچەی نفییووز و تێكۆشییان و
پێویستی خەباتەكەی و بایەخدانی بە كاری رۆژنامەنووسی ،زۆرترین رۆڵی لە رۆژنامەنووسیی شاخ لە رۆژهەاڵتی كوردستان هەبووە.
 -٧داهاتنی راگەیەنیی ئەمڕۆییی و پێشیكەوتوو ،رۆڵیی راگەیەنەكیانی پێشیوو وە رۆژنیامەی كیاغەزی و رادییۆ ،كە لە رۆژنامەنووسییی
شاخ دا كەڵكیان لێ وەرگییراوە ،كەم كیردۆتەوە و ئێسیتا مییدیای ئەلكترۆنیی (میاڵپەڕی ئینترنێتیی) و كانیاڵی ئاسیمانی قسیەی یەكەم
دەكەن.
 -١بەجیهانیبوون (پێشكەوتنی تێكنۆلۆژیی پێوەندییەكان ،كەمرەنگ بوونەوەی سنوورە جوغرافیایی و سیاسییەكان ،لێك نزیكبوونەوەی
بیركردنەوە و روانینی مرۆڤەكان) و هەروەها بارودۆخ و هەلومەرجی ئەمڕۆی ژییان و تێكۆشیانی تێكۆشیەرانی رۆژهەاڵتیی كوردسیتان لە
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باشووری كوردسیتان ،چەمكیی رۆژنامەنووسییی شیاخی هێنیاوەتە ژێیر پرسییار .سینووری نێیوان ڕۆژنامەنووسییی شیاخ ء تیاراوگەء نێوخیۆء
دەرەوەی واڵتییی شییێواندووە .ئەم راسییتییە شییتێكی زۆر گرنییگ و شیییاوی سییەرنجە ،لە ئییێمە رۆژنامەنووسییانی دوێنێییی شییاخ و ئەمییڕۆی
تاراوگەنشین دەخوازێ خوێندنەوەیەكی نوێمان بۆ راگەیاندن و ئەركی خۆمان لە هەلومەرجی نوێدا هەبێ.
سەرچاوە :ماڵپەری کوردستان و کورد  /ڕێکەوتی٧ :ی مەی ٢٢١٢
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ژنانو كچانی رۆژنامهنووس (ئونوسهتیان) لهدهستداوه!؟
شۆخان مهحمود
( )١١٤ساڵ لهمهوبهروو لهرۆژێكی مێژوویدابوو لهسهر دهستی كۆمهڵێك لهكهسانی دڵسۆزو نیشتیمانپهروهرو شارهزای بوارهكیه ،یهكیهمین
رۆژنامهی كوردی كهوته بهردهستی خهڵك ،ئهگهرچی دهرچوونی ئیهو رۆژنامهییه لهوسیهردهمانهدا
كیارێكی گیهلێك ئهسییتمو پرمهترسیی بیوو بییۆ كیوردانو بیهجۆرێك لییهجۆرهكان تهواوكیهری رێچكییه
شۆرشییگێرییه كوردانهكییهی سییااڵنی (  )١١٧١بییوو ،ئهمییه لییهكاتی خۆیییداو بهئێستاشییهوه جێگییای
شانازییهكی گهورهیه بۆ كوردو بهههموو بیاشو خراپییهكانیییهوه شایسیتهی رهخنیهگرتن نابێیت،
بییهاڵم ئییهوهی جێگییای سهرسییورمانو ههڵوهسییتهو قسییهو رهخنهگرتنییه مێییژووی سییهردهمی ئێسییتای
بییواری كییاری رۆژنامییهوانیو راگهیاندنییه كییه هێنییده وێرانهیییه ،بییهجۆرێك گییهلێك جییاران مییرۆڤ
شییهرمهندهی مێییژووی پێشییوتر دهكییات ،ئهگییهرچی میین یهكسییهر لییهكرۆكی بییاسو نوسییینهكهمداو
راسییتهوخۆ دهسییتم خستهسییهر برینییهكان ،بییهاڵم پێموایییه ئهمییه پێییی نییاگوترێ زمییانێكی زبییر
لهنووسیندا لهكاتێكدا خیۆم كهسیێكبمو لهواقیعهكیهدا بیژیم ،ییان بیهجۆرێك لیهجۆرهكان مین وه رۆژنامهنووسیێكی (مێیینیه) كهیسیێكی
باشبم بۆ ئهوهی راستی نووسینهكه بسهلمێنم.
لهم ههرێمهدا چهند ساڵێكه هێنده دهزگای رۆژنامهوانیو رۆژنامهنووسمان زۆربیوون كیه لهئێسیتادا وه هیهر پیشیهو كیارێكی تیر بۆتیه
پیشهو ژیان بهرێكردن یان نیهبوونی ئی وكیارو كیات بهسیهربردن ،ئهمیه لیهكاتێكیدا كیه لیهزۆرێك لیهواڵتان رۆژنامیهو رۆژنامهنووسیان
بوونهته دهسهاڵتی چوارهمو چاودێر بهسهر حكومهتو خهڵكی ئیهو واڵتیهوهو لهههنیدێك لهواڵتیدا شۆرشییان بیهرپاكردووهو حكومیهتیان
گۆریییووه ،كییهچی لییهم ههرێمییهی منییدا ئییهم بییواره نییه ههرنییهیتوانیییوه رۆڵییی دهسییهاڵتی چییوارهم ببینێییت بگییره كارهكهشیییان واتێكییداوه
بهجۆرێك خهڵكو حكومهتو دهسهاڵتی تووشی سهر ئێشهبوون ،لهراستیدا من بهڵگهم وه گهاڵی داران زۆره بیۆ ئیهم قسیانهم ،بیهاڵم
من وه خۆم هێشتا باوهڕم بهبنهماكانی ئیتیكی رۆژنامهوانی ههیه كیه ناوهێنیانو لهكیهداركردنی كهسیایهتی مرۆڤیهكان دوره لهبیههاو
بنهماكانی پرسی رۆژناگهریو مرۆڤایهتی كیه دوو چیهمكن تیهواو تیهواو پهیوهنیدییان پێكیهوه ههییه ،بیهڵێ بیوونی ئیهو هیهموو پرسیه
مهترسیدارهی كیه رۆژانیه خیهڵكیی لهسیهر دهكیوژری ،دهگییرێ ،دهسیوتێنرێ ،ئیختیسیاب دهكرێیت هیهموو لهئیهنجامی گهیاندنهكانهوهییه
بهههڵییه ،هییهروه لهكاتێكییدا ژنێییك دهكوژرێییت سییهرهتا لهرۆژنامییهی ژمییاره ( )١ههواڵهكییه هییی نییییهو تییهنها نهخۆشییی دهروونییی
لهگهڵدابووه ئهم ههواڵه دهروات دهروات تا دهگاته رۆژنامهی ژماره ( )١٢وهزعهكه وایلێهاتووه ئهو ژنه كراوهته لهشیفرۆشو تاوانبیارو
دوو بنهماڵییه پێكییدا دراون ،چونكییه ههواڵهكییه سییهرتاپا رهگییهزهكانی هییهواڵبوونی تێدانییییه بییههۆی نییهبوونی بییهدواداچوونێكی تییهواو
مهیدانییهوه ،خۆئهگهر ئهمه نموونهیهكی بچوو بێت ئهوا بۆ پرسه سیاسیهكان ئهوه ئهنجامهكهیهتی ههمووان دهیبینین لهوهی كه لیه
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زۆرێیییك لهرۆژنامهكانیییدا نهراسیییتگۆیی لههیییهواڵو راپۆرتهكانیییدا وه خۆییییانن نهچیرۆكیییهكانی

پیییرسو داوای زۆرینیییهی خیییهڵكنو

نهرۆژنامهنووسهكهش بروای بهوه ههیه كه باڵویدهكاتهوه جگه لهمۆدیله باوهكهی (سهبقی صهحافی) نهبێت.
تائێره ئهو خهمه بێت كه بۆته خهمی زۆرێك لهوكهسانهی لهوهتێگهیشتوو كه بواری كیاری رۆژنامهگیهری نابێیت بهوشیێوهیهبێت كیه الی
خۆمان كاری لهسهر دهكرێ ،ئهوا خهمی من دوو ئهوهنده زیاتره ،كه ئهدی لهم نێوهندو كاروان سهرایهدا كوا دهنگو رهنگیی ژنیان ،كیوا
رۆژنامهنووسه مێینهكان ،ئهدی رۆڵی ئهوان لهبوارهكهدا له چ بهشێكیدا بهرجهستهبووه ،من لێرهدا لهتواناو لێهاتوویی ژنانو كچانێیك
كهم ناكهمهوه كه زۆر جێگای شانازین بۆ مێژووی پرسهكانی ژنان ،بهاڵم بڵێین چیی كیه نموونیهكان هێنیده كیهمن لهپهنجیهكانی دهسیت
تێناپهرنو لهباسێكی وادا نابنه بهربهست لهبهردهم رهخنهكانیدا ،مین بیۆ چوونیه نیاو مهبهسیتی تیهواوی ئیهو قسیانهمهوه بهنوكتهییه
دهستپێدهكهم كه بهسهر رۆژنامهنووسێكی هاورێم هاتووه "رۆژێكیان لهبهدواداچوونی ههواڵێك بیووهو زۆر تونیدوتۆڵ خیۆی ئامیادهكردووه
بهكوردیو بهكورتی بانتۆڵ بلوزو جووتێك كالهی لهپێدابووه ،كهچی یهكێك لههاورێ كوڕهكیانی بهزهردهخهنهیهكیهوه پێیوتیووه" :ئیهوه
چییه ئهڵێی پیاویت ،ئونوسهتت تێدانابینم" ،ئیهم قسیهیهی هیاورێ پیاوهكیهم ئهگیهر تیهنها چهنید دێرێكیی سیادهبن بیۆ ئیهوی پییاو،
بهاڵم بۆ منی ژن گهلێك بهئازار بوو كهوا دهمهوێت وه ئهوان كاربكهم ،وه ئهوان رۆڵم ههبێت ،وه ئیهوان دهنیگو رهنگیم هیهبێت،
بگره وه ئهوان بجهنگم ،كیهچی وه ههمیشیه ئیهوان ژنو رۆڵیی ژنییان وه بووكهڵیه سهرنجراكێشیهكان دهوێیتو كیهی ویسیتیان كیهی
حهزیانكرد سهیری بكهنو بهو چاوهی خۆیان دهیانهوێت لێیی بیروانن ،ئهگیهرچی ئهمانیه قسیهو باسیی زۆرههڵیدهگرنو هیهر الییهنێكیان
بگریت دونیایه باكگراوندی كۆمهاڵیهتیو دهروونیو مێژووی لهپشتیانهوهیه ،بهاڵم ئیهوهی جێگیای داخیه گهورهیهكهییه ،ئهوهییه كیهوا
ژنانو كچانێك ئهگهر بیانهوێت لهبواری كاری رۆژنامهگهریدا كاربیهكن ئیهوا دهبێیت بهرلهههرشیتێكی كیه پێویسیته بییزانن دهبێیت بیاش
ئهوه بزانن كه "ئهگهر جوان بوو واته روو بازاری بوو ئهوا دهبێت وه رۆژی روونا لهبیهرچاوی بێیت هاتیه نیاو ئیهو بیوارهوه بێبیهری
نابێت لهتانهو توانجو قسهو باسیهكان لهسیهر كهسیێتیو جوانییهكیهیو زۆر جیاران مهسیهلهی ناموسیی  ،كیه هیهروه ئێسیتا لیهزۆرێك
لییهدهزگاكانی راگهیانییدنی دهبیسییتینو دهبینییین ،لێتییان ناشییارمهوه كییه رهنگییه خییۆم یییهكێك بیم لییهو رۆژنامهنووسییانهی بییهو قۆناغانییهدا
رۆیشییتووم ،بۆیییه دهپرسییم لهكاتێكییدا رۆڵو پێگییهی پیییاوان هێنییده گییهورهو دیییار نییهبێت لییهناو میییدیای كوردیییدا ،هێشییتا ئییهوانێك كییه
زۆرینهن لهونێوهدا نهیانتوانی بێت ببنه رووییهكی گیهش بیۆ مێیژووی كیاری رۆژنامیهگیهی لیهم قۆناغهییدا ،ئییدی دهبێیت ئیهو حهقیهمان
پێبدرێت كه گهلهیی لهسهر نهبوونی رۆڵی بهرچاوی ژنانو كچانو نهبوونی تواناكانیان لهههمان بواردا بكهین كه لهكاتی بیوونی هیهر
گرفتێكییدا لهسییهر پرسییهكان ئییهوه دهكرێتییه كۆسییپی سییهر رێگایییان كییه كییوا كهسییی شیییاوو باشییتان كییوا رۆڵو پێگییهتان ،لهكاتێكییدا لییهم
كۆمهڵگهیهدا كهزۆربهی بوارهكان لهالیهن نێرینهكانهوه بهرێوهدهبرێن ،هێندهی خهرمانێك لهپرسیارو رهخنهو ئیسیتیفهام لهسیهر رۆڵیی
ئییهوان ههیییه ،بۆیییه بییهدهر لههییهموو ئهوانییهی لهسییهرهوه باسییم كییرد ،میین بۆخییۆم كییاری رۆژنامییهوانی لییه راگهیانییدنی یییهكێتی ژنییانی
كوردستانو رۆژنامهی ژیانهوهدا درێژه پێدهدهم ،چونكه بێ موجامهلهو بهراستگۆییهوه دهتوانم بڵێم ماڵی دووهمیه ،بیهجۆرێك ئهوهنیدهی
لهماڵهوه ئارامم لهو شوێنهشدا دوو ئهوهندهی تر ئارامترمو جیا لهههندێك لیهدهزگاكانی تیر لهگیهڵ هاوكیاره كوڕهكانمیدا زۆر هاوكیار
ترم.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ژیانەوە  /ڕێکەوتی٢٧ :ی ئەپریلی ٢٢١٢
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مێژووی ڕۆژنامەوانی
مستەفا رابەر
ئەم وتارە لەوانەیە پێویستی بە خاوێنکردن هەبێیت تیا بگیات بە شیێوازی سیتانداردی نووسیین .هیی هۆکارێیک بیۆ خیاوێنکردن دییاری
نەکراوە .تکایە یارمەتی بدەن بۆ باشترکردنی ئەم وتارە.
سیییەرەتایەکی کیییورت دەربیییارەی سیییەرهەڵدانی رۆژنیییامەگەری :داهێنیییانی ئیییامێری چیییاپ لە سیییەدەی
پانزەهەمی زاینیی دا لە سەردەسیتی مسیگەرێکی ئەڵمیانی یوحەنیان گیۆتەنبەرگ داهێنیراوە گیۆتەنبرگ
( )١٤٦١ -١٣٧١لەو داهێنانەیدا هیی سیود و دەسیکەوتێکی پێنەبیڕاوە لەبەر سیەرقاڵی و دەسیتکورتی
کاتی کتێبی ئینجیلی پیرۆزی ئاینی لە چاپ داوە تەنانەت بیری چوە ناوی خۆشی لەسەر تۆمار بکات
بەر لە گییۆتەنبرگ هەوڵێکییی تییری لە الیەن بازرگییانێکی چییاینی بەنییاوی بییی شییینگ ()١٢٥١ - ٧٧٢
هەبووە .بەو داهێنانەی گۆتەنبرگ شۆڕشیکی مەزن لە هەموو بوارەکانی ژیاندا دروست بوو چاپ رۆلێکی ئێجگار گرینگی بینیی لە بەرەو
پێشوەچونی شارستانیەت لە سەرانسەری دونیادا .ماوەیەک پاش ئەو داهینانە گۆڤار و رۆژنامە بەشیێوەیەکی رێیک و پێیک چیاپ و بیاڵو
کییرانەوە .لەسییاڵی  ١٧٣١لێکییۆلەرەوەی ئەڵمییانی ئۆتییۆگروت ئەم پێیینج مەرجەی دانییاوە بییۆ جیییاکردنەوەی ڕۆژنییامە لە هۆیەکییانی تییری
پێوەندیەکان:
 -١بەشێوەیەکی دەوری الی کەمی هەفتەی جارێک دەربچیت.
 -٢چارەسەری کێشە هەنوکەیەکانی سەردەمی خۆی بکات
 -٣بە ئامێری چاپ بنوسرێت
 -٤هەمو کەسێک بتوانی بە پارەی خۆی دەستی بکەویت
 -٥پیویستە ناوەرۆکی هەمە جۆڕ پێوەندی بە چین و توێژەکانی کۆمەاڵنی خەڵکەوە بیت.
یەکەم هەفتەنیییامە لەمییییژودا لە شیییاری ستراسیییبۆرگ بە نیییاوی پێوەنیییدی (رێلەیشییین) لەسیییاڵی  ١٦٢٧لەالیەن جیییۆن کیییارلۆس چیییاپ و
باڵوکراوەتەوە ،هەروەها یەکەم رۆژنامەی رۆژانە لە لەندەن بەناوی (دێلی کرانت) لە رۆژی /١١ئازاری  ١٧٢٢/دا لەسەر دەستی ئییدوارد
کرانت چاپ و باڵو کراوەتەوە.
لەرۆژی ٢٢ی نیسانی ١١٧١ /میقیداد میدحەت بەدرخیان لە شیاری قیاهیرەی میسیر دەرگیایەکی پیڕ مەیینەت و زەحیمەت بەاڵم دەرگیایەکی
شارستانی بۆ گەڵە ستەم دیدەکەی خۆی خستە سەرپشت و یەکەم رۆژنامەی کوردی بەنیاوی (کوردسیتان) دامەزرانید لەو رۆژەوە کیاروانی
خەبییات و تێکۆشییان بەریییوەیە بییۆ بەدیهینییانی ئییاوات و ئامانجەکییانی بەدرخییان بییۆ ئییازادی و رزگییاری کییوردو کوردسییتان .بەپییێ ی
سەرچاوەکان رۆژنامەکە سێ هەزار دانەی لێ چاپ دەکرا  ٢٢٢٢دانەی بەخیۆڕایی لە کوردسیتان لیی دابەش دەکیرا ئەگەرچیی دەرچوانیدنی
رۆژنامەی کوردستان لە قاهیرە دوور لە خاک و خەڵکی ستەم لێکراوی کورد بە هۆی زۆڵم و فشاری ناحەزانی گەلی کورد بووە چەندین
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جاری جێگۆڕکێی پێکراوە ئەو پیشەیە ئەگەر لە مێژودا بە ناوی (پیشەی گەڕان بە دوای سەرئێشەدا) ناوی دەرکردبیت رۆژنامەگەری
کوردی تا ئەمڕۆش گەڕان بووە بە دوای مەرگدا!! هەندێک لە شیۆرە سیوارەکانی مەییدانی رۆژنیامەگەری کیوردی  ،ئەوانەی کیۆچی دواییی
یییان کییردوە میقییداد مەدحەت بەدرخییان خییاوەنی (رۆژنییامەی کوردسییتان  ) ١١٧١عەبییدول کەریییم ئەفەنییدی خییاوەنی گۆڤییاری (رۆژی کییورد
 )١٧١٣مسییتەفا پاشییا یییامولکی خییاوەنی (گۆڤییاری بانییگ کوردسییتان  )١٧٢٢مێژونییوس حسییین حییوزنی موکریییانی خییاوەنی (گۆڤییاری زاری
کرمانجی  )١٧٢٦ماموستا ئیبراهیم ئەحیمەد خیاوەنی (گۆڤیاری گەاڵوێیژ  ) ١٧٣٧ماموسیتا عەالئەدیین سیەجادی (خیاوەنی گۆڤیاری نیزار)
ماموستا ئەنوەر مائی خاوەنی (گۆڤاری رۆناهی) پیرەمیردی شاعیر (خاوەنی رۆژانەی ژین) مەال شەریف ڕەنگەرێژی خیاوەنی (رۆژنیامەی
ئازادی  ) ١٧٤٥ماموستا گیو موکریانی خاوەنی (گۆڤاری هەتاو ) ١٧٥٤
جگە لە سەدان نووسەر و رۆشنبیرو هونەرمەند دڵسۆزانە لە رۆژگاری خۆیدا بەشداری کردووە لە گەشە پێدانی رۆژنیامەگەری کیوردی دا
وەکیو ماموسیتا عەبیدوال گیۆران  /مەعیروف بەرزنجیی /غەفیور میییرزا کەرییم  /جەاللیی مییرازا کەرییم  /ئەمینیی مییرزا کەرییم  /ئەحییمەد
غەفور /مەال ئەنوەر مائی  /شاعیری بەناوبانگ قانی  /ماموستا شیاکر فەتیاح  /میحەمەد تۆفییق وردی  /میحەمەد مەولیود مەم  /سیالح
حەیدەری  /دەیانی تر.
رۆژنامەگەری ،دەستەالتی چوارەم وەکو لە سایدی جوریس پیدیا باسکراوە بنەماکانی دەولەت لەسیەر سیێ کیۆلەگەی بنەڕەتیی دامەزراوە
گەڵ یان نەتەوە ٭ هەریم یان نیشتمان ٭ دەستەاڵتی سیاسیی دەسیتەاڵتی سیاسیی بیریتیە  ١لە دەسیتەاڵتی یاسیا دانیان  ٢دەسیتەاڵتی
جێبەجی کردن دەستەالتی دادوەری لەبەر ئەوەی رۆژنامەگەری بە گشیتی رۆلیی کیاریگەری هەیە لە هۆشییار کیردنەوە و ڕینمیایی کردنیی
تاکەکانی کۆمەڵ و دروستکدنی ڕای گشتی و گۆڕانکاری لە یاساکان چونکە رۆژنیامە گەری وەکیو ئیاوێنەیەک وایە بیارو رەوتیی کۆمەڵگیا
بەردەوام رەنگی تیا ئەداتەوە کاریگەری راستەوخۆی هەیە لەسەر هەمیوارکردن و گواسیتنەوەی رای خەلیک لە سیەر شیێوازی دەسیتەالت و
پەردە الدان لەسەر کەم و کوڕیەکان و بەدوادا چونەوەیان بۆیەش ناوی نراوە دەستەاڵتی چوارەم جۆرەکیانی رۆژنیامەگەری رۆژنیامەگەری
ئاشکرا  /نهێنی  /حکومی  /حیزبی  /ئەهلی  /شار  /شاخ  /رۆژنامەگەری سەرکاغەز  /رۆژنامەگەری ئەلەکترنی.
بەگشییتی هەمییو جۆرەکییانی رۆژنییامەگەری کییورد لە قەیییران دایە میییدیای حیزبییی زاڵە بە سییەر میییدیای ئییازاد جییاران خییوینەر بە چییرای
گەنەگەرچک لە دوای رۆژنامەی حیزبەکان دەگەرا کەچی ئێستا چەمۆلەی لێدەگرن لە ووالتە پێ

کەوتوەکیانی دونییا حییزب رۆژنیامەی

تایبەتی نیە بەلکو رۆژنامەی نزیک لە حییزب هەیە  ،سیەربەخۆیە پانتیایەکی بچیوکی حیزبیایەتی تییایە بەالم الی خۆمیان رۆژنیامەی
حیزبەکییان زۆرە خییوێنەری کەمە لەگەل رێزمییدا بییۆ ئەوکەسییانەی لە رۆژنییامەی حیزبەکییان کییار دەکەن کرێکییارن دەبییی بەپێییی مەزاجییی
خاوەنکار ووشەسازیان بۆ بکەن وێنە و چاو پێکەو تنیان باڵو بکەنەوە .ئەمڕۆ هاوکێشەی نێوان رۆژنامە نوسیی بەدبەخیت و سیەرکەدەی
دەست رۆیشتوی ناو حیزب بەم شێوەیە رۆژنامە نوس ئەگەر رەخنەی لێ بگری و فەرامۆشی بکات سیەرکردە حەز لەچیارەی ناکیات و لێیی
خۆش نابیت رەنگە نانیشی ببڕیت  ،بەسەرەکەیتر ئەگەر رۆژنامەنوس مەرای بۆبکیات دەسیت خۆشیی لە کیارە ناڕەوکیانی بکیات سیەرکردە
لە بیری ناکات پاداشی ئەداتی و پشتگیری دەکات .بەالم رۆژنامەگەر راستگۆیی و متمانەی خوێنیدەواری خیۆی لەدەسیت ئەدات .لەییادی
 ١١١سالەی رۆژنامەگەری کوردی سەری رێزو نەوازەش بۆ شەهیدانی قەڵەم و مەرەکەب  ،گشت سەربازە گۆمناوەکانی مەیدانی
رۆژنامەگەری کوردی دا دەنوێنم.
لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە
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بهدرخان و  ٥٥١ساڵ له رۆژنامهگهریی
 ٥٥١ساڵ تێپهڕدهبێت بهسهر دهرچونی یهكهمین رۆژنامهی كورديدا
٢٢ى نیسییانى ئهمسییاڵ ١١٥ ،سییاڵ تێپییهڕدهبێت بهسییهر دهرچییونی یهكییهمین رۆژنامییهی نۆبییهره (كوردسییتان) كییه لییه  ١١٧١ / ٤ / ٢٢دا
لهئاوارهییدا جوته برا میقداد بهدرخانو عهبدولڕهحمان بهدرخان لهچاپخانهی دار
ئهلهالل لیهقاهیره بهیارمیهتی نوسیهری نیاوداری عیهرهب جیۆرجی زێیدان چیاپكراو،
بووه سهرقافڵهی رۆژنامهگهریی كوردی لهكوردستاندا.
دهستپێشخهرییهكی تاكهكهسییانه بووه
رۆژنامییهی كوردسییتان ،یهكییهمین رۆژنامییهی كییوردی ئییههلی تاكییه كهسییی بییووهو نییاوهخنێكی ئییهدهبیو رۆشیینبیری نییاوازهی هییهبووه ئییهم
خاسێتهشی وامان لێدهكات كه بۆچی یهكهمین رۆژنامیهی كیوردی ئیهم خاسیێتهی هیهبووه ،میقیداد بیهردخان روونیاكبیرێكی پاییهداربووهو
زانیوییهتی كیورد حكومییهتی نیییه ،هییی دهزگاییهكی تیری حكومییهتی

نیهبووه ئییهركی دهركردنیی رۆژنامهییه بییهزمانی كیوردی لهئهسییتۆ

بگرێت ،بۆیه خۆیی دهستپێشخهری یهكهمین رۆژنامهی كوردی كردووه.
بیری نهتهوایهتی
شیعرهكانی حاجی قیادری كیۆیی زۆر كاریگیهری بهسیهر میقیداد مهدحیهت بیهدرخان-هنیهوه هیهبووه بهتایبیهتی كیه حیاجی لهئهسیتهنبیوڵ
ژیییاوهو زاراوهی جهریییدهو رۆژنامییهی لهسییاڵی  ١١٧٢دا بییهكارهێناوهو دهڵێییت « :قائیمییهو كییهس نایكڕێییت بییهبولی رۆژنامییهی جهریییده
كهوتونهته قیمهت و شان) .د.شێركۆ میهنگوری مامۆسیتای زانكیۆ دهڵێیت :شییعرهكانی حیاجی قیادری كیۆیی رهنگدانیهوهی هیهبووه لهسیهر
باڵبوونهوهو دهركردنی رۆژنامهی كوردستان ،بهتایبهت ئهو دهقانیهی بییری نهتیهوهیی تێیدا زاڵ بیووه ،چونكیه ئیهو سیهردهمه سیهرهتای
چهكهرهكردنی بیری نهتهوهیی بووهو واڵتان دهیانویست بیری نهتهوهیی لهشیعرو بابهتهكاندا بوونی ههبێت.
بهبۆچوونی د.هێرش رهسوڵ مامۆستای زانكۆش ،كاریگهری شیعرهكانی حیاجی قیادری كیۆیی بهسیهر میقیداد مهدحیهت بیهدرخان-ی یهكیهم
سهرنووسییهری رۆژنامییهی كوردسییتانهوه بییهڕوونی دهبینرێییت ،بهوپێیییه حییاجی قییادر لهپێشییهنگی روونییاكبیرانی كییورد بییووهو پێشیییوابووه
رۆژنامه ئامرازێكی كاریگهره بۆ پهرهسهندنی بیری نهتهوهییو پێشكهوتنی شارستانی.
بۆچی رۆژنامهكه لهمیسر دهرچوو؟
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بۆ دهركردنى رۆژنامهی كوردستان ،میقداد مهدحهت بهدرخان چووه میسر ،چونكه لهو سهردهمهدا هی هێزو دهسهاڵتێك نهبوو پشیتگیری
لهكورد بكات .سدیق سیاڵح وتیی :لیهو سیهردهمهدا میسیر لهدهسیهاڵتی عوسیمانییهكانی ییاخیبوو ،ئیازادی لیهو واڵتیهدا بیوونی هیهبوو،
ههربۆیه بنهماڵهی بهدرخانییهكان قاهیرهیان بهشوێنێكی گونجاو زانی بۆ دهركردنیی رۆژنامهكیهیان .بیهاڵم كاتێیك دهوڵیهتی عوسیمانی
پێی زانین ،رۆژنامهكه چووه ئهوروپا.
یهكهمین رۆژنامهی ئههلی بووه
دهربارهی ئاراستهو هێڵی كاركردنی رۆژنامهی (كوردستان)ی دایك بۆچونی جیاواز ههیه ،ههندێك پێیواییه رۆژنامهكیه ئۆرگیانی (حزبیی
ئیتیحادو تهرهقی) بوه .ههندێكیتری پێیانوایه (بهیارمهتی الیهنی ماسۆنیو ئهرمهنی دهرچوه) .بۆچیوونی دیكیهش ههییه كیه دهڵێیت:
رۆژنامهكه پشتیگیری ئینگلیزی ههبووه ،بیهاڵم بهپێچهوانیهی هیهموو ئیهو بۆچوونانیهوه د.هێیرش رهسیوڵ دهڵێیت :رۆژنامیهی كوردسیتانی
دایك ،رۆژنامهیهكی ئیههلی بیووه ،بهوپێییهی یارمهتییدانی رۆژنامهییه لهالییهن حزبێكیهوه لیهو سیهردهمهدا ،مانیای ئیهوه ناگهییهنێت
رۆژنامهكییه ئۆرگییانی حزبهكییه بییووه .وتیشییی :رۆژنامهكییه بهرهییهمی هییهوڵی تاكهكهسیییی رۆشیینبیرییانهی دهسییتهبژێرێكی خوێنییدهوارو
هۆشیییاری ئهوسییهردهمهی كییورده ،پهیوهنییدیی راسییتهوخۆی بییههی حییزبو رێكخییراو و گروپێكییی دیییاریكراوی سیاسییییهوه نییییه ،بییهڵكو
بهتوانای كهسیو ماددیو مهعنهویی رووناكبیرو ئهدیبهكانی دهستیپێكردووه .بهمجۆره رۆژنامهی كوردسیتان وهكچیۆن یهكیهمین رۆژنامهییه
بهزمانی كوردی ،هاوكات دهبێته یهكهمین رۆژنامهی ئههلیی

لهمێژوی رۆژنامهنوسیی كوردییدا.

پاراستنی شوناسو زمانو كهلتوری كوردی
ئهگییهرچی لییهڕووی مێییژووی دهرچوانییدنی یهكییهمین رۆژنامییهوه كییهمێك دوای ئییهو واڵتانییهی دهوروبییهرمانین ،بییهاڵم لییهڕووی شییوناسو
تایبهتمهندیی سهربهخۆیی رۆژنامهكه ،چهند هیهنگاوێك پیێ

ئیهوان كیهوتوین .ئیهوهتا دهبینیین ،یهكیهمین رۆژنامیه بیهزمانی تیوركی

(تهقویمی وهقای ) له  ،١١٣٢یهكهمین رۆژنامه بیهزمانی فارسیی لهئێرانیدا (كیاغژ اخبیار) لیه ١١٥١و یهكیهمین رۆژنامیهش لهعیراقیدا
(زهورا) له  ١١٦٧دهرچوه ،كه ههرسێكیشیان بهپێچهوانهی (كوردستان)هوه ،رۆژنامهی رهسمی بونو زمانحاڵی دهسهاڵت بوون.
لهم روانگهیهوه ،د.هێرش پێیوایه لهگهڵ ئهوهی رۆژنامهكه ههوڵو دهستپێشیخهرییهكی سیهربهخۆو تاكهكهسیییانه بیووه ،هاوكیات بۆتیه
مینبهری دهنگو رهنگه جیاوازهكانی فیكریو سیاسیی رهوتی خهباتی ئهوێ رۆژێی كورد .ههروه ئامانجی گیهورهی نهتیهوهیی ،سیاسیی،
رۆشنبیری ،پاراستنی شوناسو زمانو كهلتوری كوردیشی ههبووه.
كهی خاوهندارێتی لهدهستدا؟
د.شێركۆ مهنگوڕی دهڵێت :ئهو رۆژنامهیه چهند پێوهرێكی ههبووه ،سیهربهخۆبووه ،چونكیه ییهكێك لیهپێوهرهكانی بابیهتی خاوهنیدارێتی
بووهو میقداد بهدرخان لهیهكێك لهسهروتارهكانیدا دهڵێت« :ئهو رۆژنامهیه لهسهر گیرفانی خۆم دهردهكهم» .هیهروا رهخنیهو سانسیۆرو
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رۆڵی تا و ئازادیو رادهبڕین شوناسی ئیهو رۆژنامهییه بیووه ،بهتایبیهتی لهسیهرهتای دهركردنیی ئیهو رۆژنامهییه تیا ژمیاره پێینج كیه
میقییداد مهدحییهت بییهدرخان سهرنوسییهری بییووه .بییهاڵم كاتێییك لهسهرنووسییهری نامێنێییت ،ئییهو رۆژنامهیییه لهخاوهنییدارێتی دهردهچێییت،
لهرۆژنامهیهكی سهربهخۆی ئههلییهوه دهگوازرێتهوه بۆ رۆژنامهیه كه بیروبۆچوونی حزبێك دیاری دهكات.
دروشمی رۆژنامهكه
لییهژماره شهشییی رۆژنامییهی كوردسییتان-هوه عهبییدولڕهحمان بییهدرخان بۆتییه سهرنووسییهرو لهسییاڵی  ١١٧٧لییهجنێف باڵوكرایییهوه ،لێییرهوه
نوسینو شێوازی رۆژنامهكه گۆرا .دروشمی رۆژنامهكهش لهژماره یهكهوه تا دواین ژماره بریتیبوو له (كردلیی ایقیا

وتحصییل صینایعه

تشویق هانی ،ایچون شدمیلك) واته (كوردان راپهرین بهرپابكهنو هونهرو زانست فێر بن).
ئهرشیفی رۆژنامهگهری كوردی
لییه ههوڵێكییدا بهمهبهسییتی دامهزرانییدنی ئهرشیییفی رۆژنامهگییهری كییوردی ،ماوهیییه لهمهوبییهر لییه شییاری هییهولێر ،وتییهبێژی حكومییهتی
ههرێمی كوردستان لهگهڵ ژمارهیه نوسهر و ئهدی و رۆژنامهنووس كۆبۆوه و تاوتوێی ئهو پرسهیان كرد.
لهو كۆبوونهوهیهدا كه لقی ههولێری سهندیكای رۆژنامهنووسانی كوردسیتان رێكیخسیتبوو ،سیهفین دزهییی ،ئامیادهیی حكومیهتی هیهرێمی
دهربڕی بۆ پێشكهشكردنی ههموو هاوكارییه لهپێناو دامهزراندنی ئهرشیفخانهكه.
له كۆنگرهییهكی رۆژنامهنوسییدا ،وتیهبێژی حكومیهتی هیهرێم رایگهیانید :زۆرێیك لیه رۆشینبیر و نوسیهر و ئیهدیبیانی كوردسیتان بیههۆی
بییارودۆخی تایبییهتی كوردسییتان لییه رابییردوودا ،دهسییتیان بییه ئهرشیییفی خۆیییان گرتییووه و بییهپێی توانییا لییهبارودۆخێكی ناهییهمواردا
پاراستوویانه.
وتیشی :ئهو ئهرشیفانه ئهرشیفی نهتهوهكهمانن و پێویسته له شوێنێكی شایستهدا كۆبكرێنهوه و پارێزگارییان لێبكرێت.
سهفین دزهیی وێڕای دوپاتكردنهوهی پاڵپشتی حكومهتی ههرێم لهو پڕۆژهیه كه خزمهت به زمان و كلتوری كیوردی دهكیات ،داواشیی لیه
ئامادهبووان كرد پێشنیازهكانیان له راپۆرتێكدا كۆبكهنهوه و ئاراستهی ئهنجومهنی وهزیرانی بكهن بهمهبهستی هاوكاریكردنیان.
هییهر لییهو بارهیییهوه ،سییمكۆ عهبدولكییهریم سییهرۆكی لقییی هییهولێری سییهندیكای رۆژنامهنوسییان ،بییه  PUKmediaی راگهیانیید :لییه
كۆبوونهوهكهدا گفتوگۆیهكی فراوان لهبارهی دامهزراندنی ئهرشیفی رۆژنامهگهری كوردی كرا و چهندین پێشنیازی بهپێزی خرانهڕوو.
وتیشییی :سییهرجهم پێشیینیازهكان كۆدهكهینییهوه و لییه دوتییوێی راپۆرتێكییدا ئاراسییتهی ئهنجومییهنی وهزیرانییی هییهرێمی كوردسییتانی دهكییهین
بهمهبهستی سهرخستنی پڕۆژهكه.
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رۆژنامهگهری كوردى
دهمێكییه كییورد یییادی رۆژنامهگییهری خییۆی سییااڵنه لییه ٢٢ی نیسییان دهكاتییهوهو وه پێیییهوه دیییاره ،سییاڵ دوای سییاڵ ئییهم یییاده گییهرمتر
دهكرێتهوهو لهمیدیاكاندا بایهخی زۆرتری پێدهدرێ .ئهم بایهخپێدانه ،پهیوهندی بهكارمهندو رۆژنامهنووسانی كوردستانهوه ههیه ،كه
ئهوانی

دهیانهوێ هی نهبێ رۆژێك و جهژنێكی تایبهت بهخۆیان ههبێ.

یادی ئهمساڵ  ٢٢١٣دهكاتیه ١١٥میین سیاڵی رۆژنامهگیهری كیوردی ،لهوانهییه  ١١٥سیاڵ بیۆ مێیژووی رۆژنامهگیهری كیوردی زۆر بیێ ،بیهاڵم
ئهگهر خۆمان لهگهڵ واڵتانی دیكه بهگشتی و ئهوروپا بهتایبهتی بهراورد بكیهیین ،زۆر نیییهو گیهلێك كهمیه .یهكیهم رۆژنامیهی ئیهوان
بییهناوی  Relation: Aller Furnemmenلییهكانونی دووهمییی  ١٦٢٧لهشییاری ستراسییبورگ دهرچییوو .هییهر لییهژمارهی یهكییهوه،
كۆمهڵێك ههواڵی :كێلن ،ئهنتڤێرپێن ،رۆما ،ڤیهننا ،پراگی تێدا بوو .یهكهم سهرنووسهری ئیهم رۆژنامیهی سیهرهوه(یۆگیان كیارلۆس)ی
چاپچی بوو ،كه پێشتر رۆژنامهی دهستنووسی باڵودهكردهوه.
دامهزرێنییهرانی رۆژنامهگییهری كییوردی لییهناوهڕۆ و هییهواڵ دانییان ،لهگییهڵ دامهزرێنییهرانی رۆژنامهگییهری ئییهوروپا ،جگییه لهسییاڵهكان،
جیاوازیمییان زۆر نییییه ،چونكییه لهكوردسییتانی چاپچییییهكان هییهنگاوی زۆر گییهورهیان نییاو هییهر ئییهوانی

رۆژنامییهو گۆڤاریییان بییهزمانی

كوردی دهردهكرد وه  :حوسێن حوزنی موكریانی و پیرهمێردو گیو موكریانی و ههندێكی دیكهش.
یهكهم رۆژنامهی ئێمه  ٢١٧ساڵ دوای یهكهم رۆژنامهی ئهوان ،بهناوی كوردستان لهساڵی  ١١٧١چاپكرا ،كه لهماوهی پێنج ساڵ تیهنیا
 ٣١ژمارهی لهپێنج واڵت و شوێنی جییا بیهچوار الپیهڕهی فولسیكاپ لێیدهرچوو .ئێمیه جیاوازیمیان بهتیهنیا ئیهو  ٢١٧سیاڵه لیهدهركردنی
رۆژنامه نییه ،بهڵكو بهبڕوای من ،جیاوازی ههره گهوره لهوهیه ،كه ئهوان لهگهڵ دهركردنی یهكهم رۆژنامیه ،زۆر بیهڕێكوپێكی لهسیهر
دهركردنییی یییه لییهدوای یییهكی رۆژنامییهو گۆڤارهكانیییان تائێسییتاش بییهردهوامن ،كییهچی «كوردسییتان»ی ئێمییه زۆر پچڕپچییڕو ناوهنییاوه
دهردهچوو ،بهاڵم ئهگهر ورده بهراوردیێكی دیكه لهجۆری ههواڵهكان بكهین ،یهكهم ژمارهی رۆژنامهی ئێمهش ،ههواڵی میسیرو سیودان و
كوردستانی تێدایه.
جیاوازی دیكه ،لهوكاتهی یهكهم رۆژنامه لهئهوروپا دهرچوو ،زمانی ئهوان دهمێك بوو داستان ،كتێبیی فهلسهفهو ئاینی ،شیعرو كتێبیی
زانسییتی و سییهفهرنامهی پێدهنووسییرا ،زمییانی ئییهوان بییۆ ئییهوكات ،دهوڵهمهنیید بییوو ،بهیییه رێنییووس دهنووسییرا ،چاپخانییه بووبییووه
یارمهتییهكی زۆرباش بۆ پتهوكردنی زمانی ئهوان و باڵوكردنهوهو فێربوونی خوێندنهوه و نووسین.
جیاوازییییهكان هییهر ئهوانییهی سییهرهوه نییییه ،بییهڵكو لییهدهرچوونی یهكییهم رۆژنامییهی چییاپكراوی جیهییان ،لهتییهواوی واڵتییهكانی ئییهوروپا
رۆژنامهو گۆڤار ههمیشهو بهردهوام دهرچوون و خوێنهری ئهوان بهردهوام دهیزانی لهكوێ چاوهڕێی چ رۆژنامه یان ههفتهنامهیه بكا.
یه لهمهرجه گرنگهكانی رۆژنامه ،جگه لهوهی ،كه پێویسیته بابیهتی ههمیهڕهنگ هیهبێ ،ژانیری ههمیهڕهنگ وه  :هیهواڵ ،ریپۆرتیاژ،
گوتار ،ئینتهرڤیو ،گۆشه...هتد ههبێ ،پێویسته كاتی دهرچوونی بزانرێ و كڕین یان وهگیركهوتنیشی بۆ خوێنهر ئاسان بێ.
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لهم یادانهی رۆژنامهگهری كوردی و پاش  ١١٥ساڵ ،وابزانم كات گهیوه بۆ ئهوهی چاومان زیاتر بكهینهوهو تێبگهین ،كه ئێمهی كیورد،
مێژوویییهكی هیهژارو پچڕپچییڕی رۆژنامهگیهری كییوردی شیارمان ههیییه ،بیهاڵم مێژووییییهكی دهوڵهمهنیدی راگهیانییدنی شیۆڕش و خییهبات و
شاخمان ههیه.
مێییژووی رۆژنامهگییهری كییوردی ،زیییاتر لییهمێژووی كییوردو خییهباتی سیاسییی كییوردی دهكییات ،كییه پڕیییهتی لهبییهرزی و نزمییی ،كییهوتن و
ههڵسانهوه.
يونامى نیگەرانە
ماوهیه لهمهوبهر سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان ،بە مەبەستی دانیانی میكیانیزمێكی گونجیاو بەرامیبەر پێشیێلكارییەكانی دژ بە
رۆژنامەنووسییان ئەنجییام دەدرێیین ،گفتوگییۆیەكی لە نێییوان رۆژنامەنووسییان و نییوێنەرانی ئاسییای
یونامی لە هەرێمی

و وەزارەتییی نییاوخۆ سییازكرد .نییوێنەری

دەڵێ نیگەرانین بەرامبەر بە “پێشێلكاری دژ بە رۆژنامەنووسان.

بەناونیشییانی “رێزگییرتن لەئییازادی رۆژنامەنوسییی زامنییی چەسییپاندنی ئییازادی رۆژنامەنوسییی” گفتوگییۆیە لە نێییوان رۆژنامەنووسییان و
وەزارەتی ناوخۆ لە شاری هەولێر بەڕێوە چوو ،هاوكات لەو دیالۆگەی نێیوان رۆژنامەنووسیان و نیوێنەری وەزارەتیی نیاوخۆ و دەزگاكیانی
ئاسای بۆچوونی خۆیان لە بارەی پێشێلكارییەكان و سەروەری یاسا و پرسی ئازادی رۆژنامەنوسی خرایە بەر باس.
بەشێك لە رۆژنامەنووسان پێیانوابوو رەوشی رۆژنامەنووسی زۆرجار گرێدراوە بە بارودۆخی سیاسیەوە واتە هەركیات بیارودۆخەكە بەرەو
گرژی رۆیشت پێشێلكاری

بەرامبەر بە رۆژنامەنووسانی زیاد دەبێت ،بۆیە پێویستە لەسەر الیەنی پەیوەندیدار بەتیایبەتی وەزارەتیی

ناوخۆ بە بەرپرسیارێتی خۆی هەڵبسێت.
لە بەرامبەردا ،حاكم تاریق نوێنەری وەزارەتی ناوخۆ رايگەیاند “ئێمە ناڵێین رەوشی رۆژنامەنووسی سەد لەسەد باشەو پێشێلكاری نیە
بەلێ پێشێلكاری هەبوە ،بەاڵم بەو مانیایە نییە كەس لە وەزارەتیی نیاوخۆ لێكیۆڵینەوەی لەگەڵكیدا نەكیراوە ،بەدڵنییایەوە لێكیۆڵینەوە
هەبووە”.
حاكم تاریق وتیشی “ئەگەر بەرپرسیارێتیەكە  %١٢بكەوێتە ئەسیتۆی ئیێمە ئەوا پێویسیتە بەهەمیوالیەكەوە ،بە دانیشیتن و گفتوگیۆ و
راسپاردەكان ،هەوڵ بدەین بەالنی كەم بتوانین پێشێلكاری كەم بكرێتەوە”.
لەو گفتوگۆیەدا نوێنەری هەريەكە لە حكومەت و سیەرۆكایەتی هەرێیم و نیوێنەری رێكخیراوی یونیامی سیەربە نەتەوەیەكگرتووەكیان ،لە
هەرێمی كوردستانی

بەشداریانكرد ..كۆرنیلۆیس نەكدی نوێنەری یونامی لە كوردستان ،رايگەیاند “هەرێمیی كوردسیتان لەچیاو هەنیدێ

ناوچە باشە بەاڵم هەندێ جار پێشلێكاری بەرامبەر بە رۆژنامەنووسان ئەنجام دەدرێت ،مایەی نیگەرانیە هیوادارین ،هەمووالیە
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پابەندی یاساكان بن”.
سهندیكا و میترۆ
سهنتهری میترۆ بۆ داكۆكی لهمافی رۆژنامهنوسان راپۆرتی سیااڵنهی خیۆی باڵوكیردهوه تیاییدا ئامیاژهی بیهوهداوه لیهماوهی سیاڵی ٢٢١٢دا
١٧٢پێشییلێكاری بهرامبییهر  ١٣٢رۆژنامییهنوس كییراوه ،سییكرتێری لقییی سییلێمانی سییهندیكای رۆژنامهنوسییانی

دهڵێییت ئییهو راپۆرتییهی میتییرۆ

نهڕهشهو نه سپییه.
سییهرهتای  ٢٢١٣لهشییاری سییلێمانی ،سییهنتهری میتییرۆ بییۆ داكییۆكیكردن لییهمافی رۆژنامهنوسییان راپییۆرتی سییااڵنهی خییۆی لهسییهر ئییهو
پێشێڵكارییانهی بهرامبهر رۆژنامهنوسان كراوه راگهیاند.
بییهپێی راپییۆرتی سییاڵی  ٢٢١٢ئییهو سییهنتهره ژمییارهی ئییهو رۆژنامهنوسییانهی پێشییێلكارییان بهرامبییهر كییراوه  ١٣٢رۆژنامییهنوس بییووه و
پێشێلكارییهكانی لهحاڵهتی جۆراو جۆر پێكهاتون.
الی خۆشییهوه كاروان ئهنوهر سكرتێری لقی سلێمانی سیهندیكای رۆژنامهنوسیانی كوردسیتان راپۆرتهكیهی سیهنتهری میتیرۆ بهخۆڵهمێشیی
ناودهبات كه تیایدا ئهوه خراوهتهڕوو لهساڵی  ٢٢١٢دا  ١٧٢حاڵهتی پێشێلكاری بهرامبهر  ١٣٢رۆژنامهنوس كراوه.
كاروان ئهنوهر به PUKmediaی وت :ئهو راپۆرتهی سهنتهری میترۆ راپۆرتێكی خۆڵهمێشییه ،نهڕهشهو نه سپییه.
وتیشی :تێناگهم ئهو ههموو پێشێلكارییه لهسهر چ بنهماییه تۆمیاركراون ،ئێمیه لیه لقیی سیلێمانی سیهندیكای رۆژنامهنوسیان لهشیهش
مانگی كۆتایی  ٢٢١٢هی پێشیێلكارییهكمان تۆمیار نیهكردوه ،چونكیه هیی رۆژنامهنوسیێك نیههاتووه بڵیێ پێشیێلكاریم بهرامبیهر كیراوه،
لهكاتێكدا سهنتهری میترۆ لهراپۆرتهكهیدا باس لهههڕهشهی تهلهفون و پهالماردانی رۆژنامهنوسان دهكات ،ئهمانه كهی پێشیێلكارییه،
پێشێلكاری ئهوهیه مافی رۆژنامهنوس لهحاڵهتێك لهحاڵهتهكان پێشێلبكرێت.
سكرتێری لقی سلێمانی سهندیكای رۆژنامهنوسیان ئهوهشیی وت :ئیهم راپۆرتیهی سیهنتهری میتیرۆ بیههی شیێوهیه هیاوڕاو هیاوجۆر نییه
لهگهڵ ئهو راپۆرتهی كه ئێمه وه سهندیكای رۆژنامهنووسان باڵوی دهكهینهوه.
كێشهی  ١٦٧چیه؟
جێگییری نەقیبییی سییەندیكای رۆژنامەنووسییانی كوردسییتان هۆشییداری دەداتە شییارەوانی سییلێمانیو دەڵێییت :ئەگەر تییا  ٢٢ى نیسییان زەوی
نەدرێتە ئەو رۆژنامەنووسانەی فەرمانی وەرگرتنی زەوییان هەیە ،ئەوا هەڵوێستی توندمان دەبێت.
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شییوان داودی جێگییری نەقیبییی سییەندیكای رۆژنامەنووسییانی كوردسییتان ،بە ی راگەیانیید :پییێ

كۆتییایی هییاتنی وادەی كییابینەی شەشییەمی

حكییومەتی هەرێییم بە سییەرۆكایەتی د.بەرهەم سییاڵح ،رەزامەنییدیمان وەرگییرت بۆدابەشییكردنی  ١٦٧پییارچە زەوی بییۆ رۆژنامەنووسییانی
پارێزگای سلێمانی ،شیارەوانی سیلێمانی لەو كیاتەوە تائێسیتا دەسیتی دەسیتیمان پیێ دەكیات ،بیۆیە گەیشیتووەتە ئەو ئاسیتەی كە قبیوڵ
ناكرێت.
وتیشی :مەسەلەكە گەیشتووەتە ئەو ئاستەی كە رۆژنامەنووسان گومانیان الدروست بووە كە حكیومەت رێیز لە ئیمزاكیانی خیۆی ناگرێیت،
بۆیە ئێمە هۆشیداری دەدەیین ئەگەر تیا  ٢٢١٣ / ٤ / ٢٢شیارەوانی سیلێمانی ئەو كەیسیە یەكالییی نەكیاتەوە ،ئەوا لەدوای ئەو رێیكەوتە
هەڵوێستی تر وەردەگرین.
راشیگەیاند :هەر كاردانەوەیە رووبدات ،بەرپرسیارێتیەكەی دەكەوێیتە ئەسیتۆی شیارەوانی سیلێمانیو دەبێیت خیۆی بەرپرسییارێتیەكەی
هەڵبگرێت.
لەالیەكی ترەوە لقی سلێمانی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان ،لە داواكاریەكدا كە بۆ بەڕێوەبەراتی كاروباری ناوخۆی پارێزگیای
سییلێمانی نییاردووە ،داوا لەو بەڕێیییوبەرایەتیە دەكییات كە رۆژی  ،٢٢١٣ / ٥ / ٢مۆڵەتیییان بیییدەن بە مییانگرتنێكی مەدەنییییانە لەبەردەم
سەرۆكایەتی شیارەوانی سیلێمانی ،ئەویی

بەهیۆی دواكەوتنیی دابەشیكردنی زەوی تەرخیانكراو بیۆ  ١٦٧رۆژنامەنووسیی لقیی سیلێمانی كە

فەرمانی وەرگرتنی زەوییان هەیە لەالیەن سەرۆكایەتی حكومەتو وەزارەتی شارەوانی.
الی خۆیشیهوه ،كاروان ئهنوهر سكرتێری لقی سلێمانی سهندیكای رۆژنامهنوسیانی كوردسیتان بیه  PUKmediaی راگهیانید :ئهگیهر
ناچاربین و وهاڵمێكی یجابی له سهرۆكایهتی شارهوانی سلێمانی وهرنهگرین ئهوا رۆژی ٢ی میایس لیه بیهردهم بینیای شیارهوانی سیلێمانی
مانگرتنێكی سهرتاسهری رۆژنامهنوسان رادهگهیهنین بۆ ئهوهی بهدهم داواكارییه رهواكهی رۆژنامهنوسانهوه بێن.
میقداد مهدحهت بهدرخان
میقداد مهدحهت بهدرخان كوڕی میر بهدرخان پاشایه ،ساڵی لهدایكبوونو كیۆچی دواییی نیهزانراوه ،میقیداد مهدحیهت بیهدرخان نیاوێكی
ئاوێتهیه ،ئهم شێوه ناونانه عوسمانییهكانو كوردهكانی ئهو سهردهمه لهفهرهنسییهكانیان وهرگرتووه بۆ ناونانی ڕۆڵهكانیان.
سیییاڵی  ١١٧١چووهتیییه میسیییر ،سیییاڵی  ١١٧١لیییهقاهیره پێییینج ژمیییارهی رۆژنامیییهی كوردسیییتانی باڵوكردووهتیییهوه ،پیییاش ئیییهوه لهترسیییی
ههڕهشییهكانی (سییوڵتان عهبدولحهمیییدی عوسییمانی) گهڕاوهتییهوه ئیسییتانبوڵ بییۆ ئییهوهی لهسییهر ئییهم ،براكییانی تووشییی ئهشییكهنجهو
زیندانیكردن نهبنهوه.
ساڵی  ١١٧٧لهگهڵ (عهلی بهگی) برایدا ههوڵدهدهن زهمینه بۆ شۆڕشێكی نهتهوهیی خۆشبكهن ،بهاڵم سهرناكهون ،ههندێك
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لهمێژوونووسهكان دهڵێن" :میقداد مهدحهت بهدرخان یهكێكبووه لهئهندامه چاالكهكانی پارتی (ئیتحادو تهرهقی)" ،ساڵی  ١٧٢٦لهسیهر
ئهو ههڵوێستهی لهتوركیا نهفی كرا.
سییاڵی  ١٧١٢و ماوهیییه پییاش راگهیانییدنی حكومییهتی دهسییتووری لهئیسییتانبوڵ بهشییداریكردووه لهدامهزرانییدنی (جهمعیییهتی نهشییری
مهعاریفی كوردی) بهپێی ههندێ سیهرچاوهش ،ماوهییه كیراوه بهموتهسیهریفی شیاری دهرسییم ،بیهاڵم لیهو سیاڵه بیهدواوه هیی شیتێك
دهربارهی ژیانی نازانرێت.
میقداد مهدحهت بهدرخان جگه لهوهی كه یهكهمین ڕۆژنامهنووسو دامهزرێنهری بزاڤیی كوردیییه ،چاپخانهیهكیشیی بیهناوی (چاپخانیهی
ڕۆژنامهی كوردستان) لهقاهیره دامهزراندووه ،كه بهیهكهمین چاپخانهی كوردی دهژمێردرێت.
میقداد مهدحهت جگه لهزمانی خۆیو زمانی توركیو عهرهبی ،زمانی فهرهنسیشیی بهباشیی زانییوه ،بۆییه لهگیهڵ باڵوبوونیهوهی یهكیهمین
ژمییارهی ڕۆژنامییهی كوردسییتاندا ،كییارتێكی بییهزمانی فهرهنسییی باڵوكردووهتییهوه كییه شارسییتانیبوونی عییهقڵی میقییداد مهدحییهت بییهدرخان
نیشاندهدات.
بنهماڵهی بهدرخانییهكان
بهپێی ههندێك سهرچاوه ،ئهو بنهماڵهیه دهچنهوه سهر خالدی كیوڕی وهلیید ییهكێك لهسیهركرده هیهره بهناوبانگیهكانی ئیسیالم ،بۆییه
جارو بار به بنهماڵهی خالید ناو دهبرێن.
باپیره گهورهی بهدرخانیهكان ههر زوو دوای هیجرهت له عهرهبسیتانهوه كۆچییان كیرد بیۆ كوردسیتان ،شیاری جیهزیرهی ئییبن عومیهریان
دروستكرد ،دهسهاڵتی ئهو بنهماڵهیه به عهزیزی ناسرا ،تاساڵی  ١١٤٧حكومڕانییان كرد حكومهتی عهزیزی تا رۆژگیاری فیهرمانڕهوایی
سوڵتان سهلیم تهواو سهربهخۆ بوون ،ساڵی  ١١٣٧میر بهدرخان لهالیهن سوڵتانهوه كرایه سهركردهی فهخری لهشیكری عوسیمانی و لیه
جییهنگی ( )Nisibدا بهشییداربوو لییهو شییهڕهدا توركییهكان لهالیییهن ئیبییراهیم پاشییای (كییوڕی مهحهمییهد عییهلیی گییهورهوه) زۆر خییراپ
شكێنران ،میر بهدرخان هێزهكهی خۆی كشاندهوه دیار بهكرو لهوێشهوه بۆ جهزیرهو كهڵكی له شكانی تور وهرگرت بیۆ ئیهوهی سینوری
دهسهاڵتی بگهیهنێته ههكاری و لێرهی خهلكی ناوچهكه بهگهرمی پێشوازیان لێ كرد.
عومهر پاشا كرایه مارشاڵی ئهنادۆل و فهرمانی پێدرا لهشكرێك پێكهوه بنێیت و دژی مییری كیوردان بكهوێتیه رێ ،توركیهكان لیه دییار
بییهكر كۆبونییهوهو لییهوێوه دژی میییری كییورد كهوتنییهڕێ ،شییهڕی بییێ ئییهنجام دهسییتیپێكرد ،بییهاڵم بییهدرخان ناچییار بییوو بكشییێتهوه قییهاڵی
ئێڤرا  ،دوای چهند مانگێك بهرگری قهاڵكه كهوت و لهوێ دهوروبهری شهش مانگ مایهوه و ئینجا دور خرایهوه دورگهی كرییت ،رێگیه
درا به میر بهدرخان دووسهد كهس له پیاوهكانی لهته خۆیدا بهرێته كرییت ئهوانیهی رۆڵێكیی گیهورهیان لهدامركاندنیهوهی راپیهڕینی
ساڵی  ١١٥٦ی گرێكهكاندا بینێ.
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له پاداشتی ئهوهدا میر بهدرخان هێنرایهوه ئهستهنبوڵ و رێگهی پێدرا لهوێ جێنشین بێت ،ساڵی  ١١٦٦واتیا دوای ده سیاڵ بیهدرخان
تا كۆچی دوایی له ساڵی  ١١٧٢دا له دیمهشق نیشتهجێبوو.
بهدرخان پاشا له گوندی ساڵحیه كه سهعاتێك له دیمهشق دووره بهخا سپێردرا ،گۆڕهكهی نزیك گۆڕی سهالحهددینی ئهیوبی -ه.
بهدرخان  ٧٢كوڕی دوای خۆی بهجێهێشت ،ئهم بنهماڵه گهورهیه ههمیشیه بیه دروسیتكردنی بزوتنیهوهی دژ بیه حكومیهتی عوسیمانی -هوه
خهریكبوون ،شفرهیهكی تایبهت به بهدرخان ههیه كه دهقهكهی دهڵێت :گشت بهدرخانییهكان پایهو مهقام و تواناییان ههرچییه بێیت
گیرۆدهی دوورخستنهوهو بهندی و ئهسارهت بوون.
له دواساڵی ژیانیدا لهپێناو یهكگرتنی واڵتهكیهی روویكیرده روسییا ئیهو دوو بهدرخانییه بیه گیهرمی دوای ئیهم شیهپۆله كیهوتن "كامییل
بهگ و عهبدولڕهزاق بهگ" بوون ساڵی  ١٧١٧ئهم دووانه لهالیهن روسیاوه كرانه والی بهدلیس و ئیهرز رۆم ،سیاڵی  ١٧١١عهبیدولڕهزاق
بهگ له الیهن توركهكانهوه دهستگیر كراو له موسڵ بهند كرا ،دهڵێن كامیل بهگی له تهفلیسی جۆرجیابوه.
سییاڵی  ١٧٢١حسییێن پاشییاو حهسییهن بییهگ بوونییه نوێنییهری كوردسییتان لییه پهرلهمانییدا ،یهكسییهر دوای هییهڵبژاردنیان فییهرمانی گرتنیییان
دهرچوو ئهوانی

پیهنایان بیرده بیهر ناوچیه شیاخاویهكان و لیهوێ شیهش مانگییان بیه ئیاوارهیی بردهسیهر ،توركیهكان حسیێن پاشیایان

دهستگیر كرد و به دزیهوه كوشتیان.
یهكێك لهوانهی له شاخ لهگهڵیانبوو ناوی "سلێمان بهگ"ه ،ئهوی

بهدرخانیه ،سێ ساڵ دوای ئهو دهربهدهریهی مایهوهو لهئهنجام لیه

دهرگوڵ لهالیهن سیخورهكانی ئهوڕهحمان ئاغای شهرناخهوه كه دوژمنی باوهكوشتهی بهدرخانیهكان بوو ،دهستگیر كرا.
عهبدولڕهحمان بهگی بهدرخان كهوا دیاره یهكێك بوو لهههره مۆدێرنهكانی ئیهو بنهماڵهییهو ماوهییه سهرنوسیهری كوردسیتانی یهكیهم
رۆژنامهی كوردی بوو یهكێك له ئهندامانی وهفدی كوردی بوه بۆ یهكهم كۆنفراسی توركه الوهكان كیه رۆژی چیواری شیوباتی سیاڵی ١٧٢٢
له پاریس بهسترا ،دهربارهی دهڵێت عهبدولڕهحمان بهدرخان یانزه ساالن لهسویسیرا ژییاو هیهر لیهوێ ژنێكیی سویسیری هێنیا ،دهڵیێن
پیاوێكی زۆر دووربین و دونیا دیدهو خاوهن دیدهو بۆچونی پێشكهوتن خوازبیووه ،لیه كیاتی شیهڕی نێیوان تیور و یۆنانیهكانیدا كراییه
موتهسهرفی ئایدن ،لهوێ زۆر باش رهفتاری كردووه ،حكومهتی توركیا بهرامبهر ئهو زهرهرو زیانیه زۆرهی بیهرماڵ و میوڵكی بیهدرخان
كهوتوه ،بڕیاریداوه مانگانه  ٢٢٢لیرهی توركی خانهنشینی بۆ بنهماڵهكهی ببڕێتهوه.
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی بەدرخان
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی بەدرخان ،کە دەزگایەکی هونەری رۆژنامەوانی گشتی ئازادە لەساڵی  ٢٢٢٢لەشاری سلێمانی دامەزراوە.
وه له ماڵپهڕی دهزگاكهدا هاتووه :وەک رێزگرتنێک لەو بنەماڵەیە دەزگاکەمان ناونا دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی "بەدرخان".
چاالکییەکانی دەزگای بەدرخان بە کورتی:
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 -١فێستیڤاڵی یەکەمی بەدرخان -سلێمانی .٢٢٢٤ / ٤ / ٢٢ - ٢١
 -٢فێستیڤاڵی دووەمی بەدرخان -دهۆک ٢٢٢٥ / ٤ / ٢٣ - ٢٢ - ٢١
 -٣فێستیڤاڵی سێیەمی بەدرخان  -هەولێر ٢٦.٢٢ / ٤ / ٢٣ - ٢٢ - ٢١
 -٤فێستیڤاڵی چوارەمی بەدرخان  -بەرلین .٢٢٢٧ / ٤ / ٢٣ - ٢٢
 -٥فێستیڤاڵی پێنجەمی بەدرخان  -قاهیرە .٢٢٢١ / ٤ / ٢٢ - ٢١
 -٦فێستیڤاڵی شەشەمی بەدرخان -یۆنان . ٢٢٢٧ / ١٢ / ٢٢ - ١٧
 -٧فێستیڤاڵی حەوتەمی بەدرخان – ئەمریکا .٢٢١٢ / ٦ / ٣٢ - ٢٧
 -١فێستیڤاڵی هەشتەمی بەدرخان – پاریس  /فەرەنسا
 - ٢٢١١ / ٧ / ١٢ -٧فێستیڤاڵی نۆیەمی بەدرخان  -جۆرجیا  -تبلیسی .٢٢١٢ / ٣ / ٢٣ - ٢١
چەندین گەشتی رۆژنامەنووسی بۆ ئەم واڵتانە کیردووە" :ئێیران ،ئەڵمانییا ،سیوید ،فەڕەنسیا ،بەریتانییا ،کۆنفڕانسیی "کیورد لەسیەدەی
بیست و یەک" یۆنان" ،کریت" کازانتزاکی - .چاپکردنی کتێ  ١٦٥کتێبی هەمەجیۆری" مێژووییی ،منیدااڵن ،رۆمیان ،فۆلکلیۆر ،ئەفسیانە،
یادەوەری ،ناوی کوردی ،شیعر - ."...سااڵنە بەشداری لە پێشانگای نێودەوڵەتی کتێ لە فڕانکفۆڕت دەکات.
چاپکردنی ئینسکلۆپیدیای هەولێر "موسوعە اربیل" لە  ١٢بەرگ پێکهاتووە.
زیاتر لە  ١٢فیلمی دیکۆمێنتاری بەرهەمهێناوە.
تائێستا  ١٦٥ژمارە لە هەفتەنامەی بەدرخان کە یەکەمین باڵوکراوەی ئازادە لە کوردستان و لە  ٢٢٢٢ / ١٢ / ٢٢لە سلێمانی دەرچووە.
دەزگییای چییاپ و باڵوکییردنەوەی بەدرخییان لەالیەن نووسییەر و رۆژنییامەنووس حەمییید ئەبییوبەکر ئەحییمەد بەدرخییان لە ٢٢٢٢ / ١٢ / ٢٢
دامەزراوەو تاکو ئێستا بەڕێوەبەری بەرپرسی ئەو دەزگایەیە.
له  ١٢رۆژدا یادی رۆژنامهگهریی دهكرێتهوه
لهیادی  ١١٥ساڵهی دهرچوونی یهكهم رۆژنامهی كوردی "كوردستان" ،لقی سلێمانی سهندیكای رۆژنامهنوسیان بیه  10رۆژ ئیهو ییاده بیهرز
دهنرخێنێت كه چاالكییهكان بهم شێوهیه بهڕێوهدهچن:
چاالكی یەكەم:
رۆژی ( )٢٢١٣ / ٤ / ١٣شەممە -سلێمانی -هۆڵی هۆتێل ئەرین/بەرامبەر یانەی كۆمەاڵیەتی
سەعات ١٢ی سەرلەبەیانی تا سەعات ٤ی پاشنیوەڕۆ
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سازكردنی كۆنفرانسێكی تایبەت بە بابەتی (میدیای كوردی و بەها مرۆییەكان) و شیكردنەوەی بە ( )8سێ باس لە روانگەی:
 -١یاسایی

د.سامان فەوزی

 -٢كۆمەاڵیەتی

دكتۆرە نەجات محمد فەرەج

 -٣دەروونی

سامان سیوەیلی

چاالكی دووەم:
ڕۆژی ( )٢٢١٣ / ٤ / ١٤یەكشەممە -سلێمانی -هۆڵی هۆتێل ئەرین/بەرامبەر یانەی كۆمەاڵیەتی
سەعات ٣ی پاشنیوەڕۆ تا ٦ی ئێوارە
كۆڕبەندی میدیاكارانی ڕۆژئاوای كوردستان
دیدارو گفتوگۆی رۆژنامەنووسانەی ئەو میدیاكارانەی خەڵكی ڕۆژئاوای كوردستانن و لە هەرێمی كوردستان نیشتەجێن.
چاالكی سێهەم:
ڕۆژی ( )٢٢١٣ / ٤ / ١٥دووشەممە -سلێمانی -هۆڵی هۆتێل ئەرین/بەرامبەر یانەی كۆمەاڵیەتی
سەعات ٣ی پاشنیوەڕۆ تا ٦ی ئێوارە
سمیناری (مافی رۆژنامەنووس لە چوارچێوەی گرێبەستی كاركردندا) و شیكردنەوەی بە ( )٣سێ باس لە روانگەی:
 -١ئیداری

مامۆستا رەفیق ساڵح

 -٢یاسایی

خاتوو ئەمیرە حەسەن

 -٣راگەیاندن

زانا تۆفیق بەگ

چاالكی چوارەم:
ڕۆژی ()٢٢١٣ / ٤ / ١٦سێشەممە -سلێمانی -هۆڵی هۆتێل ئەرین/بەرامبەر یانەی كۆمەاڵیەتی
سەعات ٣ی پاشنیوەڕۆ تا ٦ی ئێوارە
كۆڕبەندی میدیاكارانی ڕۆژهەاڵت.
دیدارو گفتوگۆی رۆژنامەنووسانەی ئەو میدیاكارانەی خەڵكی ڕۆژهەاڵتی كوردستانن و لە هەرێمی كوردستان نیشتەجێن.
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چاالكی پێنجەم:
ڕۆژی ( )٢٢١٣ / ٤ / ١٧چوار شەممە (رانیە) دەروازەی راپەرین
سەعات ١٢ی سەرلەبەیانی تا ١٢ی نیوەڕۆ
سیمناری (چۆنیەتی مامەڵەكردنی بەڕێوەبەری فەرمانگەكان و پێدانی زانیاری بە رۆژنامەنووسان)
لەالیەن رۆژنامەنووس (عەدالەت عبدالله) پێشكەش دەكرێت
چاالكی شەشەم:
ڕۆژی ( )٢٢١٣ / 4٤ / ١١پێنج شەممە -قەزای سید صادق
سەعات ١٢ی سەرلەبەیانی
كردنەوەی پێشانگایەكی فۆتۆگرافی بۆ رۆژنامەنووس (ئەنوەر حمەغری )
چاالكی حەوتەم:
ڕۆژی ()٢٢١٣ / ٤ / ٢٢شەممە-هەڵەبجەی شەهید
بەهاوكییاری رێكخییراوی هانییدانی مێیییینە ،داوەتكردنییی گروپێییك لە خانمییانی میییدیاكار لە توركیییاوە بییۆ سییلێمانی و سییەردانی شییاری
هەڵەبجەی شەهیدو مۆنۆمێنتی شەهیدان وگۆڕە بەكۆمەڵەكان و قسەكردن لەگەڵ خەڵكیی ئەو نیاوچەیەو ناسیاندنی تراژییدیای شیارەكە
لەكەناڵەكانی خۆیانەوە.
چاالكی هەشتەم:
ڕۆژی ( )٢٢١٣ / ٤ / ٢٢شەممە-هەڵەبجەی شەهید
كردنەوەی پێشانگای كاریكاتێری بۆ هونەرمەند (شەماڵ رەشید)
چاالكی نۆیەم:
ڕۆژی ()٢٢١٣ / ٤ / ٢١یەكشەممە -سلێمانی-
هۆڵی هۆتێل ئەرین/بەرامبەر یانەی كۆمەاڵیەتی
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سەعات ١٢ی سەرلەبەیانی تا سەعات ٤ی پاشنیوەڕۆ
كۆنفرانسی خانمانی میدیاكارانی توركیاو هەرێمی كوردستان
چوار باسی تێدا پێشكەش دەكرێت لەالیەن خانمانی دیدیاكارانی توركیاو كوردستانەوە
چاالكی دەیەم:
ڕۆژی ()٢٢١٣ / ٤ / ٢٢دووشەممە-سلێمانی
رێزلێنانی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان لە دوو رۆژنامەنووسی شەهید كە ئەندامی لقی سلێمانی بوون.
چاالكی یازدەیەم:
ڕۆژی ( )٢٢١٣ / ٤ / ٢٣سێشەممە-سلێمانی
مەراسیمی رێزلێنانی دیزاینەری لۆگۆی سەندیكای رۆژنامەنووسانی كوردستان هونەرمەند (محمد فتاح).
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ  /ڕێکەوتی٢٢ :ی ئەپریلی ٢٢١٣
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بیبلیۆگرافیای ڕۆژنامهنوسیی کوردی له ڕۆژههاڵتی کوردستان
ههندێک له گۆڤار و ڕۆژنامه و باڵوکراوهکانی ڕۆژههاڵتی کوردستان:
ئامادهکردنی :جوتیار حاجی تۆفیق
(*) گۆڤاری کوردستان میشنێری :له ساڵی  ١٧١٢دا میسیۆنێکی مهسییحی لۆتیهری بیه زمیانی ئینگلیزییی دهریکیردوه و بهشیی هیهره زۆری
وتارهکانی تایبهت بوون به شاری مههاباد و ناوچهی موکریان و ڕۆژههاڵتی کوردستان و له گهلێک ژمارهیدا وێنهی میههاباد و خیهڵکی
مههاباد باڵوکراونهتهوه .ههتاکو ساڵی  ١٧٢١بهردهوام بووه{ .دوکتۆر ئهمیری حهسهنپور به ههوڵ و کۆششی خۆی گیهلێک ژمیارهی ئیهم
گۆڤارهی دهستخستوه و لێکۆڵینهوهیهکیشی دهرباره نوسیوه}.
بڕوانه:
Amir Hassanpour, Kurdistan Missionary, svensk-Kurdisk Journal, nr. 8, 1987, 16-17 .

(*) ڕۆژنامهی کوردستان :له ساڵی  ١٧١٣دا عهبدولڕهزاق بهدرخان له شاری خوی دهریکردوه{ .له ههندێک سیهرچاوهدا سیاڵی 1003
و لهههندێکی دیکهدا ١٧١٢نوسراوه}.
(*) گۆڤاری کوردستان :چهند میسیۆنێرێکی ئهڵمانی له مانگی ئاپریلی ١٧١٤دا له ورمێ دهریانکردوه.
{پرۆفیسۆر ڤ .ف .مینۆرسیکی لیه کتێبیی کوردهکیان دا نوسییویهتی :ژمیاره ییهکی ئیهم گۆڤیارهم ههییه و لیه ئیاپریلی  ١٧١٤دا دهرکیراوه.
بڕوانه :الپروفیسور ،ڤ .ف .مینورسکی ،االکراد مالحظات و انطباعات ،ترجمه و علق علیه وقدم له :الدکتور معروف خزندار ،بغیداد،
،١٧٦١

.} ٤٤

(*) ڕۆژنامیهی کییورد :لهالیییهن میهال محهمییهدی تورجییانی (میههاباد ١١٧٥ / ٧ / ١ ،یییی بهغییداد )١٧٥٧ / ٧ / ١٤ ،لیه شییاری ورمییێ ،لییه
سهردهمی بزوتنهوهکهی سمایل خانی شوکاکدا دهرکراوه .بهپێی ههندێک زانیاریی گهیشتومهته ئهو باوهڕهی که یهکهم ژمارهی لیه ڕۆژی
پێنج شیهممه ٥( ١٧٢٢ / ٦ / ١ی شیهوالی  ١٣٤٢بهرامبیهر بیه ١٢ی خیرداد  )١٣٢١و دووهم ژمیارهی لیه ڕۆژی پێینج شیهممه ١٧٢٢ / ٦ / ١
(١٢ی شهوالی  ١٣٤٢بهرامبهر به ١٧ی خرداد  )١٣٢١دا دهرکراوه .مهال محهمهدی تورجانی (پاشتر به قزڵجی ناسراوه) ،میهال ئهحمیهدی
تورجانی زاده (برا بچوکی مهال محهمهدی قزڵجیی) و محهمیهد جهمالیهدین هیهکاریی و چهنید کهسیی دیکیه بهشیدارییان لیه دهرکردنییدا
کردوه .تهنها چوار ژمارهی لێدهرکراوه.
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* تائێستا کڵێشهی (دوو) ژمارهی ئهم ڕۆژنامهیه باڵوکراوهتیهوه ،بیهاڵم کیۆپیی هیهردووکیان ناشیارهزایانه وهرگییراون و نازانرێیت کیام
ژمارهن و کهی دهرکیراون! یهکیهمیان لیه کتێبیی (محمید تمیدن ،اوضیا اییران در جنیگ اول جهیان ییا تیاری رضیائیه ،تهیران )١٣٥٢ ،و
دووهمیان له (گۆڤاری گرشهی کوردستان ،ژماره  ،)١٧١٢( ١٣٦٢ ،٧ل .)١١
{ساڵی  ١٧١٧له زانکۆی بهغداد دهمخوێند و دووهم ساڵی خوێندنم بیوو ،ئیهودهم بیه شیێنهیی کهوتمیه کۆکردنیهوهی زانییاریی دهربیارهی
ئهم ڕۆژنامهیه و سهرهنجام لێکۆڵینهوهیهکم دهربارهی نوسی ،بهو بۆنهیهوه به پێویستم زانی که کورتهییهک دهربیارهی بییۆگرافیی میهال
محهمهدی قزڵجی بنوسم و لهگهڵ لێکۆڵینهوهکهدا باڵویبکهمهوه .ئیدی بیه ڕێنیوێنیی کاکیه حهمیهی میهال کیهریم و میهال شیوکور مسیتهفا
تیوانیم ماڵییه کۆنهکیهی مییهال محهمییهدی قزڵجیی لییه گییهڕهکی (اعظمییه)ی شییاری بهغییداد بدۆزمیهوه کییه حهسییهن (کیوڕی مییهال محهمییهدی
قزڵجی) تێدا دهژیا .پیاش چهنیدین جیار هیاتوچۆ و دهسیتی دهسیتی ،هیی جیۆره هاوکاریییهکی نیهکردم و بچیوکترین سیودم لیهو کیوڕهی
نهبینی .پاشتر لێکۆڵینهوهکهم بۆ ڕۆژنامهی هاوکاری نارد ،بهاڵم لهبیهر ئیهوهی کیه ئامیاژهم بیۆ چهنید سیهرچاوهیهکی فارسییی کردبیوو
بهرپرسانی ڕۆژنامهکه بهبیانوی ئهوهکه عیراق و ئێران له جهنگیدا بیوون و بابیهتی فارسییی لیه ڕۆژنامیهی کوردییدا جێیی گومیان بیوو،
باڵویییان نییهکردبووهوه! دواتییر وتییارێکم دهربییارهی بیییۆگرافیی (مییهال محهمییهدی قزڵجییی) نوسییی و لییه پییهراوێزی وتارهکییهدا کورتهیییهکم
دهربارهی ڕۆژنامهی (کورد) نوسی و به پۆستدا ناردم بۆ گۆڤیاری کیاروان .میاوهی چهنید مانیگ تێپیهڕی و مین بهتیهمای ئیهوی

نیهمام،

کهچی لیه ژمیاره ( )٦٦دا باڵوییان کردبیووهوه .بڕوانیه :جوتییار تۆفییق ،میهال محهمیهد قزڵجیی ،گۆڤیاری کیاروان ،ژمیاره  ،٦٦تیهموزی
 ،١٧١١ل  ١ی .}١٢
(*) ڕۆژنامهی ئارارات :هفتهنامه اجتماعی و سیاسی ،له سیاڵی )١٧٢٧( ١٣٢١؟ لیه شیاری سینه لیه الییهن مییرزا غیالم علیی هۆشیمهند
کرمانشاهی و به هاوکاریی ناصر توانا دهرکراوه ٤ ،؟ ژمارهی لێدهرکراوه{ .دهربارهی بڕوانیه :تاریخچیه مطبوعیات در کردسیتان ،اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان ،سنه}١٣٧٤ ،
(*) گۆڤاری نیشتمان :ئۆرگیانی کۆمهڵیهی ژ .ک .بیووه ،بیه زمیانی کیوردی دهرچیووه .یهکیهم ژمیارهی لیه سیهرهتای میانگی جیوالی ١٧٤٣
دهرکییراوه .ئییهم گۆڤییاره بییه نهێنییی لییه تییهورێز لییه چاپخانییهی خهلیفهگییهری ئهرامینییه ،بییه سییهرپهرشییتیی عهبییدولڕهحمانی زهبیحییی و
هاریکاریی محهمهدی شاپهسهندی و میهحمودی وهلییزاده و چهنید ئهنیدامێکی دیکیهی کۆمهڵیهی ژ .ک .دهرکیراوه .سیهرجهم (نیۆ) ژمیارهی
لێدهرکراوه .ژماره  ٧و  ١و ٧ی له ییهک بهرگیدا لیه بیههاری  ١٧٤٤دا دهرکیراوه .هیهموو ژمارهکیانی دهسیتخراون و گیهلێک لێکۆڵینیهوهی
دهرباره نوسراوه.
(*) گۆڤاری ئاوات :له ئۆگوسیتی  ١٧٤٤دا لهالییهن محهمیهدی شاپهسیهندییهوه ،پیاش وهسیتانی گۆڤیاری نیشیتمان ،تاقیه ییهک ژمیارهی
لێدهرکراوه .دهکرێت ئهم گۆڤاره به یهکێک له باڵوکراوهکانی کۆمهڵهی ژ .ک .دابنرێت.
(*) دهنگی ڕاستی :له ئۆکتۆبهری ساڵی  ١٧٤٤دا له سلێمانی ،له الیهن لقی (کۆمهڵهی ژ .ک .له باشوری کوردسیتان)هوه تیهنها (دوو)
ژمییارهی لێییدهرکراوه( .ئیبییراهیم ئهحمییهد کییه لێپرسییراوی لقییی کۆمهڵییهی ژ .ک .لییه باشییوری کوردسییتان بییووه ،بییههاوکاریی چهنیید
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ڕوناکبیرێکی دیکه دهریکردوه) {ههرچهند ئیهم باڵوکراوهییه لیه سیلێمانی و لهالییهن ڕونیاکبیرانی ئیهو شیارهوه دهرکیراوه ،بیهاڵم چونکیه
پهیوهندیی به کۆمهڵهی ژ .ک .وه ههیه لێرهدا ئاماژهم بۆ کردوه}.
(*) ڕۆژنامهی (نامهی کوهستان) :یهکهم ژمارهی له ڕۆژی دوو شهممه ٧ی اسفند  )١٧٤٥ / ٢ / ٢٦( ١٣٢٣دا دهرکراوه .ئیهم ڕۆژنامهییه
له الیهن (دوکتۆر ئیسماعیلی ئهردهاڵنی)یهوه له تاران ،به فارسی دهرکراوه .هیهتاکو میانگی ئیاپریلی  ١٧٤٧بیهردهوام بیووه و نزیکیهی
 ١٥ژمارهی لێدهرچووه.
(*) گۆڤاری هاواری کورد :له ڕهزبهری ( ١٣٢٤کۆتایی سێپتێمبهر ی سهرهتای ئۆکتۆبهری )١٧٤٥دا دهرکراوه.
(*) گۆڤاری ماد :له مانگی دیسێمبهری ١٧٤٥دا لهالیهن ئاغا ئازاد پورهوه له تاران به فارسی دهرکراوه{ .دهربارهی بڕوانه :ڕۆژنامیهی
( ROJA NUڕۆژا نو) ،ژماره  ،١٧٤٦ / ١ / ١٤ ،٦٦ل .} ٤
(*) گۆڤاری کوردستان :یهکهم ژمارهی له ڕۆژی پێنج شهممه  ١٧٤٥ / ١٢ / ٦دا له مههاباد دهرکراوه .سهرنوسیهرهکهی سیهید محهمیهدی
حهمیدی بووه .ههندێک کهس پێیان وایه که  ١٦ژمارهی لێدهرکراوه{ .محهمهد تۆفیق وردی نوسیویهتی )١١( :ژمیارهی بالوکراوهتیهوه و
لییه کییانوونی یهکییهمی  ١٧٤٦دوای تیکچییوونی کۆمییاری کوردسییتان پییهکی کییهوتوه .بڕوانییه :محهمییهد تۆفیییق وردی ،ڕۆژنامهگییهری لییه
کوردستانا ،گۆڤاری ڕووناکی یی النور ،ژماره  ،٢٧٢ههینی  ،١٧٦٧ / ١٢ / ٣ل .} ٤٣
(*) ڕۆژنامییهی کوردسییتان :یهکییهم ژمییارهی لییه ڕۆژی پێیینج شییهممه ١٧٤٦ / ١ / ١٢دا لییه مییههاباد دهرکییراوه .سییهید محهمییهدی حهمیییدی
سهرنوسهری بووه .ئهوانهی که له نزیکهوه ئاگایان لێیه گوتویانه ( )١١٤ژمارهی لێدهرچووه .گومانی نییه که دوا ژمارهی له ناوهڕاسیتی
مانگی دیسێمبهری ١٧٤٦دا دهرکراوه{ .محهمهد تۆفیق وردی نوسیویهتی )١١٣( :ژمارهی لی بالوکراوهتهوه .بڕوانه :محهمهد تۆفیق وردی،
ڕۆژنامهگهری له کوردستانا ،گۆڤاری ڕووناکی یی النور ،ژماره  ،٢٧٢ههینی  ،١٧٦٧ / ١٢ / ٣ل .} ٤٣
(*) گۆڤاری ههاڵڵه :یهکهم ژمارهی له ڕهشهمهی ( 4231کۆتایی فێبروهری ی سهرهتای مارتی  )4411دا له بۆکان ،له الیهن حهسیهنی
قزڵجییهوه دهرکراوه .ژماره 2ی له بانهمهڕی ( 4231کۆتایی ئاپریل ی سهرهتای مای )4411دا دهرچووه.
(*) گۆڤاری هاواری نیشتمان :یهکهم ژمارهی ڕۆژی پێنج شهممه  4411 / 2 / 34لهالیهن سیدیق ئیهنجیری ئیازهرهوه دهرکیراوه .لهسیهر
بهرگی گۆڤارهکه نوسراوه( :بالوکهرهوهی بیری ییکهتی جهوانانی دیموکرات).
* عهالدین سجادی له کتێبی (مێژووی ئهدهبی کوردی) دا ئاماژهی بۆ ئهوه کردوه که (هاواری نیشتمان) یهک ژمارهی بیه شیێوهی گۆڤیار
دهرچووه و پاشان وهکو ڕۆژنامه چهند ژمارهی دیکهی لێیدهرکراوه{ .بڕوانیه :عیهالدین سیجادی ،مێیژووی ئیهدهبی کیوردی ،چیاپی دووهم،
بهغداد ،4494 ،ل .}141
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* محهمهد تۆفیق وردی سهبارهت به (هیاواری نیشیتمان) نوسییویهتی" :روژنامهییهکی ههفتیهیی و بالوکیهرهوهی بییری الوانیی کوردسیتان
بوو .له الیهن (شههید صدیق ئهنجیری) له (سابالخ یی مههاباد) بالوئهکرایهوه ،دوای چهنید ژمارهییهک ئیهنجا بیه وینیهی گوڤیار چیاپ
ئییهکییرا( .محمیید توفیییق وردی) سییهرهک نووسییهری بییوو ،هییهر لییه سییالی ( )4411دا پییهکی کییهوتوه"{ .بڕوانییه :محهمییهد تۆفیییق وردی،
ڕۆژنامهگهری له کوردستانا ،گۆڤاری ڕووناکی یی النور ،ژماره  ،342ههینی  ،4414 / 42 / 2ل .}12
* {سییهرلهبهیانیی ڕۆژی  3221 / 42 / 41لییه سییتۆکهۆڵمهوه تهلییهفۆنم بییۆ لهنییدهن کییرد و لهگییهڵ عهبییدولقادر دهبییاغی (مامییه قالییهی
دهباغی) سهبارهت به ههندێک باسی پهیوهند به کۆمهڵهی ژ .ک .و گۆڤاری هاواری نیشتمان و سدیق ئیهنجیری ئیازهر وتوێژمیان کیرد،
مامه قاله سهبارهت به گۆڤاری هاواری نیشتمان گوتی :سدیقی ئهنجیری ئازهر ئهم گۆڤارهی به پارهی خیۆی و بیه تییراژی  200دانیه
چییاپکرد .لهبییهر ئییهوهی لییهو دهمییهدا سییدیق ئییهنجیری ئییازهر وهک دۆسییت و الیییهنگری حیزبییی تییودهی ئێییران ناسییرابو ،لییهو گۆڤارهشیییدا
ههندێک بابیهتی لیهو جیۆرهی باڵوکردبیوهوه ،ئییدی خیهڵک پێشیوازیی لیه گۆڤارهکیه نیهکرد و ههرچهنید کهمیشیی لێچیاپکردبوو ،بیهاڵم
زۆربهی الی خۆی مایهوه و بۆی نهفرۆشرا .سدیقی ئهنجیری ئازهر بهر لهوهی گۆڤارهکه چاپبکات به قازی محهمهدی گوتبو نیازم ههییه
گۆڤارێکی لهو جۆره و بهو ناوهرۆکه دهربکیهم .قیازی

گوتبیوی :باشیه ،هیی مانیعێیک نیییه ،بیهاڵم دهبێیت تیۆ بیڕوات بیه دیمیوکراتیی

ههبێت و ئهگهر ڕهخنه له ناوهرۆکی گۆڤارهکهت گیرا نیگهران نهبیت و ڕهخنهی خهڵک قبوڵ بکهیت .)...
(*) گۆڤاری گڕوگاڵی مندااڵنی کورد :یهکهم ژمارهی له ڕۆژی یهک شهممه 4411 / 1 / 34دا دهرکراوه .ژمیاره 2ی لیه پوشیپهڕی 4231
(کۆتایی جون ی سهرهتای جوالی)دا دهرچووه.
(*) باڵوکراوهی (ئاگر ی  :)Agirمههاباد4411 ،؟ {وای بۆ دهچم ئهم باڵوکراوهییه نیاوی (ئیاگری) بیوو بێیت و لیه میاوهی حیوکمڕانیی
کۆماردا دهرکرابێت .شایانی باسه ساڵی  4441له وتارێکی کورتدا سهرنجی ڕوناکبیران و لێکۆڵهرانی کوردم بۆ نیاوی ئیهو باڵوکراوهییه
ڕاکێشاوه .بڕوانه :جوتیار تۆفیق ،چهند گۆڤار و ڕۆژنامهیهكی بێسهرو شیوێن ،ڕۆژنامیهی كوردسیتانی نیوێ ،ژمیاره  ،4144پێنجشیهممه
 ،4441 / 1 / 32ل .}42
(*) گۆڤاری زانست :له ژماره 14ی ڕۆژنامهی کوردستاندا که له ڕۆژی شیهممه 4ی پوشیپهڕی )4411 / 1 / 33( 4231دا دهرکیراوه ،لیه
الپییهڕه ()3دا ئاگادارییییهک لییه الیییهن دڵشییادی ڕهسییوڵییهوه باڵوکراوهتییهوه و تیایییدا ڕایگهیانییدوه کییه نیییازی ئییهوهی ههیییه گۆڤییارێکی
مانگانییه بییهناوی زانسییت Zansistهوه دهربکییات ،جییا بییهو بۆنهیییهوه داوای هاوکییاریی لییه نوسییهران کییردوه کییه بییه بابییهتی ئییهدهبی،
زانستی ،کۆمهاڵیهتی و پهروهردهیی بۆ گۆڤارهکه بنێرن .دهقی ئهو ئاگادارییه بهم جۆرهیه:
بۆ زانین
زانست
Zansist
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گوواری زانست گوواریکی زانستی ،کومهالیهتی ،تربیتی ئهدهبیه لیه میانگی پووشیپهری سیالی  4231وه میانگی ژمارهیییک وهدهردهکیهوی.
له نوسهرانی بهرزی کوردستان تکا دهکهین مقاالتی ادبی زانستی کومهالییهتی تربیتیی بیه نشیانی (وزارهت فهرهیهنگ دهفتیهری گیوواری
زانست) بومان بنیرن تا له گوواری زانست دا دهرج بکری.
مدیری مسئول و خاوهنی امتیاز
دلشاد رسولی
ئهگهر بێت و پیاش ئیهم ئاگاداریییه ،ئیهم گۆڤیاره دهرکرابێیت ،ئیهوا پێویسیته ناوهکیهی لیه ڕییزی نیاوی گۆڤیار و ڕۆژنامیهکانی کۆمیاری
کوردستاندا بنوسرێت.
(*) باڵوکراوهی دهنگی کورد4411 :؟ {دوکتۆر عوبهیدوڵاڵی ئهیوبیان له چهند جێیهکدا ناوی ئهم باڵوکراوهیهی بردوه .لهو بڕواییهدام
که زانیاریی زیاتری دهربارهی ههیه}.
(*) ڕۆژنامهی کوردستان :یهکهم ژمارهی له 4419 / 43 / 1دا له باکۆ دهرکراوه .دوکتۆر عهلی گیهالوێژ و دوکتیۆر عیهزیز شیهمزینی و
دوکتییۆر ڕهحیمییی قییازی دهریییانکردوه .هییهر ژمارهیییهکی ئییهم ڕۆژنامهیییه بریتییی بییووه لییه (یییهک الپییهڕه) لییه چییوار الپییهڕهی ڕۆژنامییهی
(ئازهربایجیان) ی ئۆرگیانی فیرقییهی دیمیوکراتی ئازهربایجیان .نوسییهرهکانی بریتیی بیوون لییه :دوکتیۆر عیهلی گییهالوێژ و دوکتیۆر عییهزیز
شهمزینی و دوکتۆر ڕهحیمی قازی کهریمی ئهیوبی ،مستهفا شهڵماشی و چهند کهسیی دیکیه .ژمیاره  334ی لیه  4412 / 3 / 44و ژمیاره
 199ی لییه  4411 / 4 / 43دا دهرچییوون  .هییهتاکو هییاوینی سییاڵی  4412بییهردهوام بییووه و ( )4229ژمییارهی لێییدهرکراوه{ .بڕوانییه:
دوکتۆر کهمال مهزههر ئهحمهد ،تێگهیشتنی ڕاسیتی و شیوێنی لیه ڕۆژنامهنوسیی کوردییدا ،بهغیداد ،4491 ،ل{ }332هیهروهها بڕوانیه:
کهریمی حسامی ،پێداچوونهوه ،بهرگی دووهم ،سوید یی ستۆکهۆڵم ،4449 ،ل  424یی .}422
(*) باڵوکراوهی ڕاوێژ4411 :؟ ،سنه.
(*) گۆڤاری نیشتمان (ژماره  :)42له مانگی جوالی ساڵی 4411دا لهالیهن عهبدولڕهحمانی زهبیحی و محهمیهدی شاپهسیهندییهوه ،لیه
گوندی سیتهک (نزیک شاری سلێمانی) بیه هاوکیاریی شیێ لیهتیفی حهفیید دهرکیراوه .لیه ژێیر نیاوی گۆڤارهکیهدا نوسییویانه( :ئۆرگیانی
نههزهتی مقاوهمهتی کۆمهڵهی ژ .ک .).وهکو مین لێکمداوهتیهوه ئیهم ژمارهییهی نیشیتمان هیی پهیوهندیییهکی بابهتییانیهی بیه گۆڤیاری
نیشتمان (ئۆرگانی کۆمهڵهی ژ .ک ).هوه نییه .بهم ژمارهیهی نیشتمان نیه کۆمهڵیهی ژ .ک .زیندوبوهتیهوه و نیه توانراویشیه درێیژه بیه
دهرکردنهوهی گۆڤاری نیشتمان بدرێتهوه .جێی سهرنجه که لهم گۆڤارهدا هێرش کراوهته سهر پارتی دیموکراتی کورد ییی عییراق .هیهمزه
عهبدوڵاڵ ی سکرتێری (پارتی دیموکراتی کورد یی عیراق) له گۆڤاری (میرۆڤ) ،ژمیاره  ،3سیاڵی یهکیهم ،دیسیێمبهری  4411دا وتیارێکی
تونییدی لییه دژی ئییهم (ژمارهیییهی گۆڤییاری نیشییتمان) نوسیییوه و تیایییدا گوتویییهتی" :گۆڤییاری نیشییتمان لییه دهورهی دووههمیییدا بووهتییه
زمانحاڵی دهستهیهک ئاژاوهچی".
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* محهمهدی شاپهسهندی له چهند وتیاردا زانییاریی کیورت و گرنگیی دهربیارهی ئیهم ژمارهییهی نیشیتمان و ئیهو ههلومهرجیهی کیه تییای
دهرکراوه خستوهته ڕو .بۆ نمونه بڕوانه :محهمهدی شاپهسهندی ،له پهراوێزی ژیان و بهسهرهاتی زهبیحی یی نهێنییهکانی چیاپی ژمیاره
( )42ی نیشییتمان ،گۆڤییاری ڕۆژنامهنووسییان ،ژمییاره  ،4بییههاری  ،3223ل  434یییی  .431هییهروهها بڕوانییه :محهمییهدی شاپهسییهندی ،لییه
پهراوێزی ژیان و بهسهرهاتی عهبدولڕهحمانی زهبیحی (مامۆستا عولهما) ،گۆڤاری هاوار ،ژماره  ،43بانهمهڕی  ،3223ل  21ی .24
* محهمییهد تۆفیییق وردی سییاڵی  4414لییه گۆڤییاری (ڕوونییاکی) دا دهربییارهی ئییهم ژمارهیییهی نیشییتمان نوسیییویهتی" :ژمییاره ()42ی دوای
تیکچییونی کومییاری مییههاباد لهالیییهن نهضییتی مقاومییهتی کومهلییهی یییی ژ .ک سییالی ( )4411دهرچییووه"{ .بڕوانییه :محهمییهد تۆفیییق وردی،
ڕۆژنامهگهری له کوردستانا ،گۆڤاری ڕووناکی یی النور ،ژماره  ،342ههینی  ،4414 / 42 / 2ل .}12
* جێی سهرنجه غهفوری میرزا کهریم لیه چهنید بهشیی بیرهوهرییهکانییدا ئامیاژهی بیۆ ئیهم ژمارهییهی نیشیتمان کیردوه و ههنیدێک ورده
زانیاریی دهربیارهی تۆمیارکردوه .هیهروهها نوسییویهتی گواییا وتیارێکی دهربیارهی لهسیێداردانی (فههید) تێیدا بیووه! ئهمیه زۆر دوره لیه
ڕاستییهوه ،چونکه ئهم گۆڤاره لیه میانگی جیوالی 4411دا دهرکیراوه ،فههیدی

لیه 41ی فێبروهرییی 4414دا لهسیێداره دراوه!! {بڕوانیه:

غهفوری میرزا کهریم ،سهرهتاڵی له کاڵفهی مێژووی پڕ ههڵبهز و دابهزی ژیانم ،سلێمانی ،4441 ،ل .}41
(*) باڵوکراوهی ڕێگا :له مانگی خهزهڵوهری ( 4239کۆتایی ئۆکتۆبهر ی سهرهتای نۆڤێمبهری  )4411لیه گونیدی سییتهک (نزییک شیاری
سلێمانی) لهالیهن حهسهنی قزڵجی و غهنی بلوریان و به هاوکاریی شێ لهتیفی حهفید دهرکراوه .تاقه یهک ژمیارهی لێیدهرکراوه .لیه
ژێر ناوی ئهم باڵوکراوهیهدا نوسراوه( :اورگانی کومهلهی ژیانی کورد) ،بهاڵم هی پهیوهندیییهکی بابهتیانیهی لهگیهڵ کۆمهڵیهی ژ .ک.
دا نییه! جێی سهرنجه که ههندێک کیهس ویسیتویانه بیهپێی نیاوی ئیهم باڵوکراوهییه نیاوی کۆمهڵیهی ژ .ک .سیاغبکهنهوه! لێکدانیهوه و
ساغکردنهوهی ناوی کۆمهڵهی ژ .ک .بهپێی ئهم باڵوکراوهیه ،له بێئاگایی بهوالوه هیچی دیکیه نیییه!! کهسیێک کیه کیهمترین شیارهزایی
دهربارهی کۆمهڵهی ژ .ک .ههبێت ،ئهوهی لهال ڕۆشنه که به دامهزراندنی حیزبی دیموکراتی کوردستان لیه 4411 / 1 / 41دا کۆمهڵیهی
ژ .ک .کۆتایی هات .جیا لهوه غهنی بلوریان زۆر به ڕۆشنی ئهوهی باسکردوه که کاتی دهرکردنی (ڕێگا) بۆ ئهوهی که حکومهتی ئێیران
نهکهوێتهوه گرتنی کهسانی تێکۆشیهری نێیو حیزبیی دیمیوکراتی کوردسیتان ،هیاتون نیاوێکی وههمییی وهک (کومهلیهی ژییانی کیورد) ییان
لهسهر داناوه .ئهگینا ئهوان مهبهستیان زیندوکردنهوهی حیزبی دیموکراتی کوردستان بووه.
* دهربارهی ئهم باڵوکراوهیه وتارێکم نوسیوه و بیروڕای خۆمم دهرباره دهربڕییوه ،بڕوانیه :جوتییار تۆفییق ،چهنید سیهرنجێک دهربیارهی
باڵوکراوهی ڕێگا ،ڕۆژنامهی کوردستانی نوێ ،ژماره  ،4113پێنج شهممه  ،4441 / 2 / 31ل  42یی . 44
* کۆپیی یهکهم الپهڕهی باڵوکراوهی (ڕێگا) لهگهڵ ههندێک زانیارییدا لهم دوو کتێبهدا باڵوکراوهتهوه:
 -4کهریمی حسامی ،پێداچوونهوه ،بهرگی دووهم ،سوید یی ستۆکهۆڵم ،4449 ،ل .221
 -3غهنی بلوریان ،ئاڵهکۆک ،سوید یی ستۆکهۆڵم ،4449 ،ل .291
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{جێی سهرنجه کهریمی حسامی له کتێبی (گهشتێک به نێو بیرهوهرییهکاندا) له ل  441یی  441دا نوسیویهتی" :ژمارهی یهکیهمی گۆڤیاری
ڕێگا که له الیهن کاک حهسهنی قزڵجی و کاک غیهنی بلوریانیهوه دهرچیوه و تاقیه ژمیارهی لیه الی منیه و کیاک حامییدی گهوهیهری بیه
ئهمانهت لێی وهرگرتبووم و بهبێ پرس و ئیجازهی من له ئیاڵکۆک دا کڵێشیهی کیردوه و بیاڵوی کردۆتیهوه" هیهروهها لیه ل  135یشیدا
نوسیویهتی :کاک حامیدی گهوههری (له ئامادهکردنی کتێبی ئاڵهکۆک دا یی جوتیار) داب و نهریتی چاپهمهنیشی لهبیهر چیاو نیهگرتوه.
گۆڤاری ڕێگا ی به ئهمانهت له من وهرگرتوه ،بێ ئهوهی پرس به من بکا له ئاڵکۆک دا چیاپی کیردوه .کیاک حامیید ئهگیهر تۆزقاڵێیک
لهگهڵ داب و شێوازی چاپهمهنی شارهزا بایه و ئوسوڵی هاوکاریی نێوان نووسیهر و ناسییارانی رهچیاو کردباییه ،دهبواییه پیرس بیه مین
بکا و ئهودهم چاپی کردبایه .بڕوانه :کهریمی حسامی ،گهشتێک به نێو بیرهوهرییهکاندا ،سوید یی ستۆکهۆڵم ،4449 ،ل  441و .}411
(*) صدی کردستان :محهمهد کهریم معتمد وهزیری له سنه؟ دهریکردوه.
(*) ڕۆژنامهی زاگروس :له سهر ڕۆژنامهکه نوسراوه (صاح امتیاز و مدیر مسئول :ناصر آزد پور) .ژماره 1ی ساڵی یهکهمی لیه ڕۆژی
دوو شهممه  41( 4414 / 42 / 1مهر  )4222دا دهرکراوه .ئهم ڕۆژنامهیه به فارسی بووه و له تاران دهرکراوه.
(*) ڕۆژنامییهی خۆرنشییین :لییه سییهر ڕۆژنامهکییه نوسییراوه (مییدیر و صییاح امتیییاز :عبدالحمییید معرفییت)( ،مییدیر داخلییی :دکتییر وکیییل
کردسیییتانی) .ه زمیییانی (فارسیییی و کیییوردی) لیییه تیییاران دهرییییانکردوه .یهکیییهم ژمیییارهی لیییه ڕۆژی شیییهممه 4414 / 1 / 44دا دهرکیییراوه.
عهبدولحهمید مهعریفهت و دوکتۆر وهکیلی کوردستانی و دوکتۆر محهمیهدی میوکری و گیهلێک شیاعیر و نوسیهری دیکیه بهرهیهمیان تییادا
باڵوکردوهتهوه .ژماره 41ی له ڕۆژی چوار شهممه  4413 / 44 / 43دا دهرکراوه .وادیاره ژمارهی دیکهشی لێدهرکرابێت.
(*) گۆڤاری (بغستان) :ساڵی  4413لهالیهن ئیدارهی ڕادیۆی ئێرانهوه به سهرپهرشتیی دوکتۆر محهمیهدی میوکری بیه کیوردی و فارسیی
دهرکراوه.
(*) ڕۆژنامهی سنندج :ئهحمهد خانی کهمانگهر (ناسراو به ساالر ئهرشهد) له شاری سنه دهریکردوه( .ئهحمهد خانی کهمانگهر ساڵی
 4412کۆچیدواییکردوه).
(*) ڕۆژنامهی آریز :ڕۆژنامیهی ئیاریز لیه الییهن ناسیر ئیازاد پیور و مییر موسیا موشییری لیه سیاڵی 4412؟ لیه شیاری سینه بیه فارسییی
دهرکراوه{.دهربارهی بڕوانه :برهان ایازی ،ائینه سنندج ،4294 ،چاپ و صحافی پیام،

.}941

(*) ڕۆژنامهی ندی غرب :عهبدولحوسێن مونیعی ساڵی  4412له شاری سینه ،بیه زمیانی فارسیی دهریکیردوه .پیاش کودهتیای وهسیتاوه.
پاش چهند ساڵ سهرلهنوێ و وهک ڕۆژنامهیهکی ههفتانه دهست به دهرکردنی کراوهتهوه .ئهم جارهیان هیهتاکو سیاڵی  4499بیهردهوام
بییووه .وێییڕای وتییار و بابییهتی ئییهدهبی و ڕۆشیینبیری ،الپییهڕهکانی زیییاتر بییه ئاگییادری و (اعییالن)ی دامودهزگاکییانی حکومییهت و هییهواڵ
پڕکراوهتهوه{ .دهربارهی بڕوانه :برهان ایازی ،ائینه سنندج ،4294 ،چاپ و صحافی پیام،
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(*) ڕۆژنامهی کردان (کوردان یی کوردهکان) :ساڵی 4412؟ تهیموری ئهفشاری له تاران به فارسی دهریکردوه.
(*) ڕۆژنامهی کوردستان :ئۆرگانی حیزبی دیموکراتی کوردستان ،دهورهی دووهم ،یهکهمین ژمارهی لیه ڕۆژی ییهک شیهممه 1ی بانهمیهڕی
 )4411 / 1 / 31( 4222لیه تییهورێز لیه چاپخانهیییهکی نهێنییی فیرقییهی دیمییوکراتی ئازهربایجیان دهرکییراوه .غیهنی بلوریییان ،سییدیقی
ئهنجیری ئازهر ،عهبدولڕهحمانی قاسملو ،عهزیزی یوسفی و قیادری یوسیفی دهرییان کیردوه .ژمیاره 1؟ی لیه / 2 / 41( 4411 / 1 / 1
)4222دا دهرکییراوه .تییهنها پێیینج ژمییارهی لێییدهرکراوه ،ژمییاره پێنج یی بییهر لییهوهی باڵوبکرێتییهوه ،لییه الیییهن دهوڵییهتی ئێرانییهوه لییه
چاپخانهکهی فیرقهی دیموکراتی ئازهربایجاندا دهستیبهسهردا گیراوه.
(*) ڕۆژنامهی کوردستان :خاوهنی ئیمتیاز و مدیری لێپرسراو :عهبدولحهمید بیهدیعولزهمانی (ناسیراو بیه مهیی فرهیی) و سهرنوسیهری:
دوکتۆر محهمهد سدیقی مفتی زاده بووه ،له تاران بیه کیوردی و فارسییی دهرییانکردوه .یهکیهم ژمیارهی لیه 4414 / 1 / 34دا دهرکیراوه.
ههتاکو مانگی  4413 / 9 / 1بهردهوام بووه .عهبدولحهمید بهدیعولزهمانی ،دوکتۆر محهمهد سدیقی مفتیی زاده ،عهبیدولڕهحمان مفتیی
زاده ،شوکروڵاڵی بابان ،عابد سیراجهدینی ،خهسیرهو شیێ کیانلویی میالنیی ،ئیحسیان نیوری پاشیا و هیێمن و چهنید شیاعیر و نوسیهری
دیکه بهرههمیان تیادا باڵوکردوهتیهوه .ژمیاره 449ی ئیهم ڕۆژنامهییه کیه لیه ڕۆژی چوارشیهممه 1( 4412 / 3 / 39ی اسیفند  )4214دا
دهرکراوه ،تایبهت بووه بۆ یادی یهکهم ساڵهی کۆچیدوایی (گۆران) .لهو ژمارهییهدا گیهلێک وتیار و بابیهتی جۆراوجیۆر باڵوکراونهتیهوه
که بهشی زۆریان تایبهت بوون بۆ یادی گۆران.
* دوکتیۆر محهمییهد سییدیقی مفتییی زاده کییوڕی مییهال عهبییدوڵاڵی مفتییییه ،سیاڵی  4443لییه گونییدی دشییه لییه ناوچییهی جییوانڕۆ لییهدایبووه.
لێکۆڵهر و ڕۆژنامهنوس ،شارهزای زمان و مێژو و ئهدهبی کوردی بووه .سهردهمێک لیه زانکیۆی تیاران مامۆسیتای زمیان و ئیهدهبی کیوردیی
بییووه .ڕۆژی دوو شییهممه  4411 / 44 / 39لییه تییاران کۆچیییدوایی کییردوه و ڕۆژی دواتییر لییه گۆڕسییتانی وهیسییولقهرهنی شییاری کرماشییان
نێژراوه.
{ساڵی  4411له بهغداد ،له کتێبخانهی کۆڕی زانیاریی زۆربهی ژمارهکانی ئیهم ڕۆژنامهییهم دییوه و سیهرنج و تێبینییم لهسیهر وتیار و
بابهتهکان و ناوی نوسهرهکانی نوسیوه}.
(*) ڕۆژنامهی کوردستان :حیزبی دیمیوکراتی کوردسیتان ،ڕهشیهمهی  ،4224نهێنیی ،ڕۆنییۆ ،ییهک ژ{ .ڕ کوردسیتان ،ژ  ،12بیهفرانباری
 ،4211ل .}2
(*) باڵوکیراوهی دیسیان بیارزانی :عهبییدوڵاڵی ئیسیحاقی (ئهحمیهد تۆفییق) وهک باڵوکییراوهی حیزبیی دیمیوکراتی کوردسیتان دهریکییردوه.
یهکییهم ژمییارهی لییه فێبروهریییی  4413و ژمییاره 1ی لییه  4413 / 2 / 34دا دهرچیییووه .بییه پێییی ههنییدێک زانیییاریی ههشییت ژمیییارهی
لێدهرکراوه.
(*) ڕۆژنامهی کوردستان :له پراگ له الیهن دوکتۆر عهبدولڕهحمان قاسملو ،دهرکراوه .یهکهمین ژمارهی له مانگی فێبروهریی  4411و
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ژماره 31ی له سێپتێمبهری  4492دا دهرکراوه.
(*) باڵوکراوهی ڕۆژ :کۆمیتهی ئینقیالبیی حیزبی دیموکراتی کوردستان له سیلێمانی دهریکیردوه ،سیلێمانی میوعینی سهرپهرشیتییکردوه و
خۆیشی زۆری بابهتهکانی نوسیوه .له ژێر ناوی باڵوکراوهکهدا نوسراوه( :ئۆرگانی لکی 2ی حزبی دیموکراتی کوردستان) .یهکهم ژمارهی
له ئۆکتۆبهری  4411و دووهم ژمارهی له نۆڤێمبهری  4411و سێههم ژمارهی له جێنیوهری  4419دا دهرکیراوه{ .کیۆپیی یهکیهم الپیهڕهی
باڵوکراوهی (ڕۆژ) له کتێبی (پێداچوونهوه ،نوسینی :کهریمی حسامی ،بهرگی دووهم ،ل  )231دا باڵوکراوهتهوه.
(*) باڵوکراوهی تیشک :کۆمیتهی ئینقیالبیی حیزبی دیموکراتی کوردستان له  4419دا دهریانکردوه .سێ ژمیارهی لێیدهرکراوه{ .عبدللیه
حسن زاده ،نیو سهده تێکۆشان ،بهرگی یهکهم .ل  11و .}11
(*) ڕۆژنامهی ڕێگای یهکێتی :ئهم ڕۆژنامهیه له شاری بهغیداد لیه الییهن عهبیدولڕهحمانی زهبیحیی و محهمیهدی شاپهسیهندی و چهنید
ڕوناکبیری دیکهی کورد و فارس و ئازهرهوه دهردهکرا .مانگی یهک ژمارهی لێدهرچووه .یهکیهم ژمیارهی لیه ئیاپریلی  4494و ژمیاره ()24
کییه وا دیییاره دوا ژمییارهی بووبێییت لییه نۆڤێمبییهری  4492دهرچییووه .لییه ژێییر نییاوی ڕۆژنامهکییهدا دهنوسییرا( :یهکیییهتی یییی تێکۆشییان یییی
سهرکهوتن){ .دهربارهی بڕوانه :د .کهمال مهزههر ئهحمهد ،تێگهیشتنی ڕاستی و شوێنی له ڕۆژنامهنووسی کوردیدا ،لیه چاپکراوهکیانی
کۆڕی زانیاری کورد ،بهغداد ،4491 ،ل .}331
(*) گۆڤاری ئهستێره :له شاری سنه به کوردی دهرکراوه .ژماره 1ی له  4494 / 1 / 33دا دهرکراوه{ .خیۆم سیێ ژمیارهی ئیهم گۆڤیارهم
ههبوو}.
(*) گۆڤاری تێکۆشهر :یهکهم ژمارهی له جۆزهردانی  4214دا دهرکراوه .لهم دهورهیهدا ( )32ژمارهی لێیدهرکراوه .دهورهی دووهم یهکیهم
ژمارهی له خاکهلیوهی  4214دا دهرکراوه .تا ئێستا بهردهوامه و گۆڤارێکی وهرزییه.
(*) ڕۆژنامهی هیوا :ئهم ڕۆژنامهیه له شاری سنه بیه زمیانی کیوردی و فارسیی دهرکیراوه .دووهم ژمیارهی ڕۆژی شیهممه 4494 / 1 / 44
(34ی اردیبهشت  )4211دهرچووه .له ژێر ناوی ڕۆژنامهکهدا نوسراوه" :هیوا دهنگی گهلی کورده".
(*) گۆڤاری گڕوگاڵ :کرماشان ،موحسین شاسیواری دهریکیردوه4494 .؟ ،محسین شاسیواری ،دوو ژمیارهی لێیدهرچووه ،یهکیهم ژمیارهی بیه
کوردی و دووهم ژمارهی به کوردی و فارسی بووه{ .سهرچاوه :دهستنوسێکی ئهحمهدی شهریفی}.
(*) باڵوکیییراوهی ڕاسیییتی 4491 :ییییی  4494لیییه تیییاران لهالییییهن دهسیییتهیهک لیییه ڕونیییاکبیرانی کیییوردهوه دهرچیییووه .حهسیییهنی قزڵجیییی
سهرپهرشتییکردوه{ .سهرچاوه :دهستنوسێکی ئهحمهدی شهریفی}.
(*) گۆڤاری پێشهوا :کۆمیتهی شارستانی مههابادی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران ،ژماره 2ی له خهزهڵوهری ( 4211ئۆکتۆبهر یی
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نۆڤێمبهر  )4494و ژ 31ی له بانهمهڕ یی جۆزهردانی ( 4213بههاری  )4412دا دهرکراوه 31 .ژمارهی لێدهرچووه.
(*) گۆڤاری شۆڕش :له ژێر ناوی گۆڤارهکهدا دهنوسرا( :ارگان سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران یی کومهله) .یهکهم ژمارهی له
مانگی نۆڤێمبهری ( 4494آبان ماه  )4211و دووهم ژمارهی له فێبیروهری  4412دا دهرچیووه .سیێ ژمیارهی لێیدهرکراوه .ئیهم گۆڤیاره بیه
فارسی دهرچووه{ .لهم سااڵنهی دواییدا پاش ئیهوهی کیه حیزبیی کۆمۆنیسیتی ئێیران و کۆمهڵیهی شۆڕشیگێڕی زهحمهتکێشیانی کوردسیتانی
ئێییران بوونییه چهنیید باڵێکییهوه ،لییه مییانگی (ئۆکتۆبییهری )3222هوه کۆمهڵییهی شۆڕشییگێڕی زهحمهتکێشییانی کوردسییتانی ئێییران دهسییتی بییه
دهرکردنیییهوهی ئیییهم گۆڤیییاره کردوهتیییهوه .لهسیییهر گۆڤارهکیییه دهنوسیییرێت (دهورهی دووهم) و زنجییییرهی ژمارهکیییانی لیییه ژمیییاره یهکیییهوه
دهستیپێکردوهتهوه .ههتاکو مانگی جوالی ساڵی  3221ژمارهکانی گهیشتووهته ( )11ژماره}.
(*) گۆڤییاری پێشییڕهو :ئۆرگییانی تیییۆری و سیاسیییی (کۆمهڵییهی شۆڕشییگێڕی زهحمهتکێشییانی کوردسییتانی ئێییران) ،بییه فارسییی و کییوردی
دهردهکرا .یهکهم ژمارهی له ڕۆژی دوو شهممه 4( 4414 / 1 / 33ی تیر  )4212و دووهم ژمارهی لیه ڕۆژی شیهممه 42( 4414 / 1 / 4ی
مرداد  )4212دا دهرچووه{ .پاش ئهوهی که حیزبی کۆمۆنیستی ئێیران و کۆمهڵیهی شۆڕشیگێڕی زهحمهتکێشیانی کوردسیتانی ئێیران بوونیه
چهند باڵێکهوه ،ئێستا باڵێکیان بهناوی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران (کۆمهڵه) بهردهوامه له دهرکردنیی گۆڤیاری پێشیڕهو چ بیه فارسیی و
چ به کوردی .ههتاکو مانگی سێپتێمبهری ( 3221پێشڕهو)ی کوردی ژمارهکانی گهیشتووهته  ،344ههروهها لیهم دهورهییهدا دوو ژمارهشیی
به فارسی لێدهرچووه}.
(*) گۆڤاری پێشهنگ:
(*) گۆڤاری جیهان :یهکێتی کۆمۆنیستهکانی ئێران (سهربهداران) به فارسی دهریدهکرد .له ههندێک ژمارهییدا وتیار و شییعری کیوردی
باڵودهکرانهوه.
(*) گۆڤاری دهنگی ژنانی کوردستان :تهشکیالتی ژنیانی حیزبیی دیمیوکراتی کوردسیتانی ئێیران لقیی میههاباد دوو ژمیارهی لێیدهرکردوه،
ژماره 3ی له ڕێبهندانی ( 4211جێنیوهری یی فێبروهری  )4412دا دهرچووه.
(*) گۆڤاری هیاواری نیشیتمان :حیزبیی دیمیوکراتی کوردسیتانی ئێیران دهریکیردوه ،ژمیاره 2ی لیه ڕهشیهمهی ( 4211فێبیروهری ییی میارس
 )4412دا دهرچووه.
(*) گۆڤاری دهنگی کیورد :کۆمیتیهی تیارانی حیزبیی دیمیوکراتی کوردسیتانی ئێیران ،بیه نهێنیی لیه تیاران چاپیدهکرا .ژمیاره  4بیههاری
 4494و ژماره  1ئۆگوستی  4494دهرچووه.
(*) گۆڤاری شههید :کۆمیتهی شارستانی بانهی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران ،سااڵنی  4494یی  4414دهرچووه.
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(*) گۆڤاری زانیاریی پێشمهرگه :کۆمیتهی شارستانی سنهی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران 1 . 4211 ،ژمارهی لێدهرکراوه.
(*) گۆڤاری گهالوێژ :مههاباد ،یهکێتی الوانی دیموکراتی کوردستانی ئێران دهریکردوه.
(*) گۆڤاری دهنگی الوان :مههاباد ،یهکێتی الوانی دیموکراتی کوردستانی ئێران ،ساڵی  4412دهرکراوه.
(*) گۆڤییاری نهکییهرۆز :کۆمیتییهی شارسییتانی سییهقزی حیزبییی دیمییوکراتی کوردسییتانی ئێییران ،نزیکییی  42ژمییارهی لێییدهرکراوه 4414 .یییی
.4413
(*) گۆڤاری کێله شین :کۆمیتیهی شارسیتانی شینۆی حیزبیی دیمیوکراتی کوردسیتانی ئێیران ،ژ 4زسیتانی  42 ،4212ژمیارهی لێیدهرکراوه.
یهکهم ژمارهی به ناوی (ڕهندۆڵ) دهرکرا و دواتر ناوهکهی بووه کێله شین.
(*) گۆڤاری یهکێتی :کۆمیتهی شارستانی نهغهدهی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران ،سهرهتای  42 ،4414ژمارهی لێدهرکراوه.
(*) گۆڤاری ڕوانگهی الوان :بانه ،الوانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران.4414 ،
(*) گۆڤاری ههواڵنامهی پڵینگ :کۆمیتهی شارستانی پیرانشاری حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران 1 ،ژ 4413 ،یی .4412
(*) گۆڤاری ئارارات :حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران 1 ،ژمارهی لێدهرکراوه.
(*) گۆڤاری تهرهغه :کۆمیتهی شارستانی بۆکانی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران
(*) ڕێگیای گیهل :ئۆرگیانی شیاخهی کوردسیتانی سیازمانی فییدائی ،سیااڵنی  4414ییی  4412سیهرهتا لیه شیاری سینه و پاشیان لیه شییاخ
دهرکراوه.
(*) ڕۆژنامهی مهردم :ئۆرگانی ناوهندیی حیزبی تودهی ئێران بوو ،به کوردی له تاران دهدهکرا .ئهو وتیار و بابهتیه سیاسیییانهی کیه
له ڕۆژنامهی «نامهی مهردم»ی ئۆرگانی حیزبی تودهی ئێران (به فارسی) دهنوسران ،دهکرانه کوردی و لهوێدا بالودهکرانهوه .ههروهها
ورده ههواڵ و ههندێک بابهتی ئهدهبییشی تیادا باڵودهکراییهوه .یهکیهم ژمیارهی ڕۆژی سیێ شیهممه  4494 / 42 / 32دهر کیراوه .ژمیاره
34ی له ڕۆژی یهک شهممه  4412 / 1 / 1دا دهرکیراوه .لیه سیهر ژمارهکیانی سیهرهتای تیهنها (میهردم) نوسیراوه ،بیهاڵم لیه ژمارهکیانی
دواییدا ناوهکهی بووهته (نامهی مهردم) .سهرجهم ( )14ژمارهی لێدهرچووه .حهسهنی قزڵجیی و حهسیهنی میاوهرانی و چهنید شیهعیر و
نووسهرێکی دیکه تیایاندا نووسیوه .حهسهنی قزڵجی بهشی زۆری کارهکانی ئهنجام داوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گاگەش
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ڕۆژنامهنوسیی کوردی سهردهمی کۆماری دێمۆکراتی کوردستان
٥٧٤٩ - ٥٧٤٢
خوێندنهوهی کتێبی
(ڕۆژنامهنوسیی کوردی سهردهمی کۆماری دێمۆکراتی کوردستان )١٧٤٧ - ١٧٤٢
ی پێداچونهوه و ڕاستکردنهوهی ههندێک له ههڵهکانی ی
نوسینی :جوتیار حاجی تۆفیق
''ڕۆژنامهنوسیییی کییوردی سییهردهمی کۆمییاری دێمییۆکراتی کوردسییتان  ''4419 - 4413کتێبێکییی ( )211الپهڕهییییه'' ،د .هیمییدادی حوسییێن''
نوسیویهتی و دهزگای چاپ و پهخشی سهردهم ساڵی  3223له سلێمانی چیاپیکردوه .لهسیهر بیهرگی نیاوهوهی ئامیاژه بیۆ ئیهوه کیراوه کیه
''ئهم کتیبه نامهیهکی دکتۆرایه لهالیهن نوسهرهوه بۆ ئهنجومهنی کۆلیجی زمیان لیه زانکیۆی سیلێمانی بیه سهرپهرشیتی پ .د .عییزهددین
مستهفا ڕهسوڵ ئامادهکراوه''.
ئهم کتێبه بهسهر چوار فهسڵدا دابهشکراوه:
فهسڵی یهکهم ی "مێژووی ئابووری و سهربازی و پهروهردهو فهرههنگی و دێمۆکراسی کوردستانی ڕۆژههاڵت ."4419 - 4413
فهسڵی دووهم ی "چاپخانه و ڕۆژنامهنووسیی کۆماری دێمۆکراتی کوردستان".
فهسییڵی سییێیهم ی ی "ڕۆژنامهنووسیییی کییوردیی بییه زمییانی فارسییی لییه دهرهوهی کۆمییارو هاوکییاری نووسییهرانی کوردسییتانی باشییوور لهگییهڵ
ڕۆژنامهنوسیی کۆماردا".
فهسڵی چوارهم ی "ڕۆژنامهنووسیی سهردهمی کۆمارو ئهدهبیاتی کوردی".
ههرچهند کتێبهکه له  3223دا چاپکراوه و باڵوکراوهتهوه ،بیهاڵم مین لیه ڕۆژی  3221 / 43 / 41دا دهسیتمکهوت .پیاش ئیهوهی کیه بیه
وردیی خوێندمهوه ،بڕیارمدا که بهشێک له ههڵهکانی ڕاست بکهمهوه و ههندێک له باسهکانی زیاتر ڕون بکهمهوه .دهبێت ئهوهش بڵیێم
که من نامهی دوکتۆراکهم نهدیوه و نازانم جیاوازیی لهگهڵ ئهم کتێبهدا ههیه یان نا؟! خودی نوسهرهکهشی ئامیاژهی بیۆ ئیهوه نیهکردوه
که ئاخۆ نامیهی دوکتۆراکیهی وهک خیۆی چیاپکردوه ییان گۆڕانکیاریی تییادا کیردوه! لهبیهر ئیهوه سیهرنجهکانم بیهپێی دهقیی ئیهم کتێبیه
دهنوسم ،نهک بهپێی نامهی دوکتۆراکه!
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سهرهتا بهپێویستی دهزانم که چهند سهرنجێکی گشتیی دهربارهی کتێبهکه بخهمه ڕو:
یهکهم :
ناوی کتێبهکه بهم جۆرهییه ''ڕۆژنامهنوسییی کیوردی سیهردهمی کۆمیاری دێمیۆکراتی کوردسیتان  .''4419 - 4413الی هیهمومان ڕۆشینه کیه
ماوهی حوکمڕانیی کۆماری کوردستان ،کهمتر له ساڵێک بوه .ئهگهر ڕۆژی سێ شهممه ڕێکهوتی  4411 / 4 / 33به ڕۆژی دامهزرانیدنی و
ڕۆژی سێ شهممه ڕێکهوتی  4411 / 43 / 49بیه ڕۆژی کۆتیایی هیاتنی دابنێیین ،ئیهوا دهتیوانین بڵێیین کیه کۆمیاری کوردسیتان تهمیهنی
نزیکهی ( )44مانگ بوه .بهاڵم هیهروهک لیه نیاوی کتێبهکیهدا دهردهکیهوێت ،سینوری مێژوییی ئیهم لێکۆڵینهوهییه (سیاڵی  4413هیهتیاکو
سییاڵی )4419ه .لێییرهدا دهگهینییه ئییهوهی کییه بڵێییین هییهر لییه خییودی نییاوی کتێبهکییهدا ،ناکۆکییییهک ههیییه! چونکییه سیینوره مێژوییهکییهی
''ڕۆژنامهنوسیی کوردی سهردهمی کۆماری دێمۆکراتی کوردستان'' دهکاته ماوهی نێوان ( 4411 / 4 / 33ههتاکو  )4411 / 43 / 49نیهک
( .)4419 - 4413ههرچهند نوسیهر لهسیهرهتای کتێبهکیه ،لیه الپیهڕه ()43دا بیه کیورتی باسیی ئیهوهی کیردوه کیه لێکۆڵینهوهکیهی لیه
دامهزرانییییدنی ''کۆمهڵییییهی ژ .ک''.هوه دهسییییتپێدهکات هییییهتاکو ڕۆژی لهسییییێدارهدرانی قازییییییهکان لییییه  ،4419 / 2 / 24بییییهاڵم ئییییهم
ڕونکردنهوهیییه ناتوانێییت ئییهو ڕاسییتییه وهالبنێییت کییه نییاوی کتێبهکییه نییاکۆکی تێدایییه! بییۆ نمونییه ئهگییهر ناوهکییهی بییهم جییۆره بوایییه:
''ڕۆژنامهنوسیییی کییوردی سییهردهمی کۆمییاری دێمییۆکراتی کوردسییتان  4411 / 43 / 49 - 4411 / 4 / 33و لییه پێشییهکییهکهیدا ئییهوهی
ڕونبکردایهتهوه لهبهر ئهوهی ''کۆمهڵهی ژ .ک ''.و کۆماری کوردستان پهیوهندییهکی تهواویان بهیهکهوه ههیه و تهواوکهری ییهکترین،
واپێویسیت بیوه کیه لهسییهرهتادا بیاس لیه گۆڤیاری نیشییتمان و باڵوکراوهکیانی دیکیهی کۆمهڵیهی ژ .ک .بکرێییت .ئهوسیا کیهس سییهرنجێکی
ڕهخنهگرانهی لهو جۆرهی نهدهبو .تهنانهت ئهگهر ناوهکیهی بیهم جیۆرهش بواییه'' :ڕۆژنامیهنوسییی کیوردی سیهردهمی کۆمیاری دێمیۆکراتی
کوردستان  ''4411 -4412تاڕادهیهک دروستتر بو لهوهی کیه لهسیهر ئیهو کتێبیه نوسیراوه! چونکیه هیی باڵوکراوهییهکی کۆمهڵیهی ژ .ک.
پێ

ساڵی  4412دهرنهکراوه و هی باڵوکراوهیهکی کۆماری کوردستانی پێی نهناوهته ساڵی  !4419کتێبهکیهش (ییان لێکۆڵینهوهکیه)

تایبهته به ''ڕۆژنامهنوسیی کوردی سهردهمی کۆماری دێمۆکراتی کوردستان'' نهک ''ڕوداوه مێژوییهکانی'' ئهو سهردهمه.
دوهم:
باشتر بیو نوسیهری ئیهم کتێبیه "وهکیو سیهرچاوه" ڕاسیتهوخۆ سیودی لیه کتێبیی ''''The Kurdish Republic of 1946ی ویلییام
ئێگڵتیۆن )4(،هییهروهها " " The Kurdish Republic of Mahabadی ئارشیێ ڕۆزڤێڵییت )3(،وهربگرتایییه کیه لییه دهیییان
الپیییهڕهدا زانییییاریی لێیانیییهوه وهرگرتیییوه ،بیییهاڵم نیییهک لیییه تێکسیییته ئینگلیزییهکانیانیییهوه! بیییهڵکو لیییهو وهرگێڕانیییه پیییڕ لیییه ههڵیییه و
کهموکوڕییانهوه که له لێکۆڵینهوهی زانستیدا مرۆڤ ههرگیز ناتوانێت پشتیان پێببهستێت .باوهڕی

ناکیهم پهییداکردنیان لیه نیاوهوهی

واڵت کییارێکی هێنییده سییهخت بوبێییت! وهکییو میین بییزانم کتێبهکییهی ویلیییام ئێگڵتییۆن لییه کتێبخانییهی ههنییدێک کییهس و لییه کتێبخانییهکانی
زانکۆکییانی کوردسییتان پهیییدا دهبێییت .بییۆ نمونییه سییااڵنی 4442 -4419چهنییدین جییار لییه کتێبخانییهی گشییتیی سییلێمانی وهرمگرتییوه ،تییا
جارێکیان سهرجهم کتێبهکهم کۆپیکرد ،که تا ئێستاش ئهو کۆپییهم ماوه .یاخود دهیتوانیی سیود لیه وهرگێڕانیه عهرهبییهکیهی مامۆسیتا
جهرجیس فهتحوڵاڵ وهربگرێت ،کیه زۆر لیه وهرگێڕانیه کیوردیی و فارسیییهکهی سیهید محهمیهدی سیهمهدی باشیتره )2(.وتیاره درێژهکیهی
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"ئارشییێ ڕۆزڤێڵییت"ی ی ئهگییهرچی یهکییهمجار سییاڵی  4419باڵوکراوهتییهوه ،بییهاڵم دواتییر وهک نامیلکییه و لییه چهنیید گۆڤییاری ئینگلیزییییدا
سهرلهنوێ چاپکراوهتهوه)1(.
سێیهم:
لهم کتێبهدا ئهگهر وێنهی کهسهکان و کڵێشهی ڕۆژنامیه و گۆڤارهکیان و دهقیی ئیهو پهرهگرافانیه کیه لیه وتیار و لێکۆڵینیهوهی کهسیانی
دیکهوه وهرگییراون ،البیدهین ،دهبینیین لێکدانیهوه و ڕونکردنیهوه و سیهرنجهکانی نوسیهرهکهی ئهوهنیده نیین کیه بیۆ نامیهی دوکتۆراییهک
بهش یبکهن! دهبییوا لێکدانییهوه و ڕونکردنییهوهی نوسییهری ئییهم کتێبییه ،پانتاییییهکی زیییاتری لییه لێکۆڵینهوهکییهدا بگرتایییه .کاتێییک مییرۆڤ
بهوردیی کتێبهکه دهخوێنێتهوه گهلێک باس و بابهتی ئهوتۆ دێنه بهرچاوی که دهبوا زیاتر ڕونبکرانایهتهوه ،کهچی بیه چهنید دێڕێیک
و به زانیارییهکی کهمهوه بهڕێکراون! {پاشان ئاماژه بۆ ههندێک لهو باسانه دهکهم که پێویستبو زیاتر ڕونبکرانایهتهوه}.
چوارهم:
لهم کتێبهدا بهم جۆره ڕیزبهندییه ،لیه گۆڤیار و ڕۆژنامیهکانی سیهردهمی کۆمیاری کوردسیتان کۆڵڕاوهتیهوه( :گۆڤیاری نیشیتمان ،گۆڤیاری
هییاواری کییورد ،گۆڤییاری هییاواری نیشییتمان ،گۆڤییاری ههاڵڵییه ،گۆڤییاری گڕوگییاڵی منییدااڵنی کییورد ،گۆڤییاری کوردسییتان) ،ئنجییا ڕۆژنامییهی
(کوردستان) و بهدوای ئهویشدا دهربارهی ڕۆژنامهی (کوهستان)ی نوسیوه)1(.
سهبارهت بهو بهشه ئهم تێبینیانهم ههیه:
 -4له لێکۆڵینهوهی زانستییدا زۆربهی جار واباشتره که لێکۆڵهر بهپێی (زنجیرهی مێژوییی) لیه ڕوداو و باسیهکان بکۆڵێتیهوه .نوسیهری
ئهم کتێبهش هیهروهک لیه الپیهڕه ()41دا ئامیاژهی بیۆکردوه ،ویسیتویهتی هیهمان میتیۆد پیهیڕهو بکیات .بیهاڵم کاتێیک سیهرنج دهدهیین،
نییهیتوانیوه بییه دروسییتیی پییهیڕهوی ئییهو میتییۆده بکییات .ئهگییهر ئییهوهی ڕهچاوبکردایییه ئهوسییا گۆڤارهکییان بییهجیا و ڕۆژنامییهکانی بییهجیا
دانهدهنا! بهڵکو ههمویانی بهپێی زنجیرهی مێژوییان دادهنا و بهرودوا لێیانیدهکۆڵییهوه .تهنانیهت بیۆ گۆڤارهکیانی زنجییرهی مێژوییی
لهبهرچاو نهگرتوه ،ئهگینا گۆڤیاری ههاڵڵیهی نهدهخسیته دوای گۆڤیاری هیاواری نیشیتمان و گۆڤیاری (کوردسیتان)ی نهدهخسیته کۆتیایی!
باشتر وابو کیه سیهرجهم گۆڤیار و ڕۆژنامیهکانی بیهپێی مێیژوی دهرچیونی (یهکیهمین ژمیاره)ییان بیهرودوا ڕیزبکرداییه ،پاشیان دهربیارهی
ههریهکهیانی بنوسیایه .بهو پێیه دهبوا گۆڤار و ڕۆژنامهکان بهم جۆره ڕیز بکرانایه:
( )4گۆڤاری نیشتمان ،یهکهم ژمارهی له سهرهتای مانگی جوالی 4412دا دهرکراوه.
( )3ڕۆژنامیییهی (نامیییهی ههفتیییهگی کوهسیییتان) ییییان (نامیییهی کوهسیییتان) ،یهکیییهم ژمیییارهی لیییه ڕۆژی دو شیییهممه 9ی اسیییفند 4232
()4411/3/31دا دهرکراوه.
( )2گۆڤاری هاواری کورد ،یهکهم ژمارهی له ڕهزبهری ( 4231کۆتایی سێپتێمبهر ی سهرهتای ئۆکتۆبهری )4411دا دهرکراوه.
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( )1گۆڤاری کوردستان ،یهکهم ژمارهی له ڕۆژی پێنج شهممه 4411 / 43 / 1دا دهرکراوه.
( )1ڕۆژنامهی کوردستان ،یهکهم ژمارهی له ڕۆژی پێنج شهممه 4411 / 4 / 42دا دهرکراوه.
( )1گۆڤاری ههاڵڵه ،یهکهم ژمارهی له ڕهشهمهی ( 4231کۆتایی فێبروهری ی سهرهتای مارتی  )4411دا دهرکراوه.
( )9گۆڤاری هاواری نیشتمان ،یهکهم ژمارهی له ڕۆژی پێنج شهممه 4411 / 2 / 34دا دهرکراوه.
( )1گۆڤاری گڕوگاڵی مندااڵنی کورد ،یهکهم ژمارهی له ڕۆژی یهک شهممه  4411 / 1 / 34دا دهرکراوه.
 -٢پێویسییت بییو ڕاسییتهوخۆ دوای گۆڤییاری نیشییتمان ،دهربییارهی گۆڤییاری (ئییاوات)ی بنوسیییایه ،چونکییه ئییهم گۆڤییارهش بهیییهکێک لییه
باڵوکراوهکانی کۆمهڵهی ژ .ک .دادهنرێت و پاش وهستانی گۆڤیاری نیشیتمان ،لیه ئۆگوسیتی 4411دا لهالییهن محهمیهدی شاپهسیهندییهوه
تاقه یهک ژمارهی لێدهرکراوه{ .دواتر دهچمهوه سهر باسی ئهم گۆڤاره}.
 -2لهههندێک کتێ و وتار و لێکۆڵینهوهدا ،له ڕیزی ناوی گۆڤار و ڕۆژنامهکانی کۆماری کوردستاندا ناوی (ئاگر ی )Agirی
بییهبێ ئییهوهی لییه هیچکامیانییدا زانیارییییهکی ئییهوتۆ دهربییارهی نوسییرابێت .گرنگترینییی ئییهو سییهرچاوانه ،کتێبییی

هاتوه،

'' The Kurdish

''Republic of 1946ه )1(.دهبیوا لیهم کتێبیهدا کیه تایبهتیه بیه ڕۆژنامهنوسییی کیوردی سیهردهمی کۆمیاری کوردسیتان ،سیهرنج و
ڕونکردنهوهیهک دهربارهی (ئاگر) بنوسرایه .لهو باوهڕهدام که ویلیام ئێگڵتۆن لهخۆیهوه ئهو ناوهی له ڕیزی ناوی گۆڤار و ڕۆژنامهکانی
کۆماری کوردستان دا نهنوسیوه! بیهڵکو ناوهکیانی لیه کهسیانی شیارهزای ئیهو سیهردهمه وهرگرتیوه .وای بیۆ دهچیم ئیهم باڵوکراوهییه نیاوی
(ئاگری) بو بێت و له ماوهی حوکمڕانیی کۆماردا دهرکرابێت{ .شیایانی باسیه سیاڵی  4441لیه وتیارێکی کورتیدا سیهرنجی ڕونیاکبیران و
لێکۆڵهرانی کوردم بۆ ئهوه ڕاکێشاوه})9(.
 -1له ژماره 14ی ڕۆژنامهی "کوردسیتان"دا کیه لیه ڕۆژی شیهممه 4ی پوشیپهڕی )4411 / 1 / 33( 4231دا دهرکیراوه ،لیه الپیهڕه ()3دا
ئاگادارییهک له الیهن "دڵشادی ڕهسوڵی"یهوه باڵوکراوهتهوه و تیایدا ڕایگهیاندوه کیه نییازی ئیهوهی ههییه گۆڤیارێکی مانگانیه بیهناوی
"زانسییت "Zansistهوه دهربکییات ،جییا بییهو بۆنهیییهوه داوای هاوکییاریی لییه نوسییهران کییردوه کییه بییه بابییهتی ئییهدهبی ،زانسییتی،
کۆمهاڵیهتی و پهروهردهیی بۆ گۆڤارهکه بنێرن .دهقی ئهو ئاگادارییه بهم جۆرهیه:
بۆ زانین
زانست
Zansist
گوواری زانست گوواریکی زانستی ،کومهالیهتی ،تربیتی ئهدهبیه لیه میانگی پووشیپهری سیالی  4231وه میانگی ژمارهیییک وهدهردهکیهوی.
له نوسهرانی بهرزی کوردستان تکا دهکهین مقاالتی ادبی زانستی کومهالییهتی تربیتیی بیه نشیانی (وزارهت فهرهیهنگ دهفتیهری گیوواری
زانست) بومان بنیرن تا له گوواری زانست دا دهرج بکری.
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مدیری مسئول و خاوهنی امتیاز دلشاد رسولی
ئهگییهر بێییت و پییاش ئییهم ئاگادارییییه ،ئییهم گۆڤییاره دهرکرابێییت ،ئییهوا پێویسییته ناوهکییهی لییه دوای "گۆڤییاری گڕوگییاڵی منییدااڵنی کییورد"
بنوسرێت ،بهاڵم لهبهر ئهوهی که تا ئێستا هی ژمارهیهکی ئهم گۆڤاره نهدۆزراوهتهوه و دهستنهخراوه ،ناتوانین له خۆمانهوه ناوهکهی
له ڕیزی ناوی گۆڤار و ڕۆژنامهکانی سهردهمی کۆماری کوردستاندا تۆماربکهین!
 -1لهم کتێبهدا که دهربارهی "گۆڤار و ڕۆژنامهکانی کۆماری کوردستان"ه )31( ،الپیهڕه دهربیارهی (نامیهی کوهسیتان) نوسیراوه (ل 414
هیهتاکو ل  ،)441لییه حاڵێکییدا ئییهو ڕۆژنامهیییه لییه "تییاران" و بییه زمیانی "فارسییی" دهرکییراوه! بییهاڵم کییهمتر لییه ( )41الپییهڕه دهربییارهی
ڕۆژنامییهی "کوردسییتان"ی کۆمییاری کوردسییتان نوسییراوه! ئایییا دهبێییت لییهکتێبێکی ئییاوادا کییه دهربییارهی"گۆڤییار و ڕۆژنامییهکانی کۆمییاری
کوردستان"ه )31( ،الپهڕه دهربارهی (نامهی کوهستان) بێت ،بهاڵم ( )41الپهڕه دهربارهی ڕۆژنامهی کوردستان بێیت! جێیی سیهرنجه کیه
نوسهری ئهم کتێبه کاتێک له ڕۆژنامهی "کوردستان"ی کۆڵیوهتهوه ،له یهکیهم پهرهگرافیدا نوسییویهتی" :ییهکێک لیهکاره هیهره گرنیگ و
پییڕ بایهخییهکانی کۆمییاری دێمییۆکراتی کوردسییتان لییه ڕوی ڕۆشیینبیری و کلتورییییهوه دهرکردنییی ڕۆژنامییهی (کوردسییتان)ه ،ههوڵییدانێکی
سهرکهوتو بو ،بناغهدانانێک بو بۆ ڕۆژنامهیهکی ڕۆژانهی کیوردی ،کیه ئیهرکێکی قیورس و تواناییهکی میاددی و مهعنیهوی زۆری گهرهکیه
 ."...باشه که ئیهو ڕۆژنامهییه هێنیده گرنیگ بیوه ،چیۆن تیهنها بهوهنیده بیهڕێکراوه! بیهراوردێکی دیکیه بیۆ سیهلماندنی ئیهو السیهنگییه
ئهوهیه که ڕۆژنامهی کوردستان ( )441ژمارهی لێدهرکراوه ،بهاڵم (نامهی کوهستان) کهمتر له ( )42ژمارهی لێدهرکراوه .جێیی سیهرنجه
که لهم کتێبهدا ( )31الپهڕه دهربارهی (نامهی کوهستان) نوسراوه ،بهاڵم لهههمو ئهو جێیانهدا که ناوی ڕۆژنامهکه یان ههفتهنامهکه
هاتوه ،تهنها (کوهستان) نوسراوه! ڕاسیتییهکهی ناوهکیهی (نامیهی ههفتیهگی کوهسیتان) بیوه ،نیهک (کوهسیتان)! بیهاڵم لیه سیهروتاری
یهکهم ژمارهیدا و له ههندێک وتاری دیکهدا تهنها (نامهی کوهستان) نوسراوه و ئێمیهش دهتیوانین هیهر بیهو جیۆره بینوسیین{ .پاشیان
دهچمهوه سهر ئهم باسه ،لێرهدا ههر ئهمهنده به پێویست دهزانم}.
 -1وهکو سهرنجم داوه لهسهر ههندێک له ژمارهکانی ڕۆژنامیهی کوردسیتان مێیژوه(زاینیییهکان) بیه ههڵیه نوسیراون .دهرک نیهکردن بیهم
حاڵهتییه زۆر کییهس لهوانییهی بییه ههڵییهدا بییردوه کییه دهربییارهی ئییهو ڕۆژنامهیییهیان نوسیییوه! تییا ئێسییتا میین کییۆپیی ( )11ژمییارهی ئییهو
ڕۆژنامهیییهم دهسییتکهوتوه و سییهرنج و تێبینیییم دهربییاره نوسیییوه .لهسییهر ههنییدێک ژمییاره (بهتایبییهت ژمارهکییانی دوایییی) تییهنها مێییژوی
ههتاوی نوسراوه .لهسهر گهلێک ژمارهشی مێژوی ههتاوی و کۆچی و زایینی

نوسراوه .بهاڵم لهسهر ههندێک ژمارهی مێژوه زایینییهکیه

به ههڵه نوسراوه .لێرهدا (وهک نمونه) ئاماژه بۆ چهند دانهیهک لهوانه دهکهم:
یهکهم ژمارهی ڕۆژنامهی کوردسیتان لیه ڕۆژی پێینج شیهممه 4411 / 4 / 42دا دهرکیراوه ،بیهاڵم لهسیهر خیودی ئیهو ژمارهییه 44ی ژانوییه
 4411نوسراوه.
ژماره 3ی له ڕۆژی شهممه  4411 / 4 / 43دا دهرکراوه ،لهسهر ئهو ژمارهیه 42ی ژانویه  4411نوسراوه.
ژماره 1ی له ڕۆژی شهممه  4411 / 4 / 44دا دهرکراوه ،لهسهر ئهو ژمارهیه 32ی ژانویه  4411نوسراوه.
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پێنجهم:
له لێکۆڵینهوهی ئهکادیمیدا دهسنیشانکردنی سهرچاوه بهگشت زانیارییهکانیهوه ،خاڵێکی گرنگه و دهبێیت بیهوردی ڕهچاوبکرێیت .ئهگیهر
دیقهتی پهراوێز و سهرچاوهکانی ئهم کتێبه بدهین ،دهبینین ههندێک له سهرچاوهکان بهتهواوی و دروسیتیی نهنوسیراون .مین الی خیۆم
چهند دانهم لهوانه دهسنیشانکردوه ،بهاڵم لێرهدا تهنها ئاماژه بۆ دوان لهوانه دهکهم:
 -4لییه ل ()314دا بییۆ ژیاننامییهی دڵشییادی ڕهسییوڵی سییودی لییه یییهکێک لییه ژمارهکییانی گۆڤییاری بییهیان وهرگرتییوه و لییه ل ()313دا لییه
پییهراوێزی ژمییاره ()11دا بییهم جییۆره ئامییاژهی بییۆ کییردوه" :گ بییهیان ،ژ  ،4411 ،411ل  ."12دهبینییین نییه نییاوی نوسییهر و نییه نییاوی
وتارهکهی نهنوسیوه!
 -3لییه ل ( ،)11لییه پییهراوێزی ()4دا ئامییاژهی بییۆ چهنیید سییهرچاوهیهک کییردوه ،یییهکێکیان وتییوێژێکی ڕۆژنامهییییه کییه محهمییهد فییهریق
حهسهن و کهژاڵ ئهحمهد ساڵی  4443لهگهڵ "محهمیهدی شاپهسیهندی"دا سیازیانکردوه .لهوێیدا سیهرچاوهکه بیهم جیۆره دهسنیشیانکراوه:
"محهمییهدی شاپهسییهندی ،ڕۆژنامییهی ئییااڵی ئییازادی ،ژ ،4443 / 1 / 31 ،31ل  ."9ڕاسییتتر و دروسییتتر بییو کییه بییهم جییۆره بینوسیییایه:
"گفتوگۆیهک لهگهڵ سهربازی نهناسراو محهمهدی شاپهسهندی ،ئامادهکردنی :محهمهد فهریق حهسهن و کهژاڵ ئهحمهد ،ڕۆژنامهی ئیااڵی
ئیازادی ،خیولی دوهم ،ژمیاره  ،4443 / 1 / 31 ،31ل  ."9ههرچهنید لیهم کتێبیهدا ئامیاژهی بیۆ نیهکراوه ،لیه ڕاسیتیدا ئیهو وتیوێژه دو
بهشه ،بهشهکهی دیکهی له ههمان ڕۆژنامه ،له ژماره 4443 / 1 / 24 ،31دا باڵوکراوهتهوه .شایانی باسه محهمهد فهریق حهسیهن لیه
ڕۆژنامهی "کوردستانی نوێ"شدا دهربارهی ڕۆڵی محهمهدی شاپهسهندی له بواری کاری چاپهمهنییدا نوسیوه)1(.
شهشهم:
له لێکۆڵینهوهی ئهکادیمیدا دهسنیشانکردنی سهرچاوهی ئهو وێنه و دۆکۆمێنتانهی که له لێکۆڵینهوهکیهدا سیودیان لێیوهرگیراوه خیاڵێکی
گرنگه و دهبێت بهئهمانهتهوه ڕهچاوبکرێت .لهم کتێبهدا ئامیاژه بیۆ سیهرچاوهی هیچکیام لیه وێنیهکان نیهکراوه .هیهروهها لیه ل ()13دا
کۆپیی بهیاننامهیهکی کۆمهڵهی ژ .ک .بهرچاو دهکهوێت ،بهبێ ئهوهی ئاماژهی بیۆ سیهرچاوهکهی کردبێیت! وهکیو مین بیزانم کیۆپیی ئیهو
بهیاننامهیهی له کتێبی "نگاهی به تاری مهاباد" ،نوسینی :سهید محهمهدی سهمهدی ،وهرگرتوه )4(.له ل ()32شدا کۆپیی وێنهییهکی
سهردهمی کۆمهڵهی ژ .ک .بهرچاو دهکیهوێت کیه ئامیاژهی بیۆ سیهرچاوهکهی ئیهوی

نیهکردوه! دڵنییام کیه ئیهو وێنهییهی لیه ل ()114ی

کتێبی "ژیان و بهسهرهاتی عهبدولڕهحمان زهبیحی" ،نوسیینی :عیهلی کیهریمی ،وهرگرتیوه )42(.لێیرهدا بیه پێویسیتی دهزانیم ڕاسیتییهک
بخهمه ڕو ،ئهوی

ئهوهیه که ئهو وێنهیه و چهند وێنهی زۆر بهنرخی دیکه ،که زۆربهیان هیی دهورانیی چیاالکیی(کۆمهڵیهی ژ .ک).ن،

محهمهدی شاپهسهندی پاش سیاڵهها ژییانی ئیاوارهیی و دهربیهدهری پاراسیتبونی و نهیهێشیتبو بفیهوتێن ،سیاڵی  4441بیه ئهمانهتیهوه
داینی به من که به سکانهر وێنهیان لێبگرمهوه و گهورهشیان بکهم .پاشان له دهزگیای "خیاک" لیه هیهر وێنهییهکیان چهنید دانهییهکمان
لێ کۆپی کرد و وێنه ئۆریگناڵهکان و ههندێک له کۆپییه گهورهکراوهکانم بۆ محهمهدی شاپهسهندیی گهڕانیدهوه .دواتیر بیه ئاگیاداریی
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خۆی کۆپیی (چهند) دانهیهکیانم بۆ عهلی کهریمی نارد ،که ئهودهم نیازی چیاپکردنی کتێبهکیهی هیهبو .ئیهوهبو پاشیان وێنیهکانی لیه
پاشکۆی کتێبهکهیدا دانابو ،بهاڵم بهههر هۆیهک بو ،ناوی محهمهدی شاپهسهندی وهک "خاوهنی وێنهکان" لیهبیرکرابو! ئیهو وێنانیه لیه
کتێبی "ژیان و بهسهرهاتی عهبدولڕهحمان زهبیحی"دا له ل  112 ،114 ،111 ،119و  191دا دانراون.
حهوتهم:
نرخ و بههای لێکۆڵینهوهی لهم جۆره بهوه زیاد دهکات که بهرلهههرچی به شێوهیهکی ورد و زنجیرهییی ئامیاژه بیۆ (پێشیینهی مێژوییی)
ئهو باسه بکرێت که نوسهرهکه مهبهسیتێتی لێیبکۆڵێتیهوه .لیهم کتێبهشیدا باشیتر و زانسیتییانهتر بیو کیه لیه سیهرهتادا ،ئهگیهرچی بیه
کورتیی

بوایه ،له دوتوێی چهند الپهڕهیهکیدا ئامیاژه بیۆ پێشیینهی ڕۆژنامهنوسییی کیوردی لیه ڕۆژهیهاڵتیی کوردسیتان (بهرلیه کۆمیاری

کوردستان) بکرایه .ههرچهند له ههندێک جێدا ئاماژهی لهو جۆره بهرچاو دهکیهون ،بیهاڵم لیه هیی کامیانیدا زانییاریی ورد و پێویسیت
نهنوسراون و باسهکان به شێوهی زنجیرهی مێژویی نین .بۆ نمونه له ل ()414دا بهپشتبهستن به چهند وتارێکی ئهحمهدی شهریفی که
لییه ههفتهنامییهی "ئابیییدهر"دا باڵویکردوهتییهوه ،نییاوی چهنیید گۆڤییار و ڕۆژنامییهی نوسیییوه کییه ههنییدێکیان نییه لییهدور و نییه لییه نزیییک
پهیوهندییان به کوردهوه نییه و ئهحمهدی شهریفی له خۆڕایی له نێو ڕۆژنامهنوسی کوردیدا جێی بۆکردونهتهوه! {لیهم ڕوهوه نامیهم بیۆ
چهند کهسی شارهزا ناردوه .لهوهاڵمی نامهکانمدا زانیاریی بهسود و باسینهکراویان بیۆ نوسییوم ،بیهاڵم بیۆ ئیهوهی لێیرهدا باسیهکه لیهوه
زیییاتر درێییژه نهکێشییێت ،هییهڵیان دهگییرم بییۆ کییات و شییوێنی خۆیییان} .هییهروهها لییه ل ()19دا نوسیییویهتی" :زۆربییهی سییهرچاوهکان،
ڕۆژنامهنووسیییی و چاپخانییه لییه کوردسییتانی ڕۆژههاڵتییدا ،لییه ڕووی مێژووییییهوه ،دهدهنییه پییاڵ ئییهو ههوڵییه جوامێرانهیییهی نییهوهی
بهدرخانیهکان و به تایبهتی (عهبدولڕهزاق بهدرخان) له شاری (خوی) ،که له ساڵی ()4442دا ههوڵیداوه یهکهمین ڕۆژنامهی کیوردی
له ئێراندا به ناوی (کوردستان) باڵوبکاتهوه ."...لێیرهدا بۆمیان دهردهکیهوێت کیه نوسیهری ئیهم کتێبیه ئاگیای لیهوه نیییه کیه لیه سیاڵی
4442دا میسیۆنێکی مهسیحی لۆتهری گۆڤیارێکی مانگانیهی بیهناوی "کوردسیتان میشینێری" بیه زمیانی ئینگلیزییی دهرکیردوه و بهشیی هیهره
زۆری وتارهکانی تایبهت بون به شاری مههاباد و ناوچیهی موکرییان و ڕۆژهیهاڵتی کوردسیتان و لیه گیهلێک ژمارهییدا وێنیهی میههاباد و
خهڵکی مههاباد باڵوکراونهتهوه .ئهگهرچی ئهم گۆڤاره به ئینگلیزیی بیوه و لیه ئهمیهریکا چیاپکراوه ،بیهاڵم چونکیه هیهمو بابهتیهکانی
پهیوهندییان به ڕۆژههاڵتی کوردستان و شاری مههابادهوه ههیه و بهشی زۆری وتار و وێنهکانی له مههابادهوه نێیردراون ،ناکرێیت لیه
ڕیزی ناوی گۆڤار و ڕۆژنامه و باڵوکراوهکانی ڕۆژههاڵتی کوردسیتاندا ئامیاژهی بیۆ نیهکرێت .لیه ههنیدێک سهرچاوهشیدا ئامیاژه بیۆ ئیهوه
کراوه که چهند میسیۆنێرێکی ئهڵمانی له مانگی ئاپریلی 4441دا له ورمێ گۆڤارێکیان به ناوی "کوردستان"وه دهرکیردوه .جێیی سیهرنجه
لییه ل ( )19و ()11دا چهنیید دێڕێکییی دهربییارهی ڕۆژنامییهی "کییورد" نوسیییوه کییه لییه ورمییێ لهالیییهن (مییهال محهمییهدی قزڵجییی)یییهوه ،لییه
سهردهمی بزوتنهوهکهی سمایل خانی شوکاکدا دهرکراوه ،لهوێدا نهینوسیوه ئهو ڕۆژنامهیه له (چ ساڵ و مانگ و ڕۆژێک)دا دهرکراوه!
ڕاستکردنهوهی ههندێک له ههڵهکانی نێو کتێبهکه:
* له ل ()43دا نوسیویهتی "کۆمیهڵی ژێ .کیاف لیه 41ی ئیهیلولی 4413دا دامیهزراوه" .بیهاڵم لیه ل ()31دا (31ی گیهالوێژی )4413ی
نوسیوه.
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چهندسیییاڵ لهمیییهوپێ لیییه لێکۆڵینهوهییییهکم دا بیییهوردیی لیییه نیییاوی تیییهواوی (کۆمهڵیییهی ژ .ک ).و مێیییژوی دامهزرانیییدنی و نیییاوی
دامهزرێنییهرهکانیم کۆڵیوهتییهوه )44(.لهوێییدا بهبهڵگییهوه سییهلماندومه کییه کۆمهڵییهی ژ .ک .لییه ڕۆژی یییهک شییهممه ڕێکییهوتی / 1 / 41
 4413بهرامبهر به 31ی گهالوێژی 4234ی ههتاوی دامهزراوه  ،نهک 41ی ئهیلولی  .4413ههروهها دهبوا بیزانیاییه کیه 31ی گیهالوێژ
دهکاته (41ی ئاب) ،نهک (41ی ئهیلول)!
* له ل ( )31و ()19دا وای بۆچوه که پیتی (ژ) و (ک)ی ناوی "کۆمهڵهی ژ .ک ".کورتکراوهی "ژیانهوهی کورد"ن .ههروهها لیه دهییان
الپهڕهی دیکهشدا ههر "کۆمهڵهی ژیانهوهی کیورد"ی نوسییوه .لیهو لێکۆڵینهوهیهمیدا کیه دهربیارهی "کۆمهڵیهی ژ .ک".ه لیه نیاوی تیهواوی
کۆمهڵهی ژ .ک.م کۆڵیوهتهوه .لهوێدا بهبهڵگیهوه سیهلماندومه کیه کۆمهڵیهی ژ .ک .کیورتکراوهی (کۆمهڵیهی ژیانیهوهی کوردسیتان)بیوه.
ئهمهش یهکێک له بهڵگهکان:
عهبدولڕهحمانی زهبیحی که یهکێک له دامهزرێنهران و ئهندامه چاالک و دیارهکانی سهرکردایهتیی کۆمهڵیهی ژ .ک .بیوه ،لیه وتیارێکی
کورت و بهنرخدا که ساڵی  4412به عهرهبیی له ڕۆژنامهی "خهبات"دا باڵویکردوهتیهوه ،سیهبارهت بیه نیاوی کۆمهڵیهی ژ .ک ،.ههڵیهی
"ئارشێ ڕۆزڤێڵت"ی ڕاستکردوهتهوه )43(.چونکه ئارشێ ڕۆزڤێڵت لهو وتارهیدا که سیاڵی  4419لیه گۆڤیاری "

The Middle East

"Journalدا باڵوی کردوهتیهوه ،ناوهکیهی بیهم جیۆره نوسییوه" :کۆمهڵیه یی ی یی ژییان یی ی یی کیورد" )42(.عهبیدولڕهحمانی زهبیحیی لیه
وتارهکهی خۆیدا ئاماژهی بۆ ئهوه کردوه که ئارشی ڕوزڤێڵت بهههڵه ناوهکیهی نوسییوه ،ئنجیا نوسییویهتی" :نیاوی دروسیتی کۆمهڵیهی ژ.
ک .بییهم جۆرهیییه :کۆمهڵییهی ژیانییهوهی کوردسییتان ،کییه دهبێتییه حییزب احیییاء کردسییتان ،نییهک ژیییانی کییورد" )41(.سییهرنج دهدهییین کییه
عهبدولڕهحمانی زهبیحی ئهگهرچی وتارهکهی به عهرهبیی نوسیوه ،کهچی ناوهکیهی بیه کیوردی و عیهرهبی

نوسییوه ،چونکیه زانیوییهتی

گهلێک جار ناوهکهی به ههڵه نوسراوه .دیاره تهنها مهبهستی ئهوه نهبوه که ههڵهی ئارشێ ڕۆزڤێڵت ڕاستبکاتهوه! بیهڵکو ویسیتویهتی
سهرنجی مێژونوس و ڕوناکبیرانی کوردی

بۆ ئهوه ڕابکێشێت و چیدیکه ئهو ههڵهیه چهندباره نهبێتهوه!

* له ل ()31دا نوسیویهتی" :ئهوانهی لهدامهزراندنی (کۆمهڵه)دا دهورییان بیو ،ئهمانیه بیون -4( :ڕهحمیانی حهلیهوی -3 .موحهممیهد
ئهمین شهرهفی -2 .موحهممهدی نانهوا زاده -1 .ڕهحمانی زهبیحی -1 .حوسیێنی فروهیهر (زهڕگیهری) -1 .عهبیدولڕهحمانی ئیمیامی-9 .
قاسمی قادری -1 .مهال عهبدڵاڵی داودی -4 .ئهحمهدی عیلمی -42 .عهزیزی زهندی -44 .موحهممهدی یاهو -43 .میرحاج".
ههر لهدرێژهی ئیهم باسیهدا ،لیه ل ( ،)11لهپیهراوێزی ( )1دا نوسییویهتی" :ویلییام ئیگلتیۆن جیونێر ،کۆمیاری کیورد لیه سیاڵی ،4411
وهرگێڕانی سید محمد صمدی ،ب  ،4ل  ،411و .ف ،ل  .311لهوهرگێڕانه فارسی یهکهدا ،لهناوهکاندا ناوی قادری مودهریسیی تێداییهو
ناوی عهزیزی زهندی تێدا نی یه".
لێرهدا سهرنج دهدهین بۆ ناوی دامهزرێنهرانی کۆمهڵهی ژ .ک .پهنای بردوهته بیهر وهرگێرانیه کیوردی و فارسیییهکهی کتێبهکیهی ویلییام
ئێگڵتۆن ،که سهید محهمهدی سهمهدی وهریگێڕاوه .له حاڵێکدا ئیهو دو وهرگێڕانیه ههڵیه و کیهموکڕییان ییهکجار زۆره .سیهید محهمیهدی
سهمهدی له وهرگێڕانه فارسییهکهدا لهبریتی ئهوه که به ئهمانهتهوه و دهقاودهق کتێبهکهی ویلیام ئێگڵتۆن وهربگێڕێت ،پاشکۆیهکی بیۆ
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کتێبهکییه زیییادکردوه و چهنیید بهشییی گرنگییی کتێبییه ئۆریگیناڵهکهشییی فهرامۆشییکردوه! ڕاسییتییهکهی ئییهو ناوانییهی کییه لییه وهرگێرانییه
فارسییهکهدا نوسراون ،له زمانی "عهبدولقادر مودهرسی"یهوه نوسراون و ئهو ناوانه نیین کیه ویلییام ئێگڵتیۆن لیه کتێبهکهییدا نوسییونی!
{ئهم ههڵهییه بهسیهر نوسیهری ئیهم کتێبهشیدا تێپیهڕیوه و دهرکیی بیهوه نیهکردوه کیه ئیهو ناوانیه لیه زمیانی عهبیدولقادر مودهرسیییهوه
تۆمارکراون!} .جیا لهوهش ئیهوهی کیه لیه چاپیه کوردییهکیهدا نیاوی عهبیدولقادر مودهرسیی نهنوسیراوه ،ئیهوه ههڵیهی سیهید محهمیهدی
سهمهدی بوه! لێرهدا دهگهینه ئهو باوهڕهی ئهگهر دهقه ئینگلیزییهکهی کتێبهکهی "ویلیام ئێگڵتۆن"ی لهبیهر دهسیتدا بواییه ،الییهنی کیهم
لهوه دڵنیا دهبو که لهوێدا ناوهکان چۆن نوسراون!
ڕاستییهکهی ویلیام ئێگڵتۆن لهپاشکۆی کتێبهکهیدا ،له الپهره ()422دا ،ناوی دامهزرێنهرهکانی "کۆمهڵهی ژ .ک"ی بهم جۆره نوسیوه:
"ڕهحمان حهالوی ،محهمهد ئهمین شهرهفی ،محهمهد نانهوا زاده ،ڕهحمان زهبیحی ،حوسێن فروههر (زهڕگهری) ،عهبدولڕهحمان ئیمامی،
قاسم قادری ،مهال عهبدولاڵ داودی ،قادر مودهریسی ،ئهحمهد عیلمی ،عهزیز زهندی ،محهمهد یاهو ،میرحاج (خهڵکی عیراق)")41(.
بهاڵم وهک من بیهم باسیهوه خیهریک بیوم و لێمکۆڵیوهتیهوه ،چهنید کهسیێک لهوانیهی کیه ویلییام ئێگڵتیۆن نیاوی لیهڕیزی دامهزرێنیهرانی
کۆمهڵهدا نوسییوه ،دواتیر پهیوهنیدییان کیردوه بهکۆمهڵیهوه و لهدهسیتهی دامهزرێنیهر نیهبون ،وهک" :ڕهحمیان حیهالوی ،محهمیهد ئیهمین
شهرهفی ،ئهحمهد عیلمی ،محهمهد یاهو" .ههروهها که ناوی میرحاج و ههندێک جار ناوی مستهفا خۆشناو له ڕیزی ناوی دامهزرێنیهران
نوسیراوه ،ئییهوان ئهنییدام و نوێنییهری حیزبییی هییوا بییون .تهنانییهت "عیییزهت عهبدولعییهزیز"یشییان لهگییهڵ بییوه و بهمهبهسییتی ڕێنییوێنی و
هاوکاریی ڕوناکبیرانی کورد له کوردستانی ئێران ،ڕۆژی پێنج شهممه  4413 / 1 / 42دهچنه شاری مههاباد و چهنید ڕۆژێیک لیه میاڵی
حوسییێن فروهییهر دهمێننییهوه .لییه ڕێگییای حوسییێن فروهییهر و عهبییدولڕهحمانی زهبیحیییهوه چاویییان بهدهسییتهیهک لییه کهسییه ڕونییاکبیرو
چاالکهکانی شاری مههاباد دهکهوێت و ئاڵوگۆڕی بیروڕایان لهگهڵیدا دهکیهن .ئیهوان سیهرهتا نیازییان دهبێیت لقێکیی "حیزبیی هییوا" لیه
موکریان دابمهزرێنن .پاش وتوێژ و ههڵسهنگاندنی ههلومهرجهکه ،دهگهنه ئهو باوهڕهی که ڕێکخراوێکیی دیکیه دابمیهزرێنن کیه لهگیهڵ
"حیزبییی هیییوا" دا هاوبهرنامییه و هاوئامییانج بیین .سییهرهنجام ڕۆژی یییهک شییهممه 4413 / 1 / 41کۆمهڵییهی ژ .ک".کۆمهڵییهی ژیانییهوهی
کوردستان" دادهمهزرێنن .حوسێن فروههر به سهرۆک و عهبدولڕهحمانی زهبیحی به سکرتێری کۆمهڵه ههڵیدهبژێردرێن )41( .پیاش سیێ
سییاڵ تێکۆشییانی بییهردهوام ،ڕۆژی پێیینج شییهممه  4411 / 1 / 41لهسییهر بنییهماکانی کۆمهڵییهی ژ .ک ،.حیزبییی دیمییوکراتی کوردسییتان
دادهمهزرێنرێت.
"عهزیز زهندی"ش لهدامهزرێنهرانی کۆمهڵه نهبوه ،چونکه عهزیز زهنیدی بیهر لیهوهی کۆمهڵیهی ژ .ک دابمیهزرێنرێت ،هیهر ئیهو دهم کیه
بهناوی "حیزبی ئیازادیخوازی کوردسیتان"هوه کارییان کیردوه ،لهگیهڵ چهنید کهسیی هاوبیروبیاوهڕی خیۆی لیه حیزبهکیه چونهتیه دهرهوه و
بهجیاکاریان کردوه)49(.
* لییه ل ()42دا وای دهربڕییییوه کیییه توانیوییییهتی (لهسیییهدا نیییهوهدی ی  )%42گۆڤیییار و ڕۆژنامیییهکانی سیییهردهمی کۆمیییاری کوردسیییتان
بهدهستبێنێت! نازانم ئهو ڕێژهیهی له کوێ هێناوه و چۆنی لێکداوهتهوه! ئاخۆ له ( )441ژمارهی ڕۆژنامهی کوردستان چهند ژمارهی
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دهست ئهو کهوتوه؟ یان له سهرجهم ژمارهکانی گۆڤیاری کوردسیتان چهنید ژمیارهی دهسیت ئیهو کیهوتوه؟ هیهروهها چهنید ژمیارهی (نامیهی
کوهسیتان ،گۆڤیاری هییاواری کیورد ،گۆڤییاری هیاواری نیشییتمان ،گۆڤیاری ئییاوات ،گۆڤیاری ههاڵڵییه و گۆڤیاری گڕوگییاڵی منیدااڵنی کییورد)ی
دهستکهوتوه؟ ..لهوباوهڕهدام که ئهو ڕێژهیه ،واته ( ،)%42زیادهڕۆیی تیادایه و له ڕاسیتییهوه دوره .باشیتر بیو نوسیهری ئیهم کتێبیه
وردتر و ڕیالیستیانه ئهو الیهنهی لێکبدایهتهوه!
* لییه ل()33دا نوسیییویهتی" :لییه 31ی ئییهیلولی  4414دا سییۆڤیهت و ئینگلسییتان بییهناوی هێییزی هاوپهیمانانییهوه ئێرانیییان داگیرکییرد".
ڕاستییهکهی هێزهکانی یهکێتی سۆڤیهت و بهریتانیا له ڕۆژی دو شهممه ڕێکهوتی  4414 / 1 / 31دا شااڵویان کرده سیهر ئێیران ،نیهک
31ی ئهیلولی .4414
* له باسی "باری پهروهردهو فهرههنگی"ی کۆماری کوردسیتاندا لیه ل( )21و ()24دا نوسییویهتی":لیه بیواری ڕۆشینبیریدا جوواڵنیهوهی
شانۆیی گڕو تینێکی تیازهی بیه خیۆوه بینیی و لیهوماوه کورتیهدا سیێ شیانۆگهری کیوردیی نمیای

کیران ...شیانۆگهری صیالح الیدین ،لیه

نووسینی پێشهوا قازی محهمهده ،که له شیاری میههاباد پێشیکهش کیراوهو سیهرکهوتنێکی گیهورهی بهدهسیت هێنیاوه ...شیانۆگهری دووهم
بهناونیشانی(دایکی نیشتمان)ه ،که لیه نووسیینی پێشیهوا قیازی محهمیهدهو لهمیههاباد پێشکهشیکراوه ."...لیه ل ()12دا نوسییویهتی" :
شانۆگهری سێیهم ،له شاری سهقز ،له  4411له دهبیرستانی شاهپوور به نیاوی(تیهبیبی ئیجبیاری) لیه نوسیینی میۆلێیر پێشکهشیکراوهو
داهاتی شانۆگهرییهکهش بۆ خوێندکاره ههژارهکان بووه ...شانۆگهریی (دایکی نیشتمان) گومان ههیه لیهوهی قیازی محهمیهد نوسییبێتی،
من بۆ خۆم له(کامهران موکری)م بیستوه له شانۆگهری ناوبراودا ڕۆڵی بینیوه و لهمههاباد و شارهکانی دیکهدا پێشکهشیان کردوه".
لێرهدا چهند باس و ڕوداوێک تێکهڵکراون .ههوڵدهدهم ههندێکیان ڕون بکهمهوه:
یهکهم ی شانۆگهریی سهالحهدین و دایکی نیشتمان له سهردهمی کۆماری کوردستاندا پێشکهش نهکراون و به ههڵه لهم کتێبهدا له ڕییزی
چاالکییه ڕۆشنبیرییهکانی کۆماردا دانراون! بهپێی ههندێک بهڵگهنامهی مێژویی دهوڵهتی ئێران که کۆپییان الی من ههییه ،لیه چهنید
دانهیهکیاندا ناوی شانۆگهریی"سهالحهدین" هاتوه و ئاماژه بۆ ئهوه کراوه که لیه میانگی فێبروهرییی ( 4413واتیه بیهر لیه دامهزرانیدنی
کۆمهڵهی ژ .ک ).له مههاباد شیانۆگهرییهک بیهناوی "سیهالحهدین"هوه پێشیکهش کیراوه .نوسراویشیه کیه لیهو نمایشیهدا سیوکایهتیی بیه
سوپای ئێران کراوه ،هیهروهها باسیی ئیهوهش کیراوه کیه ئیهو نمایشیه لیه ڕوی هونیهری و ناوهرۆکیشیهوه الواز بیوه .شیانۆگهریی "دایکیی
نیشتمان"ی

له مانگی ئیاپریلی سیاڵی  4411دا لیه الییهن ئهنیدامانی (کۆمهڵیهی ژ .ک).هوه سیهرهتا لیه شیاری میههاباد و پاشیان لیه

نهغهده و دوایی له شنۆ پێشکهش کراوه.
دوهم ی ئهگهر لهوه دڵنیانهبوه که تێکستی "دایکی نیشتمان" قازی محهمهد نوسییبێتی ،دهبیوا لیه ()24دا وا بهدڵنیایییهوه نهینوسییایه:
"شانۆگهری دوهم بهناونیشانی (دایکی نیشتمان)ه ،که له نوسینی پێشهوا قازی محهمهدهو لهمههاباد پێشکهش کراوه".
سێیهم ی زۆر ڕونکردنهوه ههن که دهیسهلمێنن تێکستی شانۆگهریی "دایکی نیشتمان" لهباشوری کوردستانهوه بۆ مههاباد نێردراوه .غهنی
بلوریان که ڕۆڵێکی گرنگی ههبوه له ئامادهکردن و دهرهێنانی ئهو شانۆگهرییهدا و یهکهم کهسه که وا بهوردیی باسی کردبێت،
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لهبیرهوهرییهکانیدا نوسیویهتی" :سیهرکردایهتی ژ .ک .نومایشینامهیهکی دهسیتکهوتبوو بیهناوی "دایکیی نیشیتمان" کیه مین نیهمزانی ئیهو
نومایشیینامهیه لییهکوێوه هییاتبوو .دهگییوترا لهگهرمێنییهوه هییاتووه ،بییهاڵم میین الم وابییوو "میرحییاج ئهحمییهد" ئییهوی لهسییلێمانی هێنییاوه و
داوییهتی به کۆمهڵه")41(.
چوارهم ی لهبهر ئهوهی که شیاری(سیهقز) نهکیهوتبوه نێیو قهڵیهمڕهوی کۆمیاری کوردسیتانهوه ،ناکرێیت چاالکیییهکی ڕۆشینبیریی کیه لیهو
دهمهدا لهو شارهدا ئهنجام درابێت ،وهک چاالکییهکی ڕۆشنبیریی کۆماری کوردستان لێکبدرێتهوه!
پێنجهم ی ئهوهش که نوسیویهتی" :مین بیۆ خیۆم لیه (کامیهران میوکری)م بیسیتوه لیه شیانۆگهری نیاوبراودا ڕۆڵیی بینییوه و لیه میههابادو
شارهکانی دیکهدا پێشکهشیان کردوه" .زانیارییهکی تهواو ههڵهیه و فڕی بهسهر ڕاستییهوه نییه! کامهران موکری ئهو دهمه تهمیهنی 42
سااڵن بوه ،جا نازانم چۆن خۆی گهیاندوهته مههاباد و "شارهکانی دیکیه" و بهشیداریی لیهو شیانۆگهرییهدا کیردوه؟! سیهیرهکه لهوهداییه
که نوسیویهتی" :من بۆ خۆم له (کامهران موکری)م بیستوه"! له هی جێیهکدا نهم خوێندوهتیهوه و نهمبیسیتوه کیه کامیهران میوکری لیهو
سااڵنهدا چوبێته مههاباد! تهنانهت من خۆم لهنزیکهوه ناسییومه و گیهلێک جیار بهسیهرهاتهکانی ژییانی خیۆی بیۆ گێراومهتیهوه ،بیهاڵم
ههرگیز لێمنهبیستوه که لهسهردهمی چاالکیی کۆمهڵهی ژ .ک .دا چوبێته میههاباد .بیهاڵم گیهلێک جیار باسیی ئیهوهی بیۆ کیردوم کیه لیه
شییانۆگهریی (لییهڕێی نیشییتماندا) وهک ئهکتییهر بهشییداریی کییردوه .ئییهو شییانۆگهرییه مییانگی جییوالی سییاڵی  4411لهسییلێمانی و هییهولێر
پێشکهشکراوه)44(.
شهشهم ی له ل ( ،)11له پهراوێزی ()44دا نوسیویهتی" :نمایشی (دایکی نیشتمان) ،ئیگلتۆن ئهو ڕۆژگارهی به چاوی خۆی له مهابیادێ
دیوویییهتی و باسییی کییردووه  ."...ڕاسییتییهکهی ویلیییام ئێگڵتییۆن سییاڵی  4414چوهتییه مییههاباد ،ئییهوی

ئییهو کاتییهی کییه وهک کۆنسییوڵی

ئهمریکی له شاری تهورێز کاریکردوه .سهردانهکهشیی بیۆ ئیهوه بیوه کیه زانییاریی دهربیارهی کۆمیاری کوردسیتان و کهسیایهتییهکانی ئیهو
دهمه کۆبکاتهوه .چونکه ئیهو چهنید سیاڵ لیهوهپێ بیرۆکیهی لێکۆڵینیهوه لیه کۆمیاری کوردسیتانی کهوتوهتیه سیهر .ویلییام ئێگڵتیۆن لیه
پێشهکیی کتێبهکهیدا ئاماژهی بیۆ ئیهوه کیردوه کیه لیهکاتی سیهردانی مهابیاددا زۆربیهی کیات "سیرۆسیی حیهبیبی" لهگیهڵ بیوه .سیرۆسیی
حهبیبی دایکی ئهمریکی و باوکی کورد و خهڵکی مههاباد بوه .ئهو له نمایشی دایکی نیشتماندا ڕۆڵێکی دیاری هیهبوه .بێگومیان ویلییام
ئێگڵتۆن له زمانی ئهوهوه دهربارهی ئهو نمایشهی نوسیوه ،نهک بهچاوی خۆی دیبێتی!
* له ل ()392دا کورتهیهکی ژیاننامهی محهمهدی شاپهسهندی نوسیوه که چهند ههڵهی زهقی تێدا بهدیدهکرێت .لهوێدا ناوی نهێنییی
محهمهدی شاپهسهندی لهنێو کۆمهڵهی ژ .ک دا بهم جۆره نوسیوه( :م .اذر) .ڕاستییهکهی ناوهکهی بیهم جیۆره بیوه" :م .ش .آذهر ."134
ئینجا نوسیویهتی" :ئهم ڕوناکبیره ،لهساڵی (4423ز)دا لهشاری میههاباد لیهدایک بیوه" .محهمیهدی شاپهسیهندی چهنیدین جیار بیهدهمی
پێی گوتوم و لهو نامانهشیدا که بۆی نوسیوم ،ئهوهی دوپات کردوهتیهوه کیه لیه "پیایزی سیاڵی  "4432دا لیهدایکبوه )32(.ئهگیهر وهک
لهو کتێبهدا نوسراوه ساڵی  4423لهدایک بوبێت! کهواته ئهو دهمهی چوهته نێو کۆمهڵهی ژ .ک هوه تهمهنی ( )44ساڵ بوه!
پاشان ههر له ل()392دا نوسیویهتی" :لهسهرهتادا لهگۆڤاری (نیشتمان) دهستی بهکاری چاپهمهنی و رۆژنامهنوسیی کردوه ،پاشان
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لهسییهردهمی کۆمییاردا لییهپاڵ سییهید موحهمییهدی حهمیییدی و قییادری مودهڕیسییی دا ئییهرکی بییهڕێوهبردنی چاپخانییهی لهئهسییتۆ بییوه لییهپێ
ئهوهشهوه ههر وهکو خۆی دهڵێ ههوڵیداوه گۆڤاری (ئاوات)ی دهرکردوهو بهنازناوی (ڕهمزی) نوسیویه و سێ ژمارهی لێ چاپ کردوه".
لێرهدا وشهی (رهمزی) ڕۆشن نییه و نازانرێت وهک ناوی کهس یان لهجێی وشهی "هێما ،نازنیاو ،نیاوی خواسیتراو…" بیهکاری هێنیاوه!
ئهگهر مهبهستی لهوشهی "ڕهمزی" ناوی خواستراوه ،باشتر بو که ڕونیبکردایهتهوه و بینوسیایه ئهو ناوهخواستراوه چیبوه کیه محهمیهدی
شاپهسهندی لهبریتی ناوی خۆی بهکاریهێناوه؟! ئهگهری

وای بۆ چوه که بهنازناوی "ڕهمزی" (وهکیو نیاو) نوسییویهتی ،ئیهوا ههڵهییه،

چونکه محهمهدی شاپهسهندی بهنازناوی "ئازاد"هوه وتاری لهو گۆڤارهدا نوسییوه .هیهروهها گۆڤیاری "ئیاوات" سیێ ژمیارهی لێدهرنیهکراوه،
بهڵکو تاقه یهک ژمارهی لێدهرکراوه.
لهبهرئهوهی زۆر کهسی دیکهش زانیاریی ههڵهیان لهبابهت ئهم گۆڤارهوه نوسیوه ،من بهپشتبهستن بهو زانیارییانیهی کیه (ده) سیاڵێک
لهمهوپێ لهخودی محهمهدی شاپهسهندیم وهرگرتوه ،لێرهدا کورتهیهک دهربارهی گۆڤاری ئاوات دهنوسم:
پاش دهرچونی ژماره ( 9و  1و )4ی گۆڤاری نیشتمان ،کۆمهڵهی ژ .ک .ئامێرێکی چاپی بچکۆالنه دهکڕێیت و دهیباتیهوه میههاباد .لیهو
کاتانهدا عهبدولڕهحمانی زهبیحی و دڵشادی ڕهسوڵی و قاسمی قازی بۆ جێبهجێکردنی کارێکی گرنگی کۆمهڵیه بیهرهو ورمیێ دهچین .لیه
ڕێگا لهالیهن دهستهیهک سهربازی حکومهتی ئێرانهوه دهسگیردهکرێن و دهیانبهنه تهورێز ،دواتیر بیهرهو تارانییان دهبیهن و دهیانخهنیه
زیندانهوه .به گیرانی عهبدولڕهحمانی زهبیحی و هاوڕێکانی گۆڤاری نیشتمان دهوهستێت.
محهمهدی شاپهسیهندی بهمهبهسیتی ئیهوهی کیه جێیی گۆڤیاری نیشیتمان (ئۆرگیانی کۆمهڵیهی ژ .ک ).خیاڵیی نیهبێت ،لیهمانگی ئۆگوسیتی
4411دا گۆڤاری "ئاوات" دهردهکات .لهو گۆڤارهدا شاپهسهندی پهخشانێکی بهناوی (برای دوورم!) به نازناوی "ئازاد" و شییعرێکی هیێمن
و شیییعرێکی هییهژار و چهنیید شیییعر و بابییهتێکی دیکییه کییه نیییاز بییوه لییهژمارهی نییوێی گۆڤییاری نیشییتماندا چییاپی بکییهن ،لییهو گۆڤییارهدا
باڵودهکاتهوه )34(.پاش باڵوبونهوهی ئهو ژمارهیهی ئاوات ،چهند کهس لهبهرپرسیانی کۆمهڵیه محهمیهدی شاپهسیهندییان بیانگکردوه و
ڕهخنییهیان لێگرتییوه کییه چییۆن بییهبێ ڕهزامهنییدیی ڕابییهرانی کۆمهڵییه ،گۆڤییارێکی بییهو ئییامێر و کهرهسییتانهی کۆمهڵییه دهرکییردوه! ئییهوی
مهبهستهکهی خۆی بۆ باسکردون و ڕهخنهکهیانی قبوڵکردوه .ئیدی نهیتوانیوه لهسهری بهردهوام بێت و ژمارهی دیکهی لێ دهربکات!
محهمهدی شاپهسیهندی چهنیدین جیار باسیی چیۆنێتی دهرکردنیی ئیهم گۆڤیارهی بیۆ کیردوم و تیهئکییدی کیرد کیه لیه"ییهک ژمیاره" زییاتری
لێدهرنهکردوه و بهههڵه لهههندێک کتێ و وتاردا نوسراوه (سێ) ژمارهی لێدهرکراوه.
* له ل()319دا کورتهیهکی ژیاننامهی عهبدولڕِهحمانی زهبیحی نوسیوه و نوسیویهتی" :له 4432ز دا لهدایک بوه".
ساڵی  4449هونهرمهند زاهیر سدیق لهسلێمانی پهیکهری عهبدولڕهحمانی زهبیحی دروستکرد .لهودهمهدا پرسیاری له مین کیرد ،لیهژێر
پهیکهرهکهدا چی بنوسین؟ منی بهپێی ههنیدێک زانییاریی گهیشیتمه ئیهو بیاوهڕهی کیه عهبیدولڕهحمانی زهبیحیی سیاڵی  4441لیهدایک
بوبێت .ئیدی لهژێر پهیکهرهکهدا نوسیمان" :تێکۆشهر و ڕوناکبیری گهورهی کورد عهبدولڕِهحمان زهبیحی (عولیهما)  "4412 -4441بیۆ
دڵنیابون لهوهی که  4441زیاتر جێی باوهرِه ،چهند بهڵگهیهکم ههیه:
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 -4ههژار له "چێشتی مجێور" ،ل ()41دا نوسییویهتی" :زهبیحیی بهتهمیهن لیه مین باوخۆشیتر بیو" .بیهو پێییهی کیه هیهژار لیه / 1 / 41
 4434دا لهدایکبوه .کهواته زهبیحی چهند ساڵێک پێ ئهو ساڵه لهدایک بوه .هیهروهها محهمیهدی شاپهسیهندی چهنیدین جیار ئیهوهی
الی من دوپاتکردوهتهوه که زهبیحی دو تا سێ ساڵ لهو گهورهتر بوه .ههروهکو پێشتری

ئاماژهم بیۆ کیرد ،محهمیهدی شاپهسیهندی لیه

(پایزی ساڵی )4432دا لهدایکبوه{.بهڵگهی دیکهش لهو بارهیهوه زۆرن بهاڵم لێرهدا ههر ئهوهنده به پێویست دهزانم }.
* له ل ()311دا کورتهیهکی ژیاننامهی "هێمن"ی نوسیوه و باسی ڕۆڵی "مهال ئهحمهدی فهوزی"ی له پیهروهردهکردنی (هیێمن)دا کیردوه.
پاشیییان لیییهدرێژهی ئیییهو باسیییهدا ،لیییه ل()312و لهپیییهراوێزی ژمیییاره ()31دا نوسییییویهتی":لیییهبارهی میییهال ئهحمیییهدی حیییاجی عیییهلی
ههڵهبجهییهوه عالالدین سجادی ههر ئهوهندهی نووسیووه ،که له ساباڵ دانیشتوهو ل هدهوروبهری ساڵی 4432دا مردوه" .سهیر ئهوهیه
هی لهوهی نهکۆڵیوهتهوه که ئهو ساڵه تا چ ڕادهیهک دروسته! باشه ئهگهر وا دابنێین کهئهو سیاڵه ڕاسیته ،کهواتیه دهبێیت هیێمن بیه
"دو ساڵیی" الی ئهو خوێندبێتی!
سهبارهت بیه ژییان و شییعرهکانی میهال ئهحمیهدی فیهوزی ههنیدێک زانییارییم الی خیۆم تۆمیار کیردوه و لهچهنید وتیار و لێکۆڵینهوهمیدا
کورتهیهکیم باڵوکردوهتهوه )33( .لێرهدا پوختهیهکی دهخهمه بهرچاو :
مهال ئهحمهدی فهوزی ساڵی  4191لهگوندی عهبابهیلێی نزیک ههڵهبجه لهدایکبوه .لهسهردهمی حکومهتی شێ میهحمود دا ییهکێک بیوه
لییه منییهوهرهکانی ئییهودهمی سییلێمانی .پییاش لییهناو چییونی حکومهتهکییهی شییێ مییهحمود ،وهک زۆر تێکۆشییهری دیکییهی ئهودهمییه ،سییلێمانی
بهجێبێڵێت و لهناوچهی موکریان ،لهگونیدی حیاجی کهنید دهگیرسیێتهوه .لیهوێ بیه پیهروهرده و فێرکردنیی منیدااڵن و مێرمنیدااڵنی ئیهو
دهڤهرهوه خهریک دهبێت .قازی محهمیهد ،هیێمن ،حهسیهنی قزڵجیی و گیهلێک ڕونیاکبیرو تێکۆشیهری دیکیهی نهتهوهکیهمان شیاگردی ئیهو
بون.
هێمن لهبیرهوهرییهکانیدا ،له سهرهتای دیوانی "تاریک و ڕوون" دا نوسیویهتی" :فهوزی بهبڕوای من یهکێکه لهگیهوره پییاوانی مێیژووی
کوردسیییتان ،کهداخهکیییهم شیییوێنهوارهکانی فیییهوتان و خۆشیییی لهبیرچۆتیییهوه .ئیییهو الوه کوردانیییهی لهسیییهردهمی پاتشیییایهتی ڕهزاخیییانی
پههلهویدا ...ئازایانه کوردایهتیان دهکرد،یا ڕاستهوخۆ شاگردی فهوزی بیون ییا شیاگردی شیاگردهکانی ئیهو .بهتایبیهتی پێشیهوا قیازی
موحهمهدی شههید شانازی بهوهوه دهکرد که شاگردی فهوزی بووه .مهال ئهحمهدی فهوزی یا میهالی سیولیمانی کیێ بیوو؟ چکیاره بیوو؟ بیۆ
پیهڕیوهی مهڵبهنییدی ئێمییه ببییوو؟ نییازانم ...دهییان گییوت خییهڵکی شییاری سییولیمانی ییه و لهکوردسییتانی عیراقییهوه لهگییهڵ شێخهلیسییالمی
گهورهدا ...هاتۆته موکریان .پاش مردنی شێخهلیسالم ژنهکهی ئهوی مارهکردبۆوه و کچێکی لێ ههبو ...بیۆ خیۆی لهسیاڵی 4233-4412
دا لهگوندی حاجیکهند مرد و لیه خانیهقای شیێخی بورهیان نێیژراوه"{ )32(.جێیی سیهرنجه کیه لیه "تارییک و ڕوون"دا سیاڵه زاینییهکیه
بهدروستیی نوسراوه .بهاڵم ئهوه ههڵهی چاپه که ساڵه ههتاوییهکه بوهته  ،4433ڕاستییهکهی ""4233ه}.
* له ل( )214 - 319و چهند الپهڕهی دیکهشدا ههندێک زانیاریی کورتی دهربیارهی سیهید محهمیهدی حهمییدی نوسییوه ،بیهاڵم هیچیی
دهربارهی بیۆگرافیی ئهو نهنوسیوه ،که لهکاتێکیدا سیهید محهمیهدی حهمییدی ییهکێک لهناسیراوترین نوسیهران و ڕونیاکبیرانی سیهردهمی
کۆماری کوردستان و سهرنوسهری گۆڤاری کوردستان و ڕۆژنامهی کوردستان بوه .دهبوا لهم کتێبهدا تا ڕادهی پێویست دهربارهی
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ژیاننامهی بنوسرایه.
میین الی خۆمییهوه بهنامییه و ئیمایییل و فییاکس ،پهیوهنییدیم بهچهنیید کهسییهوه کییردوه و ههنییدێک زانیییاریم سییهبارهت بییهبیۆگرافیی سییهید
محهمیییهدی حهمییییدی الی خیییۆم یاداشیییت کیییردوه .هیییهروهها ئهحمیییهدی شیییهریفی لیییهوتارێکی بهنرخییییدا کورتهییییهکی ژیاننامیییهی ئیییهوهی
نوسیییوهتهوه )31(.وا لێییرهدا تیشییکێک دهخهمییه سییهر ژیییانی :سییهید محهمییهد کییوڕی عوبهیییدوڵاڵ ،کییوڕی سییهید فییهیزوڵاڵ ،کییوڕی سییهید
شوکوروڵاڵی پارسانیا ،ساڵی  4422لهگوندی داشالوجهی سهقز لهدایکبوه .لهبیهر ئیهوهی مرۆڤێکیی ڕونیاکبیر و پیاک و دڵسیۆز بیوه لیه
سهردهمی کۆماری کوردستاندا کراوهته سهرنوسهری گۆڤاری کوردستان و ڕۆژنامیهی کوردسیتان .پیاش کۆمیار توشیی مهینیهتی و دهربیهدری
بوه .ڕۆژی ههینی ڕێکهوتی  4494 / 1 / 39له شاری سنه کۆچی دوایی کردوه و له گۆڕسیتانی شیێ محهمیهدی بیاقری غییاس نێیژراوه.
سهید محهمهدی حهمیدی یهکێکه له ههزاران ڕوناکبیر و تێکۆشهری گومناوی نهتهوهکهمان.
* له ل()13دا ناوی "سدیق ئهنجیری ئازهر"ی هێناوه و له ل( ،)14لهپهراوێزی ژماره ()21دا نوسیویهتی" :ئهم ڕووناکبیره لیه سیاڵی
 4411دا تیرۆر کرا" .پاشان له ل()13دا بهپێی سهرچاوهیهکی دیکه نوسیویهتی ":هێدی پێی وایه لهساڵی 4411دا له مامیهڕووت لیه
کوردستانی باشوور له ئهنجامی سهرهڕۆیی ئهحمهد تۆفیق دا تێدا چوه" .له ل()44شدا نوسیویهتی" :سهدیق ئهنجیری ئازهر یهکێک بوو
له تێکۆشهرهکانی سهردهمی کۆمارو پاشتری

وهکو مامۆستای قوتابخانه ،دوور خراوهتهوه بۆ تاران و لیهوێ پیهرهی بیه خوێنیدن داوهو

بووهته مامۆستای زانستگا ...پاش ڕووخانی کۆمار ئاوارهی کوردستانی باشوور بوو ،دوای ئهوهی ماوهیهکی زۆر له گهڵ حیزبیی(تیوده)ی
مارکسیدا کاری کرد" .لێرهدا چهند ههڵهی زهق بهرچاودهکهون:
 -4بهپێی ههندێک زانیاریی گهیشتومهته ئهو باوهڕهی کیه سیدیق ئیهنجیری ئیازهر لهسیهرهتای میانگی میای 4411دا بیهبریاری ئهحمیهد
توفیق "عهبدوڵاڵی ئیسحاقی"و بهدهستی سهید حهسهن (بیرازای ئهحمیهد تۆفییق) تیرۆرکیراوه .چهنید کهسیی دیکیهش دهسیتیان لیهوکاره
تیرۆریستییهدا ههبوه که ههندێکیان مردون و ئهوانی دیکهش له ژیاندان!
 -3سدیق ئهنجیری ئازهر "مامۆستای زانستگا" نهبوه ،بهڵکو کارمهند "فهرمانبهر" بوه له وهزارهتی فهرههنگ!
 -2سدیق ئهنجیری ئازهر پاش ڕوخانی کۆماری کوردستان نههاتوهته باشوری کوردستان ،بهڵکو دوای ڕوخیانی کۆمیار خیۆی گهیاندوهتیه
تاران و له گوندی (گلندوک) که دهکهوێته نزیک تارانهوه ،بوهته مامۆستا و بهوجۆره خۆی گوم کردوه و لهگرتن و زینیدان ڕزگیاریبوه.
ئییدی هیهر لیهتاران ژییاوه هییهتاکو سیاڵی  .4411لیه میانگی ئۆکتۆبیهری سییاڵی 4411دا لهسیهر داوا و پێشینیاری "سیلێمانی معینیی" بییۆ
بهشداریی له دوهمین کۆنگرهی حیزبی دیموکراتی کوردستان ،له تارانهوه هاتوهته ناوچهی قهاڵدزێ و دواتیر نیهیتوانیوه بگیهرِێتیهوه
و ویستویهتی درێژه به تێکۆشانی خۆی بدات .سهرهنجام ئهحمهد تۆفیق سهرنوگمی کردوه)31(.
" -1حیزبی (توده)ی مارکسی" ههڵهیه" ،حیزبی تودهی ئێران" ڕاسته.
* له ل()324دا کورتهیهکی ژیاننامهی"حهقیقی" شاعیری نوسیوه ،لهوێدا ساڵی لهدایکبون و مردنی ئهوی بهم جۆره نوسیوه4423( :
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 4441ز) .ڕاستییهکهی حهقیقی له )4449 / 4 / 41( 4291 / 42 / 31دا کۆچی دوایی کردوه ،نهک .4441* له ل()321دا کورتهییهکی ژیاننامیهی "سیهید کیامیلی ئیمیامی" شیاعیری نوسییوه ،بیهاڵم نیهیزانیوه کیهی کۆچییدواییکردوه و لیه جێیی
مێژوهکه نیشانهی پرسیاری داناوه .سهید کامیلی ئیمامی له ڕۆژی 4414 / 1 / 39دا کۆچی دوایی کردوه.
* له ل()312دا کورتهیهکی دهربارهی ژیاننامهی خالید ئاغای حسامی نوسیوه .لهوێدا نوسیویهتی" :هێیدی  4439یی ؟ ز" .دهبینیین لیه
جێی ساڵی(مردنی) نیشانهی پرسیاری داناوه! که له حاڵێکدا خالید ئاغای حسامی ئێستا لیه شیاری هیهولێر دهژی ،تهنانیهت نوسیهری
ئهم کتێبهش ئهوهی زانیوه و له ل()313دا نوسیویهتی" :تا ئهمڕۆی له ژیاندا میاوهو لیه شییعر نووسیینی بهردهوامیه" .میادام خالیید
ئاغای حسامی ههتاکو ئێسیتا لهژیانداییه ،دهبیوا تیهنها ئامیاژهی بیۆ مێیژوی لیهدایکبونی بکرداییه و نیهدهبوا نیشیانهی پرسییار لیهجێی
مێژوی مردنی دابنێت!()31
* لییه ل()492دا نوسیییویهتی" :ڕۆژنامییهی کوهسییتان یهکییهمین ژمییارهی لییه دوو شییهممه 9ی ئییاداری 4411دا دهرچییووه" .لێییرهدا چهنیید
ڕونکردنهوهیهک به پێویست دهزانم :یهکهم ی یهکهمین ژمارهی (نامهی کوهستان) ،ڕۆژی دو شهممه 9ی اسفند  4232بهرامبیهر بیه(31ی
فێبروهری  )4411دهرکراوه ،نهک 9ی ئاداری !!4411
دوهم ی جێی سهرنجه له چهند الپهڕهدا ،له پهراوێزهکاندا مێژوی ههندێک ژمارهی (نامهی کوهستان)ی بهههڵه نوسییوه ،بیۆ نمونیه لیه
ل ()344دا له پهراوێزی ژماره ()34دا نوسیویهتی" :کوهستان ،ژ (41 ،)3ی شوباتی  ."4411باشیه ئهگیهر "یهکیهمین" ژمیارهی (نامیهی
کوهستان) له 9ی ئاداری 4411دا دهرکرابێت( ،وهک لهم کتێبهدا نوسراوه) ،چۆن "دوهمین" ژمارهی له 41ی شیوباتی  4411دا دهرکیراوه!
خۆ بهرهودواوه نهڕۆیشتوه! له ل ()332یشدا له پهراوێزی ژماره ({ )22هیهروهها لیه ل ( )334پیهراوێزی ژمیاره (})19دا نوسییویهتی:
"کوهستان ،ژ 41 ،11ی کانونی دووهمی  !"4411ههر له ل ( )334له پیهراوێزی ()12دا نوسییویهتی" :کوهسیتان ،ژ 41 ،11ی شیوباتی
{ !"4411ههروهها چهند ههڵهی دیکهی لهم جۆرهم الی خۆم دهسنیشان کردوه}.
* لیه ل ( )314و ()312دا چهنیید دێڕێکییی دهربییارهی دڵشییادی ڕهسییوڵی نوسیییوه ،بییێ ئییهوهی تییوانیبێتی گۆشییهیهک لییه بیییۆگرافیی ئییهو
ڕونبکاتهوه .لهوێدا له زمیانی (د .عییزهدین مسیتهفا ڕهسیوڵ)هوه نوسییویهتی ..." :لیه شۆڕشیی ئهیلوولیدا دهسیتی لهگیهڵ رژێمیی بهغیدا
تێکهڵ کردو به دهستی شۆڕش له 4411دا کوژرا" .سهیر ئهوهیه کیه دوان لیهو سیهرچاوانهی نوسیهری ئیهم کتێبیه سیودی لیێ وهرگرتیون،
ههنیدێک زانیارییییان سیهبارهت بییه ژییانی دڵشییادی ڕهسیوڵی تێدایییه ،بییهاڵم چونکیه بییه وردییی نهیخوێندونهتییهوه ،ئاگیای لییهوه نییهبوه!
یهکێکیان کتێبی (چێشتی مجێور)ی ههژاره ،که نوسیهری ئیهم کتێبیه لیه ل ()341دا "وهک ییهکێک لیه سیهرچاوهکان" ئامیاژهی بیۆکردوه.
ههژار لهو کتێبهیدا ،له ل ()111دا کورتهیهکی دهربارهی دڵشیادی ڕهسیوڵی نوسییوه و باسیی دواسیاڵهکانی ژییانی ئیهوی کیردوه .ئیهوی
دیکهیان کتێبی "نگاهی به تاری مههاباد" ،نوسینی( :سهید محهمهدی سیهمهدی)ییه ،کیه لیه ل ( )11و چهنیدین الپیهڕهی دیکیهدا وهک
سهرچاوه سودی لێوهرگرتوه .سیهید محهمیهدی سیهمهدی لیهو کتێبهییدا لیه ل ( 491ی )499دا لیه زمیانی عهبیدولڕهحمانی ڕهسیوڵی(بیرای
دڵشادی ڕهسوڵی)یهوه ،کورتهیهکی ژیاننامهی دڵشادی ڕهسوڵی نوسیوهتهوه و تا ڕادهیهک ناساندویهتی .سهید محهمهدی سیهمهدی لیهو
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کتێبهیدا ،له ل ()499دا نوسیویهتی" :دلشاد در حدود سال  4219شمسی به دسیت افیراد بیارزانی کشیته شید" .سیاڵی 4219ی هیهتاوی
دهکاته )39(.4411
* لییه ل ( )424و ()312دا نوسیییویهتی" :حهسییهنی قزڵجییی لییه 4411دا شییههید بییوه" .وهکییو میین لییه ژیاننامییهی "حهسییهنی قزڵجییی"م
کۆڵیوهتهوه ،گهیشتومهته ئهو باوهڕهی که له مانگی ئۆکتۆبهری ساڵی 4411دا شههیدکراوه.
* ههرچهند من نیازم نییه هی دهربارهی الیهنی زمانیهوانیی و ڕێنیوس و خاڵبهنیدیی ئیهو کتێبیه بنوسیم ،بیهڵکو ئیهوه جێیدههێڵم بیۆ
کهسانی پسپۆری ئهو بوارانه ،بهاڵم له دوا سهرنجمدا چهند تێبینییهکی زۆر کورت دهخهمه بهرچاو:
 -4له چهند الپهڕهدا وشهی (سهرانی) بۆ ڕابهرهکانی کۆماری کوردستان بهکارهێناوه .بیۆ نمونیه لیه ل()14دا نیاوی سهرباسیهکهی بیهم
جۆره نوسیوه":دادگایی و له سێدارهدانی سهرانی حکومهت" .الی ههمومان ڕۆشنه که له زمانی سیاسیی و ڕۆشنبیریمان دا وشیهی(سیهران)
وشهیهکی نێگهتیڤه و بۆ بهرهی دوژمنان و ناحیهزان بیهکاری دههێنیین .ئهگیهر نوسیهری ئیهم کتێبیه پێیی واییه کیه ڕابیهرهکانی کۆمیاری
کوردستان له بهرهی گهلدا بون و دژی داگیرکهرانی کورد و کوردستان بون ،دهبوا وشهی وهک( :ڕابهرانی ،سهرکردهکانی ،بهرپرسیهکانی
 )...بهکاربهێنایه نهک (سهرانی)!
 -3چ "هێمن" و چ "ههژار"ی له کتێ و شیعر و بهرههمهکانیان دا کاتێک ناوی خۆیان نوسیوه ،تهنها "هیێمن" و "هیهژار"ییان نوسییوه.
کهچی لهم کتێبهدا ،له دهیان الپهڕهدا"هێمن موکریانی" و "ههژار موکریانی" نوسراوه .له حاڵێکدا ههردوکیان ،بهر له ههرچی ،خۆییان
به"کوردستانی" زانیوه نهک "موکریانی"!
 -2ههروهها له دهییان الپیهڕهدا دهسیتهواژهی" :کوردسیتانی ڕۆژهیهاڵت ،کوردسیتانی باشیوور ،کوردسیتانی بیاکوور "...ی بیهکار هێنیراوه.
ئهگهر نوسیهری ئیهم کتێبیه پێیی واییه کیه دهسیتهواژهی "کوردسیتانی ئێیران ،کوردسیتانی عییراق ،کوردسیتانی تورکییا  "...دان نانیه بیه
پارچهپارچهیی کوردستان و دهستهواژهیهکن کیه بیه قیازانجی داگیرکیهرانن بۆییه لیه لێکۆڵینهوهکهییدا (کیهمتر) بیهکاری هێنیاون! ئیهوا
دهبییوا بیزانیایییه کییه دهسییتهواژهی "کوردسییتانی ڕۆژهییهاڵت ،کوردسییتانی باشییوور ،کوردسییتانی بییاکوور "...ی ی

دان نییانێکی تییهواوه بییه

پارچهپارچهیی کوردستاندا! بۆ کهسێک که کوردستان به یهک واڵت بزانێت ،باشترین و دروستترین دهستهواژه بۆ ئاماژهکردن بیۆ بهشیه
جیاجیاکانی ئهوهیه که بنوسێت" :باشوری کوردستان ،باکوری کوردستان ،ڕۆژههاڵتی کوردسیتان ،ڕۆژئیاوای کوردسیتان" ،واتیه کوردسیتان
یهک واڵته و بهشێکی کهوتوهته باشورهوه ،بهشێکی دیکهی کهوتوهته باکورهوه...هتد.
جییییا لیییهم ههاڵنیییهی کیییه لێیییرهدا ئامیییاژهم بیییۆ کیییردون و ڕاسیییتم کردونهتیییهوه ،چهنیییدین ههڵیییهی دیکیییهی نێیییو ئیییهو کتێبیییهم الی خیییۆم
دهستنیشانکردوه .ههروهها زۆر باس و لێکدانهوهی نوسهرهکهی مایهی لێدوان و شیکردنهوهی زیاترن ،بیهاڵم بهپێویسیتی نیازانم لێیرهدا
لهوه زیاتر درێژه بهم باسه بدهم .مهبهستی سهرهکیشیم له ڕاستکردنهوهی ئهو ههاڵنه ئهوهییه کیه ئیهو چهشینه ههڵیه و کهموکوڕییانیه
بهسهرماندا تێنهپهڕێت و چیدیکه ئهو زانیارییه ناڕاست و نادروستانه لێره و لهوی "چهند باره" نهکرێنهوه و ههرچی زیاتر ههوڵ
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بدهین مێژوی نهتهوهکهمان بهبێ ههڵه و بهڕاستی و دروستیی بنوسنیهوه.
پهراوێزهکان:
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.

( )2ولیییم ایگلییتن االبیین ،جمهوریییه مهابییاد  ،4411ت :جییرجیس فییتح اللییه ،دار الطلیعییه ،بیییروت{ .4492 ،دهزگییای ئییاراس لییه شییاری
ههولێر ،له ساڵی  3222دا سهرلهنوێ چاپیکردوهتهوه}.
( )1بۆ نمونه له ژماره  2و  1ی گۆڤاری ( )Kurdistan Timesدا به دو بهش ،دهقاودهق باڵوکراوهتیهوه{ .تێبینیی :ژمیاره  2ی
ئهم گۆڤاره له دێسێمبهری  4442و ژماره  1ی له نۆڤێمبهری  4441دا دهرکراوه}.
( )1له ژمارهکانی سهرهتای"گۆڤاری کوردسیتان" و "ڕۆژنامیهی کوردسیتان"ی سیهردهمی کۆمیاری کوردسیتاندا ،ناوهکانییان بیه "کوردوسیتان"
نوسراوه .که نوسینی ئهو (و)ه لهباری ڕێزمیانی و زمانهوانیییهوه ههڵهییه ،هیهروهک چیۆن نابێیت بنوسیین( :پاکوسیتان ،عهرهبوسیتان،
هیندوستان  .)...جێی سهرنجه که نوسهری ئهم کتێبه کاتێک لهو گۆڤار و ڕۆژنامهیهی کۆڵیوهتهوه ،دیقهتی ئهو (واو)هی نهداوه و لیه
ڕوی (ڕێزمانی)یهوه ڕونکردنهوهیهکی لهبارهیهوه نهنوسیوه!
{وهکو خۆم دیقهتم داوه له ژماره یهکی ڕۆژنامیهی کوردسیتان هیهتاکو ژمیاره 4ی ناوهکیهی بیه (کوردوسیتان) نوسیراوه ،بیهاڵم لیه ژمیاره
( )42به دواوه به (کوردستان) نوسراوه}.
)6(William Eagleton Jr, The Kurdish Republic of 1946, P.10I.

( )9جوتیییار تۆفیییق ،چهنیید گۆڤییار و ڕۆژنامهیییهکی بێسییهرو شییوێن ،ڕۆژنامییهی کوردسییتانی نییوێ ،ژمییاره  ،4144پێنجشییهممه / 1 / 32
 ،4441ل .42
( )1محهمهد فهریق حهسهن ،محهمهدی شاپهسهندی شۆڕِهسواری بواری چاپخانه و ڕۆژنامهگهری ،ڕۆژنامهی کوردستانی نیوێ ،ژ ،111
.4442 / 4 / 42
( )4سید محمد صمدی ،نگاهی به تاری مهاباد ،مهاباد ،انتشارات رهرو،4292 ،

.114

( )42عهلی کهریمی ،ژیان و بهسهرهاتی عهبدولڕهحمانی زهبیحی "مامۆستا عولهما" ،سوید.4444 ،
( )44سهبارهت به کۆمهڵهی ژ .ک .لێکۆڵینهوهیهکم نوسیوه ،کاتی خیۆی کورتهییهکیم لیه ڕۆژنامیهی (کوردسیتانی نیوێ)دا باڵوکیردهوه {
جوتیار تۆفیق ،تیشکێک بۆسهر کۆمهڵهی ژیانهوهی کوردستان ،کوردستانی نوێ ،ژمیاره  ،4124دوشیهممه  ، 4449 / 1 / 9الپیهڕه  1و
 ،}44پاشتر له گۆڤاری (گزینگ)دا سهرلهنوێ به ههندێک زانیاریی دیکهوه باڵوم کردهوه{ .بڕِوانه :جوتییار ،چهنید ڕونکردنهوهییهک
دهربارهی کۆمهڵهی ژ .ک ،.گۆڤاری گزینگ ،ژماره  ،24بههاری .}24 -21 ،3224
ههروها بڕوانه :ئهو لێکۆڵینهوهیهم که دهربارهی (حیزبی ئازادیخوازی کوردستان)ه و کورتهیهکیم له ههفتهنامهی ئااڵی ئازادی ،ژمیاره
 )4441 / 43 / 2( 441و ژماره  )4441 / 43 / 42( 444دا باڵو کردوهتهوه.
( )43رد علی کراس السید أرشی روزفلت ،بقلم :زهبیحی ،جریده خهبات ،العدد  ،443الجمعه  41مارت ،4412

.2

ههروهها بڕوانه( :جوتیار حاجی تۆفیق ،وهاڵمی زهبیحی بۆ نامیلهکهکهی ئارشێ ڕۆزڤێڵت و چهند ڕونکردنهوهیهک ،گۆڤاری ئاینده،
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ژماره  ،12ساڵی  ،3222ل { .)414 -411شایانی باسه کیه ئیهو وتیارهی عهبیدولڕهحمانی زهبیحیی ،نوسیهرو لێکۆڵیهر سیدیق سیاڵح لیه
عهرهبییهوه کردویهتی به کوردی و له گۆڤارهکهدا ناوی لهبیرکراوه ،لهوێدا من تهنها ڕونکردنهوه و پهراوێزهکانم نوسیوه  -جوتیار}.
)31(Archie Roosevelt, Jr., The kurdish Republic of Mahabad, P 250

( )41جریده خهبات ،العدد  ،443الجمعه  41مارت ،4412

.2

)31(William Eagleton Jr, The Kurdish Republic of 1946, P.133.

( )41دهربارهی حوسێن فروههر ،بڕوانه( :جوتیار تۆفیق ،حسین فروهیهر تێکۆشیهرێکیی گومنیاو ،کوردسیتانی نیوێ.)4441 / 1 / 44 ،
هیهروهها(جوتییار حیاجی تۆفییق ،حسیێن فروهیهر تێکۆشیهرێکی گومنیاو ،گۆڤیاری ئاڤاشیین ،ژمیاره  ،43سیاڵی  ، 3222ل .) 414 -421
{ئهم گۆڤاره بهپیتی التینی له ستۆکهۆڵم دهردهکرا}.
( )49عهزيز زهندی کیه بیه عیهزيز ئیهڵمانی

ناسیراوه ،ڕونیاکبیرێکی ههڵکیهوتوی مهڵبهنیدی موکرییان بیوه .سیاڵی  4141لیه گونیدی

قالوێی زهندان ،که دهکهوێته نزیک شاری مههابادهوه ،لهدایک بوه .لیه سیااڵنی 4431 - 4431دا لهگیهڵ چهنید میسییۆنێرێکدا چوهتیه
ئهوروپا و ماوهیهک خوێندویهتی ،پاشان گهڕاوهتیهوه کوردسیتان و بیهکاری سیاسیییهوه خیهریک بیوه .لهبیهر ئیهوهی لیه یاسیادا شیارهزا
بییوه ،پێیییان گوتییوه دوکتۆرعییهزیز زهنییدی .زمییانی ئینگلیییزی و ئییهڵمانی و فارسییی و تییورکی زانیییوه .سییاڵی  4431ههڵبژاردهیییهکی لییه
ئایهتهکانی ئینجیل کردوه به کوردی و ساڵی  4411چاپ کراوه و باڵو کراتهوه.
عهزيز زهندی خۆی به نوێخواز و پێشکهوتنخواز زانیوه ،بۆیه گهلێک جار لهگیهڵ ڕونیاکبیران و سیاسیهتمهدارانی موکریانیدا کهوتوهتیه
وتوێژی توندهوه .له سهردهمی کۆماری دیموکراتی کوردستان  1946دا ماوهیهک له تهورێز بوه ،پاشیان چوهتیه تیاران و بوهتیه دادوهر.
ڕۆژی  4493 / 9 / 41دا له تاران کۆچی دوایی کردوه.
( )41غهنی بلوریان ،ئاڵهکۆک  -بهسهرهاتهکانی سیاسی ژیانم ی ،ستۆکهۆڵم ،4449 ،ل .21
ههروهها بۆ زانیاری زیاتر دهربارهی شانۆیی "دایکی نیشتمان" بڕوانه:
"برایمی فهرشی ،کورتهیهک لهسهر شانۆی دایکی نیشتیمان ،گۆڤاری گزینگ ،ژماره ،9بههاری  ،4441ل ."31 - 32
( )44بۆ زانیاری زیاتر دهربارهی شانۆگهریی (له ڕێی نیشتماندا) بڕوانه:
 -4مستهفا ساڵح کهریم ،شانۆنامهی له ڕێی نیشتمان دا ،گۆڤاری ڕهنگین ،ژماره  ،39ئاپریلی ساڵی  ،4442ل  21ی .24
 -3یاسین قادر بهرزنجی ،ڕۆژنامهی عیراق ،ژماره .4412/1/4 ،4221
(د .فهرهاد پیرباڵ ،مێژوی شانۆ له ئهدهبیاتی کوردیدا لهکۆنهوه تا  ،4419ههولێر ،3224 ،ل .)19
( )32ڕۆژی شهممه  3221 / 4 / 34کاتژمێر 1ی پاشنیوهڕۆ یی بیهکاتی سیوید یی لیه سیتۆکهۆڵمهوه تهلیهفۆنم بیۆ سیلێمانی کیرد و لهگیهڵ
محهمهدی شاپهسهندیدا قسهمکرد و سهبارهت به ههندێک الیهنی ژیانیی پرسیارم لێکیرد .لیه نێیو قسهوباسیدا جیارێکی دیکیه لیهبارهی
مێژوی لهدایکبونیهوه پرسیارمکرد و ههمان وهاڵمی چهنید سیاڵ لهمهوپێشیی دامیهوه و دڵنییایکردم کیه لیه پیاییزی 4432دا لیهدایکبوه و
ئهو مێژوه ڕاست و دروسته{ .لهم سااڵنهی دواییدا محهمهدی شاپهسهندی بیه هاوکیاریی چهنید دۆسیتێک ،بهشیی زۆری بیرهروهریییهکانی
خۆی نوسیوهتهوه .ئاواتهخوازم ههتاکو خۆی له ژیاندایه ئهو بیرهوهرییانه باڵوبکرێنهوه و کهلێنێک له مێژوی هاوچهرخی
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نهتهوهکهمان پڕبکاتهوه}.
( )34حهسهنی قزڵجی له گۆڤاری "ههاڵڵه"دا ئاماژهی بۆ ئهوه کردوه که ههژار شیعری لهگۆڤاری "ئاوات"دا باڵوکردوهتهوه ،برِوانه:
ح .قزڵجی ،شاعری ملیی و بهناوبانگی کورد ههژار ،گۆڤاری ههاڵڵه ،ژماره  ،2بانهمهڕی  ،4231ل .41
ههروهها هێمن له (تاریک و ڕوون) ،ل  34دا نوسیویهتی" :کۆمهڵه گۆواری ئاواتیشی چاپ کرد و من لهویشدا نووسیم".
( )33دهربارهی مهال ئهحمهدی فهوزی بڕِوانه:
 -4جوتیییار حییاجی تۆفیییق ،حهسییهنی قزڵجییی دڵێکییه لهلێییدان ناکییهوێت ،ڕۆژنامییهی ڕێگییای کوردسییتان ،ژمییاره ،4449 / 3 / 44 ،324
پهراوێزی .2
 -3جوتیار حاجی تۆفیق ،کورتهیهک لهژیان و بهرههمیهکانی حهسیهنی قزڵجیی ،گۆڤیاری ئاڤاشیین ،ژمیاره  ،42سیاڵی  ،3222ل - 13
 ،43پهراوێزی { .1ئهم گۆڤاره بهپیتی التینی لهستۆکهۆڵم دهردهچو}.
( )32هێمن ،تاریک و ڕوون ،لهباڵوکراوهکانی بنکهی پێشهوا ،4491 ،ل .44
( )31بڕوانه :ئهحمیهدی شیهریفی ،سیهید مهحهمیهدی حهمییدی سهرنوسیهری ڕۆژنامیه و گۆڤیاری کوردسیتان ،گۆڤیاری هیاوار ،ژمیاره ،41
ڕێبهندانی  ،3221ل .34 - 49
( )31شایانی باسه محهمهدی خزری ساڵی  3222له واڵتی سوید کتێبێکی به نیاوی "الپهڕهییهک لیه تێکۆشیان و جواڵنیهوهی سیاڵهکانی
 4412ی 4411ی حیزبی دیموکراتی کوردسیتان" بیاڵو کیردهوه کیه بهشیی زۆری دهربیارهی ژییان و تێکۆشیانی "سیدیقی ئیهنجیری ئیازهر"ه و
تیایدا ڕۆشنایی خستوهته سهر دوا سیاڵهکانی ژییانی و چیۆنێتیی سیهرنگومکردنی{ .بهداخیهوه ئیهو کتێبیه ههڵیهی چیاپی زۆره ،ئیهگینا
باسهکانی بهنرخ و گرنگن و ڕاستگۆیانه نوسراون}.
( )31خالید ئاغای حسامی لهسهردهمی کۆماردا به نازناوی "شێواو" و پاشتر به نازناوی "هێدی"یهوه شیعرهکانی خۆی باڵوکردوهتهوه.
( )39کورتهییییهکی ژیاننامیییهی "دڵشیییادی ڕهسیییوڵی"م الی خیییۆم نوسییییوهتهوه و لیییه دهرفهتێکیییدا باڵویدهکهمیییهوه .هیییهروهها محهمیییهدی
شاپهسهندی وێنهیهکی زۆر بهنرخی ئهوی داومیهتێ کیه کیاتی خیۆی دڵشیادی ڕهسیوڵی وهک هاوڕێییهکی نزیکیی بیۆ یادگیاریی پێشکهشیی
کردوه.
تێبینی!
لییهم لێکۆڵینهوهیهمییدا هییهر ڕسییته و پییهرهگرافێکم لییه کتێبییی (ڕۆژنامهنوسیییی کییوردی سییهردهمی کۆمییاری دێمییۆکراتی کوردسییتان - 4413
 )4419وهرگرتبێت ،وهکو خۆی نوسیمهتهوه و به هی جۆرێک دهستکاریم نهکردوه.

سەرچاوە :ماڵپەڕی گاگەش  /ڕێکەوت :مارتی 3221
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لە ٢٢ی نیساندا ..هەڵوەستەیەکی جیددی لەسەر میدیای کوردی!
ن :د .هێرش رهسوڵ.
رۆژنامهوانى  -سلێمانى :له٢٢ی نیسانی ئەمساڵدا ،تهمهنی رۆژنامهنوسیی كوردی دهگاته  ١١٥ساڵ ،بهم بۆنەشهوه وێیڕای دانهوانیدنی
سهری رێز بۆ شههیدو پێشهنگانی بوارهكه ،پیرۆزبیایی لهرۆژنامیهنوسو مییدیاكارانی كیورد
دهكیییهمو هیواخیییوازم ئهمسیییاڵ ببێتیییه سیییاڵی هیییهنگاونانی رۆژنامهنوسییییی كیییوردی بیییهرهو
رۆژنامهنوسییهكی چاودێرو كاراو دروسیتبونی (دهسیهاڵتی چیوارهم) لههیهرێمی كوردسیتاندا..
لەپێناو هێنانەدیی ئەم ئامانجە گرنگەش ئهم ههنگاوانهی خوارهوه بهپێویست دهزانم:
* كاركردن بۆ لێكجیاكردنهوهی ههرسێ دهسهاڵتهكه.
* ههوڵدان بۆ نههێشتنی ئاستهنگه جیاوازهكانی بهردهم كاری رۆژنامهنوسی.
* هییهمواركردنو پێداچونییهوه بییه بهنییدو بڕگییهی ئییهو یاسییایانهی كییاری رۆژنامهنوسییی لهههرێمییدا رێكدهخییهن ،بییهجۆرێ لهگییهڵ گیییانی
سهردهمو ژیانی دیموكراسیدا بگونجێن.
* پهلهكردن لهدهرچواندنی یاسایهكی تایبهت بهمافی بهدهستهێنانی زانیاری لهههرێمی كوردستاندا.
* دادگاكانی ههرێم لهبواری تاوانی رۆژنامهنوسیدا كار بهیاساكانی پهیوهست بهو بواره بكهن ،نه پهنا بۆ دهقی دیكه ببهن.
* دروستكردنی رایهڵی لێكتێگهیشتنو پهیوهندییهكی هاوبهرپرسیارێتی لهنێوان میدیاو دهسهاڵتدا لهكوردستاندا.
* رۆژنامهنوسیییانی هیییهرێم گرنگیییی بهالییییهنی ئێتیكییییو پیشیییهیی بیییدهنو پتیییر پیییهره بهپیشیییهكهیان بیییدهن ،هیییهروه گهاڵڵیییهكردنی
پهیماننامهیهكی شهرهف كاریگهریی تایبهتی ههیه.
* هییهوڵ بییدرێت چاكسییازی لییهبواری رێكخراوبییونی رۆژنامهنوسییان لهكوردسییتاندا بكرێییتو سییهندیكا بكرێتییه چییهتری هییهمو ئاراسییته
جیاوازهكانی نێو دنیای رۆژنامهنوسیی كوردی لهههرێمدا.
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* هەوڵدان بۆ پێشخستنی بەشەکانی راگەیاندن لە زانکۆ و پەیمانگاکانی هەرێمدا ،لە هەمو روەکانەوە.
* لهپێناو كۆكردنهوهی داتای وردو لهماوهی زو زودا لهسهر كاریگهریی میدیای كوردی لهسهر رایگشتیو شیهقام ،سیهنتهرێكی راپرسییی
چاال و زانستی دابمهزرێتو بهردهوام راپرسی لهو بارهیهوه بهئهنجام بگهیهنێت.
* گرنگییه سییهنتهرێكی توێژینییهوهی میییدیایی هییهبێتو تییوێژهرانی بوارهكییه بییهردهوام توێژینییهوهی ههسییتیارو گرنییگ لییهبارهی میییدیای
كوردییهوه پێشكهش بكهن.
* كردنیییهوهی سیییهنتهرێكی وهرگێڕانیییی توێژینیییهوهو كتێبهدهگمهنیییهكانی بیییواری راگهیانیییدنی

ییییهكێكی تیییره لهپێویسیییتیهكان تیییاكو

رۆژنامهنوسانی كورد ،بهتایبهت ئهوانهی تهنها بهزمانی دایك دهخوێننهوه سودمهند بن لێی.
* كردنهوهی خولی پێویستی رۆژنامهنوسی لهدهرهوهو ناوهوهی ههرێم..
* کردنەوەی كۆرسی فێربونی زمانی بیانی بۆ میدیاکاران.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رۆژنامەوانی  /ڕێکەوتی٢٢ :ی ئەپریلی ٢٢١٣
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خاتوو «دڵشا یوسف» كاریگهرییهكانی رۆژنامهكه لهبواری سیاسیو كۆمهاڵیهتیو كهلتورییدا وا لێكدهداتیهوه كیه
رۆژنامییهی كوردسییتان نییه هییهر رابییهرو پێشییهنگی مێییژووی رۆژنامهگییهریی كوردییییه ،بییهڵكو رۆژنامییهی دایییكو
زمانحاڵی گهلی كوردیشه ،دهرچوونی ئهم رۆژنامهیه نامهیه بووه بۆ دهسهاڵتی ئهوكاتهی عوسیمانی وشیۆڤێنییه
رهگهزپهرستهكان كهدهیانویست ناسنامهو شوێنهواری گهلی كورد لهناوببیهن ،كوردسیتان رۆڵیی پڕباییهخی هیهبووه
لهبوژاندنهوهو زیندووكردنیهوهی گییانی نیشیتیمانپهروهرییو كوردایهتییدا ،ئیهوكات بیه باڵوكردنیهوهی  ٢٢٢٢دانیهی
لهسهرتاسیهری كوردسیتاندا ئیهو كیۆتو پێوهندانیهی سییهر كورداییهتی پچڕانیدو ئیهو سیاسیهته دوژمنكارانهیییهی دژ
بهگییهلی كییوردی لییهژێر دروشییمی ئیسییالمهتیدا شكسییت پێهێنییا كییه دهیانویسییت گییهلی كییورد لهسییهر رووی زهمییین
بسڕنهوه ،جگه لهڕۆڵی سیاسیو كۆمهاڵیهتییهكهشی ،ڕۆڵی یهكجار مهزنی گێڕاوه لهبواری كهلتورییو رۆشینبیری،
بهباڵوكردنیییهوهی شییییعرو پهخشیییانو ئیییهدهبی كیییوردی ،هیییهورهها لیییهڕێی رووناكبیرانیییهوه تیییوانیی زمیییانی كیییوردی
لهقسهكردنهوه بكاته زمانی نووسین ،بهمجۆرهش توانیی كهلهپووری كوردی لهونبوونو لهناوچوون بپارێزێت.
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کۆکردنەوە و ئامادە کردنی :رەحمان نەقشی
بانەمەڕی ٢٧١٦ی کوردی  -ئەپریلی ٢٢١٦ی زایینی
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